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  מבוא
  

לוהי שבו, מאמר שני ע�ק ־מאמר ראשו� ע�ק בע� ישראל ובעניי� הא

והי שבעול� ובאר� ישראל. מאמר זה עו�ק באד� היחיד, א־לבעיקר בעניי� ה

  .על־פהובעניינה של תורה שב

"הח�יד", מארי  בעניי�  –תחילה הוא מתאר את עובד ה' המושל� 

  התפילה ובמעלתו של ה"ציבור".

כנגד  על־פהאחר כ  עובר ריה"ל להילח� את מלחמתה של תורה שב

כת הקראי�, הוא מבאר את שיטת� ומתמודד ע� כל טענותיה�. בתו  כ  

מאה הוא מבאר בעומק רב את טעמי המצוות, מ�ביר מה מקומ� של טו

וטהרה בזמ� הזה, ומ�ביר מהי הגישה הנכונה על פי תושבע"פ אל הפ�וקי� 

והמצוות. לאחר מכ� מ�ביר ריה"ל את �דר השתלשלות ההלכה ותושבע"פ 

במש  הדורות, ג� בדור של בית שני בו נפ�קה הנבואה. ל�יו� הוא מבאר את 

   כתיבתה של תושבע"פ, ואת היח� הנכו� לאגדות חז"ל שבש"�.
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  פרק לז

  החסיד
  ה-פיסקאות א

  

הים א־לבניגוד למחשבה המוטעית, המושפעת מדתות אחרות, עובד 

  אמיתי אינו רואה בעולם הזה גורם מפריע

  ב�ו# מאמר שני מבקש מל  כוזר מהחבר שיתאר לו את 'עובד 

הי�'. החבר, כמנהגו בכמה הזדמנויות, אינו עונה באופ� ישיר לשאלה א־לה

שנשאלה, ומגדיר תחילה מה אינו עונה להגדרה זו. אתה שואל אותי מה הוא 

הי�? לפני זה אתה צרי  לדעת מה הוא לא, כי יש ל  כל מיני דעות א־לעובד 

קדומות ותפי�ות מוטעות בעניי� זה, המושפעות ממה שראית בדתות 

הי� אמיתי רוצה להתבודד א־לאמונות אחרות. אתה חושב שעובד וב

הי� אמיתי מוא� א־לאתה טועה! אתה חושב שעובד  1ולהתנתק מ� העול�?

  אתה טועה! 2בחיי� הגשמיי� ורוצה להפו  להיות כולו רוחני?

הי� העניק לאד� את החיי�, וזו טובה גדולה מאוד, והברכה הטובה א־ל

יכות ימי�. העול� הזה הוא המ�לול המאפשר ביותר עבור האד� היא אר

לאד� לקנות את מקומו בעול� הבא, על ידי חיי� של מצוות ומעשי� טובי�. 

החיי� ה� לא עול, ה� לא עונש, ה� לא מ�ע של �בל שהאד� מוכרח ל�בול 

ולעבור בו כ  וכ  שני�, אלא להיפ . החיי� ה� מתנה, והאד� צרי  להערי  

תנה לו. האד� צרי  לחיות את החיי� באופ� שיצליח ולהוקיר את המתנה שני

למצות אות� ולמלא את תפקידו בה�. כיצד? לש� כ  ירדה תורה לעול�, על 

מוטל עליה� לעשות  מנת להדרי  את בני האד� כיצד עליה� לחיות ומה

      בחייה�, ועל ידי כ  להפו  אות� למשמעותיי� ומלאי תוכ�.

                                                 

  בעניי� זה ראה ג� לעיל מאמר שני, פי�קאות מה; נ.   .1

 קט.- בעניי� זה ראה ג� לעיל מאמר ראשו�, פי�קאות קח  . 2
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ָבל" ִריכ-ת ַהָ+ִמי! ,א( ִמ3ְֵני 2ֶה-א ַמְקֶנה א.ת. ָהע.ָל!  ,א.ֵהב ָהע.ָל! ַוא(
ֶלה ַמְדֵרָגה ָלע.ָל! ַה4ָא 2ֶר י.ִ	י6 ט.ָבה ַי5(   .א) פי�קה( "ַה4ָא, ְוָכל א(

לכאורה דבריו של ריה"ל מפתיעי� מאוד. לאחר שבמאמרי� הקודמי� 

והי המיוחד הנמצא בעול�, ונמצא במיוחד בע� א־ללמדנו על העניי� ה

הי� ובי� ע� ישראל, על הני�י� א־לישראל; על ההתגלות והקשר הישיר בי� 

והית המיוחדת שלה�, על כ  שה� א־להגלויי� שנעשו לה�, על ההנהגה ה

אחרי כל זה היינו מצפי�  –מצליחי� לחיות את חיי העול� הבא בעול� הזה 

הוא ח�ר חשיבות, והתכלית היא העול� הבא,  לשמוע שבאמת העול� הזה

או לפחות להביא את העול� הבא לעול� הזה. א  הנה בא ריה"ל ומפתיע 

  אותנו: יש חשיבות לחיי� מאוזני� ושמחי� בעול� הזה, ואל לו לעובד

הי� לה�תג# ולהתבודד ולראות את העול� כגור� מפריע המונע ממנו א־ל 

  להגיע לפ�גות רוחניות.

חנוך ואליהו', המנותקת מן החיים החומריים לחלוטין, ניתנה 'מדרגת 

  רק ליחידי סגולה

אמנ� אי� להכחיש שיש אנשי� בודדי� שאכ� מתאימה לה� 

ההתבודדות, ולאנשי� רוחניי� אלה העול� החומרי והגשמי באמת מפריע 

להתפתחות� הרוחנית. ה� כל כ  מנותקי� ומרוחקי� מכל ענייני העול� 

לה� צור  בחברת אנשי� וא# אינ� מייח�י� חשיבות לצורכי  הזה, עד שאי�

עצמ� כלל. אלה אנשי� קדושי�, הפרושי� מכל ענייני העול� הזה, 

ומחשבותיה� שקועות א  ורק בענייני� רוחניי�, וכל העול� הזה הוא עליה� 

לטורח. אד� זה ודאי אי� לו עניי� בחיי� עלי אדמות, וכל שאיפתו היא 

והות ככל שאפשר. ישנ� אנשי� כאלה, א  יש להבי� א־לת ובלהידבק ברוחניו

שאנשי� אלה ה� שוני� במהות� משאר בני האד�. ה� יחידי �גולה ובודדי� 

הי� הרגיל, ואי� להביא מה� ראיה. לא א־לואינ� מייצגי� את דמות עובד 

מוטל על האד� להגיע לרמה כזו של קדושה עד כדי מאי�ה בחיי�, א  בוודאי 

ויות מופת שאפשר להערי� אות�, א  יש לזכור שאי� זה מתאי� שאלה דמ

  לכל אד� ורק תכונת נפש� וגופ� המיוחדת הכשירה אות� להיות כאלה.

ג� בחז"ל ובראשוני� אנו מוצאי� לכאורה �תירה ביח� לאד� 

שהחליט להפו  לנזיר. יש דעות הרואות זאת בחיוב, ומשבחות את הרוצה 
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, ולעומת� יש דעות הפוכות הרואות בנזיר ט ע"ב) (ראה נזירלהחמיר על עצמו 

חוטא, וגוערות בו 'לא דיי  במה שא�רה תורה אלא שאתה או�ר עלי  דברי� 

. אלא יש לומר שהדברי� נחלקי� לשני �וגי ' (ירושלמי נדרי� פ"ט ה"א)אחרי�?!

יש אנשי� הנוטי� בטבע� לפרישות ולה�תגפות, ולה� קבלת  –אנשי� 

בר נכו� וראוי, ולעומת� יש אנשי� שטבע� ליהנות מהנאות נזירות תיחשב כד 

העול� המותרות, ולה� מניעה מהנאות אלה תיחשב כחטא (אלא א� כ� ה� 

  עושי� זאת כדי לגדור עצמ� ולעשות �ייג שלא ייכשלו).

התבודדות הפילוסופים היא לשם קניית חכמה, ומשתמשים 

  ורהבתלמידים רק להנאת עצמם, מה שאין כן בלימוד ת

אלה ה�  –ישנ� קבוצת אנשי� נו�פת שאוהבי� בדידות ובוחרי� בה 

, השואפי� להשיג בדעת� חכמה גדולה. להבדיל ממדרגת� של הפילו	ופי!

חנו  ואליהו, ש� הפרישות נובעת מרצונות של קדושה, אצל הפילו�ופי� 

מטרת הפרישות היא אחרת. הפילו�ו# פורש מחברת בני אד� על מנת להגיע 

  הי� על ידי השכל.א־ללרמות שכליות גבוהות ולאמת גדולה, ולמצוא את 

נשי� קיי� בעול�, ויש להיות מודעי� אליו. אנשי� ג� �וג זה של א

אלה ה� בעלי כוח מחשבה חזק ומפותח, וה� מ�וגלי� להגיע על ידי מחשבה 

מעמיקה לתובנות גדולות וחשובות. עבור� עי�וק בענייני העול� הזה מקטי� 

את חשיבות� ואת מעלת האד�. ה� מטיפי� להימנע ככל הנית� מתענוגות 

מר אחד הפילו�ופי� הגדולי�, הלא הוא ארי�טו: "חוש גופניי�, וכפי שא

. על (ח"ג פ"ח)המישוש חרפה הוא לנו", והביא דבריו הרמב"� במורה נבוכי� 

מנת שיוכלו להתרכז במחשבותיה� ה� מעדיפי� להתנתק מחברת אנשי�, 

  וכל הכרו  בזה. זה נחשב בשביל� כבזבוז זמ� יקר.

י� הפילו�ופי� ביח� שלה� עניי� מעניי� מלמד אותנו ריה"ל בעני

לתלמידיה�, ומכא� נוכל לעמוד על הבדל י�ודי בי� חכמת הפילו�ופיה 

  לחכמת התורה.

הנה ג� הפילו�ופי� אינ� מתבודדי� לגמרי, שהרי ה� מחזיקי� 

בקרבת� תלמידי� אות� ה� מלמדי�, ואית� ה� דני� במה שהשיגו בשכל�, 

מת אי� מציאות זו נחשבת ולכאורה אי� זו התבודדות והתנתקות! א  בא

כ'חברת בני אד�'. אי� כא� חיבור אמיתי בי� בני אד� אלא שיקול תועלתי 
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בלבד. הפילו�ו# צרי  שיהיו לו תלמידי� רק כדי שעל ידי תהלי  הלמידה 

עימ� יוכל לגדול ולהתקד� במחקרו. אית� יוכל ידבר ולחלוק את חכמתו, 

הגיע להבנה גבוהה יותר של ומתו  השיחה עימ� ומתו  שאלותיה� יוכל ל

  הדברי�.

, שיטה זו להו�פת חכמה היא שיטה ידועה, וא# חז"ל הכירו ובאמת

אותה וצידדו בה. חז"ל לימדו אותנו שהתלמיד המוכשר מחכי� את רבו, וא# 

אמר : "(תענית ז ע"א)ראו בעי� לא יפה את מי שלומד לבדו. וכ  אומרת הגמרא 

ע� חיי� היא 'רי תורה כע�, שנאמר רב נחמ� בר יצחק: למה נמשלו דב

א# תלמידי חכמי�,  ,לומר ל : מה ע� קט� מדליק את הגדול '?למחזיקי� בה

קטני� מחדדי� את הגדולי�. והיינו דאמר רבי חנינא: הרבה למדתי מרבותי 

". וכ� אחד מארבעי� ושמונה ומחבירי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכול�

. א  באמת ישנו הבדל גדול (אבות פ"ו מ"ו)רבו'  קנייני תורה הוא 'המחכי� את

חכ�. הפילו�ו# אינו מלמד -בי� תלמידו של הפילו�ו# לתלמידו של התלמיד

את התלמיד כדי להחכימו וכדי להרבות חכמה בעול�, אלא הוא משתמש 

בתלמיד ככלי על מנת שיוכל לשכלל את עצמו ולהתפתח. יתכ� והתלמיד א# 

זו מטרתו האמיתית של הפילו�ו#. לעומת זאת  הוא מרוויח מכ , א  אי�

בלימוד תורה הכל הפו . כל מהותה של מצַות תלמוד תורה היא ללמד 

לאחרי�, והלימוד העצמי מטרתו היא שיוכל ללמד את בניו ואת תלמידיו. 

(ראה �פר הפ�וק ממנו לומדי� את חיוב לימוד תורה הוא "ושננת� לבני " 

התלמידי�, - ומר עיקר המצוה היא ללמד את הבני�, כלהמצוות לרמב"�, עשה יא)

  והלימוד העצמי הוא למעשה רק מכשיר מצוה.

ואכ�, אנו רואי� כיצד רבני� גדולי� מו�רי� את נפש� על הרבצת 

תורה, ולכאורה 'מבזבזי� את זמנ�' היקר עד אי� ק� בנתינת שיעורי� להמו� 

חות, ואי� ה� הע� הפשוטי�. במהל  השיעור ה� מ�פרי� �יפורי� ובדי

רואי� בזה פחיתות כבוד עבור�. אדרבה, מבחינת� שעות אלה ה� ה� 

  התכלית של כל לימוד התורה שלה�.

תופעת "בני הנביאים" היתה שייכת רק בזמן שהשכינה שרתה בארץ 

  ישראל, ואף היא נעשתה בחבורה ולא ביחידות
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א  הנה, ישאל השואל, הרי מצאנו בתולדות ישראל, תופעות של 

בורות אנשי� שהתבודדו לעצמ�, וחיו במערות רחוק ממקו� ישוב, וני�ו ח 

להתקדש ולזכות לנבואה. חבורות אלה נקראו "בני הנביאי�", ואנשיה 

אינה �ותרת את הקו אותו  זומוזכרי� בכמה מקומות בתנ" . הא� תופעה 

  מציג ריה"ל, השולל פרישות והתבודדות כדר  חיי� לעובדי ה'?

  נה על כ : ריה"ל עצמו עו

ָנ2ִי! " ָבל 4ְִה9ֵָצא ַהְ>ִכיָנה 4ָָאֶר; ַהְ:ד.2ָה 5ָ4ָ! ַה9-ָכ� ַל8ְב-ָאה, ָהי- א( א(
ִנְפָרִדי! ְו2.ְכִני! 9ִ4ְַד4ָר.ת, ִמְתַח4ְִרי! 5ִ! ִמי 2ֶ<.ֶמה ָלֶה!, =א ָהי- 

ָזִרי! 5ַל  ָבל ָהי- ֶנ5? ֶ@יָה ַהְמָקְרִבי! ִמְת4.ְדִדי! ְלַגְמֵרי, א( ָחְכַמת ַהA.ָרה ַוַמ5(
ָרה, ְוֵה! 4ְֵני ַה8ְִביִאי! Bֶאל ַה9ְַדֵרָגה ַהִהיא 4ְִקֻדָ>ה -ְבָטה".  

שתי תשובות בדבר: ראשית, תופעה זו היתה קיימת בזמ� מ�ויי� 

דווקא בזמ� בו ע� ישראל היה חי באר� ישראל והשכינה  –ובמקו� מ�ויי� 

, והואיל ובזמ� זה ובמקו� זה אפשר להגיע לנבואה, � ישראלהיתה שורה באר

בחרו חלק מעובדי ה' לחיות באופ� מנותק על מנת שיצליחו להשיג נבואה. 

ושנית, ג� אנשי� אלה לא התבודדו לגמרי, אלא אדרבה, ה� הקפידו לחיות 

בחבורה! אמנ� ה� התנתקו מהחברה הכללית והעדיפו לחיות במדברות, א  

ת בקבוצה ולא כיחידי�. 'קבוצה מתבודדת' זו אמנ� תופעה ה� עשו זא

חריגה, א  �ו# �ו# יש בה תועלת לאנשי הקבוצה, ועל ידי החיי� המשותפי� 

אי� ה� חשי� את החי�רו� הגדול של התבודדות גמורה. ה� מחזקי� זה את 

ועוזרי� זה לזה  ...,זה בלימוד, משוחחי� זה ע� זה, אולי ג� ָרבי� זה ע� זה

יו� תנאי החיי� הנצרכי�. אי� ה� חשי� את הקושי הנפשי הגדול של חיי בק

בדידות גמורי�, שהרי האד� אינו מ�וגל להיות בבדידות מוחלטת, וכמו 

בטבע, ושטבעו שיהא בתו   מדיני: "האד� (מורה נבוכי� ח"ב פ"מ)שכתב הרמב"� 

  חבורה, ואינו כשאר בעלי החיי� אשר אי� לו הכרח להיות בחבורה".

א  נראה שיש כא� עניי� נו�#. היהודי נדרש לקיי� מצוות, ומצוות אלה 

לא רק ע� עול� הרוח אלא ג� ע�  –'מכריחות' אותו להיות קשור ע� העול� 

עול� המעשה. הוא צרי  ליטול לולב, לאכול מצה, לקדש על היי� בשבת. הוא 

י מוכרח להישאר מחובר ע� עול� המעשה ואי� הוא יכול להתנתק לגמר

  לעולמות רוחניי� ב�פירות עליונות.
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בזמן הזה חיי סיגוף ופרישות הם טעות, ובהכרח יביאו את האדם החי 

  כך לכישלון

חנו  ואליהו,  –לאחר שהציג ריה"ל את �וגי המתבודדי� השוני� 

ְוַאD "הפילו�ופי�, 'בני הנביאי�', בא ריה"ל וקובע קביעה נחרצת ומפתיעה: 
ְוֵאי� ָחז.� ִנְפָר;, 5ִ! ִמע-ט ַהָחְכָמה  –-ַב9ָק.! ַהEֶה ְוָה5ָ! ַהEֶה Eְ4ַַמ� ַהEֶה 

ַהְ:נ-ָיה ְוֶה5ְֵ<ר ַהָחְכָמה ַהִהיא ַהGְִב5ִית, ִמי 2ִֶהְכִני	 5ְַצמ. ְלִה8ֵָזר 4ְִפִרי2-ת, 
ִלי ַנְפ2ִי ְוַג2ְִמי Bִרי� ָוח-Hַנְפ2. 4ְִי 	ָבר ִהְכִניIְ"הזה של הגלות חיי  . בזמ�

התבודדות ופרישות ו�יגופי� ה� טעות! בזמ� הגלות אי� שכינה שורה בע� 

והי אינו נמצא באופ� גלוי, ולכ� אי אפשר להגיע א־לישראל והעניי� ה

למדרגות גבוהות של נבואה. בנו�#, בעקבות מצב ירוד זה ג� החכמה 

ני�יו� לחיות חיי  הטבעית של האד� אינה מ�וגלת להגיע לגבהי�, וממילא כל

פרישות על מנת להתעלות בדרגות של קדושה ושל חכמה �ופו כישלו� ומפח 

נפש! אד� כזה �ובל בחייו על מנת להשיג מעלות גבוהות, א  באמת אי� לו 

מצד אחד הוא ויתר  –�יכוי להשיג אות�. נמצא שהוא מאבד את כל העולמות 

על העול� הגשמי ועל הנאותיו, א  מצד שני הוא לא הצליח להשיג את 

העול� הרוחני אליו הוא מייחל, ו�ופו של אד� זה שיצטער על בחירתו זו 

  וימא� בחייו.

הי� ולהגיע למעלות רוחניות, א־לבזמ� הזה על מנת להיות עובד 

י� חיי� גשמיי� לחיי� רוחניי�. מוכרח האד� לשמור על איזו� בי� גו# ונפש, וב

האד� צרי  להתאי� את עצמו למדרגה הרוחנית של העול�, ומה שהיה נכו� 

ומתאי� בזמ� בו השכינה היתה שורה באופ� גלוי ומלא, שוב אינו מתאי� 

  בזמ� של �ילוק שכינה וה�תר פני�.

ריה"ל כבר לימד אותנו במאמר שני על חשיבות השמחה בעבודת ה' 

, א  כא� הוא מציג ג� את ה�כנות החמורות הכרוכות בחיי� נ) י�קהפ(ראה ש� 

חיי! של 	יגו6 ושל פרישות אי� לה! תועלת שאינ� בדר  זו. לטענתו, 
. בכ  יוצא ותכלית, ו	ופ! א6 להביא את האד! לידי כישלו� ולידי ביזיו�

ריה"ל נגד דתות אחרות המטיפות לאנשי הרוח שבה� לפרישות ול�יגו#, 

  נגד� באופ� נחר� ששיטה זו מ�וכנת והיא מוטעית מי�ודה.וקובע 
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חכמים בחרו בקפידה את הסייגים. אדם פרטי צריך לסייג עצמו אך גם 

  לזכור כי דווקא סייגים מרובים עשויים להביא לידי כישלון

מדוע פרישות ו�יגו# עלולות לקלקל? הרי אד� פרוש הוא קדוש ועדי� 

  , והוא שולט על תאוותיו ואדו� לה�! מה רע בכ ?יותר, ואינו נות� דרור ליצריו

  כדי לענות על כ  יש להבי� מהי ה�כנה ב�ייגי� וגזרות.

הנה חז"ל, במשנה הראשונה במ�כת אבות, הורו לנו: "ועשו �ייג 

לתורה", כלומר, אל תחשבו שתצליחו לקיי� את מצוות התורה כפי שה�, אלא 

ר מלעבור על אי�ורי�. ג� המשנה עליכ� להו�י# �ייגי� והרחקות כדי להיזה

מלמדת אותנו את הי�וד הידוע של "להרחיק  (ברכות פ"א מ"א)בראשונה בש"� 

את האד� מ� העבירה". א� כ�, �ייגי� והרחקות ה� דבר חיובי ומועיל, אז 

  מדוע יש בעיה ע� חיי פרישות?

אמנ�, יש לחלק בי� �ייגי� והרחקות שעושי� חכמי� כדי לשמור על 

התורה, בבחינת 'עשו משמרת למשמרתי', לבי� �ייגי� והרחקות מצוות 

שאד� גוזר על עצמו. הרחקות ו�ייגי� שגזרו ותיקנו חכמי� נמדדו על יד� 

בזהירות ובקפידה, וה� הגיעו למ�קנה אי  מצד אחד, ה�ייגי� הללו נצרכי� 

מאוד כדי להרחיק מאי�ורי�, ומצד שני, הציבור מ�וגל לעמוד בה� ולא 

  ו. רק גזירות שעמדו בקריטריוני� הללו הוטלו על הציבור.ייכשל

א  עדיי�, ג� על האד� הפרטי מוטלת החובה לשמור עצמו מתאוותיו, 

ג�  –ובמיוחד בתחו� המי� והאכילה, וכדברי חז"ל: "קדש עצמ  במותר ל " 

בדברי� המותרי� ל  אתה צרי  למנוע עצמ  ולקדש עצמ  בה�. וידועי� 

שת קדושי� על "נבל ברשות התורה", שיכול אד� להיזהר דברי הרמב"� בפר

ולא לעבור על אי�ורי תורה, א  עדיי� חייו יהיו חיי תאוה והפקרות. א� כ�, 

  מדוע א�ור לאד� להיות פרוש ומ�וג#?

נראה שיש לה�ביר זאת כ : יש לאד� נטייה פ�יכולוגית להימש  אל 

  הא�ור.

ראשית, ב�יפור על אד� התורה מלמדת אותנו י�וד זה כבר בפרשת ב

ע� הדעת.  –וחוה בג� עד�. כל העצי� בג� הותרו לאכילה, רק ע� אחד נא�ר 

חוה לא ה�תפקה בכ , וא# אמרה לנחש שלא רק שא�ור לאכול מ� הע� אלא 

ג� א�ור לגעת בו. אי� �פק שבאותו רגע הפ  הע� הזה להיות הדבר הנחשק 

ר לא מענייני�, רק הע� הזה ביותר בכל הג�. כל העצי� מותרי� אבל ה� כב
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תאוה הוא לעיניי�. ואכ�, החטא לא בושש לבוא וחוה אכלה מ� הע� וא# 

  נתנה ממנו לאד�.

אנו רואי� תופעה זו אצל ילדי�. כאשר ה� מעונייני� במשהו וההורי� 

מ�רבי� לתת לה�, ה� הופכי� להיות אוב��יביי� לאותו דבר, ונכנ�י� 

לל ההורי� נשברי� ונותני� לה�. היצר הזה להי�טריה של בכי, עד שבדר  כ

  הוא טבוע באד� וקשה מאוד לשבור אותו.

אד� שאו�ר עצמו בעוד מגבלות ועוד הרחקות ועוד �ייגי�, �ופו 

שירגיש שהוא כלוא בה�, וירצה להשתחרר ולפרוק את העול ממנו. אנו 

ל רואי� זאת, לצערנו, בחוזרי� בשאלה שיורדי� מדר  התורה והמצוות. ככ

שהבחור היה שיי  למ�גרת אדוקה יותר, כ  התנהגותו בחילוניותו תהיה 

מופקרת יותר. מי שגדל בחינו  דתי קיצוני ע� חומרות רבות, כאשר פרק 

מעליו את העול הוא ניתק מעליו את כל הכבלי� שכבלו אותו עד שנשאר 

 ללא שו� ר��. לעומתו מי שגדל בחינו  דתי מתו�, ג� כאשר יפרוש הוא לא

יאבד את ההגבלות המו�ריות הב�י�יות שלו. הוא לא היה צדיק גדול ועכשיו 

  הוא לא רשע גדול.

אד� החי תחת מגבלות אינו חי בטבעיות, ובמיוחד א� הוא עושה זאת 

על מנת להשיג מטרה מיוחדת שאינו מצליח להשיגה, אד� כזה הופ  להיות 

אי�ורי� ובמניעת ממורמר. לא זו בלבד שהוא מענה את גופו ואת נפשו ב

תענוג, הוא ג� לא זוכה לראות פרי לכל עמלו. �ופו להגיע לעצבות ולדיכאו�, 

  עד שימא� בחייו.

יסוד חשוב בחינוך הוא לדעת לתת לכל חניך להוציא את כוחותיו 

  באופן מבוקר ולא לדכא אותם

  מיהו הח�יד?

ריה"ל מגדיר את הח�יד כמושל במדינה, כלומר, אד� ששולט בכל 

יו וכוחותיו הגופניי� והשכליי�, ונות� לכל אחד את צרכיו. האד� מורכב חוש

מרוח ומגו#, מצרכי� רוחניי� ושכליי� ומצרכי� גופניי�, וא�ור לא להתעל� 

משו� בחינה מבחינות אלה. אד� צרי  לאכול ולשתות, צרי  ללמוד 

ולהתפלל, צרי  לשחק ולנג�, צרי  לאהוב ולהקי� משפחה. א� יצליח לתת 

מקו� לכל הצרכי� שלו יוכל האד� להגיע לאיזו� מושל� של כוחותיו. כדאי 
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הדברי� מדברי� בעד  –ה  פי�קהלקרוא את התיאור המפורט של ריה"ל ב

  עצמ�.

בנו�# לחשיבות השליטה של האד� על עצמו, מלמד אותנו ריה"ל שיש 

. זהו י�וד חשוב בחינו , ולצערי לתת לכל כוח שבאד� את מה שהוא צרי 

  רבי� מתעלמי� מדרישה זו ושוגי� בה.

הנה, כל העו�ק ע� בני נוער בגיל תיכו� נתקל לעיתי� בתופעות לא 

נעימות. נערי� ונערות עושי� 'שטויות', מתנ�י� בכל מיני דברי� א�ורי�, 

ועושי� מעשי� שה� עצמ� יודעי� תו  כדי מעשה שא�ור לה� לעשות זאת. 

ות, לבדוק גבולות, להוציא אנרגיה, א  ה� מרגישי� צור  להתפרק ולהתנ�

להרגיש את החיי�. אי� ל  כמעט נער או נערה שלא עשו בגיל הנעורי� 

מעשי� שלאחר מכ� ה� התחרטו עליה�, בי� א� ה� נתפ�ו ונענשו ובי� א� 

לא. רוצה לומר, כל מחנ  של נערי� בגיל זה צרי  לדעת שיש בגיל הזה דחפי� 

י� מוכרחי� לחוות, וכמעט שאי אפשר לנו מיוחדי� וצרכי� מיוחדי� שהנער

למנוע אות� מלעשות זאת. קשה לבוא בדרישה מבחור בגיל העשרה שיישב 

וילמד כל היו�. זה לא טבעי לו, ורק מעטי� מ�וגלי� לכ  בלי לגרו� לעצמ� 

  נזק.

יתרה מזו, פעמי� רבות בני נוער מתחנכי� בחינו  קשוח, או שה� 

� ו�ייגי�, ואינ� חווי� את חוויות הנעורי�, עצמ� מקבלי� על עצמ� מעצורי

ואינ� מרשי� לעצמ� להשתחרר ולהתפרק, ומדחיקי� את היצר הזה עמוק 

בפני�. לפעמי� אנו מוצאי� משיכה גדולה אצל נערי� לחיי פרישות ו�יגו# 

ולהתמ�רות ללימוד. דא עקא, שבמקרי� רבי� אי� זה בא ממקו� טבעי 

קה הזו עלולה לגרו� לנזקי� עתידיי�, ומרצו� אמיתי של הנפש, וההדח

והעלייה הגדולה יכולה להביא לנפילה גדולה. אות� נערי� גדלי� ומגיעי� 

, כאשר ה� כבר בעלי משפחה, ואז מתפר� אצל� אותו כוח 30-35לגיל 

נעורי� ומבקש לפרו� החוצה, וגור� לה� נזק בל ישוער. אנשי� בגיל מאוחר 

רק בגלל שהדחיקו את היצרי� מאבדי� את המשפחה ואת העבודה 

  המתפרצי� שלה� בגיל הנעורי�. הדברי� ידועי� ואי� אני מחדש דבר.

ה�וד הגדול בחינו  הוא לדעת מתי לתת לכוחות האלה לצאת, מתי 

להעלי� עי� מ'שטויות' שהנערי� עושי�, ומתי להשליט �דר ומשמעת, וג� 

ללימוד יותר מדי.  מתי לפקוח עי� כאשר רואי� נער שפורש ומ�תג# ומתמ�ר
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לכל כוח יש לתת את מה שהוא צרי , מתי שהוא צרי , ובאופ� הראוי. נער 

ערב, מוטב -שרוצה ללכת לחתונה ולרקוד במקו� ללמוד בישיבה ב�דר

שירקוד בחתונה ויוציא ש� את האנרגיה שלו, ולא ימצא לו מקומות אחרי� 

וב לצרכיו, בכל לרקוד... . מחנ  טוב צרי  ללוות את החני  ולהיות קש

  התחומי�.

  להישגים רוחניים ההקשבה לגוף מביא

כאמור, הח�יד הוא אד� השולט על כל כוחות גופו ומצליח להביא 

אות� לידי איזו�. הוא מודע לכ  שיש בו כוחות רוחניי� וכוחות גשמיי�, והוא 

נות� לכל חלק וחלק מה� מה שהוא צרי , ועל ידי כ  כל כוחותיו עומדי� 

  לרשותו.

לכאורה, היינו חושבי�, שאד� שוא# להגיע לאיזו� מושל� שכזה על 

מנת שיוכל לנהל את גופו על פי השכל הישר והמדוייק, ולא על ידי תאוותיו 

ויצריו, ובזכות זאת יצליח להגיע להישגי� שכליי� ורוחניי�, כפי ההכנה 

ד כזה שגופו הטבעית שיש לו לכ  כאד� נבו�. זהו, לכאורה, האד� השל�, אח

וחומריותו אינ� עומדי� לו למכשול בפני מעלתו השכלית. הח�יד הוא, 

לכאורה, אד� מ�ודר ושקול, אשר כל מעשיו שקולי� בפל�, וזוהי התכלית 

  המעולה ביותר.

2ֶר 5ָָ@ה ָצְרֵכי ": ה) פי�קה(אמצע  א  ריה"ל אינו מ�תפק בכ , וכותב ְוַכא(
5ִִ+י! ַמה ֶ>ַ+ְ	3ִיק ָלֶה! ֵמַה9ְנ-ָחה ְוַהֵ>ָנה, ְוַלִח+-ִנִ+י! ָכל ֶאָחד ֵמֶה! ְוָנַת� ַלGְִב 

ָדת.,  ֵ@י ָהע.ָל!, ָאז ִיְקָרא ֶאל 5( ַמה ֶ>ַיְ	3ִיק ָלֶה! ֵמַהִ:יָצה ְוַהAְנ-5ָה ְבַמ5(
זֹר ל., ְלִהָ<ֵבק  9ַ4ְַדֵרָגה 2ִֶהיא Iְמ.2ֵל ַה2ְ8ִָמע 2ֶ:.ֵרא ֶאל ֵחיל. ַה>.ֵמ5ַ ַל5(

2ֶר ִהיא ְלַמ5ְָלה ֵמַה9ְַדֵרָגה א־לְלַמ5ְָלה ִמ8ָ9ֶה, ְרצ.ִני ל.ַמר: ַה9ְַדֵרָגה ָה  ִהית א(
. הח�יד מגיי� את גופו המאוז� על מנת להידבק במעלה גבוהה "ַהLְִכִלית

יותר מאשר כוחותיו הגופניי�. הוא אינו מ�תפק במדרגה השכלית הנמצאת 

והית, א־לו, אלא הוא רוצה להתעלות ולהגיע להידבק במדרגה הבגופ

  הנמצאת חו� ממנו.

שכלו של  –רעיו� זה מתחבר היטב ע� גישתו של ריה"ל המוכרת לנו 

האד� הוא מוגבל, ובאמצעות השכל לבדו האד� אינו יכול למצוא את דרכו 

והית ולא יתחבר ע� מה שלמעלה א־לבעול�. א� האד� לא יקבל הדרכה 
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שכלו, לעול� הוא לא יוכל לדעת מהו רצו� ה' ומה תפקידו בעול�. על כ� מ

האד� השל� הוא אד� שמצליח להגיע לאיזו� כוחותיו הגופניי� והשכליי�, 

  והית שבו.א־לובזכות האיזו� הזה מצליח להתעלות ולהתחבר ע� המדרגה ה

נמצא שאד� שאינו מאוז� מבחינה גופנית, לא זו בלבד שהוא לוקה בכל 

  מיני חוליי� גופניי�, הוא ג� לא יצליח להתעלות אל הרמות השכליות 

והיות אשר הוא ראוי לה�. א�ור לו לאד� להזניח ולדכא את גופו ואת א־לוה

דרישותיו החומריות, אלא אדרבה, אד� צרי  להיות קשוב לגופו ולהביאו 

לאיזו� ושמחה על מנת שיוכל להגיע להישגי� רוחניי�! רק כ  יוכל לעשות 

  זאת!

  על האדם להכיר את כוחו ויכולותיו ולא לשאוף אל למעלה מיכולתו

ָדת. " ָדת. ִויַתְ:ָנM, ְוד.ֶמה ַלHֵֶדר Hִ2ֵֶ<ר מ2ֶֹה 5ָָליו ַהָ>ל.! ַל5( ִויַ	ֵ<ר 5(
  ".ְ	ִביב.ת ַהר ִ	יַני

ו משתמש ריה"ל אינו ברור דיו. אי� �פק שהוא מתייח� לכ  המשל ב

שהיו שהתקרבו אל ההר יותר מאחרי�, כמו אהר�, נדב ואביהו, או שבעי� 

, א  אי  ב)- (ראה שמות יט, כד; ש� כד, אהזקני�, שהתקרבו יותר משאר הע� 

אפשר להבי� זאת על חלקי גופו וכוחותיו של האד� הפרטי? כיצד נ�ביר 

  מתקרבי� יותר מכל השאר? שחלק מה�

אלא צרי  לומר שהכוונה לאד� כולו, והעניי� משתנה מאד� לאד�. יש 

אד� שמ�וגל להתקרב יותר, ויש אד� שאינו יכול להתקרב כל כ , ועל האד� 

להכיר בעצמו עד היכ� הוא מ�וגל להגיע, ולש� הוא יכוו� את כוחותיו. א  

 –ובי� יותר וג� הרחוקי� יותר מה שמיוחד כא� הוא שב�ופו של דבר ג� הקר

כול� שמעו את דבר ה' בהר �יני! ג� האנשי� הפשוטי� ביותר שמעו את דבר 

  ה', על א# ריחוק� מ� ההר!

וג� עניי� זה הוא י�וד חשוב מאוד בחינו . ראשית, יש לדעת שלא כל 

בני האד� שווי� בכשרונותיה� וביכולותיה�, ויש לתת לכל אחד משימות 

מידת יכולתו האישית. א� נצייר לאד� מטרה שהיא גדולה מכפי ומטרות כפי 

יכולותיו הרי אנו חו�מי� את התקדמותו ומונעי� ממנו להגיע אל ההישגי� 

שהוא באמת יכול להשיג. לא כול� יהיו גדולי הדור, וא�ור לנו להטי# 

לחניכי�, ובוודאי לא לכול�, לשאו# להיות כאלה. שנית, ג� האד� עצמו כל 
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מתקד�, ויש להבי� בדיוק באיזה שלב הוא נמצא כרגע. אי אפשר לדרוש הזמ� 

מילד בכיתה א' לעשות משימות של ילד בכיתה ג', וכ� לא להיפ . אותו הילד 

יוכל לבצע את המשימה בגיל מ�ויי� א  לא יוכל לבצע אותה לפני כ�. וב�ופו 

תו יזכה של דבר, מובטחי� אנו ש2ֹל אד� אשר ימצה את כשרונותיו ויכול

  לאור ה', שהרי הוא מילא את תפקידו וייעודו.

דיכוי יצרים אינו שליטה, והוא עלול להביא להתפרצות. שליטה 

  אמיתית היא לדעת כיצד לתת ליצרים את הפורקן במידה הראויה

2ֶר ָיבֹא ֵמֶאְצל. ִצ--י,  "-ְמַצֶ-ה ַהIַֹח ַהֶחְפִצי 2ִֶ+ְהֶיה ְמַק4ֵל ְו2.ֵמר ַלא(
".A5ִה- ְל@ֵ   .ְוַי5(

נראה לפרש כ : "הכוח החפצי" ה� היצרי�, האינ�טינקטי�. האד� 

צרי  לשלוט על יצריו ועל דחפיו, אבל א�ור לו לדכא אות� לגמרי. הוא צרי  

. ביטוילהשתמש בה� לעיתי�, בשיקול דעת ובשליטה, א  צרי  לתת לה� 

ענה ופתח יציאה, �ופ� א� ידכא האד� את דחפיו הטבעיי� ולא יית� לה� מ

שיפרצו ממנו בעוצמה ללא שליטה, כמו מלוע של הר געש. אד� צרי  לתת 

מענה לצור  אכילה שבו, לצור  לקשר, לצור  לרו� ולהתנועע, לצור  לשמוח 

  ולצחוק, וג� לצור  להתפרק קצת.

ריה"ל מלמד אותנו שלהיות בשליטה אמיתית אי� הכוונה לדכא את 

באופ� מוחלט, אלא לדעת כיצד ומתי לתת לה� פורק� הדחפי� ואת היצרי� 

  במידה הראויה לה�. מי שלא נות� לצרכיו מענה �ופו שיאבד שליטה.

2ִָבִ+י! (=את הכוח החפצי) ִויַצֶ-ה א.ת. " N2ֶא ִיְפֶנה ֶאל ַהֵ>ִדי! ַה9ַח(
ִמי� 4ָ!, 5ַד 2ֶ+ִ  ָ-5ֵ; ֶאת ַהLֵֶכל, ְוִא! ְוַה9ְִתַ<9ִי!, ְו=א ְיַק4ְֵל! ְו=א ַיא(

ַיְמֵר!, ִויַק4ֵל ַהֶחְפִצי ֶזה ִמ89ֶ-  –ַיְכ2ִיר ַמה 2ֵֶ+2 ֶאְצָל! ְיַק4ְֵל!, ְוִא! =א 
@.ת.   ".ְוַיְ	Iִי! ַל5(

ש לאד�, הדמיונות, כא� מתייח� ריה"ל אל הכוחות הבלתי מודעי� שי

א לא יודע מה השתלט מ�פר אחרי זה ש'הו ,מאבד שליטההמחשבות. אד� ה

עליו', וכאילו הוא פועל שלא על דעתו. תופעות אלה, הנמצאות בתת הכרתו 

של האד�, צפות ועולות על גבי הקרקע כאשר האד� אינו נות� פורק� 

לדחפי� וליצרי� שלו במינו� נכו�. לדוגמא, א� האד� נמצא במ�גרת קשוחה 
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רוי מ�יבות שונות שאינה מתירה לו לעשות דברי� המותרי�, או אד� הש

תקופה ארוכה ללא אשה, אנשי� אלה מועדי� להתפרצות ולאיבוד שליטה, 

  ג� א� במהות� ה� אנשי� מ� הישוב ונורמטיביי�.

לאחר שמגיע האדם לאיזון הוא צריך לשלוט גם על מחשבותיו ודמיונו 

  על מנת להגיע לשמחה ולשלמות

כאשר האד� מגיע לאיזו� בי� כוחותיו הגופניי� וכוחותיו השכליי� 

והרוחניי�, הוא הופ  להיות בשליטה. הוא מ�ודר, הוא נכו�, הוא דרו , א  

הוא עדיי� לא של�. רק כאשר פעולותיו ומעשיו הטובי� משתלבי� ע� הרצו� 

 'שמחה של מצוה'. כאשר -הפנימי שלו, רק אז הוא מגיע לשמחה מיוחדת 

הפעולות שהאד� עושה בגופו עולות בקנה אחד ע� רצונותיו הרוחניי�, אזי 

הוא מרגיש נחת רוח מיוחדת. למשל, אד� שמרגיש צור  להתע�ק בארגו� 

רצוי שיעשה זאת לצורכי  –פעילות, לא�ו# אנשי�, ליזו� פרוייקטי� וכדומה 

יות קדושה: יארג� פעילויות שיש בה� ח�ד ומצוה, ימרי� אנשי� לפעילו

מבורכות, וכו', ולא לצרכי� שאינ� ראויי�. בשעה שהפעילות הגופנית שלו 

הוא יגיע ל�יפוק גדול ולשמחה של מצוה.  –משתלבת ע� רצונותיו הרוחניי� 

א� האד� משקיע את מרצו וכשרונותיו בענייני� ח�רי ער  ממשי הוא ירגיש 

ש בתוכו אחר כ  תחושת החמצה ולא יהיה לו �יפוק של�, כי הוא ירגי

  שהמטרה למענה עבד והתאמ� אינה ראויה באמת.

יש לדעת כי כוחותיו הפנימיי� של האד� מושכי� אותו אל הטוב ואל 

המו�רי. כבר אמר הפ�יכולוג יונג שיש באד� צור  פנימי ליופי, למו�ר, וא� 

הצור  הזה אינו בא על �יפוקו האד� הופ  לחולה בנפשו. זהו למעשה 'היצר 

. מאיד , יש באד� כוחות המונעי� על ידי 'יצר הרע', וכפי הטוב' שבאד�

שאמר פרויד (באופ� קיצוני) שכל פעולות האד� נובעות מדחפיו המיניי�, 

וא� אי� לו �יפוק מיני הוא עלול לחלות בנפשו. האד� צרי  להיות מודע 

לכוחות הפנימיי� המתחוללי� בתוכו, ולהגביר את היצר הטוב על היצר הרע. 

, לא מ�פיק להגיע רק למצב של איזו� הכוחות הגופניי� והרוחניי�, כלומר

  אלא צרי  להתמודד ע� המחשבות והרצונות הפנימיי�.

ריה"ל מדרי  אותנו כיצד לעשות זאת. לשיטתו יש בכוחו של האד� 

להביא לכ  ששאיפותיו ורצונותיו יהיו לענייני� חיוביי�, לדברי� שבקדושה, 
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'שמחה  –ב ע� מעשיו, ובכ  יגיע אל אותה שלמות ועל ידי כ  ישתלבו היט

  של מצוה'.

2ָב.ת " 2ֶר ָקַד! ֵמַה9ַח( 2ָב -ְמַפ8ֶה א.ת. ִמIָל א( -ְמַיֵ>ר Iְֵלי ַה9ַח(
ָהע.ָלִמ+.ת. -ְמַצֶ-ה ַהְמַד9ֶה ְלַהְמִציא ֶהָהד-ר O4ַ2ֶ-ר.ת ַה8ְִמָצא.ת ֶאְצל. 

ַמד ַהר ִ	יַני א־ל, ְלַד9.ת ֵאָליו ָה5ְִנָי� ָה ְב5ֵֶזר ַהIָEִר.� ִהי ַהְמֻבָ:Iְ ,2מ. ַמ5(
ב.ָדה  ַמד ַאְבָרָה! ְוִיְצָחק 4ְַהר ַה9.ִרָ+ה, -ְכמ. ִמ�Iַ2ְ מ2ֶֹה ְוֵ	ֶדר ָה5( -ַמ5(

  ". ְוח-ל ַהIָב.ד 4ְֵבית ַה9ְִקָ<2, ְוז-ַלת ֶזה ַהְר4ֵה

יני� רוחניי� גבוהי�, ועל ידי כ  להשפיע על האד� צרי  לדמיי� עני

המ4דעות שלו. אד� רגיל חול� בלילה על מה שראה וחשב עליו במהל  היו�, 

וביו� הוא חושב על מה שחל� בלילה, וכ� הלאה. א� ההתע�קות של האד� 

היא במחשבות שליליות וח�רות תועלת, תהיה לו התמודדות קשה מאוד 

כי רצונו הפנימי מוש  אותו לכיוו� הפו . א  א� ג� לפעול בענייני� חיוביי�, 

המחשבות והרצונות והדמיונות כול� ימשכו אותו אל החיובי והמותר, או אז 

יהיה לו קל יותר לעשות זאת, ואז הוא ישמח במעשיו המשתלבי� ע� 

  מחשבותיו ורצונו.

מצב כזה הוא כבר לא מצב של 'איזו�' בלבד, אלא זוהי שלמות גמורה 

  וניה מלאה.והרמ

ָבִרי! ַהְמ2ִ9ְ2ַי! א.ת. " ְוַאַחר זֹאת ַהַה5ָOָה ַיְנִהיג ַהIַֹח ַהֶחְפִצי Iָל ָהא(
ִריצ-ת ְוִ@ְמָחה . אד� כזה הוא כבר במצב בו "הכוח החפצי" שבו, "4ְִזִריז-ת ַוח(

כלומר הדחפי� והאינ�טינקטי� שלו, רוצי� לעשות את הדברי� הטובי�. א� 

�טינקט שלו היה לעשות שטויות, והוא היה צרי  להילח� בו בעבר האינ

  ולמת� אותו, כעת האינ�טינקט שלו הוא לעשות דברי� טובי�.

  

שלמות והרמוניה מביאה את האדם להיות טהור ואמיתי, ועל ידי כך 

  יוכל להתפלל תפילה מכּווונת

לאחר שהגיע האד� לשלמות ולהרמוניה, והצליח לשנות את רצונותיו 

ימיי� ולטהר אות�, או אז יגיע למצב של אמיתיות מיוחדת, מצב של הפנ

2ָָבה =א י.ִ	י6 5ָָליו, ְו=א ְיַבGֵא ִבְתִפPָת. "2ֵנ4ת:  ְוִיְהֶיה ַה2Pָ.� ַמְ	Iִי! 5ִ! ַה9ַח(
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2ָָבה ֶאPָא I !5ִָ  (=תוכי) 5ַל ֶ<ֶרD ַה9ְִנָהג ְוַהGֶַבע Iְמ. ַהEְַרִזיר ְוַה4ָ4ַָגא ל ִמPָה ַמח(
Mרק אד� טהור ושל� יכול לבטא את פנימיותו החוצה, וממילא ג� "ְוַכָ-ָנה ָב .

  התפילה שלו תהיה תפילה אמיתית, מדוייקת ומכ4וונת.

אנו יודעי� כמה קשה להתפלל בכוונה, כמה הי�ח הדעת יש בתפילה, 

וצה. וכמה קשה לנו באמת להרגיש שהתפילה מבטאת את פנימיותינו ח

מ�תבר שהקושי נובע מכ  שאי� אצלנו התאמה בי� הרצו� הפנימי לבי� 

הדברי� אות� אנו מבקשי� בתפילה. אנחנו לא באמת ובתמי� רוצי� את 

הדברי� הללו, ויש לנו מ�כי� ומחיצות שמפרידות בי� עומק הפנימיות שלנו 

  לבי� הופעתה החיצונית. 

  הוא אמיתי יותר. א  ריה"ל מלמד אותנו שככל שהאד� טהור יותר כ

כל זה קורה רק א� שומרי� על האיזו�, רק א� נותני� ג�  –צרי  לזכור 

לענייני� הגשמיי� את מקומ� הראוי, בלי לדחוק אות� ובלי לדכא אות�. 

הדר  להגיע לטהרה ולאמיתיות עוברת דר  איזו� המביא לידי שמחה, ושמחה 

  מביאה לידי טהרה.

טהור היא אותם רגעים בהם הוא מצליח מטרתו של האדם ההרמוני וה

  להידבק ברוחניות

אד� הטהור במחשבתו וברעיונותיו, עיקר עניינו הוא להידבק בענייני� 

רוחניי�, וזוהי עבורו התכלית והעונג הגדול. אמנ� הוא מתע�ק בענייני הגו#, 

ה� משו� ההכרח לפרנ�ה וה� מפני שגופו דורש זאת ממנו כדי ל�פק את 

ניי� כול�, כנ"ל, א  באמת מטרתו היא הרגעי� בה� הוא מתעלה צרכיו הגופ

למעלות רוחניות. אחד הרגעי� בה� אד� מגיע למדרגות רוחניות גבוהות 

הוא רגע התפילה, וכאמור, תפילתו של האד� ההרמוני והטהור היא תפילה 

והות. משו� כ  א־למדוייקת ומכוונת, בה האד� מגיע להידבקות מוחלטת ב

התפילה להיות המטרה של האד�, וכל שעותיו הופכות להיות הכנה הופ  זמ� 

ְוִתְהֶיה ָה5ֵת ַהִהיא ֵלב ְזַמ8. -ִפְרי., ְוִיְהי- 2ְָאר "לקראת התפילה שתגיע. 
A5ִ.ָתיו Iְִדָרִכי! ַהQִ9ַי5ִי! ֶאל ָה5ֵת ַהִהיא, ִיְתַאֶ-ה ִקְרָבת. 42ֶ. ִמְתַ<9ֶה 

ִנִ+י! ְויִ  ִמִ+י!ָבר-ח( כ  עובר לו יו� של� ע� שלוש תפילות, בו  ."ְתַרֵחק ֵמַה4ַה(

ְוִיְהֶיה ְפִרי י.מ. ְוֵליל. "והיו. א־להאד� מכי� עצמו לקראת המפגש המיוחד ע� 
. וכל יו� הוא ג� יו� הכנה לקראת יו� השבת, "ַהָ>=A5ִ 2.ת ָהֵה! 2ֶל AְִפPָה
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והי�, מתו  שמחה גופנית של א־לולמפגש ע� השהוא יו� המוקדש לרוחניות 

=ִהי, "מצוה.  -ְפִרי ַהָ>ב-5ַ י.! ַהַ>4ָת, ִמ3ְֵני 2ֶה-א ְמ9ָ5ֻד ְלִהָ<ֵבק 5ִ4ְָנָי� ָהא?
ב.ָדת. ְבִ@ְמָחה =א ִבְכִני5ָה . נמצא שיו� השבת הוא המטרה של כל ימות "ַו5(

  השבוע.

