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  ה מ הקד 

דורש  ה , תפקידוהעברתה מדור לדור מסירת התורההוא חשוב ביותר של עם ישראל ה ו תפקיד
מהו חיוך, מה מהותו ומה  השקעה עצומה בחיוך. ללא חיוך אי אפשר להעביר את הלפיד. אך 

  ? הגדרתו

  בביאור המילה "חיוך": הה דברי רש"י 

  מהו חיוך  .א׳

  ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן חניכיווישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את 

הוא לשון התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, וכן (משלי כב) חנוך    -   חניכיו   :רש"י

  .1כת הבית ו כת המזבח, (תהלים ל) חנו לנער, (במדבר ז) חנ

  יד  ,בראשית פי"ד

למלא  כבן אדם וכיהודי. כדי  –בחיים  הכתו למילוי תפקידוהוא  –לפי פירוש רש"י, חיוכו של אדם 
  , בן ישראל זקוק למספר כלים:  את ייעודו

  צרך לחיי הידעצריך לרכוש אתה ,(י החוליהן בתורה והן בע) תורה ומצוות .  

  ויותצריך לפתחיות מיומחיו.  

 למילוי ייעודו. המוטיבציהליצור את   ,ובעיקר  

עם  , שיםקש יםמתהל על רקע מאבק  ,דורות הבאים לתפקידם כיהודיםאת הין כ המאמץ הגדול לה
  שלא בטובתו.  עם הסביבה הוצרך להלישראל 

וילחצו מלכיהם בשבילה לערער עליו   ז"קאוו עובדי ע מפי שיחד אותו הבורא במצותיו  . ב׳
  איבה 

דעו, שזאת היא תורת ה' האמתית שנתנה לנו על ידי אדון כל הנביאים הראשונים והאחרונים,  
ו הבורא משאר בני העולם, שנאמר (דברים י' ט"ו): "רק באבותיך חשק שבתורה הזאת הבדילנ

ה' לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה", ואין זה לפי שהיינו ראויים  
לכך, אלא בחסדו של בורא טובו שהתחסד אלינו והטיב לנו בשביל שקדמו לאבותינו מעשים  

מר (דברים ז' ז'): "לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם", טובים בידיעת הבורא ובעבודתו, שנא
בכללותיו   זולתנו  על  מעלתנו  והתבארה  ובחוקותיו,  במצותיו  הבורא  אותנו  שיחד  ומפני 
ובמשפטיו, שנאמר (דברים ד' ח'): "ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים", קנאונו עובדי  

מלכיהם בשבילה לערער עלינו שטנה ואיבה, עבודה זרה כלם על דתנו קנאה גדולה, וילחצו  
ואין לך זמן מאז שנתנה לנו ורצונם להלחם בה' ולעשות מריבה עמו, ואלהים הוא ומי ירב לו?  

תורה זו עד זמננו זה, שכל מלך עובד עבודה זרה גובר או מכריח או מתגבר או אונס, שאין  
באונס בנצחון ובחרב, כמו עמלק, וסיסרא,   כוונתו ודעתו לסתור תורתנו ולהפך דתנו  תחלת

זהו הנוע האחד משני הנועים   - וסנחריב, ונבוכדנצר, וטיטוס, ואדריונוס והרבה כיוצא בהם  
  שהתכונו בו לנצח החפץ האלהי.  

דומים, הם המחודדים משאר המלכיות והחכמים מיתר הלשונות, כמו הא  - אבל הנוע השני  
והפרסיים והיונים, שאלו כמו כן שמו כונתם לסתור דתנו ולהפר תורתנו בטענות שטוענים  
אליה ובקושיות שמחברים, ומגמתם בכל זה להפר התורה ולמחות עקבותיה בחבוריהם, כמו 
שהתכונו האנסים במלחמותיהם. וזה לא יצלח ולא זה, שהקדוש ברוך הוא בשר אותנו על ידי  

א שכל  כלי ישעיהו,  ישבר הבורא  זיין  בכלי  דתנו  ולבטל  תורתנו  לסתור  שיתכון  נצחן  או  נס 
וזה על דרך משל, כלומר שעצתו לא תשלם לעולם. וכמו כן כל טוען  יצליחו.  מלחמתו ולא 
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שיתכון לבטל מה שבידינו, יצא מחויב מן הדין בטענתו ויבטל אותה ולא תתקיים, כמו שנאמר 
ר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת  (ישעיהו נ"ד י"ז): "כל כלי יוצ

  עבדי ה' וצדקתם מאתי נאם ה'. 

