שערי אמונה
מחבר :דרור ר'
אל תדאג ותהיה מאושר ☺ אבל על זה בספר השני ;)-
וזאת אף על פי שתכלס ,ספר זה פותר המון בעיות ומציג הרבה רעיונות חזקים.

הקדשה :לרומי צ'.
אשמח אם תפיצו ספר זה לידידים ,בני משפחה ואנשים אחרים כרצונכם.
אין לגבות עבור ההפצה כסף או כל דבר אחר.
אין לשנות תוכן ספר זה.

כל הזכויות שמורות לדרור ר'.

תוכן עניינים
פרולוג :החיזיון הנבואי שהיה לי
חלק א' – מדרגות לגן עדן
פרק א' – אמונה ודת
מדרגת האמונה הראשונה – דת בראייה אתיאיסטית
למה האלים נטשו את בני האדם?
אמונה
דת מורכבת בד"כ ממספר אמונות
אמונות שונות בדת אחת
שינויים ודת
מסורת מול קידמה – האם אפשר לשלב ביניהם?
אמונת האדם בעצמו
מראות
האמונה באחר
האמונה בערכים ,עקרונות ,מטרות ואידיאלים
השפעת אירועים על האמונה
שינוי אמונה
פרק ב' – אגנוסטה
אל עליון?
אפשרות לוגית
מדרגת האמונה השנייה – אגנוסטה
איפה התודעה?
פרק ג' – אדם ,טבע וזמן
המדרגה השלישית  -אדם וטבע
האנושות כיום
מקומי באנושות
מטרות האנושות על פי סיפור הבריאה
אדם ,אלוהים וטבע
האדם לפני העולם לפני האל
האלוהים שבבננה
מעט פילוסופיה על ההיסטוריה
תהליכים לאורך ההתפתחות האנושית
מחשבות על זמן
חלק ב' – שערי אמונה
פרק א' – שער האמונה
הרצון לרצות
דת – למה כן?
המדרגה הרביעית – האמונה באל
נר האמונה
תפיסת המושג אל בטאואיזם
פרק ב' – תערובת של זהב וחול
אלוהים טועה זה כתוב בתנ"ך
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מהנוסחים המקוריים לנוסח המסורה
כמה שנים חי מתושלח?
התנ"ך בלשון ימינו
איזה מים?
מה? לא עדיף על אבולוציה?
הקשר בין התנ"ך לאלוהים ,לדעתי
המסננת
מצוות בשר וחלב
המדרגה החמישית – תערובת של זהב וחול (סיכום)
פרק ג' – שער הרחמים ותורת הגמול
המדרגה השישית – שער הרחמים
האישיות של אלוהים התנכ"י
האל המושלם
תורת הגמול
למה דברים רעים קורים? תשובה אחת
למה דברים קורים? – השואה
הייה טוב
האם יש גן עדן וגיהינום?
הבעיה שלי עם מודל גן עדן/צלמוות והפתרון שמצאתי לכך.
תורת הגמול – השושלת ביחד
החטא ועונשו – עונשי מקסימום
המתנה המועדפת – קין והבל
השמח בחלקו (על מבורכות)
תכונות אל מחייבות
איפה אלוהים נמצא?
אפשרות נוספת  -חדל
נר האמונה השני  -דיון
פרק ד' – הדת היהודית
הדת היהודית – למה כן ולמה לא
מבנה התנ"ך
תקופות בתולדות היהדות
האם ידעת שיש בך גם דם אדומי?
השומרונים
הבן יקיר לי אפרים
חלק ג' –צורות פולחן דתי
פרק א' – צורות פולחן דתי
המדרגה השביעית  -פולחן דתי – מהו ,ולמה בכלל?
צורות פולחן דתי
צורות פולחן – תיאולוגיה – מחקר וחשיבה
על פרשנות
נושא למחקר – הכח האדום :פולחן טראנס
פרק ב' – מצוות
תפילין – חלק  - 1למה כל יום?
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תפילין – חלק  – 2לא היה לי נעים ,אז לא אמרתי...
תפילין – חלק  – 3ספרי שמות-ויקרא-במדבר לעומת ספר דברים
סוכות – על מצוות מותנות ומצוות מנומקות-מניע
סוכות  – 2תוספות משה
תשעת הדיברות
שמור את יום השבת לקדשו
פקוח נפש ומעשה טוב דוחים מצווה
כעבור חצי שנה של שמירת שבת – חלק א' – כניסת השבת
כעבור חצי שנה של שמירת שבת – חלק ב' – משבר השבת
לא טוב היות האדם לבדו
מצוות איסור כלאיים
פרק ג' – כשרות ,טהרה וטומאה.
טבילה – דוגמא לטקס כניסה לכבוד אמונה חדשה
סודות מהמקווה ;)-
שיבוט-ה
כשרות ,טהרה וטומאה – חלק 2
כשרות – ספר ויקרא מול ספר דברים
שנהיה לפיראנה ולא לקרפיון
על חוסר-טהרה  :או  :האם להומלס מותר להתפלל?
קודש וקדושה
הקדושה שלא מאלוהים
פרק ד' – תפילה
התקשורת עם האל – מבוא
איך להתפלל – עמודי תפילה
היחס לאל
תפילה פסיכולוגית
מחויבות לתפילה
מתפלל ,קדש תפילתך!
איך להתפלל – עזרי תפילה
כיפת הזהב
קורבן
מדוע חשוב להגביל את הקרבת הקורבנות?
תפילות בבדיקה מדעית
סוגי תפילה
תפילות בשביל אחר – ברכות וקללות
סידור תפילה – ברכות
מוקש בכל נדרי
סידור תפילה – חצי קדיש
פרק ה' – נבואה
מקצועות דתיים שנעלמו – הנביא
נבואות על קצה המזלג
כח הנבואה – אינטואיציה ותת מודע
כח הנבואה – דטרמיניזם
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נביא או משוגע? איך תדע שאתה נביא?
למה צריך בכלל ניסים?
מה יהיה באחרית הימים? – תשובה אתאיסטית.
אחרית הימים – התשובה היהודית – משיח בן דויד.
הנביא יחזקאל – בומבה של נביא
האם גוג ומגוג כבר קרה?
איכס ,מלוכה!
מונרכי ,דמוקרטי או אוטופי
המדרגה השמינית – האמונה במשיח
אחד ,שניים ,שלושה משיחים
הקדמת הגאולה ,טוב או רע?
שיבת ציון הראשונה
קריאת טארוט :אס החרבות
הדרך לגאולה – לשנה הבאה בירושלים הבנויה!
צליינות – עלייה לרגל
המלחמה חסרת תועלת
מסע בין תרבויות – האזהרה האצטקית.
חלק ד' – בין טוב לרע
מהי טהרה רוחנית?
בין טוב לרע
עולם של "לא תרצח"
החוק הפנימי
אמון
אמת ושקר בתנ"ך
צדק ומשפט הוגן ע"פ התנ"ך
אם החיים נותנים לך לימונים ,הכן לימונדה
תודה על הקיים
קבלה ונתינה – למה זה מגיע לנו?
קבלה ונתינה – נתינה
ערך הידידות
לא תחמוד – קנאה באחר
היי חבר ,אל תנשוך אותי בבקשה!
קמצנות – לא טוב
סליחה ומחילה
מחילה לעולם
מחילה לאחר
מחילה לעצמך
צדקנות – תופעת לוואי של מוסריות יתר
חלק ה' – לצד היהדות
המדרגה התשיעית – אלוהים היה מאמין בקדמה
פרק א' – רוח כל אמונה
על אימוץ רעיונות מדתות אחרות
אל אחד
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תפילה משותפת
ישו נולד יהודי ומת יהודי
מחשבות ראשונות על ישו
מחשבות שניות על ישו
מבט ראשון לברית החדשה
מחשבות שלישיות על ישו – עיד אל פיטר
מחשבות רביעיות ואחרונות על ישו
מחשבות חמישיות על ישו
מחשבות שישיות על ישו
שערי האמונה האסלאמיים
 3רשומות מהדיון של קיץ  2017על האסלאם
פרק ב' – אידיאולוגיות ודת
למה אידיאולוגיה היא כמו דת?
הדת ההומניסטית – דת כשרה
הומניזם דתי – זכויות אדם
מספר רשומות המפרטות בדבר זכויות אדם
האידיאולוגיה הכרומית – אמונה לא כשרה
חלק ו' – שונות ואחרונות
מיסטיקה
מזל
המספרים והבריאה
המספר שבע
שבוע של  10ימים
אגדת היום השמיני
אופנה יהודית
נקודות ביקורת על בתי כנסת
הומוסקסואליות ודת
הרהורים על חטא גן העדן
בשבח החטא הקדמון
חטא מגדל בבל – חטא הקנאה של אלוהים?
ארבע אמהות? אני סופר שישה – לא לקטנים.
בנועם
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פרולוג :החיזיון הנבואי שהיה לי
יתכן שהיה זה רק הדמיון שלי ,אין לי דרך להוכיח ,אך החיזיון הזה מאד השפיע על
המוטיבציה לכתיבת הספר והוא למעשה ממש במקצת הקדים את תחילת המחקר על הספר
ב 9באב .2009
בחודש יולי  ,2009הרגשתי צורך לראות את הזריחה מהחוף .כשהגעתי לשם נשכבתי על
המגלשים שיוצאים מסוכת המציל והסתכלתי על השמיים .היה זה יום בהיר כרגיל ביולי
והיו רק מעט עננים או אנשים על החוף בשעה זו .שעת הזריחה.
לפתע ,ראיתי אנשים על העננים ולידם מנוף עתיק .וזה בעצם החיזיון שהיה לי.
על נסיבות החיזיון ועל התחושות שליוו אותו ושהיו דווקא משמעותיות מבחינת ההרגשה
והזיהוי שמדובר בחיזיון ,לא אדבר ,אין ספר זה על כל מקרה תלוי בחיזיון או מספר על
החיזיון הזה ,אלא הוא מבוסס על מחקר ,מחשבות והיגיון והוא נכתב בהפסקות במשך
שנים רבות .מבחינתי האישית ,אבל ,הספר הזה הוא סוג של הגשמה של החיזיון שקיבלתי.
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מדרגת האמונה הראשונה  -דת בראייה אתיאיסטית
דת היא מערכת האמונות ,המנהגים ,הסמלים ,המושגים שנובעת מאמונה בהשקפת עולם
מסוימת .השקפת עולם זו בדרך כלל גורסת קיום של כח עליון אשר אחראי ליקום או
לאספקט מסוים שלו ואשר מטיב עם נאמניו ואמונתם והליכתם אחרי צווי הדת תיתן להם
גמול בעולם הזה או בעולם הבא.
דתות רבות נוגעות לכל אספקט בחיי האדם וגורמות לאמונתו להיות מוקד מרכזי בחייו.
הדת היא גורם משייך ,חשוב ומרכזי בחיי החברה של המאמינים ומהווה מערכת חוקים
בנוסף לחוקים האזרחיים הקיימים במקום.
עלפי הראיה האתיאיסטית דתות לא נוצרו עלידי כוחות עליונים ,אלא על ידי בני אדם .יש
דתות שמבוססות על מייסד אחד -כמו הנצרות או האיסלם ,ויש דתות שנוצרו מנביאים
ומסורות רבות.
מכיוון שהרעיון ליצור דת מתוכננת ,נראה בלתי אפשרי בלי מקור קדושה כלשהי ,והמדע
פוסל מקורות קדושה כאלה ,לא נוצרו דתות מודרניות על ידי מקורות חילוניים שמבוססות
על פילוסופיה הגיונית אך גם על אמונה במשהו שמעבר לאדם או לחברה .ובכך לדעתי,
הוחמץ מקור כח חשוב כי האם מצב של העדר אמונה מאחדת יותר מועיל וטוב לאנשים?
לא ניתן ליצור דת שאנשים יבחרו להאמין בה רק מגלל שזה טוב להאמין בה?
דת שתאפשר להם חופש והצלחה,
דת שתעזור להם באירועים שונים בחייהם,
דת שתגרום להם להרגיש יותר טוב עם עצמם ועם העולם.
כשהתחלתי לכתוב על נושא האמונה ,זה היה הדבר שחיפשתי
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למה האלים נטשו את בני האדם?
בטרילוגיית רומח הדרקון ,מסופר על חבורת הומינידים [בני אדם ,אלפים ,גמד ,קנדר]
היוצאת במסע לחיפוש אחר התשובה לשאלה לאן נעלמו האלים הישנים ,אלי האמת .עולם
קרין עבר טראומה קשה עת האלים כעסו על חוצפתו של המלך-הכוהן הגדול של ממלכת
עשתר [שסגד לאל הטוב פלאדין] והטילו על עירו כדור אש [כמו מטאור] שהשקיע את
עירו במרכז מכתש חדש שנוצר ושכוסה ע"י הים ,הארץ עצמה השתנתה בעקבות האירוע
והסדר והחוק איבדו את אחיזתם בפני הרעב שנוצר לאחר החורבן .עם הזמן ,המצב
התייצב אך האמונה באלי האמת נעלמה ,אף שהיו קוסמים עדיין בעולם שסגדו לאחד
משלושת ירחי קרין .במשך מסעם הם מוצאים מחדש את האמונה באלים כשהם נפגשים
באלה מישקאל [אלת הרפואה] בחורבות עתיקות הנשלטות ע"י דרקונית שחורה מצבאות
הרשע שמתגלה לעיני אחת מהם שהופכת לכוהנת הראשונה לאחר החורבן של האמונה
הישנה .בהמשך הם פוגשים בכלא איש חכם שהופך למאמין של פלאדין .התשובה שהם
קיבלו מאותו איש היא שהאלים לא נטשו את בני האדם ,אלא בני האדם נטשו את
האלים בכך שהם נטשו את האמונה בהם .מכיוון שהם הפסיקו להאמין בקיומם,
האלים הפסיקו להתקיים.
אלוהות מתקיימת כל עוד יש לה מאמינים .כי אם מאמינים שמשהו קיים ,אז לפחות בעולם
סובייקטיבי/מחשבתי אחד הוא אכן מתקיים .גם אם אין לאותו אל אחיזה אובייקטיבית
במציאות ,האמונה בו בכל זאת משפיעה על המאמין .כמאמר הנביאים מלאכי ואחריו
זכריה "שובו אלי ואשובה אליכם".
הערה :ידיד שלי שהוא במקרה רב – משגיח כשרות כיום ,שאל כשהראיתי לו את הקטע
הזה" :אם אתה לא יודע מי הוליד אותך זה אומר שאין לך הורה?",
ובכן זה עדיין לא מוכיח קיום של אלוהים ,כיתום כשאתה מסתכל סביבך אתה רואה
שלכולם יש הורים ,בני אדם חיים בשר ודם ,חוץ מליתומים שגם להם היו פעם .וכך אתה
מסיק שגם אותך הולידו ובנוסף ידוע שבני אדם לא נולדים מעצמם .אך אין זו עובדה
מדעית שלאלוהים יש חלק באותה משוואת יצירת אנשים טבעית ולמעשה המדע טוען
שניתן לחלוטין להסביר את תהליך הלידה ואף את היווצרות גזע האדם ללא שימוש במילה
אלוהים.
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אמונה
אמונה היא דיעה או תפיסת מציאות כלשהי שאף שאי אפשר בהכרח להוכיח אותה באופן
מדעי -אובייקטיבי ,המחזיק בה מאמין בוודאות שהיא נכונה.
דיעה פוליטית יכולה להיות אמונה ,התחושה שנצליח או נכשל יכולה להיות אמונה ,הרעיון
שלראות חתול שחור על הבוקר יגרום ליום נאחס זאת אמונה ,המחשבה שיש אלוהים היא
אמונה.
אמונה במשהו הופכת אותו לקיים סובייקטיבית ,כלומר לקיים בעיני המאמין גם אם אינו
קיים במציאות על פי אמונתו של אחר .כך אם אני מאמין שהירח כחול אז בעולם
הסובייקטיבי שלי הירח אכן כחול ,כמאמר הפתגם "מחשבה יוצרת מציאות" .גם האמונה
שהירח הוא כסוף או לבן היא אמונה ,גם האמונה שאתה קיים וגם האמונה שהמחשב קיים.
חוזק האמונה נקבע לפי הוודאות שבה האדם מאמין בנכונותה ,חוזק האמונה משפיע גם
על מידת מוכנותו ללכת בעקבותיה ולפעול למענה -מידת אדיקותו וקנאותו -ומשפיע גם על
הכח שהוא שואב ממנה .הדבר יכול להיות דומה לשיגעון ,אך ניתן את הדוגמא דווקא
כשחוסר השפיות הוא להאמין שאין אלוהים – כשאדם מאמין שיש אלוהים ,הוא שפוי –
האמונה שלו היא כפי שחושבים שהמציאות היא .אם לאדם יש ספקות באותה אמונה – אז
הוא הופך למעורער ומתנהג כאגנוסטי (על אגנוסטה בהמשך ,זאת המדרגה השנייה) ואם
הוא מאבד את האמונה שלו באל או ליתר דיוק רוכש את האמונה שאין אלוהים אז הוא
כבר משוגע על כל הראש ומרגיש לו הגיוני לעשות התנהגויות טבעיות כמו לדבר לעצמו
ולהאמין שמישהו ,איזה אל עליון ,מקשיב .ובכיוון השני ,כשאדם אתאיסט הוא שפוי
כשהוא חושב שאולי בכל זאת יש אלוהים או שהוא טוען שהוא לא באמת יודע שאין
אלוהים הוא אגנוסטי לאמונה או מעורער וכשאדם הופך למאמין ,כלומר חושב שיש
אלוהים מתוך אמונה שלמה ללא ספקות כמו האדם המעורער הוא משוגע על כל הראש
ועשוי לעשות דברים מוזרים כמו להתפלל ולהאמין שאולי גם מישהו שהוא בטוח בקיומו
= גם שומע.
גם הדיעה על אותה אמונה ובעיקר על אותו מושא אמונה משפיע ,למשל אדם שמאמין
שחתולים שחורים מביאים מזל רע ,עשוי לא לאהוב כתוצאה מכך חתולים שחורים ואולי
בכלל חתולים אם הוא מקצין ומשליך על דברים אחרים שהם לא בדיוק כמו אותה אמונה
ספציפית שלראות חתול שחור גורם למזל רע .בדומה לכך גם היחס לאל ,אם מדובר דווקא
באמונה באל משפיע על מידת האדיקות ,מידת האמונה והנכונות ללכת עם צווי אותו אל
ואיך .אדם המפחד מהאל יתנהג בצורה שונה מאדם שאוהב את האל ומאמין שכל דבר
שהוא אמר לטענתו של אותו אדם חכם ,צודק ומטיב עם האדם והעולם.
עלפי הפרגמטיזם ,אסכולה פילוסופית שהתפתחה בארה"ב בסוף המאה ה ,19האמת נמדדת
על פי תכליות מעשיות כלומר היא נקבעת על פי תוצאות מעשיות והתועלת שהיא
משרתת .מחשבות ,רעיונות והשקפות אינם אלא כלים להשגת מטרות החיים של האדם -
ואין להן משמעות מטאפיזית .האמת מותאמת לגילויים המדעיים והיא יחסית לזמן ,מקום
ומטרת החקירה .זהו מדד נוסף לאמונה של האדם ,התועלת שהוא מפיק ממנה.
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דת מורכבת בד"כ ממספר אמונות
מלבד האמונה בקיום האל או מקור כח קדוש אחר ,ההופכת את האמונה לדת ורק היא
מספיקה כדי שאמונה תחשב לדת ,קיימות ברגיל גם אמונות נוספות על אמונה זאת.
למשל האמונה היהודית האורתודוכסית מאמינה לא רק בקיומו של אל ,אלא גם בכך שהוא
כל יכול ,יודע כל ומבין הכל.
בנוסף לכך היא מאמינה גם בתנ"ך ובכך שכל אות בתנ"ך היא נכונה וקודש וכל אות
בתורה ניתנה על ידי האל בהר סיני.
בתנ"ך רשומות אמונות נוספות על אמונה זאת ,למשל התנ"ך מתחיל בסיפור בריאת
העולם ומכיוון שעל פי האמונה הקודמת כל אות בתנ"ך היא קודש ונכונה ואמת לאמיתה
כך גם סיפור הבריאה הוא אמת שאין לפקפק בה ויש לדחות תיאוריות אחרות שאלוהים
עצמו הביא אותם כדי לבחון את האמונה ועל כן יהודים חרדים פוסלים על הסף את
תיאוריית האבולוציה אפילו שכל הקהילה המדעית כיום תומכת בה ורואה בה את האמת
לאמיתה ולא את סיפור הבריאה .וכך מהתנ"ך עולות אמונות אחרות.
אך אמונה נוספת אומרת שהמשנה והתלמוד (גמרא) או התורה שבעל פה שנכתבה בימי
בית שני וקצת אחריו ,הם גם קדושים ונכונים וזאת מכיוון שרשרת סמיכות שקידשה
אותה :משה קיבל אותה מאלוהים והעבירה ליהושע והוא העבירה הלאה עד שעברה לחכמי
המשנה ,הלא הם חכמינו זיכרונם לברכה או חז"ל.
וכך האמונה היהודית מורכבת מאמונות נוספות ,למשל שאלוהים מקשיב ואם נתפלל אולי
גם יקרה משהו כתוצאה מהתפילה ושאם נשחט תרנגול או נתרום לצדקה לכבוד יום כיפור
זה יעזור לאל לסלוח לנו כשהוא שופט את מעשינו ביום כיפור ושהמשיח יבוא באחרית
הימים ויגאל את כולנו וכן הלאה ,הדת היהודית מורכבת מאמונות רבות – חלקם מבוססות
על ספרי הקודש וחלקם מסורות ואמונות שעברו בין הדורות בעל פה והשתרשו במנהגי
הדת – כגון קריאת קדיש על המת מנהג שהחל רק בימי הביניים ,או לבישת כיפה – מנהג
שגם הוא התחיל בשלב מאוחר יחסית בהתפתחות היהדות.
הדבר כמובן מתרחש גם בדתות אחרות ,כך למשל האמונה הנוצרית מורכבת לא רק
מהאמונה באל ,אלא גם מהאמונה בכך שהאל הוליד בן שקראו לו ישוע ,מהאמונה
בשליחים – יורשי ישוע ,מהאמונה בספרי הקודש שלהם – הברית החדשה ,מהאמונה בכח
התפילה ,מהאמונה בטקס התפילה ,מהאמונה בגן עדן וגיהינום וכן מאמונות רבות נוספות.
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אמונות שונות בדת אחת
יתכן מצב שבדת מסוימת יהיו שתי אמונות ושני הזרמים עדיין יהיו באותה הדת .למשל
ביהדות יש אנשים המאמינים בגן-עדן וגיהינום ויש המאמינים בגלגול נשמות ויש
המאמינים בסינתזה של שתי האמונות.
יתכן גם מצב שבדת מסוימת יהיו שני מערכים של חוקים/צווים/דרכי-התנהגות-עלפי-
האמונה ,או יותר .למשל ביהדות היו פעם את בית הלל ובית שמאי ,שניהם התבססו על
אותו קוד חוקים אך פירשו אותו אחרת ובכך יצרו שתי אפשרויות סגידה .כך היה גם
בנוגע לחלוקה למספר זרמים בתקופות מסוימות כמו החלוקה לצדוקים איסיים ופרושים
בימי בית שני .וכך יש גם עדות שונות בעלי מנהגים שונים ועדיין כולם נחשבים יהודים
עלפי ההלכה.
כיום נהוגה החלוקה לשלושה זרמים ביהדות הרבנית  :האורתודוקסית ,הקונסרבטיבית
והרפורמית .יש גם חלוקה של הזרם האורתודוקסי שנחשב לשולט עד כמעט יחיד בארץ
למספר חלקים שבגדול ניתן להגיד שהוא נחלק ל :חילוניים שאינם מאמינים בה' ,חילוניים
שמאמינים בה' ,שומרי מסורת ,שומרי שבת ,כיפות סרוגות (דתיים-לאומים) וחרדים
למיניהם .כולם נחשבים ליהודים ולבני ישראל ,אף אלה שרק עלפי לאום או מוצא ולא
עלפי אמונה או מצווה.
מדוע היהלום נוצץ בצבעים שונים?
כאשר קרן אור עוברת דרך גופים שקופים היא נשברת בזווית מסוימת.
שבירת הקרניים אינה אחידה לגבי כל הצבעים אלא תלויה באורך הגל של הצבע.
האור הלבן הוא השתלבות של כל הצבעים ,כך שבעת שהאור עובר מאוויר לזכוכית או
לחומר שקוף אחר הוא נשבר ומופרד לצבעים שונים.
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שינויים ודת
מישהו אמר לי שדת ,לא משתנה .זה נכון ,דתות נוטות להיות מושתתות על מסורת רבת
שנים שחריגה בצעד קל ממנה עשויה להיחשב בידי אחרים ואולי גם בידי האל לכפירה,
אבל זה לא לגמרי נכון כי דתות יכולות לעבור שינויים והדת היהודית נכללת בכלל זה.
הדת ודרכי הפולחן בה שונות במידה רבה מהנהוג בימי דויד ,קודם כל התנ"ך לא היה שלם
אז והוא עדיין היה בהתהוות ,נביאים עדיין דיברו עם האל וחלק מדבריהם נכתבו לדורות
הבאים וספר דברים עדיין לא התגלה .המשנה והגמרא (התלמוד) עדיין לא נכתבו והפולחן
היה יותר פולחן של קורבנות מאשר פולחן של תפילה .גם לא כל החגים היו קיימים,
תשעה באב ,חנוכה ,פורים ,ל"ג בעומר הם כולם חגים מאוחרים יותר שנקבעו על ידי
תקנות חכמים או היווצרות מסורת ולא על ידי התנ"ך .גם התפילות בסידור נכתבו בזמן
מאוחר יותר מימי התנ"ך.
הפרשנויות והתקנות של התנאים (כותבי המשנה) והאמוראים (כותבי הגמרא) וחכמים
נוספים עד היום גרמו לשינויים בצורת הפולחן והמצוות ,שינויים טכנולוגיים שנכנסו בזמן
האחרון גם הם היו צריכים צורה כלשהי של התייחסות וכך שינו את הדרכים בהם הדת
ממומשת ,למשל שמיעת הרצאות דתיות באינטרנט או החזרה בתשובה באמצעות תשדירי
טלוויזיה ווידאו או המצאת הדפוס שבזכותו ספר התנ"ך נמצא כעת כמעט בכל בית ולא רק
בבתי כנסת ואצל יחידי סגולה או היחס להופעת חידוש טכנולוגי ככח החשמלי .גם הופעת
המדע הצריכה התייחסות שונה והתמודדות מצד הדת ,כמו במקרה של תורת האבולוציה או
הופעת תיאוריות מדעיות ותצפיות שסתרו את תורות חכמי יוון ורומא אותה הכנסייה
הנוצרית לימדה ובה היא תמכה בתחילת ימי המדע -בתקופת הרנסנאס בעיקר.
בנוסף ,קמו זרמים חדשים רבים במהלך הדורות וכל אחד מהם היווה כשלעצמו שינוי ויש
דוגמאות רבות לכך רק מהיהדות  -בית הלל ובית שמאי ,הפרושים והצדוקים ,הקראים,
כתות משיחיות למיניהם ,הולדת הנצרות מתוך היהדות ,הולדת האסלאם מתוך היהדות
והנצרות ,החסידות ,החילונים ,היהדות הקונסרבטית ,היהדות הרפורמית והיהדות הציונית-
לאומית.
ובכל זאת ,אף עלפי שכפי שהראיתי למעלה ,דתות עשויות להשתנות והם אכן משתנות,
יתכן בכל זאת שהם יותר מדי מתקשות להשתנות ונשארות גוף ישן ומאובן ,זכר לימים
קדומים יותר.
כמאמר הפתגם "רק האדם הטיפש ביותר והאדם החכם ביותר אינם משתנים" (קונפוציוס)
ואנשים מאמינים נוטים לראות את הדת בה הם מאמינים כחכמה ביותר.
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מסורת מול קידמה – האם ניתן לשלב בינהם?
ובכן ,לכאורה לא  -אבל בואו ננסה:
על פי ויקיפדיה:
מסורת היא מערכת של תרבות :מנהגים ,טקסים ,דעות ואמונות ,ערכים וכללי התנהגות –
הנמסרת מדור לדור בקבוצה או בחברה מסוימת .לרוב המסורת מהווה למעשה את הבסיס
להגדרה של הקבוצה ,הן כלפי חוץ והן כלפי פנים.
מסורת היא גם צבר פעולות הקשורות אחת לשנייה ,אשר מבוצעות על ידי פרטים כפעולה
חברתית וחוזרות על עצמן כרוטינה ,מתוך תנאי מוסכם .עבור רוב המסורות:
במקרה שבו צורך בשימור צביון קולקטיבי של מבנה חברתי אינו מתקיים ,לא יימצאו
פרטים שיקיימו את צבר הפעולות .הן לא יתקבעו כמסורת ,ושימורן ייפסק.
קידמה היא פילוסופיה רחבה המבוססת על הרעיון כי התקדמות מדעית ,טכנולוגית,
התפתחות כלכלית וארגון חברתי חיוניים לשיפור מצב האנושות .הקידמה הפך לרעיון רב
משמעות בתקופת הנאורות האירופית ,שדגלה בהתבססות על ידע אמפירי כיסוד לחברה.
במרוצת הזמן השתנו משמעויות המושג בהתאם לתקופות ולנקודות מבט שונות.
ובכן ,קודם כל האם בתוך אדם אחד יכולה להשתלב גם מסורת וגם קידמה?
ובכן איפה שהמסורת לא מחזיקה חזק מדי ולא מחייבת מדי ,יתכן שירצה דווקא לשמוע
ולראות איך הוא יוכל לשלב את היכולות החיוביות החדשות של הזמנים החדשים.
אבל ,השאלה החשובה יותר היא –
האם בתור חברה אחת מסורת וקידמה יכולים להשתלב?
ובכן התשובה לדעתי נתונה בסוף של הקטע מויקי של קידמה ,אני אצוטט:
"במקרה שבו צורך בשימור צביון קולקטיבי של מבנה חברתי אינו מתקיים ,לא יימצאו
פרטים שיקיימו את צבר הפעולות .הן לא יתקבעו כמסורת ,ושימורן ייפסק".
וזה העניין ,אם כולם ילכו על קידמה אז המסורת תעלם וגם אנשים שאוהבים את הקידמה
מרגישים חיבה מסוימת למסורת ולא בהכרח רוצים שהמסורת תעלם לגמרי.
ובשביל זה יש לכם בחברה את המסורתיים והדתיים (כשהדתות בעולם האיסלם-נצרות-
יהדות נחשבות כמסורתיות ,אבל יש גם דתות קטנות חדשות יותר בעולם  -כמו הבאהיזם,
שיש להם בערך אותו מספר מאמינים כמו ליהודים והם נוצרו בהודו במאה ה 19ושילבו
דברים מהמודרנה לתוך הדת שלהם) ,הם אלה שישמרו את המסורות של אבותיכם כפי
יכולתם  -כל עוד הם לא יוצרים יותר מדי מחלוקת עם ערכים מודרניים ונראים יותר מדי
נגיד "ברברים" בעיניי "המתקדמים" .במקרה כזה בפעילות משותפת של החברה ,יש
להגיע לפשרות תוך דיון מילולי בלבד אם אפשר.
מהצד השני ,המסורתיים מרגישים שעם הם יעדרו את הצאן כמו אברהם אבינו למשל,
העם לא ממש יעמוד בקצב של אומות אחרות שמשתמשות בטכנולוגיה של המאה ה21
ובכלים מחשבתיים מודרניים ועל כן עליהם להכיר בכך שגם האנשים אשר בעד קידמה -
הליברלים ,האינטלקטואלים ,הטכנולוגים וכן הלאה  -חשובים .חשובים כדי שהחברה
שלהם תתקיים.
בנוסף חברה שיש בה גם ממסורת וגם מקידמה  -יכולה לתקשר טוב גם עם מערב וגם עם
מזרח.
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אמונת האדם בעצמו
האם האמונה של האדם בעצמו יכולה להיחשב כדת בפני עצמה?
יש כאן איזשהו כח ,אומנם לא כח עליון אבל כח שצריך לדאוג לו ,לעבוד אותו ולטפל בו.
הכח הזה תמיד אתך ,בכל שעות היממה ,בטוב וברע .הגמול על אמונתך בו הוא בעולם הזה
וכשטוב לו טוב גם לך.
והאם אדם לא יכול להתפלל לעצמו שיצליח לעבור את הקשיים הנוכחיים בחייו ולהגיע
למקום טוב יותר?
האמונה בעצמך תמיד חשובה וככל שאמונתך תתחזק כך הגמול עליה יהיה גדול יותר.
מבחינה דתית ,היהדות טוענת שלכל אדם יש נשמה –
אם אתה מסתכל על האמונה באותו אל פנימי – אתה עצמך – מבחינה דתית,
תוכל לראות את זה כאילו פשוט אתה מנסה להתפלל לנשמתך ,לאני האמיתי שלך.
זה בהחלט חשיבה מקובלת מבחינת הדתיים והשאלה היחידה ,היא התחרות בין האל היחיד
לאותם נשמות אנושיות ,כמו נשמתם (יש דיבר) ,כשמכנים אותם במושג 'אלים פנימיים'.
(המושג חשוב אחר כך כשנעבור לדבר על תפילות ,גם אם הוא לא יהיה רשום במפורש
בחלקים האלה) ,אך אין זה סותר כי אלים אלה אינם באים על פני האלוהים (כפי שמצווה
בדיבר) מכיוון שאינם מגיעים לדרגת האלוהות שלו.
מבחינה פסיכולוגית ,ידוע שהאדם הוא יותר מאשר התודעה שלו ,המחשבות והרגשות
שהאדם מודע אליהם.
ידוע שהמח הוא מכלול מורכב בהרבה מאשר אנשים מודעים אליו ואף המדענים עדיין רק
התחילו ללמוד את מורכבות "המכונה" המשוכללת ביותר בעולם .המח האנושי.
במושג אל פנימי או נשמה – תחשוב שאתה מתכוון לכל המכלול ,לא רק לאני המודע שלך
או לאני היומיומי החברתי שלך המכוסה לפעמים במסכות שונות,
אלא לאני האמיתי שלך שמכיל גם את התודעה וגם את המחשבות המודעים אבל גם את כל
הרצונות ,המחשבות ,והרגשות הלא ידועים והחבויים.
חשוב לומר עוד ,שעצם האמונה בלא מודע היא אמונה בדבר לא גשמי ובעצם אתה יוצר
מושג סובייקטיבי וממקם אותו בתודעה שלך כשאתה בוחר לקרוא לאותו מכלול נשמה או
אל פנימי ובכך הוא מקבל ממשות.
בנוסף ,אדם יכול להאמין בכוחות נוספים שמעבר לעצמו ,אנשים אחרים ,כוחות חברתיים,
החברה עצמה ,העולם .אומנם אין כעיקרון כללים וחוקים מסודרים בנוגע לאיך להאמין,
אבל האמונה הזאת קיימת אצל כולם .גם אצל אנשים שחושבים שהעולם מסריח ושונאים
את כולם ,זאת פשוט הצורה בה הם מקיימים את אמונתם.
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מראות
אומנם אתה בסך הכל אתה אבל
לשאלה מי אתה ,יכולה להיות כמות אינסופית כמעט של תשובות.
אפשר להסתכל ולנתח אותך מהרבה בחינות ,להגדיר אותך לפי תכונות אישיות ,תחומי
התעניינות ,סטטוס ודעות.
לאנשים שונים תהיה דעה שונה עליך בהתאם לדעות שלהם על עצמם ועל העולם.
קיים את הראי של החברה ,משהו שקיים רק אצלך בראש למעשה אם כי הרבה פעמים
לא נראה שהוא סותר את המציאות בהרבה ,הראי של החברה התחיל להתפתח אצלך
מהיחס שלך עם הוריך והסביבה הקרובה עוד מגיל ממש מוקדם והמשיך להתפתח עם
כניסתך למסגרת חברתית בגן ובבית הספר היסודי והמשיך להתפתח בעצם עד היום הזה,
אבל ביסוד יש דברים שלא השתנו בו .הראי של החברה כולל בעצם את הדעות של
ה"חברה" לדעתך או של קבוצות ממנה על כל דבר כמעט בעצם .אם אתה מובטל ,אתה לא
נראה טוב למשל בראי החברתי .אם אתה שמן ,מסטול ,אלכוהוליסט ,מהמר כבד ,עבריין,
כהה עור ,מכוער ,מעשן בשרשרת ,ערס ,חרשן ,זקן אתה לא נראה טוב בראי החברתי וגם
אם אתה פועל שלא לפי הנורמה המקובלת בצורה לא אלגנטית מספיק .כמובן מי קבע
שככה החברה רואה אותך? אומרים דווקא שהחברה שלנו פלורליסטית ומקבלת את
השונה .כמובן שמראת הקונצנזוס מורכבת גם מהרבה מראות קטנות יותר .ובחלק
מהמקומות להיות חלק מקבוצה הסובלת מסטיגמה מתקבל בכבוד או לפחות בסובלנות.
קיימות גם מראות אחרות .המראה הכי חשובה אולי זאת המראה שנמצאת אצלך בפנים,
המראה הפנימית שלך ,דעתך על עצמך .זאת לא מראה צלולה תמיד ,לפעמים רגשות קצת
מערפלים אותה והיא משקפת תמונה קצת אחרת ,הדעות שלך על עצמך משתנות וככה
הצורה הפנימית שלך משתנה בעיני רוחך .המראה מושפעת מהדעות שלך על העולם ועל
מי שהיית רוצה להיות ומהיחס שלך לתכונות השונות שלך ,למצב שלך ולהיסטוריה שלך.
יש את המראות שנמצאות אצל אנשים שמכירים אותך ,כל אחד יתפוס אותך בהתאם
לתפיסת העולם שלו ובעיקר ליחסי הגומלין ההיסטוריים ביניכם ,למצב הרגשי ולמצב
היחסים הנוכחי ביניכם .המראה שלך אצלם זה בעצם הדעה שלהם עליך אך היא משקפת
גם תכונות ,הרבה פעמים אמיתיות ,שהם חושבים שיש לך ואת היחס הרגשי שלהם כלפיך.
מראות האנשים עלולות להיות מעורפלות או עכורות לפעמים מתפיסות מציאות לא נכונות
או מנוגדות לשלכם ,חוסר היכרות מלא אתכם או ממערכת יחסים עכורה.
פשוט צריך לדעת איך לא להיעלב מכל דבר .זה הכל.
יש גם תועלת במראות האלה ובמידה מסוימת אומרים שהם גם הכרחיים פסיכולוגית.
ליכולת לראות את עצמך גם לא דרך העיניים שלך יש חשיבות ,אבל חשוב שהיא תיתן לך
יתרונות לא חסרונות.
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האמונה באחר
האם זה שפוי להאמין באדם אחר באופן מוחלט כמו שאדם יכול לקוות להאמין בעצמו?
לא .כי לאנשים אחרים יש אינטרסים דעות ורצונות משלהם שלא תמיד משתלבים עם
המטרות שלך.
אנשים אחרים הם לא בשליטתך הישירה כמו שגופך בשליטתך אלא פעולתם נובעת
ממקור שליטה אחר אשר מחשבתו לא גלויה לך אלא רק מוערכת על סמך סימנים
תקשורתיים חיצוניים ,היכרות איתו או עם מצבים דומים אחרים.
אנשים אחרים לא בהכרח חייבים לעזור או יפעלו למענך ,הם יעשו זאת רק כשיתאים
להם .ולא תמיד ניתן לשכנע אותם לעשות את מה שאתה רוצה או מצפה שיעשו.
יותר קל להאמין באנשים שהם בעלי מטרה משותפת לשלך ופועלים ביחד אתך להשגתה.
זה הגיוני לסמוך על אנשים ולהאמין בהם וחשוב שתהיה אמונה גם באחר,
בעיקר אם מדובר באנשים הקרובים לנו -כמו בן/בת זוג ,משפחה או חברים .אך גם
כשמדובר בזרים ברחוב.
האמונה באדם האחר היא מרכיב חשוב בקשר בתקשורת וביחסים שלנו איתו ,ועוזרת לנו
בכל אינטראקציה איתו.
העניין הוא שצריך ללמוד איך להאמין נכון באנשים..
במידה מסוימת זה כרוך בהיכרות איתם .לדעת למה לצפות מהם.
ובמידה מסוימת זה קשור ליכולות חברתיות ,כי הצלחות בנושאים אלו מעלים את האמונה
ביכולת אנשים להועיל לך בדרכך ,במקום להזיק לה ולעכב אותך...
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האמונה בערכים ,עקרונות ,מטרות ואידיאלים
לכל אדם יש אלים רבים מלבד האל הפנימי המרכזי הוא עצמו.
קודם כל יש כמובן אנשים אחרים שניתן לקרוא להם אלים במידה מסוימת מגלל שהם
חשובים לו והוא עובד אותם במובן שהוא מושפע מדעותיהם [אך גם משפיע בתורו],
מסייע להם כשהוא יכול ורוצה בטובתם.
בנוסף לאלים של אנשים אחרים ,יש גם אלים קטנים יותר לאדם ,שהם עקרונות ערכים
רעיונות ודיעות ורצונות ומטרות שלו -חלק מאותם אלים משתייך לאל הפנימי המרכזי-
כמו אל הבריאות ואל הכסף וחלקם משתייכים לאלים החברתיים -כמו עקרונות פוליטיים
או ערך של שמירה על איכות הסביבה או על צמיחה כלכלית או על כללי התנהגות
מסוימים ,לא בהכרח בעניין של טוב ורע.
יובל נח הררי ,בספרו הפופולרי "קיצור תולדות האנושות" שיצא לאחר כתיבת קטע זה
מסכים איתי ואומר שאידיאולוגיות כלכליות מודרניות כמו קפיטליזם וקומוניזם הפכו
לדתות של ממש שאף גורמות לריחוק וללחימה ב'כופרים' בצד השני ויש דוגמאות כגון
מלחמת ויאטנם והמלחמה הקרה .כך למשל הוא אומר בספרו "הקפיטליזם החל את דרכו
כתיאוריה מדעית שמסבירה כיצד פועלת הכלכלה ודוגלת ברעיון שהשקעת רווחי הייצור
בהגדלת הייצור תביא לצמיחה כלכלית .אולם בהדרגה הפך הקפיטליזם מתיאוריה מדעית
לדת המבקשת לקבוע מה מוסרי ומה אינו מוסרי ,וכיצד ממשלות ואנשים פרטיים צריכים
להתנהג .הדת הקפיטליסטית מאמינה שצמיחה כלכלית היא הטוב העליון ,או לכל הפחות,
שצמיחה כלכלית היא המפתח לכל יתר הדברים הטובים בעולם ,שכן צדק ,חירות ואפילו
אושר מושתתים על צמיחה".
אך לצד ערכים ואידיאולוגיות יש גם אלים "קטנים יותר" ,כגון האל "באלי" – למשל
כשאתה רעב ובא לך לאכול ,פחות תחשוב על ערכים ויותר תחשוב על מה לאכול .אתה
מאמין שאתה רעב ושכדאי לספק את קריאת האל "באלי" גם אם אתה לא קורא לו כך
עליך לבצע פעולה פולחנית שנקראת לגשת אל המקרר .יש כמובן אנשים ששומעים יותר
לאל "באלי" מאחרים אבל גם הם אם יש להם אמונה דתית חזקה יותר עשויים לגבור על
האל "באלי" למשל ביום כיפור ,יחד עם זאת אין לזלזל באותו "אל פנימי" שקראתי לו כאן
באלי ,דחפים ורגשות גם נובעים מאמונות (למעשה רגשות נובעים מפרשנויות כלומר
מאמונה איך דברים למעשה במציאות ולא בהכרח ממשהו אובייקטיבי) וגם אם אמונות
אלה יחסית פשוטות הם מתחרות רציניות לאמונות "הנעלות" והמורכבות יותר.
כשאדם אחר עובר על האלים האחרים האלה להם סוגד האדם המאמין נוצר מצב של
קונפליקט ,לפעמים הוא עובר בשלום בצורת דיון בהם הם מנסים להמיר זה את אמונתו
של זה ברעיונות אחרים על ידי שכנוע בדרכי נועם ,לפעמים נוצרים מריבות ואנשים
נעלבים.
"אל"  -כוח אותו האדם עובד והוא חשוב לו .יכול להיות הוא עצמו ,יכול להיות אדם אחר,
יכול להיות אמונה ברעיון ,ערך ,מטרה או אידיאל .אין בהכרח חפיפה בין המושג אל כאן
למושג אל כמקובל בלשון או קשר לאלוהים התנכ"י מלבד השימוש באותה מילה כך שאין
כאן מעבר על הדיבר הראשון.
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השפעת אירועים על האמונה
השקפת העולם והיחס לדברים יכולה להשתנות מגלל אירועים שונים בחיים ,למשל
השבוע נסעתי לקניות והחניתי את האופנוע שלי איפה שאני תמיד שם אותו ,אבל כשחזרתי
הוא פשוט נעלם ,חיפשתי אותו באזור ושאלתי את המוכרים בחנויות ליד המקום ,אבל
שום דבר לא עזר ,האופנוע שלי נגנב ואבד.
מעבר לזה שזה לגמרי מבאס ,זה איכשהו משפיע על החשיבה ,מערער את האמון שיש לך
בחברה ובאנשים אחרים למשל או את האמונה שיש איזה צדק בעולם ומחזק את האמונה
שפשוט אין לך מזל בחיים.
למחרת בבוקר התעוררתי בכעס על העולם ,לא ממש האמנתי שאני אמצא אותו
אבל נסעתי לשם בכל זאת ועשיתי סיבוב עם האוטו של אמא שלי ומצאתי אותו בלוק ליד,
הרגשתי הקלה (וקצת מטופש) והכל חזר לקדמותו.
האמונות ,הדיעות והתפיסות שיש לנו על העולם או על כל נושא אחר ,עומדות במבחן
יומיומי מול אירועי החיים .כשיש אירוע שסותר משהו שאנחנו מאמינים בו אנחנו צריכים
ליישב אותו עם הקיים ,יתכן שזה יגרום לנו לפרש את האירוע בצורה שתתאים להשקפה
שלנו ויתכן שזה יגרום לנו שינוי בהשקפה.
[]26.2.10
כתוספת מאוחרת ,אני רוצה רק להגיד שאירועים שכאלה נקראים מבחני אמונה וזה אולי
נשמע קצת מפחיד לאדם המאמין המעוניין לשמור על אמונתו ,אך לפעמים דווקא בזכות
אירועים כאלה יש אישור מחדש וחיזוק לאמונה שלנו.
לכן אין לדאוג מתמיהות ושאלות ,למשל.
אם האמונה שלך חזקה ואמיתית היא תעמוד בשאלה ובתמיהה ואולי אפילו השאלה תפתח
נושא חדש ותרחיב ותעמיק את אמונתך.
יחד עם זאת ,חשוב אבל גם "לשמור על ראש פתוח" בנוגע לשאלות ולהיות מוכן להתגמש
על דברים שאתה מאמין בהם אם יוכח שיש דרך יותר טובה ויותר נכונה.
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שינוי אמונה
אמונה דתית אצל אדם מאמין נחשבת כדוגמה ,כאחת שלא ניתן לשנותה ולא חשוב באיזה
טיעון אתה בוחר להשתמש ,הכל מכוסה בפני שיכנוע או כך אמור להיות .ככלל ,דתות מאד
מגינות על המאמינים שלהם מחילון ,כפירה או המרה לדת אחרת.
האמונה הדתית היא דבר מאד יסודי בתפיסת העולם של האדם המאמין והוא לא בקלות
יעזוב אותה .רוב האנשים נולדים לתוך אמונה מסוימת ונשארים בה לאורך כל ימי חייהם,
לימדו אותם להאמין עוד משלבים מוקדמים בחייהם ,האמונה -בעיקר אמונה בעלת מנהגים
ומושגים רבים כמו היהדות ,השתרשה לתוך חייהם והם לא יוותרו עליה בקלות .למעשה
לשמור על האמונה הוא ערך בעל חשיבות רבה בעיניהם.
אף על פי שאמונה דתית היא לא דבר שמשתנה בקלות מעבר להתחזקות או החלשות
האמונה בתקופות שונות או מגלל אירועים שונים בחיים ,שינויי אמונה מתרחשים .בכח,
בשיכנוע ,בהשפעה תרבותית ,עלידי מיסיונרים ,פרסום או בכל צורה אחרת ,ויש דוגמאות
רבות לכך מההווה וההיסטוריה .אך לפי דעתי ,אדם באמונתו יחיה ואם מישהו מרגיש
צורך בדת הוא כבר ידע לפנות אליה לבד .אבל מותר לנסות לשכנע ,זכות הדיבור קיימת.
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אל עליון?
בנוסף לאל המרכזי שכל אחד עובד ,ושהוא עצמו מכיל פנתיאון משלו..
אפשר לטעון שיש גם אל עליון כסוג של מטאפורה שיתכן שהיא לא קיימת מבחינה
מדעית-אובייקטיבית אך לאמונה בה עשויה להיות ממשות תועלתית משלה.
אבל מטאפורה למה?
האם האל העליון הוא האל שלמעשה מכיל את כל האלים המרכזיים של בני האדם ,כתורת
אל האנושות? האם האל העליון הוא מושג חופף בעצם לטבע או לעולם או לכל מה שקורה
וכל מה שקיים? האם האל העליון הוא גם אלוהי אברהם יצחק ויעקב אשר הוציאנו
ממצריים ,מבית עבדים? האם האל העליון הוא כל מה שמעבר לעצמי ואשר אין לנו
שליטה ישירה עליו כדוגמת גופינו?
אני מאמין שיכולות להיות כמה משמעויות לאל עליון שכזה ,בדרגות האמונה הנוכחיות
שלי רחוק אני עדיין מלתפוס את מהות המושג אלוהי ברמה שכזאת .סורי ,אולי בהמשך...
בינתיים ,אני ימשיך לשים את האל המרכזי שלי בעצמי אך גם לעבוד אלוהויות מרכזיות
אחרות במידה מסוימת.
[טקסט שכתבתי באמצע מרץ  2010כחצי חודש לפני שעברתי בשער האמונה לראשונה]
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אפשרות לוגית
התיאוריה המדעית מבוססת על לוגיקה .בעקבות הניסיון מעלים רעיון שמוביל להשערה
חדשה או לתיאוריה כדי להפוך את אותו רעיון לחוק מדעי יש לערוך מספר מובהק של
ניסויים שיוכיחו את אותה תיאוריה כחוק מדעי ,שגם כן יתכן שביום מן הימים ימצאו
עובדות שישנו חוק זה – כמו שאיינשטיין דייק את תיאוריית הכבידה של סר אייזק ניוטון
כך המדע תמיד פתוח לרעיונות חדשים וזה אחד הגורמים לאמינותו .הגורם השני הוא
כמובן הניסוי.
הלוגיקה מאפשרת לבדוק רעיונות חדשים בעזרת רעיונות קיימים ,אם  Aהוא  Bו Bהוא
 Cאז  Aהוא  ,Cזאת דוגמא ללוגיקה פשוטה.
כעיקרון כחלק מהלוגיקה קיים גם הרעיון שאם תיאוריה כלשהי לא ניתנת להפרכה יש לקבל
אותה כאפשרות ,בעלת סבירות כלשהי אבל בעלת סבירות קיימת.
כך הרעיון שיש אלוהים וכך הרעיון שאין אלוהים ,אי אפשר לסתור – כלומר להוכיח
באמת שאין אלוהים (למשל – ההוכחות שלך על אבולוציה כגון מאובנים ושלדים של חיות
נכחדות הם רק מבחנים לאמונה שאלוהים פיזר),
ומצד שני אי אפשר לשכנע בעזרת לוגיקה שיש אלוהים ,לפחות לא ידוע על דרך כזאת
שמבוססת על שכנוע לוגי טהור ולא על מאווים נסתרים או רצון להאמין ולהשתכנע.
לכן לפי הרעיון הלוגי שאם תיאוריה כלשהי איננה ניתנת להפרכה צריך לקבל אותה ,צריך
לקבל את הרעיון שיש אלוהים כאפשרות ,יחד עם זאת צריך לקבל גם את הרעיון שאין
אלוהים כאפשרות.
קצת מבלבל ,אבל די פשוט כשחושבים על זה ..בכל מקרה אפשר לעבור לקרוא על
המדרגה הבאה ,אגנוסטה.
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מדרגת האמונה השנייה  -אגנוסטה
אגנוסטיקנים הם לא אנשים דתיים כמו אנשים שלא פוסלים את האמונה הדתית,
חוסר אכפתיות ,ספק ,תחושה שאולי ,חוסר יכולת לסתור באופן מוחלט את האמונה,
אירועים שגורמים לתמיהה ,רצון להאמין או כל סיבה אחרת גורמת להשקפה דתית [ולא
חשוב כלפי איזה דת מדובר] שאומרת שאולי יש בכל זאת כח עליון מאיזשהו סוג .אפילו
אם זאת כל ההשקפה שלהם ,ש"אולי יש בכל זאת כח עליון מאיזשהו סוג".
אולי
הם עדיין לא מאמינים אבל הם מוכנים לקבל יותר בקלות אמונה שיש אל עליון כנכונה,
לפחות במידה מסוימת או פחות לפסול אותה מאתאיסטים ["דרגת האמונה
הראשונה"] למשל .האין זה מראה על פתיחות וסובלנות? =]
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איפה התודעה?
התודעה היא קו המחשבה של האדם וכל הדברים שאליו הוא מודע בצורה כלשהי ,התודעה
היא התחושה הסובייקטיבית של הדברים ,היא בעצם האני של האדם אשר יכול ליצור
ולהפעיל רגשות ורצונות אשר מפעילים את גוף האדם ,התודעה היא הלוקחת את הרצונות
השונים ומחליטה האם לבצע אותם וליצור אותם או לא.
ברור לכל ,שהתודעה קיימת וזה למעשה הדבר הוודאי היחיד שקיים כפי שדקארט אמר
"אני חושב ,משמע אני קיים" – מעבר לזה אני לא יכול להוכיח בעצם כלום .אך המדע
עדיין לא גילה ממשות כלשהי שלה במציאות ,מלבד על כך שאנשים מרגישים אותה ,אי
אפשר להראות את התחושה הסובייקטיבית של כאב עצמה אך אדם בבירור ידע שכואב לו
ושהוא מודע לאותו כאב .כך רשם יובל נח הררי בספרו "ההיסטוריה של המחר".
וכך הדבר כנראה גם לגבי האל (ומושגים כגון נשמה) ,אי אפשר להוכיח שהוא קיים מלבד
הוכחה על השפעתו בעולם והר סיני קרה לפני אלפי שנים ,אך אי גילויו לא אומר בעצם
שהוא לא קיים – כי הנה גם התודעה האנושית קיימת ועדיין המדע לא גילה איך תודעה
נראית במציאות והוא עדיין לא יכול להצביע ולהגיד הנה כאן התודעה .המדע יכול לראות
שיש פעילות במח אך הוא איננו יכול להיכנס ולהתחבר לאותה תודעה שנמצאת שם או
בכלל לראות אותה ואף על פי כן בבירור קיימות תודעות בעולם.
מכאן ,שאף שהמדע טוען שהוא לא יכול להוכיח משהו ,אין הדבר אומר שהדבר לא קיים,
כל עוד המדע לא באמת יכול לסתור את הקיום שלו ,גם אם אין לו אחיזה במציאות
העכשווית .כי אם קיימת תודעה אך המדע לא יכול לראות אותה ,יש להניח שאם יש
אלוהים אך המדע איננו יכול לראות אותו ,אפשרי עדיין שהוא קיים ,שכן אלוהים ידוע
כמתגלה בפני נביאים בחזיונות ולעתים בניסים ולא למדענים במעבדות מחקר.
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המדרגה השלישית – אדם וטבע
אז אתה לא מאמין באלוהים ומזל זה משהו שלא חורג מכוחות הטבע ,אבל אתה
מאמין בעולם ,במציאות .בכך שהוא קיים ושיש בו חוקים מסוימים והוא פועל בצורה
מסוימת ,אולי קיים כח עליון ואולי לא אבל העולם עצמו קיים .ובתוך העולם קיים גורם
בעל חשיבות רבה ,לפחות בעולמנו הכחול -האנושות ,ואתה נחשב לחלק ממנה.
בני האדם הצליחו להוציא את עצמם במידה רבה ממסלול התפתחותי אבולוציוני למסלול
תרבותי-טכנולוגי ,אנחנו החיה שניצחה את האבולוציה ,כי ההתפתחות הטכנולוגית-
תרבותית שלנו מהירה מההתפתחות האבולוציונית כך שאיננו עוד תלויים בחסדי הטבע
כבעבר [אם כי אנחנו עדיין בהחלט חלק מהעולם וישנם אסונות טבע ופגעי מזג אוויר],
האנושות הקימה מבנים מפוארים מהפירמידות ועד הקתדרלות הנוצריות ,פיתחה תרבות
שכוללת מוזיקה ,אומנות בידור וספורט .ההיסטוריה האנושית מרתקת מהאדם הקדמון
דרך החקלאים הראשונים ועד החברה הדמוקרטית והקפיטליסטית המודרנית עם הקניונים
המפוארים .היכולת של האנושות להחריב את העולם מחייבת הערכה ויראה -הרי זהו כח
שנחשב פעם לאלוהי .מטוסי קרב ,פצצות ,טילים ,טנקים ,רובים ונשק אטומי ,לאנושות יש
יכולת לחימה קטלנית .לאנושות כיום טכנולוגיה מתקדמת ומרשימה :תקשורת לווינים,
אינטרנט ;MRI ,סמארטפונים ,מוצרי חשמל כמו מיקרוגל וטלוויזיה ואור חשמלי ,מספר
אנשים הלכו על הירח וחלליות לא מאוישות סיירו ברחבי מערכת השמש .מרשים לא?
בלי קשר ליחס שלך לחברה או לקבוצה ,אתה חייב להסכים שבמידה רבה כח האנושות
בכללותה גדול בהרבה מכוחך ..ובהחלט ניתן לעבוד את הכח הזה ,להיות חלק ממנו
ולהאמין בו.
שאלות מעניינות:
מי יותר חשוב -האנושות או אתה -טובת הכלל או טובת עצמך?
האם זה שהטכנולוגיה והישגי האדם הרחיקו אותו מהטבע היה בעצם דבר טוב?
האם לא נחמד בעצם יותר לעבוד את הטבע?
מהי אחריות האנושות כלפי הטבע ,בהתחשב בזה שהיא מכריזה על עצמה כשליטתו?
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האנושות כיום (נרשם )2010
אוכלוסייה
ב 50-השנים האחרונות גדלה אוכלוסיית העולם מ 2.5-מיליארד ל 6.818-מיליארד .מדי
שנה  80,000,000בני אדם חדשים נולדים ..ומספר מיליונים מת כחלק מתחלופת הדורות
הטבעית.
העיור (אורבניזציה) התפתח מאד במהלך המאה ה 20ועד היום .לפני  50שנה חיו בערי
העולם  750מיליון נפש ,אבל היום כחצי מאוכלוסיית העולם חיה בערים .יש בעולם
 326ערים עם אוכלוסייה של מעל מיליון איש.
בישראל חיים כיום  7מיליון ו 200אלף תושבים ,ברשות הפלסטינית קיימים  4מיליון,
חלוקה פוליטית
קיימות היום  192מדינות החברות באו"ם .חלקם דמוקרטיות ,חלקם מונרכיות ,חלקם
דיקטטורות ,חלקם קומוניסטיות.
חלוקה דתית
נכון ל 0.22% :2005מהאנשים בעולם הם יהודים ,הנצרות היא הדת עם מספר
המאמינים הגדול ביותר כיום  33% -מאוכלוסיית העולם ,האיסלם אחריה עם 21%
אמונה ,בעוד שחסרי האמונה מונים לפי הטבלה  .16%נראה לי מוזר שהבודהיזם והדת
הסינית מונים כלכך מעט מאמינים ביחס לאוכלוסיית מדינותיהם.
כלכלה עולמית
לא ממש מבין בזה .אבל שמעתי משהו על גלובליזציה ,תקשורת מידית באינטרנט או
טלפון ,לווינים ,מטוסי סילון ,מכליות נפט ,תחנות כח ,מפעלים אוטומטיים יותר מבעבר
וטכנולוגיה מתקדמת מתמיד.
תרבות עולמית
אף שלכל מדינה תרבות משלה ,ארצות הברית נחשבת למשפיעה ביותר מבחינה
תרבותית .ולאנגלית עדיין יש תוקף בינלאומי.

26

מקומי באנושות
האנושות מכילה מיליארדי בני אדם ועשרות מאות או מיליוני שנות היסטוריה ,טוענים
שאתה חלק ממנה ,אבל מהו מיקומי בה?
אני משתייך לזמן שבו נולדתי .סוף המאה ה 20ואחריה .לדור מסוים של אנשים ,לשנת
לידה מסוימת בין  120שכבות גיל שנתיות אחרות .אני משתייך למדינה מסוימת ,אחת
מאותם  192הרשומות באו"ם ,קוראים לה ישראל .אני משתייך לדת היהודית מבחינת
לאום ,אך מגדיר את עצמי כרגע כאגנוסטי (נכתב לפני שחזרתי בתשובה בפעם הראשונה).
יש אנשים רבים אחרים שגרים בעיר הזאת או בצמודות לה ,יוצא לי לראות אותם
לפעמים .חלקם שכנים ,חלקם הולכים באותו רחוב שאני הולך בו ,חלקם נוסעים איתי
בכביש .אצל חלק מהם אני קונה דברים ,עם אחרים אני עומד ביחד בתור לקנות דברים.
יוצא לי לראות אותם לפעמים .קוראים להם אזרחי ישראל ותיירים.
מדינת ישראל מכילה כשלעצמה המון קבוצות -משפחות ,קבוצות חברתיות [שיכולות
למנות  2אנשים או יותר] ,מסגרות של עבודה לימודים או צבא וכן הלאה ...כל אדם
בקבוצה יכול להשתייך לקבוצות אחרות בנוסף לאותה קבוצה וכך נוצר מעין מארג חוצה
יבשות שמכיל למעשה את כל אוכלוסיית העולם בעידן הגלובלי של ימינו .וכך אני מסתנף
כיחידה נוספת בים האנושות .דרך מיקום במרחב והשתייכות חברתית או מקצועית .בימי
קדם ההשתייכות היתה למשפחה ,דרכה לחמולה ,דרכה לשבט ,דרכה לעם או למדינה.
כיום משתייכים לכל גוף ישירות .למרות הקשרים בין האנשים ,החברה המערבית נוטה
לראות את האנשים כאינדיבידואלים .כלומר כל אדם עומד בפני עצמו ומשתייך לאנושות
באופן חופשי כרצונו ודרך השתייכותו למדינה כמאמר הפילוסוף היווני הנודע סוקרטס:
"אינני אזרח של אתונה ,גם לא אזרח של יוון אלא של העולם"
אם כך ,החיבור שלי לאנושות נעשה בכמה צורות:
מבחינה אזרחית/פוליטית -אני משתייך לאנושות דרך האזרחות במדינה שאני שייך לה.
מבחינה כלכלית -אני משתייך לאנושות דרך ההכנסות ההשקעות וההוצאות שלי ודרך
החברה הכלכלית שבה אני עובד.
מבחינה חברתית -אני משתייך לאנושות דרך הקשרים והמגעים שלי עם אנשים אחרים.
מבחינה תרבותית/רעיונית -אני משתייך לאנושות דרך הנוכחות ,המעשים והמילים שלי.
העדר מורכב מהפרטים שבו.
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מטרות האנושות על פי סיפור הבריאה
בסיפור הבריאה שבתחילת ספר בראשית מסופר לא רק על איך נברא האדם וקורותיו בגן
העדן ,אלא גם על היחס של האל לבני האדם ועל תפקידם הרוחני בעולם לדעתו.
בראש ובראשונה האדם נוצר על ידי האל ,כדי שיהיה מישהו בראש עולם החי שידאג לו
אך גם ישלוט עליוַ " :וי ֹּאמֶ ר אֱֹלהִ יםַ ,נעֲשֶ ה אָ דָ ם בְּ צַ לְּ מֵ נּו כִ ְּדמּותֵ נּו; וְּ יִ ְּרּדּו בִ ְּדגַת הַ יָם ּובְּ עֹוף
הַ שָ מַ יִםּ ,ובַ בְּ הֵ מָ ה ּובְּ כָל-הָ אָ ֶרץּ ,ובְּ כָל-הָ ֶרמֶ ש ,הָ רֹּ מֵ ש עַל-הָ אָ ֶרץ ( ".בראשית ,א' ,כו') –
האדם הוא מעל הטבע מבחינת יכולותיו והוא דומה יותר לאל בכך שהוא מסוגל לשלוט על
הטבע ולנהל אותו ,האדם בעצם הופקד על העולם שהאל ברא כדי שישמור עליו וינהל
אותו.
לאחר פסוק זה באה ברכה לאנושות ,שדתיים רבים מחשיבים אותה כמצווה – אך רשום
שהאל בירך את האדם ,כלומר איחל שגורלו יהיה טוב בעתיד ולא ציווה עליו לעשות את
ּומלְּ אּו
הברכה אלא אם רצונו בכך " :וַיְּבָ ֶרְך אֹּ תָ ם ,אֱֹלהִ יםַ ,וי ֹּאמֶ ר לָהֶ ם אֱֹלהִ ים פְּ רּו ְּּורבּו ִ
אֶ ת-הָ אָ ֶרץ ,וְּ כִ בְּ שהָ ; ְּּורדּו בִ ְּדגַת הַ יָםּ ,ובְּ עֹוף הַ שָ מַ יִםּ ,ובְּ כָל-חַ יָה ,הָ רֹּ מֶ שֶ ת עַל-הָ אָ ֶרץ".
גם סיפור גן העדן ,סיפור הבריאה השני ,מתאר את מטרתו של האדם בעולם – לשלוט על
העולם ולדאוג לו ,להפוך אותו למתורבת – " וַיִקַ ח יְּהוָה אֱֹלהִ ים ,אֶ ת-הָ אָ דָ ם; ַויַנִ חֵ הּו בְּ גַן-
עֵדֶ ן ,לְּ עָבְּ דָ ּה ּולְּ שָ ְּמ ָרּה ".ובכך מחזק אמירה זו.
בנוסף ,הסיפור השני ,נותן לאדם מטרה נוספת (בסיפור השני ,האדם נוצר לפני בעלי
החיים וזאת בניגוד גמור לסיפור הראשון)  " :וַיִ צֶ ר יְּ הוָה אֱֹלהִ ים ִמן-הָ אֲדָ מָ ה ,כָל-חַ יַת הַ שָ דֶ ה
וְּ אֵ ת כָל-עֹוף הַ שָ מַ יִםַ ,ויָבֵ א אֶ ל-הָ אָ דָ ם ,לִ ְּראֹות מַ ה-יִקְּ ָרא-לֹו; וְּ כֹּ ל אֲשֶ ר יִקְּ ָרא-לֹו הָ אָ דָ ם ֶנפֶש
חַ יָה ,הּוא ְּשמֹו ,".כלומר מטרתו השנייה של האדם ,בנוסף לשליטה על העולם ודאגה לו
וטיפול בו כאילו הוא משנה לאל ,היא להמציא משמעות לעולם ,כמו שנאמר בפסוק – איזה
משמעות שהאדם ייתן לעולם שברא האל ,זאת תהיה משמעות העולם .וזה תואם דווקא
לתפיסות הומוניסטיות מודרניות שאומרות שמקור המשמעות לעולם נמצא למעשה בידי
האדם ולא בידי האל למשל ,גם אם האל הוא חלק מהעולם – האדם נותן גם לאל משמעות
מסוימת.
ויש גם את העונשים לאדם אחרי אכילת פרי עץ הדעת ,אך יש לזכור שקודם כל אלה לא
המטרות של האנושות ,אלא עונשים ספציפיים על חטא מסוים .ושנית ,אלה גם לא מצוות
– אלה קללות והאדם לא חייב לשמוע להם ,אם למשל בעזרת רפואה טובה ניתן למנוע את
"בעצב תלדי בנים" ,אז למה לא.
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אדם ,אלוהים וטבע
אלוהים בתנ"ך יוצר את העולם ובראש העולם ככתוב בספר בראשית שם את האדם
למען יוכל לנהל את העולם ,לשלוט בחי ובצומח ,לתת לו משמעות ולהפוך את כל
העולם לגן פורח (בראשית א-ב ,פסוקים שונים).
וכך גם בבראשית ט' .בברית שנכרתה בין האל לנח ובניו – האל מברך את האדם ,נותן
לו את השלטון על העולם החי ואף מתיר לו את אכילת כל החי בעולם כרצונו (מלבד
ליהודים בהמשך) ,אך מגביל אותו באיסור לאכול בשר יחד עם הדם וזאת כדי לתת
יחס של כבוד לבעל החיים – כדי להסביר לאדם שגם לבעלי חיים יש נפשות ויש
רגשות והם לא רק בשר ,הדם שמשמש בין היתר גם את המח לתקשורת עם שאר
הגוף למשל באמצעות הורמונים – נאסר לאכילה אם כן וזאת כדי להזכיר לאדם שאף
שהוא השליט הבלתי מעורער של עולם החי והטבע ,הוא בכל זאת צריך לתת יחס
מוסרי לעולם ובעיקר לחי שבו ,שכן גם החי הוא נפשות ,כמו בני האדם .בנוסף בברית
זו ,יש גם איסור על שפיכות דמים – לגבי כל בני האדם והאומות.
בהמשך ,כשניתנים המצוות בתיווך משה כנביא ורב ,בין המצוות יש גם מצוות
המראות גם הם ,שאף על פי שהשליטה בעולם ניתנה לאדם למען יעשה בו כרצונו,
העולם עדיין שייך גם לאל וגם לבעלי החיים ולטבע שבו יש זכויות ויש מקום בעולם
וגם הם חלק מהבריאה ולא רק האדם ועל האדם לכבד את זה ואת בעלי החיים ולזכור
שגם לבעלי החיים יש נפש וגם הם זכאים להתנהגות מוסרית – למשל ,החוק
המפורסם שאין לאכול בשר וחלב וזאת מכיוון שזה לא מוסרי לאכול ביחד אם עם
צאצאיה והדבר מוסבר כשמגיעים לחלק שבו אסור לאכול עוף עם ילדיו או ביציו
בספר דברים .וכן יש גם מצוות נוספות ,יותר ופחות ידועות בציבור ,בנוגע לעולם החי
והצומח עליו הופקד האדם כדי שייתן לו משמעות ויהפוך אותו לגן פורח.
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האדם לפני העולם לפני האל
האמונה באל נחשבת על ידי המאמינים בו לדבר טוב ומספק ,אלוהים נחשב לאוהב אדם
ואוהב מעשים טובים וצדק באופן כללי .אך מה קורה כשמצוות האל היא לרעת האדם או
לרעת העולם?
אין לי דוגמאות ספציפיות לכך ,אך באופן כללי אם מצווה של האל היא לרעת האדם או
לרעת העולם ,אז זה סותר את החוקה הראשונית של האל שבסיפורים שבתחילת בראשית
ואת הקווים העיקריים של האישיות של התורה ועל כן ,קודם כל ,יתכן שמדובר באיזושהי
טעות או אי התאמה .ושנית ,יש לזכור לצד מי אנחנו ואת מטרות האמונה בעצם – להועיל
לאנושות ולעולם ולבחור שלא לעשות מצוות או מעשים הנוגדים את המטרות האלה ,גם
אם רשום באיזה מקום שהאל אמר או שאדם רואה חזיונות מאלוהים או בכל צורה אחרת
בה אלוהים מצווה על בני האדם.
אחרי הכל ,בחרנו להאמין באלוהים ובאמונה ,מכיוון שהם אמורים לעזור לטוב שבעולם,
לשפר את היחסים בין בני האדם ,לדאוג לסדר חברתי ,לעזור לאנשים מבחינה רגשית
ולתמוך באדם המאמין ולחזק אותו .על כן ,אם מצווה מסוימת עומדת בסתירה לכך אז אין
לעשות אותה וזאת מכיוון שהיא על פי תפיסתנו למעשה נגד האל האמיתי המתגלה בתנ"ך
ודרכיו.
וסדר עדיפויות זה  :האדם ,העולם ,האל – הוא רק באופן כללי ,במצב האידיאלי יתקיים
איזון בין  3הגורמים ותועלת האדם תתחשב גם בתועלת העולם וגם בתועלת האל ,למשל
בתנ"ך קיימים מספר מצוות האומרות שאף על פי שהאדם הוא השליט על עולם הטבע בכל
זאת עליו להתנהג אליו בדרך מוסרית מסוימת .מצוות אלה הם דוגמא לאיזון האפשרי שבין
 3הגורמים ,שכן טובת האדם לא חייבת לפגוע בעולם או באל והרמוניה יכולה להתקיים
בין האדם ,לאל ולטבע.
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האלוהים שבבננה
מויקיפדיה ,הערך "ניסויים בלשניים בקופי אדם":
"מאז שנות ה 60-של המאה ה 20-ועד היום נעשו מספר מחקרים בקופי אדם בשבי -
בעיקר בשימפנזים ובבונובו ("שימפנזה ננסי") ,אבל גם בגורילות ובאורנגאוטן -
שבמסגרתם ניסו ללמד אותם להשתמש בשפה טבעית באופן דומה לשימוש שעושים
בה בני אדם ,וכן בשפות מתוכננות שונות.
[ ]...קופי אדם דומים מאוד לאדם מבחינה גנטית ,והם מפגינים במידה מסוימת
כישורים שאופייניים בעיקר לבני אדם ,כמו שימוש בכלים פשוטים .אף מין מביניהם
אינו מסוגל להפיק את מגוון הקולות שמסוגל בן-אדם להפיק ,כיוון שתיבת
הקול (לרינקס) שלהם ממוקמת גבוה בגרון.
[]...הזוג גרדנר היו מודעים לאי-יכולתם של שימפנזים להפיק צלילים המשמשים
בסיס כמעט לכל השפות האנושיות ,ולפיכך בחרו לדבר עם וושו בשפת הסימנים
האמריקנית [ ]...על פי דיווחם וושו למדה כ 350-סימנים ,כאשר הקריטריון היה
שימוש ספונטני ונכון בסימן במשך שבועיים לפחות .בני הזוג גרדנר גם דיווחו על
שימוש יצירתי בשפה  -וושו יצרה לכאורה צירופי סימנים משלה לעצמים שהיא לא
ידעה את שמם .למשל ,היא התייחסה למקרר באמצעות צירוף הסימנים "לפתוח-
לאכול-לשתות" ,לבקבוק תרמוס בצירוף "ספל-מתכת-לשתות" ,ולריבה באמצעות
הצרוף "לכלוך-מתוק".
[" ]...
ומכיוון שמדובר בספר העוסק באמונה ,השאלה היא בעצם ,האם אפשר ללמד קופים
להאמין באלוהים או לפחות להכיר את המושג אלוהים .כלומר אם ייקחו חוקר דתי
במקום אתאיסט ובאופן טבעי הוא ישלב במילותיו או בסימניו את הסימן "אלוהים",
איך יבין את זה הקוף?
אם ילמדו את אותו קוף שצריך לחכות זמן מסוים בין בננות לאגוזים או לשטוף ידיים
לפני האוכל וינמקו את זה באלוהים רואה – וקודם ילמדו אותו כשיש חוקר בחדר ,אך
בהמשך החוקר יצא והחינוך הסטנדרטי של עונש-גמול יינתן לפי מה שיימצא
במצלמות נסתרות אליהם הקוף לא מודע – האם תיווצר איזושהי אמונה דתית אצל
הקוף? האם היכולת להאמין בדברים ,למשל רק כדוגמא ,באלוהים – היא יכולת
המוגבלת רק לבני אדם? האם קוף יכול להתפלל בשפת הסימנים? – אם בכל פעם
שהוא מבקש מ"אלוהים" בננה במצלמה נסתרת – יתנו לו בהסתברות מסוימת בננה,
איך הוא יבין את זה?
ולדעתי ,זה פשוט מחקר מאד מעניין.
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מעט פילוסופיה על ההיסטוריה
היסטוריה היא סיפור חלקי של כלל ההתרחשויות שקרו בתקופת זמן מסוימת באזור מסוים
שכוללת פרשנויות על הסיבתיות שלה .אף שקיימות עובדות היסטוריות -ממצאים והוכחות
לקיום של אירוע או שריד והפרטים עליו .כל תיאור היסטורי לוקה במידה מסוימת
בפרשנות של הכותב אותו שבוחר למשל איזה אירועים ודמויות יכנסו לתיאור ואיזה
יושמטו ,במידה רבה ההיסטוריון לא רק כותב את ההיסטוריה או משחזר אותה באיזה
צורה אלא גם משכתב ויוצר אותה בכך .היחס לאירועים היסטוריים שונים משתנה עם
הזמן וקיים במספר פרספקטיבות שונות עלפי מוצא או דעות הכותב .כיום עקב השפעת
המדע ,ההיסטוריונים בכללי נוטים לרשום את ההיסטוריה בצורה האובייקטיבית
והניטרלית ביותר שאפשר ,אך עדיין אי אפשר להימנע מהשפעות סובייקטיביות-
היסטוריה שייכת למדעי הרוח ולא למדעים המדויקים.
כמו כן מהלך ההיסטוריה של האנושות או חברה מסוימת הוא רחב מכיוון שתולדות
החברה האנושית היא יותר מההיסטוריה המדינית-פוליטית שלה ,קיימת גם היסטוריה
כלכלית והיסטוריה דתית והיסטוריה תרבותית והיסטוריה של המדע והידע והיסטוריה של
תחומים ספציפיים -כמו התפתחות האופנה מעלה התאנה של חווה/בגדי ציידי המערות ועד
נקודת זמן נבחרת אחרת .ניתן לשלב בתיאור היסטורי אחד מספר התפתחויות ממספר
תחומים וניתן לרכז את ההיסטוריה בתחום מסוים ,בתיאור ההיסטורי המקובל בבתי הספר,
למשל -מלחמות וחילופי שלטון תופסים מקום מרכזי יותר מהמצאות ,חידושי ידע או
שינויים תרבותיים [מה יותר חשוב ובעל השפעה מלחמת ויאטנם או התנועה ההיפית
בקליפורניה של שנות השישים אשתקד?]
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תהליכים לאורך ההתפתחות האנושית
הצד הדינמי של ההיסטוריה מורכב משינויים ,תהליכים ואירועים .תהליך הוא בעיקרון
חיבור ,לפעמים מלאכותי של אירועים -בצורה כזאת שאירוע ישפיע על אירוע אחר ויגרום
לזרימה בכיוון מסוים.
אפשר לראות תהליך או אירועים מסוימים כחלק מתהליך גדול יותר שהוא בעצמו חלק
מתהליך גדול יותר ,למשל התפתחות של תעשיית הרכב כחלק מהתפתחות הטכנולוגיה
האנושית ,במאמר זה אנסה להביא את התהליכים או כיווני ההתפתחות הארוכים יותר
באנושות ,כאלה שאם אפשר קיימים כמה שיותר מקדמתה.
* תהליכים אבולוציוניים -האבולוציה שינתה את האדם מסוג כלשהו של קופאדם למה
שהוא היום במשך מיליוני שנים ,האבולוציה לא פסקה אבל היא איטית באופן יחסי .בין
התהליכים הקבועים ניתן לראות את גדילת והתפתחות המח האנושי כמרכזי .אם כי היו
שינויים חשובים אחרים בדרך -הזדקפות ,התפתחות הידיים ,התפתחות כלי הדיבור וכו'..
* התפתחות הידע האנושי -מצבור הידע האנושי הוא סך כל הידע שקיים באנושות
בנקודת זמן מסוימת ,עם במוחות האנשים ועם במקום איחסון כתוב או אלקטרוני .הוא
נוטה לגדול עם הזמן בקצב שהולך וגדל..
* האצת קצב ההתפתחות הטכנולוגית עם הזמן -המצאות ,טכנולוגיות ושינויים
חברתיים/תרבותיים/כלכליים מסוימים אפשר שיגרמו ליכולת טובה יותר להשיג ,לאחסן
או להעביר ידע חדש.
למשל ,באופן ישיר -התמקצעות ועיור ,המצאת הכתב ,האלפבית ,הנייר ,הדפוס,
העיתונות ,האוניברסיטאות ,המיתודה המדעית ,המיקרוסקופ והטלסקופ וכלי מחקר
אחרים ,רתימת המדע ליצירת מכונות תעשייה והפיכת פיתוח טכנולוגי לחלק חשוב
בכלכלה מאז המהפיכה התעשייתית ,חוק חינוך חובה ,מדיה המונית והמצאת המחשב.
יש הרבה התפתחויות שיכולים להשפיע על כך גם באופן עקיף -למשל המצאות שמובילים
לגדילת האוכלוסיה ,להתפתחויות כלכליות וכו'..
* התפתחות היכולת ליצור כלים -התפתחות היכולת התעשייתית של האדם מאז
השימפנזה הראשון שזרק בננה על נמר שעיצבן אותו מדי דרך סיתות הכלים הראשון של
ההומו הבילס לפני  2מיליון ועד המפעלים החצי-אוטומטיים של ימינו .היו הרבה צעדי
מפתח בדרך ,המצאת האש ,הגלגל ,השימוש במתכות ,המצאת הכסף והתפתחויות כלכליות
שהיו בעלות השפעה על התעשייה ,ראשית המדע המודרני ,המהפיכה התעשייתית וכו'....
* גלובליזציה -התפשטות המין האנושי מאפריקה ותפוצתו ברחבי הפלנטה מאמריקה ועד
אירופה ,התלכדותו בחברות הולכות וגדלות מקבוצת ציד ועד מדינות ואימפריות ואיחודו
מחדש בעזרת התקדמות ביכולת התחבורתית והתקשורתית של האנושות ומידה מסוימת
של קוליניאליזם אירופאי שאפשר לומר שהסתיים במלחמות העולם והקמת מועצה
עולמית .אין זה אומר שכל האנושות תהפוך לאומה אחת ברבות הימים ,אבל טבעי
שהירידה במשמעות של מרחקים גאוגרפיים תוביל לחיבור מסוים של האנושות
[ולחיכוכים] .המפגש בין התרבויות השונות מביא בהכרח לדיפוזיה רעיונית מסוימת.
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* גדילת אוכלוסין .עד ה 6.818מיליארד מיליון בניאדם שיש בעולם נכון לרגע כתיבת
טקסט זה.
* תהליכים היסטוריים אחרים ,שהתחילו בזמנים שונים .למשל התפתחות החקלאות
שהתחילה לפני  10אלף שנה והיוותה את אחד השינויים הגדולים ביותר מהשינויים ששינו
את פני החברה האנושית.
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מחשבות על זמן
זמן -עבר ,הווה ועתיד .הנמתחים מראשית הבריאה ועד קץ היקום אם תגיע שעתו .קץ
הזמן יגרום לקץ היקום אם הזמן יכול בכלל להסתיים כישות פיזית .אם כך ניתן להתייחס
לזמן במידה מסוימת כאינסופי או נצחי.
המדענים עדיין לא הצליחו להגדיר את הזמן ,אלא כשינוי בין שני מצבים -שני נקודות זמן
שהן מושג פילוסופי המתאר חוסר שינוי .קיומן של נקודות הזמן שנוי במחלוקת ,ויש
הטוענים כי מושג תאורטי זה אינו קיים בפועל והוא בחזקת אשליה תודעתית .תורת
היחסות המודרנית שפותחה עלידי אלברט איינשטיין ,מספקת תיאור פיזיקלי של היקום בו
העבר והעתיד מתקיימים לצד ההווה .מספר תאוריות מדעיות בנושא המודעות וההכרה,
כמו למשל תאוריות מרחב-הזמן של המודע ,מציעות כי רצף מרחב-זמן מאפשר מודעות.
הפיזיקה הנלמדת במרבית בתי הספר מתארת את היקום בביטויים של מציאות שבה קיים
רק הווה רצוף.
על פי גישה מסוימת ,ניתן לתפוס את המרחב כרקע ,עליו פועל הזמן ,או להפך .בניסוח
אחר ,המרחב והזמן הנם שונים באופן מהותי .על פי הגישה המתמטית הטהורה ,המניחה כי
הזמן והמרחב שקולים ,עשויים להתקיים יותר מציר זמן כללי אחד ,כפי שקיימים שלושה
צירי מרחב לכל הפחות .יתרה מזאת ,קיימים פיתוחים פיזיקליים-תאורטיים מודרניים
מאוחרים ,המנבאים את קיומם של כמה צירי זמן כאלו (בצירוף עם מספר גדול יותר של
צירי מרחב).
כך או כך נראה שהידע שלנו על זמן ועל המרחב-זמן מוגבל יחסית כרגע ולמעשה ניתן
לומר שאנחנו לא באמת מבינים את ממשות ומהות הזמן.
סיבתיות הנה קביעת עמדה עבור הזמן ,לפיה כל שינוי גורר שינוי מאוחר עוקב ,המתחייב
ממנו ומאוחר לו בזמן .קיימות שתי דיעות פילוסופיות בנוגע לשאלה האם יש גורל קבוע-
אחת הדטרמיניזם והשנייה האמונה בכך שלאדם יש יכולת של בחירה חופשית.
תאיסטים אומרים שקיום האלוהים הוא נצחי .כיצד דבר זה מובן ,תלוי באיזו הגדרה של
המושג נצח משתמשים .מצד אחד ,אלוהים יכול להתקיים בנצח ,קיום על-זמני במקום בו
הקטגוריות עבר ,הווה ועתיד פשוט לא תופסות .מצד שני ,אלוהים יכול להתקיים לנצח ,או
בכל הזמנים ,כאשר הוא כבר מתקיים כמות אינסופית של זמן וצפוי להמשיך להתקיים
למשך כמות זמן אינסופית .הזמן עצמו הוא הישות היחידה שקיומה מוכח בוודאות
שהיא נצחית .ובכך במידה מסוימת הזמן מהווה ישות המקבילה לה' .האם ניתן
להחשיב את הזמן כשלעצמו הוא כח עליון? [לפחות במידה מסוימת]
על פי האמונה ,ה' קיים בכל הזמנים [כשמו היה הווה ואהיה] אבל אפילו הוא בכוחו אינו
יכול להחזיר את הזמן לאחור ,או שלפחות אין עדויות לזה בתנ"ך.
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הרצון לרצות
"רצון לרצות הוא מצב שבו האדם מצד אחד אינו רוצה דבר כלשהו ,ומהצד השני הוא היה
מאוד מעדיף דווקא כן לרצות את אותו הדבר ,אך בכל זאת הוא לא ממש רוצה אותו.
במצב כזה נאמר שהאדם אינו רוצה את הדבר ,אך היה רוצה לרצות אותו ".למשל ,אדם
רוצה להצליח בלימודים אך אין לו מספיק מוטיבציה ללמוד ,במצב כזה הוא עשוי לרצות
שיהיה לו רצון ללמוד אף שאין לו רצון כזה.
אפשרויות לסיבות לאותו רצון חסר רצון:
* יש רצונות שנחסמים עלידי פרינציפים ,מצב מסוים ,יאוש או פחד.
* אירועי העבר מורידים את החשק ללכת אחרי אותו רצון.
* חוסר רצון כללי לחיות ולעשות.
* כח רצון מועט.
דרכים להשגת הרצון
* עלפי האתר להצליח בכח המחשבה ( )http://www.eip.co.ilמצב כזה נוצר משום
שיש אצל האדם קונפליקטים שונים בין הרצונות השונים שלו .הוא גם רוצה וגם לא רוצה
בו זמנית .או יותר נכון יהיה לו ,הוא לא ממש יודע מה הוא באמת רוצה.
הדרך הטובה ביותר לצאת ממצב כזה ,היא על ידי חקר פנימי של הרצונות .האדם צריך
לשבת עם עצמו ולמצוא את הסיבה שבגללה הוא רוצה את רצונותיו:
קח רצון כלשהו ,ונסה להבין מהי הסיבה שבגללה הרצון הזה קיים .איזה רצון פנימי יותר
יוצר את הרצון הזה ,מהי הסיבה הפנימית של הרצון הזה .נסה להבין עד הסוף ובשלמות
מלאה מדוע אתה רוצה את רצונותיך ,עד שתגיע לרצון הראשון באמת שממנו באים כל
הרצונות .כאשר האדם מבין את הרצון הראשון שלו ,באותו הרגע כל הקונפליקטים
השונים שיש בין הרצונות השונים נעלמים ,ואז נשאר רק רצון אחד ויחיד .כאשר קיים רק
רצון אחד ,ממילא הבעיה של רוצה לרצות ורצון לרצות נפתרת מעצמה ,מאחר שכאשר יש
רק רצון אחד ,אז כבר אין התלבטות לגבי שום דבר שבעולם.
* טיפול וייעוץ פסיכולוגי.
* טיפול אלטרנטיבי -איבחון אנרגטי ופתיחת צ'אקרות חסומות.
* לקרוא את הערך "הנעה" בויקיפדיה (.)http://he.wikipedia.org
* על פי סולם הצרכים של מסאלו ,כשלאדם חסרים צרכים בסיסיים כמו בריאות או
ביטחון הוא יתקשה לבקש לעצמו צרכים גבוהים יותר כמו הצורך בכבוד ובהערכה .זאת
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אמנם לא תיאוריה מדויקת אבל אדם עני יחשוב יותר על כסף ואדם רעב יחשוב יותר על
אוכל.
מה מחזק רצונות?
*
*
*
*
*

תקוות וציפיות ,גדילת הסיכוי להשגת המטרה.
עליית ערך המטרה.
מילים ומחשבות מעודדות.
הליכה אחרי הרצון.
הנאה וסיפוק מהדרך למימוש הרצון.

