נאמני תורה ועבודה

מערך הדרכה והצעות לפעולה
בתנועות נוער
מאת ענת שפירא

המערכים נוסחו בלשון זכר ,אך מכוונים לגברים ולנשים כאחד

מדריך יקר.
בחיינו קיים מתח בין שני יסודות מרכזיים :מצד אחד ,מחויבותנו לרעיון האדם הנברא בצלם א-לוהים ,אשר כדי לממשו,
על כל אחד מאיתנו להתאמץ לחיות מתוך הקשבה עמוקה ודרוכה לנימי נפשו ,לנטיות ליבו ולמצפונו האישי והאנושי;
ומאידך ,השתייכותנו למסורת הברית שכרת הקב"ה ִעם ַעם ישראל .השתייכות זו תובעת מכל אחד מאיתנו לממש בחייו
את אופני הקיום הדתיים והחברתיים הייחודיים לעמנו ,שנרקמו לאורך הדורות ונקבעו בדפוס ברור של מצוות עשה ולא
תעשה ,שהן הדרך לקיום הברית בין עם ישראל לא-לוהיו.
המתח הזה הוא שורשן הרוחני של השאלות ההלכתיות והרעיוניות שנידונו בחוברת זו .בשלוש היחידות הבאות ננסה
לברר מהו מקור ההלכה ,מהי אחריות אישית וכיצד ניתן למזג בין השניים.
מומלץ לקרוא היטב את גוף החוברת ולאחר מכן לקרוא את הרצף של יחידות ההדרכה כולן .כמו כן ,יש לשים לב
שבעמודים הבאים מופיעות מתודות שונות ולצידן מקורות רבים .עליך להתאים את התכנים לחניכיך.
היחידות:
מקור סמכות ההלכה  -ביחידה זו ננסה לברר :מהי הלכה? כיצד בנויה ההלכה? מה מקור סמכותה? מה מקור סמכותו
של הרב? האם יש מקום למחלוקת בעולם ההלכה?
אחריות אישית רוחנית  -מהי בחירה אישית? מה פירושה של קבלת אחריות? כיצד מתקבלות החלטות? ננסה לברר
אודות אחריות האדם על מעשיו ומקור בטחונו בעצמו ובהכרעותיו.
עשה לך רב – יחידה זו ממזגת בין שתי היחידות הקודמות ,ומנסה לענות על השאלות :כיצד אדם בוחר את רבו? כיצד
בונה תלמיד מערכת יחסים ראויה עם רבו? מה בין בחירה ואחריות אישית לבין תפקידו וסמכותו של הרב?

יחידת פתיחה :האם צריך רב?

מטרות:
יחידה זו מהווה פתיחה למערך ההדרכה כולו .מטרתה לעורר דיון בנושא האחריות האישית אל מול סמכות
החכמים ,ולהציג את הדעות השונות העולות בנושא.
פעולה זו יכולה לשמש הן כיחידה בפני עצמה והן כחלק מיחידה מספר .1

האם צריך רב?

מבוא למדריך
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אפשרות ראשונה:
נציג לחניכים דוגמאות של שו"ת סלולרי (נספח  )1ונדון :מה תפקידו של השו"ת? האם השו"ת מהווה תחליף לעיון
בקיצור שולחן ערוך? האם הוא עלול להסיר מהאדם את אחריותו לברר את ההלכה בעצמו? האם תפקיד הרב
הוא לענות על שאלות בסלולרי? האם עלינו לשאול את הרב כל שאלה? אילו שאלות ראוי לשאול רב ואילו לא?
דרך מתודה זו ננסה לעורר דיון בדבר תפקידם וסמכותם של הרבנים( .חשוב להבהיר כי הצגת השו"ת הסלולרי
נועדה לצורך תרגיל ,ולא כאמירה לפיה תפקיד הרב בימינו מתמצה במענה לשאלות בסלולרי).

אפשרות שנייה:
נקרא עם החניכים את מאמרו של הרב ד"ר אריאל פיקאר (נספח  )2ונשאל את החניכים מהו ,לדעתם ,תפקידו
של הרב :האם הרב נתפס ככתובת לשאלות הלכתיות או כמורה דרך? האם לאחר פסיקתו נעמיד סימן שאלה
או סימן קריאה? האם היא מחייבת ,או היא בגדר המלצה?
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בכל תחומי החיים האחרים בעולם המודרני תפיסה היררכית מסוג זה אינה
קיימת עוד .רובנו איננו חושבים שהידע של מנהל המחלקה בבית החולים
הוא ידע נשגב  -אנו תמיד מחפשים חוות דעת שנייה .איש מאיתנו (כך אני
מקווה) אינו חושב עוד שהגנרל או שר הביטחון הם בעלי סמכות מוחלטת
בענייני צבא ובטחון .השיטה הדמוקרטית מציבה אנשים בעמדות מפתח
של מנהיגות ,אך היא מציבה אותם שם כבני אדם ולא כבעלי כוח עליון.

מתוך העלונים "עולם קטן" ו"מעייני הישועה"

נספח 2
רב לכם :הגיע הזמן להתבגר מן הרבנות
זמן קצר לאחר שסיימתי כהונה של שבע שנים כרב הקיבוץ שלוחות ,חדלתי להשתמש
בתוארי הרבני .הסיבה העיקרית לכך הייתה שחשבתי כי התואר "רב" מתאר תפקיד
ולא מעמד ,ולכן משפרשתי מתפקידי הרבני איני ראוי עוד לשאת תואר זה  -הרב
צריך לשאת באחריות לקהילתו ,על כל המשתמע מכך ,ואני לא נושא באחריות זו.
נוסף לכך ,חשתי שכאדם פרטי התואר "רב" מגביל אותי ,והעדפתי להשמיע את דעותיי
בעניינים דתיים ,אידאולוגיים ופוליטיים בתור עמדותיי הפרטיות ולא בתור אמירה
רבנית .חשתי שהתואר "רב" מקנה לאמירות שלי בתחומי היהדות איזושהי נופך סמכותי
 "הנה ,אפילו הרב… אמר כך וכך" .לא רציתי להתחייב לכך שהדברים שאני אומראכן תואמים את תפיסת ההלכה האורתודוקסית ,והעדפתי להגיד אותם כאדם פרטי.

החברה הדתית-המודרנית צריכה להתבגר :אנשים ונשים הנוהגים לקבל
החלטות חשובות ביותר בחיים הפרטיים שלהם ובחיי הקהילה והחברה אינם
יכולים להשאיר את התחום הדתי וההלכתי בסמכותם הבלעדית של רבנים,
חכמים ומוסריים ככל שיהיו .לא מעט מתלמידי החכמים נתברכו בכריזמה דתית
מופלאה ,אך עלינו לזכור  -כריזמה יכולה לעוור עיני חכמים ולסלף דברי צדיקים.

במהלך השנים הלכה והתגבשה בקרבי תודעה חריפה יותר ,שחורגת מתחושותיי
האישיות .היכרות מעמיקה (מגוף ראשון ,כאמור) עם העולם הרבני ועם קהילות דתיות
מודרניות הביאה אותי למחשבה כי הגיע הזמן להוציא את התואר "רב" אל מחוץ
ללקסיקון התארים הדתיים ולהמירו בתואר עתיק לא פחות " -תלמיד\ת חכמים".

לרבנים תפקיד חשוב בעידוד ההתבגרות הזו של החברה :עליהם לדעת מתי
לדבר ומתי לחשות; עליהם לדעת כי לפעמים התשובה הנכונה ביותר לשאלה היא
השתיקה .יכולת השתיקה היא אחד האתגרים המוצבים כיום בפני רבנים ,בעקבות
הקלות הבלתי נסבלת בפנייה של אנשים אליהם .ישנם נושאים שבהם אדם צריך
לקחת את מלוא האחריות האישית על עצמו ,ולעתים על הרב להשיב לשואל או
לשואלת" :חשוב בעצמך!" "התמודד!" "תלמד!".

