בס"ד
למען ה'  -טרמפ
הרב מואיז נבון
ן־קהָ ת בֶּ ן־לֵוִּ י :...
במדבר פרק טז (א) וַ יִּ ַקח ק ַֹרח בֶּ ן־יִּ ְצהָ ר בֶּ ְ
 מה לקח?
רש"ר הירש במדבר פרשת קורח פרק טז פסוק א
ויקח קרח  -בלא מושא ...מבחינה הגיונית הלקיחה מתארת התנהגות בלתי מוצדקת של אדם
הפועל לטובת עצמו ... .קרח לקח לעצמו את הזכות ,נטל את השם להוכיח את משה ואת אהרן על
מעמדם בעם .והואיל והכתוב נוקט לשון לקיחה ,הרי הוא רומז יחד עם זה שהמניע למעשהו של
קרח היה אנוכיי; הוא פעל לטובת עצמו והופעתו כמייצג את ענייני הכלל היתה רק למראית עין.
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קט עמוד ב
תנו רבנן :עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא ,שנאמר ותכס עליהם הארץ  -בעולם הזה ,ויאבדו
מתוך הקהל  -לעולם הבא ,דברי רבי עקיבא...
~ טרמפ ביו"ש ~
"מי אישר להם לנסוע בטרמפים?" ליאת רון – גלובס .71יוני71.
חטיפת שלושת תלמידי הישיבה ... ,היא  ...חוסר אחריות .חוסר האחריות אינו רק של הנערים ,הוא בעיקר של
הוריהם שידעו שהם נוסעים בטרמפים ,ולמרות התרעות חוזרות של כוחות הביטחון ,ולמרות  44סיכולים של
חטיפות של אזרחים וחיילים ישראליים ,התירו להם לעלות למכוניות שבהן נהגים שאינם מכירים.

~ שמירה מסכנה ~
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק יא
הלכה ד  -אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשל בו אדם וימות כגון שהיתה לו באר או
בור בחצירו בין שיש בהן מים בין שאין בהן מים חייב לעשות להן חוליה גבוהה עשרה טפחים או
לעשות לה כסוי כדי שלא יפול בה אדם וימות .וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה
להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה שנ' +דברים ד' ט'" +השמר לך ושמור נפשך" ,ואם
לא הסיר ,והניח המכשולות המביאין לידי סכנה ,ביטל מצות עשה ועבר על "לא תשים דמים".
הלכה ה  -הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות וכל העובר עליהן ואמר 'הריני
מסכן בעצמי ,ומה לאחרים עלי בכך' או 'איני מקפיד על כך' ,מכין אותו מכת מרדות.
מעשה רקח הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק יא הלכה ה
מכין אותו מכת מרדות .לא מצינו מבואר שחייב על זה מכת מרדות ,ואדרבא בגמרא אמרו ואם
עשה דמו בראשו ,דמשמע דאין נזקקין לו [ז"א :לא מותנים לו כפרה ע"י עונש] ,ואפשר שרבינו
חייבו מכת מרדות בשביל האמירה [של חז"ל] ,דנמצא דהפקיר עצמו לעבור על דברי חז"ל.
שולחן ערוך חושן משפט הלכות שמירת נפש סימן תכז
סעיף י  -כל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם ,ואמר :הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך,
או :איני מקפיד בכך ,מכין אותו מכת מרדות ,והנזהר מהם עליו תבא ברכת טוב.
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן קטז

 ...הגה :וכן יזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה ,כי סכנתא חמירא מאיסורא ויש לחוש יותר
לספק סכנה מלספק איסור ,ולכן אסור לילך בכל מקום סכנה כמו תחת קיר נטוי או יחידי בלילה...
וכל אלו הדברים הם משום סכנה ,ושומר נפשו ירחק מהם ואסור לסמוך אנס או לסכן נפשו בכל
כיוצא בזה( .ועיין בחושן משפט סימן תכ"ז).
תלמוד בבלי מסכת שבת דף לב עמוד א  -רבי ינאי לטעמיה ,דאמר :לעולם אל יעמוד אדם במקום
סכנה לומר שעושין לו נס  -שמא אין עושין לו נס .ואם עושין לו נס  -מנכין לו מזכיותיו... .
ספר מסילת ישרים פרק ט
 ...דע כי יש יראה ויש יראה :יש יראה ראויה ויש יראה שוטה ...,כי הנה האדון ברוך-הוא עשה את
האדם בעל שכל נכון וסברא נכוחה לשינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים המזיקים אשר
נבראו לענוש את הרשעים ... ,אך היראה השוטה היא ,שיהיה האדם רוצה להוסיף שמירות על
שמירות ויראה על יראה ,ועושה משמרת למשמרתו באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה .והכלל
להבחין בין שתי היראות הוא מה שחלקו חכמים זכרונם לברכה באמרם (פסחים ח) :היכא דשכיח
היזיקא שאני .כי מקום שההיזק מצוי ונודע ,יש להשמר .אך מקום שאין ההיזק נודע ,אין לירא... .
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קכט - :כיון דדשו ביה רבים  -שומר פתאים ה'.
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~ קידוש השם ~
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עד עמוד א
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק :נימנו וגמרו בעלית בית נתזה בלוד :כל עבירות
שבתורה אם אומרין לאדם עבור ואל תהרג  -יעבור ואל יהרג ,חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות
ושפיכות דמים ... .כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן :לא שנו אלא שלא בשעת השמד ,אבל בשעת
השמד  -אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור .כי אתא רבין אמר רבי יוחנן :אפילו שלא בשעת השמד,
לא אמרו אלא בצינעא ,אבל בפרהסיא  -אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור.
?