ועדו לתת לאדם כוחות התמודדות התפילה, השבתות והימים טובים נ

  מול ההשפעות החיצוניות

ג� אד� שמגיע לשלמות ולהרמוניה ע� עצמו וע� כל כוחותיו, ומדמיי� 

וחושב רק על דברי� חיוביי� ורוחניי�, עדיי� אי� הוא ח�י� מפני השפעות 

חיצוניות. בכל יו� ויו� אד� נתקל ע� דברי� שליליי� בעול�, ע� אנשי� 

�ר צניעות, ע� ניבולי פה, ע� לשו� הרע ורכילות, ע� מראות רעי�, ע� חו

וכל הדברי� האלה משאירי� רוש� בנפשו של האד�. הרוש� הזה  –קשי� 

עלול להזיק ולחלחל פנימה, והאד� צרי  להג� על עצמו מפניו. כא�, לכאורה, 

אי� אפשרות לאד� להתמודד ולהילח� ועל ידי כ  להגיע לשליטה, שהרי 

  לה ה� חיצוניי� לו ואינ� בשליטתו, ומה יעשה האד� ולא יחטא?הדברי� הא

מ�ביר ריה"ל שיש לאד� ב�דר יומו, וב�דר השבוע שלו, וב�דר השנה 

  שלו, מערכת שלמה של מנגנוני הגנה והתח�נות בפני השפעות חיצוניות.

שלש תפילות מתפלל אד� ביו�, ובכ  הוא  ראשית לכל היא התפילה.

חניי�. על מנת להגיע לכ  מכי� האד� את עצמו לפני מתחבר לענייני� הרו

ְוַהHֵֶדר ַהEֶה ֵמַה8ֶֶפ2 " .התפילה, והיא משאירה עליו רוש� רוחני ג� לאחריה
Iְֵ	ֶדר ַה9ָז.� ֵמַהQ-6, ִמְתPֵ3ַל ְלַנְפ2. ְוִנE.� ְלג-פ., -ַמְתֶמֶדת 5ָָליו 4ְִרIַת ַהAְִפPָה 

. כ  האד� "ַאֶחֶרת, Iְַהְתָמַדת Iַֹח ְ	5ַֻ<ת ַה+.! 5ַד 2ִֶ+ְ	5ַד Pַ4ְַיָלה 5ַד 5ֵת AְִפPָה

  הרוחנית ומתגונ� ומתח�� מפני ההשפעות החיצוניות. שומר על מעלתו

ההשוואה של התפילה למזו� מלמדת אותנו שאד� שאינו מתפלל מגיע 

שהיא צריכה למוות רוחני. הנשמה שלו אינה מקבלת את האנרגיה והחיבור 

והיא מאבדת את הכוחות הרוחניי� שלה. עוד אנו לומדי� מכא�, שלשיטת 

ריה"ל יש להעדי# להתפלל מנחה באמצע היו� (ולא להתפלל מנחה �מוכה 

לערבית, כמנהג המקובלי�), כדי שתת� לאד� כוח להמשי  את היו�, ושלא 

  יהיה מרחק גדול מדי בי� שחרית למנחה.
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י� ביו�, צרי  האד� ג� יו� של� שמוקדש מלבד התפילה שלוש פעמ

והיי�, והוא יו� השבת. על ידי יו� כזה מנקה האד� א־ללענייני� רוחניי� ו

מעליו את הרוש� של הדברי� הרעי� שחווה במהל  השבוע האחרו�, ומחזק 

  ה� את גופו וה� את נפשו, ומכי� עצמו לקראת השבוע הבא לקראתו.

חודש נועד להיות יו� של טהרה  וכ� הוא ב�ו# כל חודש, יו� ראש

   שנועדו להידבק –שלושת הרגלי�  –וכפרה. וזוהי ג� מטרת� של החגי� 

  והות בענייני� רוחניי� מתו  שמחת הגו#.א־לב
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  פרק לח

  עומק טעמן של המצוות
  יא-יפיסקאות 

  

  "החסיד" של ריה"ל איננו גדול הדור אלא הוא היהודי הפשוט והרגיל

"הח�יד" של ריה"ל אינו יחיד �גולה ואינו 'גדול הדור', אלא זוהי דמותו 

לכול� ולא רק הנהגה של היהודי הפשוט, הרגיל. תיאור "הח�יד" זוהי הנהגה 

ליחידי�, ולמעשה אי� אצל ריה"ל הבדל מהותי בי� הנהגתו של היהודי הפשוט 

להנהגתו של היחיד המיוחד שבדור: זה וזה צריכי� ה� שישלטו על כוחות 

והי על ידי תפילה ולימוד א־לגופ� ונפש�, זה וזה צריכי� להידבק בעניי� ה

  ולא לה�תג#. תורה, וזה וזה צריכי� לשמוח ולא להתנזר

המלך מסביר: בזכות השבתות והמועדים עם ישראל מצליח לשמור 

על עצמו בין הגויים, ובזכותן היהודי הפרטי שומר על עצמו מן הייאוש 

  והצרות

ה�ביר החבר למל  כוזר שהשבתות וה'ימי� טובי�'  ה) פי�קה(�ו# לעיל 

ימי� אלה נועדו והי שנמצא בתוכו. א־למטרת� לעזור לאד� להידבק בעניי� ה

לנקות את ההפרעות הבאות על האד� בחיי היו� יו�, וכ� למלא את 

המצברי� הרוחניי� שלו לקראת הימי� הבאי�, ולא יאבד האד� את המעלה 

  הרוחנית הגבוהה שלו מרוב טרדות העול� הזה.

עתה מו�י# מל  כוזר ונות� ה�בר מקורי משלו, ומבאר מהי חשיבות� 

ִהי! א־לIְָבר ָח2ְַבAִי ְב5ְִנַיְנֶכ!, ְוָרִאיִתי 2ֵֶ+2 לֵ "ה אלו. ותועלת� של ימי מנוח
ִדי! ֵמַהQָד.ל 4Hִ4ַ2ֶ.ת 4ְַה2ְִאיר  	.ד 4ְַה2ְִאיְרֶכ!, ְו2ֶה-א ָ@! ַהַ>4ָת.ת ְוַה5.9(

ַדְרֶכ! בזכות השבתות והמועדי� מצליח ע� ישראל לשמור על  ".Aָָאְרֶכ! ַוה(

  עצמו בגלות, בי� הגויי�, ואינו נטמע בה� ואובד מ� העול�! כיצד?
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ב-ר 4ִיַנְתֶכ! ְוזAְ5ְ>ַ Dֶֹכ!, " ָבִדי! 54ַ( Iִי ָהֻא9.ת ָהי- ְמַחPְק.ת ֶאְתֶכ! ַל5(
, ל-ֵלא ֵאPֶה ָהAִ5ִי! 2ֶַאAֶ! 2.ְמִרי! ְוָהי- ְמִ@יִמי! ֶאְתֶכ! ע.ד ַאְנ2ֵי ַה9ְִלָחָמה

היהודי אינו יכול לעבוד בשבתות וימי�  ".א.ָת! ַהְ>ִמיָרה ַהEֹאת ַהְמPָ5ֻה

טובי�, ומשו� כ  הגויי� אינ� יכולי� להיעזר בה� ככוח עבודה, על א# 

שליהודי� יש כישרונות ותכונות המתאימי� להצליח בעבודות שונות. כאשר 

ביד הגוי עובד לפי לוח השנה שלו, והעובד היהודי עובד לפי לוח השנה המע

היהודי, יש בעיות. היהודי מודיע לאדונו שמחר הוא לא יבוא לעבודה כי יש לו 

חג, וביו� זה יש חג אחר, וכו'. ריה"ל עשה חישוב שא� נצר# את כל השבתות 

אכה, ומציאות מימי השנה היהודי אינו יכול לעשות מל 1/6והחגי� נמצא שכ

כזאת המע�יק הגוי אינו יכול לקבל. הוא רוצה שהעבדי� שלו והחיילי� שלו 

יעמדו לרשותו בכל ימות השנה! טיעו� זה מופיע ג� בגמרא, בפיו של המ� 

הרשע. כאשר המ� מתאר את היהודי� באוזני אחשוורוש, ומנ�ה לשכנע אותו 

נו ע� אחד מפוזר ומפורד בי� : "יש(א�תר ג, ח)שאי� לו בה� צור , הוא אומר לו 

העמי� בכל מדינות מלכות  ודתיה� שונות מכל ע� ואת דתי המל  אינ� 

דמפקי  –: "ואת דתי המל  אינ� עושי� (מגילה יג ע"ב)עושי�", ומ�בירה הגמרא 

לכולא שתא בשה"י פה"י", כלומר, ה� טועני� תמיד: "שבת היו�, פ�ח היו�" 

  ואי� אנו יכולי� לעשות מלאכה.

�יבה נו�פת לתועלת של ע� ישראל משמירת השבתות והימי� טובי�: 

יש בזה ער  פ�יכולוגי, וימי המנוחה שומרי� על האד� מ� הייאוש ומ� 

  השקיעה בצרות. כיצד?

ְול-ֵלא ֵה! =א ָהָיה ֶאָחד ִמIֶ! ל.ֵב2 4ֶֶגד ָנִקי, ְו=א ָהָיה ָלֶכ! ִק4-; "
ֵליֶכ!ְלִזְכר.� A.ַרְתֶכ! ִמ3ְנֵ  . הציווי לענג "י 2ְִפל-ת ַנְפ2ְֶכ! 4ְַהְתָמַדת ַהQָל-ת 5(

את השבת והחג ולכבד אות� בבגדי� נקיי� ובמאכלי� טובי� 'מחייב' את 

היהודי לשמור על צל� אנוש, ג� בתנאי� קשי�, ולהרגיש יו� אחד בשבוע 

י כמו 'ב� אד�'. הוא מתלבש יפה, הוא הול  לבית הכנ�ת ונפגש ע� בנ

מצוות השבת והחג מכריחות את היהודי  –הקהילה, הוא מתפלל ע� הציבור 

  לשמור על קשר ע� הקהילה, ועל ידי כ  נשמר הגיבוש בי� היהודי�.

מנוחת השבת והחג היא מנוחה ברמה גבוהה שהגויי� אינ� מגיעי� 

אליה. ג� הגויי� לוקחי� חופש מ� העבודה, וזו לא המצאה יהודית, אבל 

-ְכָבר ָהָיה ָלֶכ! 4ֶָזה 2ִִ>ית "לה� מנוחה אמיתית לגו# ולנפש. באמת אי� 
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ְיֵמיֶכ! ְמנ-ַחת ַהQ-6 -ְמנ-ַחת ַה8ֶֶפ2, ֵאי� ַה9ְָלִכי! ְיכ.ִלי! 5ֶָליָה, ִמ3ְֵני 8ַ2ְֶפ2.ָת! 
יִגי5ָה -ְתנ-5ָה, ֵאיָנ! ִמְתַיְ>ב.ת 4ְי.! ְמנ-ָחָת!, Iִי, ִא! ִיְצָטְרכ- ַב+.! ַהה-א לִ 

אפילו המל  אינו במנוחה  ."ָהי- ָנ5ִי! ִויֵג5ִי!, ְוֵאי� ַנְפ2.ָת! 4ְִמנ-ָחה 2ְֵלָמה

שלמה, וג� כאשר הוא בחופשה הוא 'בכוננות', ונפשו טרודה בע�קיו 

ובענייניו, ובמקרי� בה� יתעורר הצור , הוא יפ�יק את מנוחתו ויעשה את 

יו. לעומת זאת היהודי מנוחתו היא מנוחה שלמה, ואי� הנדרש בענייניו ובע�ק

הוא טרוד כלל בע�קיו שהרי אי� לו אפשרות לע�וק בה� בגלל האי�ור. חז"ל 

 – ששת ימי! תעבוד ועשית כל מלאכתR: "(שמות כ, ט)א# מפרשי� את הפ�וק 

כשתבוא שבת יהא בעיני  כאילו מלאכת  עשויה, שלא תהרהר אחר מלאכה" 

  .(רש"י ש�)

ֶכ! ְלז-ַלְתֶכ!, ִמ3ְֵני 2ֶה-א ְמֻז�9ָ "ולא זו א# זו:  ְול-ֵלא ֵה!, ָהָיה ָכל ְיִגי5(
אל תחשבו שההוצאות הכ�פיות שאת� מוציאי� על השבתות  .ְל2ָָלל"

והחגי� ה� ביזבוז, שהרי ממילא כ�פכ� וקנייניכ� בגלות עומדי� לשלל לפני 

  ל הוא רווח שלכ�.הגויי�, ואי� לכ� משלכ� כלו�, ועל כ� הכ

ריה"ל שותל טעמי� אלה על מצות השבת דווקא בפיו של המל , ולא 

כחלק מדברי החבר, לומר ל  שמלבד הער  העצמי המהותי של המצוה, 

ומלבד החשיבות לקיי� את המצוה כעבדי� המשמשי� את הרב ללא 

ג� מחשבות על רווחי�, מכל מקו� יש לה� ג� 'תועליות' עקיפות נראות לעי�, 

  א� אי� ה� העיקר.

  והיות, חברתיות ואמוניותא־לתרי"ג מצוות נחלקות לשלושה סוגים: 

והיות, א־להחבר מחלק את תרי"ג מצוות לשלושה �וגי�: מצוות 

מצוות חברתיות (או 'מנהגיות') ומצוות אמוניות (או 'שכליות' או 'נפשיות'), 

  החלוקה.ומביא כמה דוגמאות לכל �וג על מנת לה�ביר את משמעות 

אלו ה� המצוות שבי� אד� למקו�, מצוות שיש בה�  – והיותא־למצוות 

  פולח� או פעולות שעושה האד� על מנת לבטא רעיו� מ�ויי� השיי  

הותו של הבורא. מצוות אלה ה� עבודת ה', ולא היינו יודעי� לעשות א־לל

ו לה� אות� אלמלא נצטווינו עליה� בפירוש, ועל פי הגדרי� המדוייקי� שנקבע

  בתורה ובהלכה.
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אלו ה� המצוות שבי� אד� לחבירו, מצוות שמלבד  – מצוות חברתיות

הציווי התורני המחייב אות� אפשר לראות בה� תועלת וער  לקיו� החברה 

  באופ� תקי�.

מצוות המחייבות את היהודי להאמי� בבורא הכל  – מצוות אמוניות

כל אד� ואד� באופ� יכול ובהשגחתו המתמדת על העול�, ובהשגחתו על 

  פרטי.

האבות הצליחו להבין את הרעיונות העומדים בבסיס המצוות ועל ידי 

  כך קיימו אותן בפועל

והיות ה� מצוות מיוחדות שנצטווינו עליה�, א־לכפי שביארנו, המצוות ה

הותו של הקב"ה, ואלמלא הציווי עליה� א־לוה� באות לבטא רעיו� מ�ויי� ב

  עשות� וכיצד לבטא את הרעיו� הגלו� בה�.לא היינו יודעי� כיצד ל

א  לכאורה קשה, שהרי מקובלנו שעוד לפני מת� תורה כבר ידעו 

האבות לקיי� את כל המצוות, ושמרו על מצוות התורה כול� על א# שלא 

  3נצטוו עליה�! כיצד ידעו לעשות זאת ללא ציווי והדרכה מפורשי�?

ת היה את הכושר זצ"ל ביאר זאת בצורה מיוחדת: לאבו מריאבא 

והי הגבוה א־להרוחני לזהות ולהבי� את 'הנשמה' של המצָוה, את הרעיו� ה

הטמו� בה. היכולת הזאת באה לה� מגודל מעלת� באופ� טבעי, מה ששאר 

  כל העול� יוכל להבי� רק לאחר שתרד התורה לעול�.

א  על הבנה זו מתעוררי� קשיי�. הנה למשל בעניי� מצַות חג הפ�ח, 

ומרי� לנו שאברה� אבינו שמר את הפ�ח ואכל מצות, אפילו לוט חז"ל א

ולכאורה קשה, שהרי את חג הפ�ח אנו חוגגי� כזכר ליציאת  –אכל מצות 

מצרי�, ואת הַמצות אנו אוכלי� כזכר ליציאת בני ישראל משעבוד מצרי� 

בחיפזו�, כלומר אנו מצייני� מאורע הי�טורי שאירע בנקודת זמ� מ�ויימת 

 400וא� כ� כיצד יתכ� שאברה� אבינו ולוט, שחיו  –עושי� לו 'זכר' ואנחנו 

  שנה לפני יציאת מצרי�, חגגו וציינו את יציאת מצרי�?!

אלא אברה� אבינו ציי� את רעיו� החירות. אברה� אבינו השתחרר 

זוהי חירות! זהו  –מהשפעות זרות וק� ועשה את מעשה ברית המילה 

                                                 
  לעיל, מאמר ראשו�, פרק יב.וראה מה שכתבנו בעניי� זה   .3
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קיבל אורחי� הביתה, למרות שהדבר היה ה'פ�ח' של אברה� אבינו! לוט 

א�ור על פי מנהג המקו�, והוא פעל באופ� חירותי נגד הזר� על א# ה�יכו� 

זוהי החירות של לוט! זה היה ה'פ�ח' שלו! זהו המ�ר  –הגדול שהיה בדבר 

אותו רוצי� חז"ל ללמדנו, שהאבות הצליחו לקלוט בנשמת� את הרעיונות 

, וה� הגשימו אות� בפועל עוד לפני שירדה הגבוהי� שטבע הקב"ה בעולמו

  תורה לעול�.

אמנ�, אי אפשר להשאיר את הדברי� לא מוגדרי� ונתוני� לכל אד� 

על פי הבנתו, וכבר בדור של השבטי� הגיעו האחי� לאי הבנות ולעיוותי�, 

והיות, א־לועל כ� באה התורה והגדירה בדיוק כיצד יש לקיי� את המצוות ה

  שלה�.ומה ה� הגבולות 

גם לאחר שניתנה תורה יש לתת את הדעת לרעיונות העומדים בבסיס 

  המצוות ועל ידם לכוון לאמיתה של תורה

ובאמת, ג� לאחר שניתנה תורה, וכבר נקבעו המידות, ונפ�קה ההלכה 

המדוייקת, עדיי� יש צור  להתבונ� באותה 'נשמה' של המצָוה, ובאותו רעיו� 

די כ  להבי� מהי ההנהגה הנכונה במצָוה זו והי גבוה הטמו� בה, ועל יא־ל

במציאויות שונות. א�ור לאבד את התחושה של החי4ת והחיוניות הקיימת 

בשורש המצוה, ובמקו� זאת לשקוע ב�עיפי� ובפרטי� הטכניי� המעמעמי� 

לעיתי� את אורה הגדול. אדרבה, לחכמי� נית� הכוח וניתנה והרשות להפעיל 

כיצד יש לקיי� את המצָוה באופ� הנכו� ביותר, את שיקול דעת� ולהחליט 

בהתא� לרצו� ה' ולרעיו� הטמו� בה, ג� א� הדבר חורג במעט מ� הגבולות 

  המפורשי� בהלכה! 

כדי לבאר את הדברי�, שנראי� לכאורה מחודשי�, אביא דוגמא 

  מעניינת מתשובה הלכתית שכתב אבא מרי זצ"ל בהלכות אבלות.

מדובר במעשה שהיה במשפחה שלנו. אישה אלמנה מבוגרת ָשְכָלה את 

בתה לאחר שני� רבות של מחלה, ר"ל. במהל  השבעה הגיעה בת אחרת 

שלה, מחו� לאר�, ועמה שני תינוקות, נכדיה של האלמנה השכולה. האישה 

האבלה, שלא ראתה את התינוקות זמ� רב, לקחה אות� בידיה והשתעשעה 

באותו הזמ� תלמיד חכ� שביקש להעיר על כ , שהרי ישנה עימ�. היה ש� 

: "אבל א�ור בשמחה, (יורה דעה �ימ� שצא �עי# א)הלכה מפורשת בשולח� ערו  
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לפיכ  לא יקח תינוק בחיקו כל שבעה שמא יבוא לידי שחוק". אבא מרי זצ"ל, 

שהיה נוכח ש�, �ימ� לאותו יהודי שיניח לדבר ולא יעיר על כ . לאחר זמ� 

מדוע לא מנע מ�  –בל אבא מרי ז"ל מכתב בעניי�, התובע ממנו ה�בר קי 

האשה האבלה להחזיק את התינוקות בידיה, והרי זוהי הלכה מפורשת 

  בשולח� ערו !

בתשובה שכתב לשאלה זו ה�ביר אבא מרי זצ"ל את עניינ� הפנימי של 

מצד הלכות אבלות. באבלות יש, לכאורה, התנגשות של שני ענייני� �ותרי�: 

אחד, חובה על האבל להתאבל על מתו ולא לה�יח דעתו מ� האבלות. אמנ� 

הוא נדרש להיזהר ולא להפריז באבלותו יתר על המידה (לא לפצוע עצמו, לא 

להשחית רכוש מתו  צער, וכו'), א  הוא בהחלט צרי  להיות עצוב ושקוע 

ו, לומר באבל. מצד שני, האנשי� �ביבו מצווי� לנח� אותו ולהשיב את נפש

לו דברי� המניחי� את הדעת ומתיישבי� על הלב, ועל ידי כ  לשכ  את כאבו 

ולעורר מעט שמחה בלבו, כדי שלא ישקע באבלו ולא יטבע בייאושו. הואיל 

וכ�, המתח בי� שתי הדרישות הוא עדי� מאוד, והגבול ביניה� דק מ� הדק. עד 

א�ור שיצטער  –שמוח היכ� אנו רוצי� שהאבל יצטער וכמה אנו מתירי� לו ל

  יותר מדי, א  ג� א�ור שיבוא לידי שחוק.

באו חכמי� ואמרו: אבל לא יקח לידיו תינוק, משו� שזה עלול להביא 

אותו לידי שחוק. כלומר, לקיחת תינוק נחשבת כפעולה המביאה לידי שחוק 

ועל כ� יש להימנע ממנה, מתו  הנחה פשוטה שהימנעות מלקיחת התינוק לא 

צערו של האבל. אד� 'רגיל' בשעת אבלותו יכול להימנע מלקיחת  תו�י# על

ילדו או נכדו על ידיו למש  שבעה ימי�, והימנעות זאת לא תגרו� לו צער 

באופ� מיוחד. הלכה זו היא הלכה המ�תברת, וכול� מביני� שאפשר 

להתאפק כמה ימי� ולא להרי� תינוקות במהל  ימי האבלות. בר�, וזוהי 

ה בהלכה זו, ישנ� מקרי� מ�ויימי� בה� הימנעות מלקיחת הנקודה החשוב

תינוק על הידיי� תגרו� לאבל צער רב מאוד, וא� נא�ור עליו לעשות זאת 

תהיה זאת אכזריות גדולה, ותיגר� לו עוגמת נפש וצער רב מאוד! ההלכה 

אינה מעוניינת שהאבל יגיע למעמקי צער שכאלה, ואנו מצווי� לשמח אותו 

צב רוחו שיישאר ברמה �בירה. א�ור שהאבל יגיע למצבי רוח ולשמור על מ

קיצוניי�, לא לצד זה ולא לצד זה. מי שיקפיד בשעה זו על האי�ור כפשוטו 

הרי הוא עושה היפ  רצו� ההלכה בעניי� זה!  -כפי שמופיע בשולח� ערו  
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אלמנה מ�כנה זו, ששכלה את בתה לאחר ש�בלה ממחלה מש  כל כ  הרבה 

ה פתאו� לראות את נכדיה אות� לא ראתה בגלל ריחוק מקומה שני�, וזוכ

א� נמנע זאת ממנה נהיה אכזריי� כלפיה, ונגרו� לה צער גדול מאוד,  –מה� 

ולשו� אד� לא מגיע צער נפשי שכזה, ובוודאי לא זה היה רצו� חכמי� בעניי� 

  זה.

זוהי הגישה הראויה לפ�יקה, בה יורדי� תלמידי החכמי� לשורש 

ולנשמתה, ומביני� את הרעיו� העומד בב�י�� של כל ה�עיפי� ההלכה 

השוני� בה. אמנ�, על מנת להמתיק את הדברי� שלא ייראו כ�ותרי� הלכה 

מפורשת, דיקדק אבא מרי זצ"ל במקור הדברי�, והביא ראיה לדבריו. מקור 

 לא אבל רבתי, באבל תנא פפא: רב : "אמר(מועד קט� כו ע"ב)הדי� הוא בגמרא 

הבריות".  על מתגנה ונמצא שחוק, לידי שמביאו מפני חיקו בתו  תינוק יניח

כלומר, אי� כא� אי�ור עצמי של שמחה, ואי� אי�ור על האבל להיות שמח, 

אלא א� יבוא לידי שחוק נמצא הוא 'מתגנה על הבריות'. א� כ�, במקרי� 

 בה� הבריות לא יראו בזה גנאי, אלא אדרבה, יבינו מ� ה�יטואציה שזהו

  המעשה הראוי באותו הרגע, ממילא אי� כא� אי�ור כלל.

א# אני הקט� מצאתי ראיה לדברי� מ� ה�וגיא בעניי� 'מצטער פטור מ� 

: אבל חייב ב�וכה, ואי� לו פטור של (�וכה כה ע"ב)ה�וכה'. הגמרא אומרת 

'מצטער' שפטור מ� ה�וכה. מדוע? אבל "איהו דקא מצטער נפשיה, איבעי 

חובה עליו  -תיה", וה�ביר רש"י: 'איבעי ליה ליתובי דעתיה ליה ליתוביה דע

ליישב דעתו למצוה'. כלומר, הצער של האבל הוא עניי� אישי שלו, זהו לא 

חלק מ� המצוה. הוא לא מחוייב להצטער ולהיות עצוב, ועצבות זו מוגדרת 

כ'צער של רשות'. אילו היה זה 'צער של מצוה' היה האבל פטור מ� ה�וכה 

מצטער, א  אי� הדבר כ� ועל כ� הוא חייב. א� כ�, א� אי� האבל חייב כדי� 

להצטער, בוודאי אי� לנו רשות לגרו� לו צער באופ� מיוחד, ולכ� במקרה הנ"ל 

  א�ור היה למנוע מ� האשה האלמנה את החזקת התינוקות על ידיה.

המצוות החברתיות שייכות גם לבסיס תיקון החברה, אך גם לתיקונה 

  והיא־לבוה ובאופן ג

'המצוות החברתיות', לכאורה, היו צריכות לבוא ראשונות, לפני 

והיות', שהרי ריה"ל כבר ציי� ולימד אותנו שהב�י� הוא קוד� א־ל'המצוות ה
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כל להיות אד� הגו� וישר, זוהי 'הקומה הראשונה', ורק לאחר מכ� אפשר 

וחדות לע� והיות' המיא־ללבנות את 'הקומה השניה' ולקיי� את 'המצוות ה

. מדוע, א� כ�, איחר ז) פי�קהמח; מאמר שלישי,  פי�קה(ראה לעיל מאמר שני, ישראל 

  והיות'?א־לאות� ריה"ל לאחר 'המצוות ה

שג� למצוות השכליות  ז) פי�קה(אז ראשית, כבר אמר ריה"ל לעיל 

והיי� מדוייקי�, ואי� ליהודי א־לוהחברתיות של 'הקומה הראשונה' יש גדרי� 

אפשרות לדעת כיצד לקיי� אות� באופ� המושל� ללא ההוראות המפורטות 

ממילא נמצא שג� המצוות השכליות והחברתיות שייכות במידת מה  –האלה 

ל'קומה השניה'. א  אפשר לומר יתרה מזו, ג� ב'מצוות החברתיות' יש מצוות 

ה� ברמה גבוהה הרבה יותר מאשר שה� הב�י� לחברה מתוקנת, ויש מצוות ש

כ . מלבד 'המצוות החברתיות' הב�י�יות המופיעות בעשרת הדברות מציי� 

ריה"ל ג� מצוות נו�פות שה� במעלה גבוהה יותר מאשר הקיו� הב�י�י: 

'ואהבת לרע  כמו ', 'ואהבת� את הגר', התרחקות מנש  וריבית, זהירות 

מצוות אלה דורשות מ� האד� במדות ומשקלות, לקט שכחה ופאה לעניי�. 

להיות טוב לחברו באופ� מיוחד, הרבה מעבר לנדרש ב'קומה ראשונה', ועל כ� 

  א# ה� למעשה כבר שייכות ל'קומה השניה'.

כמו כ�, נזכיר את העיקרו� החשוב שלימד אותנו ריה"ל בתחילת מאמר 

תיי� זה, שעובד ה' האמיתי אינו מתנזר ואינו מתבודד, אלא הוא חי חיי� חבר

ושמחי�, וא# המצוות החברתיות ה� למעשה חלק בלתי נפרד מעבודת ה' 

  שלו, מלבד מה שמ�ייעות לתיקו� מידות האד� ותיקו� החברה.

המצוות האמוניות מביאות את האדם לדבקות מוחלטת בבורא בכל 

  אשר יעשה

'המצוות האמוניות' ה� המצוות המחברות את היהודי לבורא העול� 

ק. היהודי מצ4ֶוה להאמי� בקיומו של הבורא, באחדותו, לירא באופ� נפשי הדו

מפניו, לאהוב אותו, וכיוצא באלה המצוות, ובנו�# ג� להאמי� שהבורא 

משגיח עליו באופ� פרטי, צופה ויודע כל מה שהאד� עושה, יודע מחשבות לב 

 האד�, ומשל� שכר ועונש לאד� על פי מעשיו. זהו למעשה הציווי הפותח

 גדול כלל הוא, תמיד לנגדי' ה "שויתי: (בדברי הרמ"א)שולח� ערו  ת �פר א
 האד! ישיבת אי� כי, הי!א־לה לפני הולכי! אשר הצדיקי! ובמעלות בתורה
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 לפני והוא וע	קיו ותנועותיו כישיבתו, בביתו לבדו והוא וע	קיו ותנועותיו
Rוקרוביו ביתו אנשי ע! והוא כרצונו פיו והרחבת דיבורו ולא, גדול מל ,

 הקדוש הגדול שהמלR לבו אל האד! כשישי! כל שכ�. המלR במושב כדיבורו
Rיגיע מיד במעשיו... ורואה עליו עומד, כבודו האר; כל מלוא אשר, הוא ברו 
  .תמיד" ממנו ובושתו ת"השי בפחד וההכנעה היראה אליו

הח�יד מרגיש מושגח על ידי ה' בכל אשר הוא עושה, והרגשה זו מלווה 

אותו לאור  כל היו�. מתו  כ  הוא מרגיש קרוב אל ה', ובוטח ומאמי� בו, 

הכל  -והוא �מו  ובטוח בכל לבו שכל מה שקורה לו בהנהגות העול� הזה 

בא אליו מאת הבורא יתבר . ממילא הוא מודה לו על כל הטובות הבאות 

ת אליו, הוא מבר  את הבורא על כל ההנאות הבאות לו, על פי לשו� הברכו

שתיקנו לנו חכמי�, והוא ג� מקבל על עצמו את הדי� באהבה כאשר 

מתרחשי� לו צרות או א�ונות, ח"ו. הוא מרגיש קרוב לבקש ולהתפלל על 

צרכיו, והוא יודע שהקב"ה שומע אליו ומטפל בו. קירבה גדולה שכזו מביאה 

 והי שבו בשלמות.א־לאת האד� לדבקות בשכינה, והוא מתחבר לעניי� ה

  'מצוות אמוניות'הן למעשה ת ציצית ותפילין מצוֹו

 –מצו;ת ציצית ותפילי� שייכות, לכאורה, לחלק המצוות הראשו� 

והיות'. ריה"ל מחדש שמבחינה עמוקה מצוות אלה שייכות א־ל'המצוות ה

דווקא ל'מצוות האמוניות', משו� שמטרת� היא להעמיק ולפתח בנו את 

ִהי 4ְַתְח4-ל.ת, ֵמֶה! ִמְצוֹת א־ל-נ. ָב5ְִנָי� ָה ְוק.2ֵר ַמְצ3"האמונות הנכונות: 
2ָָבה ְוַהIָEִר.�  Iְת-ב.ת -ֵמֶה! ְמֻק4ָל.ת, ְוה-א נ.ֵ@א ַהAְִפPִי� 5ַל ְמק.! ַה9ַח(

ְוא.ֵצל ֵמֶה! ְרצ-5ָה ַמ5ַQַת ֶאל ָיד. Iְֵדי 2ִֶ+ְרֶאה א.ָתM 5ִ! ַהָ>ע.ת,  ,ֵמָהרֹא2
ְונ.ֵ@א ַהOִיִצית Iְֵדי N2ֶא  .ִפPִי� 2ֶל ָיד 5ַל ַמ5ַ-4 ַהIֹח.ת, ְרצ.ִני ל.ַמר: ַהPֵב-ְת 

ֵרי  ְו=א"ַיְטִריד-ה- ח-2ָיו 4ָע.ָל!, -ְכמ. 2ֶָאַמר:  ֵרי ְלַבְבֶכ! ְוַאח( ָתת-ר- ַאח(
ְוַהQְמ-ל ְוָהעֶֹנ2 ְוֵזֶכר ְיִציַאת ִמְצַרִי!, ִמ3ְֵני . ְוַהIָת-ב Aְ4ִַפPִי�: ַהִ+ח-ד "5ֵיֵניֶכ!

ִהי ִהְתַח4ְר-ת 4ְ4ַר-ִאי! ְוַהQָ2ְָחה א־ל2ִֶהיא ְט5ָָנה 2ֵֶאי� M4ָ ִמְדֶחה, Iִי ָל5ְִנָי� ָה 
ֵ@יֶה!" ֵליֶה! ִויִדי5ָה ְבַמ5( מטרת התפילי� היא לזכור בראש ובלב, ולראות  .5(

כחה לכ  שהקב"ה הוא יחיד בעולמו, והוא המנהיג והמשגיח בעיניי�, את ההו

ועניינה של הציצית היא  בעול�, ועל ידי כ  הוציא את ע� ישראל ממצרי�.
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למנוע מ� האד� להטריד את דעתו על ידי החושי�, כי על ידי כ  עלול הוא 

  לשכוח את הדברי� החשובי� באמת בעול� ולהתע�ק בשולי ובשפל.
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  פרק לט

  ברכותה
  יז-יא, יגפיסקאות 

  

הים א־לאל האת האדם חבר נת 'מאה ברכות' בכל יום נועדה לתק

  דווקא על ידי החושים והנאות העולם הזה

א  אי� זה אומר שהאד� צרי  להתנזר מהעול� הזה, ולהימנע מהנאות 

חושיות. אדרבה! כבר הארי  ריה"ל לעיל לטעו� שהמעלה הגבוהה היא 

השמחה בעול� הזה הבאה לאד� דווקא על ידי הנאות הגו#. כא� הוא שב 

Qֵל ַאַחר �Iֵ ִמְתQַלְ "ומוכיח זאת על ידי תקנת חז"ל לבר  כל יו� 'מאה ברכות': 
2ֶר א־ל4ְָכל ח-2ָיו ָלֵתת ֵחֶלק ָה  ִהי! 4ֶָה!, -ְכָבר ִק4ְַלנ- Iִי ַהְמ5ַט 4ַ2ִֶ>ע-ִרי! א(

ֵיֵצא ָהָאָד! 4ֶָה! ְיֵדי ח.ָבת. ֵמַה4ָ2ְAִח.ת ֵה! ֵמָאה ְבָרכ.ת =א 3ָח.ת, ֵמֶה! 
ה� הוא הי� יש לעשות בכל החושי� בא־ל. את ההודאה לַהְמֻפְרָ	מ.ת"

הראייה,  –משתמש ונהנה מ� העול�, א� זה הודאה על חיי הגו# הב�י�יי� 

הבאי� לידי ביטוי בברכות השחר בתפילה, וא� זה  –השמיעה, ההליכה, ועוד 

ְוַאַחר �Iֵ ִיAַ2ְֵ<ל "בהנאות אכילה וריח ומראות הבאי� עליו במהל  היו�: 
ֵליֶה!, 4ְֶמD2ֶ ַה+.! ְלַה2ְִליָמ! 4ְֵריָחנִ  )5 Dָכִלי! -2ְמ-ע.ת -ַמְרא.ת, ְיָבֵר י! -ַמא(

2ֶר י.ִ	י6 ִיְהֶיה A.ֶ	ֶפת ְמָקֶרֶבת ֶאל ָה    .ִהי!"א־לְוָכל א(
, א  אנו נקדי� את המאוחר יז)-(פי�קאות יג[על נושא 'הברכות' יארי  ריה"ל להל� ב�מו  

  ונע�וק בזה כא�.]

הגוף בעולם הזה כחלק בלתי ריה"ל מחדש שיש להשתמש בהנאות 

  נפרד מעבודת ה'

שוב אנו רואי� כיצד מתייח� ריה"ל בגישה מחודשת אל הנאות הגו# 

 שתי גישות ביח� אל הנאות הגו#בעול� הזה. מצאנו אצל בעלי המחשבה 

החומריות. הוגי הדעות היהודי� הנוטי� אחר הפילו�ופיה ראו בהנאות הגו# 
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�. ה� א# מצאו לכ  �ימוכי� בציטוטי� ולמעלת האד א־ל�תירה לעבודת ה

, ובה� אמירות הדורשות מ� האד� לצמצ� את הנאותיו שוני� בדברי חז"ל

הגופניות, וא# כאלה הדורשות ממנו להשתדל שלא ליהנות ג� כשהוא מוכרח 

להזדקק לה�. גישה שונה מצאנו אצל בעלי המחשבה אשר ראו בהנאות הגו# 

חומריותו של האד� ובחולשותיו הגופניות, הכרח והיתר בל יגונה, המתחשב ב

ומתיר �יפוק צרכי הגו# על מנת שהנשמה תוכל לפעול באד� ללא הפרעה. 

א  לעומת שתי גישות אלו בא ריה"ל ומציג גישה מחודשת. הנאות הגו# אינ� 

שליליות, וא# אינ� 'נייטראליות' והכרחיות, אלא ה� אהובות ורצויות! ריה"ל 

בהנאות הגו# חלק בלתי נפרד מעבודת ה'. א� הודית מגדיל לעשות ורואה 

לה' על הנאת הגו# אותה אתה עומד לעשות, וזכרת כי הוא זה אשר איפשר 

ל  לעשות זאת, אזי על ידי כ  הצלחת להתקרב אליו עוד יותר! האכילה 

  שאכלת הפכה להיות מצוה!

זוהי גישה מחודשת שיש בה אופטימיות רבה, וה�תכלות רעננה על 

ל� ועל תפקיד האד� בו. החיי� בעולמו של הקב"ה אינ� חיי� מ�וגפי� העו

אלא חיי� מלאי� בכל התחומי�, וההצלחה הרוחנית האמיתית מגיעה לאד� 

  רק א� הוא אינו מנתק עצמו מ� העול�!

בדברי חז"ל, וריה"ל בחר ללכת דווקא  תימוכי�כמוב�, ג� לגישה זו יש 

ה על פני הדר  ה�גפנית, הרואה בדר  זו המובאת בחז"ל, והעדי# אות

בהנאות העול� הזה מכשול ומעצור בפני האד� המעוניי� להתקרב אל 

הא� בחירה של  –הקב"ה. מחלוקת זו בחז"ל באה לידי ביטוי ביח� אל הנזיר 

אד� לקבל על עצמו להיות נזיר היא עניי� רצוי וחיובי, או שמא מוטב לו 

  .ע"א, דעת ר' אלעזר הקפר) (ראה נזיר יטלאד� שלא יגיע למצב כזה 

הכנה להנאה היא אלא והפרעה מן ההנאה, החובה לברך אינה טירחה 

  להכפלת ההנאה המביאווהתרכזות בה, 

הואיל והזכיר החבר בדבריו את עניי� תקנת 'מאה ברכות בכל יו�', 

הי� לאור  כל פעילות יומו דר  כל א־להמביאה את האד� להתקרב אל ה

  התעמק יותר במושג ה'ברכה'.החושי�, הוא מבקש ל

ֵרב-ת 5ַל " אומר החבר: ֵרב-ת. ְוִיְק85ֶ4ָ- ְוי.ִ	י6 ל. 5( ִזיק 5( -ַמה ֶ>ַ+ח(
ֵרב-ת, 2ְֶ+ָבֵרAָ Dִמיד 5ַל Iָל ַמה ֶ>ה-א מ.ֵצא ִמ� ָהע.ָל! -ַמה 92ֶ.ְצא. )5  
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ועל כל מה  לו בעול� מתו  שאד� מבר  על כל מה שקורה. יג) פי�קה( "ִמ89ֶ-

נו�פת לו הנאה ונעימות בעול�.  על ידי זה –שהוא נהנה ממנו מ� העול� 

 !"ָאַמר ַהI-ָזִרי: ְוֵאיD ה-א ֶזה, ְוַה4ְָרכ.ת טַֹרח ָיֵתר"והדברי� נראי� תמוהי�. 

. הרי החובה לבר  על כל דבר היא טירחה ועול, ולכאורה זה בדיוק (פי�קא יד)

  נעימות!ההיפ  מהנאה ו

כא� מתמודד ריה"ל ע� טענות מהצד השני. א� בתחילה פנה ריה"ל אל 

, המעונייני! להתקרב אל ה' אR רואי! בהנאות הגו6 מכשולאות� האנשי� 

וה�ביר לה� מדוע הנאות הגו# אינ� עומדות ב�תירה לעבודת ה', אלא 

 –אדרבה ה� מ�ייעות לאד� להתעלות. עכשיו צרי  ריה"ל לעשות את ההיפ  

, ולה� הוא צרי  הרוצי! ליהנות מ� העול! בלי הפרעההוא פונה לאנשי� 

לה�ביר מדוע הדרישה לבר  על הנאות הגו# אינה עומדת ב�תירה להנאה 

ואינה מפחיתה אותה. הרי נראה, לכאורה, שא� אתה רוצה ליהנות באופ� 

מוחלט אתה צרי  לעשות רק מה שאתה רוצה 'בלי לתת די� וחשבו� לא# 

  !אחד'

ריה"ל עושה כא� מהל  מחשבתי מעניי�. הוא עושה חלוקה ברורה בי� 

לכאורה יש 'צד שווה' גדול הנאת הגו# של בהמה לבי� הנאת הגו# של האד�. 
: שניה� בעלי גו# חומרי דומה, מאוד בעניי� הנאות הגו6 בי� אד! ובהמה

מה לשניה� צרכי� חומריי�, שניה� מ�פקי� את צרכיה� החומריי� בצורה דו

על ידי אכילה, שתיה, משגל, ועוד. ואכ�, דווקא 'הצד השווה' הזה בי� האד�  –

והבהמה הפ  את כל עניי� הנאות הגו# לדבר בזוי ומוקצה בעיני רבי� 

מהפילו�ופי� והוגי הדעות. ניתנו לכ  כינויי גנאי רבי�, כמו 'היצר הבהמי' של 

אי� את כל עניי� האד�, או 'הנפש הבהמית', כינויי� שבאו לזלזל ולהמ

החומריות והגשמיות של האד� הרוחני. בא ריה"ל ואומר: נכו�, יש 'צד שווה' 

גדול בי� אד� ובהמה בכל ענייני הגו# והנאותיו, אבל יש ג� חילוק גדול מאוד 

ביניה�, והוא הדעת! הדעת והתבונה שיש לאד� הופכות את ההנאה הגופנית 

  הגופנית של הבהמה. שלו להיות שונה באופ� מהותי מ� ההנאה

על מנת להבהיר י�וד זה משתמש ריה"ל ב'משל השיכור', אותו הוא ש� 

2ֶר ִיְתַאֶ-ה ְוה-א "דווקא בפיו של המל :  Iִי ִא! ָהי- ְמִביִאי! ֶאל ַהִ>I.ר Iָל א(
ַהב ,ְוִי2ְַמע ַהQ8ִ-ִני! ,ְוִיAֶ2ְה ,ְב5ְִנַי� Iְ2ִר-ת., ְויֹאַכל  ,ְוִיְתַח4ֵר 5ִ! ִמי 2ֶֶ+א?

ה-ָבת., ִויֻ	3ַר ל. ָכל ֶזה 2ֶIְֵ+ָרֵפא ִמִ>Iְר-ת., ָהָיה <.ֵאג 5ַל ֶזה  ,-ְתַח4ְֵקה- א(



י   36 ש י ל ש ר  מ א  מ
 

ָנא.ת ָהֵה! ְוה-א ְב5ְִנָי� 2ְֹוַיח(  ב ַהIֹל ֶהְפֵ	ד ְו=א ֶרַוח, ִמ3ְֵני N2ֶא ָבא- ְלָיד. ַהה(
אד� שיכור אינו נהנה מ� ההנאות כמו אד� פיכח,  ."ְוִיְנ5ַ! 4ֶָה! 2ֶַ+ְרQִי2

משו� שהוא אינו במצב מודע. כלומר, המודעות וההכרה השכלית מגבירה את 

ההנאה הגופנית של האד�. אד� מעדי# להיות 'בהכרה מלאה' בשעת הנאתו 

ינו הגופנית, כי רק כ  הוא יכול להוציא את המיטב של אותו הרגע, והוא א

הרי  מעוניי� להיות באותו זמ� שרוי בעילפו� חושי� ובמצב של חו�ר מודעות.

ל  הוכחה שכלית מובהקת לכ  שהאד� נהנה בהנאות הגו# באופ� שונה מ� 

  הבהמה, בזכות הדעת והשכל שיש בו.

2ֹב 4ְֶה5ְֵ<ָרM קֶֹד! ָלֵכ�, ָנָאה ְוַהְר2ָQָָתM, ְו2ֶַ+ח( I.ֵפל  "ַהִהְזַ<9ְנ-ת ַלה(
ָבָנה, ִמ3ְֵני 2ֵֶה!  ָנָאה. ְוֶזה ִמA.5ֶֶלת ַה4ְָרכ.ת ְלִמי 2ֶה-א ָרִגיל 4ֶָה! 4ְַכָ-ָנה ַוה( ַהה(
 ,Mְכָבר ָהָיה ְמֻז�9ָ ְלֶה5ְֵ<ָר- Mָנָנ ָנָאה ַב8ֶֶפ2 ְוַהֶ>ַבח 5ֶָליָה ְלִמי 2ֶח( ְמַצְ+ר.ת ִמי� ַהה(

. מטרת� של ברכות הנהני� היא להתכונ� לקראת "ה ָבMְוָאז Aְִגַ<ל ַהLְִמָח 

ההנאה ועל ידי כ  להיות מודע בשעת בוא�. יתרה מזו, המחשבה לקראת 

בואה של ההנאה מביאה ג� להכרה בצור  בה, ולהבנה ולהרגשת החי�רו� 

  שהיה לו לאד� טר� בואה של ההנאה, מה שיגביר את השמחה ממנה!

ה על הטובה שנת� לו הקב"ה, ועל רוע על ידי הברכה בא האד� למחשב

מצבו אלמלא היה זוכה לאותה טובה, ועל ידי כ  האד� ג� נהנה יותר וג� 

  מתחבר לקב"ה. הרי זה רווח כפול!

וכך בעולם אדם להכרה במציאותו האמיתית את הת הברכות מביאו

  חשוב שהכל מגיע לול הוא יימנע

ות לידי ביטוי א  מלבד תו�פת ההנאה שיש במודעות ובהכנה הבא

בברכות, יש כא� עניי� פנימי הנוגע למהות החיי� עצמ�. אד� שאינו מודע 

לכל הטוב שהוא מקבל, ואינו עוצר לחשוב ולהודות על כ , עלול להגיע למצב 

בו הוא מרגיש שהכל מגיע לו. מגיע לו לחיות! מגיע לו להיות בריא! מגיע לו 

וא חושב שהכל מגיע לו, והטוב שיהיה לו טוב בחיי�! מי שמגיע למצב בו ה

שיש לו הוא מבחינתו מוב� מאליו, אד� כזה לא יוכל להתמודד ע� מציאות 

בה פתאו� משהו ישתבש ולא יהיה טוב. ברגע שמשהו רע קורה לו עולמו 

נחרב עליו, ואי� לו כוחות נפש להתמודד. נפשו זועקת: אי  קרה לי דבר כזה? 

  י טוב!על מה ולמה? הרי מגיע לי שיהיה ל
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אד� שמבר  כל בוקר ברכות השחר הרי הוא מודה על החיי� עצמ� 

ועל הדברי� הטבעיי� הפשוטי� שזכה לה�. הוא מודה על הנשמה שחזרה 

אל גופו, על בריאות איבריו והחכמה הטמונה בה�, על היכולת לראות ולעמוד 

, ולא באופ� ההראויוללכת, ועוד ועוד. מי שמבר  ברכות אלה בכוונה 

והיו, ומכיר בכ  שאי� לו א־לוטומטי' ושגרתי, הרי הוא מלא הכרת הטוב ל'א

קיו� ועמידה בעול� ללא הטובה הגדולה שמשפיע עליו ריבונו של עול�. 

עבור אד� כזה אות� 'הדברי� הפשוטי� שבחיי�' אינ� פשוטי� כלל ועיקר 

הוא  הי� ומתחבר אליו, א א־לואינ� מובני� מאליה�. על ידי כ  הוא מודה ל

Iְמ. "ג� זוכה לחו�� נפשי וליכולת עמידה מול מאורעות החיי� הבאי� עליו. 
 ,Tָינ- ְוִקְ+ָמנ-', -ְכָבר ָהִייָת ְמֻז�9ָ ָלמ-ת ְות.ֶדה 5ַל 2ֶֶהְחְיי 2ֶַאAָה א.ֵמר '2ֶֶהח?