סמכות הרב כיום נתפסת כחורגת מעבר להיותו חכם בעל ידע תורני .בקרב רבים הרב
נחשב למי שסמכותו נובעת מכוח עליון ,ולכן פסיקותיו והנחיותיו אינן רק עצות טובות
אלא הן פסק הלכה .בקהילות רבות בזרם החרדי ואף בזרם הציוני-דתי  -בעיקר זה
המכונה חרד"לי  -נחשבים הרבנים לבעלי סמכות כמו-מיסטית (ואולי אף מיסטית ממש).
הם קובעי המדיניות בנושאים אידאולוגיים ,פוליטיים וחינוכיים .הם "אוסרים" או "מתירים"
בשאלות הלכתיות .הם מורי התורה והמומחים לחינוך ילדים ובני נוער ,והם גם יועצים
בתחומי הנפש ליחידים ולזוגות .מדובר בהיקף נרחב מאוד של סמכויות ותחומי עיסוק,
אך כאמור ,לא ההיקף הוא מוקד הבעיה ,אלא אופייה של הסמכות המוקנית לרבנים.

מתוך :דעות ,גיליון  ,47סיוון תש"ע
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לכן הם נדרשים תמיד לתת דין וחשבון ועליהם לעמוד בפני ביקורת ציבורית
מתמדת ,ובסוף קדנציה הם יוחלפו גם אם היו טובים ומוצלחים .זאת ועוד,
המודרניות יצרה דמוקרטיזציה ונגישות של הידע .הידע בכל תחומי החיים נעשה
מקצועי יותר ,אך גם שקוף יותר ונתון לביקורת .המומחיות מתפזרת והעוצמה
הכרוכה בה מתבזרת .כל אלו מחלישים את כוחם של בעלי הסמכות ,וטוב שכך!
זהו מאפיין של המודרניות ,שמציבה במרכז את האוטונומיה והחירות האנושית.
איש אינו מחזיק עוד כבתקופת הרנסנס בידע בכל תחומי החיים .איש אינו גם
פסיכולוג ,גם מדינאי ,גם מומחה במגוון אדיר של תחומים הלכתיים ותורניים
וגם המורה של הילדים שלך לערכים ולמוסר ופוסק ההלכה  -מלבד" ...הרב".
נדמה לי שעלינו להגיע למסקנה כי אין זה נכון שכוח ועוצמה כה רבים יתרכזו בידי
אדם אחד ולאורך זמן .הסמכותיות הרבנית הקיימת היום עלולה לאפשר שחיתות
מסוגים שונים (כמו בכל שררה מוגזמת אחרת) .אך מעבר לכך ,היא בעייתית
מבחינה רוחנית מפני שהיא מסירה את האחריות מאנשי השורה .למה לחשוב
בעצמי כשאפשר לשלוח מסרון או מייל לרב ולקבל תשובה לשאלות" :היכן היה
א-לוהים בשואה"" ,האם זה בסדר שתהיה לי חברה"" ,מה דעת הרב על אובמה"?

אריאל פיקאר

האם צריך רב?

האם צריך רב?
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יחידה מספר  :1מקור וסמכות ההלכה
מטרות:

מהלך הפעולה:
•שלב א'  -פתיחה  -אני מאמין ברב?
•שלב ב' -מהי הלכה ומה מקור סמכותה?  -לימוד משותף
•שלב ג' -תפקידה של המחלוקת :אלו ואלו דברי א-לוהים חיים  -מפגש עם פסיקות שונות
•שלב ד' -תוקף ההלכה בזמן שאין בית דין

שלב א'– אני מאמין ברב?
משחק אמון( :ניתן לשחק משחק אחד או את שני המשחקים)
מעגל אמון :החניכים עומדים במעגל .במרכז המעגל עומד אחד החניכים בעצימת עיניים ,כשרגליו צמודות אחת
לשנייה וידיו צמודות לגופו .על החניך להשליך את עצמו לאחור ,כאשר שאר החניכים תופסים אותו ומוסרים אותו
לצדדים השונים .על רגליו של החניך להישאר נטועות בקרקע ,וגופו מוטה לצדדים על פי חברי הקבוצה .יש להבטיח
את שלומו של החניך!
מבוך אמון :חלוקה לזוגות .אחד מבני הזוג עוצם עיניים ואוחז בעיפרון .בן זוגו ,שעיניו פקוחות ,צריך להובילו במבוך
מצויר באמצעות הסברים .ההכוונה תהיה רק על ידי מילים .במידה ובן הזוג יוצא מן הקווים ,עליו להתחיל מההתחלה.
הזוג המנצח הוא זה שסיים הכי מהר ולא יצא מהקווים( .נספח )1

דיון ושיתוף בתחושות:
Õ
Õ
Õ
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על מנת לברר שאלה זו ,עלינו להבין לעומק מהו מקור סמכותם של חכמי ההלכה.

Õ Õמהי הסיבה שבגינה הוענקה דווקא לבית הדין הגדול ולחכמים היושבים בו הסמכות להכריע ולפרש את דיני
התורה?
Õ Õמהו בסיס התוקף והסמכות של קביעותיהם ההלכתיות?
Õ Õמהו יתרונם על פני כל אדם אחר ששואף להבין ולפרש את חוקי התורה על פי הבנתו שלו?
ביחס לשאלה זו אנו יכולים למצוא במקורות חז"ל ובראשונים שלוש תשובות עקרוניות השונות זו מזו:
א .מסורת
אחת העמדות המקובלות והמוכרות ביותר בנוגע למקור התוקף של סמכות בית הדין ,גורסת שבית הדין מייצג בעצם
את האמת ההלכתית שניתנה למשה בסיני:
'אלה החוקים והמשפטים והתורות ...בהר סיני ביד משה' ,מלמד שניתנה התורה הלכותיה ודקדוקיה
ופירושיה ע"י משה מסיני.

(ספרא בחוקותי ח ,יב)

מסכת אבות פותחת במשנה:
משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה...

(אבות א ,א)

בספרו יחל ישראל כותב הרב ישראל מאיר לאו:
התנא מסביר לנו כמה עקרונות בסיסיים ביהדות ,מקור סמכותה של התורה שבעל פה ,מסורת רציפה
ומפורטת ביותר ,כל יהודי יכול לדעת כיצד ועל ידי מי הועברה התורה מעת קבלתה על ידי משה רבנו
במעמד הר סיני לעיני כל ישראל עד לימינו אנו .לכל הלכה יש מקור ולכל מימרא יש אב.
לפי הרב לאו ,זו גם הסיבה שמסכת אבות נקראת כך:
ללמדך כי יש אב למסורת ,וכי דברי תורה אינם נלמדים באופן תלוש ממקורם ,לכל מימרא יש מקור
ולכל דין יש שורש.
ב .חכמה
ישנה עמדה נוספת ,לפיה ההתגלות בסיני אינה אלא בסיס לתהליך פרשני ,שבו בני האדם והחכמים שקיבלו את התורה
הם אלו שאמורים לפרש אותה ,ומתוך לימודם ,להסיק את המסקנות המעשיות הנובעות ממנה .החכמים המייצגים את
מסורת ההלכה זוכים ל'סייעתא דשמיא' בתהליך עיצוב ההלכה ופרשנותה.
 ...וכל שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין ,כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא
יעזוב את חסידיו ,לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול .ולשון ספרי' :אפילו מראין בעיניך על הימין
שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין  -שמע להם' ..
(רמב"ן על התורה ,דברים י"ז ,יא)
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Õ

Õאיך הייתה התחושה להוביל ,ובעיקר להיות מובל?
Õמה תרם להצלחה ,ומה הקשה עליה?
Õננסה לברר עם החניכים :מה מאפשר לי לתת אמון מלא במי שעומד מאחורי ,ומה מקשה? מתי אנחנו מוכנים
לתת למישהו להוביל אותנו בעיניים עצומות ,ומתי לא?
Õנבקש מהחניכים להשוות בין המציאות שבמשחק לבין היחסים בין רב לתלמיד :האם אנו מוכנים להתמסר ולתת
אמון מלא לדעת הרב? האם אנו הולכים אחריו בעיניים עצומות? איזו תחושה שמלווה אותנו?