עוד על רצונות :
יש  2תיאוריות מרכזיות בנושא בפילוסופיה:
דטרמניזם -הכל נתון למעשה לחוקי פיזיקה קבועים ובכך בעצם קבוע מראש ,התיאוריה
השלטת במדע אם כי מאז שגילו את הקווארקים ,נפתח פתח להפרכת התיאוריה.
רצון חופשי -העתיד עוד לא נקבע ,ולאדם יש רצון חופשי ובכך אין לו באמת גורל קבוע
מראש והוא יכול לפעול בשביל לשנות את מצבו ,התיאוריה שיותר טוב ושפוי להאמין בה
מסיבות פרקטיות.
* "רצונו של אדם כבודו"
* כל הנושא של רצונות של אחרים מול הרצונות שלך .נושא ממש רחב
* בכל רגש יש רכיב של רצון.
* כפיה על אדם היא בדרך כלל הדרך האחרונה שניתן לגרום לו להסכמה פנימית למשהו
אלא אם הוא נשבר ,השלים בפחד או חוסר-ברירה לוותר על רצונו או שאיכשהו הצליח
להשתכנע.
* "ידע אינו מספיק  -יש להשתמש בו,
רצון אינו מספיק  -יש להוציאו אל הפועל" (גיתה)
* הכל שאלה של יחס
* Shit Happens
* Jump- just do it
* שילוב של רצון ויכולת כנגד המציאות מוביל להשגת המטרה.
* המטרה או הרצונות זקוקים לדרך פעולה אפשרית שאם האדם יצליח לעבור בה (תלוי
בדרך ,ביכולת ובמידת רצונו ואמונתו ביכולתו) יוכל להשיג את מטרתו.
* הרצון העכשווי מול הרצון הכללי (נושא חשוב בהפסקת עישון למשל)
* רצונות קטנים ומיידיים עשויים לפגום בהשגת רצונות גדולים.
* מוכנות  -כמה אדם מוכן ללכת אחרי רצונו.
* נחישות והתמדה  -דומה למוכנות כשההתמדה היא החלק הממשי.
מה עומד בפני הרצון?
* רצון בלי חשק.
* רצון חלש מדי.
* פחד.
37

* חוסר אמונה ביכולת הרצון להתממש ,יאוש.
* רצונות אחרים.
* המציאות -שכוללת גם רצונות של אנשים אחרים.
* דרך פעולה מתאימה לא קיימת/ידועה/אפשרית.
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דת – למה כן?
זה עשרות אלפי שנים שהאדם מוצא תועלות שונות בדת ,הסברים על המציאות ועל
העולם ,מתן משמעות דתית למציאות ,תועלת חברתית כגון איסורים מוסריים שונים
והסדרת נוהגים שונים כגון חתונה ולוויה ,חיזוק נפשי בעת צרה ,מישהו להודות לו לאחר
שקורה משהו טוב ,תחושה שמישהו מלווה אותך ,את עמך או את כל העולם ושהוא טוב
גדול חזק ומפואר ושאר הילולים שוודאי מוכרים לך מתפילות.
יש המסבירים למשל את המהפיכה הכלכלית ,המדעית והטכנולוגית שהתרחשה במערב
ובייחוד בארצות הפרוטסטנטיות כחיזוקים נפשיים תודות לרעיונות חדשים ,למשל בנוגע
לשכר ועונש ,למשל שאלוהים אוהב את המצליחים – שגרמה לאנשי המערב
הפרוטסטנטים לעבוד יותר קשה ,לנסות יותר וכך גם להצליח יותר.
כך שתפיסות דתיות שונות עשויות לחזק את האלים הפנימיים שבך ,כלומר אותך ,לתת
מענה לרגשות שונים ומצבים שונים ולשפר את התנהגותך ,את רגשותיך ואת תוצאותיך
מהחיים ,הכל תלוי באמונה ובטיבה כנראה.
יש הרואים את הפולחן הדתי כגון תפילה וחגים כמעשה סתמי ,אך עבור אנשים דתיים
כלומר אנשים שיש להם אמונה ,מעשים אלה טעונים משמעויות רגשיות ונפשיות שונות
שעשויות גם לחזק אותם במצבים שונים כך שאנשים דתיים הרבה פעמים לא ירצו לעזוב
את הדת כי הם אוהבים את הדת ,היא טובה להם ומועילה להם בדרכים שונים.
דת יכולה להיות מועילה ,חיובית ורצויה לאנשים מסוימים .האם אתה אחד מהם?
כך למשל ,ביהדות ,לאחר מאות שנים שבהם עבדו את האל ,הם ניסחו את קטע התפילה
הבאה כדי להלל אותו ולהראות עד כמה הוא גדול ,קטע אחד מתוך רבים:
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המדרגה הרביעית – האמונה באל
כדי להגיע למדרגה הרביעית של האמונה ,כדי להגיע אל האמונה באל ,כל שעליך לעשות
הוא להגיד את הטקסט הבא הנקרא "שער אמונה" ,לאחר תפילת תחנון (כמו שזה נשמע,
בקשה כנה ועמוקה) בבקשה לאמונה באל מתוך רצון כנה להאמין באותו אל שמדברים
עליו ,כשהטקסט של תפילת התחנון יכול להיות כל טקסט מסידור התפילה ,אני גם הלכתי
לבית הכנסת לפני כן:
יהיה אשר יהיה
שמע ישראל
ה' אלוהינו
ה' אחד
ה'
עיני תפקח
ופי יגיד תהילתך
אמן

באמצע שנת  ,2010לאחר חיפושים מצאתי דרך למצוא את האמונה בה',
ראשית הלכתי לבית הכנסת לתפילת ערבית של פסח
שנית התפללתי בבית מהסידור תוך רצון להאמין
ולסיום התפללתי את התפילה/שבועה המובאת למעלה.
וזהו ,חזרתי להאמין בה' ...זה קל ,גם אתם יכולים אם אתם רוצים להתנסות
אצלי זה עבר אחרי פחות משנה .בלי שהתחרדתי או כל תופעה אחרת,
למעשה לא קיימתי במיוחד מצוות אם כי נהניתי הרבה יותר מהתפילות של ימי שישי בבית
הכנסת ,מנהג שהתחיל אצלי בתקופה ,ונתן לי תחושה טובה של היטהרות .מה שכן
התחלתי לא לאכול חלבי עד שעה אחרי בשרי והמנהג נמשך גם לאחר שחזרתי בשנית לא
להאמין באל .הרגשתי שהאמונה עוזרת לי בחיי בזמן שהאמנתי.
ה' אחד במשמעות שאותו ה' שאתה התפללת אליו הוא גם ה' של החרדים ושל שאר
ישראל ,הוא למעשה גם אותו אל שהנוצרים והמוסלמים מתפללים אליו ,הוא אל העולם
אף שיש צורות שונות לעבוד אותו ואמונות שונות בנוגע לטבעו.
זאת היא דרך נוספת למצוא את האמונה ולא רק בעקבות צרה ומצוקה קיצונית או בעקבות
נס או חינוך מילדות ,דרך נוספת שמאפשרת להגיע אל האמונה באלוהים פשוט מתוך רצון
להתנסות ,על ידי בחירה ורצון חופשי .יש לציין שאם אין מספיק רצון וכוונה להאמין
באלוהים התהליך לא יצליח ,למעשה לאחר זמן אחרי שהפסקתי להאמין כשערכתי את
הספר הזה ניסיתי שוב לעבור בשער אך ללא הצלחה ,אולי לא באמת רציתי את זה שוב,
אף כי זאת זכורה לי כחוויה נחמדה ותומכת .אך עוד בהמשך ,כשחזרתי לערוך את הספר
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ב 2018ורציתי לראות בכל זאת אם השער עובד ,לאחר חצי שעה של תפילה זה תפס ושוב
האמנתי באל.
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נר האמונה
חשוב לציין שהמעבר בשער נותן רק את האמונה באל נטו בלי לדעת שום דבר נוסף על
האל ,מלבד זה שהוא קיים ואת שמו או לפחות אחד מהם או דרך לפנות אליו או לכנותו
ואת אמיתות הפסוקים של שער האמונה ובכך שתפילה יכולה גם לגרום לדברים במציאות.
לתפילה שהתגשמה קוראים תפילת אמת.
האמונה הזאת – האמונה בכך שיש אלוהים אבל רק את זה יודעים באופן ברור ולא יודעים
שום דבר עליו ,על אישיותו ,על מראהו או היכן הוא שוכן אם בכלל – נקראת נר האמונה
והיא בעצם האמונה הבסיסית "יש אלוהים" וזהו – שום דבר מעבר למשפט זה.
אמונה זאת לא גורמת לך לרצות במישרין לקיים מצוות כלשהם ,לעבור ליהדות או אף
להאמין שכל מילה בתנ"ך היא אמת צרופה .אם כי הוא הופך ליותר קדוש כי אתה מזהה
שהמקור של הפסוקים שאמרת הם בתנ"ך ושמדובר בעצם באותו אל אחד.
אחרי החזרה הראשונה הייתי בהיי במשך שבוע והיתה לי תחושה של רצון להיטהר אחרי
המעבר ולכן פניתי באופן טבעי לניסיונות הראשונים שלי בטבילות טהרה .על כך בהמשך
הספר...
לאחר שחזרתי בפעם השנייה דרך השער ב 2018כדי לערוך ספר זה בין היתר הרגשתי
תחושה טובה ושמחה על כך שיש אלוהים אבל לא הרגשתי שזה עניין גדול במיוחד ,אולי
המעבר בשער – המכונה קפיצה  -הופך לרגיל יותר ככל שעושים יותר מחזורים של חזרה
בתשובה ואז חזרה בשאלה לאגנוסטיות ואז שוב חזרה בתשובה דרך אותו שער.
בפעם השנייה לא הייתי בטוח שזה יעבוד שוב אבל ניסיתי במקום שקט ונוח שחביב עליי
בישיבה מזרחית או משהו דומה במשך חצי שעה מספר פעמים מחזורים של תפילת תחנון
בלב ובקול בבקשה להאמין באלוהים ולאחר מכן אמרתי את מילות השער ככה כמה פעמים
עד שזה עבד .אז אל תתייאשו ,אם הכוונה שלכם אמיתית ותפילתכם כנה ,גם אתם תוכלו
לעבור בשער האמונה.

42

תפיסת המושג אל בטאואיזם
המושג היסודי בטאואיזם (הדת שאליה משתייכים גם היין והיאנג ואשר הומצאה על ידי
הפילוסוף לאו דזה) ,לו המאמינים בדת אוריינטלית זו סוגדים ,הוא הטאו או הדאו ,שהוא
לא בדיוק אל אבל הוא אחראי לקיום של הכל בעוד שהוא למעשה לא קיים אך גם קיים בו
זמנית .יש וגם אין ביחד .יחיד וגם איחוד בו זמנית .הטאו הוא מושג שמעצם הגדרתו לא
ניתן להגדירו וכל ניסיון בכך צפוי להיכשל ולכן גם אין לו באמת הגדרה מדויקת .על פי
ויקיפדיה "הדבר הקרוב ביותר להגדרה שאנחנו יכולים לומר על הדאו הוא שהוא מייצג
את עקרון הפעולה האחד שממנו נובע קיומם של כל הדברים ,ה"יש"-ים וה"אין"-ים גם
יחד".
אי אפשר באמת להוכיח שהטאו קיים ,אך גם אי אפשר להוכיח שאיננו קיים וזה בעיקר על
פי הטאואיזם שאלה של בחירה ואמונה .הטאואיסטים אף שמאמינים שהטאו גם קיים וגם
לא קיים ובלתי ניתן כלל לתפישה והגדרה מדויקת ,מאמינים בטאו ומנסים להגדיר משהו
כך שכנראה שמשהו קיים עבורם ,כך שבעיקרון הטאואיסטים מאמינים שקיים משהו
שנקרא טאו והוא משהו בסגנון של אל והוא לא ניתן להגדרה כלשהי מלבד ההבנה שהוא
קיים.
עד כאן זה נשמע בערך כמו נר האמונה שתיארתי קודם – יש אל והטאואיסטים בחרו בשם
טאו כדי לייצג אותו ,רק שאנחנו לא יודעים עליו באמת דבר מלבד שהוא קיים.
רק שהטאואיסטים לא טוענים בהכרח שמדובר באל ולא קושרים אותו אינטואיטיבית
(בזכות שער האמונה ,בין היתר) באל המופיע בספרי התנ"ך אלא אומרים שאפשר לתפוס
את אותו רעיון טאו ,לא כאל אלא כרעיון פילוסופי שמסייע לאנשים בחייהם ,כמושג אשר
ממנו נובעים רעיונות פילוסופיים אחרים בהם הטאואיסטים מאמינים .גם זאת צורה
להסתכל על הדברים ,אני מניח ,האל כפי שמצטייר בנר האמונה ,כרעיון פילוסופי בעל
קיום .הבדל נוסף ,הוא שהטאואיסטים אומרים שהכל בעצם נובע מהטאו ,בעוד שנר
האמונה עדיין לא יוצר קשר כלשהו בין אותו אל קיים למציאות.
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אלוהים טועה זה כתוב בתנ"ך
אלוהים המתואר בתנ"ך הוא לא מושלם ,הוא מסוגל לטעות ומסוגל להתחרט או להינחם
על מעשיו ותוכניותיו ,אלוהים המתואר בתנ"ך הוא גם לא יודע כל ורואה כל ועל כן גם לא
מבין כל וזאת אולי בניגוד לדיעה היהודית הדתית העכשווית אך אם אתם מאמינים שכל
אות בתנ"ך ובטח שבתורה היא קדושה ונכונה עליכם לקבל גם את ההבנה הזאת כנגזרת
מאמונתכם בתנ"ך.
כך למשל בבראשית יח'-יט' ,בסיפור התנ"כי על חורבן סדום הפסוק שמעיד על תוכניתו
המקורית של אלוהים הוא" :אֵ ְּרדָ ה-נָא וְּ אֶ ְּראֶ ה ,הַ כְּ צַ עֲקָ תָ ּה הַ בָ אָ ה אֵ לַי עָשּו ָכלָה ;" כך הוא
אומר לשלושת המלאכים לאחר ביקורם אצל אברהם כשאברהם עד .בתרגום לעברית בת
ימינו הפסוק אומר שאלוהים ישלח את שליחיו לסדום ואראה אם השמועות שהגיעו אליו
אליה נכונות ואם כן עליהם להשמידה לחלוטין .אברהם מונע ממנו זאת במשא ומתן
מתוחכם ואומר לו שאם יש שם צדיקים אסור שהם ימותו עם הרשעים ,בהתחלה הוא
אומר שאם יש לו  50אסור לו להרוג אותם ואחר כך הוא מוריד את המספרים עד
ש" ַוי ֹּאמֶ ר אַ ל-נָא יִ חַ ר לַאדֹּ נָיַ ,ואֲדַ בְּ ָרה אַ ְך-הַ ַפעַם--אּולַי יִ מָ צְּ אּון שָ ם ,עֲשָ ָרה; ַוי ֹּאמֶ ר ל ֹּא
אַ ְּשחִ ית ,בַ עֲבּור הָ עֲשָ ָרה".
ומי צדק?
המלאכים הלכו לסדום וגילו שם אדם טוב – לוט ,אחיינו של אברהם ומילטו אותו ואת
משפחתו ,מלוט יצאו שני עמים מאוחר יותר כך לפי המסופר – מואב ובני עמון ,אם
אלוהים היה הורג את כל התושבים בלי לחפש צדיקים שני עמים אלה לא היו נוצרים ,אלה
לא היו עמים רעים בסך הכל אף שהיו להם מלחמות עם ישראל אף אחד לא היה רוצה
להשמיד אותם – לאחר היווצרותם או לפני היווצרותם וגם אם הם נעלמו עם הזמן כעמים,
אנשיהם לא הושמדו אלא פשוט התגלגלו והפכו להלנים ואז לרומים ואז לביזנטים ולבסוף
לערביי ירדן בהנחה שהם לא היגרו כולם מהמקום המקורי שלהם באיזשהו שלב
בהיסטוריה.
על כן ,ניתן לראות כאן ,וזאת רק דוגמא אחת כי אלוהים התנכ"י אף שהוא אולי רב עוצמה
לא היה חסין מטעויות והוא איננו מושלם ,כי במקרה זה אברהם צדק ואלוהים טעה.
אברהם אחד – אלוהים אפס .כך זה רשום .על פי התנ"ך הפתגם העממי "הטעות היא
אנושית ,הסליחה היא אלוהית" הוא לא נכון כי גם אלוהים יכול לטעות.
עכשיו שימו לב לפנייתו של אלוהים למלאכיו ,על פי המסופר כאן אלוהים לא יודע עדיין
בוודאות מה קורה שם אלא הוא צריך קודם כל לבדוק ,כלומר אלוהים הוא איננו יודע כל
ורואה כל ,מה שאומר ועל כך בהמשך ,שעל פי התנ"ך ,לא קיימת השגחה פרטית אלא
כעיקרון השגחה כללית יותר עם התמקדות בבני אדם או עמים ספציפיים שחשובים
מסיבות אילו או אחרות לאל .ואם הוא לא יודע כל ורואה כל אז הוא גם לא מבין כל כי יש
לו מידע חסר ועל כן הוא בין היתר גם כן עשוי לעשות טעויות .כך זה על כל מקרה ,על פי
הכתוב בתנ"ך.
רק שימו לב לפסוק הבא ,הפעם מספר שמותַ ":וי ֹּאמֶ ר יְּ הוָה אֶ ל-מֹּ שֶ ה ,גַם אֶ ת-הַ ּדָ בָ ר הַ זֶה
אֲשֶ ר ִּדבַ ְּרתָ אֶ עֱשֶ ה :כִ י-מָ צָ אתָ חֵ ן בְּ עֵינַי ,וָאֵ דָ עֲָך בְּ שֵ ם( ".שמות ,לג ,יז) – הפסוק בעצם
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מוכיח הפעם ממקור אחר ,מספר שמות ,שהאל הוא לא יודע הכל והוא לא מכיר את כולם
אישית ועוקב אחרי כל אחד וההשגחה של האל ע"פ מקורות אלה היא כללית באופן יחסית
כשרק אחרי אנשים מסוימים הוא שם לב במיוחד .למשל נביאים.
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מהנוסחים המקוריים לנוסח המסורה
אף שהיהודים השתדלו לשמור על התנ"ך ולא לשנות בו אפילו אות ולהעבירו בשלמותו
וללא שינויים מדור לדור כשרק סופרים מוסמכים לכך – סופרי סת"ם יעתיקו אותו או
מכונות דפוס מדויקות לאחר שהומצא הדפוס כדי למנוע שגיאות ביצירת עותקים נוספים
במהלך הדורות .אין תמיד זה היה ככה.
נוסח המסורה עצמו נוצר בסביבות המאה ה 10לספירה והוא כלל לצדו מערכת כללים
כללי המסורה כגון ספירת אותיות שנועדה למנוע טעויות בהעתקה ,נוסח המסורה איחד
מספר נוסחים שהיו בזמנו וביטל אותם.
כן ,היו קיימים בעבר נוסחים אחרים .ב 1947התגלו במדבר יהודה ,מגילות הקרויות
מגילות ים המלח ,ובהם גם עותקים של ספרי תנ"ך קדומים ,הנוסחים מאד דומים לתנ"ך
אך הם דומים יותר לתרגום השבעים – תרגום התנ"ך ליוונית שנעשה במצרים בתקופה
ההלניסטית – מאשר לתנ"ך בן ימינו ,הן במילים והן בסגנון .כך שנראה שהנוסח האחיד
של ימינו הקרוי נוסח המסורה לא קיים אלא כאלף שנה ולפניו היו מספר נוסחים אולי
במקביל לתנ"ך והוא עבר במשך הזמן גם שינויי ניסוח קטנים אך חשובים.
כך שמגילות התנ"ך המקוריות שנכתבו מאות שנים לפני הנוסח הקומראני של מגילות ים
המלח לא היו זהות לתנ"ך של ימינו אלא רק דמו לו והיו שינויים אשר אותם כנראה
לעולם לא נדע.
על כן לא כל אות בתנ"ך היא קדושה כי התנ"ך כנראה עבר שינויים מאז שנוצר
ומשמעויות שונו פה ושם על ידי בני אדם ולא על ידי אלוהים ,התנ"ך "התלכלך" ונוצרה
תערובת של זהב וחול ,המקור השתנה במשך הזמן.
בנוסף על כך ,יש פיתוחים שידוע ומוסכם שהם מאוחרים ,כגון  -ניקוד ,שהוא המצאה
מאוחרת מימי הביניים (ממצאים ארכיאולוגים מהזמן העתיק ומימי בית שני לא מנוקדים),
אם כי היתה מסורת בעל פה בדומה לטעמי המקרא בנוגע לאיך לקרוא את הטקסטים
המקודשים .גם החלוקה לפרקים היא המצאה מאוחרת יחסית על פי ויקיפדיה והיא מיוחסת
לתיאולוג סטיבן לנגטון בימי הביניים המאוחרים ,כשקודם היתה חלוקה רק לספרים,
פרשיות ופסוקים – כשפרשיות גם הם ,המצאה של חכמי התלמוד כדי לעזור על מחזור
קריאת התנ"ך בבתי הכנסת.
וכך התנ"ך המקורי ,שכמובן גם לא היה בצורת ספר ,אלא בצורת מגילות נפרדות ,נראה
למעשה קצת שונה מהתנ"ך של ימינו.
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כמה שנים חי מתושלח?
מויקיפדיה ,הערך "מתושלח":
"מתּושֶ לַח ,בנו של חנוך ,אביו של למך וסבו של נח בונה התיבה ,הוא דמות
ְּ
מקראית הנזכרת בספר בראשית בפרק ה  -בסדר הדורות שבין אדם לנח על פי
המקרא ,הוא חי  969שנים ,משנת תרפ"ז לבריאת העולם ,עד שנת א'תרנ"ו ,משך זמן
החיים הארוך ביותר במקרא.
[ ]...עם זאת בנוסחים האחרים למקרא ,שנות חייו ,תאריך לידתו ותאריך פטירתו
שונים מנוסח המסורה .על פי הנוסח השומרוני מתושלח מת למעלה משלוש מאות שנה
לאחר המבול ,אם כי לא ברור כיצד שרד את המבול .על פי נוסח השבעים מת
מתושלח  6שנים לאחר המבול ,אולם בנוסח האלכסנדרוני [של תרגום
השבעים] מופיע תיקון לתאריכים ,כך שמתושלח מת  14שנים לפני המבול"..
מחקר נוסף באינטרנט ,מראה שאלה לא כל ההבדלים – כשעיקר ההבדלים הם דווקא
בין הגרסה של תרגום השבעים לגרסה של היהודים (המסורה) והשומרונים .ויש
הבדלים נוספים בספר בראשית כאשר מילים חדשות שלא מופיעות בתנ"ך מופיעות
בתרגום השבעים ,מילים משתנות ,מילים שמופיעות בתנ"ך של המסורה לא מופיעות
בתרגום השבעים וכן הלאה ,יש הרבה הבדלים .ויש גם הבדלים בין התנ"ך היהודי
לתנ"ך השומרוני.
מויקיפדיה על "נוסח שומרון" – התנ"ך השומרוני:
" נוסח השומרונים לתורה ("נוסח שומרון") הוא אחד מהנוסחים הקדומים של חמישה
חומשי תורה .נוסח זה נבדל מנוסח המסורה שבידי היהודים באלפי פרטים .מרבית
ההבדלים נוגעים לדרך המסירה ולצורות לשון ומקצתם נוגעים לעניינים אידאולוגיים-
דתיים.
[]...לפי המניין המקובל במחקר ,שונה נוסח השומרונים מנוסח המסורה בכ6,000-
פרטים ,מהם כאלפיים פרטים התואמים את גרסת תרגום השבעים .קרבה הדוקה
נמצאה גם לטקסטים שנמצאו במגילות ים המלח .כמו כן מאות הבדלים נוספים,
שאינם משתקפים בנוסח הכתוב ,עולים ממסורת הקריאה של השומרונים בתורתם.
[]...כתבי היד הקדומים ביותר של החומש השומרוני נכתבו בימי הביניים המוקדמים.
כתב היד הקדום ביותר הוא מהמאה ה, 12-וכתבי יד מאוחרים יותר הם מהמאות ה-
 .15-14מעדויות עקיפות ,כדוגמת התרגום הארמי של נוסח השומרונים ,אפשר ללמוד
שגם תוכנה של המסורת השומרונית לא היה אחיד ,עד שהתגבש נוסח קבוע שהועתק
בין כתבי היד"
נוסח השבעים ,מצד שני הוא על פי ויקיפדיה" :תרגום השבעים הוא במקורו תרגום
שנעשה על ידי יהודים ,עבור יהודי אלכסנדריה ,ששפתם באותם ימים
הייתה יוונית והעיר הייתה תחת שלטון ההלניסטי של מצרים התלמיית .סיפור מפורט
על התהוות התרגום נמצא במקור חיצוני הידוע בשם איגרת אריסטיאס .סיפור זה,
שגרסאות שונות שלו מופיעות גם במקורות התלמודיים ,מספר על שבעים ושניים
זקנים יהודים שהוזמנו לאלכסנדריה על ידי מלך מצרים תלמי השני (פילדלפוס ,שמלך
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בין השנים  285–247לפנה"ס( כדי לתרגם את התורה ,לצורך צירופה לספרייה
הגדולה באלכסנדריה".
בנוגע לתרגום השבעים ,יש הבדלים רבים והוספות רבות – בין היתר של מדרשי חז"ל
ומדרשים שאף לא מופיעים בספרות חז"ל שבידי היהדות ,ביצירה עבדו מספר רב של
מתרגמים כך שמילה מסוימת מתורגמת בכמה מקומות ויש לזכור שבעצם כל תרגום
הוא סוג של פרשנות והוא בהכרח עשוי לשנות את המקור.
מה שחשוב אבל לדעת על תרגום השבעים הוא שהוא בעצם המקור לתנ"ך או הברית
הישנה של הנוצרים ולא התנ"ך שבידינו של נוסח המסורה .וזה משהו חשוב לזכור
כשמתעסקים עם מקורות ועם אנשים נוצריים.
ההבדלים הרבים בין תרגום השבעים לבין הנוסח השומרוני לבין הנוסח היהודי של
המסורה לבין הנוסח שהתגלה במגילות ים המלח ,מראות שבעצם ספרי התנ"ך נוצרו
אולי ממקור אחד מסוים ,אך במהלך הדרך עד לנוסחים של ימינו חלו שינויים רבים
ושונים ובעצם קשה לדעת איך נראו הספרים במקור.
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התנ"ך בלשון ימינו
לפני שהיה נוסח המסורה ,היו מקובלים ביהדות מספר רב של נוסחים לספרי
התנ"ך השונים .כך התגלו במגילות ים המלח מספר ספרי תנ"ך אשר יש בהם
הבדלים בינם לבין התנ"ך שבידינו שהוא בנוסח המסורה .נראה שבין היתר הייתה
שם תרגום של הלשון העתיקה של התנ"ך ללשון התקופה בצורה פשוטה ועממית
יותר.
וזה בהחלט רעיון לא רע .אמנם חשוב לשמור על הנוסח האחיד של התנ"ך ,אך יש
יתרון בספרי תנ"ך קריאים יותר אשר כתובים בלשון מודרנית יותר .כמובן שכל
תרגום הוא פרשנות והתרגום מוריד מקדושתם של הספרים ,אך הוא מאפשר
לתנ"ך להיות קריא יותר ושימושי יותר למציאות היומיומית של הזמנים
המודרניים.
אחד הצעדים החשובים שעשתה התנועה הנוצרית הרפורמית במאה ה ,16היה
תרגום התנ"ך לשפות מקומיות ,במקום שיהיה כמו קודם רק בלטינית .מכיוון
שלטינית לא הייתה שפה שגורה בפי בני העם ורק בני הכנסייה ידעו אותה ,התנ"ך
לפני פעולת התרגום הזו – למעשה לא היה נגיש ולא היה ידוע במיוחד עבור בני
העם חסרי ההשכלה .גדילת הנגישות של התנ"ך חיזקה למעשה את הדת והאמונה
והפכה את כתבי הקודש שבבסיס האמונה הדתית לנגישים עבור כל אחד שרק
ירצה לקרוא אותם.
מעבר לתרגום ללשון ימינו בצורה פשוטה ,אפשר לשלב תרגומים פרשניים שונים
במקום הלשון המקורית .למשל לכתוב ספר תנ"ך על פי פרוש רש"י שבו במקום
הערות בצד בכתב רש"י ,כל התנ"ך יהיה רשום מחדש לפי הפרשנות של רש"י או
לפי הפרשנות של פרשנים אחרים (בכתב רש"י או בכתב רגיל).
כמובן שאין תחליף לתנ"ך המקורי וזה גם מגלל היופי והקדושה שבעברית
העתיקה שבתנ"ך ,גם מגלל החשיבות של נוסח אחיד שמאפשר שיח משותף על
התנ"ך ללא אי הבנות וגם מגלל שלא קיימת כפי הנראה פרשנות שאכן מעבירה
באופן מלא את כוונת מחברי התנ"ך המקוריים ועל כן כדי להגיע להבנה הכי
מדויקת ,חשוב להסתמך על המקור.
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איזה מים?
ובכן ,אם אתם חושבים שזה שהתנ"ך השתנה במשך התקופות הקדומות יותר שלו לפני
שעבר קנוניזיה (התקדשות) שקיבעה אותו סופית מעבר ליכולת של שינוי עקב עדויות על
נוסחים קדומים יותר כמו תרגום השבעים ומגילות ים המלח ,זה כמו המאובנים ועצמות
הדינוזאורים  -דברים נוספים שאלוהים שם כדי לנסות אותנו ,אני אאלץ לעשות משהו
קצת מכאיב ולפגוע לוגית בספר הקדוש ולשאול אתכם ברצינות ,איזה מים?
"ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים :ויעש אלוהים את הרקיע
ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן :ויקרא אלוהים
לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בוקר יום שני":
"ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמים".
ובכן המים שלמטה זה המים שכיסו את כלל כדור הארץ לפי התנ"ך (וזאת אף על פי
שעולה תחושה מסיפור בראשית אם מתבוננים בו לעומק שהארץ בכלל שטוחה ושקיים רק
גוש יבשה אחת שסביבו מים כפי שתיאר הרודוטוס היווני) ,לפני שהתגלתה היבשה ביום
השלישי .השמים הם גם מובנים וכדי להכניס את הפסוק על היום הרביעי על בריאת
המאורות נוסיף למושג שמים גם את מושג החלל.
אבל אחרי החלל שם נמצאים הכוכבים ,מובטח על פי "בראשית" ,שיש עוד מים ואני
באמת מנסה להאמין ועדיין בני אדם לא הגיעו לקצוות יקום ולא הכל התגלה ,אבל לפי
המתואר כאן אם מנסים באמת להאמין לכל אות ,החלל מוקף במים וזה קצת קשה לי
להאמין.
ארבע מושגים יסבירו לכם את מה שקרה.
אגדה – סיפור שנועד למטרות מסוימות והוא חשוב ומלמד דברים אך הוא לא בהכרח
אמת .למשל ,סיפור בריאת העולם שאלוהים אולי סיפר אותו כי הוא התקשה להסביר
בתנ"ך על תאים ועל  DNAועל אבולוציה יותר מאלפיים שנה לפני שהמציאו את
המיקרוסקופ ולתקופה ההיא הוא אכן הספיק ,אבל תגידו לי איפה המים .ואגב לא רשום
בשום מקום בתנ"ך שהוא עצמו נכתב על ידי האל ,זאת מסורת שבעל פה.
מיתוס – סיפור שגם הוא מאד חשוב אבל לא בטוח שהוא נכון או שלא כולו נכון ,הוא יכול
להיות גם אמיתי לחלוטין אבל אי אפשר להוכיח את זה והבחירה היא שלכם אם להאמין או
לא .לא ניתן לסתור מיתוס לוגית שכן אחרת הוא הופך לאגדה אך גם לא ניתן באמת
להוכיח אותו .אני מאמין למשל שסיפורי האבות הם מיתוסים .בעוד שבריאת העולם
וסיפור המבול הם אגדות.
עובדה -משהו שניתן להוכיח שקרה מעבר לכל ספק ,גם של הקהילה המדעית .למשל
שהיה קיים בית מקדש ראשון בירושלים והוא נחרב על ידי הבבלים .הקהילה המדעית ,לא
תתווכח איתכם בנוגע לכך.
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תערובת של זהב וחול – התנ"ך הוא קדוש ,אפשר להאמין בזאת ,אפשר להאמין שיש בו
אכן דברים שהם קשורים לאלוהים ושהוא אכן מדבר עליו – אך אי אפשר לקחת כל אות
בו כקדושה וכאמת כי קודם כל היו שינויים וזה לא הנוסח המקורי ,כפי שמגילות ים המלח
הוכיחו .ושנית – הרגע ראיתם משהו נוסף שלא מתיישב עם המציאות כפי שהיא נצפתה
על ידי המדענים .זה לא רק הדינוזאורים וכל המאובנים והחפצים של האדם הקדום
ותיארוכי פחמן של אלפי שנים ,זה גם משהו פשוט כמו חוסר היכולת להסביר איפה המים
שמעבר לחלל החיצון .אם אלוהים העלים אותם כי הוא כל הזמן מנסה לבחון אותנו ואת
האמונה בו ,למה היה חשוב להזכיר אותם בכלל בסיפור הבריאה.
ואם סיפור הבריאה (ולדעתי גם הסיפור של נח גם אם הוא מבוסס על משהו שקרה
במציאות) הוא אגדה אז איך נברא העולם?
העולם נבנה ,על פי התיאוריה המדעית ,לפני מיליארדי שנים ,באירוע התחלתי שלא ידוע
מה קרה לפניו ,הנקרא בפי המדע המפץ הגדול .ובו העולם היה נקודה הכי זעירה שאפשר
לדמיין והכל היה נמצא בה ואז הדחיסות יצרה פיצוץ אדיר שהחל את הבריאה והיקום
מגלל זה החל להתפשט כשמחוץ לחומר (החלקיקים האטומים הפכו לאטומים מורכבים
ולענני אבק וגזים כשהיקום החל להתקרר לאחר הפיצוץ) שבא מהמפץ הגדול אין מים
אלא כלום (מדענים תמיד יאמינו שיש אפשרות כלשהי שיתגלה משהו חדש בעתיד
והתיאוריה הקיימת תשתנה כפי שקרה לתורת הכבידה של ניוטון שהתחלפה בתורת
היחסות של איינשטיין המדויקת והכבדה יותר).
מערכת השמש לא נבראה ראשונה ובטח שלא כדור הארץ ,לפי תיאוריה מדעית אחרת,
מערכת השמש נבראה על ידי הדחסות של ענן גז ספירלי שהסתחרר סביב מרכזו במהירות
עד שהלחץ מהידחסות החומר במרכז יצר תגובה גרעינית וכך החלה לפעול השמש ,גם
החלקים של הענן נדחסו וכך נוצרו כוכבי הלכת שלא נזכרים בכלל כמיוחדים בסיפור
הבריאה התנכ"י.
לפי תיאוריה מדעית אחרת ,החיים נוצרו ממרק קדמון של חומרים אורגנים שנוצר בכדור
הארץ בימים לאחר שהתקרר מספיק לשם כך והם התפתחו והשתנו בדרך שנקראת
אבולוציה – תיאוריה מדעית אחרת שתוכלו לקרוא עליה במקורות אחרים .גם האדם נוצר
על ידי אבולוציה מאותו אב קדמון שממנו נוצרו גם השימפנזה והגורילה ,הוא התפתח
במשך מיליוני שנים עד ששכלו הספיק לו כדי ליצור ציוויליזציה.
ויתכן שהאל או מקור קדוש אחר בא וסיפר לאדם את סיפור הבריאה התנכ"י בזמן כלשהו
לפני אלפי שנים והתאים אותו כך שישמע כמתקבל על הדעת לתקופתו או מסיבות אחרות
ויתכן שלא .ויתכן שיש לו משמעויות מיסטיות נסתרות או מוסרי השכל מסוימים כפי שיש
באגדות רבות אחרות ,אך אין הסיפור יכול עוד לשמש כדי ללמד אנשים בוגרים איך
העולם נוצר  -אגדות שגם מאמינים בהם – יש להשאיר לילדים.
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מה? לא עדיף על אבולוציה?
בספר זה נטען תוך כדי הסתמכות על המקורות ,שסיפור הבריאה סובל מסתירות לוגיות,
מובנה מדי ומכיל יותר מדי אמצעים ספרותיים כגון שימוש בתבנית ,האנשה אפשרית
ודימויים שונים .בנוסף יש למעשה  2גרסאות טיפה שונות לסיפור הבריאה והשאלה היא
למה.
הספר טוען שאף על פי שסיפור בראשית לא עמד במבחן המציאות הוא בעל ערך כסיפור
בעל משמעות רוחנית ,תיאולוגית ומשמעויות נוספות .הספר טוען שאף על פי שהסיפור
התברר כאגדה ,אין הדבר אומר בהכרח שהסיפור לא נוצר על ידי אלוהים .אך מדוע
שאלוהים יספר אגדות במקום האמת?
התשובה לכך פשוטה ,האמת מורכבת מדי וקשה מדי להוכחה והבנה בידי עבדים
משוחררים חסרי השכלה וידע בקריאה וכתיבה ,בידי תרבות חקלאית של תקופת הברונזה.
הרי לא יתכן שמשה יתחיל את התיאור ביום הראשון בתיאור המפץ הגדול שהוא תיאור
מאד פיזיקלי שכולל מילים כמו אנרגיה ,לחץ ,חלקיקים – האם באמת יש טעם שמשה
יתחיל להסביר לעם על התיאוריה האטומית זמן רב כל כך לפני שהיא הומצאה? האם
המטרה של משה היא ללמד את העם פיזיקה מודרנית ולהקפיץ אולי את הטכנולוגיה של
העבריים הקדומים גם באותה הזדמנות לעידן המחשבים והמטוסים ,או לתת לו סיפור
שיוכל להתגבש מאחוריו ושיוכל לעצב לילדים ולמבוגרים כאחד השקפת עולם מספקת
לתקופה שתאפשר לו הבנה טובה יותר של מקום האדם בעולם ,של מצוות ושל האלוהים
עצמו.
ונכון ,שאם מתקדמים בימים הלאה ומגיעים לאבולוציה ,מפסידים כאן סיפור בריאה מרתק
שנמשך מיליארדים במקום ימים ,אך האבולוציה היא בלתי נתפסת לחלוטין בידי האנשים
יוצאי מצריים שקיבלו את התורה – איך אפשר להסביר לעברים הקדומים שיצורים חיים
משתנים במהלך הדורות שינויים קטנים עקב מוטציות טבעיות ואקראיות למדי בחומר
הגנטי שלהם ועל ידי כך הופכים ליצורים אחרים? האין זה ישמע להם מוזר מדי בשעה
שהם חשדנים כלפי משה והדת החדשה שלו וגם ככה מתקשים להאמין באל (ולא חסרות
דוגמאות על כך)?
אם האל או התנ"ך מספר את סיפור הבריאה בתחילת הספר וחוזר על כך שמדובר אכן
בדברים שהיו ושיש להם משמעות (למשל מצוות השבת וקיום שבע ימים בשבוע) ועוד
משמעות חשובה ,מאחר שהוא נזכר בגרסה הראשונה של עשרת הדיברות (אך לא בגרסה
בספר דברים) ,אז לדברים מבחינת המאמינים יש אכן משמעות רוחנית חשובה גם אם
הדברים שם הם רק משל או אגדה ויש עוד משלים או אגדות או אמצעים ספרותיים שונים
בתנ"ך והדברים הכתובים שם גם אם לא נכונים מדעית עדיין נכונים תאולוגית ומבחינה
רוחנית עדיין אפשר להאמין באבולוציה ולחשוב על הדימוי שהאל ברא את העולם בשבעה
ימים כתקף ובעל משמעויות רוחניות שונות ,וזאת מכיוון שהאל או התנ"ך אמרו לנו לאמץ
את האגדה.
ואם יש כל כך הרבה הוכחות לאבולוציה ולטענות של המדענים ואם בסיפור יש אכן
דברים מעט לא הגיוניים לאנשים מודרניים שנראים להם מעט כמו אגדה ואם האל גם הניח
פה ושם בסיפור סתירות לוגיות נסתרות ,אולי זה בכוונה .יתכן שהאל רצה שיום אחד
נתבגר ונוכל להסתדר גם בלי סיפורי אגדות שיספרו לנו על העולם הפיזי בצורה יותר קלה
ומהירה להבנה מהמדע המודרני תוך שילוב של אלמנטים תיאולוגיים ומוסריים קוסמים על
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העולם ותולדותיו .יתכן שהאל השאיר לנו בכוונה פתח יום אחד להשתחרר מסיפור האגדה
ולדעת את האמת .או לפחות לשער אותה אחרת מהמסופר בבראשית.
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הקשר בין התנ"ך לאלוהים ,לדעתי
* נוסח המסורה היום נקבע רק לפני כאלף וקצת שנים ,לפני כן התנ"ך סבל מריבוי
גרסאות ועל כן לא ניתן כיום לדעת איך נראתה למעשה הגרסא המקורית והמאוחדת של
התנ"ך [למעשה התנ"ך היה מורכב ממגילות נפרדות שנקבצו ונחתמו לאוסף אחד רק בימי
בית שני] ,מגילות קומראן למשל הראו הבדלים ממשיים בספר ישעיהו למשל ,מגילת
ישעיהו שנמצאה היתה שונה מנוסח המסורה ונראה שנכתבה בנוסח עממי יותר עם השפעה
של לשון התקופה .לא ידוע עותק של התורה שנשמר מימי משה ,כתבי היד הקדומים
ביותר הם מימי בית שני.
בכל מקרה ,איך שלא יראה התנ"ך המקורי ,אני בטוח שגם בו משה הוציא את ישראל
ממצרים בסיוע עשרת המכות וה'.
* לא רשום במפורש מי רשם את הספרים על פי רוב ולדעת חוקרי המקרא המודרניים יש
סימנים שחלק מהספרים נכתבו זמן לאחר התרחשותם ויתכן שהם בעצם העתקה לכתב של
מסורות שבעל פה .אך לא ניתן לקבוע בודאות.
* לא רשום בשום מקום בתורה שהיא נכתבה ע"י אלוהים ,רק לוחות העדות נרשמו
ישירות ע"י אצבע אלוהים ככתוב שם .אין זה אומר שאין אלה דברי אלוהים חיים אלא רק
שהוא ככל הנראה לא כתב אותם אלא הם רק עדויות להתרחשויות הקשורות לאל.
* אמנם רשום בתנ"ך שמשה כתב ספר ,אך לא ידוע עם מדובר בתורה עצמה ואם משה
אכן היה קיים או שהוא מיתוס.
לפיכך ,דעתי על נכונות המאורעות המסופרים בתנ"ך:
* לדעתי הפרקים הראשונים בבראשית הם בעלי מקורות מסופוטמיים שיוהדו והוכנסו
לתנ"ך ואין להתייחס אליהם יותר מאשר לאגדות בעלות חשיבות .אף כי גם במקרים
מאוחרים בתנ"ך מאוזכר שה' ברא את העולם בשבעה ימים ,אין זו הוכחה למשהו .זה גם
פותר את הבעיה שהאבולוציה סותרת את סיפור בריאת העולם התנכ"י .יתכן גם שזאת
אגדה שה' עצמו בחר לספר או לשייך את עצמו אליה מסיבות שונות.
* לדעתי חלק גדול מהכתוב הוא למעשה מסורות שנכתבו בשלב מאוחר יותר או שלא ניתן
להוכחה מדויקת מי כתב אותם -כך למשל בנוגע לסיפורי האבות שאני מקבל אותם בעצם
כסוג של מיתוס שיתכן שהיה מבוסס על משהו .יתכן שיש אמת רבה בתנ"ך אך אי אפשר
באמת לדעת מה היה באמת ומה הוגזם או שונה ע"י הטלפון השבור של העברה מדור לדור
ומה למעשה הומצא .אי אפשר לדעת מה באמת היה ,אך ניתן להאמין שהכל אמת אם זה
מתאים לך לאמונתך ולדרך בה אתה עובד את האל ,האמונה במשה כאמת מוחלטת או
כמיתוס אינה משנה להיותך יהודי.
* התנ"ך בכל זאת כולל אמת רבה על הדרך שבה יש לעבוד את האל ,סיפורים בעלי ערך
רב מבחינה היסטורית ודתית ואת המסורת של האמונה היהודית וגם אם יש בתנ"ך
מיתוסים ומשלים עדיין יש להם חשיבות מבחינה דתית.
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המסננת
נכון ,חשבנו כל אות היא זהב טהור אך מסתבר שלא הבנו נכון והזהב הוא למעשה תערובת
של זהב וחול ,כפי שנכתב .אז השאלה העולה היא איך נוכל למצוא זהב בין כל החול?
לשם כך ,אני מציע את המסננת הבאה ,שמורכבת בראש ובראשונה מעיניים ,לב ושכל אך
גם מהכללים הלוגיים הבאים:
•
•
•
•
•

מקור נוסף מחזק מקור קיים ,אך לא הופך אותו בהכרח לנכון.
א-לוגיות הופכת קטע לאגדה.
ספר שנמצאה בו א-לוגיות מתערער כולו והופך למיתוס.
ספר שאין בו טעויות לוגיות ,הוא יחסית אמין ע"פ האמונה .כך שגם אם סיפור
בריאת העולם למשל מתערער ,אין זו סיבה לפקפק ישר בשאר הספרים! מבחן
אמונה..
תרגום הוא תמיד פרשנות וזה בנוגע בעיקר לארמית בתנ"ך.
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מצוות בשר וחלב
מצוות בשר וחלב על פי הציטוט המקראי היא" :ל ֹּא ְּתבַ שֵ ל גְּ ִדי בַ ֲחלֵב ִאמֹו" כשפסוק זה
מופיע ב 3מקומות שונים במקרא .על פי חז"ל וכך נוהגים בדרך כלל היום ,הפירוש הוא
לא לאכול כל בהמה בכל חלב וגם כל עוף.
וחשבתי על כך ואכן ,עם התעשייה המודרנית ,אם כמה ידע שיש לי עליה ,יכול להיווצר
מצב ,עם סיכוי סטטיסטי נמוך אמנם שבו אצא שאני אוכל המבורגר מבשר של עגל ושותה
חלב מהאם וזה אכן נשמע מגעיל ולא מוסרי ולדעתי ראוי אכן להרחיב את זה גם בכלל על
כל עגל ועל כל חלב ,גם אם זה לא הבן והאם .זה מנהג מוסרי של מתן כבוד לבעלי החיים
וזה בהחלט נראה לי ,רק עוף לא הסכמתי כי עופות לא קשורים לחלב ולמה לא דגים? מה
הקשר? וככה מתוך החלטה מוסרית בזמן שאני אגנוסטי ולא מתוך החלטה דתית לקחתי על
עצמי את אחד מחוקי התורה.
בתנ"ך יש הרבה חוקים מוסריים שאפשר ללמוד את הגישה שלהם ,גם אם לא לאמצם,
כמו למשל הקלות ביחס אל עבדים עבריים (אך לא לגבי עבדים גויים) ,חשיבות התרומה,
היחס אל החלש כגון היתום והעיוור וכן הלאה .ויש הרבה מוסר בתנ"ך שאפשר להתאימו
לימינו וללמוד ממנו גם כיום ,גם אם חלק התיישן או נראה כבר לא מתאים כמו הרעיון
בכלל לאפשר עבדות וגם אם אתה לא מאמין בה' ולא רואה בטקסט הזה כבעל משמעות
קדושה כלשהי.
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המדרגה החמישית – תערובת של זהב וחול (סיכום)
התנ"ך לפי היהדות האורתודוכסית מקודש כולו ,כל אות בו היא זהב ואין בו אף שגיאה.
בפרק זה או במדרגה זו ,הראיתי שלא כך הדבר :ראשית ,אלוהים התנכ"י עצמו עשוי
לטעות או שבני האדם עשויים להגיד דברים חכמים ומוסריים ממנו ,כמו שהראיתי בדוגמא
בוויכוח שבין אברהם לאל בעניין החרבת סדום ועמורה.
שנית ,התנ"ך עצמו הוא לא התנ"ך המקורי .התנ"ך המקורי איננו ידוע כיום ויש מספר
גרסאות לתנ"ך מלבד נוסח המסורה ,שבשימוש של דתות אחרות ,כגון השומרונים או
הנוצרים המשתמשים בביבליקה שהיא תרגום של נוסח של תרגום השבעים .יתר על כן,
גם נוסח המסורה הוא לא הנוסח ההתחלתי כפי שמראות מגילות ים המלח והוא בעצם
האחדה וקידוש מאוחר של הטקסט ,בעוד שבזמן בית ראשון ובית שני היו קיימים נוסחים
שונים לאותם ספרים בתנ"ך שהיו ביניהם הבדלים גדולים.
ושלישית ,סיפור הבריאה לא עומד בקנה אחד עם המציאות הידועה לנו או עם ההיגיון ועל
כן סביר שמדובר באגדה ,גם אם מדובר באגדה קדושה שהאל גם משתמש בה כדי להסביר
על העולם לבני ישראל ,עדיין מדובר באגדה וכך אני מאמין גם סיפור המבול ,כשסיפורי
האבות הם בעיניי מיתוסים – סיפורים שיכולה להיות בהם נכונות אבל יתכן שזה לא היה
גם בדיוק ככה .למעשה כל קטע בתנ"ך צריך להתקבל על פי אמונה או לא כנכון ואפשר
שחלקים מסוימים יראו כאמת או כמשהו שיש בו אמת ואילו אחרים יתקבלו כפחות
אמינים ,כמו בנוגע לסיפורי האבות ,כך גם לגבי יציאת מצריים ולגבי שאר האירועים
המתוארים בתנ"ך.
אך אף על פי שיש גם חול המעורבב בתנ"ך ,יש בו עדיין זהב ,האמונה באל היא אפשרית
ויש לה משמעות ושער האמונה בעצם נובע מהתנ"ך .בתנ"ך יש הרבה רעיונות תיאולוגיים
והסברים על פולחן של תפילות ,מצוות ואז גם קורבנות .יש הרבה רעיונות על מוסר ועל
צדק ועל טוב ורע שאפשר ללמוד בהם .ויש בתנ"ך גם יצירה ספרותית ,יצירה אומנותית,
יצירה פילוסופית ויצירה היסטורית.
כדי למצוא את הזהב ,יש להשתמש במסננת מתאימה ,כלי עזר תיאולוגי שמאפשר לקחת
את הדברים שנראים יותר אמינים בתנ"ך ואת הדברים הטובים יותר שבתנ"ך ולתת יחס
מתאים לדברים שפחות רלוונטיים למציאות של היום ,בפרק זה תיארתי מסננת לוגית
בסיסית ,בפרק הבא – "שער הרחמים" יתווספו תכונות מסוימות לאל ולדת שייצרו מסננת
נוספת .בנוסף ,המדרגה השלישית ,שתוארה קודם בספר – בנוגע ליחסים בין האדם לאל
ובין האדם לטבע ,טוענת שבמקרה שמצווה דתית מסוימת היא רעה לאדם או רעה לטבע,
אין לקיים אותה.
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המדרגה השישית – שער הרחמים
קווים עקביים בתנ"ך
בתנ"ך יש מספר מוטיבים חוזרים ועקביים החוזרים לאורך כל התנ"ך ,אם הם לא נכונים
אז כל התנ"ך לא נכון ואילו הם:
* ה' אוהב טוב וצדק ,רבות מוזכר שמה שבאמת חשוב לה' זה המעשים שבין אדם
לחברו ,דאגה לחלש ובעיקר אי-פגיעה בו .למשל ,עשיית דין ,מידות טובות וכן הלאה.
* ה' אוהב את ישראל ואת המאמינים בו .גם זה מוטיב שחוזר בכל הספרים כמעט
ובעיקר בדברי הנביאים שאף שלפעמים מאיימים בחורבן על העם מזכירים שזה נעשה
מכיוון שהעם כל כך חשוב לה' והוא מעניש אותו רק בשביל שיחזור לדרך הישר.
* יש חזרה פעמים רבות על כך שה' הוא האל שברא את העולם למרות שכעת אנחנו
מבינים שזאת אגדה ,יתכן שגם ה' מודע לזה שזאת אגדה ובכל זאת הוא מספר אותה מכיוון
שזה הכי התאים בזמנו וכך גם לגבי דברים אחרים שנראים לנו תמוהים היום כמו חוקים
בנוגע לעבדות ואצבע קלה על ההדק בעניין סקילות .אין אני מאמין שה' כועס שגילנו את
האמת או שהפסקנו את העבדות ,זה חלק מההתבגרות שלנו והפיכתנו לטובים וחכמים יותר
ואם ה' באמת אוהב אותנו הוא אמור לשמוח דווקא על זה ,לא יתכן שישות חזקה ואלוהית
כמו ה' תהיה מאובנת לשינויים של הזמן ובעיקר לשיפורים שלו .שחיטה כשרה נובעת
למעשה מחוקים דתיים שלטובת בעל החיים ,אך כעת למשל יש דרכים להרוג אותה בדרך
מהירה ורחמנית יותר .למשל בעזרת שוק חשמלי חזק ,האם האל כאל טוב לא ישמח אם
התקדמנו והמצאנו טכנולוגיות חדשות שמאפשרות לעשות טוב יותר? האם האל לא ישמח
אם נעבור מהשחיטה הכשרה לשיטות רחמניות יותר? כמו למשל מה שעשינו בנוגע
לסקילה ולעבדות .אגב אחת התועלות שיש מסיפור הבריאה הוא קידוש יום השבת ,אולי
האל פשוט רצה לחון את העם ביום מנוחה שיהיה גם יום קודש ותוך כדי לתת הסבר
מספיק טוב לתקופתו על העולם והיווצרותו.
* ה' יכול לפעול בעולם ויש לו השפעה עליו ,זה לא הגיוני שיהיה קיים אל שלא יוכל
להתערב בעולם אם הוא רוצה ושלא מסוגל לראות או לשמוע כלום לגבי מה שקורה
בעולם .גם אם לא כל עדות בתנ"ך נכונה או לגמרי מדויקת ,יש מספיק עדויות כדי
להראות שה' יכול להתערב בעולם ,גם אם אנחנו לא יודעים כיצד.
על פי המסננת – מקור נוסף מחזק מקור קיים ,אך לא הופך אותו בהכרח לנכון .אך אם יש
אמיתות בתנ"ך היגדים אלה הם חייבים להיות נכונים וזאת מכיוון ששני תכונות אלה של
ה' חוזרות בקביעות פעמים רבות לאורך כל הספרים ,הוכח על פי שער האמונה שיש אמת
כלשהי בתנ"ך ועל כן הנטייה היא להאמין בהיגדי יסוד אלה ,אך אם עברת בשער האמונה
אבקשך לעבור בשער נוסף – "שער הרחמים" ולהתפלל באותה הדרך לקבל באמונה
שלמה את האמונות הבאות על ה':
* ה' אוהב טוב ,צדק ויחסים חיוביים בין אנשים.
* ה' אוהב את בני האדם ובעיקר את ישראל ואת המאמינים בו.
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* ה' משנה את דעתו על דברים (וגם הדברים עצמם משתנים).
* ה' יכול לפעול בעולם כשהוא רוצה בכך והיו עדויות שבטוח חלקם נכונות.
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האישיות של אלוהים התנכ"י
אלוהים מתנהג בצורה מסוימת ,הוא כועס ,הוא חורה הוא רותח [הדברים שהכי זוכרים
אצלו וזאת אף שמתייחסים אליו בסידור כ"אל רחום וחנון"] ,הוא שופט אנשים ע"פ הקוד
המוסרי אשר יצר ,הוא אוכף את החוק שלו ומעניש או נותן חסד ,הוא פועל להגשמת
רצונו אותו הוא אמר פעם אחת למשה ואחר כך בעזרת נביאים אחרים החל מיהושע
הלוחם וכלה במוחמד מייסד האסלאם ובאמצעות ניסים שונים ,הוא עוזר ומזין ומסייע
למאמינים בו [כמו שדאג וכלכל את בני ישראל  40שנה במדבר ועזר ליהושע בכיבוש
הארץ] .הוא מחמיר והוא קשוח אך הוא גם מרחם לפעמים [הוא לא הרג את אדם וחווה
כמו שהם פחדו שהוא יעשה ,והוא לא הרג את קין מגלל הרצח] ומסוגל לאהוב [כמו שאהב
למשל את אברהם ואת יוסף] ,הוא תיקשר פעם עם העם בצורה ישירה אך בדרך כלל הוא
מעדיף לתקשר עם בני האדם בצורה עקיפה דרך נביאים ומלאכים .הוא בעד חוק וסדר-
כך שיש לו גם דעות והשקפת עולם ולא רק רגשות.
הצורה של אלוהים אינה ידועה בבירור מהכתוב בתנ"ך ,אם כי מתוארות התגלויות
במקומות ובצורות שונים -כמו התגלות האל למשה בסנה הבוער או כששמואל שמע את
קולו כשהיה מתלמד אצל עלי הכהן או בחלום יחזקאל או במקרים די רבים אחרים.
לאברהם היה קשר הדוק איתו למשל ,אך הוא לא ראה את פניו אם כי פעם הוא נגלה אליו
באמצעות שליחים שמסרו לו את דבר ה' ,הוא אף התייעץ איתו בנוגע לדברים כמו במקרה
סדום ועמורה .והוא אהב אותו ,כך שאלוהים למרות שהוא יכול להתעצבן לפעמים גם
מסוגל לאהבה והוא די קנאי איתה לפעמים .הוא ידוע כחכם ובעל יכולת הבנה גבוהה
ביותר ,הוא מפותח מוסרית מרוב בני האדם .לא זוכר אם היה רשום פעם שאלוהים
התחרט או הרגיש אשמה על משהו אבל יוחנן מופס חקר את זה מספיק בשביל לכתוב על
זה ספר "אישיותו של אלוהים" (אודה שלא קראתי).
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האל המושלם
אם הייתי יכול לברוא את אלוהים ,לעצב אותו לפי הרצון שלי כמו שמעצבים תמונה
בפוטושופ ,איזה אלוהים הייתי בורא? הייתי עושה אותו פרטי שלי או ציבורי? כמה
מתערב הייתי רוצה שהוא יהיה? איזה כוחות יש לו? איזה פילוסופיה?
הייתי רוצה אל תומך עם אישיות שמתאימה לי ,אל שהיה גורם לי להצליח ,שמעודד או
מנחם אותי בתקופות קשות  ,שנותן לי את החופש שלי -לקבוע לעצמי את המטרות ואת
החיים שלי ,רך למדי כלפי ומתחשב ,אל מפנק ,שהאמונה בו נותנת לי הרבה ומפתיעה
אותי לטובה בכל פעם מחדש בלי אף פעם להעיק עליי או להפריע לי ,אולי הייתי בורא
אותו בכלל נקבה אולי אפילו נקבה אישה ,ואם כבר למה לא לברוא קבוצת אלים שתשלים
אחד את השני -אל לכל תחום או משהו דומה ,הייתי שמח לאל שנותן הדרכה מסוימת לגבי
העולם והחיים ,שאפשר לדבר איתו מפעם לפעם ,שהמצוות שלו מודרניות ,ליברליות
ומגניבות ופתוחות לשינוי או לפחות גמישות במידה מסוימת ,כמובן שיהיו לו דעות
שמתאימות לי לגבי העולם רק יותר טובות ,הוא צריך כנראה להיות יותר ממני אחרת במה
הוא אלוהים ,חכם יותר ממני ,מבין יותר ממני ,אבל שגם יהיה מסוגל לעשות דברים טובים
עם כל הכח והעוצמה שלו ,ושאני ירגיש פחות מבואס לגבי העולם שלו .זה גם חשוב.
איך אתם הייתם רוצים שהאל שלכם יהיה?
איך לדעתכם יהיה האל המושלם ,האל האידיאלי?
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תורת הגמול והשגחה כללית ופרטית
תורת הגמול היא הדרך בה מקשרים מאמינים בין קיום או אי קיום החובות המוטלות
עליהם על ידי האלוהים או האלים לבין הגמול אותו הם קיבלו או עתידים לקבל :בחייהם
[למי שאוהב סיפוקים מיידים] ,לאחר מותם [למי שמאמין שניתן להתעלם מהחוסר צדק
בעולם הזה בתירוץ של צדק בעולם הבא] או באחרית הימים [למשיחיים בקהל].
תורת הגמול דנה גם בשאלות על חוסר ההתאמה בין הגמול הנראה לעין לבין מעשיו של
האדם [רשע וטוב לו ,צדיק ורע לו] ,ומעלה שאלות על היחס לשלטון החוק ולנורמות
החברתיות המספקים אף הם 'תורת גמול' מקבילה.
*~*~*~*~*~*~*~*~
השגחה היא האמונה כי אלוהים מביט ומשגיח בנעשה בעולם ,ופועל בהתאם לנעשה בו.
ישנה אבחנה בין השגחה כללית שהיא על כלל העולם וכלל מיני בעלי החיים וכלל
האנושות באופן כללי ,ובין השגחה פרטית שהינה על כל יצור :כל אדם ואדם וכל חיה
וחיה בנפרד או אף כל אטום בנפרד אם הפילוסוף היהודי ברוך שפינוזה צדק והאלוהים
הוא בעצם רוח העולם שנמצאת בכל אטום [זאת באמת כפירה ביהדות?] אז כמובן שיש
השגחה פרטית.
יש גם שני מובנים נוספים של השגחה – יש השגחה במובן של מודעות לנעשה ויש
השגחה במובן של התערבות בנעשה ,אשר שונות לחלוטין זו מזו.
ישנם מספר אפשרויות בנוגע להשגחה:
* ה' לא ממש מסתכל ,לפחות לא כרגע.
* ה' מסתכל אבל לא יוצר קשר או משנה משהו.
* ה' מתערב רק באירועים מסוימים בלבד ובד"כ נותן להיסטוריה פשוט לזרום בלי
השפעתו.
** ה' משגיח על העולם בכללותו ושומר על עמו ישראל [שרדנו את השואה!]
** ה' משגיח גם על אנשים מסוימים בעלי ערך בשבילו[ .כמו נביאים למשל]
* ה' מסתכל באופן כללי על כולם ,קיימת השגחה פרטית ונשארה השאלה כמה ה' מתערב
בנעשה ואיך .אלה שמאמינים בעולם הבא ,בד"כ מאמינים בזה למעשה ,גם אם ה' לא
מתערב בעולם הזה לדעתם.
עלפי סיפור מגדל בבל ומקומות אחרים בתנ"ך ,ה' לא היה פשוט מודע לנעשה אלא שמע
על זה ובא לבדוק .כמו כן ,לפי השקפה שבה אין השגחה פרטית מחייבת ,אפשר שעשרת
הדיברות ניתנו כהצעה לחוקת המדינה היהודית התיאוקרטית וההשגחה תעשה עלידי
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שוטרי המדינה ואכן בעצת יתרו חותנו ,משה מינה גם שופטים ושוטרים ולא הסתפק רק
בהשגחה העליונה.
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למה דברים רעים קורים? תשובה אחת
ובכן ,לפעמים ,למרות שה' אוהב את עם ישראל ואוהב את עמו דברים רעים בכל זאת
קורים ,גם אם זה גם לאנשים טובים .ואפשר להסביר את זה בצורות שונות מבחינה
היסטורית.
כך למשל ,עם יהודה גלה מארצו על ידי בבל בשנת  586לפנה"ס ואפשר להסביר את זה
שזה קרה מגלל חטאי העם שהכעיס את האל בעבודת אלילים שכנים למשל או בחטאים
של חוסר מוסר או מגלל שהעם לא הקשיב לירמיה – נביא החורבן של בית ראשון או
מסיבות שלא קשורות לאלוהים.
על כל מקרה ,אמנם העם גלה מארצו ,אך בתקופת הגלות הוא השתנה והתגבש יותר וחיזק
את אמונתו בה' למרות הגלות והצרות וכך החזיק מעמד וכשה' סלח לו כמסופר בדברי
הימים ב' הוא שלח את נביאו כורש לאפשר את שיבת ציון ובניית בית המקדש השני .העם
לא חזר שוב לעבודת אלילים.
כך שלאחר הגלות כעולה מספרי התנ"ך התחושה בעם היתה אמנם קשה ,אך נראה שבסוף
הכל היה לטובה וזה הסבר אפשרי אחד למה לפעמים דברים רעים קורים ,כי יש תמונה
כוללת גדולה יותר שעדיין לא נגמרה ובתמונה הכוללת דברים עשויים להיות יותר טובים.
אלוהים אם הוא אכן הגורם למאורעות ,לא תמיד מסביר את מעשיו אך יש להאמין
שמכיוון שה' הוא טוב (ראה פוסט "קווים עקביים בתנ"ך") כוונותיו הם טובות.
יש גם להבין שע"פ נר האמונה הראשון ,אין אנו יודעים הכל על אלוהים ואין אנו יודעים
שאכן הכל זה מאלוהים והכל הוא משליטתו ,יש את האל הפנימי שלך וגם לאחרים יש
אלים פנימיים וכמו שאתה לא מרגיש שאלוהים הוא זה שמניע אותך כך זה כנראה גם אצל
אחרים .לא כל מה שנמצא מחוצה לך הוא בהכרח נשלט ע"י האל ואם אתה מאמין
בהשגחה כללית ,לא בטוח שהאל בכלל יכול או מעוניין להתערב בכל אירוע.
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למה דברים רעים קורים?  -השואה
השואה ,אירוע היסטורי שמציין את מותם של  6מיליון יהודים [נהרגו גם  5מיליונים לא
יהודים בהשמדה והיו אבדות כבדות במלחמה עצמה -מבחינת יום השואה העולמי]
בהשמדה צבאית/תעשייתית בידי מכונת המלחמה הנאצית בהנהגת היטלר במלחמת העולם
השנייה .זאת היתה מכה רצינית לעם היהודי ,כשליש מהאוכלוסייה היהודית של אותו זמן
פשוט נמחקה ,קהילות יהודיות עתיקות נהרסו ,אובדן רכוש עצום ,פגיעה בכבוד היהודי
והישראלי ,תמיהה ובלבול דתי וטראומה לאומית רצינית.
איך ניתן להסביר את זה מבחינה דתית?
כל הזמן מהללים את השם כפי שציוונו על הוצאותינו ממצרים ,אירוע שהוא למעשה ניתן
לראייה גם בעיניי דתיים כמיתוס שאי אפשר לדעת אם אכן היה ,אשר גם שם כפי שמסופר
רצה פרעה להשמידנו .אז זהו בזה הסתיים? הוציאתנו ממצריים אך לא הוציאתנו מאירופה
בזמן? השואה גורמת להרבה האשמות כבדות כלפי "שומר עמו ישראל"..
ובעיקר לחוסר הבנה .אני לא חושב שאפילו הדוס החרד ביותר באמונתו יכול להבין באמת
את נפש אלוהים ,וניתן למעשה רק לשער מדוע ה' נטש אותנו בשואה ואת מאמיניו ,מדוע
ניסה אותנו ברעות כאלה לכל אורך דרכינו?!
אף פעם לא ממש הסתדרנו עם הגויים ששפכו עלינו את חמתם ואת תסביכיהם ללא הרף:
עלילות דם ,פוגרומים ,פרעות ,מסעי צלב ,אינקוויזיציה ,המרה בכח ,חוקים אנטי-יהודיים,
מעמד מיוחד ,ניסיונות השמדה ,שריפת ספרי קודש ובתי כנסת ,הריסת מצבות ,יחס
סטיגמטי רע ועוין וכן הלאה...
השואה היא אחד מהאירועים הטראומטיים ביותר שקרו לעם ישראל במשך תולדותיו והכי
מזעזעים גם מבחינה יהודית ,גם מבחינה ישראלית וגם מבחינה אנושית .היחס הנראה
מנוכר ואדיש של החברה החרדית כלפי היום הזה ,מעורר כעס רב כלפיהם עלידי שאר
הציבור ,אך יש לזכור שהחרדים הושמדו בשואה בדיוק כמו שאתיאיסטים בני דת משה.
סיבה אפשרית לשואה :קורבן.
השואה ,אירוע כל כך לא מוסבר ,אך בכל זאת עלינו לנסות למצוא סיבה דתית מכיוון
שחוסר הסיבה עשוי להביא בפקפוק באלוהים.
קורבן ,זאת סיבה אפשרית אחת ,כי זאת הדרך האפשרית לגרום לכך שמותם לא יהיה חסר
משמעות לחלוטין.
בקורבן אני לא מתכוון לקורבן של הנאצים ,אלא למעין קורבן של ישראל או של
ההיסטוריה או של ה' .קורבן שנדרש אולי על מנת לסיים את הגלות ולקדם את הגאולה.
במותם הם גרמו לדברים ,מלחמת העולם השנייה היו אירוע מזעזע מבחינה עולמית
ולשואה היה חלק בדברים שקרו לאחר מכן .במידה מסוימת השואה היתה קטליזטור
להקמת מדינת ישראל למשל ,וכנראה שהיא גרמה להרבה שינויים קטנים וגדולים
בהיסטוריה שברובם אף נתקשה להבחין או להבין .ואולי זה נועד להפקת לקחים לדורות
הבאים .סיבה נוספת לזכור את השואה.
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לדעתי זאת גם דרך ראייה שבה אפשר לקדש את מותם [מלבד לזכור ולקרוא קדיש בכל
שנה או לעמוד בצפירה] ,גם אם אולי המילה עצמה נשמעת מזעזעת!!! זה רק עקב חוסר
הבנה .יהי זכרם קדוש וברוך.
הנוצרים למשל כדי להסביר את צליבת משיחם טענו שה' הקריב את בנו יחידו כדי לכפר
על חטאי האנושות ,בגישה דומה השואה היתה גם אולי על מנת לכפר על חטאים או על
מנת לאפשר את גאולת העם -הקמת מדינת ישראל בעלת חוק השבות.
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הייה טוב
ובכן? למה בעצם לנסות להיות טובים יותר אם הרבה פעמים לנהוג באחרים בצורה רעה
דווקא עשוי להשתלם?
יש מספר סיבות לכך ,בראש ובראשונה זה כדי לפעול ביחד עם האל שהוא אל שאוהב טוב
ושאוהב צדק וכנראה על כן גם אוהב שהמאמינים בו טובים ושומע אולי יותר את התפילה
שלהם ומסייע להם אם זה אפשרי מבחינת שיקולים גדולים יותר.
אם אתה מאמין באל ,באמת מאמין בו ,לא היית רוצה לפעול יחד איתו ועם מטרותיו ולא
להשניא את עצמך עליו?
ונכון ,שיש למשל את האמונה הפרוטסטנטית שאלוהים אוהב את אלה שמצליחים גם אם
הם ממש מרושעים ,אבל זה נראה פשטני מדי – קודם כל הם שכחו את האמונה בגן עדן
ובגיהינום ,שלפיה לאחר מותם ,האל יראה לאותם אנשים עד כמה הוא כביכול מאד אוהב
אותם .שנית ,זה שהם מצליחים זה עדיין לא אומר שה' אוהב אותם ושזה מגללו ולא מגלל
שהם עשו רעה – דבר שהוא לא אהב .שלישית ,כמו שנאמר נסתרות הם דרכי האל ואולי
יש סיבה כללית גדולה יותר שמסבירה את הצלחתם ,למשל מבחן אמונה שהדתיים כל כך
אומרים שהאל אוהב לעשות .מבחן האמונה הוא לאלה שרואים אותם ומקנאים.
עניין נוסף .על פי ישעיהו א' :
יאים; וְּ דַ ם פ ִָרים
" יא לָמָ ה-לִ י רֹּ ב -זִבְּ חֵ יכֶם י ֹּאמַ ר יְּ הוָה ,שָ בַ עְּ ִתי עֹּ לֹות אֵ ילִ ים וְּ חֵ לֶב ְּמ ִר ִ
ַתּודים ,ל ֹּא חָ פָצְּ ִתי .יב כִ י תָ בֹּ אּו ,ל ֵָראֹות ָפנָיִ --מי-בִ קֵ ש ז ֹּאת ִמי ְֶּדכֶםְּ ,רמֹּ ס
ּוכְּ בָ ִשים וְּ ע ִ
תֹוסיפּו ,הָ בִ יא ִמנְּ חַ ת-שָ וְּ א--קְּ טֹּ ֶרת תֹועֵבָ ה הִ יא ,לִ י; חֹּ דֶ ש וְּ שַ בָ ת קְּ ר ֹּא ִמקְּ ָרא,
חֲצֵ ָרי .יג ל ֹּא ִ
יתי,
ל ֹּא-אּוכַל אָ וֶן ַועֲצָ ָרה .יד חָ ְּדשֵ יכֶם ּומֹועֲדֵ יכֶם שָ נְּאָ ה נַפְּ ִשי ,הָ יּו ָעלַי לָטֹּ ַרח; נִלְּ אֵ ִ
נְּ ש ֹּא .טו ּובְּ פ ִָר ְּשכֶם ַכפֵיכֶם ,אַ עְּ לִ ים עֵינַי ִמכֶם--גַם כִ י-תַ ְּרבּו ְּתפִ לָה ,אֵ ינֶנִי שֹּ מֵ עַ :יְּ דֵ יכֶם,
ּדָ ִמים מָ לֵאּו .טז ַרחֲצּו ,הִ זַכּו--הָ ִסירּו רֹּ ַע מַ עַלְּ לֵיכֶםִ ,מ ֶנגֶד עֵינָי :חִ ְּדלּו ,הָ ֵר ַע .יז לִ ְּמדּו הֵ יטֵ ב
ִּד ְּרשּו ִמ ְּשפָט ,אַ ְּשרּו חָ מֹוץ; ִשפְּ טּו יָתֹוםִ ,ריבּו אַ לְּ מָ נָה{ .ס} יח לְּ כּו-נָא וְּ נִ ּוָכְּ חָ ה ,י ֹּאמַ ר יְּ הוָה;
ִאם-יִ הְּ יּו חֲטָ אֵ יכֶם כַשָ נִים כַשֶ לֶג יַלְּ בִ ינּוִ ,אם-י ְַּא ִּדימּו כַתֹולָע כַצֶ מֶ ר יִ הְּ יּו .יט ִאם-ת ֹּאבּו,
ּומ ִריתֶ ם--חֶ ֶרב ְּתאכְּ לּו ,כִ י פִ י יְּ הוָה ִּדבֵ ר ".
ּושמַ עְּ תֶ ם--טּוב הָ אָ ֶרץ ,ת ֹּאכֵלּו .כ וְּ ִאםְּ -תמָ אֲנּוְּ ,
ְּ
כלומר הפולחן הדתי והמצוות שבין אדם למקום כפי שהם קרויות הם שוליות בעיני
אלוהים לעומת המוסר של האדם והמעשים שלו כלפי זולתו .מה שחשוב בעיני האל הוא
לא אם אתה מניח תפילין או לא אלא אם אתה אדם נחמד שעוזר לחבריך בעת צרה ונותן
צדקה מסיבות של טוב לב מדי פעם ולמעשה אם אתה עושה מעשה רע ואחר כך מתפלל או
מניח תפילין וכו' לא רק שאלוהים לא אוהב את זה ,זה מכעיס אותו כפי שישעיהו אומר ,זה
נקרא פיגול בלשון המקרא – קורבן שווא .והעונש ,כבחורבן ,עשוי לבוא על הכלל ולא על
הפרט.
אלה הסיבות הדתיות ,כמובן שיש סיבות פילוסופיות ,מוסריות ,פסיכולוגיות וסוציולוגיות
להיות טוב אבל הספר הזה לא יעסוק בהם.
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האם יש גן עדן וגיהנום? (מחקר)
האם יש גן עדן וגיהנום?
ב https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/15/ART1/713/953.htmlמוצגות
במאמר ,גם דעה בעד הרעיון וגם דעה נגד.
האופוזיציה:
"אין כל סימן בתנ"ך לכך שקיים דבר כזה"
"ואי אפשר להפוך רעיון ערטילאי לעובדה קיימת"
הקואליציה:
"התנ"ך מראה לנו את מה שהתיאולוגים מכנים דואליות .האור והחושך ,הטהרה והחטא,
החיים והמוות"
"ללא גיהנום אין גן עדן".
"הגיהינום והשטן הם המכשירים להענשת נשמת האדם ,אף לאחר מותו"  -כלומר גיהנום
וגן עדן עושה סדר מוחלט בנושא של הטוב ורע ,כל אחד מקבל את הגמול שלו בדיוק כמו
שמגיע לו.
מחקר בתנ"ך
רשמתי בגוגל "חיפוש בתנ"ך"  -בדקתי ב 2האתרים הראשונים ולא נמצאה המילה
"גיהנום" או המילה "גהנום" בתנך  -בכלל ,המילה גן עדן  -מופיעה בעיקר בהקשר של
בריאת העולם והמושג החדש של גן עדן אולי נזכר רק ביחזקאל לו ,יואל ב.
המושג השטן  -לא מופיע בתורה במובן של הדמות הספציפית ,אלא רק בנביאים ככה
למשל:
זכריה ג א"  :א ַוי ְַּראֵ נִי ,אֶ ת -יְּ הֹוש ַע הַ כֹּ הֵ ן הַ גָדֹול ,עֹּ מֵ ד ,לִ פְּ נֵי מַ לְּ אַ ְך יְּ הוָה; וְּ הַ שָ טָ ן עֹּ מֵ ד עַל-
יְּ ִמינֹו ,לְּ ִשטְּ נֹו .ב ַוי ֹּאמֶ ר יְּ הוָה אֶ ל-הַ שָ טָ ן - ",יכול להיות שכאן מדובר בשטן הדמות האגדית
אבל יכול להיות שמדובר גם באדם אנושי רע ,כמו המובן כפי שהיה בתורה .
אני זוכר אבל שבסיפור באיוב השטן מופיע:
פרק א' ,פסוק ו " ':וַיְּ הִ י הַ יֹוםַ --ויָבֹּ אּו בְּ נֵי הָ אֱֹלהִ ים ,לְּ הִ ְּתיַצֵ ב עַל-יְּ הוָה; ַויָבֹוא גַם-הַ שָ טָ ן,
בְּ תֹוכָם - ".לפי זה לאלוהים יש דמויות שהוא מתייחס אליהם כאל בנים ואחד מהם נקרא
השטן.
ובכן ,גם באיוב לא רשום גיהינום ,גיהנום או גהנום אבל מופיעה המילה צלמוות כשם של
מקום ,מילה המופיעה בעוד כמה מקומות בתנ"ך.
הסיפור בפרק א' וב' הוא שאיוב היה איש טוב שלא עשה רע לאף אחד והאמין בחוזקה בה'
אבל עקב נסיבות ה' מחליט לבחון את אמונתו ולראות אם זה אמונה מגלל ציפיה לגמול
כלשהו או אמונה אמיתית.
השטן הוא זה שבוחן את איוב והוא מפיל עליו כל דבר רע שרק אפשר.
החברים של איוב באים לבקר אצלו ויושבים אצלו  7ימים (שבעה) וכשנגמרת תקופת האבל,
איוב פותח את פיו ומתחיל לנאום הוא שומע בערך את עצת אשתו" ַ :ות ֹּאמֶ ר לֹו ִא ְּשתֹו ,עֹּ ְּדָך
מַ ֲחזִיק בְּ תמָ תֶ ָך; בָ ֵרְך אֱֹלהִ ים ,וָמת( ".פרק ב' ,פסוק ט').
בפרק ג' איוב אומר במענה שהעולם שהאל ברא הוא כל כך גרוע שהלוואי שהוא היה פשוט
הורג אותו עם לידתו וחוסך ממנו את כל הסבל ועל אותו יום מוות בלידה .הוא אומר:
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"הַ יֹום הַ הּוא ,יְּ הִ י-חֹּ שֶ ְך:
אַ ל-יִ ְּד ְּרשֵ הּו אֱלֹוּהַ ִממַ עַל; וְּ אַ ל-תֹופַע ָעלָיו נְּ הָ ָרה.
יִגְּ אָ להּו ,חֹּ שֶ ְך וְּ צַ לְּ מָ וֶתִ --ת ְּשכָןָ -עלָיו ֲע ָננָה; יְּבַ עֲתהּו ,כִ ְּמ ִר ֵירי יֹום.
הַ לַיְּ לָה הַ הּוא ,יִקָ חֵ הּו-אֹּ פֶל":
ביום לידתי שיהיה חושך ,שאלוהים לא יבקש ממני להגיע אליו לגן עדן ,במקום זה
שהגיהינום ייקח אותו אליו יגרום לו ביעותים והוא יהיה שייך לאופל.
אם ככה ,הגיהינום כן מוזכר בתנ"ך כמקום הקיים במציאות (וגם גן עדן) ,רק שלא קראו
לו בתקופת התנ"ך עדיין גיהינום (השם שהתקבל בימי בית שני) אלא קראו לו צלמות.
שזה שם די הולם :צל של מוות.
אחלה ,אז יש גן עדן ויש גיהינום  -סיימנו את הנושא ,יש מקום אחד בתנ"ך (לפחות,
צלמוות מוזכר כמה פעמים) שבו מוזכר על ידי איוב הצדיק עצמו בדבריו שהוא מאמין
שקיים גן עדן (אל ידרשהו אלוה ממעל) ושקיים צלמוות (שהפך אחר כך בשפה העברית
המאוחרת יותר לגיהינום).
אז זהו ,אני מקווה שזה לא מבהיל אתכם ,אני בטוח שזה דווקא דבר לטובה ,אני בטוח
שהקוראים בספר שלי הם אנשים טובים שעשו צדקה ומעשים טובים כל חייהם ומעולם לא
פגעו במישהו ועל כן ,אם מותם ,אלוה ייקח אותם אליו למעלה והם לא יבקרו בכלל
בצלמוות ,שאין עליו תיאור לגמרי ברור בתנ"ך עד כמה שראיתי (מקום חשוך של
ביעותים ולא כמו הגיהינום של האש והשדונים בסרטים ובציורים).
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הבעיה שלי עם מודל גן עדן/צלמוות והפיתרון שמצאתי לכך
כן ,זה נכון .לפני רגע המודל הזה נראה לי טוב ,צדק אלוהי מושלם וכל זה.
הצדיק והרשע באים על שכרם או שיעורם בגלגול הבא והכל בסדר.
הגלגול הזה הוא למעשה המבחן לגלגול הבא ,לדעת ישו ,שדיבר רבות על גן עדן וגיהנום
בנאומיו בברית החדשה.
אבל יש לי רק בעיה אחת עם זה ,למה בעולם הזה אין צדק אלוהי מושלם-
כלומר העולם הבא אמור לכסות את הרע שאנשים טובים מקבלים בעולם הזה,
אבל למה צריך את כל הבוחנים האלה שיבדקו את הזכאות שלך ולא להגיע פשוט לגן עדן
בלי כל המבחנים.
לא כולם מתלהבים יותר מדי שכל הזמן בוחנים את היכולות המוסריות שלכם.
ובכל מקרה למה באותם מקרים ,בהם אנשים פעלו בחוסר מוסריות והשתלם להם ,גם אם
הם משלמים על זה בגלגול הבא ,מגיע שבעולם הזה יהיה להם טוב כתוצאה מזה שהם
עושים רע או לא עושים טוב לאחרים.
..
ובכן ,לדעתי זה פשוט מגלל שלא מספיק אנשים מכירים את השיטה לעומק ומאמינים בה.
אם אנשים גם היו פועלים לפיה אז היה יותר טוב גם בעולם הזה.
קודם כל ברור שעל מעשים רעים מקבלים זמן למטה ,לפעמים המון זמן למטה ,יותר מדי
זמן למטה.
אבל אנשים שוכחים שעל מעשים רעים אפשר גם לכפר במידה מסוימת בגלגול הזה ,מה
שגורם לאותם מעשים להיות פחות שחורים.
ובנוסף יש איזון כנגד המעשים הטובים שאותם אנשים עשו ומקבלים בונוסים גם על
מניעת רע שלא גרמה לרע נוסף.
לדעתי פשוט אם אנשים יכירו את השיטה טוב יותר  -יהיה יותר טוב גם בעולם הזה ולא
רק בעולם הבא.
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תורת הגמול – השושלת ביחד
"כִ י אָ נֹּ כִ י יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך ,אֵ ל קַ נָא--פֹּ קֵ ד עֲוֹּ ן אָ בֹּ ת עַל-בָ נִים עַלִ -של ִֵשים וְּ עַלִ -רבֵ עִ ים,
לְּ שֹּנְּאָ י .וְּ עֹּ שֶ ה חֶ סֶ דַ ,ל ֲאלָפִ ים--לְּ אֹּ הֲבַ יּ ,ולְּ שֹּ ְּמ ֵרי ִמצְּ וֹּ תָ י( " .עשרת הדיברות ,ספר שמות)
ירמיהו מסביר על זמנים שבהם סוג זה של גמול המקובל מאד על האל לפי התנ"ך ,אך
ימים אלה עוד לא הגיעו:
ֹּאמרּו עֹוד ,אָ בֹות אָ כְּ לּו בֹּ סֶ ר; וְּ ִשנֵי בָ נִיםִ ,תקְּ הֶ ינָה .כט כִ י ִאםִ -איש
"בַ י ִָמים הָ הֵ ם--ל ֹּא-י ְּ
בַ עֲוֹּ נֹו ,יָמּות :כָל-הָ אָ דָ ם הָ אֹּ כֵל הַ בֹּ סֶ רִ ,תקְּ הֶ ינָה ִשנָיו".
וגם יחזקאל מזכיר את הפתגם השגור:
"א וַיְּ הִ י ְּדבַ ר-יְּ הוָה ,אֵ לַי לֵאמֹּ ר .ב מַ הָ -לכֶם ,אַ תֶ ם מֹּ ְּשלִ ים אֶ ת-הַ מָ שָ ל הַ זֶה ,עַל-אַ ְּדמַ ת
יִ ְּש ָראֵ ל ,לֵאמֹּ ר :אָ בֹות י ֹּאכְּ לּו בֹּ סֶ ר ,וְּ ִשנֵי הַ בָ נִים ִתקְּ הֶ ינָה .ג חַ י-אָ נִי ,נְּאם אֲדֹּ נָי יְּ הוִ הִ :אם-
יִש ָראֵ ל .ד הֵ ן כָל-הַ נְּ פָשֹות לִ י הֵ נָה ,כְּ ֶנפֶש הָ אָ ב ּוכְּ ֶנפֶש
יִ הְּ יֶה ָלכֶם עֹודְּ ,משֹּ ל הַ מָ שָ ל הַ זֶה--בְּ ְּ
הַ בֵ ן לִ י-הֵ ָנה :הַ ֶנפֶש הַ חֹּ טֵ את ,הִ יא תָ מּות".
אך יש לזכור שיחזקאל סובל מאי-דיוקים (ראה בחלק על נבואה בספר זה) ,בעוד שנבואת
ירמיהו כבר התגשמה במלואה ועל כן עדיף להסתמך יותר על דבר האל עצמו בעשרת
הדיברות ועל דברי ירמיהו.
ונראה שאכן ,כמו שיחזקאל אומר ,זה נראה קצת לא הוגן ,אך זיכרו שאחד האמונות
הבסיסיות ביהדות הוא שהיהודים של היום הם צאצאים של האבות ושל בני ישראל ועל כן
זכאים לדברים מסוימים בזכות אבותיהם ,וכאן מדובר בדורות רבים מאד .וכמו שזה עובד
לפעמים לחיוב ,לפעמים זה עובד גם לשלילה.
השיטה היא כזאת ,יתכן שאדם חטא אך הוא עצמו לא ייענש כלל וישמש כניסוי לאנשים
טובים ולמבחן שיבדוק עד כמה שהם באמת טובים או מסיבות אחרות השמורות עם האל,
האיש החוטא כלל לא ייענש ויזכה לבנים ובנות והם יזכו לבנים ובנות ואז לנכד שלו יקרה
משהו רע ,משהו מאד לא צודק לכאורה ,אבל האל רואה בכך צדק  -הנכד נענש על חטאי
אביו והצדק נעשה עוד בעולם הזה.
זאת ההשקפה ,לא אני המצאתי אותה ,כך זה רשום בתנ"ך  -גם בדברי האל עצמו וגם
בדברי ירמיהו.
מרגישים יותר טוב לגבי צדק בעולם הזה?
לפי היהדות ,יש גם אפשרות לשכבה נוספת של צדק ,צדק בעולם הבא ,שבו האיש החוטא
כן ייענש והאיש הצדיק שלא זכה בעצמו לחסד ,יזכה סוף סוף לתמורה.
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החטא ועונשו – עונשי מקסימום
בתנ"ך נראה שהעונשים של האל לפעמים ממש חזקים ומוגזמים ,אם תעשה ככה העונש
יהיה מוות ואם תעשה ככה העונש יהיה כרת .ובכן  ....בין היתר יש להבין שמדובר בעונשי
מקסימום.
הנה דוגמא מהחטא הראשון  -הפרת צו האל בנוגע לאכילת פרי עץ הדעת:
"טו וַיְּ צַ ו יְּ הוָה אֱֹלהִ ים ,עַל-הָ אָ דָ ם לֵאמֹּ רִ :מכֹּ ל עֵץ-הַ גָן ,אָ כֹּ ל ת ֹּאכֵל .יז ּומֵ עֵץ ,הַ ּדַ עַת טֹוב
ו ָָרע--ל ֹּא ת ֹּאכַלִ ,ממֶ נּו :כִ י ,בְּ יֹום ֲאכָלְּ ָך ִממֶ נּו--מֹות תָ מּות".
יש כאן היתר ויש כאן איסור לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע ,הפרי שנותן תבונה מספקת
כדי לעמוד בפני בית משפט  -כי הרי לא תכניס לכלא את האריה על שטרף את הארנבת,
העונש :מוות מיידי ,עוד באותו היום.
נשמע איום  -הכחדה של המין האנושי ,נראה מה קרה במציאות:
ּומכֹּ ל חַ יַת
"יד ַוי ֹּאמֶ ר יְּ הוָה אֱֹלהִ ים אֶ ל-הַ נָחָ ש ,כִ י ע ִָשיתָ ז ֹּאת ,אָ רּור אַ תָ ה ִמכָל-הַ בְּ הֵ מָ הִ ,
הַ שָ דֶ ה; עַל-גְּ חֹּ נְָּך תֵ לְֵך ,וְּ ָעפָר ת ֹּאכַל כָל-יְּ מֵ י חַ יֶיָך .טו וְּ אֵ יבָ ה אָ ִשית ,בֵ ינְּ ָך ּובֵ ין הָ ִאשָ הּ ,ובֵ ין
ז ְַּרעֲָךּ ,ובֵ ין ז ְַּרעָּה :הּוא יְּשּופְּ ָך ר ֹּאש ,וְּ אַ תָ ה ְּתשּופֶנּו עָקֵ ב{ .ס} טז אֶ ל-הָ ִאשָ ה אָ מַ ר ,הַ ְּרבָ ה
אַ ְּרבֶ ה עִ צְּ בֹונְֵך וְּ הֵ רֹּ נְֵך--בְּ עֶצֶ ב ,תֵ לְּ ִדי בָ נִים; וְּ אֶ לִ -אישֵ ְךְּ ,תשּוקָ תֵ ְך ,וְּ הּוא ,יִ ְּמשָ ל-
יתיָך לֵאמֹּ ר ל ֹּא
בָ ְך{ .ס} יז ּולְּ אָ דָ ם אָ מַ ר ,כִ י-שָ מַ עְּ תָ לְּ קֹול ִא ְּשתֶ ָךַ ,ות ֹּאכַל ִמן-הָ עֵץ ,אֲשֶ ר צִ ּוִ ִ
ֲבּורָך ,בְּ עִ צָ בֹון ת ֹּאכְּ ֶלנָה ,כֹּ ל יְּ מֵ י חַ יֶיָך .יח וְּ קֹוץ וְּ דַ ְּרּדַ ר,
ֲרּורה הָ אֲדָ מָ ה ,בַ ע ֶ
ת ֹּאכַל ִממֶ נּו--א ָ
תַ צְּ ִמיחַ לְָך; וְּ אָ כַלְּ תָ  ,אֶ ת-עֵשֶ ב הַ שָ דֶ ה .יט בְּ ֵזעַת אַ פֶיָך ,ת ֹּאכַל לֶחֶ ם ,עַד שּובְּ ָך אֶ ל-הָ אֲדָ מָ ה ,כִ י
ִממֶ נָה לקָ חְּ תָ  :כִ יָ -עפָר אַ תָ ה ,וְּ אֶ לָ -עפָר תָ שּוב" .
יִשלַח יָדֹו,
"כב ַוי ֹּאמֶ ר יְּ הוָה אֱֹלהִ ים ,הֵ ן הָ אָ דָ ם הָ יָה כְּ אַ חַ ד ִממֶ נּו ,לָדַ עַת ,טֹוב ו ָָרע; וְּ עַתָ ה פֶןְּ -
וְּ לָקַ ח גַם מֵ עֵץ הַ חַ יִים ,וְּ אָ כַל ,וָחַ י לְּ עֹּ לָם .כגוַיְּשַ לְּ חֵ הּו יְּ הוָה אֱֹלהִ יםִ ,מגַן-עֵדֶ ןַ --לעֲבֹּ ד ,אֶ ת-
הָ אֲדָ מָ ה ,אֲשֶ ר לקַ חִ ,משָ ם .כד וַיְּ ג ֶָרש ,אֶ ת-הָ אָ דָ ם; ַוי ְַּשכֵן ִמקֶ דֶ ם לְּ גַן-עֵדֶ ן אֶ ת-הַ כְּ רבִ ים ,וְּ אֵ ת
לַהַ ט הַ חֶ ֶרב הַ ִמ ְּתהַ ֶפכֶת ,לִ ְּשמֹּ ר ,אֶ תּ-דֶ ֶרְך עֵץ הַ חַ יִים{ .ס}"
במציאות העונש היה שונה  -גירוש וכמה קללות על המין האנושי .עונש המוות לא
התקיים.
גם במקרים אחרים בתנ"ך ניתן לראות שהאל לפעמים לא נותן את עונש המקסימום,
במקרים אחרים כן.
לפעמים האל נותן את האפשרות להתחרט ,כמו במקרה של נינווה שיונה נשלח אליה והיא
לא נחרבה (כלומר בזמן ההוא ,היום היא חורבות).
וכך אפשר להניח מדרך האל גם על המצוות שניתנו לשמירה על ידי בני האדם,
אף שיש עונש במקרים מסוימים  -העונש הרשום הוא מקסימלי ובני האדם יכולים לתת
עונש פחות ממנו,
+
זה בכל מקרה נכון לזמנים שבהם התנ"ך שימש גם כספר חוקים בפועל ,בימי בית ראשון
בלבד.
בימי בית שני ,נוצרו המשנה והתלמוד והם הפכו לספרי החוקים לעניינים דתיים ,בפועל
הם לא שימשו כנראה לעניינים משפטיים אף שרשומים פסקי הלכה ממשפטים שהיו
בעבר ,כי המשנה נחתמה על ידי רבי יהודה הנשיא ,רבי ,שהיה תלמיד של כל תלמידי ר'
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עקיבא .כלומר אחרי מרד בר כוכבא ,בתקופה שבה כבר לא היה שלטון אזרחי עצמאי
בארץ .לכן המשנה והתלמוד הם יותר זיכרון לימי בית שני שבהם היה שלטון עצמאי
בארץ ולא ספר חוקים ששימש בפועל מערכת שלטון אזרחית.
על כן תאוקרטיה ,ממשל חוקי ספר התנ"ך ,חוקים דתיים כמו שממש רשומים בתנ"ך ,היה
למעשה רק בימי בית ראשון וגם זה בספק.
המשפטים במשנה ובתלמוד הם רק זיכרונות לדברים שהיו ולא שימשו בפועל כחוקים,
מכיוון שהמשנה נחתמה רק בתקופה הרבנית  -שבה לא היה שילטון אזרחי יהודי עצמאי,
לפני כן ההלכות והתקדימים היו בעל פה או בספרים בלתי ידועים.
היום בכלל נהוג חופש דת ,אם קוששת עצים בשבת וקבוצה של אנשים סקלה אותך
באבנים ,הם אמורים להיות מואשמים בלינץ' של אדם חף מפשע וזה בניגוד להוראות
בתנ"ך של עונש מקסימום מוות בסקילה באבנים .בהתחשב בזה שהיו הרבה תקופות
שבכלל פולחן אלילי התנהג בעין מפריע לעיני המאמינים בתקופת בית ראשון ,יש להניח
שגם אז בדרך כלל לא עשו כלום למפר השבת ואולי רק נידו אותו קצת חברתית.
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המתנה המועדפת – קין והבל
אחד הסיפורים הראשונים במקרא הוא סיפורם של קין והבל ,בניהם הראשונים של אדם
וחווה.
קין היה עובד אדמה והבל היה רועה צאן ,וזהו סיפורם:
נִיתי ִאיש אֶ ת-
"א וְּ הָ אָ דָ ם ,יָדַ ע אֶ ת-חַ ּוָה ִא ְּשתֹו; וַתַ הַ ר ,וַתֵ לֶד אֶ ת-קַ יִ ןַ ,ות ֹּאמֶ ר ,קָ ִ
יְּ הוָה .ב וַתֹּ סֶ ף ָללֶדֶ ת ,אֶ ת-אָ חִ יו אֶ ת-הָ בֶ ל; וַיְּ הִ י-הֶ בֶ ל ,רֹּ עֵה צ ֹּאן ,וְּ קַ יִן ,הָ יָה עֹּ בֵ ד
אֲדָ מָ ה .ג וַיְּ הִ יִ ,מקֵ ץ י ִָמים; ַויָבֵ א קַ יִ ן ִמפְּ ִרי הָ אֲדָ מָ הִ ,מנְּחָ ה--לַיהוָה .ד וְּ הֶ בֶ ל הֵ בִ יא גַם-הּוא
ִמבְּ כֹּ רֹות צ ֹּאנֹוּ ,ומֵ חֶ לְּ בֵ הֶ ן; וַיִשַ ע יְּ הוָה ,אֶ ל-הֶ בֶ ל וְּ אֶ לִ -מנְּחָ תֹו .ה וְּ אֶ ל-קַ יִן וְּ אֶ לִ -מנְּ חָ תֹו ,ל ֹּא
שָ עָה; וַיִ חַ ר לְּ קַ יִ ן ְּמאֹּ ד ,וַיִ פְּ לּו ָפנָיו .ו ַוי ֹּאמֶ ר יְּ הוָה ,אֶ ל-קָ יִ ן :לָמָ ה חָ ָרה לְָך ,וְּ לָמָ ה נָפְּ לּו
ָפנֶיָך .ז הֲלֹוא ִאם -תֵ יטִ יבְּ ,שאֵ ת ,וְּ ִאם ל ֹּא תֵ יטִ יבַ ,לפֶתַ ח חַ טָ את רֹּ בֵ ץ; וְּ אֵ לֶיָךְּ ,תשּוקָ תֹו ,וְּ אַ תָ ה,
ִת ְּמשָ ל-בֹו .ח ַוי ֹּאמֶ ר קַ יִן ,אֶ ל-הֶ בֶ ל אָ חִ יו; וַיְּ הִ י בִ הְּ יֹותָ ם בַ שָ דֶ הַ ,ויָקָ ם קַ יִ ן אֶ ל-הֶ בֶ ל אָ חִ יו
ַויַהַ ְּרגֵהּו".
מדוע האל שעה למנחת הבל ,רועה הצאן ולמנחת קין לא שעה?
בסיפור האל עונה" :הלא אם תטיב – שאת ,ואם לא תטיב – לפתח חטאת רובץ"  ,כלומר,
אם תעשה דברים בצורה טובה  -תצליח ותמצא חן בעיני ואם לא  -אז החטא רובץ לפתחך
(כידוע עוני הוא למשל סיבה לפעמים לפשע ומצב רוח רע עשוי לגרום לפגיעה בזולת).
זהו מסר מאד פרוטסטנטי ,אם אתה תצליח  -אז זה יוסיף לחיבה שלך בעיני האל.
וזאת ,מעבר לעשייה של הטוב או לעשיית מצוות שבין אדם למקום.
ואם אתה תכשל במעשיך  -אז אתה בסיכון גדול יותר להתדרדר לחטא ובכך לא למצוא חן
בכלל בעיני האל .בעיות גורמות לצרות וגורמות לדברים רעים לקרות ,זה ידוע.
חשוב לשים לב ,שקין גם יכול להצליח לפי האל ,הוא פשוט צריך לשפר את הדרכים בהם
הוא פועל ,במקרה זה מדובר בעבודת ה' או במתן מתנה לאל  -קיין הביא מפרי האדמה,
סתם מפרי האדמה ,לא מפרי האדמה המובחר ,לא מאפים ופשטידות ,סתם פרי אדמה.
ואילו הבל השקיע והביא את החלק הטוב יותר שבצאנו להקרבה ועוד הוסיף על כך
אקסטרה והביא מחלב הצאן .על כן שמע האל למנחת הבל שהיתה מושקעת ובאמת הראתה
עד כמה הבל מעריך את האל ואילו קין זלזל במעשיו והביא סתם תוצרת חקלאית ואולי
אפילו את הפחותה שבה וזה לא גרם לאל להעריך את מנחתו ,כשהמתחרה שלו מביא לו
מנחה הרבה יותר יפה .וזוהי מסקנה גם בנוגע לדרך שבה צריך לעבוד את האל לפי
התנ"ך ,צריך להשקיע ולהשתדל .
לסיכום ,גורמי השאת הם:
 .1איכות הביצועים שלך והצלחתך בחיים
 .2לטוב ליבך ומעשיך הטובים כשאין לך גם חטאים ופגיעות בזולת מנגד ,
 .3האל מעריך גם על פי התנ"ך עבודה דתית כנה ומושקעת ,לא תפילה סתם כדי לצאת ידי
חובה כי הגיע זמן המנחה ,אלא תפילה שבאמת משקיעים בה משהו ,כדרך משל.
לאחר מכן ,האל ממשיך את דברו .במשפט השני " :ואליך תשוקתו ,ואתה תמשול בו" -
האל מנסה לנחם את קין ,אין לך מה לקנא בהבל ,הבל אוהב בך והוא מתייחס אליך כמודל
לחיקוי ,אתה תהיה זה שיוביל מבין שניכם .אך דברי הניחומים של האל לא עוזרים כידוע
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להרגיע את קין והוא מבצע את הרצח הראשון בתנ"ך ,שהעונש עליו הוא לא עונש מוות
אלא גלות ועונש מיוחד " -אות קין" ,סימן לקלון שבמעשה הרצח .לאחר שקין מקבל את
העונש ,אין הוא נענש יותר והוא זוכה לבנים ובנות ואף זכה לבנות את העיר הראשונה.
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השמח בחלקו (על מבורכות)
על פי התנ"ך אלוהים אוהב את האנשים שדרכיהם ומעשיהם מוצלחים ("אם תטיב שאת"
בספר בראשית) ,שמחשבתם דבריהם ומעשיהם טובים (נח למשל היה איש צדיק תמים
ועל פי הרשום מצא חן בעיני האל) ,ואנשים שמתחנפים אליו בצורה טובה ויפה ("אם
תשמור מצוותי וחוקותיי "..ודברים בסגנון הזה).
אך גם אם אתה מרגיש שאתה לא אחד מהאנשים שאלוהים אוהב ,וזאת אף שאתה אדם
טוב ומתפלל כל יום לברכת האל ,תוכל להרגיש מבורך  -אם רק תשמח יותר בחלקך.
כי עוד סוג של אנשים שאלוהים אוהב אלה האנשים שטוב להם (בתנאי שזה לא סוג של
מבחן עבורם או עבור מכריהם) ולא מבחינת טוב להם כי הם עשירים ומצליחים ,אלא
מבחינת זה שהם פשוט מרוצים ממה שיש להם .מרוצים מהמשפחה שלהם ,מרוצים
מהחברים שלהם ,מסתדרים עם המצב הכלכלי שלהם ,לא דואגים דאגות מיותרות
ובעיקרון שמחים ומרוצים – גם אם הם לא בעשירון העליון .כי אחרי הכל "איזהו עשיר –
השמח בחלקו" כפי שנאמר במסכת אבות ,או אף יותר טוב מזה " -יגיע כפיך כי תאכל
אשריך וטוב לך" כפי שרשום בכתובים (תהלים ,קכ"ח ,ב') .כלומר על פי התנ"ך אלוהים
אוהב גם את האנשים הטובים והפשוטים ,אנשי היומיום שמרוצים ממה שיש להם –
האנשים "הבריאים יותר נפשית" אפשר לומר.
על כן ,גם אם המצב רק בסדר ואתה בכל זאת מרוצה ממנו ,תוכל להרגיש טוב מחייך
ולדעת שאלוהים סך הכל ,אוהב גם אותך ,החיים לא רעים סך הכל ,לא?
גם אתה מבורך ☺

