
 מחויבות להלכה, למה?

  א עמוד ס דף גיטין מסכת בבלי תלמוד .1

 ניתנה" חתומה תורה דאמר למאן תיבעי, ניתנה מגילה מגילה תורה דאמר למאן "תיבעי

  א עמוד ס דף גיטין מסכת י"רש .2

 חיברן הפרשיות כל כשנגמרו שנה' מ ולבסוף כותבה היה למשה פרשה כשנאמרה - ניתנה מגילה "מגילה
 .ותפרן בגידין

 ושניה ראשונה בשנה לו והנאמרות כולן הפרשיות כל שנאמרו לאחר' מ סוף עד נכתבה לא - ניתנה חתומה
 שכתבן" עד פה על לו סדורות היו

  ח משנה ד פרק תענית מסכת משנה .3

 חתונתו ביום לבו שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה "צאינה
 אמן" בימינו במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה לבו שמחת וביום תורה מתן זו

  ב עמוד מג דף מנחות מסכת בבלי תלמוד .4

 בזרועותיהן ותפילין בראשיהן תפילין, במצות הוא ברוך הקדוש שסיבבן ישראל חביבין: ר""ת
 ובשעה; צדקך משפטי על הללתיך ביום שבע: דוד אמר ועליהן, לפתחיהן ומזוזה בבגדיהן וציצית
 וכיון! מצוה בלא ערום שאעמוד לי אוי: אמר, ערום עומד עצמו וראה המרחץ לבית דוד שנכנס
 על למנצח: שנאמר, שירה עליה אמר, שיצא לאחר, דעתו נתיישבה שבבשרו במילה שנזכר

 תפילין לו שיש כל: אומר יעקב בן אליעזר רבי. בשמיני שניתנה מילה על, לדוד מזמור השמינית
 והחוט: שנאמר, יחטא שלא בחיזוק הכל, בפתחו ומזוזה בבגדו וציצית בזרועו ותפילין בראשו

 מאיר' ר היה, תניא. ויחלצם ליראיו סביב' ה מלאך חונה: ואומר, ינתק במהרה לא המשולש
 ורקיע לרקיע דומה וים לים דומה שהתכלת מפני? צבעונין מיני מכל תכלת נשתנה מה: אומר
 כמראה: וכתיב, לטהר השמים וכעצם הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת: שנאמר, הכבוד לכסא

 כסא" דמות ספיר אבן

 חיים נחמן ביאליק, הלכה ואגדה .5

"...הולכת ונבראת מין יהדות של רשות. קוראים בשם לאומיות, תחיה, ספרות, יצירה, חינוך 
בׂשערה של איזו חיבה: חיבת וכל הדברים הללו תלויים  -עברי, מחשבה עברית, עבודה עברית 

  מה מחירה של חיבה אווירית? -ארץ, חיבת שפה, חיבת ספרות 
אבל החובה היכן? ומאין תבוא? ומהיכן תינק? המן האגדה? והיא בטבעה אינה אלא  -חיבה? 

  רשות, הן ולאו רפה בידה...
ים ומועילים כשיש כל הדברים הללו יפ -שאיפה שבלב, רצון טוב, התעוררות הרוח, חיבה פנימית 

  בסופם עשיה, עשיה קשה כברזל, חובה אכזרית...
 בואו והעמידו עלינו מצוות!"

 ד העולת ראיה ברכות פיסק .6

לעמוד עליו. נראה לתן רמז במחלוקת רבי יהודה  "רבי יוסי אומר ביה"ש כהרף עין זה נכנס וזה יוצא וא"א
כלל לבין השמשות. וי"ל ע"פ דברי  שיעור מורגש אם יש לעמוד על זמן בין השמשות, או שאין ורבי יוסי,

מעשיהם של רשעים.  לאור יום אלו מעשיהם של צדיקים, ולחושך קרא לילה אלו חז"ל במדרש , ויקרא ד'
שאין ביניהם  במציאות ענין ממוצע בין מעשה המצות לעבירות, והחליט והנה בחובת הלבבות חקר אם יש

המצוה, והמותר נכנס בשער האסור. אמנם יש לדון  עשהממוצע כלל, שהרי ההכרח הוא מכלל מ
משמע שיש מציאות ג"כ לדבר של רשות.  ז"ל. ומדברי הראב"ד בשער הקדושה שבספר בעלי הנפש, בדבריו