עצם קיומה של סמכות תורנית-הלכתית מרכזית בעלת סמכות פסיקה והכרעה בכל הקשור לאופן קיומן של מצוות
התורה ,מבוסס על הנאמר בספר דברים יז ,ח-יג:
ִּכי יִ ּ ָפלֵ א ִמ ְּמ ָך ָדבָ ר לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֵ ּבין דָּ ם לְ ָדם ֵ ּבין דִּ ין לְ ִדין וּבֵ ין נֶ גַ ע לָ נֶ גַ ע דִּ בְ ֵרי ִריבֹת ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
יך וְ ַק ְמ ָּת וְ ָעלִ ָית ֶאל
ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ בְ ַחר ה' ֱא-ל ֶֹה ָ
את ֶאל ַהכּ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ִ ּים וְ ֶאל ַה ּׁש ֵֹפט ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם וְ ָד ַר ׁ ְש ָתּ
יך ּבוֹ  .וּבָ ָ
ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
וְ ִה ִ ּגיד ּו לְ ָך ֵאת דְּ בַ ר ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט .וְ ָעשִׂ ָית ַעל ִפי ַהדָּ בָ ר ֲא ׁ ֶשר יַ ִגידו לְ ך ִמן ַה ָמקוֹ ם ַההוּא ֲא ׁ ֶשר יִ בְ ַחר ה' וְ ׁ ָש ַמ ְר ָּת
ֹאמר ּו לְ ָך ַּת ֲעשֶׂ ה לֹא ָתסוּר ִמן ַהדָּ בָ ר
לַ ֲעשׂ וֹ ת ְּככֹל ֲא ׁ ֶשר יוֹ רו ָּךַ .על ּ ִפי ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר יוֹ רו ָּך וְ ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֲא ׁ ֶשר י ְ
ֲא ׁ ֶשר יַ ִ ּגיד ּו לְ ָך יָ ִמין וּשְׂ מֹאל

מקור סמכות ההלכה

מקור סמכות ההלכה

ביחידה זו ננסה לברר :מהי הלכה ,ומה מקור סמכותה? מה מעמדו של הרב? האם יש מקום למחלוקת בהלכה,
או האם היא מציגה עמדות חד משמעיות?

ועבודה
נאמני תורה
מהי הלכה ומהו מקור סמכותה? (לימוד משותף)
שלב ב' -
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והצורך במצווה הזאת גדול מאוד ,כי התורה ניתנה לנו בכתב ,וידוע הוא שלא
ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים והנה ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה
תורות .וחתך לנו הכתוב הדין ,שנשמע לבית הדין הגדול העומד לפני השם
במקום אשר יבחר בכל מה שיאמרו לנו...

(רמב"ן על התורה ,שם).

כוחה של הסמכות המרכזית נעוץ לא רק בחכמתה או באמיתות המסורת
שבידה ,אלא בעצם העובדה שבכוחה לרכז סביבה את עם ישראל כולו ,וליצור
את המסגרות והאופנים בהם תוכל להתממש הברית שבין העם לא-לוהיו בכל
תקופה ותקופה.
סיכום ביניים:
•הגישה הראשונה מבססת את סמכות ההלכה על המסורת ,המשמרת את
התוכן המפורש שנאמר בהתגלות בסיני.
•הגישה השנייה מכירה בכך שלא כל התוכן ההלכתי ניתן בסיני ,ובכוחם של
חכמי ההלכה לכוון בפרשנותם האנושית לאמיתה של תורה.
•הגישה השלישית מכירה בכך שבמקרים מסוימים יכול גם בית הדין לטעות
ולהורות שלא כהלכה ,אך בכל זאת יש לציית להכרעותיו ,וזאת כדי לשמר
ולבסס את מעמדו הציבורי של בית הדין ואת אחדותה של ההלכה.
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בשלב הקודם הצגנו שלוש גישות המבררות את מקור סמכותה של ההלכה.
כיצד ,אם כן ,עולם ההלכה והפסיקה מכיל בתוכו מחלוקות ודעות רבות?
Õ Õנציג לחניכים דילמות הלכתיות שונות ,ונשאל :מהי ההלכה? מותר? אסור?
•האם מותר לאכול קטניות בפסח?
•האם מותר ליהודים לעלות להר הבית?
•האם מותר לשמוע מוזיקה בספירת העומר?
•ממתי מתחילים לומר סליחות?
•כמה שעות יש להמתין בין בשר לחלב?
•האם נשים נוטלות ארבעת המינים בברכה?
•האם מותר לחמם נוזלים על הפלטה בשבת?
Õ Õנבקש מהחניכים דוגמאות למחלוקות נוספות שהם מכירים.
נשים לב כי בהלכות שונות ישנן דעות שונות ולעיתים אף מנוגדות .נעורר
דיון :כיצד זה יתכן? כיצד בנושא אחד יכולות להיות דעות שונות ,מגוונות ואף
מנוגדות? ננסה לברר מה משמעות המחלוקת ומה משמעות המשפט "אלו
ואלו דברי א-לוהים חיים".

(חידושי הריטב"א ,עירובין יג ,ע"ב)

שדה העיון שבו עוסקים חכמי ההלכה אינו מכיל אמת נתונה מראש וחד משמעית .ההכרעות אמורות להתקבל
מתוך לקיחת אחריות ושיקול דעת של חכמי ההלכה ,שגם אחריהם לא מובטחת דרך אחת ויחידה שהיא הדרך
ה'נכונה' ,אלא דרך שהתקבלה בהליך ראוי בבית הדין הגדול שהוא הוא עיקרה של התורה שבעל פה.
ר' צדוק הכהן מלובלין מסביר את הדעות והפירושים השונים כחלק מובנה מעולם ההלכה:
ואור תושב"ע הוא גם כן מאור שבראו השי"ת ,ואע"פ שהכול הוא מה שחידשו סופרים וחכמי
ישראל .הוא רק שנדמה בעיני האדם שהוא הממציא והמחדש האור ההוא ,אבל באמת הוא מצד
שהשי"ת שמאיר בליבו האור ההוא .וכמ"ש (עירובין יג) אלו ואלו דברי אלוקים חיים ,כולם מפי
אדון כל המעשים...
(ר' צדוק הכהן מלובלין ,פרי צדיק ,בראשית ע"ג)

					
•אוסף מקורות נוספים לגבי "אלו ואלו דברי א-לוהים חיים" באתר גשר:
http://www.gesher.co.il/page.asp?id=416

שלב ד  -ההלכה בהיעדר סמכות מוסדית
מוסד זה של בית הדין הגדול חדל מלהתקיים במתכונתו המלאה כארבעים שנה לפני חורבן הבית השני ,וחדל
להתקיים לחלוטין כבר במאה החמישית לספירה .מה כוחה של הסמכות ההלכתית בתקופה שלאחר הפסקת
פעולתו של בית הדין הגדול? למי נתונה הסמכות הזו ,ומהם גבולותיה?
על פי התפיסה המקובלת בציבור ,פוסקי ההלכה המרכזיים לאורך הדורות ממלאים באופן כזה או אחר את
מקומו של בית הדין הגדול ,ולכן לפסיקותיהם ולהכרעותיהם ההלכתיות ישנו תוקף מחייב ,זאת בדומה לסמכותו
של בית הדין הגדול בתקופת כהונתו.
ר' נחמן מברסלב מסביר כי גם היום לרב ולמנהיג יש נבואה ,ומתוך כך נובעת סמכותו:
ועל כן צריכין לחפש ולבקש מאוד אחר מנהיג אמיתי להתקרב אליו .כי כל מנהיג ומנהיג יש לו
בחינת רוח ונבואה ,וגם עכשיו שבטלה הנבואה ,אף על פי כן בהכרח שיהיה להמנהיג בחינת 'רוח
אחרת' מה שאין נמצא בשאר ההמון דעל ידי זה זכה להיות מנהיג .כי בלא זה ,מפני מה יזכה זה
דייקא להיות מנהיג ולא אחר? אך באמת כל מנהיג ומנהיג של ישראל יש לו בחינת 'רוח אחרת'...
וזהו ...בחינת רוח הקודש רוח נבואה ...מה שאין נמצא בשאר ההמון ...אף על פי שאינו רוח
הקודש ממש לידע עתידות ,אף על פי כן הוא בבחינת רוח הקודש רוח נבואה.
(ליקוטי מוהר"ן תנינא ,ח ,א)

החזון איש מסביר שחלק מהשגחתו של הקב"ה היא שבכל דור ודור יימצאו אנשים שיוכלו להורות הלכה:
השגחתו יתברך הוא בכל דור ודור על היחידין ששתלן בכל דור להורות חוקיו ומשפטיו לישראל,
וכשהן מעמיקין בהלכה הן בשעה זו כמלאכים ורוח ממרום שורה עליהן.
(החזון איש ,קובץ אגרות ,חלק א' אגרת ל"ג)
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שלב ג'  -תפקידה של המחלוקת" :אלו ואלו דברי א-לוהים חיים"

'אלו ואלו דברי א-לוהים חיים' .שאלו רבני צרפת ז"ל :היאך אפשר שיהו שניהם דברי אלהים חיים
וזה אוסר וזה מתיר? ותירצו ,כי כשעלה משה למרום לקבל תורה הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט
פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר ,ושאל להקב"ה על זה ,ואמר שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל
דור ודור ויהיה הכרעה כמותם ,ונכון הוא לפי הדרש ובדרך האמת יש טעם וסוד בדבר.

