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זמן הגאולה
“הבנתי שהגלות באה לתקן את החטאים שלנו. אבל תכל’ס, הרב, אני לא מבין 
מה בדיוק היא תיקנה. מפני חטאינו גלינו מארצנו. בבית ראשון חטאנו בעבודה 
זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, וגלינו. בבית שני חטאנו בשנאת חינם, וגלינו. 
אני לא רוצה לקטרג, חלילה, אבל נראה לי שהמצב היום לא טוב יותר... המצב 
הרוחני אינו מזהיר, בלשון המעטה. צניעות, שמירת שבת, שלא לדבר על 

המחלוקות שבתוכנו...”
“אני מבין את הכאב שלך. אך צריך לקרוא נכון את מפת ההיסטוריה של עם 
ישראל. גם כשעם ישראל חזר לארץ מגלות בבל היו בעיות קשות. היו חילולי 
שבת. לרבים מהם היו נשים גויות )נישואי תערובת!(, ואפילו לכהנים שבהם. 
רוב הצדיקים לא עלו לארץ ישראל, אלא הפחותים שבעם ישראל. למרות 
זאת הנביאים אמרו בפה מלא שזאת הגאולה שעליה דיבר הקב”ה. ובאמת 
במהלך השנים, מהאנשים הללו שלא היו כל כך צדיקים, קמה הסנהדרין וכל 

דור התנאים. לוקח הרבה זמן כדי לרפא עם...
שנאת חינם אמרת? בימינו?... מספיק לקרוא קצת את ספר מלכים בשביל 
להבין מה היא שנאת חינם. מלחמות אחים עקובות מדם שבהן נהרגים אלפי 
יהודים אשר נלחמים איש ברעהו. מלך ישראל קורא לעזרה למלכי הגויים 
שיעזרו לו להילחם באחיו מיהודה. שנאה יוקדת שבערה בבית שני. מחשבה 
שכל מי שאינו חושב כמוני הוא אפיקורוס שמותר להורגו. היום, ברוך ה’, אנחנו 
כבר לא שם. אנחנו נלחמים יחד במלחמות נגד הקמים עלינו לכלותנו. דתיים 
וכאלה שעדיין לא, ימניים ושמאלנים, עשירים ועניים. יש סולידריות ודאגה 
חברתית. המדינה משתדלת לעזור לחלש ולמסכן. ישנה מודעות רבה לזכויות 
החלש, הילד, האישה, הנכה. אני מודע לקשיים ולבעיות, ואכן יש עוד הרבה 
מאוד לאן להתקדם, אבל החוש המוסרי שלנו הוא מפותח מאוד. הגלות שינתה 
בתוכנו משהו. היא ניתקה אותנו מחיי העשייה הסואנים. היינו עסוקים בקרבת 
אלוקים ובעבודה על המידות. זה שבר אצלנו את הגאווה המדומה, וחיבר אותנו 
שוב לריבונו של עולם, לעצמנו ולעמנו. עכשיו חזרנו לארץ. נולדנו מחדש. כמו 
שתינוק אינו מתחיל לדבר דברי תורה אלא בוכה וישן, כך אנחנו עדיין נמצאים 
בשלבים הראשונים של לידת האומה. היא עוד תאמר הרבה דברי תורה לכל 

העולם. עוד תראה...”

הלכות

באילו עוד דברים השתנינו לטובה בחזרתנו לארץ?

יום חמישי

את הבחירה האלוקית בארץ ישראל כארץ המיוחדת לה’ יתברך, מתארים 
חז”ל במדרש: “אמר רבי לוי: אתה מוצא דברים הרבה ברא הקדוש ברוך 
הוא וברר לו אחד מהן... ברא ארצות וברר לו אחת מהן – זו ארץ ישראל. 
שנאמר ‘ארץ אשר ה’ אלוקיך דורש אותה תמיד’, וכך הקדוש ברוך הוא 
קורא אותה ‘ארצי’, שנאמר ‘את ארצי חלקו’”. ארץ ישראל היא נחלת ה’ 
המיוחדת לו בלבד. אמנם הקב”ה ברא את כל העולם ומשגיח על כל מקום 
ומקום, אך ההשגחה האלוקית על ארץ ישראל היא השגחה ישירה ונגלית. 

כך כתב זאת הרמב”ן בפירושו לתורה: 
“כי השם הנכבד ברא הכל... ונתן על כל עם ועם בארצותם... כוכב ומזל... 
כי ָחַלק לכולם מזלות בשמים. וגבוהים עליהם מלאכי עליון נתנם להיות 
שרים עליהם... והנה השם הנכבד הוא אלוהי האלוהים ואדוֵני האדונים 
לכל העולם, אבל ארץ ישראל אמצעות הישוב היא, נחלת ה’ המיוחדת 
לשמו, לא נתן עליה מן המלאכים קצין שוטר ומושל, בהנחילו אותה לעמו 

המייחד שמו זרע אוהביו...”. 
המשמעות האדירה של העובדה שבארץ ישראל ישנה השגחה אלוקית 
ַרף המוסר והקדושה הנדרש מיושביה הוא גבוה לאין ערוך  תמידית היא ׁשֶ

מבכל שאר הארצות, ועוד נלמד על כך בהמשך.

דברים יקרי-ערך שאין להם שימוש בשבת, ורגילים תמיד להקפיד שלא 
להזיזם ממקומם שלא לצורך שימושם המיוחד, כדי שלא ינזקו או יאבדו, 
הרי הם מוקצים מחמת ‘חסרון כיס’. למשל, סכינים מיוחדות של שוחטים 
ורצענים, הרי הם מוקצים, וגם אם ירצה אדם לחתוך בהם את מאכליו, 

אסור לו ליטול אותם.
בכלל מוקצה מחמת ‘חסרון כיס’: כלי נגינה, מחשב כף יד, רדיו, טייפ, נגן 

יקר או עדין, מצלמה ומיקסר. 
גם לצורך דבר המותר, כגון להניחם על דפי לימוד כדי שלא יעופו ברוח, 
אסור לטלטל אותם. וכן בד יקר שנועד לתפירה, אסור להתעטף בו בשבת. 
אבל כלים יקרים שרגילים להשתמש בהם בשבת, אינם מוקצה, כמו שעון 

זהב, משקפיים וזכוכית מגדלת לצורך קריאה. 
)מתוך ‘פניני הלכה’ שבת ב’ כג, ד(

הוא עוד יגדל

מוקצה מחמת חסרון כיס - א

הבחירה בארץ