76

תכונות אל מחייבות
ברשומה "מחשבות על זמן" ביצעתי ניסוי פילוסופי מעניין .בדקתי האם ניתן להחשיב את
הזמן כסוג של אלוהות.
לכאורה ,נראה שניתן .הזמן הוא נצחי עד כמה שניתן לדעת והוא מכיל את כל
ההתרחשויות שקרו בעולם ,שקורות בעולם ושיקרו בעולם – מתחילת הזמנים ועד סופם.
הזמן משנה דברים ,גורם לעולם להיות דינמי ,נותן משמעות לאנרגיה ותנועה .ללא הזמן
העולם היה סטטי ועקר מכל .אך האם הזמן הוא אלוהות?
לא הצלחתי ברשומה "מחשבות על זמן" להוכיח שהזמן הוא אלוהות ,מכיוון שלזמן הייתה
חסרה תכונה חשובה ,שלהרגשתי נובעת מעצם ההגדרה של אל .לאל יש תודעה .יש לו
מודעות על העולם ,הוא מודע למה שקורה בו ולזמן אין את זה.
תכונת המודעות ,היא תכונה מחייבת ,שכן אם קיים אל ,ולאחר המעבר בשער האמונה
הראשון ניתן להאמין בזה ,מחויב המציאות שיהיה לו גם קשר כלשהו אל העולם ואם האל
הוא בראש ובראשונה מעצם המושג אל – תודעה ,מחויב שתהיה לו גם מודעות על העולם
– אחרת הוא יהיה מנותק ממנו ואולי קיים ,אבל לא שייך או קשור לעולם הזה או
למציאות בצורה כלשהי.
תכונה נוספת הנובעת ממושג האל שבו אפשר לבחור להאמין ומכך שהאל מודע לעולם.
היא התכונה של יכולת פעולה ותגובה .שכן ,אם האל רק מודע לעולם אך איננו מסוגל
להגיב אליו או לפעול בו ,איזה מן אל זה? יהיה זה אל מסכן ,הוא יהיה מסוגל לדעת מה
קורה בעולם ותהיה לו דעה עליהם (נובע מכך שהאל הוא תודעה) אך הוא לא יוכל לעשות
דבר כדי לשנות את מה שקורה? אל מאד אומלל .כמו כן תכונת היכולת לפעול ולהגיב
לעולם נובעת בעצם גם היא מהמושג אל – כי אם תחשבו בזה אל הוא בהכרח תודעה
המסוגלת גם לשנות דברים בעולם וזה אף מאפיין את האל יותר מאשר המודעות לעולם –
כי אל הוא בראש ובראשונה יכולת ,ללא יכולת הוא לא היה כח עליון או כח כלל ועל כן
לא היה אל .ואם אתה מאמין שקיים אל ,בהכרח אתה מאמין בכח שיש לו מודעות ותודעה
ויכולת להגיב ולפעול במציאות .כל זה בעצם נובע מקיום המושג אל בעולם.
ואם כן ,ניתן להבין בדרך לוגית מעצם ההגדרה של אל ,על כך שהאל הוא בעצם בעל
יכולת כלשהי להשפיע על העולם אם רצונו בכך ,כמו גם שהוא למעשה בעיקר תודעה בלב
הגדרתו אשר יש לה מודעות .ואם כך למה לעבור בשער הרחמים? לא מספיק לעבור
בשער האמונה? ובכן ,בנוסף לתכונות המתוארות ברשומה זו ,אם תשימו לב ,יש בשערי
הרחמים אמונות נוספות בנוגע לאל אשר הם חיוניות לאמונה טובה בו ולכן אף על פי
שאפשר להסיק מעצם קיום המושג אל בעולם על כך שיש לו גם יכולת קליטה ופעולה ,לא
הייתי ממהר לוותר על השער הזה ,מכיוון שהוא בנוי בצורה כל כך יפה ☺
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איפה אלוהים נמצא?
אפשרויות:
 0אלוהים לא קיים אלא בעולמות הסובייקטיביים [בראשם] של מאמיניו.
 1אי אפשר לדעת בבירור על אלוהים וגם את מיקומו צורתו ומימדיו.
 2אלוהים נמצא בכל מקום [ויש המאמינים שהוא כמעין נפש ליקום]  :דתיים היום.
 3בשמיים/בממלכת השמיים  :אמונה ישנה יותר שעדיין קיימת.
 4אלוהים הוא הזמן ,ההיסטוריה ,הגורל ,חלק מנשמתך ותודעתך ,רצון העולם וקסם.
 5בדרך כלל בהיכל קודשו [אם בית המקדש היה קיים] אם הוא לא יוצא לסיבוב
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אפשרות נוספת – חדל
בפרק לח' בישעיה ,המלך חזקיה חולה ונוטה למות והוא מתפלל לאל שיעזור לו גם בעזרת
הנביא ישעיה ,והאל נעתר לו ,במכתב תודה שהוא רושם נאמר ,בפסוק י' בפרק:
" ט ִמכְּ תָ ב ,לְּ חִ זְּקִ יָהּו מֶ לְֶך-יְּהּודָ ה ,בַ חֲֹלתֹו ,וַיְּ חִ י מֵ חָ לְּ יֹו .י אֲנִי אָ מַ ְּר ִתי ,בִ ְּד ִמי יָמַ י אֵ ֵלכָה--
בְּ שַ ע ֲֵרי ְּשאֹול; פקַ ְּד ִתי ,יֶתֶ ר ְּשנֹותָ י .יא אָ מַ ְּר ִתי ל ֹּא-אֶ ְּראֶ ה יָּה ,יָּה בְּ אֶ ֶרץ הַ חַ יִים; ל ֹּא-אַ בִ יט
יֹושבֵ י חָ דֶ ל " .
אָ דָ ם עֹוד ,עִ םְּ -
בפסוקים ,בנוסף להזכרת השאול ,שאין בטוח שהוא כינוי לצל-מוות מאיוב ,אלא יתכן
שהשאול כאן הוא מקום אחר ,אפשרות אחרת .ניתנת אפשרות נוספת בתנ"ך למה שקורה
לאחר המוות:
חדל – המקום בו לא מביטים יותר.
המקום בו כלום לא מתקיים יותר.
והכל נעלם ואתה לא קיים יותר.
זאת בערך האמונה המדעית המודרנית למה שקורה לאחר המוות ,התנ"ך בספר יחזקאל
אומר שהיא אפשרית וגם העברים בתנ"ך האמינו באפשרות הזאת בנוסף לגן-עדן/גיהנום
וכך בעצם חוזרים לתיאוריה המוקדמת – שיש כל מיני אפשרויות מה קורה לאדם או
לנשמה שלו לאחר מותו ,התנ"ך לא אומר שזה כך או כך ,אלא אומר שיש מס' אפשרויות
וכל אדם יאמין במה שהכי טוב ומועיל ,הבחירה מותרת וזה כי לא ניתנת תשובה מוחלטת
בתנ"ך ,אלא ניתנים מספר אפשרויות שכל אחת מהם יתכן שמתקיימת .יש רק לציין שארץ
חדל ,מוזכרת פחות בתנ"ך מהגיהינום על שמותיו השונים .זה לא אומר שהגיהינום הוא
הנכון ,זה אומר שיתכן שהתנ"ך אומר שזאת הדרך המועדפת לאמונה של מה קורה אחרי
המוות.
באמת הייתם רוצים לדעת? אולי דווקא טוב שהמדע עדיין לא גילה את התשובה לכך.

79

נר האמונה השני – דיון
נר האמונה הראשון הביא אותנו לאמונה שיש אל ושהוא קיים ושמעבר לכך אנחנו לא
יודעים עליו כלום ,על צורתו ,תכונותיו ,מיקומו או יכולותיו .זאת האמונה הכי בסיסית
ונקייה מכיוון שמלבד האמונה בקיום האל ,אין היא בעצם מוסיפה אמונות נוספות .אך יש
לה חסרון בולט ,האל בו מאמינים נראה כמו חסר יכולת פעולה בעולם היומיומי ועל כן,
במה בעצם מאמינים?
נר האמונה השני פותר כל זאת בעזרת שער הרחמים (או הטיעון הלוגי בדבר התכונות
הנובעות מעצם קיום המושג אל בעולם ,אך שער הרחמים מומלץ יותר) אשר נותן גם
תכונות מסוימות עיקריות לאל ,כמו גם נותן את ההבנה שלאותו אל יש יכולת להתערב
בעולם כרצונו.
נר האמונה השני הוא נר מלא יותר מכיוון שהוא לוקח את נר האמונה הראשון ומשלים
אותו ,ככה שהתמונה בדבר קיום האל ,בו בחרנו להאמין בנר האמונה הראשון ,נהיית
בהירה יותר.
נר האמונה השני ,מגלל הרעיונות שבו ,גם מאפשר למעשה דת והתייחסות לאותו אל ,שכן
כעת יש אל שמודע לעולם ויכול לעשות בו דברים ועל כן יש גם אל ששומע תפילה ויכול
לעזור להגשים אותה ,אם רצונו בכך .נר האמונה השני הוא למעשה הנר שמעורר יותר
רצון לקשר עם האל או לצורך בפולחן דתי .שכן אם קיים אל בעולם ויש לו יכולות ואולי
אפילו יכולות-ענק ,שווה להיות בקשר טוב איתו שכן הדבר מביא תועלת.
יחד עם זה ,נוצרו כאן למעשה מספר אמונות נוספות – הנר של שער הרחמים ,שמביא
תכונות נוספות לאל ,מעבר למודעות ויכולת פעולה בעולם ,כמו למשל שמדובר באל שהוא
שוחר טוב ואוהב את בני האדם.
האל של שער הרחמים ,מקושר יותר לאל אשר בתורה וליהדות מאשר האל של הנר השני
דרך ההוכחה הלוגית והאל של הנר הראשון .ההוכחה הלוגית למעשה נותנת לאל תכונות
הרבה יותר מצומצמות מאשר האל בו בוחרים להאמין בשער האמונה השני והיא כוללת
למעשה רק שתי תכונות נוספות מעבר לתכונת הקיום של האל – מודעות לעולם ויכולת
פעולה .מהאמונה שקיים אל בעולם ,לא ניתן להוכיח עדיין שהוא אל טוב שאוהב את
האנושות ,גם אם יש לו מודעות ויכולת פעולה ,זה עדיין לא נותן לאותו אל "מספיק"
אישיות.
תופעת לוואי מעניינת אבל של נרות האמונה ,הוא שעקב מבנה ותוכן השער ,קושרים את
אותו אל מנר האמונה בעצם לאל מהתנ"ך והאמונה בנר האמונה בעצם מובילה לאל
התנכ"י .לאחר שהתפילה התגשמה וניתנה האמונה האל ,דרך מילים תנכ"יות כעיקרון
בעברית ,הנטייה היא להאמין שהמקור ממנו בא התפילה הוא מקודש ושהאל שעליו
מדברת התפילה הוא האל "היהודי" .ההשערה היא שהנטייה הזאת מתגברת כשהעובר
בשער בא במקור מעם ישראל ובעיקר אם יש לו נטיות מראש כלפי האמונות היהודיות.
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הדת היהודית העכשווית – למה כן ולמה לא
* מטען היסטורי של מעל  3000שנה!!!! הכולל :חגים ,אגדות ,סיפורים ,ספרים רבים,
פולקלור עשיר ,שמות שכל העולם מכיר כמו משה ודויד ,מתכונים סודיים להכנת
סופגניות ,משחק בסביבונים ורעשנים ,מסורות ,הלכות ,סיפור היסטורי מרגש על עם קדוש
החוזר למולדתו ומקים בה מדינה [שאתם גם ככה חיים בה] ,הקטע ההוא בין דויד ואביגיל,
החטא של דויד עם בת שבע ,שלמה ואלף נשותיו ,שיר השירים ,הקנטות על דוסים,
בדיחות עדתיות ,דיונים על מוסר ועל נטילת ידיים בצורה הכשרה ,תורה מסתורית שאפילו
מדונה אימצה ועוד המון....
את המטען ניתן להשיג במידה רבה ללא צורך להאמין בדת היהודית אלא רק על ידי
השתייכות להוויית ישראל ,אך ההצטרפות לאמונה נותנת את החיבור האפשרי להוויה
המטאפורית וה-4מימדית של "נצח ישראל".
* עם ישראל הוא עם שדבק בנכונות האמיתות בתנ"ך זה אלפי שנים וכמה מאות ,זאת
תהיה פשלה היסטורית אמיתית אם הוא טעה.
* תחושת חיבור מוגברת לפעולות דתיות כמו תפילה וחג ,מושגים בעלי קדושה מקבלים
משמעות קצת שונה.
* תחושת טהרה רוחנית לאחר תפילות בבית הכנסת וקיום מצוות שונות.
* יכולת הבנה טובה יותר של מושגי האמונה מתוך זווית ראיה פנימית.
* תחושת השתייכות מוגברת לעם היהודי ,לארץ ישראל ואם אתה ציוני -גם למדינה.
* גדילת היכולת לסבול או להבין דוסים .אך כנראה שלא את הטעם שלהם במוסיקה.
* מבחינתי :נטייה דתית-חברתית מוגברת לחילונים שמאמינים בה' יותר מאשר לחילונים
שלא .אלא אם אתה עובר לכיפות.
* הדת עם התיאולוגיה הכי ענפה ואחת מהדתות החיות העתיקות ביותר בעולם ,קדומה
מהנצרות ,הבודהיזם והאסלאם .משתמשים גם בארמית וכתב רש"י!
* ספר הקודש :התנ"ך .ספר ההלכה :הגמרא .ספר התפילה :סידורים למיניהם ותהילים.
ספרות חול וקודש-חול עשירה.
* מבחר של טקסים ותשמישי קדושה ,אפשרות לעבודת קדושים [קברי וקמעות צדיקים],
מאגר של תפילות ברכות וסגולות .נאסר על העלאה באוב כדי לא לפגום במיסטיקה של
המוות ,על כן הסיפור על שאול שהעלה באוב את שמואל הזוי מבחינת אמונתי במוות.
* פיצ'ר :אפשרות לאמונה בגן עדן וגיהינום או לאמונה בגלגול נשמות ותיקון-
הנחשבת ליותר מודרנית ונותנת שלווה .אישית אני בוחר באמונה שאני לא יודע או שאין
חיים אחרי המוות ,למרות ששמעתי על חזון יחזקאל ועל ההעלאה באוב של שאול .דורש

81

להאמין גם בנשמות שיכולות לשרוד לאחר מות הגשמי אך אם אתה מאמץ את האמונה
הזאת אתה מגלה סוג של צדק עולמי שבו טוב ורע מגיעים לגמולם.
* דת עם יכולת הישרדותית טובה אך ללא יכולת להתפשט.
* דת אתנית :דת שמשתייכת ללאום ישראל ,אם אתה יהודי אז אתה בעצם חלק
מישראל לפי האמונה היהודית.
* נטייה מושרשת לבדלנות ,לא דת מיסיונרית" :שפך חמתך אל הגוים אשר לא-ידעוך,
ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו" (תהילים ע"ט ו').
"בכל הדיבור על גויים יש להבחין בין עכו"ם (=עובדי כוכבים ומזלות) ,שנגדם נאמרו כל
ההגבלות החמורות ,לבין גוי סתם .התנ"ך יוצא בתוקף נגד דתות עכו"ם ,ואילו הנוצרים
והמוסלמים מאמינים אף הם כיהודים באל אחד .עקב ההאשמות שהטיחו הנוצרים ביהודים
כי הביטויים העוינים לגוי שבתלמוד מכוונים נגדם ,נהגו היהודים בשתי דרכים .1 :הסבירו
כי הכוונה היא לעובדי אלילים בלבד .2 .שינו בתלמוד את הכינוי "גוי" ל"נוכרי"" ,ערל",
"עכו"ם" ועוד (אלא שגם כאן נמצאו נוצרים שאמרו שנוטריקון של עכו"ם הוא :עובדי
כריסטוס ומרים)( ".ויקיפדיה)
* דת טריטוריאלית :הלאום ישראל רואה עצמו משתייך מבחינה גאוגרפית לארץ מסוימת
הנקראת ארץ ישראל והארץ המובטחת .השיוך לאותה טריטוריה הוא בעל לגיטימציה
דתית והיסטורית וכעת גם עובדתית-בשטח.
* נטייה לעצבן את הגויים שאנחנו גרים בקרבם ,אם כי זכורות גם תקופות של שיתוף
פעולה ,זכורה גם היסטוריה של אנטישמיות פוגרומים ועלילות דם .שלא לדבר על מה
שאירע בזמן השואה.
* נטייה לחבב פחות בני דתות אחרות הסותרות את האמונה .הדתות המזרחיות הם
אליליות או פילוסופיות ולכן נראות לנו מרוחקות יותר ואנחנו לא מרגישים בקרבתם את
ההתחרות הדתית כמו עם הדתות המונותיאיסטיות האחרות שאנחנו משתייכים אליהם
למעשה יותר מבחינת אמונה מאשר לדתות הרחוקות יותר .הם גם טרנדיות יותר.
* מציאת משמעות לחיים  -קיים העולם האובייקטיבי ,העולם כמו שהוא באמת חומר
ואנרגיה שמפוזרים בחלל ,הפיזור עצמו הוא לא אקראי אף על פי שהוא נראה כך ,אלא
שהוא מסודר לפי חוקי הפיזיקה והכימיה ובכדור הארץ גם "חוקי הביולוגיה
והפסיכולוגיה" .בעולם הזה אין משמעות ,אלא אם מאמינים בקיום של בורא או כח עליון
ששולט על הכל ואז משמעות העולם היא המשמעות שאותו כח מייחס לה.
משמעות היא מונח סובייקטיבי ,מטרה כלשהי או סיבה כלשהי שבשבילה הסובייקט או
האובייקט קיים .העולם הוא רק חומר ואנרגיה במרחב ריק את המשמעות ממציאים
סובייקטים שיכולים לחשוב ולהגדיר משמעות .וכל אחד יכול להגדיר את המשמעות שלו
לעולם ,כי אם העולם נוצר באופן טבעי בלי התערבות או קיום אלוהי ,אזי לעולם גם אין
משמעות ,מלבד המשמעות החילונית שבני אדם נותנים לו על פי רצונם.
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* אומרים שניתן לתפוס את אלוהים כמטאפורה לטבע ,לסדר הקיים בעולם ולכל הקיים.
להתייחס אליו כאמצעי על מנת להסביר דברים ,אף שאין בהכרח מאמינים בו .ככלי
מחשבתי ,הגדרה של אלוהים שמסייעת להסביר דברים בצורה אחרת ,שעוזרת לעזור
לתפוס את המציאות בצורה מועילה יותר מאשר שהמדע מציע .אם זה אכן מועיל יותר.
* פיצ'ר :האמונה במשיח ובהקמת הבית השלישי
* פיצ'ר :האמונה בנבואה.
* היכולת להטיל קסמים וכשפים או לפחות להאמין בזה.
הבהרה
כל הכוכביות מגיעות מקבלת האמונה בלבד ומהשתייכות לעם ישראל ,ללא הצורך לקיים
מצוות חדשות מעבר למסורת הקיימת שלך ,אלא אם אתה בוחר להתחרד.
* מההתנסות שלי במעבר דרך שער האמונה :אין שינויים מחייבים בהשקפת העולם,
מעבר לזה שיש אלוהים .אך יש צורך בהבנה נכונה כדי לקבל את האמונה בכיף ותחושה
רוחנית נפלאה חדשה.
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מבנה התנ"ך
התנ"ך מחולק ל 3חלקים זה ידוע.
חלק ראשון  -תורה  :ספר בראשית ואז  4חומשים נוספים על משה ובני ישראל במצריים
ובעיקר במדבר.
ספר בראשית מתחיל בחלק של עידן האגדה בתנ"ך ,הדברים שקרו לפני אברהם וממשיך עם
סיפורי האבות שלא תמיד נותנים דוגמא מוסרית באמת כמו שצריך ומצטיירים יותר כבני אדם
עם חוזקות וחולשות מאשר דמויות על.
לאחר מכן בא סיפור יציאת מצריים ולאחריו תיאור הנדודים במדבר ,ב 4ספרים אלה מרוכזים
למעשה כל המצוות בתנ"ך שניתנו בברית לאחר יציאת מצריים .קיימים עוד מצוות למשל
בפירושים לנביאים או כאלה שמשתמעים מדברים בספר בראשית ,אבל עיקר האיך להיות
יהודי נמצא בספרים אלה למעשה.
חלק שני  -נביאים ראשונים 4 :ספרים או  : 6יהושע ,שופטים ,שמואל (ייסוד המלוכה),
מלכים.
חלק שני  -נביאים אחרונים 4 :ספרים או  3ועוד תרי עשר  :ישעיהו ,ירמיהו ,יחזקאל ,תרי
עשר.
נביאים ראשונים זה יותר היסטוריה יהודית (ויש ספקנים שיגידו שזה על משקל היסטוריה
יוונית למי שמכיר) – תיאור קורות העם בימי בית ראשון ,מכיבוש הארץ בספר יהושע ,דרך
החיים כברית שבטים רופפת ללא שלטון מרכזי ,דרך ממלכת שאול ודויד בספר שמואל ודרך
ממלכת שלמה בספר מלכים א' ודרך מלכי ישראל ויהודה שבאו אחריו ועד חורבן שומרון
וחורבן ירושלים ויציאה לגלות בבל .הגלות עצמה ושיבת ציון  -לא מוזכרים כאן ,רק היציאה
לגלות .כלומר ההיסטוריה מסתיימת בחלק של הנביאים בחורבן בית ראשון
.
נביאים אחרונים זה כבר ספרים על נביאים של ממש שחיו בתקופת ממלכות ישראל ויהודה
בימי בית ראשון .יש  3ספרים גדולים ועוד תרי עשר קטנים יותר
ישעיהו הוא נביא חורבן ישראל (מגלל זה הוא נשמע נחמד יחסית ,כי לא קרה בזמנו משהו
רע עדיין ליהודה והוא היה בכלל מירושלים)
ירמיהו הוא נביא חורבן הבית הראשון -חורבן יהודה (ואחד הנביאים שהכי פחות רצו לשמוע
להם בעודם בחיים ,לזכרו יש את צום ירמיה או צום גדליהו בשמו הנפוץ יותר ,ישר אחרי
ראש השנה בתשרי ,וזה על רצח המושל האחרון של היהודים לפני שהארץ התרוקנה לגמרי
מיהודים וזאת מכיוון ששוב לא שמעו לירמיהו ,לאחר מכן ירמיהו נכנע לעם ואומר להם אוקיי
אתם אלה שתובילו ,לי נמאס וכל מי שעוד נותר בארץ יורד למצריים)
ויחזקאל הוא נביא הגלות והנחמה – הנביא שמבשר אמנם על חורבן ירושלים ועל הגלות ,אך
לאחר הגלות הטון שלו משתנה והוא מבשר על כורש ועל ימי אחרית הימים.
חסר נביא לחורבן בית שני.
חלק שלישי  -כתובים 11 :ספרים ב 3חלקים שמקלים על הזכירה.
* ספרי אמ"ת  :תהילים ,משלי ,איוב( .אמת מגלל ראשי התיבות בהפוך של תחילת
הספרים ,מקל לזכור).
* חמש מגילות  :רות ,אסתר ,שיר השירים ,איכה ,קהלת.
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* כתובים אחרונים  :דניאל (שהוא לא אמור להיות בנביאים אחרונים?) ,עזרא (ספר שיבת
ציון שכולל גם את ספר נחמיה בתוכו או בנפרד כמו בחלוקות המאוחרות יותר) ,דברי הימים.
כשדברי הימים חוזר בקצרה על ההיסטוריה מבראשית לפי התנ"ך או מקורות אחרים ואז
מתמקד בחלק של מלכים ומסתיים בפסוק האחרון בהצהרת כורש שמבקש מהיהודים שיעלו
לארץ בחזרה ויקימו את בית המקדש השני.
סך הכל 24 = 11 + 8 + 5 :ספרים
אבל תרי עשר זה  11ומלכים ,שמואל ודברי הימים נחשבים בד"כ לשניים.
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תקופות בתולדות היהדות
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

* עלפי האגדה התנ"כית :שושלת שם וכל מה שקדם לפני כן.
* עלפי המיתוס התנ"כי :תקופת האבות והאמהות [האבות לשם הקיצור].
* עלפי המיתוס התנ"כי :השיעבוד ויציאת מצריים .קבלת התורה בהר סיני
וראשית הכהונה לאהרון ואלעזר בנו.
* עלפי המיתוס התנ"כי :כיבוש הארץ ע"י יהושע ,מצביא בממשל משה.
* תקופות השופטים
* ממלכת ישראל המאוחדת ותקופת בית ראשון  -פעולת הנביאים וכתיבת התנ"ך.
התקופה "הישראלית" שמהווה יסוד היסטורי ליהדות שבאה בעקבותיה.
* תקופת גלות בבל  -תקופת התגבשות היהדות ,היווצרות המרכז הבבלי.
* תקופת בית שני  -חתימת התנ"ך ,ראשית פיתוח התורה שבעל פה .עזרא
ונחמיה ,ממלכת המכבים ,הכיבוש הרומי ,ישו ,חורבן הבית והמרד הגדול ,מעבר
מפולחן קורבן במקדש לפולחן תפילה ,בר כוכבא וראשית הגלות השלישית
[מצריים,בבל,העולם].
* תקופת התנאים ,האמוראים והגאונים -כתיבת היצירות הבסיסיות של התורה
שבעל פה  -המשנה והתלמוד ,ובתקופת הגאונים ספרות השו"ת .מרכז היהדות
בבבל.
* עם ישראל בימי הביניים  -פריחה תחת חסות ערבית ,הפרשנים הגדולים ,תור
הזהב של יהדות ספרד ,פריחת הפילוסופיה היהודית .גירוש ספרד .עד המאה ה15-
* היהדות בעת החדשה  -תנועת החסידות ,תנועת ההשכלה ,הרפורמה .עד ראשית
תנועת הציונות ,התאריך המקובל לזה הוא .1881
* היהדות בעת הציונית  -הציונות ,הצהרת בלפור ,השואה ,מדינת ישראל.

עשרת האירועים מרכזיים ע"פ סקר ויקיפדיה
יציאת מצרים  -מעמד הר סיני  -חורבן בית המקדש הראשון  -הצהרת כורש  -עליית עזרא
ונחמיה  -חורבן בית שני  -המרד הגדול  -גירוש ספרד  -השואה  -תקומת מדינת ישראל
* המסורת רואה במשה את כותב התורה ,אך הדיעה החילונית המודרנית היא שהתורה
נכתבה בתקופת בית ראשון ,עברה התפתחויות שונות ולבסוף נבחרו  24הספרים הכלולים
בתנ"ך היום והתנ"ך הוכרז כגרסה מוגמרת בימי בית שני .אין הדבר שולל את האמונה בה'
מכיוון שלא רשום בתנ"ך שמשה רשם ספציפית את ספרי התורה.
* ניתן לחלק את ההיסטוריה של עם ישראל במקרא ל :תקופת האגדה ,תקופת המיתוס,
תקופת השופטים ,תקופת הממלכה ובית ראשון ,גלות בבל ושיבת ציון[חלק  1בתקופת
בית שני].
* דוגמא לתיקון היסטורי -תקופת גלות בבל מוגדרת בעיני ויקיפדיה כתקופת התגבשות
היהדות .ואכן היהדות כפי שהיתה בימי בית שני נחשבה ליותר אדוקה סביב אמונתה למשל
מאשר בימי בית ראשון.
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האם ידעת שיש בך גם דם אדומי?
בימי בית שני היגרו האדומים לדרום הר חברון הריק מיהודים בשל לחצם של הנבטים על
ארצם העתיקה .בתקופה ההלניסטית עברו האדומים ,כמו כל העמים באזור ,תהליך של
התיוונות .המעמד הגבוה באדום דיבר יוונית ואימץ אל חיקו את התרבות היוונית.
זמן מה התעוררו חיכוכים בין תושביה החדשים של דרום יהודה לבין היהודים הוותיקים,
אך בשנת  112לפנה"ס יצא הנשיא החשמונאי יוחנן הורקנוס הראשון למלחמה באדומים,
כבשם וגיירם בכוח ,על ידי העמדת ברירה בפניהם בין גירוש מארצם וגיור ,מחקרים
מודרניים מפקפקים בכך שהגיור נעשה בכפייה וגורסים שרוב האדומים קיבלו את היהדות
ברצון .רוב האדומים בחרו להתגייר ,מלבד שכבה קטנה של מתיוונים שברחה למצרים
התלמיית.
מאותה תקופה ואילך נטמעו האדומים בעם היהודי ,עד שבתקופת אלכסנדר ינאי מונה
אדומי בשם אנטיפס לשמש כנציב אדום .נכדו הורדוס הצליח לעלות לכס השלטון ביהודה
ויסד את השושלת ההרודיאנית .כבר בימי המרד הגדול נטמעו האדומים לחלוטין בעם
ישראל ונחשבו כיהודים קנאים.

הועתק מויקיפדיה.

87

השומרונים
בימיו של הרב חיים אברהם גאגין היו השומרונים בסכנת כליה ,לאחר שאברהים פחה
המצרי קיבל את השליטה על סוריה וארץ ישראל בשנת תקצ"א ( .)1831על התקופה
הקשה לשומרונים כותב ד"ר אליעזר הלוי ,מזכירו של משה מונטיפיורי ,שביקר בשכם
בשנת תקצ"א (" :)1831נחשבו לו השומרונים לעובדי אלילים ,אשר לא אבה לתת להם
ניר בארצו .ותהי להם עת צרה אשר כמוה לא נהייתה ,כי ידעו כי נכון המַ וֳת מידו ".לאחר
גירוש הכוחות המצריים של מוחמד עלי מארץ ישראל ,בשנת ( 1840ת"ר) ,מספרת
אליזבט רוג'רס  -אשת הקונסול הבריטי ,כי תושבי שכם רדפו את השומרונים באכזריות
מפני שלא רצו לקבל עליהם את דת האסלאם.
חכמי הדת המוסלמים טענו שלשומרונים אין דת ,והם לא מאמינים בספרים הכתובים ברוח
הקודש :תורת משה ,הברית החדשה ,ספר תהילים ,הנביאים והקוראן .המוסלמים טענו
שרק לכת המאמינה לפחות באחד מהספרים הללו יש להתייחס בסובלנות .לעומתם,
השומרונים טענו כי הם מאמינים בחמישה חומשי תורת משה .המוסלמים ,שלא ידעו את
לשון הקודש או את כתב היד השומרוני ,לא קיבלו את דבריהם .שומרוני העיר שכם חיו
בסכנת מוות דומה לזו שקרתה לבני עדתם בדמשק במאה ה ,17-שם הנותרים המירו דתם
ורק בודדים נמלטו .איום זה היווה סכנת כיליון של העדה השומרונית.
השומרונים פנו בבקשה לעזרה אל הרב חיים אברהם גאגין והוא עזר להם בכך שנתן להם
תעודה בכתב המאשרת :העם השומרוני הוא ענף מבני ישראל המודה באמיתות
התורה .וכך ניצלו השומרונים מסכנת מוות.
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הבן יקיר לי אפרים
איפה הם עשרת השבטים האבודים?
שאלה זו נשאלה על ידי גורמים רבים ,גורמים דתיים וגורמים חילוניים ולא רק
על ידי היהודים – אלא גם על ידי נוצרים ,מוסלמים ובני עמים ודתות אחרות.
נראה למעשה שלהרבה עמים כיום יש איזה תיאוריה שלפחות חלק מבני אותו עם
מאמין בה ,שעשרת השבטים נדדו עד שהגיעו והפכו לאותו עם.
התשובה כנראה לעולם לא תמצא בוודאות ותושאר לתחום ההשערות .אך אם
עשרת השבטים רק גלו ולא הושמדו ,כפי שסביר שאכן היה – צאצאיהם עדיין
קיימים בעולם .השאלה היא איפה הם?
מבחינה היסטורית ,עשרת השבטים הם לא היחידים שגלו מארצם או שנכבשו על
ידי גורם זר .מה שקורה בדרך כלל לאותם עמים זה שהם עוברים תהליך של
אסימילציה ,מאבדים את הזהות הפוליטית שלהם והופכים לחלק מאותו עם שכבש
אותם או חלק מהעמים בהם הם חיים .וזה מה שאכן סביר קרה לעשרת שבטי
ישראל ,הם התערבבו בגויים וזאת גם על סמך זה ששבטי הצפון נטו תמיד
לעבודת אלילים עקב רצונם להידמות לגויים.
זה היה לפני מעל  2500שנה ,חלק מצאצאיהם של הגולים נשארו כנראה באזור
עיראק ,אך חלקים אחרים נדדו והיגרו – מכל סיבה שבה אנשים מהגרים
והתערבבו גם עם עמים אחרים ,מחוץ לעמי האזור .על כן באופן כללי ,היום לאחר
 2500שנה ,אפשר לשער שחלקים מדם בני ישראל קיים בדם צאצאי השבטים
והעמים שהיו אז באזור וחלקים אחרים התרחקו אף יותר וכיום למיטב ידיעתנו
יתכן שכל אדם בעולם הוא בעל סיכוי כלשהו להיות צאצא לעשרת השבטים
האבודים.
הרי לא סביר שהתרחש עבורם נס והם כולם עלו השמימה בהמתנה לאחרית
הימים או שחללית מטעם אלוהים לקחה אותם לטיול לכוכבים עד שיחזרו חזרה
לארץ ישראל .ומצד שני הרי לא סביר שהושמדו .ועל כן סביר שהם מעורבבים
בין בני אומות העולם ואף חלק מצאצאיהם אולי הפך ליהודים .במשך מעל 2500
שנה ,הרבה יכול לקרות.
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המדרגה השביעית  -פולחן דתי – מהו ,ולמה בכלל?
פולחן דתי הוא בעצם כל מה שאדם עושה עם אמונתו ,זאת הדרך בה האמונה מתבטאת
למעשה בהתנהגות האדם – פולחן דתי איננו חייב להיות טקס דתי כגון הדלקת נרות,
זביחה ,תפילה ,הנחת תפילין ,תקיעה בשופר ועוד כאלה וכאלה .פולחן דתי יכול להיות גם
שינויים במחשבות ובדרכי ההבנה שלך על העולם כתוצאה מהאמונה שלך שגורמים
לשינויים בהתנהגותך – למשל תפיסה חדשה על המציאות כתוצאה מהאמונה יכולה לגרום
גם לשינויים בהתנהגות ,למשל אם ההבנה שהאל אוהב יותר אנשים טובים ומצליחים
משפיעה על האדם והוא משתדל יותר לשאת חן בעיני האל ,התנהגותו מושפעת מכך והוא
מקיים פולחן הקשור לאל .בעצם התנהגותו היומיומית.
פולחן לאל גם איננו חייב להיות חיובי .למשל ,אם המאמין יודע שהאל לא אוהב חוטאים,
אך המאמין איננו שלם עם אלוהיו ואמונתו בו היא לא חיובית ,יתכן שיחטא בכוונה בכדי
לעשות "דווקא" .זהו עדיין פולחן הקשור לאל ,אך כאן הוא שלילי .רק דוגמא אחת ,רק
כדי להוכיח את הטענה.
בפולחן אבל מתכוונים אכן בדרך כלל לפעולות מכוונות לשם סגידה או יצירת קשר עם
האל ,כשהכוונה יותר אכן לטקסים .הציווי "לא תחמוד" הוא מצווה למשל ככל המצוות,
אך בדרך כלל הוא לא קשור לטקסים ולכן איננו נראה לאנשים כפולחן במובן היומיומי
(ואף על פי כן ,כפי שהסברתי בפתיחת הרשומה ,מדובר גם בפולחן) .והשאלה העולה
לאחר כל הפתיח הזה ,המסביר מהו פולחן דתי ,הוא למה?
ולשאלה למה פולחן דתי ,יש מספר תשובות.
בראש ובראשונה ,הפולחן הוא יותר בשביל המאמין מאשר בשביל האל .אף על פי
שהקיום הסובייקטיבי של האל תלוי באמונתו של המאמין ,יש להניח שאם האל קיים –
קיומו הוא גם אובייקטיבי ואיננו תלוי רק במחשבת האדם .הפולחן הוא מענה של צורך של
אדם להתייחס ולהגיב בהתאם לאמונתו שיש אלוהים ,כשלפעמים אמונה זו כוללת גם
אמונה בהנחיות פולחן ראוי מסוימות – למשל כפי שקיים ביהדות בתנ"ך בימי קדם
ובהלכה הרבנית בימינו .הפולחן נותן ערוץ המאפשר לאדם לתעל בו את אמונתו באלוהים
לכלל ביטוי מתאים ולשלבה בסגנון החיים של האדם בצורה של התנהגויות פולחניות
שונות האמורות ליצור הרמוניה בינו לבין הכח העליון .לאפשר לאדם ליצור קשר חיובי
מועיל עם האל בו הוא מאמין ,זוהי בעצם מטרת הפולחן .או במילים אחרות ,אם אתה
מאמין באלוהים ,למה לא לבקש ממנו כבר משהו על הדרך ):
לפולחן (נו ,זאת לא מילה גסה ,תפסיקו לדמיין דברים אפלים מגלל סטיגמות) יש מספר
צורות ,הוא יכול להיות בצורה של תפילה פשוטה או ניסיונות אחרים לדבר עם האל .הוא
יכול להיות צום ומניעת שינה על מנת לקבל חזיונות ומסרים מהאל .הוא יכול להיות
בצורה של קורבן ותרומה – כמו ביום הכיפורים .הוא יכול להיות קיום המצוות ואורח
החיים הדתי כפי שנמסר מהאל לנביאים .כדי לסדר את העניין ,תוכלו לקרוא את רשימת
צורות הפולחן ברשומה המתאימה בספר זה ,אך באופן כללי – ניתן לומר שכל צורת
התנהגות או מחשבה הנובעת מהאל או מהאמונה בו או מאמונות הנלוות לאמונה בו – כמו
האמונה בנביאים ,היא צורה של פולחן .גם אי-התייחסות היא צורה של פולחן אם היא
נובעת מאמונה באל וכך גם חטאים אם אתה אדם מאמין ,מכיוון שהחטא הוא התנהגות
הנובעת גם מיחסך לאל ולציוויו.
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צורות פולחן דתי
.1
.1
.2
.3
.4