מקור סמכות ההלכה

מקור סמכות ההלכה

ג .אחידות ההלכה
העמדה השלישית באה לידי ביטוי בדברי הרמב"ן בפרשנותו למצוות "לא
תסור" .הרמב"ן מסביר כי תפקידם של חכמי ישראל הוא לדאוג לאחידות
ההלכה:

נאמני תורה ועבודה
בפירושו לגמרא ,מביא הריטב"א את דברי חכמי צרפת:
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האם צריך רב?

הרמב"ם טוען כי סמכותו של התלמוד כספר הלכה מחייב יונקת את כוחה בראש ובראשונה מכך שהוא הספר האחרון
שנכתב והתקבל בכל תפוצות ישראל:
נמצא רבינא ורב אשי וחבריהם .סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה .ושגזרו גזירות
והתקינו התקנות והנהיגו מנהגות ופשטה גזירתם ותקנתם ומנהגותם בכל ישראל בכל מקומות מושבותם.
ואחר בית דין של רב אשי שחבר הגמרא וגמרו בימי בנו ,נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר והגיעו
לקצוות ואיים הרחוקים...

והנה הלימוד נקרא מלחמה ...אם כן גם התלמידים לוחמים יקראו ...ואסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו
כשיש לו קושיות עליהם ,ולפעמים יהיה האמת עם התלמיד וכמו שעץ קטן מדליק את הגדול .וזה
שאמרו' :יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק באבק רגליהם' ,מלשון 'ויאבק איש עמו' ,שהוא עניין
התאבקות מלחמה ,כי מלחמת מצווה היא .וכן ...רבותינו הקדושים ...המחברים המפורסמים וספריהם
איתנו ,הנה על ידי הספרים אשר בבתינו ,בתינו הוא בית ועד לחכמים אלה ,הוזהרנו גם כן וניתן לנו רשות
להתאבק וללחום בדבריהם ...ולא לישא פני איש ,רק לאהוב האמת.

נספח 1

מקור סמכות ההלכה

מסורת הלכתית אחרת נמצאת בבית מדרשו של ר' חיים מוולוז'ין .על פי גישה זו ,אף לפוסקים החשובים ביותר אין
סמכות מוחלטת בפסיקה ההלכה ,וכאשר דבריהם אינם עולים בקנה אחד עם האמת ההלכתית כפי שהיא מצטיירת
בדעתו של החכם  -אין ללכת בהתאם לפסיקתם ,אלא בהתאם לאמת .כך כותב ר' חיים מוולוז'ין בפירושו למסכת
אבות:

נאמני תורה ועבודה

(רוח חיים לאבות פרק א ,משנה ד)

ר' חיים מוולוז'ין רואה את התלמיד כמי שנדרש לעיתים להיאבק עם רבותיו .לא רק רבותיו האנושיים ,אלא גם הרבנים
המופיעים בספרים .חוויה אמיתית ומלאה של לימוד תורה ושל צמיחה רוחנית ,כוללת בין השאר את יכולתו של האדם
לעמוד בפני התוכן שאותו הוא לומד  -ולומר את דעתו החולקת.
המציאות שבה לא קיימת סמכות הלכתית מרכזית המכריעה ומחליטה עבור הציבור כולו בסוגיות שעומדות על הפרק,
פותחת פתח לאפשרות מרגשת ומשמעותית הרבה יותר .מציאות זו מאפשרת ואולי אף מחייבת את האדם היחיד
לקחת אחריות גדולה הרבה יותר על עצמו ,ולעצב באופן אקטיבי ומעורב את הכרעותיו ההלכתיות .היחיד נדרש
להפעיל את שיקול דעתו ולהחליט בהן בעצמו.

סיכום:
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ניסינו לברר מהי הלכה ומהו מקור סמכותה .למדנו כי מקור סמכותם של חכמים יונק מכוח המסורת ,מכוח החוכמה
ומכוח חשיבות אחידות ההלכה .למדנו כי גם כאשר ישנן מחלוקת ודעות שונות בהלכה ,הדבר נובע מן התפיסה
התורנית העמוקה של "אלו ואלו דברי א-לוהים חיים".
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יחידה מספר  :2בחירה ואחריות אישית

נאמני תורה ועבודה

שלב ב' – מדוע ומתי אנחנו בורחים מאחריות?
נספר לחניכים על המחקר הבא:

מטרות:
יחידה זו תעסוק במפגש של האדם עם עצמו .נברר מהן בחירה אישית ,אחריות וקבלת החלטות; ננסה לברר מהי אחריות
האדם על מעשיו ,ביטחונו בעצמו ובבחירותיו.

הצעה לפתיחה:
לפני הפעולה ,היכנסו לחדר בו תעבירו את הפעולה ,הפכו את אחד מפחי הזבל במרכז המעגל ,ופזרו כיסאות הפוכים
וחתיכות לכלוך .כשהחניכים ייכנסו ,אל תעירו דבר ,ובחנו את תגובותיהם לבלגאן.
Õ Õהאם מישהו הרים את הפח או הלכלוכים? האם יש כאלה שראו אך לא נקפו אצבע? האם יש כאלה שהתלבטו,
ומדוע?

שלב א':
 .1דג זהב  -נספר לחניכים את תחילתו של הסיפור המוכר והידוע על דג
הזהב :
לפני שנים רבות מאוד גרו בבקתה דלה על חוף הים דייג זקן ועני ,עם
אשתו הענייה .מדי בוקר היה הדייג יורד אל חוף הים ,פורש את הרשת -
ונפשו מבקשת" :מה קשים הם חיי הדייג; יום ולילה ידאג; רק ידאג .מי יתן
ויזרח לי יום חג ,ואצליח לדוג סוף סוף דג".
והנה יום אחד ,נתמלאה תפילתו של הדייג .גם באותו בוקר הטיל הדייג את
הרשת למים ,וכאשר העלה אותה והציץ אל תוכה  -פרצה מפיו קריאת
שמחה" :הידד! העליתי דג יפה-זנב! דג קסום ,דג פלא ,דג זהב!" ביקש
הדייג לקחת את דג הזהב לביתו ,אך פתאום פתח הדג את פיו ואמר:
"אנא ,דייג טוב עיניים ,החזר נא אותי אל המים .אם זאת תעשה וחסדך
תגלה ,כל אשר תבקש  -אמלא!"
הדג העניק לאותו דייג עני שלוש משאלות.
Õ Õנשאל את החניכים :לו הייתם פוגשים דג זהב ,אילו שלוש משאלות הייתם מבקשים?
נבקש מהחניכים לרשום את משאלותיהם על דף.
Õ Õלאחר מכן נשאל :מדוע כולנו מצפים לאותו דג זהב ,משהו חיצוני שיבוא ויגשים את משאלותינו? לעיתים ברור לנו
כי אותו חלום תלוי במשהו חיצוני; חלומות רבים נשארים בגדר חלום כי אנחנו מחכים לאותו דג הזהב שיבוא ויגשים
אותו ,במקום להבין שכדי להגשים את חלומותינו ,על כל אחד מאיתנו לקחת אחריות ולפעול ללא הרף למענם.