?

" ?" , " ,

 מאי מצוה קלה?  -אמר רבא בר יצחק אמר רב :אפילו לשנויי ערקתא דמסאנא.רש"י מסכת סנהדרין דף עד עמוד ב
ערקתא דמסאנא  -שרוך הנעל ,שאם דרך הנכרים לקשור כך ודרך ישראל בענין אחר ,כגון
שיש צד יהדות בדבר ודרך ישראל להיות צנועים אפילו שנוי זה שאין כאן מצוה אלא מנהג
בעלמא יקדש את השם בפני חביריו ישראל ,והאי "פרהסיא" מדבר בישראל.
R. Riskin, Shabbat Shuva Drasha, 5762
R. Soloveitchik expanded on this idea in his exposition on “be careful with an easy mitzvah.” He
explained that often one doesn’t know what is the most important mitzvah, what is critical for a
certain time. The gentile, on the other hand, always knows. The critical issue of the day is that
over which he chooses to persecute the Jew. In the Roman times it was over a shoelace. In our
day, said the Rav many years ago, it is the mitzvah of settling the land of Israel – Yishuv HaAretz.
!How much more so is it clear that this is the critical mitzvah today
ריאיון ב :YNETכל הילדים שלנו נוסעים בטרמפים בתוך הגוש ומחוצה לו ,כי זאת הדרך המקובלת לנוע פה.
רב השומרון ,אליקים לבנון :יש לחנך לזהירות ואחריות .ונשמרתם מאוד לנפשותיכם זהו צו התורה ,ובחרת בחיים!" [ולכן
צריך להשתמש בקודים] :אחד הצדדים בטרמפ יפתח במשפט מוכר מסידור התפילה ,כמו "אדון עולם אשר מלך"  -והשני
ישיב לו "בטרם כל יציר נברא" ,או "אשרי יושבי ביתך" ו"עוד יהללוך סלה.
הרב יובל שרלו :מטרתו של טרור היא לשבש את אורחות החיים ,וליצור אימה ופחד בקרב הציבור .לכן לא ניכנע ,ונמשיך
לנסוע בטרמפים ביהודה ושומרון  -תוך פקיחת עיניים וצמצום סיכונים ככל האפשר .ולכן חובה עליכם ,בעלי המכוניות ,לאסוף
טרמפיסטים אפילו לנסיעות קצרות .כך נהפוך לחברה של חסד.

R. Adin Steinsaltz, Lecture: “Sacrificing Individual for Communal Benfit”, 5762
”“Today [during second intifada] Zionists great love of Israel is purely plantonic.
?Can we tell tourists to come
?Can we tell people to live in the Settlements
?Can we tell someone to be a spy

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נ עמוד א
הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן .מי הם?  ...הרוגי לוד [רש"י :שני אחים היו שמסרו
עצמן על ישראל ,שהודו על עצמן הריגת בת מלך ,שהיו מטילין אותה על כל ישראל].
רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ו
ואלו הן שאין להן חלק לעולם הבא אלא נכרתים ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם
ולעולמי עולמים :המינים והאפיקורוסין והכופרים בתורה והכופרים בתחיית המתים ובביאת הגואל
המורדים ומחטיאי הרבים והפורשין מדרכי צבור והעושה עבירות ביד רמה בפרהסיא כיהויקים
והמוסרים ומטילי אימה על הצבור שלא לשם שמים ושופכי דמים ובעלי לשון הרע והמושך ערלתו.
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קט עמוד ב
תנו רבנן :עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא... ,
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