  איגרת תימן רמב"ם ב

לא היה עם ישראל צריך להתמודד עם  , ש"אין לך זמן מאז שתה לו תורה זו עד זמו זה ובכן, "
  שי אתגרים הגדולים:  

  יהות למיות של שלטוסיואו ע"י חוקים מפלים ולחץ  בכח הזרועלבטל את התורה  ם
  כלכלי 

 וגדות לתורה השקפות זרותים  המאיימות " ,ומות שטועו בטעו ולהפר תורתלסתור דת
  . "אליה ובקושיות שמחברים

להתמודדות עם האתגר הראשון דרשים כח עמידה, מידה רבה של עקשות וקשיות עורף, כוות  
כלויות, ולפעמים דרשת גם מסירות פש כפשוטה. ומעל הכל  לחיות בעוי ומחסור, לסבול לעג והת

ויש עליו לשמוח במה  "  איגרת תימןבאמוה ברורה, כזאת שמבטא אותה הרמב"ם שם ב יש צורך
שסבל ושא מן הצרות ואבדת הממון והגלות והפסד עייו, שכל זה לתפארת היא לו לגד בוראו  

ו בעו על זה  וכבוד גדול, וכל מה שיפול ממין הזה הוא חשוב כקרבן כליל על גבי המזבח, ויאמר ל
  (שמות ל"ב כ"ט): "מלאו ידכם היום לה' ולתת עליכם היום ברכה". 

עובדי עבודה זרה    עם םאיה בוויכוחיהאמיתי הסכה  . לקיום היהדותיותר אך האתגר השי מסוכן 
. הסכה הגדולה  )הוצרים בימי ביייםאם כי לא חסרו גם וויכוחים פומביים עם ( וכופרים למייהם

ויעזבו את  וילכו אחרי תאוריות וצצות והשקפות אופתיות  יתפתוהיא האפשרות שבי ישראל  
חדירת  . וסכה עוד יותר גדולה היא , כמו שקרה לחלקים גדולים בעם בתקופת ההשכלההתורה

בכל מה שוגע להלכות דעות   וסילוף התורהאל תוך החברה היהודית   מושגים והשקפות זרות
תורה שבידם תהיה מוחלפת  האבל לא יעזבו את התורה,  בי ישראל ,וחובות הלבבות. במקרה כזה

  , ואת אותה התורה המזויפת ימשיכו לשמור במסירות פש. ח"ו

דודיו בכר. ברור שאשים   מאז גלה עם ישראל מארצו והתחיל את ,הפכה למוחשית יותר זו סכה 
הם קולטים את  תחילה לא חייבים להתבולל בה, אבל באופן טבעי  ,שבאים להשתכן בארץ חדשה

השפה המדוברת ויחד עם השפה קלטים גם מושגים מסוימים שמבטאים השקפות וערכים של ילידי  
ופן חלקי גם  קולטים התושבים החדשים את אורח החיים של ילידים ובא  ,. בשלב השי2הארץ 

  תרבותם. כך קרה גם לעם ישראל באלפיים שות גלותו, למרות שהתורה מזהירה על כך:

  להתדמות לגוים איסור   . ג׳

כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה  
  לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו: 

מה הניח הכתוב שלא אמר, אלא אלו נמוסות שלהן, דברים החקוקין להם, כגון    - לא תלכו    ובחקתיהם   :רש"י

  טרטיאות ואצטדיאות.

  ויקרא פרק יח, ג 

  "יהיה הישראל מובדל מהן "  . ד׳

אין הולכין בחקות העובדי כוכבים ולא מדמין להן לא במלבוש ולא בשער וכיוצא בהן שנאמר 
לא תלכו, ונאמר השמר לך פן תנקש אחריהם,   ולא תלכו בחקות הגוים, ונאמר ובחקותיהם

הכל בענין אחד הוא מזהיר שלא ידמה להן, אלא יהיה הישראל מובדל מהן וידוע במלבושו 
ובשאר מעשיו כמו שהוא מובדל מהן במדעו ובדעותיו, וכן הוא אומר ואבדיל אתכם מן העמים, 

 
  רש"ר הירש על זיהוי היהדות כדת.   2
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ת ראשם, ולא יגלח מן הצדדין  לא ילבש במלבוש, המיוחד להן, ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצי
ויניח השער באמצע כמו שהן עושין וזה הנקרא בלורית, ולא יגלח השער מכנגד פניו מאזן לאזן 
ויניח הפרע מלאחריו כדרך שעושין הן, ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של עכו"ם כדי שיכנסו 

  בהן רבים כמו שהן עושין, וכל העושה אחת מאלו וכיוצא בהן לוקה. 