Õ Õנדון עם החניכים  -מדוע זה קורה?
אחת מתוצאות המחקר הראתה כי כאשר הנבדקים הרגישו שהם לא היחידים שעדים לעשן ,הם לא דיווחו על
התקלה מתוך הנחה שאם אכן משהו לא בסדר ,מישהו אחר מבין הנוכחים ידווח על כך ,וזאת למרות העובדה
שהעשן הפריע לעבודתם .מדובר בתופעה של הטלת האחריות על האחרים; העובדה שאנו מאמינים שמישהו
יעשה את המתבקש ,מישהו יקח אחריות ,ובינתיים ,דברים חשובים ועקרוניים לא נעשים על ידי אף אחד .יש נטייה
טבעית אצל בני האדם להעביר את האחריות לאחרים .אותה תופעה מתרחשת ,ככל
הנראה ,גם כשאנו נאלצים לבצע החלטות ולבחור בחירות אישיות שונות.
(אם השתמשתם בהצעה לפתיחה  -כאן ניתן להעיר את תשומת לב החניכים לעובדה
שבחדר ישנם פח וכיסא הפוכים שאיש לא הזיז אותם .לא ייתכן שדבר הזה לא הפריע
בהתחלה לכמה חניכים ,אך מן הסתם כל אחד סמך שמישהו אחר יעשה את מה
שצריך)

אחריות אישית רוחנית
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•שלב א'  -כשהאחריות מתחלקת .בריחה מאחריות.
•שלב ב'  -מדוע ומתי אנחנו בורחים מאחריות?
•שלב ג'  -למה עלי לקחת אחריות?
•שלב ד' -יסוד התשובה הוא לקיחת אחריות של האדם על מעשיו
•שלב ה'  -הביטחון העצמי בעולמי הפנימי

נספר לחניכים את הסיפור הבא:
לפני מספר חודשים ביקרתי כמה עמיתים למחקר באוניברסיטת ג'ונס הופקינס
שבבולטימור ,ארצות הברית .הם ביקשו ממני לפגוש חולה מעניין .איש עסקים מאוד
אינטליגנטי ומצליח שסובל מסרטן הכליה .החולה עצמו ערך מחקר מקיף לגבי מחלתו
וכל אפשרויות הטיפול הקיימות .הוא נפגש עם המומחים הגדולים ביותר בארצות-הברית.
כל אחד ואחד מהם אמר לו" :אתה יודע יותר ממני על הסרטן הזה".
"מה ,אם כן ,אתה רוצה ממני?" שאלתי.
"אני רוצה שתפנה אותי לרופא שיודע יותר ממני ,רופא שיכול להמליץ לי על הטיפול
שעלי לקחת" ,ענה.
אמרתי לו" :אני רוצה לשאול אותך שאלה :נפגשת עם המומחים הגדולים ביותר בארצות
הברית .כולם מודים שאתה יודע יותר מהם .מדוע ,אם כן ,שלא תיקח אחריות על מצבך
ותחליט בעצמך לגבי הטיפול שתקבל?"
בתשובה לכך הוא חייך בעצב ואמר" :או ,כמה קשה לקחת אחריות מעין זו .לקיחת אחריות
היא המפתח".
(משה רוגוזניצקי ,מתוך האתר "בריאה")
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מהלך הפעולה:

חוקרים הושיבו מספר נבדקים בחדרים שונים וביקשו מהם למלא שאלונים .לאחר מכן ,החוקרים החדירו עשן לחדרים
בהם ישבו הנבדקים .חלק מהנבדקים ישבו בחדר לבדם ,אחרים ישבו בקבוצה של שלושה .כמו כן ,הייתה קבוצה
שלישית של נבדקים שאף הם ישבו בקבוצות של שלושה ,אך שניים מתוך השלושה קיבלו הוראה מראש להתעלם
ממצב החירום שנוצר.
התוצאות 75% :מהנבדקים שישבו לבדם יצאו לדווח על המצב תוך שש דקות לכל היותר .נבדקים שישבו בשלישיות
התנהגו בצורה אחרת לגמרי :רק  15%מהנבדקים שישבו בחברת נבדקים אחרים דיווחו .רק  10%מהנבדקים שישבו
בחברת משתפי פעולה טרחו לדווח על המצב.
לאחר שש דקות היו החדרים אפופים בעשן .הנבדקים שפשפו עיניהם מהפיח ,אך נשארו יושבים כדי להשלים שאלונים
תוך סילוק הפיח מפניהם.
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דיון:
Õ Õראינו במחקר הקודם כי כאשר האחריות מתחלקת בין כמה אנשים ,אנו נוטים להפיל אותה על אחרים ,אך מדוע
כאשר האדם ניצב מול עצמו וגורל חייו נתון בידו ,הוא בורח מהחלטה? מדוע הוא מתחמק מלקיחת אחריות על
חייו?

ועבודה
נאמני תורה
ביטחון באחריות:
שלב ה' -

(שלב זה יכול להוות פתיחה ליחידה הבאה' ,עשה לך רב')
לאחר שהחניכים הבינו מהי אחריות אישית הנובעת מצלם א-לוהים שבאדם ,וכיצד הם עצמם אחראים על מעשיהם
ולא אף אחד אחר מלבדם ,נתקדם שלב אחד נוסף וננסה לברר כיצד נפתח בעצמנו ביטחון וניקח אחריות על חיינו.
נלמד יחד עם החניכים פסקה מספרו של הראי"ה קוק ,אורות התורה:

שלב ג'  -למה עלי לקחת אחריות?

האדם הישר צריך להאמין בחייו ,כלומר שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד
נפשו ,שהם טובים וישרים ושהם מוליכים בדרך ישרה.

חופש הבחירה פותח בפני האדם אפיקים רחבים .לא כבול הוא האדם ,בלתי מוגבל הוא בין מצד התורשה
ובין מצד תנאי החיים .בידו להתעלות על התנאים הללו ,בידו להיות בן חורין .אין שום כח בעולם שימנע
ממנו להיות מה שהוא רוצה להיות באמת .מאידך מכאן התביעה הגדולה מה אדם לאחריות על מעשיו.
אין אפשרות לדעת היהדות להסתתר מתחת אילו אמתלות שהן של תנאי חיים ,סביבה ותורשה .האדם
הוא אחראי למעשיו ,ויהיו תנאי חייו קשים כאשר יהיו.
בכח ידיעה זו של חופש הבחירה שרד עם ישראל את תנאי השעבוד והסבל של חיי הגולה ,הטה שכמו
לסבל את שוט נוגשיו ומגף מעניו ,רוחו נשארה איתנה ונשמתו בת חורין ,שום גזרות ושום פורענויות לא
יכלו לשלול מאיש מישראל את חירותו הרוחנית .זו מתנה מה' לאדם לפי השקפת היהדות.

שלב ד' -תשובה ואחריות:
תחרות תירוצים
נבחר שני נציגים ונספר להם את הסיטואציה הבאה :הגעתם לכיתה בלי להכין שיעורי בית והמורה מבקשת הסבר .כל
אחד בתורו יצטרך לתת תירוץ אחר .המנצח הוא מי שהצליח לתת יותר תירוצים .המשחק מדגים כיצד טבע האדם הוא
להעביר את האחריות לסביבה ,להורים ,למשפחה ,לחברים ,לכולם  -פרט ,כמובן ,לאדם עצמו .הדרך לתהליך של
תיקון ותשובה היא אחריות של האדם על מעשיו ,ההבנה כי אף אחד אינו אשם בחטא ובתוצאותיו ,מלבד האדם עצמו.
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אחד מהיסודות של התשובה ,במחשבתו של האדם ,הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו ,שבא
מתוך אמונת הבחירה החפשית של האדם .וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובר עם מצות התשובה שמודה
האדם שאין שום ענין אחד ,שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו ,כי-אם אותו בעצמו .ובזה הוא מברר
לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכלתו על סדרי חייו ומעשיו ,ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב
אל ד' ,לחדש את חייו בסדר הטוב .אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו כאשר ישאב ממקור הדעת ,המתחבר
אל קדושת אור התורה ,המשיבת נפש.

(אורות התשובה ט"ז ,א*)

התשתית של עולם התשובה היא ההכרה ביכולת הבחירה של האדם ,וממילא באחריות המלאה לחטאיו .כשהאדם
יודע שהוא זה שגרם למצבו ,הוא לא זורק האשמות על החברה ,על ההורים ועל הקב"ה ,אלא עומד באומץ מול מעשי
ידיו.

(אורות התורה י"א ,ב)

אחד האתגרים הרוחניים הגדולים שצריך האדם לקחת על עצמו הוא השאיפה לפתח ביטחון עצמי בעולמו הפנימי
ובנטיות רוחו והשקפותיו .ביטחון זה נקנה מכוח יכולתו של האדם לבחון את עצמו ,להעמיק בסוגיות המעסיקות אותו,
ולגבש השקפת עולם ואורחות חיים שהוא מסוגל לעמוד מאחוריהם ולהצדיקם בעיני עצמו ומול סביבתו המשפחתית
והקהילתית.
העיסוק בתורה ובלימוד הוא מרכיב מרכזי באישיות עצמאית ובוחרת .התורה היא הכלי שבאמצעותו אמור האדם
לשפר ולשכלל את האופן שבו הוא משתמש ביכולת הבחירה שלו ,כפי שאומר הרב קוק" :התורה צריכה שתהיה נר
לרגלו ,שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה ,שלפעמים תתע הנפש בתוהו לא דרך".