רשעים ויום למעשיהם של  בענין מחלוקתם הטבעית, שכיון שלילה רומז למעשיהם של וי"ל שזה רמוז ג"כ
במציאות  ממוצע בין יום ללילה, רומז על עניני הרשות. ור"י ס"ל שישה צדיקים, א"כ בין השמשות שהוא

שיעור מוגבל לבין השמשות, ור' יוסי ס"ל שאינו  עניני רשות כדעת הראב"ד, ע"כ נותן הוא ג"כ
ממעשיהם של צדיקים, כ"א בכח, ע"כ  בפועל דבר של רשות, שאינו לא ממעשיהם של רשעים ולא במציאות

 זה ג"כ א"א לעמוד על זמן מורגש, שאינו מן היום ומן הלילה" דא"א לעמוד עליו, ונג

 

 



 הרב יובל שרלו מתוך מאמר על לידה ללא נישואין .7

עיקר העיקרים הוא הבנה עמוקה של התקופה בה אנו נמצאים. אנו נמצאים בתקופה בה השליטה על "
ממאפייני התרבות של זמננו היא הידע אינה עוד הדרך בה מקדמים דברים יקרים וחשובים בעולם. אחד 

העובדה שההיררכיה בתחום המידע שונה לחלוטין. לפיכך, עיקר ההתמודדות אינו נעשה על ידי ניסיונות 
בלימה וחסימה, אלא על ידי טיפוח מתמיד של הבחירה החופשית הטובה. אנו הרבנים מהחוגים כולם 

חומות אל עבר ההעצמה וההגדלה של הרצון צריכים להסיט את מירב מאמצינו מגזירת גזירות ובניית 
לשמור את דברי אלוקים חיים ואת הכיוון הרוחני העמוק בו יש לחיות. בכל תחום חיים אנשים בעולמנו 

מודרני חיים של בחירה, וגם בתחום זה. בשל כך גם אין להתייחס לציבור הרחב כמי שהמתין -הפוסט
רחב נאמן לדבר ד' ולתורתו בעיקר בשל העובדה שהוא לרשות מרבנים ללדת מחוץ לנישואין. הציבור ה

בוחר לעשות כן, ומרב מאמצנו צריכים להיות בכיוון זה. לפיכך, באופן אישי אני נוטה לחזק את המשפחה 
בישראל בדרך העצמת הבחירה ולא בדרך של הסתרת הידע. לפיכך, אני מתקשה מאוד לקבל את העיקרון 

ני הציבור. כאמור, התורה שבכתב לא נהגה כך, בתורה שבעל פה לא נהגו כי יש דברים אותם לא פורסים בפ
 "כך וב"ה אנו חשופים לכל מה שכתבו חכמים, ואני מתקשה להבין מפני מה להתחיל לנהוג כך

 הרב סולוביציק, חמש דרשות, אברהם העברי .8

הכשרון של היהודי המדרש ורש"י, על הפסוק "בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים", מתארים יפה את "
הטבעית. "הרי חתן נכנס לחופה. לבו מתגעגע לחופה  וותומוגבל של תא-לפעול פעמים רבות נגד הכח הבלתי

ולחיבת חיתוניו. בא להזקק לה, אמרה לו : טיפת דם כחרדל ראיתי. הרי הופך פניו לצד אחר, ולא נשכו 
הנער הצעיר לפרוש מכלתו, אליה הוא נמשך סוגה בשושנים' ". מה מכריח את 'נחש ולא עקרב עוקצו, הוי 

כח חיצוני, סכנה פיסית ? לא. מי יאשים אותו אם יחטא ? מי יבקר אותו אם לא יוכל להתגבר על  -כל כך 
חדרים, באישון לילה. לא מחיצת ברזל -יצרו ? מי בכלל ידע מזה ? כל הדרמה הזאת מתרקמת בחדרי

רק לדרוס על הערוגה ולרמוס את השושנים. אולם הגבורה חוסמת בעדו, אלא ערוגה של שושנים. עליו 
לרמוס פרחים רעננים ויפים שאין  -בכל יהודי מונעת בעדו מלעשות מעשה פראי  נמצאתהמיוחדת ש

ביכלתם להתגונן ואינם יכלים להתאונן נגד מישהו. זהו הירואיזם שקט, גבורה אילמת שאין שרים עליה. 
 ן"ר עולה על גבורת אלכסנדר מוקדון ונפוליאולמרות זה, הגבורה של הנער הצעי

 