.5

מנהגים ומצוות.
צווים ומסורות כפי שניתנו על ידי האל בידי הנביאים או כאלה שנוסדו על ידי
חכמי דת המורשים לכך.
תפילה ותקשור.
ניסיון ליצור קשר עם האל ולדבר איתו .יכולות להיות סיבות שונות לכך.
קורבן  >-תרומה.
הוכחת נאמנות לאל או מתן מתנה "לאל".
תאולוגיה.
מחשבות והגות על האמונה הדתית ועל האלוהים וניסיון להבין את האל ודרכיו.
טראנס.
ניסיון לקבל מסרים מהאל באמצעות הגעה למצב של טראנס ,למשל על ידי
ריקודים ,תיפוף או מדיטציה .לא באמת קיים ביהדות ,אבל נפוץ בדתות ואמונות
אחרות .ביהדות קיימים אבל ניסיונות להגיע להשראה אלוהית שלא בדרך מקרה,
למשל על ידי התנזרות מדברים שונים ,צום ,התבודדות ,התקרבות לנביאים ידועים
(בני נביאים) וכן הלאה.
כישוף ,קסם ,נס ,מאגיה.
זאת האמונה בעצם בניסים ובמחוללי ניסים ,בכח קסם שקיים בעולם ואפשר
לרתום אותו אם יודעים איך ,במכשפים ,במגידות עתידות ,בלחשי ונוסחאות קסם,
למשל – האמונה שאם אומרים  18פעמים את המילים "אליהו הנביא" בליל הסדר,
תהיה שנה טובה( .משהו שהמצאתי ,אבל יש הרבה אמונות כאלה בקרב החרדים
למשל).
למרות היחס ,יש לזכור שהאמונה בנסים היא חלק מהדת היהודית – למשל האמונה
בנסים הכתובים בתנ"ך ,למשל האמונה שאליהו הנביא אכן היה קיים וחולל ניסים
ונפלאות וכך גם אחרים .גם אצל הנוצרים ,ישו התאפיין מאד בעשיית נסים שונים
בכדי להוכיח בין היתר שהוא נביא.
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צורות פולחן – תיאולוגיה – מחקר וחשיבה
תאולוגיה זה בעצם מה שיהושע צווה לעשות " :והגית בו יומם ולילה" ,חוץ מהעניין הקטן
שלא באמת חייבים יומם ולילה ומספיק כשיש השראה ,תאולוגיה זאת הפעולה שלי לכתוב
למשל ספר על דת ואמונה בעקבות מחשבות ומחקר מעמיק בנושא ,תאולוגיה אבל שונה
מפילוסופיה מודרנית של הדת בכך שהתיאולוגיה מקבלת את האמונה לפחות בחלקה.
תיאולוגיה זה כשאנשים מאמינים מתפלספים וחושבים על דת ,על אמונה ,על אלוהים ,על
מהות המצוות ,על הדרכים הטובות יותר להתפלל בהם ,על איך לשאת חן בעיני האל ,מהו
גמול ועונש על פי האל ,איך האל מתבטא בעולם ,מהם תכונותיו של האל והאלוהות ,איך
באמת העולם על פי האמונה ,וכל נושא ועניין שרק אפשר לחשוב עליו בנוגע לאמונתם.
תיאולוגיה היא כלי שימושי למאמינים בנוסף לדרך נוסף לפולחן וסגידה לאל ,שכן כשאתה
אוהב מישהו בעולם ,אתה רוצה לדעת עליו כמה שיותר ,להכיר אותו ,לדעת מה הוא רוצה
ואיך לעזור לו להגשים את רצונותיו ,לדעת איך להתפלל ולפעול איתו נכון ,אתה רוצה
להבין יותר את כתבי הקודש – אם באמונה שבה התיאולוגיה עוסקת יש כתבי קודש,
להכיר מאיפה הם באו ,איך הם נכתבו ,ההיסטוריה שלהם ,אתה רוצה ללמוד יותר על
הנושא ,זה צורך טבעי כחלק מהצרכים הדתיים שבאים עם האמונה.
על כן ,או שאתה מקשיב למה שאחרים אמרו על אמונתם ועל איך צריך להאמין ,או שאתה
עושה את זה וגם חושב בעצמך על איך דברים ולחשוב על כך בעצמך ולהבין דברים ,זאת
בעצם המצווה שניתנה ליהושע – הגיה היא מחשבה עמוקה על משהו כשלפעמים מגלים או
מבינים דברים חדשים ,כשלפעמים אותם דברים חדשים קצת שונים מהמקובל וזאת בעצם
הרוחניות האמיתית ,כפי שיובל נח הררי כתב בספרו "ההיסטוריה של המחר" :הדת
הממוסדת היא לא רוחניות כי היא לעשות פשוט מה שאמרו לך ,רוחניות היא גם לחשוב
על אותם דברים שאמרו לך ולהבין אותם בעצמך ,לחקור ולגלות בעצמך את הנתיב הנכון
לאלוהים ולא ידוע לי על אף רב שאלוהים מדבר איתו בשוטף ואומר לו מה נכון ומה לא.
התנ"ך אובייקטיבית ,הוא אותו תנ"ך ,עבור כולם .סובייקטיבית ,גם בדת הממוסדת ביותר,
יהיו בין אנשים שונים הבדלים של השקפה ,אסכולות ואמונות שונות בדת אחת כפי
שכתבתי על כך בתחילת הספר.
תיאולוגיה היא גם כלי שימושי למאמינים ,מכיוון שלמשל פרשנות וביאור של דברים לא
מובנים היא תיאולוגיה וכן יצירת מודלים שונים מתוך פריטי המידע השונים העוזרים
להבנה טובה יותר של עניינים שונים הקשורים באמונה ,תיאולוגיה משפרת את דרכי
הפולחן והתקשורת עם האל כפי שהמדע המודרני משפר את הטכנולוגיה – מחשבות בנוגע
לדרך הנכונה להתפלל ,עשויות אכן ,כמה מפתיע ,להוביל לדרכים טובות יותר להתפלל.
תיאולוגיה היא המחשבה (של המאמין) מאחורי האמונה .ההבנה שלו אותה ,דרך
ההסתכלות שלו עליה והפרשנות שלו אותה על כל נושאיה .תיאולוגיה היא הידע שמאחורי
הדת ,היא הקורסים הנלמדים באקדמיה (ואכן תיאולוגיה הייתה זאת שהתחילה למעשה את
האוניברסיטאות בימי הביניים) הדורשים ידע והבנה עמוקים אך תיאולוגיה היא גם
הסברים על דת ואלוהים הניתנים לילדים של מאמינים .ותיאולוגיה היא אכן גם דרך נוספת
לסגוד לאל ,לחקור אודותיו וללמוד ולהבין יותר טוב את האמונה בו .תיאולוגיה היא
בהחלט גם היא צורה של סגידה ופולחן.
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על פרשנות
אזהרה – יתכן שקטע זה ,קצת מקדים את הכתוב בספר.
בעת קריאה או הקשבה או קבלת מסר כלשהו מהחושים :נקלט מסר והוא בהכרח מעובד
לצורה מובנת כלשהי של משמעויות .התהליך הוא תהליך אוטומטי ומורכב ביותר ורחוק
מלהיחקר עד סופו על ידי המדע .למשל ,בעת קריאת הפסקה הזאת אתם גם מפרשים אותה
אוטומטית ,כל פירוש הוא אחר באיזשהו אופן ומותאם לקורא ולנאמר.
כך גם בעת קריאה בתנ"ך או הבנה של נושא חדש ,אתם קוראים את הטקסט ,מנסים להבין
את המשמעות של המילים ומה הם אומרות ומנסים לדמיין את הטקסט המקורי ,בלי למשל
הניקוד והחלוקה לפרקים.
והמילים מתקשרות זה לזה בהקשר מסוים ויוצרות רעיונות או משפטים ואמירות שונות
המצטרפים למקטעים ולסיפורים ולספרים וכל זה יוצר מחשבות על ידי הקורא הנחשף
אליהם ובכל פעם שהוא קורא בטקסט הטקסט קצת משתנה ויוצר משמעויות קצת שונות,
זה הטבע של הפרשנות – היא תלויה גם בנסיבות ובמצב רוח ובגורמים שונים שלא
בהכרח קשורים לכותב או אפילו לטקסט.
ויש את המציאות האובייקטיבית ,הטקסט בתנ"ך והוא לא משתנה – אבל אפשר לפרש
דברים בכל כך הרבה צורות שונות ומי אמר איזה צורה היא הנכונה והיא אשר האל
התכוון אליה?
אז יש את פירוש משה לתנ"ך בספר דברים שמבאיר קצת את הדברים ויש התייחסויות
שונות בדברי נביאים וקדושים בתנ"ך על הדרכים שבהם יש להאמין ולסגוד לאל ועל
היחס של האל לכל הדברים .וזה נותן את הכיוון אבל גם דבריהם נתונים לפרשנויות.
על כן ,כדי ליצור אחידות ,יש את הפירוש הממלכתי – הפירוש של בעלי הסמכא .ומי אלה
בעלי הסמכא? בעבר הרחוק אלה היו הנביאים והכוהנים ומנהיגי העם – כעזרא ונחמיה.
לאחר חורבן המקדש ולמעשה עוד לפניו ,היתה התנועה הפרושית – שאמרה שהסמכות
לפרש את התנ"ך לא נתונה בלעדית בידי הצדוקים (הכוהנים בבית המקדש) אלא גם
אנשים חכמים מבין העם יכולים לפרש את התנ"ך – אלה היו הרבנים הראשונים ,שכתבו
את דבריהם בספרי המשנה והתלמוד ,אך גם את דברים אלה היה צריך לפרש וגם להם
קמו פירושים שונים.
במשך השנים ,קמו מפרשים או רבנים שזכו לתהילה או הסכמה יחסית גדולים יותר בעם,
למשל רש"י או הרמב"ם ודבריהם הפכו מקובלים יותר בעיני הכלל ,אך היו גם התפלגויות
למסורות פירושים שונות – זרמים ותת זרמים ביהדות ,למשל החסידים מפרשים דברים
מסוימים בנוגע לדרכי הדת בשונה מהזרם הליטאי המסורתי שקדם לחסידות ובחצרות
שונות של חסידות יש מנהגים ופילוסופיות שונות.
אך כעיקרון ,כל אחד רשאי לפרש (לחשוב מותר ,לא?) – לקרוא את התנ"ך או את ספרי
ההלכה או ספרי דת אחרים ולחשוב עליהם מה שהוא רוצה (כל עוד זה חוקי ומוסרי)
ולהבין אותם באיזה צורה שהוא ירצה ,הוא יוכל גם לספר את זה לאנשים – וזאת בחירה
שלהם אם להקשיב או לא ,האמונה שלהם אחרי הכל .ונכון שסביר שאדם מן השורה לא
יצליח להתעלות על הרמב"ם ורש"י אך גם ר' עקיבא על פי המסופר היה רועה עזים
אנונימי לפני שעלה לגדולה והלל הזקן היה בכלל הומלס שהתקרב לארובה של בית
המדרש כדי להתחמם ומה ששמע דרכה התחבב עליו ,אז ככה שהרשות בהחלט נתונה.
הזכות לפרש והזכות לפרסם את הפירושים שלך ברבים בתקווה שגם אחרים יסכימו איתם
ויראו אותם כנכונים ובכך גם יחזקו אותם למעשה קיימת על פי התנועה הפרושית של
הבית השני – לכל אחד ולא רק לרבנים ולגדולים בתורה ולמפורסמים .גם לך.
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נושא למחקר – הכח האדום :פולחן טראנס
פולחן טראנס הוא ניסיון לשנות את מצב התודעה של האדם על מנת להגיע "למקומות
אחרים" או לתקשר עם כוחות עליונים .פולחן הטראנס איננו אלילי ,אך הוא נפוץ יותר
בדתות העולם ולא ביהדות-נצרות-אסלאם ,כך למשל בדתות המזרח קיים תרגול של
מדיטציה – צורה של הגעה למצב התרכזות על ידי למשל שימוש במנטרות (צלילים
חוזרים ומונוטוניים) או התרכזות בנשימה .אצל האינדיאנים קיים בין היתר מסע שמאני
שבו השמאן – איש הדת של השבט המתקשר עם הרוחות – משתמש בסמים ,בריקודים,
תיפוף והתבודדות על מנת להעביר את מוחו למצב הדומה לטראנס בו הוא יוכל ליצור
קשר עם המישורים האחרים ושוכניהם.
אף על פי כן ,ביהדות היו ניסיונות ידועים להגיע למצב של השראה נבואית ,אנשים רגילים
רבים שלא נכתב עליהם בתנ"ך אך חיו בתקופה – ניסו גם הם להפוך לנביאים ועשו זאת
בשיטות שונות ,דבר ראשון – למידה מנביאים קיימים והתקרבות אליהם על מנת
שההשראה הנבואית תדבק גם בהם בדרך כלשהי ,שנית התבודדות צומות והתנזרויות
שונות ,שלישית – דרך תפילה ,וכך הלאה.
ישנם שיטות שונות להגיע למצב טראנס:
• שימוש בצליל חזק ומונוטוני והתרכזות בו או התרכזות במשהו חוזר ,בולט
ומונוטוני אחר .הדבר נעשה למשל על ידי תופים וכלי נגינה אחרים ,שימוש בקול
האנושי ליצירת למשל מנטרות – ביטויים צליליים חוזרים ,התרכזות בנשימת
האדם וכן הלאה.
• שימוש בפעולה ספונטאנית שמפעילה את הגוף אך לא דורשת תשומת לב ,כמו
למשל הליכה ,שחייה ,תרגילים וריקודים בעלי תנועות פשוטות וחוזרות.
• שימוש בסמים – כולל סמים מעוררי הזיות ,היה נפוץ ביותר בדתות ברחבי העולם
ועדיין קיים.
• תענית ,צום ,מניעת שינה – כל אלה מביאים את מח האדם למצב אחר בו יכולים
להופיע חזיונות שונים.
• התבודדות – מאותה סיבה של הנקודה הקודמת.
לפיכך אפשר להבין שאם אתה הולך למדבר ל 50יום ולילה ,בשבוע האחרון שאתה שם -
אתה לא אוכל ולא יושן ,משתמש בסמים (לא חוקי ברוב המקומות) ,מתחיל לרקוד
בתנועות חוזרות תוך כדי זה שאתה מתופף וממלמל מנטרות ,אתה ודאי תגיע למצב
טראנס ,לכל המעוניין לדעת.
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תפילין – חלק  - 1למה כל יום?
חרדים רבים מאד ממוקדים כך נראה לחילוניים במצוות הנחת תפילין ,יש דוכנים שבהם
אברכים צעירים משדלים את העוברים ושבים להניח תפילין ,בשאלה "האם כבר הנחת
תפילין היום?" והנה עולה השאלה המתבקשת ,למה כל יום?
על פי ויקיפדיה:
"ביהדות ,הנחת תפילין היא מצווה המחייבת גברים בני-מצווה להניח תפילין על גופם מדי
יום ,למעט ימים מיוחדים .על פי ההלכה מניחים את התפילין ביום ולא בלילה ,בימי חול
ולא בימי שבת וחג .בעבר רווח הנוהג להניח תפילין בכל שעות היום ,אך בימינו נהוג
להניח תפילין רק במהלך תפילת שחרית .התפילין מכילות שתי יחידות עצמאיות" :תפילין
של יד" ו"תפילין של ראש"".
עוד מויקיפדיה על מקור המצווה:
"הציווי בתורה למצוות הנחת תפילין מוזכר מספר פעמים ,כגון הפסוק" :וְּ הָ יָה לְּ ָך לְּ אֹות
עַל-י ְָּדָךּ ,ולְּ ִזכָרֹון בֵ ין עֵינֶיָך" (שמות ,י"ג  ,ט') ונחלקו הדעות האם כוונת הפסוק הפשוטה
היא ציווי הנחת אביזר ייחודי כלשהו ,או שמא לביטוי מטפורי שמטרתו להורות על זכירת
המצוות.
על פי מסורת היהדות האורתודוקסית ,כפי שהתקבלה בתורה שבעל פה ,הציווי הוא על
הנחת אביזר בשם "תפילין" ,שצורתו כפי שהתקבלה במסורת ,על כל פרטיה ,היא "הלכה
למשה מסיני" .כלומר :איננה כלולה במקרא ,אבל צוותה בהר סיני כפירוש המקרא ועברה
במסורת תורה שבעל פה.
נבדוק את הפסוק המוזכר ,כדי לגלות מה המצווה למעשה אומרת:
אתיִ ,מ ִמצְּ ָריִם .ט וְּ הָ יָה
"...וְּ הִ ג ְַּדתָ לְּ בִ נְָּך ,בַ יֹום הַ הּוא לֵאמֹּ ר :בַ עֲבּור זֶה ,עָשָ ה יְּ הוָה לִ י ,בְּ צֵ ִ
תֹורת יְּ הוָה ,בְּ פִ יָך :כִ י בְּ יָד ֲחזָקָ ה ,הֹוצִ אֲָך
לְּ ָך לְּ אֹות עַל-י ְָּדָךּ ,ולְּ ִזכָרֹון בֵ ין עֵינֶיָך ,לְּ מַ עַן ִתהְּ יֶה ַ
יְּ הוָה ִמ ִמצְּ ָריִם .י וְּ שָ מַ ְּרתָ אֶ ת-הַ חקָ ה הַ ז ֹּאת ,לְּ מֹועֲדָ ּהִ ,מי ִָמים ,י ִָמימָ ה".
קצת קיצרתי  -הכוונה ביום ההוא ,הוא ליום השביעי של פסח ,שעליו מדברת הפסקה בה
נמצאת מצוות הנחת תפילין ,בסוף הפסקה רשום "ושמרת את החוקה הזאת למועדה,
מימים ,ימימה"  -כאן יש ציווי לגבי המועד הנחת התפילין כשנאמר שיש להניח רק בזמן
המורשה לכך ,בהעדר רישום של מועד מוגדר אלא רק רישום כללי של "במועד" כלומר
"בזמן המתאים" התפרש המועד כנראה על בית שמאי להנחת תפילין בכל יום שהוא לא
יום קודש ,אך הנוהג בשפה העברית שזאת השפה שבה כתוב הטקסט ,אומר שמאזכר (זה
מונח מלשון שאומר מילה שרומזת על מילה אחרת שנאמרה קודם) מתייחס להיגד האחרון
שמתאים לו ובמקרה זה המאזכר פונה לפסוק ח' "ביום ההוא לאמור" ,כלומר ליום השביעי
של פסח או לכלל שבעת ימי הפסח ,תלוי בפרשנות.
תפילין אם כן ,על פי הכתוב הוא חלק מהנוהגים בפסח שצוו על ידי האל כדי להזכיר את
יציאת מצריים בחג הפסח ,והנה בכל זאת הפסוקים שקדמו באותה פיסקה למצוות הנחת
תפילין:
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"ג ַוי ֹּאמֶ ר מֹּ שֶ ה אֶ ל-הָ עָם ,זָכֹור אֶ ת-הַ יֹום הַ זֶה אֲשֶ ר יְּ צָ אתֶ ם ִמ ִמצְּ ַריִם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים ,כִ י בְּ חֹּ זֶק
יָד ,הֹוצִ יא יְּ הוָה אֶ ְּתכֶם ִמזֶה; וְּ ל ֹּא יֵאָ כֵל ,חָ מֵ ץ .ד הַ יֹום ,אַ תֶ ם יֹּ צְּ ִאים ,בְּ חֹּ דֶ ש ,הָ אָ בִ יב .ה וְּ הָ יָה
נִשבַ ע ַלאֲבֹּ תֶ יָך לָתֶ ת
יְּבּוסי ,אֲשֶ ר ְּ
כִ י-יְּבִ יאֲָך יְּ הוָה אֶ ל -אֶ ֶרץ הַ כְּ ַנעֲנִי וְּ הַ חִ ִתי וְּ הָ אֱמֹּ ִרי וְּ הַ חִ ּוִ י וְּ הַ ִ
לְָך ,אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָבְּּ ,ודבָ ש; וְּ עָבַ ְּדתָ אֶ ת-הָ ֲעבֹּ דָ ה הַ ז ֹּאת ,בַ חֹּ דֶ ש הַ זֶה .ו ִשבְּ עַת י ִָמים ,ת ֹּאכַל
מַ צֹּ ת; ּובַ יֹום ,הַ ְּשבִ יעִ י ,חַ ג ,לַיהוָה .ז מַ צֹות ,יֵאָ כֵל ,אֵ תִ ,שבְּ עַת הַ י ִָמים; וְּ ל ֹּא-י ֵָראֶ ה לְּ ָך חָ מֵ ץ,
וְּ ל ֹּא-י ֵָראֶ ה לְּ ָך ְּשאֹּ ר--בְּ כָל-גְּ בלֶָך".
כמו שדי ברור מדובר בפסקה על חג הפסח ובין המצווה לא לאכול חמץ למצווה עם פטר
כל בהמה שמופיעה לפני ואחרי ,האל נותן את המצווה לעשות אות על היד ובין העיניים
כדי לזכור את סיפור יציאת מצריים בצורה מוחשית יותר .אם כן זו למעשה אחת ממצוות
הפסח..
-----אך האם אכן מדובר בתפילין?
"והיה לך לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך" כשבפסוק אחר זה "טוטפות בין עיניך" -ובכן,
בהעדר חפץ או אות מפורש בטקסט שהטקסט מתייחס אליו ,לא נראה שמזיק לקבל את
המסורת שהשתרשה ולהניח שמדובר בתפילין של ימינו.
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תפילין – חלק  – 2לא היה לי נעים ,אז לא אמרתי...
ברשומה "תפילין  - 1למה כל יום ?" רשמתי אמנם על כך שתפילין על פי הרשום
במקורות התנ"כיים היא למעשה מצווה של פסח : "...ח וְּ הִ ג ְַּדתָ לְּ בִ נְּ ָך ,בַ יֹום הַ הּוא
אתיִ ,מ ִמצְּ ָריִם .ט וְּ הָ יָה לְּ ָך לְּ אֹות עַל-י ְָּדָךּ ,ולְּ ִזכָרֹון בֵ ין
לֵאמֹּ ר :בַ עֲבּור זֶה ,עָשָ ה יְּ הוָה לִ י ,בְּ צֵ ִ
תֹורת יְּ הוָה ,בְּ פִ יָך :כִ י בְּ יָד ֲחזָקָ ה ,הֹוצִ אֲָך יְּ הוָה ִמ ִמצְּ ָריִם .י וְּ שָ מַ ְּרתָ אֶ ת-
עֵינֶיָך ,לְּ מַ עַן ִתהְּ יֶה ַ
הַ חקָ ה הַ ז ֹּאת ,לְּ מֹועֲדָ ּהִ ,מי ִָמים ,י ִָמימָ ה ".לא אפרט שוב את ההוכחה אך בפסוק י' יש מאזכר
נוסף ,הנמצא במילה "למועדה" ,ומתייחס לפעם האחרונה שמועד הופיע ב"חוקת הפסח",
ממנה המקור נלקח  -ומועד זה הוא המועד השנתי לסיפור יציאת מצריים  -פסח.
אך לא היה לי נעים ,אז הסברתי שהתפילין עצמם לא מאוזכרים בחוקה (וגם לא הסברתי
על כך שמדובר בחוקה ומה זה בעצם אומר) ועל כן אפשר ללכת לפי המסורת בעל פה ,או
הטלפון השבור שנמשך  1000שנה לפי ההסבר המסורתי ממשה ועד כתיבת המשנה
שעליה נכתב התלמוד = ספר החוקים הדתי הרשמי של היהדות האורתודקסית ,ולהשתמש
בתפילין הרגילים הידועים  -תפילין הראש והיד העשויים רצועות וקופסא שחורים
ובקופסא מגילות עם כתבי קודש שנכתבו על ידי סופר סת"ם.
אבל זה לא בדיוק כך  ,פשוט לא היה לי נעים .פשוט לא היה לי נעים זאת הסיבה מספר
אחת לכך שכתבים דתיים לא נכתבים כפי כוונתם המקורית  -יש נורמות מסוימות בחברה
ואם אני אגיד משהו בלתי נתפס כמו "העבדות אסורה"  -עשויים במקום להתייחס אליי
כאל קדוש ,להתייחס אליי כאל נביא שקר ולסקול אותי באבנים .רק אפשרות אחת.
סיבה מספר שתיים או סיבת פטרוס  -אפשרות א :פחד או לחץ מפני גורם חיצוני ,למשל
חיילים רומים שמגיעים רגע לאחר התנבאות.
סיבה מספר שלוש או סיבת פטרוס  -אפשרות ב :טעות אנוש ,למשל מנסים לפרש חלום,
מפרשים אותו בצורה לא נכונה ולפי זה מותר לאכול לא כשר .במקום למשל פירוש שמה
שהאל קבע ככשר הוא פטרוס לא יהפוך לטמא ,שזה גם פירוש אפשרי לחלום פטרוס,
שהיה אבן יסוד בהתפתחות הנצרות והתרחקותה מהיהדות .חשוב לציין שבחלומות ,כשיש
הבזק חלום כמו שהיה לפטרוס (זה היה רק תמונה אחת ,כלומר לא חלום מלא) ויש קול
ויש תמונה ,הקול יכול להגיד למשל משהו מנוגד לתמונה אבל שאיכשהו מתחבר אליה
ביחד.
כך שכפי שראינו ,יש כל מיני סיבות שכתבים דתיים לא יוצאים כפי כוונתם המקורית.
וזאת נקודה חשובה ,בנושאים של עבדות (יש לשים לב שאין חיוב להעסיק עבדים ,אלא
רק היתר תוך הגבלות לגבי עבדים יהודיים) והקרבת קורבנות למשל (אך הבנתי שיש את
האפשרות לפדיון  -כלומר המרת הקרבת בעל חיים בהקרבה יותר מוסרית בעיני
המוסריות המקובלת של ימינו) .
ונחזור לפרשה או לחלק בתנ"ך הנקרא "חוקת פסח"  -קודם כל הכוונה בחוקה היא קודם
כל שמדובר בקובץ של חוקים ואין לקרוא כל פסוק בנפרד ,כמו שחכמי ההלכה עשו
מסיבות לא נכונות ,למשל בפירוש של מועד הנחת תפילין.
מאיפה עד איפה מתחילה "חוקת פסח ?"
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לפי ההיגיון ,מהמקום שבו רשום בפרק יב' (יש לזכור שהחלוקה לפרקים היא מאוחרת
ונעשתה על ידי נוצרים בימי הביניים) בפסוק מג' ַ " :וי ֹּאמֶ ר יְּ הוָה אֶ ל-מֹּ שֶ ה וְּ אַ הֲרֹּ ן ,ז ֹּאת חקַ ת
הַ פָסַ ח :כָל-בֶ ןֵ -נכָר ,ל ֹּא-י ֹּאכַל בֹו".
מהו הפסח (ששמו כשם החג) ? זה מתואר קודם בפרק יב' :
ּומן-הָ עִ זִיםִ ,תקָ חּו .ו וְּ הָ יָה ָלכֶם
"ה שֶ ה תָ ִמים ָזכָר בֶ ן-שָ נָה ,יִ הְּ יֶה ָלכֶם; ִמן-הַ כְּ בָ ִשים ִ
יִש ָראֵ ל--בֵ ין
לְּ ִמ ְּשמֶ ֶרת ,עַד אַ ְּרבָ עָה עָשָ ר יֹום לַחֹּ דֶ ש הַ זֶה; וְּ שָ חֲטּו אֹּ תֹו ,כֹּ ל קְּ הַ ל עֲדַ תְּ -
הָ ע ְַּרבָ יִם .ז וְּ לָקְּ חּוִ ,מן-הַ ּדָ ם ,וְּ נ ְָּתנּו עַלְּ -שתֵ י הַ ְּמזּוזֹּ ת ,וְּ עַל-הַ מַ ְּשקֹוף--עַל ,הַ בָ ִתים ,אֲשֶ ר-
י ֹּאכְּ לּו אֹּ תֹו ,בָ הֶ ם .ח וְּ אָ כְּ לּו אֶ ת-הַ בָ שָ ר ,בַ לַיְּ לָה הַ ֶזה :צְּ לִ י-אֵ ש ּומַ צֹות ,עַלְּ -מרֹּ ִרים
י ֹּאכְּ להּו .ט אַ ל-ת ֹּאכְּ לּו ִממֶ נּו נָאּ ,ובָ שֵ ל ְּמבשָ ל בַ מָ יִם :כִ י ִאם-צְּ לִ י-אֵ ש ,ר ֹּאשֹו עַל-כְּ ָרעָיו וְּ עַל-
תֹותירּו ִממֶ נּו ,עַד-בֹּ קֶ ר; וְּ הַ נֹּ תָ ר ִממֶ נּו עַד-בֹּ קֶ ר ,בָ אֵ ש ִת ְּשרֹּ פּו .יא וְּ ָככָה ,ת ֹּאכְּ לּו
קִ ְּרבֹו .י וְּ ל ֹּאִ -
אֹּ תֹו--מָ ְּתנֵיכֶם חֲג ִריםַ ,נ ֲעלֵיכֶם בְּ ַרגְּ לֵיכֶם ּומַ קֶ לְּ כֶם בְּ י ְֶּדכֶם ; ַו ֲאכַלְּ תֶ ם אֹּ תֹו בְּ חִ פָזֹון ,פֶסַ ח הּוא
לַיהוָה.".
ובכן ,פסח הוא בעצם קורבן שנהגו להקריב בעבר בימי חג הפסח כל עדת ישראל וזאת על
פי "חוקת הפסח" שמתעסקת במצוות חג הפסח  -מצות ,קורבן הפסח ,תפילין ,הגדה .
שכולם מוזכרות ב"חוקת הפסח".
ומתי מסתיימת חוקת הפסח? ,ובכן לאחר שמשה אומר לעם שוב על הקרבת קורבן הפסח -
שבו יש להקריב כל בכור בבהמה ובאדם ,רק שבהמות כמו חמורים או בכורי אדם פודים
כמובן בכבשים .הפסוק האחרון בחוקה ,פסוק טז'" ,וְּ הָ יָה לְּ אֹות עַל-י ְָּדכָהּ ,ולְּ טֹוטָ פֹּ ת בֵ ין
עֵינֶיָך :כִ י בְּ חֹּ זֶק יָד ,הֹוצִ יאָ נּו יְּ הוָה ִמ ִמצְּ ָריִם - ".שוב על תפילין ,אבל ישר אחרי תיאור
קורבן הפסח שוב  -אז על פי ההיגיון וכלל העברית על מאזכרים (הוסבר ב"תפילין )"1
התפילין או האות/טוטפות/זיכרון קשורים לקורבן הפסח וכאן מערבבים הגיון ודמיון
ומתארים את בני ישראל בחג הפסח מקריבים את קורבן הפסח איש בביתו ,מסבירים לבנם
את המוזרות בכך "שעבור זה אלוהים הציל אותי ממצריים" ומורחים סימן מהדם של
הקורבן לאות על היד ובין העיניים תוך כדי שהם אוכלים מצות שבעה ימים בראש השנה
התנכ"י .אמרתי לכם "לא היה לי נעים"  ):בכל מקרה ,נקרא לזה "רק תחושה" למען
הסדר הטוב.
זה נחמד לעשות ארכיאולוגיה לפעמים דרך התנ"ך ..פשוט צריך לקרוא טוב .ולדעת
עברית כשפת אם טוב.
------------------זה מספר שמות ,חוקת הפסח.
חוקים אחרים מספר דברים על תפילין ומזוזות נראים אחרת מהמצווה בחוקת הפסח אך
לא ארשום על כך כאן כרגע או אפרש את הסתירה לכאורה לחוקת פסח ,אלא רק ארשום
אותם פה:
יִש ָראֵ ל יְּ הוָה אֱֹלהֵ ינּו יְּ הוָה אֶ חָ ד .ה וְּ אָ הַ בְּ תָ אֵ ת יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך בְּ כָל לְּ בָ בְּ ָך ּובְּ כָל נַפְּ ְּשָך
"ד ְּשמַ ע ְּ
ּובְּ כָל ְּמאֹּ דֶ ָך .ו וְּ הָ יּו הַ ְּּדבָ ִרים הָ אֵ לֶה אֲשֶ ר אָ נֹּ כִ י ְּמצַ ּוְּ ָך הַ יֹום עַל לְּ בָ בֶ ָך .ז וְּ ִשנַנְּתָ ם לְּ בָ נֶיָך וְּ ִדבַ ְּרתָ
בָ ם בְּ ִשבְּ ְּתָך בְּ בֵ יתֶ ָך ּובְּ לֶכְּ ְּתָך בַ ּדֶ ֶרְך ּובְּ שָ כְּ בְּ ָך ּובְּ קּומֶ ָך .ח ּוקְּ שַ ְּרתָ ם לְּ אֹות עַל יָדֶ ָך וְּ הָ יּו לְּ טֹּ טָ פֹּ ת
בֵ ין עֵינֶיָך .ט ּוכְּ תַ בְּ תָ ם עַל ְּמזּוזֹּ ת בֵ יתֶ ָך ּובִ ְּשע ֶָריָך( " .דברים ,ו' ,ד'-ח').
ולא לדעתי האישית ,לא ניתן לתקן את הסתירה על ידי זה שאומרים שספר דברים הוא
זיוף כמו שאומרים חוקרי תנ"ך מסוימים וזאת מכיוון שבלי ספר דברים ,מבחינה
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ספרותית ,ספר במקרא והתנ"ך פשוט חסרי סיום  -הם מגיעים לערבות מואב ,ליד יריחו,
קורים כמה דברים לא כל כך חשובים ,כמה תכנונים על לעבור את הירדן ,כמה מצוות
שוליות וזהו .נקטע .אהרון מת לקראת סוף במדבר ,אך לא ידוע מה קורה למשה ורק
ביהושע נזכר שהוא מת .זה קצת לא מתאים לסגנון הכתיבה של התנ"ך ובכלל של סופרים
 להשאיר יצירה ספרותית קטועה בלי סוף.ההבדל היחיד אם מקבלים דברים באמונה שלמה ,הוא שהדברים בספר דברים קרו 40
שנה אחרי הדברים שקרו בספר שמות ונאמרו בנסיבות אולי קצת שונות.
אבל ניתן לתקן את הסתירה שהתגלתה בין ספר שמות לספר דברים ,אם נתייחס לדברים
למרות החזרה של המילה טוטפות כאל  2מצוות שונות שבאים אכן בהקשרים
שונים ,באחת מדובר ב"תפילין" של פסח יחד עם שאר מצוות הפסח בחוקת
הפסח .ובשנייה מדובר בתפילין והמזוזות הרגילים של ימינו כשמשה מדבר בכלל על כך
שיש לשמור על מצוות האל ולא להתקרב לאלים אחרים גם לאחר כניסת בני ישראל ,שני
פרשיות שונות לחלוטין .בתפילין שבדברים ,המועד הוא אכן כל יום.
לכן ,לסיכום ,נראה שגילתי מצווה ישנה-חדשה שכבר לא עושים ,אף שידוע לי שבעדות
מסוימות עדיין שוחטים כבש בפסח .אבל לא עושים שום אות או טוטפות עם המנהג .בסך
הכל מדובר במצווה לעשות על האש עם משהו פולחני שעושים עם הדם של הכבש שגם
ככה מת ונאכל ,אפשר לראות את זה גם כך.
למה לא עושים עוד את קורבן הפסח? בין היתר ,כי יש איסור מאוחר יותר ,להקריב
קורבנות לאל  -מחוץ לבית המקדש .ויש לו סיבה מאד טובה וכתבתי עליה במקום אחר,
בספר זה.
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תפילין – חלק  – 3ספרי שמות-ויקרא-במדבר לעומת ספר דברים
בחלק האחרון של רשומות תפילין ,הראיתי שהכתוב על תפילין בספר שמות הוא למעשה
מצווה אחרת מהמצווה בספר דברים  -חלק מחוקת הפסח שציווה האל בידי משה ,כך
כתוב .בעוד שבספר דברים מדובר בנאום משה על העם על כך שעליו להתמיד גם אחרי
התיישבותו בארץ בשמירה על המצוות ובאי הליכה אחרי אלים אחרים.
אין אם כך סתירה ,אולם אם כבר נגענו בנושא ,מה בין ספר שמות וחוקיו לבין ספר דברים
וחוקיו? מדוע החזרה הכפולה כשפה ושם יש שינויים קטנים?
יש הטוענים שספר דברים הוא זיוף שנכתב מאוחר יותר בימי בית ראשון על ידי כוהני
המקדש ,אך אני טוען כנגד זה שספר במדבר נותר ללא סוף הולם וכאילו נקטע ללא ספר
דברים ולא מתואר כנהוג מותו של משה ,שמת בהר נבו ונקבר לאחר מכן "וַיִקְּ בֹּ ר אֹּ תֹו בַ גַי
בְּ אֶ ֶרץ מֹואָ ב ,מּול בֵ ית פְּ עֹור" (דברים ,פרק לד' ,פסוק ו').
אם כך מאין ההבדל?
נשים לב לתיאור הדיבורים בספרי שמות לעומת דברים:
ספר שמות" :וַיְּ דַ בֵ ר אֱֹלהִ ים ,אֵ ת כָל-הַ ְּּדבָ ִרים הָ אֵ לֶה לֵאמֹּ ר( ".עשרת הדברות),
יִש ָראֵ ל.",
"וַיִקְּ ָרא אֵ לָיו יְּ הוָהִ ,מן-הָ הָ ר לֵאמֹּ ר ,כֹּ ה ת ֹּאמַ ר לְּ בֵ ית ַיעֲקֹּ ב ,וְּ תַ גֵיד לִ בְּ נֵי ְּ
"וַיְּ דַ בֵ ר יְּ הוָה ,אֶ ל-מֹּ שֶ ה לֵאמֹּ ר"......
יִש ָראֵ ל ,בְּ עֵבֶ ר ,הַ י ְַּרּדֵ ן .....בְּ עֵבֶ ר
ספר דברים" :אֵ לֶה הַ ְּּדבָ ִרים ,אֲשֶ ר ִּדבֶ ר מֹּ שֶ ה אֶ ל-כָלְּ -
תֹורה הַ ז ֹּאת לֵאמֹּ ר"..
הֹואיל מֹּ שֶ ה ,בֵ אֵ ר אֶ ת-הַ ָ
הַ י ְַּרּדֵ ן ,בְּ אֶ ֶרץ מֹואָ בִ ,
וזאת בעצם התשובה ,על פי הנאמר במקרא עצמו.
על פי המקרא ספר שמות הוא בדרך כלל תיאור דרך צד שלישי על דברי האל אל העם ,אל
משה ואז אל העם או השיחות בין האל למשה.
לעומת זאת ספר דברים ,הוא ספר הפרשנות הראשון של התנ"ך ,הפרשנות של הנביא
משה שנכנס כאן לתפקיד של רב ,כרגיל מנהיג ,ונואם .כל הספר הוא כעיקרון נאומו הגדול
האחרון של משה אל העם שנאמרים כ 40שנה אחרי שניתנה התורה בהר סיני ,לאחר
הנדודים במדבר וכיבוש צפון מזרח עבר הירדן ,כשהעם כבר חונה מול יריחו.
בספר הדברים לא נאמר שמדובר בדברים שהאל ציווה על משה לומר לעם ,אלא בדברים
שמשה על דעת עצמו אמר לעם בסיום מנהיגותו כדי לפרש לעם את שנאמר להם  40שנה
קודם.
מדובר אם כך למעשה בשתי תורות ,שיש ביניהם לפעמים הבדלים קטנים מגלל הנסיבות
וחלוף הזמן ויתכן גם שהכותבים של הקבצים היו אחרים כי השפה השתנתה או פשוט שזה
אותו סופר לאחר  40שנה של שינויים וחוויות רוחניות במדבר ,יש אפשרויות שונות
לפעמים ,בכל מקרה אין זה מוריד או משנה.
ואם יש סתירות בין שני התורות לאיזה תורה לשמוע? לתורת האל מסיני או לביאורי משה
 40שנה אחר כך בערבות מואב רגע לפני מותו?
זאת שאלה שלדעתי צריכה להיענות נקודתית ,לגבי כל מצווה וחוק או אמירה חוזרת.
ושעוד צריך לחזור ולרשום עליה בהמשך .במקרה של תפילין ,נושא הרשומות הללו,
מדובר פשוט במצוות שונות ואין פה בעצם כלל חזרה על הנאמר ,אלא שני אמירות שונות
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 חוקת פסח בשמות ומצוות תפילין ומזוזות בדברים  -שהם מצוות לא מהאל ,אלא ממשה,בכבודו ובעצמו .אך מכיוון שתפילין הם מצווה ממשה בלבד ,הם למעשה מצוות רשות,
הפונה לאדוקים יותר שבין המאמינים ,כדי לעזור להם עוד יותר באמונתם.
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סוכות – על מצוות מותנות ומצוות מנומקות-מניע
לפני שאמשיך ,ארשום רק ,שאינני בשום פנים ואופן מוסמך לרבנות בצורה פורמלית
כלשהי.
ועכשיו  -סוכות ,מהו החג הזה שבא במסלול חגי תשרי בין יום כיפור לשמחת תורה?
קודם כל .מקור החג  -ספר ויקרא  -ספר הלכות כהונה וקדושה.
הנה הציטוט  -ויקרא כג:
יִש ָראֵ ל ,וְּ אָ מַ ְּרתָ ֲאלֵהֶ ם ,מֹועֲדֵ י יְּ הוָה ,אֲשֶ ר-
"א וַיְּ דַ בֵ ר יְּ הוָה ,אֶ ל-מֹּ שֶ ה לֵאמֹּ ר ב ּדַ בֵ ר אֶ ל-בְּ נֵי ְּ
ִתקְּ ְּראּו אֹּ תָ ם ִמקְּ ָראֵ י קֹּ דֶ ש--אֵ ֶלה הֵ ם ,מֹועֲדָ י.....
יִש ָראֵ ל ,לֵאמֹּ ר :בַ ח ֲִמשָ ה עָשָ ר יֹום ,לַחֹּ דֶ ש
לג וַיְּ דַ בֵ ר יְּ הוָה ,אֶ ל-מֹּ שֶ ה לֵאמֹּ ר לד ּדַ בֵ ר אֶ ל-בְּ נֵי ְּ
הַ ְּשבִ יעִ י הַ זֶה ,חַ ג הַ סכֹות ִשבְּ עַת י ִָמים ,לַיהוָה לה בַ יֹום הָ ִראשֹוןִ ,מקְּ ָרא-קֹּ דֶ ש; כָלְּ -מלֶא ֶכת
עֲבֹּ דָ ה ,ל ֹּא תַ עֲשּו לו ִשבְּ עַת י ִָמים ,תַ קְּ ִריבּו ִאשֶ ה לַיהוָה; בַ יֹום הַ ְּש ִמינִי ִמקְּ ָרא-קֹּ דֶ ש יִ הְּ יֶה ָלכֶם
וְּ הִ קְּ ַרבְּ תֶ ם ִאשֶ ה לַיהוָה ,עֲצֶ ֶרת הִ וא--כָלְּ -מלֶאכֶת עֲבֹּ דָ ה ,ל ֹּא תַ עֲשּו  ...לט אַ ְך בַ ח ֲִמשָ ה עָשָ ר
יֹום לַחֹּ דֶ ש הַ ְּשבִ יעִ י ,בְּ אָ ְּספְּ כֶם אֶ תְּ -תבּואַ ת הָ אָ ֶרץ ,תָ חֹּ גּו אֶ ת-חַ ג-יְּ הוָהִ ,שבְּ עַת י ִָמים; בַ יֹום
הָ ִראשֹון שַ בָ תֹוןּ ,ובַ יֹום הַ ְּש ִמינִי שַ בָ תֹון מ ּולְּ קַ חְּ תֶ ם ָלכֶם בַ יֹום הָ ִראשֹון ,פְּ ִרי עֵץ הָ דָ ר כַפֹּ ת
ּושמַ חְּ תֶ ם ,לִ פְּ נֵי יְּהוָה אֱֹלהֵ יכֶםִ --שבְּ עַת י ִָמים מא וְּ חַ גֹּ תֶ ם
ְּתמָ ִריםַ ,ו ֲענַף עֵץ-עָבֹּ ת ,וְּ ע ְַּרבֵ י-נָחַ ל; ְּ
אֹּ תֹו חַ ג לַיהוָהִ ,שבְּ עַת י ִָמים בַ שָ נָה :חקַ ת עֹולָם לְּ דֹּ רֹּ תֵ יכֶם ,בַ חֹּ דֶ ש הַ ְּשבִ יעִ י תָ חֹּ גּו
יִש ָראֵ ל ,י ְֵּשבּו ,בַ סכֹּ ת מג לְּ מַ עַן ,י ְֵּדעּו
אֹּ תֹו מב בַ סכֹּ ת תֵ ְּשבּוִ ,שבְּ עַת י ִָמים; כָל-הָ אֶ ז ְָּרח ,בְּ ְּ
יאי אֹותָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְּ ָריִם :אֲנִי ,יְּ הוָה
יִש ָראֵ ל ,בְּ הֹוצִ ִ
דֹּ רֹּ תֵ יכֶם ,כִ י בַ סכֹות הֹושַ בְּ ִתי אֶ ת-בְּ נֵי ְּ
יִש ָראֵ ל" .
אֱֹלהֵ יכֶם מד וַיְּ דַ בֵ ר מֹּ שֶ ה ,אֶ ת-מֹּ עֲדֵ י יְּ הוָה ,אֶ ל-בְּ ֵניְּ ,
אלה כל הוראות השימוש לחג הסוכות.
ובצורת רשימה:
*לעשות חג מה 15בתשרי ,במשך שבע ימים וחג שני ביום השמיני :מקרא קודש ,קורבן
ועצרת וללא מלאכת עבודה.
*גם בחג הראשון  -מקרא קודש וללא מלאכת עבודה.
*שבעה ימים קורבנות לאל (בבית במקדש אם היה קיים) .וגם ביום השמיני ,בחג מקרא
הקודש.
*בחג הראשון יש שבתון (זה המונח המדויק) וכך גם ביום השמיני ,בנוסף לעצרת.
*מצוות ארבעת המינים.
*שמחה של שבעה ימים.
*באספכם את תבואת השדה = חג האסיף ,מפה המנהג של אכילת פירות בחג .כסימן
לפירות מטאפוריים.
*לשבת בסוכות שבעה ימים ,המצווה היא רק לגבי ארץ ישראל .הסיבה הניתנת :זכר
לנדודים במדבר.
זה הכל  -הרלוונטי :אכילת פירות (איסוף תבואת השדה) ,מקרא קודש בחג הראשון,
שבתון בחג הראשון (ובשני גם עצרת) ,ישיבה בסוכות ,שמחה ,ארבעת המינים.
אך לא כל המצוות מחייבות ,או לא מחייבות את כולם:
*אכילת פירות  -זה מנהג של כבוד כלפי הכתוב בטקסט וכלפי הנוהג הקדום של חג
האסיף בחג זה .לא מחויב מהאל או ממשה ,כפי שנראה בקרוב.
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*מקרא קודש בחג הראשון  -מחויב מהתורה.
*שבתון בחג הראשון (אני מתייחס לחג הראשון יותר כאן)  -מחויב מהתורה.
*ישיבה בסוכות  -מחויב חלקית :מחויב מספיק כדי שנזכור כי בסוכות נדדו על פי
המיתוס אבותינו במדבר" ,למען"  -אם מטרת האל מתגשמת אז אין באמת צורך שנשב
כולנו בסוכות ,אך צריך שמספיק מהעם ישבו כדי שנזכור את המטרה .אמנם נאמר שכל
האזרחים בארץ ישראל צריכים לשבת ,אך נראה שהמטרה מתגשמת כשרק מספיק אחוזים
יושבים בסוכות ועל כן המצווה מתקיימת גם אם לא כל אדם ישב בסוכה (.מצווה
מנומקת-מניע(.
מהי סוכה ?זה מהמילה סכך  -כל מבנה מגורים נייד שיש לו גג שטוח ושנראה יותר
כבקתה מאשר מאוהל ,אפשר גם מבד .לא רשום בתורה (רק בהלכה) שהיא צריכה
להיעשות בהכרח מתחת כיפת השמיים ולא למשל בתוך חדר בבית (שימושי בערים) אך
אז זה סותר את מניע המצווה שיזכרו העם את הסוכות במדבר.
*שמחה  -מחייבת רק את החקלאים .ראו על ארבעת המינים.
*ארבעת המינים  -מחייב רק את החקלאים .למה? מצווה מותנית (מושג חדש)  -כלומר
יש תנאי נדרש כדי שתדרשו לקיים את המצווה והוא "באספכם את תבואת השדה" -
כלומר המצווה מכוונת לחקלאים .זה מזכיר לי קצת בפרסום פנייה ממוקדת לפלח מסוים,
אם אתם רוצים חיזוק למה שאמרתי.
יש אבל תוספת של משה מדברים טז:
ּומיִקְּ בֶ ָך .יד וְּ שָ מַ חְּ תָ  ,בְּ חַ גֶָך :אַ תָ ה
"יג חַ ג הַ סכֹּ ת תַ עֲשֶ ה לְּ ָךִ ,שבְּ עַת י ִָמים :בְּ אָ ְּספְּ ָךִ --מג ְָּרנְּ ָךִ ,
ּובִ נְּ ָך ּובִ תֶ ָך ,וְּ עַבְּ ְּּדָך ַואֲמָ תֶ ָך ,וְּ הַ לֵוִ י וְּ הַ גֵר וְּ הַ יָתֹום וְּ הָ אַ לְּ מָ נָה ,אֲשֶ ר בִ ְּשע ֶָריָך .טו ִשבְּ עַת י ִָמים,
תָ חֹּ ג לַיהוָה אֱֹלהֶ יָך ,בַ מָ קֹום ,אֲשֶ ר-יִבְּ חַ ר יְּ הוָה :כִ י יְּבָ ֶרכְּ ָך יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך ,בְּ כֹּ ל ְּתבּואָ ְּתָך ּובְּ כֹּ ל
ְּכּורָך אֶ ת-פְּ נֵי יְּ הוָה
מַ עֲשֵ ה יָדֶ יָך ,וְּ הָ יִיתָ  ,אַ ְך שָ מֵ חַ .טז שָ לֹוש פְּ ע ִָמים בַ שָ נָה י ֵָראֶ ה כָל-ז ְּ
אֱֹלהֶ יָך ,בַ מָ קֹום אֲשֶ ר יִבְּ חָ ר--בְּ חַ ג הַ מַ צֹות ּובְּ חַ ג הַ שָ בעֹותּ ,ובְּ חַ ג הַ סכֹות; וְּ ל ֹּא י ֵָראֶ ה אֶ ת-פְּ נֵי
יְּ הוָהֵ ,ריקָ ם .יז ִאיש ,כְּ מַ ְּתנַת יָדֹו ,כְּ בִ ְּרכַת יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך ,אֲשֶ ר נָתַ ן-לְָך" .
מצווה אחת נוספת  * -עלייה לרגל (בבית המקדש אם היה קיים  -גם זאת סוג של מצווה
מותנית ,הנה לא המצאתי את הגלגל).
והנה לסיום -רשימת סיכום לחג הראשון:
מצוות חובה  -מקרא קודש בחג הראשון ,שבתון בחג הראשון.
מצוות רשות  -אכילת פירות ,ישיבה בסוכה ,שמחה ,ארבעת המינים.
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סוכות  – 2תוספות משה
ּומיִקְּ בֶ ָך .יד וְּ שָ מַ חְּ תָ  ,בְּ חַ גֶָך :אַ תָ ה
"יג חַ ג הַ סכֹּ ת תַ עֲשֶ ה לְּ ָךִ ,שבְּ עַת י ִָמים :בְּ אָ ְּספְּ ָךִ --מג ְָּרנְּ ָךִ ,
ּובִ נְּ ָך ּובִ תֶ ָך ,וְּ עַבְּ ְּּדָך ַואֲמָ תֶ ָך ,וְּ הַ לֵוִ י וְּ הַ גֵר וְּ הַ יָתֹום וְּ הָ אַ לְּ מָ נָה ,אֲשֶ ר בִ ְּשע ֶָריָך .טו ִשבְּ עַת י ִָמים,
תָ חֹּ ג לַיהוָה אֱֹלהֶ יָך ,בַ מָ קֹום ,אֲשֶ ר-יִבְּ חַ ר יְּ הוָה :כִ י יְּבָ ֶרכְּ ָך יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך ,בְּ כֹּ ל ְּתבּואָ ְּתָך ּובְּ כֹּ ל
ְּכּורָך אֶ ת-פְּ נֵי יְּ הוָה
מַ עֲשֵ ה יָדֶ יָך ,וְּ הָ יִיתָ  ,אַ ְך שָ מֵ חַ .טז שָ לֹוש פְּ ע ִָמים בַ שָ נָה י ֵָראֶ ה כָל-ז ְּ
אֱֹלהֶ יָך ,בַ מָ קֹום אֲשֶ ר יִבְּ חָ ר--בְּ חַ ג הַ מַ צֹות ּובְּ חַ ג הַ שָ בעֹותּ ,ובְּ חַ ג הַ סכֹות; וְּ ל ֹּא י ֵָראֶ ה אֶ ת-פְּ נֵי
יְּ הוָהֵ ,ריקָ ם .יז ִאיש ,כְּ מַ ְּתנַת יָדֹו ,כְּ בִ ְּרכַת יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך ,אֲשֶ ר נָתַ ן-לְָך" .
זהו הפירוש של משה למצוות שניתנו על ידי האל בויקרא כג ,בדבריו הוא חוזר על
המצווה לחקלאים לשמוח ומוסיף שיש לצרף לשמחה את עניי העיר ,אם רצונם בכך
כמובן .בנוסף הוא חוזר על מצוות השמחה ומדגיש אותה ולבסוף הוא מוסיף מצווה לעלות
לרגל בשלושת הרגלים ולתת מתנות לבית האל  -פסח ,שבועות וסוכות בנוסף לברכה
שמשה מאחל לעם מטעם עצמו אם הם יעשו כך.
מדוע התוספת? מדוע בדבריו של האל למשה  40שנה קודם לכן ,לא הוזכר בית האל?
ובכן ,חשוב לשים לב שבספר דברים מדובר למעשה בביאור של משה לתורה עם תוספות
זכות (למשל מצוות הבונוס להניח תפילין  -שהיא לא מהאל בבירור ,אלא משויכת למשה)
לבעלי דרגת אמונה וצדוקה גבוהים במיוחד ,המוכנים לקחת על עצמם מצוות רשות
נוספות.
על כן התוספת שיש לשמוח גם עם עניי העיר (אם ירצו בכך) ולא רק עם המשפחה למשל.
משה גם מבאר את החג ואומר שחלק חשוב בו הוא אכן שמחה.
העלייה לרגל היא "לכל זכורך" ,כלומר לכולם (גם לא רק ליהודים) והיא מצווה נוספת
של משה ולא מצווה מהאל ,כל כן העלייה לרגל היתה למעשה מתן תודה אמיתי יותר
ממצוות הקרבת הקורבנות במקדש בחג למשל ,כי היא למעשה נוהג כבוד שחויב על ידי
משה ולא על ידי האל.
סיבה נוספת לכך שהדברים נאמרו רק עכשיו ,ניתן לראות באופטימיות המלווה את הטקסט
ביחס לכתוב בויקרא ,כאן מוזכר גם יקב למשל ומובטח גם שהאל יבחר מקום למקדש,
בנוסף לברכה לעם שמוסיפה נופך אופטימי לטקסט בספר דברים .הסיבה היא שלאחר
הכיבושים הראשונים בעבר הירדן ולאחר  40שנה במדבר ,העם היה אופטימי יותר ויותר
מאמין ויותר צדיק ,על כן יכלו להינתן לו מצוות שמתאימות יותר למצבו הנוכחי מאשר
למצבו לפני  40שנה ,למשל מצוות עליה לבית המקדש ,כאשר בית המקדש התקשה להיות
מדומיין אפילו על ידי העבדים שהרגע השתחררו מעול מרכז התרבות המצרי .למעשה ניתן
לראות זאת לאורך נאומו של משה בספר דברים ,למשל כשהוא מעודד את העם ונותן להם
הוראות מה הם יעשו לאחר שיכבשו את הארץ ,כאילו שהם כבר כבשו אותה מבחינת
התחושה .על כן העיתוי היה מתאים יותר לתוספות לדברי האל  40שנה קודם ויתכן
שדברי האל לאחר היכרותו במדבר  40שנה והשיחות שלו עם משה במהלך השנים גם
קצת הוסיפו לשינויים ,אך יש לזכור שלא נאמר באף מקום בספר דברים שהאל ציווה את
משה למסור את דבריו לעם ,ספר דברים אלה כולם דברים של משה.
חג סוכות שמח.
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תשעת הדיברות
מויקיפדיה:
"עֲשֶׂ ֶׂרת הַ ִּד ְּברֹות הם רשימה של עשרה ציוויים דתיים ומוסריים ,שעל פי המקרא נאמרו
על ידי אלוהים לעם ישראל במעמד הר סיני ,ונמסרו למשה על ידי אלוהים כשהם כתובים
על לוחות הברית .הדיברות נחשבים למצוות יסודיות ביהדות ובנצרות ,ולהם השפעה רבה
על המשפט והמוסר בתרבות היהודית והנוצרית".
נשמע מעניין ,הבה נראה את הטקסט המקורי בשמות ואת הפירוש לו של משה ,בדברים:
שמות כ  -המצוות הדתיות:
"א וַיְּ דַ בֵ ר אֱֹלהִ ים ,אֵ ת כָל-הַ ְּּדבָ ִרים הָ אֵ לֶה לֵאמֹּ ר{ .ס} ב *אָ נֹּ כִ י יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך ,אֲשֶ ר
אתיָך מֵ אֶ ֶרץ ִמצְּ ַריִם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים :ל ֹּא-יִ הְּ יֶה לְּ ָך אֱֹלהִ ים אֲחֵ ִרים ,עַלָ -פנָי .ג ל ֹּא-תַ עֲשֶ ה
הֹוצֵ ִ
לְּ ָך פֶסֶ ל ,וְּ כָלְּ -תמּונָהֲ ,אשֶ ר בַ שָ מַ יִם ִממַ עַלַ ,ואֲשֶ ר בָ אָ ֶרץ ִמתָ חַ תַ --ואֲשֶ ר בַ מַ יִםִ ,מתַ חַ ת
לָאָ ֶרץ .דל ֹּאִ -ת ְּשתַ ֲחוֶה לָהֶ ם ,וְּ ל ֹּא תָ עָבְּ דֵ ם :כִ י אָ נֹּ כִ י יְּהוָה אֱֹלהֶ יָך ,אֵ ל קַ נָא--פֹּ קֵ ד עֲוֹּ ן אָ בֹּ ת
עַל-בָ נִים עַלִ -של ִֵשים וְּ עַלִ -רבֵ עִ ים ,לְּ שֹּנְּאָ י .ה וְּ עֹּ שֶ ה חֶ סֶ דַ ,ל ֲאלָפִ ים--לְּ אֹּ הֲבַ יּ ,ולְּ שֹּ ְּמ ֵרי
ִמצְּ וֹּ תָ י{ .ס} ו ל ֹּא ִתשָ א אֶ ת-שֵ ם-יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך ,לַשָ וְּ א :כִ י ל ֹּא יְּ נַקֶ ה יְּ הוָה ,אֵ ת אֲשֶ ר-יִשָ א
אֶ תְּ -שמֹו לַשָ וְּ א{ .פ}
ז זָכֹור אֶ ת-יֹום הַ שַ בָ ת ,לְּ קַ ְּּדשֹו .ח שֵ שֶ ת י ִָמים תַ עֲבֹּ ד ,וְּ ע ִָשיתָ כָלְּ -מלַאכְּ תֶ ָך .ט וְּ יֹום,
הַ ְּשבִ יעִ י--שַ בָ ת ,לַיהוָה אֱֹלהֶ יָך :ל ֹּא-תַ עֲשֶ ה כָלְּ -מלָאכָה אַ תָ ה ּובִ נְּ ָך ּובִ תֶ ָך ,עַבְּ ְּּדָך ַואֲמָ ְּתָך
ּובְּ הֶ ְּמתֶ ָך ,וְּ ג ְֵּרָך ,אֲשֶ ר בִ ְּשע ֶָריָך .י כִ י שֵ שֶ ת-י ִָמים עָשָ ה יְּ הוָה אֶ ת-הַ שָ מַ יִם וְּ אֶ ת-הָ אָ ֶרץ ,אֶ ת-
הַ יָם וְּ אֶ ת-כָל-אֲשֶ ר-בָ םַ ,ו ָינַח ,בַ יֹום הַ ְּשבִ יעִ י; עַל-כֵן ,בֵ ַרְך יְּ הוָה אֶ ת-יֹום הַ שַ בָ ת--
וַיְּקַ ְּּדשֵ הּו{ .ס}"
דברים ה  -המצוות הדתיות:
יִש ָראֵ ל אֶ ת-הַ חקִ ים וְּ אֶ ת-הַ ִמ ְּשפָטִ ים,
יִש ָראֵ לַ ,וי ֹּאמֶ ר ֲאלֵהֶ ם ְּשמַ ע ְּ
"א וַיִקְּ ָרא מֹּ שֶ ה ,אֶ ל-כָלְּ -
ּושמַ ְּרתֶ ם ַל ֲעשֹּתָ ם .ב יְּ הוָה אֱֹלהֵ ינּו ,כ ַָרת
אֲשֶ ר אָ נֹּ כִ י ּדֹּ בֵ ר בְּ אָ ְּזנֵיכֶם הַ יֹום; ּולְּ מַ ְּדתֶ ם אֹּ תָ םְּ ,
עִ מָ נּו בְּ ִרית--בְּ חֹּ ֵרב .ג ל ֹּא אֶ ת-אֲבֹּ תֵ ינּו ,כ ַָרת יְּ הוָה אֶ ת-הַ בְּ ִרית הַ ז ֹּאת :כִ י ִאתָ נּוֲ ,אנַחְּ נּו אֵ לֶה
פֹּ ה הַ יֹום כלָנּו חַ יִים .ד פָנִים בְּ פָנִיםִּ ,דבֶ ר יְּ הוָה עִ מָ כֶם בָ הָ רִ --מתֹוְך הָ אֵ ש .ה אָ נֹּ כִ י עֹּ מֵ ד בֵ ין-
יְּ הוָה ּובֵ ינֵיכֶם ,בָ עֵת הַ הִ וא ,לְּ הַ גִ יד ָלכֶם ,אֶ תְּּ -דבַ ר יְּ הוָה :כִ י יְּ ֵראתֶ ם ִמפְּ נֵי הָ אֵ ש ,וְּ ל ֹּא-עֲלִ יתֶ ם
אתיָך מֵ אֶ ֶרץ ִמצְּ ַריִם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים :ל ֹּא-
בָ הָ ר לֵאמֹּ ר{ .ס} ו *אָ נֹּ כִ י יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך ,אֲשֶ ר הֹוצֵ ִ
יִ הְּ יֶה לְּ ָך אֱֹלהִ ים אֲחֵ ִרים ,עַלָ -פנָי .ז ל ֹּא-תַ עֲשֶ ה לְּ ָך פֶסֶ ל ,כָלְּ -תמּונָה ,אֲשֶ ר בַ שָ מַ יִם ִממַ עַל,
ַואֲשֶ ר בָ אָ ֶרץ ִמתָ חַ תַ --ואֲשֶ ר בַ מַ יִםִ ,מתַ חַ ת לָאָ ֶרץ .ח ל ֹּאִ -ת ְּשתַ ֲחוֶה לָהֶ ם ,וְּ ל ֹּא תָ עָבְּ דֵ ם :כִ י
אָ נֹּ כִ י יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך ,אֵ ל קַ נָא--פֹּ קֵ ד עֲוֹּ ן אָ בֹות עַל-בָ נִים וְּ עַלִ -של ִֵשים וְּ עַלִ -רבֵ עִ ים,
(מצְּ וֹּ תָ י){ .ס} י ל ֹּא ִתשָ א אֶ ת-
לְּ שֹּנְּאָ י .ט וְּ עֹּ שֶ ה חֶ סֶ דַ ,ל ֲאלָפִ ים--לְּ אֹּ הֲבַ יּ ,ולְּ שֹּ ְּמ ֵרי מצותו ִ
שֵ ם-יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך ,לַשָ וְּ א :כִ י ל ֹּא יְּ נַקֶ ה יְּ הוָה ,אֵ ת אֲשֶ ר-יִשָ א אֶ תְּ -שמֹו לַשָ וְּ א{ .ס} יא שָ מֹור
אֶ ת-יֹום הַ שַ בָ ת ,לְּ קַ ְּּדשֹוַ ,כאֲשֶ ר צִ ּוְּ ָך ,יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך .יב שֵ שֶ ת י ִָמים תַ עֲבֹּ ד ,וְּ ע ִָשיתָ כָל-
ְּמלַאכְּ תֶ ָך .יג וְּ יֹום ,הַ ְּשבִ יעִ י--שַ בָ ת ,לַיהוָה אֱֹלהֶ יָך :ל ֹּא תַ עֲשֶ ה כָלְּ -מלָאכָה אַ תָ ה ּובִ נְּ ָךּ-ובִ תֶ ָך
שֹורָך ַוחֲמֹּ ְּרָך וְּ כָל-בְּ הֶ ְּמתֶ ָך ,וְּ ג ְֵּרָך אֲשֶ ר בִ ְּשע ֶָריָך--לְּ מַ עַן יָנּוחַ עַבְּ ְּּדָך ַואֲמָ ְּתָך,
וְּ עַבְּ ְּּדָךַ -ואֲמָ תֶ ָך וְּ ְּ
כָמֹוָך .יד וְּ ָזכ ְַּרתָ  ,כִ י עֶבֶ ד הָ יִיתָ בְּ אֶ ֶרץ ִמצְּ ַריִם ,וַיֹּ צִ אֲָך יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך ִמשָ ם ,בְּ יָד ֲחזָקָ ה ּובִ זְּרֹּ ַע
נְּ טּויָה; עַל-כֵן ,צִ ּוְּ ָך יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָךַ ,לעֲשֹות ,אֶ ת-יֹום הַ שַ בָ ת{ .ס}"
דבר ראשון ,כדאי לזכור לאחר-כך ,שהדור ההוא של יציאת מצריים לדברי משה ,עדיין
חי ,לפחות ברובו" :כי אתנו ,אנחנו אלה פה היום כלנו חיים".
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ועכשיו נבדוק את ההבדלים בין הגרסאות:
דיבר  : 1איסור מעבר לסגידה של אלים אחרים מעל אלוהים ("על פני").
תת-סעיפי הדיבר .1 :לא לעשות אף פסל או תמונה לאלים אחרים (לא נאסר לעשות פסל
או תמונה לשם האומנות או לשם תהילת האל שכן מותר לעבוד כאל ראשי).
 .2לא להשתחוות לאלים אחרים.
 .3לא לעבוד אלים אחרים (כמו כותרת הדיבר).
נימוק :ה' הוא האל שלך וזה גורם לו לקנא והוא אל שעשוי לשמור טינה על כך ,כלומר
העונש יבוא לא לאדם שעשה את המעשה ,אלא לאחד מצאצאיו .ואילו אנשים שישמרו על
המצוות ויאהבו אותו ,הוא יאהב אותם בחזרה ויעשה להם או לצאצאיהם חסד.
הבדלים בין הגרסאות :אין.
דיבר  : 2לא לשאת את שם האל סתם/לשקר.
נימוק :אלוהים יתקשה לסלוח על דברים למי שלא עושה כך.
הבדלים בין הגרסאות :אין.
דיבר  : 3לשמור על יום שבת כיום קדוש ולא לעשות בו כל עבודה.
נימוק :כאן יש הבדל בנימוק ,בשמות  -זה מגלל אגדת בריאת העולם ,שהאל מאשר כאן.
בדברים  -זה לזכר העבודה הקשה שעבדו במצריים ,כדי לטעום את טעם החירות ולהיזכר
בכך שכעת בני ישראל חופשיים ולא עבדים במצריים .ובשביל לנוח.
העונש לחוטאים :בינתיים ,לא רשום.
אלה  3הדיברות הדתיים :בדיבר אפשר לראות משהו כמו מצוות יסוד:
אז מצוות הדיברות הדתיים הם :לא לעבוד אלים אחרים מעל ה' ,לא לשאת את שם האל
סתם/לשקר ,לשמור על יום שבת כיום קדוש ולא לעשות בו כל עבודה.
ונעבור לטקסטים במקורות כדי לראות את הדיברות החברתיות:
שמות כ  -המצוות החברתיות:
"יא כַבֵ ד אֶ ת-אָ בִ יָך ,וְּ אֶ תִ -אמֶ ָך--לְּ מַ עַןַ ,יא ֲִרכּון יָמֶ יָך ,עַל הָ אֲדָ מָ ה ,אֲשֶ ר-יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך נֹּ תֵ ן
לְָך{ .ס} יב ל ֹּא ִת ְּרצָ ח{ ,ס} ל ֹּא ִתנְּאָ ף; {ס} ל ֹּא ִתגְּ נֹּ ב{ ,ס} ל ֹּא-תַ ֲענֶה בְּ ֵרעֲָך עֵד
שָ קֶ ר{ .ס} יג ל ֹּא תַ חְּ מֹּ ד ,בֵ ית ֵרעֶָך; {ס} ל ֹּא-תַ חְּ מֹּ ד אֵ שֶ ת ֵרעֶָך ,וְּ עַבְּ ּדֹו ַואֲמָ תֹו וְּ שֹורֹו
ַוחֲמֹּ רֹו ,וְּ כֹּ ל ,אֲשֶ ר לְּ ֵרעֶָך{ .פ}"
דברים ה  -המצוות החברתיות:
"טו כַבֵ ד אֶ ת-אָ בִ יָך וְּ אֶ תִ -אמֶ ָךַ ,כאֲשֶ ר צִ ּוְּ ָך יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך--לְּ מַ עַן ַיא ֲִריכן ָימֶ יָךּ ,ולְּ מַ עַן יִ יטַ ב לְָך,
עַל הָ אֲדָ מָ ה ,אֲשֶ ר-יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך נֹּ תֵ ן לְָך{ .ס} טז ל ֹּא ִת ְּרצָ ח{ ,ס} וְּ ל ֹּא ִתנְּאָ ף; {ס} וְּ ל ֹּא
ִתגְּ נֹּ ב{ ,ס} וְּ ל ֹּא-תַ ֲענֶה בְּ ֵרעֲָך עֵד שָ וְּ א{ .ס} יז וְּ ל ֹּא תַ חְּ מֹּד ,אֵ שֶ ת ֵרעֶָך; {ס} וְּ ל ֹּא ִת ְּתאַ ּוֶה
בֵ ית ֵרעֶָך ,שָ דֵ הּו וְּ עַבְּ ּדֹו ַואֲמָ תֹו שֹורֹו ַוחֲמֹּ רֹו ,וְּ כֹּ ל ,אֲשֶ ר לְּ ֵרעֶָך{ .ס}"
דיבר  : 4כיבוד אב ואם (לא בהכרח ציות עיוור או בכלל ציות ,רק מתן כבוד)
נימוק :זה מאריך את החיים ומשה מוסיף שזה גם משפר אותם.
מורכבויות שלא רשומות :הורים רעים או פוגעניים או כאלה שלא מכבדים את ילדיהם.
דיבר  : 5לא תרצח
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דיבר  : 6לא תנאף
דיבר  : 7לא תגנוב
מורכבויות שלא רשומות :לפעמים גניבה זה דווקא נחשב למוסרי או לפחות לאפור ,למשל
גניבת אוכל בזמן השואה או כדי להאכיל את הילדים הרעבים .יש גם דוגמאות פחות
בולטות.
דיבר  : 8לא לעשות עדות שקר מפלילה נגד אחרים
דיבר  : 9לא תחמוד כל אשר לרעך (תחמוד = תרצה לעצמך)  -בשמות זה מודגש באופן
כללי ,משה מדגיש לא לחמוד את אשת רעך.
סך הכל  9דיברות כפי שניתן לראות ,כסימוכין  -הדיבר הראשון לפי מסורת עשרת
הדיברות ,נמצא גם כולו בפסקה סגורה אחת וגם עוסק בנושא אחד ,ועל כן יש  9ולא 10
דיברות ,בניגוד לדעת המפרידים את הדיבר הראשון לשני חלקים והמוסיפים את כיבוד אב
ואם כמצווה דתית ולא כמצווה חברתית  -כדי לשוות מראה ספרותי מלאכותי יפה יותר
לעשרת הדיברות  -מספר זוגי של מצוות המתחלק בדיוק ל 2חלקים ,כל חלק רשום על
לוח נפרד .אך יש לזכור שבאף מקום בתורה ,לא נרשם מספר מסוים לדיברות והם גם לא
נקראים דיברות ,אלא הברית שנכרתה עם האל בהר סיני .על כן ,אפשר לקשט בתי כנסת
בפסלים ותמונות ,רק לזכור שאלה לא אלים  -אם מתייחסים לפסלים כצלמיות של האל או
מייחסים להם כוחות מיוחדים משלהם ,אז זאת כבר עבודת אלילים וזה נאסר על יהודים.
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שמור את יום השבת לקדשו
יום השבת ,היום אותו ציווה האל לשמור במעמד הר סיני:
"זָכֹור אֶ ת יֹום הַ שַ בָ ת לְּ קַ ְּּדשֹו .שֵ שֶ ת י ִָמים תַ עֲבֹּ ד וְּ ע ִָשיתָ כָל ְּמלַאכְּ תֶ ָך .וְּ יֹום הַ ְּשבִ יעִ י שַ בָ ת לַה'
אֱֹלהֶ יָך ל ֹּא תַ עֲשֶ ה כָל ְּמלָאכָה אַ תָ ה ּובִ נְָּך ּובִ תֶ ָך עַבְּ ְּּדָך ַואֲמָ ְּתָך ּובְּ הֶ ְּמתֶ ָך וְּ ג ְֵּרָך אֲשֶ ר בִ ְּשע ֶָריָך.
כִ י שֵ שֶ ת י ִָמים עָשָ ה ה' אֶ ת הַ שָ מַ יִם וְּ אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֶ ת הַ יָם וְּ אֶ ת כָל אֲשֶ ר בָ ם ַו ָינַח בַ יֹום הַ ְּשבִ יעִ י
עַל כֵן בֵ ַרְך ה' אֶ ת יֹום הַ שַ בָ ת וַיְּקַ ְּּדשֵ הּו( " .שמות ,כ' ,ח').
המצוות הנוגעות לשבת עד כה:
א .לזכור ולקדש את יום השבת ולייחד אותו משאר הימים של השבוע.
ב .בניגוד לשאר ימות השבוע ,יש מצווה מאת האל לא לעשות מלאכה או "עבודה" בלשון
ימינו.
בנוסף נאמר על יום השבת שהוא יום שבורך על ידי אלוהים ושהוא יום קדוש  -מכיוון
שנבדל משאר הימים במצוות האל .סוג של יום של מזל ואף על פי כן נאסר לנצל זאת
לשם עשיית מלאכה.
בספר דברים ,בפירוש משה לדברי האל בפרק ה ,ההסבר שונה אך המצוות אותו הדבר
בדיוק:
"יד וְּ ָזכ ְַּרתָ  ,כִ י עֶבֶ ד הָ יִיתָ בְּ אֶ ֶרץ ִמצְּ ַריִם ,וַיֹּ צִ אֲָך יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָך ִמשָ ם ,בְּ יָד ֲחזָקָ ה ּובִ זְּרֹּ ַע נְּ טּויָה;
עַל-כֵן ,צִ ּוְּ ָך יְּ הוָה אֱֹלהֶ יָךַ ,לעֲשֹות ,אֶ ת-יֹום הַ שַ בָ ת" .
כהמשך לספר שמות ,מובאת מצווה נוספת הקשורה בשבת:
יִש ָראֵ לַ --וי ֹּאמֶ ר ֲאלֵהֶ ם :אֵ לֶה ,הַ ְּּדבָ ִרים ,אֲשֶ ר-צִ ּוָה יְּ הוָה,
"א ַויַקְּ הֵ ל מֹּ שֶ ה ,אֶ ת-כָל-עֲדַ ת בְּ נֵי ְּ
ַל ֲעשֹּת אֹּ תָ ם .ב שֵ שֶ ת י ִָמים ,תֵ עָשֶ ה ְּמלָאכָהּ ,ובַ יֹום הַ ְּשבִ יעִ י יִ הְּ יֶה ָלכֶם קֹּ דֶ ש שַ בַ ת שַ בָ תֹון,
לַיהוָה; כָל-הָ עֹּ שֶ ה בֹו ְּמלָאכָה ,יּומָ ת .ג ל ֹּאְּ -תבַ עֲרּו אֵ ש ,בְּ כֹּ ל מֹּ ְּשבֹּ תֵ יכֶם ,בְּ יֹום ,הַ שַ בָ ת".
(שמות ,פרק לה')
המצווה היא לא להדליק אש והיא חלק בסיסי ממצוות לא לעשות כל מלאכה וזאת מכיוון
שהדלקת אש בימי קדם היתה עבודה מפרכת שהצריכה זמן ,האש עצמה הותרה בימי
התנ"ך וזה מכיוון שהיתה עבודת הקורבנות מותרת ("ּובְּ יֹום הַ שַ בָ ת ְּשנֵי כְּ בָ ִשים בְּ נֵי שָ נָה
נִסכֹו") ורק הבערתה היתה אסורה ,מכיוון
ּושנֵי ע ְֶּשרֹּ נִים סֹּ לֶת ִמנְּ חָ ה בְּ לּולָה בַ שֶ מֶ ן וְּ ְּ
ימם ְּ
ְּת ִמ ִ
שהיתה בכך מלאכה רבה.
כיום בעידן הגפרורים והמציתים ,אין עוד הדלקת אש (וכנ"ל חשמל) עשויה להיחשב
כמלאכה בפני עצמה ועל כן איננה מפרה עוד את הכלל של לא לעשות כל מלאכה בשבת.
איך לקיים את השבת? ישעיה בפרק נח' מסביר איך להתברך בעבודת האל ולהרגיש איתה
טוב:
"יג ִאם -תָ ִשיב ִמשַ בָ ת ַרגְּ לֶָך ,עֲשֹות ֲחפָצֶ ָך בְּ יֹום קָ ְּד ִשי; וְּ קָ ָראתָ לַשַ בָ ת עֹּ נֶג ,לִ קְּ דֹוש יְּ הוָה
ְּמכבָ ד ,וְּ כִ בַ ְּדתֹו מֵ עֲשֹות ְּּד ָרכֶיָךִ ,מ ְּמצֹוא חֶ פְּ צְּ ָך וְּ דַ בֵ ר ּדָ בָ ר .יד אָ זִ ,ת ְּת ַענַג עַל-יְּ הוָה,
וְּ הִ ְּרכַבְּ ִתיָך ,עַל-במותי (בָ מֳתֵ י) אָ ֶרץ; וְּ הַ ֲאכַלְּ ִתיָךַ ,נ ֲחלַת ַיעֲקֹּ ב אָ בִ יָך--כִ י פִ י יְּ הוָהִּ ,דבֵ ר" .
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ישעיה אומר שאם במקום לקטר על יום המנוחה ,תתענג ותכבד אותו ואכן לא תעשה
מלאכת עשייה אלא רק מנוחה ועשיה לשם הפנאי (לנסוע בשבת מותר אם זה למטרות
פנאי ,אך נאסר אם זה לשם משימת עשייה  -כמו לנסוע לעבודה או לקניות או לסידורים)
וזה כולל על פי ישעיהו ,לא להתפלל אלא במקרי חירום ,גם מכיוון שזה גם על פי הנאמר,
יום המנוחה של האל וגם מכיוון שתפילות נעשות בדרך כלל ,מה לעשות ,לשם העשייה.
וכך גם לגבי דיבור עם אנשים ,אם אתם מדברים עם אנשים בשביל להשיג מטרות וכאלה
ולא לשם הפנאי והכיף ,זאת כבר מלאכה וזה אסור.
מגלל דברי ישעיהו על כך שצריך להתענג בשבת ,אם בכל זאת משעמם ואין מה לעשות,
אפשר לעשות גם מלאכת עשייה ,לפי הבנתי  -אך באופן חופשי ורק לשם העברת הזמן או
הכיף ,אך זאת בכל זאת חריגה וכך גם לגבי מקרים שאין ברירה וצריך את הזמן בשבת
כדי לעשות עשייה כלשהי או שנפגעים בצורה חמורה כלשהי (התכוננות למבחן דוחה
שבת?)
ואסיים בחידוד הנאמר על ההבדלים בין מלאכת עשייה לבין עשייה שהיא פנאי ומנוחה:
אם אדם בונה רהיט בשבת (עושה רעש לשכנים ,לא טוב) אך הוא עושה את זה לא לשם
השגת הרהיט המורכב ,אלא בשביל הכיף שבתחביב ,אין זו מלאכת עבודה .אם אדם בונה
רהיט בשבת ,מכיוון שזאת פעולה שיש בה שימוש ותועלת מלאכה לעשותה או כדי למשל
להרוויח כסף בעד עמלו ,אז זה כבר מלאכת עבודה וזה אסור על פי הדיבר .אם אדם כותב
בשביל הכיף  -מותר ,אם אדם מכין שיעורי בית בשבת  -אסור.
וזו ,הבנתי ,על מצוות השבת בתנ"ך.
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פקוח נפש ומעשה טוב דוחים מצווה
אף על פי ששבת היא מצווה חשובה הרשומה בעשרת הדברות ,יש הלכה האומרת שניתן
לחלל שבת אם זה כדי להציל מפיקוח נפש.
הטעם הוא מהפסוק "וחי בהם" ,ופוסקי ההלכה הקדומים דרשו :ולא שימות בהם ,שמשם
למדו שפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה.
דבר נוסף שדוחה שבת ומצוות אחרות במידה מסוימת הוא מעשה טוב ואמנם לא כל מעשה
טוב ,אך יש מעשים טובים שימצא חן בעיני האל יותר שחיללת שבת כדי לעשות אותם,
מאשר שהמשכת לשמור על זכותך להימנע ממלאכה בשבת.
הטיעון הזה נובע גם מהטיעון שצדיק שעשה רק מעשים טובים כל חייו ,אך לא עשה מצווה
אחת של בין אדם למקום ,עדיין יגיע לגן עדן ,כי לא יתכן שישלחו אדם טוב לגיהינום ועל
כן מעשה טוב הוא לא רק תחליף להתקדשות במצוות ,הוא לפעמים נעלה עליה .שכן המצב
ההפוך ,לא מתקיים ,יהודי מאמין שמקיים רק מצוות שבין אדם לאל אך עושה מעשים
רעים לזולתו ,לא אמור להגיע לגן עדן ללא ניקוי קודם ,שכן לגן עדן מגיעים על פי
האמונה רק האנשים הטובים באמת.
ואם נמנעת מלעשות מעשה טוב ,כי היית כבול במצווה ,אז העשייה של המצווה היא לא
טובה ,כי המטרה של האל והמצוות הוא שהאדם יעשה טוב ,גם לעצמו אך גם לאחר ,ולא
סביר שימצא חן בעיני האל שבשמו עשית מעשה רע ,שכן אין זו הכוונה של התנ"ך.
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כעבור חצי שנה של שמירת שבת – חלק א' – כניסת השבת
שבת שלום.
התחלתי מוקדם ,יש עוד  7שעות של שבת ,בהקדמה.
ואולי עוד כמה שעות אחר כך ,אם כמה שהשבת נגמרת מאוחר כבר אפשר להמשיך אותה
עד יום ראשון בבוקר.
את הארכת השבת אימצתי מהחב"דניקים ,אבל כעיקרון גם השישה מבורכים אז השבת לא
צריכה להתארך מדי ,זאת סתם עצלנות יתר.
ודווקא רציתי לעשות עוד דברים ,אבל הרגשתי שמספיק ,אז אמרתי כבר יאללה שתיכנס
השבת.
ועשיתי ברכה ארוכה
על דברים טובים
ועל דברים רעים
הרמת כוסית כזו לפני האל כמו שאני רואה את זה.
כמה מילים על השבוע שהיה לפני האל
עד דברים שאני רוצה לומר
ובירכתי על האלכוהול
ובירכתי את השבת הזו
וגמרתי לשתות
ועכשיו קצת רוממות רוח,
נחמד שהשבת נכנסת כשאתה שיכור קלות,
מבושם עונג שבת,
ו...
שבת ,נחים ונהנים.
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כעבור חצי שנה של שמירת שבת – חלק ב' – משבר השבת
(כהמשך לרשומה הקודמת)
ברוך אתה האל שהוציא את אבותינו ממצריים,
ביד חזקה ובזרוע נטויה,
מעבדות
והאם מצאנו נוגש חדש במקום פרעה?
האם אנו עבדים לאלוהים?
על פי גישות לא טובות ונכונות מסוימות  -כן ,אנחנו עבדים של האל .מבחירה.
אך אין הדבר כך מבחינתי וכך גם מדברי משה על השבת.
אני הרגשתי היום קצת משועבד ,מכל הכללים האלה והצורך להתמיד בהם.
ועל כן החלטתי לצאת לחופש מהכלל ולהיות בשבת הזה חופשי משמירת שבת.
לא חושב לעבוד במיידי או משהו ,אבל אולי קצת כשמשעמם בשבת ונמאס מכל היותר מדי
פנאי ,אוכל לעשות גם קצת עשייה או פעולה ולקדם דברים ,גם אם זה לא פנאי או כיף או
מנוחה.
אם כלל שמירת השבת מכביד עליי ,אוכל לצאת ממנו לחופש.
לא לכל הזמן ,כי אז אני אפר את עשרת הדיברות,
ואין אני מרצוני החופשי רוצה בכך  -שאחרת כבר אולי עדיף שאעזוב את האמונה לדעתי
כעת ,אבל לשבוע ,או קצת יותר  -עד שארגיש חופשי שוב ומוכן לחזור.
שבת שלום לכל מי ששומר השבוע,
אני יצאתי קצת לחופש.
אני לא עבד של האל,
אני מקיים את המצוות מרצוני.
כי מצוות הם זכות ולא חובה .מבחינת גן עדן וגיהינום ,אני הרי יוצא זכאי מספיק מגלל
מעשים טובים .או לפחות כוונות טובות ) :שזה יותר קובע.
ואין אני עושה רע לאדם אחר ,בכך שאני לא שומר שבת.
-----ואכן ,באותה השבת עשיתי התקדמות בהגהת ספר זה ,העריכה החמישית .כעבור שבוע
החלטתי שהספיק לי השחרור הזה ממצוות וחזרתי לקיים שמירת שבת כדרכי ,חוץ מהעניין
שבמהלך ההגהה ,עברתי שוב על שכתבתי כשהתחלתי לשמור שבת והבנתי שלשם עונג
שבת ,עבודה קלה בעצם מותרת ,אך אם זה לשם כך שהשבת תעבור בהנאה גדולה יותר
וללא סבל ,שכן השבת היא זכות ולא חובה.
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לא טוב היות האדם לבדו
מצוות לאדם מאמין אינם חייבות להיות כרוכות בברית דרמטית כמו הר סיני או בציווי
ישיר של האל .עבור האדם המאמין ,קיום רצון האל גם אם האל לא ציווה על כך במפורש
גם היא מצווה.
כך למשל "פרו ורבו ומילאו את הארץ" זאת ברכה לאדם ולא ציווי עבורו ,אלוהים לא
מכריח את האדם לעשות זאת – אלא מאחל לו בהצלחה בדרכו בעולם ואף על פי כן מכיוון
שאלוהים אמר לאדם שזה מה שהוא רוצה ,הברכה הזו נתפסת בעיני רבים כציווי ,אולי
המצווה הראשונה המופיעה בתנ"ך וכבר בפרק הראשון שבו.
בפרק השני של ספר בראשית ,אלוהים מגלה רצון נוסף שלו בנוגע לבני האדםַ " :וי ֹּאמֶ ר
יְּ הוָה אֱֹלהִ ים ,ל ֹּא-טֹוב הֱיֹות הָ אָ דָ ם לְּ בַ ּדֹו; אֶ עֱשֶ ה-לֹו ֵעזֶר ,כְּ נֶגְּ ּדֹו – ".אלוהים אומר שלא טוב
שהאדם יהיה בודד ועל כן צריכים להיות איתו אנשים נוספים שיהיו איתו ,בראש
ובראשונה בת זוג – אך גם חברים אחרים כשיהיו עוד אנשים במין האנושי.
ואמנם זאת לא מצווה כמצוות שמירת השבת למשל ,כי זאת קודם כל מצוות רשות – כי
אלוהים לא מצווה לעשות זאת ,אלא רק מביע את רצונו בעניין מסוים ושנית מכיוון שזאת
מצוות רשות ,אין פה כלל הכרח או סנקציות למפרים את החוק ,מלבד אולי בדידותו של
המפר .אך זו בכל זאת מצווה ככל המצוות – כי היא נועדה למלא את רצון האל שאותו
שיתף בסיפור הבריאה.
וטענה זו יכולה להיות גם טענת מגן עבור הומוסקסואליים במקרה ויגיעו לבית דין של
מעלה וישאלו על מעשיהם .הם יכולים להגיד שאמנם יש מצווה שאומרת
שהומוסקסואליות היא אסורה מכיוון שהיא טומאה חמורה ,אך האל גם אמר שלא טוב
היות האדם לבדו – ועל כן כדי לקיים את המצווה הראשונה ,נאלץ אותו אחד להפר את
המצווה השנייה.
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מצוות איסור כלאיים
יש במקרא  2מקורות העוסקים במצווה שבה נאמר שאין לערבב מינים שונים מהחי
והצומח ביחד במצבים מסוימים.
בספר ויקרא ,יט ,יט נאמר בקובץ חוקים כלליים" :אֶ ת-חקֹּ תַ יִ ,ת ְּשמֹּ רּו--בְּ הֶ ְּמ ְּתָך ל ֹּא-
תַ ְּרבִ י ַע כִ לְּ אַ יִם ,שָ ְּדָך ל ֹּאִ -תז ְַּרע כִ לְּ אָ יִ ם; ּובֶ גֶד כִ לְּ אַ יִם שַ עַטְּ נֵז ,ל ֹּא ַי ֲעלֶה ָעלֶיָך".
בפירוש משה ,בספר דברים ,כב ,ט-יא ,נאמר " :ט ל ֹּאִ -תז ְַּרע כ ְַּר ְּמָך כִ לְּ אָ יִם :פֶןִ -תקְּ ּדַ ש
ּותבּואַ ת הַ כ ֶָרם{ .ס} י ל ֹּא-תַ חֲרֹּ ש בְּ שֹורּ-ובַ חֲמֹּ ר,
הַ ְּמלֵאָ ה ,הַ ז ֶַרע אֲשֶ ר ִתז ְָּרעְּ ,
יַחְּ ּדָ ו .יא ל ֹּא ִתלְּ בַ ש שַ עַטְּ נֵז ,צֶ מֶ ר ּופִ ְּש ִתים יַחְּ ּדָ ו".
ויש כאן בעצם  3תת-מצוות במצוות איסור כלאים:
 .1איסור כלאי בהמה (מהחי) –
אין ליצור בהמה או אולי בכלל חיה ,אשר היא מורכבת בעצם מ 2מינים ביולוגיים
נפרדים – חשוב לציין ,שהדבר לא נוגע רק לחקלאות הקונבנציונלית ,אלא גם
לחקלאות הגנטית העתידנית – לא נאסר לפתח מינים חדשים ,אך אין ליצור מין חדש
משני מינים ביולוגיים טבעיים קיימים ,או במילים אחרות – אפשר ליצור פרה שתייצר
חלב טעים יותר למשל ושיהיו לה תכונות אחרות שפותחו או שונו מהפרה המקורית,
בלי לגרום אבל לסבל ליצור מתכונותיו החדשות כי זה לא מוסרי – אבל אי אפשר
לקחת גנים של פרה וגנים של עז ולערבב אותם ביחד לעז-פרה .ויתכן שיש כאן רמז
עתידני מהאל – כשתהיה הנדסה גנטית ,לא להתעלל בבריאה הטבעית.
בפירוש משה ,מוספת מצווה לחקלאים האדוקים יותר – לא להשתמש ביחד בשני מיני
בעלי חיים נפרדים ,למשל בשור וחמור ביחד .אלא רק בשני חמורים או בשני שוורים.
 .2איסור כלאיים מהצומח –
לכאורה זה נראה כמו האיסור על החי ,אך בפירוש משה ניתן לראות שמדובר בעצם
בזריעה של שני מיני צומח בשטח חקלאי מוגדר אחד .בפירוש משה למצווה יש גם
ּותבּואַ ת הַ כ ֶָרם ".אם
נימוק למצוות הכלאיים" :פֶןִ -תקְּ ּדַ ש הַ ְּמלֵאָ ה ,הַ ז ֶַרע אֲשֶ ר ִתז ְָּרעְּ ,
כך ,מדובר למעשה באותו איסור לדעת משה כמו האיסור מהחי – אל תתחילו ליצור
תערובות מינים מצמחים קיימים ,אל תרכיבו על מין של עץ אחד ,למשל ,מין של עץ
אחר .אותו איסור לחקלאות הרגילה ולחקלאות הגנטית המודרנית שלא להתעלל
בבריאה שהאל יצר – ניתן לשכלל ולעצב מינים קיימים ,אבל אין ליצור למשל ,את
חיטת-הענבים.
 .3איסור כלאיים בביגוד –
איסור על לבישת שעטנז ,שהוא בגד העשוי מצומח וחי ביחד או ספציפית – מצמר
ופשתן ביחד כמו שמוסבר בספר דברים ,מהו בעצם שעטנז .לא ניתן נימוק לתת
המצווה הזאת.
אם כך מצוות כלאיים בעצם מגבילות את ההיתר הראשוני שניתן לאדם בספר
בראשית ,שהוא השולט בעולם החי ובטבע והוא בעצם יכול לעשות בו כרצונו .האדם
לא יכול לערבב בין מינים ועל כן למשל פרדות ,כלאיים בין סוס לחמור ,נאסר כאן.
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אך כשהמינים מספיק דומים ומקימים צאצאים פוריים ,כמו במקרה של שני זני כלבים
שונים ,כשמדובר באותו מין ביולוגי ,זה כנראה בסדר.
מצווה זו היא כנראה רלוונטית כעת יותר מבעבר ,שכן המצווה הזאת היא המצווה
היחידה אולי המתייחסת לנושא החשוב של הנדסה גנטית ויצירת מינים חדשים .ומראה
שבעצם לאל אכפת מעולם הטבע ואף שהוא נתן לאדם חופש בחירה בנוגע לניהול של
עולם החי ,הצומח והדומם – האל מקווה שהאדם יתנהג בצורה מוסרית ולא יתעלל בו
וזאת בדומה למצוות נוספות הנוגעות לטבע – כמצוות איסור עירוב בשר וחלב ,או
המצווה הדומה הבאה מאותו פרק בספר דברים אך פסוקים ו'-ז' ":ו כִ י יִקָ ֵרא קַ ן-צִ פֹור
לְּ ָפנֶיָך בַ ּדֶ ֶרְך בְּ כָל-עֵץ אֹו עַל-הָ אָ ֶרץ ,אֶ פְּ רֹּ חִ ים אֹו בֵ יצִ ים ,וְּ הָ אֵ ם רֹּ בֶ צֶ ת עַל-הָ אֶ פְּ רֹּ חִ ים ,אֹו
עַל-הַ בֵ יצִ ים--ל ֹּאִ -תקַ ח הָ אֵ ם ,עַל-הַ בָ נִים .ז שַ לֵחַ ְּתשַ לַח אֶ ת-הָ אֵ ם ,וְּ אֶ ת-הַ בָ נִים ִתקַ ח-לְָך,
לְּ מַ עַן יִ יטַ ב לְָך ,וְּ הַ א ֲַרכְּ תָ י ִָמים{ .ס}".
בנימוק של משה למעשה למצוות איסור כלאיים מהצומח ,יש אמירה למעשה "החיים
הם קדושים" – כי יצירת חיים בפסוק זה היא מבחינת האל קידושם וכי גם הצמחים
הם בעצם יצורים חיים ,אם כי מקריאה כללית במקרא ניתן להבין שעל פי רוב פחות
חשוב להתייחס אליהם בצורה מוסרית מיוחדת מאשר כלפי עולם החי.
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טבילה – דוגמא לטקס כניסה לכבוד אמונה חדשה
אחד הדברים הראשונים שהרגשתי לאחר שחזרתי בתשובה בפעם הראשונה היה צורך
להיטהר ,ובאופן טבעי בחרתי את דרך הרחצה ,להיטבל..
לעומת זאת ,בפעם השנייה שעברתי את השער לא הרגשתי צורך לעבור טקס מיוחד מלבד
תפילת השער עצמה אף ששמחתי על הצלחת המעבר כי רציתי בה (תנאי למעבר) ולא
עשיתי טבילה – גם מגלל שהייתי מאוכזב מכך שניסיון הטבילה הקודם לא הרגיש לי
מיסטי באופן מיוחד .עדיין זה טקס כניסה לדת היהודית על פי המסורת וכך גם במסורת
הנוצרית ומי שמעוניין יכול לקרוא עליו קצת יותר ,הנה:
ביהדות:
ביהדות ,טבילה היא מצווה המוטלת בנסיבות מסוימת על גברים ועל נשים .בימינו חובת
הטבילה מוטלת בעיקר על נשים נשואות ,כדי להיטהר מנידתן .רוב הטבילות נעשות
במקווה ייעודי [מעין בית מרחץ או בריכה מחוממת או סלון יופי רק חרדי ,ככה שיש ספרי
תהילים ומגזינים ממאה שערים באזור ההמתנה] ,אבל ניתן לטבול גם במקווי מים טבעיים
כימים ואגמים .מקור המצווה במשפט המקראי "וְּ ָרחַ ץ בַ מַ יִם אֶ ת-כָל-בְּ שָ רֹו" או "ובא במים
וטהר" או "וְּ ל ֹּא ְּתטַ מֵ א אֶ ת-הָ אָ ֶרץ"[ .יש לציין שטומאה איננה בהכרח חטא ,אלא יותר סוג
של מצב]
מצוות הטבילה כוללת הכנסת כל הגוף למים .על הגוף הטובל להיות עירום ,ואסור שתהיה
כל חציצה בין הגוף ובין המים .טבילה הנעשית על ידי אדם שחייב בטבילה מלווה בברכה.
נוסח הברכה הוא " :ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על
הטבילה" .
הטבילות היחידות שנשארו מן התורה הן טבילה של אישה נידה או כל אישה שנאסרה
לבעלה כחלק מדיני טהרת המשפחה* ,טבילת גרים עם כניסתם ליהדות** וטבילת כלים
חדשים שנקנו מגוי (שיש הסוברים שחיובה מהתורה) ונהוגה גם טבילה לפני יום החופה.
אם זאת אין איסור על טבילה יומית ולמעשה חסידים בימינו מרבים ללכת למקווה כמדי
יום ולהשתכשך להנאתם בבריכה מחוממת של  40סאה מי גשמים [בערך  +מחוטאים
מסיבות רפואיות בכלור].
מי שמעוניין למצוא מקווה הקרוב לאזור מגוריו מוזמן לעבור באתר של משרד הדתות שם
יש קישור לנושא ב
http://www.dat.gov.il/religion/console/mng/mikve_search.aspx

פירושי כוכבים:
* אישה נטמאת עם תחילת המחזור החודשי שלה ,אז היא נידה .יולדת נטמאת עם הלידה
ונשארת במצב זה מספר שבועות לאחר הלידה  ,כאשר המועד המדויק משתנה על פי מין
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היילוד .אישה טמאה חייבת לטבול אם ברצונה לקיים יחסי מין[ .זה מראה על היחס של
הדת היהדות לסקס כאל דבר קדוש באופיו בעל מימד רוחני מלבד פיזי כך שיש להתקדש
לקראתו ,למעשה יש על זה דיון לוהט עכשיו בקרב הכיפות האם להתיר לבנות רווקות
ללכת למקווה לפני הנישואים{דבר שיתיר להם לכאורה לעשות סקס}]
** איש או אישה שמתגיירים ועוברים ליהדות חייבים אף הם בטבילה ,כחלק האחרון של
תהליך הגיור שלהם ,אם כי כשבית המקדש היה קיים היה נהוג לסיים את התהליך
בהקרבת קורבן .בימי הביניים היה נהוג בקהילות יהודיות מסוימות באירופה כי גם מומרים
שביקשו לחזור לקהילה היהודית נדרשו לטבול .בכמה תשובות מתקופה זו מורים רבנים
לאלה המבקשים לשוב בתשובה על עוונות מסוימים לטבול.
בנצרות:
בנצרות ,הטבילה היא הטקס המכניס את המאמינים אל הכנסייה ,והוא אחד משבעת
הסקרמנטים (טקסים) המרכזיים בנצרות.
הטבילה נעשית בהקשר של טבילת ישו לאמונה החדשה בידי יוחנן המטביל בנהר הירדן.
ולאחריה מבוצעת טקס המשיחה בשמן מבושם המשלימה את ההמרה לנצרות.
באסלאם:
קיימת רחצה של חלקי גוף מסוימים לפני התפילה הנקראת ודוא .קיימים גם טקסי טהרה
נוספים.
בהינדואיזם:
נהר הגנגס הקדוש עולה לי לראש.
בדת הזורואסטרית:
טקסי טהרה מתקיימים לפני התפילה ,והם כוללים רחצת הגוף .לכלוך נחשב קשור ברוע
ולכן קיימת הקפדה יתרה על ניקיון בדת הזורואסטרית.
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סודות מהמקווה
כל גר ביהדות חייב להיטבל בסיום תהליך המרתו ליהדות [פעם היה גם הקרבת קורבן
בבית המקדש .יהיה בימינו ב"ה] ,אומנם אני לא בדיוק גר אבל הרגשתי מעין צורך
להיטהר לאחר החזרה שלי בתשובה בתחילת השבוע.
האמת שעם הניסיונות שלי באמבטיה ובים לא ממש הרגשתי מזה אפקט יותר מדי מיוחד
חוץ מזה שהיה נחמד ללכת לים ,אפילו שהוא היה ממש גבה גלי..

טיפים על טבילות /טקסי טהרה:
* יש להתנקות עוד לפני הטקס :מקלחת ,צחצוח שיניים ,גזירת ציפורניים וכו' .....ניתן גם
להסתפר לפני.
* צריכות להיעשות בפרטיות ובשלווה ובלי הפרעות משפחתיות או אחרות ,אף כי ניתן
לעשות את זה עם חבר/ה ,בן משפחה וכו'.
* צריכות להיעשות מתוך כוונה כלשהי
* יש גם ברכה/תפילה שצריך לברך בלפני ,יש כמה אפשרויות ונוסחים ,הברכה הפשוטה
והקלה ביותר שמצאתי היא" :ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו
וציוונו על הטבילה" .ככה לפחות ע"פ ההלכה.
* אם יש לך אמבטיה מספיק גדולה ,ניתן להוסיף קטורת ,נרות ומוזיקת רקע נעימה..
* צריך שכל הגוף יהיה מכוסה במים ,לכן קשה לעשות את זה למעשה באמבטיה.
* אסור שתהיה חציצה עם המים ,כלומר זה צריך להיעשות בעירום ,אם כי הבנתי שאפשר
להשתמש גם בבגד ים רחב במקרים שאי אפשר או לא נוח.
* זה לא בהכרח רק מים ,מותר להשתמש גם בסבון ,שמפו ,תחליבים וקרמים .ואפשר
כנראה גם להוסיף כל מיני דברים למים כמו צמחי מרפא וכד' ..למרות שהתוספות האלה
הם למעשה לא חלק מהטקס אלא פשוט אם כבר מתרחצים אז למה גם לא להסתבן?
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שיבוט-ה
שיבוטה זה דג .דג שמאד ידוע לדתיים .זה דג שעל פי השמועה או מדרש מסוים יש לו בדיוק
טעם של חזיר או לפחות לחלק ממנו.
שיבוט זה  cloneבעברית ,תוצר מעבדות גנטיות של יצור חי .כמו התרנגולות המהונדסות
שלמעשה אוכלים היום.
בעתיד אפשר יהיה ליצור מיני שיבוטות גנטיות וזה פטנט שלי כי לדעתי אני הראשון שחשבתי
על זה.
כדי שדג יהיה כשר צריך להיות לו סנפירים וקשקשת.
אפשר בעתיד יהיה ליצור מגנים של חזיר למשל ודג ,שיבוטה אמיתית  -זה חזיר ,אבל יש לו
סנפירים קשקשים והוא שוחה במים והתוצאה בשר חזיר למשל כשר.
מה יהיה אם זה בעוד  30שנה כשזה יהיה קל לעשייה זאת כבר שאלה אחרת .הייתם אוכלים
דג-חזיר שיבוטי כשר? למה לא? תרנגולות משובטות אתם אוכלים ...גם אם לא ידעתם.
================
ובנושא דומה ,הידעתם שלמעשה כריש הוא כשר?
יש לו סנפירים ,תוכלו לראות בתמונות.
יש לו קשקשים ,גם אם קשקשים אחרים מהדגים הרגילים הם עדיין קשקשים.
ככה שזה רק עניין של פרשנות רבנית שמגללה הכריש הוא לא כשר.
רבן בן כריש בנסיבות תרבותיות קצת שונות ,יכל לפרש שכריש הוא כשר והקשקשים של
הכריש הם בסדר ולא כמו שהטענה אומרת שהם מסוג אחר.
ושני דורות אחרי זה ,זאת היתה מצווה לאכול בשר כריש בסדר ראש השנה למשל ,שנהיה
חזקים ככרישים או משהו.

