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 שבירת הלוחות בדור חומרני

 )מפתגמי הראי"ה קוק זצ"ל לחודש תמוז(     ".תסבב שברון לוחות העדות –בכל דור, עבודת עגל הזהב "

-חסר סבלנות, וטעה בפזיזותו בחטא העגל ונכשל בחטא החמור של עבודהבמרחק של דורות נראה, שכביכול רק דור המדבר, רק הוא היה 

מלמדנו הרב זצ"ל שבכל דור  זרה, לא היו גורמים למשבר כה גדול שיביא לאובדן הלוחות.-אבל הדורות הבאים הרחוקים מעבודה זרה.

שגם היא מביאה  – "עבודת עגל הזהב" ותו, החיפוש אחר העושר והבהלה לזהב, זוהיוההתמכרות להצלחה הזמנית, חמדת הממון ותא

 כי דור ששקוע בהנאותיו הגשמיות לא ירצה לדעת את ד', הוא ירחיק וידחה מקרבו את לוחות העדות. לשבירת לוחות העדות.

לא יודע את דרך ד', כי בראשית דרכו  –עונשו החמור של בן סורר ומורה, שנהרג על שם סופו, מפני שהנער המתבגר הזה, הזולל והסובא 

, או בניגוד למצות 'ההליכה ¹ישראל, של "קדשים תהיו"-ל חיי עםעלי אדמות, הוא כבר מתחיל לצעוד בכיוון ההפוך מכל המהלך ש

 .³וזולל וסובא לא ידע דרך ד'" ,טוינו לדעת ד' בכל דרכינו, "שנצ²בדרכיו', "אותו תעבודו ובו תדבקון"

גם הוא גורם  –אלא גם יצרא דערוה, שהוא יצר התאוה להנאות ועידונים  –הביא לאובדן דרך היהדות  –זרה -יצר לעבודהכן לא רק ה-על

בעבר  ישנו משחק מילים מעניין, שבין הסיבה והמסובב. "עבודת עגל הזהב",בפתגמו של מרן הרב זצ"ל,  המסובב ומביא לשבירת הלוחות.

ואילו בפתגם המסובב: "עבודת  כמסובב. –זרה הוא הסיבה והגורם לשבירת הלוחות שהטעה לעבוד "עבודת עגל הזהב" -היצר לעבודה –

 מביאה לדחיית הלוחות ושבירתן. –)דהיינו יצרא דערוה(  –פירושה ההשתעבדות לתאוות הממון וההנאות הגשמיות  –עגל הזהב" 

זרה ויצר זנות. ביחס לראשון, אפשר לתלות בו כל מיני -ים מרכזיים הנמצאים באדם: יצר לעבודהחכמינו העמידונו על שני יצרים רע

קים, ואילו היצר לזנות, הוא כבר מקפל בקרבו את תאות הממון, תאות האכילה והשתיה, ושמחוץ לאל –שאיפות רוחניות אידיאולוגיות 

  הזה.-הבילוי ובקשת כל חמודות ההנאה שבעולם

האגדה  ".4זרה כבר נעקר, ויצר זנות הוא קיים-יצר עבודה זרה, ויצר זנות.-הוא בעולמו: יצר עבודה-ברוך-ברא הקדוש"שני יצרים 

זרה, ואילו ביחס ליצרא דערוה נמנעו, כיון -הרע לעבודה-הגדולה ביקשו והתפללו לסלק מקרבם את יצר-כנסת-מספרת שאנשי 5התלמודית

 עלולה לגרום לעצור את גלגלי היצירה. לוי בו, הפגיעה בושקיומו של העולם ת

 כן הניחוהו, כדי לא לפגוע במהלך התקין של העולם.-על .5ישראל"-ובלשון האגדה נאמר: "ביקשו ביצה בת יומה, ולא מצאו בכל ארץ

הלוחות, ואילו בעת שחיכו ללוחות מסיני, נכשלו בעגל, והדבר גרם לשבירת  זרה בעולם, קרה המשבר.-בתקופה הקדומה, כששלטה עבודה

יצרא דערוה, שבכוחו להתגרות  –, קיימת סכנה מהיצר השני שעודנו קיים 6זרה ללכוד נפשות-בדורות הבאים, שלא היה כח ביד עבודה

 באדם ולגרום לשבירת הלוחות.