2ֶר ָיבֹא ִלי ְוַה9ֶָות Iַא( Bֶהח T5ִ! ְוִתְרֶאה ֶזה ֶרַוח, ְוֵיַקל 5ֵ4ְיֶני Aָָבר ָח2ְַבIְ2ֶ ִמ3ְֵני ,
Iִ Tי  T, 2ֶַאAָה ָרא-י ְלֵה5ֵָדר ִמIָ T9ְל ט-ב 4ְִטְב5( ַנְפT2ְ ְוָרִאיָת 2ֶָרַוְחAָ 5ִ! 4.ַרא(
ָנא.ת, ְות.ֶדה 5ַל �Iֵ, -ְב5ֵת 2ְֶ+ִ	יֵר! ִמA T9ְ.ֶדה  5ָָפר ַאAָה, ְוֵהִטיב ְלT 4ַַחִ+י! ְוַהה(

"Tֶנה ָכל ָיֶמי בֹד ְוֹתאַמר: ה' ָנַת� ַוה' ָלָקח ְיִהי 2ֵ! ה' ְמבָֹרD, ְוִתְהֶיה ֶנה? מי  .ְוַת5(

שמבר  בכוונה שלמה את ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמ� הזה", ומכיר 

אד� כזה  –בכ  שרק בזכות הקב"ה שהחיה אותו הוא זכה להגיע לזמ� הזה 

לא יפחד מ� החולי ומ� המוות, משו� שהוא יודע שאי� הדבר תלוי בו אלא 

הכל הוא בח�ד עליו�. אד� כזה יכול לומר בפה מלא את הביטוי "ה' נת� וה' 

הוא יודע שה' נת�, ולכ� הוא מכיר בכ  שה' ברצונו ג� יכול לקחת,  –לקח" 

תודה  -ש� ה' מבור " והכל נהיה בדברו, ומתו  כ  הוא משבח ואומר "יהי 

  על כל רגע ורגע שנתת לי לחיות בעול� הזה.

  ברכה והכרת הטוב על הנאה שייכת גם ביחסים שבין אדם לחברו

עניי� זה של ברכה והכרת הטוב המביאה לידי ענוה ושמחה אינה רק 

הדבר נכו� במידה רבה ג! ביח	י! שבי� והיו, אלא א־לבדברי� שבי� אד� ל
יר שיש לו כל טוב מדר  הטבע אינו רואה טובה גדולה . אד� עשאד! לחברו

במה שאחרי� נותני� לו. לעומת זאת אד� עני וח�ר כל מכיר תודה לכל אד� 

שמושיט לו יד ועוזר לו אפילו במתנה מועטת. אנשי� גדולי� יודעי� להכיר 

תודה לכל אד� שגומל עמ� ח�ד, ואינ� מקבלי� �יוע של אד� אחר באופ� 

את אבי מו"ר זצ"ל בשנותיו האחרונות, על א# שהיה עצמאי  טבעי. זכורני
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בכל הנהגותיו וצלול לחלוטי� ב"ה, לעיתי� היו אנשי� שוני� שראו אד� 

כל  –מבוגר וחשו צור  להושיט יד ול�ייע, א� זה ברחוב או במכולת וכדומה 

מי ש�ייע לו זכה לברכת 'תודה רבה' גדולה מעומק הלב באופ� חריג. ראית 

אי  הוא מוקיר ומערי  טובה שעושה אד� עבורו, וממש לא ראה זאת עליו 

כדבר רגיל ומוב� מאליו, והדבר גר� לו לשמחה גדולה. הוא הרגיש שלא מגיע 

  לו כלו�, וא� הוא מקבל אז הוא צרי  לשמוח על כ  ולהודות על כ .
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  פרק מ

  עבודת ה' ע"י אהבה, יראה ושמחה
  יא פיסקה

  

  'אהבה' ו'יראה' אינן מידות מנוגדות אלא הן משלימות זו את זו

שמירה על 'המצוות האמוניות' הגורמות לאד� להרגיש את הקב"ה 

היו�, משגיח עליו בכל עת, והתחברות אל הקב"ה על ידי הברכות לאור  כל 

מביאות את האד� בהכרח לאהבת הבורא מחד, וליראה ממנו מאיד . ג� 

  אהבה וג� יראה ה� מצוות אמוניות מחוייבות מ� התורה: "ואהבת את ה'

הי  א־ל, וכ� "את ה' (דברי� ו, ה)הי  בכל לבב  ובכל נפש  ובכל מאוד " א־ל

  .(ש�, יג)תירא ואותו תעבוד ובשמו תישבע" 

ה' ה� לכאורה שתי מידות מנוגדות. 'אהבה' עניינה והנה 'אהבה' ו'ירא

רצו� להתקרב ואילו 'יראה' גורמת לריחוק. כיצד, איפוא, אפשר ג� לאהוב את 

  הבורא וג� לירא ממנו? לכאורה זה בלתי אפשרי!

א  אולי אפשר לראות אחרת את היח� בי� שתי המידות: ככל שאתה 

והבלתי מושג. למשל, מי יותר מתקרב כ  אתה מבי� ומכיר בגודל העצו� 

שנוהג לטייל בטבע מכיר את התופעה בה אתה רואה בהמש  המ�לול הר, 

והוא נראה ל  כהר נחמד ו�ימפטי שבקלות תוכל לטפ� עליו. ככל שאתה 

מתקרב אתה פתאו� רואה כמה ההר הוא גדול יותר ממה שחשבת בהתחלה, 

ודל האמיתי וכשאתה מתחיל לטפ� אתה מבי� כמה לא הערכת נכו� את הג

אתה אוהב אותו ורוצה להתקרב אליו, א   –הי� א־לשלו. כ  ג� ביח� אל ה

ככל שאתה מתקרב ולומד ומכיר מקצת ממנו אתה נוכח לדעת כמה הוא גדול 

  ועצו�. ככל שגדלה אהבת ה' כ  גדלה ג� היראה ממנו.
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היראה והשמחה יוצרות 'מערכת איזונים' ומונעות זו מזו להגיע 

  פסולהלקיצוניות 

לבאר שצרי  היהודי  נ) פי�קה(כבר הארי  ריה"ל לעיל במאמר שני 

והיו בשלושה י�ודות: ה'יראה' וה'אהבה' וה'שמחה', ורק א־ללהתקרב ל

  בשילוב שלושת י�ודות אלה יזכה היהודי לעבודת ה' שלמה.

כא� חוזר ריה"ל ומתייח� לאופ� העבודה על ידי אהבה, יראה ושמחה, 

 –יה העבודה בה� באופ� מדויק וכפי ציווי התורה ומזהיר: רק א� תה

יוכל האד� לפעול כהוג� ולא לחטוא. אילו יית�  – "-ְמ5ָֹ2ִרי! 2ִ4ְע-ר A.ִרִ+י"

היהודי דרור לאהבה ולשמחה שבו עלול הוא לפגו�, וכ� א� יגביר את מידת 

ֵדי Iְ "היראה שבו על חשבו� השמחה הוא עלול 'לפ�פ�' את העבודה הנכונה: 
N2ֶא ָתִביא ַהLְִמָחה ְב4ָ2ַת.ת ְוָיִמי! ט.ִבי! ֶאל ַמה ֶ>9ִֵביא ֶאל ַהLְח.ק 
ָוה ְוַהGָ4ַָלה, -ְלִה9ַָנע ֵמַהAְִפP.ת Iָ !Aָ5ִ4ְָרא-י, ְוN2ֶא ת.ִציא ַהִ+ְרָאה ֶאל  ְוַהAַא(

בֹר Iָל ַמה ֶ>ְ+ַצֶ-ה Qְב-ל 9ְ2ֶָיֵא2 ֵמַה9ְִחיָלה ְוַהHְִליָחה , ְוִיָ>ֵאר <.ֵאג Iָל ָיָמיו ְוַי5(
ָננ. . ה�כנה בריבוי שמחה היא גלישה יא) פי�קה( "ַה4.ֵרא ֵמַהLְִמָחה 4ְַמה ֶ>ח(

לתאוות ולשחוק, ועל ידי כ  לפריקת עול ופגימה ביראת שמי�. שמחה, 

אכילה ושתיה וכדומה,  כאמור לעיל, באה לאד� על ידי תענוגות הגו# של

הנעשי� לש� מצוה, כגו� �עודות שבת וחג בה� האד� מצווה להתענג 

ולשמוח. ב�עודות שכאלה א� לא נזהרי� אפשר בקלות להי�ח# ולהגיע 

ישיבה מעורבת של בחורי� ובחורות מתו  קלות ראש,  –למקומות לא רצויי� 

ולא יקומו להתפלל  שכרות והוללות, וכדומה, ולב�ו# יהיו שיכורי� ועייפי�

תפילה בזמנה. השמחה צריכה שתהיה לש� מצוה, וצריכי� להקפיד שהיא 

תישאר בתחומי� אלה ולא תגלוש. הגדר לכ  היא ה'יראה', והיא זו שיכולה 

  לגרו� לאד� ל�ייג את השמחה שלא תהפו  להיות ליצנות והוללות.

' הוא עבודת מצד שני, ג� בריבוי 'יראה' יש �כנה. אחד מי�ודות ה'יראה

'עבודת המו�ר'. על מנת להתעלות ולשפר את אישיותו ואת  –המידות 

התנהגותו מוכרח האד� להכיר את עצמו ואת תכונותיו, במה הוא חזק ובמה 

הוא חלש, מה מכעי� אותו, מה גור� לו לגאוה, וכיצד להתמודד ע� הדברי� 

�. זוהי עבודה על מנת שלא יפריעו את האיזו� העדי� של כוחות נפשו השוני

הדורשת מ� האד� ריכוז והתמדה, והאד� בטבעו בורח מעבודה זו ואינו 

מעוניי� בה. אמו"ר זצ"ל כתב בצעירותו מאמר גדול על תורת המו�ר, וש� 
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ה�ביר שאחד הגורמי� העיקריי� לרתיעה מעבודת המו�ר הוא הפחד של 

ככל שתלמד  האד� שמא הלימוד הזה והעבודה הזאת יביאו אותו לידי ייאוש.

יותר מו�ר תראה כמה אתה מקולקל וכמה יש ל  לתק�, וכדי להימנע 

מהייאוש הזה מעדי# האד� שלא לתק� עצמו כלל. מעי� זה כותב כא� ג� 

ְוN2ֶא ת.ִציא ַהִ+ְרָאה ֶאל Qְב-ל 9ְ2ֶָיֵא2 ֵמַה9ְִחיָלה ְוַהHְִליָחה, ְוִיָ>ֵאר "ריה"ל: 
האד� מרגיש שהוא לא מצליח להגיע לשלמות ומתו  כ   .(ש�) <.ֵאג Iָל ָיָמיו"

תוק# אותו ייאוש, משו� שהוא �בור שמאחר והוא פגו� ואינו של�, על כ� 

לא יוכל להתקרב אל הקב"ה, כי חטאיו וקלקוליו מרחיקי� אותו. הוא כבר לא 

מאמי� באפשרות הכפרה והמחילה כי הרי הוא לעול� לא יהיה של�, וג� 

בֹר Iָל ַמה  ,ְוִיָ>ֵאר <.ֵאג Iָל ָיָמיו"א לא יצליח להיות של�. אחרי הכפרה הו ְוַי5(
2ֶר  ָננ., Iְמ. 2ֶָאַמר: ְוָ@ַמְחAָ ְבָכל ַהG.ב א( ֶ>ְ+ַצֶ-ה ַה4.ֵרא ֵמַהLְִמָחה 4ְַמה ֶ>ח(

ֵרי ִהי!, Iִי ַה א־לְוִיְמ5ַט 2ְִבח. 5ַל ט.ַבת ָה  .ֶהיTא־לָנַת� ְלT ה'  ֶ>ַבח ה.ֵלD ַאח(
2ֶר =א ֶהיT 4ְִ@ְמָחה א־לה' -5ַָבְדAָ ֶאת-ַהLְִמָחה, ְוִיְהֶיה ְכמ. 2ֶָאַמר Aַ :.4ַחת א(

הייאוש הזה הוא עצמו חטא, משו�  .(ש�) ְו5ַָבְדAָ ֶאת ֹאְיֶביT וגו'" ...-ְבט-ב ֵלָבב

ל להודות ולשבח. שהאד� צרי  להיות בשמחה. אד� שאינו שמח אינו יכו

השמחה יכולה להרי� את האד� ולהציל אותו מ� הייאוש, משו� שהיא נותנת 

לאד� אופטימיות, משכנעת אותו שא� כוונותיו רצויות והוא משתדל 

אזי מ� השמיי� י�ייעו לו, יאירו לו פני� ויקבלו  –במעשיו להיטיב ולהתקרב 

  אותו למחיצת�.

היR בשמחה א־לת את ה' "תחת אשר לא עבדשי� לב: את הפ�וק 
מפרש ריה"ל כ : מאחר ולא עבדת את ה'  (דברי� כח, מז) ובטוב לבב מרוב כל"

על כ� �ופ  להיענש. פירוש זה  –כאשר היית בשמחה וכאשר היה ל  כל טוב 

שונה מ� הפירוש אותו מקובל לייח� לפ�וק זה (וכ� פירש �פר העיקרי� 

  ו בשמחה על כ� תיענש. ועוד): אמנ� עבדת את ה' א  לא עבדת אות

  קנאה לה' מתוך אהבה עלולה לגרום לכעס ולפגיעה בעבודת ה'

ריה"ל נות� דוגמא ל�כנה של חו�ר באיזו�, ואי  רצו� טוב של עובד ה' 

ְוN2ֶא "עלול לגרו� לו עצמו לנזק בעבודת ה' שלו:  -מתו  אהבת ה' שבו  -
ִמיֶתT' -ְבִדְבֵרי ַהָחְכמ.ת, ִליֵדי ַה5ַIַ	 -ֶאת ת.ִציֶא8- ַהִ:ְנָאה 4ְ'ה.ֵכַח A.ִכיַח  )5

. אוהב ה' מגיע יא) פי�קה( "ְוַה8ְִטיָרה, ְוִתGֵָרד ַנְפ2. ֵמִהְזַ<Iְכ-ת A5ִ4ְ.ת ַהAְִפP.ת
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לפעמי� למצב של קנאות לה'. הוא רואה בני אד� שאינ� מתנהגי� כיאות 

כלפי הבורא, או שה� מדברי� דברי� שאינ� ראויי� כלפיו, או שה� טועי� 

הי�, ומציאות זו גורמת לאד� להוכיח את אות� א־לבהבנת הדברי� שאמר 

אנשי� על טעות�, ולגרו� לה� שיחזרו בה�. זוהי א# מצוה מ� התורה של 

על האד� להעיר לכל מי שעובר על מצוות ה'. א   –הוכח תוכיח את עמית " "

והיו הוא עלול בקלות להגיע לידי כע�, שהרי הוא א־להנה, א� האד� יקנא ל

מרגיש שהדבר נוגע לו באופ� אישי, והכע� הזה יגרו� לו לטרדת הנפש 

� ה�ת� ולחו�ר ריכוז, ומרוב כע� לא יוכל להתרכז בתפילה ולכוו� דעתו. ומ

הוא בהכרח יגיע לכע�, שהרי אי אפשר לתק� את כל העול�, וג� אותו האד� 

שיעיר לו ג� א� יקבל את התוכחה לא תמיד יצליח לעשות בדיוק את מה 

שצרי , והמוכיח ישאר מתו�כל. נמצא שאהבה גדולה לה' גורמת לו לקלקול 

אות תביא בעבודת ה'! על כ� עליו להפעיל בלמי�, וא� מכיר את עצמו שקנ

אותו לידי כע� עליו להימנע מלעשות זאת באופ� כזה, אלא לה�תפק 

באמירה אחת בלבד כדי לצאת ידי חובת המצוה. זוהי מידת היראה שצרי  

  להפעיל כדי לעצור את האהבה מלגרו� נזק.

השמחה היא המצב הקבוע ואילו היראה צריכה להיות זמינה אך יש 

  להשתמש בה רק כשמירה

דגיש. אי� הכוונה שהאד� צרי  שיהיה כל הזמ� ביראה אמנ� יש לה

ובשמחה במידה שווה, בבחינת 'וגילו ברעדה'. אי� הדבר כ ! אי� דרישה מ� 

האד� להיות כל הזמ� ביראה ובפחד, ואדרבה, מצב כזה אינו רצוי ואינו 

מועיל. ה'יראה' צריכה שתהיה נוכחת בדעתו ובנשמתו של אד� באופ� 

גבולות, ותמנע ממנו להימש  אחר השמחה והתענוגות שתמנע ממנו לעבור 

כנ"ל, א  המצב הרגיל והקבוע של האד� צרי  להיות מתו  שמחה. זוהי 

ה'ברירת מחדל' שלו. היראה היא תבלי�, היא תו�פת המשמרת את האד�, 

היא הב�י� הקוד� לחכמה, א  היא אינה צריכה לתפו� מקו� דומיננטי בו 

. היראה היא כלי בו האד� משתמש כדי ', עיי� שבת לא ע"א)(אלא בבחינת 'קב חומטי�

להג� על עצמו מפני איו�, כדי לשמור על עצמו שלא להיפגע ושלא 

להתפתות, והיא צריכה להיות תמיד בהישג ידו של האד�, א  היא לא מהות 

  האד� עצמו.
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ישנו כלל בהלכה האומר 'עשה דוחה לא תעשה', כלומר, כאשר ישנו 

שמצד אחד צרי  לעשות אותו כדי לקיי� מצות 'עשה' מ�  מעשה מ�ויי�

התורה, א  מאיד  א�ור לעשות אותו בגלל אי�ור 'לא תעשה' שא# הוא מ� 

מצוה לעשות את המעשה על א# האי�ור, והמצַות 'עשה' דוחה את  –התורה 

אי�ור 'לא תעשה'. למשל: מילה בצרעת. אד� צרי  לעשות בגופו ברית מילה, 

עשה, א  במקו� המילה יש בגופו נגע צרעת, וישנו אי�ור תורה וזוהי מצות 

אמרו חכמי�: עשה  –שלא לקו� נגע צרעת, שנאמר "השמר בנגע הצרעת" 

 �דוחה לא תעשה, וצרי  למול ולקיי� מצות מילה למרות שבמעשה זה יקצו

את הצרעת. ונשאלת השאלה: מה הטע� בזה? מדוע עשה דוחה לא תעשה? 

וטב שלא לעשות פעולה כלל, כדי שלא לעבור על האי�ור, למה לא ֹנאמר שמ

  בבחינת 'שב ואל תעשה עדי#'?!

שמצַות 'עשה' היא בבחינת  (בפירושו על התורה, שמות כ, ח) הרמב"�מ�ביר 

'אהבה', שהאוהב את אדונו רוצה לעשות את מצוותו, ומצַות 'לא תעשה' היא 

לעבור על ציוויו, ואהבה  בבחינת 'יראה', כי מי שירא את אדוניו נזהר שלא

 גדול הוא אדוניו רצו� ובממונו בגופו ועושה המקיי! "כי –גדולה מיראה 
. הרי תעשה" לא ודחי עשה דאתי אמרו ולכR, בעיניו הרע מעשות מהנשמר

לנו שאי� האהבה והיראה שוות, ואי� לתת לה� מעמד זהה בנפשו של האד�, 

  היראה.אלא האהבה צריכה לגבור ולהיות מרובה על 

'צידוק הדין' היא מדרגה גבוהה בה אדם מכיר שכל מה שקורה בעולם 

  הוא בהשגחה

כאשר מגיע הח�יד למדרגה כזו, בה הוא רואה את השגחת ה' בכל 

מעשיו לאור  כל היו�, ומודה ומשבח על כל הנאותיו וקבלת צרכיו, אזי הוא 

ו שיידע ויכיר בעומק יוכל להגיע ג� לדרגה של 'צידוק הדי�'. 'צידוק הדי�' היינ

מחשבתו שכל הדברי� הטובי� והרעי� המתרחשי� בעול� בכלל, ואצל 

האד� עצמו בפרט, הכל הוא מאת הבורא יתבר  בחשבו� מדוקדק ובחכמה 

נפלאה. כאשר האד� באמת מכיר בכ  ממילא הוא אינו כוע� ואינו נבהל 

א תמיד נשאר כאשר בני אד� פוגעי� בו, או כאשר א�ונות נופלי� עליו, והו

בצדקתו ובאמונתו. הוא אינו מאשי� א# אחד במה שקרה, והוא יודע שהכל 

אמונה ואי� עוול, צדיק וישר הוא".  א־לקורה בהשגחה וללא כוונות רעות. "
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מדרגה זו היא דרגה של אנשי� גדולי� באמת. רוב מוחלט של בני האד� אינו 

� כשמישהו פוגע בה� מרגיש שכל מה שקורה הוא מושגח מאת הבורא, ועל כ

  ה� מאבדי� את שיווי המשקל, וכל התנהגות� משתנה.

. על עצמובעניי� 'צידוק הדי�' יש להדגיש שהכוונה לדי� שהאד� מצדיק 

מאוד קל לנו להגיד 'ברו  דיי� אמת', או 'הכל מהשמי�' על א�ונות ודברי� 

נו קשי� שקורי� לאחרי�, א  כאשר דברי� פוגעי� בנו באופ� אישי אנח

מתקשי� לקבל זאת בשלווה. האד� צרי  להגיע למצב בו הוא יהיה לו שכנוע 

עצמי גמור שכל מה שקורה בעול�, ה� לטוב וה� למוטב, הכל הוא מאיתו 

  4יתבר .

התבוננות באופי ובהתנהלות בעלי החיים בטבע מלמדת על חכמתו 

  של הבורא ועל השגחתו ויכולתו

יע לנו 'פטנט' והוא על ידי כיצד מגיעי� להכרה שכזו? ריה"ל מצ

התבוננות בחכמת הבריאה הפרטית, בהתנהלות� של בעלי החיי� הקטני�, 

  וזאת מלבד ההכרה והידיעה הכללית על החכמה הגדולה שבכוכבי� ובטבע.

-ַמה ֶ>I.ֵלל ֵמַה3ְִליא.ת ַה9.ר.ת 5ַל Iַָ-ַנת ָחָכ! ְוָחֵפ; י.ֵד5ַ ְוָיכ.ל, " 
2ֶר  ָ@! ְלָקטֹ� ְוָגד.ל ֵמֶה! ַמה ֶ>ה-א ָצִריD ל. ֵמח-2ִי! ִנְ	Aִָרי! 4ַא(

ְוִנְרִאי! ְור-ח.ת ְוֵאָבִרי!, ְוָ@! ַהIִֵלי! ְמִפיִקי! ְרא-ִיי! ָלר-ח.ת, ְוָ@! 
ל Iְֵלי ַלOְב.5ִי! ִמַ<ת ַהQְב-ָרה -ְכֵלי ַהְ<ִריָ	ה ְוַהGֶֶר6, ְוָ@! ָלַאְרֶנֶבת ְוָלַא+ָ 

ל.ֵתיֶה!  ַה4ְִריָחה -ִמַ<ת ַה9ֶֹרD. -ִמי 9ְ2ֶַחֵ>ב 4ְִבִריַאת ָהֵאָבִרי! ְות.5(
ְו5ְֶרIָ! ִמ� ָהר-ח.ת, ִיְרֶאה ָבֶזה ֵמַהOֶֶדק ְוַהHִ<-ר ַהָחְכִמי, ַמה ֶ>Nא ַי2ְִאיר 

   .יא) פי�קה( 4ְִל4. ָ	ֵפק 4ְֶצֶדק ַה4.ֵרא"

"על כוונת חכ! וחפ;, יודע זו תביא את האד� להכרה  התבוננות
מה קורה בעול�  יודעומטרה, הוא  רצו�, יש לו חכ!, כלומר הבורא הוא ויכול"

  ומשגיח, והוא בעל יכולת לפעול ולהתערב בעול�.

לכל יצור ויצור בבריאה נית� אופי מ�וי� וכוחות מיוחדי�, ולכל אחד 

אי� ל  חכמה גדולה מזו,  –יו ולכוחותיו מה� ניתנו ג� כלי� המתאימי� לאופ

                                                 
להל� במאמר חמישי נע�וק באופ� עמוק יותר בשאלת היח� בי� הבחירה והגזרה, כלומר    .4

  בי� היכולת של האד� לפעול ולהשפיע על העול� לבי� האמונה שהכל מאתו יתבר .
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ואי� ל  צדק גדול מזה. הבורא ג� קבע שיהיו בעלי חיי� שה� טורפי�, ולה� 

נת� אומ� וכוח, וכ� קבע שיהיו בעלי חיי� חלשי� ומפוחדי� שיהיו הטר# של 

אות� טורפי�. כ  ברא הבורא את עולמו, ואי� על כ  חולק. הא� שיי  לומר 

ת? הא� שאריה שטור# איילה עושה מעשה רע? הא� יש כא� בעיה מו�רי

הבורא 'אש�' בכ  שהאיילה המ�כנה נטרפה על ידי האריה? הרי היא לא 

חטאה ולא פשעה, ומדוע מגיע לה עונש חמור ומיתה בזויה שכזו? ודאי שכל 

השאלות האלה אינ� מתחילות כלל! ה� כבר הוכחנו שהבורא ברא את עולמו 

בעה. אמנ� בצדק ונת� לכל בריה ובריה כוחות לחיות בעול� על פי אופיה וט

הבורא ברא את עולמו באופ� כזה שיהיו בו חזק וחלש, טור# ונטר#, פוגע 

ונפגע, ואי� אנו יכולי� לה�ביר מדוע העול� נברא דוקא באופ� שכזה. מה 

א־שאנו כ� יודעי� הוא שהכל מכוו� מלמעלה, והכל פועל על פי תוכנית 

ת על כל והיא־לוהית. א� כ�, א# האד� יידע שהעול� פועל בהשגחה ל

"צדיק ה' בכל דרכיו וח�יד בכל מעשיו", וכל מה שנעשה בעול�  –בריותיו 

  והית.א־לוהית מופלאה, על פי מידת הצדק הא־לנעשה בהשגחה 

מכא� מגיע ריה"ל לדבר דברי ניחומי� באוזני בני דורו על תלאות הגלות 

  וצרותיה, מתו  הקושי והדחק, על מנת למונע� מ� הייאוש: 

2ָב 5ַל ִל4. ֹאֶרD ְוֵכ� ַי5( " ִביר- 4ְִל4-ֵלי ַה9ַח( )5+ַ2ֶIְ ְלל.ת.Iר.ת ַהOָה ַב@ֶ
ַהQָל-ת -ִפE-ר ָהֻא9ָה -ַמה ֶ>ִהQִי5ַ ֵאֶליָה ֵמַהַ<P-ת ְוהִמע-ט, ִיְתַנֵח! AְִחPָה 

2ֶר ָאַמְרAִי, ְוַאַחר �Iֵ 4ְִנI-י 5(  וֹנ.ָתיו, -ַבLָָכר ַהOָפ-� 4ְִצ<-ק ַהִ<י� Iַא(
82ֶ- ְ@ָטנ. א־לָלע.ָל! ַה4ָא, -ְבִהָ<ֵבק 5ִ4ְָנָי� ָה  ִהי 4ָע.ָל! ַהEֶה. ְוִא! ְיָיא(

ָצמ.ת ָהֵאPֶה', ְלֹגֶדל ַמה ֶ>8ְִכַחְדנ- ִמQ.י  ִתְחֶייָנה ָה5( ִמEֶה, 4ְָאְמר.: 'ה(
ַמר: ְוִנIַ2ְח ִזְכֵרנ-, -ְכָמה 2ֶ  , 'ָיְב2- 5ְַצמ.ֵתנ- ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנ- ִנְגַזְרנ- ָלנ-'8ֶא?

ל.ת ט.ב.ת  ַמר 4ְ'ַכ9ָה ַמ5( @ב 4ְֵאיכ-ת ְיִציַאת ִמְצַרִי! ְוָכל ַמה ֶ>8ֶא? ַיח(
 -Pִפ ִא! =א ַל9ָק.! 5ֵָלינ-', ְו=א ִיְהֶיה ָק2ֶה ְב5ֵיָניו ֵאיD ָנ2-ב ְלַקְדמ-ֵתנ- א(

קֹב', Iִי ַמה -ִיָ>ֵאר ִמ89ֶ- ֶאPָא ֶאָחד, -ְכמ. 2ֶָאַמר: 'ַאל Aִיְרִאי A.ַל5ַת ַי5(
  .יא) פי�קה(�ו#  ה-א ַה2ְ8ִָאר ִמ� ָהָאָד! 2ֶIְָ>ב A.ַל5ַת 4ְִקְבר."
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  אפרק מ

  תפילה
  ה יזפיסק

  

מתו  הדיו� בעניי� התועלת הגדולה ב'ברכות הנהני�' השונות, ובצור  

של האד� הח�יד לכוו� בה� ובמשמעות�, מגיע ריה"ל לע�וק ג� ב'ברכות 

  התפילה' ובתוכנ�, ומתו  כ  עו�ק בכמה היבטי� במבנה התפילה ובנו�חה.

נע�וק בדבריו של ריה"ל, נקדי� כמה מילי� על ה�דר והמבנה לפני ש

של התפילה, ובעיקר על תפילת שחרית, שהיא התפילה הי�ודית והארוכה 

  ביותר במהל  היו�.

סדר תפילת שחרית הוא מבנה הדרגתי וסימטרי, של עלייה אל השיא 

  בעמידה מול ה' וירידה ממנו

השוני�, כל המתבונ�  על א# מנהגי העדות השוני� ונו�חי התפילה

מזהה מיד שמבנה התפילה בכל הנו�חי� הוא מבנה זהה. ההבדלי� בי� 

הנו�חי� ה� בעיקר בשיבו� פיוטי� שוני� בתפילה, בהנהגות בעל התפילה, 

  ובמנגינות השונות, א  אי� הבדלי� מהותיי� הנוגעי� ל�דר התפילה ומהלכה.

  כ  הוא �דר תפילת שחרית: 

) 4) פ�וקי דזמרה. 3קורבנות ומעשה קטורת. ) 2) ברכות השחר. 1

ובא לציו� - ) אשרי6) תפילת עמידה ותחנו�. 5קריאת שמע וברכותיה. 

  ) 'עלינו לשבח'.9) 'פיטו� הקטורת'. 8) שיר של יו�. 7('קדושה ד�ידרא'). 

: תחילתו מבנה הדרגתיא� נתבונ� היטב ב�דר התפילה נוכל לראות 

עולה עד שמגיע אל השיא: עמידה לפני ה' בהודאה ובברכות, והוא ממשי  ו

  יתבר . אחרי השיא מתחילה ירידה הדרגתית, עד ל�יו� התפילה.

, ולכל שלב בעלייה ישנו שלב מקביל 	ימטרייתירה מזאת, המבנה הוא 

  בירידה:
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  ).9) מקביל ל'עלינו לשבח' (שלב 1ברכות השחר (שלב 

  ).8רת' () מקבילי� ל'פיטו� הקטו2הקורבנות ומעשה הקטורת (

  ).7) מקבילי� לשיר של יו� (3פ�וקי דזמרה (

  ).6) מקבילי� ל'קדושה ד�ידרא' (4קריאת שמע וברכותיה (

  ונבאר דברינו:

ברכות השחר ה� הדבר הראשו� שעושה היהודי בבוקר. הוא מרגיש 

והיו. מתו  ה"אני" שלו הוא מקבל א־לשהוא קיי� בעול� והוא מודה על כ  ל

"עלינו לשבח  – . כ  הוא הדבר ג� ב'עלינו לשבח' את הקב"ה עליו כמל

על מה עלינו לשבח? על כ  שבחר  –לאדו� הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית" 

בנו וקירבנו לעבודתו: "שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות 

האדמה". כלומר, השבח הוא מתו  הראייה וההכרה בתועלת האישית שלנו. 

יינו ועל הכוחות שהוא נות� לנו, ועל כ  שבחר בנו אנו מודי� לקב"ה על ח

  מכל העמי� ונת� לנו את תורתו.

ה� כבר שלב  –בתחילת התפילה וב�ופה  –הקורבנות ומעשה הקטורת 

גבוה יותר של הודאה והכרה במלכותו של הבורא. לא זו בלבד שאנחנו 

תו נמצאי� בעול� בזכותו ומכוחו של הבורא, אלא אנו מכירי� ג� במציאו

ובי�  א־לומלכותו של הבורא בעול�. הקורבנות מבטאי� קשר ישיר בי� ה

  העול�.

ה� כבר במעלה  –של פ�וקי דזמרה ושל 'שיר של יו�'  –מזמורי השבח 

גבוהה יותר של הודאה. השבח של הבורא אינו מתבטא רק מתו  הראייה 

 המצומצמת והאישית שלי, של ה"אני", אלא מתו  ראייה רחבה של העול�

כולו ושל הבריאה כולה. זהו שבח והלל לבורא שמנהיג את עולמו בחכמה 

מופלאה, ושליט על הכוחות כול�. כא� היהודי אינו מודה מתו  הכרת הטוב 

האישית שלו, אלא הוא מתפעל מגדולתו של הבורא כמתבונ� מ� הצד, 

באובייקטיביות. כמוב�, יש להתבונ� היטב בכל המזמורי� באופ� מפורט, א  

  אי� כא� המקו� להארי  בזה.

בברכת 'יוצר' (הברכה הראשונה של קריאת שמע) יש 'קדושה', 

הנאמרת על ידי המשרתי�. 'קדושה' היא ההכרה הגבוהה ביותר במלכותו של 

הבורא, בה כל כוחות הטבע, העליוני� והתחתוני�, כול� מצהירי� כי ה� 
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העול�. 'קדושה' זו ג� כפופי� למלכותו של הבורא, וכי הוא נישא ונבדל מ� 

  מוזכרת ב'ובא לציו�' שלאחר תפילת העמידה.

לאחר כל השלבי� האלה יכול האד� לפנות ולעמוד מול הבורא 

בתפילת העמידה, ולדבר איתו ממש. זהו השיא הגדול אליו יכול האד� להגיע. 

לאחר �יו� תפילת העמידה חלה הדרגה של היפרדות ו�ילוק, באות� שלבי� 

  רכבה העלייה, כנ"ל.ממש מה� הו

על  -ברכת 'יוצר' וברכת 'אהבת עולם' מציינות את מלכות ה' בשמים 

  על ידי עם ישראל -ידי גרמי השמים, ובארץ 

נחזור לדברי ריה"ל, ונעיי� בברכות קריאת שמע של שחרית (ועניינ� 

  דומה ג� לברכות קריאת שמע של ערבית).

ברכת 'יוצר' וברכת  –ע חכמי� תיקנו לנו שתי ברכות לפני קריאת שמ

  'אהבת עול�' (ובנו�ח אשכנז 'אהבה רבה'). 

ברכת 'יוצר' מתארת את עול� הטבע במלוא כוחו וגבורתו, את 

המאורות הגדולי� והעצומי�, המנהלי�, כביכול, את הבריאה כולה, א  

באותה נשימה הברכה מדגישה כי א# ה�, ע� כל גודל� ועוצמת�, כול� 

"עושי�  –תי� את רצונו בעול�, מתו  ציות מוחלט כפופי� לבורא ומשר

באימה וביראה רצו� קונ�". אחת המטרות של ברכה זו, הנאמרת כל יו� ערב 

ובוקר, היא להדגיש באזני היהודי שג� גרמי השמי� הגדולי�, אות� העריצו 

עובדי האלילי� ו�גדו לה�, ה� כול� כפופי� להנהגתו של הקב"ה ועושי� 

כוח עצמאי משלה� אלא את כל כוח� ה� מקבלי� מ� הבורא  רצונו. אי� לה�

  "כוח וגבורה נת� בה� להיות מושלי� בקרב תבל". –

ברכת 'אהבת עול�' מתארת את הקשר המיוחד בי� הקב"ה וע� ישראל, 

את הבחירה שבחר הקב"ה בישראל, את הח�ד הגדול שעשה עמ� בכ  שנת� 

שהקשר יישאר קיי� לנצח לה� את התורה, ובקשה מיוחדת של ע� ישראל 

  ולעול� לא יינתק.

והנה לכאורה אי� קשר בי� שתי הברכות האלה. הברכה הראשונה, 

ברכת 'יוצר', עו�קת בגרמי השמי�, הלא ה� המאורות הגדולי�, השמש, הירח 

והכוכבי�, ונראית כהמש  תיאור שבחיו של הקב"ה; ואילו הברכה השנייה, 

שר המיוחד שיש לקב"ה ע� ע� ישראל, ברכת 'אהבת עול�', מתארת את הק
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והיו על קשר האהבה הגדול והמיוחד א־לונראית כהודאה של ע� ישראל ל

  הזה.

א  ריה"ל מדקדק ומעמיק בהבנת העניי�, ומראה לנו את ההיגיו� 

הי� א־לוהקשר הפנימי בי� שתי ברכות אלה. החיבור בי� הטבע והבריאה ל

ו ואלו ה� משרתיו של הקב"ה ועושי הי�! אלא־לזהה לחיבור בי� ע� ישראל ו

רצונו בעול�! כש� שהטבע כולו, על כל מרכיביו וכוחותיו העצומי�, �ר 

  למרותו של הבורא, כ  ע� ישראל נברא באופ� מיוחד ונית� בו 'העניי� 

והי', על מנת שיישא את ש� ה' בעול�. בעול� העליו� אלה ה� גרמי א־לה

ו� זהו ע� ישראל. כ  בחר הקב"ה השמי� והמלאכי�, ואילו בעול� התחת

ה� בעליוני� וה� בתחתוני�. וכש� שעול� הטבע פועל  –להנהיג את עולמו 

כ�דרו, ללא הפ�ק וללא הפוגה מכוחו של הבורא, בחכמה מופלאה הטבועה 

בו, כ  אנו מבקשי� שימשי  להיות מצבו של ע� ישראל בעול�, �Bִ התורה 

  ת�יר ממנו לעולמי�"!"ואהבת  אל –המופלאה שניתנה לו 

ַבת ע.ָל!' ִהָ<ֵבק ָה5ְִנָי� ָה  ִהי ָב5ֵָדה ַה9-ֶכֶנת א־ל"ְוֵכ� ִי�Aֵ ֶאל ִל4. 4ְ'ַאה(
והי בע� א־ל(כלומר, הידבקות העניי� ה ְלִק4-ל. Iְִהָ<ֵבק ָהא.ר 9ַ4ְַרָאה ַהIָEַה

ת ֵחֶפ; ִמ89ֶ- ְלֵהָרא.ת , ְו2ֶַהA.ָרה ֵמֶאְצל. ַהְתָחלַ ישראל היא עניי� טבעי)
(כלומר, נתינת התורה לעול� באה להורות על  ַמְלכ-ת. ָבָאֶר; Iְֵהָרא.ָתM 4ַָ>ַמִי!

, ְו=א מלכות ה' באר�, כש� שהיא נראית בשליטתו בגרמי השמי� בהנהגה הטבעית)
 ֶEָבל ָאָד! ִמ ִמְת4ְQִַרי!  ַרע ָוָד!Qְָזָרה ַהָחְכָמה 2ִֶ+ְבָרא ַמְלָאִכי! 4ָָאֶר;, א(

(הבורא החליט שבשמי� ישרתו אותו  4ֶָה! ַהGְָב5ִי! -ִמְתַנOְִחי! 4ֶָה! ַה9ִ<.ת

  ."וד� ע� יצרי� והתמודדויות)- המלאכי�, ואילו באר� יהיו בני אד� שה� בשר

והי לע� ישראל הוא ממש חלק מטבע א־להחיבור של העניי� ה

המחנות במדבר היה באופ� הדומה ל�דר הגלגלי� הבריאה, ומשו� כ  ג� �דר 

ְוִ	ְ<ָר! 9ִ4ְַד4ָר Iְֵ	ֶדר ַהQְַלPִQַי!, "בשמי� (כפי הבנת המדע בדורו של ריה"ל): 
ַאְר5ָ4ָה ְ<ָגִלי! Iְַאְר5ַ4ַת ִרְב5ֵי ַהQְַלQַל, -2ְֵני! 5ָָ@ר 2ֵֶבט 2ְIִֵני! 5ָָ@ר ַמEָל.ת, 

ֵנה ַהְלוִ  2ֶר ָאַמר 4ְֵ	ֶפר ְיִציָרה: "ְוֵהיָכל ָקד.ש ְמֻכָ-� -ַמח( נ.ת, Iַא( ִ+! 4ְת.D ַה9ַח(
ָבה"   .4ֶָאְמַצע ְוה-א נ.ֵ@א ֶאת PָIֻ!", ְוֶזה PIֻ. מ.ֶרה 5ַל ַאה(
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'אהבה' היא יציאה מסדר הטבע, והידיעה על אהבת ה' אל ישראל 

  מסייעת לאהבת ישראל אל ה'

א  מלבד 'ה�דר הטבעי' שבהנהגת ע� ישראל, המקביל להנהגת עול� 

הטבע, ישנו ג� גור� נו�#, מיוחד, והוא ה'אהבה'. אהבת ה' לע� ישראל 

והי א־למשמעותה קשר וחיבור מיוחד בי� הקב"ה וע� ישראל, והענקת שפע 

2ֶר ִיDEַ"לה� באופ� היוצא מגדר הטבע.  ֵמֶה! ָיִחיד א. ָקָהל,  (לשו� זיכו ) ְוַכא(
ִהי ְוַיְנִהיֶג8- ְבִנְפָלא.ת -ְבנ.ָרא.ת י.ְצא.ת ִמHֵֶדר ָהע.ָל! א־לָיח-ל 5ָָליו ָהא.ר ָה 

ָבה'ַהGְִב5ִי, ְוִיָ:ֵרא ֶזה ִמ89ֶ-  כאשר ע� ישראל עושה את  ."'ִ@ְמָחה'וְ  'ַאה(

"כי  –תנהל על פי הטבע המוטל עליו ומקיי� את התורה ומצוותיה, וכביכול מ

פתאו� נוצר מצב מיוחד שהוא 'מעל הטבע'. הקשר בי� ע�  –לכ  נוצרת" 

ישראל אל הקב"ה, קשר שנוצר באמצעות התורה ומצוותיה, גור� למציאות 

של 'אהבה' וליציאה מ� ה�דר הטבעי אל הנהגה של ני�י� ושל השגחה 

ר אל התורה, כי מיוחדת. משו� כ  ברכת 'אהבת עול�' מדגישה את החיבו

את היהודי ואת ע� ישראל כולו  י�מביאלימוד התורה וקיו� מצוותיה 

והי' הטבוע בה�. מצב זה של דבקות מתו  התורה א־ללהידבקות ב'עניי� ה

מביא ל'אהבה' ולקשר מיוחד בי� ע� ישראל לקב"ה. 'אהבה' זו היא המש  

  הקשר המיוחד שהתחיל ע� האבות והמשי  לאור  כל הדורות.

ברכת 'אהבת עול�' היא הברכה ה�מוכה לקריאת שמע, ולא בכדי. 

בברכה זו אנו מדגישי� את האהבה המיוחדת של הקב"ה כלפינו, ואת הקשר 

המיוחד בינינו, ומתו  כ  קל לנו יותר לקבל מייד את הציווי של "ואהבת את 

והי  בכל לבב  ובכל נפש  ובכל מאוד ". מדר  הטבע, מי שאוהב א־לה' 

מי  –אתה אוהב אותו בחזרה. "כמי� הפני� לפני� כ� לב האד�"  אות 

שאוהב אות  אתה אוהב אותו, ומי שמראה ל  פני� זועפות אתה מתייח� 

הוא בחר בנו, לימד  –אליו באופ� זהה. אז אנחנו מתחילי� באהבת ה' כלפינו 

אותנו את תורתו, רוצה בנו יותר מכל העמי�, ממילא קל לנו לאהוב אותו 

  .5רהבחז

  

                                                 
  רעיו� זה שמעתי מפרופ�ור בנוגרו�.   .5
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ברכת 'אמת ויציב' מרחיבה את החיוב של האדם הפרטי לתורה לחיוב 

כללי של עם ישראל לדורותיו, וכורתת ברית נאמנות עם הקב"ה 

  לשמירת דברי התורה

על משמעות קריאת שמע ריה"ל אינו מארי  כא�, ורק מציי� בקצרה 

  שזוהי קבלת 'עול מלכות שמי�'.

ובלשו� המשנה בברכות זוהי  –לאחר קריאת שמע באה ברכה נו�פת 

הלא היא ברכת 'אמת ויציב', המ�תיימת בחתימה  –'ברכה אחת לאחריה' 

'גאל ישראל'. בביאור ברכה זו מארי  ריה"ל, והוא רואה בה ברכה בעלת 

משמעות מיוחדת, המתייח�ת לענייני� רבי� באמונת היהדות: יש בה תחילה 

נה: הכרה במלכות הבורא קבלת 'עול תורה', ובהמש  כמה מעיקרי האמו

  ובקדמותו, בהשגחה ובני�י� הגדולי� שעשה לנו ביציאת מצרי�.

ולכאורה צרי  להבי� מהי אותה 'קבלת עול תורה' בברכת 'אמת ויציב' 

עליה מדבר ריה"ל? ובכלל, מדוע צרי  לקבל עליו 'עול תורה', הרי בכ  ע�קה 

אשר אנוכי מצוו   קריאת שמע עצמה, וש� כבר נאמר: "והיו הדברי� האלה

היו� על לבב , ושננת� לבני  ודברת ב� בשבת  בבית  ובלכת  בדר  

ובשוכב  ובקומ "! החיוב על 'עול תורה' הוזכר במפורש, ומדוע צרי  לשוב 

  ולהזכיר אותו ולקבל אותו עלינו בשנית?

אלא באמת יש בברכה זו תו�פת חשובה על מה שנאמר בקריאת שמע. 

אהבת" מתייח�י� אל האד� הפרטי, אל כל אחד ואחד הפ�וקי� של פרשת "ו

מע� ישראל הקורא אות�. הפ�וקי� אומרי�: 'דע ל , איש ישראלי, שאתה 

והי , ואתה מחוייב ללמוד את תורתו ולע�וק בה א־למחוייב לאהוב את ה' 

פרטי, ומי שיישמע לו ויעשה כ  יזכה להידבק -בכל עת'. זהו ציווי אישי

 –והי' הפרטי שלו. "שמע ישראל" א־לִיCְרה עליו 'העניי� הבקב"ה, ועל ידי כ  

לכל יחיד ויחיד יש את הנקודה האישית שלו אותה הוא לבדו שומע ואליה 

הוא מתחבר. זהו קשר אינטימי בי� האד� לבוראו, קשר של אהבה ודביקות, 

  וכל יהודי מחוייב לשאו# לקשר כזה.

י באה ברכת 'אמת א  לאחר ההתחייבות בקריאת שמע לחיוב הפרט

ויציב' ומרחיבה את כל הה�תכלות. יהודי יקר, דע ל  שאתה לא נמצא פה 

לבד בעול� הזה, ואתה לא קיבלת את התורה לבד . דברי התורה ניתנו לנו 

לפני דורות רבי�, לאבותינו שעמדו בהר �יני, וה� העבירו את הדברי� אלינו, 
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הלאה לדורות הבאי�.  ואנחנו אנשי הדור הזה מחוייבי� להעביר אות�

התורה מקשרת ומחברת את כל הדורות, ואתה רק שלשלת אחת בשרשרת 

  ארוכה שלעול� לא תינתק.

ָמ� ְוָי2ָר ְוַקָ+! ְוָנכ.� "ְוַיOִיבוזוהי לשו� הברכה:   ְוֶנְחָמד ְוָחִביב ְוָאה-ב ְוֶנא?
  :ָו5ֶד ְלע.ָל! 5ֵָלינ- ַהEֶה ַהָ<ָבר ֶפהְויָ  ְוט.ב -ְמֻק4ָל -ְמֻתָ:� ְוַאִ<יר ְונ.ָרא ְוָנ5ִי!
ֶמת קֹב צ-ר. ַמְלIֵנ- ע.ָל! ֵהיא־ל. א? . ַקָ+! -2ְמ. ַקָ+! ה-א ָודֹר ְלדֹר. ִי5ֵ2ְנ- ָמֵג� ַי5(

מ-ָנת. -ַמְלכ-ת.. ָנכ.� ְוִכְ	א. ָמִני!. ְוַקָ+ִמי! ָחִיי! -ְדָבָריו :ַקֶ+ֶמת ָל5ַד ֶוא?  ֶנא?
ָמִדי! ב.ֵתינ- 5ַל. ע.ָלִמי! -ְלע.ְלֵמי ָל5ַד ְוֶנח? . <.ר.ֵתינ- ְו5ַל 4ֵָנינ- 5ַל. ְו5ֵָלינ- א(

ָבֶדיT" ִיְ@ָרֵאל ֶזַרע <.ר.ת Iָל ְו5ַל )5.  

היהודי מקבל כא� על עצמו את ההתקשרות וההתחברות לכלל ישראל, 

נו היו�, אלא אל ע� ולא רק אל כלל ישראל בדור הזה אשר ישנו פה עמ

ישראל לדורותיו! אל אבותיו ואל כל הדורות שלפניו, וג� אל בניו ואל הדורות 

הכל הופ  לשלשלת אחת גדולה מכוח הנאמנות והברית אל  –שאחריו 

התורה ומצוותיה. בברכה זו אנו מצהירי� שאת אותו 'עול תורה' המוטל 

עלינו אנו מקבלי� באהבה ובחביבות גדולה, ומתחייבי� כלפי הקב"ה להמשי  

IְִאP- ַאַחר "ולשמור על הנאמנות לתורה, ולהעבירה אל הדורות הבאי�. 
2ֶר ָקַד! ְוֵהִבי� א.ת. ְוִהIִיר., ָאַ	ר 5ַל ַנְפ2. ִאHָר ְוֵה5ִיד 5ִֵדי! 8ִ2ְֶת  4ֵָאר ל. Iָל א(

2ֶר ִק4ְל-ה- ָהָאב.ת ְלָפָניו, ְוֵכ� ְיַק4ְל-ה- ַה4ִָני! 5ַד ע.ְלֵמי 5ַד" "א�ר  .2ִֶ:4ְל. Iַא(

נאמנות ברמה הגבוהה זוהי התחייבות והצהרת  –על נפשו אי�ר והעיד עדי�" 

  ביותר!

  התורה מחברת את הדורות כולם

בברכה זו טמו� רעיו� נפלא. התורה ירדה לעול� במת� תורה, וכבר 

היתה ידועה לאבות, וכפי שאומרי� חז"ל: 'האבות קיימו את כל התורה 

כולה'. והנה, אות� הפ�וקי�, אות� ההלכות, אות� המדרשי�, כל אותו אוצר 

ה, למדו ג� בדור המדבר ולומדי� ג� בדור שלנו! כל דברי מלא של דברי תור

התורה שאנו לומדי� הכל נובע מאותו המקור, ובכל הדורות עמלי� היהודי� 

להבי� את משמעות הפ�וקי� שניתנו ב�יני, ואת משמעות ההלכות הנלמדות 

מה�. את אותו ד# גמרא שאנחנו לומדי� היו� למדו יהודי� ג� לפני אל# 

ות שלמדתי ע� �בא שלי ה� אות� המשניות שאני אלמד ע� שנה! המשני
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נכדיי. התורה היא המקשרת בי� הדורות כול�, והיא הופכת אותנו להיות ע� 

אחד. יהודי שנכנ� לכל מקו� שיש בו יהודי� יוכל לדבר אית� דברי תורה 

ותהיה לה� שפה משותפת. "את� עשיתוני חטיבה אחת בעול�, ואני אעשה 

  .(ברכות ו ע"א)חת בעול�" אתכ� חטיבה א

הרי זהו דבר מופלא! לא תמצא עוד חכמה כזאת בעול� בה כל הדורות 

לומדי� בדיוק את אות� ה�פרי�. העול� התרבותי משתנה בלי הר#, ומה 

שני� יקראו דברי�  100שנה, ובעוד  100שקוראי� אנשי� היו� לא קראו לפני 

י� באות� הדברי�, אחרי�. רק בלימוד תורה כל הדורות כול� עו�ק

לדעת מה הקב"ה רוצה מאיתנו. להבי� את דבר ה'  –ומחוייבי� לאותה מטרה 

ורצו� ה' בעול�. המטרה המשותפת הזאת מתו  מחוייבות ודבקות מופלאה, 

מחברת ומקשרת את כל הדורות והופכת את ע� ישראל ליחידה אחת קבועה 

מרגיש בודד ותלוש  בעול�. היא ג� נותנת לאד� משמעות לחיי� והוא אינו

בעול�. בדורות המודרני� זוהי הבעיה העיקרית ביותר של בני האד�, וג� 

  מבחינה זו אנו רואי� עד כמה התורה הקדושה היא תורת חיי�.