סיכום:
ראינו כי האדם נוטה להעביר מעליו את האחריות לקבוצה ,לאחר ,לברוח מהאחריות שלו על עצמו ועל מעשיו ,מתוך
פחד ,בריחה ממחויבות ומסיבות נוספות .למדנו כי מעצם בריאתו של האדם בצלם א-לוהים ,הוא מחויב למימוש
עצמי ,לבחירות אישיות ולאחריות ומחויבות על מעשיו .ראינו כי תהליך לקיחת אחריות הינו התנאי ההכרחי לתהליך של
תשובה ותיקון של האדם ,ועל מנת להגשים ולממש את האחריות של האדם על מעשיו עליו לבטוח בעצמו ולעמול על
כך שיוכל לעמוד מאחורי בחירותיו ,מחשבותיו ופועלו ,מתוך תורת חיים.
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נלמד עם החניכים פסקה מספרו של הראי"ה קוק ,אורות התשובה:

וקל-וחמר העם צריך בכללו להאמין באמונה בהירה ונלהבת מאד בחייו בנטיותיו וללכת בהם בבטחה ,אז
ידע איך משתמשים לאורה של תורת חיים.
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הקב"ה נתן לנו את כוח הבחירה ,לבחור בטוב וברע ומתוקף יכולת בחירה זו נתבע האדם לאחריות על מעשיו.
נקרא עם החניכים קטע שכתב הרב שאול ישראלי:

התורה צריכה שתהיה נר לרגלו ,שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה ,שלפעמים תתע הנפש
בתוהו לא דרך .אבל המעמד התמידי צריך להיות הבטחון הנפשי .האיש הישראלי מחויב להאמין ,שנשמה
א-להית שרויה בקרבו ,שעצמותו כלה היא אות אחת מן התורה ,ואות מן התורה היא עולם מלא ,ההולך
ומתרבה לאין שיעור; כי אפלו להתפשטות הרוחנית של גרגר חול אחד גם כן אין מדה וקצב ,ולא יכילו
שנות האדם לבאר את כל המון החוקים המיוסדים בחכמה ומשלבים בדעה וגבורה נוראה שבקרבו.
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יחידה מספר " :3עשה לך רב"

עשה לך רב

נאמני תורה ועבודה

תשובת הרב:

שלום ,
ההורים צריכים להחליט ולא הרב.
רב מביע דעה בשאלות הלכתיות ואמוניות ,שאלות בפרשנות התורה שבכתב ושבעל
פה וכדומה .ייעוץ בנוגע לבחירת שם אינו קשור לרב אלא להורים; ה' מסייע
להורים לבחור שם המתאים לילד .מבחינה יהודית ,ישנו ערך גדול שהשמות יהיו
חיוביים ,עבריים ,ללא החלפת שם בן לבת ולהיפך .אך כל השאר נתון להורים
שהם שותפים לקב''ה בבריאת הילד/ה.
לכל השמות שכתבת יש משמעות חיובית כמובן.
שיהיה במזל טוב

יחידה זו ממזגת בין שתי היחידות הקודמות ,ומנסה לענות על
השאלות :מה יחסי כלפי הרב ,ומהו הקשר הראוי והבריא איתו?
כיצד אדם בוחר את רבו? מה בין בחירה ואחריות אישית לבין
תפקידו וסמכותו של הרב? מטרתה של יחידה זו לעורר ולהציף
שאלות ,ולבחון את מציאותה של אחריות אישית בד בבד עם
סמכות רבנית.

מטרות:
•החניך ילמד את המשמעות הרחבה של הביטוי "עשה לך רב".
•החניך יבדיל בין גישות שונות ביחס לתפקיד הרב בחיי האדם.
•החניך יברר לעצמו כיצד הוא מאמץ בחייו האישיים את הביטוי
"עשה לך רב".

פתיחה
על מנת לעורר דיון אודות תפקידו של הרב ,נקרא בפני החניכים
כמה שאלות שנשאלו באתר מורשת ,בנוגע לקריאת שם לבת .נדון
עם החניכים האם שאלה זו אמורה להיות מופנית לרב; אילו שאלות
אנחנו שואלים רבנים ואילו לא.
.1

תוכן השאלה:

שלום כבוד הרב!
חברים [חילונים] ביקשו שאברר אצל רב לגבי שמות לתינוקת שנולדה שבוע
שעבר .השמות הם :הדר ,שירה ,דניאל ,רותם ורביד.
אגב ,זה סדר העדיפויות שלהם.
השאלה היא מה דעתך?
תודה רבה ,ענבל

תשובת הרב:

שלום וברכה.
ראשית ,נברך אותך ללידה קלה מתוך בריאות ואושר.
השם אוריין כפי שמופיע במילון "אבן שושן" הוא שם של בן .אכן פירוש המילה
אוריין הוא 'תורה' ,כפי שמופיע הביטוי בתלמוד" :בר אוריין"-בן תורה ....לכן,
כדאי לכם לחפש שם אחר של בת ,שמבטא שלמות מסוימת .אפשר למצוא שמות
קרובים כגון :אורלי ,אורית ,אירית ,אורה ,אורנה ,אורנית.
Õ Õלאחר הצגת השאלות לרבנים ,נדון עם החניכים:
•מה ההבדל בין הדעות השונות?
•מה דעתכם :האם רב צריך לתת מענה לשאלות כדוגמת אלה?
•אילו שאלות יש לשאול רב ואילו לא?
ביחידה זו ננסה לברר כיצד אנו מקיימים הלכה למעשה את האמירה "עשה לך
רב" ,מהו רב? מה תפקידו? מה תחום סמכותו? כיצד נבחר רב?

עשה לך רב

54

•פתיחה  -מה צריך לשאול את הרב? שאלות זהות.
•שלב א'  -עשה לך רב – עצה או חובה?
•שלב ב'  -עשה לך רב :
רב אחד ולא כמה.
סמכות רוחנית או כתובת הלכתית? מהו תפקידו של
הרב? מהו טיב הקשר בין הרב והתלמיד?
האדם בוחר את רבו :במי לבחור כרב?
•סיכום
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מהלך הפעולה:

.2

תוכן השאלה:

בעזרת ה' ובשעה טובה תיוולד לי בת בעוד חודשיים .בעלי ואני חשבנו על השם
'אוריין' .עד כמה שאנו יודעים ,פירוש השם הוא 'תורה' .רציתי לדעת האם יש
משמעות אחרת לשם והאם ישנה מניעה לקרוא לילדה בשם זה ?
אשמח לתשובה מהירה.
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ועבודה
שמואל הולשטיין:
נאמני תורההרב

שלב א'  -עשה לך רב  -עצה או חובה?

אין חובה לקחת רב אחד לכל התחומים .ניתן למשל להחליט כי בתחומי ההלכה רב פלוני הוא הפוסק
שלך ,ואילו בתחומי הדרכת חיים ,למשל ,רב אלמוני הוא הפוסק שלך .אולם אין ללכת לרבנים על פי
גחמה משתנית כזו או אחרת ,שאז העניין נהפך לבדיחה [על פי הרמב"ם והר"ן] .אין בכוחו של כל אחד
ואחד להחליט מהו הדבר הנכון בכל מקום ,אלא יש לשמוע מה לתורה יש לומר בעניין ,ובדיוק על כך
אמרו חז"ל "עשה לך רב".

כעת ,נברר את תוכנה ומשמעותה של הקביעה 'עשה לך רב' ,המוזכרת פעמיים במסכת אבות וקשורה לנושא דיוננו:
יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם .יהושע בן פרחיה אומר :עשה לך רב ,וקנה לך חבר ,והוי דן את
כל האדם לכף זכות

(משנה ,אבות א' ,ו).