  מב"ם הלכות עבודה זרה פרק יא הלכה א ר

בדברים שאין   , אלא גםבדברים שיש בהם משרשי עבודה זרה לא רקאסור להידמות לכרים  ,א"כ
  . אלא שהם מיוחדים לאומות  ,בהם משרשי עבודה זרה

הם, אי אפשר  לכדי להבדל מן העמים ולא להדמות   עשה  כל המאמצים האדירים שעם ישראל למרות
על כרחם הושפעו    ,היה לחסום את צורות ההשפעה באופן הרמטי, ואכן קהילות ישראל בכל מקום

מאורח חייהם ותרבותם של אשי המקום. מספיק להתבון בהבדלים בין העדות השוות החיות  
  . 3ו לארץ מקום, ממו עלהכדי להבחין בהשפעות של  ,ם בישראלוהי

בגלל הסכה הגדולה של חדירת רעיוות זרים והשקפות המוגדות לתורה, לתוך הגטו היהודי, אלצו  
גדולי ישראל בכל הזמים לעמוד על המשמר ולגלות ערות. לא די היה בדיבורים על "פך שמן  

וה  , ללבן את עקרי האמ4הטהור", לפעמים היה הכרח להלחם מלחמות השם גד השפעות זרות 
פסול, ולהזהיר את הלומדים מטעויות  בין ה והלכות דעות כדי להבחין בין הכשר לבוא בקהל ל

באמוות ודעות. הליבון הזה הביא להופעתם של ספרים בהלכות דעות, החל מספרו של רב סעדיה  
דעות", וכלה בהגות של מחברים בי זמיו. כך וצר תחום חדש בספרות  האמוות והגאון "

  "מחשבת ישראל". התורית:

כדי להלחם, צריך להכיר את האויב. אין ברירה: מוכרחים לדעת מה בדיוק טועים הכופרים  
ולא כדי להשיב להם על דרך "דע מה שתשיב לאפיקורוס" אלא לצורך הסברה פימה,    –והמסלפים 

ים,  כדי לבער את הסילופים מכרם בית ישראל. כאשר אשים מתפתים ללכת אחרי הוגי דעות זר
חייבים להסביר להם, איפה בדיוק דעותיהם וטים מדברי תורה, ולא תעזור כאן שיטה של הדבקת  

"שטויות  ( תוויות גאי בוסח המוכר: "אה, הם משכילים" וכדו'.  כמובן, חשוב גם לא לזלזל באויב
ן  , שהרי זו הסיבה של כשלוות רבים במלחמות. יש להתיחס אליו בכובד ראש ולהתכו)שלהם"

  היטב כדי להדוף התקפותיו.  

'): ח  ,א"פ(שיר השירים מצד אחד, כדי להתכון, יש ללמוד מהסיון של הדורות הקודמים. כתוב ב
רש"י  ", ופעיםו תיך על משכות הר ו אם לא תדעי לך היפה בשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדי"
אם לא תדעי לך כסייתי ועדתי היפה בשים בשאר אומות איכה תרעי ותצלי מיד המציקים  ם: "ש

שקבלו תורתי ושמרו משמרתי   םהתבוי בדרכי אבותיך הראשויולא יאבדו ביך לך להיות בייהם 
". אך מצד שי, יש לשים לב להבדלים בין הסיוות בהם עמדו אבותיו ובין  ומצותי ולכי בדרכיהם

  יוות של היום. הס

באו לפיו קאי ירושלים וביקשוהו לפרסם איסור על לימוד  שחזון איש בידוע ומפורסם המעשה 
ם משל: "פעם היה מצביא בא בימים,  להסיפר הוא  .הקדמוים םרחבהסתמכם על  ,העבריתשפה ה

ויחל  קרב מסוימת, שם היתה חזית האש המרכזית,  תשבעוריו היה מצח על מהלך המלחמה בגזר
 הגבולות הועתקו ממקומם, המבצרים הישים התפוררו ,והה חלפו הרבה שים. יצחון גדול