 ב. ויקרא יט, .1

 ה. דברים יג, .2

 יח. רמב"ן דברים כא, .3

 יג. רבה ז,-השירים-שיר .4

 יומא סט, א .5

 אגרת שלב. –ל הראי"ה בנושא זה עיין באגרתו העמוקה ש .6

 



מדרשו של הרבי מקוצק, ונשאלה שאלה לפניו, למה סלח ה' לדור -שיחה מעניינת התקיימה בבית

ואל יעבור", ואילו המרגלים  שחטא בעגל, אף שהיה משלוש עבירות שעליהם נאמר: "יהרג

 הרע, לא ויתר להם, והרי חטאם היה קל יותר?-שנכשלו בחטא לשון

ושם היה "פאט".  דור שחותר לאידיאלים,  –ענה הרבי מקוצק בשתי מילים: כאן היה "גאט" 

מת, זרה, הרי כשיראו לו את הא-"גאט".  אפילו שיפול בחטא עבודה –מחפש את המנהיג האלקי 

אותו לא מעניינת  –אבל דור שחולם על הבצלים ועל השומין  טעותו, ושב ורפא לו.יבין את 

"פאט", הוא דור של  –התורה, כי דור שיודע רק את עצמו, מחפש את הנאותיו וטובותיו הגשמיות 

ידי ויכוח והוכחה, לכן במדבר הזה יתמו פגריו, ולאחריו יקום -"וישמן ישורון", אין לו תקנה על

 חדש.ויבנה דור 

יוצא שדור הטועה באידיאולוגיה, אפשר להאריך לו, כי ניתן להראות לו את הדרך לבית ד' ואת 

אם בנתיצתו, ככלי -אין לו תקנה, כי –מבוא העיר.  ואילו דור מתירני השקוע בתאוותיו ובהנאותיו 

 .7היא טהרתו, "במדבר הזה יפלו פגריכם"-חרס, ששבירתו היא

זצ"ל את גדולתו של דור התחיה ברמתו המוסרית, בשאיפותיו הראה הרב  8במאמר הדור

האידיאליות, במסירות נפשו הפרטית למען האידיאלים החברתיים, הלאומיים  אף שהיה "חייב" 

, כי 9בתחום האמונה, בשמירת התורה והמצוות, הוא נחשב כדור גדול, בזה שהיה גם "כולו זכאי"

-תנו לו זכות הקיום לעומת דורות עוזבי ד', עובדי עבודהמעמדו המוסרי, שאיפותיו האידיאליות, נ

 המוסרית.זרה, שהשחיתו את רמתם 

להוציא קבוצות  –לעומתם, הדור השלישי, שהתרחק מדור המייסדים ומשאיפותיו הגדולות 

ה הגשמית, ותר הוא אחר ההנאות ואבל הדור ברובו, מחפש אחר השלו –יחידים שבקרבו 

לא רק  –לימים שאין בהם חפץ, והוא מסבב את שיברון לוחות העדות  הזמניות החולפות, והגיע

אלא גם את הלוחות שהובילו את דור אבותיו; הוא חי ללא אידיאלים וחזון.  וכך  -את תורת ד', 

, 10וממילא ירד הרוח וישקע" –מתארו הרב: "השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל 

יש  הוא חי בה. קשה לשנותו ולשכנעו.וירה המתירנית שווהא –בעקבות שאיפותיו החומריות 

לצפות לרגע אחר, עד "אשר יבוא סער ויהפך מהפכה, ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש 

זרה שהיה -כן בפתגמו לימדנו הראי"ה זצ"ל: לעומת יצר עבודה-על .10עולמים, באור ד' ובתורתו"

ות הבאים ובכל דור ודור, נשאר יצרא , הרי בדורהלוחותרק בעבר, אשר הטעה וגרם לשבירת 

 –עגל הזהב", ברדיפה אחר ההנאות והעידונים החומריים דערוה, קיימת הסכנה מ"עבודת 

 תסבב שיברון לוחות העדות". –"בכל דור, עבודת עגל הזהב שיביאו לשבירת הלוחות, לכן כתב: 