מן ההקשר שבו מופיעה הקביעה ,נראה כי ניתן לקבוע באופן ברור שמדובר בהמלצה ובהדרכה מוסרית ,ולא בקביעה
הלכתית מחייבת .כפי שהאמרה המופיעה בסמוך 'קנה לך חבר' איננה אמרה הלכתית אלא חינוכית ,כך גם בנוגע
להדרכה שעל האדם לעשות לעצמו רב.
שאלה שהופנתה לרב יובל שרלו ,ראש ישיבת ההסדר פתח תקווה ,באתר מורשת:
שאלה :שלום לרב שליט"א ,בקשר לאמרה הידועה "עשה לך רב" ממסכת אבות  :האם יש חובה על כל
יהודי ליישם אמרה זו גם בימינו ,ואם כן ,איך מיישמים זאת בימינו ?
תשובה :זו אינה הלכה ואינה חובה .זו עצה טובה ,וראוי לכל אדם כי יהיה לו אדם שמושך אותו כלפי
מעלה ,ומוציא אותו מאופק הראיה המצומצם שלו .זה תפקידו של הרב.
במקום אחר מוסיף הרב שרלו:
ישנה חשיבות עצומה ל"עשה לך רב" ,שעיקרה עשיית רב שמושך אותך למעלה ,ואינו מניח לך להיוותר
באותו מקום .כל אחד חייב שיהיה לו 'רב'.

(כ"ו תשרי תש"ע)

Õ
Õ
Õ
Õ

Õמה ההבדלים בין הדעות השונות?
Õמה תפקידו של הרב? כיצד הוא בא לידי ביטוי בקשר הנכון בין הרב לתלמיד?
Õנציג בפני החניכים תמונות שעוסקות בקשר בין רב לתלמיד ,ונדון מהו תפקידו של הרב בחיינו ומה מהות הקשר
בין הרב לתלמיד.
Õלקבוצות ברמה גבוהה ניתן לאחר מכן להעמיק במקורות המובאים בהמשך.

ברוח דומה כותב גם הרב זלמן מלמד בתשובה שפורסמה באתר :yeshiva
תשובה :כל עצה של חכמים נכון לקיים ,ועצה זו במיוחד ,כי על ידי קבלת הדרכה מרב אדם יוכל לכוון את
דרכו בצורה הטובה ביותר על פי דרכה של תורה.

שלב ב' – מה משמעות הביטוי "עשה לך רב"?

עשה לך רב

עשה לך רב

שאלה :האם הקביעה "עשה לך רב" היא מצווה או הדרכה ועצה טובה כמו "קנה לך חבר"?

נלמד עם החניכים מספר פירושים למשנה זו ,כפי שהופיעו בתשובות שונות באתר :yeshiva
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כוונת הדין הוא לשני דברים .דבר ראשון ,שלא יפסוק אדם לעצמו .דבר שני ,שאם הוא הולך ושואל הלכה
מרב אחד ,ולאחר מכן הוא רוצה ללכת לשאול שוב פעם את אותה שאלה מרב אחר ,הוא חייב להודיע
שכבר שאל שאלה זו רב פלוני ,ופסק לו כך וכך.
(י"ח אדר תשס"ה)

הרב יעקב אריאל:
עשה לך רב  -אחד! גיבוב קולות מכמה רבנים עלול לגרום לסתירה .כי לפעמים קולא מצד אחד יש בה
חומרא מצד שני .לדוגמא ,מי שינהג על פי פסיקותיו של הרב עובדיה יוסף בעניין שקיעה כרבינו תם
לקולא לא יכול גם להוציא את השבת מוקדם כמנהג הפוסקים כשיטת הגאונים .יש כאן תרתי דסתרי!
(י"א טבת תשס"ד)
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הרב דב ליאור:

57

נאמני תורה.4ועבודה

להרחבה:
ניתן לחלק את החניכים למספר קבוצות (תלוי בגודל הקבוצה) .כל קבוצה תלמד מקור שונה ותציג אותו בפני המליאה.
מקורות אלו מייצגים תפיסות שונות ביחס לתפקיד הרב:
.1

"למורי ורבי הרב יוסף דב סולובייצ'יק ז"ל ,הייתה גישה מאוד מעניינת.
הרשו לי לספר סיפור שמבהיר את גישתו .כשהייתי תלמיד אצלו בשנות ה 60-התחילו ההפגנות לשחרור
יהודי רוסיה .פעם אחת ארגנו הפגנת ענק על יד בניין האו"ם בניו-יורק .אגודת הסטודנטים של ישיבה-
אוניברסיטי הזמינה מספר אוטובוסים לקחת את התלמידים להשתתף בהפגנה .מה היתה הבעיה ? קבוצה
של ראשי ישיבות בניו-יורק פרסמה מכתב האוסר להשתתף בהפגנה ,מחשש שפעולה כזו עלולה להביא
לתגובה נגדית של השלטון בברית המועצות וע"י כך לפגוע יותר מאשר לעזור.
ריב גדול התפתח בין התלמידים בשאלה מה לעשות ,והחליטו לבסוף לשאול את הרב סולובייצ'יק .הרב
סיים את שיעורו ,וכרגיל ,מי שהיה צריך ללמוד משהו אחר מיהר לצאת מהכיתה ואחרים נשארו איתו
וליוו אותו הביתה .הרב יצא מהכיתה ומסביבו קבוצת תלמידים שדנה איתו בסוגיה של השיעור .כשהוא
למד סוגיה היה לו ריכוז שקשה לתאר .הוא התרכז בסוגיה ,צעד בפרוזדור ,ופתאום פתח את עיניו והבחין
במאות אנשים מסביבו.

.2

"כשאני בעצמי ,מוצא אני את עבודת הרבנים לא בתוכן המעשה של בנין האומה החומרי ,כי אם בהשפעתם
לחדד את הדעות ,המביאות לאימוץ וסידור אורגני לאומי ,לחזק את ההכרה הלאומית ולאמץ ידים רפות
של פועלים מוכשרים לעבודה זו .לעדן את המחשבות ולחדדן .ולהרבות בהן אמונה אמיצה ועמוקה
משפעת הגיוני קודש העצורים בנשמתם ,ולהעלות בזה את התחיה הלאומית כולה למרומי הקודש שמשם
לוקחה .אבל העבודה בפועל ,השיח והשיג עם רבי מלוכה ואדירי הפוליטיקה ,אם מזדמן הדבר שימצאו
לנו רבנים ,שגם להם יד ושם בעבודות כאלו ,אינם כמובן גרועים משאר בני אדם בתור יהודים נאמנים
לעמם .אבל לא מטעם התפקיד של הרבנות".

.3

אהובי ,אחי ורעי ,מאהבה מסותרת תוכחת מגולה .לכו נא ונוכחה! זכרו ימות עולם ,בינו שנות דור ודור
 ההיתה כזאת מימות עולם?! ואיה אפוא מצאתם מנהג זה באחד מכל ספרי חכמי ישראל הראשוניםוהאחרונים ,להיות מנהג ותיקון לשאול בעצה בגשמיות ,כדת מה לעשות בעניני העולם הגשמי ,אף
לגדולי חכמי ישראל הראשונים כתנאים ואמוראים ,אשר כל רז לא אנס להו ,ונהירין להון שבילין דרקיע.
כי אם לנביאים ממש ,אשר היו לפנים בישראל ,כשמואל הרואה ,אשר הלך אליו שאול לדרוש ה' על דבר
האתונות שנאבדו לאביו .כי באמת כל עניני אדם ,לבד מדבר תורה ויראת שמים ,אינם מושגים רק בנבואה
ולא לחכמים לחם ,כמאחז"ל "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" ,ושבעה דברים מכוסים...

(הראי"ה קוק ,אגרות הראיה ,ב ,תש"ז)

(רבי שניאור זלמן מלאדי ,אגרת הקודש פרק כ"ב)

.5

העיקר והיסוד שהכל תלוי בו – ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה ,דבר קטן ודבר גדול ,ולבלתי
לנטות ,חס ושלום ,מדבריו ימין ושמאל כמו שאמרו רבותינו ז"ל (ספרי פ' שופטים) :אפילו אומר לך על
ימים שמאל וכו ,ולהשליך מאיתו כל החוכמות ,ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל בלעדי אשר יקבל
מהצדיק והרב שבדור וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו אינו בשלמות ואינו מקושר לצדיק
(ר' נחמן מברסלב ,ליקוטי מוהרן קמא תורה קכג)

.6

 ...מה יעשה העיוור כשהוא צריך ללכת בדרכי בלתי ידוע לו? – יקח לו פיקח לנהל אותו ,או עכ"פ ישאל
בני אדם פקחים על כל פנה שהוא פונה .כן ממש הזמין לנו השי"ת ברוב חסדיו מורי-דרך ,הלא המה
חכז"ל – חכמי התורה – אשר כל המתבונן בדבריהם יראה עד כמה הייתה ראייתם בהירה ,בכוחות הנפש
של עצמם ושל כל אדם ,ובדרכים אשר על האדם ללכת לטוב לו..
(הרב אליהו אליעזר דסלר ,מכתב מאליהו)

לאחר לימוד המקורות ,נשרטט סקאלה ,בציר האחד שלה ייכתב "אמונת חכמים" ובציר השני "אחריותו של היחיד".
נבקש מהחניכים למקם את השיטות השונות שעלו מתוך המקורות על הסקאלה.