וכל ההיסטוריה והתרבות היהודית היתה משתנה.
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כשרות ,טהרה וטומאה – או – האם חזירים יכולים להיות כשרים ,חלק 2
טהרה וטומאה ,אינם משהו שהוא טוב או רע בעיני האל ,אלא יותר יפה מול מגעיל בעיני
האל.
למשל מצאתי ג'וק מת במקום כלשהו בבית ,מתחת לכרית על הרצפה וזה מאד הגעיל
אותי,
כשזרקתי את הג'וק לשקית אשפה בכמות מפיות נייר גדולות רבה ,הבנתי מה הפירוש של
טמא וטהור ביהדות.
אדם טמא ,הוא לא אדם רע בהכרח ,אלא פשוט אדם שמגעיל את האל ,מלוכלך ,מזוהם
ומסריח כזה.
אדם טהור ,הוא לא אדם טוב בהכרח ,אלא פשוט אדם שמבחינת האל הוא נראה לו נקי
ומריח טוב יותר מטאפורית.
מויקיפדיה  -ערך כשרות:
"בהלכה קיימת מערכת כללים וחוקים מסועפת באשר לכשרות המזון מן החי .מערכת זו
מבוססת על רשימת בעלי החיים המותרים והאסורים באכילה ,המופיעה בתורה ( .ספר
ויקרא ,פרק י"א ,וספר דברים ,פרק י"ד(.
אך למה ללכת למקור שני או שלישי או מי יודע כמה ולא ללכת ישר למקור הראשון?
התורה.
ויקרא  -החלק על בעלי חיים יבשתיים :
יִש ָראֵ ל ,לֵאמֹּ ר :ז ֹּאת
"א וַיְּ דַ בֵ ר יְּ הוָה אֶ ל-מֹּ שֶ ה וְּ אֶ ל-אַ הֲרֹּ ן ,לֵאמֹּ ר ֲאלֵהֶ ם .ב ּדַ בְּ רּו אֶ ל-בְּ נֵי ְּ
הַ חַ יָה אֲשֶ ר ת ֹּאכְּ לּוִ ,מכָל-הַ בְּ הֵ מָ ה אֲשֶ ר עַל-הָ אָ ֶרץ .ג כֹּ ל מַ פְּ ֶרסֶ ת פ ְַּרסָ ה ,וְּ שֹּ סַ עַת שֶ סַ ע פְּ ָרסֹּ ת,
ּוממַ פְּ ִרסֵ י
מַ ֲעלַת ג ֵָרה ,בַ בְּ הֵ מָ ה--אֹּ תָ ּה ,ת ֹּאכֵלּו .ד אַ ְך אֶ ת-זֶה ,ל ֹּא ת ֹּאכְּ לּוִ ,ממַ ֲעלֵי הַ ג ֵָרהִ ,
הַ פ ְַּרסָ ה :אֶ ת-הַ גָמָ ל כִ י-מַ ֲעלֵה ג ֵָרה הּואּ ,ופ ְַּרסָ ה אֵ ינֶנּו מַ פְּ ִריס--טָ מֵ א הּואָ ,לכֶם .ה וְּ אֶ ת-
הַ שָ פָן ,כִ י-מַ ֲעלֵה ג ֵָרה הּואּ ,ופ ְַּרסָ ה ,ל ֹּא יַפְּ ִריס; טָ מֵ א הּואָ ,לכֶם .ו וְּ אֶ ת-הָ אַ ְּרנֶבֶ ת ,כִ י-מַ ֲעלַת
ג ֵָרה הִ ואּ ,ופ ְַּרסָ ה ,ל ֹּא הִ פְּ ִריסָ ה; טְּ מֵ אָ ה הִ ואָ ,לכֶם .ז וְּ אֶ ת-הַ ֲחזִיר כִ י-מַ פְּ ִריס פ ְַּרסָ ה הּוא ,וְּ שֹּ סַ ע
שֶ סַ ע פ ְַּרסָ ה ,וְּ הּוא ,ג ֵָרה ל ֹּא-יִ גָר; טָ מֵ א הּואָ ,לכֶם .ח ִמבְּ שָ ָרם ל ֹּא ת ֹּאכֵלּוּ ,ובְּ נִבְּ לָתָ ם ל ֹּא ִתגָעּו;
טְּ מֵ ִאים הֵ םָ ,לכֶם".
וויקיפדיה מפרשת:
"בהמות :בהמות טהורות ,המותרות באכילה ,הן בהמות בעלות פרסה שסועה שהן
גם מעלות גרה .בהמה שלה רק אחד משני סימנים אלו איננה כשרה לאכילה,
כגון גמל שהוא מעלה גרה אבל לא מפריס פרסה ,והחזיר שהוא מפריס פרסה ,אבל אינו
מעלה גרה .בהמות נוספות חסרות את שני הסימנים ואינן כשרות".
כמו שרשמתי קודם ,טמא הוא פשוט מלוכלך בעיני האל ,לא רע ובנוסף מודגש שזה טמא
לבני ישראל ולא טמא באופן כללי (המילה לכם) .עם קצת הנדסה גנטית ,אני מאמין
שבעתיד אפשר יהיה לעשות גמלים עם פרסות למשל ,מה תהיה דעת היהדות הפורמלית
על כך? מעניין יהיה לראות.
ונעבור לפירוש משה רבינו ,בספר דברים י"ד:
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"ג ל ֹּא ת ֹּאכַל ,כָל-תֹועֵבָ ה .ד ז ֹּאת הַ בְּ הֵ מָ ה ,אֲשֶ ר ת ֹּאכֵלּו :שֹור ,שֵ ה כְּ שָ בִ ים וְּ שֵ ה
ּותאֹו ָוזָמֶ ר .ו וְּ כָל-בְּ הֵ מָ ה מַ פְּ ֶרסֶ ת פ ְַּרסָ ה ,וְּ שֹּ סַ עַת
עִ זִים .ה אַ יָל ּוצְּ בִ י ,וְּ יַחְּ מּור; וְּ אַ קֹו וְּ ִדישֹּ ןְּ ,
שֶ סַ ע ְּשתֵ י פְּ ָרסֹות ,מַ ֲעלַת ג ֵָרה ,בַ בְּ הֵ מָ ה--אֹּ תָ ּה ,ת ֹּאכֵלּו .ז אַ ְך אֶ ת-זֶה ל ֹּא ת ֹּאכְּ לּוִ ,ממַ ֲעלֵי
ּוממַ פְּ ִריסֵ י הַ פ ְַּרסָ ה ,הַ ְּשסּועָה :אֶ ת-הַ גָמָ ל וְּ אֶ ת-הָ אַ ְּרנֶבֶ ת וְּ אֶ ת-הַ שָ פָן כִ י-מַ ֲעלֵה ג ֵָרה
הַ ג ֵָרהִ ,
הֵ מָ הּ ,ו ַפ ְּרסָ ה ל ֹּא הִ פְּ ִריסּו--טְּ מֵ ִאים הֵ םָ ,לכֶם .ח וְּ אֶ ת-הַ ֲחזִיר כִ י-מַ פְּ ִריס פ ְַּרסָ ה הּוא ,וְּ ל ֹּא ג ֵָרה-
טָ מֵ א הּואָ ,לכֶם; ִמבְּ שָ ָרם ל ֹּא ת ֹּאכֵלּוּ ,ובְּ נִבְּ לָתָ ם ל ֹּא ִתגָעּו".ובכן ,כאן נאמרת המילה תועבה ,משה מדגיש את הטומאה ומביא אותה לרמה של תועבה -
שהיא טומאה חמורה ביותר (ממש מגעיל ,איכס ,פוי ,כמו תולעת מתה במקום ג'וק מת
בדוגמא מהתחלת הרשומה) .יש לזכור ,זה משה שנותן מצוות רשות לאדוקים יותר בעם,
אך אין כאן רשות כי המצווה נזכרת גם בתורת האל למשה ,רק הדגשה ,מלבד זה ,המצוות
הרשומות זהות ואין הבדל ביניהם.
ונסיים בשאלה על ההנדסה הגנטית ,אם אפשר יהיה לעשות גמל מפריס פרסה או חזיר
שהוא גם מעלה גירה ,האם הם יהיו כשרים?
התשובה היא כן ,מכיוון שמדובר במצווה מנומקת-מניע (ראו הרשומה על המצוות
בסוכות)  -האל אומר שאם נהנדס חזיר שהוא גם מעלה גירה ,הוא יעמוד ב 2התנאים וניתן
יהיה לאכול אותו ככשר אף שהוא *כרגע* בצורתו לא מעלת הגירה ,לא כשר.
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כשרות – ספר ויקרא מול ספר דברים
במקרא יש שני מקורות לגבי כשרות ,הבה נבחן אותם:
ויקרא יג א-ח :רק החלק על בעלי חיים יבשתיים כשרים:
יִש ָראֵ ל ,לֵאמֹּ ר :ז ֹּאת
"א וַיְּ דַ בֵ ר יְּ הוָה אֶ ל-מֹּ שֶ ה וְּ אֶ ל-אַ הֲרֹּ ן ,לֵאמֹּ ר ֲאלֵהֶ ם .ב ּדַ בְּ רּו אֶ ל-בְּ נֵי ְּ
הַ חַ יָה אֲשֶ ר ת ֹּאכְּ לּוִ ,מכָל-הַ בְּ הֵ מָ ה אֲשֶ ר עַל-הָ אָ ֶרץ .ג כֹּ ל מַ פְּ ֶרסֶ ת פ ְַּרסָ ה ,וְּ שֹּ סַ עַת שֶ סַ ע פְּ ָרסֹּ ת,
ּוממַ פְּ ִרסֵ י
מַ ֲעלַת ג ֵָרה ,בַ בְּ הֵ מָ ה--אֹּ תָ ּה ,ת ֹּאכֵלּו .ד אַ ְך אֶ ת-זֶה ,ל ֹּא ת ֹּאכְּ לּוִ ,ממַ ֲעלֵי הַ ג ֵָרהִ ,
הַ פ ְַּרסָ ה :אֶ ת-הַ גָמָ ל כִ י-מַ ֲעלֵה ג ֵָרה הּואּ ,ופ ְַּרסָ ה אֵ ינֶנּו מַ פְּ ִריס--טָ מֵ א הּואָ ,לכֶם .ה וְּ אֶ ת-
הַ שָ פָן ,כִ י-מַ ֲעלֵה ג ֵָרה הּואּ ,ופ ְַּרסָ ה ,ל ֹּא יַפְּ ִריס; טָ מֵ א הּואָ ,לכֶם .ו וְּ אֶ ת-הָ אַ ְּרנֶבֶ ת ,כִ י-מַ ֲעלַת
ג ֵָרה הִ ואּ ,ופ ְַּרסָ ה ,ל ֹּא הִ פְּ ִריסָ ה; טְּ מֵ אָ ה הִ ואָ ,לכֶם .ז וְּ אֶ ת-הַ ֲחזִיר כִ י-מַ פְּ ִריס פ ְַּרסָ ה הּוא ,וְּ שֹּ סַ ע
שֶ סַ ע פ ְַּרסָ ה ,וְּ הּוא ,ג ֵָרה ל ֹּא-יִ גָר; טָ מֵ א הּואָ ,לכֶם .ח ִמבְּ שָ ָרם ל ֹּא ת ֹּאכֵלּוּ ,ובְּ נִבְּ לָתָ ם ל ֹּא ִתגָעּו;
טְּ מֵ ִאים הֵ םָ ,לכֶם".
דברים יד א-ח :רק החלק על בעלי חיים יבשתיים כשרים:
"א בָ נִים אַ תֶ ם ,לַיהוָה אֱֹלהֵ יכֶם :ל ֹּא ִת ְּתגֹּ ְּדדּו ,וְּ ל ֹּא-תָ ִשימּו קָ ְּרחָ ה בֵ ין עֵינֵיכֶם--לָמֵ ת .ב כִ י
עַם קָ דֹוש אַ תָ ה ,לַיהוָה אֱֹלהֶ יָך; ּובְּ ָך בָ חַ ר יְּ הוָה ,לִ הְּ יֹות לֹו לְּ עַם ְּסגלָהִ ,מכֹּ ל הָ ע ִַמים ,אֲשֶ ר עַל-
פְּ נֵי הָ אֲדָ מָ ה{ .ס} ג ל ֹּא ת ֹּאכַל ,כָל-תֹועֵבָ ה .ד ז ֹּאת הַ בְּ הֵ מָ ה ,אֲשֶ ר ת ֹּאכֵלּו :שֹור ,שֵ ה
ּותאֹו ָוזָמֶ ר .ו וְּ כָל-בְּ הֵ מָ ה מַ פְּ ֶרסֶ ת
כְּ שָ בִ ים וְּ שֵ ה עִ זִים .ה אַ יָל ּוצְּ בִ י ,וְּ יַחְּ מּור; וְּ אַ קֹו וְּ ִדישֹּ ןְּ ,
פ ְַּרסָ ה ,וְּ שֹּ סַ עַת שֶ סַ ע ְּשתֵ י פְּ ָרסֹות ,מַ ֲעלַת ג ֵָרה ,בַ בְּ הֵ מָ ה--אֹּ תָ ּה ,ת ֹּאכֵלּו .ז אַ ְך אֶ ת-זֶה ל ֹּא
ּוממַ פְּ ִריסֵ י הַ פ ְַּרסָ ה ,הַ ְּשסּועָה :אֶ ת-הַ גָמָ ל וְּ אֶ ת-הָ אַ ְּרנֶבֶ ת וְּ אֶ ת-הַ שָ פָן כִ י-
ת ֹּאכְּ לּוִ ,ממַ ֲעלֵי הַ ג ֵָרהִ ,
מַ ֲעלֵה ג ֵָרה הֵ מָ הּ ,ופ ְַּרסָ ה ל ֹּא הִ פְּ ִריסּו--טְּ מֵ ִאים הֵ םָ ,לכֶם .ח וְּ אֶ ת-הַ ֲחזִיר כִ י-מַ פְּ ִריס פ ְַּרסָ ה
הּוא ,וְּ ל ֹּא ג ֵָרה--טָ מֵ א הּואָ ,לכֶם; ִמבְּ שָ ָרם ל ֹּא ת ֹּאכֵלּוּ ,ובְּ נִבְּ לָתָ ם ל ֹּא ִתגָעּו".
אפשר לראות ,שבנוסף ל 2התנאים שרשומים בספר ויקרא ,יש בספר דברים הרשאה
נוספת שאינני יודע אם היא מתאימה לכלל שמופיע גם בויקרא והיא מאפשרת למעשה
מספר בעלי חיים שלא נראים בישראל של ימינו בסופרמרקטים במחלקות הבשר ואף על
פי כן הם כשרים ביהדות על פי משה המחמיר וכך רשום בויקיפדיה על כשרות האייל:
"אַ יָל נמנה בתורה בין החיות הטהורות המותרות באכילה (דברים יד ה) ,שעלו תדירות על
שולחנו של המלך שלמה (מלכים א' ה ג) .עד לימינו השתמרו עדויות רבות לשחיטה כשרה
של מיני איילים שונים ברחבי העולם ,ובהם :אייל הכרמל ,אייל קנדי ,יחמור
אירופי ) (Dama damaואייל הצפון .בישראל התעורר פולמוס הלכתי לגבי כשרותו של
האיל האדמוני".
ובכן ,במקום חזיר ושרימפס ,אפשר להסתכל על חיות שכן מותרות על פי היהדות ולהחזיר
אותם ולו גם מדי פעם לשולחננו ויש כל מיני סוגים של איילים ובנוסף לכך צבאים
ודישונים ויחמורים ,רק צריך להפוך את כל אלה לחקלאיים ולא ל"בשר ציד" כמו שהם
היום ,לפי הספרות הלועזית אני זוכר שבשר של איילה הוא מאד רך וטעים ,אולי אפשר
לנסות את זה וזה אפילו שבאופן אישי אני מסתפק בסוגי הבשר שאני אוכל כיום.
(אקו ,תאו וזמר  -את זה נשאיר לארכיאולוגים ולחוקרי השפות העתיקות באזור ואולי יום
אחד נמצא עוד משהו )
הערה לסיום :הביטוי "שה כשבים" הוא במקור התנכ"י.
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שנהיה לפיראנה ולא לקרפיון
פיראנה למי שלא יודע ( :ויקיפדיה)  :הוא דג טורף קטן גוף המשתייך לתת-משפחת
הפיראניים שבמשפחת החריתיים .מקור השם 'פיראניה' בשפה אמריקאית מקומית ,ככל
הנראה מטופי עתיקה ,כשהתרגום המילולי של שמו הוא "דג-שטן" ,או מגוארני ,שם
פירושו "דג-שיניים".
גופו של הפיראניה צר ,ורוחבו מספר סנטימטרים .אורך פרט בוגר בין  15ל 25-ס"מ
לערך ,אף שנתפסו פרטים גדולים יותר ,שאורכם כ 40-ס"מ.
הפיראניות חיים בקבוצות של עשרות פרטים ,השוחים במהירות רבה ובסמיכות זה לזה.
כשמזדמן להם טרף ,קבוצת הפיראניות שוחה אליו בזריזות רבה ונושכת אותו .בדרך כלל
אין הם הורגים את טרפם מיד אלא רק 'נוגסים' ממנו נגיסה אחת .לאחר נשיכת הטרף,
הדם הזורם מן הקורבן ממריץ את הפיראניות ומושך פרטים נוספים לאזור הטרף.
דגי הפיראניה ידועים בעיקר בשל שיניהם החדות ,שהוציאו להם מוניטין של
אוכלי בשר רצחניים; זהו מיתוס הנכון רק בחלקו :למרות האגדה האורבנית הנפוצה ,רק
לעיתים נדירות (בעיקר כשהמים רדודים והמזון נדיר) יתקפו פיראנות אדם בריא המסוגל
לנוע .בכל זאת ,תועדו מקרים של פיראנות הטורפות אדם חי.
עד כאן ,מויקיפדיה ,ועכשיו לגוף הרשומה:
לפיראנות יש סנפירים ויש קשקשת כלכל הדגים במשפחת החריטיים ועל כן הם למעשה
כשרים למאכל על פי דיני הכשרות בספר ויקרא ועל פי דיני הכשרות בספר דברים .ככה
למעשה גם הכרישים ,אך כשהרבנים גילו זאת הם הזדעזעו ופסקו חד משמעית שמכיוון
שכריש הוא דג סחוס ולא דג גרם ,יש לו קשקשים "אחרים" ועל כן הכריש הוא לא
התווכח .לא אתווכח איתם בנקודה זו ,אך אתעקש בעניין הפיראנה – הפיראנה הוא דג
חברתי המסוגל לחסל תוך דקות פרה שמנסה לשתות מים מהנהר בו הם נמצאים ולא
להשאיר ממנו זכר ,ההצלחה שלו למעשה תלויה בשיתוף פעולה .הפיראנה הוא גם דג גרם
כמו קרפיון  :הוא שייך למשפחת החריטיים אשר על פי ויקיפדיה ,שייכת לסדרת
החריטאים " :לחריתאים זנב גדול ,גוף בעל קשקשים משולבים ,עיניים גדולות יחסית
ופיות גדולים ובהם שיניים גדולות ,ורוב בני הסדרה הם טורפים ,".אשר שייכת למחלקת
מקריני סנפיר – דגי גרם בעלי סנפירים קרניים אשר אליהם שייכים בין היתר גם דגי
מאכל נפוצים כגון סרדינים.
ואם נעשה בעזרת גנטיקה כבשה מעלת גרה ומפריסת פרסה שגם איכשהו מצליחה לטרוף
בעלי חיים אחרים? היא לא תהיה כשרה? כמובן שכן .זה שבעל חיים הוא טורף או ניזון
מעשב איננו נזכר כלל בתנאים לבעלי חיים כשרים .החזיר למשל הוא בעל חיים צמחוני
אך איננו מעלה גרה ללא שינויים במעבדות גנטיות ועל כן הוא לא כשר .אם רוצים,
כמובן ,אפשר להמציא כללים חדשים ולהגיד שבעלי החיים לאכילה צריכים גם להיות
צמחוניים – למשל ,מכיוון שכל בעלי החיים שרגילים לאכול אותם הם צמחוניים ,מה גם
שהדבר איננו נכון ואני למשל אכלתי כבר דגים שהם טורפים והיו בהכשרה רבנית שאין
עליה עוררין ,דגי בקלה על פי ויקיפדיה :בָ קָ לָה (ידוע גם בשמות :קוד ,הייק ,מרלוזה,
שיבוטה וזאב ים) הוא סוג של דג טורף החי באזורי המים הקרים באוקיינוס
האטלנטי והשקט .הוא דג מאכל נפוץ" אז נכון שבקלה לא יכול לטרוף בן אדם ,אבל דגים
קטנים אחרים כן .ועל כן ,אתעקש ,דג הפיראנה כשר ומבחינת דברי האל על כשרות ניתן
לברך גם בראש השנה ש"נהיה לפיראנה ולא לקרפיון "..בנוסף ל"שנהיה לראש ולא
לזנב".
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ויש שיגידו ש"משה רבינו לא היה דייג ואף פעם לא ביקר בדרום אמריקה" אבל אם רשום
בתורה ,שהאל התיר את דגי הפיראנה ,ומשה בספר דברים הסכים איתו אז יתכן שהיתה
כוונה מאחורי הדברים כי לטעון הרי שהאל לא ידע על דגי הפיראנה היה מגוחך ,יתכן
למשל ,שהאל לא בהכרח רצה שההולכים אחריו יסתמלו במאכליהם רק ככבשים תמימות.
אחרי הכל – גם דגי הבקלה הכשרים אינם צמחוניים .וכמו כן ,הטרף הטבעי של הפיראנה
הוא לא בני אדם – גם אם הם מסוגלים בהחלט לכך (וכך גם אצל כרישים ,בעלי הסנפירים
ו"הקשקשים האחרים").
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על חוסר-טהרה  :או  :האם להומלס מותר להתפלל?
טהרה היא דרך מקובלת להתנהג לפני שפוגשים את האל או פונים אליו או עושים טקס
כלשהו של אמונה ,זה נהוג עוד ממעמד הר סיני – שבו העברים הקדמונים " ַוי ֵֶרד מֹּ שֶ ה
ִמן-הָ הָ ר ,אֶ ל-הָ עָם; וַיְּקַ ּדֵ ש ,אֶ ת-הָ עָם ,וַיְּ כַבְּ סּוִ ,ש ְּמֹלתָ ם – ".זה שהעברים יוצאי מצריים
התנקו וכיבסו את בגדיהם לפני המפגש עם האל הוא בעצם טקס טהרה ,פשוט להתרחץ
ולהתנקות – נאמר שמי שמיטהר נותן בעצם כבוד לאל והאל יותר נוטה להקשיב לו .גם
טקס נטילת ידיים המקובל כיום ביהדות בהזדמנויות שונות הוא למעשה טקס טהרה.
אך האם טהרה הכרחית? האם האל לא יקשיב גם למי שמתפלל לפניו מלוכלך ולבוש
בגדים מוכתמים וקרועים כמו הומלס מוזנח במיוחד?
לא ידוע באמת למי האל מקשיב ולמי לא ,אך לדעתי ניתן לשער שהטקסיות הדתית היא
יותר כמו עניין של נימוסים לפני האל ,של להיות ראוי אליו ושל התנקות סימבולית
מטומאה שאחזה במאמין קודם ,עניין של תוספת מכובדת לאיכות התפילה אך לא הדבר
שלפיו כל התפילה תעמוד.
כי האל עשוי להקשיב לכולם ,אולי אותו הומלס מתפלל בדבקות רבה מתוך כוונה טובה
ומתוך מחויבות ואמונה שלמה בתפילה וחרף זה שהוא בא מלוכלך ומזוהם לפני האל ,האל
יקבל את תפילתו?
ואולי אותו הומלס הוא אדם טוב בנסיבות משאביו והוא מחייך ואומר תודה לכל אדם
שמביא לו מטבע למרות מצבו וזה מוצא חן בעיני האל ובהזדמנות מיוחדת החליט להקשיב
גם לאותו הומלס פעם אחת ,ללא קשר לזה שהוא מלוכלך.
כי למרות שהנושא של טהרה וטומאה הוא חשוב ורשום פעמים רבות עליו בתנ"ך ,לא רק
עליו יעמוד רצונו של האל וסביר שהאל בהחליטו אם להקשיב לתפילה או לא נתון להרבה
שיקולים שונים שהם מעבר לכמה שהאדם נראה מגעיל (הפירוש של טמא בעצם מבחינה
דתית).
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קודש וקדושה
מהו קודש ומהי קדושה?
על פי ויקיפדיה בערך קדושה (יהדות):
"ביהדות ,התואר קדוש )מילה נרדפת למובדל) ,הוא הבחנה של דבר הנבדל מענייני החומר
והשלילה .שיא הקדושה הוא האל שהוא נבדל במהותו מכל העולם הזה ,והוא בדרגת
הבדלה שאין שני לה .פן נוסף של קדושה הוא דבר שהובדל על ידי האל או לשם האל".
נראה אם הבנתי נכון ,קודש הוא תכונה של דבר (שם עצם) שיש בו קדושה (תכונה) שהיא
דרגת הקירבה לאלוהים שהוא הקודש הטהור והעליון וממנו כל הקדושה שיש בעולם
נובעת.
ומה נובע מקדושת האל?
ראשית ,כל דבר שהאל ציווה או בירך או ייחד מהשאר יש בו קדושה .למשל יום השבת
הוא יום קדוש כי אלוהים בירך אותו והגדיר אותו כיום קדוש .המצוות הם קדושות כי האל
ציווה אותם וביצוע של המצוות מביא להתקדשות ,קבלת השראה מהקדושה האלוהית.
שם האל או פניה אליו או תפילה אליו הם קדושים כי הם שייכים לאל או נוגעים לאל ,אם
דבריו של האל הם קדושים ,הרי שיחה עם האל גם אם האל לא עונה בה יש בה מן
הקדושה או לפחות הניסיון לגעת בקדושה.
נביאים הם קדושים ,כי האל מדבר איתם ובכך מעניק להם מהקדושה שבו.
התנ"ך הוא קדוש ,כי שם האל מופיע בו וכי הוא נכתב על נושא של קדושה וכי מצוות האל
הקדושות מופיעות בו וכי אנשי קדושה כתבו בו .ככל שהקירבה לאל גדולה יותר כך גדולה
גם דרגת הקדושה.
עם ישראל הוא קדוש ,כי הוא מופיע בתנ"ך וכי הברית הקדושה (כי היא מהאל) עם האל
(שהוא הקדוש העליון ומקור כל קדושה) נכרתה איתו ולכן המילה ישראל היא גם כן מן
הקדושה – לא כדרגת שמות האל ,אך מכיוון שעם ישראל הוא קדוש גם שמו הוא קדוש,
מה עוד ששמו ניתן לו על פי בראשית בידי האל בעצמו.
ארץ ישראל היא קדושה ,כי היא נבחרה על ידי האל לתיתה לעם הקודש ,עם ישראל
שבידיו הופקדו המצוות הקדושות של האל הכתובות בספר הקודש.
העברית היא קדושה ,כי בה מדבר עם ישראל – העם הקדוש וכי התנ"ך נכתב בה ,אין זה
אומר שהאל לא יודע שפות אחרות אך הוא בחר בעם אשר שפתו היא עברית ועל כן גם
העברית שבפי העם התקדשה.
ומה עוד נובע מקדושת האל?
מכיוון שהאל הוא קדוש טהור ,כל דבר אשר הוא יוצר יש בו מן הקדושה .על פי האגדה
בתחילת התנ"ך האל ברא את העולם ואת כל אשר בו וייחד מכל הבריאה את החיים ומעל
כל יצירי החיים את האדם ,שנאמר שהוא נברא בצלמו .על כן ,העולם קדוש ובו במיוחד
קדושים החיים ובו במיוחד קדושים בני האדם.
קדוש זה עליון?
ממש לא וגם לא בהכרח טוב יותר ,קדוש זה דבר שיש בו קדושה – משהו שנובע מאלוהים
– על פי התנ"ך וספר איוב  -השטן הוא גם קדוש ,כי הוא יציר אלוהים ופקודו ,אך השטן
הוא ממש לא בהכרח טוב יותר וגם לא בהכרח עליון יותר ,אבל מכיוון שהוא יציר אלוהים
ועובד שלו גם בו יש קדושה .אבל זאת לא בהכרח קדושה טובה.
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הקדושה שלא מאלוהים
מכיוון שכמו שנאמר בחלק הראשון של ספר זה ,יש עוד גורמים בעולם חוץ מאלוהים
שניתן לראות אותם כאלוהיים אף שהם לא אלוהים וניתן להאמין בהם ,כך ניתן גם
לייחס להם קדושה.
במקרים כאלה ,אותו מקור אמונה ויהיה זה ערך ,אידיאולוגיה ,רעיון ,אדם אחר או
אתה עצמך או כל דבר אחר שניתן להאמין בו (אובייקטי אמונה) יהיה מקור הקדושה,
אם אתה אדם מאמין בנוסף למקור הקדושה האלוהי ואולי במשולב איתו ואם לא אז
בנפרד ובלי קיום מקור קדושה של אל עליון בעולם של הלא מאמין .וכמו בקדושה
דתית ,דברים הנובעים מאותו דבר יהיו גם הם קדושים ,אם כי במידה פחותה ממקור
הקדושה עצמו.
הקדושה של אותו אובייקט היא מורגשת מבחינה רגשית ומשפיעה על היחס של האדם
לאותו אובייקט אמונה ומעצבת את אמונתו ואת יחסו למקור האמונה ואת פעולותיו
המושפעות או הקשורות לאותו אובייקט אמונה.
למשל ,אדם שרעיון מסוים קדוש עבורו ייתן יחס רב יותר של כבוד כלפי אותו
אובייקט אמונה ,הקדושה תמשוך אותו אל האובייקט והאדם ירצה לעשות פעולות
הקשורות לאותו מקור קדושה ואשר ייטיבו לדעתו עם מקור הקדושה או ימלאו את
המטרות שאותו אובייקט אמונה יוצר מבחינת האדם המאמין ,כשהמטרה היא קדושה –
אנשים מוכנים יותר לפעול למענה ולעשות בשבילה יותר מאשר בשביל סתם מטרה
שמועילה להם אישית .כשאובייקט אמונה הופך לקדוש גם קשה יותר לשנות אותו
ויותר קשה להשפיע על האדם המאמין מכיוון שהוא מגן מחשבתית יותר על אותו
אובייקט אמונה ומשתכנע פחות לשנות את אמונתו.
קדושה היא למעשה תכונה של האמונה באובייקט אמונה מסוים יהיה זה האל ,ערך,
רעיון או אדם והיא משנה את האמונה והופכת אותה לחזקה יותר וקצת אחרת.
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התקשורת עם האל – מבוא
אין אני יודע בוודאות אם אפשר בכלל להתקשר עם האל או שזה בעצם תקשורת לאל
הפנימי שבך [האמונה בעצמך] שיתכן שמעוגן בצורה כלשהי בקשר עם האל ,אין לי מושג,
כרגע אני עקרונית לא יודע עליו כלום ,לפחות לא באופן ודאי מלבד כמה דברים
אלמנטרים ותחושות של אמונה.
בתנ"ך -אוסף הסיפורים ,המשלים והשירים על ה' אלוהינו ה' אחד ,יש כתובים רבים בהם
ה' מתגלה או מעביר מסר אל אדם או אל העם" :ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם ,עד
אלון מורה והכנעני אז בארץ /וירא [נראה ל ]..ה' אל-אברם ויאמר :לזרעך אתן את הארץ
הזאת .ויבן שם מזבח לה' [יהוה בטקסט הקדוש] הנראה אליו /ויעתק משם ההרה מקדם
לבית-אל ויט אוהלה ,בית אל מים והעי מקדם ,ויבן-שם מזבח לה' ויקרא בשם ה' "
(בראשית ,יב ,ו-ח)
לפי התנ"ך ,נראה שניתן לחלק את התקשורת עם האל ל 2צורות:
* האדם מנסה ליצור קשר עם ה' – הפנייה אל האל נקראת תפילה – למשל בדוגמא
שלעיל ,אברם במזבח השני שהקים מנסה לקרוא לה' ומשתמש גם בעזרי תפילה לשם כך:
קורבן ומזבח .קיימים גם עזרי תפילה אחרים (מותר להקריב קורבנות כיום רק בבית
המקדש מלבד מנהג הכפרות ביום כיפור) כגון כיפה ,תפילין ,טקסטים מוכנים מראש,
משהו להכווין או למקד עליו את התפילה ,סביבה מתאימה כגון בית כנסת או מקום
שמרגישים בו מרוכזים ונוח וכן הלאה.
קיימת גם תפילת רבים שנעשית ביהדות כשיש לפחות מניין – עשרה מתפללים ,בדרך כלל
בבתי כנסת אך לא רק ,תפילת רבים קצת שונה מתפילת היחיד והיא גם בדרך כלל פחות
אישית.
יתכן שיש מקרים שה' גם עונה או לפחות שומע ,יתכן שיש גם צורת פנייה מסוימת
שמעלה את הסיכויים לקבל מהניסיון משהו בחזרה .מותר לכל אדם לנסות לתקשר עם
אלוהים ,אם כי לא תמיד הוא יזכה לתשובה.
* ה' יוצר את הקשר – על פי התנ"ך יכולות להיות מספר צורות בהם ה' מתגלה אל
אנשים ויוצר עימם קשר למשל ע"י קול פנימי או ע"י חיזיון כמתואר לעיל או ע"י מלאכים
[שליחי האל -אפשרי גם אנשים] ,ע"פ התנ"ך לא נראה שה' פונה לכל אדם ואדם באופן
ייחודי אלא רק ליחידי סגולה .סורי .אנשים שה' פונה אליהם קרויים נביאים ,אך יש
להיזהר משני מקרים :שרלטנים – נביאים שנבואתם שקר" ,ה'" פונה אליך ואומר לך
משהו הזוי כמו לרצוח את השכן – זה לא ה' – אתה צריך אשפוז .עוד בנושא זה בחלק
העוסק בנביאים ,אך ראשית נדבר על הצורה הנפוצה יותר – ניסיון לפנות אל האל
בתפילה ,כמו בשער האמונה למשל.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
התקשורת עם האל (ע"פ מאמינים יהודיים אחרים)
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ידוע לי שאת נוכחות האל ניתן להרגיש בחזיונות אמת ובתפילות אמת [כמו התפילה
שהחזירה אותי בתשובה] .לפיכך ,נראה שהדרך ליצור קשר עם האל היא בעצם דרך
תפילות וטקסים{שבד"כ ביהדות מערבים גם ברכה או תפילה אחרת}.
כמובן שגם נשאלת השאלה באיזה אופן פונים לאל -האם מתחננים? מבקשים? מצביעים
על הבעיה שאיתה מתמודדים? שואלים? אומרים? מצווים? נראה לי שצריך לפחות
להתנהג באיזשהי צורה של תרבותיות [למשל נימוס או מתן כבוד] לא מתעלקת ואמיתית.
כמו כן חשובה האמונה והכוונה בתפילה חשיבות מרובה כדי שניתן יהיה להפוך את
התפילה לתפילת אמת .עוד על כך בקרוב.
"ה' עיניי תפקח ופי יגיד תהילתך"
אמן
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איך להתפלל – עמודי תפילה
יש מספר יסודות לתפילה נכונה או עמודי תפילה.
ראשית ,תפילה צריכה להיאמר מתוך כוונה כנה והתחברות תודעתית ורוחנית עם הטקסט,
לפי הדיבר השני ,אין להשתמש בשם ה' לשווא .כלומר ,בין היתר ,אין להתפלל לשווא.
הרבה אנשים לא מתפללים באמת אלא רק מקריאים את הכתוב ,בלי לשים לב לנקרא.
יש מספר דברים שניתן לעשות נגד זה ,למשל:
לקצר את התפילות מכיוון שבתפילות ארוכות קל לאבד את הריכוז.
להתפלל בעברית מדוברת במקום בארמית או בעברית עתיקה וקשה.
גם תפילה מתוך אמונה בה' ובכח התפילה תעזור לך ליצור כוונה אמיתית בתפילה ,כי אם
אין אתה מאמין בתפילה אתה לא באמת תתפלל ורק תעשה את עצמך מסיבות חברתיות
אחרות כמתפלל ,תפילה היא יותר מאשר קריאה בספר.
הכוונת התפילה -אין זה הכרחי אך הנטייה הטבעית היא להכווין את התפילה ולמקד אותה
על משהו .יהא זה ארון קודש ,המזרח ,הירח או שולחן .זאת נטייה טבעית כי קשה להתפלל
או לדבר בלי לכוון את התפילה למקור כלשהו וזה עוזר להתמקד ולהתרכז בתפילה .בבתי
הכנסת למשל מכווינים את התפילה לחזן או לארון הקודש.
ריכוז בתפילה הוא חשוב ,כדי שתוכל להתפלל ברצף מחשבתי וללא קיטועים ולתת יותר
כח נפשי לתוך התפילה ,זה גם הרבה יותר נח להתפלל כשאין רעש של מקדחות למשל.
פנייה לאל – התפילה היא תמיד פנייה למישהו בניסיון ליצור קשר איתו ,תוכל להתקשר
לבנאדם חי ולהתחיל להתפלל אליו או להתפלל לעצמך אבל כעיקרון בתפילה הכוונה היא
בדרך כלל תפילה במטרה שהאל יקשיב.
וישנם גורמים נוספים המשפיעים על התפילה ועל סיגנונה ,למשל:
ניתן להתפלל בתפילות אישיות או עלפי התפילות הנמצאות בסידור התפילה.
ניתן להתפלל בפרטיות בבית או ללכת לבית הכנסת למשל ולהתפלל בציבור.
ניתן להתפלל בקול רם ,בלחישה או בלב ("תפילה שבלב").
ניתן להתפלל עם נימות קול רגשיות כנות או באדישות ובאוטומט.
על מנת לשפר עוד את יפי התפילה ניתן להוסיף גם מוזיקה ולשון שירה .כנאמר בערבית
של שבת "לכו נרננה לה' .נריעה לצור ישענו .נקדמה פניו בתודה .בזמירות נריע לו" .וזאת
בהחלט לא חייבת להיות מוזיקה חרדית .זאת לא המצאה שלי ,על פי ויקיפדיה ,בימי בית
שני היה נהוג כך בבית המקדש – בין היתר תפקיד הלווים היה גם לנגן מוזיקה שליוותה
את התפילה והוסיפה לה .גם בדתות אחרות כגון בנצרות משתמשים במוזיקה כדי ללוות
את התפילה ולהוסיף לה ,אך פעם הדבר היה קיים גם ביהדות וחבל שנפסק.
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היחס לאל
אם האל קיים ,אז יש איזשהו אובייקט סובייקטיבי/אובייקטיבי על סמך האמונה בקיומו
שהוא בעל חשיבות לך .ויש לך גם רגש מסוים או יחס מסוים אליו ואל האמונה שלו,
בעיקר בהתחשב בעבר ההיסטורי שלך ובנטייה האישית שלך ביחס לדברים שקשורים
לעבודתו ולאמונה בו.
יש משפט דתי שאומר "הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך" .היחס האידאלי אל ה' הוא
אהבה מספקת שמחזירה לך גם משהו בחזרה ,בתמורה לאמונה בו.
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תפילה פסיכולוגית
אף שהתפילה מכוונת לאלוהים ,לא רק אלוהים שומע אותה .אלא גם אתה וציבור
המתפללים שאתך.
קודם כל ,דרך שמיעת התפילה אתה יכול להקשיב ולראות איך התפילה נראית מבחינת צד
שני – למשל האל המקשיב ,האם לדעתך האל יהנה מהתפילה או שהוא ישתעמם כמוך?
דרך שמיעת התפילה תוכל לראות גם כמה אתה בתוך התפילה וכמה אתה באמת מתכוון
למה שאתה אומר וכמה אמונה יש לך במילים ובאמירות השונות הנאמרות על ידך.
אך העניין החשוב הוא שמכיוון שאתה גם מקשיב ,גם אתה למעשה גוף שני ,התפילה
מכוונת גם אליך וגם אתה מושפע ממנה .וכמו ששמת לב אם עברת בשער ,תפילה שיש בה
כוונה אמיתית גם אם אין בכלל אלוהים כמו שהתפיסה האתאיסטית אומרת היא תפילה
שמשפיעה עליך.
איך התפילה משפיעה עליך?
ראשית ,אתה מושפע ממנה רגשית ,בעיקר אם אתה מאמין – האמונה והתפילה יכולים
לרענן את נפשך ,לתדלק את אמונתך ולחזק את המוטיבציה שלך לחיים .תפילה טובה
יכולה לגרום לרגשות שונים על ידי הנושאים המוזכרים בה ועל ידי המעמד והנסיבות בו
היא נאמרת ,רגשות כמו עצב ,שמחה ,תקווה ,התלהבות ,תודה ,חרטה ועוד ...כל קשת
הרגשות שאפשריים שיעלו בשיחה עם מישהו ,קיימים גם בתפילה – השיחה שלך עם האל
ועם עצמך.
שנית ,התפילה יכולה כפי ששערי האמונה הוכיחו ,לשנות את אמונותיך בדברים מסוימים
– למה הדבר דומה? לנאום או הרצאה שאתה אומר לכאורה רק לאל ,אך למעשה גם אתה
בקהל וכך גם המתפללים האחרים או הצופים בכם ואם הנאום טוב ומסעיר ומדבר אליך –
אתה יכול להיות מושפע ממנו ,בנוסף אם בתפילה יש בקשות מסוימות והגשמתם כרוכה
בשינויים מחשבתיים – נאום התפילה עשוי לגרום או לאפשר את השינויים הנדרשים.
שלישית ,אמונתך הדתית מתחזקת על ידי מעשה התפילה ,אם אתה מתפלל ואתה מרגיש
שאתה מכוון את זה למישהו ושאולי הוא שומע אז מבחינה פסיכולוגית אמונתך במניע
לתפילה מתחזקת .תוצאות התפילה כמובן גם משפיעות על אמונתך הדתית – אדם המתפלל
לפרנסה טובה וכעבור חודש מתקבל לעבודה טובה ,אמונתו הדתית תתחזק וכך גם אמונתו
בחוזק התפילה.
על כן ,גם אם האל נשאר אדיש אליך ולתפילתך – עדיין יש לה השפעה ,השפעה עליך ,על
רגשותיך ,על אמונתך ועל כן התפילה היא בעלת ערך פסיכולוגי רב ,אך אף על פי כן –
זכור גם שהאל מקשיב ושהוא לא פסיכולוג בתשלום ,צריך עדיין להתפלל לעניין.
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מחויבות לתפילה
כשאתה פונה לאל ומבקש ממנו משהו ,האם אתה מצפה באמת שהוא יעזור לך אף שאתה
לא עושה דבר כדי לעזור להתגשמות התפילה? ,האין זה נשמע לך נצלני – רק לבקש ולא
לעזור לתפילה להתגשם אם באפשרותך לעשות זאת?
האם הבקשה שלך היא בקשת סתם ,על דבר שלא באמת חשוב לך ושלא תנסה באופן
טבעי להשיגו גם בכוחות עצמך? אם הדבר כך ,אולי לא ראוי שתבקש דבר כזה מהאל.
ומה אם הוא יטה לך אוזן ותפילתך תענה? אם זכית לחסד כל כך גדול ,ראוי שתהיה מרוצה
ממשהו שבאמת רצית שיתגשם עד שהטרחת כוחות עליונים בעניין.
כשאתה מתפלל לאל ומבקש שיעזור לך ומבקש שיתערב בעניינך לטובתך ,אתה בעצם לא
רק מבקש ממישהו שיעשה נס ושהכל יקרה מעצמו בדרך פלא ,רוב האנשים – גם
האדוקים שבדתיים – גם לא מצפים שזה יקרה ,הם מבקשים ממנו עזרה במעשיהם ובעצם
יש כאן הסכם – אני אנסה לעשות כמיטב יכולתי להגשים את התפילה ואם האל ישמע את
תפילתי הוא גם יעשה דבר מה כדי לעזור לה להתגשם.
האל הוא לא בעל המקצוע שהזמנת כדי לפתור לך את הבעיה ,האל הוא שותף המסייע לך
בדרכך ובפעולותיך תוך כדי ניסיונך שלך להגשים את תפילתך כמיטב יכולתך .האל עשוי
לחזק אותך בדרך ולשפר את מזלך ,אך אם לא תעשה את הפעולות הדרושות כדי להצליח
ולא תנסה להגשים את התפילה ,אתה בעצם לא מחויב אליה מספיק – כמו שראוי מתפילה
שנאמרה בפני קדושה ועל כן יתכן שלא ראוי גם שתפילתך תתגשם.
בספרה" ,דברים שהלוואי שידעתי בגיל עשרים" ,כותבת טינה סיליג משל על הנושא
ואצטט אותו כאן:
"היה אדם אחד בשם גולדברג שרצה מאוד להיות עשיר .אז בכל יום הוא הלך לבית
הכנסת וביקש מאלוהים שיביא לו את הפרס הגדול בלוטו .ככה זה נמשך שבועות וחודשים
ושנים ,אבל גולדברג לא זכה מעולם .בסוף הוא איבד את הסבלנות ובפעם הבאה שהתפלל
לאלוהים הוא אמר "באמת אכזבת אותי" .לפתע הופר השקט ואלוהים השיב בקול רועם:
"גולדברג ,אתה חייב לעזור לי קצת .אתה יכול לפחות לקנות כרטיס! "
על כן ,שניים שותפים בתפילה ובמחויבות להגשימה – האל ,אם הוא שמע ומסכים לכך
והצד הראשון – המתפלל עצמו ,ולאנשים המאמינים באל – זאת מחויבות קדושה.
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מתפלל ,קדש תפילתך!
קודש הוא תכונה של דבר שיש בו קדושה (תכונה) שהיא דרגת הקירבה לאלוהים שהוא
הקודש הטהור והעליון וממנו כל הקדושה שיש בעולם נובעת .דבר קדוש או מקודש או
דבר למשל שקודש או הובדל או יוחד (מילים נרדפות לקודש) על ידי האל או בשביל האל
– למשל אדם ששומר על השבת הוא אדם שמתקדש במצווה.
התקדשות היא פעולה אם כך של התחככות בדבר מה קדוש או מקודש ,למשל אכן ,מצווה
או למשל לבישת חפץ קדושה כגון טלית או תפילין או כיפה ,או למשל נישוק מזוזה ,כל
דבר שיש בו קדושה יתכן שהמתעסק עם דבר זה ,למשל על ידי קיום מצווה מסוימת ,חלק
מהקדושה "ידבק" בו .דוגמא לכך היא למשל האל האומר לעם דרך משה שהם " ּדַ בֵ ר אֶ ל-
דשים ִתהְּ יּו כִ י קָ דֹוש אֲנִי ה' אֱֹלהֵ יכֶם" ,האל קידש את
יִש ָראֵ ל וְּ אָ מַ ְּרתָ ֲאלֵהֶ ם קְּ ִ
כָל-עֲדַ ת בְּ נֵיְּ -
עם ישראל בעשותו איתו ברית מיוחדת שבה נתן לו את מצוותיו שמכיוון שהם מהאל ,הם
קדושות.
וזהו שלב למעשה מתקדם יותר של היטהרות .היטהרות היא פשוט התנקות – הורדת
הלכלוך ,הטומאה והחטאים מהאדם .אך אין בהיטהרות מן החיוב ,היטהרות אם היא
מצליחה לטהר גם את הגוף וגם את הנפש ,רק גורמת להיעדר השלילה ,להיות האדם נקי
מלכלוך וטומאה וחטא.
התקדשות היא כבר תוספת חיובית לערך של המתפלל ושל מעשיו ,שכן כך הוא נראה
חיובי יותר בעיני האל ,הוא נעשה במידה מסוימת קדוש בעצמו .ניתן להגיד דרך משל,
שכמו שמי שמיטהר נראה נקי ומריח טוב יותר לפני האל ,כך אדם שמתקדש נראה יפה
ומהודר יותר בעיני האל .מה גם שהאל הבטיח מספר פעמים במקרא כי מי שישמור את
מצוותיו יזכה ממנו לברכה ומי שיחטא ייענש ,כלומר מי שמתקדש במצוות נראה פשוט
יפה ומהודר לפני האל ,אין זה אומר שהוא טוב לב או צדיק בהכרח – רק קצת זוהר יותר.
על כן ,הייתי מציע לפני תפילה חשובה את הפטנט הבא:
ראשית עליכם להיטהר – גם גופנית  :דרך למשל מקלחת יסודית וצחצוח שיניים ולבישת
בגדים נקיים ויפים .וגם רוחנית :דרך למשל תהליך של סליחה כלפי דברים וחשבון נפש.
שנית ,לפני שלב התפילה ,עליכם להתקדש – תוכלו לעשות זאת במספר צורות.
תוכלו לעשות מצווה כלשהי ,למשל לפני שתתפללו שימו בקופת צדקה (אפשר קופת
צדקה ביתית ואז לרוקן אותה אצל נזקקים) מטבע של  10שקל – לא של  10אגורות ,זכרו
את קין ואת זבחו שלא התקבל .תוכלו גם למשל ללבוש חפץ קדושה לפני כן ,למשל
ללבוש טלית( .אגב המטבע ששמתם בקופת הצדקה עשוי גם להיחשב לקורבן או זבח יותר
מאשר לקיום מצווה בעיני חלק מהאנשים).
עדיין אין מחקר מדעי שמראה מהי באמת הדרך הנכונה להתפלל ואיזה תפילות מתמלאות
ואם בכלל יש כח עליון ששומע ומגשים את התפילה ,אבל לפי ההיגיון ודברי התנ"ך אפשר
להבין מה ימצא בעיני האל ,ונכון שזה אולי נשמע קצת כמו התחנפות ,אבל אם עושים
אותה בצורה הולמת אז התחנפויות בעצם אמורות להחניף ואולי קצת חנופה בצורה ראויה
ויפה תעזור לתפילתך להתקבל ולהתגשם.
ייחוד התפילה –מובן נוסף של קידוש הוא הבדלה או ייחוד ועל כן מומלץ גם לעשות את
התפילה למיוחדת ככל האפשר ,הן בתוכנה ,הן באווירה והן במיקום ובזמן ואולי גם
באנשים המצטרפים אליך לתפילה.
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איך להתפלל – עזרי תפילה
קיימים גם עזרי תפילה בנוסף לדרך התפילה עצמה ,אלה חפצים חומריים שמשולבים
בטקס התפילה ועוזרים לו כשהידועים שבהם הם סידור התפילה ובית הכנסת – הסביבה
שבה מתפללים .אך יש גם עזרים נוספים כגון קורבן ,מזבח ,כיפה ,תפילין ,טלית ,ציצית,
רעשן ,נרות חנוכה ,נרות שבת ,נר זיכרון ,מוזיקת רקע ,חפצי קודש שונים ועוד .נקראים
לפעמים ביהדות גם תשמישי קדושה ולפעמים הטקס המשתמש בתשמיש קדושה הוא
העיקר והתפילה רק מלווה אותו .הנה מעט פירוט על חלק מהם:
קורבן ומזבח – מוקד הפולחן ביהדות הקדומה עד חורבן בית השני היה הקרבת קורבנות
בעצם ,כיום ממנהג זה נשאר רק מנהג הכפרות ביום כיפור ,אך פעם הקרבת קורבנות היה
חלק חשוב בפולחן היהודי .קורבן הוא בעצם תשורה לאל ,מתנה ,מעשה שמעיד על
אמונתך ועל חשיבות האל עבורך .זה יכול להיות קורבן מן החי (איסור רצח ביהדות
שרואה קורבנות אדם כתועבה) ,קורבן מן הצומח (ביכורים למשל) או כסף (אני פעם
בתור ניסוי של לראות איך זה קורבן – הקרבתי סיגריות) .מזבח הוא המקום עליו היו
מקריבים את הקורבן והוא כעיקרון דומה לשולחן אבן מעוטר .מאכלת היא הסכין בה היו
שוחטים קורבנות מן החי.
תפילין – תשמיש קדושה העשוי מעור ומכיל קלף עליו רשומות ארבע פרשיות מהתורה.
התפילין משמש לקיומה של מצוות הנחת תפילין הנעשית במהלך תפילה הקרויה תפילת
שמע .על פי ההלכה כל גבר יהודי חייב להניח תפילין פעם ביום.
מזוזה – תשמיש קדושה הנקבע בצד הכניסה לבית המגורים ובחדרי הבית .התוכן העיקרי
של המזוזה הוא קלף עליו נכתבות פרשיות 'שמע ישראל' ו'היה אם שמוע' מספר דברים
כזכר ליציאת מצריים ולסימן ששימש את היהודים במכת בכורות כדי שהמלאך המשחית
יפסח עליהם.
נרות חנוכה – מודלקים בכל אחד מימי החנוכה כדי לפרסם את ניצחון המכבים ונס פח
השמן ,הדלקת נרות חנוכה היא מצווה מהמשנה ולא מהתורה.
רעשן – כלי עזר לתפילה בעת קריאת מגילת אסתר בחג הפורים ,בכל פעם שמושמעת
המילה המן במגילה מרעישים ברעשנים ,בצפצפות וכו' .המנהג נעשה כדי למחות את שמו.
שופר – כלי נגינה נוסף ,משמש כעזר לתפילה בראש השנה ,בימים נוראים וביום כיפור
ויש מצווה לעשות זאת ביהדות .על פי המסורת זה עוזר לה' לשמוע את התפילה.
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כיפת הזהב
הנה ,מחקר מתבקש חדש ,הכיפה  -למה ,מי ,מתי ומי קודם הנוצרים או היהודים או בכלל
המוסלמים?
היהודים
לפי תשובת הצוות של אתר "דעת אמת" על השאלה מי התחיל קודם עם המנהג היהודים
או הנוצרים  { :מקור }
"ביהדות הכיפה הוא נוהג חדש יחסי .כיסוי הראש (כיפה) מוזכר בפעם הראשונה בתקופת
התלמוד (המאה  4-5לספירה [אין מקור]) כנוהג מיוחד שנהגו רבנים מסויימים :
רב הונא בריה דרב יהושע לא הלך ארבע אמות בגילוי הראש ,אמר :שכינה למעלה מראשי
(קידושין לא ע"א) ()...
בימינו ,אנשי הדת ,מקבלים זאת כחובה לכל דבר ,עקב השפעות סביבתיות של חילונים,
וגויים ,ומנמקים זאת משתי סיבות:
א .משום שהכיפה מסמלת השתייכות לקהילה הדתית ומי שאינו חובש כיפה הרי הוא נחשב
בעיניהם כפורק עול ונוהג בקלות דעת (חילוני).
ב .היות והגויים נוהגים להסיר את הכובע מעל ראשיהם ,היהודים הדתיים נוהגים לחבוש
כיפה כדי לא להדמות לגויים שנאמר" :ובחוקותיהם לא תלכו" (ט"ז אורח חיים סימן ח
ס"ק ג).
כלומר ,היות וציבור אנשי הדת ,צריכים לשמור עצמם מהשפעות סביבתיות ,צריכים הם
להיות שונים במלבושיהם כדי להיבדל מסביבתם הזרה להם (חילונים ,גויים).
מוטיב זה של היבדלות מהסביבה ,במלבוש ,מאכל וביתר אורחות החיים ,הוא עתיק יומין
בקרב היהודים לקיים את הכתוב" :הן עם לבדד ישכון" (עיין בתשובתינו "אנטישמיות")
וזהו אחד הנימוקים שהרבנים מביאים להוקעת הקהילה "הרפורמית" הנוהגת "ככל
הגויים" .כך כתב ,רבי אליעזר יהודה ולדנברג ( ,)1917כיהן כאב בית דין בירושלים:
"היות ותחילת יצירתו וטבע הוייתו של עמנו ,הושתת מתחילת יצירתו להיות 'עם לבדד
ישכון ובגויים לא יתחשב' ,וכל מי שרוצה לנסות להסיר המחיצות המבדילות בין ישראל
לעמים את נפש האומה הוא קובע" (שו"ת ציץ אליעזר חלק ה פתיחה פרק ד )
.
הערות שלי על מקור זה:
הכיפה היא בראש ובראשונה סימן שהחרדים עושים לעצמם כדי להבדיל אותם מהסביבה
החילונית ומהגויים  -כלומר סיבות של היבדלות ,מצד שני יש פה גם סימן של השתייכות -
השתייכות לקהילה החרדית או הדתית .יחד עם זאת ,בהתחלה לכיסוי הראש היה סימן של
מעמד בבקיאות בדת ,ורק רבנים היו לובשים כיסוי ראש.
מקור שני  :כמקור שני ,בתגובות לשאלה של אתר ווינט ,למה חובשים כיפה ביהדות -
אומרים שוב שזה לבדלנות מהגויים אבל יש גם ציטוט בנוגע לכיסוי לנשים:
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"כיסוי ראש של נשים הוא לא קשור לה' או למחשבות רמות אלא כהגנה לעיניהם של
גברים .לא דבר חיובי אלא שלילי( ".ציטוט מלא של מרים)
מקור שלישי – ויקיפדיה
"מבחינת ההלכה ישנן שתי רמות חיוב לחבישת הכיפה:
 .1בעת כניסה לבית כנסת או בעת אזכרת שם שמיים( כגון באמירת ברכה ),
בהם חבישת הכיפה היא חיוב דרבנן קדום המוזכר לראשונה במסכת
סופרים ונפסק להלכה על ידי רבנו ירוחם ,ולאחר מכן גם בשולחן ערוך.
 .2חבישת הכיפה במהלך היום כולו ,כמנהג חסידות [החסידות נוצרה במאה
ה ]18המעורר ליראת שמים ,ובמשך הזמן התפשט המנהג בכל הקהל ,עד
שנקבע בהלכה כאיסור ללכת  4אמות ללא כיסוי ראש.
כלומר כיפה ביהדות הינו נוהג מאוחר ,בשום מקום בתנ"ך לא נאמר שצריך ללבוש כיפה,
אלא זה בעיקר נוהג חברתי של קהילת המאמינים כסימן להשתייכות לדת או כסימן לכיבוד
הדת .לאלוהים לא בטוח שזה בכלל משנה ,רק לאלה שמתפללים איתך.
הנוצרים
על פי ויקיפדיה באנגלית יש כל מיני כובעים בנצרות שנחבשים על ידי כהונה שונים
או נזירים כסימן מעמד ,הכיפה הנוצרית נקראת באנגלית  Zucchettoואין לבישתה חובה
אלא זכות.
לאפיפיור מותר ללבוש כיפה בכל  5הצבעים המותרים אך בדרך הוא לובש כיפה לבנה.
הכיפה הנוצרית נלבשת בדרך כלל מתחת לכובע אחר ולכן לא כל כך רואים אותה.
הנוצרים כפי שרשום ,במונח בויקיפדיה ,בחלק של ההיסטוריה ,היו למעשה הראשונים
שהתחילו ללבוש כיפות (כך שיתכן שגם מקור המנהג הבדלני ביהדות הוא למעשה
בנצרות) ,המקור היה הכובע היווני פילוס ,שדמה לכיפה גבוהה ,הרומים אימצו אותו מהם
ומתישהו בתחילת ימי הביניים או קודם ,הנצרות אימצה את הכובע כחלק מהלבוש הדתי
של הנוצרים ורק הנמיכה אותו והפכה אותו ממש דומה לכיפה היהודית.
המוסלמים
גם אצל המוסלמים קיים המנהג של כיסוי ראש אבל בשביל הנוהג הדתי הם לא לובשים
כיפה אלא כובע שטוח .על פי האמונה המוסלמית  -זה היה הכובע שלבש מוחמד.
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קורבן
קורבן ביהדות הוא מתנה לכבוד ה' ,אותה מביא האדם לבית המקדש ,ושם היא מונחת על
אש המזבח .הבאת הקרבנות הייתה ביטוי מרכזי להיותו של האדם עבד לה' ,ולכן היא
נקראת בלשון המקרא וחז"ל באופן סתמי "עבודה" .המילה "קורבן" ,מלשון קירבה ,יש
למילה זו משמעות של קירבה רוחנית ,שכן באמצעות הקורבן האדם "מתקרב" לאל.
על פי תפיסת היהדות ,האל אינו אוכל ושותה את הקורבנות .הבאתם היא הבעת רצון של
האדם והעם בקשר חיובי עם בורא העולם ,ורצונו של ה' בקורבן משמעו שה' מרוצה
מהתנהגותו של בעל הקרבן .לכן ,קבלת הקורבן מותנית ושלובה בהתנהגות מוסרית.
תפיסה זו מודגשת רבות בדברי הנביאים ,ושורשיה מופיעים כבר בתורה.
הקרבת הקורבנות החלה ,על פי המקרא ,משחר האנושות .בראשיתה הייתה ההקרבה על
בסיס יוזמה אישית ,ללא הגדרה מדויקת של מקום וזמן ההקרבה ויתר הלכותיה .לאחר
הקמת המשכן התמסדה הקרבת הקורבנות בישראל ,ונקבעו לה בתורה כללים ופרטים
מרובים .מצוות הקורבנות תופסות חלק נכבד מן ההלכה היהודית וזאת אף שלאחר שנחרב
בית המקדש השני ,היהדות עברה בעיקר לפולחן של לימוד[וקצת הגות] ,תפילה וקיום
מצוות ודיברות .במשנה ולאחריה בתלמוד הבבלי הוקדש לדיני הקורבנות אחד מששת
סדרי המשנה ,הוא סדר קודשים .על פי מניינו של הרמב"ם 142 ,מצוות מבין תרי"ג
המצוות שבתורה עוסקות בנושא הקורבנות.
הקורבנות הבאים מן החי נקראים "זבחים" ,והקורבנות מן הצומח נקראים "מנחות".
לקורבנות מן החי קבעה התורה את בעלי החיים הביתיים :בקר וצאן ,וכן עופות מצויים
בארץ :תורים ויונים ואווזים .הקורבנות מן הצומח באים בעיקר מן החיטה ,ולעתים גם
משעורה .כל סממן בקורבן טעון במשמעות סמלית .הקורבנות הם מבהמות "תמימות",
שאין בהן פגם חיצוני ,וגם לא נקשר להן פגם מוסרי (למשל גנובות).
על פי ההלכה והנבואה ,עבודת הקורבנות אמורה להתחדש בבית המקדש השלישי כפי
שהייתה בבית המקדש הראשון והשני .לשנה הבאה או קצת יותר בירושלים הבנויה.
[אמן].
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מדוע חשוב להגביל את הקרבת הקורבנות?
בתי כנסת לא היו איתנו תמיד ,אמנם היו פעם מזבחות אך כעיקרון עבודת ה' רוכזה בזמן
הממלכה הקדומה בבית המקדש וכך גם עבודת הקורבנות .אך בימי גלות בבל ,המצב
השתנה והוקמו בתי הכנסת הראשונים – מרכזי תפילה ופולחן שעסקו גם בהקרבת
קורבנות .בימי בית שני ,לאחר שיבת ציון ,כשחותמי שלמה ומגני דויד עיטרו את בתי
הכנסת הרבים שפרחו בארץ ,פרח גם פולחן הקורבן והזביחה לאל.
כל זה לא היה כל כך נורא ,אך תחשבו על המצב רגע לפני החורבן ,העם בלחץ ובפניקה
ומה הוא עושה? כמובן פונה לאלוהיו ומקריב ומקריב ,אם תחשבו כמה בתי כנסת כולל
בתי כנסת קטנים פרטיים בתוך בתים (התקיים אז ואפילו אולי היה נפוץ) היו בירושלים
לפני החורבן ,תקבלו תמונה של מאה אלף עזים מוקרבים כל יום רגע לפני החורבן .וכמובן
שיש את החישוב של כמה עזים תמימות הוקרבו במהלך כל אותו מרד גדול שהביא על
העם את החורבן.
ויתכן שזאת דווקא אולי היתה הסיבה לחורבן ,כל עבודת הקורבנות המוגזמת מאד הכעיסה
את ה' ,שאחד הדברים שהכי מכעיסים אותו הם פיגולים בלשון המקרא – קורבנות שווא
או תפילות שווא.
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תפילות בבדיקה מדעית
דת ומדע? איך זה יכול להיות? אבל כן ,בהחלט ,אפשר לעשות מחקרים מדעיים תקפים
ולבדוק אמפירית את כח התפילה.
לוקחים למשל אלף איש ,שזה מדגם מספיק ,לוקחים את הנתונים שלהם וסקר מקדים
מתאים ואז נותנים להם להתפלל – כולם בצורה מסוימת או במספר קבוצות כל אחד
בצורה אחרת ,התפילה תהיה משהו שאפשר יהיה לבדוק כעבור זמן מסוים כגון תפילה
לפרנסה ושיפור המצב הכלכלי.
כעבור זמן מסוים ,לוקחים את הנבדקים שוב ונותנים להם דף סקר ובו בודקים האם
התפילה שלהם התקיימה או לא.
אני בטוח שאפילו אם יהיה שיפור של  10אחוז בקבוצה שהתפללה ,לעומת קבוצת
הביקורת שלא התפללה ,רבים ישתכנעו וינסו להתפלל כדרך נוספת לשפר את מצבם
הכלכלי.
וכך אפשר לבדוק גם תפילות נוספות.
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סוגי תפילה
זה פזור למעשה פה ושם לאורך הספר ,אך אנסה לרשום זאת במרוכז ברשומה אחת ,כאן.
ניתן לסווג תפילות לפי מספר פרמטרים.
 .1מספר המתפללים ומבנם – תפילת יחיד בבית או תפילה בבית הכנסת המובלת על
ידי החזן?
 .2תפילות מאורגנות וכתובות מראש ,לעומת תפילות מאולתרות שנאמרות לפעמים
באופן ספונטני אך כנה ביותר.
 .3מטרת התפילה – הסיווג העיקרי של התפילות:
• בקשות – זאת התפילה הסטנדרטית בדרך כלל .האדם יוצר קשר עם האל ומבקש
ממנו שיסייע לו בצורה כלשהי או שיעשה למענו דבר מה.
יש שני סוגים עיקריים של בקשות :ברכות וקללות .ברכה – זה כשמבקשים משהו
טוב .קללה – זה כשמבקשים משהו רע.
סיווג נוסף של בקשות הוא לפי מושא הבקשה :בקשות עבור עצמך ,בקשות עבור
אחר ,בקשות עבור העם ,בקשות עבור חפצים ,או כל מושא אפשרי אחר – כולל
ברכה לאל ,איחול לאל עצמו דבר מה טוב (דבר שהוא בדרך כלל נופל למעשה
בקטגוריה של תפילות הלל ושבח).
• הודיה – תפילה לשם הודיה לאל על דבר מה שקרה או שקיים .בדרך כלל עשויות
להשתלב עם תפילות הלל ושבח.
• תפילות הלל ושבח – תפילות המחמיאות לאל .ביטויים של הלל ושבח עשויים
להצטרף גם לסוגי תפילות אחרות כמו בקשות והשאלה היא מה המטרה העיקרית
בעצם של התפילה או של חלק התפילה.
• סיפור ,עדכון במצב – יתכן שביקשת דבר מה וכעת בהזדמנות זו אף שאומרים
שהאל יודע הכל ,אתה רוצה לעדכנו במצב הבקשה שלך ואיך דברים מתקדמים.
זכור שתפילה טובה ,היא תפילה שגם אתה מחויב אליה ולא רק האל .תפילות
כאלה הם על פי הנהוג נעשות ביחיד.
• הנאה לאל – למשל זמירות יפות או אמצעיים ספרותיים שונים ,בדרך כדי להעשיר
את התפילה ולא עיקר התפילה ,למשל זמירות ליום טוב .זוהי למעשה עוד צורה
של הודיה.
 .4שימוש בעזרי תפילה – למשל שילוב של תפילין או טלית בתפילה.
 .5מיקום התפילה – האם התפילה נעשית בבית כנסת ,בבית ,בטבע או במקום אחר.
ולעניין היהדות ,לפעמים חשוב גם האם התפילה היא בארץ או בחו"ל.
 .6זמן ונסיבות התפילה – בתפילות מאורגנות בדרך כלל יש גם זמן מסוים בו צריך
להתפלל אותם ,למשל תפילת שחרית הנאמרת בבוקר או תפילות מיוחדות לחגים
או אירועים מסוימים וכן הלאה.
 .7סיווג לפי תוצאות התפילה – תפילות אמת לעומת תפילות שלא התקבלו או
התגשמו.
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 .8תפילה בדיבור בקול לעומת תפילה בצורות אחרות – למשל יש המאמינים שמכיוון
שהאל גם ככה יכול לשמוע את מחשבתם ,הם יכולים לעשות תפילה שבלב.
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תפילות בשביל האחר – ברכות וקללות
מהי בעצם ברכה?
ברכה היא תפילה עבור מישהו ,יתכן עבורך ,יתכן עבור אדם אחר ,עבור יצור אחר ,עבור
חפץ ,עבור ארץ ,עבור ישות ,עבור האל עצמו ,עבור העולם והאנושות – כל דבר שיש לו
קיום אובייקטיבי או סובייקטיבי ניתן להתפלל עבורו שיקרה לו משהו טוב וזאתי בעצם
ברכה ,איחולי כל טוב בעירוב (אם ירצה השם) של כוחות עליונים.
מהי קללה?
קללה היא ברכה הפוכה ,מתפללים עבור מישהו אבל מאחלים/מבקשים/מתחננים שמשהו
רע ספציפי או שבאופן כללי יקרה לו משהו רע.
ואם יש כח עליון שמקשיב לתפילות ויש גם תפילות שהם ברכות וקללות  -יש גם
אנשים/ארצות/חפצים שהם מבורכים ומקוללים ,כאלה שהם תחת השפעה של ברכה או
קללה .זה עניין לוגי פשוט שנובע מקיום של כח עליון שמקשיב לתפילות וגם גורם
לדברים לקרות מגללם – זאת בעצם כל האמונה בברכות וקללות.
ובתנ"ך יש המון דוגמאות לברכות וקללות – למשל יריחו:
בפרק ו ,יהושע – מנהיג ישראל בזמנו וכובש הארץ ויריחו מטיל על יריחו קללה לאחר
כיבושה " :אָ רּור הָ ִאיש לִ פְּ נֵי ה' אֲשֶ ר יָקּום ּובָ נָה אֶ ת הָ עִ יר הַ ז ֹּאת אֶ ת יְּ ִריחֹו בִ בְּ כֹּ רֹו יְּ י ְַּסדֶ נָה
ּובִ צְּ עִ ירֹו יַצִ יב ְּּדלָתֶ יהָ " .לאחר מילים אלה ,יריחו היא במצב מקולל וזאת במידה שהאל
שמע לתפילת יהושע עבור העיר יריחו או ליתר דיוק עבור האדם אשר בעתידה של העיר
יבנה אותה לראשונה.
האם הקללה מתקיימת? " בְּ יָמָ יו בָ נָה חִ יאֵ ל ,בֵ ית הָ אֱלִ י--אֶ ת-יְּ ִריחֹּ ה :בַ אֲבִ ָירם בְּ כֹּ רֹו יִ ְּסדָ ּה,
ובשגיב (ּובִ ְּשגּוב) צְּ עִ ירֹו הִ צִ יב ְּּדלָתֶ יהָ  ,כִ ְּדבַ ר יְּ הוָה ,אֲשֶ ר ִּדבֶ ר בְּ יַד יְּ הֹוש ַע בִ ן-נּון( ".מלכים
א' ,טז' ,פסוק לד').
אם כך על פי התנ"ך – קללות וברכות עשויות להתקיים – הכל כרצון האל .זוהי בעצם
סוגיה נוספת בתורת הגמול – לפעמים פשוט עשית למישהו משהו טוב – למשל נתת שטר
ולא מטבע לקבצן שנראה לך נזקק במיוחד ,ואותו קבצן בירך אותך לאחר מכן ללא ידיעתך
והאל שמע דווקא את תפילתו הזאת ,מסיבותיו הם ועכשיו אתה מבורך ופתאום יש לך מזל
לא צפוי במשהו .הנה הסבר תיאולוגי אפשרי.
זאת בעצם "האמונה התפלה" בעין הרע .מהו עין הרע? אתה חי בעולם ,בין אנשים ,עושה
את הדברים שלך ופתאום בלי כוונה מישהו התעצבן עליך ואתה אפילו לא יודע למה ,אבל
ממש התעצבן עליך וקילל אותך לפני האל והאל שמע את תפילתו ופתאום בלי שיש לך
מושג למה ניחתות עליך צרות אחר צרות .למשל בסיפור על איוב בתנ"ך ,הכל היה טוב
אצל איוב ואלוהים אהב אותו אבל זה עיצבן את השטן שעשה לו עין הרע ובא לפני האל
וביקש ממנו שיקלל אותו ,אלוהים שמע בקול השטן וכך למעשה מתחיל ספר איוב .עין
הרע זאת אמונה מאד יהודית .האל ישמור.
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סידור תפילה – ברכות.
הברכה ביהדות היא תפילה (בדרך כלל קצרה) ,הכוללת את המילים "ברוך אתה ה'",
ומכילה דברי שבח ,הודאה או בקשה לה' .חובה לברך על אכילה או לפני קיום מצווה ,וגם
התפילה הקבועה כוללת ברכות רבות .כמו כן ,יש ברכות לאירועים מיוחדים או בזמן
ראיית תופעות מיוחדות.
החובה לברך לאחר המזון מופיעה בתורה" :ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוהיך על הארץ
הטובה אשר נתן לך" [דברים,ח'] .החובה מן התורה היא רק כאשר האדם אוכל כמות
משביעה ,אולם האוכל כמות שאינה משביעה  -אינו חייב לברך ברכת המזון אלא מדרבנן,
למעשה רבנינו הם אלו שפירשו את הפסוק הזה והחליטו איך לברך ,על מה ומתי ,כל
ברכות הנהנין נהגו על ידי רבנים ,התורה אומרת רק לברך על ארוחות משביעות והיא לא
אומרת איך בדיוק צריך לברך.
החובה לברך לפני לימוד תורה אף היא ,לדעת פוסקים רבים ,מן התורה .שאר הברכות הם
מדברי חכמים ,והן תוקנו על ידי עזרא הסופר ובית דינו ,הלוא הם אנשי הכנסת הגדולה.
הברכות נחלקות לשלש קבוצות:
•
•
•

ברכות הנהנין  -ברכות שבח והודאה לאל על הנאות חושיות  -על המזון (לפני
האכילה ולאחריה) ועל ריחות בשמים.
ברכות המצוות  -ברכות הנאמרות טרם עשיית מצווה מסוימת ,על מנת להודות לה'
על התורה והמצוות שנתן.
ברכות שבח ,הודאה ובקשה  -ברכות שבהם משבחים את ה' ומודים לו על האופן
שבו הוא מנהיג את העולם ואת עם ישראל .ברכות אלו כוללות את הברכות
הבאות:
 oברכות הראיה  -ברכות על ראיית תופעות טבע ,כגון ברקים ורעמים ,ים
והרים; על ראיית מקומות מיוחדים ,כגון מקום שנעשו בו נסים לעם
ישראל; על ראיית חבר לאחר זמן ממושך; ועוד.
 oברכות השחר שנאמרות לאחר ההשכמה בבוקר.
 oברכות התפילה  -הברכות המרכיבות את תפילת שמונה עשרה ,ברכות
קריאת שמע ,ועוד.
 oברכת שהחיינו  -ברכה המבטאת התחדשות מזמן לזמן .נאמרת בחגים או
על דבר חדש ,כגון בגד או פרי חדש .כמו כן באה לציין את התודה שאדם
מרגיש על כך שהוא עדיין חי ושזכה להגיע לזמן בו הוא חי ומברך.
 oברכת הגומל  -נאמרת לאחר הצלה מסכנה[ .הבנתי שגם תשליך עובד וגם
צדקה כשניתן].
 oברכת "ברוך דיין האמת"  -נאמרת על בשורה רעה.

אסור לברך ברכה סתם ככה בלי כוונה אמיתית וסיבה טובה .איסור זה נובע מכך שבברכה
האדם מזכיר את שם ה' ,ואסור לעשות זאת ללא צורך.
כברכת הודאה כללית לשם ישתבח ,ניתן לומר בקצרה" :ברוך אתה ה'[ ,אלוהינו מלך
העולם]".
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מוקש בכל נדרי
זהירות!!!!
לא לקרוא את "כל נדרי' ,להתפלל אותו וכו' ..גילתי שם מוקש מסוכן.
במקרה עברתי עליו קצת לפני יום כיפור השנה וגילתי שם את החלק האחרון ,לא לקרוא
אותו!!
קודם כל להרגיעכם ,המניין בשכונה ,גם ביום כיפור זה לא בדיוק בית דין של מטה ,לדעתי
בית דין של מטה כמו שנאמר בחלק השני זה לפחות מישהו מוסמך מהרבנות הראשית .אז
אלה סתם מילים .להתפלל עם החבר'ה בשכונה ,זה בהחלט לא בית דין של מטה ואני חושב
שרבים יסכימו עם קביעה זו.
תפילת כל נדרי היא תפילה הנאמרת בתחילת הסידור בכל יום כיפור.
היא כוללת  3חלקים-
חלק ראשון זה השוטה ,הוא אומר במילים קצרות חטאיי רבים מדי נדרי רבים מדי ,כבוד
בית הדין של למטה התירו אותם.
בחלק השני זה בית הדין של למטה אומר  3פעמים (רק אני מבין כתב רש"י?? (טוב,
קצת)) במקרה שהוא מסכים עם אותו מתיר נדרים ושבועות ונזירויות וקונמות והכל מותר,
אלא שאז.
בחלק השלישי השוטה מצהיר בפני הציבור שהוא עכשיו שוטה.
"ואני מבטל מכאן ולהבא כל הנדרים וכל השבועות וכו' - " ...כאן הוא מצהיר ,השוטה,
שיותר אין לסמוך על אף מילה שלו .פשוט כך .כלומר שהוא שוטה.
זה נוהג עתיק היה כנראה ,אולי עוד מימי בית שני כשהיה סנהדרין ,רגע לפני שאולי בעל
החובות הפך לעבד,
בכל מקרה השני חלקים הראשונים הם בסדר ,למרות שבלי בית דין של למטה שיענה לך
על החלק הראשון זה קצת חסר טעם אלא אם אתה יכול בעזרת המילים האלה אכן להתיר
לך את כל השבועות שנדרת לעצמך.
אבל במפורש ,אסור לקרוא או להתפלל את החלק השלישי  -זה מוקש!
ובאופן כללי ,עדיף שתזהרו מהסידור ואל תקראו הכל בעיניים עצומות .יש שם תפילות
מארמית מתקופת התלמוד שעברו כל מיני גלגולים ואז אולי תרגום חזרה לעברית ובמילים
פשוטות ,אתה לא בטוח שאתה רוצה לקרוא כל מילה שאיזה אמוראי מגלות בבל [לאחר
בית שני] כתב תחת השילטון הפרתי (היורשים של הפרסים ,לאחר שגירשו משם את
היוונים ולפני שהערבים כבשו אותם) ,או יותר גרוע  -נוסחת קסם מסתורית שהשתבצה
לסידור בעקבות ניסוי מעניין של בחור הזוי מישיבה בימי הביניים רגע לפני הביקור של
הצלבנים בדרך לשחרור ארץ הקודש.
וזה בעיקר מוקש ל"כופרים" ,אלה שבאים רק לכל נדרי  -אז שמים לו אותו כמה נוח..
בראש הספר .לא צריך לצום" .כל נדרי' והולכים הביתה ,חחחח
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סידור תפילה – חצי קדיש
קדיש הוא קטע חשוב ומרכזי בתפילה בציבור היהודית בדומה ל"קדושה" ,הנאמרת
בתפילת שמונה עשרה.
במקורו נאמר הקדיש לאחר לימוד אגדה ,אך בהדרגה נכנס לתפילות הציבור בבתי הכנסת.
הקדיש משולב בתפילות ,ונאמר בסיום תפילת העמידה ,לאחר סיום פרק בתפילה ,למשל
אחרי פסוקי דזמרא ואחרי עלינו לשבח ,ולאחר לימוד תורה שבעל פה .בתחילת ימי
הביניים הקדיש תפס מקום בתפילות אבלים ובאזכרות למתים ,ועם עליית המיסטיקה
היהודית במאות ה 12-וה 13-הפך המנהג לקרוא קדיש למת נפוץ מאוד.
הבעיה היחידה עם הקדיש הוא שהוא בשפה הארמית הלא מובנת לבני אדם ומלאכים ועל
כן תרגמתי ושיפרתי במקצת את התפילה ,להלן:
 .1יתגדל ויתקדש שם ישראל
 .2בעולם שנברא כרצונו
 .3וימליך מלכותו
 .4ויצמח ישועתו ויקרב משיחו
 .5ויושיע עמו
 .6בחיינו ובימינו
 .7במהרה ובזמן קרוב (ואמרו אמן)
 .8יהיה שם ה' מבורך לעולם
 .9וישתבח ויתפאר ויתרומם
 .10ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל
 .11שמו של הקדוש -ברוך הוא
 .12למעלה ,מכל הברכות והשירות והתשבחות
 .13והנחמות שאנו אומרים בעולם (ואמרו אמן).
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מקצועות דתיים שנעלמו – הנביא
נביא ,בתקופות הקדומות ,היה אדם בעל כוחות על טבעיים לחיזוי העתיד ,שנבעו בשל
יכולתו לתקשר עם אל כזה או אחר .אל הנביא היו מגיעים אנשים שרצו להתייעץ בקשר
ליעודם או עתידם ,דברים שבהווה ,או קבלת תמיכה ומזור נפשי .לעתים רבות מלכים היו
מחזיקים בחצרם ,נביא מיוחד שייעץ להם מבחינה אסטרטגית [נתן].
בעוד שבאומות העולם תפקיד הנביא הצטמצם למסירת העתיד וראיית דברים נסתרים,
בישראל הנביא אחז בעמדה מוסרית ושיפוטית ,והיה בעל תפקידים נוספים :שליח של ה',
מתווך בין העם לאלוהים ,מחנך רוחני ומוכיח בשער ,ובשל כך נביאים לעתים היו בעימות
עם העם ומנהיגיו .עם זאת ,נראה כי לעתים עשו בנביא שימוש פרקטי כמו חיפוש אחר
אבדות [אתונות שאול למשל].
ביהדות ,משה נחשב לגדול נביאי ישראל ,שכמותו לא קם עוד .למקום של כבוד הוא זוכה
גם בנצרות ובאסלאם .במשך תקופה של מאות שנים התנ"ך מתאר שרשרת של נביאים
ובני נביאים שמשתלבים בהנהגה של ישראל באופן כזה אחר .ישנם מכתירי מלכים כמו
שמואל ,ישנם שופטים כמו דבורה .יש שיועצים למלכים כמו חולדה הנביאה .יש המוכיחים
בשער כמו אליהו ,אלישע ועמוס .ויש החוזים את החורבן כמו ישעיהו וירמיהו.
התורה נותנת כלים להבחין בין אדם הטוען לנביא ,לבין אדם שאינו נביא :וכי תאמר,
בלבבך :איכה נדע את-הדבר ,אשר לא-דברו ה' .אשר ידבר הנביא בשם יהוה ,ולא יהיה
הדבר ,ולא יבא הוא הדבר ,אשר לא-דברו ה' :בזדון דברו הנביא ,לא תגור ממנו( .דברים
י"ח ,כ"א  -כ"ב) .מומלץ להצטייד בקסוטו או בתרגום אונקולוס.
בתקופת בית שני החלו להעלם הנביאים הקלאסיים .בתלמוד נאמר שאחר חורבן בית שני
ניטלה הנבואה מהנביאים וניתנה לילדים ושוטים .כלומר ,כל מציאות הנבואה במתכונת
המוכרת הייתה רק עד בית שני .כאשר הנביאים האחרונים היו חגי ,זכריה ומלאכי .אך אין
סיבה לכך שה' יוותר על צורת תקשורת זאת ,אין סיבה שאלוהים יעזוב את העולם ורק
יסתכל עליו מרחוק ובנוסף יש עדויות על חזיונות מהעולם גם לאחר בית שני וגם לי היה
פעם חזיון ,באמת.
יתכנו גם חיזויי עתידות שאינם מבוססים על קשר עם מקור אלוהי ,יש אנשים המאמינים
בתקשור עם הוויות רוחניות לא אלוהיות ויש אנשים המאמינים שניתן לחזות את העתיד
עלפי שיטות מיסטיות כאסטרולוגיה או נומרולוגיה .וכמו כן יש גם חיזויי עתיד שאינם
מבוססים על קשר לגורם מיסטי אלא על תשקיף/תחזית/צפי עלפי הגיון מסוים.
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נבואות על קצה המזלג
* כדי שנבואה תהיה אמיתית היא צריכה להתרחש.
* לרוב הנבואות יש מספר פירושים אפשריים.
* מספיק שפירוש אחד יתממש.
* יש הרבה סמליות ושימוש במטאפורות בנבואות ,דברים הם לא תמיד כלשונם למשל
"יגור זאב עם כבש וטלה עם גדי ירבץ" יכול להיות פשוט ביטוי ספרותי לתקופה של
שלום שבו אויבים טבעיים מפסיקים להילחם זה בזה ,החיות יכולות להיות דימויים
לאנשים.
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כח הנבואה -אינטואיציה ותת מודע
אינטואיציה היא תכונה אנושית שכביכול מקנה לאדם ידיעות על המציאות ,שמקורן בתת
מודע והן נוצרות ללא שימוש בחשיבה.
מה שמאפיין את הידיעה האינטואיטיבית ,זו העובדה ,שהיא נוצרת במהירות רבה (בן־
רגע) ,ושהיא מופיעה בפתאומיות (בהשראה/בהברקה) .למרות זאת הפתרון האינטואיטיבי
אינו נוצר תמיד באופן מיידי .כדי לפתור עניין כלשהו עוזר לפעמים "לישון על זה לילה"
[חלומות].
אדם האוחז בתובנה אינטואיטיבית אינו יכול להסביר בשלמות מדוע הוא נוקט בעמדה זו
ובזה אינטואיציה שונה מדעה ,המבוססת באופן מודע על נסיון .על אף זאת אינטואיציה
עשויה להיות מעוצבת באופן תת-הכרתי על חוויות קודמות .ובכך היא נבדלת גם
מאינסטינקט שהוא נטייה פנימית מולדת ואינו מבוסס על חוויות קודמות.
היות ומקור הידיעה האינטואיטיבית אינו מודע ,נוצרה סביב האינטואיציה שורה של
רעיונות מיסטיים .מיסטיקנים תלו את תחושת הידיעה האינטואיטיבית ברעיונות שונים
ומגוונים ,וביניהם קשר ישיר עם אלהים ,גלגול נשמות ותודעה קולקטיבית .ההסבר
הפשוט לתחושות אלה מצביע על פעילות תת-הכרתית שוטפת שמקרינה לסף המינימלי של
ההכרה ,כך דברים שנקלטים ומעובדים על ידי התת-מודע באים לידי ביטוי לפני שאדם
מסוגל להבינם בצורה הגיונית.
אחת מתוצאותיה האפשריות של מחשבה אינטואיטיבית הוא מסקנות או תחושות בנוגע
לעתיד הצפוי בהתחשב בדברים שלא עוברים את סף ההכרה.
בפילוסופיה של עמנואל קאנט ,אינטואיציה נתפשת כאחד הכישורים השכליים היסודיים
ביותר .קאנט עסק בתורת ההכרה והציע משנה מקורית משלו החולקת הן על הגישה
האומרת כי כל ההכרה נגזרת מן הניסיון והן על הגישה האומרת שאפשר להגיע אל ההכרה
הממשית של טבע העולם באמצעות התבונה בלבד ,בלי להזדקק להנחות ניסיוניות.
בפילוסופיה של המתמטיקה קיים זרם הקרוי אינטואיציוניזם ,אך אין כל קשר
בינו לאינטואיציה.
ישנן דעות לפיהן אורח החשיבה המערבי הדוגל ברציונליות ,מרחיק את האדם המודרני
מלהאזין לקולה של האינטואיציה הנתפשת כפרימיטיבית .זאת לעומת תרבויות מזרחיות
בהן מרבים יותר להתנהג בהתאם לתחושה הפנימית.
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כח הנבואה – דטרמיניזם
ובכן ,מוזר איך דברים מתפתחים ודווקא התפיסה המדעית המודרנית ופילוסופיה חדשה
שמייחסים לרנה דקארט מהמאה ה 16מובילה לרעיון שהנבואה בעצם אפשרית.
מהו דטרמיניזם? זהו הרעיון שאין בעצם רעיון חופשי ,שהכל חוקי פיזיקה ותגובות כימיות
בין חומרים במח שגם הם פועלים לפי חוקי פיזיקה קבועים מראש ,אין משהו שחורג
מחוקי הפיזיקה בעולם וחוקי הפיזיקה הם קבועים וכך אם יש תבונה מספיק חזקה ,יהיה זה
מחשב על-חללי ענק או כח עליון ,היא בעצם יכולה לקחת נקודת זמן אחת מסוימת בעולם,
לחשב את כל הנתונים עליו ומתוך זה להסיק כל מה שיקרה ,מהמפץ הגדול ועד הזמנים
הרחוקים ביותר בהם הזמן עוד קיים וכך בעצם נבואה על פי המדע דווקא ,אפשרית.
ואם אותה ישות על או מחשב על ,מעביר את המסר לבנאדם חי ,נוצרת נבואה ולא חשוב
איך המסר מועבר אם בחלום ,בחיזיון או בהתגלות מוחשית יותר ,מדובר באפשרות קיימת
על פי המדע לנבואות ואין דרך להתעלם מכך.
והנה ,כבר מצאתי שני הסברים אפשריים לנבואות ששניהם כפופים לחוקי המדע.
אגב ,באופן אישי ,אני מאמין יותר בדטרמינזם אך אני גם מאמין שהדרך השפויה יותר
לחיות ולהתייחס לחיים הוא כאילו יש לנו רצון חופשי ולהתעלם לחלוטין מהרעיון.
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נביא או משוגע? איך תדע שאתה באמת נביא?
ונניח שיום אחד עסקת בעניינך ולפתע ראית חיזיון מול עיניך ובו המלאכים שרו עליך
שירי הלל וציוו עליך לעשות דברים שונים ,ואז חזרת למציאות .מה קרה? האם אתה
נביא? או שסתם ,קצת השתגעת או לא ישנת כמה לילות והזית משהו?
זאת שאלה חשובה ,כי לפעמים אלוהים אומר דברים כך כתוב בעיתונים ,כמו לרצוח את
השכן שלהם שתמיד היה נחמד וחביב אליהם ,איך תדע שאתה באמת קיבלת מסר נבואי,
שאתה בעצם נביא שנשלח על ידי האל למשימה כלשהי ושאתה חייב פשוט חייב למלא את
המשימה כי האל בעצמו ניצב לפניך ואמר לך לעשות זאת.
התשובה לכך ניתנה בתורה ,כשנאמר לבני ישראל איך לבדוק נביא הטוען שהוא נביא –
אם המילים עומדות בקנה אחד עם המוסר של אלוהים ושל הטוב (למשל לרצוח את השכן
מנוגד ללא תרצח אפילו ש"האל ציווה זאת") ועם החיזיון או המסר מובילים לדעתך לכיוון
חיובי ומוסרי וטוב ,אין סיבה שלא תאמין שאכן קיבלת מסר נבואי ואתה שליח של האל.
כמובן ,שלשכנע בכך אנשים אחרים זה קצת יותר קשה ולמרות הרשום פה ,אם תעשה
זאת ,אתה עדיין עשוי למצוא את עצמך מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי על כך שאתה
משוגע ולא נביא.
חשוב לזכור ,שקודם כל ,מקבל המסר הוא זה שמחליט איך לנהוג בו ואיך להתייחס אליו
– גם אם "אלוהים" אמר לך דברים ,אתה עדיין לא חייב לציית אליהם אם הם נוגדים את
ההיגיון הבסיסי (למשל אם הוא אמר לך לקפוץ מהגג כדי שתעוף ,מומלץ שתבקש נס אחר
להוכחה) .בסופו של דבר ,זה ראשית כל ,בחירה של מקבל המסר איך להגיב אליו ומה
לעשות איתו .וזאת השליחות והאחריות שניתנה לו – אם זה אכן מהאל.
ונכון שאומרים שהנבואה כבר די נעלמה מהעולם ,אך יתכן שהאל עדיין כפי שהיה בימי
התנ"ך ישלח מסרים לנביאים שלו (למאמינים באל זה נראה הגיוני) ופשוט חבל לפספס
מסרים שיכולים להיות מסרים נבואיים רק מגלל חוסר אמונה באפשרות של נבואה .ויש
לזכור רק גם את המבחן השני לפי התורה בנוגע לנביאים :צריך גם לבדוק שדבריהם אכן
מתקיימים.
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למה צריך בכלל ניסים?
כלומר ניסים זה נחמד ,המופע הפירוטכני הכי טוב שקיים ,זה חורג לחלוטין מכל הסבר
מדעי אפשרי ואומר לך חד וחלק שאתה צופה במעשה האל .אבל תכלס זה הרבה טירחה או
משהו ,בשביל מה באמת צריך ניסים?
לדעתי משלוש סיבות:
 .1ניסים מעשיים -כמו נס קריעת ים סוף ,כן זה היה מאד פירוטכני אבל תכלס היתה לזה
גם מטרה מעשית ושימושית מאד חשובה לתת לבני ישראל לברוח מהמצרים וכבונוס
להטביע גם את המצרים.
 .2להראות עד כמה גדול הוא האל -אין כמו נס מרשים שחורג מחוקי הטבע כדי להראות
כמה מיוחד הוא האל וכמה הוא חזק ,לדעתי הריגת נביאי הבעל על ידי אליהו ,יותר
מששימשה צורך פרקטי מיוחד נועדה בין היתר ,כדי להרשים.
גם עשרת המכות על פי הרשום בתנ"ך בעצם לא היו הכרחיים ,אלוהים יכל להתגלות בפני
פרעה ולהסביר לו שאין לו הרבה ברירות אבל אז סיפור יציאת מצריים היה יוצא מאכזב
ולאלוהים לא היתה יכולת ממשית להרשים את העם שהרגע קנה תמורת חירותו.
 .3להוכיח שאדם הוא נביא או שמה שהוא אומר זה אכן נכון -ובכן למרבה הפלא ,רוב
הנביאים בתנ"ך למעט מספר יחידים כמו משה או אליהו למעשה היו משוללי יכולת כלשהי
לעשות ניסים .למשל ירמיהו אף על פי שהיו לו נבואות ,לא יכל כנראה לגרום לעמוד אש
ליפול מהשמיים (אף שיתכן שהוא מאד רצה בכך).
ישוע אבל מצטיין בזה למשל ורוב הניסים שמיוחסים לשמו בעצם נועדו להוכיח שהוא
והמאמינים בו דוברי אמת ושהוא אכן נביא .אז כמו שאפשר לראות מהניסיון של ישוע,
אפילו ניסים לא תמיד עוזרים כדי לגרום לעם להאמין ולהקשיב למה שאתה אומר.
ואם כך ,אז למה בעצם בכלל צריך אותם?
אם תוכחה או דרשה פשוטה אבל משכנעת ביותר תספיק ,למה צריך את כל הפירוטכניקה?
נביא רק צריך לקבל מסר מהאל כדי להיות נביא ,הוא לא חייב להיות קוסם בשביל זה.
תוספת:
ובהקשר זה אני רוצה להוסיף מקרה מפורסם מאד בתנ"ך שכל ילד קטן בישראל לומד
עליו :המקרה של אשת לוט ,האחיין של אברהם שבחר לגור דווקא בסדום ,עיר החטאים
האפלים.
מה בנוגע לאשת לוט? ובכן ,כשסדום התהפכה והם היו בבריחה ,במקום להתרכז במה
שחשוב  -היא בחרה להעצר ולהנות מהפירוטכניקה וזה פשוט היה ממש לא לעניין אז היא
הפכה לנציב מלח.
לנסים יש בדרך כלל מטרה פרקטית ,הם לא באמת "מופע זיקוקים".