 קלג-עמ' קכט ,לכהיים, באר מגד ירחיםקהרב עוזי 

 

 כט. במדבר יד,. 7

 .279-294 הראי"ה עמ'-נחמת ישראל", מאמריקט, וכן במאמרו "-קח 'עמ ,הצאן-.  עקבי8

 הראי"ה זצ"ל נותן פירוש חדש לנאמר שם בתלמוד.פי סנהדרין צח, -על ,קח עמ' ,הצאן-. שם בעקבי9

 פרק מד. ,התחיה-. אורות10



 ואשיבה שופטיך כבראשונה

 נשיא המדינה בירושליםנאום בטקס השבעת דיינים בבית 

 ו"ח' בתמוז תשט                                                      

ני ישראל ולשפוט את לדון לפי די ,י ישראל מצהירים בפני נשיא ישראלבו דיינ ,המעמד הזה
לדייני ישראל אשר ישפטו  .ונכבד שלא היה כמותו מאז החורבן הוא מעמד מיוחד ,העם משפט צדק

זהו חוק שנתקן  .ולא כבני עדה דתית ,תוקף ממלכתי המחייב את העם כולו לפי תורת ישראל ניתן
או בית משפט אחר רשאי  דין-הדין ואין בית-ע"י בית המחוקקים המקנה סמכויות בלעדיות לבתי

את  ,הדין מוגבלות לתחומים מסוימים. אין הוא מקיף עדיין, לצערנו-ל בית. סמכויותיו שלדון בהן
בעמנו אין קורים דברים  .דינה ,אבל זאת ראשית וראשית טובהכל מערכות החיים והמשפט של המ

לפיים שנה וסוף דבר ששבנו . תהליך הגלות נמשך אהכל עובר תהליך, ולאו דווקא מהיר לפתע,
 ,נים אנו בחוסר סבלנות כלפי עצמנוואולי משום כך מצטיי ,אנו עם למוד סבל וסבלנות .לארצנו

אבל כשאנו בארצנו  ,היתה לנו סבלנות בגולה .(שבת פח, א) "עמא פזיזא"נאמר עלינו וכפי שכבר 
ובראש  ,ים של בנין חיי עמנו כמקדם וכמאזלהחיש ולמהר את התהליכ ,ורוצים אנו ,תדלים אנומש

וקבלנו על עצמנו שהקדמנו נעשה לנשמע  "שעל כך נקראנו "עמא פזיזא ,ובראשונה בשטח המשפט
הרי לראשית  ,הראשית –אנו  .(איוב ח, ז) ""ואחריתך ישגה מאד :ואם זאת .חוקות האלהיםאת 

המקורי יהיה וכוונתנו שהמשפט העברי  ,ים שאחרית התהליך תהיה שגיאה מאדשואפ ,יש אחרית
כי הוא משפט אלהי. לעמנו יש מושג מיוחד  ,כי הוא משפט האמת והצדק ,שליט בכל שטחי חיינו

שפט אמת וחוקה אחת מ ,ישראל היה הראשון בעמים שקבע, לפי צו ההשגחה עם .על המשפט
כי את  ,הותוקשורים הם אצלנו עם מושג האל . המשפט והצדקלאזרח הארץ, לגר ולעשיר ולאביון

", וה' הוא "מלך "אלהי האמת והצדק(, מלאכי ב, יז) "אלהי המשפט" :הקב"ה אנו קוראים
 ,על כן נקראים הדיינים .(דברים א, יז) "פט לאלהים הואכי המש" :, וכן אומר הפסוק"המשפט

ין אמת ד: "כל דיין שדן  (י, א). חז"ל אומרים במסכת שבת (שמות כב, ח) "אלהים" :כלשון הכתוב
 ."נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית כאלו ,לאמיתו

התורה  ."משרה שכינה בישראל ,"כל דיין שדן דין אמת לאמיתו(: ז, א)וכן אמרו במסכת סנהדרין              
היה תמיד עליון על  המשפט העברי .ומות לשפוט משפט צדק על פי חוקיהמזהירה אותנו בכמה מק