בשלב זה היהודי הפרטי הופך להיות חלק מכלל ישראל, ולעם ישראל 

  יש קשר מיוחד עם הבורא לאורך כל ההיסטוריה

על עצמו להיכנ� לחיוב הכללי ולכרות ברית לאחר שהיהודי קיבל 

נאמנות כחלק אחד משרשרת הדורות של ע� ישראל, הופ  היהודי להיות 

שות# בגורלו של ע� ישראל. עכשיו כבר לא מדובר על אד� פרטי אלא אנחנו 

ֶמתמדברי� בש� ע� ישראל כולו:   ֵהיא־לוֵ  ֵהינ-א־ל ה' ה-א 2ַָאAָה ."א?
ב.ֵתינ- ב.ֵתינ- ֶמֶלD נ-ַמְלIֵ . א( ֵלנ-. א( ב.ֵתינ- Q.ֵאל Q.א( . ְי5ָ-2ֵתנ- צ-ר י.ְצֵרנ-. א(

. אתה לא ֶ	ָלה". ז-ָלֶתT ִהי!א־ל ע.ד ָלנ- ְוֵאי�. 2ְֶמT ה-א ֵמע.ָל! -ַמOִיֵלנ- 3.ֵדנ-

והי אבותינו, אתה הוא מל  אבותינו. א־להי� הפרטי שלי אלא אתה א־לרק ה

כא�, מתו  החיבור אל ע� ישראל, עולה ובוקעת ההודאה על הישועות שעשה 

  הקב"ה לע� ישראל. 

הקב"ה הוא לא רק בורא העול� וכל עול�  –יש כא� עליית מדרגה 

(ברכת , והוא לא רק נות� התורה לע� ישראל (ברכת 'יוצר')הטבע וגרמי השמי� 

  הי� המיוחד של ע� ישראל, אותו א־ל, אלא הקב"ה הוא ה'אהבת עול�')

הי� המלווה אותו ומטפל בו לאור  כל ההי�טוריה! "פודנו ומצילנו א־ל
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מעול� הוא שמ "! כא� מגיע הקשר של היהודי אל הבורא אל הרמה הגבוהה 

הי� א־להי� שברא את העול�, ואתה לא רק הא־לביותר שלו. אתה לא רק ה

הי� א־לואני מחוייב לציית לדבריו, אלא אתה הוא השנת� תורה לעול� 

המיוחד והקרוב אל הע� שלי! היהודי מגיע אל האמונה בבורא דווקא מתו  

-ִמי 2ִֶה2ְִלי! Iָל ֵאPֶה ְבַכָ-ָנה Qְמ-ָרה "הקשר של הפרט אל כלל ישראל כולו. 
ִמAִי ְוָרא-י ל. 2ְֶ+ַקֶ-ה ְלִהָ<ֵב  ִהי ַהָ<ֵבק 4ְִבֵני ִיְ@ָרֵאל א־לק 5ִ4ְָנָי� ָה ה-א ִיְ@ָרֵאל א(

מֹד ִלְפֵני ַהְ>ִכיָנה, ְוִי2ְַאל ְוֵי5ֶָנה" ֵדי 2ְָאר ָהֻא9.ת, ְוֵיַקל 5ָָליו ַל5(   .ִמ4ְַל5(

זוהי שיטת ריה"ל לאור  כל ה�פר, וכפי שבאה לידי ביטוי באריכות 

חז"ל שתיקנו לנו את במאמר הראשו�, וכא� מוכיח ריה"ל שזוהי ג� כוונת 

  נו�ח התפילה!

ההוראה 'לסמוך גאולה לתפילה' נועדה לשמור על המדרגה הגבוהה 

  אליה הגענו בהכנה לקראת התפילה

חז"ל לימדו אותנו, וכ  נפ�ק להלכה, ש'צרי  ל�מו  גאולה לתפילה', 

כלומר שלא להפ�יק בי� ברכת 'גאל ישראל' לבי� תפילה העמידה. א�ור לדבר, 

אפילו לענות 'אמ�', א�ור להו�י# פ�וקי�, אלא מיד לאחר הברכה א�ור 

  יתחיל בתפילת העמידה.

  וצרי  להבי� מדוע. מה הרעיו� העומד מאחורי הוראה חמורה זו?

2ֶר  ִריצ-ת ְוַהEְִריז-ת Iַא( "ְוִהְתַחֵ+ב ִלְ	מQְ' DֹֻאPָה' ִל'ְתִפPָה' 4ְַתְכִלית ַהח(
מֹד ,ִהְקַ<ְמנ- 2ֶר ָקַד! ִזְכָר! 4ְ4ַָרכ.ת ַהI.ְלל.ת  ְוַי5( ַלAְִפPָה 5ַל ַהAְָנִאי! א(

  Iָל ִיְ@ָרֵאל".

יתכ� וכוונת ריה"ל לומר שהחיוב ל�מו  גאולה לתפילה נועד כדי לא 

לאבד את כל ההכנה המדוקדקת שעשינו עד כה. האד� התחיל מה�תכלות 

ר אל הבורא מתו  שותפות על עצמו, והל  והתקד� עד שהגיע להכרה של קש

אנחנו לא רוצי� שכל ההכנה הזאת תרד לטמיו� בגלל הי�ח  –ע� כלל ישראל 

הדעת בדברי� אחרי�. אנו רוצי� שהיהודי יתחיל את התפילה מתו  ההרגשה 

הזאת של חיבור אל ע� ישראל ואל ההי�טוריה שלו, על מנת שיבי� וירגיש 

ת את התפילה: "ברו  אתה מיד את המשמעות החזקה של המילי� הפותחו

  הי יעקב".א־להי יצחק, וא־להי אברה�, א־להי אבותינו, א־להינו וא־לה', 
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  אפשר להו�י# רעיו� אחר במשמעות ההוראה ל�מו  גאולה לתפילה.

הנה אצל אומות העול� נהוג לחגוג יו� מיוחד בשנה שהוא מעי� 'יו� 

יו� זה? בחגיגות של גאולה', או 'יו� עצמאות' וכדומה. כיצד ה� חוגגי� 

שתיה ואכילה, המתגלגלות מהר מאוד לידי הוללות ופריצות. אנשי� שותי� 

לשוכרה ועושי� שטויות, ומרגישי� עצמאות וחופש לעשות כרצונ�, וכ  הוא 

המנהג מידי שנה בשנה. א  לא כ� חלק יעקב. אצל ע� ישראל 'חג הגאולה' 

ולתנו ועל פדות נפשנו. זהו הוא חג המוקדש להלל והודאה לה' יתבר  על גא

חג ע� מצוות מיוחדות של אכילת מצה ושתיית ארבע כו�ות, מתו  קדושה 

של מצוה, ומתו  �יפור נפלאותיו של הקב"ה שגאל אותנו מאפלה לאורה. ע� 

ישראל '�ומ  גאולה לתפילה', כלומר הגאולה מביאה אותו לידי תפילה 

לא אנחנו השגנו את הגאולה הי�. הקב"ה הוא 'גאל ישראל', א־לוהודאה ל

  אלא הקב"ה הוא אשר גאל אותנו. הכרה זו מביאה לענווה ולרי�ו� עצמי.
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  פרק מב

  תפילת העמידה
  יט-יזפיסקאות 

  

של כל י"ט הברכות שבתפילת העמידה, על פי  ריה"ל מבאר את תוכנ�

  ה�דר.

א# כא� אנו רואי� את מקוריותו של ריה"ל, שעל א# שהיה מ� 

הראשוני� שע�קו בהגדרת האמונה הישראלית, הצליח להביא גישה חדשנית 

- ומרעננת המפתיעה עד היו�. נו�# לכ  אנו רואי� את גישתו המעשית

היהודי הפשוט הרוצה לעבוד את בוראו פרקטית, היורדת אל �ו# דעתו של 

  ומ�ייעת לו בכ .

  

  תפילת העמידה נחלקת לשלושה חלקי�: 

"לעול� י�דר אד� שבחו של הקב"ה ואחר כ  יתפלל" (ברכות  –שבח   .1

 לב ע"א).

 בקשת צרכי הציבור.  .2

 הודאה ופרידה מ� השכינה.  .3

ברכות הן  –אבות, גבורות וקדושת השם  –שלושת הברכות הראשונות 

  השבח

כאמור, את ההכנה לתפילה �יימנו מתו  חיבור לע� ישראל  אבות:

"על אבותינו  -ולהי�טוריה שלו, וכריתת ברית נצחית להמש  השלשלת 

ועלינו, על בנינו ועל דורותינו". אנו �ומכי� גאולה לתפילה וממשיכי� מכוח 

"ה מכוח החיבור אל ע� ישראל ואל האבות, ומעיזי� לפנות ישירות אל הקב

  עובדה זו. באיזו זכות אנו פוני� ישירות אל הקב"ה? בזכות העובדה שהוא 

הי אבותינו! יש לנו ייחו� מיוחד, אנחנו בניה� של אברה�, יצחק ויעקב! א־ל
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הרי אלה לא היו �ת� אנשי� אלא ה� 'מרכבה של שכינה'! בזכות� 

ומדי� לפני  ובאמצעות� יכולה היתה מלכות ה' לשכו� בעול�, ואנו באי� וע

מכוח� של אבותינו. מצייני� כמה מ� התארי� של הבורא המצייני� את 

גדולתו וגבורתו, ואת העובדה שהוא אדו� העול� וריבונו. ומיד אנו מזכירי� 

שוב את האבות: א� אנחנו כבר מדברי� אלי , אז אנחנו ג� מזכירי� ל  את 

תושיע בני� ותביא  אות� 'ח�די אבות', ואנו �מוכי� ובטוחי� שבגלל אבות

  גאולה לבני בניה�, וברית זו לא תופר.

אנו מכריזי� כי הנהגתו של הקב"ה בעול� היא הנהגה תמידית  גבורות:

ופעילה, ולא מ�ר הקב"ה את הנהגת העול� ל'כוח הטבע'. ג� הפעולות שה� 

לכאורה 'רגילות', כמו רוחות וגשמי�, �יפוק מזונות, רפואת חולי�, ועוד, הכל 

נעשה מכוחו ובהנהגתו, וברצונו הוא א# יכול לשנות את �דרי הבריאה,  הכל

וא# להחיות מתי�! החייאת מתי� היא דוגמא לפעולה הנוגדת את דר  

הטבע, שהרי כל דבר בטבע שמת אינו יכול לחזור לחיי�, ואילו אנו מכריזי� 

כי יש בכוחו של הקב"ה לעשות זאת. "ברו  אתה ה' מחיה המתי�", שיש 

  וח  א# להחיות מתי�!בכ

אנו מכריזי� שהקב"ה הוא נבדל מ� העול�, ואי� בו שו�  קדושת הש!:

עניי� גשמי כלל ועיקר, והוא מרומ� ונישא מעל כל הבריאה. אי� לנו אפשרות 

להלל ולשבח אות , ורק מלאכי� יכולי� לעשות זאת. כל תוארי הרוממות 

ת 'אתה קדוש', ואי� אנו הכל טמו� בברכ –הי� א־לשתיארו הפילו�ופי� את 

  חולקי� על כ  כלל.

אי� כא� �תירה לכל מה שאמרנו קוד�. אנו מאמיני� ויודעי� שהקב"ה 

החליט שרצונו לצמצ� מעצמותו ולתת מקו� לעול� הגשמי לפעול, והוא א# 

מעוניי� בקשר ע� הבריאה וע� ע� ישראל בפרט. א  יחד ע� הידיעה על כ  

וגואל אותנו לאור  כל ההי�טוריה, ומטפל בכל  הי אבותינו,א־לשהקב"ה הוא 

צרכינו הגשמיי� בעול� הטבעי בו אנו חיי�, ע� כל זאת אנו יודעי� שהוא ר� 

ונישא ומובדל ומופרש מ� העול�. בלשו� חכמי הקבלה נקראות שתי בחינות 

  אלה בש� '�ובב כל עלמי�' ו'ממלא כל עלמי�'.

שת הש�' ובהצהרה מדוע לא נפתחה תפילת העמידה בברכת 'קדו

החשובה הזאת על קדושתו והיבדלותו של הקב"ה מ� העול� הגשמי? מ�ביר 

ריה"ל שאילו היינו פותחי� בברכה זו שוב לא היינו יכולי� לומר לאחר מכ� 
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שהקב"ה בכל זאת מקושר אל העול� הגשמי ומדבר ע� בני האד�. לא יתכ� 

העול�. בלשו� ריה"ל הי� שהוא כל כ  מרוחק בכל זאת הוא מקושר אל א־לש

"בלעדי זאת היינו מתבלבלי! מדברי הפילו	ופי! ומאמיני : (בתרגו� אב� שמואל)
הקדמות, ולכ� חובה עלינו להקדי! ברכות 'אבות וגבורות' לברכת 'קדושת 

. אז תחילה אמרנו שאנו בניה� של האבות, שה� המרכבה יז) פי�קה( הש!'"

של השכינה בעול�, ואחר כ  אמרנו שהקב"ה מנהיג את העול� באופ� קבוע 

הקב"ה הוא  –ומטפל בכל בריותיו, ועכשיו אנחנו יכולי� לומר שע� כל זאת 

  הי� ובי� הבריאה.א־לנבדל מ� העול� והוא גבוה מעל גבוה. יש פער עצו� בי� 

  ברכות בקשה –רה ברכות אמצעיות שלש עש

הבקשות בתפילה אינ� בקשות פרטיות אלא בקשות על צרכי הציבור 

כולו. למשל, היהודי אינו מבקש על עצמו שיבריא ממחלתו, אלא הוא מבקש 

על כל חולי ישראל שיבריאו, וממילא הוא נכלל בתוכ�. זה הוא עניינה 

ק. מקובל לה�ביר שברכות המיוחד של התפילה, ויש בזה עניי� מהותי עמו

חונ� הדעת,  –הבקשה נחלקות לשני חלקי�: החלק הראשו� ברכות פרטיות 

השיבנו, �לח לנו, גאולה, רפואה, בר  עלינו (פרנ�ה), ורק החלק השני הוא 

קיבו� גלויות, השיבה שופטינו, עונש למלשיני�, על  –ברכות כלליות 

יה"ל, כאמור, אינו מבאר כ . הצדיקי�, בונה ירושלי�, צמח דוד (משיח). ר

לשיטתו כל הברכות כול� ה� ברכות כלליות ולא פרטיות. התפילה היא על 

הדעת של כל ישראל, ועל התשובה של כל ישראל, ועל ה�ליחה של כל 

ישראל, וכו'. אמנ�, על א# שהבקשה היא כללית ואינה מתייח�ת מפורשות 

אישי, והשלכה ישירה על  למתפלל היהודי הפרטי, בוודאי יש כא� ג� מימד

האד� הפרטי והנקודה האישית שלו. אי� כא� ני�יו� למחוק את הזהות של 

  היחיד ביח� לכלל, אלא רק להדגיש שהיחיד הוא לא במרכז.

[ריה"ל קוטע את ביאורו לברכות העמידה כדי להתייח� ל�וגיא זו של 

�, ומדוע יח� היחיד מול הציבור, ומבאר מדוע התפילה מנו�חת בלשו� רבי

נדרש האד� להתפלל בציבור. אנו נמשי  לבאר כא� את ברכות תפילת 

  העמידה כ�דר�, ואת דבריו של ריה"ל בעניי� זה נבאר מיד לאחר מכ�.]

נקודה נו�פת המשותפת לכל הברכות, לפי ביאורו של ריה"ל, היא גובה� 

 ורוחניות� של הבקשות. במבט ראשו� נראות הברכות פשטניות, א  ריה"ל
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מבאר אות� ביאור נפלא המגלה את עליונות�. עובדה זו מפתיעה מעט, שהרי 

ריה"ל הוא אשר לימד אותנו שעבודת ה' היא שילוב בי� גו# ונפש, ואי� להזניח 

את הנאות הגו# בעבודת ה', והוא רואה חשיבות גדולה בחיבור בי� הגשמי 

יו של היהודי ובי� הרוחני. ע� כל זאת, הוא מבאר שבברכות התפילה בקשות 

  מכוונות גבוה מאוד, אל הרוחני והעליו� ביותר.

הערה �גנונית: ריה"ל מחלק את הברכות האמצעיות לזוגות, ולכל זוג 

  ברכות יש קשר פנימי ביניה�, המ�ביר את �מיכות� זו לזו.

  

"ְוָהְרא-ָיה ְלַהְקִ<י! ֵמַה4ַָ:2.ת, 4ַָ:2ַת כ  כותב ריה"ל:  חונ� הדעת:
 Lֵי5ַ ָהָאָד! ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהQִִהְקִ<י! ח.ֵנ� א־לֶכל ְוַהַ<5ַת, 4ָ2ֶֶה! ַי �Iֵ ָהיו, 5ַל

בדר  כלל כאשר אנחנו מדברי� על 'חכמה', ומבקשי�  .יט) פי�קה( ַהַ<5ַת"

שתהיה לנו חכמה, אנחנו מתכווני� ליכולות שכליות גבוהות. אנחנו רוצי� 

שנוכל להבי� דברי� באופ� מהיר ובהיר יותר, או  שיהיה לנו זיכרו� טוב יותר,

. א# גבוה יותר (=מנת משכל)  IQכמו שאומרי� היו�: אנחנו רוצי� שיהיה לנו

ת� לנו  –כא� לכאורה אפשר היה לפרש כ�: "חוננו מאית  חכמה בינה ודעת" 

שכל טוב יותר! בא ריה"ל ומ�ביר שה'חכמה' המדוברת כא� היא משהו אחר, 

ובאמת אנו זקוקי� ומבקשי� חכמה מ�וג אחר לגמרי. הדגש בברכה זו הוא 

. המושג 'דעת' מזכיר לנו את 'ע� ברוR אתה ה' חונ� 'הדעת' –על 'הדעת' 

ר השכלי של הדעת' ב�יפור בראשית על חטא אד� הראשו�. 'דעת' היא הכוש

האד� להבחי� בי� טוב ובי� רע, בי� מעשה מו�רי ובי� מעשה שאיננו מו�רי. 

מה נכו� לעשות ומה אינו נכו� לאד� לעשות, מה צרי  האד� לעשות וממה 

. היכולת הזאת להבי� ולהכיר מה טוב ומה רע אינה תלויה 6עליו להימנע

וד, וישנ� אנשי� בחכמה ואינטליגנציה. ישנ� אנשי� רשעי� שה� חכמי� מא

תמימי� וישרי� א  ה� אנשי� פשוטי�. החוש המו�רי לדעת מה נכו�, 

ולהצליח לפעול על פי החוש הזה באופ� טבעי, זוהי ה'דעת' המבוקשת, ועליה 

4ֶָה! ַיQִי5ַ ָהָאָד! ְלִהְתָקֵרב ֶאל "צרי  לבקש ולהתפלל. השכל וה'דעת' הזאת 
י� ולעשות באמת את רצו� בוראו רק הא־ל. אד� יכול להתקרב אל ה"ָהיוא־ל

                                                 
  ראה מורה נבוכי� חלק א פרק ב.   .6
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א� יש לו את החוש הפנימי והדעת להבדיל בי� טוב לרע, ועל כ� אנו מבקשי� 

  מאת הבורא שיעזור לנו ויקרב את דעתנו לרצונו.

ממילא ברור שבקשה זו איננה בקשה פרטית. אנו לא רוצי� להתקרב 

כול� יכירו אל הקב"ה לבד! אנו רוצי� שכל ע� ישראל יתקרב אל הקב"ה, ו

  כול� יבינו מה הוא דורש מאית�.ויידעו את רצונו, ו

נו�י# ונאמר, עצ� העובדה שהאד� מודה שדעתו קצרה, והוא זקוק 

הי� שי�ייע לו וית� לו עזרה על מנת להבי�, זוהי כבר התקרבות גדולה א־לל

הוא לא יוכל  –אל הבורא. אד� שמרגיש שהוא כל יכול והוא מבי� הכל 

אמר  –הקב"ה. חז"ל אומרי�: "כל אד� שיש בו ג�ות הרוח להתקרב אל 

הקב"ה: אי� אני והוא יכולי� לדור בעול�", כלומר, מי שמתגאה ואי� דעתו 

נמוכה לא יכול לקבל מציאות של כוח חזק ממנו. משו� כ  נתקנה ברכת 

'חונ� הדעת' להיות ברכה ראשונה, משו� שבהודאה זו של האד� בנמיכות 

  ב אל בוראו ומוכיח שהוא מכיר בו.דעתו הוא מתקר 

יש כמה נו�חאות לברכה זו, ואנו נבאר את  –"חכמה", "בינה", "דעת" 

הגיר�א לפי נו�ח ה�פרדי� והח�ידי�. מה ההבדל בי� "חכמה" לבי� "בינה" 

  לבי� "דעת"? לכאורה אלו מילי� נרדפות לאותו עניי�!

  7גבוהי� מאוד. וננ�ה לבאר את המושגי�, על א# שה� מושגי� רוחניי�

היא הנקודה הראשונה של הרעיו�. איזושהי מחשבה ראשונית,  "חכמה"

הבזק של חידוש, שהוא ההתחלה של תהלי  מחשבה ארו . למשל, אד� 

המציא פטנט, משהו שלא חשבו עליו קוד�. אי  הוא הגיע להמצאה הזאת? 

שנת� לו א� נשאל אותו הוא י�ביר לנו שהיה לו פתאו� איזה הבזק של רעיו� 

את הכיוו�. הנקודה החדשה הזאת שצצה בראש היא נקראת 'נקודת החכמה'. 

והי במוחו של האד�, והוא משהו טמיר שאינו נתפש בחוש. א־לזהו גילוי 

אמנ� 'נקודת החכמה' איננה עומדת לעצמה, וכדי להוציא את החכמה מ� 

  הכח אל הפועל יש להשתמש בכוחות מחשבה נו�פי�.

העיבוד של החכמה. לאחר שהופיעה 'נקודת החכמה'  היא שלב "בינה"

יש להעמיק בה ולחשוב עליה על מנת להעביר אותה לרעיו� מחשבתי מ�ודר. 

כלומר, היכולת להעביר ולתרג� את הרעיו� הראשוני אל עול� המעשה. 

                                                 
  ליקוטי אמרי�' פרק ג. -וראה בעניי� זה 'תניא    .7
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למשל, ילד מגיע אל פ�יכולוג והוא משוחח איתו, ותו  כדי שיחה הפ�יכולוג 

זהו  –יה בתחו� מ�ויי�. הפ�יכולוג מבי� מהי הבעיה מרגיש שיש לילד בע

השלב הראשו�, א  עתה הוא צרי  לה�ביר לילד את העניי�, ולהדרי  אותו 

כיצד להתמודד ולפתור את הבעיה. היכולת הזאת היא ה'בינה'. לא לכל אד� 

יש את ה'בינה' הזאת, ולא כל אד� יכול להוריד את מחשבותיו אל עול� 

אמרו חז"ל שניתנה לה "בינה יתרה", כלומר, יש לאשה  המעשה. על האשה

יכולת מעשית להתנהל ע� רעיונות בעול� המעשה, הרבה יותר מאשר לאיש. 

ג� א� האד� חש מה הוא רצו� ה' ומבי� מה הוא הדבר  –ולעניי� הברכה 

הנכו� לעשות, עדיי� אי� הוא יודע כיצד לעשות זאת בפועל, וכיצד עליו 

תו והתנהלותו, ולש� כ  הוא מבקש שתהיה לו את לשנות את התנהגו

  ה'בינה' לעשות זאת.

כאמור, היא היכולת המו�רית להבחי� בי� טוב לרע, לדעת מה  ,"דעת"

נכו� ומה לא נכו� לעשות, ולפעמי� ההבדל הוא דק מאוד. ההבנה של עול� 

והי  א־ל, להבי� מה ה' 8הערכי� והמו�ר היא כוח עליו�, מעי� 'רוח הקודש'

שתהיה לא מ�פיק  דורש ממ  לעשות עכשיו, בשעה הזאת ובנתוני� האלה.

ל  חכמה ובינה לעשות מעשי�, אלא אתה ג� צרי  לדעת הא� המעשה הזה 

הי�. על כ  יש א־להוא טוב או רע, והא� המעשה הזה הוא טוב בעיני ה

  לבקש ולהתפלל, ולא רק על עצמ  אלא על כל ע� ישראל כולו.

  

: כאמור, ריה"ל מחלק את הברכות לזוגות, ומוצא קשר הרוצה בתשובה

בי� כל זוג ברכות. ברכת 'חונ� הדעת' �מוכה לברכת 'הרוצה בתשובה', ועל כ� 

ֶריָה,  'ח.ֵנ� ַהַ<5ַת'5ַל �Iֵ ִהְקִ<י! "ישנו קשר פנימי ביניה�.  ְ	מ-ָכה ֶאל ַמה 2ֶַאח(
Aִ2ְֶהֶיה ַהָחְכָמה ְוַהַ<5ַת ְוַה4ִיָנה ַהִהיא ְבֶדֶרIְ ,  Dֵדי'ָהר.ֶצה ִבְת2-ָבה'ְרצ.ִני ל.ַמר 

"T2ִיֵבנ- ָאִבינ- ְלת.ָרֶת ב.ָדה, Iְמ. 2ֶה-א א.ֵמר: ה( לאחר שה�ביר  .ַהA.ָרה ְוָה5(

לנו ריה"ל שהחכמה המבוקשת איננה במשמעות אינטליגנציה וחכמה שכלית 

נבי� כיצד בקשה זו מובילה רגילה אלא הכוונה לחכמה רוחנית, ממילא 

לבקשת התשובה. אנו מבקשי� שהבנת רצו� ה' ת�ייע לנו להתקד� בעבודת 

, (יז ע"ב)ה', ותקרב אותנו לעבודתו. זוהי ג� כוונת הגמרא במ�כת מגילה 

                                                 
שוב ראיתי שמה שתירג� ר"י אב� תבו� "בקשת השכל והדעת", בתרגו� ר"י שילת תירג�:    .8

  "בקשת השכל וההשראה", וברו  שכיוונתי לעומק הדברי�.
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 דכתיב: – בינה אחר תשובה לומר ראו "ומה המבארת את �דר הברכות:
שהלב מבי� מה נדרש ממנו, רק  . כלומר, רק לאחרלו"" ורפא ושב יבי� "ולבבו

אז הוא יוכל להשתדל ולעמול שכל מעשיו יובילו אותו לקיו� הדרישות. כדי 

להצליח במשימה צרי  �ייעתא דשמיא, שהרי יש לאד� הרבה מניעות 

והתמודדויות ע� כל מיני הפרעות ומכשולי�, ועל כ� הוא מבקש שהקב"ה 

  יעזור לו להצליח במשימה.

  

: "כי (קהלת ז, כ)אי� ל  אד� שאינו חוטא, וכפי שאומר הפ�וק  	ליחה:

אד� אי� צדיק באר� אשר יעשה טוב ולא יחטא", ומשו� כ  צרי  כל אד� 

-ִמ3ְֵני 2ִֶאי ֶאְפ2ָר ָלָאָד! 4ְִלAִי "לבקש �ליחה מאת הבורא. ולשו� ריה"ל: 
ֶ@ה 4ְִבְרIַת ֵחְטא ָוֶפ2ַע ִהְתַחֵ+יב ְלִהְתPֵ3ַל 5ַל ְ	ִליַחת  2ָָבה -ְבַמ5( ַהֵחְטא 4ְַמח(

ריה"ל מדקדק לומר שחטאיו של האד� ה� ה�  ."'ַח8-� ַה9ְַר4ֶה ִלְ	=ַח '

"במחשבה" וה� "במעשה", לומר ל  שאד� יכול לחטוא במחשבה בלבד, ללא 

מעשה. אי� הכוונה רק למחשבות של כפירה והשקפות לא נכונות באמונה 

א ג� במחשבות על חטאי� ועל מעשי� א�ורי�. א  באמת והות, אלא־לוב

יש לעיי� בזה, שהרי לכאורה מדוע מחשבה והרהור ייחשבו כחטא? ה� מה 

שקובע הוא המעשה ולא המחשבה, וא� האד� בפועל לא חטא מה אכפת לי 

שהיו לו מחשבות לחטוא? לחיזוק טענה זו אפשר ג� להביא משפט המופיע 

אומר "דברי� שבלב אינ� דברי�", כלומר, מה שאד� בגמרא, שנפ�ק להלכה, ה

מה שקובע הוא הפעולה שעשה האד�  –חושב בלבו אי� לכ  כל משמעות 

בפועל! ויש א# המתבדחי� ומצטטי� מזמירות שבת את הביטוי "הרהורי� 

  מותרי�"! מותר לחשוב מה שרוצי�, העיקר לא לעשות עבירות!

חז"ל אומרי� ש"מחשבה  מאמר חז"ל נו�# לכאורה מחזק טענה זו:

רעה אי� הקב"ה מצר# למעשה, ואילו מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה" 

. הה�בר הרווח בציבור הוא שא� חשבתי לעשות מ ע"א) –(ראה קדושי� לט ע"ב 

זה לא נחשב לי כעבירה, אבל א�  –עבירה א  ב�ופו של דבר לא עברתי 

הקב"ה מחשיב  –אותה התכוונתי לעשות מצוה ולב�ו# לא הצלחתי לעשות 

לי את המחשבה הטובה כאילו קיימתי את המצוה. א� כ�, משמע מכא� 

  שמחשבה רעה לכשעצמה אי� בה פ�ול, והקב"ה לא רואה בה עבירה!
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א  באמת אי� הדבר כ�, וצרי  'לעשות �דר' בכל המקורות האלו, משו� 

  שה� הובנו שלא כהלכה:

אי� זו קביעה גורפת בכל עניי� אלא זוהי  – "דברי! שבלב אינ! דברי!"

הלכה שנפ�קה בשולח� ערו  בדיני קנייני� ובהלכות נדרי�. משמעות ההלכה 

שאמר אמירה מ�וימת,  לאחרשאד� עשה מעשה מ�וי�, או  לאחרהיא ש

שמשמעות� ברורה וידועה, אי� הוא יכול פתאו� לומר שבשעה שעשה מה 

מחשבה אינה יכולה להפקיע מעשה,  שעשה בלבו התכוו� בעצ� למשהו אחר.

ומעשה שיש לו משמעות ברורה אינו מתבטל על ידי מחשבה (זאת ג� א� 

נניח שאנחנו מאמיני� לו שכ  באמת חשב והתכוו�). למשל, אד� שמכר את 

ביתו לאד� אחר, ועשה עמו קניי� כדת וכדי�, אי� המוכר יכול לטעו� לאחר 

י�, ואי� הוא יכול עתה לבטל את מכ� שדעתו היתה למכור רק בתנאי מ�ו

 –המכירה בטענה זו, משו� שאנו אומרי� לו "דברי� שבלב אינ� דברי�" 

עשית פעולת מכירה לכל דבר, אי� אתה יכול עכשיו לומר שחשבת מחשבה 

(ראה מעי� זה שו"ע חו"מ �ימ� רז �עי# שמשנה את המשמעות של הפעולה שעשית 

או�ר עצמו בהנאה מכל הפירות שבעול�, וכ� בהלכות נדרי�, אד� נודר ו .ד)

אי� הוא יכול לומר אחר כ  שבשעה שנדר התכוו� בלבו שהנדר יחול רק ליו� 

אחד, משו� ש"דברי� שבלב אינ� דברי�", והאמירה שאמר משמעותה היא 

שא�ור לעול�, ואי� המחשבה של האד� יכולה לבטל את משמעות הפעולה 

 .# לז)(ראה שו"ע יו"ד �ימ� רלד �עישעשה 

כלומר, במשפט "דברי� שבלב אינ� דברי�" אי� התייח�ות למחשבה 

בפני עצמה, ואי� כא� עקירת כל ער  ומשמעות של המחשבה, אלא יש כא� 

  ולזה אי� למחשבה כוח. –התייח�ות למחשבה שבאה לעקור מעשה 

"מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, מחשבה רעה אי� הקב"ה 
שמחשבה טובה נחשבת כמו נה הפשוטה מלבד ההב – מצרפה למעשה"

מעשה, וכאילו קיי� את המצוה, ואילו מחשבה רעה אינה נחשבת כאילו עשה 

מימרא זו . ישנה כא� לחז"ל כוונה נו�פת – עבירה וממילא אינה נחשבת כלל

א� אד� חושב מחשבה לעשות מעשה  – '�ייעתא דשמיאמתייח�ת לעניי� '

פועל, א  א� ה לאלהוציא את מחשבתו ועוזר לו  הקב"ה מ	ייע בידוטוב, 

לבצע  אי� הקב"ה מ	ייע בידוהוא חושב מחשבה לעשות מעשה עבירה 

אמנ�, אד� המתעקש ללכת בדר  רעה לא ימנעו ממנו זאת,  מעשה זה.
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ולעיתי� א# י�ייעו לו למלא את רצונו העיקש, וכמו שלימדונו חז"ל: "בדר  

 .כות י ע"ב)(ראה משאד� רוצה ליל  בה מוליכי� אותו" 

אמנ�, על א# שאד� לא ייענש על מחשבה רעה (במיוחד א� באה לו 

אי� לזלזל כלל בחומרת לאונ�ו) כאילו עשה את המעשה בפועל, מכל מקו� 
. חז"ל לימדו אותנו את החומרה הגדולה של מחשבות רעות. מחשבה רעה

: "הרהורי עבירה קשי� מעבירה"! מ�ביר (יומא כט ע"א)הגמרא אומרת 

שמהות האד� היא המחשבה שלו, שהרי בכ  הוא עדי# על כל שאר  9הרמב"�

בעלי החיי�, וא� הוא חוטא במחשבה נמצא שהוא פוג� במהותו הפנימית. 

אילו היה חוטא רק באיברי� החיצוניי� הרי זה כמעשה בהמה, א  ברגע 

  שהוא פוג� במחשבה הוא פוגע בכל מהותו כאד�.

בקרב�. א� הכה� העובד חושב מצאנו שמחשבה של אד� פוגמת 

במחשבתו מחשבת פ�ול, כגו� לאכול את הבשר חו� לזמנו או חו� למקומו, 

אזי הקרב� פ�ול ואינו עולה לבעליו לכפרה. על א# שעשה את כל הפעולות 

 –כהלכת�, שחט וקיבל את הד� והולי  וזרק, הואיל והיתה לו מחשבת פ�ול 

  נפ�ל כל הקרב�.

ריכה להיות לא רק על המעשי� והפעולות א� כ�, בקשת ה�ליחה צ

  אלא ג� על המחשבות.

  

ברכת 'גואל ישראל' היא בת הזוג של ברכת 'חנו� המרבה  גאולה:

ְו	.ֵמD ֶאל ַהAְִפPָה ַהEֹאת A.ָלָדת "ל�לוח', וריה"ל מוצא קשר פנימי ביניה�: 
MPָ2ֶ ִליָחה ְוָהא.תHְה ִמ9ַה ֶ>  ,ַהPָֻאQְַנְחנ- ב., -ַמְתִחיל 'ְרֵאה ָנא ְוִהיא ַה א(

ה�ימ� הטוב ביותר לכ  שבקשת ה�ליחה  .ְב5ְָנֵינ-' ְוח.ֵת! 'Q.ֵאל ִיְ@ָרֵאל'"

התקבלה היא 'גאולה', כלומר יציאה מ� הצרות ומ� הלח�. גאולה מבוקשת זו 

אינה אותה גאולה שלמה עתידית, עליה נבקש בהמש , אלא זוהי בקשה 

יו� השגרתיי� שלנו. יש -מקומית. קשה לנו עכשיו, בחיי היו�-לגאולה זמנית

 –לנו כל מיני �וגי� של בעיות, אישיות וציבוריות. לוחצי� אותנו, מציקי� לנו 

אנחנו רוצי� קצת שקט ומנוחה. לא להיות כל הזמ� במירו� ובלחצי�. כמוב�, 

גאולה  "וגאלנו –אנו רוצי� מנוחה כדי שנוכל לעבוד את ה' בשלוה ובנחת 

                                                 
 מורה נבוכי� חלק ג פרק ח.   .9
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. אמנ� זוהי בקשת גאולה ציבורית, אבל יש בה ג� "למע� שמRשלמה מהרה 

  מימד של גאולה אישית, כי, כאמור, אי אפשר לנתק את ה�Dַ האישי לגמרי.

  

 .ְוַאַחר �Iֵ ִיְתPֵ3ַל 5ַל 4ְִריא-ת ַהQ-ִפי! ְוַה8ְָפ2.ת""אומר ריה"ל:  רפואה:

בעקבותיה שבנו בתשובה שלמה, נמחלו לנו לאחר שהגענו אל הדעת הנכונה, ו 

הגענו לאיזו� מושל�. במצב כזה של שלוות  –עוונותינו וזכינו לגאולה ומנוחה 

הנפש אי� �יבה שיהיו לגו# ולנפש בעיות בריאות, שהרי, כידוע, רוב מוחלט 

של המחלות ה� תוצאה של בעיות פנימיות עמוקות יותר. רוב המחלות ה� 

כאשר  מר, ה� משקפות כלפי חו� את הפג� הקיי� בפני�.פ�יכו�ומטיות, כלו

האד� חולה הוא הול  אל הרופא, והרופא מנ�ה לתת לו תרופות למחלתו. 

א  באמת הרופא אינו מטפל בשורש הבעיה אלא רק בהופעות החיצוניות 

שלה. הרפואה האמיתית והתיקו� האמיתי ה� בנפש האד�. משו� כ , על 

למה היינו צריכי� לבקש תחילה על יישוב הדעת מנת להגיע אל הרפואה הש

"על בריאות והשלוה הנפשית. משו� כ  ריה"ל ג� מדגיש שהבקשה היא 
, כלומר, ג� על רפואת הנפש וג� על רפואת הגו#. זהו ג� הגופי! והנפשות"

  הטע� לכ  שאנו מבקשי� בתפילתנו בעד חולה "רפואת הנפש ורפואת הגו#".

  

זוהי בקשה על הפרנ�ה והמזו�, שיבוא עלינו בשפע  ברכת השני!:

ובטובה. ברכה זו היא בת זוגה של ברכת הרפואה, ויש ביניה� קשר פנימי חזק 

ְו	.ֵמD ַלAְִפPָה ַהEֹאת ִהְזַ<9ְנ-ת ְמז.ָנ! ִל2ְִמיַרת Iָֹח! 4ְ'ִבְרIַת "ביותר: 
בקש על המזו�, משו� כלומר, לאחר בקשת הרפואה מוכרחי� ל  .ַהָ>ִני!'"

שהמזו� הוא אשר שומר על בריאות האד�. מי שהוא עני ואינו מתפרנ� כראוי 

הוא ממילא ג� מועד יותר לחלות, משו� שגופו אינו ניזו� כראוי, והוא אינו 

יכול לשמור על גופו בתנאי� הדרושי� לקיומו התקי�. א# אי� לו די מח�ורו, 

ר בבית ראוי לשמירה מפני פגעי מזג הוא אינו מתלבש כראוי, הוא אינו ג

האוויר, הוא לא הול  לרופאי� טובי�, הוא לא קונה אוכל מזי� ותרופות, הוא 

לא שומר על אורח חיי� בריא, הוא לא עושה �פורט, לא שוחה בברכה, ולא 

כ  היא חולה יותר. על כ�  –יוצא לחופשות. נמצא שככל שהחברה ענייה יותר 

  שר ישיר לבקשת הרפואה, וזו מחזקת את זו.בקשת הפרנ�ה קשורה בק
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המבארת  (יז ע"ב)בעניי� זה ראוי להזכיר את דברי הגמרא במגילה ש� 

 רבי אמר בתשיעית? השני!' 'ברכת לומר ראו "ומהאת �דר ברכות התפילה: 
 ודוד, (תהלי� י, טו) ָרָשע' זרוע '2ְבֹר: דכתיב, שערי! מפקיעי כנגד: אלכ	נדרי

(בתהלי� של הגמרא �דר הפרקי� היה שונה מאשר �דר  אמרה" עיתבתשי - אמרה כי

. הפרקי� שלנו, ופרק י' שלנו הוא פרק ט' שלה�, ולכ� אמרה הגמרא שדוד אמרה בתשיעית)

הגמרא קובעת ש'ברכת השני�' היא כנגד 'מפקיעי שערי�', כלומר אות� 

קר. האנשי� רשעי� הגורמי� לכ  שמוצרי הי�וד הב�י�יי� עולי� מאוד י

חז"ל מצאו לנכו� לתק� ברכה על כ  שלא יהיה מונופול והמחירי� לא יעלו! 

אמנ�, מדר  הטבע, ישנ� אנשי� רבי� שמרוויחי� מעליית המחירי�, כגו� 

�וחרי� וכו', א  עיקר הנטל נופל על גבי הציבור, ובמיוחד על גב� של העניי� 

ל תיקנו לנו על כ  והחלשי�. המאבק בהפקעת מחירי� הוא צור  ציבורי, וחז"

ברכה מיוחדת! על כל אחד ואחד מאיתנו מוטל לדאוג שלכל הציבור יהיה קל 

יותר להתקיי�, וכול� יוכלו להתפרנ� ולחיות בכבוד. זוהי אינה בקשה פרטית 

אלא בקשה כללית! אמנ�, כאשר המחירי� יהיו נמוכי� וכול� יתפרנ�ו 

יה פרנ�ה מרווחת יותר, בכבוד, ממילא כל המשק הכלכלי יפרח ולכול� תה

  ונמצאו א# היחידי� מורווחי�.

  

"וקבצנו יחד בקשה לקיבו� גלויות אל אר� ישראל:  תקע בשופר:
. עד כא� כל הבקשות הציבוריות היו מארבע כנפות האר; לארצנו"

מקומיות. אנחנו ע� מפוזר המחולק לקהילות קהילות וכל קהילה -קהילתיות

שביקשנו על קיומה של הקהילה שלנו, ושל כל דואגת לקיומה העצמי. אחרי 

הקהילות האחרות יחד עמה, עתה אנו מבקשי� לשוב ולהתאחד, לחזור אל 

אר� ישראל ולהיות שוב ע� אחד. יש כא� דגש מיוחד על "וקבצנו יחד", 

 '�להיות שוב יחד. לא רק לחזור לאר� ישראל ולצאת מ� הגלות אלא 'להתקב

  ולהפו  לקבוצה אחת.

  

בקשה להשבת הצדק והמשפט. ברכה זו היא בת הזוג  שופטינו: השיבה

ְוַאַחר �Iֵ ִיְתPֵ3ַל 5ַל ִק4-; "של ברכת 'תקע בשופר', ויש ביניה� קשר עמוק: 
ַהQָל-ת 4ִ'ְמַק4ֵ; ִנְדֵחי 95ַ. ִיְ@ָרֵאל', ְוִיְ	מDֹ ל. ֵהָרא.ת ַהOֶֶדק ְוִ	<-ר ָה5ְִנָי� 4ְַמה 

אנחנו לא רוצי� לחזור אל אר� ישראל  .'ְוִתְמ=D 5ֵָלינ- ַאAָה ה' ְלַבֶ<T'"ֶ>א.ֵמר 
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רק בגלל שיהיה לנו ש� יותר נוח ונהיה בני חורי� לעצמנו, אלא אנו חוזרי� 

אל אר� ישראל כדי לחדש בה את די� התורה. הגאולה האמיתית היא לא רק 

ה של די� תורה באר� יציאה מעבדות לחרות אלא ג� גאולה תרבותית. הנהג

היא ההנהגה הנכונה והבריאה לע� ישראל ולאנושות כולה, וכ  רוצה הקב"ה 

שנתנהל בעולמו. כל זמ� ששולטי� באר� דיני הגויי� לא נוכל לראות בה� 

ברכה. יש בה� רק התנהלות חיצונית אבל אי� ש� צדק ואי� ש� את דבר ה'. 

בתי די� תורניי�, ורבי� מאוד  היו�, ב"ה, אנו רואי� באר� ישראל פריחה של

פוני� לדי� תורה ולא לבתי משפט. זוהי אחת ממטרותיה של הגאולה והחזרה 

  אל אר� ישראל, וזהו צעד נו�# בדר  אל הגאולה השלמה בב"א.

  

מצד  –שתי ברכות אלה ה� זו כנגד זו  על הצדיקי!: –ברכת המיני! 

ְוַאַחר �Iֵ "צדיקי�: אחד ה�רת המפריעי�, ומצד שני שמירה וטיפוח של ה
ְו	.ֵמD ָלM 2ְִמיַרת ַהHְֻגPָה ַהIָEַה,  ',ִבְרIַת ַה9ִיִני!'ִיְתPֵ3ַל ְלָב5ֵר ַהHִיִגי! 4ְ 

ִ	יִדי!'  פי�קה(מאמר שני כבר לימד אותנו ריה"ל  .4ְָאְמר. '5ַל ַהOִַ<יִקי! ְו5ַל ַהח(

ה', ועד כמה נוכחות� על חשיבות� של הצדיקי� שה� '�גולת ה�גול מד)

בתו  ע� ישראל חשובה מאוד לכל הע� כולו. מאיד , אות� אנשי� הכופרי� 

ופועלי� נגד אנשי האמונה ה� מזיקי� מאוד, ומכחישי� את כוח האמונה 

  בע�, וטובת הציבור האמיתית היא שכוח� ייל  ויפחת.

  

� בניי –זהו כבר שלב הגאולה המתקד�  את צמח דוד: –בונה ירושלי! 

"ְוַאַחר �Iֵ ִיְתPֵ3ַל ְלָה2ִיב 2ְב-ת ירושלי� ובית המקדש, וביאת המשיח: 
ְיר-2ַָלִי! -ְל@-ָמM ְמק.! 2ְִכיָנת., ְוִיְתPֵ3ַל ָ	מ-D ָלM 5ַל 'ְמ2ִיַח �4ֶ ָ<ִוד', ְוַי2ְִלי! 

אינו ברור דיו, המשפט "וישלי� מהצרכי� העולמיי�"  .ֵמַהOְָרִכי! ָהע.ָלִמִ+י!"

ובאמת הוא משתנה בי� התרגומי� השוני�. בתרגו� ר"י שילת תרג�: "ופנאי 

מ� הצרכי� העולמיי�", ומשמע שזוהי חלק מ� הברכה על המשיח, שאנו 

מבקשי� שאחרי שיבוא המשיח יהיה לנו פנאי מצרכי העול� הזה ונוכל 

הבקשות על להתענג על ה'. בתרגו� אב� שמואל תרג�: "ובזאת מ�תיימות 

ענייני העול� הזה", כלומר, אי� זה חלק מ� הברכה אלא זהו �יכו� של ריה"ל 

לכל הברכות שהיו עד כה, שעניינ� היה בקשות חומריות בענייני העול� הזה. 

אמנ� ריה"ל הדגיש את גובה� ורוחניות� של הבקשות, ועד כמה ה� נוגעות 
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של 'הב הב', א  מכל בדברי� שברומו של העול� ולא רק בבקשות פרטיות 

מקו�, �ו# �ו# אלו בקשות על התנהלותנו כא� בעול� הזה. מעניי� להשוות 

ברכות אלה של תפילת יו� חול לברכות האמצעיות של תפילת שבת. ש� 

הבקשות כול� עו�קות ברוחניות ובעולמו של הקב"ה: "אתה קדשת את יו� 

במתנת חלקו",  השביעי... ישמחו במלכות ... מקדש השבת", "ישמח משה

"אתה אחד ושמ  אחד". הכל עו�ק בקב"ה ובשבת. ג� בתפילת המו�# 

שבת העבודה והקרבת הקורבנות. א� כ�, ברכות אמצעיות  Eהבקשה היא על ה

של יו� חול ה� אכ� עו�קות בענייני ע� ישראל בעול� הזה, א� כי בראייה 

  גבוהה ורוחנית שלה�.

  

בקשת שתפילותינו ובקשותינו ברכה אחרונה, מ�כמת, המ שמע קולנו:

יתקבלו לרצו�. כפי שציי� ריה"ל לעיל, בברכת 'שומע תפלה' יכול היחיד 

להו�י# בקשות פרטיות אישיות, מה שלא עשה בכל שאר הברכות בה� ע�ק 

  היחיד בעיקר בענייני הציבור כולו.

בקשה להשראת  –עבודה, הודאה, שלום  –שלשת הברכות האחרונות 

  שכינה וסיום

ש ברכות אחרונות, כמו ג� שלש ברכות ראשונות, ה� ברכות של

  משותפות לכל התפילות, ה� בימי החול וה� בשבתות ומועדי�.

  

ברכה זו היא בקשה להשראת שכינה בבית המקדש ולחידוש  עבודה:

עבודת הקרבנות, ויש בה ג� המש  בקשה לקבלת התפילות כמו ב'שמע 

אי� אומרי� את ברכת 'שומע תפילה' קולנו' (אולי משו� שבשבתות ומועדי� 

בפני עצמה). הברכות האמצעיות היו, כאמור, בקשות הנוגעות להתנהלות 

שלנו בעול� הזה, א  ברכה זו היא כבר בקשה על ענייניו של הקב"ה בעול�: 

אנא ממ , חזור להנהיג את העול� באופ� גלוי והשב שכינת  לציו�. וכ  כותב 

2ֶר ָהְיָתה ַל8ְִביִאי! ְוִיְתPֵ3ַל ָ	מ"ריה"ל:  -D ָלM ְלֵהָרא.ת ַהְ>ִכיָנה 5ִַי� 5ַ4ְִי� Iַא(
 !Aְֹלִצ+.�' ְוַיְח Tֶזיָנה 5ֵיֵנינ- 24ְ-ְב ִ	יִדי! -ְלי.ְצֵאי ִמְצַרִי!, 4ְָאְמר. 'ְוֶתח? ְוַלח(

ִזיר 2ְִכיָנת. ְלִצ+.�'    ."'ַה9ַח(
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מייד אחר בקשת השראת השכינה יש לדמיי� שהשכינה אכ�  הודאה:

ֶוה ְלִנְכָחM, "נמצאת כא� מולו:  2ֹב 4ְִל4. 2ֶַהְ>ִכיָנה ִנOֶֶבת ֶנְג<. ְוִיAַ2ְח( ְוַיח(
ִוי! 4ְִרא.ָת! ַהְ>ִכיָנה 2ֶר ָהי- ִיְ@ָרֵאל ִמAַ2ְח( כלומר, הכריעה ב'מודי�'  ,"Iַא(

ְוִיְכַרע Iְִריע.ת 'מ.ִדי!' 4ְ'ִבְרIַת ה.ָדָאה' " ה שהוזכרה זה עתה.היא כלפי השכינ
ֵליֶה! ַיְחָ<ו" הכריעות  .2ִֶהיא I.ֶלֶלת ַהה.ָדָאה ְבט.ב.ת ַה4.ֵרא ִיְת4ַָרD ְוַהֶ>ַבח 5(

בברכת הודאה, תחילה ו�ו#, ה� כריעות של שבח והודיה לקב"ה על כל הטוב 

ה מפרטת את כל הטובות שעושה עמנו הקב"ה בכל עת, אשר גמלנו. והברכ

  ועל השגחתו עלינו תמיד, והכל מתו  ח�ד ורחמי�.