152

מה יהיה באחרית הימים? – תשובה אתיאיסטית
האדם עבר מרחק רב של זמן ושינוי מאז חייו כאיש מערות ועד לציוויליזציה של ימינו.
הטכנולוגיה הולכת ומתפתחת בקצב מואץ ואוכלוסיית העולם מונה כבר  +6מיליארד.
רבים השואלים לאן ההיסטוריה וההווה יובילו את האדם..
איזה עתיד יהיה לו? האם הנבואות מספרי הקודש צדקו או שמא סרטי המד"ב.
יש דטרמיניסטים שאומרים שהעתיד כבר נקבע ,היהודים הדתיים אומרים שהכל כתוב
אבל הרשות נתונה ואחרים אומרים שאי אפשר לדעת את העתיד רק לנחש אותו .גם
הדטרמיניסטים מסכימים איתם .כמו בנושא המוות גם כאן אני חושב שהעתיד צריך
להשאר במידה מסוימת מסתורי וכל אמונה בנושא יכולה להתקבל כאפשרית כל עוד היא
הגיונית.
אמונות אפשריות בנוגע לעתיד:
* אי אפשר באמת לדעת בוודאות את שיקרה ,ניתן רק לנחש ,לקוות ,להאמין ,להתפלל,
להתייאש או להעלות תיאוריות מד"ביות נועזות.
* חזון אחרית הימים לפי היהדות ,הנצרות או האסלאם השיעי יתגשמו -המשיח יבוא,
המקדש יבנה ,הגאולה תבוא לעם ,גוג ילחם במגוג נשמות המתים יחיו מחדש וישפטו ביחד
עם החיים על אמונתם ונראה לי שאמורה לקום מדינה [או שזה כבר קרה].
* האדם ישתלט על החלל ויעלה למעמד הקוף החכם בגלקסיה אם לא ביקום כולו.
* הרובוטים והמחשבים יתפתחו עד לרמה שבה הם יגברו על האדם .והמשעבד יהפוך
לעבד והעבד למשוחרר.
* האדם יהפוך למשהו אחר עד שיצליח לגמור לעצמו להפוך לישות אנרגטית נצחית בעלת
כוחות אלוהיים.
* חייזרים דמויי נמלים יגיעו לכדור הארץ וישעבדו את האנושות לצרכיה.
* בני האדם יעברו דיבולוציה בחזרה לקופים ואז ריבולוציה לדולפינים.
* האדם יצור לעצמו גן עדן יציב ויחיה בו לעד ללא הרבה שינויים.
* כל האנושות תאמץ את הבודהיזם ,תגיע לנירוונה ותחדל להתקיים.
* חתולי בית משופרים גנטית ישתלטו על העולם וישתמשו באנושות בתור חיות מחמד
תרבותיות.
* האדם יצליח להשמיד את עצמו בצורה כלשהי ולא יקבל משמעות מיוחדת בהיסטוריה
של היקום מכיוון שלא הצליח לשרוד עד קץ הזמן .או שאירוע טבעי כלשהו יעשה זאת
כמו אסטרואיד או פלישת חייזרים.
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אחרית הימים – התשובה היהודית  -משיח בן דויד
דברי ישעיהו האמורים אודות "חוטר מגזע ישי" רומזים לכך שהגואל יהיה מזרע דוד
המלך ,בנו של ישי" :וְּ יָצָ א חֹּ טֶ ר ִמ ֵגזַע יִשָ י ...וְּ נָחָ ה ָעלָיו רּוחַ ה' ,רּוחַ חָ כְּ מָ ה ּובִ ינָה ...וְּ שָ פַט
בְּ צֶ דֶ ק ּדַ לִ ים ...וְּ הִ כָה אֶ ֶרץ בְּ שֵ בֶ ט פִ יו ּובְּ רּוחַ ְּשפָתָ יו י ִָמית ָרשָ ע ...וְּ גָר זְּאֵ ב עִ ם כֶבֶ ש וְּ נָמֵ ר עִ ם
גְּ ִדי יִ ְּרבָ ץ ....וְּ הָ יָה בַ יֹום הַ הּוא שֹּ ֶרש יִשַ י אֲשֶ ר עֹּ מֵ ד לְּ נֵס ע ִַמים  -אֵ לָיו גֹויִם יִ ְּדרֹּ שּו ,וְּ הָ יְּ תָ ה
ְּמנחָ תֹו כָבֹוד" .כך גם בירמיהו" :בַ י ִָמים הָ הֵ ם ּובָ ֵעת הַ הִ יא אַ צְּ ִמיחַ לְּ דָ וִ ד צֶ מַ ח צְּ דָ קָ ה וְּ עָשָ ה
ִמ ְּשפָט ּוצְּ דָ קָ ה בָ אָ ֶרץ .בַ י ִָמים הָ הֵ ם ִתּוָשַ ע יְּ הּודָ ה וִ ירּושָ לִ ַם ִת ְּשכֹון לָבֶ טַ ח" .וביחזקאל" :וְּ דָ וִ ד
עַבְּ ִּדי נ ִָשיא לָהֶ ם לְּ עֹולָם" .זאת ,בהתאם לשבועה שנשבע ה' לדוד ,לפיה המלוכה מיועדת לו
ולזרעו לעולם ,ובהתאם לברכת יעקב לבניו ,בה נאמר ששבט יהודה ,שבטו של דוד ,הוא
ּומחֹּ קֵ ק ִמבֵ ין ַרגְּ לָיו".
הראוי למלוכה" :ל ֹּא יָסּור שֵ בֶ ט ִמיהּודָ ה ְּ
לדעתי ,אם אתה יהודי כנראה שיש בך גם מדם דויד :עלפי המסורת לשלמה היו אלף
נשים ,לדויד גם לא חסרו נשים וילדים וכך כנראה היה גם בהמשך הדרך ,סביר להניח
שדם דויד הספיק להתפזר במשך הדורות בקרב ישראל אחרי הכל עברו  3000שנה מימי
דויד ,דורות דורות של נישואים וילדים ובכל מקרה גם ככה אף אדם אינו יכול לעקוב אחר
השושלת שלו עד הבית הראשון .המקסימום שאני למשל יכול להגיע זה סבא של אבא שלי
או סבתא של אמא שלי וגם כן לא מהזיכרון .ככה שאם יהודי מצליח להיות משיח יש סיכוי
שהוא היה צאצא של דויד .התחרות פתוחה לכ-ו-ל-ם ,כלומר לכל היהודים .בהצלחה ☺.
*~*~*~*~*~*~
על פי חז"ל עתידים להיות שני משיחים:
משיח בן יוסף  -המשיח הראשוני שיכונן את השלבים המעשיים-חומריים כהקמת
מסגרות לאומיות וקיבוץ העם לארצו .כמו שהרצל או דויד בן-גוריון עשו או שזאת
היתה התנועה הציונית בכללותה יותר מאשר איש מסוים.
משיח בן דוד  -המשיח הרוחני-האידאולוגי שיביא את העם אל שלמותו הרוחנית.
משיח הוא למעשה אדם ,דמות משכמו ומעלה אך לא יצור שמימי ולא יצור על-אנושי.
משיח על-פי היהדות הוא ילוד אישה .המסורת המקובלת גורסת כי משיח פוטנציאלי מצוי
בכל דור ,והוא יהפוך למשיח ממש ,אם ההשגחה העליונה תסבור שהדור זכאי לכך.
כל אדם הטוען שהוא משיח ,אינו אלא מועמד למשיחות עד אשר יקים את בית המקדש.
למשל המקרה של שי אברהמוף מ 2010שטען שהוא המשיח (וייסד כת משיחית כלשהי
שלא היתה כל כך טובה למאמיניה) אך מת ובית המקדש לא היה קיים ,כך שאלא אם הוא
יחזור מהמתים כמו שהנוצרים מאמינים על ישו ומאמיני הרבי מלבוביץ' היהודים מאמינים,
שי אברהמוף הוא משיח שנכשל .אך אין לזלזל ,הוא היה מספיק חשוב כדי שיופיע בדוגמא
מספר זה ,זמן מה לאחר התאבדותו בתלייה בתא מעצר .לפי האמונה יום אחד אכן יהיה
משיח שיצליח ושמשימתו נכונה .המצב הדתי-פוליטי היום אינו מאפשר דרך נוחה להשגת
המטרה של הקמת בית המקדש מכיוון שעל אתר הבנייה של בית המקדש העתידי עומד
אל-אקצא ,מסגד המקודש למוסלמים בכל העולם ,על המשיח להתגבר על מצב טעון זה.
*~*~*~
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נבואות בדבר חבלי משיחּ :ובָ עֵת הַ הִ יא ַיעֲמֹּ ד ִמיכָאֵ ל הַ שַ ר הַ גָדֹול ,הָ עֹּ מֵ ד עַל-בְּ נֵי עַמֶ ָך,
וְּ הָ יְּ תָ ה עֵת צָ ָרה ,אֲשֶ ר ל ֹּא-נִהְּ יְּ תָ ה ִמהְּ יֹות גֹוי עַד הָ עֵת הַ הִ יא; ּובָ עֵת הַ הִ יא יִ מָ לֵט ע ְַּמָך ,כָל-
הַ נִ ְּמצָ א כָתּוב בַ סֵ פֶר( ".דניאל י"ב א') .האם זאת נבואה על השואה?! מקור השם" :כְּ מֹו
הָ ָרה תַ קְּ ִריב ָללֶדֶ ת ,תָ חִ יל ִת ְּזעַק בַ חֲבָ לֶיהָ  ,כֵן הָ יִינּו ִמ ָפנֶיָך ה'( ":ספר ישעיה כו יז).
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הנביא יחזקאל – בומבה של נביא
יחזקאל בן בוזי הכהן ,איש מופת ,נביא ומנהיג  -האחרון שניסה לעצור את העם מחטאיו
רגע לפני חורבן ירושלים על ידי בבל וזה שניחם את הגולים בבבל ובישר להם על שיבת
ציון שאכן התגשמה בימי כורש הנביא.
אך דבריו היו רחוקים אף מעבר לשיבת ציון הראשון והוא בפרקים הרבים ביחזקאל דיבר
גם על אחרית הימים ,על המשיח ,על המקדש השלישי ועל מלחמת גוג ומגוג .על סמך של
יחזקאל בן בוזי ,אנשים דתיים  -גם יהודים וגם נוצריים מאמינים שברבות הימים הם
יקומו לתחייה יחד עם כולם באחרית הימים ,על סמך אחד הפירושים לחזון העצמות
היבשות הקמות לחיים בעיני רוחו של יחזקאל הנביא הכבוד.
אך עד כמה ניתן באמת להסתמך על דבריו של יחזקאל?
הבה נבדוק את אחד מנבואותיו לימים עברו  -על מסע המלחמה של נבוכדנצר הראשון,
מחריב המקדש ,למצריים.
אבקש ממכם לפתוח את יחזקאל ,פרק כט' .טוב ,אעשה זאת עבורכם ,הנה:
"א בַ שָ נָה ,הָ ע ֲִש ִרית ,בָ ע ֲִש ִרי ,בִ ְּשנֵים עָשָ ר לַחֹּ דֶ ש--הָ יָה ְּדבַ ר-יְּ הוָה ,אֵ לַי לֵאמֹּ ר .ב בֶ ן-אָ דָ ם--
ִשים ָפנֶיָך ,עַל-פ ְַּרעֹּ ה מֶ לְֶך ִמצְּ ָריִ ם; וְּ הִ נָבֵ א ָעלָיו ,וְּ עַלִ -מצְּ ַריִם כלָּה .ג ּדַ בֵ ר וְּ אָ מַ ְּרתָ כֹּ ה-אָ מַ ר
אֲדֹּ נָי יְּ הוִ ה ,הִ נְּ נִי ָעלֶיָך פ ְַּרעֹּ ה מֶ לְֶךִ -מצְּ ַריִם ,הַ תַ נִים הַ גָדֹול ,הָ רֹּ בֵ ץ בְּ תֹוְך יְּאֹּ ָריו :אֲשֶ ר אָ מַ ר לִ י
יתנִי .ד וְּ נָתַ ִתי חחיים (חַ חִ ים) בִ לְּ חָ יֶיָך ,וְּ הִ ְּדבַ קְּ ִתי ְּדגַת-יְּאֹּ ֶריָך בְּ קַ ְּשקְּ שֹּתֶ יָך;
יְּאֹּ ִריַ ,ואֲנִי ע ֲִש ִ
יתיָךִ ,מתֹוְך יְּאֹּ ֶריָך ,וְּ אֵ ת כָלְּּ -דגַת יְּאֹּ ֶריָך ,בְּ קַ ְּשקְּ שֹּתֶ יָך ִת ְּדבָ ק .ה ּונְּטַ ְּש ִתיָך הַ ִמ ְּדבָ ָרה,
וְּ הַ עֲלִ ִ
אֹותָך וְּ אֵ ת כָלְּּ -דגַת יְּאֹּ ֶריָך ,עַל-פְּ נֵי הַ שָ דֶ ה ִתפֹול ,ל ֹּא תֵ אָ סֵ ף וְּ ל ֹּא ִתקָ בֵ ץ--לְּ חַ יַת הָ אָ ֶרץ ּולְּ עֹוף
ְּ
הַ שָ מַ יִם ,נְּ תַ ִתיָך לְּ אָ כְּ לָה .ו וְּ י ְָּדעּו כָל-יֹּ ְּשבֵ י ִמצְּ ַריִם ,כִ י אֲנִי יְּ הוָהַ ,יעַן הֱיֹותָ ם ִמ ְּש ֶענֶת קָ נֶה,
יִש ָראֵ ל .ז בְּ תָ פְּ שָ ם בְּ ָך בכפך (בַ כַף) תֵ רֹוץּ ,ובָ קַ עְּ תָ לָהֶ ם כָל-כָתֵ ף; ּובְּ הִ שָ ֲענָם ָעלֶיָך
לְּ בֵ ית ְּ
ִתשָ בֵ ר ,וְּ הַ עֲמַ ְּדתָ לָהֶ ם כָל-מָ ְּתנָיִם{ .ס} ח ָלכֵן ,כֹּ ה אָ מַ ר אֲדֹּ נָי יְּ הוִ ה ,הִ נְּנִי מֵ בִ יא ָעלַיִ ְך ,חָ ֶרב;
וְּ הִ כְּ ַר ִתי ִממֵ ְך ,אָ דָ ם ּובְּ הֵ מָ ה .ט וְּ הָ יְּ תָ ה אֶ ֶרץִ -מצְּ ַריִם לִ ְּשמָ מָ ה וְּ חָ ְּרבָ ה ,וְּ י ְָּדעּו כִ י-אֲנִי יְּ הוָהַ :יעַן
יתי .י ָלכֵן הִ נְּ נִי אֵ לֶיָך ,וְּ אֶ ל-יְּאֹּ ֶריָך; וְּ נָתַ ִתי אֶ ת-אֶ ֶרץ ִמצְּ ַריִם ,לְּ חָ ְּרבֹות
אָ מַ ר יְּאֹּ ר לִ יַ ,ואֲנִי ע ִָש ִ
חֹּ ֶרב ְּשמָ מָ הִ ,מ ִמגְּ ּדֹּ ל ְּס ֵונֵה ,וְּ עַד-גְּ בּול כּוש .יא ל ֹּא תַ עֲבָ ר-בָ ּה ֶרגֶל אָ דָ ם ,וְּ ֶרגֶל בְּ הֵ מָ ה ל ֹּא
תַ עֲבָ ר-בָ ּה; וְּ ל ֹּא תֵ שֵ ב ,אַ ְּרבָ עִ ים שָ נָה .יב וְּ נָתַ ִתי אֶ ת-אֶ ֶרץ ִמצְּ ַריִם ְּשמָ מָ ה בְּ תֹוְך א ֲָרצֹות
נְּשַ מֹות ,וְּ ע ֶָריהָ בְּ תֹוְך ע ִָרים מָ ח ֳָרבֹות ִתהְּ יֶין ָ ְּשמָ מָ ה ,אַ ְּרבָ עִ ים ,שָ נָה; ַוהֲפִ צֹּ ִתי אֶ תִ -מצְּ ַריִם
יתים בָ א ֲָרצֹות{ .ס} יג כִ י כֹּ ה אָ מַ ר ,אֲדֹּ נָי יְּ הוִ הִ :מקֵ ץ אַ ְּרבָ עִ ים שָ נָה ,אֲקַ בֵ ץ אֶ ת-
בַ גֹויִם ,וְּ ז ִֵר ִ
ִמצְּ ַריִםִ ,מן-הָ ע ִַמים ,אֲשֶ ר-נָפֹּ צּו שָ מָ ה .יד וְּ שַ בְּ ִתי ,אֶ תְּ -שבּות ִמצְּ ַריִםַ ,וה ֲִשבֹּ ִתי אֹּ תָ ם אֶ ֶרץ
כּורתָ ם; וְּ הָ יּו שָ ם ,מַ ְּמ ָלכָה ְּש ָפלָה .טו ִמן-הַ מַ ְּמלָכֹות ִתהְּ יֶה ְּש ָפלָה ,וְּ ל ֹּא-
פ ְַּתרֹוס ,עַל-אֶ ֶרץ ְּמ ָ
יִש ָראֵ ל
ִת ְּתנַשֵ א עֹוד עַל-הַ גֹויִ ם; וְּ הִ ְּמעַטְּ ִתים--לְּ בִ לְּ ִתיְּ ,רדֹות בַ גֹויִ ם .טז וְּ ל ֹּא יִ הְּ יֶה-עֹוד לְּ בֵ ית ְּ
לְּ ִמבְּ טָ ח מַ זְּכִ יר עָוֹּ ן ,בִ פְּ נֹותָ ם אַ ח ֲֵריהֶ ם; וְּ י ְָּדעּו ,כִ י אֲנִי אֲדֹּ נָי יְּ הוִ ה{ .פ}
יז וַיְּ הִ י ,בְּ ע ְֶּש ִרים וָשֶ בַ ע שָ נָה ,בָ ִראשֹון ,בְּ אֶ חָ ד לַחֹּ דֶ ש; הָ יָה ְּדבַ ר-יְּ הוָה ,אֵ לַי לֵאמֹּ ר .יח בֶ ן-
אָ דָ ם ,נְּבּוכ ְַּד ֶראצַ ר מֶ לְֶך-בָ בֶ ל הֶ עֱבִ יד אֶ ת-חֵ ילֹו עֲבֹּ דָ ה גְּ דֹולָה אֶ ל-צֹּ ר--כָל-ר ֹּאש מקְּ ָרח ,וְּ כָל-
כָתֵ ף ְּמרּוטָ ה; וְּ שָ כָר ל ֹּא-הָ יָה לֹו ּולְּ חֵ ילֹוִ ,מצֹּ ר ,עַל-הָ עֲבֹּ דָ ה ,אֲשֶ ר-עָבַ ד ָעלֶיהָ { .ס} יט ָלכֵן,
כֹּ ה אָ מַ ר אֲדֹּ נָי יְּ הוִ ה ,הִ נְּנִי נֹּ תֵ ן לִ נְּבּוכ ְַּד ֶראצַ ר מֶ לְֶך-בָ בֶ ל ,אֶ ת-אֶ ֶרץ ִמצְּ ָריִ ם; וְּ נָשָ א הֲמֹּ נָּה וְּ שָ לַל
ְּש ָללָּהּ ,ובָ זַז בִ זָּה ,וְּ הָ יְּ תָ ה שָ כָר ,לְּ חֵ ילֹו .כפְּ עלָתֹו אֲשֶ ר-עָבַ ד בָ ּה ,נָתַ ִתי לֹו אֶ ת-אֶ ֶרץ ִמצְּ ָריִם,
יִש ָראֵ לּ ,ולְּ ָך אֶ תֵ ן פִ ְּתחֹון-
אֲשֶ ר עָשּו לִ י ,נְּאם אֲדֹּ נָי יְּ הוִ ה .כא בַ יֹום הַ הּוא ,אַ צְּ ִמיחַ קֶ ֶרן לְּ בֵ ית ְּ
ֶפה ,בְּ תֹוכָם; וְּ י ְָּדעּו ,כִ י-אֲנִי יְּ הוָה{ .פ}"
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זוהי נבואה מפורטת למלך מצריים על כך שמצריים תחרב בידי נבוכדנצר מלך בבל,
תהפוך לשממה מוחלטת וגלותה תמשך  40שנה שבמהלכם המצרים יהיו נפוצים בעמים
ואז יחזרו למצריים.
הבה נבדוק בויקיפדיה ,בערך "נבוכדנצר השני" מה באמת אירע ,בסעיף על מלחמותיו של
אמפרור בבל:
"נבוכדנצר השני עוד בהיותו יורש עצר כבש את סוריה .בקרב כרכמיש הביס את הצבא
המשותף של מצרים ואשור בהנהגתם של פרעה נכו השני ואשור-אובליט השני מלך
אשור .קרב זה הביא להתמוטטות האימפריה האשורית ,ומצרים הפסיקה להיות גורם
משמעותי באזור .קרב זה הביא לעליית האימפריה הבבלית .נבוכדנצר הביס את ממלכת
יהודה ,החריב את ערי הפלשתים ב־  604לפנה"ס .בשנת  601לפנה"ס יצא למסע צבאי
למצרים בתקופת מלכותו של נכו השני .במסע זה שני הצבאות סבלו מאבידות רבות,
והקרב ביניהם הסתיים ללא הכרעה"
אכן ,לוחם גדול ,הוא ניצח את המצרים והאשורים בקרב כרכמיש ש"כתוצאה מקרב
כרכמיש השתלטה בבל על כל תחום עבר הנהר עד גבול מצרים" ,אך הוא לא החריב את
מצריים ,שנכבשה על ידי עמים שונים אחריו החל מהפרסים היוונים והרומים ,אך תושביה
מעולם לא גלו ל 40שנה וחזרו לאחר מכן כפי שמסופר .התירוץ של זה יקרה באחרית
הימים איננו תקף פה ,מכיוון שמוזכר במפורש שמו של נבוכדנצר ושמו של פרעה ועל כך
שזה מגלל שפרעה חושב שהוא אל וקשה לי להאמין שיהיו שוב מלכים-אלים במצריים,
כמובן שאי אפשר לדעת ,אך זה חורג מכל הגיון רציונלי על המציאות בימינו.
יחזקאל ניבא נכון על המלחמה בין המעצמות באופן כללי ,נבוכדנצר אכן ניצח את המצרים
וכבש מהם שטחים ,אך הוא לא כבש את ארץ מצריים עצמה והיא לא נחרבה על ידו.
זאת נבואה שכבר התרחשה בעבר והיא התרחשה רק בערך כמו שיחזקאל אמר ,אם כך על
סמך נבואה זו ,ניתן לומר שיחזקאל אולי הוא אכן נביא ואולי הוא אכן צודק ,אבל הוא
בהחלט בהחלט לא מדויק.
ואין כבר מקום ,אבל בין נבואותיו יחזקאל ניבא את מלחמת גוג ומגוג ,ממנה דורות על
דורות של חרדים חרדו ,האם באמת אפשר להסתמך על יחזקאל כעל תרשים מדויק מילה
במילה של מה שיקרה בנושא הרה חשיבות כל כך ,שנשמע לפחות כמו מלחמה גרעינית על
אדמת ישראל? לדעתי לא .יחזקאל פשוט לא מספיק מדויק כדי להסתמך עליו מילה במילה.
ואין זה אומר שאין הוא נביא גדול ,פשוט מוכח על סמך נבואותיו על זמן עבר שהוא פשוט
איננו מדויק.
ואני חושב שמתאים לסיים נושא זה ,עם דבריהם של "החלונות הגבוהים" על הנביא
יחזקאל:
"אנו בעד הנביא יחזקאל
נלך אחריו עם תרמיל ומקל
אל כל מקום שאותנו יביא
הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא"
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באמת? אני לא.
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האם גוג ומגוג כבר קרה?
ברשומה "יחזקאל – בומבה של נביא" ,הוכחתי שגם אם נבואותיו של יחזקאל נועדו
להתגשם והוא נביא אמת כמקובל בקרב המאמינים ביהדות ,הוא לא נביא אמת מדויק
במיוחד .נבואותיו באופן כללי יתקיימו ,אך הפרטים והתוצאה בפועל יכולים להיות קצת
שונים מהרשום בנבואותיו.
בנוסף ,יש לזכור ,שנבואותיו של יחזקאל נאמרו לפני כ 2500שנה ,בזמנים הרבה יותר
קדומים ,בזמנים שטנקים ומטוסים נראו כמו יצורי פלאים מעולם אחר והלחימה נעשתה
עם סוסים וחרבות ברזל .על כן אדם החי לפני  2500וחוזה בטנק ,לא סביר שישתמש
במילה טנק – כדי לתאר אותו חיזיון מוזר .יתכן שלמשל המילה חרב בנבואה מציינת כלי
נשק בכללי ,רובה או משהו לגמרי אחרי ואצל יחזקאל ,זה עוד עשוי להיות כל דבר.
בנוסף ,יש להבחין ,שיחזקאל משתמש רבות בדימויים ,מטאפורות ואמצעים ספרותיים
שונים בנבואותיו ודבריו ועל כן אם רשום למשל הרים בחיזיון ,יכול להיות שהכוונה היא
למשהו שההר מסמל ולא בהכרח באמת הר.
לבסוף ,יחזקאל היה כהן מאמין שחי בתקופת החורבן ,ראה בעיניו את חורבן בית המקדש
– קודש הקודשים של היהדות ,את בזיזת אוצרותיו ,את הרס הממלכה ואת הגלות לבבל,
כשבעת הגלות בהתחלה – לא היה צפוי עדיין שכורש יבוא ויכריז על שיבת ציון והיה
ייאוש רב בעם .על כן ,יתכן שיש השפעות רגשיות ונפשיות רבות על דבריו של יחזקאל
ועל חזיונותיו ,למשל הוא קיבל חיזיון מסוים – אך רגשותיו ואמונותיו גרמו לו באופן
אישי להטות מעט את פרשנות החיזיון.
על כן ,בהתחשב בכך שמלחמת גוג ומגוג מתוארת באופן מאד מעורפל ,עם למשל רשימת
עמים שברור שהיא סמלית ולא מציינת את העמים האמיתיים שיופיעו באירוע ,היתכן
שלמעשה היא כבר קרתה ו"פספסנו" את זה?
מה בעצם מסופר ביחזקאל לח'-לט' או בנבואת גוג ומגוג?
מסופר על נבואה לגוג ,מלך המגוג ,שהוא נשיא של עמים רבים ושהוא פולש לארץ ישראל
(אולי דימוי לעם ישראל עצמו) שאנשיה " הָ יּו לְּ חָ ְּרבָ ה תָ ִמיד; וְּ הִ יא מֵ ע ִַמים הּוצָ אָ ה ,וְּ י ְָּשבּו
לָבֶ טַ ח כלָם – ".כשהמובן לבטח מתואר אחר כך למעשה כ ":כלָם ,יֹּ ְּשבִ ים בְּ אֵ ין חֹומָ ה,
ּובְּ ִריחַ ְּּודלָתַ יִם ,אֵ ין לָהֶ ם ,".כלומר המצב של העם באירופה כפי שהיה לפני השואה –
גולים וחרבים ולא באמת מגנים על עצמם .מגלל זה למשל ,גוג ומגוג לא יכול לקרות היום,
כי אנחנו ממש לא ארץ שחיה בשקט ובשלום ומרוב שהיא חיה בשקט ובשלום לא טורחת
להגן על עצמה .בהמשך הנבואה ,עולה ,שאכן האל הגן על עמו ישראל והחזיר מלחמה
כנגד אותו גוג אלמוני ולא ידוע בבירור ("כֹּ ה-אָ מַ ר אֲדֹּ נָי יְּ הוִ ה ,הַ אַ תָ ה-הּוא אֲשֶ רִּ -דבַ ְּר ִתי
יִש ָראֵ ל ,הַ נִבְּ ִאים בַ י ִָמים הָ הֵ ם ,שָ נִים--לְּ הָ בִ יא אֹּ ְּתָך,
בְּ י ִָמים קַ ְּדמֹונִים בְּ יַד עֲבָ דַ י נְּבִ יאֵ י ְּ
ֲעלֵיהֶ ם )".ויש משהו שנשמע למעשה כמו פצצה אטומית ,הצורה שבה הסתיימה מלחמת
העולם השנייה " :וְּ ָרעֲשּו ִמ ָפנַי ְּּדגֵי הַ יָם וְּ עֹוף הַ שָ מַ יִם וְּ חַ ַית הַ שָ דֶ ה ,וְּ כָל-הָ ֶרמֶ ש הָ רֹּ מֵ ש עַל-
הָ אֲדָ מָ ה ,וְּ כֹּ ל הָ אָ דָ ם ,אֲשֶ ר עַל -פְּ נֵי הָ אֲדָ מָ ה; וְּ נֶהֶ ְּרסּו הֶ הָ ִרים ,וְּ נָפְּ לּו הַ מַ ְּד ֵרגֹות ,וְּ כָל-חֹומָ ה,
לָאָ ֶרץ ִתפֹול " ,".וְּ ִשלַחְּ ִתי-אֵ ש בְּ מָ גֹוגּ ,ובְּ יֹּ ְּשבֵ י הָ ִאיִים לָבֶ טַ ח" ולבסוף גורל המון-גוג היה
להיקבר "בתוך ישראל" כדי לטהר את הטומאה אשר יצרו וזאת לאחר ש"תושבי ערי
ישראל" השיבו אש ("בנשק שמבעיר עצים") וניצחו את גוג .כתוצאה מהניצחון ,האמונה
באל תתחזק והעם ירגיש שהאל בעצם מגן עליו באמת.
על כן ,חוץ מהמשפט האחרון בפסקה הקודמת ,לדעתי בהחלט אפשר למצוא את מלחמת
העולם השנייה במלחמת גוג ומגוג וזה אפילו יצא יותר מדויק ממה שחשבתי לפני שבדקתי
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במקור שורה אחר שורה .וגם עוד נבואות של יחזקאל מתאימות לתקופה .למשל ראיתי
פעם במאמר של יאיר לפיד ,תמונה בה הוא אומר שחזון העצמות של יחזקאל הוא למעשה
חזון על תקומת הארץ .ועוד יחזקאל מתאר את בניית בית המקדש בהרחבה ואם נבואותיו
של יחזקאל על מלחמת העולם השנייה ועל הקמת מדינת ישראל ותחיית העם בימי הציונות
התגשמו ,מדוע שגם נבואה זו לא תתגשם בקרוב?
(חיזוק נוסף לכך שמדובר במלחמת העולם השנייה ,היא שבהמשך פרק לט' יחזקאל מנבא
שלאחר המלחמה תהיה שיבת ציון והגלות תסתיים ,והנה בתיאור מסופר על זבחים רבים
שהעם יקריב אך הקורבנות בעת שהחיזיון התגשם לא היו מקובלים ועל כן הדבר לא קרה,
אך העם בכל זאת הכיר תודה על מה שקרה ועל הקמת המדינה וראה בה דבר בהחלט
מיוחד ובכך הדבר כן קרה – כמו שנאמר ,יחזקאל סובל מאי דיוק מסוים ,אך אין זה אומר
שאין הוא נביא אמת).
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איכס ,מלוכה!
מוזר איך שדברים משתנים....
בימי הביניים ,בעת שהעם חלם על משיח שישלח אליו מעם אלוהים ויגאל אותו מייסורי
הגולה ומעלילות הדם והאנטישמיות שבאירופה ,הוא חלם על מלך שימלוך בירושלים על
העם.
כיום ,כשאנשים חושבים על שהמשיח יבוא ,הם עשויים לחשוב מאד אחרת .נשמע להם
שהדמוקרטיה הייצוגית הישראלית תתמוטט ויעלה שלטון עריץ ומדמם נוסח היטלר .יש לי
כמה דברים להגיד על נקודה זו.
ראשית ,בדברי נביאים על העתיד לבוא ,הם לפעמים עשויים להיתקל בטכנולוגיה חדשה
ולא ידועה להם (נכון גם לעמים שלא התקיימו עדיין בתקופתם) .מכיוון שהם בכל זאת
רוצים לתאר לעם את מה שהם ראו ,הם ישתמשו במילים הקיימות בשפתם שלא כוללות
מילים ומושגים מודרניים .על כן ,למשל במקום רובה הם יתארו חץ וקשת ,במקום טנק –
הם יתארו סוס ,ובמקום שליט מצורת שלטון דמוקרטית או צורת שלטון מתקדמת יותר,
הם יתארו מלך .הרי לא הייתם מצפים מהנביאים הקדמוניים להמציא את השלטון
הדמוקרטי כשזו רק נוצרה או עדיין אפילו לא נוצרה במספר ערים שבאותה עת היו לא
ידועות במיוחד כאתונה ורומא ,אז סביר שאם הם יראו בחיזיון שליט אז הם יקראו לשליט
– מלך ולא למשל – ראש ממשלה .אני בטוח שלא מדובר גם באמת בחמור ,למשל (אף
שבמקרה זה ,זאת יכולה להיות גם מטאפורה למשהו).
שנית ,הנבואות על המשיח הם נבואות חיוביות ,הוא אמור להיות הדמות שיגאל את העם
ועל כן ,גם אם יהיה מדובר בשלטון אוטוקרטי (שלטון יחיד) ,התקופה של מלכותו צפויה
להיות חיובית ומזהירה ביותר ושכולם ,או לפחות הרוב של העם ,בעצם אמורים להיות
מרוצים ממנה .זה חלק מהתנאים בנבואות ,למעשה.
לבסוף ,גם אם יהיה הכרח ,רק כדי להגשים את נבואות המשיח ,למשוח מלך על ישראל –
אפשר עדיין להגביל את המלוכה – למשל ליצור מלוכה לא שושלתית ,כך שרק המשיח
ימלוך אך ילדיו כבר יצטרכו להתמודד בבחירות דמוקרטיות אם ירצו לקבל את השליטה
במדינה ,או למשל ליצור חוקים שיהיו מעל המלך ויקבעו דברים מסוימים בהתנהגותו ,כמו
חובת שימוש במשאלי עם להחלטות מסוימות או קבלת חוקה המבוססת על זכויות אדם.
מכיוון שהמשיח אמור למעשה להיות אדם טוב ולא אדם כמו היטלר ,לא צפויה להיות
בעיה מיוחדת בלגרום לו להסכים לתנאים האלה.
לפיכך ,גם אם רשום בתנ"ך ,בנבואות על המשיח ,את המילה "מלך" – אין להבהל מכך
ויש להתייחס לכך בהתאם .אחרי הכל ,לא יתכן שעם ישראל התפלל  2000שנה
להתגשמות של הסיוט הנורא ביותר בהיסטוריה שלו – אם זה כך ,זה יהיה מאד מזעזע.
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מונרכי ,דמוקרטי או אוטופי
לאחר שהבנו מדברי הנביאים ,שהמלך משיח לא חייב להיות מלך והמילה מלך היא פשוט
תיאור לשליט או מנהיג וזאת בהעדר מילה טובה ידועה אחרת בעברית העתיקה כדי לתאר
את הממשל של המלך משיח.
סביר להניח שכמו שמלחמת העולם השנייה ונס התקומה של מדינת ישראל לאחר 2000
שנות גלות כך גם הממשל העתידי של המלך המשיח יהיה שונה מכל דבר שניתן לתארו
והפעם בהחלט לטובה.
אין ספק שדמוקרטיה היא ממשל מתקדם יותר ומודרני יותר מממשל מלוכני וגם העם
בהקימו את מדינת ישראל אמר למעשה ,שאף על פי שהוא יפנה את מקומו למלך המשיח
בהגיעו "מהשמיים" ,אמר למעשה שהוא מעדיף להיות ממשל דמוקרטי מערבי מודרני ולא
משהו מהעבר שנצמדים אליו רק כי מפרשים ככה את הכתוב .דויד בן גוריון ,ראש
הממשלה הראשון של ישראל (אך לא המשיח) ,נהג בכבוד שלא הכריז על עצמו כמלך
אלא נטה אל המבנה של ההנהגה לפני הכרזת המדינה שהיה כעיקרו מפלגתי ומבוסס על
החלטות בהצבעה.
אך האם דמוקרטיה היא הקצה העליון? האם דמוקרטיה היא הממשל המושלם? הרי גם
הדמוקרטיים הגדולים ביותר טוענים שדמוקרטיה היא לא מושלמת אלא פשוט הרעיון
הפוליטי על ממשל ,הכי טוב שהצליחו להמציא עד כה.
לדעתי ,יש מספר חסרונות גדולים שהדמוקרטיה סובלת מהם ,למשל דיקטטורה של הרוב
– כי אין מה לעשות ,דמוקרטיה בנויה ככה שאנשים שלא קשורים למיעוטים מסוימים
(למשל מעשנים) מחליטים עבורם ובמקומם על הדברים שנוגעים יותר להם אישית ושהם
לא בהכרח היו רוצים שזה יהיה ככה ,כי הם חושבים אחרת ,אבל למרות שהם חושבים
אחרת – דעתם נבלעת מול חומת הרוב המוצקה.
חיסרון גדול אחר היא שדמוקרטיה היא עדיין ממשל שמבוסס על החלטות למעשה של
מספר קטן של אנשים ,אמנם הם נבחרים כדי לייצג את ההמון ,אך דעה ורעיונות של
האנשים הקטנים לא נשמעת למעשה ,מעבר ליכולתם הזעירה להשפיע על המדיניות בפתק
הצבעה בקלפי.
חיסרון נוסף שבולט למשל בארץ ,הוא שעיקר ההחלטה בקלפי היא בעצם בנושא אחד –
למשל בנושא הבעיה הפלסטינית ,ולא מדברים על מגוון הנושאים שבהם השלטון והעם
צריך לטפל ,למשל נושאים כלכליים או סוגיות חברתיות או דברים קטנים יותר – כמו
האם לאפשר נישואים חד מיניים ,האזרח מקבל בעצם מפלגה שהיא חבילה של דעות אך
הבחירה מבוססת על בחירה על פי נושא עיקרי אחד עם מעט גיוון רק תודות לכך שאין
בארץ רק  2מפלגות או רק  2דעות.
החיסרון האחרון מוביל בעצם לחסרון נוסף – הוכח בהרבה מקרים שמחשבה משותפת של
הרבה אנשים גוברת על מחשבה של אנשים יחידים ,כל עוד הדבר נעשה בצורה יעילה
שמאפשרת מחשבה חופשית .הדמוקרטיה בעצם לא מנצלת את מחשבת הרבים והיא עדיין
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מבוססת על תהליכי קבלת החלטות של מעטים – שאמנם נבחרים כל כמה שנים אך לאחר
מכן עושים כעיקרון ככל העולה על רוחם.
כך שלסיכום ,אם כבר אומרים שהמלך משיח בעצם לא יהיה מלך ,אלא יהיה משהו יותר
טוב ,למה שזה לא יהיה ממשל אוטופי יותר מהדמוקרטיה ,ממשל יותר טוב שאנשים אפילו
יותר מרוצים ממנו מאשר מהדמוקרטיה הקיימת ,ממשל שפועל אפילו בצורה יותר יעילה
וחכמה מדמוקרטיה.
המלך המשיח לא יהיה מלך ,ולא יהיה ראש ממשלה ,לדעתי האישית הוא יהיה מנהיג של
ממשל אוטופי כלשהו .אבל זה באמת לא כתוב ,רשום רק שליט – וכל עוד החלק על
המשיח עוד לא קרה – אין לנו את המשיח לשאול – איזה צורת שלטון הוא מעדיף .אני
לפחות מקווה שמשהו באמת טוב .משהו הרבה יותר טוב גם ממלוכה וגם מדמוקרטיה וגם
מכל צורת ממשל אחרת שהתקיימה עד כה בעולם.
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המדרגה השמינית – האמונה במשיח
דברי הנביאים שמדברים על אחרית הימים כגון ישעיה ,יחזקאל ,זכריה ,עובדיה ,מיכה,
צפניה ומלאכי מדברים בבירור על תקופה שנמצאת בימים רחוקים מימי הבית הראשון
שבו התנבאו ,ואשר נקראת לפעמים אחרית הימים או סוף הימים וזה אף על פי שהימים
לא בהכרח יסתיימו לאחריה אלא פשוט יהפכו לשונים מאד.
ואפשר לקרוא את דברי הנביאים ולחבר את הפאזל והוא מורכב מ 3חלקים:
אסון גדול שיקרה על העם אך יסתיים בניצחון על כוחות הרשע – שאותו אני רואה
כאירוע הידוע בקרב היהודים כיום כשואה שהתחוללה במלחמת העולם השנייה באמצע
המאה ה 20ובה נרצחו על ידי הנאצים  6מיליון יהודים ועמים רבים אחרים סבלו גם הם,
היהודים מתוארים כחלק מהברית מהעם שאותו רשע גאוותני וכריזמטי תקף והם מתוארים
למעשה כחלק מהכוחות שניצחו את אותו הרשע .ביהדות החוויה מתוארת לפעמים כחבלי
משיח ,האירוע שבו אלוהים מוחל על החטאים *הישנים* של העם ומאפשר להם כרצונם
הזדמנות שלישית לחיים מקודשים.
החלק השני הוא תקומה והוא פשוט שיבת ציון השנייה וחזרתם ארצה בין היתר על כנפי
נשרים מכל קצוות העולם של יהודים לתוך מדינת ישראל עצמאית חדשה .ואם הנבואות
על החורבן לפני המשיח הם לא השואה ,הנבואות על שיבת ציון אם זה לא הקייס מחייבות
חורבן למעשה של מדינת ישראל וגלות נוספת רק כדי שתוכל להתרחש שיבת ציון – וכל
יהודי בעולם שרוצה לעלות יכול לעלות ,שיבת ציון זה לא לגרור את כולם בכח לפה ,זה
אומר למשל שמרבית העם מרוכזת בארץ ישראל וכל יהודי שרוצה ויכול להרשות לעצמו
את הטיסה יכול לחזור לכאן ...על כנפי נשרים.
החלק השלישי הם לבסוף ימי משיח או ימי משיחים (כי יש תיאוריה שאומרת שיהיו
למעשה שני משיחים ,על כך ברשומה אחרת) שבהם העולם ימצא לבסוף עניין בתורה
וביהדות ויאמץ אותה בהמוניו וארץ ישראל ובליבה בית המקדש השלישי תבזיק כמו
זרקור רוחני ענק לכל העולם ויהיה שלום עולמי וכל העולם יהיה מיוחד .לאור המצב
המוסרי כיום של העם ומצב הדת האורתודוכסית המיושנת והלא מושכת ,נראה שאנחנו
עוד רחוקים מאותם ימי משיח ואני יכול רק לקוות שספר זה יביא בין היתר קצת לשיפור
המצב כהכנה לשלב זה ,בכל התחומים הדורשים כרגע התקדמות.
ואתם עדיין קטני אמונה? שני השלבים הראשונים של הפאזל כבר התגשמו לנגד עיניכם
או לנגד עיני אביכם או סבותיכם ומתועדים תיעוד מודרני וכולם מאמינים שקרו מלבד
בקרב מכחישי שואה שנחשבים לסוג של פושעים .אז מדוע שלא תאמינו לדברי הנביאים
בדבר השלב השלישי של הגאולה שעתיד לבוא ,בסך הכל זה מבשר דברים טובים ליהודים
ולעולם ולא מבשר על חורבן ומלחמה נוספת אלא על שלום והתאחדות כלל עולמיים
בראש מוסר שנובע מהתנ"ך .ומלך? זה כבר מוסבר במקום אחר בספר זה .באמת שאין מה
לדאוג ,הנבואה על המשיח זאת הפנטזיה הכי זוהרת שיכולה לקרות לעם היהודי
בתולדותיו ,היא לא רק נותנת את ההסבר הדתי הדרוש לשואה ולהקמת הבית השלישי –
מוכן מראש  2500שנה קודם ,אלא גם מגשימה ומוכיחה למעשה את היהדות ,לא רק
בקרב היהודים אלא בקרב כל העולם.
ויש משפט על זה .אני מאמין (או קרדו אם רוצים להרשים עם לטינית) קצר :
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"אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח" וזה משפט שהתקיים לפני שקרו  2השלבים
הראשונים בנבואת המשיח המפוזרת בדברי הנביאים ומדרגת אמונה נוספת המתוארת
בספר זה .האמונה בביאת המשיח ,היתה התקווה שהחזיקה את העם ביחד בגלות 2000
שנה ואחד מסודות ההצלחה להישרדותו ,לאחר כל כך תפילות למשיח וכשהאמונה במשיח
כל כך מושרשת בעם ונעשתה כל כך מרכזית באמונה היהודית (היא למשל אחת מ13
עיקרי האמונה של הרמב"ם ,או הקרדו בניסוחו) זה בעיקר יהיה פספוס ענק לוותר על
פנטזיה כזאת מתוקה רגע לפני שהיא עשויה לקרות .זה כאילו ששיקרנו לכל העולם
ולעצמנו במשך  2000שנה ועכשיו נאכזב את כל אלה שהאמינו ונצדיק את כל אלה שלעגו
למאמינים על אמונתם זו.
אז בשורה התחתונה ,למישהו בא לבנות מקדש?
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אחד ,שניים ,שלושה משיחים
הטקסטים של הנביאים לא הכי ברורים ,הם מדברים בשפה נשגבת גבוהה ועתיקה
ולפעמים קצת נשכחת עם דימויים וביטויים ספרותיים וקשה להבין לפעמים למה הכוונה.
לפעמים הם גם בכוונה מעורפלים מסיבה כלשהי .וכך כשיהודים ואנשים אחרים בדורות
הבאים ניסו להבין למה הם בדיוק התכוונו ,מה יהיה בדיוק באחרית הימים ומה בעצם
יעשה המשיח ומעבר לכך האם בכלל יש משיח אחד או שני משיחים ,הם לא כל כך
הצליחו להגיע למעשה להסכמה.
וכך ויקיפדיה מספרת:
"על פי חז"ל עתידים להיות שני משיחים:
משיח בן יוסף -המשיח הראשוני שיכונן את השלבים המעשיים-לוגיסטיים
כהקמת מסגרות לאומיות כצבא ותעשייה וקיבוץ העם לארצו.
משיח בן דוד  -המשיח הרוחני-האידאולוגי שיביא את העם אל שלמותו
הרוחנית".
אבל משיח בן יוסף נשמע מוכר ,אולי אם נשנה מעט את המילים:
"על פי ההיסטוריה יש לפחות שני מנהיגים:
דויד בן גוריון  -המנהיג הראשוני שכונן את השלבים המעשיים-לוגיסטיים
כהקמת מסגרות לאומיות כצבא ותעשייה וקיבוץ העם לארצו.
משיח בן דוד  -המנהיג הרוחני-האידאולוגי שיביא את העם אל שלמותו
הרוחנית".
דויד בן גוריון ,אכן היה לפי התרחיש בנביאים ,זה שאחראי (בין שאר האנשים הרבים
שפעלו להקמת הארץ ולחמו להיווסדותה) על הקמת הארץ ועל שיבת ציון ועל הנהגת
המדינה בתחילת דרכה ,אם כי בחלקים הרשומים שם לא נזכר במפורש אדם מסוים
שיוביל לאירוע ועל כן אין לפי התנ"ך בעצם לתת את כל הקרדיט על הקמת המדינה
לאדם מסוים אחד.
בחלקים המאוחרים על המשיח עצמו ,יכולים להיות אבל עוד אנשים שקשורים
למשיח ,למשל אליה הנביא שאמור להישלח לפני המשיח ולהודיע על בוא הימים
החדשים .ויתכן שהאדם הכועס בישעיה סו שהוא "עני ונכה רוח וחרד על דברי" הוא
לא משיח בן דויד אלא עוד מישהו שקשור לגאולה .התכונות האלה הם חלק מהתכונות
של המשיח הצפוי לבוא ויתכן שאולי יכשילו אותו ואולי עדיף שמישהו אחר ייקח על
עצמו לעשות את חלק סו וישאיר את החלק של השלום העולמי וההנהגה המעשית,
למישהו יותר בריא נפשית ,לחסוך מהמשיח קצת תנאי משיח הכרחיים אך שלא בטוח
איך הם יעזרו לו בתפקידו ואולי אפילו קצת יקשו עליו .ומצד שני אולי יש פה הוכחה
מהנביאים שנכה הוא לא בהכרח חצי בן-אדם כמו שיש אשר חושבים ,לפעמים נכה
(נכה נפשית – לא סתם נכה ,נכה-רוח) הוא משיח.
בכל מקרה ,איך זה יהיה בדיוק ,גם אם מתעמקים בדברי הנביאים קשה להבין ואפשר
במאמץ רק להבין בערך איך יהיה וכמו שהרמב"ם אמר – כשיהיה כבר נדע איך זה
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היה .אבל מצד שני זה חלק מהקסם של הנבואות האלה ,שהם מאד מעורפלות למעשה,
גם כשזה יהיה ,אפשר יהיה לראות רק בערך בדברי הנביאים את שהיה.
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הקדמת הגאולה ,טוב או רע?
החרדים ובעיקר נטורי קרתא טוענים שמדינת ישראל היא חטא מכיוון שהיא מעשה שנועד
לקדם את הגאולה .ובהתאם לכך ,הם מתנערים מדברים הקשורים למדינה ולתרומה לה,
כמו גיוס לצבא והימנעות מעבודה .למעשה הם אומרים שכל הציונות והקמת מדינת
ישראל היתה טעות חמורה.
האמנם? אם אלוהים כלכך מתנגד למדינת ישראל מדוע הוא לא מנע את הקמתה ,מדוע הוא
איפשר לציונים לנצח במלחמת העצמאות למרות שדווקא הסיכויים היו לרעתם ,מדוע הוא
לא נתן אותנו בידי אויבינו כבעבר ...זאת כמובן להוציא את האפשרות שהשואה היתה
עונש על הקדמת הגאולה ,ובמקרה כזה כבר שילמנו את המחיר והוא היה כבד.
מבחינת הקדמת הגאולה ,הקמת מדינת ישראל וחזרת העם לארצו היא אכן חלק מהנפלאות
אותם ציפו מהמשיח לבצע ...ואם כך האם זה באמת כלכך רע לקדם את הגאולה ולעשות
את מלאכתו של המשיח העתיד לבוא לקלה יותר? הרי כל מה שנשאר לו עכשיו זה להקים
את בית המקדש השלישי...
אני אישית חושב שאם הייתי המשיח הייתי שמח אם חלק ממלאכתי היתה נעשית בידי
אחרים או כמאמר הפתגם "מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים" .הרי אף אחד ואני
מאמין שבהם נכלל גם המשיח לא מחפש עבודה קשה .ובקשר לטענות שמנענו מהמשיח
חלק מהנפלאות שציפו לו ,בזה שביצענו כבר חלק ממשימותיו המיועדות הרי שיש
אפשרויות רבות לגאולה ומשימות בונוס רבות מעבר להקמת בית המקדש ,לבחירתו.
בּותָך וְּ ִרחֲמֶ ָך ,וְּ שָ ב וְּ קִ בֶ צְּ ָך ִמכָל הָ ע ִַמים אֲשֶ ר
בספר דברים נאמר "וְּ שָ ב ה' אֱֹלהֶ יָך אֶ ת ְּש ְּ
ּומשָ ם יִקָ חֶ ָך.
הֱפִ יצְּ ָך ה' אֱֹלהֶ יָך שָ מָ הִ .אם יִ הְּ יֶה נִ ּדַ חֲָך בִ קְּ צֵ ה הַ שָ מָ יִם ִ -משָ ם יְּקַ בֶ צְּ ָך ה' אֱֹלהֶ יָך ִ
ֶוהֱבִ יאֲָך ה' אֱֹלהֶ יָך אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲשֶ ר י ְָּרשּו אֲבֹּ תֶ יָך וִ ִיר ְּשתָ ּה ,וְּ הֵ יטִ בְּ ָך וְּ הִ ְּרבְּ ָך מֵ אֲבֹּ תֶ יָך ".אם כך..
קיבוץ הגלויות שהתרחש בסביבות זמננו נחזה בתנ"ך והוא מסימני ביאת המשיח ואם כך
התקרבנו במידה מסוימת לביאתו הצפויה והאין זו סיבה לשמחה? שכן המשיח קרוב להגיע
והקמת מדינת ישראל ושיבת ציון אליה הם למעשה סימנים מקדימים לביאתו ,שכן חלק
ממשימותיו כבר התרחשו.
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שיבת ציון הראשונה
שיבת ציון היא חזרתם של היהודים מגלות בבל לארץ ישראל בעקבות הצהרת כורש ,מלך
פרס ,אשר נתנה אפשרות ליהודים לעלות לפחוות יהודה -חבל ארץ אוטונומי ,גם מבחינה
דתית ,תחת השליטה והמיסוי של האימפריה הפרסית ,החל בשנת  538לפנה"ס .המונח
נטבע לראשונה ,ככל הנראה ,לאחר חורבן הבית הראשון ,והוא מופיע במקרא בפסוק:
"שיר הַ מַ עֲלֹות בְּ שּוב ה' אֶ ת ִשיבַ ת צִ יֹון הָ יִ ינּו כְּ חֹּ לְּ ִמים" (תהלים קל"ז) .במאה ה 19-חודש
ִ
מונח זה בהגות הציונית ,והוגיה קראו לעליית היהודים מארצות פזוריהם לארץ ישראל,
בשם "שיבת ציון המודרנית"( .ויקיפדיה)
בשיבת ציון עלו חמישים אלף גולים מבבל ארצה ,רובם עשו את זה כבר בתחילת תקופת
שיבת ציון שנמשכה כ 150שנה יחד עם מנהיגם זרובבל בן שאלתיאל ,נכדו של יהויכין
מלך יהודה אך היו גם עליות קטנות יותר שהתרחשו עם הגיעם של עזרא הסופר ובהמשך
של נחמיה לארץ.
בתקופת שיבת ציון חודשה עבודת הקורבנות עם ייסוד המזבח בכ"ה בכסלו ג'רכ"ב ,עוד
לפני שהתאפשר לשבים לבנות בית מקדש של ממש .בניית המקדש התעכבה אך לבסוף
בעידוד נביאים כמו זכריה וחגי שטענו שלאחר בניית בית המקדש המצב הלאומי והכלכלי
ישי וְּ צֹום הַ ְּשבִ יעִ י וְּ צֹום הָ ע ֲִש ִירי יִ הְּ יֶה
ישתפר פלאים ולאחר מכן "צֹום הָ ְּרבִ יעִ י וְּ צֹום הַ ח ֲִמ ִ
לְּ בֵ ית-יְּ הּודָ ה לְּ שָ שֹון ּולְּ ִש ְּמחָ הּ ,ולְּ מֹּ ע ֲִדים טֹובִ ים" (זכריה ,ח ,יט) ועוד הוא אומר "שַ בְּ ִתי אֶ ל-
צִ יֹון וְּ שָ כַנְּ ִתי בְּ תֹוְך יְּ רּושָ ִלָם" (זכריה ,ח' ג') .הם טוענים שבניית בית לה' היא מצווה
חשובה ויש להקימו במהירות ומכיוון שבית המקדש לא נבנה עדיין ה' כועס והוא שלח
יתי אֲשֶ ר-הּוא חָ ֵרב ,וְּ אַ תֶ ם ָרצִ ים ִאיש לְּ בֵ יתֹו" (חגיי ,א ,ט).
להם בצורת מפני ש"בֵ ִ
שיבת ציון היתה סיום לגלות הראשונה ,גלות בבל ואפשר להשוות אותה לסיום הגלות
השנייה עם שיבת ציון המודרנית בזמן הציונות .גם אז כהיום לא עלו כל פזורי ישראל
לארץ הקודש וגם אז כהיום חל עיכוב בבניית בית המקדש מחדש .וגם אז כהיום התגשמה
נבואתו של זכריה "עֹּ ד י ְֵּשבּו זְּקֵ נִים ּוזְּקֵ נֹות בִ ְּרחֹּ בֹות יְּרּושָ ִלָם ,וְּ ִאיש ִמ ְּשעַנְּתֹו בְּ יָדֹו מֵ רֹּ ב
י ִָמיםְּּ ,ורחֹּ ב ֹות הָ עִ יר יִ מָ לְּ אּו יְּ ל ִָדים וִ ילָדֹות ְּמשַ חֲקִ ים בִ ְּרחֹּ בֹּ תֶ יהָ " (זכריה ,ח ,ד-ה).
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קריאת טארוט :אס החרבות

אס החרבות [עלה]

אנרגיה של מימוש המחשבות ,הרעיונות וההתפתחות הרוחנית בעולם החומר
>

כשאס החרבות יוצא בקריאה זה אומר שהגיע הזמן לממש את הרעיונות או את
התוכניות שלנו .עכשיו זה הזמן הנכון להוציא תוכניות לפועל .לא רק לתכנן ,אלא גם
לבצע .לפעמים אס החרבות מראה כי בתהליך בו אנו נמצאים תהיה התערבות קוסמית.
שאנו "תקועים" זמן רב מידי ולא מתקדמים ולכן אנו נקבל "דחיפה" קלה למקום הנכון.
חשוב לציין כי ה"דחיפה" ,בשונה מקלפי החרבות האחרים ,תהיה נטולת כאב והיא תהיה
התפתחות מבורכת עבורנו.
אס החרבות מראה כי אנו מתחילים להרגיש כי זה הזמן לנוע קדימה .זה הזמן להתחיל
ללמוד במישור האינטלקטואלי ובמישור הרוחני ,וזה הזמן להתחיל לממש תוכניות שישבו
במגרה זמן רב .באופן כללי אנו מרגישים הרבה יותר ערניים ודרוכים .המחשבות שלנו
צלולים ואנו מוכנים לקרב .אנו מרגישים כי הגיע הזמן להתמקד במטרה ולצאת לפעולה.
זה הזמן לפעול .לא להסס ואם צריך – אז גם לחתוך .אנו צריכים לפעול ממקום הגיוני
ולבצע את התוכנית שלנו גם אם יש מחיר שצריך לשלם .כמו בכל קלפי האסים ,גם כאן
התוצאות שאנו נעשה יהיו חיוביות ולכן אין לו סיבה להסס או לחשוש.
(צוטט מתוך האתר של )sagie.org
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הדרך לגאולה  -לשנה הבאה בירושלים הבנויה
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האם זה טוב שבית המקדש השלישי יבנה?
סביר להניח שבית המקדש יהפוך למוקד הפולחן של הדת היהודית כמו בימי קדם ,מקום
של תפילה ,עלייה לרגל והקרבת קורבנות .אני מאמין אבל שבתי כנסת ימשיכו להתקיים.
חוץ מזה אני חושב שזה לא ישנה הרבה מעבר לזה ,מלבד הרחבת מספר התיירים המגיעים
ארצה ,הגברת ההערכה הבינלאומית עלינו והצהרה ש"זהו ,אנחנו נשארים בארץ ".כמובן
גם שזה יהיה אירוע משמח והגשמת התקוות בנות האלפיים של העם היהודי .זאת תהיה
השלמה של החזון הציוני.
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צליינות – עלייה לרגל
עלייה לרגל או צליינות היא פעולה מקובלת בדתות רבות ,בה יוצאים המאמינים במסע
למקום קדוש על פי דתם על מנת לטהר את עצמם או למלא אחר מצווה.
ביהדות :עלייה לרגל היא הפעולה של עלייה לירושלים ,באחד משלוש הרגלים .המשנה
מתארת את העלייה לרגל כחגיגה גדולה ,שבה היו מקשטים את העולים לרגל ,שרים
ומנגנים .ירושלים בתקופת העלייה לרגל היתה הומה אדם ומתוארת כפסטיבל אחד ענקי.
מזמן חורבן בית המקדש בטלה מצוות העלייה לרגל ,אף שהיו והמשיכו במנהג זה ,כסמל
לחשיבותה של ירושלים וכתקווה לבניין המקדש ואתר הכותל המערבי הוא אתר שפוקדים
אותו מבקרים ומתפללים רבים מדי שנה .בימינו מתפתחת מנהג לבקר בקברי צדיקים,
והוא ממלא את הצורך האנושי לנסוע ל"אתר קדוש" להרגשת התעלות רוחנית.
בנצרות :תיירות צליינית לארץ הקודש היא תיירות נוצרית בישראל ,במסגרתה התייר
עולה לרגל לאתרים הקדושים לנצרות ,כנסיות ואתרים אחרים שישו ביקר בהם או שהה
בהם .הצליינות הנוצרית החלה לפני כ 1500שנה בבודדים וקבוצות והגיעה לשיאה בימי
מסעות הצלב בהם לוחמים-צליינים הגיעו במאות לכבוש את ארץ הקודש מידי "הכופרים"
המוסלמים לפי בקשת האפיפיור אורבן השני וממשיכיו...
באסלאם :אחת מחמשת המצוות העיקריות בדת האסלאם היא אל-חג'  -الح ّج -העלייה לרגל
לעיר הקדושה של האסלאם מכה בחודש האחרון בשנה בלוח המוסלמי וקיום הטקסים שם,
וזאת לפחות פעם בחיים .לאחר העלייה לרגל מקובל לכנות את המוסלמי בתואר הכבוד
"חאג'" ,אם כי אין חובות ,איסורים או זכויות מיוחדות הכרוכים בתואר זה.
בהלניזם :ביוון העתיקה עלו לרגל לאורקל מדלפי אנשים מכל קצות העולם היווני .היוונים
פנו לאורקל כדי לקבל הוראות מהאלים בענייני מלחמה ושלום ,אמונה ,פולחן ועוד .עבור
רבים היווה האורקל תחליף לפולחן אחיד ולדת מסודרת.
בהינדואיזם :ההינדים מאמינים שטבילה בגנגס שוטפת את החטאים ,ופיזור אפר הגופה
בנהר משפר את החיים בגלגול הבא ואף להגיע למוקשה (שיחרור מגלגל החיים) מוקדם
יותר .הינדים אדוקים עורכים עלייה לרגל לנהר כדי לרחוץ בו ולעשות מדיטציה על
גדותיו .כמו כן ,מקובלת עלייה לרגל למקדשים וזאת למטרות דומות.
בבאהיזם :הבהאים עולים לרגל לאתרים הקדושים לבהאים בישראל ,שהחשובים שבהם
הם קברו של הבאב ,הנביא שהניח את היסוד לאמונה הבהאית בכיפת הבאב בחיפה ,וקברו
של בהאא אוללה באל-באהג'ה בעכו.
באתאיזם ובאגנוסטה הישראלית :לעתים מתוארים מקומות חילוניים כמוקדי עליה לרגל.
מקומות אלו כוללים אתרי קניות ,אתרי טיול ואף אתרי זיכרון כמו כיכר רבין ,הקבלה
שכזו תיתכן בעיקר אם מתייחסים לתאורטיקנים סוציולוגים כמו ויקטור טרנר ולא לחוקרי
דת מהדור הקודם כגון מירצ'ה אליאדה.
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המלחמה חסרת תועלת
לכאורה ,הטענה "המלחמה חסרת תועלת" היא דווקא לא נכונה וזאת למרות ההומניות
וערך חיי אדם ,בנוסף לפגיעות ברכוש .אך מלחמה בה מדינה אחת מנצחת מדינה
אחרת ומצליחה לכבוש ממנה שטחים או את כולה ,עשויה להיות בעלות יתרונות רבים
למדינה המנצחת – היא הרוויחה שטח ובו אוכלוסייה יצרנית ,ערים ,תשתיות ומשאבי
טבע שונים – וכמובן שהדבר משתלם לה כלכלית ,אך גם נותן לה תחושה גדולה יותר
של עוצמה ויותר עוצמה בפועל ,כעת למדינה המנצחת יש יותר משאבים ויכולות
ועוצמה ומכל אלה כנראה גם יכולת דיפלומטית יותר גבוהה ,בהנחה שהמלחמה
נחשבה לכשרה בעיני שאר העולם – למשל מלחמת מגן ,בה המגנים ניצחו את
הפולשים ,הדפו אותם וכבשו מהם שטחים.
זה אכן נכון בקנה מידה מקומי ,אך כשמסתכלים בקנה מידה גלובלי ומתייחסים לכלל
האנושות ,אז לכלל האנושות אין תועלת במלחמה בה מדינה אחת כבשה את השנייה
וזאת מכיוון שהשטחים שבידי האנושות והמשאבים שלה נשארו אותו הדבר אף
הכיבוש .זאת ועוד סביר שהיה בגלל המלחמה גם חיסור של המשאבים ,האנשים
והרכוש שנהרסו או נהרגו או נפצעו במלחמה .על כן ,לאנושות ככלל ,לא רק שאין
תועלת במלחמה אלא היא מזיקה לה.
על אף שמלחמה יוצרת תעשיית מלחמה וארצות המייצאות נשק וציוד למדינות
הנלחמות מרוויחות מכך כלכלית ויש למעשה גידול בצריכה ,מלחמה יוצרת נזקים
כלכליים מסיבות שונות – ראשית ,הייצור והמסחר הרגילים בארצות הנלחמות
נפגעים מאד בתקופת המלחמה .שנית ,הייצור הצבאי בא על חשבון ייצור אזרחי
וייצור תשתיות כלכליות .שלישית ,נוצרות מתיחויות לעתים בקנה מידה רחב יותר
מהמדינות הנלחמות והמסחר העולמי מושפע .רביעית ,המלחמה עצמה פוגעת
בתשתיות ובדרך כלל לאחר תקופת לחימה נדרשת גם תקופת שיקום כלכלית באזורים
שנפגעו בלחימה.
גם הצמיחה הטכנולוגית שעשויה להתרחש סביב מלחמות ומאמצי חימוש ,אינם
תורמים רבות מעבר לתרומה לפיתוח טכנולוגיית המלחמה ומיעוט של טכנולוגיות
אזרחיות ביחס למפותח בזמני שלום .אם המשאבים שהיו מופנים לפיתוח טכנולוגיות
צבאיות ,היו מופנים לפיתוח טכנולוגיות אזרחיות – לאזרחים ולכלכלה הייתה תועלת
רבה יותר מכך ,שכן טכנולוגיות אזרחיות יותר מקדמות את היכולות של המדינה ואת
אושר ועושר האזרחים מאשר טכנולוגיות צבאיות.
וכמובן .לכל אלה נוספים אכן הנזקים ההומניטריים הנגרמים מהמלחמה – סבל
הלוחמים והאזרחים ,פציעות ,מוות ,אובדן רכוש ,נזקים פסיכולוגיים ,פגיעה בשגרת
החיים לרעה וכן הלאה.
לסיכום ,על אף שבאופן מקומי יכול להיווצר רווח למדינה מסוימת ממלחמה ,לכלל
האנושות המלחמה גורמת רק להפסדים ,גם מגלל נזקי המלחמה וגם מגלל ההפסד
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האלטרנטיבי – אילו המשאבים היו מופנים לטובת הציבור במקום לטובת המלחמה
והמוות .ועל כן בשורה התחתונה ,המלחמה מיותרת ורק מזיקה.
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מסע בין תרבויות – האזהרה האצטקית
קודם כל ,רקע היסטורי כללי:
"האימפריה האצטקית הייתה אימפריה באזור מרכז אמריקה .האימפריה החלה את דרכה
כברית של שלוש ערי מדינה  (Altepetl):טנוצ'טיטלאן ,טקסקוקו ,וטאלצופאן .שלוש
ערים אלו שלטו על מרבית אזור מקסיקו של ימינו החל משנת  1428,עד שהם הובסו על
ידי הכוחות המשולבים של הכובשים הספרדיים ובעלי ברית מקומיים בפיקוד הרנאן
קורטז בשנת ."1521
קראתי קצת הלאה בויקיפדיה ,כעיקרון אנשי המחיקה  -תושבי טנוצ'טיטלן (לעתיד מכסיקו
סיטי) הקימו ברית עם עוד  2ערים נגד השליטים הקודמים שלהם בהם הם מרדו ויחד עם
ניצחו אותם ב ,1428לאחר מכן הברית המשיכה ויצאה למסעות כיבושים כשהדומיננטיות
של טנוצ'טיטלן גודלת והשושלת המלכותית שם בעצם הופכת לקיסרית.
באזור מכסיקו ומרכז אמריקה לפני כן היתה תרבות של ערי ממלכה שהיו נלחמות זו בזו
אבל אף אחת לא הפכה לפני כן לאימפריה של ממש.
במקביל לעליית האימפריה ,עלה גם פולחן הקרבה חדש -מגלל שהאצטקים על פי
ויקיפדיה בעברית (לא רשום על זה בויקיפדיה באנגלית  -שם רשום שהסיבות המדויקות
לא ידועות) ,טענו שבכל יום השמש מאבדת דם במאבקה להשתחרר מהדרקון האדום
(מגלל צבעי הזריחה) ועל כן צריך לעזור לה במאבקה ולחזק אותה עם הקרבת בני אדם
והאצטקים גם לקחו מסים של קורבנות מהממלכות הכבושות (דבר שהשניא אותם בעיקר
על אלה שהיו צריכים להעלות מסים כבדים יותר ואחר כך הדבר התנקם בהם כשהספרדים
פלשו) וגם יצאו למלחמות מיוחדות רק בשביל להשיג קורבנות לפולחן הדתי שלהם .לפני
האימפריה האצטקית ,היו קורבנות אדם אבל הדבר לא היה נפוץ כל כך ,גם מגלל שלא היו
אימפריות אלא רק ערי ממלכה קטנות.
בכל מקרה ,הכיבושים וההתרחבות של האימפריה נמשכה עד ימי המלך האחרון מונטזומה
השני ,שהרחיב את הממלכה בעזרת כיבושים נוספים אבל גם השניא את עצמו מאד על
התושבים מגלל מכסות קורבנות גבוהות במיוחד עקב פנאטיזם דתי מעורב באישיות
חרדתית  -גם לעצמו וגם כלפי הממלכה שלו ,דבר שרק הגביר את הפנאטיזם הדתי שלו.
ימי הממלכה עצמה היו יציבים עד בוא הספרדים ,אבל כשהספרדים הגיעו הם הצליחו
בקלות יחסית ובעזרת כוחות קטנים לכבוש את הממלכה .קודם כל מגלל הטעות הדתית של
מונטזומה שחשב שהם אלים ופתח בפניהם את שערי הממלכה ,גם מגלל מחלת אבעבועות
אירופאית ובעיקר מגלל שקורטז הספרדי השיג בקלות את תמיכתם של העמים הכבושים
על ידי האצטקים שעזרו לו במלחמה נגדם.
הדת האצטקית היתה דת אלילית די רגילה לעולם העתיק עם תוספות אנימיסטיות (האמונה
שבכמעט כל אובייקט בעולם יש נשמה) ,חוץ מהקונספט הייחודי של הקרבת אדם
מעורבת בקניבליזם ,שהיה בולט מאד אצלם.
בנוסף היתה להם גם סוג של אמונה באחרית הימים,
לאמונתם אחד מאליהם יגיע מהים בראש אנשים הרכובים על חיות מוזרות ויחליף את מלך
האצטקים.
כשהגיע מלך האצטקים הוא האמין שקורטז הוא אותו אל וקידם את פניו בברכה ורק לאחר
זמן האצטקים בעצם הגיבו לאיום כתוצאה מכך.
אז באופן מוזר האמונה שלהם באחרית הימים גרמה לחורבן האימפריה האצטקית,
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זאת בנוסף לכך שהעמים שנשלטו עליהם שנאו אותם וראו בקורטז סוג של משחרר ואולי
אל.
והשאלה המעניינת האם לאחר שהתקיימה הנבואה ,לפחות סוג של ,
האם הצאצאים של האצטקים החיים כיום מרוצים מההתגשמות הדתית.
ועכשיו סקירה תרבותית סתם בשביל הכיף:
"הישגיהם המרכזיים של האצטקים היו גיבוש לוח שנה מדויק ושימוש בכתב ציורים
מרשים ,שהתפתח לקראת חורבנם לכדי כתיבה פונטית .בירתם ,טנוצ'טיטלאן ,הייתה העיר
הגדולה ביותר בעולם עם בואם של הספרדים ,עם אומדן של כ 350,000-תושבים"
זה כל המידע בעברית.
אז קראתי קצת באנגלית.
מדובר בתרבות ברונזה שהתבססה על חקלאות תירס בלי כמעט בעלי חיים מבויתים ,גם
לא בהמות משא.
אזור טנוכטיטלן היה מאד פורה ואפשר יצירת חברה אורבנית גדולה של סוחרים ,לוחמים
ואמנים שונים
 הם השתמשו במערכת השקיה וחקלאות משוכללת והביאו מים לעיר באקוודוקטים.החברה עצמה היתה מחולקת ל 2מעמדות  -אצולה כ 5אחוז מהאוכלוסייה ופשוטי העם.
הם ידעו שימוש בסיסי במתכות כמו זהב ונחושת אבל בעיקר השתמשו באבן ,עץ וכו'
לצרכי היום יום.
הם הכירו מלאכות שונות גם  -כמו תפירת בגדי כותנה ויצירת תכשיטים ואומנויות.
הכתב שלהם משוכלל ולתרבות שלהם היה ידע רב באסטרונומיה ובמדעים שונים .כלומר
באופן יחסי.
יחד עם זה ,גודל האוכלוסייה הגדולה בבירה  -לא אומר בהכרח על תרבות ממש
מתקדמת ,
לדעתי הם בערך מקבילים לרמה ההתפתחותית התרבותית והטכנולוגית של האלף השלישי
לפני הספירה באזור מסופוטמיה/בבל.
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מהי טהרה רוחנית?
ביהדות נהוגים טקסים של טהרה גופנית ,אך מזניחים את הנושא של טהרה
רוחנית ומתייחסים אליו כדברי מוסר כלליים או כטיפים לחיים חברתיים מוסריים
וליחסים תקינים בין בני האדם .אך מדובר במעבר לכך מבחינה דתית ,הטהרה
הגופנית היא טהרה בסיסית והיא רק מסמלת את הטהרה הרוחנית שעל האדם
המאמין לעשות כחלק מהיטהרותו ,לפני הגישה להתקדשות במצוות או לטקסי
תפילה .כשהאדם טהור גם רוחנית ולא רק גופנית ,רבים הסיכויים באופן
תיאורטי ,שתפילותיו או מעשיו הפולחניים האחרים יתקבלו בעין יפה בעיני האל.
מדובר גם מעבר לכך מבחינה פסיכולוגית ,טהרה רוחנית היא המפתח לאיזון
פנימי ,לשלוות נפש ,להרגשה נפשית טובה ולתפקוד נאות בחיי היומיום כדי
לשאת חן בעיני האל ,האנשים החביבים עליך או עצמך.
טהרה רוחנית מערבת חשיבה על דברים רגשיים עמוקים ,על אירועים שהיו
בחייך ,על עמדותיך המוסריות כלפי מצבים בהווה ובעתיד .היא מערבת תהליך
של שיפור עצמי ,של בחירה בדרכי הטוב במקום בדרכי הרע ,של סליחה לעצמך
על משגי העבר תוך הבטחה שתתמודד בעתיד יותר טוב עם דברים ,של סליחה
לאחרים על משגיהם או לפחות הגעה למצב שבו הכעסים והטינה שמעשיהם עשו
יוצרים בך ,של שיפור היחס אל העולם ,של טיהור רגשות שליליים ושל יצירת
רגשות ותכונות חיוביות באדם.
כשהאדם טהור רוחנית ,הוא מרגיש שלם יותר ובאיזון גם עם עצמו וגם עם העולם
והוא פנוי נפשית יותר ויכול להתרכז יותר בהמון דברים אבל גם בענייני דת.
כשאדם טהור רוחנית ,באופן תיאורטי ,יש סיכוי גדול יותר לדבריו להתקבל
באוזני האל.
החלק הבא יתאר נושאים הקשורים לטהרה רוחנית ולמוסריות שהיא חלק ממנה.
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בין טוב לרע
ניסיון להגדיר טוב ורע מבחינה מוסרית -הגדרות מוחלטות של שחור ולבן:
טוב  -פעולה [או אירוע] שגורמת בכוונתה ובתוצאותיה למשהו טוב לגורם אחר ,אם זה
אדם ,קבוצה ,החברה ,העולם וכו' .אין זה רלבנטי להגדרה אם הפעולה גרמה לטוב גם אצל
האדם עצמו.
רע  -פעולה [או אירוע] שגורמת בכוונתה ובתוצאותיה למשהו רע [פגיעה] בגורם אחר.
אין זה רלבנטי מבחינה מוסרית אם למבצע נגרם כתוצאה ממנה טוב או רע .פגיעה באויב
לא תמיד נחשבת לרעה מבחינה מוסרית.
גם טוב וגם רע הם מושגים יחסיים וסובייקטיבים ,אותו מקרה יכול להיות מוגדר בצורה
שונה בתרבויות או על ידי אנשים שונים .למשל הריגת אדם כמעשה של נקמת דם עשויה
להתקבל בחברות מסוימות כלגיטימית .אם כי בכללי רצח נחשב כלא מוסרי מבחינה
גלובלית .דתות בד"כ מגדירות בקוד מוסרי מה נחשב לטוב ומה נחשב לרע .כנ"ל גם
חוקים ונורמות של חברה מסוימת.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
צדק  -הרעיון שלמי שעושה טוב גם יהיה טוב ומי שעושה רע יבוא על עונשו .ככלל מדינת
ישראל נוטה לתת יותר עונשים מפרסים ,זה יכול להיות רעיון טוב שכמו שנותנים עונש
כדוגמת קנס על עבירות המשטרה תיתן גם פרסים על מעשים טובים ,למשל כששוטר
רואה שתורמים כסף להומלס.
חוק  -החוקים המוטלים עלידי המדינה שעלפיהם באופן רשמי אמורים להתנהג אזרחיה,
בין ספרי החוקים קיימים גם חוקים רבים העוסקים במוסר -כמו גניבה ,רצח ,אונס ,הפלה,
אפליה ,מעשה מרמה ,הונאה ,חוקי עבודה וכן הלאה..
קבוצת החוקים הנ"ל נחלקת בין העוסקים בחוקים שבין אזרח אחד לאחר ובין העוסקים
בחוקים הקשורים לממשל.
החוק נאכף עלידי המשטרה וזאת בניגוד לשאר הקודים כמו הקוד המוסרי ,קוד הכבוד או
קוד הנימוס שאינם נאכפים רשמית ע"י האדם .אף על פי שכוונת החוק אמורה להיות
באופן רשמי טובה אין להתבלבל בין חוק לבין צדק או מוסר.
מוסר  -קוד חברתי או אישי לגבי מה שנחשב ללעשות טוב ומה שנחשב ללעשות רע.
דברים שנחשבים רעים בחברה או בנסיבות מסוימות ,עשויים לא להיחשב ככאלה במקום
אחר [רלטיביזם מוסרי].
נימוס  -הקוד המוסרי שעוסק במניעת פגיעות חברתיות קטנות ,שהעובר עליהם עשוי
להיחשב בעיני אחרים לחוצפן ,חסר תרבות ,חסר חינוך או חסר נימוס אך לא חס וחלילה
לפושע או אדם רע.
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כבוד  -בנוסף לקוד המוסרי ,קיים גם קוד הכבוד .המשוייך יותר לחברה הגברית.
אתיקה  -הפילוסופיה של המוסר.
alignment table- according to the d&d theory

התיאוריה מחלקת את העולם האנושי ל 9אזורים מבחינת טוב/רע (החוש המוסרי)
ומבחינת היחס לחוק ולמקובלות הקיימת.
לכל תכונה יש  3דרגות :טוב ,ניטרלי ,רע.
שומר-חוק ,ניטרלי ,פורע-חוק (כאוטי).
וכך יכול להיות אדם טוב אך פורע חוק ואדם שומר חוק אך רע.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
תמיהות:
•

•
•
•

האם הכוונה יותר חשובה מהתוצאות מבחינת שיוך של מקרה לטוב או לרע?
איך קוראים לרע שעושה טוב או לטוב שעושה רע?
איך קוראים לכישלון שמביא ניסיון או גורם לך להתעורר כמו מים קרים
שמושפרצים על הפנים?
איך קוראים למעשה רע שהכוונות שלו טובות?

מוסר זה לא דבר של שחור ולבן
לפעמים מה שמחשיבים כטוב הוא בעצם רע,
ומה שרע בעצם גורם לטוב או שלמעשה יכול להיות טוב בקני מידה מסוימים,
האם הומלס שגונב כדי לשרוד או להתקדם .הוא אדם רע?
ומכיוון שטוב ורע הם מילים סובייקטיביות שקשורות בהגדרה וכל אחד מגדיר אותם
בצורה קצת שונה ,אני חושב שמוסריות היא בעצם לא דבר כלכך פשוט ומה שנקרא הקוד
המוסרי לא באמת מכסה אתזה.
כשיום כיפור מגיע למאמינים שבכם ,תזכרו שצדקה תציל ממוות .שקלים יותר מאגורות.
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עולם של "לא תרצח"
האם שמתם לב שאתם חיים בעולם של "לא תרצח" ,עולם שבו אתם לא חוששים שירצחו
אתכם כשאתם הולכים לתומכם ברחוב ושבו אירועים מסוג זה נצפים בד"כ ע"י האזרח רק
בזכות אמצעי התקשורת ..עולם שבו תוקפנות נחשבת בד"כ כלא מוסרית ושפשעים
מגונים ע"י הקהילה .המוסר והדת והחוק ריסנו במשך ההיסטוריה את טבע האדם וכעת
בטוח במידה רבה אף לישון על ספסל ברחוב.
מי מהם השפיע יותר זאת כבר שאלה אחרת ,אבל דווקא בימי הביניים בהם האמונה הדתית
היתה יותר נפוצה ושלטת אני מאמין שהפשע היה יותר נפוץ .וידוע שגם חרדים חוטאים
בפשעים .אבל שימו לב שלמרות כל השחיתות והרוע שנמצאים בעולם ,האנשים שאתם
רואים ברחוב נתונים לקוד מוסרי או חוקי כלשהו שמונע מהם למשל להתפרע להנאתם אם
מתחשק להם..
יש יתרונות רבים לחיים בעולם של "לא תרצח" ,אתה אומנם מוותר על זכותך להרוג
מישהו כשהוא מעצבן אותך אבל אתה מקבל גם את השיחרור מהפחד להירצח [אם כי
כמובן תמיד קיים סיכוי] .יש יתרונות בלדעת שהזרים שאתה פוגש בדרך הולכים אחרי
קוד חוקים/מוסר/דת/מצפון ומידה מסוימת של ערכים .יש יתרונות בלדעת שהחברה שבה
אתה חי דוגלת בכללותה בערכים של חופש ,שיוויון וצדק [לפחות תיאורטית].
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החוק הפנימי
עוד מלפני חמורבי היו חוקים ,פשוט הם לא היו כתובים בשום מקום.
חמורבי רק המציא את החוק הכתוב שהפך ליסוד במדינות מאז ועד עולם.
בעולם כיום יש מערכות חוקים רבות -יש את החוק הפורמלי של המדינה ,יש את הנורמות
של האוכלוסייה -החברה ,יש את הנורמות והערכים של קבוצות מצומצמות יותר ,יש את
החוקים והצווים הדתיים שאנשי אמונה מצייתים להם ויש ערכים שונים שאנשים מאמצים,
עקרונות או פרינציפים .כל מערכות החוקים מתאספות אצל כל אדם למשהו שנקרא החוק
הפנימי .למשל "אסור לחצות במעבר חצייה באור אדום כשיש שוטר או סכנה אחרת,".
"לא תרצח"" ,אני לא אוהב שרבים איתי על הבוקר"" ,אני לא אוהב לעבוד"" ,אני אוהב
את אמא שלי למרות שהיא יכולה לפעמים להיות "קצת"" ,"/: ......אני נגד כפייה דתית",
"חשוב לעשות סדר פסח כהלכתו"" ,זה חשוב לצחצח שיניים"" ,זה לא מנומס לתת
למישהו אגרוף בפנים" וכיוצא בזה...
כל אדם בונה לעצמו את אותו קוד חוקים פנימי שמושפע ממערבולת של קודי חוקים
חיצוניים ,מההתנסויות של חייו ומדברים אחרים ..לפעמים הקוד נכון ,לפעמים יש בו
טעויות מעצבנות .לפעמים יש תיקוני חקיקה .ובמידה רבה אם החוק הזה היה מועבר לכתב
הוא היה בהיפרטקסט עשיר...
מערכת החוקים הזאת היא גדולה ומסועפת אבל היא קיימת בלי שהאדם יצטרך לשנן אותה
או לאכוף אותה בעזרת משטרה אם כי האדם יעשה לפעמים משפטים לעצמו" ,רצונו של
אדם מושלו ,פרלמנט מחשבותיו".
החוק הפנימי מהווה במידה רבה את "ספר החוקים הדתי" לפיו האדם עובד את עצמו את
סביבתו ואת עקרונותיו .במידה רבה ספר החוקים הזה הוא קדוש לכל אדם ,אם כי חוקים
רבים בהחלט ניתנים להתגמשות לפי צרכי השעה או לשינוי עלידי שיכנוע פשוט .חוקים
אחרים אבל עלולים להגיע למעמד של עקרונות מקודשים של "ייהרג ובל יעבור".

182

אמון
אחד המחסומים העיקריים באמונה באחר הוא האמון בו או החוסר אמון המספיק בו.
יש רמות שונות של אמון באנשים ,יש את האמון שאנחנו נותנים בפועל ויש את האמון
שאנחנו רוצים או שראוי לתת לאדם האחר ויש את האמון שנתנו בו בזמנים אחרים .האמון
הוא בעצם הציפייה שאדם מסוים יעמוד במילתו ,לא יבגוד בנו ,יעזור לנו בעת צרה או
כשנבקש ממנו או מתוך רצונו אף ללא צורך לבקש ישירות ושאם ניפול הוא גם יתפוס
אותנו .ויקיפדיה מגדירה אמון דווקא כמידה שבה אדם עומד בציפיות שלנו ,שאם אנחנו
מצפים ממנו שהוא יבריז לנו הוא אכן יעשה את זה .הגדרה מוזרה .האמון באדם אחר נקבע
לפי ההיכרות שלנו איתו בעבר והאירועים שהיו איתו וסטריאוטיפים להשלים את החסר.
לפעמים אנחנו נותנים אמון מראש באדם מסוים אף שאין לנו איתו נסיון מסיבות שונות,
רגשיות למשל.
תמיהה :מה ההבדל בין מתן אמון באדם אחר לבין אמונה בו? אם שניהם נשמעים אותו
הדבר זה כי אמונה יכולה להיות בשפה גם במובן של אמון ,זאת לא הכוונה כאן.
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אמת ושקר בתנ"ך
ע"פ אתר דעת של מכללת הרצוג:
"התורה מצווה אותנו בקול צלול ,ברור ונחרץ "מדבר שקר תרחק" (שמות כג ,ז) .ברם,
מפרשיות אחדות בספר בראשית עולה כי דמויות מרכזיות באתוס המקראי מותירות סימני
שאלה באשר לנאמנות מוחלטת לערך האמת.
ברדתו מצריימה ,עקב הרעב ,פונה אברהם אבינו אל אשתו שרה ,ואומר" :הנה נא ידעתי
כי אישה יפת מראה את ,והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך
יחיו .אמרי נא אחותי את ,למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך" (בראשית יא ,יב-
יג) .גם כאשר אברהם מגיע אל מלך גרר ,הוא מציג את שרה כאחותו ולא כאשתו
(בראשית ,כ,ב).
יצחק אבינו נוקט שיטה דומה .הכתוב מספר כי בלכתו אל מלך פלשתים ,משנשאל על ידי
אנשי המקום על אשתו ,השיבם:
"ויאמר אחותי היא ,כי ירא לאמר אשתי פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה
היא" (בראשית ,כו ,ז).
בהמשך פרשתנו ,מתחזה יעקב אבינו לעשו אחיו ,בציוויה של רבקה אימו ,כדי לזכות
בברכתו של יצחק ,במענה לשאלת אביו בדבר זהותו משיב יעקב:
"אנכי עשו בכורך עשיתי כאשר דיברת אלי ...ויאמר אתה זה בני עשו? ויאמר אני
(בראשית ,כז ,יט וכד).
המקרא אינו מביע שיפוט ערכי (לפחות לא במפורש) על הסטיות מן האמת שמצאנו אצל
אבות האומה .לא כן בספרות חז"ל ובפרשנות ימי הביניים ,שם נחלקו הדעות".
אם כך ,אפשר לראות שלמרות שלדעת התנ"ך השקר הוא לא הדרך הנכונה והיפה,
במקרים מסוימים עקב אילוצי הנסיבות לא ניתן לשפוט שקר בחומרה רבה ובמקרים
אחרים של שקרים לבנים וטובים (לבנים לא במובן של שקרים קטנים) יתכן שדעת
המקרא היא דווקא אפילו לטובת המשקר .שכן ידוע שאלוהים אהב את האבות ,בעיקר את
אברהם  -אף על משגיהם.
--------------אם כך ,ניתן להניח שמכיוון שהאמת לדעת האל היא כעיקרון יפה כשהיא לא פוגעת בך
שלא לצורך למשל ועושה דווקא רע ,אפשר גם להניח שהתכונות ההפוכות כמו שקרנות,
רמאות ,נוכלות ,זייפנות וצביעות הם שליליות בעיני האל ,בעיקר כשהם עושות רע
לאנשים אחרים ,אך זיוף כלפי עצמך  -יכול לעשות גם רע כלפי עצמך.
בנוגע לצביעות :בעיקרון הצביעות היא פשוט סוג של כיעור ,מצד אחד אתה מראה שאתה
חיובי אבל בעצם בפנים אתה די שלילי ולא מוסרי" ,אחד בפה אחד בלב" כמו שאמרו
חז"ל ,שלפחות היו טובים במשפטים וביטויים שנשמעים טוב.
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ומבחינה חברתית ,רוב האנשים פחות מחבבים אנשים שמראים כלפיהם פנים מזויפות,
צבועות ולא כנות  -שמצד אחד אומרים דברים מסוימים ומצד שני לא עושים כלום או
אפילו עושים הפוך.
זה מאד מכוער ,אתה כאילו יוצא טוב למראית העין ,אבל בפועל זאת רק מראית כי המילים
שלך לא מתרגמות למציאות ואולי בפנים אתה בכלל חושב הפוך ואתה בעצם סוג של זיוף.
ויצירות אומנות מזויפות לא שוות הרבה .זה כולם יודעים.
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צדק ומשפט הוגן על פי התנ"ך

אחד הדברים הידועים כחשובים ביותר לאל בתנ"ך הוא משפט הוגן והנושא חוזר בהרבה
מקומות לאורך הספר ,משפטים שקראו בהם אי צדק  -למשל המשפט בימי אחאב ,הודגשו
כפשעים לא רק כנגד הצדק והמוסר ,אלא גם כנגד האל עצמו.
הנביאים במיוחד בתוכחתם את עצמם בנוסף לנושא של עבודת אלילים ,דיברו רבות על
החוסר מוסריות בעם ובעיקר על החוסר הצדק והעוולות שקרו במערכת המשפטית של
הימים שלפני החורבן הראשון.
עיוות דין הוא משפט שעקב רשלנות או יותר מכך עקב מעשה מכוון ,התוצאות של המשפט
יוצאות לא נכונות  -הקורבן צריך למשל לשלם פיצויים לפושע או שחף מפשע נכנס לכלא,
עיוות דין זה כששופט מאמין באופן אוטומטי גם אם לא רשמי לתביעה מטעם המדינה או
המשטרה ,עיוות דין זה כשעני לא מסוגל להגן על עצמו כמו שעשיר על אותו מעשה ,עיוות
דין זה כשאדם חף מפשע נאלץ לחתום על הסכם טיעון ומקבל הקלה בעונש לזעם הציבור
על פשע שהוא מעולם לא עשה  -וזה רק מגלל שהעורך דין גילה לו שסטטיסטית פחות
מאחוז מהאישומים המשטרתיים מסתיימים בזיכוי ,עיוות דין זה שאדם נעצר ועובר מעצר
קשה ארוך וממושך עד שהוא נשבר והוא חותם שהוא עשה משהו שהוא לא עשה או שהוא
מתקשה להתרכז בלהגן על עצמו כשהוא במצב קשה ,עיוות דין זה שתיק עובר משופט
לשופט וכל שופט מסתכל עליו בדיוק  5שניות באדישות וחוסר תשומת לב לפני שהוא
מגיע להחלטה שתכריע גורל של אדם ,עיוות דין זה כשהמשפט ציבורי ומתוקשר עושים
הצגה מיוחדת לתקשורת של מאמץ כמעט בלשי של השופטים לגלות את האמת לעומת
משפט של אדם עני אנונימי ,עיוות דין זה כשמשפט של אדם ,בעיקר חף מפשע ,לוקח סתם
בלי סיבה יותר מ 5שנים (זה כבר עינוי דין) ,עיוות דין זה לעצור אדם ולשבור אותו
בחקירה ובמעצר קשה וממושך כדי שיהיה קל למצוא בו אשם גם אם הוא חף מפשע,
עיוות דין זה כשאי אפשר לאדם הרגיל לתבוע את בית המשפט על עוולה שגרם לו ובכך
הוא למעשה גוף מעל החוק.
מחיפוש באחד ממנועי החיפוש בתנ"ך ,נמצאו  79פסוקים בעת חיפוש הביטוי "צדק
ומשפט" להראות לכם עד כמה הנושא חשוב בתנ"ך לאלוהים ,יותר ממצוות כגון הנחת
תפילין ואף יותר מתפילת הלל ושבח לכבודו.
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אם החיים נותנים לך לימונים ,הכן לימונדה
לכל דבר חרא ככל שלא יהיה יש לפעמים גם יתרונות [בדואים השתמשו פעם בחרא של
גמלים לבעירה ,והוא גם חומר טוב לדישון האדמה למשל] ,אם אתה תתרכז רק בדברים
השליליים ובחסרונות של דברים יתכן שתפסיד במידה רבה את הטוב ואת היכולת שלך גם
להשתמש באותם דברים כך שגם יועילו לך ולא רק יזיקו לך.
כמובן שזה קשה ,כשמשהו גרוע קורה לך קשה לפעמים לראות איך אפשר לא רק לשקוע
ברע שהוא מביא איתו אלא איך לעשות ככה שהחלק הרע שבו יצטמצם והחלק הטוב שבו
[אם קיים] יבלוט יותר.
לפעמים חרא קורה לפעמים נמצאים בסיטואציות שהם לא אידיאליות בשבילך ,השאלה
היא איך להתמודד איתם ככה שבמקום שרק יזיקו לך הם גם יתנו לך תועלת ,איך תצא
מהם למצב שהוא יותר טוב.
לפעמים יש גם יתרונות לאירועים ורגשות שליליים ,אם תוכל למצוא אותם ולא להביט רק
בשלילה שבמצב תוכל להתמודד עם המציאות בצורה טובה יותר .לפעמים צריך להשלים
עם דברים מסוימים ,לפעמים צריך לשנות.
היסטוריה אפשר לתקן או עלידי תפיסה חדשה ,דרך להתייחס אליה בצורה יותר טובה או
עלידי אירועים שיהוו תוצאות איכשהו יותר טובות לאירועי העבר או ההווה [הסיבות].
בהצלחה!!
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תודה על הקיים
גם אם החיים לא מושלמים ,גם אם קשה ,גם אם רע ,בדרך כלל לא הכל לגמרי רע וזה רק
שאלה על איך מסתכלים.
אם תסתכלו על הכוס המלאה של הלימונדה ,על מה שיש ,כמו שאומרים שאופטימים
עושים ,תרגישו יותר טוב וגם תהיו מציאותיים כשאתם רואים שלא הכל רע ויש גם דברים
טובים ,דברים שאפשר להודות עליהם ,וזה לא בהכרח דברים חומריים.
מצד שני ,אם תסתכלו רק על החצי הריק של הכוס ,תרגישו שלא לגמרי בצדק ,שהחיים
התאכזרו אליכם ולא נתנו לכם כלום ותרגישו סתם מרירות ואולי גם ייאוש אם תביטו
מאותה נקודת השקפה על העתיד.
וזאת אותה כוס בעצם ,אותו דבר אובייקטיבית בדיוק ,אבל שני נקודות המבט האלה שונות
לחלוטין ,אדם שיסתכל על הצד הריק של הדברים ,על הרע ועל החסר ולא יראה גם את
מה שטוב ,סתם ירגיש רע עם עצמו וגם פחות ייטה לנסות ולשפר את המצב וכך שגישה
זאת בדרך כלל היא קצת חסרה.
מצד שלישי ,גם להסתכל רק על הטוב זה לא תמיד אידיאלי ,כי זה אולי נחמד ,אבל הכי
טוב זה לראות את הכל בעיניים פקוחות ולראות גם את החצי הריק ולחשוב איך למלא
אותו או להשלים איתו אם בלתי אפשרי למלא אותו וגם את החצי המלא ולהודות עליו
ולהנות ממנו.
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קבלה ונתינה – למה זה מגיע לנו?
"רוב האנשים אינם יודעים לבקש דבר למען עצמם ,ניתן להסיק מכך ,שהם אינם רוצים
לבקש דבר לעצמם .זה מסוכן .הם הרי יחשפו את רגישותם ,את מחסורם ,הם לא יקבלו
את מבוקשם ,הם ירגישו דחויים .אבל משתלם לעשות את המאמץ וללמוד כיצד לעשות
זאת .אם נבקש באופן ישיר את אשר נחוץ לנו ,נתקרב יותר אל עצמינו ואל אחרים .יש
בזה כנות ,תקשורת אמיתית ואומץ .כך לא נתמרן אף אחד למצב בלתי נעים ,לא נצפה
מאף אחד שאיכשהו ינחש מה נחוץ לנו ,מבלי שנגיד לו".
"יש אנשים הכועסים בחשאי על בני משפחתם ועל חבריהם שלוקחים את מה שהם נותנים
להם כמובן מאליו .הם מרגישים שמצפים מהם להיות שם תמיד כשזקוקים להם ,אך שזה
לא תמיד עובד בכיוון ההפוך .לעיתים קרובות האמת שעומדת מאחורי זה היא ,שהם פשוט
לא רוצים לקבל שום דבר מאף אחד"
(מתוך "קח אחריות על חייך" מאת לואיס פרוטו -הפרק :מכשולים בדרך להגשמה עצמית)