סיכום
פירוש נוסף לאמרה "עשה לך רב" מנסה לאחד בין שתי התפיסות אותן ביררנו ביחידות הקודמות .לפי פירוש זה" ,עשה
לך רב" משמעו :היה אתה עצמך ראוי להיות רב לעצמך .בפירושו יחל ישראל למסכת אבות ,כותב הרב ישראל מאיר
לאו" :בספרי החסידות מתייחסים לאימרה 'עשה לך רב' כדרישה לביקורת עצמית ...עליך לעשות את עצמך לרב
עליך" ...
מסופר כי גולדה מאיר ,שהייתה ראש הממשלה ,תמיד אמרה שהיא הולכת אחרי משה דיין ,שר הביטחון בממשלתה,
בעיניים עצומות ,אך מדי פעם הייתה בודקת שהעיניים שלו פקוחות ...סיפור זה יכול להוות מודל להליכה אחר הרבנים:
נתינת אמון בהם ,ובד בבד מחויבות לפקוח עיניים.
Õ Õעם שתי הנחות היסוד ,האחת בדבר מקורה של סמכותה של ההלכה והרבנים ,והשנייה בדבר האחריות האישית,
עלינו לשאול את עצמנו כיצד ניתן לממש את האמרה "עשה לך רב" .תפקידו של כל אדם לברר לעצמו :האם
הוא עושה לעצמו רב? כיצד? אילו שאלות הוא יבחר להפנות לרבו ואילו לא?

עשה לך רב
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(הרב דניאל טרופר ,בתוך :דרך אפרתה ה' ,תשנ"ה ,עמ' )15-18

(הרמב"ם ,אגרת תימן)
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הרים את הראש וקרא" :מה אתם רוצים?" ניגש אליו ראש אגודת הסטודנטים ואמר לו ,רבי יש לנו שאלה.
למטה מחכים מספר אוטובוסים שהוזמנו להסיע את התלמידים להפגנה באו"ם  :לנסוע או לא לנסוע
? הוא הסתכל מסביב ,נענע את ראשו ,ואמר " :אני לא מבין  -מה השאלה ?" ראש אגודת הסטודנטים
הסביר  :הרי קבוצת ראשי ישיבות פסקו שהנסיעה להפגנה תפגע ביהודים ,ואז הוא אמר" :אני לא מבין
את השאלה ,הרי ההלכה כל כך ברורה .אם ההפגנה תעזור ליהודים  -חייבים לנסוע ,אם היא תפגע -
אסור לנסוע .האם ההפגנה תעזור אם תפגע? מה אתם רוצים ממני? תלכו למומחה בפוליטיקה של רוסיה
ותשאלו אותו".

ודע כי כמו שינצל הסומא בהשענו על הפקח בלכתו אחריו לפי שהוא יודע בעצמו שאין לו עיניים
שיורוהו דרך הישר ,וכמו כן ינצל החולה שאינו יודע מחכמת הרפואות בשמעו עצת הרופא שינהיגו
וידריכהו ,לפי שאינו יודע הדברים הממיתים ולא המחלימים המצילים ,וישמע לעצתו ככל מה שיאמר
לו ,כמו כן ראוי להמון העם למסור משענתו על הנביאים בעלי העיניים האמיתיות ,ודי להם במה
שילמדו להם שהסברא הפלונית אמת והסברא הפלונית אינה אמת ,ואחרי הנביאים – החכמים החוקרים
והרודפים יומם ולילות הסברות והדעות כדי שידעו איזו מהן אמת ואיזו מהן שווא
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נספח - 1

"קלפי רבנים" לצילום  /איור  -שולמית ברוקנר
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Etzah Laderech
Instilling Torah Va'avoda Values in Future Generations

Freedom, Authority,
Responsibility
Rabbinical Authority vs. Personal
Responsibility in Religious Zionism
Rabbi Yitzhak Ben-David

Including an Educational Program for Youth Leaders
By Anat Shapira

What is the relationship between the authority of the Poskim and the
individual's freedom? How should individuals cultivate their religious lives?
How should they make decisions regarding spiritual dilemmas?
Should people use personal discretion or rely on rabbinical Halachic decrees,
or seek modern rabbinical advice?
What role do the rabbis of today fill in one's personal life?
These questions and others are addressed by Rabbi Yitzhak Ben David in this
booklet, which deals with the involvement of Halakhic scholars in everyday
life, based on a firm belief in people’s freedom and their obligation to build
their lives by taking responsibility for their actions.
Etzah Laderech, a joint project of Ne'emanei Torah Va'Avodah and the Kibbutz Hadati, develops
educational material for use by youth and adults for strengthening Torah Va'Avodah values.
To order booklets:

Ne'emanei Torah Va'avoda, 7 Dubnov St.,Tel Aviv, +97236072739
www.toravoda.org.il www.kdati.org.il
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מוקדש לזכרו של

ישראל לבל

אל"מ במיל' ישראל לבל ז"ל

ובתמיכת קרן שורש
וקרן הקיבוץ הדתי

חבר מושב מירון
איש חזון ומעש
מנהיג וחבר
חסד ואמת לרגליו
תורה ואמונה בלבבו
שהקדיש חייו לתחיית
האומה בארצה.
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לדור הבא

חוברות נוספות בסדרה:
אתחלתא דתקווה :הציונות הדתית ומדינת ישראל  /הרב חיים נבון
היחס להשכלה ולתרבות כללית  /עדי והרב בני הולצמן
חברה מעורבת צנועה  /הרב יובל שרלו בעריכת רן חורי

עצ"ה לדרך

ת הדתית
כי הציונו
נחלת ער
ה

"עצ"ה לדרך" ,מיזם חינוכי משותף של תנועת נאמני תורה ועבודה והקיבוץ
הדתי ,פועל על-מנת ליצור חומר זמין ,נגיש וברור אשר ישמש בני נוער
וצעירים לחיזוק תפיסותיהם בערכי תורה ועבודה .תפקידו של מיזם זה להוות
שלב חשוב בחידוש הדיון והשיח הרעיוני-ערכי בנושאי הליבה הציוניים-דתיים.

עצ"ה לדרך

חירות ,סמכות ,אחריות

על שאלות אלו ועוד מנסה הרב יצחק בן דוד לענות בחוברת זו ,העוסקת בשאלת
עיצוב החיים הדתיים ומעורבות חכמי ההלכה בהם ,מתוך אמונה בחירותו של
האדם הנברא בצלם ובחובתו לעצב את חייו מתוך קבלת אחריות אישית.

לדור הבא

חירות ,סמכות ,אחריות
על סמכות חכמים ואחריות אישית
בחברה הציונית-דתית

חירות ,סמכות ,אחריות
מהו היחס בין סמכותם של פוסקי ההלכה לבין חירותו של היחיד?
כיצד עליו לפתח את חייו הדתיים?
כיצד יכריע האדם בדילמות בעלות אופי רוחני בחייו?
האם באמצעות שיקול הדעת האישי שלו ,או מכוח הוראה של סמכות רבנית?
איזה תפקיד ממלאים הרבנים בחייו של האדם הפרטי? מהו מרחב ההכרעה של
היחיד בדילמות הלכתיות שנקרות בדרכו?

ת הדתית
כי הציונו
נחלת ער
ה

הרב יצחק בן דוד

בסוף החוברת מצורף מערך הדרכה המיועד לאנשי חינוך ,מורים ורכזים בתנועות נוער.
הרב יצחק בן דוד הוא בוגר ישיבת הר עציון ומוסמך לרבנות .בעל תואר
 M.A.של האוניברסיטה העברית בתלמוד ומחשבת ישראל ,ודוקטורנט
למשפטים באוניברסיטת בר אילן.
מלמד גמרא ומחשבת ישראל במדרשת עין הנצי"ב ,בישיבת מעלה
גלבוע ובמסגרות נוספות .שותף במסגרות שונות שעוסקות בהתחדשות
יהודית בחברה הישראלית.

ענת שפירא ,לומדת לתואר
שני בניהול מערכות חינוך בלתי
פורמאליות באוניברסיטת בר אילן,
עוסקת בחינוך בארגונים שונים.
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