  

זוהי ברכת הפרידה, ולהבדיל, כמו שנפטרי� מאד� לשלו� כ  יש  שלו!:

ְו	.ֵמD ָלM 'ע.ֶ@ה 2ָל.!' 2ִֶהיא "להיפרד מאת השכינה בברכת שלו�: 
ִתיָמה Iְֵדי Aִ2ְֶהֶיה    ."ְפִטיָרת. ִמPְִפֵני ַהְ>ִכיָנה ְב'2ָל.!'ַהח(
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  פרק מג

  ציבורה
  יט-יזפיסקאות 

  

  חשיבותו של הציבור גדולה מחשיבותם של היחידים

בי� היחיד ובי� הציבור בע� ריה"ל חידש חידוש גדול בהגדרת היח� 

ישראל, וחולל מהפכה בתפי�ה המחשבתית היהודית. לשיטת ריה"ל, ויש לכ  

בי�ו� בתורת הקבלה ובמימרות חז"ל, יש לציבור בישראל כוח מיוחד, והוא 

למעשה מהות בפני עצמו. ציבור אינו או�# של יחידי� אלא הוא ישות 

נו עומד בפני עצמו אלא רק עצמית, ומבחינות רבות כל יחיד מישראל אי

בזכות העובדה שהוא פרט אחד מ� הציבור. היחיד אינו עומד במרכז אלא 

הציבור עומד במרכז, וכוחו של הציבור גדול יותר מכוח� של הפרטי� יחד. 

בעקבותיו של ריה"ל צעדו בנושא זה בדורות שאחריו הוגי דעות רבי�, 

חת היו� באופ� דומיננטי ובתוכ� ג� המהר"ל והרב קוק, והשקפה זו רוו

  בעול� הישיבות באר� ישראל.

 תפילה נענית אם היא נעשית בציבור או אם היא תפילת הציבור

  ציבור)- (=חזרת שליח

את חשיבותו של הציבור מלמד אותנו ריה"ל תו  דיו� בנושא התפילה. 

נו�ח התפילה הוא בלשו� רבי�, והבקשות בתפילה אינ� בקשות פרטיות אלא 

לליות. היהודי העומד לפני בוראו אינו מבקש על עצמו ועל משפחתו בקשות כ

אלא על הכלל כולו. כביכול היחיד אינו קיי�, הוא רק אחד מתו  הכלל כולו. 

ַיְתִחיל 4ְַבָ:2ַת ְצָרָכיו 4ְִכַלל Iָל "וכ  אומר החבר בעניי� הבקשות שבתפילה: 
בֹר ֶזה ֵנית ֵאיָנIִ Mי ִא! ְלָקָהל א. ְבָקָהל, א. Iִי ַהAְפִ  – ִיְ@ָרֵאל, ְו=א ַי5( Pָה ַה58ַ(

כלומר,  .יז) פי�קה(�ו#  "ְלֶאָחד 2ִֶ+ְהֶיה ִבְמק.! ָקָהל, ְוה-א ֶנ5ְָ<ר 4ְִזַמ8ֵנ- ֶזה
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היא תפילת הקהל  –"התפילה הנענית"  –התפילה הראויה ושתהיה לרצו� 

התפלל בפני עצמו אלא רק דווקא, ולא תפילת היחיד! היחיד אינו יכול ל

  כשהוא בתו  הקהל! וצרי  להבי� את מהות העניי�.

"כי אי� תפלה נענית כי א! בהיותה בתרגו� אב� שמואל תירג� כ : 
תפלת ציבור, או תפילה בציבור, או תפילת יחיד השקול כנגד כל הציבור, 

. כלומר, שלושה מצבי� בה� תפילה ואנו אי� לנו יחידי! כאלה בדורנו"

תקבלת: תפילת ציבור, תפילה בציבור, תפילת הצדיק. את תפילת הצדיק מ

צדיקי� אברה� אבינו או משה רבנו וכדוגמת�,  –המתקבלת אנו מכירי� 

שידעו לעמוד בתפילה מול הקב"ה ולתבוע ולדרוש ולבקש, והיתה תפילת� 

נענית. א  אנו, בדורות שלנו, אי� לנו אנשי� ברמה כזאת השקולי� כנגד כל 

 –ציבור, ומ�וגלי� להתפלל ולהיענות. א  מה ה� שתי התפילות האחרות ה

  "תפילת ציבור" ו"תפילה בציבור", ומה ההבדל ביניה�?

 '�נראה לומר שריה"ל מתייח� כא� למושג הנקרא בלשוננו 'חזרת הש"

ציבור - הציבור מתפלל תחילה תפילת עמידה בלחש, ולאחר מכ� השליח –

לת העמידה בקול ר�. א� כ�, לתפילת הלחש לבדו חוזר ומתפלל את תפי

  ציבור 'תפילת ציבור'.-קורא ריה"ל 'תפילה בציבור', ולחזרת השליח

מדוע תיקנו חכמי� לעשות חזרה לאחר תפילת לחש? יש כא� לכאורה 

כפילות ו'טירחא דציבורא', שהרי כל הקהל כבר התפלל בדיוק את אותה 

  ר שוב על התפילה מחדש?התפילה, ומדוע תיקנו ששליח הציבור יחזו

'כדי להוציא את הוא:  (ראש השנה לד ע"ב)ה�בר אחד המופיע בגמרא 
, כלומר, אד� שאינו יודע להתפלל בעצמו, יכול להמתי� ולהקשיב שאינו בקי'

לתפילתו של שליח הציבור ולענות אמ�, ובכ  הוא יוצא ידי חובתו בתפילה. 

ציבור בקי ויודע לקרוא א  לכאורה, לפי טע� זה, בתקופתנו בה כל ה

ולהתפלל, שוב אי� טע� לחזרה! ובאמת, ישנ� מקומות בה� מתפללי� 

'תפילה קצרה' (בתפילת מנחה), ולא עושי� חזרה מלאה, מטעמי� של 

'טירחא דציבורא' או ביטול תורה. אמנ�, כבר ציינו הפו�קי� לתשובת 

� כול� בקיאי� , ש� הוא קובע שג� במקומות בה(פאר הדור �ימ� קמח)הרמב"� 

  יש לקיי� את חזרת הש"�, ותקנה לא זזה ממקומה.
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ונראה לומר שמלבד הטע� ה'טכני' של להוציא את שאינ� בקיאי�, יש 

עניי� מהותי בחזרה ועל כ� הקפידו הפו�קי� להשאיר את התקנה במקומה, 

  ונראה שלעניי� זה ג� רומז ריה"ל כא�.

', בה כל היחידי� תפילת הלחש של הציבור היא 'תפילה בציבור

מתפללי� ומבקשי� איש איש לעצמו, א  עושי� זאת יחד, במקו� אחד ובזמ� 

ציבור היא משהו אחר לגמרי. זוהי לא -אחד. לעומת זאת חזרת השליח

תפילת יחידי� בציבור אלא זוהי 'תפילת ציבור', היינו שאד� אחד מתפלל 

  בש� כל הציבור, וכאילו הציבור מתפלל בקול אחד.

מדברי ריה"ל שיש ער  גדול לשני �וגי התפילה. יש עניי� שכל  עולה

היחידי� יתפללו ביחד, בציבור, א  יש עניי� גדול יותר והוא שכל הציבור כולו 

יתפלל על ידי שליח בקול אחד. ראיה לכ  שתפילת הציבור נעלה יותר היא 

שרק בתפילת ציבור אפשר לומר קדושה ולבר  ברכת כהני�, מה שאי� כ� 

בתפילת יחידי� בציבור. אמירת 'קדושה' מוכיחה שתפילה זו היא ברמת 

  קירבה גבוהה, ויש בה מהות אחרת.

תוספת קדושה או כוח של  –שני הסברים למעלת התפילה בציבור 

  ציבור

  עו�קת בעניי� חשיבות תפילה בציבור: (ז ע"ב)הגמרא במ�כת ברכות 

 כנישתא לבי מר אתי לא טעמא מאי: נחמ� לרב יצחק רבי ליה "אמר
(תש יכילנא  לא: ליה אמר (=מדוע לא בא כבודו לבית הכנ�ת להתפלל?) ?לצלויי

  .כוחי. רש"י)
. (=תא�ו# לבית  עשרה אנשי� ותתפלל)וליצלי  עשרה למר לכנפי: ליה אמר
  .(=הדבר עלי לטורח)מלתא  לי טריחא: ליה אמר

 בעידנא :הציבור)(=יאמר אדוני לשליח דצבורא  לשלוחא מר ליה ולימא
  .(=בזמ� שמתפלל הציבור יבואו ויודיעו ל )למר  ולודעיה ליתי צבורא דמצלי

 (=מדוע אתה מציע לי כל מיני פתרונות? מה החשיבות ?האי כולי מאי: ליה אמר

  הגדולה שבעניי�?)

 "ואני דכתיב יוחי: מאי ב� שמעו� רבי משו! יוחנ� רבי דאמר: ליה אמר
 רבי. מתפללי� שהצבור בשעה רצו�? עת אימתי רצו�", עת' ה לR תפלתי

 רבי. עניתיR" רצו� בעת' ה אמר "כה: מהכא, אמר חנינא ברבי יו	י
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 "פדה: וכתיב, ימא	" ולא כביר א־ל "ה�: מהכא, אמר חנינא ברבי אחא
  עמדי"". היו ברבי! כי לי,-מקרב נפשי בשלו!

ע� הציבור  משמע מ� ה�וגיא שהאפשרות הטובה ביותר היא להתפלל

בבית הכנ�ת, משו� שמעלת בית הכנ�ת היא גדולה מאוד. אלא שרב נחמ� 

נאנ� ולא יכול היה להגיע לתפילה בבית הכנ�ת, ועל כ� הוא התפלל בביתו 

ביחידות, בזמנו הפנוי. בא רב יצחק ורמז לרב נחמ� שהפתרו� שבחר אינו טוב, 

  עדיפות:והוא מציע לרב נחמ� שתי אפשרויות אחרות, לפי �דר 

  עדיפות ראשונה: תא�ו# עשרה אנשי� ותתפלל עמ�.  .1

עדיפות שניה: ג� א� אתה מתפלל בבית  ביחידות תכוו� להתפלל   .2

 בשעה שהציבור מתפלל בבית הכנ�ת.

כלומר, תשתדל מאוד שלא להתפלל ביחידות אלא רק בציבור (וכל 

עשרה מישראל נחשבי� ציבור), וא� אי� ל  ברירה ואתה מוכרח להתפלל 

  עשה זאת בדיוק בשעה שהציבור מתפללי� בבית הכנ�ת. –ביחידות 

  מניי� לומדי� עניי� זה?

ו�", "ואני תפלתי ל  ה' עת רצ –ב�וגיא מציעי� חכמי� שתי אפשרויות 

  כביר לא ימא�", ונבאר הדברי�. א־לאו "ה� 

"ואני  –אנו מוצאי� בכמה מקומות מושג בתפילה שנקרא "עת רצו�" 

תפילתי ל  ה' עת רצו�", או "בעת רצו� עניתי ". ולכאורה תמוה, מדוע תפילה 

צריכה "עת רצו�", הרי אד� יכול להתפלל בכל עת! ובכלל, מה הכוונה במושג 

  "עת רצו�"?

טות היינו חושבי� ש"עת רצו�" היינו זמ� מיוחד ביו�, למשל בזמ� בפש

הנ� החמה, או �מו  לשקיעה, שהוא זמ� קבוע ביו� המיוחד לתפילה. כלומר 

"עת רצו�" הוא עניי� רוחני הנקבע מלמעלה והאד� צרי  לכוו� להתפלל 

באותו זמ�. באי� חז"ל ומ�בירי� ה�בר אחר: "עת רצו�" אינו זמ� הנקבע 

"אימתי היא עת רצו�? מעלה אלא הוא זמ� הנקבע על ידי בני האד�. מל
. כאשר עשרה מישראל מתקבצי� ועומדי� בשעה שהציבור מתפללי�"

זוהי "עת  –בתפילה ה� יוצרי� יצירה רוחנית חדשה. זוהי מהות מיוחדת 

"עשרה שיושבי� ועו	קי� בתורה : (אבות פ"ג מ"ו)רצו�". וכ� מצאנו במשנה 
. נמצאנו למדי� ""א־להי! ניצב בעדת א־ליה ביניה!, שנאמר "שכינה שרו

שמציאות של עשרה אנשי� מישראל יוצרת השראת שכינה מיוחדת, וממילא 
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לימוד תורה בעשרה ותפילה בעשרה יש לה� מהות אחרת מאשר פעולות אלה 

  עצמ� שנעשות ביחיד.

פי . לכאורה, על כביר לא ימא	" א־ל"ה� פ�וק נו�# מובא ב�וגיא: 

כביר, לא ימא�", ו'כביר' הוא תואר  א־להפשט, יש לקרוא את הפ�וק כ : "ה� 

, במשמעות גדולה וגבורה. א  חז"ל דורשי� את הפ�וק בפי�וק אחר: א־לל

  לא ימא� את ה'כביר', את הציבור. א־לה –, כביר לא ימא�" א־ל"ה� 

מהי המחלוקת בי� החכמי�? מדוע אחד לומד את חשיבות תפילה 

 א־לר מ� הפ�וק של "עת רצו�" ואילו השני לומד זאת מ� הפ�וק של "בציבו

  כביר לא ימא�"?

מ�ביר ר' משה פיינשטיי� (בעל ה'אגרות משה'): מי שלומד מ"עת רצו�" 

�בור שתפילה בציבור עדיפה משו� שיש בה תו�פת קדושה, ובציבור יש 

מי שלומד השראת שכינה וקדושה מיוחדת מה שאי� כ� ביחידי�. לעומת זאת 

כביר לא ימא�" �בור שתפלה בציבור עדיפה בגלל נוכחות הציבור.  א־למ"

המציאות של ציבור היא מציאות שהקב"ה לא יכול להתעל� ממנה, ויש לה 

כוח. כוח זה אינו נובע מקדושה מיוחדת אלא מהצירו# של כמה יחידי� 

  לציבור אחד.

אד� שישב ולמד תורה  –ה'נפקא מינה' בי� שתי הדעות תהיה בשאלה 

במקו� מ�ויי� והגיע לו זמ� תפילה, הא� עדי# שיתפלל במקו� בו למד א# 

על פי שהוא יחיד, או שמא עדי# שייל  למקו� אחר בו נמצא ציבור ויתפלל 

עמה�. מי שלומד מ"עת רצו�" ו�בור שתפילה בציבור עדיפה בגלל תו�פת 

והקב"ה מחבב מקו�  ג� מקו� של לימוד תורה יש בו קדושה, –קדושה 

, וא� כ� יכול להתפלל (ראה המש  ה�וגיא ש�, ברכות ח ע"א)שלומדי� בו תורה 

כביר לא ימא�" �בור  א־לביחידות במקו� בו למד. לעומת זאת מי שלומד מ"

שכל הכוח של תפילה בציבור הוא רק מכוח הציבור, ועל כ� יחיד זה מוטב לו 

מה�. ונחלקו בזה המחבר והרמ"א שייל  למקו� בו נמצא ציבור ויתפלל ע

מבית  יותר קדוש קבוע המדרש "בית: �עי# יח) צ �ימ� (או"חבשולח� ערו  
: הגה. בעשרה" שיתפלל והוא, מבית הכנ	ת יותר בו להתפלל ומצוה, הכנ	ת

  , עיי"ש.לו" הקבוע בבית המדרש להתפלל עדי6 עשרה בלא דאפילו א""וי
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של כל יחיד ויחיד צריכה שתהיה עבור הכלל כולו ולא עבור  'עבודת ה

  עצמו בלבד

עוד מימרא בעניי� חשיבות תפילה בציבור מובאת ש� בגמרא, וממנה 

 העו	ק כל הוא: ברוR הקדוש "אמרנלמד על כוחו של הציבור באופ� כללי: 
, פדאני כאילו עליו אני מעלה - הצבור ע! ומתפלל ח	די! ובגמילות בתורה

  .העול!" אומות מבי�, ולבניי לי

הנה אנחנו מכירי� את המשנה המפור�מת הפותחת את מ�כת אבות 

על התורה, על העבודה ועל  –"על שלושה דברי! העול! עומד : (פ"א מ"ב)
, ולכאורה מימרא זו בגמרא חוזרת בדיוק על מה שנאמר גמילות ח	די!"

איזוהי עבודה  –ה" "כל העו�ק בתורה"; "על העבוד –במשנה: "על התורה" 

"העו�ק  –"מתפלל ע� הציבור"; "על גמילות ח�די�"  –שבלב, זוהי תפילה 

  בגמילות ח�די�"! א� כ�, מה חידוש יש כא�?

יש במימרא זו חידוד ובירור של המשנה אלא באמת אדרבה, 
. מי שקורא את המפור	מת באבות, ולמעשה יש בה שינוי תפי	ה עצו!

המשנה חושב שא� הוא ילמד תורה ויתפלל ויעשה מעשי ח�ד אזי הוא ימלא 

את תפקידו ו'יעמיד את העול�'. הוא ג� דואג לעצמו ולעול� הבא שלו, וג� 

דואג לבריות על ידי מעשי ח�ד. באה המימרא ואומרת לו: לא הבנת! אי� 

ה מעשי ח�ד הכוונה שתלמד תורה לעצמ , ותתפלל לעצמ , ותעשה כמ

בודדי�. לא ולא! אתה נדרש לפעול כל מעשי  לטובת הכלל. ג� התורה של  

תורה"  הלומדוג� התפילה של  צריכי� להיות למע� הכלל. לא נאמר כא� "כל 

בתורה". 'לע�וק בתורה' היינו להתע�ק בכל מה שקשור  העו	קאלא "כל 

לדאוג שאחרי� לתורה, ולדאוג שכמה שיותר יהודי� יהיו קשורי� לתורה. 

יוכלו ללמוד, ללמד לאחרי�, להחזיק ישיבות ותלמידי חכמי�. בלשו� זו אנו 

. אנו מצווי� ג� ללמוד 10'לע�וק בדברי תורה' -מברכי� ג� בברכת התורה 

בעצמנו, א  ג� לדאוג שהתורה תתפתח ותתרבה בקרב הציבור הכללי. ג� 

הודי נדרש "להתפלל התפילה של , "העבודה", אינה תפילה אישית לעצמ . הי

ע� הציבור", כלומר להתחבר ולהיות חלק מ� הציבור, ולעמוד לפני הקב"ה 

                                                 
�: אנו מברכי� "על דברי תורה" ולא כ  הוא נו�ח אשכנז. ג� בנו�ח �פרדי טמו� אותו רעיו   .10

 'שציוונו ללמוד תורה'. 'על דברי תורה' פירושו לדאוג לתורה.
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כיחיד הנטוע בכלל הציבור. רק תורה ציבורית ותפילה ציבורית יכולה להביא 

  ."מעלה אני עליו כאילו פדאני, לי ולבניי, מבי� אומות העול!" –גאולה 

העומדת בפני עצמה, מכא� אנו למדי� שהציבור בישראל הוא מהות 

לימוד התורה  –והיא המהות החשובה יותר. עבודת הש� של כל יחיד ויחיד 

צריכה להיות עבור הכלל, ורק אז יש לה� ער  אמיתי  –שלו והתפילה שלו 

שמ�וגל להשפיע על העול� ולתק� אותו. כמוב�, נדרש מכל אד� לתק� עצמו 

אשו� של מאמר זה בתיאור ולעבוד על מידותיו, וכפי שהארי  ריה"ל בחלק ר

עבודתו של 'הח�יד', א  יחד ע� זאת בא כא� ריה"ל ומדגיש כי אי� זה העיקר. 

לא נדרש מהיהודי להתעלות לבד ולהגיע לרמות רוחניות גבוהות לעצמו, אלא 

הוא נדרש לרומ� את הכלל כולו יחד איתו. התפילה שלו צריכה להיות עבור 

  להיות עבור הכלל כולו. הכלל כולו, וע�ק התורה שלו צרי 

לכאורה יש עדיפות לעבודת ה' של היחיד על עצמו, ואילו הציבור רק 

  מפריע לו בזה

מל  כוזר עדיי� אינו מבי� את משמעות המושג 'ציבור', ועל כ� הוא 

תמה מדוע תפילה לפני ה' צריכה להיעשות בציבור, הרי בתפילה ביחידות 

=א 2ִֶ+ְתַיֵחד ָהָאָד! י.ֵתר ט.ב ְוִתְהֶיה ְוָל9ָ "אפשר לכוו� הרבה יותר טוב:  ה ֶזה, ה(
2ְַבA. ְפנ-ָיה י.ֵתר" לכאורה המל  צודק. אנו יודעי�  .יח) פי�קה( ַנְפ2. ַזIָה -ַמח(

אחד פתאו� מתעטש, אצל אחר  –שבתפילה בציבור יש הרבה הפרעות 

חיל לבכות. פתאו� מצלצל הטלפו�, מישהו הביא את התינוק שלו והוא הת

יש בבית הכנ�ת הציבורי המו� הפרעות והי�ח הדעת. בנו�#, הרי כאשר אתה 

נמצא ליד אנשי� לא נעי� ל  להתנהג בחופשיות, ואילו כאשר אתה ביחידות 

אתה יכול להתפלל בהתלהבות, ובצעקות, ובתנועות, ולהגיע להתעלות 

שאחרי� יראו  גדולה. אתה יכול ללכת להתבודדות ולדבר ע� ה' כרצונ  בלי

אות  וישמעו אות . הציבור מפריע ליחיד להתעלות, ומדוע שהיחיד יימנע 

  מכ ?

בשאלה זו מובלעת ג� השאלה: מדוע היחיד אינו מתפלל על עצמו 

אלא מתפלל על צורכי הציבור? הרי א� כל יחיד ויחיד יתפלל על עצמו נמצאו 

  כול� מתפללי� ומבקשי� על עצמ�.
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מל , ומ�ביר בשלושה ה�ברי� על עדיפותה החבר דוחה את שאלת ה

  של תפילה בציבור על פני תפילת היחיד.

  תפילה היא תמיד על דבר טוב, ולא יתכן שיהיה בה טוב לזה ורע לזה

  ה�בר ראשו� לתועלת הגדולה שבתפילת הציבור:

ְוַהָ+ִחיד ֶאְפ2ָר Iִי ַהָ:ָהל ֵאיָנ! ִמְתPְ3ִַלי! 4ְַמה ֶ>ֵ+2 4. ֶהְפֵ	ד ַלָ+ִחיד "
ֵחִרי!, ְוֶאְפ2ָר 2ֵֶ+2 4ְַיִחיִדי!  2ִֶ+ְתPֵ3ַל 4ְַמה ֶ>ֵ+2 4. ֶהְפֵ	ד ִליִחיִדי! א(
ֵנית Aִ2ְֶהֶיה  ָהֵה! ִמי 2ִֶ+ְתPֵ3ַל 4ְַמה ֶ>ֵ+2 4. ֶהְפֵ	ד.. -ִמAְָנֵאי ַהAְִפPָה ַה58ַ(

  .יט) פי�קה( ְו=א ַיEִיֵקה- ְב2-! 3ִָני!"ְבַמה 2ֶ+.5ִיל ָהע.ָל! 

פע� אחת בא יהודי אל הרב שלמה זלמ� אויערב  זצ"ל, וביקש ממנו 

 ,�שיתפלל להצלחת בנו בחידו� התנ"  העולמי. זהו חידו� קשה ומאוד מלחי

הוא מתמודד ע� מתחרי� רבי� והוא זקוק ל�ייעתא דשמיא. הרב לא ה�כי� 

ה� רק אחד יכול לנצח בחידו�, וא� אבר  את בנ   לתת לנער ברכת הצלחה.

שיצליח נמצא שאני מבקש שהאחרי� לא יצליחו! אני לא רוצה להתפלל 

  תפילה שיש בה נזק וקלקול לאחרי�!

פעמי� רבות אד� מנ�ה להשיג משהו, לזכות במשרה נחשקת וכיוצא 

בזה, א  א� הוא יצליח ותתמלא משאלתו אחרי� יפ�ידו, כי ג� ה� רצו 

לזכות בזה. נמצא שאד� זה המבקש על עצמו ועל הצלחתו מבקש ג� 

שאחרי� ייכשלו. זוהי תפילה שאינה רצויה בעיני הקב"ה. תפילה צריכה 

שתהיה לענייני� שה� טובי� לכול�, ואילו היחיד אינו יכול לראות את טובת 

האחרי� בשעה שהיא באה 'על חשבונו'. משו� כ  תיקנו לנו רבותינו 

פילה של ציבור, בלשו� רבי�, על צורכי הציבור ולא על צורכי להתפלל ת

היחיד. תפילה מביאה טוב לעול�, וזהו כל עניינה ומהותה, ועל כ� א� יש בה 

  משהו בה פגו� והיא אינה עולה לרצו�. –בקשה על דבר שהוא לא טוב 

אמנ�, ג� ציבור יכול להתפלל ולבקש על הצלה מאויבי� ועל עונש 

להג� על עצמו מפניה�, וכפי שאנו מוצאי� בברכת 'על המיני�' לרשעי�, כדי 

א  כבר לימדו אותנו חז"ל שלא בקלות נתקנה ברכה זו ונו�פה לתפילה,  –

והיו צריכי� אד� מיוחד במינו שיוכל לנ�ח את הברכה. אי� זאת אלא משו� 
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שבקשה זו של עונש ושל נזק היא במהותה �ותרת את עניי� התפילה עצמו, 

  � היה צור  לכוו� אותה בדיוק מירבי.ועל כ

יחיד אינו יכול לכוון בתפילתו בשלמות ותפילת הציבור תהיה שלמה 

  יותר

  ה�בר שני לחשיבות ההצטרפות של היחיד אל הציבור בתפילה:

5ַ9ְ2ֶט ה-א 2ְAִ2ֶַל! AְִפPָה ְלָיִחיד ִמ4ְִלי 2ְָגָגה -ְפ2ִי5ָה. -ִמ3ְֵני ֵכ� ָקְבע- "
נ- 2ִֶ+ְתPֵ3ַל ַהָ+ִחיד AְִפPַת ַה4Oִ-ר, ְוAִ2ְֶהֶיה AְִפPָת. ְבִצ4-ר, 4ְע.ד 2ֶ+-ַכל, לָ 

ָ@ָרה, Iְֵדי 2ֶַ+2ְִלי! ְקָצָת! ַמה ֶ>ֶ+ְחַ	ר 4ְִקָצָת! 2ְ4ִָגָגה א.  =א ָפח.ת ֵמ5(
ָמה 4ְַכָ-ָנה ַזIָה, ְוָתח-ל ַה4ְָרָכה 5ַל ִבְפ2ִי5ָה, ְוִיְ	Aֵַ<ר ֵמַהIֹל AְִפPָה 2ְלֵ 

  .יט) פי�קה( "ַהIֹל ְוַיQִי5ַ ְלָכל ֶאָחד ֵמַהְיִחיִדי! ֶחְלק. ִמ8ָ9ֶה

קשה מאוד לאד� לכוו� בתפילה. חלק גדול מהלכות תפילה נועד 

להביא את האד� למצב האופטימלי בו יעמוד לפני הקב"ה, ללא הפרעות 

במקו� ראוי ובלבוש ראוי, ועל ידי כ  יוכל להרגיש שהוא וללא הי�ח הדעת, 

עומד לפני מל  מלכי המלכי� ולכוו� תפילתו בהתא�. א  א# על פי כ�, ג� 

אחרי כל ההכנות אנחנו מתקשי� להגיע לכוונה טובה בתפילה. הפו�קי� 

"ויתרו" לנו ודרשו מאיתנו לכוו� במיוחד בברכה ראשונה, א  בוודאי 

השתדל יותר, וצריכי� לומר את כל המילי� ולכוו� לכתחילה צרי  ל

למשמעות כל הברכות כול�. קשה למצוא אד� שיוכל להעיד על עצמו 

שהצליח לכוו� בתפילתו כראוי מתחילתה ועד �ופה. אנו מוצאי� בגמרא 

אמירות של אמוראי� שהעידו על עצמ� על כ  שאינ� מצליחי� לכוו� 

(בבא בתרא י� אחרי�. ואלה דברי תו�פות בתפילה, ודעת� נודדת לכל מיני דבר

 יכול אד! שו! שאי� יו!, בכל ניצול אד! אי� "ומזה: ק�ד ע"ב, ד"ה עיו� תפילה)
 מתניה:' ר אמר :)פ"ב ה"ד ברכות( בירושלמי אמר והכי היטב, בתפלתו לכוי�

(=אני מודה לראש שלי על מגרמיה  כרע למודי! מטי דכי לרישא טיבותא מחזקנא

  ."מגיע בתפילה ל'מודי�' הוא כורע מעצמו) כ  שכשאני

הואיל וכ�, וכל אחד מהציבור אינו יכול ואינו מצליח לכוו� היטב 

בתפילתו, באו חכמי� ותיקנו לנו להתפלל ביחד, בציבור, ולבקש ביחד את 

צרכינו המשותפי�. באופ� כזה בוודאי תצא מבי� כול� תפילה אחת שהיא 

שהשני הח�יר. זה מכוו� היטב בברכת שלמה, כי כל אחד משלי� את מה 
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'רופא חולי�' משו� שהוא צרי  לרפואת בני ביתו, וזה מכוו� ב'ברכת השני�' 

  משו� שהוא זקוק לפרנ�ה, וכ  מבי� כול� יוצאת תפילה ראויה.

מה שעומד מאחורי רעיו� זה הוא שהאד� אינו יכול לעמוד לבדו מול 

 . מוטב לו לאד� שיכלול עצמו הקב"ה בתפילה, והוא כביכול אינו ראוי לכ

בתו  הציבור, בבחינת "בתו  עמי אנוכי יושבת", ואל יעמוד בפני עצמו 

הא�  –ויבקש. אד� העומד לבדו ומבקש מכני� עצמו לבדיקה כלפי שמיא 

הוא צדיק או רשע? הא� יש לו זכות לבוא ולבקש בקשות? אולי במצב של  

חר כ  לבוא ולדרוש כל מיני מוטב ל  לשבת ולשתוק ולעשות תשובה ורק א

דרישות! אמנ� כאשר אד� מכליל עצמו בתו  הציבור ומתפלל עמה� שוב 

אי� הוא עומד לבדיקה אישית שכזאת, ולכל הציבור יחד בוודאי יש זכויות 

  רבות, והקב"ה אינו מוא� בתפילת� של רבי�.

היחיד אינו יכול להתקיים בפני עצמו ועל כן עיקר החשיבות בעולם 

  הציבור, והיחיד בטל אליו הוא

ה�בר שלישי לחשיבות הציבור על פני היחיד, והוא הה�בר המהותי 

שבכול�, הוא החידוש הגדול בשיטתו של ריה"ל, המעמיד את הציבור במרכז 

  באופ� מוחלט: 

ת. -ְמ2ַל ִמי 2ִֶהְתPֵ3ַל ְלצֶֹרD 5ְַצמ., Iְִמ2ַל ִמי 2ִֶהAַ2ְֵ<ל ְלַחEֵק ֶאת 4ֵי"
ְלַב<. ְו=א ָרָצה ְלִהIֵָנ	 5ִ! ַאְנ2ֵי ַה9ְִדיָנה ְבֵה5ְָזָר! 5ַל ִחE-ק ח.מ.ָת!, 
2ֶר ִיIֵָנ	 4ְַמה ֶ>8ְִכָנִ	י! 4.  ה-א מ.ִציא ַהְר4ֵה ְוע.ֵמד 5ַל ַהIָHַָנה, ַוא(

 Oֵי ַמה 9ְ2ֶַקIִ ,4-ר, מ.ִציא ְמ5ַט ְוע.ֵמד 4ְִבְטָחהOִר ִמ89ֶ- ֶאָחד ַמ2ְִלימ. ַה
ָנ2ֶיָה ַמQִי5ִי!  ַאֵחר, ְוָתק-! ַה9ְִדיָנה ְבַתְכִלית ַמה ֶ>ֵ+2 4ְַיכֶֹלת, ְוִיְהי- א(

  .יט) פי�קה( PָIֻ! ֶאל 4ְִרָכָתM 4ְה.ָצָאה ֻמ5ֶֶטת 5ִ! ַהִ<י� ְוַהַהְ	Iָָמה"

להתפלל ביחיד או הדיו� כא� הוא כבר לא בשאלה של תפילה, א� 

האד� אינו חי לעצמו בעול�, ואי� הוא  – בציבור, אלא זוהי גישה כללית

מ�וגל להתקיי� בפני עצמו. אד� מוכרח לחיות בתו  הציבור, בתו  הכלל, 

 זומא "ב�: (ברכות פ"ו ה"ב)ואי� הוא יכול להתקיי� לבדו. וכ  אומרת התו�פתא 
 יגע כמה לשמשני. אלו את בראש מי ברוR אומר: הבית בהר אוכל	י� כשראה

 וזרה, ודש, ועמר, וקצר, וחרש, שזרע, עד אחת לוגמה טע! ולא הראשו� אד!
 ומוצא בשחרית עומד ואני –אכל  כR ואחר ואפה, ולש, והרקיד, וטח�, וברר,
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 ולב�, שגזז, עד חלוק לבש ולא הראשו� אד! יגע כמה לפני. אלו כל את אני
 כל את ומוצא בשחרית עומד ואני –לבש  כR ואחר וארג, וטווה, וצבע, ונפ	,

 כל ומוצא בשחרית עומד ואני – ומשכימות שוקדות אומניות כמה לפני. אלו
אוכל, ביגוד,  –. כדי שיהיה לאד� את הצרכי� הב�י�יי� שלו לפני" אלו

הוא צרי  ל�יוע של אחרי�, ואלמלא כ� לא היה יכול להכי� את  –מגורי� 

זה מוכר  –הכל לעצמו. אבל כאשר אד� הול  לשוק הוא מוצא כל טוב לפניו 

פירות, זה מוכר ירקות, זה מוכר בגדי�, זה מוכר כלי�, וכל אחד קונה מחברו 

וי יומית של האד�, והוא תל-את מה שהוא זקוק לו. כ  היא ההתנהלות היו�

אד� אחד יתקשה לעמוד  –באחרי�. הוא הדי� ג� בעניי� הגנה מפני אויבי� 

מול אויבי�, ויצטר  להוציא הו� רב על חיזוק חומות ביתו, ואילו ציבור גדול 

יוכל לעמוד ביתר קלות בהשתתפות מועטת של כל אחד מה� בהוצאות. הוא 

 שכר לה! יש אשר האחד, מ� השני! "טובי!אשר אמר שלמה המל  בקהלת: 
 ואי� - שיפול האחד ואילו חברו, את יקי! האחד - יפלו א! כי בעמל!. טוב
 יתקפו וא! יח!. איR ולאחד לה!, וח! שני! ישכבו א! ג! להקימו. שני

  .ינתק" במהרה לא המשלש והחוט נגדו, יעמדו השני! -האחד 

כלומר, אדרבה, המצב הטבעי של האד� הוא חיי� בתו  ציבור. כ  אנו 

חיי�, ומי שפורש מ� הציבור וחי לעצמו במערות או בנקיקי� הוא החריג. וא� 

כ�, מוב� מאיליו שג� התפילה צריכה להיות תפילה ציבורית, משו� שכל 

  ההתמודדות שלנו ע� החיי� היא מתו  הציבור וע� הציבור.

ולא זו בלבד, אלא כל מי שאינו משתת# ע� הציבור ומוציא עצמו מ� 

  חוטא, ה� כלפי הכלל וה� כלפי עצמו:  הכלל הרי הוא

2ֶר  ,-ְבע.ד 2ִֶ+ְתPֵ5ַ! ַהָ+ִחיד ֵמֵחֶלק ַהIֹל" ְוה-א 2ֵֶ+2 4. ַתָ:ַנת ִצ4-ר. א(
ה-א ֵחֶלק ִמ89ֶ-, ְוָח2ַב Iִי י.ִתיֶר8- ְל5ְַצמ., ה-א ח.ֵטא 5ַל ַהIֹל ְוח.ֵטא 

יד 4ְִכַלל ַה4Oִ-ר Iֵָאֶבר ָהֶאָחד 4ְִכַלל ַהQ-6. ִאP- ָהָיה ְלַנְפ2. י.ֵתר, Iִי ַהָ+ִח 
ַמְק3ִיד ַהEְר.5ַ 5ַל ָ<מ. 2ֶIְֻהְצַרD ֶאל ַהַהָ:ָזה, ָהָיה ִנְפָ	ד ַהPIֻ 6-Q. ְוִנְפָ	ד 

ַצד Aַָ:ַנת ַהIֹל. ַהEְר.5ַ 4ְֶהְפֵ	ד.. ַאD ָרא-י ַלָ+ִחיד ִלְ	4ֹל ַה5ַOַר Qַ! ַה9ֶָות 4ְ 
 !Pֵ5ֶַנ8- ְו=א ִיְתAְ+ִ2ֶ ֹלIְוַה8ָח-; ִמ9ַה ֶ>ְ+5ֵַ+� 5ָָליו ַהָ+ִחיד, ה-א ֵחֶלק ַה

  .יט) פי�קה( ִמ89ֶ-"
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ראוי לו ליחיד לתרו� לכלל ולדאוג לשלמותו, ואפילו עד מ�ירות נפש 

וכל היחידי� קשורי� זה ממש, כי תקנת הכלל היא תקנתו של כל יחיד ויחיד, 

  בזה כמו איברי הגו# השל�.

בגלל החשיבות של מושג הכלל ישנו צור  גדול להכפי# את האד� על 

מנת שיכלול עצמו ע� הציבור, משו� שדבר זה הוא נגד ה�ברה הפשוטה. 

האד� אינו מבי� מעצמו את הצור  בזה, והוא נזקק לחכמי� ולפילו�ופי� על 

עיו� הזה. הואיל ורעיו� זה הוא חשוב ונצר  ראתה מנת שילמדו אותו את הר

התורה לתק� מצוות מיוחדות המכריחות את האד� להשתת# ע� הכלל. הוא 

-ִמ3ְֵני "צרי  לתת צדקה, ומעשרות, לגמול ח�די�, ועוד. וכ  כותב ריה"ל: 
תרומה לכלל הוא לא רעיו� (=הואיל והרעיו� הזה של  N2ֶא ָהָיה ָ<ָבר LִAַ2ֶיֵגה- ַהַהָ:2ָה

, ִצָ-ה ב. ַה4.ֵרא ַב5ַ9ְַ@ר.ת ְוַהAָ9ַנ.ת שאפשר להגיע אליו בקלות דר  השכל)
ִ@י!: ַהַ>4ָת.ת  ְוַהָ:ְר4ָנ.ת ְוז-ַלת ֶזה, ְוה-א ֵחֶלק ַהIֹל ֵמַה9ָמ.נ.ת. ַאD ֵמַה59ַ(

ִדי! ְוַהְ>ִמG.ת ְוַה+.ְבִלי! ָמִרי!: ַהAְִפP.ת ְוַה4ְָרכ.ת  ְוַה5.9( ְוַכ+.ֵצא ָבֶה!, -ֵמַה9ַא(
ָבה ְוַהִ+ְרָאה ְוַהLְִמָחה"   .ְוַה4ָ2ְAִח.ת, -ֵמַה9ִ<.ת: ָהַאה(

של ההשתתפות ע� הכלל ישנ� מצוות מעשרות,  בצד הממוניכלומר, 

מתנות כהונה, 'קרבנות' היינו השתתפות בשקלי� לקניית קרבנות הציבור. 

נצטווינו על השבת והמועדי� בה� אנו שובתי� יחד ע�  במצוות המעשיות

הציבור ומתכנ�י� יחד (רק נעיר שריה"ל כבר כתב לעיל ב�פרו כמה וכמה 

ו�י# טע� נו�#). השמיטה והיובל ה� מצוות טעמי� למצַות שבת, וכא� ה

�וציאליות ציבוריות שנועדו להקל על העניי�, ולהחזיר את הקרקעות, וכמו 

כ� לא עובדי� בה� אז מתכנ�י� ולומדי� יחד. מצוות אלה מב��ות את 

התפילות והברכות  (='המאמרי�') במצוות הדיבורהציבוריות והקולקטיב. 

� ובציבור, ומנו�חות בלשו� של ציבור העומד והשתבחות נאמרות בלשו� רבי

  לפני הקב"ה ולא בלשו� של יחיד המבקש על עצמו.

 האהבה והיראה והשמחה" –"מהמדות העניי� הבא קצת קשה להבנה. 

כיצד מידות אלה מצרפות את היחיד אל הכלל? ה� לכאורה אלה מדות  –

נראה לי  פרטיות מאוד וקשורות לעבודת הש� הפרטית של כל אחד ואחד!

לה�ביר שכוונת ריה"ל לומר שכאשר אד� עובד על עצמו ועל מדותיו, ורוכש 

לו את האהבה והיראה והשמחה (כפי שביארנו עניינ� לעיל באריכות), רק אז 

הוא יכול להבי� את חשיבות הכלל ואת הצור  בהצטרפות אל הכלל. אהבת 
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מחה מביאה ה' ויראת ה' מביאות את האד� לענווה ולקבלת הזולת, והש

לאהבה ואחוה ושלו� ורעות בי� בני האד�. אד� ששמח וטוב לו יהיה טוב 

לאחרי�, א  א� הוא בעצבות ובדכאו� כל �ביבתו ת�בול ממנו. נמצא שג� 

המדות הפרטיות של האד� מביאות אותו לידי חיבור אל הכלל, וה� נחוצות 

ד חידוש גדול לו ה� לעבודת הש� הפרטית וה� לעבודת הש� הכללית. זהו עו

שמלמד אותנו ריה"ל אי  הכל שוא# אל המרכז ואל הכלל, ג� הדברי� 

  שנראי� פרטיי� לגמרי.

הנהגת הקב"ה את העולם היא הנהגה כללית, והיחיד נכלל בתוך 

  הכלל

לעיל בעניי� יח� היחיד אל הציבור הוא עניי�  פי�קהכל מה שאמרנו ב

וקא. על הצור  של האד� לחיות אוניבר�לי, ואי� כא� עניי� יהודי דו-אנושי

בחברה כבר כתבו גדולי הפילו�ופי� ואמרו "האד� מדיני מטבעו", וכפי 

זו ג� את דברי ארי�טו שכינה את המי�י� המוטלי�  פי�קהשהביא ריה"ל ב

על היחיד "חלק הכל". משו� כ  ג� התו�פתא שהזכרנו לעיל התייח�ה אל 

ל� וטרח לבדו, שהרי זהו אינו אד� הראשו�, אבי האנושות, שהיה לבדו בעו

  דתי אלא עניי� אנושי כללי.- עניי� יהודי

א  הנה, לכאורה, גישה זו מהווה �תירה להשקפת היהדות. הרי היהדות 

רואה חשיבות במעשיו של כל יחיד ויחיד, ולכל יחיד יש מצוות המוטלות עליו 

טוב לקיימ�, וכל זמ� שמקיי� את המצוות הרי הוא צדיק ומגיע לו שכר 

בעול�, וא� אינו מקיי� את המצוות הרי הוא רשע ר"ל ומגיע לו עונש. א� כ�, 

האד� נידו� על פי מעשיו. יש השגחה פרטית  –ע� כל הכבוד לציבור ולכלל 

בעול�, ומובטח לה� לצדיקי� שיקבלו שכר ולרשעי� שיקבלו עונש, וא� כ� 

  כל אד� עומד לעצמו ולגורלו ואי� הוא תלוי כלל בציבור!

בא ריה"ל ועוקר את התפי�ה הזאת, ומחדש תפי�ה מהפכנית: ג� 

ביהדות הציבור הוא העיקר והוא החשוב, ולא היחיד, וכ  היא ג� ההנהגה של 

הקב"ה בעולמו. אמנ� יש השגחה פרטית, ושכר לצדיקי� ועונש לרשעי�, א  

חשבונות אלה אינ� �ותרי� את המושג של 'כלל ישראל' המורכב מצדיקי�, 

וני� ורשעי�. וא� תאמר, אי  אפשר לנהוג כלפי הציבור כולו באופ� אחיד, בינ

הרי לצדיקי� מגיע טוב ולרשעי� מגיע רע?! נענה ונאמר: הציבור נדו� על פי 
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א� רובו צדיק יגיע לו טוב, ג� לרשעי� שבו, וא� רובו רשעי� יגיע לו  –רובו 

נש� של רשעי�, רע, ג� לצדיקי� שבו. ואל תחוש לשכר� של צדיקי� ולעו

שהרי הוא מובטח לה� לעול� הבא, ואפשר שיזכו לו ג� מעט בעול� הזה. א  

בעול� הזה החליט הקב"ה להנהיג את עולמו בהנהגה כללית על פי רוב 

  הציבור ולא על פי יחידי�.

ָרצ.ת Aִ2ֶIְְהֶיה ָהָאֶר; א־ל"Iִי ָה5ְִנָי� ָה  MPָIֻ ִהי ַכ9ָָטר ַמְרֶוה ֶאֶר; ֵמָהא(
ְרא-ָיה ל., ְוֶאְפ2ָר 2ִֶ+ְכ=ל M4ָ ִמי 2ֵֶאינ. ָרא-י ל. ֵמַהְיִחיִדי! ְוִיְצְלח- 
ָרצ.ת ִמ3ְֵני 2ֶָהָאֶר;  ב-ר ָהרֹב, -ְבִהD-3 ֶזה, ִי9ַָנע ַה9ָָטר ֵמֶאֶר; ֵמָהא( )54ַ

M4ָ ְרא-ָיה ל., ְוֶאְפ2ָר 2ִֶ+ְכ=ל Mֵאיָנ MPָIֻ  ְיִחיִדי! ָהי- ְרא-ִיי! ל. ְוִנְמַנע
ב-ר ָהרֹב. ֵאPֶה ִדיָניו ִיְת4ַָרD ָהע.ָלִמִ+י!. ְוֶאְצל. ִיְת4ַָרD ַהQְמ-ל  ֵמֶה! 54ַ(
ַלְיִחיִדי! ָהֵה! 4ָע.ָל! ַה4ָא, ְוע.ד, 4ָ2ֶע.ָל! ַהEֶה ִי�Aֵ ָלֶה! Aְמ-ָרה ט.ָבה 

ת ט.ָבה ִיְהי- ָבM ִנIִָרי! ִמְ>ֵכֵניֶה!, ַאD ְמ5ַט 2ִֶ+8ְָצל- ְוֵייִטיב ָלֶה! 4ְִקָצ 
  ֵמָהעֶֹנ2 ַהI.ֵלל ַהOָָלה ְגמ-ָרה".

לגבי מכת  (שמות יב, כב)רש"י על התורה  מצאנו י�וד זה ג� בדברי

אינו מבחי� בי� צדיק  –"מאחר שניתנה רשות למשחית לחבל בכורות: 
במצרי� צריכי� ל�מ� את הבתי� שלה� בד�, הרי  . מדוע היו ישראללרשע"

ודאי הקב"ה יודע מי צדיק ומי רשע! אלא באמת, כאשר מוטל עונש על ציבור 

הציבור כולו נענש, ללא הבחנה בי� יחיד ליחיד. א� טוב אז טוב לכול�, וכ� 

להיפ . המציאות היהודית היא כללית ולא פרטית. משו� כ  לא יכול לומר 

'אני את נפשי הצלתי', ולא אכפת לי מה יעשו אחרי�. א� רוב היחיד הצדיק 

הציבור אינו מקיי� תורה ומצוות אזי מוטל קיטרוג על כל הציבור, ג� על 

 '�צדיק בפרווה, שדואג  –הצדיקי� שבה�. ידוע הביטוי 'א צדיק אי� א פעל

רק לעול� הרוחני שלו ומתעל� מכל מה שמ�ביבו, והרי הוא נחשב חוטא 

"הניחה לי ויחר  (שמות לב, י)ולנפשו. כאשר הקב"ה הציע למשה רבנו  לאחרי�

בוא נשמיד את ע� ישראל ונקי�  –אפי בה� ואכל�, ואעשה אות  לגוי גדול" 

ממ  ומזרע  ע� חדש, אומר משה (ש�, פ�וק לב) "ועתה א� תשא חטאת�, 

 וא� אי� מחני נא מ�פר  אשר כתבת". משה לא מ�כי�, כי הוא מרגיש שאי�

  לו זכות קיו� בלי ע� ישראל. הוא אינו עומד לעצמו אלא הוא חלק מ� הע�.
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היא העולם הזה, בניגוד לרמב"ם  'מטרת עבודת ה –ריה"ל לשיטתו 

  הרואה את עיקר המטרה בקניית העולם הבא

תפי�ה זו של ריה"ל הרואה ב'כלל ישראל' את המהות העיקרית, 

ר� ישראל, וכ� משלימה את מצטרפת לתפי�תו את החשיבות הגדולה של א

תפי�תו בעניי� החשיבות הגדולה של החיי� בעול� הזה, מתו  אהבה, יראה 

  ושמחה (וכפי שהארכנו לה�ביר את דבריו בפרקי� לעיל).

לשיטתו, הואיל ומטרת התורה היא להורות ליהודי כיצד לחיות בעול� 

כותו של הזה, וכיצד להביא לתיקונו ולשלמותו, וכיצד להביא לגילוי מל

הקב"ה בעול� הזה, משו� כ  האד� נדרש לעבוד את ה' ג� בהנאותיו 

הגופניות בעול� הזה. ממילא מוב� מאיליו שג� עניי� השכר והעונש אליה� 

מתייח�ת התורה ה� ענייני העול� הזה. עול� הבא ודאי קיי�, ושכר� של 

בעול�  צדיקי� מובטח לה� לעול� הבא, ורשעי� ייענשו בו, א  מטרת החיי�

 �הזה ה� החיי� עצמ� כא� בעול�. משו� כ  יש חשיבות לחיות דווקא באר

ישראל ולא במקו� אחר, כי זאת פי�גת השלמות. העול� הבא אינו המטרה, 

אלא המטרה היא לחיות בקדושה בעול� הזה, עד שיזכה האד� לראות 

  בעול� הזה את העונג של העול� הבא.