כדי לעבוד את עצמך כראוי עליך לתת לך דברים שחלק מהם ניתן במידה רבה להשיג רק
מאנשים אחרים ,מצד שני אנשים אחרים עובדים את עצמם ועל כן מבחינה מוסרית
וחברתית אי אפשר פשוט לקחת בדרך כלל את מה שאתה רוצה או לצפות שאנשים יפעלו
רק על פי רצונך .כמו כן ,אין אנשים אחרים רוצים בהכרח שלא תהיה מאושר אבל הם
בדרך כלל מעדיפים להיצמד למה שטוב להם בלי ללכת לקראתך אם זה לא מתאים או נוגד
אצלם איזה רצון או תפישה.
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קבלה ונתינה -נתינה
כשאנשים אחרים חשובים לך ,כשהיחס אליהם הוא חם ,כשאתה מרגיש תודה כלפיהם על
דברים שהם עשו ,כשאתה מחבב או אוהב אותם .הנתינה להם יכולה להיות דבר מספק
שבנוסף להרגשה הטובה שהיא תיתן לך גם תעזור להם [והאם לא היית רוצה שיהיה להם
טוב יותר?] ותשפר את היחסים עימם.
בסופו של דבר ,אי אפשר רק לקבל וגם נתינה קיימת .לפעולת הנתינה ולמעשים טובים-
כמו מתן צדקה יש ערך מוסרי גבוה של טוב .טוב לב ,רוחב לב ,עזרה לזולת ,יחס טוב
לזולת ,נדיבות וחמלה  -כל התכונות האלה נחשבות כמעלות ע"פ הקונצנזוס.
מומלץ הסיפור על העץ הנדיב כמשל לנתינה ולכך שנתינה היא דבר טוב כל עוד אתה לא
נפגע ממנה מעבר לגבול מסוים וכל עוד אתה לא מרגיש שמנצלים אותך וכל עוד הנתינה
באה מרצונך החופשי.
"לב טוב ערכו יקר מכתר מלכות /ואמונה פשוטה טובה יותר מדם נורמני".
אלפרד ,לורד טניסון
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ערך הידידות
ידידות היא בעצם ברית רשמית או לא רשמית בין שני אנשים או יותר ,בדרך כלל מגלל
מכנה משותף או חיבה הדדית או סיבות אחרות .קשר ידידות טוב מהווה מקור תמיכה ,נותן
מישהו לדבר איתו ואולי גם להתייעץ איתו על דברים ,לספר לו על מאורעות הקורים
בחייך ,לעשות איתו פעילויות משותפות ועוד יתרונות שונים .ידידות היא חשובה למילוי
הצרכים החברתיים של האדם והיא מקור לאושר ושמחה אם היא אמיתית וטובה.
גם בתנ"ך מודגשים במקומות שונים הערך של הידידות ,החל ממצוות "לא טוב היות האדם
לבדו" ,דרך הקשר המשפחתי בין אברהם ללוט ,היחסים שהפכו בסוף לידידותיים בין
יעקב לעשיו ,והידידות בין דוד ליהונתן שהיתה בהכרח סטרייטית מכיוון שדוד בקינתו
קורא ליהונתן "אחי"  " :צַ ר-לִ י ָעלֶיָך ,אָ חִ י יְּ הֹונָתָ ןָ --נע ְַּמתָ לִ י ְּמאֹּ ד; נִפְּ לְּ אַ תָ ה אַ הֲבָ ְּתָך לִ י,
מֵ אַ הֲבַ ת נ ִָשים" (שמואל ב' ,א' ,כו') .בפסוק זה מודגש עד כמה הידידות יכולה להיות
חיובית ,גם עבור מלכים לעתיד.
ידידות טובה מצריכה מוסריות מסוימת בנוסף לתקשורת ויחסים טובים .פגיעה בידיד,
מאיזה סיבה שלא תהיה ,היא פגיעה באמון של אותו ידיד ופגיעה בקשר ותשפיע לרעה על
יחסו גם לבני אדם אחרים .לעומת זאת עזרה לחברים ,עוזרת ליצירת שיתוף פעולה
והרמוניה בתוך החברה ומשפרת גם את עניין הטהרה הרוחנית.
הידידות עוזרת לאדם לראות את עצמו דרך עיניים של אדם אחר ,אדם שזווית הראייה
שלו סביר שתאהוד אותו ,היא גורמת לו בכך להבין את עצמו יותר טוב ועוזרת לו
להתפתח – אך כמובן שיש להיזהר כי לא כל ידידות היא ידידות אמת ויש ידידים אשר
מתוך קנאה או סיבות אחרות ,יגידו דברים לא נכונים בהכרח שיפגעו באותו חבר.
קשרים טובים עם אנשים אחרים ,עוזרים לך להרגיש יותר ביטחון בחייך ותורמים לאיזון
הנפשי של האדם ובכך לטהרתו הרוחנית .הם מלאים בזיכרונות טובים ,חיוביים ומחזקים
ונותנים משמעות גדולה יותר לחיים .לעומת זאת קשרים רעים עם אנשים אחרים עלולים
לפגוע בך ,תוך כדי אי-מודעות לכך לפעמים ,ליצור כעסים ורגשות שליליים ולהפריע
לאיזון הנפשי ולטהרה הרוחנית.
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לא תחמוד  -קנאה באחר
קנאה בזולת היא רגש המתעורר אצל אנשים ,וכנראה גם אצל בעלי חיים מסוימים ,בשל
הצלחתו של פרט אחר ובשל תחושת נחיתות יחסית לפרט זה .לסוג קנאה זה מתייחס
מאמר זה .אך קיימים עוד שני סוגי קנאות בעברית:
בהקשר של יחסים בין בני זוג ,קנאה היא חשד בבגידה ,שמתעורר במקרה שבו בן הזוג
מביע סימני חיבה כלפי זרים .בעברית ,לפועל "לקנא ל "-יש גם משמעות אחרת .היא
מציינת תמיכה מוגזמת בדבר מסוים או ברעיון מסוים ,והתנגדות קשה לכל מי שמנסה
לפגוע בדבר זה .שם הפעולה של פועל זה הוא קנאות.
בכל מקרה ,כשאנשים אחרים משיגים יותר ממך בתחום מסוים שבו אתה מתחרה בהם או
משווה את עצמך אליהם -אתה במצב שבו אתה עלול לקנא בהם -להרגיש מאוים או נפגע
בצורה כלשהי מכך שהם מתעלים עליך.
אדם מקנא עלול להתמודד עם רגש הקנאה על ידי שיפור עצמו או על ידי ניסיון להכשיל
את מושא קנאתו או להקטין את תדמיתו בעיני אחרים ,במקרים קלים או רבים הוא לא
עושה כלום .קנאה או "מצב קנאה" עלולה להיווצר פעמים בין עמיתים או ידידים ואף אם
היא תישאר ברקע ,אולי במידה מסוימת אף בתת-מודע היא עלולה לגרום להרעת היחסים
ביניכם ,לחסימה כלשהי או להצטברותה כמרירות .תיתכן קנאה גם כלפי קבוצה מסוימת,
חברה מתחרה ,שכבה מהאוכלוסייה -למשל עשירים או בעלי תכונה מסוימת [לאנשים
ששוברים את הרגל ,יש נטייה לקנא באלה שלא] או באופן כללי באנשים שהוא מרגיש
שהם מעליו באיזה אופן.
קנאה המתעוררת בנושאים כלכליים/חומריים קשורה במידה מסוימת לחמדנות.
במצבים שבהם האדם אינו מרגיש שלמות עם מקומו או מצבו ביחס לאחרים הוא נוטה
יותר לפתח קנאה ולהיות פחות מפרגן ,לשמוח לאיד או לא לשמוח בשמחת הזולת מכיוון
שאינה שמחתו.
המהר"ל מציין כי הקנאה קיימת בין שווים ,אבל לא כאשר מדובר בשונים ,כאשר אין
אפשרות פוטנציאלית להגיע למעלת הזולת (אור חדש עמוד פו).
בנצרות ..הקנאה נחשבת כאחד משבעת החטאים.
דניאל גולמן ,מחבר "אינטליגנציה רגשית" ,מציין כי רגש זה הוא למעשה רגש משני,
המורכב משלושה רגשות בסיסיים :כעס ,פחד ועצב :אפשר לראות בקנאה התעוררות של
פחד מיתרונו של הזולת ,יחד עם עצבות וכעס עצמי על כך שהמקנא איננו נהנה מן היתרון
שיש לזולת .אני בטוח אבל שנלווית גם תחושת מרירות מסוימת ,גם כלפי העולם.
דרכים להפחתת קנאה:
* יחס טוב כלפי הזולת ,היכולת לשמוח בחתונה של חברה טובה בעוד שאת ברווקותך
למשל.
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* הסתפקות במנת חלקך ,מבחינת "איזהו עשיר השמח בחלקו".
השלמה עם מצבך הנוכחי או מקומך בעולם או ראייתו בצורה טובה יותר
אך לא בהכרח בלי שאיפה ליותר .במקרה כזה יתכן שההתחרות תדחוף אותך קדימה.
* ביטחון עצמי -ימנע ממך להרגיש נחות או מאוים מהצלחת האחר.
* לא להתחרות בהם.
* ראיית מצבו של האחר כלא רלוונטי למצבך.
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היי חבר ,אל תנשוך אותי בבקשה!
על פי ויקיפדיה:
איסור ריבית על פי ההלכה מתייחס הן לקבלת ריבית והן לנתינתה .ריבית נקראת
בתורה" נֶשֶ ך" או "מרבית" ,והתורה מזהירה מפניה בכמה מקומות:
" ִאם כֶסֶ ף תַ לְּ וֶה אֶ ת ע ִַמי ,אֶ ת-הֶ עָנִי עִ מָ ְך ל ֹּא ִתהְּ יֶה לֹו ,כְּ נֹּ שֶ ה; ל ֹּא ְּת ִשימּון ָעלָיו,
נֶשֶ ְך".
"וְּ כִ י יָמּוְך אָ חִ יָךּ ,ומָ טָ ה יָדֹו עִ מָ ְך וְּ הֶ ֱחזַקְּ תָ בֹו ,גֵר וְּ תֹושָ ב וָחַ י עִ מָ ְך .אַ ל ִתקַ ח מֵ ִאתֹו
נֶשֶ ְך וְּ תַ ְּרבִ ית ,וְּ י ֵָראתָ מֵ אֱֹלהֶ יָך ;וְּ חֵ י אָ חִ יָך ,עִ מָ ְך .אֶ ת-כ ְַּספְּ ָך ל ֹּאִ -תתֵ ן לֹו ,בְּ נֶשֶ ְך;
ּובְּ מַ ְּרבִ ית ,ל ֹּאִ -תתֵ ן אָ כְּ ֶלָך".
ובכן יש את הכללים הבאים:
 .1כסף שהולווה לבן עם ה' ,אל תהיה אליו "כאילו שאתה עני" או כאילו שאתה נושה.
 .2אל תקח ממנו נשך (מיד ,מה זה נשך)
 .3במקרה שאחיך בצרות ואתה היחיד שיכול לחלץ אותו ,אל תקח ממנו לא נשך ולא
תרבית.
 .4במקרה שאחיך גר איתך ביחד באותו מקום  -אל תקח ממנו נשך .
 .5אל תתפרנס ממרבית.
ביאורים:
ובכן יש  3מושגים ,כאן  -נשך ,תרבית ,מרבית.
 .1נשך – ע"פ אתר מילוג -יש שני פירושים למילה נשך בעברית כיום :ריבית בכללי
וריבית גבוהה במיוחד.
לדעתי הכוונה בנשך בתורה הוא אכן מילה ל"ריבית גבוהה במיוחד"  -כך שמותר לך
לקבל מעט גמול חומרי לא מכביד על העזרה.
 .2תרבית  -אני מהמר שמפה המילה ריבית נוצרה ,מבנה מילה קדום יותר ומפה היא
התגלגלה ל"ריבית" .אם ככה ב ,3במקרה שאחיך בצרות ,אל תקח ממנו אפילו גמול קטן
עבור ההצלה .אין פירוש למילה במילוג .המילה התנכית הוחלפה בריבית עם הזמן (צורתה
המודרנית) וכיום אין לה זכר.
 .3מרבית – ע"פ מילוג – הרוב ,יותר מחצי.
מה שזה "ובמרבית ,לא תתן אכלך"  -זה איסור תלות פרנסה ממס או מריבית או מכל דבר
אחר שלוקח יותר ממחצית הרכוש של מושא לקיחת המרבית .מה שזה לא אומר ,זה ככה
העברית המודרנית( .ריבית של מעל  50אחוז למשל .לידיעת השוק האפור  -זה נגד האל
להתפרנס מריבית מעל  50אחוז).
שמח שביארתי לכם,
ובכן ,מסתבר שמותר לכם לקחת גמול קטן עבור העזרה לחברכם ,אלא אם  -זה עניין של
חיים ומוות ואז אסור שזה יהיה עבור תמורה חומרית כלשהי.
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קמצנות  -לא טוב

יש מספר דרכים להוציא משאבים –
יש בזבזנות ופזרנות ,שאלה גם דרכים ,בדרך כלל לא טובות (חוץ מנסיבות מיוחדות
שבדרך כלל מערבות את זה שיש לך הרבה כסף .כמובן שהרבה כסף זה מושג יחסי אבל
זה כבר עניין אחר).
יש את דרך הזהב  -להוציא בדיוק כמה שצריך ולקבל את המירב ,זאת כמובן דרך
תיאורטית .שמשלבת גם שינויי מדיניות לפי הנסיבות.
ויש את הקמצנות ,חוץ ממצבי חסך עקב אילוצי מציאות ,קמצנות היא דרך מאד רעה
להוצאת משאבים,
קמצנות היא פשוט להוציא פחות מדי ואחר כך להינזק מגלל זה.
למשל קמצנות זה לעשות עקירה במקום טיפול שורש ולא מגלל שאין כסף ,זה לא קמצנות
כשאין באמת כסף ואין ברירה ,קמצנות זה כשיש כסף ולא נותנים ממנו מספיק כשצריך
ואחר כך בסוף גם אולי לבזבז את זה על שטויות לא רלוונטיות מגלל נטיות כספיות
אחרות.
קמצנות למשל זה לא לשלם לקורס שהילד מאד מתלהב ממנו .ולא קורה שום דבר ,חוץ
מזה שהילד הפסיד מיומנות שאולי אתה לא מבין איך אבל בפועל תעזור לו מאד בחיים ,גם
אם זה משהו שאתה אישית לא נלהב ממנו .כמובן שאפשר לשכנע אותו ללכת לקורס אחר,
זה לא העניין של הקמצנות ,אבל יש גם את העניין שזה מה שמלהיב את הילד ובתנאי שזה
ארוך טווח מפה יש יותר סיכוי שהוא ילמד משהו שהוא גם יאהב ושגם תהיה לו חוויה
טובה ,אבל שוב זאת גלישה מהנושא של קמצנות לעבר נושא חשוב אחר :כפייה לעומת
רצון.
על כן ,אסכם בעוגיית המזל הסינית הבאה:
נדיבות זאת גישה בריאה יותר מקמצנות ,זה אומר לתת קצת כשיש בלי ממש לסבול מזה בין
היתר ,בניגוד למה שקרה במשל "העץ הנדיב" בו העץ היה יותר מדי נדיב ונפגע מזה.
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סליחה ומחילה
"סליחה הוא התהליך השכלי ,רגשי או רוחני שבו חדל אדם מלחוש עלבון או כעס כנגד
אדם אחר על מעשה שהוא ראה בו כפגיעה ,מחלוקת או שגיאה .לחלופין ,סליחה היא
הפסקת הדרישה לעונש או פיצוי".
מחילה היא סליחה כשאתה זה שסולח (או כשמישהו אחר מוחל לך) ,באופן רשמי כשאתה
מקבל התנצלות או אומר לאדם האחר שאתה סולח לו על מה שעשה לך ובאופן פנימי שבו
אתה מפסיק להרגיש כעסים וטינה או רגש שלילי אחר כלפי המעשה ,ומצליח לקבל את זה
שאולי אכן נעשה לך עוול או שנפגעת ואתה מרגיש שלא בצדק אבל .......................
מחילה למישהו לא בהכרח באה כתוצאה מפעולה שהוא עשה אלא יכולה לבוא ממך.
מחילה גם לא חייבת להיות כלפי מישהו:
יכול להיות שיש לך כעסים כלפי החברה ,מסגרת מסוימת ,גוף ממשלתי מסוים ,המדינה.
יכול להיות שיש לך כעסים כלפי העולם ,אלוהים ,או מה שאחראי שיתקיים איזשהו צדק.
יכול להיות שיש לך כעסים כלפי עצמך.
לא קל למחול ,אבל זה שלב חשוב בדרך ליחסים טובים עם אותו גורם ...ואם
ניתנת מחילה אף במידה מסוימת היא כבר טובה אם היא אמיתית וכנה.
ויכולות להיות כל מיני סיבות למחול למישהו -הבנה היא החשובה בהם ,הבנה של הכוונה
שלו -טובה ,רעה או שבכלל לא היתה לו כוונה וזאת היתה תאונה ,השכחת הנזק והמקרה,
קבלת פיצוי מסוג כלשהו ,החלטה לנסות לפתוח דף חדש ,הבנה ששפטת בחומרה רבה
מדי ,הבנה שגם לך היה חלק בזה ,רצון לסלוח ,ההבנה שטעויות קורות וגם אתה לא תמיד
בסדר ,ראיית הטוב בנוסף לראיית הרע ובטח יש עוד סיבות למחול למישהו.
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מחילה לעולם
יכול להיות שהחיים היו מחורבנים ,שמשהו קרה לך שגורם לך לחשוב שאין צדק בעולם,
יכול להיות שאתה במריבות בלתי פוסקות עם אלוהים על דברים שקרו או קורים ,יכול
להיות שאתה הומלס ששוכב בצומת של אלנבי וקינג ג'ורג' למשל ואין לך כח לזוז ואתה
פשוט שונא את העולם [יש גם הומלסים שאוהבים את העולם .אין בכתיבה זאת ליצור
אפליה כלשהי נגד הומלסים].
יכול להיות אבל שדברים קרו מגלל שלא הבנת נכון את העולם ,מגלל שגם לך היה חלק
במה שקרה ,אולי זאת פשוט היתה תאונה של הגורל שדברים קרו ככה ובעצם לא היתה
כוונה רעה ,וזה בהחלט מכעיס ואולי לא נראה צודק שדברים קרו ככה אבל shit
 ,happensיש דברים שהם פשוט לא בשליטתך ומה לעשות אתה לא יצרת את העולם
אתה רק חי בו ,אולי פשוט בעיני העולם אין לך חשיבות ,למה שלעולם או שלאלוהים יהיה
אכפת מפרט אחד קטן ,אולי פשוט הצדק לא שם לב ופספס את אותה הנקודה ,אולי זה בא
כדי ללמד אותך משהו ,אולי כעונש על חטאים -אם זה מה שגורם לך להרגיש טוב עם
עצמך...
העניין הוא שלא באמת מבינים את העולם ואולי חוסר ההבנה הזה הוא מה שגרם לכל
הפגיעות ,אתה לא באמת יכול לצעוק על העולם ,או לקלל את אלוהים -כלומר אתה יכול
אבל עדיין לא הוכח שזה מזיז במשהו ,למה לעולם אכפת מה שאתה חושב ,אולי לעולם יש
דיעה אחרת משלך ,אולי העולם בכלל שונא אותך .מה דעתך? העולם שונא אותך!!!
אולי כדאי שתשקיע קצת זמן ותטפל ביחסים שלך עם העולם .לא נשמע שאתם ביחסים
טובים ,כלומר העולם שונא אותך ,נשמע מפחיד ...אבל בעצם מה אכפת לך מה העולם
חושב עליך ..תגיד רק תודה שאת/ה לא מאמין בו )-:
יכול להיות אבל שדברים קרו מגלל שלא הבנת נכון את העולם ,מגלל שגם לך היה חלק
במה שקרה ,אולי זאת פשוט היתה תאונה של הגורל שדברים קרו ככה ובעצם לא היתה
כוונה רעה ,וזה בהחלט מכעיס ואולי לא נראה צודק שדברים קרו ככה אבל shit
 ,happensיש דברים שהם פשוט לא בשליטתך ומה לעשות אתה לא יצרת את העולם
אתה רק חי בו ,אולי פשוט בעיני העולם אין לך חשיבות ,למה שלעולם או שלאלוהים יהיה
אכפת מפרט אחד קטן ,אולי פשוט הצדק לא שם לב ופספס את אותה הנקודה ,אולי זה בא
כדי ללמד אותך משהו ,אולי כעונש על חטאים -אם זה מה שגורם לך להרגיש טוב עם
עצמך...
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מחילה לאחר
"סליחה הוא התהליך השכלי ,רגשי או רוחני שבו חדל אדם מלחוש עלבון או כעס כנגד
אדם אחר על מעשה שהוא ראה בו כפגיעה ,מחלוקת או שגיאה .לחלופין ,סליחה היא
הפסקת הדרישה לעונש או פיצוי".
לא קל למחול ,אבל זה שלב חשוב בדרך ליחסים טובים עם אותו גורם...ואם
ניתנת מחילה אף במידה מסוימת היא כבר טובה במידה אם היא אמיתית וכנה .מחילה
יכולה גם להיות מחילה פנימית אצלך ,בלי קשר לתקשורת עם אותו גורם.
יכולות להיות כל מיני סיבות למחול למישהו -הבנה היא החשובה בהם :הבנת הכוונה
שלו -טובה ,רעה או תאונה ,הבנה שאולי לא הבנת לגמרי את מה שקרה וההנחות שלך לא
בהכרח נכונות ,הבנה ששפטת בחומרה רבה מדי ושגם האדם החכם ביותר יכול להיות
מטומטם והכוונות של אותו אדם לא היו רעות ,הבנה של הסיבות של אותו אדם להתנהגות
שלו ,הבנה שגם לך היה חלק בזה ("הפוסל במומו פוסל") ,ההבנה שטעויות קורות וגם
אתה לא תמיד בסדר,
החלטה לנסות לפתוח דף חדש ,ראיית הטוב בנוסף לראיית הרע ,קבלת פיצוי מסוג כלשהו,
רצון לסלוח ,הזמן עבר ואתה כבר פחות רואה בחומרה את מה שקרה וכל האירועים
והנזקים שנגרמו נשכחו כבר במידה מסוימת.....
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מחילה לעצמך
אשמה וחרטה הם רגשות קשים שבמידה מסוימת אני מאמין שכל אדם בעל מצפון הרגיש
במהלך חייו .לאשמה וחרטה יש ערך מוסרי רב ,הם גורמות לאדם להבין שעשה מעשה לא
טוב ולרצות לכפר עליו ,להשיג מחילה.
יש מקרים רבים שעבורם אפשר לחוש אשמה ,יכול להיות שאכזבת את עצמך בנוגע
למשהו שרצית ,יכול להיות שעשית משהו שאתה לא מרגיש שהוא טוב מבחינת מוסר או
מצפון ,יכול להיות שפגעת במישהו חשוב ולכל מקרה יש את הפרטים שלו שהאדם האשם
מסוגל לשחזר בפרוטרוט לאחר מכן.
כדי לקבל מחילה מעצמך על משהו שאתה לא מרגיש איתו לא טוב ,מעבר להשגת סליחה
מהגורם שאתה מרגיש שפגעת בו ,עליך להיות מסוגל לסלוח לעצמך.
להבין שהכוונה שלך היתה טובה ושככל שהנזק לא יהיה חמור לא התכוונת לעשות רע,
להגיד לעצמך שלמדת את הלקח ובכך אתה עוזר לכפר על המעשה כי הוא הוביל גם
לאיזושהי תועלת ,לא להחמיר מדי עם עצמך ,האשמה והחרטה שהרגשת ושפגעו בך היו
עונש מספיק ,להגיד לעצמך שעצם זה שאתה מרגיש רע בנוגע לזה ושאתה מתכוון להטיב
את דרכך מעכשיו או לפחות לנסות זה טוב ,ואם אתה נוצרי -יש אופציה מצוינת של וידוי,
גם עזרה פסיכולוגית או לדבר על זה עם אנשים שאתה מספיק בקשר איתם בשביל זה
יכולים לעזור ובעצם בכלל הכל שאלה של יחס והבנה.
אסור להביט יותר מדי לאחור ,אחרת אפשר לשקוע בעבר ולהרוס לעצמנו את ההווה
והעתיד והאשמה עלולה להפוך למרירות ,אם אתה מאשים את עצמך על משהו שעשית
לאחר אתה בעצם פוגע בעצמך מגללו במידה מסוימת ,האם זה מה שהוא בעצם רוצה
לדעתך? אבל הכוונה היא בעיקר להיות מסוגל למחול לעצמך על דברים שעשית בעבר
ושפגעו בך או שהובילו אותך למסלול שאתה לא הכי מרוצה ממנו או לפספס הזדמנות
שהיתה חשובה לך .לנקות את ההארד דיסק המחשבתי מדברים שמפריעים לך היא דרך
חשובה להתנקות ולהתפתח.
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צדקנות – תופעת לוואי של מוסריות יתר
מתוך האתר של אבי באומן על פסיכולוגיה:
" כולנו גדולים כקטנים נשים כגברים רוצים להרגיש עצמינו טובים ,נותנים ,הומאניים
,בעלי מוסר ,חמלה ,מחשבה ועזרה לזולת וכאנשים העושים למען אחרים .כדי להרגיש
טוב עם עצמנו לחוש שאנו בסדר ,שאנו לא אדישים לסבל ,למצוקה ולעלבון של האחר גם
כשאיננו כך ,יש לכולנו מנגנוני שמירה עצמית שונים ותמונה עצמית מקבילה ,מאזנת
ומתקנת.
יחד עם הצורך להיות טובים מוסריים וצודקים אנו מחונכים לשאוף לצדק ,אנו מחפשים
צדק ,רואים אותו בהעדרו ,עסוקים בו ,מחצינים אותו מתווכחים עליו ומזדעזעים כשהוא
לא נעשה .אנו נותנים ביטוי מוחצן לעוולות ואי צדק שאנו רואים.
אך יש מחיר כבד לניסיונות הפיצוי ,למנגנוני השמירה הללו על הדימוי שלנו ומיוחד כאשר
הצורך במוסר ובצדק הופכים לצדקנות.
אדם יעשה כל שיכול כדי לא לקבל תמונה או תדמית של אדם מרוכז בעצמו ,של אדם
הלוקח מאחרים  ,של אדם הרומס אנשים ושל משהו מקבל ערך על חשבון אחרים .אדם
לא ירצה לדעת שקורה בסביבתו עוול ואי צדק והוא אדיש להם  .אדם לא ירצה להאמין
שיש לו חלק בסבל של האחר /האחרים הקרובים לו או הזרים.
כדי לא להרגיש את כל התחושות הקשות הללו ולהאמין שהוא בכל זאת טוב  ,יש לו לאדם
אמצעים שונים להשאיר את תדמיתו כטובה ,מוסרית ,צודקת ישרה ואנושית  :הוא יכול
לספר לעצמו סיפורים  ,הוא יכול להכחיש ,הוא יכול להאשים אחרים והוא יכול להתנער
מאשמה או תחושה לא טובה .מה שנקרא הוא יכול להשליך את הלא רצוי על אחרים והוא
יכול לפתח לעצמו עמדה צדקנית.
עמדה צדקנית היא דרך לעסוק בעוול של אחרים ,לדבר על העוול להתייחס לדברים
כנוראיים ואיומים ,לנתח את המצב בהתלהבות מגנה ובזה ל"רעים"  ,זוהי עמדה
המשקיעה רגשות רבים בכמה נורא כל מה שנעשה וכמה האחרים לא עושים כלום!
זוהי התנהגות שלאו דווקא עוזרת ,מתנדבת או לוקחת אחריות כלשהיא ובדרך כלל לא
פועלת למען .אלא  ,גם אם יש בה בצדקנות לעיתים מן המעשים הטובים  ,היא בדרך
כלל המוציאה את האדם מאיזו הרגשה רעה ויוצרת כעין הגנה וחיפוי על רגשות אחרים
המוסתרים מעיני האדם ובוודאי מסביבתו".
צדקנות על פי ויקי-מילון היא התנהגות ,תחושה או מצב נפשי שבו אדם חש כי
הוא צודק ,וכי תחושה זו מקנה לו עליונות מוסרית .הצדקנות עלולה לגרום
לפגיעה מוגזמת באחרים תוך תחושה מוסרית שאתה צודק והם לא ולהתעלמות
מנקודות מבט אחרות או גורמים מקלים נסיבתיים .הפגיעה באחר היא כשלעצמה
סוג של רע ולעתים גם אם הצדקן צודק ,הפגיעה אינה מצדיקה את אותו הצדק
ובהרבה מקרים אותה צדקנות לא תגרום בעצם לשכנוע של אותו אדם שפוגעים
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בו על אי-מוסריותו לשנות את דרכיו .עצם תחושת העליונות על אדם אחר
שנובעת מהצדקנות היא לקויה ,כי זה שאדם עשה שגיאה ,עדיין לא אומר שהוא
פחות טוב מאחרים.
בנוסף ,האדם הצדקן לא בהכרח יעשה בפועל את מה שהוא מטיף לאחרים בדבריו
ולעתים בפועל ינקוט בהתנהגויות לא מוסריות גם הוא ,בדבר שהוא הטיף לגביו
או בנושאים אחרים .לעתים אדם שאומר ש"כולם רעים" אומר את זה לא
כביקורת על החברה ועל כך שיש לשנותה ,אלא יותר כהצדקה לכך שגם הוא
פועל בצורה לא מוסרית.
על כן ,פעמים רבות הצדקנות מיותרת ומביאה להתנשאות ולפגיעה לא מוצדקת
באחרים ,לעתים על עניינים פעוטים .בנוסף הצדקנות לא אומרת בהכרח שהצדקן
עצמו הוא אדם מוסרי ללא רבב והיא איננה בהכרח מעודדת אותו לעשות משהו
לשינוי המצב מלבד להתלונן ולפזר אנרגיות שליליות באוויר בנושא שמפריע לו.
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המדרגה התשיעית – אלוהים היה מאמין בקדמה
זה בולט בעיקר בדברי הנביאים כשהם מנסים לדבר על אחרית הימים ואין להם פשוט את
השפה לתאר את הקדמה ,את הרעיונות שהאנושות פיתחה בקרבה מאז שנרשם התנ"ך,
חלקם רעיונות רעים – כמו הנאציזם וחלקם רעיונות טובים יותר כמו זכויות אדם,
דמוקרטיה ,שוויון זכויות ,איסור העבדות וכן הלאה ...והמחשבה האנושית רק חושבת
הלאה קדימה וכל עוד האנושות קיימת ,איך נדע לאיזה מחשבות היא עוד עשויה להגיע
ואיזה רעיונות היא עוד תשנה.
והשאלה היא האם אלוהים חושב שהקדמה היא דבר רע?
ובכן ,השאלה היא מה בעצם ההשקפות הבסיסיות של אלוהים ,על פי שער הרחמים גילינו
למשל שאלוהים הוא טוב ואוהב צדק ואת בני האדם ורוצה שיהיו יחסים טובים בין בני
אדם כמו שהוא רוצה שבני האדם יתייחסו אליו בכבוד והערכה.
לפי קו השקפה זו ,המסננת במקרה של דברים שנוצרו אחרי התנ"ך הם האם הם ישרים
עם קנה המידה הרשום בפסקה הקודמת .למשל האם אלוהים יכעס על ביטול העבדות מגלל
שהוא פירט כללים בנוגע לעבד עברי שהוא בעל זכויות בניגוד לעבד נוכרי? כנראה שלא,
למעשה מכיוון שאלוהים מדגיש את רעיון החירות ונותן זכויות ראשונות לעבדים – דבר
שלא היה כלל הגיוני באותה תקופה והיווה התקדמות אדירה קדימה מבחינת ביטול
העבדות – בזמנו .מכיוון שאלוהים הוא טוב ואוהב את בני אדם ולא רוצה שיגרמו סבל זה
לזה כנראה שהאל מעולם לא אהב את הרעיון של העבדות ולכן הוא יהיה דווקא מרוצה,
מרעיון זה ,של ביטול העבדות.
וזאת בעצם מדרגת האמונה שאני מדבר עליה פה ,שאלוהים הוא לא בהכרח שמרן כמו
שהאורתודכסים אומרים עליו ,אלא שהוא מוכן לקבל דברים שהתפתחו עם הזמן והשאלה
היא בעצם אם הדברים עומדים בקנה אחד עם תכונותיו של אלוהים כפי שנראו בפעם
האחרונה שפגשנו בו ולפי קנה המידה הרשום בשער הרחמים שאלוהים הוא טוב ואוהב
את בני האדם ורוצה שיהיו יחסים טובים ביניהם.
הדבר הוא כזה גם כשמבטלים מצווה מסוימת בשם הקדמה ,כי האנושות למשל מצאה
טכנולוגיה חדשה שאפילו ירמיה לא היה חוזה ושהיא מאפשרת לעשות דברים בצורה טובה
ומוסרית יותר – למשל ,השחיתה .האירופאים מתלוננים שהשחיתה היהודית פוגעת בבעל
החיים יותר מאשר אמצעי ההמתה המודרניים הנהוגים אצלם ,אם טענתם נכונה והסבל
לבעל החיים הוא אכן קטן יותר בעקבות הטכנולוגיה החדשה – יש לאמץ אותה מכיוון
שהיא טובה ומוסרית יותר ולהאמין שגם אלוהים היה מרוצה מכך שהאנושות התבגרה
ונהייתה מוסרית יותר ואכן יכולה להבחין בין טוב לרע ולבחור בטוב.
כי הרי לא יתכן שימציאו משהו שהוא מוסרי וטוב מדרכים שהיו קודם ומתוארות בתנ"ך
או בהלכה והאל יכעס כי אנחנו יותר טובים ומוסריים אפילו ממה שרשום בתנ"ך ,סביר
להניח שאם האל הוא אכן טוב ואוהב את האנושות כמו שאנחנו מאמינים ,הוא היה תומך
בדרכים החדשות והמתקדמות ,כפי שאנשים טובים ומוסריים שלא כבולים על ידי
מחשבות שווא היו מאמינים.
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וכך גם בדברי הנביאים ,למשל כשמתוארת מלחמת העולם השנייה בדברי יחזקאל הוא
מתאר את הטכנולוגיה החדשה בעיקר כדבר מרשים – כהוכחה דווקא לגדולתו של האל,
את הפצצות על הירושימה ונגסאקי שהוא מתאר הוא רואה דווקא כהוכחה לגדולתו של
אלוהים וממש רואים שהוא מתרשם אף מכלי נשק קטנים ושגרתיים יותר – מתיאור קרב
שגרתי בתוך יער שבו כלי הנשק של הלוחמים פשוט מבעירים את העצים באש ,דברים
כאלה לא היו באמצע האלף הראשון לפני הספירה .וכך ניתן ללמוד ,אם לא מההיגיון
הקודם ,מדברי יחזקאל ,שאף שהטכנולוגיה עשויה להיות הרסנית כשהיא משמשת
למטרות טובות ,כמו לניצחון על הרוע והשלטת הטוב ,הצדק והמוסר ,הטכנולוגיה היא
למעשה טובה .נראה מדברי יחזקאל שאלוהים מתנחם על חטאו ממגדל בבל ושוב רוצה
בהצלחת ואחדות האנושות .נראה גם מדברי יחזקאל ,שהאל לא מתנגד לקדמה ,אלא טוען
שבעצם הקדמה והטכנולוגיה הם קודם כל הוכחה לגדולתו של אלוהים.
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על אימוץ רעיונות מדתות אחרות
דתות אחרות ,גם המאמינות בתנ"ך וגם כאלה שרק מתייחסות אליו בכבוד ,מכילות
אוצרות שלמים של רעיונות דתיים בנושאים שונים של אמונה ופולחן .אמנם חלק
מהרעיונות האלה עשויים לעמוד בסתירה עם האמונה הקיימת ויידחו ,אך יש רעיונות
שעשויים לשלב אותה ואף לשפר אותה – אולי לגרום להבנות תיאולוגיות חדשות ,אולי
להעשיר אותה במושגים חדשים ואולי לשפר את הפולחן הדתי.
בנצרות למשל אף שבסיס האמונה בה שונה ,יש רעיונות אמונה ופולחן רבים הדומים
ליהדות אך שונים ממנה ,אפשר לבדוק את ההבדלים האלה ,להבין אותם ואף להיות
מושפעים מהם .למשל בחלק של הטהרה הרוחנית ,יש לנוצרים הקתולים את טקס הווידוי,
בו הם מתוודים בפרטיות על חטאיהם בפני הכומר של הקהילה והוא אומר להם מה על פי
האמונה הנוצרית עליהם לעשות כדי לכפר על מעשיהם ולחזור לאיזון עם האל.
השפעה מבתי התפילה השונים גם עשויה לשפר את היהדות וזאת מכיוון שלמען האמת,
בתי הכנסת אינם נראים יפים במיוחד ,אפשר להיעזר בהשראה שמבנים מדתות אחרות
גורמות ולשפר את המבנים הקיימים של היהדות – למשל ,אפשר להיות מושפעים
מהמקדש הבהאי בחיפה ולהוסיף גנים לפני בתי הכנסת ,מקומות שיאפשרו לשבת בהם
ולהירגע מאווירת הקדושה והטבע של המקום ,אין הדבר עומד בסתירה ליהדות .אפשר
להיות מושפעים מסגנונות הבנייה של מבני דת אחרים ולשלבם בבתי הכנסת כדי לשפר
את מראם שהוא כעת פשוט יחסית ואיננו ייחודי .חבל שבתי מגורים ,בתי מסחר ומבני
משרדים יראו יותר טוב מבתי כנסת וזאת מכיוון שבתי כנסת כמקום קדוש אמורים להיות
ייחודיים ונבדלים גם במראם ולתת תחושה של יופי ,הדר וקדושה.
אפשר להיות מושפעים גם מרעיונות פילוסופיים ,תיאולוגיים ואתיים הקיימים בדתות
אחרות אם הם עומדים בקנה אחד עם המוסר והאמונה היהודית .רעיונות חדשים עשויים
להוסיף עוד לאמונה ולשפר אותה .למשל התפיסה של האל בדתות אחרות בהם קיים אל
ובמה היא שונה מהתפיסה הקיימת ,מהו תפקיד האדם בעולם מבחינה דתית ושאלות
נוספות שמקבלות מענה שונה בדתות שונות .הסתכלות על אמונות אחרות ,עשויה להעשיר
את האמונה הקיימת ולגרום להבנות משופרות כלפיה .האיסור היחיד בתנ"ך הוא בנוגע
לעבודה של אלים אחרים ,שאסור שיהיו מעל עבודת האל (בעשרת הדיברות) ,אך אין
איסור על תפילה בנוסח קצת שונה או אימוץ רעיונות שעומדים ביחד עם עבודת האל
הקיימת.
לסיכום ,השפעה והסתכלות על דתות אחרות ,רק עשויה לעשות טוב ליהדות – היא עשויה
לשפר אותה ,להעשיר אותה ולחזק אותה ולהפוך אותה לדת יותר מעניינת ,עשירה
ומבוססת.
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אל אחד
הנוצרים מאמינים בתנ"ך .הם קוראים לו הברית הישנה והוא חלק מספרי הקודש שלהם.
המוסלמים מאמינים בתנ"ך ,הם מאמינים באברהם ויצחק ויעקב ,הם מאמינים ביוסף
ובמשה ובדויד .המוסלמים מאמינים גם בישו ,הם מאמינים שהוא היה נביא שנשלח אל
הנוצרים .בכל זאת המוסלמים נשארים דבקים בדת שלהם .יהודי מאמין שישמע משהו על
ישו עלול ישר להתרחק כמו מהשטן.
ולמה זה? האין זאת כפירה להגיד שאלוהים לא יכל לברוא את שתי הדתות האדירות
האחרות? בתנ"ך רשום שאלוהים הוא אלוהי העולם ולא רק עם ישראל ,אף שהוא נבחר
על ידו לפי היהדות .נביאים ,כמו יונה ,נשלחו אל הגויים לבשר להם את בשורת הקב"ה.
אלוהים התערב במקרים כמו סדום ועמורה שבהם העניש עם זר על חטאיו .האם אלוהים
לא הגיע אל השומרונים והם לא סגדו לו? האם לא היה כרשום בספר במדבר ,כה' על
בלעם בן בעור מארם נהריים שהיה נביא של הגויים! וה' דיבר דרכו כך שיצא מברך
במקום מקלל ,כי היו לו כוחות נבואיים .אם כך מדוע שלא יהיו נביאים גם לגויים ,מדוע
שה' יסתפק רק בבני ישראל המעטים כמאמינים היחידים? מדוע אין מודים שיתכן שישו
אכן נשלח על ידי ה' בדיוק כמו אליהו הנביא ,שבהתחלה הוא נשלח ליהודים אך לאחר
שלא קיבלו את דבר בשורתו ,שליחיו נשלחו אל העולם .מדוע אין מודים שיתכן שאללה
או בשמו האחר הרחמן הוא אותו אלוהים תנכ"י שייסד לעצמו דת רחבת היקף נוספת? אם
הם מכירים באלוהים שלנו למה שאנחנו לא נאמין באלוהים שלהם שהוא אותו אלוהים
כמו שלנו?
"שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד"" ,אני מאמין באלוהים אחד ,האב הכול יכול ,ובישוע
המשיח ,שליחו ,אמן" , ".אין אלוהים בלעדי אללה ,ומוחמד הוא שליחו"  -האין משפטים
אלה מדברים על אל אחד?
מדרגה זאת לצערי לא נמצאת ביהדות של ימינו.
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תפילה משותפת
כהמשך למאמר הקודם...
אם היהודים יאמינו שהנצרות והאסלאם הם גם מאלוהים ושכולנו סוגדים לאותו האל גם
אם בדתות כלומר צורות אמונה שונות .ואם הנוצרים יאמינו שאלוהים השאיר את הברית
הישנה בידי היהודים ,שומרי המסורת ושמוחמד היה גם נביא אמת .ואם המוסלמים יבינו
את משמעות העניין שהדתות האחרות גם אמיתיות .האם הדבר לא יוביל לשיתוף פעולה
רב יותר ולסובלנות רבה יותר בין הדתות? האם לא ניתן להתקדם ממצב זה הלאה לעבר
פולחן משותף מסוים .האין זה יפה יהיה לראות את בני שלושת הדתות מתפללים ביחד?
לא אמרתי שהדתות יהפכו לדת אחת ,אך האם לא ניתן לחבר תפילה אחת משותפת? ואולי
יום אחד יהיה גם חג משותף לשלושת הדתות ,לציין את זה ששלושת הדתות מתפללות
ועובדות בעצם את אותו האל רק בצורות שונות ..הרעיון אגב אינו דבר חדש והתוודעתי
מספר פעמים לתפילות שנערכו ביחד בארה"ב במשותף על ידי כמרים ורבנים.
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ישו נולד יהודי ומת יהודי
הערה :אין מאמר זה מאמר מיסיונרי המטיף לעבור לנצרות אך הוא מדבר על ישו ,כך
שמי שמפחד יכול לדלג על קריאתו.
הקרדו הוא שבועת האמונים של הנוצרי אותה הוא אומר רגע לפני שהוא נטבל לנצרות.
אני מאמין שהנוצרים היום אומרים את נוסח ניקיאה שנקבע כבר אחרי שהדת הנוצרית
הפכה לשלטת באימפריה הרומית ויתכן אף קצת אחרי האימפריה הרומית .ניתן לומר שזה
הנוסח המשוכלל ביותר ,הנוסח החתום של הקרדו .היה עותק קדום יותר לנוסח הקרדו,
נוסח השליחים שבעיקרון אומר את אותם הדברים ,רק בתמציתיות .נוסח השליחים
היה הולך ככה:
"אני מאמין באלוהים אחד ,האב הכול יכול ,בורא שמיים וארץ ,ובישוע המשיח ,בנו יחידו,
אדוננו ,אשר נולד מרוח הקודש .נולד למרים הבתולה; סבל בימי פונטיוס פילאטוס; נצלב,
מת ונקבר .ירד שאולה ,קם מבין המתים ביום השלישי ועלה השמימה .יושב לימין האב,
אל שדי .משם יבוא לשפוט את החיים ואת המתים .אני מאמין ברוח הקודש ,בכנסייה
כוללת קדושה ,באחדות הקדושים ,במחילת החטאים ,בתחיית הגוף ובחיי הנצח .אמן".
זהו כמובן לא משהו שישו אמר .האמונה הנוצרית לפני שישו מת היתה שונה ויהודית ,ישו
אכן היה יהודי ובהטפותיו הוא לא אמר משהו נגד ההליכה בדרכי התורה ,הנה פסוקים
מהברית החדשה להוכיח את דברי הלקוחים מנאומו המפורסם על ההר:
אתי לְּ הָ פֵר כִ י ִאם־לְּ מַ לאת׃
יאים ל ֹּא בָ ִ
ת־ּדבְּ ֵרי הַ נְּבִ ִ
תֹורה אֹו אֶ ִ
אתי לְּ הָ פֵר אֶ ת־הַ ָ
ל־תדַ מּו כִ י בָ ִ
" אַ ְּ
 18כִ י אָ מֵ ן אֹּ מֵ ר אֲנִי ָלכֶם עַד כִ י־ ַיעַבְּ רּו הַ שָ מַ יִם וְּ הָ אָ ֶרץ ל ֹּא תַ עֲבֹּ ר יֹוד אַ חַ ת אֹו־קֹוץ אֶ חָ ד ִמן־
תֹורה עַד אֲשֶ ר יְּקיַם הַ כֹּ ל׃ ָ 19לכֵן הָ ִאיש אֲשֶ ר ָיפֵר אַ חַ ת ִמן־הַ ִמצְּ ֹות הַ קְּ טַ נֹות הָ אֵ לֶה וִ ילַמֵ ד
הַ ָ
אֶ ת־בְּ נֵי הָ אָ דָ ם ַלעֲשֹות כָמֹוהּו קָ טֹון יִקָ ֵרא לֹו בְּ מַ לְּ כּות הַ שָ מָ יִם ַואֲשֶ ר ַיעָשֶ ה וִ ילַמֵ ד אֹותָ ן ָלזֶה
גָדֹול יִקָ ֵרא בְּ מַ לְּ כּות הַ שָ מָ יִם׃"
הציטוט לקוח ממתי ,פרק ה ,פסוקים 17-19
בדבריו של ישו אם כך אין שום רעיון להפר פסוק אחד מהתורה ,למעשה נראה אפילו
שהוא דורש להחמיר בקיום המצוות .אם כך איך אותם יהודים ,והם אכן היו יהודים שומרי
מצוות שהלכו אחרי ישו ,הפכו לנוצרים? בשביל זה צריך לקרוא את מעשי השליחים,
הספר שנכתב על הזמן שאחרי מותו ולגלות שממשיכי דרכו לאחר מותו הלכו בדרך חדשה
שהובילה לנצרות .הנהיג אותם פאולוס או שמעון התרסי ובעקבותיו השליחות של הכת
שהקים ישו השתנתה והנצרות הקדומה החלה .אך אין זה דבר רע ,כי ישו הפך לנביא
לגויים במקום לעמו והוא הפיץ את האמונה באל האחד שהוא האל מהתנ"ך בקרב הגויים
עד שהפכה לדת הגדולה בעולם כפי שהיא כיום .ולוואי שהנוצרים יחזרו לדרכיו המקוריות
של ישו כי אז העם היהודי ימנה  2מיליארד נפש במקום רק  13מיליון קטנים יותר.
הטראומה של צליבת ישו היא זאת שהפכה את היהדות הישועית לנצרות בסופו של
דבר .כלומר הקרדו התיאורטי שבימי ישו עצמו היה שונה כנראה ..למשל לא היה מופיע
בו החלק שהוא מת ....הסמל של הצלב למשל כנראה היה אחרת בעיני מאמיניו לפני שעבר
את הויה-דה-לרוזה שנמצאת בירושלים .כלומר מה שאני מנסה להגיד זה שהנצרות
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המודרנית היא לא בהכרח בדיוק מה שישו רצה לומר אלא התפתחות שלה כך שתתאים
דווקא לרומים ולאירופאים ולעמים אחרים בעולם ,או שאולי הוא רק רצה להגיד משהו
לעם שלו .אך במקום זה קרה משהו אחר ולאחר מותו גאל את הרומים והעביר אותם
מהאמונה הפגאנית לאמונה המונותאיסטית שכוללת גם את ספר הספרים :התנ"ך .אם הכל
בא מהשם ,אין שום סיבה שלא להאמין שגם ישו הגיע ממנו.
דבר דומה קרה גם לרבי מלובביץ' שאף שבחייו לא טען שהוא משיח ,לאחר מותו נוצרה
אמונה שהוא כן ...ואני חושב ששמעתי חלק מהדוסים או החבדניקים שהלכו אחריו
שאומרים שהוא עוד יחזור...
"אני מאמין באלוהים אחד ,האב הכול יכול ,ובישוע המשיח ,שליחו ,אמן".
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר ציוונו את מצוות הטבילה [כפי שהורנו רבי יוחנן
המטביל] .אמן".
יתכן שהנוסח הנ"ל היה מתאים יותר לאמונה "הנוצרית" בזמן שישו היה קיים .אך באמת
שלא ניתן לדעת .אני לא נוצרי ,אני יהודי וישראלי אבל אני חושב שהזלזול והרתיעה של
גורמים דתיים כלפי ישו היא קצת לא במקום.
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מחשבות ראשונות על ישו
וחשבתם פעם ,שאולי טעינו אז לפני  2000שנה.
כלומר מה אמר ישו?
שהעם חוטא וצריך לשפר את דרכיו ואם הוא יאמין באהבה ולא בשנאה הוא ינצל ואילו
אם הוא ישנא את הכובש הרומי שנפל עליו כל מה שיקרה לו זה חורבן?
כאילו ....לפי מה שאני זוכר בית המקדש השני נחרב ויצאנו לגלות עד שאלוהים החזיר
אותנו לאחרונה לארץ ונתן לנו את מדינת ישראל.
אז אהמ ...הוא ניבא משהו וצדק בו? זה לא אומר שהוא נביא אמת?
ואולי אלוהים נתן לנו אותו ,אבל לא מצא חן בעינינו מה שהוא אמר ,אולי העדפנו אז את
השנאה והקנאה על פני האהבה הזכה שהוא הציע וזאת היתה הבחירה שלנו שלא יבוא
המשיח אז .
ישו מעולם לא בגד בדת היהודית וכשהוציא את נשמתו החומרית על הצלב אני בטוח שהוא
אמר משהו לטובת עם ישראל לפני הקב"ה.
ואני חשבתי על זה ואני מאמין שמכיוון שהוא אכן היה המשיח ורק אנחנו היינו אלא
שבחרנו אז לא לקבל אותו ,אולי אם נבקש את סליחתו ותפילתנו תעבור את שערי גן עדן,
אולי הוא יסלח לנו.
ואז הוא יחזור כמו שנובא ויגאל קודם כל ,בראש הראשונה אותנו את עם ישראל.
הוא יהיה לנו למלך ויקים את בית המקדש מחדש.
ישו יגאל את כולנו.
תזכרו שסך הכל אני אומר שלדעתי ישו הוא עדיין יהודי והוא יחזור מלמעלה להושיע
אותנו כמו שהבטיח לנו לפני  2000שנה ,אחרי הכל סבלנו כבר גלות ושואה מגלל זה .אז
אני מקווה שהאל יסלח לנו על שהרגנו את שליחו אז.
[התנסות במעבר לנצרות ,סוג של ,קיץ ]2017
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מחשבות שניות על ישו
ובכן ,היתה לי עוד מחשבה בנוגע לישו.
ישו בעצם היה סוג של צדיק ,אבל לא צדיק גמור  -הוא היה מאד קרוב בהתפתחותו לדרגה
מוסרית גבוהה וכמובן נלקח על ידי האל ישר למעלה כשמת (על פי איוב ,אם הוא צדיק אז
הוא אמור לעלות למעלה ולא ללכת לצלמוות) והעביר את זמנו מאז בשיחות רוחניות עם
האל ובאימונים לקראת חזרתו וימי מלכותו כשהעם יבקש יפה את סליחתו באופן כנה
ואמין.
היום ,אחרי  2000שנה של התפתחות רוחנית ואימונים לקראת תפקידו כמשיח בן דויד,
הוא כנראה כבר צדיק גמור אם לא מעבר לכך אבל אז הוא רק היה קרוב את זה.
ולמה אני אומר את זה  -ובכן יש את המשפט של ישו וזה לא ציטוט מדויק "אם אויבך סטר
לך הושט לו את לחייך השנייה".
ובכן ,זה נשמע למעשה מאד טוב ,מאד תמוה אבל ,גם מאד תמוה אפילו ,אם אתם יורדים
לעומק דעתו ולעומק הרעיון ,שאז תכלס זה ממש מניאקי.
כי מה שישו בעצם אומר שעצם זה שאותו אחד נתן לכם סטירת לחי לא מוצדקת זה כבר
חטא ויהיו לו ביעותים על זה אחר כך לאחר מותו ,אבל אם הוא גם יושיט לך סטירה על
הלחי השנייה  -הוא יקבל על זה עוד כמה סיוטים .אז בעצם ,מבחינת ישו ,זאת הנקמה
המושלמת .וישו ממש האמין בקטע של גן עדן וגיהינום .מצד שני לכאורה לך לא קורה
כלום ,מתוך תמימות דעת חשבת שהדרך הזאת היא בעצם הופכת אותך לאדם צדיק או
משהו  -ואם אכן עשית את זה בלי לדעת למה באמת התכוון ישו ,אכן לא תקבל על זה כל
סיוטים אלא רק חלומות טובים שמתגשמים לפי בקשתך בגן עדן .אבל אם אתה בעצם מבין
בגן עדן ובגיהינום ומבין שאם הפושע יעשה לך בנוסף לעוול הראשון גם עוד פשע ,אז
כבר יהיו לו סיוטי אלף לילה ולילה ,בעיקר שעל העלבת או הכאת צדיק מקבלים כנראה
יותר סיוטים למטה.
אבל זה מה שהיה אז ,אחרי  2000שנים של שיחות עם אלוהים ,ההבנה של ישו על
המציאות התיאולוגית בטח מושלמת .כבר לפני  2000שנה אמרו שהוא היה מוכשר.
לדעתי האישית ,מה שצריך אם אתה באמת צדיק ,לאחר שמישהו נתן לך סטירה  -זה
לשכנע אותו ולגרום לו להבין שסטירה נוספת רק תכניס אותו ליותר צרות ולמנוע את
הסטירה השנייה  -כדי שאותו נבל לא יסבול שם למטה אפילו יותר.
ומעבר לכך ,אפשר להגדיל לעשות ולנסות להעביר אותו תהליך של חרטה וסליחה
והתנצלות על אותה סטירה ראשונה ,כדי שאת הלקח הוא ילמד כבר בגילגול הזה.
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מבט ראשון לברית החדשה
על פי ויקיפדיה יש לברית החדשה  5חלקים:
 .1האוונגליונים  -ספרי הבשורה האוונגליסטים ( 4ספרים)
הבשורות מתארות את קורות חייו ,מותו ותחייתו של ישו הנוצרי .על פי האמונה הנוצרית,
ספרי הבשורות כולם נכתבו על ידי בני הדור הראשון של תלמידי ישו (מתי ,יוחנן בן
זבדי) או בני הדור השני ,כלומר תלמידי תלמידיו (מרקוס המבשר ,לוקאס).
הבשורות הם החלק היחיד בברית החדשה על ישו ,לאחר מכן באים הסיפורים על
השליחים וממשיכי דרכם.
האוונגליונים מיוחסים לארבעה מתלמידיו-שליחיו של ישו ,ועל שמם הם נקראים:
*הבשורה על-פי מתי
*הבשורה על-פי מרקוס
*הבשורה על-פי א
*הבשורה על-פי יוחנן
 .2ספר מעשי השליחים (ספר אחד)
ספר מעשי השליחים הוא הספר החמישי בספרי הברית החדשה ,והוא מסודר אחרי ארבע
הבשורות כספר ההיסטוריוגרפיה האחרון בברית החדשה .המסורת מייחסת אותו
לאוונגליסט לוקאס ,מחבר הבשורה על-פי לוקאס .
הספר ,כשמו כן הוא  -מתאר את מעשי השליחים  -התלמידים של ישו  -אחרי צליבתו,
קימתו לתחייה ועלייתו השמימה .הספר מתמקד במעשיהם של שניים מהשליחים ,החלק
הראשון מתמקד בפטרוס והחלק השני מתמקד בפאולוס .השליחים עושים נסים ,מרפאים
חולים ומגייסים עוד ועוד אנשים לקבוצתם ,אשר נקראת בפי ההיסטוריונים " הכת
היהודית-נוצרית".
 .3איגרות פאולוס ( 13מכתבים)
איגרות פאולוס הן איגרות שנכתבו על ידי השליח פאולוס (שאול התרסי) .שלוש עשרה
מאיגרות אלה מהוות חלק מהברית החדשה  -ספרי הקודש של הנצרות.
כל האיגרות מציינות במבוא שלהן כי פאולוס הוא שכתבן.
 .4איגרות כלליות ( 7מכתבים)
האיגרות הכלליות הן שבע איגרות ,שכפי המיוחס באמונה הנוצרית ,נכתבו על
ידי השליחים של ישו ומקובצות בברית החדשה לאחר איגרות פאולוס .שמן" ,האיגרות
הכלליות" ,ניתן להן משום שבניגוד לאיגרות פאולוס ,הן מיועדות לכלל המאמינים
הנוצרים ולא לאדם או לקהילה מסוימת.
שבע האיגרות מכונות על שם הכותב המיוחס לכל אחת מהן.
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 .5ההתגלות  /חזון יוחנן  /ספר הנבואה הנוצרי (ספר אחד)
חזון יוחנן ,הנקרא לעתים גם ההתגלות של יוחנן או ספר ההתגלות ,הוא הספר האחרון
בברית החדשה .הוא מתאר את אירועי אחרית הימים שתתרחש לפי האמונה הנוצרית לפני
שישו ישוב לעולם וידון את כל החיים והמתים ביום הדין .
-----------------------------------------------------מושג צדדי שגילתי מויקיפדיה:
"מתייהדים הם ,בברית החדשה ובשיח הכנסייתי ,נוצרים הסוברים שקיים חיוב לשמור
את התורה ,ובמיוחד שעל גויים המבקשים להתנצר לקבל את המצוות בנוסף לאמונה
בישו .השקפה זו הוקעה על ידי פאולוס השליח ומאז".
יש לזכור שישו עד יום מותו קיים את כל המצוות בתורה .השליחים שינו אבל לאחריו את
הדת שהאמין בה ויצרו את הנצרות הראשונית.
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מחשבות שלישיות על ישו  -עיד אל פיטר
"פטרוס הקדוש ,במקור שמעון בר יונה (נולד ? – נפטר  64או  )67היה אחד משנים עשר
שליחיו של ישו בברית החדשה ,והוא נחשב לאפיפיור הראשון .ידוע גם בשם "כיפא",
המקבילה הארמית ל"פטרוס" (סלע ,צור) .על שמו הוקמה בזיליקת פטרוס הקדוש בקריית
הוותיקן שברומא .בעולם הנוצרי ישנם מעל  700שמות שונים הנגזרים משמו של פטרוס.
השם פטרוס ) (Petrusניתן לו כאשר הכריז לראשונה כי ישו הוא המשיח ובנו
של אלוהים .ישו ענה" :אשריך שמעון בר־יונה ,כי לא בשר ודם גילה לך ,אלא אבי
שבשמים .וגם אני אומר לך כי אתה כיפא (ביוונית פטרוס) וגם על הצור הזה אבנה את
קהילתי ושער שאול לא יגברו עליה" (מתי טז'  .)17-19פסקה זו מופיעה בכל ספרי
הבשורה ,אך רק מתי מוסיף שפטרוס יקבל לידיו את "מפתחות מלכות השמים" [זו הסיבה
לכך שניתן לזהות ביצירות אמנות רבות זוג מפתחות בידיו של פטרוס :מפתח זהב המסמן
את מלכות השמיים (פונה לעתים קרובות כלפי מעלה) ומפתח ברזל או כסף המייצג את
מלכות הארץ (ומצביע מטה)  .מאפיין בולט נוסף של פטרוס ,המופיע ביצירות אמנות
רבות ,הוא זקנו האפור .הוא כנראה היה כבר מבוגר כשישו מת והוא הפך לכוכב בעצמו[
הקטע בויקיפדיה בעברית  -החלום של פטרוס:
"פטרוס הולך לישון על גג ביתו של שמעון הבורסקאי ושם הוא חולם על אוהל עם חיות
לא כשרות .נשמע קול בוקע מהשמים שפוקד עליו לאכול; פטרוס מסרב שלוש פעמים
לקול כי האוכל אינו כשר .ואז אומר הקול" :את אשר טיהר האלוהים אתה אל תטמאנו".
כששמעון מתעורר ,הוא מבחין באנשים עומדים לצד מפתן דלתו .אלו אנשי שר
הרומאים ,קורנליוס ,שבאו להזמינו לביתו שבקיסריה .פטרוס אז מבין כי עליו להפיץ את
הנצרות גם בקרב הגוים ,כלומר לגיירם כיהודים תוך שילוב אמונתם בישו כמשיח .שכן
תוכן ודרישות הנצרות בתקופה הזו עוד הייתה יהדות מלאה ,תוך אמונה בישו כמשיח
(מעשי השליחים  .)10:9-16מאוחר יותר ,הכנסייה הרומית פירשה את החלום כביטול
דרישת הכשרות כמטפורה לביטול מצוות ודרישות היהדות".
פירוש חלומות:
פטרוס בחלומו עומד במבחן ולא אוכל אוכל לא כשר בחלומו .אך אז בהתעוררו מהחלום
מגיעים החיילים הרומאים מלווים באחד הראשים שלהם קורנליוס ,והוא מפרש את חלומו
בצורה מסוימת בהשפעת אותו אירוע שקרה כשהתעורר .מסתבר שגם שליחים של נביא
מרגישים פחד וזה הגיוני ,את אביו הרוחני הרגו במשך  3ימים בייסורים קשים בעוד הוא
מסתתר ,מה יעשה עכשיו כשהחרבות הרומיות נמצאות בפתח ביתו מסיבה כלשהי?
המסר הנוסף מהאל הוא ש"את מה שכבר טהור אל תזהם .אל תפגע בטוב ,פגע רק
ברע" .אמונה בהחלט פציפיסטית וידוע שהנצרות ודרכי ישו היו פציפיסטים .פטרוס עמד
במבחן בחלום והקול מזהיר אותו ,את מה שהאל הכשיר אל תהפוך לטמא! כלומר אסור לך
להפר את איסורי המצוות היהודיות.
בכל מקרה אני לא מקבל לחץ של משטור וממשל אימפריאלי מדכא ואלילי כמפתח
לגיטימי לפירוש של חלומות .אז זה מה שלדעתי החלום אומר ואני חולק על אחיי הנוצרים
האחרים בפרשנותם .אין אני מאמין בשליחים ,אלא רק בישו.
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מחשבות רביעיות ואחרונות על ישו
ובכן ,יש מספר דברים שבכל זאת מונעים ממני לחשוב שישו הוא המשיח העתיד לבוא או
כאלה שגורמים לי לחשוב שעדיף שזה יהיה מישהו אחר:
א .קודם כל ,הוא ציפה לפני  2000שנה להפוך למלך על פי הנוצרים וזה לא קרה והוא
עבר עינויים קשים בדרך לגן עדן .אם הייתם מאד רוצים משהו והיו מעכבים לכם את זה
בעשר שנים ,לא הייתם כועסים? בטח שהייתם כועסים ,ישו לא אמור להיות שונה
ואלפיים שנה זה קצת יותר מעצבן מעשר שנים ואיכשהו הוא אמור להיות ביחסים טובים
עם העם שעיכב אותו? זה קצת מקשה על המשימה.
ויחד עם זה ,גם על הנוצרים כנראה שהוא לא ימות ,אמנם הם התפללו אליו והעריצו אותו
כאל אך הם פגעו קשות בעם אליו הוא שייך ואותו לא עזב מעולם ואשר עליו הוא גם
אמור לשלוט על פי התפקיד ועשו זאת מאז שהנצרות הפכה לדת השלטת באימפריה
הרומית – הגורם שבפועל ביצע את הצליבה ואת המאסר ,אז ככה שגם לנוצרים – מאמיני
ישו – לא בטוח שכדאי במיוחד שדווקא ישו יהיה המשיח.
ב .ובכן ,עברו  2000שנה ,ישו שייך לעולם אחר לחלוטין – עולם שבו שליש מהאוכלוסיה
הם עבדים ורוב התושבים מתפרנסים מחקלאות טרום המהפיכה התעשייתית ,מכוניות לא
קיימות ורק עשירים ואצילים נוסעים במרכבה ,במלחמות נלחמים עם מגן וחרב ,דואר
יונים זה שיא המהירות התקשורתית וחשמל ,מחשבים וטלוויזיות אין ,אנשים לא שמעו
מעולם על חיידקים ולהגיד שהארץ לא שטוחה נשמע בדיוני .אז השאלה ,האם בין כל
האימונים שהוא עבר בגן עדן ,היו גם אימונים שיתאימו אותו לחברה המודרנית או שהוא
עדיין בן לאותה תרבות שבה עבדות היתה נורמה מוסרית וקרבות גלדיאטורים לשיא
ההנאה התרבותית .מה דעתו למשל על המהפיכה הפמניסטית? האם הוא יהיה בעד שיוויון
לנשים? מה תהיה דעתו בעניין הומוסקסואלים? שאלות חשובות לפני שמתפללים לכך
שיחזור.
ג .הנצרות כבר לא בשיאה ,לפני כ 150שנה כשהיא היתה בשיאה ,היה לו יותר כדאי
לחזור והוא לא חזר .העולם אז היה פשוט בשליטה נוצרית אירופאית מוחלטת והנוצרים
של אז היו הרבה פחות אתאיסטים מאשר היום ,אם הוא היה חוזר אז והיו מזהים אותו
כישו ,ישר הוא היה הופך לשליט העולם ,אבל הוא לא עשה זאת וזה נשמע מאד מתמיה,
אחרי הכל – הנוצרים הם התומכים הכי גדולים שלו ומתפללים  2000שנה לכך שיחזור
וישלוט עליהם.
ד .בסיפור עצמו של ישו ,יש כמה תמיהות .למשל ,מסופר לפני הנאום המפורסם על ההר
שפשוט נחילי אדם עקבו אחריו בתקווה לשמוע את דבריו .לאיפה כולם נעלמו כשהרומים
תפסו אותו? ומה עם החסידים שלו? הם לא יכלו לשחד את הרומים או לפחות להתגנב
לאיזור בו נצלב ולהרוג אותו ברחמים עם חץ בלב? ואם הוא יכל לעשות נסים ,למה הוא
לא ברח? למה הוא לא פשוט העיף את גג הכלא או עבר דרך הקירות? הוא נכשל
במשימתו כדי לכפר על חטאי העם? בית המקדש נחרב והעם גלה ,לא היתה שום כפרה
בזה שהוא נצלב.
ה .על פי הנוצרים הוא טען שהוא המשיח ,הוא די נכשל במשימתו – הוא מת ,בית המקדש
נחרב וממשיכי דרכו יצרו על חשבון היהדות שבנוגע אליה הטיף שאין הוא בא כלל
לשנותה דת חדשה שלמעשה רדפה את היהדות ,להגיד שאתה המשיח ואז להכריח אנשים
לחכות  2000שנה תוך כדי זה שבית המקדש נחרב והיהדות גולה זה לא נחשב להצלחה
בעיניי.
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ו .הוא אולי ידע לעשות ניסים ,אבל הוא לא הוכיח כישורי ניהול טובים במיוחד על פי
הברית החדשה ,הוא פשוט אסף את השליחים ולא בדיוק על פי כישורים או שכל ,אלא
פשוט ראה למשל דייגים ואמר להם בואו הצטרפו אליי ,אחר כך זה התנקם בו כשאחד
מאנשיו בגד בו והסגיר אותו לרומים ,כשצלבו אותו בעוד שאף אחד מתומכיו לא ניסה
להצילו או כשיורשיו שינו לחלוטין את דתו.
ז .הוא עשה ניסים ,אך הוא לא ניבא כלום ,הנבואה היחידה שלו – שבית המקדש יחרב ,לא
מתאימה למשיח אלא לנביא חורבן שמדבר בצורה שונה לחלוטין ממשיח שמנבא על
גאולה קרבה .הוא מעולם לא ניבא על בית מקדש שלישי שיבנה או על קיבוץ גלויות או על
כל דבר גאולתי אחר .רק נטען בברית החדשה שהוא טען שהוא המשיח ושהוא יהיה מלך
היהודים.
ועל כן ,מסיבות אלה ואחרות הפסקתי לאחר חודש וחצי של מעבר לסוג של נצרות בקיץ
 2017להאמין בישו ,כגולה שנמצא בגן עדן ומחכה לחזרתו .יהי זכרך ברוך נביא רמוס
(על כך בפוסט הבא).
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מחשבות חמישיות על ישו
לדעתי ,לא נדע מעולם מי היה באמת ישו.
ממשיכי דרכיו שינו את היהדות לה הטיף בחייו ויצרו דת חדשה לצרכיהם ,כך למשל
פטרוס פשוט ביטל את מצוות היהדות בפירוש לא נכון של חלום בלחץ החרבות הרומיות
וזה בעוד שבחייו ישו היה יהודי למהדרין והטיף למעשה לאידוק עשיית מצוות האל בחייו.
לא יתכן שיורשיו יטיפו ההיפך גמור ממנו ,מה עוד קרה שם למעלה שהוא כל כך השתנה
לאחר מותו?
לא ידוע אם הוא באמת טען אפילו שהוא המשיח ,הנבואות שלו לא מתאימות לנבואות של
משיח – הוא צדק רק בנבואה אחת וזה שבית המקדש יחרב ועל כן הוא נביא חורבן.
ובלי לפגוע בנוצרים ,הברית החדשה קצת מסולפת ,אירוע כמו הנאום על ההר שבו רבבות
באים לשמוע אותו ואת ברכתו לא תואם את מה שאירע בצליבה – כשיש תמיכה כזאת,
היית מצפה שמישהו יבוא ויתמוך בו בעת דרך היסורים או יקצר את חייו כשהוא מוציא
את נשמתו בעינויי תופת .זה פשוט חוסר הגיון .אף אחד מהמצורעים שריפא לא היה מוכן
להחזיר לאיש שהציל אותו טובה או להעיד על כך במשפט הקיסרי שלו?
למשל ,בבשורה על פי מתי ,פרק  27רשום " :וכן הלעיגו גם ראשי הכהנים עם הסופרים
והזקנים לאמר׃ את אחרים הושיע ולעצמו לא יוכל להושיע אם מלך ישראל הוא ירד נא
עתה מן הצלב ונאמין בו ".למה באמת עושה הניסים הזה לא שיחרר את עצמו מהצלב בעת
המבחן? כולם היו מאמינים בו כי היו רואים שהוא באמת עושה ניסים והולכים אחריו
והארץ היתה נושעת ואיכשהו הרומים היו נעלמים והוא היה הופך למלך ישראל .מאד
תמוה .אם ניתנו לו ניסים כדי להראות לעם שהוא אכן שליח האל ,זאת היתה הזדמנות
טובה לכך .ולמה הם לא האמינו שהוא עושה ניסים? אחרי כל העדויות שהיו בטח על
הניסים שהוא עשה ,בכל זאת ניסים עושים די הרבה רעש.
איכשהו כל זה גורם לי להגיע להשערה המיטיבה דווקא עם ישוע (כפי שנקרא בפי
הנוצרים) ,ישוע לא היה המשיח ,לא בטוח מי הוא היה – היורשים שלו סילפו את מה
שהיה לצרכיהם וכך יצא שהוא די רמוס ,ישו ניבא נבואה אחת שבית החורבן יחרב וזאת
הנבואה היחידה מדבריו שהתגשמה ,אם אכן ניבא אותה – אולי בני התקופה וחסידיו שינו
את דרכו וניסו לשכנע אותו שהוא המשיח ואולי הוא קיווה שהעם יתחרט על מעשיו והוא
ינצל ,אך כל זה לא קרה וכך משיח הוא לא היה ,אבל מצד שני לאור מה שקרה עם הסיפור
ולאור זה שאף אחד לא קיבל על עצמו את התפקיד ,אפשר לתת לו את הקרדיט ,להראות
חרטה ולהחזיר אותו אלינו – כנביא החורבן של בית שני  -ישוע– .שאולי ניסה וקיווה
שדבריו יגאלו את העם והוא ינצל וכך יהפוך למשיח – אך כשל בדבריו( .רק שזה קצת
אולי יעצבן את הנוצרים אז עדיף אולי שלא).
יש גם הגיון בכך שהוא היה נביא חורבן ולא משיח ,מכיוון שבאותו זמן כבכמעט כל זמן,
העם דווקא קיווה למשיח ולמישהו שיוביל אותו שוב לחירות ערב המרד הגדול – כך שאם
העם היה רואה אותו כראוי ,אולי היו נותנים לו דווקא את הקרדיט כמו שנתנו לבר כוכבא,
אך אם העם לא היה רואה אותו כראוי – כנראה שהיו פשוט מתעלמים ממנו כמו שעושים
עם אלה שטוענים שהם המשיח כיום ועומדים בפתח השוק עם תצוגה כלשהי .מצד שני,
הניסיון עם ירמיהו מלמד שהיחס אל נביאי חורבן היה מאד שונה ,העם קיווה שמישהו
יספר להם שהוא המשיח ועל כך שהם עומדים להיגאל ,הם לא היו פוגעים באדם שאומר
שיש להם תקווה מול הרומים כפי שבר כוכבא שאותו אימצו בקלות טען – אבל סביר
להניח שבעת מתוחה כל כך ,אדם המנבא על החורבן כפי שהמרטיר ישועה עשה וטוען
שעל העם לשנות את דרכו באיומי גיהנום ,לא צפוי ליחס מסביר פנים במיוחד.
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לירמיהו נביא החורבן הראשון היה מזל והוא מת בשיבה טובה ,למרות שבילה עקב נבואות
החורבן שלו שנים רבות בכלא יהודה .לישועה היה פחות מזל ,לא ברור לחלוטין מה באמת
קרה ,האם חסידיו הסיטו מדרכו הראשונית וגרמו לו לטעון שהוא המשיח ולמה הוא באמת
נצלב ,במקורות היהודים והרומים של התקופה אין ממש איזכור בנוגע עליו ,כך שלא סביר
שהיתה לו באמת חשיבות כפי שמתואר בברית החדשה ,אבל מתוך מה שהאגדה על מותו
עשתה ,ראוי לתת לו את הקרדיט ולאמצו ,מחדש ליהדות כנביא החורבן של בית שני –
המרטיר ישועה – ולקרוא קדיש עליו.
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מחשבות שישיות על ישו
האם ישו הוא משיח בן דויד? יתכן ,כפי שרשמתי מאד לא סביר אבל יתכן.
אך הנוצרים מאמינים כיום בכך שישו הוא משיח בן דויד וכל הדת שלהם מבוססת בעצם
על כך שישו הוא המשיח בן דויד ושבהופעתו הראשונה הוא אמנם לא גאל את עם ישראל
ולמעשה קצת לאחר שהשליחות שלו הסתיימה התרחש חורבן בית שני אך הוא ממתין בגן
עדן לצד האל ומתאמן לקראת חזרתו ובבוא הזמן תהיה ביאתו השנייה והוא יופיע משמיים
ויגאל את כולנו ,אפילו את היהודים שהוא אמור למלוך עליהם וכעת לא מאמינים בו כלל.
כל עוד זה אפשרי כשהמשרה עדיין פנויה ואף אחד אחר לא הוכח כמשיח .אך מה יקרה
אם יופיע משיח בן דויד אחר והוא יוכר על ידי היהודים כמנהיג שלהם ויותר מכך כמשיח
שעליו הנביאים הקדמונים דיברו ,זה קצת סותר את האמונה שלהם במובן של מבטל אותה
לחלוטין .זה פשוט – כמו בסרט משנות ה" 80איש הנצח" – יכול להיות רק אחד.
ויש מספר תרחישים אפשריים למה שיקרה אחרי זה – הנוצרים יכולים להתעורר פתאום
דתית ובכעס רב להכריז מלחמה על ישראל ועל המשיח ולכפות במלחמה הסכם על ישראל
שתמתין לחזרתו של ישו ואולי גם תאמין בו אם כבר .זה תרחיש אחד.
תרחיש אחר ,הוא שביום שבו אותו משיח יכריז עליו כעל משיח והעם בארץ יסכים עם
הקביעה שלו ולא יתווכח ,הוא יצליח לשכנע גם את העולם שהוא המשיח .באותו יום,
בתוך רגע ,מעל מיליארד אנשים יקראו לאותו אדם – אבא.
ומה בנוגע למוסלמים? זאת עוד שאלה .אבל אם המשיח הוא המשיח האמיתי הוא אמור
להביא שלום עולמי ,כך שבעצם השאלה אם הוא אמיתי הוא לא .אם הוא אמיתי –
והנבואות שבתנ"ך יוכחו כנכונות – עם ישראל עבר שואה ,עבר תקומה ,עבר גאולה
רוחנית ונפשית ועכשיו בית המקדש השלישי נבנה (להזכירכם את הפוסט הפציפיסטי שלי
בנושא) ולא רק זאת – הנוצרים ,העם המתקדם בעולם – הרוסים ,האירופאים,
האמריקאים – הופכים בין רגע למאמינים של המשיח ,אולי הדבר יסחוף גם אותם וגם הם
יצטרפו לצד אותו המשיח או לפחות לא יפתחו ישר במלחמה נגדו.
בכל מקרה ,מה שיקרה מהרגע שאדם מסוים יכריז על עצמו משיח והדבר יתקבל באמונה
על ידי העם היהודי ,מאד תלוי במשיח בעיקר אך גם בכלל האנשים המעורבים או העדים
לאירוע .יתכן שהכרזה של עם ישראל על אדם מסוים כמשיח תגרור מלחמה (אוי לא ,אז
הוא לא היה המשיח בכל זאת ,נו טוב ,מתי המשיח הבא? (שרק לא יבוא)) אך יכול להיות,
בעיקר כנראה אם הוא אכן המשיח שהדבר יביא לתוצאות מאד מפתיעות – כמו לחלק :
"כי מציון תצא תורה" .אך אם לומר את האמת ,קשה לי להאמין שהעולם ימהר כל כך
לקבל על עצמו את היהדות האורתודוקסית גם אם לאותו משיח יהיה כח שכנוע מיתולוגי.
כרגע לא ממש נראה שהוא ממהר לעשות את זה.
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שערי האמונה המוסלמיים
המוסלמי שומע את השהאדה ["שמע ישמעאל"] מדי יום ,בזמן הקריאה לתפילה ובזמן
התפילה עצמה .השהאדה נהגית גם במעמדים מיוחדים בחיי המאמין ,כמו הגעתו לבגרות,
התאסלמותו ונפילתו למשכב .שינון השהאדה ואמירתה נחשב לאחד מ"חמשת עמודי
האסלאם" ,שהם חמש מצוות היסוד המוטלות על כל מוסלמי.
באם הנך מעוניין או מעוניינת לעשות את טקסי הטהרה באופן המסורת הערבית ,בניחוח
סהרה ,כל שעליך לעשות הוא להגות את השהאדה בקול שלוש פעמים ,מתוך כוונה כנה
ובנוכחותם של שני עדים מוסלמים ,ובכך תיחשבו כמי שהצטרף רשמית לקהילת
המאמינים בדת האסלאם.
בערבית ,מילות השהאדה הן:
ال إله إال هللا ومحمد رسول هللا
ובתעתיק לעברית:
לַא ִאלַהַ ה ִאלַא (א)לְּ לַה וַמחַ מַ ד ַרסּול (א)לְּ לַה
שפירושן:
אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד שליח אללה
מברוק!
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זהירות .שיהוד.
לכאורה מנגנון ההצטרפות לדת המוסלמית הוא פשוט קל ומעורר קנאה ביחס לתהליך
הגיור שהרבנות מעבירה אנשים הרוצים להצטרף ליהדות ,אך כשמצרפים אותו למנגנון
נוסף באיסלם – הג'יהאד ,מקבלים סכנה איומה וחמורה לדת המוסלמית .אתם יודעים
בכלל למי אתם מתפללים?
כמו שקל באיסלם להפוך למוסלמי – כך מסתבר שקל גם להפוך קדוש שבטוח שיש עליו
גם תפילות וכאלה ,כל מה שאתה צריך זה למות למען מטרות האיסלם במלחמה נגד
הכופרים – הנוצרים או היהודים או עובדי אלילים.
העניין הוא שאף פעם לא היה על התהליך של להפוך לקדוש מוסלמי – שאהיד – פיקוח
וכל אחד בעצם יכול להפוך לשאהיד או לגרום לאחרים להפוך לשאהידים אם ירצה בכך
ויעלה על הפגם החמור והמסוכן לדת האיסלמית קודם כל.
נניח שאדם נוצרי יושב בכלא בארה"ב על מעשים חמורים ,לא בהכרח רצח ,יש הרבה
פשעים והוא מחליט שבמקום לרצות את כל הזמן הוא יעלה לשמיים לבלות עם  70בתולות
(לטענת כוהני הדת המוסלמים ,לטענתי אפשר לבקש מה שרוצים שם אם כבר) – כל מה
שהוא צריך לעשות זה להגיד את השהאדה באוזני שני אסירים חברים שהם במקרה גם
מוסלמים ואז להתאבד איכשהו וזהו .מעכשיו אותו פושע אולי פדופיל ,אולי שודד ,אולי
סוחר סמים גדול – כולם גרמו נזק לכופרים הנוצרים והיהודים האמריקאים – מעכשיו
אותו פושע הוא קדוש מוסלמי שמתפללים אליו  5פעמים ביום והוא חוגג בגן עדן .כך על
פי הלוגיקה המוסלמית – ללא עירוב של כל דבר אחר או כל דת אחרת.
ונניח ,רק נניח ,שכבר עלו קודם על הפטנט .מלחמת העולם השניה .היטלר מוכן מראש
לסוף ,הוא אמר את השהאדה ועכשיו כשבעלות הברית עומדות לפרוץ לבונקר שלו הוא
לוקח כמוסות ציאניד ועולה השמיימה ל 70בתולות .אתם לחלוטין בטוחים שאתם לא
מתפללים להיטלר? הוא הרג גם מוסלמים במחנות ,את העדים ששמעו אותו לעולם לא
תמצאו .אמרתי רק נניח ,אבל אנשים אחרים נוראיים פחות אבל עדיין נוראיים יכלו
לעשות גם את אותו דבר.
ומה בנוגע לכך ,שלא אתה המתאבד אלא אחרים גורמים לאחרים לעבור תהליך של שיהוד
– אתה אומר את השהאדה בפני שני עדים ,לא בהכרח כשאתה מבין למה ,עובר חדר ושם
הורגים אותך לאחר שירקת על תמונה של ישו או משהו דומה .זהו ,פס יצור שטני
לקדושים מוסלמיים – מזל של המוסלמים שהם לא פגשו את האצטקים ושהאצטקים לא
הכירו את השיטה שלהם ,אחרת היו מרוקנים על הפנתיאון שלהם את כל הפושעים שלהם.
ואם לא מכריזים על זה ,אפשר להחביא להם ככה קדושים ,במשך מאות השנים שהאיסלם
היה קיים ,אף אחד לא עלה על הרעיון חוץ ממני? אולי בפלישה המונגולית החביאו
למוסלמים כמה? אי אפשר באמת לדעת ,יכול להיות קדוש מוחבא בפנתיאון הקדושים של
המוסלמים והם לעולם לא ידעו את זה.
אז מוסלמים ,אתם בטוחים שאתם יודעים למי אתם בכלל מתפללים?
זאת שאלה חשובה.
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בעיית השיהוד – הפתרון
הרעיון שכל מי שפעל ומת למען האסלאם ונגד הדתות האחרות ,גם עולה בהכרח לגן עדן
הוא בהכרח שגוי – וזה בראש ובראשונה מפני שלא יתכן שמנגנון כזה יהיה מקובל גם על
האל .לא יתכן שאדם שרוצח בן לדת אחרת יעלה אוטומטית לגן עדן ,בלי לשאול בכלל אם
אותו בן לדת אחרת שהוא גם בן של אלוהים מכיוון שהאל הוא גלובלי ובלי לשאול בכלל
את האל אם הוא רוצה את אותו פושע אף שבמצוותיו לבני נח אמר שהוא נגד שפיכות
דמים .לא יתכן שאדם שעשה רע לאנשים שכל חטאם הוא שלא האמינו באסלאם ואחר כך
מת גם יעלה לגן עדן עם אנשים שעשו את הטוב בעיני האל ועשו מעשים טובים.
הבחירה של מי יעלה לגן עדן ,אם קיים (התנ"ך נותן מס' אפשרויות) ,היא בסופו של דבר
בחירה של האחראי על גן העדן ,הבחירה של האל והוא זה שמחליט בלבד ולא מנגנון
אוטומטי שיוצר כשלים או אף מנגנון כנסייתי רשמי כלשהו .מי שבוחר מי הולך לגן עדן
ומי גיהנום הם גורמים שמימיים.
הכשל הזה באסלאם מראה קודם כל על תאוות כיבושים גדולה שחרגה מימי מוחמד שרק
רצה לאחד את חצי האי ערב ושמורה על כן מתי שהוא ליורשיו ,לדעתי .על המוסלמים
להבין שהאל הוא אל של כל העולם ולא יתכן שאדם שעושה מעשים רעים כלפי הזולת,
יעלה בדת אחד לגן עדן ,ובדת אחרת ילך לגיהינום ,כי האל הוא אל גלובלי וזה חטא עוד
יותר גדול לשלוח אנשים למותם כשלא בטוחים בוודאות מה יש בצד השני של המוות ואם
אכן ההבטחה תתממש .כהן דת גם לא יכול להבטיח בשם האל שהאל יעשה כך וכך ,כי לא
יתכן שכהן הדת הוא מעל האל ויקבע לו מה לעשות ועל כן זה חטא של יוהרה כלפי האל
והטעיית המאמינים ,כי לא כהן הדת קובע או המעשים של האדם בתור נוסחה כלשהי ,אלא
האל.
אפשר לקבוע שאדם הוא קדוש עבור המאמינים שנשארים אחריו או כשהוא עדיין חי ,אך
לא ניתן לבחור ולא ניתן בוודאות לדעת את מי אוהב האל ומה הוא יבחר עבורו ,אפשר
אמנם להעלות השערות אך ההחלטה הסופית היא בכל מקרה של האל וכך גם אם יש ועדה
כנסייתית כמו בנצרות שקובעת מי ייזכר כסיינט ומי ייזכר כמרטיר ,זה קידוש רק עבור
בני האדם ,כי האל הוא זה שעושה את החשבון ואף אחד לא יודע מה באמת קורה לאנשים
אחרי המוות ,רק ניתן להעלות השערות כרגע.
אף על פי כן ,אם המוסלמים רוצה ליצור לעצמם קדושים ,הם צריכים שמנגנון רשמי
כלשהו יבחר את הקדושים ,הקדושים עבור בני האדם ,כמו בנצרות ולא לתת למנגנון פראי
כלשהו ואוטומטי לבחור עבורם כמות לא ידועה ולא מזוהה של קדושים מתולדות
האסלאם .כי אחר כך הקדושים האלה מהווים כח רוחני עבור המתפלל של אותה הדת ,אז
כדאי שהוא יהיה בטוח שהם אכן כח טוב .וידוע.
בנוגע לשרשרת הקדושים הנוכחית ,כנראה שאין כבר מה לעשות ,אך הפנתיאון המוסלמי
של הקדושים הוחתם כנראה על ידי אנשים שניצלו לרעה את המנגנון הזה לאורך
ההיסטוריה ואי אפשר לדעת אם כשמוסלמי מתפלל לקדושיו ,הוא לא מתפלל במקרה גם
לאנשים דוגמת היטלר ,שהרג הרבה אויבים של האסלאם ויתכן שהחליט להתאסלם רגע
לפני שהכל נגמר.
לא ידוע איפה מקום מנוחתם האמיתי של הקבוצה המכונה שהידים באסלאם ,אם זו בחירה
של האל ,אז את הטובים שבהם הוא אכן לקח אליו ואילו את האחרים כנראה השאיר
במקום אפל ושחור .וזה כי לא בני אדם יקבעו מי קדוש בעיני האל ומי לא ,הם יכולים
לקבוע רק מי קדוש עבורם.
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מה הפלסטינים באמת רוצים?
ההתנהגות של הפלסטינים לא מובנת גם לעצמם.
הם מיואשים ,אך הם ממשיכים להילחם וזה אף שהציעו להם הצעות טובות תמורת
השלום .נראה שאם היהודים אכן יציעו בעצמם לעזוב את הארץ ,הערבים הם אלה שהכי
יכעסו במציאות? ולמה זה?
זה מכיוון שהם בתוך תוכם מאמינים במשהו נוסף ,יתכן שהם הושפעו מהתושבים היהודים
של הארץ שהגיעו אליה החל מלפני כ 150שנה או אולי מהתרבות הנוצרית והם כעת
מאמינים שהמשיח עומד לבוא והוא עומד להיות יהודי.
עכשיו ,כשדבר כזה עומד לקרות והם מאמינים שזה יקרה ,הם רוצים להיות חלק מזה ,אם
יש שליט שהוא בורך על ידי האל בעצמו עוד לפני  2500שנה ,אז הם רוצים גם להישלט
על ידו והציפיה שהמשיח עוד יבוא ואולי אף בקרוב ,מונעת מהם לרצות להתנתק למעשה
מהארץ או לקבל הצעות שלום טובות .זה ואכן החשש שהמשיח לא יבוא אבל המקדש
שלהם באל-אקצה יחרב.
פתרון אפשרי אחד
זהו ,רק פתרון אפשרי אחד לסכסוך – שייפתר כפי ששני הצדדים רוצים למעשה.
הפתרון הוא לתת זכות בחירה דמוקרטית לכל היהודים בעולם ,שרובם נמצאים כיום
במדינות שתומכות בישראל כמו ארצות הברית ושכנראה יסכימו לכך שאזרחיהם היהודים
יוכלו לבחור גם לארצות הברית ,למשל ,וגם לישראל.
במצב כזה ,יהיה רוב יהודי שיספיק לספח גם את הפלסטינים ועדיין להישאר רוב יהודי
ביחד איתם .הפלסטינים יזכו לאזרחות בדומה לאחיהם "הערבים הישראלים" וכך הם יהיו
מרוצים ויחכו לזמן המשיח ביחד עם היהודים .יהיה שוויון זכויות מלא ,אך יהיו מספר
חוקי יסוד שיבטיחו שחלקים קריטיים ליהודים במדיניות ייקבעו על ידם.
התמיכה הפלסטינית במשיח יהודי עתידי ורצונם להיות חלק מאותו מאורע גדול ,היא זאת
שתיתן להם נאמנות לישראל .וזאת מכיוון שהם כעת גם יהיו חלק מהמטרה והרעיון של
המדינה.
בנוסף ,בספר זה הצעתי מקודם ,שבית המקדש היהודי לא יקום על חורבות אל-אקצה ,אלא
שיש להשאיר את אל-אקצה שלמה ולבנות על הר אחר בירושלים ,בית מקדש חדש .אני
לא חושב שהערבים יכולים להיות שלמים עם אף פתרון אחר.
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למה אידיאולוגיה עשויה להיות כמו דת