מצב החמור  הגויס לצבא בגלל   ואותו גרל ישיש  –שוב פרצה מלחמה  .ובמקומם בו מעוזים חדשים
  - של מדיתו. והה הוא מגיע לחזית ורואה סוללות תותחים שיורים לכיוון מזרח. "מה קורה כאן,

זו בגידה, למה הם יורים למזרח, כאשר כוחות האויב אמורים להיות במערב!"   -צועק הגרל, 

 
חברה במדית ישראל. אך  ה מאה שערים שמאמיים באמוה שלימה שאודות להתבדלותם לא הושפעו כלל מביש לא מעט ירושלמים  3

),  אפילו לא שמעו  טייגלעךועל  ההוגרי,  גולאש, אכלים פיתה עם חומוס (ולא ) בוסף לאידיש(עברית  מה לעשות, הם מדברים
  ים, מאשר להתהגות יוצאי אירופה.  מחוספסה  יםהצברגותם קרובה יותר להתהגות והתה 

. כך קרה כמה פעמים בתולדות ישראל,  זיהוי)עקב טעות בבעמיתים  פגיעה ( במלחמות לפעמים יש גם פגעים מ"אש ידידותית" 4
 לתוצאות עגומות, כגון "פולמוס מורה הבוכים" הודע, הביאו ות מזיקות כאשר הזהירות המופלגת של כמה גדולים וחששם מהשפע

", אי אפשר להמע גם מפגיעה בחפים מפשע,  במלחמה כמו במלחמה או רדיפה גד הרמח"ל. אבל "  ,)עליו דבר באריכות בפרק ה' (
 אפשר רק לשאוף למעט ככל האפשר תופעות כאלה.  
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ה שאתה יצחת, האויב באמת בא ממערב, אבל  מבמלח -עוה לו ראש לשכתו,  -"אדוי המפקד, 
  עכשיו יש מלחמה חדשה ואויב חדש בא ממזרח!" 

להלחם בו, עלול לגלות יום אחד    עכשיומי שהכיר את האויב שלחם בו בדור הקודם ומתכוון גם 
קיימות קודות תורפה חדשות  לו במערך ההגה ששהאויב התחלף, והיום יש לו שק חדש, ו

ת  ף מכיוון הכי לא צפוי ובקוד ואבל ייתכן שיהיה מאוחר מדי. האויב יתק – רמבעבומסוכות 
 לא מוגת...   הכי  תורפה

פעם אחר פעם. עד היום   ו , חוזר על עצמהמלחמה הקודמת לחמים אתשגרלים  לצערו, הסיפור עם  
", כאשר מחבריהם לא שמים לב  בעידן המודריעל אתגרי היהדות " ,כתבים ספרים ומאמרים לרוב

העידן    בעולם המערבי , ומאז החל להתבסס1968בשת עידן המודרי הסתיים לכל המאוחר הלכך ש
  .  דמתוהקבשות התשעים של המאה  הפך לעובדה מוגמרת  , אשרהפוסטמודרי

כוכב אחד לשבעים שה עולה ומתעה  ): "א "הוריות י עוהעין הוא לא בשיוי השם. חז"ל אומרים (
", ופרשו יודעי ח"ן שלפחות פעם בשבעים שה עולה יצר חדש ומתעה את הבריות. כל  את הספים

"תקה  רצום איו חדש: פה והיצר המיוחד משלה. בכל דור ודור עומדים עליו אויבים חדשים. תקו
להפר  לא משתית, היא היתה ושארה "  מגמתם ", וגםאת מוסרותימו ושליכה ממו עבותימו

, אבל כלים משתים מדור לדור. וכך גם היום: האתגרים  כדברי הרמב"ם "התורה ולמחות עקבותיה
, כיון שההשקפה הפוסטמודריסטית  העידן המודרישוים מאלו של  הפוסטמודרית ה של התקופ

בויה על שלילה המוחלטת של הערכים המודריים. לכן חשוב להכיר את האתגרים החדשים  
  הפוסטמודרי. ולהערך למלחמה החדשה שעומדת לפתחיו בעידן

ערוך סקירה היסטורית של התמודדות היהדות מול   ,ליתוח התקופה בה או חייםלפי שיגש 
להפיק לקחים לעתיד ולראות  יתן במשך אלפי שות קיומה. מסקירה זו, בין היתר,   ,אתגרים שוים

ישעיהו: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי  בהתגשמות הבואה של  
  זאת חלת עבדי ה' וצדקתם מאתי אם ה'". 