ע� שיטתו של הרמב"�. הרמב"� דברי� אלה אינ� עולי� בקנה אחד 

רואה חשיבות גדולה בעבודת הש� של היחיד, המביאה אותו להתעלות 

ולהשגת ה', ועל ידי כ  מביאה אותו לחיי העול� הבא. המטרה של העול� 

היא לא לאכול ולשתות ולשמוח אלא לע�וק בתורה ובחכמה. אד� צרי  

תורה ובמצוות. ג� עניי� לדאוג לפנות את עצמו מענייני העול� הזה ולע�וק ב

מלכות ישראל ושלטונה היא על מנת להקל על ע� ישראל מפני האויבי� כדי 

  שיוכלו הצדיקי� לשבת בנחת ולהגות בתורה.

 החכמי! נתאוו "לאכ  כותב הרמב"� (הלכות מלכי� פי"ב ה"ד): 
 שירדו כדי ולא, העול! כל על שישלטו כדי לא, המשיח ימות והנביאי!

, ולשמוח ולשתות לאכול כדי ולא, העמי! אות! שינשאו כדי ולא, !"בעכו
 כדי, ומבטל נוגש לה! יהיה ולא, וחכמתה בתורה פנויי� שיהיו כדי אלא

. למה אנו מתאווי� לימות המשיח? לא כדי להמלי  הבא" העול! לחיי שיזכו

והית אלא כדי שנוכל לע�וק בתורה א־לאת הקב"ה בעול� ולחיות בהנהגה 
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די זה נזכה לעול� הבא. העול� הזה הוא רק מכשיר ואמצעי כדי בשקט ועל י

  העול� הבא. –להגיע אל הפ�גה 

(הלכות תשובה וכ� כותב הרמב"� על ענייני שכר ועונש המוזכרי� בתורה 

  : פ"ט ה"א)

 שמרנו א! לה שנזכה והטובה מצוות של שכר� שמת� שנודע "מאחר
Rייטב "למע� שנאמר הבא, העול! חיי היא בתורה הכתוב' ה דר Rל 

 הצדק אורחות שעזבו הרשעי! מ� שנוקמי! והנקמה, ימי!" והארכת
 עוונה ההיא הנפש תכרת "הכרת שנאמר הכרת, היא בתורה הכתובות

 וא! כR, לכ! יגיע תשמעו א! –כולה  התורה בכל שכתוב זה מהו, בה"
 שובע כגו�, הזה בעול! הדברי! אות� וכל כR, אתכ! יקרה תשמעו לא

 והצלחת וגלות האר; וישיבת ושפלות ומלכות ושלו! ומלחמה ורעב
 ויהיו היו אמת הדברי! אות� כל  הברית. דברי כל ושאר והפ	דו מעשה
 הזה העול! טובות אלינו יגיעו התורה מצות כל עושי! שאנו ובזמ�
 וא6, הכתובות הרעות אותנו תקראנה עליה� עוברי� שאנו ובזמ�, כול�

 אות� ולא מצות של שכר� מת� 	ו6 ה! הטובות אות� אי� כ� פי על
 הוא כR אלא, המצות כל על מעובר שנוקמי� הנקמה 	ו6 ה! הרעות
 היא, חיי! ע; זו, תורה לנו נת� הוא ברוR הקדוש, הדברי! כל הכרע

 לחיי בה זוכה נכונה גמורה דעה ויודעו בה הכתוב כל העושה וכל
 בתורה והבטיחנו, זוכה הוא חכמתו ורוב מעשיו גודל ולפי, הבא העול!

 -  תמיד בחכמתה ונהגה נפש ובטובת בשמחה אותה נעשה שא!
 ומלחמה חולי כגו� מלעשותה, אותנו המונעי! הדברי! כל ממנו שי	יר

 לעשות ידינו את המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע, בה� וכיוצא ורעב
 ימינו כל נע	וק שלא כדי, וזהב כ	6 וריבוי ושלו! שובע כגו� התורה,
 ולעשות בחכמה ללמוד פנויי! נשב אלא לה� צריR שהגו6 בדברי!
  הבא". העול! לחיי שנזכה כדי המצוה

בדר  זו של הרמב"� פו�ע ג� הרמח"ל, וכ  הוא כותב בתחילת �פרו 

הנפלא 'מ�ילת ישרי�', שהוא �פר מו�ר י�ודי וב�י�י לתיקו� האד� לטהרה 

  ולקדושה: 
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 אלא נברא לא שהאד!, הוא לברכה זכרונ! חכמינו שהורונו מה "והנה
 והעידו� האמיתי התענוג שזהו שכינתו, מזיו ולהנות' ה על להתענג

 הוא באמת הזה העידו� ומקו!. להמצא שיכולי! העידוני! מכל הגדול
 כדי הדרR אR. הזה לדבר המצטרכת בהכנה הנברא הוא כי, הבא העול!
  העול!". זה הוא, זה חפצנו מחוז אל להגיע

אבי מורי זצ"ל גדל על ברכי תנועת המו�ר, ו�פר 'מ�ילת ישרי�' היה נר 

לרגליו. כל חייו הנהיג על פי כל הי�ודות הכתובי� ב�פר, וכבר בצעירותו ידע 

. יחד ע� זאת, הפתיחה הזאת של ה�פר הפריעה לו והוא לא פהעל את ה�פר 

(הגיוני משה, עמ' ה�תדר איתה. וכ  הוא כותב ב�פרו בשיחה ליו� העצמאות 

345( :  

"עלי להודות שמאז ומתמיד היה לבי מה		 היאR נית� לקבל את קטע 
הפתיחה של ה	פר החשוב הזה. הרי אי� כל רמז בתורה לכR שעיקר 

חיי! הנטועה בעול! -ל! הבא. כל תורתנו היא תורתהתכלית היא בעו
 - " כולה בבחינת "היו! לעשות!", ואילו "מחר לקבל שכר!-הזה. כל

איננו נראה בה כעיקר חשוב. כי אמנ! ייעודו ותפקידו  –בעול! הבא 
של אד! אינו 'להתענג ולקבל שכר', אלא ליצור ולבנות. וכאשר 

דנו הלאומי הוא בניי� מלכות עו	קי! אנו בישראל, עלינו לדעת שייעו
שמי! בהאי עלמא, שהרי אי� מלכות שמי! מתגלה כי א! על האר;. 
ואל קיו! צו הגילוי הזה, אשר הוטל עלינו, יכולי! אנו לגשת רק 
באמצעות יי	וד מלכותנו שלנו, מלכות ישראל, אשר היא המכו� 

  והב	י	 לגילוי מלכות שמי!".

  

  עתה נשוב אל עניי� התפילה.

היחיד אינו מתפלל לעצמו אלא מתפלל תפילה כללית ע�  מדוע

הציבור? משו� שכל המציאות של היהודי בעול� היא בעול� הזה, כדי לתק� 

די. כדי לעשות זאת צרי  ע� ישראל לפעול בעול� וכ  -עול� במלכות ש

להביא לשלמותו. בראייה הכללית הזאת ליחיד אי� כמעט משמעות. הוא אינו 

ו, אלא הוא יכול לפעול רק כחלק מתו  כלל ישראל. משו� כ  יכול לפעול לבד
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לל התפילה המועילה והמתקבלת היא דווקא תפילת הכלל. רק תפילת הכ

  היחיד. יכולה לפעול ולהתקבל ולא תפילת
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  פרק מד

  אל העולם הבאהיחס 
  כא-כפיסקאות 

 

  אין בתפילת העמידה התייחסות מפורשת לעולם הבא

מדוע אי� אנו מבקשי� בתפילת העמידה מאומה על ענייני העול� 

הבא? הרי לכאורה נית� היה לצפות שהיהודי יבקש שיזכה אחרי מותו לעול� 

מציאות שכולו טוב, ויזכה לחיי נצח ג� לאחר שי�תלק מ� העול� הזה. הרי 

'העול� הבא' ותשלו� שכר ועונש בו ה� מעיקרי האמונה היהודית, והיא  

  מתקני התפילה התעלמו מ� העניי� הזה? וכי אי� זה עניי� חשוב?

אמנ�, בתפילת 'ובא לציו�' ישנה התייח�ות מפורשת ובקשה מיוחדת 

הי א־להינו וא־להמתייח�ת אל חיי העול� הבא: 'יהי רצו� מלפני  ה' 

ו, שנשמור חוקי  (ומצוותי ) בעול� הזה, ונזכה ונחיה ונראה ונירש אבותינ

טובה וברכה (לשני ימות המשיח ו)לחיי העול� הבא'. א  מדוע עניי� זה לא 

תפ� את מקומו בתפילת העמידה, שהיא התפילה החשובה יותר, והמתפלל 

  אותה נחשב כעומד לפני ה' ומבקש?!

ת� שכר טוב לכל הבוטחי� ג� מה שנאמר בברכת 'על הצדיקי�': "ו

בשמ  באמת", נראה שהכוונה היא לשכר טוב בעול� הזה, ואי� כא� 

התייח�ות מפורשת לענייני העול� הבא. וא� כ�, השאלה עדיי� במקומה 

  עומדת.

התכלית היא לזכות לדרגה הרוחנית של העולם הבא כבר כאן בחיי 

  העולם הזה

ה על חיי העול� הבא מל  כוזר הוא אשר מזהה את ח�רונה של הבקש

Iִי ִמי "שאינה מופיעה בתפילה, א  הוא עצמו ג� מ�ביר מדוע היא איננה. 
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ִהי ְבַחָ+יו, 5ַד 2ֶה-א ִמְתPֵ3ַל ִלְרא.ת. ְב5ֵיָניו, א־לא.ר ָה 2ֶה-א ִמְתPֵ3ַל ְלִהָ<ֵבק 4ָ 
ִהי! Qְד.ָלה ִמ8ָ9ֶה, א־לֶאל ָה  ְוִיְתPֵ3ַל 5ַל ַמְדֵרַגת ַה8ְב-ָאה, ְוֵאי� ק-ְרָבה ְלָאָד!

Iְָבר ִהְתPֵ3ַל ִמ4ְִלי ָ	ֵפק 5ַל ַמה ֶ>ה-א ָגד.ל ֵמָהע.ָל! ַה4ָא, ְוִא! ַיQִי5ַ ֵאָליו ַיQִי5ַ 
  .כ) פי�קה( "ֶאל ָהע.ָל! ַה4ָא

לאחר שה�ביר החבר עד כמה ברכות התפילה מכוונות לענייני� 

תייח�ות רק לחיי� הגשמיי� והארציי�, מוב� רוחניי� גבוהי�, וה� אינ� מ

מאליו איפוא שהשאיפה של היהודי בעול� הזה היא לחיות חיי� רוחניי�. 

אמנ� אלה חיי גו# גשמי, בעול� הזה, ע� כל הקושי וההתמודדות הכרוכי� 

בכ , א  העבודה והמגמה ה� להתעלות ולהגיע לדרגות רוחניות גבוהות. 

"ותחזינה עינינו  –י� את התגלות השכינה אנחנו מבקשי� לראות בעיני

בשוב  לציו� ברחמי�"! מי שמבקש דבר כזה מוכיח שכל רצונו הוא להתקרב 

  הי� ולהידבק בו, ודרגה כזאת זוהי דרגת העול� הבא!א־לאל ה

, א  עתה, קיא, ועוד)-(ראה פי�קאות קגרעיו� זה כבר למדנו במאמר ראשו� 

רעיו� זה במלוא עוצמתו. לא רק  לאחר העיו� בברכות התפילה, מתגלה

שענייני עול� הבא לא הוזכרו בתורה בפירוש, אלא ג� בתפילת העמידה הוא 

אינו מוזכר. א� בתפילה, בה אנו מפרטי� את כל צרכינו ודאגותינו ובקשותינו, 

אי� אנו מבקשי� על חלקנו לעול� הבא אלא רק על ענייני העול� הזה, אי� 

ל� הבא באמת אחוזי� וקשורי� זה בזה. זאת אלא שהעול� הזה והעו

התכלית של היהודי היא חיי גו# רוחניי� בעול� הזה, ולהשגת תכלית זו אנו 

מתפללי�. אנו רוצי� לראות השראת שכינה בעינינו, ולהגיע למדרגות גבוהות 

: "יפה (פ"ד מי"ז)של דבקות בקב"ה, וכעי� מה שאמר רבי יעקב במשנה באבות 

  עשי� טובי� בעול� הזה מכל חיי העול� הבא".שעה אחת בתשובה ומ

א־הים רק לקראת המוות, מה שאין כן היהודי שחי עם א־להגוי 'נזכר' ב

  הים כל חייול

  כדי לבאר עניי� זה ביתר עמקות מציג ריה"ל משל.

המשל מ�פר על אוהב המל  שהיה מקורב אליו מאוד, א  כאשר הוא 

וה אותו וישמור עליו. לעומתו יצא לנ�יעה הוא לא טרח לבקש מהמל  שילו

שאר אנשי העיר היו רחוקי� בדעת� מ� המל , ולא היו מבקרי� אותו או 

מארחי� אותו בבית�, א  כאשר ה� היו יוצאי� לנ�יעה בדר  או אז ה� היו 
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מתחנני� ומבקשי� מ� המל  שילווה אות� וישמור עליה�, וא# היו בטוחי� 

  שבקשת� נענתה בחיוב.

"הנ�יעה".  –אה בי� היהודי לבי� הגוי ביח� אל המוות הנמשל הוא השוו

המוות הוא מעבר ו'מ�ע' מ� העול� הזה אל העול� הבא, וכל הדתות 

הגדולות מ�כימות שיש מציאות של חיי נשמות לאחר המוות. על פי המשל, 

הי�, א־להגויי� רואי� במוות את נקודת הזמ� היחידה בה ה� נפגשי� ע� 

רוא בשמו ולהתוודות, ומבקשי� שיהיה נוכח בשעת ורק אז ה� נזקקי� לק

מיתת� איש דת על מנת שיזכו לחיי העול� הבא. לעומת זאת היהודי� אינ� 

חוששי� מ� המוות. יהודי שחי בעול� הזה בח�ידות ובדבקות, זכה לחיי� 

רוחניי� כבר בעול� הזה. הוא יודע שמילא רצו� בוראו, וכי המעבר אל העול� 

ל משהו שהוא כבר מכיר. יש קשר בי� העולמות ואי� כא� הבא הוא מעבר א

הי� לאור  כל חייו ולכ� א־למעבר למשהו אחר ולא ידוע. היהודי קשור אל ה

הוא לא צרי  להשקיע מאמ� מיוחד להתחבר אליו דווקא לפני מותו. מאיד , 

, היהודי אינו נלהב ל�יי� את חיי קח ואיל ) פי�קה(כאמור במאמר ראשו� 

זה ולהגיע אל העול� הבא, שהרי הוא חווה כבר בעול� הזה חיי� העול� ה

רוחניי�, ורואה את עולמו בחייו. הוא רוצה לחיות בעול� הזה חיי� מלאי�, 

  א  הוא אינו חושש מ� המוות ומ� המעבר אל העול� הבא.

אמו"ר זצ"ל רגיל היה לה�ביר כ  את ההבדל בי� גוי ויהודי ביח� לרגע 

ומד לפני מותו הוא מבקש לקרוא אליו איש כמורה או המוות: כאשר גוי ע

וכהני�  –איש דת. אצל היהודי אי� הדבר כ�. אדרבה, א� יש כה� בחדר 

מתבקש הכה� לצאת כדי  –משמשי� בע� ישראל ג� כאנשי התורה והמשפט 

שהוא לא ייטמא. אי� לנו צור  באנשי דת בשעת המוות. היהדות היא תורת 

  ה במוות עניי� של טומאה והיפ  הקדושה.חיי�, ועל כ� היא רוא
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  פרק מה

  קראיםה
  מב-כבפיסקאות 

  

כא� מגיע ריה"ל להתמודדות ע� 'הקראי�', היינו יהודי� שפרשו מ� 

דתי חדש בש� 'קראות'. הקראות היתה המ�ורת ההלכתית והקימו זר� 

באות� הימי� תנועה דתית גדולה מאוד, ש�חפה אחריה רבי� רבי� מ� 

היהודי� 'הרבניי�'. בעניי� גודלה של התנועה יש מחלוקת בי� ההי�טוריוני�. 

אחוז  40-יש מ� החוקרי� שמעריכי� שבמאה התשיעית והעשירית קרוב ל

ועני� שהמ�פרי� היו נמוכי� בהרבה. מבי� היהודי� היו קראי�, א  יש הט

מכל מקו�, הכל מודי� שזו היתה תנועה דומיננטית מאוד ש�חפה אחריה 

שנה, מ�ו# המאה  250-יהודי� רבי�. שנות פעולתה העיקריות היו כ

השמינית עד תחילת המאה האחת עשרה. נית� להשוות תופעה זו למתרחש 

היהדות הליברלית  ביהדות בדורות אלה, אי  בארה"ב התפשטה מאוד

  והקונ�רבטיבית, ו�חפה אחריה יהודי� רבי�.

מנהיגי הקראי� היו חכמי� ובקיאי� בתורה, והיו דומיננטי� ופעילי� 

מאוד. ה� נקטו בפעולות שכנוע רבות, ועל ידי כ  �חפו אחריה� יהודי� 

רבי�. ה� שלחו אגרות ומכתבי�, וכתבו �פרי� בענייני תורה והלכה 

קהילות חדשות, ויצרו ת�י�ה רוחנית גדולה. בנו�# לכ ,  לשיטת�, יי�דו

יהודי� רבי� העדיפו מטעמי� שוני� להתנתק מ� הקהילה היהודית, שהיו לה 

�מכויות שלטוניות עצמאיות תחת שלטו� המו�למי�, ולהיחשב בני דת 

אחרת. פילוג זה ביהדות הופיע בתקופה בה התרחש פילוג ג� בדת האי�ל� 

ויתכ� שאווירה זו של פילוג אידאולוגי השפיעה ג� על  (שיעי�/�וני�),

  היהודי� והכשירה את הקרקע לכ .

מדר  הטבע, מנהיגי הציבור הרבני נאלצו להתמודד ע� טענות הקראי� 

ולא יכלו להתעל� מה�, על מנת לעצור את ה�ח# הגדול של יהודי� שנהו 

ח�ו אל אחריה�. כל גדולי ישראל שכתבו �פרי� באותה התקופה התיי
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הקראי� ואל הקראות, והתמודדו ע� טענותיה�. ראשו� המדברי� בעניי� זה 

היה הרב �עדיה גאו�, ב�פרו 'האמונות והדעות', ולאחריו גאוני� נו�פי�. 

שנה לאחר ר�"ג, וא# הוא נאל� להתמודד ע� הקראי�  200ריה"ל חי כ

  וטענותיה�.

פי הבנתם, אותה כהקראים מאמינים בתורה שבכתב בלבד, מפרשים 

  חכמיםוכופרים בסמכות ה

על מנת להבי� את דברי ריה"ל נקדי� ונבאר כמה נקודות י�ודיות 

  בהשקפת העול� הקראית.

הקראות נוצרה במאה השמינית ל�פירה, ונו�דה על ידי יהודי בש� ענ� 

 –ב� דוד. ענ� זה היה בנו הבכור של 'ראש הגולה' (נשיא ומושל היהודי� 

כיר ביותר של היהודי� כלפי השלטו� המו�למי), א  התפקיד ה�מכותי הב

הוא נדחה מ� התפקיד ולא נתמנה להיות ראש הגולה הבא. אחיו הצעיר ממנו 

מונה, וענ� לא קיבל עליו את הדי�, מרד, ישב בכלא, ולב�ו# הקי� תנועה 

  דתית חדשה.

הקראי� מאמיני� בתורה שבכתב בלבד, ואינ� מקבלי� את התורה 

נ� מכירי� כלל ב�מכות חכמי�. כלומר, לטענת� התורה , ואיעל־פהשב

שבכתב לא ירדה ע� פירוש מקובל וע� מ�ורת למשה מ�יני. כמו כ�, אי� 

לחכמי ישראל �מכות לתק� תקנות ולגזור גזרות, ואי� לה� אלא מה שכתוב 

  בתורה שבכתב בלבד.

כיצד, א� כ�, יפרשו הקראי� את התורה במקומות בה� אי� הדברי� 

  שי� באופ� מפורט?מפור

העיקרו� המנחה הוא שהאד� עצמו, כל אד�, יפרש את התורה כפי 

הבנתו. ה� ה�תמכו בזה על הפ�וק "לא נפלאת היא ממ  ולא רחוקה היא... 

כי קרוב אלי  הדבר מאוד בפי  ובלבב  לעשותו", וה�בירו שהתורה ניתנה 

הבינו שלא כל לכל אד� על פי אי  שהוא מבי� אותה. אמנ�, הואיל וא# ה� 

אד� יכול להקי# את כל התורה ולרדת לכל פשטיה וה�בריה, על כ� ה� קבעו 

מ�ורת הלכתית המבארת את המצוות על פי הפשט, א  זוהי אינה מ�ורת 

מחייבת. יש לכל יחיד ויחיד אפשרות ל�טות מ� המ�ורת הנ"ל א� הבנתו 

ימות שיש בה� בתורה באותו עניי� היתה באופ� שונה. כמו כ�, במצוות מ�ו



ק  ר הפ ם – מ י א ר ק א – ה ק ס י בפ כ ת  ב- ו  93   מ

פרטי עשייה מדויקי� שאינ� מפורשי� בכתוב, כגו� תפילי�, שחיטה, מילה 

וכדומה, ישנה מ�ורת עשייה מדויקת שעוברת מדור לדור, המכונה "�בל 

הי�, אלא כ  נהגו מיד א־להירושה". מ�ורת זו לטענת� לא ניתנה על ידי ה

  לאחר מת� תורה, וה� שמרו על המנהג כפי שעשו אבותיה�.

אנו רואי�, איפוא, שהקראות נותנת מקו� גדול ליחיד מול הבורא, 

ולאחריות של היחיד על עצמו. מאיד , גישה כזו מפקיעה את �מכות 

החכמי� שלה� עצמ�, מה שגר� לכ  שלא נוצרה בדת זו מערכת הנהגה 

�מכותית ויציבה, ואיש איש עשה הישר בעיניו. נעשה ני�יו� 'ליישר קו' 

  הגה אחידה לכול�.ולייצר דר  הנ

הקראים מתאמצים יותר בקיום מצוות, ופירושיהם לתורה שבכתב 

  נראים יותר מתאימים לכתוב

לקראי� היו כמה הנהגות מיוחדות במעשה המצוות שלה�, שלמתבונ� 

מ� הצד היו נראות קשות מאוד לביצוע. למשל, את מצות השבת ה� שמרו 

ת הפ�וק "לא תבערו אש בכל באדיקות, ופירשו את פ�וקי השבת כפשוט�. א

מושבותיכ� ביו� השבת" ה� פירשו כאי�ור על מציאות של אש בוערת ביו� 

השבת. אי�ור זה גר� לה� לשבת בחשיכה כל השבת, לא להתחמ� על ידי 

אש ולא לחמ� את האוכל. כמו כ�, ג� את הפ�וק "אל ייצא איש ממקומו 

במהל  השבת. שבת ביו� השבת" ה� פירשו כפשוטו, ולא יצאו מבתיה� 

  עבור� היתה ממש חיי �גפנות וקושי.

ִני ר.ֶאה א.ָת! ִמAַ2ְְ<ִלי! "עובדה זו היא שגרמה למל  כוזר לומר:  Iִי א(
ב.ָדה י.ֵתר ֵמָהַר4ִָני! . ה� נראי� יותר מ�ורי� לקיו� המצוות כב) פי�קה( "54ַ(

זו, כמוב�, �ותרת משו� שה� קיבלו על עצמ� הנהגות קשות לביצוע. גישה 

את השקפתו של החבר, הדוגל בקיו� מצוות מתו  איזו�, ומתו  אהבה, יראה 

  ושמחה.

הטענה שיש להתייח� רק למה שנכתב בתורה שבכתב, מפני  ,בנו�#

 על־פהוה, ואי� להתייח� לתורה שבא־לשהיא נמ�רה ישירות מאת ה

שכל האנושי שנמ�רה על ידי בני אד�, נשמעת כטענה הגיונית ומשכנעת. ה

הישר והפשוט מתחבר לטענה זו, והוא מעדי# להבי� את הפ�וקי� שבתורה 

כפי הבנת הפשט שנראה בעיניו, ולא כפי שביארו אות� חכמי� באופ� אחר. 
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נ.ָת! י.ֵתר ַמְכִריע.ת ְוי.ֵתר ְמִפיק.ת "א# טענה זו טוע� המל :  ִני 2.ֵמ5ַ ַט5( ַוא(
  .(ש�) "ִלְפ2ָט ַהA.ָרה

כ�, ריה"ל נכנ� כא� להתמודדות חזיתית ע� �וגיית הקראי�, מבלי  א�

  להקל על עצמו ומבלי להתחמק, ומעלה לדיו� שתי שאלות קשות ונוקבות: 

  א) הקראי� ה� עובדי ה' באמת, וה� מ�ורי� ומחויבי� יותר מ� הרבניי�.

ב) הטענה של הקראי� מ�תברת יותר, ופירושיה� נראי� יותר בהבנת כוונת 

  ורה.הת

והי, וכדי שחיבור א־להמצוות הן האופן בו האדם מתחבר עם העניין ה

  על פי רצון הבורא באופן מדויק הדברים את זה יתקיים צריך לעשות

כאמור, הקראי� מאדירי� מאוד את אחריותו של האד� הפרטי, 

ומאפשרי� לכל אד� לפרש את התורה כפי הבנתו, בלי שיהיה משועבד 

מ�ורת מחייבת. לפי גישה זו התורה נותנת רעיו� של למ�גרת פרשנית או 

מצוה, א  את פרטיה והלכותיה ואופ� הביצוע שלה היא משאירה בידי האד� 

להחליט על פי הבנתו. עניי� זה עומד ב�תירה גמורה לתפי�ה ה'רבנית' 

(=שאינה קראית) המ�ורתית. על פי היהדות המ�ורתית לכל המצוות ישנ� 

רטות, ואלמלא הדקדוק בכל פרטיה� ו�עיפיה� אי אפשר הלכות מדויקות ומפו

  לקיימ� באופ� הנכו�, ואי אפשר להשלי� את רצו� הבורא בה�.

לָחבר הד� ע� מל  כוזר הדברי� א# ברורי� יותר. ה� כבר בחלומו שמע 

מל  כוזר את הטענה: 'כוונת  רצויה א  מעשי  אינ� רצויי�', כלומר, על מנת 

שיבות למעשי� ולא מ�פיקה הכוונה הטובה. א� כ�, להתקרב אל הבורא יש ח

כיצד יתכ� לומר שהאד� עצמו הוא שיקבע אלו מעשי� לעשות וכיצד לעשות 

=א ִהְקַ<ְמAִי ְלT ִבְדָבַרי, Iִי ַהִהְתַחIְמ-ת ְוַהHְָבָרה ַבA.ָרה ֵאיֶנ8- ֵמִביא "אות�?  ה(
ִנ+.ת ִהי!. ְוִא! =א, ַה2ְ9ַנִ א־לֶאל ְרצ.� ָה  ֵלי ָהר-ח( י! ְוַאְנ2ֵי ַהַ:ְדמ-ת -ַב5(

 "ִהי!א־לְוַה8ְִגָזִרי! 4ֶָהִרי! ְו@.ְרֵפי ְבֵניֶה! 4ֵָא2, ִמAַ2ְְ<ִלי! ְלִהְתָקֵרב ֶאל ָה 
הי�, אבל א# אחד לא יודע כיצד. א־לכול� רוצי� להתקרב אל ה .כג) פי�קה(

�יני וה�ביר לה� מה� הי� התגלה אל ע� ישראל בהר א־לרק אחרי שה

המצוות שעליה� לעשות, רק אז ידעו את הדר  הנכונה. א  ג� לאחר שניתנו 

ָבר ָאַמְרנ- 2ֵֶאי� ִמְתָקְרִבי! Iְ " המצוות, יש לדעת כיצד לעשות� באופ� הנכו�.
ב-ר 2ֶה-א י.ֵד5ַ 2ִע-ָר! א־לִהי! Iִי ִא! 4ְִמְצוֹת ָה א־לֶאל ָה  ִהי! 5ְַצָמ!, 54ַ(
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2ֶר 4ְַה2ְָלָמָת!  -ִמ2ְָקָל! -ְזַמ8ָ! -ְמק.מ.ָת! -ַמה ֶ>ה-א ָתל-י 4ְֵאPֶה ַהַ:4ָל.ת, א(
  .(ש�) ִהי"א־לִיְהֶיה ָהָרצ.� ְוַהְ<ִביָקה ָב5ְִנָי� ָה 

רוצה לומר, המצוות אינ� מעשי� ח�רי טע� שאנו עושי� רק כדי 

אלא ה� מעשי� מכווני� להשתעבד לבורא ולקבל עלינו את מוראו, 

ומדוקדקי�, ורק על ידי עשיית� המדויקת יכול האד� להתקרב אל בוראו. יש 

והיי� מדויקי�, והאד� אינו א־ללמצוות טע� ותכלית, ועל כ� יש לה� כללי� 

  יכול להשאיר את הפרטי� להחלטתו ול�ברתו.

ראיה לדבר מביא ריה"ל מ� הציווי על בניית המשכ�. לכאורה, אפשר 

היה לצוות על בניית המשכ�, לתת הוראות כלליות לצורת המבנה והכלי�, 

ולתת לבני האד� לבנות הכל על פי הבנת�. ה� היו בוני� מבנה מתאי�, 

מזבח, מנורה, שולח�, וכיוצא בה�.  –ומציבי� בו את הכלי� על פי שימוש� 

הנה אנו רואי� שהקב"ה הארי  וציווה על בניית המשכ� והכלי� בפרטי  א 

פרטי�. מה המידות המדוייקות של כל קרש וכל יריעה, וכמה אמות אור  

וכמה אמות רוחב של כל כלי וכלי. בנו�# לזאת, בתיאור העשייה והבנייה 

פע�!) כי הכל נעשה בדיוק על פי  18מדגישה התורה כמה וכמה פעמי� (

"כאשר ציוה ה' את משה". רק כאשר נשלמה כל המלאכה באופ�  –ווי הצי

המדויק ביותר ירדה השכינה ושרתה על המשכ�. מכא� אנו לומדי� שכדי 

והי ִיCְֶרה על מעשי האד� צריכי� המעשי� והפעולות להיות א־לשהעניי� ה

מדויקי� כפי שציוה עליה� הבורא. כל שינוי מ� ההוראות יגרו� לכ  

  לא יתחברו. שהדברי�

כא� מו�י# ריה"ל י�וד חשוב מאוד בעניי� השותפות בי� הבורא ובי� 

2ֶר האד�:  "ְוָהָיה ָ	מ-D ְלַה2ְָלָמת. ח-ל ַהְ>ִכיָנה ִמ3ְֵני 2ְ8ִ2ְֶלמ- 2ְֵני ָה5ְִנָיִני! א(
 ,!, ְוַהֵ>ִניִהיא־לAִ2ְֶהֶיה ַהA.ָרה ֵמֵאת ָה  ,ָהֶאָחד ֵמֶה! :ֵה! 95ַ-ֵדי ַהA.ָרה

ָמ� ֵמַהָ:ָהל. ְוַה�Iָ2ְ9ִ ָהָיה ִמ9ְִצַות ָה  ִהי! ְוָהָיה א־לAִ2ְֶהֶיה ְמֻק4ֶֶלת 4ְֵלב ֶנא?
ֵ@ה- ִמIָל ַהָ:ָהל הי והאד� א־ל. כלומר, כדי שיהיה חיבור בי� העניי� ה(ש�) "ַמ5(

עשי האד� צרי  שיתקיימו שני תנאי�: א) הוראות הפעולה יהיו מאת ה'. ב) מ

ייעשו מתו  רצו� למלא את רצו� ה' בלב של�. האד� צרי  לכוו� למלא את 

רצו� ה' ולא את רצונו שלו עצמו. לא יתכ� לעשות מעשי� על פי ה�ברה 

הי. כמו כ�, מעשי האד� ייעשו א־להאנושית ולצפות שיתחבר אליה� העניי� ה

כי עשיית מתו  רצונו המלא. אי אפשר לכפות על אנשי� לעשות מצוות 
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מצוות מתו  כפייה אי� לה ער . א� המעשה לא נעשה מתו  רצו� לא יכול 

  והי.א־ללחול עליו העניי� ה

טבעי פועל על פי חוקים מדויקים, כך גם חיבור של העולם הכשם ש

  ם מדוייקיםגוף יכול להתקיים רק על פי חוקיו רוח

ואל תתמה על כ  שמעשי המצוות צריכי� להיות מדויקי�, שהרי כל 

ענייני העול� והטבע פועלי� על פי ענייני� מדויקי� ומדוקדקי�. למשל, ישנ� 

בעול� מיני� וזני� שוני� של צמחי�, וישנ� בעול� מיני� שוני� ומשוני� של 

מאות� בעלי חיי�. כיצד נוצר כל מי� ומי� בפני עצמו, הרי ה� מורכבי� 

החומרי� ומאות� הי�ודות? אלא באמת ישנ� הבדלי� דקי� ועדיני� ביניה� 

ֶ@ה "בי�ודות מה� ה� מורכבי�:  ֶמת ה-א Iִי ַהGְָב5ִי! ִמְזַ<9ְִני! ְלִק4-ל ַה59ַ( ֶוא?
ֶפ� ְוֶזה 	-	 ַהה-א Iְִפי 5ְֶרIָ! ֵמַהחֹ! ְוַה:ֹר ְוַהPַח-ת ְוַה+ֶֹב2, ְוִיְהֶיה ֶזה Aָָמר ְוֶזה גֶ 

ָרִכי! ָהֵה! ֵאי� ָאנ- ְיכ.ִלי! ְל5ֵ2ַר א.ָת!, ְוִאP- ָהִיינ- ְיכ.ִלי!  ִרי. ְוָה5( ְוֶזה א(
@.ת ָ<! ְוָחָלב, ֶ<ֶרD ָמ2ָל, ְו2ְִכַבת ֶזַרע ִמPַֻח+.ת  ְל5ֵ2ַר א.ָת! ָהִיינ- ְיכ.ִלי! ַל5(

@.ת 5ֵ2ַ8ְ2ֶר ִמְזֵגיֶה!, 5ַד 82ֶ-כַ  ל ִלְברֹא ַחִ+י! 2ֶָ+ח-ל ָהר-ַח 4ֶָה!, א. 82ֶ-ַכל ַל5(
ֵרנ- ַהחֹ! ְוַהPַח-ת  מֹד ְמק.! ַהPֶֶח! ִמְ<ָבִרי! 2ֵֶאיָנ! ִמ� ַה9ְז.נ.ת, 52ַ4ְ( ַמה 2ֶַ+5(

. הטבע עובד ע� מידות מאוד מאוד מדויקות, והאד� כג) פי�קה( "ְוַה:.ר ְוַה+ֶֹב2

נו יכול להבי� ולשער את הדקות הזאת, ולכ� הוא אינו יכול לייצר ולברוא אי

צמחי� או בעלי חיי� אלא רק להשתמש בצמחי� וחיות שקיימי� בעול�. 

רוצה לומר, האד� יודע להשתמש בטבע ובכוחותיו, א  אי� הוא יכול ליצור 

  ולברוא בטבע דברי� חדשי� שאינ� קיימי� בו.

חוקי הטבע, ולשנות תרכובות שונות על  כש� שאי אפשר לשנות את

כ  אי אפשר לעשות מעשי� על  –מנת להפיח נשמה בחומר שאינו ראוי לה 

  והי, א� לא על ידי הדרכה א־לידי אד� ולצפות שיתחבר בה� העניי� ה

  הית מדויקת וברורה.א־ל

הקראים מתאמצים ומסגפים עצמם אך אינם מקיימים בכך את רצון 

  יכולה לכוון לכך ־פהעלה'. רק התורה שב

ממילא נופלת שאלתו הראשונה של מל  כוזר בעניי� הקראי�: לטענתו, 

הקראי� נראי� כעובדי ה' נאמני� יותר, שהרי ה� מ�גפי� עצמ� ומתאמצי� 
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מאוד על קיו� המצוות. עתה מתברר שטענה זו היא טענת הבל! וכי ה� 

הי�? וכי א־לל מתאמצי� יותר מאות� אלו אשר שורפי� בניה� באש כקרב�

הי�? עבודת א־לה� מתבודדי� בהרי� כמו אות� אשר מבקשי� להתקרב אל 

הי� אמיתית אינה נמדדת במאמ� או ב�יגו# או במעשי� שוני�, אלא יש א־ל

הי� והיא על ידי המצוות שנת� לבני האד� בתורתו. א־לדר  אחת לעבוד את 

התקרב ולהתחבר אל קיו� המצוות באופ� הנכו� והמדויק הוא הדר  היחידה ל

הבורא, והבדיקה היחידה היא הא� זוהי הדר  הנכונה והמדויקת כפי שציווה 

  הי� לעשותה.א־ל

כדי להגיע אל הדר  הנכונה של קיו� המצוות אי אפשר לה�תמ  על 

  הי� בלבד.א־ל�ברה אנושית, אלא צריכי� לה�תמ  על דברי 

  וות?הית כיצד לקיי� את כל המצא־לא  הא� יש לנו הדרכה 

הנה, אות� מצוות שהתורה כתבה בפירוש היא  לעשות�, ופירטה את 

א   –ענייניה� בפרטי פרטי�, בה� אנו יודעי� בדיוק מה לעשות וכיצד לעשות 

מה נעשה ע� אות� מצוות בה� התורה לא ה�בירה את כל הפרטי�? כא� באה 

ומבארת את כוונת התורה שבכתב. אנו זקוקי� לחכמי  על־פההתורה שב

על מנת שיבארו לנו את כוונות התורה, ה� על פי ההלכות  על־פההתורה שב

שנאמרו למשה רבינו בפירוש, וה� על פי דרכי הלימוד שנמ�רו למשה והורו לו 

כיצד יש לדרוש ולהבי� את פ�וקי התורה. הוראותיה� של החכמי� ה� דברי 

�, וזהו רצו� הבורא, ועל ידי קיו� המצוות באופ� זה מכוו� האד� הי� חייא־ל

  והי במעשה ידיו.א־לומכי� עצמו להשראת העניי� ה

מוסכם על הכל שאין רשות להגיה את כתבי הקודש במקומות 

  שנראים כ'טעות'

, על־פהעכשיו עובר החבר לדו� בחשיבות המ�ורת של תורה שב

ב בתורה שבכתב. כדי להוכיח את שבלעדיה אי אפשר להבי� את מה שכתו 

טענתו מתייח� החבר אל אופ� הקריאה הנכונה של התורה, אל הניקוד, 

הפי�וק וההטעמה, ובהמש  יוכיח מכא� כי מלבד חשיבות המ�ורת לעניי� 

  הקריאה הטכנית, בוודאי ישנה חשיבות למ�ורת ג� לעניי� התוכני, המהותי.

ורת הקריאה. הקראי�, לא לחינ� בחר החבר להתייח� אל דיוק מ�

מתו  שהיו נאמני� רק לתורה שבכתב, הפכו להיות מדקדקי� גדולי� של 
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נו�ח התורה ושל קריאתה. חכמי המ�ורת הגדולי� היו קראי�, וא# היהדות 

הרבנית נשענת על �פריה� ועל קביעותיה� בתחו� זה. למשל, כל עניי� 

יטת הניקוד , בטבריה, ונקרא ש10הניקוד נו�ד בעברית רק במאה ה

'הטברנית'. תקופה זו היתה תקופת השיא של היהדות הקראית, ויש טועני� 

שרבי� מחכמי הדקדוק באותו הדור היו קראי�. מ�יבה זו, כנראה, בחר ריה"ל 

לתקו# ולהוכיח את חשיבות המ�ורת דווקא מתו  הה�כמה הגורפת בדבר 

  ש.חשיבות המ�ורת של הקריאה וההגייה הנכונה של כתבי הקוד

ראשית טוע� החבר, תו  ה�כמה לדברי� של מל  כוזר, כי א�ור להגיה 

את ה�פרי� וא�ור לשנות את תוכנ�, ג� א� לכאורה נראה לנו שיש בה� 

טעות ודאית. כמוב�, אי� הכוונה לטעות כתיב שטעה המעתיק וכתב אות 

שגויה, שהרי טעות כזאת נית� להוכיח על ידי השוואה לעותקי� אחרי� של 

ר. 'טעות' הכוונה למילה המופיעה בכל ה�פרי� כול�, א  היא נראית לא ה�פ

ד: "מי יעלה בהר -נכונה או לא מתאימה לעניי�. למשל, הפ�וק בתהלי� כד, ג

ה', ומי יקו� במקו� קדשו. נקי כפי� ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא 

ר אינו כתוב נשבע למרמה". המילה "נפשי" נראית כטעות ברורה, שהרי המזמו

הי� (נאמר בפ�וק הקוד� "מי יעלה בהר ה'", כלומר ה' מוזכר א־לבלשונו של 

הא� אפשר לתק� את  11בגו# שלישי), ולכאורה צרי  היה לומר 'נפשו'!

ִא! 2ְAִ=ט ַהַהָ:2ָה "'הטעות' הזאת ולהגיה את כל ה�פרי�? בוודאי שלא! 
Hְָפִרי! PָIֻ!: 4ָא.ִת+.ת AְִחPָה, ְוַאַחר P9ִ4ַ �Iֵ.ת, 5ַל ֵאPֶה ְוַה<.ֶמה ָלֶה!, 8ֶ2ַAְה ַה 

 ְוַאַחר �Iֵ 4ִַח4-ִרי!, ְוַאַחר �Iֵ 8ִ4ַ:-ד, ְוַאַחר 5ָGְ4ַ �Iִֵמי!, ְוִי8Aַ2ְ- ָה5ְִנָיִני!"

א� תרשה לעצמ  לשנות את תוכ� ה�פרי� על פי ההיגיו�,  .12כח) פי�קה(

הרבה מקומות שלא י�תדרו ל  על פי ההגיו� של , אזי תגיע  ובוודאי תמצא

לשינויי� מרחיקי לכת בכל ה�פרי�. בהתחלה תתק� אותיות שייראו ל  

משובשות, אחר כ  מילי� שלמות, אחר כ  פ�וקי� שלמי�. וכמו כ� א� 

תמצא 'טעויות' בניקוד או בטעמי� ותתחיל לתק� תגרו� לשינוי המשמעות , 

את על פי �ברתו ותפי�תו, והדברי� הכתובי� ייהפכו להיות וכל אחד יעשה ז

א�ור בשו� פני� ואופ� להתיר שו� שינוי בכתבי הקודש על פי  ח�רי ער .

                                                 
 עזרא ש�: "וכתוב 'נפשי' דר  כינוי בעבור כבוד הש�", עיי"ש.-וביאר אב�   .11

לא בייחו� הדברי� לחבר או לכוזרי, -במהדורת אב� שמואל ישנו כא� שינוי בפי�קאות כד   .12

  פ תרגו� אב� תבו� ומהדורת שילת.ונקטנו כא� ע"
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לא במילי�, ואפילו לא בניקוד ובטעמי�. יש לשמור על המ�ורת של  –�ברה 

  הכתיבה וההגייה בדיוק כפי שקיבלנו אותה מ� הדורות שלפנינו.

וראה זה פלא, נו�ח התורה נשמר בידינו ללא שנפלו �פיקות 

משמעותיי� בגר�אותיו! אלפי העותקי� שנעתקו ממנו כול� שמרו והקפידו 

(מלבד ענייני ח�רות ויתירות, שהרי כבר בגמרא (קדושי� ל ע"א, על אותה הגיר�א בדיוק 

. אי� כתיב מלא וכתיב ח�ר)עיי"ש) אמרו האמוראי� שאי� אנו בקיאי� בח�רות ויתירות, היינו ב

לתופעה זו אח ורע בהי�טוריה העולמית. מדר  הטבע, כאשר מעתיקי� �פר 

מקור כמה פעמי� נופלות טעויות העתקה רבות, ונוצרי� שיבושי� והגהות 

מוטעות. ה� כ  אנו רואי� בנו�ח התלמודי� שבידינו, הבבלי והירושלמי, כמה 

מה שאי� כ� בתורה שבכתב ובכתבי שיבושי� וחילופי נו�חאות נפלו בה�. 

  הקודש, ש� שמרו כל הדורות בהקפדה יתירה על הנו�ח המדויק ללא דופי.

יש מסורת מקובלת ומוסכמת מימות משה ואילך כיצד יש להגות 

  ולקרוא את התורה

2ֹב 2ִֶה8ִיַח מ2ֶֹה ֵ	ֶפר A.ָרת. ֶאל 4ְֵני "שואל החבר את המל :  ְוֵאיAַ Dח(
  .כט) פי�קה(?" לִיְ@ָרֵא 

כיצד כתב משה את התורה מפי ה'? הא� היתה התורה מחולקת 

למילי� ולפ�וקי�? הא� היתה מנוקדת? הא� היו בה טעמי� הקובעי� את 

  הפי�וק המתאי�?

2ֶר "עונה המל :  ִמ4ְִלי ָ	ֵפק 2ֶָהָיה ֵ	ֶפר 23ָ-ט, ֵמֵאי� ִנ:-ד -ְט5ִָמי!, Iַא(
ַנְחנ- ר.ִאי! ִ	פְ    .ל) פי�קה( "ֵרי ַהA.ָרה ַה+.!א(

כלומר, בוודאי התורה נכתבה ללא שו� תו�פת על האותיות הכתובות, 

אי� ש� חלוקה לפ�וקי�, אי�  13כמו שאנו מכירי� ב�פר תורה הקיי� היו�.

ש� �ימני ניקוד, אי� ש� טעמי�. היא , איפוא, אנו יודעי� כיצד לקרוא את 

נית� לקרוא בכמה אופני�! משפט שאינו  התורה? הרי מילה שאינה מנוקדת

                                                 
וכ  כתב הרמב"� בהקדמתו ל�פר בראשית: "ונראה שהתורה הכתובה באש שחורה על גבי    .13

אש לבנה... היה שהיתה הכתיבה רצופה בלי הפ�ק תיבות, והיה אפשר בקריאתה שתקרא על דר  

השמות, ותקרא על דר  קריאתנו בעני� התורה והמצוה, ונתנה למשה רבינו על דר  קריאת 

  קריאתה בשמות". פה עלהמצוות, ונמ�ר לו 
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מפו�ק נית� לקטוע ולפ�ק בכמה אפשרויות! מי יאמר לנו כיצד לקרוא את 

  התורה שבכתב?

אלא ודאי אנו מוכרחי� לה�תמ  על מ�ורת הקריאה שבידינו, כפי 

שקיבלנו מאבותינו, וכפי שקיבלו מאבותיה�, וכפי שלימד משה רבינו את 

  ישראל במדבר. 

התפתחה השפה העברית, התחילו להשתמש בה ב�ימני  ע� השני�

ניקוד, הכירו את �ימני הפי�וק והטעמי�, ויחד ע� התפתחות השפה 

(=כינוי לשבעת �ימני  ְוָ@מ- 2ְִב5ַת ַה9ְָלִכי!"'השתכללה' ג� קריאת התורה: 

2ֶר ֶהAִ5ְיק-! 4ְַק4ָ  הניקוד)  פי�קה( ָלה ִמ2ֶֹ9ה"ְוַה5ָGְִמי! א.ת.ת ַלAְכ-נ.ת ָהֵה! א(

כלומר, הואיל וידעו במ�ורת היא  צרי  לקרוא את התורה, והיא  יש  .לא)

ימני הו�יפו לתורה את � –להגות כל מילה ממנה, והיא  יש לפ�ק אותה 

הניקוד ואת הטעמי�, על מנת שכל מי שייקח לידיו את ה�פר יידע מהי 

הניקוד והטעמי� נו�פו מ�ורת הקריאה הנכונה והמדויקת. רוצה לומר, 

לתורה בזמ� מאוחר יותר, א  ה� נו�פו על פי מ�ורת הקריאה שהיתה 

מקובלת בע� ישראל מימי משה רבינו. כאמור, שיטת הניקוד והטעמי� 

  התפתחה מאוד במאה העשירית, �מו  מאוד לתקופתו של ריה"ל.

א� כ�, מו�כ� על כול�, על הקראי� ועל ה'רבניי�', שמ�ורת קריאת 

התורה והגייתה היא מקובלת מימי משה ואיל , ובלעדי המ�ורת לא היינו 

כיצד א� כ�, טוע� החבר, א� כדי לדעת  –יודעי� כיצד לקרוא את התורה 
אנו זקוקי� למ�ורת, בוודאי שאנו זקוקי� למ�ורת כדי  לקרוא את התורה

  !� מה כתוב בהלהבי

מצוות רבות בתורה שבכתב נכתבו באופן כללי בלבד, ואין אפשרות 

  על־פהלהבין כיצד יש לבצע אותן ללא ביאור נלווה של תורה שב

הקראי� טועני� שאי� צור  ב'קבלה' בפרשנות התורה, כלומר, אי� צור  

במ�ורת מחייבת שאי� לזוז ממנה, אלא נית� להבי� את התורה כפי שהיא 

ָבל ַאַחר 9ָ2ְֶצא- ַהA.ָרה 2ְֵלָמה ֵאיָנ! "ובה לפנינו: כת �Iֵ א.ְמִרי! ַהָ:ָרִאי!, א(
של המל   קושייתו השנייהונחזור ונזכיר את  .לד) פי�קה( ְצִריִכי! ֶאל ַהַ:4ָָלה"

נ.ָת! י.ֵתר ַמְכִריע.ת ְוי.ֵתר ְמִפיק.ת "בעניי� הקראי�:  ִני 2.ֵמ5ַ ַט5( ִלְפ2ָט ַוא(
. לכאורה יש להבי� את התורה שבכתב על פי ה'פשט', ולא כב) פי�קה( "ַהA.ָרה
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', שפעמי� רבות מפקיעה את פ�וקי התורה על־פהעל פי פירוש 'התורה שב

מ'פשט�' ומפרשת אות� באופ� שונה לגמרי! הקראי�, לכאורה, נאמני� יותר 

י, ולא לדברי� שלא לדבר ה' עצמו, כפי שקיבלנו כתוב על ידי משה מ�ינ

  נכתבו בה!

החבר דוחה טענה זו מכל וכל. טענתו העיקרית היא: מצוות רבות 

נאמרו בתורה שבכתב באופ� �תו� ולא מפורט, ואי אפשר להבי� אות� בלי 

  14פירוש.