בספרו "קיצור תולדות האנושית" אומר יובל נח הררי ,שאידיאולוגיות הם כמו דת לפעמים
– שהאנשים שבהם מתנהגים כמו מאמינים ,ושהאמונה באידיאולוגיה עשויה להידמות
לאמונה דתית – אך אף על פי כן ,יובל נח הררי ,טוען שעדיין יש הבדל בין אידיאולוגיה
לדת להרגשתו ,שדת נובעת מאמונה בכך שכח עליון או נביא כלשהו יצר אותה ובעוד
שאידיאולוגיה לא נוצרה על ידי נביאים אלא על ידי אנשי מחשבה ופילוסופים כדוגמת
קרל מרקס – ממציא האידיאולוגיה הסוציאליסטית המודרנית ,אשר טענו שהאידיאולוגיה
שלהם כלל לא באה מתוך מחשבה של כח עליון אלא מתוך מחשבתם הם עצמם.
יש עוד הבדלים בין אידיאולוגיה לדת ,למשל אידיאולוגיה מבוססת לכאורה בעיקר על ידי
שכנוע לוגי והיא מבוססת על הגיון ולוגיקה ויש להאמין בה לא רק כי היא מוסרית
וצודקת ,אלא גם כי היא הגיונית קודם כל .מצד שני ,דת עשויה להתעלם מההיגיון
היומיומי ולהגיד שיש גם דברים שהם מעבר לנראה ולגלוי ,למשל האל עצמו .הבדל אחר
הוא כשדת מתמסדת היא בדרך כלל נבנית מאנשי כהונה או כמורה וכיוצא בזה ,בעוד
שכשאידיאולוגיה מתמסדת היא עשויה ליצור מפלגות וארגונים פוליטיים.
אך למעשה ,בניגוד לטענתו של יובל נח הררי ,אידיאולוגיה ודת לא שונים כל כך וזאת
מכיוון ששניהם משויכים למושג אב המגדיר את שניהם ,אף שעדיין לא הומצאה המילה
עבורו וזה "רעיון היוצר השקפת עולם כוללת עבור העולם שמגדיר עבור המאמין בו את
משמעות העולם ומשמעותו עצמו ובכך גם יוצר מטרות ודרכי התנהגות ומחשבה מסוימים
עבור המאמינים" .גם לאידיאולוגיה למשל יש פולחן ,הפולחן שבה הוא בעיקרו סובב
סביב הערצת האידיאולוגיה ,מייסדיה ומנהיגיה ובעיקר סביב הניסיון להגשים את
האידיאולוגיה.
לעומת זאת האמונה באל בלבד כשלעצמה ואידיאולוגיה הם דברים שונים .וזאת מכיוון
שאם האל קיים אך לא נובעים מכך דרכי התנהגות או מטרות מסוימות והדבר לא מצריך
תגובה כלשהי מהמאמין ,הדבר לא מתאים למושג האב המגדיר גם דתות וגם אידיאולוגיות
ושהוגדר בפסקה הקודמת.
כדי שאמונה מסוימת תהפוך לדת או ל"אידיאולוגיה דתית" היא צריכה לכלול בתוכה
השקפות מסוימות כלשהי על העולם שמחייבת את המאמין למשהו .מכיוון שדת מסוימת
כוללת בתוכה אמונות רבות בדרך כלל ,היא עשויה ליצור רעיונות רבים על העולם לגבי
איך שדברים אמורים להיעשות ומה בעצם לעשות ולכן דת מסוימת יכולה ליצור מספר
אידיאולוגיות שיכולות להיות בתוך מחשבה של מאמין אחד – למשל שיבת ציון ,ביחד עם
האמונה שיש להחזיר את העם בתשובה ולשפר את הרוחניות שלו – בעוד שמאמינים
אחרים עשויים להאמין שיש לשפר את הרוחניות של העם ,אך שיבת ציון לא תדבר אליהם
ואחרים עשויים להאמין בציונות ובשיבת ציון אך גם שהעם צריך להיות דווקא חילוני –
השקפה בנוגע לדת ואיך דברים צריכים להיעשות לגביה ,גם אם אותו אדם לא מאמין בה,
היא בהכרח יוצרת אידיאולוגיה כלשהי.
הציונות למשל בגדול נחשבת לאידיאולוגיה חילונית ,אך למעשה היא אידיאולוגיה דתית
מכיוון שהיא עוסקת בנושא הגאולה של עם ישראל וחזרתו מהגלות שהם נושאים
הקשורים גם לדת בעיני מאמינים והאידיאולוגיה הציונית מונה אכן אוהדים שהם גם
אתאיסטיים אך גם אוהדים שהם מאמינים – למשל הציונות הדתית שמפלגת "הבית
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היהודי" ולשעבר "המפד"ל" משויכים אליה .הציונות היא פשוט האסכולה ביהדות
שאומרת שאין לחכות למשיח שיפול עלינו משמיים ויביא לנו את הגאולה ,אלא יש להביא
את הגאולה בעצמנו ,וזאת בניגוד לאסכולה ביהדות שאומרת שאסור וזה אפילו חטא
לפעול להקדמת הגאולה בעצמנו ויש לחכות לדברי הנביאים אודות המשיח שיתגשמו.
אם כך ,לסיכום,
אמונה היא לא אידיאולוגיה אלא אם היא גם יוצרת אמונה שדברים צריכים להיעשות
בצורה מסוימת.
דת כשלעצמה היא על פי רוב ,לא באמת אידיאולוגיה ,מכיוון שהיא רחבה מאידיאולוגיה,
אך היא כוללת אמונות שונות ודברים אשר יכולים ליצור צורות התנהגות ופעולה שונות
לכאן ולכאן ועל כן היא בדרך כלל תיצור אידיאולוגיות שיהיו חלק ממנה – למשל
האידיאולוגיה הצלבנית שהייתה פעם משויכת לנצרות ,אך יחד עם זאת ניתן להסתכל
באופן כולל על דת כאידיאולוגיה מכיוון שהיא יוצרת השקפת עולם על איך העולם צריך
להיות ומה צריך להיעשות על ידי המאמינים כדי להגשים זאת ,בדיוק כמו אידיאולוגיה
והכוונה בעצם באידיאולוגיה בשגרה היא לאידיאולוגיה חילונית שלא מערבת את האל
וזאת מכיוון שיש גם שפע של אידיאולוגיות דתיות שהם אידיאולוגיות לכל דבר על פי
מושג האב שמגדיר גם אידיאולוגיות חילוניות כגון ההומניזם והמיליטריזם וגם
אידיאולוגיות דתיות ,כגון שכל העולם צריך להאמין בדת שלך ולבצע את מצוותיה
באדיקות ,או אידיאולוגיה שצריך להיות שיתוף פעולה ושלום בין הדתות והעמים ושדת
עשויה לעורר גם שלום ולא רק מלחמה .כמספר ההשקפות ,כן מספר האידיאולוגיות בדת
מסוימת.
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הדת ההומוניסטית – דת כשרה
אידיאולוגיות חילוניות אינם כוללות מקור קדושה ועל כן אין מתחרה באידיאולוגיות
חילוניות לדבר האל ואדם מאמין יכול להאמין גם באידיאולוגיה חילונית וגם לשמור על
אמונתו הדתית .השאלה היחידה בנוגע להתאמה בין הדת לאותה אידיאולוגיה האם היא
הייתה כשרה מוסרית בעיני האל.
התשובה לשאלה האחרונה היא פשוטה בדרך כלל ,אם האידיאולוגיה מעודדת רצח למשל
כמו האידיאולוגיה הנאצית אז היא כנראה לא תעמוד בסטנדרטים של אל שמה שחשוב לו
הוא שבני האדם יהיו טובים אחד לשני ובטח ובטח שלא ירצחו .לעומת זאת ,אם מדובר
באידיאולוגיה שמטרתה היא להיטיב עם האדם והיא עושה זאת באמצעים כשרים ומוסריים
– אין סיבה שהאדם לא יאמין גם בדתו וגם באידיאולוגיה בו זמנית ,שכן האל עצמו היה
מברך את המחשבה שעוזרת לאדם להיות טוב ומוסרי יותר.
כזאת היא האידיאולוגיה ההומוניסטית הליברלית למשל .בראש וראשונה אידיאולוגיה זו
היא זרם של ההומניזם שטענתו היא שהאדם הוא מידת כל הדברים ומה שחשוב שיהיה
בעצם טוב לאדם ולאנושות .ההומניזם החל לצמוח בתקופת הרנסנאס והתגוון והתפצל
במשך הזמן לאסכולות משניות החל מתקופת ההשכלה והלאה ,שבה נוצרה האידיאולוגיה
ההומוניסטית הליברלית – שבדרך כלל מקושרת קונוטציונית לקפיטליזם – אך הדבר
בהכרח לא הכרחי ונובע מנסיבות היסטוריות בלבד.
כשההומניזם נעשה אתאיסטי יותר בתקופת ההשכלה ,קמו הוגים ואנשי מחשבה שהוסיפו
לרעיון שהאדם הוא מידת כל הדברים את הרעיון שהאדם הוא זה שבלעדית קובע משמעות
לעולם ושהוא צריך להתבונן בעצמו ובמחשבותיו ובעזרתם להבין מהי בעצם המשמעות
של דברים ,עבורו ובכלל .אין רעיון זה סותר למעשה את הדת היהודית ,שכן נאמר בתנ"ך
כבר בפרק ב' בבראשית שלאדם יש יכולת לקבוע משמעויות עבור העולם שהאל יצר:
" וַיִ צֶ ר יְּ הוָה אֱֹלהִ ים ִמן-הָ אֲדָ מָ ה ,כָל-חַ יַת הַ שָ דֶ ה וְּ אֵ ת כָל-עֹוף הַ שָ מַ יִםַ ,ויָבֵ א אֶ ל-הָ אָ דָ ם,
לִ ְּראֹות מַ ה-יִקְּ ָרא-לֹו; וְּ כֹּ ל אֲשֶ ר יִקְּ ָרא-לֹו הָ אָ דָ ם ֶנפֶש חַ יָה ,הּוא ְּשמֹו .".זהו בעצם ההומניזם
הליברלי ,הזרם שהמציא את הדמוקרטיה וזכויות האדם ושאומר שהאינדיבידואל ורצונותיו
הם בעצם מידת כל הדברים ושביכולתו של האדם לבחור מה יהיה טוב עבורו ומה רע
עבור עצמו וקרוביו.
את הרעיון שניתן לשלב גם את הדת וגם את הרעיונות של ההומניזם ביחד ,לא אני
המצאתי לראשונה ,קיים כבר זרם כזה הקרוי הומניזם דתי ואין הדבר מתמיה מכיוון
שההומניזם לא סותר בעצם את הדת אלא למעשה אף עשוי לסייע לה כי הרי לפי האמונה
הרווחת האל אוהב את בני האדם ורוצה שיהיה להם טוב ושיהיו מוסריים וטובים גם
לאחרים ,ועל כן אין רע בניסיון של בני האדם להמציא כללים שיבצעו מטרה זו בצורה
הטובה ביותר.
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הומניזם דתי – זכויות אדם
כזכור ההומניזם הדתי אומר בעיקרון שניתן לשלב בין ההומניזם לבין הדת וכי אלוהים היה
מחייך על הרעיונות המשפרים את מצבו של האדם ואת מוסריותו ,אולי אף מעבר
לסטנדרטים הבסיסיים אשר בתנ"ך.
אחד מהרעיונות המרכזיים של ההומניזם הוא הרעיון בדבר זכויות בכלל וזכויות אדם
בפרט ,כאלמנט בסיסי של ממשל תקין .מהו בעצם רעיון הזכויות ומהי זכות?
זכות היא דרישה מוצדקת למשהו ממישהו .בעל הזכות רשאי לדרוש את מימוש זכויותיו
או לא כרצונו .האחריות על מימוש הזכויות היא גם מבעל הזכויות ,אך בנוסף על האנשים
או הגופים מהם נדרשת הזכות ,לספק את התנאים הדרושים לקיום הזכות מבחינה אתית.
הזכויות עשויות להיות מותנות או מוגבלות כל עוד אין הדבר פוגע בהצדקה של הזכות.
וזאת למשל כדי למנוע בזכויות אחרות ,גם של אנשים אחרים.
ומהם זכויות אדם? זכויות אדם הם סט מוכן של זכויות שאמורים להיות טבעיים ונתונים
לכל אדם באשר הוא וזאת כדי להבטיח את חירותו ,ביטחונו ,פרטיותו וכן עוד דברים
יסודיים בנוגע לחייו.
כעיקרון זכויות האדם עוסקות ביחסים בין המדינה לבין האזרחים בעיקר ,ולא בין אזרחים
לאזרחים – אף על פי שיש זכויות שמחייבות גם אזרחים אחרים ולאו דווקא את הממשל
ועל הממשל בעצם לפקח ולאכוף אותם – כמו הזכות לחיים וביטחון ,הזכות לקניין ועוד.
ברשומות הבאים ,אפרוס עבורכם את רשימת זכויות האדם ואפרט אותה ותוכלו לראות
בעצמכם שהאל ,כפי שהוא נתפס כאל טוב ואוהב אדם ,היה מחייך מגללה.
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הזכות לחירות
מויקיפדיה:
חירות האדם היא עקרון יסוד בחשיבה המדינית והפוליטית ,המכתיבה כי אין
לראות אדם כאמצעי ,עליו אדם אחר רשאי לכפות את מטרותיו ,אלא כי כל אדם מהווה
"מטרה" בפני עצמו .
הפילוסוף ג'ון לוק ראה את הזכות לחירות כזכות טבעית של כל אדם  .משמעותה של
הזכות לחירות היא שהאדם הוא יצור עצמאי שמנהל את חייו באוטונומיה .לכל אדם יש
זכות לקבל החלטות לגבי חייו באופן עצמאי וללא התערבות של גורם חיצוני ולחיות את
חייו באופן שהוא רואה לנכון .
הזכות לחירות היא זכות טבעית שמוענקת לאדם מעצם היותו אדם ,לשלטון אסור לשלול
את הזכות הזו כיוון שהוא אינו מעניק אותה לאדם .עם זאת ,ישנם מקרים בהם יש צורך
להגביל את חירותו של האדם :אם הוא מהווה סכנה לעצמו ,במקרה שהוא פוגע בזכויות
של אדם אחר או שהוא פוגע בחברה ובסדר הציבורי.
והערה שלי:
נכון שזכויות האדם מדברות כעיקרון על הזכויות שיש לכל האזרחים מהשלטון ולא
מאזרחים אחרים ,אף על פי כן זה יהיה יפה מאזרחים אחרים לכבד את הזכויות של אנשים
לאוטונומיה ,להחליט איך הם יחיו את חייהם בעצמם ולא להתערב להם בחיים בלי רשות.
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הזכות לחיים ולביטחון
הזכות לחיים ולביטחון ולשלמות הגוף והנפש שנהגתה על ידי ג'ון לוק .קובעת כי לכל אדם
יש זכות להגנה מפני פגיעה גופנית או התעללות נפשית ,זאת היא זכות בסיסית וראשונית
של האדם המאפשרת לו לחיות את חייו בכבוד ואי השפלה ,ואת מימוש כל שאר זכויותיו
וחירויותיו הנובעות מעצם היותו אדם" .לכל אדם יש את הזכות לחיים ,לחירות ולביטחון
אישי" (מתוך ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ,סעיף ג').
הזכות כוללת:
הגנה מפני פגיעה גופנית כל שהיא בין שגורמת למוות ובין שלא.
זכות לחיות חיים מחוסרי פחד והשפלה הנגרמים על ידי אדם כל שהוא (דוגמה :אלימות
במשפחה) או רשויות השלטון (דוגמה :שימוש בכוח מופרז בעת חקירה משטרתית).
חובת כל מדינה להגן על חייהם וביטחונם של אזרחיה מפני גורמים עוינים בתוך המדינה
ומחוץ לגבולותיה ,לשם כך אם יתעורר צורך זכותה להפעיל את זרועות הביטחון שלה
כגון :הצבא והמשטרה ,זכות זו היא נגזרת של הזכות לחיים וביטחון ומכונה זכות המדינה
להגנת אזרחיה.
במדינת ישראל מגן על זכות זו חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,שבו נאמר :סעיף " :2אין
פוגעים בחייו ,בגופו ,או בכבודו של אדם באשר הוא אדם".
סעיף " :4כל אדם זכאי להגנה על חייו ,על גופו ועל כבודו".
(נלקח מויקיפדיה בעברית(
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שמונה החירויות
אם קיבלתם את הרעיון של הזכות לחירות ,יש שבע רעיונות נוספים הנגזרים ישירות
מאותה זכות לחירות:
^ חופש המחשבה והדיעה
^ חופש המצפון
^ חופש הדת
^ חופש מדת
^ חופש התנועה
^ חופש העיסוק
^ חופש הביטוי או חופש הדיבור
יחד עם הזכות לחירות ,מדובר ב 8חירויות סך הכל .נעבור על כמה מהחשובות בהם
בקצרה:
חופש המחשבה והדיעה -זכותו של כל פרט לטעון או להחזיק בדעה ,אמונה או השקפה
שונה משל אחרים בכל נושא.
חופש המצפון -קובע כי לכל אדם הזכות להכריע בין טוב לרע ולפעול בהתאם להכרעה
זו ,וזאת בכפוף לחוקי המדינה התקפים בזמן ובמקום .או במילים אחרות  :כל אדם רשאי
להחזיק בערכי מוסר התואמים את מצפונו .כל עוד זה לא נוגד לחוק כמובן או פוגע
בזכויות של אנשים אחרים.
חופש הדת -החופש של כל אדם לבחור בדת מסוימת ,להאמין בה ,לנקוט את כל הפעולות
שאמונתו מחייבת ,להימנע מכל הפעולות שאמונתו אוסרת ,והכול כדי להגשים הלכה
למעשה את אמונתו .חופש הדת כולל את חופש הפולחן הדתי ,את החופש להתפלל על פי
מצוות הדת ,את הזכות להמיר את הדת ,את הזכות להטיף לדת ולהפיצה ברבים ,ואת
החופש מדת.
חופש הדת נמנה בין זכויות האדם האוניברסליות המוכרות בהגות הליברלית וההומניסטית
ובידי האו"ם.
חופש מדת -היא אחת החירויות הניתנות לאזרח במסגרת הזכות לחירות כנספח לחופש
דת ,בשיטת המשטר דמוקרטיה ליברלית .חירות זו מאפשרת לכל אזרח לבחור שלא
להשתייך לדת כלשהי או לעדה דתית כלשהי ,שלא לקיים פולחן ,מנהגים ,חוקים או
ציוויים הנובעים מהשתייכות זו ,וליהנות מכל זכויות האזרח המקובלות במדינתו ללא קשר
לדת.
[הזכות להיות חילוני אפשר לומר ,אבל גם הזכות של מוסלמי או נוצרי לא לצום ביום
כיפור[
חופש התנועה -זכות זו שקבועה בחוקה של מדינות דמוקרטיות רבות ,קובעת כי לאזרחי
המדינה יש זכות לעזוב את המדינה ואף לחזור אליה בכל עת שירצו בכך ,ויש להם זכות
לנוע בתוך המדינה ,לגור ולעבוד בה בכל מקום שבו יחשקו ,מבלי שהמדינה תתערב או
תפריע בכך.
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חופש העיסוק -חופש העיסוק הוא הזכות הטבעית של כל אדם לעסוק בכל עיסוק או
מקצוע שיחפוץ בו .כעיקרון יכולים להיות בחוק איסורים על מקצועות מסוימים (כמו
שודד בנקים מקצועי) או שצריך רישיון לדברים מסוימים (למשל לרפואה).
חופש הביטוי  /חופש הדיבור -חופש הביטוי וההבעה הוא זכותו של כל אדם להביע את
דעתו ולומר את שברצונו לומר ,מבלי שיוטלו הגבלות שרירותיות על כך ,בכל הדרכים
המשמשות לכך :דיבור ,כתיבה ,צילום ,הסרטה ,וכל דרך תקשורת אחרת.
הערה :מדובר בעיקר בזכות של האזרח מהמדינה ויש עליה הגבלות כשהיא פוגעת בזכויות
אחרות כמו הזכות לכבוד או הזכות לפרטיות.
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הזכות לקניין חומרי/רוחני
זכות הקניין היא הזכות לאדם שיהיה לו גם רכוש חומרי או פיזי ,כמו דירה השייכת לו או
מחשב (אך עם הגבלות ,למשל בני אדם הם לא רכוש כי זה פוגע בזכות לחירות שלהם)
וגם רכוש רוחני.
אם דבר מוגדר כרכוש ויש לאדם כלשהו חזקה מוצדקת עליו אז "זכותו של אדם להשתמש
בנכס או למנוע מאנשים אחרים לעשות שימוש בנכס".
בנוסף לקניין חומרי של חפצים מוחשיים או נכסים כמו בית או אוהל יש גם נכסים
רוחניים ,כמו למשל רעיונות ,משפטים מגניבים שהמצאת ,חוויות אישיות שלך ,זיכרונות
שלך ,הפרטים האישיים שלך וכן הלאה ..אך בדרך כלל מתכוונים לדברים שניתן להגן
עליהם מבחינה משפטית – כמו פטנט או תוכנה שפיתחת.
זוהי למעשה המקבילה של זכויות האדם לדיבר בברית הר סיני "לא תגנוב".
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הזכות לצדק
הזכות להליך נאות [הזכות לצדק] היא זכות טבעית ,המוענקת לכל אדם באשר הוא אדם,
מרגע היוולדו ועד יום מותו .הזכות מוענקת לאדם ללא קשר למוצא ,לאום ,דת ,מין או
השקפה .זוהי אחת מזכויות האדם הבסיסיות ,הקובעת שאדם שנמצא בהליך של העמדה
לדין ,תישמרנה זכויותיו כאדם .מטרתה של הזכות היא להבטיח שבמסגרת ההליך של
העמדה לדין ,מהרגע שאדם נחשד בביצוע עבירה ועד תום ההליך המשפטי הפגיעה
בזכויותיו תהיה מוצדקת ומידתית.
עוד במאה ה, 13-עסק כתב הזכויות המגנה כרטה בהגינות העונש על הנאשם ,בחובה
להרשיע אדם על סמך עדויות ,ובמשפט צדק .חוקות מאוחרות יותר מכילות מרכיב של
הזכות להליך הוגן.
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זכות האדם לכבוד
מתוך חוק היסוד :כבוד האדם וחירותו .שנחקק בכנסת ישראל ב.1992
כפי שקובעת כותרתו של החוק ,כל הזכויות הללו נגזרות מכבוד האדם וחירותו ,כפי שהם
מתפרשים לאור היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית .זכויות אלה מפורטות
בסעיפים אחדים ,שעשויים להיות כפופים אבל לחוקים אחרים:
סעיף : 2אין פוגעים בחייו ,בגופו ,או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.
סעיף  :3אין פוגעים בקנינו של אדם.
סעיף  :4כל אדם זכאי להגנה על חייו ,על גופו ועל כבודו.
סעיף  :5אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר ,במעצר ,בהסגרה או בכל
דרך אחרת.
סעיף :6
(א) כל אדם חופשי לצאת מישראל.
(ב) כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.
סעיף :7
(א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
(ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.
(ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם ,על גופו ,בגופו או בכליו.
(ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם ,בכתביו או ברשומותיו.
תוספת על לשון הרע:
לשון הרע הוא אמירה הפוגעת בכבוד או בשם הטוב של אדם ,קבוצת בני אדם או ארגון.
לשון הרע שאינה אמת נחשבת במדינות רבות לעבירה פלילית.

233

הזכות לפרטיות
הזכות לפרטיות היא זכותו של אדם למרחב פרטי פיזי או וירטואלי הנתון לשליטתו ,מתוך
ההכרה כי ישנם תחומים בחיי אדם שאינם אמורים להיות ברשות הרבים ללא הסכמתו
המפורשת .הזכות לפרטיות היא חלק מזכויות האדם הטבעיות ,להן זכאי כל אדם באשר
הוא ,משום שכל אדם זקוק לפרטיות על מנת לפתח ולממש את האוטונומיה שלו כפרט.
הפרטיות מאפשרת לאדם לחיות את חייו ולשלוט על מידת החשיפה של חייו בהתאם
לרצונו ,ללא חשיפה ,התערבות או חדירה לחייו.
יש שני סוגי פרטיות לפי ויקיפדיה -
 .1פרטיות פיזית :למשל הזכות שלא יציצו לך כשאתה בשירותים או מתקלח באמבטיה.
 .2פרטיות במידע :למשל שלא ישיגו עליך או ישתמשו במידע שהוא מידע אישי ופרטי
שלך ושלא הותרת לו להתפרסם ברבים .במקרים רבים מדובר כאן גם בפגיעה בקניין
הרוחני של האדם.
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זכויות אדם סוציאליות – הזכות לתנאי מחיה הולמים
הזכות לתנאי מחיה הולמים היא אחת מזכויות האדם ,אשר מעגנת את ביטחונו הכלכלי של
האדם ועל פיה כל אדם זכאי לביגוד ,מזון ,דיור ,טיפול רפואי ושירותים סוציאליים מעל
לרמת סף .הזכות הוכרה לראשונה על ידי האו"ם כחלק מהצהרת זכויות
האדם האוניברסלית ,ולאחר מכן קיבלה גם הגדרה משפטית כחלק מהאמנה הבין לאומית
לזכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות עליה חתומה מדינת ישראל משנת .1966
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האידיאולוגיה הכרומית – אמונה לא כשרה
בקיץ  2017בגולשי באינטרנט ,מצאתי הגדרה מאד מוזרה למושג חיים – לפי הגדרה זו
יצור חי הוא בעיקרון בעצם מערכת לעיבוד מידע ,ישר הבנתי מה ראיתי.
ראיתי אמונה חדשה ומושג שהוגדר מחדש כדי להתאים לה ,ההגדרה חיים לפי האתר
העברי בו גלשתי במקרה דרך גוגל ,התאימה מאד לוירוס מחשבים ולרובוטים ,אך היה
קצת קשה ליישמה על אורגניזמים חיים אמיתיים כמו וירוס רגיל ,חיידק או מדוזה וזאת
אף שחוץ מלוירוס ,לכולם יש יכולת חושית ויכולת להגיב לגירויים ,אך האם זאת התכונה
העיקרית שמגדירה חיים? לחיידק יש יכולות אחרות הרבה יותר מפותחות מאשר סתם
לקלוט למשל מידע כימי על מזון בסביבה ולהתקרב אליו וגם ליכולות אלה יש מטרה
מסוימת והם לא סתם נמצאות שם בשביל ניתוח אקדמי של המצב שאליו נקלע החיידק,
מה גם שהמידע לא נשמר באף צורה מלבד בתוצאה של מזון בתוך גוף החיידק .אך אין זה
העניין כאן.
העניין הוא אידיאולוגיה חדשה שצצה על רקע ההתקדמות הטכנולוגית והתפתחות המחשוב
והרובוטיקה ,והיא בעצם כפי שגיליתי מאוחר יותר ,מתוארת גם בסוף ספרו של יובל נח
הררי "ההיסטוריה של המחר" שם הם נקראים הדאטיסטים.
והרעיון שלהם הוא שבעצם מחשבים יכולים לחשוב יותר טוב מבני אדם ,אם לא כרגע אז
בנקודה כלשהי בעתיד ומוטב לאדם לעשות צעד אלטרואיסטי ושהשלב הבא בבריאה יהיה
העברת השליטה בעולם כאורגניזם המוביל מבני האדם לתודעות מלאכותיות שנוצרו
במקור על ידי אדם אך כעת הם בעלי יכולות קיום והתפתחות עצמאיות משלהן .זה בעצם
מוקד האידיאולוגיה ,בנוסף לרעיונות נלווים על זרימת מידע חופשי בין אנשים לפעמים
תוך ויתור מוחלט על פרטיות או על זכות קניין רוחנית ורעיונות אחרים הנובעים מכך
שלדעתם החברה האנושית היא בעיקרון מערכת לעיבוד מידע וזה בעצם מהותה.
אני לא אביע את דעתי האישית על התנועה החדשה שקמה וכעת עדיין בחיתוליה ,עת
המחשבים והרובוטים עדיין רחוקים מבאמת להיות מסוגלים להחליף את האנשים לחלוטין
כעובדים ,כמנהלים ,כצרכנים וכאזרחים .אך אגיד כאן ,שהיא למעשה מנוגדת לדת
היהודית.
מדוע אמונה זו מנוגדת לדת היהודית ובעצם לא כשרה ולא יכולה לחיות ביחד איתה באותו
מאמין באופן שלם? בעיקר מכיוון שהאל ברא את האדם במטרה שהוא יהיה זה שינהל את
העולם וישלוט בו על פי סיפור הבריאה ,ומכיוון שעולה תמיהה לגבי יכולתם של אותם
רובוטים שיחליפו את האנושות להאמין בעצם באלוהים ולהיות למשל יהודים כשרים
ולגבי יכולותיהם המוסריות .האם חייל-רובוט במשימה בכפר עני ומורד בארץ עולם
רביעית שלא גדל אצל אמא ,אבא והגננת רוחמה ,יוכל להבחין למשל בתחנונים של אזרח
תמים או ילד לפני שיירה בו? האם הוא מסוגל להיות מושפע רגשית מהפחד של האנשים
ומהסבל של המלחמה עבורם? האם הוא יוכל לשקול החלטות מוסריות שעולות במלחמה?
או שהוא יהיה מכונת הרג קרה ונטולת נשמה או רחמים.
ואני עדיין לא אומר את דעתי האישית על כך ,אך הנושא כבר עלה בסוגת המדע הבדיוני,
למשל ב"מסע בין כוכבים – הדור הבא" ,אנשי האנטרפרייז נתקלים בגזע חדש ורב עוצמה
המשעבד גזעים חייזרים שלמים ומצרף אותם לאימפריה שלו על ידי הפיכת מוחם לנשלט
על ידי מחשב תוך שהם מאבדים כל יכולת חשיבה עצמאית .אנשי האנטרפרייז הגיבו
ל"גזע העדיף" לא באלטרואיזם ובמוכנות להצטרף אליו כמכונות חסרות נשמה ,אלא
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במלחמה ובהתייחסות אליו כאל סכנה למין האנושי ולכלל המינים בגלקסיה .כך שכפי
שרואים האידיאולוגיה והרעיון קיימים אך יש הסתייגות רבה ממנו וכרגע גם אם הדבר
היה אפשרי טכנולוגי ,הדבר היה בלתי אפשרי לחלוטין להעברה בהצבעה דמוקרטית.
ולדעתי האישית ,טוב שכך.
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שונות ואחרונות
מיסטיקה
בדתות רבות יש את הנדבך של המיסטיקה ,משהו מסתורי ובעל קסם רב .ליוונים היה את
האורקל ,ליהודים יש את סודות הקבלה ,לנוצרים את האפוקליפסה .יש אגדות ויש נבואות
ויש המון דברים שאי אפשר לראות אותם אלא על סמך האמונה.
במידה מסוימת ,דברים אולי אמורים להישאר מעורפלים ולא ידועים ,מסיבות שונות .אולי
לא אמורים באמת לדעת לאן הולכות הנשמות ,אם באמת יש אלוהים או מה הולך לקרות
בעתיד.
הנשמה זה החלק באדם ששואל מה קורה אחרי המוות.
תודעת הנשמה צריכה תשובות כדי למלות את החסר כי יש אנשים שלא יכולים להסתפק
ב"לא ידוע" ,ולכן אף על פי שאף אחד לא יוכל להוכיח בוודאות מה קורה אחרי המוות
נוצרו מספר אמונות כך שכל אחד יוכל לבחור מהם את המתאימה והמועילה לו ביותר.
יתכן שאחת מהאמונות האלה אפילו נכונה .בדרגת האמונה הראשונה ,האתיאיסטית
מאמינים שהכל נעלם אחרי שמתים ,העולם אולי ממשיך אבל כבר לא בשבילך .אחת
האפשרויות.
מכיוון שאף אחד לא יכול להוכיח בוודאות מה קורה אחרי המוות ,המוות עצמו יכול
להישאר אפל ,מסתורי וקסום.
כי אם כולם הולכים לגן עדן ,למה לא פשוט להתאבד?
וזהו בקצרה ,עיקרון המיסטיקה ,לא הכל צריך להיות ידוע וגלוי.
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מזל
מזל הוא כינוי למאורעות המתרחשים באופן אקראי ,מבלי שלאדם תהיה שליטה על
התרחשותם.
אנשים מייחסים משקל למזל באירועים יומיומיים ,ובפרט מיוחס לו משקל רב במשחקי
מזל (כגון הימורים) ,שהזכייה בהם אקראית לחלוטין ,או תלויה במידה רבה באקראיות.
אנשים המאמינים במזל עשויים להשתמש בקמיעות שלפי אמונתם הקירבה אליהם נותנת
מזל או מגינה מפני עין הרע .אצל אחרים ,מאידך ,האמונה בקיומם של צעדים הגורמים
למזל טוב ,וצעדים אחרים הגורמים למזל רע ,נחשבת על ידי רבים לאמונה תפלה.
אם כך יש המאמינים שמזל הוא דבר קיים ,יש המאמינים שמה שנדמה כמזל הוא למעשה
אוסף של צירוף מקרים ונסיבות .זאת לא סיבה לכך שלמושג מזל אין ממשות בעולם [כי
לפי ויקיפדיה יש לו] ,אלא רק ההסבר לגורם המכוון את המזל .לעומתם יש המאמינים
שהגורם המכוון את המזל הוא כח עליון ושהגורל נקבע על ידי אלוהים או הקארמה או
שהוא פשוט כח שקיים בעולם ונדבק לפעמים לחיים.
במידה רבה מה שנראה כמו מזל יכול להיות אכן מגלל סיבות נסתרות כמו מחשבות לא
מודעות או דברים שאנחנו לא מבינים ובעצם יש להם אכן את הסיכוי להתרחש .כשאתה
במצב נפשי מסוים יתכן שיהיו לך יותר אירועים שיחשבו על ידך כמזל ,יש אנשים שנראה
שיש להם מזל בחיים יותר מאשר לאחרים .מה גורם לזה שלאנשים מסוימים יהיה יותר
מזל טוב מאחרים ,כלומר שדברים שלא תלויים בהם יצאו לטובה במקום לרעה ..ועד כמה
זה בעצם לא תלוי בהם?
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המספרים והבריאה
סיפור הבריאה אולי אגדה אך הוא בעל משמעויות תאיסטיות ורוחניות ואם תשימו לב
רשמתי רבות על תחילת ספר בראשית בספר זה אף שאני חושב שזאת אגדה (אך אגדה
מהאל).
בתחילת חודש יולי יצרתי בעזרת סיפור הבריאה וסולם ההתפתחות האנושית הקבלית
(שאת סודו בן-דודי המלומד בדרכי הקבלה לימד אותי) והוספתי עוד כמה אלמנטים
רוחניים ויצרתי סולם שנושא משמעויות רוחניות שונות ומכיל בתוכו פחות או יותר,
לעניות דעתי ,את כל משמעויות העולם – מכיוון שמכיל בתוכו את כל הבריאה ,בנוסף
למשמעויות רוחניות נוספות.
אף שלדעתי לסולם שיצרתי ממספר אלמנטים רוחניים יש משמעויות מיסטיות ,לעניות
דעתי הוא בעיקר שימושי לצרכי תקשורת .ולא אפרט כאן על כך.
ולפניכם הסולם:
 – 0התוהו ,כלום ,כאוס .לפעמים מתייחסים אליו ,אך בדרך כלל במספרים המורכבים
ממספר ספרות והכוללים גם אפס מתעלמים ממנו – כשמספר מורכב ממספר ספרות,
המשמעות שלו מורכבת מהמשמעויות השונות של המספרים המרכיבים אותו.
 – 1אור ,אהבה ,התחלה.
 – 2שמיים ,גם סמל לפסגה של משהו וגם סמל לרוחניות ,לדת ולאמונה – אף שהאל עצמו
לא מסומל באמת אך ורק על ידי המספר הזה ולמעשה אף מספר לא מייצג ספציפית את
האל בסולם .משמש גם לחיוב.
 – 3ארץ ,אדמה ,חול ,חומר ,מסמל את העם והאנשים המרכיבים אותו ,ארציות וחומריות,
נישואים ,וגם שלילה 3 .אך גם  8מסמלים כסף ורכוש בין היתר.
 – 4שינוי ,אנרגיה ,זמן ,היסטוריה ,אש ,התרחשויות ,אך גם מוות באופן סמלי (מכיוון
שצמחים הם שלב לפני בעלי החיים בסולם ההתפתחות והחיים מסומלים על ידי  5וזאת אף
שלמעשה יש בצמחים חיים).
 – 5חיים ,בעלי חיים ,כיף והנאה ,רגשות.
 – 6בני אדם בשלב ההתפתחות הראשונית לפני הציוויליזציה – דרגת "מדבר" לפי הקבלה
ועל כן גם דיבור ויכולת דיבור .מסמל גם אנושיות ואת בני האדם ,מסמל נשים ובנות.
מבחינת דתות – האסלאם מסומל על ידי המספר  6לפי יום המנוחה שלהם.
 – 7דעת ,שכל ,מחשבות ,ידע ,מיניות ,חופש ,מוסר המבוסס על שיקול דעת ,האנושות
בדרגת התפתחות של ציוויליזציה וחקלאות (גם כיום) וגם חטא ושטן .מבחינת דתות –
היהדות מסומלת על ידי המספר  7לפי יום המנוחה שלהם.
וזאת לפי שגם יום המנוחה של האל וגם חטא גן העדן התרחשו ביום השביעי.
 – 8חיים ,חיי נצח או לפחות מוארכים ,מלאכים (לא בהכרח במובן של ישויות עיליות),
קהל וצופים ,האנושות בשלב העתידי שבו היא תשיג לפי אגדת גן העדן את פרי עץ החיים.
מסמל גם כסף .מבחינת דתות – הנצרות מסומלת על ידי המספר  8לפי יום המנוחה שלהם
(ראשון זה כאילו שבת ועוד .)1
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 – 9אדם "העומד על שתי רגליו" ,גברים/בנים ,אומץ ותעוזה ,המשיח ,האנושות בשלב
עתידי שקשה אפילו לדמיין כשתגיע באמת לרמה הדומה לאלוהות.
והוספתי גם סולם נלווה" ,סולם עכו"ם" ,לפי בסיס :12
 – 10כמו בסולם הרגיל 1 ,וגם  0ביחד.
 – 11מזל.
 – 12סיום.
 – 13התחלה מחדש ,המשך.
ובכן ,לא באמת מובטח שיש לו באמת יכולות מיסטיות נסתרות ,אף שאני בטוח בטענתי
שהוא טוב מאד לתקשורת בין אנשים וזאת מכיוון בין היתר שהוא מכיל את כל
האפשרויות הקיימות – בעיקר מגלל שהבריאה מוכלת בו ועל כן יש בו שימושיות רבה,
מה גם שמספרים זה דבר נפוץ בדיבור ואפשר לתת להם עוד משמעויות מלבד סימול
כמותי.
מה שכן ,זה אולי ישמע לכם הזוי ,אך השקעתי הרבה מחשבה הזויה בסולם הזה והוא אכן
משלב מספר סולמות קיימים שידועים כבר בסגולותיהם הרוחניות הגבוהות ועל כן
להרגשתי ,גם אם אין לכך עדיין הוכחה ,לסולם זה יש גם משמעויות מיסטיות נסתרות,
שאולי יום אחד עוד נגלה.
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המספר שבע
על פי היהדות ,המספר  7מייצג את הקודש שחל בתוך עולם הטבע .משום כך 7 ,מופיע
ביהדות בהקשרים רבים.
בתנ"ך המספר אבל לא מופיע בהכרח בחיוב,
הנה .למך ,דור חמישי לקין ,נתפס אומר בתנ"ך כך:
" ַוי ֹּאמֶ ר לֶמֶ ְך לְּ נָשָ יו ,עָדָ ה וְּ צִ לָה ְּשמַ עַן קֹולִ י--נְּשֵ י לֶמֶ ְך ,הַ ְּא ֵזנָה ִא ְּמ ָר ִתי :כִ י ִאיש הָ ַרגְּ ִתי
לְּ פִ צְּ עִ י ,וְּ ֶילֶד לְּ חַ ב ָר ִתי .כד כִ י ִשבְּ עָתַ יִם ,יקַ ם-קָ יִ ן; וְּ לֶמֶ ְךִ ,שבְּ עִ ים וְּ ִשבְּ עָה( ".בראשית ,ד',
כג'-כד')
המונח שבע מתאר כאן לא ברכה ,אלא קללה ,מי שיכה את קין ינקם פי שבע ,כך אמר האל
בתחילת הפרק ,ואילו למך אומר שכמו שקין סבל פי שבע מגלל חטאו ,כך הוא  -למך -
יסבול על כך שהרג איש וילד (לא ידוע מי) פי שבעים ושבעה (מהמגיע לו?).
ואכן הפסוק שלאחר מכן מתאר את העונש בפועל לקין ולצאצאיו ,בעקבות חטאו של למך:
"כה ַויֵדַ ע אָ דָ ם עֹוד ,אֶ תִ -א ְּשתֹו ,וַתֵ לֶד בֵ ן ,ו ִַתקְּ ָרא אֶ תְּ -שמֹו שֵ ת :כִ י שָ ת-לִ י אֱֹלהִ ים ,ז ֶַרע
אַ חֵ ר--תַ חַ ת הֶ בֶ ל ,כִ י ה ֲָרגֹו קָ יִ ן .כו ּולְּ שֵ ת גַם-הּוא ילַד-בֵ ן ,וַיִקְּ ָרא אֶ תְּ -שמֹו אֱנֹוש; אָ ז הּוחַ ל,
לִ קְּ ר ֹּא בְּ שֵ ם יְּ הוָה".
העונש הוא כמובן שהאנושות לא תתפתח מגזעו של קין ,אלא מגזעו של שת .לפי הפסוק
הזה פירוש המילה שת  -היא נותן.
אם כך נראה ש ,7גם אם הוא בעל משמעות ייחודית בתנ"ך ,איננו בהכרח בעל משמעות
טובה .אלא פשוט מספר בעל משמעות.
כמו בחלום פרעה שיוסף פירש לו ,יכולים להיות  7שנים טובות ויכולים להיות  7שנים
רעות.
מספר נוסף בעל משמעות בתנ"ך הוא  ,40הוא מופיע ב 40שנות נדודים במדבר והוא
מופיע לשם בנבואת החורבן של מצריים ביחזקאל ,פרק כט' (ראו פרק מתאים בספר זה).
נראה שלא במקרה 4 ,נראה מסמל בתנ"ך פורענות ,כמו  400השנה שבני ישראל שהו
במצריים לפני שאלוהים שיחרר אותם .האם גם לזה יש משמעות קודש?
והשאלה היא למה "שבעים ושבעה" בדברי למך ,האם זה מגלל שהמספר שבע הוא כמו
קללה בעיני למך שבמקום להגיד ^*& הוא אומר שבע? או שיש לזה איזה משמעות
מספרית? האם זה קשור לכך שבשבוע העברי ,יש שבעה ימים (בלוח הרומי לפני הנצרות
היו שמונה ימים למשל)? האם זה קשור לכך שבבבל הקדומה ,על פי ויקיפדיה ,היו הימים
בכפולות  )7,14,21,28( 7בחודש נחשבים לימים חסרי מזל? איך נדע?
בכל מקרה ,תהיה המשמעות הקוסמית של המספר שבע אשר תהיה .לא הייתי אומר וגם
התנ"ך לא היה אומר שדווקא בשבע מסתתר למשל האל ושזה סמל האל ,קודם כל כי
בתנ"ך מופיעים גם מספרים רבים אחרים ,שנית כי האל לפי המסופר בבראשית לא נברא
ביום השביעי אלא השבת ונאמר בתנ"ך שהשבת היא קדושה ולא המספר של היום בו היא
נמצאת .אז הייתי ממליץ לבת שבע להחליף את השם לבת יה ,שזה שם יותר הולם והרבה
יותר בטוח  -אולי למך צדק והמספר שבע ,הוא בכלל ,מקולל!?!?
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שבוע של  10ימים
השבוע הרגיל בן  7ימים הוא המצאה עברית מכובדת שנפוצה כיום בכל העולם וכל העמים
והארצות משתמשים כעת בשבוע בן  7ימים ,שלא שבעבר הרחוק לפני שהאימפריה
הרומית אימצה את הנצרות ואת השבוע ביחד איתה.
אך האם לא יתכנו חלוקות זמן טובות יותר מאשר לוח שנה המבוסס על חלוקה לשבועות
בני  7ימים ,ומה אם למרות הכל ,ננסה להמציא לוח שנה שיש בו  10ימים – כמו בסיס
הספירה שבו כל העולם משתמש כיום ,הספירה העשרונית? הבה ננסה.
בשנת שמש יש  365ורבע ימים ,לא ניתן לשנות את זה ,מכיוון שזהו בעצם הזמן שלוקח
לכדור הארץ להקיף את השמש ועל כן בכל שנת שמש מדויקת בהכרח יהיו  365ורבע
ימים ,ללא קשר לחלוקה ליחידות זמן קטנות יותר.
אך אנו רוצים שבוע בן  10ימים ,ועל כן נבנה שנה בת  36שבועות ,דבר שייתן לנו 360
ימים בשנה ומספר נח לחלק לחודשים – למשל  9חודשים בני  4שבועות כל אחד כשכל
שבוע הוא בן  10ימים .חודשים קצת ארוכים יותר.
כדי להשלים אבל ל 365ורבע ,מ 360צריך לבצע עיבור לשנה .בדרך כלל ,נהוג לבצע
מחזור עיבור אחד לשנה ,אך אנו נעשה עיבור אחד ל 5העודף ואחד לרבע העודף .כדי
להוסיף  5ימים בשנה ,נוסיף כל שנה שניה חודש נוסף בן שבוע אחד של  10ימים וכך לכל
היותר תהיה מעיבור זה הטיה של  5ימים משנת השמש האמיתית .העיבור השני של השנה
יהיה כל  40שנה וזאת מכיוון שרבע כפול  40זה גם שבוע של  10ימים .מחזור העיבור
השני יתחיל בשנה אי זוגית של מחזור העיבור הראשון כך שלא יהיו חודשים מעוברים בני
 20ימים.
ואם לא נח ממחזור העיבור של העודף של ה ,5אפשר לעשות בשנה באופן קבוע ,חודש
עשירי בן  5ימים או חצי שבוע – וכך זה יהיה יותר יציב ויהיו  365ימים בשנה ,כמו בלוח
השנה כיום (שבו מעברים את העודף של הרבע יום כל  4שנים).
אמנם לא ניסיתי בפועל את הלוח הזה ,אך הוא נראה לי הרבה יותר מדעי ומתמטי .היום
השביעי עדיין יהיה שבת ואפשר להוסיף לו גם את יום  8ו 9כימי מנוחה נוספים ובכך
עדיין תתקיים מצוות השבת למעוניינים בכך (או את היום השביעי והיום השלישי) .הלוח
החדש הוא הרבה יותר נח מבחינה מספרית ,מכיוון שאנחנו סופרים בבסיס  10וכאן יש כל
שנה –  10חודשים (או כל שנתיים) ובכל שנה יש  36שבועות (מספר יותר נח מ )52שכל
אחד מהם מכיל  10ימים .המספרים פשוט יותר נוחים.
וטוב ,אני לא באמת מציע שנתחיל לוח שנה חדשה שמבוסס על בסיס  ,10אבל יצא לי
לחשוב על זה והמחשבה הייתה מעניינת ,אז החלטתי לשתף אתכם גם ברעיון הזה ,שאני
מצהיר שלא בדקתי בשום צורה שהיא לא תיאורטית.
ושיהיה שבוע/המשך שבוע /סופשבוע טוב.
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אגדת היום השמיני
לסיפור זה ניתן לקרוא אגדה ,הזיה ,השערה או אולי לגדולי האמונה – אמת.
הסיפור חצי נהזה – חצי הומצא ובהחלט מתבסס על המקורות.
וזה להראותכם שאף שאנשים עשויים להאמין שסיפור מעשה הבריאה הוא אגדה ,עדיין
אפשר למצוא בו משמעויות תאיסטיות ורוחניות.
וכך היה......
האל ברא את העולם בשישה ימים ובששת הימים ההם הוא הספיק גם לברוא את עדן,
עולם מקביל לעולם שלנו ובו גן פרא יפהפה אשר לפני היות האדם טופל וגודל על ידי אדי
מים קסומים שיצאו מהאדמה ועל ידי נהר המתפצל לארבעה נהרות ומשקה את הגן .אחת
ממטרות יצירת האדם כפי שכתוב הוא שיהיה מי שייהנה אך גם יטפל באותו גן .יצור חי
שמסוגל לחקלאות.
בתוך הגן בזמן שברא אותו הוא יצר מספר עצי קסם ,עצים שיש לפירות שלהם סגולות
מיוחדות – עץ הדעת :הנותן תבונה ,שכל ובינה לאוכל מפירותיו .ועץ החיים  :הנותן חיי
נצח או לפחות חיים מאד ארוכים לאוכל מפירותיו.
האל למעשה תכנן שהאדם יאכל בעתיד משני העצים ,ראשית מעץ החיים – שכן לא אסר
על אכילת פירותיו ושנית מעץ הדעת – שכן האל רצה שיהיה יצור נוסף בעולם שלו יש
יכולת הבנה מוסרית של העולם .האל גם רצה שהאדם יאכל מעץ הדעת ,אך אסר זאת עליו
ביודעו מראש שלא יוכל לעמוד באיסור מכיוון שעדיין חסרה לו היכולת השיפוטית
הדורשת תבונה גבוהה והוא יתפתה לתאווה שהפרי מעורר בקלות ,אך היה זה כחלק
מרצונו של האל וזאת מכיוון שרצה שהאדם יתנסה בחטא ובאסור ,כדי שידע מוסר ומהו
טוב ורע.
האל עשה כל זאת בשישה ימים של מלאכת יצירה וביום השביעי הניח את האדם בגן עדן,
נתן לו הוראות אחרונות ויצא לשבת .אך יום המנוחה שלו הופרע ובעת שהוא מטייל בגן
הנפלא אשר יצר ונהנה ממלאכתו ,גילה כי האדם חטא .בכעסו כי רב ,שכח את אשר תכנן
ואת זה אשר הוא עצמו רצה שהאדם יאכל מפירות העצים ,מכיוון שאלוהים אהב אותו
ודאג לו – כפי שהוכיח כשדאג לו בנושא של בעיית הבדידות .על כן בכעסו הרב והכעס
האלוהי ידוע היטב ממקומות אחרים בתנ"ך ,שכח את תוכניתו וגירש את האדם מגן העדן
אל העולם הרגיל ללא שזה הספיק לאכול את עץ החיים מתוך פחד ויראה ממה שנוצר
ומתוצאותיו העתידיות .היום השמיני של הבריאה לא התרחש והאדם לא הספיק לאכול
מעץ החיים ,לפני שהאל בזעמו ובפחדו סילק מפניו את ההזדמנות הראשונית שהייתה אז.
וכך היה..
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אופנה יהודית
הנה כאן מקום פתוח לחלוטין בדת היהודית ,אין מצווה אחת בנוגע ללבוש או אופנה בתנ"ך
והמקום היחיד שמוזכר בו עניין הלבוש הוא בסיפור אדם וחווה .נראה אם כך שלאלוהים
לא משנה לחלוטין מה ילבש האדם ומבחינתו שאפילו ילך עירום.
נוהג אחד ברור הוא ללבוש כיפה לסמן אדם דתי ,אך כיפה היא למעשה כיסוי ראש וכל
כיסוי ראש אחר כמו כובע ,מטפחת או בנדנה יעשו זאת באותה מידה ,אם כך אין חובה גם
ללבוש כיפה אלא אפשר ללבוש את אחד מתחליפיה ומכיוון שאין הכיפה נזכרת כלל
בתורה גם זאת לא חובה.
החרדים ,המגזר הדתי היחידי בעל תלבושת אחידה ,נוהגים ללבוש שחור ,צבע שהוא בעל
קונוטציות שליליות בדרך כלל ושמאד חם ללבוש אותו בקיץ ,מה גם שהלבוש השחור
גורם להם להראות כעורבים ובכלל במקור זהו מנהג שבא להנציח את הגלות ואת הסירוב
שלהם להאמין שהקמת מדינת ישראל הוא סימן בדרך לגאולה .אני בדעה שבימי משיח
יחזרו המאמינים ללבוש לבן ,סמל הטוהר ,כסימן לגאולה .לפחות בשבת וחג.
טלית היא בגד עליון העשוי מבד (בדרך כלל צמר) ,בצורה מלבנית ,כאשר בארבע פינותיו
שזורים חוטי הציצית .את הטלית לובשים הגברים בזמן התפילה בבית הכנסת (בדרך כלל
בתפילת שחרית ומוסף) ,כדי לקיים בה את מצוות ציצית .כל זה טוב ויפה אך למה ללבוש
תמיד את הטלית מתחת לבגדים? לי דווקא נראה שהיא נועדה להיות בגד עילי ואני חושב
שלא רשום בתנ"ך משהו נגד זה שיהיו לה כיסים קטנים והיא תהיה מעין שכפ"ץ עם עוד
חוטים .אבל זה רק רעיון ...צריך דוגמנים .ואין אני מומחה לאופנה.
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נקודות ביקורת על בתי כנסת
•
•

•

•
•

•

•
•

כנסיות ,מסגדים ואף מקדשים של עובדי אלילים הרבה יותר יפים.
לדעתי נורא חשוב שלבתי כנסת תהיה גם חזות חיצונית יפה.
בית כנסת ספרדי ,בית כנסת אשכנזי ,בית כנסת ליוצאי רומניה  -מיותר לחלוטין,
אני חושב שלכל שכונה או קהילה אזורית צריך להיות בעיקרון בית כנסת מרכזי
אחד .כל ישראל אחים לא?
פעילות צדקה -למשל מתן ארוחות חמות להומלסים ונזקקים שניתן לעשות אותה
גם מחוץ לבית הכנסת ,תבורך .ניתן גם לשים קופת צדקה בכניסה לבית הכנסת-
קופה לנזקקים וקופה לבית הכנסת עצמו או קופה אחת לשניהם.
אירועי תרבות שלא קשורים בהכרח לדת ,לבתי כנסת בכל זאת אמור להיות מקום
חשוב בקהילה ,מעבר לתפילות ובר מצוות.
מעמד האישה -בחברה של המאה ה 21יש עדיין מקום אחד בו נשים באופן בולט
לא שוות לגברים ומקום זה הוא בתי הכנסת ,שם הם נדחקות לאזור מוגדר ונפרד
משאר המתפללים ולא לוקחות חלק אקטיבי בתפילה ולא זאת אלא שבניגוד
לגברים אין להם את הזכות לעלות לתורה .אלוהים מקבל גם תפילות של נשים כמו
שתפילת חנה אם שמואל לילד התקבלה ובעבר היו גם נביאות .אם ככה מדוע עדיין
אין מעמד הנשים שווה לגברים בענייני תפילה? לא ידוע לי על כך שהדבר נאסר
בתורה למשל ואם כך מדוע לא? הצמדות לעבר שהוא לא בהכרח כבר רלוונטי או
התירוץ של פיתוי והסחת דעת בזמן התפילה אינם תופסים.
יפה שהמתפללים יבואו בבגדים בצבעי כחול-לבן כדי ליצור חזות אחידה ויפה,
בעיקר בתפילות של שבת ויום טוב .אך אין להכריח זאת .זהו דבר שכעיקרון כבר
נהוג בבתי כנסת של רגילים (חילונים המאמינים בה' והולכים להתפלל).
יש מקום לשירה בזמן התפילה ולנגינה בכלים " :נקדמה פניו בתודה .בזמירות
נריע לו".
לוח המודעות של בית הכנסת הוא מקום חשוב בו ניתן לשים זמני תפילות ,דבר
שלא ידוע בדרך כלל למתפללים הלא קבועים ולמצטרפים החדשים ומודעות על
אירועים שונים שיעניינו את הציבור וכמובן ,המלצה על ספר זה.
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הומוסקסואליות ודת
אין כותב מאמר זה מתלהב במיוחד מהרעיון של הומואים ,אך הוא חושב שמגיע להם
לחיות וחושב שהחקיקה הדתית נגד הומואים רק גורמת להם להסתתר בארון במצב שהוא
אינו רצוי להם ולהרגיש רע עם עצמם או לעזוב את הדת .אף עלפי שלא הורגים היום
הומואים במגזר החרדי ,מנדים אותם וזה גם סוג של מוות ,כל החברים ,כל המשפחה ,כל
הקהילה מנדה אותם .רבים אומנם מעדיפים להישאר בתוך הארון ולהתחתן עם אישה
כמקובל ,אך האם זה אכן הדבר הטוב ביותר ,בזמן שהחברה היהודית הרגילה מקבלת
אותם באופן יחסי וכבר לא רואה בזה סטייה מינית מלוכלכת כמו שהיה פעם ,האם זה לא
המקום שבו הדת צריכה לעבור שינוי ולקבל את ההומואים כחלק מהקהילה ,כי קודם כל
זאת לא אשמתם ,אי אפשר להאשים אותם וזה גם לא איזה תכונה רעה או פגע בהם ,זה
פשוט ככה הם נוצרו.
האיסור על הומוסקסואליות ,מין בין גבר לגבר ,בתנ"ך הוא אכן ברור ,בספר ויקרא ישנם
שני פסוקים המדברים עליה באופן מוחלט" ,ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא"
(יח/כב) .ובפרשת "קדושים" מצוין עונשו של העובר על האיסור ,כאשר התורה אומרת:
"ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה ,תועבה עשו שניהם ,מות יומתו דמיהם בם"
(כ/יג) .כמו כן כתוב הפסוק ,אני לא בטוח מאיפה " -שוכב משכב זכר מות יומת" .יש
לשים לב שמדובר במשכב זכר ,לסביות מותרות לפי התנ"ך אבל יש איסור עליו דרבנן,
כלומר מפסיקות רבנים.
נושאים אחרים שבהם היה רצוי שיקרה שינוי בדת האורתודוקסית הם מעמד האישה
והאיסור על אוננות (מכיוון שזה ידוע כבריא ועל כן זה לא "לשווא" ,זה עוזר למנוע למשל
את סרטן הערמונית לפי מה שקראתי) .אין לי בעיה מיוחדת עם האיסור על מין עם בעלי
חיים ,למרות שאם זה בהסכמה ובפרטיות אז אולי .סתם .אני דווקא בעד האיסור האחרון.
כמו כן אני חושב שבעשרת הדיברות ,אחרי "כבד את אביך ואת אימך" צריך לרשום בסוג
של סוגריים אחריו "{כבוד זה הדדי}".
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הרהורים על חטא גן העדן
השיפוט של אדם וחווה נעשה כדרך המשפט האלוהי באופן חד צדדי ,אם כי ניתן לנאשמים
להביע את עמדותיהם בניגוד למשפט האלוהי הממוצע ,אך הם ניצלו אותם רק להאשמות
הדדיות במקום להתעסק בעריכת דין.
העניין הוא ש"עץ הדעת טוב ורע" מרמז שאדם וחווה טרם אכילת עץ פרי גן העדן האסור
היו במצב בו לא ניתן לשפוט אותם על הפרת איסורים מוסריים ,כמו שאי אפשר באמת
לכעוס על החתול שהיה אמור לשמור על השמנת כך לא באמת ניתן לכעוס על אדם וחווה.
כי אמנם היו כבר במעלת מדבר טרם החטא אך לא היו במעלת הדעת טוב ורע.
כמובן שיש הטוענים שזה בכלל משל ל"פשלה" שהיתה בסוף מעשה הבריאה ויש הטוענים
שאלוהים בעצם ידע שבני האדם יחטאו ויש הטוענים שהנחש הוא בעצם סמל פאלי ,זהו
החטא הקדמון לטענת הנוצרים למשל שמגללו הם כל כך בעד סגפנות והתנצרות מינית,
כלומר מבחינת דת.
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בשבח החטא הקדמון
"וַיִקַ ח יְּ הוָה אֱֹלהִ ים ,אֶ ת-הָ אָ דָ ם; ַויַנִ חֵ הּו בְּ גַן-עֵדֶ ן ,לְּ עָבְּ דָ ּה ּולְּ שָ ְּמ ָרּה - ".לאחר שאלוהים ברא
את האדם הוא גם ישר מצא לו עבודה וייעוד בחיים .אבל כמו שכולם יודעים פיטרו את
אדם על היום הראשון .באיזה יום גן עדן נוצר? [לפני ]7
"ּומֵ עֵץ ,הַ ּדַ עַת טֹוב ו ָָרע ל ֹּא ת ֹּאכַלִ ,ממֶ נּו"  -הדת הראשונה .צו אחד של איסור ,זה הכל.
נאסר על האדם לעבור מדרגת מדבר יוצר כלים ובעל יכולת להאמין בדת לדרגת דעת,
מתלבש ומסוגל לפרש לעצמו בענייני דת ( ).
" ַויָבֵ א אֶ ל-הָ אָ דָ ם ,לִ ְּראֹות מַ ה-יִקְּ ָרא-לֹו; וְּ כֹּ ל אֲשֶ ר יִקְּ ָרא-לֹו הָ אָ דָ ם ֶנפֶש חַ יָה ,הּוא ְּשמֹו- ".
האדם דווקא עושה את העבודה שלו ובורא בעצמו משהו .שפה ..יכולת הדיבור של האדם
מאד מרשימה את האל .הוא רשם אותה .יש פסוק על זה.
יִשלַח יָדֹו ,וְּ לָקַ ח
" ַוי ֹּאמֶ ר יְּ הוָה אֱֹלהִ ים ,הֵ ן הָ אָ דָ ם הָ יָה כְּ אַ חַ ד ִממֶ נּו ,לָדַ עַת ,טֹוב ו ָָרע; וְּ עַתָ ה פֶןְּ -
גַם מֵ עֵץ הַ חַ יִים ,וְּ אָ כַל ,וָחַ י לְּ עֹּ לָם .וַיְּשַ לְּ חֵ הּו יְּ הוָה אֱֹלהִ יםִ ,מגַן-עֵדֶ ן ַלעֲבֹּ ד ,אֶ ת-הָ אֲדָ מָ ה ,אֲשֶ ר
לקַ חִ ,משָ ם .וַיְּ ג ֶָרש ,אֶ ת-הָ אָ דָ ם; ַוי ְַּשכֵן ִמקֶ דֶ ם לְּ גַן-עֵדֶ ן אֶ ת-הַ כְּ רבִ ים ,וְּ אֵ ת לַהַ ט הַ חֶ ֶרב
הַ ִמ ְּתהַ ֶפכֶת ,לִ ְּשמֹּ ר ,אֶ תּ-דֶ ֶרְך עֵץ הַ חַ יִים - " .החטא ועונשו ,האדם זכה לעלות בדרגת
התפתחות שלמה אך הועף מגן עדן לעבר האדמה ,האם זה היה שווה את זה?
כן בהחלט .אני חושב שהרבה יותר נחמד להיות חכם ובעל דעת טוב או רע מאשר מישהו
שאינו יודע לשאול או תם עם כל החסרונות .אני לא יודע כמה באמת היה רע לנו בתקופה
הפרהיסטורית והפראית שלנו לפני שהבנות הכריחו אותנו להיות תרבותיים יותר ולהתחיל
להתלבש[ ...לא יודע בדיוק איפה היה קו ההתפתחות האבולוציונית בין הדרגות .ממתי חיה
היתה לאדם וממתי אדם איבד את תמימותו הפראית והיה לחכם מספיק כדי להיחשב
לדרגת דעת .לפני 30אלף10 ,אלף5,אלף?]
היהדות והנצרות רואות את חטא גן העדן כדבר רע ,הנצרות אף שמה אותו בראש
התיאולוגיה שלה כחטא האולטימטיבי שאחראי לכל סבלות האדם על האדמה עד שאדונם
ישו כיפר על כך במותו ,אבל האם זה כל כך רע להיות בעל דעת?
האם לעבור על חוקי הדת במקרים מסוימים הוא בהכרח דבר רע? אין חטאים טובים? לא
רשום שלאכול את פרי עץ הדעת הוא דבר רע כשלעצמו ,הסיבה של אלוהים לכך רשומה-
כדי שלאדם לא תהיה היכולת להגיע לרמה של אלוהים .טוב לאלוהים [לדעתו] ,לא בהכרח
רע לאדם .הדבר הרע היחיד בלאכול את פרי עץ הדעת היה האיסור של אלוהים לכך,
האיום שלו שאם הם יעשו את זה הוא פשוט יהרוג אותם .והנחש צדק ..הוא אכן לא עשה
את זה למרות שזה שעפנו מגן עדן בהחלט הורג .אולי .אף פעם לא הייתי שם .בתנ"ך לא
רשום בשום מקום שלשם בהכרח הולכות נשמות המתים .לא רשום ממש בהכרח לאן הם
הולכות לצורך העניין.
נשאלת גם השאלה ,האם זה היה נכון מצד אלוהים לאסור את הכלל הזה בידיעתו שבני
האדם יעברו עליו? האם הדת הראשונה בעולם לפי משל זה היתה נכונה ונבונה?
בקיצור -לפעמים שווה לחטוא!!!!

(גם אם זה לא דתי במיוחד

)
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חטא מגדל בבל – חטא הקנאה של אלוהים?!
"ויהי כל הארץ 1שפה אחת ודברים אחדים :2ויהי בנסעם מקדם ,וימצאו בקעה בארץ שנער
וישבו שם :ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה .ותהי להם הלבנה
לאבן והחימר היה להם לחומר :ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים [ויהי?],
ונעשה לנו שם ,3פן נפוץ על פני כל הארץ:
וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם :ויאמר 4ה' הן עם אחד ושפה אחת
לכולם ,וזה החילם לעשות 5ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות :6הבה נרדה ונבלה
שם שפתם ,אשר לא ישמעו איש שפת רעהו :ויפץ אותם ה' משם על פני כל הארץ ,ויחדלו
לבנות העיר :על כן קרא שמה בבל ,כי שם בלל ה' שפת כל הארץ :ומשם הפיצם ה' על פני
7
כל הארץ" (בראשית יא')
הערות:
 . 2שפה אחת ודברים אחדים :אומנם היתה שפתם אחת אך דעותיהם היו שונות ,פירוש
שלי.
 .3ונעשה לנו שם -נעשה משהו שיגרום במידה מסוימת לאנשים אחרים לקבל את אמונתנו
[אך זה גם מה שגרר פרסום לא רצוי]
 .1כל הארץ  -הרומים ראו בעצמם את האנושות ואת שאר בני האדם כברברים .מבחינת
לקיחת הסיפור לא כמשל ,ניתן להגיד שמדובר בעם מסוים אחד .אך כעיקרון ניתן
להתייחס במידה מסוימת לתנ"ך עד אברהם כמשל .זה מאד מקל על החיבור עם המדע.
"ונעשה לנו שם" כנראה שמראה שוב שבעצם לא מדובר בכל האנושות .אך סוף הקטע
מראה אחרת.
 .4יש לשים לב שב"ויאמר" לא נאמר למי זה נאמר ,אם בכלל.
 .5מה שגרם להם לבנות את העיר ,המגדל זה מה שגרם לה' לבוא לבקר ,מסתבר שזה לא
תמיד טוב .האם ה' הוא פרנואידי? במה חטאו בני העיר שה' הענישם בחוסר תקשורת?
בעיקרון מגדל בבל זהו נס אנושי ,זהו נס ,מכיוון שהקיום שלו מרשים כל כך את ה' עד
אשר הוא גורם לו לפחד או לקנאה בבני האדם -זהו נס של טכנולוגיה ושל שיתוף פעולה
בין בני האדם ,ה' ,שטוענים שהוא חכם ,פוחד שהשפה המשותפת של בני האדם יגיעו
לרמה של "ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות"
[ .6מה הם רצו מעבר ללבנות עיר אין לדעת מהטקסט ,יתכן שרק זה ,אך טוענים
שאלוהים יודע לקרוא מחשבות או משהו כזה ,האם צודק להעניש רק על כוונה ללא
מעשה?] ועלכן הוא פותח במלחמה על בני האדם ,מכיוון שכוחו רב הוא משתמש גם במה
שאפשר לקרוא לו כח התקפה קסום [לחש בלבול שפות?] וכמובן מנצח
 .7האם זה צודק? אם ה' דואג לצדק העולמי ולא ידוע בכללי שבניית גורדי שחקים היא
חטא ,אף דוס לא יגיד את זה ,מה נתן לו את הזכות המוסרית לעשות זאת ולהעניש את בני
בבל רק משום שהראו יכולת אנושית מרשימה? למה הוא לא היה גאה בבניו? אם בני
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האדם הם אכן "בניו" של אלוהים והוא אוהב אותם למה הוא עצר להם את ההישג ,מדוע
הוא מעניש אותם ,לא רשום שבני בבל היו חוטאים כמו למשל בני סדום או ישראל (עשינו
כמה חטאים היסטוריים).
 .8האם מגדל בבל היה סוג של מקדש אלילי? לא סביר שזה נועד להגנה ובדרך כלל
המבנים הגדולים ביותר בערים הקדומות היו מקדשים וארמונות .יש שטענו שהמגדל היה
הזיגורט בבבל ,או בדמותו ,מגדל סלילי בן  7קומות .שזה כנראה נחשב לוואוו בתקופתו.
אך לפי הכתוב המגדל לא הושלם ,לפחות לא על ידי בוניו הראשונים.
 .9משל בבל :סיפור של קנאת האל בבני האדם בזכות הצלחתם הטכנולוגית שנבעה גם
משיתוף פעולה ביניהם והענשתם עקב הסכנה [לא רשום אפילו שזה מה שניסו] שתהיה
להם יכולת גבוהה מדי לטעם האל ,סניגורים של האנושות יכולים לטעות האם קנאת האל
הביאה אותו לחטוא באמונתו בבני האדם ,אחרים יכולים לתהות האם ה' הוא טכנופוב,
היכולות שלו נובעות מכח הקסם והאמונה ,יכולות האדם נובעות מהדעת ,מהדיבור
ומהיכולת ליצור ולהשתמש בכלים ,מבנים ומכונות -הטכנולוגיה -שאחת התוצאות
המרשימות שלה היא יכולת הבנייה האנושית .מבחינה תאולוגית ניתן לראות בו סיפור
נוסף על חטא ועל היחס בין בני האדם לה' ,להראות שהם למעשה יכולים להיות גורמים
נפרדים מבחינת המטרות .בהתחשב בהשראה הבבלית לתנ"ך אפשר להעלות תיאוריה
אתאיסטית שהסיפור נובע מפולקלור של רועי עזים מקומיים על חורבות בבל [נחרבה
היסטורית כמה פעמים] או כיצירה ספרותית של כוהנים של דת נטושה שהתגלגלה
ליהדות.
 .10תמיהה :אם ה' יכול לטעות ,האם הוא גם יכול לחטוא או שהוא תמיד נכון וצודק?
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ארבע אמהות? אני סופר שישה – לא לקטנים.
פוסט זה מדבר על נושאים שלא לגמרי מתאימים לקטנים ועל כן ,תשתדלו אם אתם קטנים
לא לקרוא .אם קראתם אבל את משחקי הרעב אז כנראה שאתם כבר בסדר עם לקרוא את
הפוסט הבא .והנה הקטע:
על ארבע אמהות אין חילק.
שרה ,אשתו של אברהם .זאת בנוסף להגר ולפילגשו קטורה ,ממנה יצאו ,כך קראתי,
המדיינים (יתרו ,חותן משה וביתו ,אשתו של משה ,היו ממדיין).
רבקה ,אשתו של יצחק .לא היו ליצחק החננה נשים נוספות וגם את רבקה אבא שלו סידר
לו בשידוך.
לאה ורחל ,עבורם עבד בפרך יעקב אצל לבן חותנו וקרוב משפחה רחוק קודם לכן בארם-
נהריים ,שם מאוחר יותר כנראה.
למה הגר וקטורה הם לא אמהות? זה כי הם לא הולידו את  12השבטים ,הם אמהות של
עמים אחרים.
ובנושא זה אני רוצה להביא את הקטע שאני קורא לו חזיון ישמעאל השני ,כפי שרשום
בתנ"ך:
"יד ַוי ְַּשכֵם אַ בְּ ָרהָ ם בַ בֹּ קֶ ר וַיִקַ ח-לֶחֶ ם וְּ חֵ מַ ת מַ יִם וַיִתֵ ן אֶ ל-הָ גָר שָ ם עַלִ -שכְּ מָ ּה ,וְּ אֶ ת-הַ ֶילֶד--
ַויְּשַ לְּ חֶ הָ ; וַתֵ לְֶך וַתֵ תַ ע ,בְּ ִמ ְּדבַ ר בְּ אֵ ר שָ בַ ע .טו וַיִ כְּ לּו הַ מַ יִםִ ,מן-הַ חֵ מֶ ת; וַתַ ְּשלְֵך אֶ ת-הַ ֶילֶד,
תַ חַ ת אַ חַ ד הַ ִשיחִ ם .טז וַתֵ לְֶך וַתֵ שֶ ב לָּה ִמ ֶנגֶד ,הַ ְּרחֵ ק כִ ְּמטַ ֲחוֵי קֶ שֶ ת ,כִ י אָ ְּמ ָרה ,אַ ל-אֶ ְּראֶ ה
ַיִשמַ ע אֱֹלהִ ים ,אֶ ת-קֹול הַ ַנעַר ,וַיִקְּ ָרא
בְּ מֹות הַ ָילֶד; וַתֵ שֶ ב ִמ ֶנגֶד ,ו ִַתשָ א אֶ ת-קֹּ לָּה וַתֵ בְּ ךְּ .יז ו ְּ
מַ לְּ אַ ְך אֱֹלהִ ים אֶ ל-הָ גָר ִמן-הַ שָ מַ יִםַ ,וי ֹּאמֶ ר לָּה מַ ה-לְָך הָ גָר; אַ לִ -ת ְּיר ִאי ,כִ י-שָ מַ ע אֱֹלהִ ים אֶ ל-
קּומי ְּש ִאי אֶ ת-הַ ַנעַר ,וְּ הַ ֲחזִיקִ י אֶ ת-יָדֵ ְך בֹו :כִ י-לְּ גֹוי גָדֹול,
קֹול הַ ַנעַר בַ אֲשֶ ר הּוא-שָ ם .יח ִ
א ֲִשימֶ נּו .יט וַיִפְּ קַ ח אֱֹלהִ ים אֶ ת-עֵינֶיהָ  ,וַתֵ ֶרא בְּ אֵ ר מָ יִם ;וַתֵ לְֶך ו ְַּתמַ לֵא אֶ ת-הַ חֵ מֶ ת ,מַ יִם,
וַתַ ְּשקְּ  ,אֶ ת-הַ ָנעַר .כ וַיְּ הִ י אֱֹלהִ ים אֶ ת-הַ ַנעַר ,וַיִגְּ ּדָ ל; ַויֵשֶ ב ,בַ ִמ ְּדבָ ר ,וַיְּ הִ י ,רֹּ בֶ ה
ָארן; ו ִַתקַ ח-לֹו ִאמֹו ִאשָ ה ,מֵ אֶ ֶרץ ִמצְּ ָריִם[ " .בראשית ,כא]
קַ שָ ת .כא ַויֵשֶ ב ,בְּ ִמ ְּדבַ ר פ ָ
למעשה זה חזיון הגר ,או הגר הנביאה  -וזה לפי שנביא הוא כל מי שהיתה לו תקשורת
ישירה עם האל או אחד ממלאכיו ,לא ברור בדיוק אם היא היתה אפילו ערה בזמן שהיא
שמעה את אותו קול כפי שהתנ"ך מספר אבל אחרי זה היה לה נס והיא פקחה את העיניים
וראתה באר מים .וכך הישמעאלים המשיכו.
בנושא של רבקה אני רק רוצה להביא את הפסוק מהמיתוס של האבות שאומר את אילן
היוחסין שלה:
"כ וַיְּ הִ י ,אַ ח ֲֵרי הַ ְּּדבָ ִרים הָ אֵ לֶה ,וַיגַד לְּ אַ בְּ ָרהָ ם ,לֵאמֹּ ר :הִ ֵנה יָלְּ דָ ה ִמלְּ כָה גַם-הִ וא ,בָ נִים--
לְּ נָחֹור אָ חִ יָך .כא אֶ ת-עּוץ בְּ כֹּ רֹו ,וְּ אֶ ת-בּוז אָ חִ יו ,וְּ אֶ ת-קְּ מּואֵ ל ,אֲבִ י א ֲָרם .כב וְּ אֶ ת-כֶשֶ ד וְּ אֶ ת-
ֲחזֹו ,וְּ אֶ ת-פִ לְּ ּדָ ש וְּ אֶ ת-יִ ְּדלָף ,וְּ אֵ ת ,בְּ תּואֵ ל .כג ּובְּ תּואֵ לָ ,ילַד אֶ תִ -רבְּ קָ ה; ְּשמֹּ נָה אֵ לֶה יָלְּ דָ ה
ּושמָ ּה ְּראּומָ ה; וַתֵ לֶד גַם-הִ וא אֶ ת-טֶ בַ ח וְּ אֶ ת-גַחַ ם,
ִמלְּ כָה ,לְּ נָחֹור אֲחִ י אַ בְּ ָרהָ ם .כד ּופִ ילַגְּ שֹוְּ ,
וְּ אֶ ת-תַ חַ ש וְּ אֶ ת-מַ ֲעכָה{ .פ}"
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היו שלושה אחים לתרח הסב ,האב של אברהם ,הרן ונחור ואברהם .הרן מת בדרך ונחור
נשאר בארם נהריים .ארם לפי הפסוקים האלה הוא הנין של תרח ,תרח  -נחור  +מילכה -
קמואל  -ארם .
רבקה היא הנינה של תרח ,תרח  -נחור  +מילכה  -בתואל  -רבקה.
יצחק הוא הנכד של תרח ,תרח  -אברהם  -יצחק.
ואפשר לקרוא על זה עוד הלאה.
עכשיו יעקב וכאן מופיעות עוד  2אמהות:
"ות ֶרא ָרחֵ ל ,כִ י ל ֹּא יָלְּ דָ ה לְּ ַיעֲקֹּ ב ,ו ְַּתקַ נֵא ָרחֵ ל ,בַ אֲחֹּ תָ ּה; ַות ֹּאמֶ ר אֶ לַ -יעֲקֹּ ב הָ בָ ה-לִ י בָ נִים,
וְּ ִאם-אַ יִ ן מֵ תָ ה אָ נֹּ כִ י .ב וַיִ חַ ר-אַ ף ַיעֲקֹּ ב ,בְּ ָרחֵ ל; ַוי ֹּאמֶ ר ,הֲתַ חַ ת אֱֹלהִ ים אָ נֹּ כִ י ,אֲשֶ ר-מָ נַע ִממֵ ְך,
פְּ ִרי-בָ טֶ ן .ג ַות ֹּאמֶ ר ,הִ נֵה אֲמָ ִתי בִ לְּ הָ ה ב ֹּא אֵ לֶיהָ ; וְּ תֵ לֵד ,עַל-בִ ְּרכַי ,וְּ ִאבָ נֶה גַם-אָ נֹּ כִ י,
ִממֶ נָה .ד ו ִַתתֶ ן-לֹו אֶ ת-בִ לְּ הָ ה ִשפְּ חָ תָ ּה ,לְּ ִאשָ ה; ַו ָיב ֹּא אֵ לֶיהָ ַ ,יעֲקֹּ ב .ה וַתַ הַ ר בִ לְּ הָ ה ,וַתֵ לֶד
לְּ ַיעֲקֹּ ב בֵ ן .ו ַות ֹּאמֶ ר ָרחֵ לּ ,דָ נַנִי ֱאֹלהִ ים ,וְּ גַם שָ מַ ע בְּ קֹּ לִ י ,וַיִ תֶ ן-לִ י בֵ ן; עַל-כֵן קָ ְּראָ ה ְּשמֹו,
ּדָ ן .ז וַתַ הַ ר עֹוד--וַתֵ לֶד ,בִ לְּ הָ ה ִשפְּ חַ ת ָרחֵ ל :בֵ ן שֵ נִי ,לְּ ַיעֲקֹּ ב .ח ַות ֹּאמֶ ר ָרחֵ ל ,נַפְּ תּולֵי אֱֹלהִ ים
נִ פְּ תַ לְּ ִתי עִ ם-אֲחֹּ ִתי--גַם-יָכֹּ לְּ ִתי; ו ִַתקְּ ָרא ְּשמֹו ,נַפְּ תָ לִ י .ט וַתֵ ֶרא לֵאָ ה ,כִ י ע ְָּמדָ ה ִמלֶדֶ ת; ו ִַתקַ ח
אֶ ת -זִלְּ פָה ִשפְּ חָ תָ ּה ,ו ִַתתֵ ן אֹּ תָ ּה לְּ ַיעֲקֹּ ב לְּ ִאשָ ה .י וַתֵ לֶד ,זִלְּ פָה ִשפְּ חַ ת לֵאָ ה--לְּ ַיעֲקֹּ ב
בֵ ן .יא ַות ֹּאמֶ ר לֵאָ ה ,בגד (בָ א גָד); ו ִַתקְּ ָרא אֶ תְּ -שמֹו ,גָד .יב וַתֵ לֶד ,זִלְּ פָה ִשפְּ חַ ת לֵאָ ה ,בֵ ן
שֵ נִי ,לְּ ַיעֲקֹּ ב .יג ַות ֹּאמֶ ר לֵאָ ה--בְּ אָ ְּש ִרי ,כִ י ִא ְּשרּונִי בָ נֹות; ו ִַתקְּ ָרא אֶ תְּ -שמֹו ,אָ שֵ ר".
וכאן ,הזמן להעלב בשם כל העבדים לדורותיהם ושפחות המין ,הפטנט הזה כבר לא עובד
במאה ה .21למעשה הוא אפילו קצת מקומם.
בלהה ילדה לפי פסוקים אלה את דן ונפתלי ,לפי פטנט של רחל העקרה אז בתחרות לידות
עם אחותה הבכורה והפוריה יותר לאה .בלהה היתה שפחה של רחל ולא צריך להגיד
שיכול להיות שהיא פשוט ציוותה עליה את זה( .מגלל זה ,לא לקטנים בכותרת).
ואז זילפה שהיתה במרוץ חמוש עם אחותה נתנה לה את זילפה אף שלפי השם הראשון,
גד ,ללא הסוגריים הנחמדים שאחרי "בגד" במקור ,זאת היתה מבחינתה בגידה בה .זילפה
ילדה את גד ואשר  -עוד שמות של שבטים.
אברהם -יצחק.
יצחק -יעקב ועשיו (שעיר ,ממנו יצאו האדומים איתם התאחדנו בימי בית שני)
לאה -לאה היא אמם של שישה מתוך שנים עשר בניו
של יעקב :ראובן ,שמעון ,לוי ,יהודה ,יששכר וזבולון ,ושל בתו דינה.
זילפה-זִּלְּ פָּ ה ,דמות מקראית ,אמם של גד ואשר ,שפחתה של לאה ואשתו הרביעית
של יעקב.
רחל -יוסף ( 2שבטים :אפרים ,מנשה) ,בנימין.
בלההִּ -בלְּ הָּ ה ,דמות מקראית ,הייתה אמם של דן ונפתלי ,שפחתה של רחל ואשתו
השלישית של יעקב .לעתים מכונה גם פילגש.
אבל נראה שכבר חז"ל הסכימו איתי ,לפעמים ,שיש שישה ולא ארבע אמהות ,כך רשום
בויקיפדיה:
"בניגוד לאמירה הרווחת אודות ארבע אמהות שהשתרשה בשיר "אחד מי יודע" ,כאשר
התורה מסכמת את מניין השבטים היא מונה את בלהה וזלפה כחלק מהאמהות (בראשית
לה ,כב-כו) ,ואף חז"ל מציינים במספר מקורות שיש שש אמהות ומונים את בלהה וזלפה
253

בתוכן (כך לדוגמה במדרש שיר השירים רבה" :שש עגלות צב ...ו' כנגד ו' אמהות -שרה
רבקה רחל לאה זלפה בלהה" ,שם ,פרשה ו)".
אז נחמד להמציא את הגלגל מחדש לפעמים..
אבל בפולקלור החילוני של היום ידוע באמת רק על ארבע אמהות.
ואני אומר שאם חז"ל היו מספיק הוגנים בעידן של עבדים לקרוא לאמהותינו (למעשה
אנחנו של לאה ,אמהות  12השבטים) שישה ככה גם אנחנו נוכל ,בעידן שבו העבדות
החוקית נחשבת לחטא מהעבר ,אפשר להיות נאורים ולשנות את השיר המטופש.
"שלושה אבות שישה אמהות חמישה חומשי תורה שישה סדרי משנה שבעה ימי שבתא
שמונה ימי מילה תשעה מי יודע".
למען הצדק .אני מוכן לקרוא לזילפה אם .האמא של השבטים גד ואשר.
ולמען האמת .אני מוכן לקרוא לבלהה אם .האמא של השבטים דן (שעל שמו גוש דן,
למרות שהם הגרו בסוף לקצה הצפון של ישראל מגלל הלחץ של הפלשתים) ושבט נפתלי.
ואני מוכן כשזה לא ידרוש הסבר כשאין לי כח לזה להגיד שהיו לנו שישה אמהות :שרה,
רבקה ,לאה ,זילפה ,רחל ובלהה.
וכמו שנאמר בויקיפדיה גם בתנך עצמו במניין השבטים בבראשית לה ,בלהה וזילפה נמנות
כאימהות.
ורק מגלל שיר טיפשי ....באמת חבל .גם אם הוא קליט ,אולי כדאי לתקנן אותו קצת.
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בנועם
אם רעיונות בספר זה מצאו חן בעיניך או שהספר כולו מצא חן בעיניך ,תוכל
לספר עליהם לאנשים אחרים או להמליץ על הספר לחברים ולקרובים .אין אם זה
בעיה ,אבל אם כבר מדובר בהפצה של ספר פילוסופיה על דת ואמונה ,ארצה
לדבר קצת על איך דתות מועברות מקבוצת המאמינים לאנשים מחוץ לקבוצה
המקורית.
יש את הדרך של הכפייה .דרך איום על החיים או הרכוש של הלא מאמינים אם
לא יצטרפו לדת ,למשל כפי שהמוסלמים עשו .או דרך כפייה על ידי חוק – כמו
למשל חוקים במדינת ישראל המחייבים גם את הלא מאמינים לשמור על מנהגים
מסוימים המתאימים ליהדות ואם לא הם עשויים להיקנס.
דרך הכפייה היא לא באמת דרך של שכנוע והיא בהכרח פחות עדיפה על דרך של
שכנוע וכניסה לאמונה דרך רצון (במקרה של שערי האמונה ,בכל מקרה חשוב
רצון חופשי ואמיתי בכך ,אחרת סביר שהתפילה לא תעבוד) ,היא גורמת לעוינות
והיא פחות אצילית ,יפה ומוסרית מהדרך של שכנוע בדרכי הגיון ותועלת .דרך
הכפייה גם פוגעת בחופש של האנשים ובזכויות האדם שלהם לחופש דת וחופש
מדת.
מצד שני ,בדרך של שכנוע – גם הכניסה לאמונה חדשה נעשית יותר טובה וגם
המאמינים הראשונים לא עושים את זה מתוך פחד אלא מתוך רצון וכך כבר בדור
הראשון ,בניגוד למשל למוסלמים כפי הנראה ,האמונה אמיתית וחזקה וגורמת
להרגשה הרבה יותר טובה אצל המאמינים ,מאשר במקרה שבו הם נאלצו לוותר
על אמונתם לא מתוך בחירה אלא מתוך כורח.
ובמקרה של הספר הזה ,אני לא מדמיין מישהו באמת כופה על מישהו אחר לקרוא
אותו ,אבל יש את המצב שבו אדם מסוים מתלהב מרעיונות והוא מנסה בכח,
למשל על ידי ניג'וס ,לגרום לאנשים להקשיב לו – אבל הספר הזה בעצם אומר
שאמונה זה קודם כל עניין של בחירה מתוך רצון ,ועל כן בעצם הרעיון להכריח
מישהו להקשיב לך גם אם הוא לא מעוניין ורק מנומס כלפיך – הוא לא רעיון טוב,
אם הוא ירצה הוא כבר יקרה לבד.
מצד שני ,אם האנשים מתעניינים ,ומצאת בספר זה תועלת ,באמת אין זה רע ואף
זה דבר טוב וחיובי לספר להם ואולי גם לנסות לשכנע אותם במשהו ,אבל רק
בנועם .אחרי הכל ,אתה בעצם עוזר להם ונותן להם אפשרות לראות משהו חדש.
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