וזהו אשר  ,היוכי המשפט העברי הוא אל .מים התרבותיים הושפעו וקבלו ממנווהע ,משפטי האומות
. נותן לו קיום נצחיחרת וזהו אשר שאין עמה אמת א ,ותן לו את התוקף של האמת המוחלטתנ

. כשחלק מן הארץ חזר ישראל לא היתה בידינו שלטו כאן חוקים ומשפטים בל ידענום-כשארץ
זה ולהיות , ואנו מצווים להשתחרר מסבל לה לידינו בירושה. זהו סבל ירושהו, נפלו חוקים אלידינ

אנשי המשפט  ,שרר בארץ ,של תערובת חוקות שונות ,הואיל ומשפט זה .עצמאיים גם בחוקה שלנו
שומה  .במשפט העברי ואך מעט עסקו גם ,הדין ברובם למדו את המשפט האזרחי-האזרחי ועורכי

הדין הרבים -לחקור את יסודותיו ולמצות את פסקי ,לינו לכנס את נפוצות המשפט העבריעתה ע
 תם. הגיעה השעה שחכמי ישראל יתנו דעי ישראל בכל פזוריהם בכל התקופותידי חכמ-שניתנו על

ו לבוא שגם אלה שלא קראו הרבה ולא שנו הרבה יוכל ,לעשות את המשפט העברי נחלת הכלל
ושים שנוצרו מאז ולהוסיף את כל החיד ,רוך את המשפט לפניהם כשולחן ערוךידי שנע , עלבשעריו

אחריות, אבל היא הכרחית.  זוהי משימה כבדה ורבת .יוסף קארו ועד היום 'תקופתו של מרן ר
ו היא אחד הסימנים שנביאנ ,בשטח מסוים שולט רק המשפט העברי ,שבמדינת ישראל האתחלתא,

וא לדרגת חידוש המשפט העברי היא אבחנה גדולה לעם אם הגיע ה .וחכמינו ראו בהם סימן לגאולה
ם את בדיני אישות, שהם קובעי ,ובאבחנה זאת הצלחנו בשלב הראשון ,זכאיות לחדש את עצמאותו

ים נהיה זכאים לכך בכל השטחים, ויקו 'אנו מקווים שבעזרת ה .והקדושה של העםיחסי המשפחה 
ציון  .כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה אחרי ,יבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלהואש": בנו

בימי נשיאותו של  ,יהי רצון שנזכה לכך בקרוב .(כז–ישעיה א, כו) במשפט תפדה ושביה בצדקה"
 .ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, אמן 'צבי, יאריך ה -יצחק בןמר  ,נשיאנו הנעלה

 
 הרב יצחק נסים זצ"ל

 רכא-לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ' רכ



 

 *ברכה לבני קיבוץ כפר עציון ליום עלייתם על הקרקע

 כ"ג באלול תשכ"ז

 ,לבני גוש עציון            

שאין לנו אלא מצות  הראיתםישראל.  לאדמת אבותיכם גלותם חרפה מעלבשובכם   
להתנחל וליישב את הארץ. קשרתם בין עיר האלוקים ומקומו של אבי  התורה

אומתנו. יפרוץ גבולכם ימין ושמאל, והתחזקתם ולא תנטשו עוד, חלילה, מעל 
 האדמה אשר דמם הטהור של אבותיכם נשפך עליה. ועיני הקדושים תראינה

 ותשמחנה ותעמוד לכם זכות עקידתם.

 תכתבו ותחתמו בספר החיים והשלום.            

 יצחק נסים                     

 ראשון לציון                              

 הרב הראשי לישראל                          

תש"ח.  רור, בד' באיירבני כפר עציון בנו מחדש את הקיבוץ שנהרס ע"י הירדנים במלחמת השח*
וחררו ע"י צה"ל במלחמת הם היו הראשונים שעלו להתיישבות בשטחי יהודה שומרון ועזה שש

 .ששת הימים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעריב 

27.10.1967 
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