כא� מתחיל החבר למנות מ�פר דוגמאות בולטות של מצוות מפורשות 

התורה מ� האד� בה�.  בתורה שאי אפשר להבי� מפשט הכתובי� מה רצו�

ואי� אלה מצוות זניחות, אלא מצוות המשפיעות על כל אורח החיי� של 

  האד�:

  

"החודש הזה לכ� ראש חודשי� ראשו� הוא לכ�  הלוח העברי: -

כא� ְמַצוה התורה על �דר החודשי� ולוח השנה,  – (שמות יב, ב)לחודשי השנה" 

הְמַצוה על עיבור  (דברי� טז, א)יחד ע� המצָוה של "שמור את חודש האביב" 

השני�. זוהי מצוה ב�י�ית, שבלעדיה אי אפשר לקיי� את כל מצוות 

המועדי� התלויות בתארי  מ�וי� בלוח השנה. הא� נית� לפרש מצוות אלה 

ִתְרֶאה "על פי פשט הפ�וקי�? הרי מ� הפ�וקי� לא ברור כלל מהו 'חודש'.  ה(
2ֶר ָאַמר ָלֶה!: ַהחֶֹד2 ַה  ָד2ִי!, 5ַל ַהִ<ְמי.�, =א ִנְ	3ֵAַק ָהIַ !5ָא( Bה ָלֶכ! רֹא2 חEֶ

ִא! ָרָצה ל.ַמר: ָחְד2ֵי ַה9ְִצִרי! 2ֶָהי- ֵביֵניֶה!, א. ָחְד2ֵי ַהIְַ@ִ<י! 2ֶָהי- 5ִ! 
2ְֵני ַהָ+ֵרַח  ַאְבָרָה! 4ְא-ר Iְַ@ִ<י!, א. ָרָצה ָחְד2ֵי ַהֶ>ֶמ2, א. ָחְד2ֵי ַהָ+ֵרַח, א.

2ֶר 4ְָחְכַמת ָה45ִ-ר . א  לה) פי�קה( "4ְַתְח4-ל.ת ַיְ	Iִיֵמ! 5ִ! 2ְֵני ַהֶ>ֶמIַ ,2א(

הנה, למרבה הפלא, הקראי� נוהגי� בלוח השנה העברי בדיוק כמו ה'רבניי�', 

ה� מוני� את החודשי� כמוה�, וא# ה� מעברי� את השנה בחודש אדר. 

יוצאה כלל מתו  הפ�וקי�, ועל כרח  אנו זקוקי� כא� לפירושה  הבנה זו אינה

וכ� כתב עוד  15על מנת להבי� מה רוצה התורה לומר לנו. על־פהשל תורה שב

ִני ר.ֶאה "להל�:  -ִמי ִי�Aֵ 2ֶַ+2ְִמיע-ִני 2Aְ-ָבָת! 2ְ4ִֵאַלת 'ַהחֶֹד2 ַהEֶה', ַוא(

                                                 
"בעבור שלא תמצא בתורה מצוה אחת בכל צרכיה וזה לשו� אב� עזרא בהקדמתו לתורה:    .14

  .מבוארה"

 וראה באריכות בעניי� זה בפירוש אב� עזרא הארו , שמות ש�.   .15
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ֵרי ָהַר4ָ  ָדר, ְוֵה! ַמְק2ִי! ָלֶה! 4ְִרִאַ+ת ַחְכֵמיֶה! ה.ְלִכי! ַאח( ָדר 4ַא( ִני! 45ִ4ְ-ר א(
=א ֵיב.2- ְוֵה! ֵאיָנ!  ?ֶיַרח 2ְAִִרי, ֵאיD ַצְמAֶ! צ.! 3Iִ-ר 4ְִת5ָ2ְה ְבִת2ְִרי, ה(

ל-ל א. ִת2ְִרי 2ֶIְְ+4ְ5ַר- י א. א. ִא! ה-א ִת2ְִר  ,י.ְד5ִי! ִא! ַהחֶֹד2 ַהה-א א?
  .)16לח פי�קה( ַמְרֶח2ְָו� 2ֶIְֵאיָנ� ְמ4ְ5ִַרי�"

  

התורה לא ה�בירה כיצד יש לשחוט אלא רק כתבה  מצַות שחיטה. -

. אי  זובחי� בהמה? (דברי� יב, כא)"וזבחת מבקר  ומצאנ ... כאשר ציוויתי " 

מ� העור# או מ� הצוואר? �ימ� אחד או שני �ימני�? התורה שבכתב אינה 

זאת. ולא זו בלבד שהתורה לא ה�בירה כיצד לשחוט, אלא היא ג�  כותבת

אמרה בפירוש "כאשר ציוויתי ", כלומר, מ�רתי ל  ה�בר כיצד לשחוט! א  

בכל התורה שבכתב אי� שו� ה�בר כיצד לשחוט! על כרח  לומר שה�בר זה 

נית� לע� ישראל בע"פ! [ריה"ל עצמו אינו מתייח� לנקודה זו של "כאשר 

י "]. עניי� כל כ  ב�י�י של שחיטת בהמה לאכילה אי� התורה מ�בירה ציווית 

כיצד לעשות, וממילא מוכרחי� לומר שהתורה שבכתב ה�תמכה בזה על 

  .פהעל פירוש שנמ�ר במקביל ב

והנה לא כל אד� כשר לשחוט, ועל פי ההלכה שחיטת מי שאינו יהודי 

רי ריה"ל שא# הקראי� , ומשמע מדב(ראה, למשל, משנה חולי� פ"א מ"א)א�ורה 

הקפידו שלא לאכול משחיטת גוי. התורה עצמה מתארת מצב בו היהודי אוכל 

משחיטת הגוי, ורואה בזה עניי� שלילי: "פ� תכרות ברית ליושב האר�... וקרא 

. א  היכ� מצאנו שהתורה א�רה שחיטה זו? 17(שמות לד, טו)ל  ואכלת מִזבחו" 

� ומי ראוי לשחוט, ומדוע נא�ור הרי התורה כלל לא אמרה כיצד שוחטי

-ַמה  ?ְוָל9ָה ֶנֶאְ	ר- ִזְבֵחי ג.ִי!"שחיטה של גוי? הרי אי� אי�ור מפורש כזה! 
.Aלמה רק שחיטה של גוי נא�רה, "?ה-א 2ֵֶ+2 4ֵי� ָזְבח. ְוֶהְפ2ֵט. -2ְָאר ְמַלאְכ .

ר יהיה אבל א� הגוי הפשיט את הבהמה או הכי� בה דברי� אחרי� הבש

  .פהעל מותר? אלא על כרח  ג� עניי� אי�ור זה נמ�ר ב

  

                                                 
  לט. פי�קהבמהדורת אב� שמואל    .16

ולוקה על אכילתה מ� גוי ששחט... שחיטתו נבלה ראה רמב"� הלכות שחיטה ד, יא: "   .17

התורה, שנאמר "וקרא ל  ואכלת מזבחו", מאחר שהזהיר שמא יאכל מזבחו אתה למד שזבחו 

  א�ור".
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התורה או�רת בכמה מקומות על אכילת חלב  אי	ור אכילת חלב. -

. מה נקרא "חלב" (ויקרא ז, כג)בהמה, למשל "כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו" 

התורה אינה מבארת. א�  18הא�ור באכילה, ומה הוא 'שומ�' המותר באכילה?

יעשה אד� ששחט בהמה ורוצה להכשיר אותה באכילה? אלו חלקי� כ�, מה 

  פנימיי� יוציא ואלו ישאיר? פעולת הוצאת החלב והגידי� נקראת 'ניקור'.

, (=החלק השומני האחורי בבהמה)הקראי� נהגו אי�ור ג� ב"חלב האליה" 

, ומשמע שיש (ויקרא ג, ט)שנאמר "חלבו האליה תמימה לעומת העצה י�ירנה" 

לא  על־פהחלב והוא א�ור. אבל 'הרבניי�' התירו, כי על פי תורה שב באליה

א� כ�, טוע� החבר, לפי  19נא�ר חלב האליה, ובאליה כלל אי� חלב אלא שומ�.

הקראי� האו�רי� את האליה ע� החלב שלה מה ה� הפרטי� המדוייקי� של 

	-" –האי�ור? עד היכ� יש לנקר את חלב האליה?  ָרה ֶאְצָל!, ְוֵכ� ָהַאְלָיה ָהא(
ֶי2 ָלQָ Mֵדר? ְו9ָ2ֶא ָהֶאָחד ָיִ	יר ְקָצת ַהEָָנב ְוֶאָחד ָיִ	יר ַהIְ 6Iַמ. 2ֶה-א" ג�  .ה(

לאי�ור זה, לשיטת�, אי� פרטי� בתורה, ועל כרח� ה� צריכי� לה�תמ  על 

  מ�ורת המבארת עניי� זה.

  

הנה התורה נתנה �ימני�  מה! העופות הטהורי! המותרי! באכילה? -

 –(=כל שהיא מפר�ת פר�ה ומעלה גרה להבדיל בי� בהמה טהורה לבי� בהמה טמאה 

, א  לא נתנה �ימני� להבדיל בי� עו# טמא לעו# טהור. התורה מנתה טהורה)

מיני� של עופות טמאי�, ומשמע שכל שאר המיני� טהורי�. א   24בשמות� 

ו# בשמו, כיצד יידע א� העו# המ�וי� מאחר ואי� כל אד� יודע לזהות כל ע

נמ�רו לנו �ימניה� של  על־פהשמצא הוא טמא או טהור? אמנ�, בתורה שב

 דור� שהוא עו# : "כל(הלכות מאכלות א�ורות א, טז)אלה, וזה לשו� הרמב"� 

 בו יש א� – ואוכל דור� ושאינו וטמא. המיני� מאלו שהוא בידוע – ואוכל

 זפק או, יתירה אצבע: ה� ואלו טהור. עו# זה הרי אלו, �ימני� משלשה אחד

                                                 
  ראה רמב"� ויקרא ג, ט, שמארי  לבאר מהו ההבדל בי� 'חלב' לבי� 'שומ�'.   .18

וכ  כתב הרמב"� (הלכות מאכלות א�ורות ז, ה): "שלשה חלבי� ה� שחייבי� עליה� כרת:    .19

חלב שעל הקרב, ושעל שתי הכליות, ושעל הכ�לי�. אבל האליה מותרת באכילה, לא נקראת 

חלב אלא לעני� קרב� בלבד, כמו שנקראו חלבי� כליות ויותרת הכבד לעני� קרב�. כמו שאתה 

ב כליות חטה' שהוא טוב�. ולפי שמרימי� דברי� אלו מ� הקרב� לשריפה אומר 'חלב האר�' ו'חל 

לש� נקראו 'חלב', שאי� ש� דבר טוב אלא המור� לש�, ולכ  נאמר בתרומת מעשר 'בהרימכ� 

 את חלבו ממנו'".
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ביד". א  אות� הקראי�, כיצד יידעו  נקל# קורקבנו שהיה או, המוראה והיא

איזה עו# טהור ואיזה עו# טמא, מלבד העופות שאנו מזהי� בבירור את שמ� 

ִמ� ְוָהִייִתי ר.ֶצה 2ְֶ+ָבֵאר ִלי ָהע.6 ַהGָה.ר "שה� מותרי�, כמו יונה או תור. 
י.ָנה א. ת.ר, -ֵמַאִי� ה-א א.ֵמר 2ֵֶאי�  ַהGֵָמא, ז-ַלת ַהְמֻפְרָ	ִמי!, ְרצ.ִני ל.ַמר: �4ֶ

  .ֵמַהGְֵמִאי!" (=חגלה)ְוַאְל4ְַרִכָ+ה  (=ברווז)ַהAְַרְנֹגֶלת ְוָהַאָ-ז ְוַה:.ֵרא 

  

אל . נא�ר על ישר(שמות טז, כט) "אל יצא איש ממקומו ביו! השביעי" -

במדבר לצאת וללקט מ� בשבת, א  אי�ור זה נאמר בלשו� �תומה שאפשר 

ְוָהִייִתי ר.ֶצה �Aֶ+ִ2ֶ ִלי ְגב-ל 'ַאל ֵיֵצא ִאי2 ִמ9ְק.מ.' "לפרשה בפירושי� רבי�. 
ֵצִרי! ַר4ִי!, א. ֵצר. א. ְר2-ת., ִא! ִיְהי- ל. ח(  4ְי.! ַהַ>4ָת, ִא! ה-א ֵבית. א. ח(

ְמב.א., א. 2ְכ-ָנת., א. ְמִדיָנת., א. ִמְגַר2 5ִיר., ַאַחר Aֵ2ֶַבת 'ָמק.!' 	.ֶבֶלת ֶזה 
 על־פה. הקראי� פירשו שאד� לא ייצא מביתו, א  התורה שב"ְוי.ֵתר ִמEֶה

אלפיי� אמה מדברי �ופרי�, וי"ב מיל מ�  –ביארה שהכוונה לאי�ור תחומי� 

  התורה.

  

הנה התורה לא ביארה באופ� מפורט מה  ות נא	רו בשבת?אלו מלאכ -

א�ור לעשות בשבת, אלא רק כתבה באופ� כללי "לא תעשה כל מלאכה" 

"למע� ינוח  –. כמו כ� ציוותה התורה על מנוחה ביו� השבת (שמות כ, י; ועוד)

. לכאורה משמע שהמלאכות הא�ורות ה� (דברי� ה, יד)עבד  ואמת  כמו " 

קשות ומייגעות המונעות מ� האד� את מנוחת הגו#, אבל דווקא מלאכות 

מלאכות קלות ופשוטות הרי ה� מותרות, שאי� ה� פוגעות במנוחת השבת. א  

ְוָהִייִתי ר.ֶצה 2ֶַ+ְרֶאה ִלי ֶגֶדר "הנה, ג� הקראי� מודי� שאי� הדבר כ : 
	-ָרה ַבַ>4ָת, -ַמה ה-א ַה9.ֵנ5ַ ֵמַהֻ:לְ  מ.	 ְוַהֶ:ֶ	ת ְלַהQִיMַ ַהA.ָרה, ַה9ְָלאָכה ָהא(

ָכִלי! -ְ	5ַֻ<ת ָהא.ְרִחי!,  ְוַהAִ9ַיר ל. ְלַטְלֵטל ַהHֵֶפר ַהQָד.ל ְוַהֻ>ְלָח� -2ְָאר ַה9ַא(
ְוִלְטרַֹח 4ְָכל ַמה ֶ>ִ+ְטַרח ָהָאָד! ְלא.ְרָחיו, ְוֵה! 4ְִמנ-ָחה ְוה-א 4ִיִגי5ָה, ְוי.ֵתר 

ָמְתIָ Tמ.TִמEֶה  ַמר: ְלַמ�5ַ ָינ-ַח 5ְַבְ<T ַוא( ָבָדיו ְוָנ2ָיו, -ְכָבר ֶנא? . מצד אחד "5(

א�ור להגיה ולכתוב אות קטנה אחת ב�פר, שזוהי מלאכה קלה ופשוטה, 

וכנראה ג� הקראי� מודי� באי�ור זה, א  מצד שני מותר ל�חוב דברי� 

כבדי� כל היו� ולהתייגע. מותר ג� להזמי� אורחי� ולטרוח �ביב� כל היו�, 

היינו  על א# שזה פוגע במנוחת� של כל בני הבית המארחי�. הרי אילו
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לומדי� הלכות אלה מ� התורה שבכתב בלבד לא היינו מגיעי� למ�קנה זו! על 

כרח  שיש לתורה שבכתב ביאור המ�ביר את כוונתה המדויקת הלכה 

  למעשה.

  

שתי פעולות  אי	ור רכיבה על גבי בהמה ואי	ור משא ומת� בשבת. -

ר בזה. על אלה א�ורות משו� גזירה מדרבנ�, א  כנראה ג� הקראי� נהגו אי�ו

מ.ת ַהQ.ִיי! "כ  מקשה החבר מה המקור שלה� לכ :  ְוָל9ָה ֶנֶאְ	ָרה ְרִכיַבת 4ַה(
הרי התורה לא ציוותה אלא על מנוחת  .20"?4ַַ>4ָת, ְוָל9ָה ֶזה ֶנֶאְ	ָרה ַהHְח.ָרה

, א  לא א�רה על (שמות כג, יב; ועוד)"למע� ינוח שור  וחמור "  –הבהמה של  

שתי פעולות אלה, ה� נהיגה על גבי בהמה וה�  המה של אינו יהודי.מלאכה בב

פעולת ה�חורה, ה� פעולות שאי� בה� טירחה, ומדוע אי� ה� עושי� אות� 

בשבת? אלא ודאי ה� מ�תמכי� על מ�ורת ולא על פירוש הפ�וקי� על פי 

  הפשט.

  

התורה לא האריכה בכל פרטי דיני ממונות, אלא רק  דיני ממונות. -

ע�קה בכמה �וגי ענייני� בדיני� שבי� אד� לחברו. דיי� אינו יכול לדו� דיני 

ממונות על �מ  פ�וקי התורה שבכתב בלבד, והוא מוכרח לקבל הדרכה 

ֵלי ִדינִ "מפורטת ממקור מו�מ  אחר.   י� ִמHֵֶדרְוָהִייִתי ר.ֶצה 2ֶָ+ִדי� 4ֵי� 2ְֵני ַב5(

לימדו  על־פה. חז"ל בתורה שב"'ְוֵאPֶה ַה3ָ2ְ9ִִטי!' ְו'ִכי ֵתֵצא' (=על פי פרשת)

אותנו כמה כללי� חשובי� בדיני ממונות, הנלמדי� מ� הפ�וקי� בדרכי� 

  שונות, ואלמלא כ� אי אפשר היה לדו� מ�ברא אנושית בלבד. 
  

ה-א ָ	ת-!, Iָל �Iֵ2ֶ ַהHָת-!, Iִי =א ְוַה23ָ-ט A4ַ2ֶ.ָרה " דיני הירושה. -
. כלומר, ג� במקומות בה� התורה "על־פהָהי- 	.ְמִכי! ֶאPָא 5ַל ַהA.ָרה 4ְ2ֶ 

האריכה והתייח�ה למקרי� שוני�, עדיי� אי� הדברי� נהירי� די צורכ� מ� 

כל שכ� במקומות  – על־פההפ�וקי�, וה� זקוקי� לתו�פת ביאור בתורה שב

בה� התורה קיצרה ולא האריכה כלל. למשל, בפירוט ההלכות של דיני ירושה. 

לאחר דרישת� של בנות צלפחד לירושת אביה� התורה האריכה וכתבה כמה 

                                                 
  כ  ביארו מפרשי הכוזרי 'קול יהודה' ו'אוצר נחמד'.   .20
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, ולכאורה כל הדיני� מפורטי� ש�, א  יא)- (ראה במדבר כז, ופ�וקי� בדיני ירושה 

 א� הנחלות : "ולדעת(פ�וק יא)� באמת אי� הדבר כ�. כבר כתב האב� עזרא ש

לקבלה". וזהו  אנחנו צריכי� –אשתו  שתירש ומה, הב� את הא� או האב יירש

ְוָהִייִתי ר.ֶצה 2ֶֶאְרֶאה ִדיָניו -ִמ3ָ2ְָטיו 4ְָכל ַהְ+ֻר>.ת "מה שאמר החבר כא�: 
  ."ִמ3ְַר2ַת 4ְנ.ת ְצָלְפָחד

  

ג� מצוות שנראות לכאורה  .פרטי מצוות שכיחות שונות לא נכתבו -

פשוטות וברורות, וא# הקראי� מקפידי� לקיימ�, לא נכתבו בתורה שבכתב 

א. ֵאיכ-ת ַה9ִיָלה ... "ְוָהִייִתי ר.ֶצה 2ֶֶאְרֶאההלכותיה� ותיאור� המדוייק: 
. כיצד נעשית המילה? הקראי� לא נהגו לעשות פריעה אלא "ְוַהOִיִצית ְוַהIָHֻה

הערלה בלבד. כיצד נעשית הציצית? מה� הכללי� של מבנה רק חיתו  

ה�וכה וה�ב ? כל אלה פרטי� שהתורה לא ביארה ואנו מוכרחי� ללמוד 

  .על־פההלכותיה� על ידי מ�ורת התורה שב

  

התורה שבכתב לא ציוותה בפירוש בשו� מקו� על החיוב  תפילה. -

ב גמור מ� להתפלל לקב"ה. אעפ"כ ג� הקראי� ראו במצות התפילה חיו 

ִויָבֵאר ִלי ֵמַאִי� ה-א ַחָ+ב 4ְִתִפPָה "התורה, ואי� אד� יכול להשתמט מחיוב זה. 
  . על כורח� לומר שעניי� זה הגיע אלינו על ידי מ�ורת התורה "א־ללָ 

  .על־פהשב

  

התורה אינה מתייח�ת לעול� הבא, עול� הגמול,  י	ודות האמונה. -

ִמי� 2ֵֶ+2 4ֵית מ.5ֵד ְלָכל ַחי "אלא רק לשכר ועונש בעול� הזה.  -ֵמַאִי� ה-א ַמא(
. ג� הקראי� מאמיני� בעול� הבא, א  �ו# �ו# "?-ְגמ-ל ְועֶֹנ2 ַאַחר ַה9ִיָתה

  מני� לה� זאת? הרי אי� הדבר כתוב בתורה שבכתב!

  

כיצד יש לנהוג כאשר מצוות 'מתנגשות' זו  כללי הלכה וכללי פ	יקה. -

מי יקבע את �דר העדיפויות? כאשר מילה  –קיי� את שתיה� בזו ואי אפשר ל

מלי� או לא מלי�? התורה אינה מתייח�ת לבעיה זו, ואלו  –חלה בשבת 

ְוֵאיD ֵה! ָ<ִני� 9ִ4ְַצוֹת ַה<.ח.ת ז. ֶאת "דברי� שיש לקבוע בה� כללי� ברורי�. 
  .?", ִמי ִנְדָחה ִמ3ְֵני ִמיז., 9ִIַיָלה 5ִ! ַהַ>4ָת ְוַה3ֶַ	ח 5ִ! ַהַ>4ָת
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השתדלותם המרובה של הקראים מוכיחה דווקא על חוסר בטחונם 

  בדרכם ההלכתית

פע� נו�פת על טענה שכבר טע� לעיל  לו) פי�קה(בהמל  חוזר כא� 

, והיא, שהקראי� נראי� כמשתדלי� יותר בעבודת ה' מאשר כב) פי�קה(ב

ִני ר.ֶאה א.ָת! "ה'רבניי�'.  ָבל א( ה�ביר החבר  כג) פי�קה(. לעיל "ִמAַ2ְְ<ִלי!א(

שהשתדלות גדולה לעבוד את ה' אינה מעידה על אמת, ונית� להתקרב אל 

הבורא רק על פי המצוות אשר הוא ציווה אות� ולא על פי שכל אנושי. כא� 

מו�י# החבר ומ�ביר באופ� פ�יכולוגי מה באמת עומד מאחורי ההשתדלות 

(=אות� אלה ְוַה9ְִתַחIְִמי! "שי המצוות שלה�: הגדולה של הקראי� במע

ב.ָדה ִלְמֶלאֶכת ַהָ>ַמִי! י.ֵתר ִמAַ2ְְ<ִלי! ֵמע.ֵ@י  הפועלי� על פי שכל� והבנת�) )54ָ
ְמֶלאֶכת ה' ַהְמֻצִ-י! 5ֶָליָה, ִמ3ְֵני 2ֵֶאPֶה ִבְמנ-ָחה 4ְַמה ֶ>ִ:4ְל- ִמ9ְֶלאֶכת ה', 

=ֶקת ח.ֵלק, ְוֵאPֶה Iַה.ֵלD 9ִ4ְַד4ָר -ָבְטָחה ַנפְ  Iַ !2ָה.ֵלD 5ִ4ָיר, N2ֶא ִהְזַ<9ְנ- ְלַמח(
ָחל-; ַל9ְִלָחָמה -ְמֻל9ָד  (=חרבות) � 2ְ4ִָלִחי!ֵ+יֵאיֶנ8- י.ֵד5ַ ַמה ִ+ְפQַע, ְוה-א ִמְזַ< 

M4ָ" )דועה הרי הוא כאד� ההול  כלומר, מי שיש לו מ�ורת ברורה וי .לז) פי�קה

בעיר, והוא רגוע ושלו ובעל בטחו�, ויודע שהוא פועל נכו�. לעומתו מי שנשע� 

רק על �ברתו והבנתו הרי הוא כאד� ההול  במדבר, והוא שרוי בפחד שמא 

T ַמה ֶ>ַאAָה ר.ֶאה ֵמִהAַ2ְְ<ל-ָת!, ְוַאל ְיOֶ5ַלְ " כל רגע עלול להיפגע. T ְוַאל ַיִ>יא(
ַמה ֶ>ַאAָה ר.ֶאה ֵמִרְפי.� ַהְמֻק4ִָלי!, ְרצ.ִני ל.ַמר: ָהַר4ִָני!, Iִי ֵאPֶה 4ְִ:2- 

. (ש�) "ִמְבָצִרי! ְלִה4ֵָצר 4ֶָה!, ְוֵאPֶה 2.ְכִני! 5ַל 5ְַר@.ָת! 5ִ4ְיר ְקד-ָמה -ְבצ-ָרה

יי�' נראי� אז נכו� שהקראי� משתדלי� יותר בעבודת ה' שלה�, ו'הרבנ

עצלי� יותר, א  אי� מכא� הוכחה לאמיתות הקראות, אלא אדרבה, זוהי 

  הוכחה לחו�ר בטחונ� בתיאוריית הקנה הרצו� עליה ה� נשעני�.

ישנה אצל הקראים בעיה שאינה ניתנת לפתרון: מצד אחד, לא יתכן 

שכל אחד יעשה הישר בעיניו, אך מצד שני אין הם מכירים בסמכות 

  התורה שבכתבחכמים מלבד 

אילו היו הקראי� מ�כימי� ביניה� על פ�קי הלכה הנכוני� לכל, והיו 

נוהגי� כול� בדר  אחת ברורה, על �מ  קבלת הנהגה מו�כמת, קשה יותר 

, על־פההיה לחלוק על דבריה�. אלה טועני� למ�ורת אחת על פי תורה שב

היה להכריע בזה. א  הנה  � למ�ורת מקבילה, ולכאורה אי אפשרואלה טועני
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באמת אי� לקראי� מ�ורת ברורה ומו�כמת. חכמי הקראי� לא כתבו �פרי 

הלכה המחייבי� את כול�, אלא כל אחד מחכמיה� כתב לו �פר הלכה כפי 

הבנתו וכפי דעתו, וכל אחד ואחד מקהל הקראי� מקיי� את המצוות רק על 

ציאות כזאת בה כל אחד על פי השכל האנושי בלבד. במ –פי הבנתו והשגתו 

נוהג על פי תפי�תו, ואיש הישר בעיניו יעשה, הופכת התורה להיות הרבה 

תורות, והדבר עומד בניגוד גמור לציווי התורה שבכתב: "תורה אחת ומשפט 

Iִי ַהA.ָרה ". בוודאי אי� זה רצו� הקב"ה. (במדבר טו, טז; ועוד)אחד יהיה לכ�" 
ת -ִמ3ָ2ְט ֶאָחד, -ְכִפי ְ	ָבָרָת! ִיְר4- ַהA.ר.ת Iְִפי ְ	ָבַרת ִהְזִהיָרה 5ַל A.ָרה ַאַח 

  .)21לח פי�קה( "Iָל ֶאָחד ֵמֶה!

מצב בו כל אחד נוהג על פי הבנתו הוא א# מצב לא יציב, שהרי הבנתו 

א� ילמד ויבי� הבנה חדשה, או יפגוש אד�  –זו יכולה להשתנות בכל יו� 

א אד� עובד את בוראו בכל יו� בצורה אחרת. שי�ביר לו משהו אחר. נמצ

מֹד 5ַל A.ָרה ֶאָחת, Iִי ְבָכל י.! Aְִתַחֵ<2 ל. ַד5ַת ְוי.ִ	י6 " ְוע.ד: Iִי ָהֶאָחד =א ַי5(
.A5ְ>ַ ַקתAָ5ְק 4ְַהAַ5ְ+ֶ2ֶ Dע ִמי 2ְֶ+2ִיֵבה- ִבְט5ָָנה ְוָצִריQְַוִיְפ ,.A5ְ>ַ" (ש�) יתרה .

! ג� א� יחליטו חכמי הקראי� שמצב זה הוא מצב לא טוב ולא תקי�, מזו

תהיה זו קבלת �מכות חכמי�, וה� הרי  –ויקבעו אחידות מנהגי� לכול� 

מתכחשי� ל�מכות שכזאת. הרי טענת� העיקרית היא שאי� ה� נאמני� 

אלא, כביכול, לדבר ה' עצמו כפי שנית� בתורה שבכתב, ולא לביאורי� של 

ִא! ִנְמָצֵא! ַמְ	Iִיִמי! ֵנַדע Iִי ֵה! ְמֻק4ִָלי! ֵמֶאָחד א. ֵמַר4ִי! וְ "חכמי�! 
 !AְֶמIַ	ְִה Dָמה, ְוֹנאַמר ָלֶה!: ֵאיIָ	ְֵליֶה! ַהַה 2ְֶ:ָדמ-!, -ִמ� ַהִ<י� 8ִ2ְֶכ3ֹר 5(

? ְוִא! ָאְמר-: �Iֵ ֶאל 3ִָני! ַר4ִי! א־ל4ְִמְצָוה 3ְל.ִנית ְוַהַ<5ַת ַמְכַר5ַת 4ְִדְבֵרי ָה 
ַנת ַהַ:4ָָלה  –ָהְיָתה ַד5ַת 5ָָנ� א. ִבְנָיִמי� א. 2ָא-ל א. ז-ָלָת!,  ִחְ+ב- 5ְַצָמ! ַט5(

  .(ש�) "ִמ9ִי 2ֶה-א י.ֵתר ַקְדמ.�

ממילא כל תורת הקראי� נשענת על �ברות אנושיות קלושות, ואי� 

מבי� שאי� לה� אחיזה בעבודת בטענותיה� אחידות, וכל בעל הגיו� ותבונה 

  ה' האמיתית.

                                                 
  לט. פי�קהבמהדורת אב� שמואל    .21
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  פרק מו

  סמכות חכמים
  מז- לטפיסקאות 

  

  המחויבות שלנו לשמוע לדברי חכמים

את התורה שבכתב ללא מ�ורת  לאחר שהוכיח החבר שאי אפשר להבי�

וללא ביאור מו�כ�, וממילא משו� כ  כל השקפת� של הקראי� אינה יכולה 

להחזיק מעמד, עובר החבר לה�ביר מדוע אנו מוכרחי� לשמוע לדברי חכמי 

  : 22ולא לחכמי הקראי� על־פהתורה שב

ָכִמי! ְ	מ-ָכה 5ַל" ַהַ:4ָָלה  Iִי ֵה! ַר4ִי! ְוֵאPֶה ְיִחיִדי!, ְוַד5ַת ַהח(
ָכִמי! ַמְ	Iִיִמי! ְוֵאPֶה  ֵמַה8ְִביִאי!, ְוֵאPֶה ְ	ָבָרא ְגִריָדא ִבְלָבד, ְוַהח(

ָכִמי! ִ<ְבֵריֶה! ִמ� ַה9ָק. ,ח.ְלִקי! ִפP- ִא! ָהי-  !ְוַהח( 2ֶר ִיְבַחר ה', ַוא( א(
 ֶPִריָדא ִמ� ַהִ<י� ָהָיה ְלַק4ְָל!, ְוֵאQְ !ָבָרָתHְָדִני! ִמ�Iֵ !23לח פי�קה(" ה ֵאיָנ(.  

  רבי�. יי�נהרבחכמי הקראי� מעטי� ה�, וחכמי   .1

אינ� מ�ברא בלבד, אלא ה� קיבלו דבריה�  על־פהדברי חכמי תורה שב  .2

מ� הנביאי� שקדמו לה�, כמאמר המשנה הראשונה באבות: "משה קיבל 

תורה מ�יני ומ�רה ליהושע, ויהושע לזקני�, וזקני� לנביאי�, ונביאי� מ�רוה 

  לאנשי כנ�ת הגדולה". דברי המ�ורת עברו את ה'�ינו�' של הנביאי�.

זה בכל דבר, הואיל וכל חכמת� נשענת חכמי הקראי� חולקי� זה ע�   .3

על שכל אנושי ועל הבנת� את הפ�וקי�, אי� כל אחד מה� מבי� כמו חברו 

וג� אי� הוא מחויב לדברי חברו. לעומת זאת חכמי ישראל מעבירי� את 

                                                 
רת אב� שמואל הקטע המצוטט אלה ה� דברי החבר. אמנ� על פי מהדורת על פי מהדו   .22

אב� תבו� ומהדורת שילת אלה ה� דברי מל  כוזר (ודברי החבר מתחילי� להל� במילי� "תורתנו 

  קשורה בהלכה למשה מ�יני").

  לט. פי�קהבמהדורת אב� שמואל    .23
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המ�ורה כמו שקיבלו אותה, ולא נחלקו אלא בפרטי� אבל לא בכללי�, 

  ובפירוש המקובל מ�יני אי� מחלוקת.

שהיו מורי� הוראות לכל ישראל, היו  –ה�נהדרי�  –בית הדי� הגדול   .4

יושבי� בלשכת הגזית שבמקדש, וזהו "המקו� אשר יבחר ה'", והיתה 

לדבריה� �ייעתא דשמיא מיוחדת, וזכו לכוו� דבריה� לדעת המקו�. התורה 

והי, א־לאינה עניי� לשכל ול�ברא בלבד אלא היא מחוברת לעניי� ה על־פהשב

  כ� יש לדבריה� של חכמיה קיו� נצחי.ועל 

  סמכות חכמים נובעת מכוח מצוות התורה, ומקום חכמי תורה 

  הוא בבית המקדש על־פהשב

יונקי� את �מכות� מ� התורה עצמה, שהרי  על־פהחכמי תורה שב

 דבר ממ  יפלא : "כייא)-(דברי� יז, חהתורה חייבה אותנו לשמוע אל דבריה� 

 וקמת בשערי , ריבת דברי לנגע נגע ובי� לדי� די� בי� לד� ד� בי� למשפט

 ואל הלוי� הכהני� אל ובאת בו. הי א־ל ה' יבחר אשר המקו� אל ועלית

 על ועשית המשפט. דבר את ל  והגידו ודרשת הה�, בימי� יהיה אשר השופט

 ככל לעשות ושמרת ה', יבחר אשר ההוא המקו� מ� ל  יגידו אשר הדבר פי
 לא תעשה, ל  יאמרו אשר המשפט ועל יורו  אשר התורה פי על .יורוR אשר
  ".ושמאל ימי� לR יגידו אשר הדבר מ� ת	ור

יתרה מזו, התורה א# החמירה מאוד בעונשו של מי שימרה את דברי 

 לבלתי בזדו� יעשה אשר "והאיש: (ש� פ�וק יב)חכמי� ולא יקבל את דבריה� 
 האיש ומת השופט, אל או היRא־ל ה' את ש! לשרת העומד הכה� אל שמוע
. התורה נותנת לדברי חכמי� תוק# וכוח על מנת מישראל" הרע ובערת ההוא

  שדבריה� יתקבלו ויישמעו בכל ישראל.

הוא  –"הכהני� הלויי�"  –על פי הפ�וקי� הנ"ל, מקומ� של החכמי� 

"המקו� ההוא אשר יבחר ה'". ואכ�,  –בבית המקדש, במקו� המקודש ביותר 

ה�נהדרי� הגדולה, שהיא ה�מכות ההלכתית הגבוהה ביותר, היתה יושבת 

בבית המקדש בלשכת הגזית, ומורה הלכה ומבארת את המצוות, ומש� היתה 

"כי מציו� תצא תורה ודבר ה' מירושלי�". מצב זה  –יוצאת תורה לכל ישראל 

  וא המצב האידאלי, בו התורה ה�מוכה למקדש ה על־פהשל תורה שב

והי והשראת השכינה, ושואבת א־למחוברת וקשורה אל העניי� ה על־פהשב
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את כוחה ואת �מכותה בחיבור הנעלה ביותר בי� שמי� ואר�. באופ� זה 

מובטחי� היו החכמי� בבית הדי� שיזכו לכוו� דעת� עד כמה שאפשר לרצו� 

  ה'.

הבי� את משמעות כוח� של על פי ביאור זה של ריה"ל אנו יכולי� ל

חכמי�, שהרי �מכות� ותורת� נובעת באופ� ישיר מ� החיבור הגדול ביותר 

  של שמי� ואר�, מקו� המפגש של האי� �ו# ע� העול�. 

א� כ�, יש לנו שתי מצוות של תורה המחייבות אותנו לשמוע לדברי 

"ושמרת אחת מצַות עשה ואחת מצַות לא תעשה: מצות עשה של  –חכמי� 
"Rור מ� הדבר אשר יגידו , ומצות לא תעשה של לעשות ככל אשר יורו	לא ת"

  .24לR ימי� ושמאל"

מכוח ציווי זה של תורה יכולי� חכמי� לתק� תקנות ולגזור גזרות, וא# 

להו�י# מצוות, וא# על מצוות מדרבנ� אנו מברכי� "אשר קדשנו במצוותיו 

. כיצד אנחנו מברכי� שבת כג ע"א)(ראה  "והיכ� ציוונו? מלא ת	ור!" –וציוונו" 

"אשר קדשנו במצוותיו וציוונו" על מקרא מגילה בפורי�, ועל הדלקת נר 

חנוכה, ועל קריאת הלל במועדי� מיוחדי�, ועל נטילת ידי�, ועל הנחת עירוב 

הרי כל המצוות האלה ה� מצוות מדרבנ�, מדברי חכמי�, והקב"ה עצמו לא  –

לא היו אלה חכמי� שהורו לנו לעשות כ�?! אלא ציווה אותנו עליה� בתורתו א

אנו מחויבי� לעשות כ� מכוח הציווי של "ולא ת�ור מ� הדבר אשר יגידו ל ", 

ועל כ� אנו ג� יכולי� לבר  ולומר "וציוונו", משו� שאנו מחויבי� מ� התורה 

  לשמוע לדברי חכמי�.

 כא� מחדש ריה"ל חידוש מעניי�, שהוא ב�י� לשיטתו ביח� לתורה

, רוצה לומר ביאור התורה ודרשותיה, על־פה: עיקר תורה שבעל־פהשב

וחידוש מצוות מדברי חכמי� (כמו קביעת חגי פורי� וחנוכה, ומצוות קריאת 

מגילה, והדלקת נר חנוכה, ונטילת ידי�, ועוד), וכ� גזירת גזירות המבטלות 

ות מצוות מ� התורה (כמו הגזירה שלא לתקוע שופר בראש השנה שחל להי

כל זה קבעו לנו חכמינו ז"ל בזמ� שהיתה בע� ישראל נבואה,  –בשבת, ועוד) 

ובזמ� שבית המקדש היה קיי�. מצב כזה הבטיח חיבור של חכמי התורה אל 

והי, כפי שציוותה התורה כנ"ל. אמנ�, לאחר חורב� בית המקדש א־להעניי� ה

                                                 
ועיי� הקדמת הרמב"� והרמב"� ל'�פר המצוות' לעניי� היח� בי� דברי תורה לדברי חכמי�,    .24

  ואכמ"ל.



י   112 ש י ל ש ר  מ א  מ
 

לחדש מצוות וגלות ע� ישראל ניטל כוח� של חכמי�, ושוב אי� ה� יכולי� 

ְוִאP- ָהי- ֻחֵ:ינ- י.ְצִאי! ַאַחר ַהQָל-ת =א ָהי- ִנְקָרִאי! 'ִמְצוֹת', ְו=א "באופ� זה. 
ֵליֶה!, ַאD ָהי- א.ְמִרי! 4ֶָה! 2ֵֶה! 'Aַָ:ָנה' א. 'ִמְנָהג' )5 Dָהִיינ- ַחָ+ִבי! ְלָבֵר" 

  .לט) פי�קה(

לחכמים כוח וסמכות לבאר את  חידושו הגדול של ריה"ל: התורה נתנה

התורה, לתקן תקנות ולגזור גזירות, ועליהם לא חל איסור "לא תוסף 

  עליו ולא תגרע ממנו"

מל  כוזר מעלה את אחת השאלות הקשות בנושא �מכות� וכוח� של 

. כיצד מ) פי�קה( "ֵאיD ִיAֵָכ� ֶזה 5ִ! '=א ת.ֵ	6 5ָָליו ְו=א ִתְגַרע ִמ89ֶ-'"חכמי�: 

יכולי� חכמי� לתק� תקנות ולהו�י# מצוות על מה שציוותה התורה, והרי 

התורה עצמה א�רה זאת. פעמיי� מופיע בתורה האי�ור להו�י# מצוה על 

 אתכ! מצוה אנכי אשר הדבר על תו	יפו לאמצוות התורה או לגרוע מה�: "
אתכ�"  מצוה אנכי אשר היכ�א־ל' ה מצות את לשמור ,ממנו תגרעו ולא

 לעשות, תשמרו אותו אתכ� מצוה אנכי אשר הדבר כל ; וכ� "את(דברי� ד, ב)

  .(ש� יג, א)" ממנו תגרע ולא עליו תו	6 לא

טע� המצוה מוב�, והוא א# מתיישב היטב ע� כל מה שלימד אותנו 

ריה"ל בעבר: רק הקב"ה יודע לשער את המעשי� אשר על האד� לעשות כדי 

מצוות התורה ה� הדר  הנכונה, וכל הו�פה  והי.א־ללהתקרב ולזכות בעניי� ה

עליה� או גריעה מה� תביא לידי קלקול. כיצד יכולי� חכמי� להו�י# מצוות 

  על מצוות התורה, והרי זה אי�ור מפורש!

מ� ה�ת� היתה זו אחת מטענות הקראי� כנגד החכמי�, א  היא 

  מוצגת כא� כשאלה של מל  כוזר.

ז"ל עצמ�, וא# בראשוני� העלו ואכ�, ע� שאלה זו כבר התמודדו ח

  שיטות שונות בכדי לה�ביר את גדרי אי�ור "בל תו�י#" ו"בל תגרע".

 די� לבית ויש "הואיל: (הלכות ממרי� ב, ט)כ  ני�ח שאלה זו הרמב"� 
 אי	ורי להתיר לה� יש וכ� לדורות, אי	ורו ויעמוד המותר דבר ולא	ור לגזור
  .ממנו'?" תגרע ולא עליו תו	י6 'לא תורה שהזהירה זה מהו שעה, לפי תורה

מ� הגמרא משמע שעובר על אי�ור "בל תו�י#" רק מי שמו�י# בפרטי 

המצוה, כגו� שמטיל חמש ציציות במקו� ארבע, או נוטל חמשה מיני� שלולב 
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במקו� ארבעה, או שמניח חמש פרשיות בתפילי� במקו� ארבע, וכ� 

יי� רש"י על התורה דברי� ד, ב, (ועכשמח�יר מפרטי המצוה עובר על "בל תגרע" 

  .ובהשגת הראב"ד על הרמב"� ש�)

ה�ביר את גדר אי�ור "בל תו�י#" ו"בל תגרע" באופ�  (ש�) הרמב"!

 לעול! הדבר ולקבוע מה� לגרוע ולא תורה דברי על להו	י6 "שלאאחר: 
 הרי . כיצד?על־פהשב בתורה בי� שבכתב בתורה בי� התורה, מ� שהוא בדבר
 א	ר הכתוב שזה למדו השמועה מפי אמו'. בחלב גדי תבשל 'לא בתורה כתוב
 מותר העו6 בשר אבל חיה, בשר בי� בהמה בשר בי�, בחלב בשר ולאכול לבשל
 וא!, גורע זה הרי -בחלב  חיה בשר ויתיר די� בית יבוא א! התורה. מ� בחלב

 זה הרי - התורה מ� א	ור והוא הגדי בכלל שהוא ויאמר העו6 בשר יא	ור
. כלומר, אי�ור "בל תו�י#" ו"בל תגרע" אינו מתייח� לאד� הפרטי "מו	י6

אלא לבית הדי�, ועל בית הדי� מוטל אי�ור להו�י# אי�ורי� על מה שאמרה 

, אבל א� הו�יפו אי�ורי� והודיעו ולומר שה� א�ורי� מ� התורהתורה 

  אי� בכ  אי�ור "בל תו�י#". – מדבריה�שאלה אי�ורי� 

 אפילו דעתי "ולפיהו�י# גדר נו�#:  (דברי� ד, ב)בפירושו לתורה  הרמב"�
 כירבע! מלבו שבדה בחדש חג שעשה כגו� עצמה, בפני מצוה לעשות בדה

לשיטתו אי�ור זה שיי  לכל אד�, ומה שחכמי�  .בלאו" עובר, )לג יב, מלכי� א'(

רק משו� שמצאו לכ  א�מכתא מ� הו�יפו מצוות על מצוות התורה היינו 

  25.(עיי� ש� בדבריו), ואלמלא כ� לא היו מו�יפי� התורה

=א "ריה"ל מציג גישה אחרת לחלוטי�, שונה מכל מה שראינו עד כה: 
ַמר ֶזה ֶאPָא ֶלָהמ.�, Iְֵדי N2ֶא ְיַחְ<2- ִמLְִכָל! ְוִיְתַחIְמ- ִמַ<Aָ5ְ! ְוִיְק4ְע-  ֶנא?

. ראשית, אי�ור מא) פי�קה(" Iְמ. 2ֶע.ִ@י! ַהָ:ָרִאי!ְל5ְַצָמ! A.ר.ת ֵמַהָ:2ָָת! 

זה אינו חל על חכמי� אלא על 'ההמו�', רוצה לומר שלא כל אד� יכול לבוא 

ולפרש את התורה ולהחליט מה כתוב בה, אלא רק לחכמי� מותר לעשות כ�. 

אדרבה, אזהרה זו לא באה להגביל את כוח� ו�מכות� של חכמי� אלא היא 

תת לה תוק#. דע ל , היהודי הפרטי, כי רק לחכמי� ולנביאי� יש באה ל

הזכות לפרש את התורה ולהו�י# עליה, לתק� תקנות ולגזור גזרות, אבל ל  

                                                 
וראיתי ב�פרו של הרב טולדאנו כא� ביאור ארו  בו הוא מראה דוגמאות רבות, ומוכיח    .25

אי  דברי חכמי� במצוותיה�, בתקנותיה� ובגזרותיה�, נשעני� על פ�וקי התורה והנביאי�. אי� 

  המצאות ודברי� חדשי� אלא הבנה של עומק הפ�וקי� ורצו� ה'. אלה
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ָמר.: "באופ� פרטי א�ור לעשות כ�.  2ֶר ָאֹנִכי 'ְוָהָיה ַמא( =א ת.ִ	יפ- 5ַל ַהָ<ָבר א(
ְתֶכ! 5ַל ְיֵדי ֹמ2ֶה ְו5ַל ְיֵדי ָנִביא ִמִ:ְרT4ְ , 5ַל ַמה ֶ>Oִִ-יִתי ֶא 'ְמַצֶ-ה ֶאְתֶכ!

Tא�ור להו�י# על מה שכתוב ועל מה שציוו משה והנביאי� "ֵמַאֶחי .

  והחכמי�.

על פי זה מ�ביר ריה"ל כמה מעשי� המ�ופרי� ב�פרי הנביא, 

  שלכאורה נעשו שלא על פי התורה: 

ֵרי מ2ֶֹה ְוָהְיָתה ִמְצָוה, Iְמ. 5ָ2ֶָ@ה -ְכָבר ָאנ- ר.ִאי! ַמה ֶ>8ְִק4ַע ַאח( "
ָלה ע.ל.ת 4ְז-ַלת ַה9ְִז4ֵַח, ְו5ָָ@ה ֶהָחג  2ְ=מֹה 2ִֶ:ֵ<2 ֶאת D.A ֶהָחֵצר ְוֶה5?

-ַמה ֶ>Iַָתב ָ<ִוד -2ְמ-ֵאל ִמHֵֶדר ַהְמ2.ְרִרי!  ,2ְִב5ַת ָיִמי! ְו2ְִב5ַת ָיִמי!
ְלִמְצוֹת Aְִמיד.ת, -ַמה ֶ>5ָָ@ה 2ְ=מֹה ַב9ְִקָ<2, -ַמה 2ִֶה8ִיַח  4ַ4ִַית, ְוָהי-

ִמיד 5ְֶזָרא 4ְַבִית 2ִֵני 5ַל ְקָהל. ָלֵתת  ִמ9ַה 5ָ2ֶָ@ה מ2ֶֹה ַב9ְִד4ָר, -ַמה ֶ>ֶה5?
ִמי<- ִבְמק.! ָהָאר.� Aְכ-ָנה ֶ>  Aָל- ְלָפֶניָה 2ְִלי2ִית ַהֶ>ֶקל, -ַמה ֶ>ֶה5?

ב-ר 2ֶָ+ְדע- Iִי ָהָאר.� Qָנ-ז ְל2ָ!   .לט) פי�קה(" ַה3ָרֶֹכת, 54ַ(

למשל, אחת הדוגמאות אליה� מתייח� ריה"ל היא חנוכת בית המקדש 

עולה  י)- �ו; דברי הימי� ב' ז, ח- (מלכי� א' ח, �העל ידי שלמה המל . מ� הפ�וקי� 

יו�, וע�  14ש יחד ע� חג ה�וכות במש  ששלמה המל  חגג את חנוכת המקד

ישראל לא ציי� באותה שנה את יו� הכיפורי�! כיצד עשה זאת? מ�ביר 

ריה"ל: הכל נעשה בה�כמת חכמי�! לחכמי� הנמצאי� �מו  למקדש 

והי יש את ה�מכות להו�י# על מצוות התורה ולגרוע א־לומחוברי� לעניי� ה

  26מותר!מה�, וכל מה שנעשה בהתייעצות אית� הוא 

                                                 
אמנ� מ� הגמרא (מועד קט� ט ע"א) משמע שהיו צריכי� מחילה מיוחדת על כ  שלא    .26

קיימו את יו� הכיפורי� באותה שנה, ולכאורה דברי ריה"ל אינ� עולי� בקנה אחד ע� דברי 

  הגמרא.

ריה"ל חולקי� על דברי חז"ל בגמרא ועל הבנת שאר  ואולי, צרי  לומר, על מנת שלא יהיו דברי

ראשוני�, שג� ריה"ל עצמו לא בא לומר שחכמי� יכולי� להו�י# ולגרוע ממצוות התורה, אלא 

כל הדיו� הוא רק על �מכות חכמי� להו�י# גזירות ותקנות כ�ייגי� למצוות התורה. כי לכאורה, 

� שהתורה אינה שלמה והיא צריכה א� אתה מו�י# �ייגי� על המצוות אתה לכאורה טוע

לוהי - תיקוני� ושיפורי�! על כ  אומר ריה"ל, שהואיל וחכמי� היו מחוברי� למקדש ולעניי� הא

על כ� ה� היו יכולי� להו�י# �ייגי� ותקנות (ואי� הוא ד� בהו�פה וגריעה של מצוות 

  דאורייתא!).
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 כאמור, גישה זו של ריה"ל היא חידוש גדול, ונותנת לחכמי� (עד �ו#

ימי בית שני) �מכות גדולה מאוד. אמנ�, גישה זו אינה הגישה המקובלת 

  בראשוני� ובאחרוני�, ונראה שנדחתה מ� ההלכה.

האם יש טעם ומשמעות גם לפרטי המצוות? נראה שנחלקו בזה 

  מג) פי�קה( הרמב"ם וריה"ל

ה�כימו רוב חכמי ישראל לדורותיה� שיש למצוות התורה טע�,  כבר

וה� ודאי לא ניתנו לנו רק כדי לשעבד אותנו לעבודת ה' (וראה מה שכתבנו 

בזה במאמר ראשו� פרק יז). משו� כ  ראו לנכו� חז"ל ורבותינו לחפש ולמצוא 

טעמי� וה�ברי� למצוות השונות, באופ� שיית� לאד� קורת רוח בהבנת 

ת הדברי� במעשי המצוות אשר הוא עושה, מלבד הנימוק הברור והמחייב כוונ

שזוהי גזרת מל . אמנ�, לא תמיד אנחנו מביני� את טע� המצוה, ויש מצוות 

שאי� אנו יורדי� ל�ו# עניינ�, ואי� אנו מוצאי� בה� טע� מ�פיק ליישב את 

תנו, דעתנו. ג� באות� מצוות לה� אנו מוצאי� טע� וה�בר המיישב את דע

ברור לנו שאי� זהו בהכרח הטע� האמיתי או הטע� היחיד למצוה זו. כאמור, 

  זוהי דעת� של רוב חכמי ישראל.

בר�, כיצד יש להתבונ� בפרטי המצוה? הא� ג� לפרטי המצוה יש 

לחפש טעמי�? הא� כאשר אנו מחפשי� טע� כללי למצוה אנו צריכי� 

  להתאי� אותו לכל פרטי המצוה ג� כ�?

  מר שבשאלה זו נחלקו הרמב"� (במורה נבוכי�) וריה"ל.נראה לו

הרמב"� כתב בפירוש שאי� צור  לחפש טעמי� לפרטי המצוות אלא 

(בראשית רבה רק למצוה באופ� כללי. כ  הוא למד וביאר את מאמר חז"ל הידוע 

"וכי מה אכפת לו להקב"ה בי� מי שהוא שוחט מ� הצואר למי : פמ"ד, א, ועוד)
העור6? הוי אומר לא ניתנו המצוות אלא לצרו6 בה� את שהוא שוחט מ� 

: "מה שראוי שכל של� (מורה נבוכי� ח"ג פכ"ו). וזה לשו� הרמב"� הבריות"

בשכלו יאמי� בו בעניי� זה הוא... שלכל המצוות יש בהכרח טע�, והציווי 

ואילו הפרטי! שלה� ה! אשר עליה! נאמר עליה� נית� לתועלת כלשהי, 
. דוגמא לזאת שהריגת בעלי חיי� מתו  הכרח וי בלבדשה! בגלל הציו

התזונה הטובה תועלתה ברורה... אבל שזה יהיה בשחיטה, ולא בנחירה, 

אלה וכיוצא בה� לצרו# בה�  –ובחיתו  הוושט ובית הבליעה במקו� מ�ויי� 
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את הבריות. ...מכיוו� שההכרח מביא לאכילת בעלי חיי� כוו� למוות הקל 

ת הביצוע. שכ� אי אפשר לערו# אלא בחרב או כיוצא בה, ביותר יחד ע� קלו

  ואילו לשחוט אפשר בכל דבר, ולהקלת המוות התנו שה�כי� תהיה חדה".

כלומר, טעמה של מצות 'שחיטה' הוא פשוט: אד� זקוק לצור  חיותו 

לאכול בשר בעלי חיי�, ולש� כ  הוא נזקק להמית בעלי חיי�. התורה מתירה 

ולהמיתה במיתה הקלה ביותר  למעט את צער הבהמהנת זאת, א  היא מעוניי

. לפי טע� זה כל מיתה מהירה שאי� בה (וראה מה שביאר הרמב"� ש� בפרק מח)

יי�ורי� צריכה היתה להיות מותרת, כגו� לערו# את ראש הבהמה מ� העור# 

(בחרב או בקופי�), 'ולא אכפת לו לקב"ה בי� מי שהוא שוחט מ� הצוואר למי 

 –מ� העור#', א  התורה קבעה אפשרות מ�ויימת אחת בלבד  שהוא שוחט

משו� שזוהי פעולה נוחה שנית� לעשותה ביתר קלות.  –שחיטה מ� הצוואר 

רוצה לומר, ג� פעולה של עריפת הראש מ� העור# מקיימת את תכלית 

המצוה, ואי� בה צער לבהמה, א  התורה 'החליטה' על שחיטה מ� הצוואר 

  יגת בהמה באופ� אחר יהיה פ�ול.בלבד, וממילא כל הר

עוד כותב הרמב"� ש�: "דוגמא למהות האמיתית של עניי� הפרטי� 

הוא הקורב�. כי לציווי להקריב קורבנות יש תועלת רבה ברורה, ...א  שקורב� 

זה כבש וזה איל, ושמ�פר� מ�פר מ�וי�, לזאת לעול� לא יינתנו טעמי�. 

ו מפרטי� אלה הוזה הזיה לדעתי, כל מי שיתע�ק במת� טעמי� למשה

ממושכת... . מי שמדמה שלפרטי� אלה אפשר לתת טעמי� רחוק מ� האמת 

 -כמי שמדמה שלמצוה בכללותה אי� תועלת מציאותית. דע שהחכמה חייבה 

שיהיו פרטי� שאי אפשר לתת לה�  –רצה תאמר שההכרח גור�  –וא� 

, היו שואלי� כ� טעמי�. ...מפני שא� תאמר "מדוע שבעה כבשי� ולא שמונה"

לו אמר "שמונה" או עשרה" או "עשרי�". והרי בהכרח אי� מנו� ממ�פר. ומה 

שקבעו בעניי� זה תמיד שלכל יש טעמי�, ומה שטעמו התברר לשלמה, היא 

  התועלת של אותה מצוה בכללותה ולא המעקב אחר פרטיה".

 א� כ�, דבריו של הרמב"� ברורי�. טע� המצוה נית� למצוה בכללותה,

א  לפרטי המצוה אי� מקו� לחפש טעמי�, ובהכרח שיהיו פרטי� שאי� בה� 

טע�. אי� זה פוג� בחכמתה של המצוה אלא זהו כורח שאי אפשר להימנע 

  ממנו.

  א  נראה שריה"ל �בור אחרת.
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עד כמה ריה"ל רואה  צט)- (פי�קאות צחכבר ראינו לעיל במאמר ראשו� 

שבי� באופ� מדויק ומדוקדק, חשיבות בפרטי�, ומבי� שפרטי המצוה מחו

ונעשו בשיעור זה על ידי החכמה העליונה על מנת להכי� את האד� לקבלת 

והי. לשיטתו של ריה"ל ג� לפרטי� ישנה משמעות, ולכל פרט יש א־להעניי� ה

טע� ותכלית. ריה"ל משווה ש� את פרטי המצוות לענייני הטבע, כגו� הרכב 

מינו� מדויק של י�ודות ושל חו� הצמחי� ובעלי החיי�, שה� מורכבי� מ

ישתנה כל אותו הצמח או בעל  -וקור, וא� ישתנה בהרכב� פרט אחד קט� 

  החיי�.

א  באמת, בבואנו לחקור את טעמי המצוות ולהבינ� לעומק, לא נוכל 

להקי# את כל משמעות� של המצוות. אי� לאד� אפשרות להקי# את ההבנה 

�ביר לעצמו משמעותו של פרט זה של כל הפרטי�, ולפעמי� הוא יתקשה לה

ָלִקי!, Iִי "או אחר. על כ� מדגיש ריה"ל:  2ֶIְִ+ְת4ְָרר- ַהIְָלל.ת ַאל �AֵAִ ִלT4ְ ַלח(
. כלומר, א� הבנת את הטע� הכללי של מג) פי�קה( "ַהְר4ֵה Iָ+ִ2ֵֶנ	 4ֶָה! ַהGָע-ת

המצוה, אל תהרו� את כל הבניי� א� לא הבנת את אחד הפרטי�. אחר 

שהבנת את החכמה הטמונה במצוה, וראית את החכמה הטמונה בשאר 

המצוות, עלי  להבי� שיש כא� חכמה גדולה ג� א� לא הצלחת לרדת אל �ו# 

וצקי�, אל תתבלבל ע� דעתה ונימוקה. אחרי שידעת שהכללי� נכוני� ומ

2ֵֶאי�  –ְוע.ד "הפרטי� כי ה� עלולי� להטעות אות  ולערער את הבנת . 
  .(ש�) "ָלֶה! Aְַכִלית, ִמ3ְֵני 2ֵֶה! ִמְ	4ְAִַכי! ְו=א ִי9ְָלט- ַהְמַד4ְִרי! ִמ4ְִל4-ָל!

הקב"ה מתגלה אלינו בעולם בשתי דרכים: גם בדרך ההשגחה 

  על ידי התורה ומצוותיהוהנהגת העולם וגם 

כדי לשכנע בטענה זו משווה ריה"ל את החכמה הטמונה במצוות 

ְוֶזה Iְִמי 8ִ2ְֶת4ֵָרר ֶאְצל. ֶצֶדק "לחכמה הטמונה בדר  הנהגת הקב"ה בעול�: 
ְכמ. ַה4.ֵרא, ְו2ֶָחְכָמת. כ.ֶלֶלת, ֵאיֶנ8- ַמ4ִיט ְלַמה ֶ>ה-א ִנְרֶאה ָבע.ָל! ִמ� ָה5ֶָול, -

ַאל־AְִתַמM 5ַל־ -ע2ֶֹק ָר2 ְוֵגֶזל ִמ3ָ2ְט ָוֶצֶדק Aְִרֶאה ַב9ְִדיָנה  ִא!"2ֶָאַמר: 
. כלומר, אחרי שהבנת שדרכו של הקב"ה להנהיג את "(קהלת ה, ז) "ַהֵחֶפ;

עולמו בצדק, ולשל� שכר טוב לטובי� ועונש לרשעי�, וז� בח�ד את כל 

ל במקרה בו נעשה עוול בעול�, ואנשי� בריותיו, והנה פתאו� אתה נתק

לכאורה המקרה הפרטי הזה עומד  -טובי� �ובלי� על ידי אנשי� אחרי� 
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ב�תירה אל הכלל אותו אתה מכיר של צדק! על כ  אומר הפ�וק "אל תתמה 

 �כי גבוה מעל גבוה שומר, וגבוהי� עליה�", כלומר, אל תת�  –על החפ

והאמונה באמיתות צדקת ה', כי לתמיהה ולשאלה לערער ל  את הידיעה 

אתה לא מבי� את כל דר  ההנהגה באופ� מוחלט. הכל נעשה בשליטה 

ובהשגחה, ג� א� אתה לא מצליח לראות זאת. באותה המידה יש להתייח� 

הואיל והכרנו  –המ�ורה לנו ביד החכמי�  על־פהאל המ�ורת של תורה שב

המיוחד אל העניי�  בחשיבות מ�ורת זו, ובנאמנות� של חכמי� ובחיבור�

והי, ובחכמת� העמוקה והגדולה, ממילא ג� א� ניתקל בפרט מ�ויי� א־לה

בדבריה� שלא יהיה מוב� לנו ולא נדע את טעמו, מכל מקו� עלינו לקבל את 

  הדברי� ולא לערער על קיו� הבניי� כולו.

השוואה זו שעושה ריה"ל בי� התורה והמצוות להנהגת הקב"ה את 

פע� נו�פת את הה�תכלות המיוחדת של ריה"ל על מקומ� העול� מגלה לנו 

של התורה והמצוות בעול�. מצוות התורה אינ� עניי� חיצוני לעול�, ואי� זו 

תורה שירדה לעול� ומנ�ה לשנות אותו ולתק� אותו, אלא התורה והמצוות 

ה� חלק בלתי נפרד מ� העול� עצמו ומהתנהלותו. זהו מה שאמרו חז"ל 

העול�, שהקב"ה "אי�תכל באורייתא וברא עלמא", כלומר  במדרש על בריאת

העול� מושתת על ערכי התורה, והוא נברא באופ� המתאי� לה. ממילא נוכל 

להבי� שמצוות התורה ה� ההנהגה הטבעית והנכונה לאד� ולעול�, והחכמה 

הטמונה בבריאה ובטבע ובהנהגת העול� היא היא החכמה הטמונה בתורה 

  "קודשא ברי  הוא ואורייתא חד הוא". בבחינת –ובמצוות 

ואכ�, א� נתבונ� בפ�וקי התורה נראה בבירור כיצד משולבי� בה 

�יפורי� הי�טוריי� ודרכי הנהגת העול�, בד בבד ע� פרשיות המצוות. אי� 

אלה שני חלקי� נפרדי� זה מזה, אלא אדרבה, ה� כרוכי� ושלובי� ואגודי� 

ל יציאת מצרי� משלבת בתוכה ג� את זה בזה. למשל, פרשת 'בא' המ�פרת ע

ל ' המ�פרת -מצוות קידוש החודש, קרב� פ�ח, פדיו� הב�, ועוד. פרשת 'שלח

  על מעשה המרגלי�, משלבת בתוכה ג� את מצוות חלה, נ�כי�, ציצית, ועוד.

בדר   –אי� זאת אלא משו� שהקב"ה מתגלה בעול� בשתי הדרכי� 

ה. אד� הרוצה לגלות את הבורא הנהגת העול� הטבעית, ובדר  מצוות התור

יכול להתבונ� בבריאה ובדר  הנהגת ה' את בריותיו, וכ� הוא יכול להתבונ� 

  בתורה ולהעמיק וללמוד ולקיי� את מצוותיה.
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ממון" זוהי כוונת התורה למעשה, וכן מוכח על דרך  -"עין תחת עין 

הפשט וההיגיון, אך התורה מלמדת שראוי היה שייענש המזיק בגופו 

  מז)- פי�קאות מד( ממש

מג ה�ביר החבר למל  כוזר שאי� עניי� להתעכב על קשיי�  פי�קהב

בפרטי� א� התמונה הגדולה ברורה, ולכ� אי� להקשות על פירושי התורה 

, שהרי כבר הוכחנו שיש לחכמי� את המ�ורת ואת ה�מכות לבאר על־פהשב

הידועה את התורה שבכתב. א  המל  'מתעקש', ומבקש לברר את השאלה 

על "עי� תחת עי�". ה�, לכאורה, התורה כתבה בפירוש שעונשו של מזיק נזקי 

גו# יהיו בבחינת 'מידה כנגד מידה', ומי שהוציא לחבירו עי� עונשו בבית די� 

והפקיעה פ�וק זה מידי  על־פהיהיה שיוציאו לו עי�, וכיצד באה תורה שב

בלבד?! כמוב�, הקראי� פשוטו, וקבעה שעונשו של המזיק יהיה עונש ממוני 

שמחו על '�תירה' זו כמוצאי שלל רב, וזוהי אחת ההוכחות החזקות לטענת� 

  מ�לפת את פשט הפ�וקי� של תורה שבכתב. על־פההידועה שתורה שב

(בבא קמא פג אמנ�, שאלה זו אינה שאלה חדשה כלל ועיקר, וכבר בגמרא 

וצי�, ואת חלק� האריכו האמוראי� ליישבה ותירצו כמה תיר פד ע"א)-ע"ב

  מביא כא� ריה"ל בתשובתו.

ריה"ל ניגש לפתרו� השאלה בשתי דרכי�: הוכחה על דר  הפשט, 

  והוכחה מ� ההיגיו�.

  .ראשית, הוכחה על דרR הפשט

על ידי פ�וק אחר מוכיח ריה"ל שג� כאשר התורה אומרת בענייני 

תשלומי נזק 'זה תחת זה' אי� כוונתה באופ� מילולי ממש, אלא רצונה לומר 

(ויקרא תשלו� ממוני. כ  מצאנו בעניי� תשלומי נזק בעניי� מכה בהמה. נאמר 

, וכא� כול� מביני� "ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש": כד, יח)

כוונת הפ�וק לומר שאד� שהרג בהמה של אד� אחר עונשו הוא שצרי  ש

=א =א ָהָיה א.ֵמר: ִמי 2ִֶהIָה 	-ְ	T "לשל� לו בהמה אחרת תחתיה.  ַהIֵה  –ַוה(
ָבל א.ֵמר: ַקח 	-	., Iִי ֵאי� ְלA T.5ֶֶלת 4ְַהI.ת 	-	. . איש מז) פי�קה( "	-	., א(

שו� תועלת להרוג את בהמתו של המזיק, אלא ודאי  אינו חולק על כ  שאי�

עונשו הוא ממוני, ועליו לשל� בהמה תחת הבהמה אותה הרג, וזוהי משמעות 

הפ�וק. א� כ�, הוכחנו זה עתה שג� כאשר התורה אומרת במילי� מפורשות 

"נפש תחת נפש" אי� כוונתה לעונש של 'מידה כנגד מידה', ואינה רוצה לחייב 
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מה תחת נפש הבהמה המתה, אלא כוונתה לעונש ממוני הריגת נפש בה

  ת� לו בהמה אחרת במקו� הבהמה שהרגת לו. –השווה בערכו לנזק 

ממילא התברר שג� כאשר כתבה התורה "שבר תחת שבר, עי� תחת 

וכתבה זאת בפ�וק  –עי�, ש� תחת ש�, כאשר ית� מו� באד� כ� ינת� בו" 

, ומשמע שזוהי בדיוק אותה �מו  ל"נפש תחת נפש" שנאמר לגבי בהמה

  אי� כוונתה כפשוטו אלא כוונתה לעונש ממוני. –משמעות 

  שנית, הוכחה על דרR ההיגיו�.

ברור לכל בר דעת שאד� שהזיק לממו� חבירו או לבהמת חבירו, אי� אנו 

אומרי� שעונשו יהיה שייעשה לו נזק זהה לרכושו, וכגו� מי ששר# שדהו של 

נשרו# את שדהו של המזיק, ועל ידי כ  ירגיש בדיוק חבירו לא נאמר שא# אנו 

מה שהרגיש הניזק, אלא עונשו יהיה עונש ממוני. אי� שו� תועלת במעשה 

  נזק זהה, ואי� לניזק שו� הנאה ופיצוי מזה.

איזו  –א� כ�, אותו שיקול בדיוק שיי  ג� בנזק גו# שגר� אד� לחבירו 

ִמי Iָ2ֶַרת ָיְדT ֵאי� "ותו הנזק? תועלת יש לניזק א� ג� למזיק ייגר� בדיוק א
. הרגש של הניזק (ש�) "א.ְמִרי! ְלT: ַקח ָיד., Iִי ֵאי� ְלT ת.5ֶֶלת 4ְִכרֹת ֶאת ָיד.

התובע שייגר� נזק גופני למזיק הוא רגש נקמה, ובנקמה אי� שו� תועלת. 

לניזק. התורה אינה מעוניינת במעשי נק� אלא בענישת המזיק יחד ע� פיצוי 

עונש שאי� בו תועלת אינו רצוי. כש� שאי� אנו נוקמי� במזיק ושורפי� את 

שדהו על כ  ששר# שדהו של חבירו, אלא דורשי� ממנו פיצוי כ�פי על הנזק 

הכ�פי שגר�, כ  אי� אנו כורתי� את ידו על כ  שכרת את ידו של חבירו, אלא 

  רו.דורשי� ממנו פיצוי כ�פי על הנזק הגופני שגר� לחבי

Iָל �Iֵ2ֶ "בנו�# לכ , עונש גופני של 'מידה תחת מידה' אינו מעשי כלל: 
2ֶָהָיה ִנְכָנ	 4ִַ<יִני� ָהֵאPֶה ַמה ֶ>H.ֵתר א.ת. ַהLֵֶכל, ִמ'3ֶַצע Aַַחת 3ַָצע' ְו'ַח4-ָרה 

ִמ3ֶַצע ְו=א ָימ-ת  Aַַחת ַח4-ָרה', ֵאיD נ-ַכל ְל5ֵ2ַר ֶזה, 9ָ2ֶא ָימ-ת ֶאָחד ֵמֶה!
. הרי לא נית� לפצוע את המזיק (ש�)" ָהַאֵחר ִמIְמ.ת., ְוֵאיD נ-ַכל ְל5ֵ2ַר Iְמ.ת.

בדיוק באותה המידה בה הוא פצע את הניזק, וכל פציעה שונה מחברתה, וכל 

יש אד� שהוא רגיש מחבירו  –אד� מגיב גופנית באופ� שונה לפציעות שונות 

ופציעה כזו עלולה להשפיע עליו באופ� שונה. א� כ�, אי אפשר  ועדי� ממנו,

  לדייק ולהעניש בדיוק באותה המידה המגיעה לו!
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טענה נו�פת: לעיתי� נזק זהה יגרו� לתוצאות שונות אצל שני בני 

 ְוֵאיD ִנַ:ח 5ֵי� ִמי 2ֵֶאי� ל. ֶאPָא 5ִַי� ַאַחת Iֶֹפר 5ֵי� ִמי 2ֵֶ+2 ל. Aֵ2ְי"אד�: 
2ֶר ִי�Aֵ מ-!  5ֵיַנִי!, ְוִיָ>ֵאר ָהֶאָחד 	.ֵמא ְוַהֵ>ִני ְב5ִַי� ַאַחת, ְוַהA.ָרה ָאְמָרה: 'Iַא(

. במקרה כזה, בו למזיק יש רק עי� אחת, א� כעונש (ש�) "4ָָאָד! �Iֵ ִי8ֶָת� 4.'

י נעקור לו עי� הרי נהפו  אותו לעיוור, והרי הוא לא עיוור את חבירו לגמר

אלא רק עקר לו עי� אחת. כלומר, במקרי� רבי� אי� כא� באמת 'מידה כנגד 

מידה', כי יש לחשב את כל ההשלכות והתוצאות של מעשה העונש, ולא 

  להתייח� רק למעשה עצמו.

א� כ�, מוכיח ריה"ל בשתי דרכי� כי ודאי ג� התורה שבכתב לא 

, אלא כוונתה לעונש התכוונה לומר שעונשו של מזיק חבירו יהיה עונש גופני

ממו�". זהו פשט הפ�וק ולכ  התכוונה  –ממוני, ובלשו� חז"ל: "עי� תחת עי� 

  התורה שבכתב, וחכמי� לא עקרו את דברי התורה מפשט�!

א  הנה, בדור שלנו (להבדיל מדורות קודמי�) אי� אנו מ�תפקי� 

 בה�ברי� על דר  הפשט וההיגיו�, המוכיחי� באופ� ברור שכוונת התורה

אינה כפי ההבנה הפשוטה. אי� לנו שאלות על חז"ל, על �מכות� או על 

חכמת�, ואנו מ�כימי� לכל מה שה� מ�בירי� בפרשנות התורה. השאלה 

שמטרידה אותנו היא שאלה אחרת: הואיל והתורה התכוונה למה שפירשו 

חכמי�, ולא להבנה העולה בקריאה פשוטה, מדוע א� כ� היא ני�חה את 

� הגור� לטעות ולהבנה שונה? מדוע לא כתבה התורה בפשטות הדברי� באופ

א# כא� השאלה היא פשוטה: מדוע לא כתבה  27את המשמעות הפשוטה?

  התורה בפירוש שעונשו של מזיק הוא עונש ממוני ולא עונש גופני?

וכא� אנו מגיעי� לי�וד חשוב בהבנת תורה שבכתב. בכל מקו� בו אנו 

  מצוה כפשוטה לבי� ביאור התורה מגלי� '�תירה' בי� משמעות ה

עלינו להבי� את משמעות הפ�וקי� בשני רבדי�: הרובד הערכי  – על־פהשב

והרובד המעשי. ברובד הערכי יש להבי� את דברי המצוה כפשוטה, ולהתבונ� 

מהו המ�ר אותו רוצה התורה ללמד אותנו. ברובד המעשי יש לבאר את 

   הלכה למעשה כפי שביארו חכמי�. המצוה

                                                 
  דה קופרמ�.הרחבה בעניי� זה ראה ב�פר 'פשוטו של מקרא', הרב יהו   .27
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 רוצה לומר –תחת עי�" הוא הדי� כא�: עונשו של מזיק הוא "עי� 

שבאמת ראוי היה להעניש את המזיק עונש גופני ממש, ולגרו� לו בדיוק את 

אותו הצער והנזק שגר� לחבירו. לא יתכ� שאד� י�תובב בעול� בלי עי� 

והאד� אשר גר� לו זאת ימשי  לחיות את חייו כרגיל. יש ער  לנקמה! ואכ�, 

שות מצאנו ער  דומה בדי� עד זומ�, ש� נאמר "ועשית� לו כאשר זמ� לע

במקרה בו עדי� העידו עדות שקר על אד� ורצו להרשיעו בבית די�  –לאחיו" 

ולהענישו, הרי אנו מצווי� להעניש� באותו העונש אותו רצו להעניש את 

אחיה�. יש מקו� לרגש נקמה, ומ� הצדק האמיתי הוא שאד� שהזיק לגופו 

  של חבירו ייענש בגופו!

כ�פי על נזק גו# מצליח יתירה מזו, וכי �בור אתה באמת שפיצוי 

לפצות ולפיי� דעתו של הניזק? הרי אי� בתשלו� כ�פי לכ�ות על הנזק 

והצער האמיתי שנגר� לאד�! הנה, כידוע, על פי ההלכה כיצד שמי� את מידת 

התשלו� על נזקי גו#? שמי� את האד� כמה הוא שווה להימכר כשהוא של� 

פרש ישל� לו המזיק. וכי בגופו, וכמה הוא שווה עתה לאחר הנזק, ואת הה

�כו� נמו  כזה יכול לפיי� דעתו של ניזק? וכי אד� יהיה מוכ� לקבל �כו� 

כזה כדי שיכרתו לו יד או יוציאו לו עי�? ודאי שלא! אד� מוכ� למכור את כל 

הו� ביתו ובלבד שלא ייפצע ולא יהפו  לבעל מו�! א� כ�, כיצד נוכל לומר 

פיצוי כ�פי, והרי אי� בו כלל פיצוי  מצד האמת שעונשו של המזיק יהיה

  אמיתי, ודעתו של הניזק אינה מתפיי�ת בכ ?!

אמנ�, ברובד המעשי אי אפשר לפרש כ . "עי� תחת עי�" אינו יכול 

להתקיי� כפשוטו, מכמה �יבות שחלק� הובאו לעיל. אי� אפשרות להעניש 

מיד יהיו את המזיק בדר  של 'מידה כנגד מידה' באופ� מדוייק, ועל כרח  ת

בזה עיוותי�. ג� אי� בכ  תועלת לניזק אלא רק הוצאת הצדק לאור. אלא 

בוודאי העונש המעשי היחיד שבא בחשבו� הוא עונש ממוני, ועל א# שאי� בו 

  פיצוי מלא לניזק מכל מקו� יש כא� צד של עונש למזיק ותועלת לניזק.

אה על כ� כתבה התורה את הדי� באופ� המשתמע לשני פני�: בקרי

פשוטה אנו מביני� את 'הרובד הערכי', כפי שראוי היה להיות, א  על פי 

המ�ורת אנו מפרשי� את הפ�וק באופ� אחר, ואחר העיו� אכ� זהו ג� עומק 

  הפשט, וזהו 'הרובד המעשי' אליו כיוונה התורה עצמה.
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  פרק מז

  יחס לדיני טומאה וטהרה ה

  בדורות הללו
  מט-מחפיסקאות 

  

הקראים מקפידים גם היום על דיני טומאה וטהרה, ולכאורה כך אכן 

  מצווה התורה

מל  כוזר מעלה פתאו� שאלה על הטע� לאזהרות התורה בענייני 

ט.ב ה-א ְב5ֵיַני ָלַד5ַת ָל9ָה ִצָ-ה  ,Iָל ֶזהָאַמר ַהI-ָזִרי: 5ִ! "הטומאה השוני�: 
. ולכאורה לא מוב� מקומה של שאלה זו בהקשר "ַהֵ>! ַהְ>ִמיָרה ִמ� ַהGְֻמא.ת

, ובעניי� על־פההנוכחי, בו אנו עו�קי� ביח� בי� תורה שבכתב לתורה שב

 הנאמנות למ�ורת חז"ל. א  באמת, כבר כתבו מפרשי הכוזרי ששאלת המל 

מתייח�ת א# כא� אל הקראי�, שהקפידו מאוד על דיני טומאה וטהרה (לפי 

הבנת�), ואילו היהודי� 'הרבניי�' לא הקפידו בדיני� אלה. ואכ�, בתרגומי� 

"ע! זאת אחרי� משמע שהשאלה מתייח�ת ישירות אל מנהג הקראי�: 
זאת  "ובכל, (תרגו� קאפח/שילת) מפליא אותי ִהשְמרות!/ִהשְמר! מ� הטומאות"

. לכאורה (תרגו� אב� שמואל) טובה בעיני דרR הקראי! להזהר מ� הטומאות"

הקראי� צודקי�, שהרי התורה האריכה לע�וק בדיני טומאה וטהרה, 

ענייני טומאת מת, צרעת, יולדת, נידה, זב  –והקדישה לכ  פרשיות שלמות 

' , במשנה, הקדישה לכ  את �דר 'טהרותעל־פהוזבה, ועוד. ג� התורה שב

וע�קה רבות בהלכות אלה. מדוע, איפוא, כל הדיני� האלה איבדו את 

משמעות�, והיהודי� בדורות הללו אינ� מקפידי� על כ , ואינ� שומרי� על 

  הלכות אלה?
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על פי ה�בר זה שאלתו של מל  כוזר היא מעי� מה ששאל בתחילת 

הדיו�, על כ  שראה את הקראי� משתדלי� ומתאמצי� בשמירת המצוות 

תר מ� 'הרבניי�'. אמנ� כבר התייח� החבר לשאלה זו לעיל פעמיי�, א  כא� יו

השאלה מתמקדת בנושא שמירת הלכות טומאה וטהרה, ודורשת התייח�ות 

  נפרדת.

  טומאה שייכת רק במציאות בה יש קדושה

 �ב)-(מאמר שני, פי�קאות נחאת עניינה של הטומאה כבר ביאר ריה"ל לעיל 

. נזכיר כא� בקצרה את עיקר דבריו (פרק לד)באריכות, וראה מה שכתבנו ש� 

והי א־לש�. יש בעול� הזה חיבור של רוחניות וגשמיות, ועל ידי העניי� ה

חיבור זה יכול להביא לידי קדושה. על מנת שהרוחניות תשרה בעול� צריכי� 

. חיבור שתהיה בו הכנה מיוחדת וצריכי� שיהיו בו תנאי� מיוחדי� לכ 

מושל� בי� רוחניות לחומריות יוצר קדושה, וכאשר חל קלקול וחו�ר התאמה 

בי� החומר לבי� הרוח נוצרת טומאה. הטומאה מבטאת את חו�ר החי4ת 

  והחיוניות בגו# ובחומר, המונע ממנו להתחבר אל הקודש ואל העניי� 

מי שאינו והי. ענייני הקדושה והטומאה ה� ענייני� רוחניי� עדיני�, וא־לה

שיי  בזה אי� דיני� אלה חלי� עליו, ומשו� כ  אי� דיני טומאה חלי� בגויי� 

  .(וראה ש� עוד)

על פי זה נוכל להבי� את הי�וד החשוב שמגלה לנו כא� ריה"ל בענייני 

ַהGְֻמָאה ְוַהְ:ֻדָ>ה 2ְֵני 5ְִנָיִני! ֶזה ְכֶנֶגד ֶזה, =א ִי9ֵָצא ָהֶאָחד "טומאה וטהרה: 
 ָPכל עניינה של מט) פי�קה( "א ְבִה9ֵָצא ַהֵ>ִני, -ָמק.! 2ֵֶאי� ְקֻדָ>ה ֵאי� ֻטְמָאהֶא .

הטומאה שיי  רק ביח� לקדושה. א� יש קדושה בעול� אז ג� יש טומאה 

בעול�, אבל כאשר אי� קדושה בעול� ממילא ג� לא שיי  להתייח� לענייני 

ציאות בה אי� השראת שכינה בהיעדר הקדושה בעול�, כלומר במ 28הטומאה.

והי בי� שמי� ואר�, ממילא כל המציאות היא מציאות של א־לואי� חיבור 

  טומאה, של העדר חי4ת.

                                                 
ג� בהלכה אנו רואי� שכל המקודש מחברו יש בו הקפדה יתירה וחומרות בענייני טומאה.    .28

חולי� עושי� רק 'שני לטומאה', תרומה עושה 'שלישי לטומאה', ואילו קדשי� יש בה� ג� 'רביעי 

 לטומאה' (ראה משנה חגיגה פ"ג מ"א).
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Iִי 5ְִנַי� ַהGְֻמָאה ֵאיֶנIִ -8י ִא! ָ<ָבר 2ֶָאַ	ר 5ַל 5ָ4ְָליו ִלְנ5ַQֹ 4ְָדָבר ִמִ<ְבֵרי "
ָכָל! -ַמְל2ָ-4! א־לַהְ:ֻדָ>ה ִמ9ַה ֶ>ה-א ְמֻקָ<2 לֵ  ִני! -ַמא( ִהי!, Iְמ.: ַהIֹה(

ְוַהAְר-מ.ת ְוַהָ:ְר4ָנ.ת -ֵבית ַה9ְִקָ<2 ְוז-ַלת ֶזה ַהְר4ֵה. ְוֵכ� 5ְִנַי� ַהְ:ֻדָ>ה: ָ<ָבר 
Aְל-ִיי!  2ֶָאַ	ר 5ַל 5ָ4ְָליו ִלְנ5ַQֹ 4ְִדָבִרי! ַר4ִי! ְיד-5ִי! -ְמֻפְרָ	ִמי!, ְורֹב ֵמֶה!

Mְרנ- א.ָת	ַמד ַהְ>ִכיָנה, -ְכָבר ָחַ   . (ש�)" 4ְַמ5(

אד� צרי  להיות טהור על מנת שיוכל להיכנ� אל המקדש, ויוכל 

להשתת# בעבודת הקרבנות ובאכילת הקדשי�. במציאות בה, בעוונותינו, אי� 

 ממילא אי� לאד� שו� –השראת שכינה ואי� בית מקדש ואי� עבודת הקודש 

תועלת בהיותו טהור. משו� כ  אי� משמעות להקפדה המדוקדקת בהלכות 

טומאה וטהרה בזמ� הזה, ואי� שו� הבדל בי� אד� טמא לבי� אד� טהור. 

וכידוע, בדורות אלה כולנו בחזקת טמאי מתי�, ואי� לנו אפשרות להיטהר 

  מטומאה זו, שהרי לכ  צריכי� אפר פרה אדומה.

הם איסורים העומדים בפני עצמם, ואין הם איסור נידה ואיסור נבילה 

  תלויים בהלכות טומאה השייכות בהם

א  לכאורה יש להקשות על כלל זה, שהרי ג� בדורות אלה, שאי� לנו 

בית מקדש, ואפילו בחו� לאר� שהיא 'אר� טמאה', אנו מקפידי� על שני 

ידה וה� אי�ור אישה נ –אי�ורי� חמורי�, התלויי� ישירות בענייני טומאה 

  ואי�ור נבילה.

אישה נידה, היינו אישה שראתה ד� כדר  הנשי�, הרי היא טמאה, ואי� 

היא עולה מטומאתה אלא א� כ� טבלה במקוה טהרה, כשאר כל הטמאי�. 

כל זמ� שאישה היא נידה הרי היא א�ורה בביאה, וא# בעלה א�ור לבוא 

י� להקפיד היו� עליה, וביאה זו חמורה מאוד ועונשה כרת. וא� אי� אנו צריכ

על דיני טומאה וטהרה, שאי� לנו קודש ומקדש, מדוע אנו ממשיכי� לשמור 

  על אי�ור נידה, ואשה מקפידה לטבול במקוה כדי להיות 'טהורה' לבעלה?

וכ� אי�ור נבילה, כל חיה או בהמה שלא נשחטה כהלכתה, ג� א� היא 

נטמא, והיא כשרה ויש לה �ימני כשרות, הרי היא טמאה, וכל הנוגע בה 

א�ורה באכילה. וא# כא� קשה, הרי אי� לנו היו� הלכות טומאה, ומה אכפת 

לי א� הבהמה הזאת היא נבילה, הרי היא אינה מטמאה, ולמה ג� בדורות 

  שלנו נבילה א�ורה עלינו באכילה?
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ג�  –מ�ביר ריה"ל י�וד חשוב: יש בנידה ובנבילה שני ענייני� שוני� 

אי�ור, ואי� להתבלבל ביניה�. האי�ור באישה נידה עניי� טומאה וג� עניי� 

ובנבילה עומד בפני עצמו בלי קשר לטומאה. אישה נידה א�ורה בביאה לא 

משו� שהיא טמאה, אלא זהו אי�ור ביאה כמו שאר אי�ורי ביאה בנשי� 

ג� כל ההרחקות שההלכה הרחיקה מאישה נידה, שלא לגעת בה  29הא�ורות.

א לאכול עמה באותו השולח� ב�מו , וכדומה, אי� ולא להושיט לה חפצי�, ול

זה בגלל שהיא 'טמאה', אלא אלו הרחקות שנועדו שלא יגיע הבעל לקירוב 

דעת ע� אשתו עד שישכב עמה. ג� בשר נבילה א�ור עלינו באכילה לא 

  משו� שהנבילה היא טמאה, אלא זהו אי�ור אכילה כשאר מאכלות א�ורי�. 

 ,.! ֵמִאH-ר 2ְִכיַבת ַה8ִָ<ה ְוַה+.ֶלֶדת, ֵאינ. ִמ3ְֵני ַהGְֻמָאה"-ַמה ֶ>ֶאְצֵלנ- ַה+
ִכיָלה  ָבל ִהיא ִמְצָוה ְגִריָדא ֵמֵאת ַה4.ֵרא, ְוֵכ� ַמה ֶ>ֶאְצֵלנ- ֵמַהְרָחַקת ָהא( א(

ְתQְַלQֵל M9ָ5ִ -ְלִהָ>ֵמר ִמ:-ְרָבָתM, ֵאי� ֶזה Iִי ִא! ְמִניע.ת -ְ	ָיג.ת N2ֶא יִ 
ָבל  	-ָרה 5ֵָלינ- ַה8ְֵבָלה ְו=א ִמ3ְֵני ֻטְמָאָתM א( ָה5ְִנָי� ִלIַ2ְב M9ָ5ִ. ... ְוֵכ� א(

  .מט) פי�קה( ִמְצָוה ְגִריָדא ְבִאH-ר ַה8ְֵבָלה, -ְתַנאי ַהGְֻמָאה A.ֶ	ֶפת"

בכמה עניינים שונים נוהגים גם כיום על הקפדה בענייני טומאה 

  הוטהר

אמנ�, על א# הכלל הנכו� שלימד אותנו ריה"ל, עדיי� יש לנו בהלכות 

  יומיות שלנו התייח�ות להלכות טומאה וטהרה, בענייני� שוני�.-היו�

על א# שאי� לנו בית מקדש, מכל מקו� ְמקו�  –אי�ור עלייה להר הבית 

המקדש עדיי� בקדושתו עומד וא�ור לטמאי� להיכנ� לש�. אמנ� לטמאי 

ותר לעלות למקומות מ�ויימי� בהר הבית, א� טבלו ונטהרו מתי� מ

מטומאות אחרות. לש� כ  צריכי� להיות בקיאי� בהלכות טומאה ובהלכות 

  המקדש.

הכהני� מוזהרי� שלא להיטמא למתי� (חו� משבעת  –כהני� 

הקרובי�) ושלא להיכנ� לבית קברות, על א# שג� ה�, כמו כל שאר היהודי� 

  ת טמאי מתי�.בימינו, כול� בחזק

                                                 
האחרוני� חקרו בגדרי אי�ור נידה א� האי�ור תלוי בטומאה או לא, והזכירו את שיטת    .29

 הכוזרי. ראה למשל 'אתוו� דאורייתא' לר"י ענגיל, �ימ� כא, ועוד.
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בהלכות �וכה אנו נזהרי� שלא ל�כ  ב'דבר המקבל  –מצות �וכה 

  טומאה', ויש לכ  הגבלות שונות בדיני ה�וכה.

בתקופת חז"ל היתה גזירה שבעל קרי לא ילמד תורה, ועל כ�  –טבילה 

נוהגי� היו לטבול לאחר שבאו על נשותיה� (טבילה זו מכונה "טבילת 

עצמו שנהג להחמיר בטבילה זו, וא# מנהג עזרא"). הרמב"� מעיד על 

הח�ידי� בימינו לטבול. אמנ�, רוב הע� לא נוהגי� מנהג זה, משו� שגזרה זו 

לא פשטה בכל הציבור, ו�ומכי� על הדעה ה�וברת ש'דברי תורה אינ� 

מקבלי� טומאה', ושוב אינה בגדר חיוב. יש הנוהגי� לטבול בכל ערב שבת, יש 

ג ("חייב אד� לטהר עצמו ברגל"), ומנהג ישראל הנוהגי� לטבול בערבי ח

לטבול בערב ראש השנה ויו� הכיפורי� לתו�פת טהרה. טבילה זו לא נועדה 

לטהר את האד�, ואי� הוא נזהר אחריה שלא להיטמא לטומאות השונות, 

  אלא היא נועדה להרגשת טהרה פנימית ונקיות.

יי� לפני אכילת חז"ל תיקנו לנו ליטול את היד –מצות נטילת ידיי� 

לח�, גזירה משו� אכילת תרומה. נטילה זו מטהרת את הידיי�, והלכות 

  נטילת ידיי� שזורות בהלכות טומאה וטהרה.

כאמור, אשה נשואה טובלת לנידתה  –וכ� כל נושא טהרת המשפחה 

כדי להתיר עצמה לבעלה. היא עושה זאת על ידי טבילה במקוה טהרה, כדר  

ומאת�, ויש כא� מלבד היציאה מ� האי�ור עצמו ג� כל הטמאי� העולי� מט

  הרגשת טהרה מיוחדת.

מעניי� לראות כי ג� היהודי הפשוט, שאינו כה�, נשאר לו רוש� וזכר 

לענייני טומאה וטהרה, ואלו באי� לידי ביטוי בחייו דווקא בענייני� השייכי� 

ממלא  יצר האכילה ויצר המי�. לפני שאד� –לשני היצרי� הגדולי� שבאד� 

את תאוות האכילה שלו עליו ליטול את ידיו ולהיטהר, וכ� לפני שאד� בא על 

אשתו עליה לעבור תהלי  של טבילה וטהרה. זהו בדיוק אותו י�וד שלימד 

במקו� קדושה יש טומאה. הואיל והאד� נדרש לקדש את  –אותנו ריה"ל 

הר עצמו עצמו בשני יצרי� אלה, ולא לתת דרור לתאוותיו, ממילא עליו לט

ולהיזהר מ� הטומאה. דרישה זו נועדה לרומ� את האד� ולקדש את חיי 

  החומר שלו.
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  פרק מח

  אנושי "שכל של תורה" מול שכל
  מט פיסקה

  

"חומרות" של יחידים ושל קהילות קטנות בתוך עם ישראל, 

שמשוכנעות שזהו עיקר הדין וכי כל מי שאינו נוהג כך אינו נחשב 

  בעיניהם, עלולות לפגוע באחדות האומה

ריה"ל דוחה בחריפות את מנהג� של הקראי� להקפיד על מצוות 

ומארי  להוכיח שאי� אנו מצווי� הקשורות בענייני טומאה וטהרה בזמ� הזה, 

היו� להקפיד על ענייני טומאה וטהרה. א  לכאורה יש לשאול, וכי מה אכפת 

ל  שה� מחמירי� על עצמ� ומקפידי� על כ ? הרי אלה ה� מצוות מ� התורה, 

וג� א� אי� לנו היו� את התנאי� הראויי� של מקדש וקדושה, מכל מקו� מה 

צוות אלה וירחיקו עצמ� מטומאות? הרי הבעיה א� יהודי� יקפידו על מ

  בודאי יש בכ  מעלה רוחנית כל שהיא של התקדשות והיטהרות!

ריה"ל עצמו מעלה שאלה זו ומעלה טענה חשובה, שיש בה הבנה 

ְוִא! ֵה! ְמַק4ְִלי! א.ָתM 5ַל 5ְַצָמ! ְל5ְִנַי� "חברתית ותרבותית וראייה למרחוק: 
ֶזה ִמ4ְִלAִי 2ְֶ+ַק4ְל-ָה ְל'ת.ָרה', ְוִא! =א, Iְָבר ֵה! ִמְתַחIְִמי! ַה8ְִק+-ת, ֵאי� Qְַנאי 4ָ 

-ְמ8ִ2ַי! ַהA.ָרה ְוג.ְרִמי! ְלִמינ-ת, ְרצ.ִני ל.ַמר: ִחP-ק ַהֵ<ע.ת,  ,ִמHְִכל-ת ֵמֶה!
2ֶר ה-א 2ֶֹר2 ַהְפָ	ַדת ָהֻא9ָה ִויִציָאָתM ִמ'A.ָרה ַאַחת -ִמ   פי�קה( "3ָ2ְט ֶאָחד'א(

. כלומר, אילו היו הקראי� מקפידי� על ענייני טומאה וטהרה רק כעניי� מט)

של נקיות ושל רצו� להתקרב לבורא על ידי גינוני� של פרישות וטהרה, כמנהג 

ח�ידות וכדומה, אי� בכ  שו� גנאי. אדרבה, הלוואי כל אד� ינהג מנהגי� 

, וינהג פרישות מכל גור� המפריע לעבודת שיביאו אותו לידי הידבקות בבורא

המחשבה שלה! שה! מחויבי! ה' שלו. הבעיה במעשיה� של הקראי� היא 
לדעת� אי� זו חומרא ומנהגי ח�ידות אלא זהו עיקר  מ� התורה לעשות זאת!

הדי� מ� התורה, ומי שאינו נוהג כ  הרי הוא עבריי�! גישה זו שוב אינה בגדר 
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יוצרת 'תורה חדשה', שהרי א� רק כ  צרי  לנהוג 'חומרא' בלבד אלא היא 

וכל מי שאינו נוהג כ  הוא פושע ועובר על דת, שוב אי� אנו ע� אחד וציבור 

אחד. 'תורות חדשות' אלה פוגעות באחדות הע� ויוצרות קהילות קהילות, 

והרי זה ממש היפ  כוונת התורה, שציוותה עלינו "תורה אחת ומשפט אחד 

  יהיה לכ�"! 

ר� הראשו� במעלה המאחד את ע� ישראל הוא האחידות בשמירת הגו

תורה ומצוות. כל שנות הגלות הארוכות שעברו עלינו שמר ע� ישראל 

בהקפדה גדולה על מצוות התורה, ושמירת המצוות היא זו ששמרה על 

אחדות ע� ישראל. יהודי ששומר תורה ומצוות מרגיש שייכות גדולה יותר 

בכל העול� הוא אחיו וב� בריתו, שהרי יש לשניה� אב  לע� ישראל, וכל יהודי

אחד ומטרה משותפת. לעומת זאת, אנו רואי� בעינינו, לדאבו� לב, אי  

יהודי� בחו"ל שאינ� שומרי� תורה ומצוות מאבדי� את הזיקה והשייכות ע� 

הע�, ואינ� מרגישי� שייכי� ללאומיות היהודית. יהודי� רבי� בחו"ל שאיבדו 

לשמירת תורה ומצוות הופכי� להיות עויני� לע� ישראל ולמדינת את הזיקה 

ישראל, ומייעצי� לאויבי ישראל עצות כיצד להתמודד מול ישראל. כמו כ�, 

ישנ� יהודי� החיי� באר� ואיבדו לגמרי כל זיקה לערכי היהדות, וה� חשי� 

זיקה קלושה ליהודי� החיי� בחו"ל, ואי� ה� מרגישי� שה� כלל משתייכי� 

אותו ע� ולאותו הלאו�. יש אפילו תופעה של יהודי� שהופכי� להיות בעלי ל

ברית ע� אויבי ישראל, ומעדיפי� את האינטר�י� שלה� על פני האינטר�י� 

של מדינת ישראל. כל זה נובע מכ  שניתק החוט המקשר את היהודי� זה לזה 

והוא שמירת תורה ומצוות. ההקפדה על התורה ומצוותיה היא הגור� 

  הראשו� במעלה לאחדות ישראל.

א  ג� בי� שומרי המצוות יש להקפיד שלא להקי� אגודות אגודות. 

שלא תהיינה קבוצות וציבורי� המקפידי� על חומרות מיוחדות בהלכה, 

ומתו  כ  אינ� יכולי� לחיות יחד ע� יהודי� שומרי מצוות אחרי�. א� 

ימת, וכל מה שלא קבוצה מ�ויימת מקפידה להחמיר לאכול רק בכשרות מ�ו

ה� לא יכולי� לאכול אצל יהודי� אחרי�,  –נמצא בכשרות הזאת הוא טר# 

ודבר זה גור� לפירוד. וכ� לענייני הקפדות אחרי�, כמו עירוב בשבת, למשל, 

א� קבוצה זו לא ת�מו  על העירוב של קבוצה זו שוב לא יוכלו להיות יחד 

  בשבת בישוב אחד, וכיוצא בזה.
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מוטל על מנהיגי הציבור והרבני� להגיע לה�כמות רחבות ככל האפשר, 

ולמנוע פילוגי� הנובעי� בגלל 'חומרות'. שהרי כאמור, כל זמ� שאתה נוהג 

בעצמ  'חומרא' משו� מידת ח�ידות הרי זה טוב ויפה, אבל א� אתה חושב 

י הרי אתה גור� לפילוג בי� שומר –שכל מי שאינו נוהג כמו  הוא עבריי� 

המצוות, ויוצר ממש תורה חדשה, וזהו א�ו� המכר�� באחדות האומה ומביא 

  בהכרח להיחלשותה ולפירוקה, חלילה.

ההיגיון של התורה שונה מן ההיגיון האנושי, ועל כן אין לאדם אפשרות 

  להוסיף סייגים והנהגות תורניות על פי עצמו

ביאור  כאמור לעיל, הקראי� לא �מכו על מ�ורת מחייבת ידועה של

מצוות התורה שבכתב, אלא נתנו לכל אד� את הרשות לפרש את התורה כפי 

ָבנות שונות ומוזרות, השונות באופ�  Eהבנתו. בדר  זו, כמוב�, הגיעו הקראי� לה

ומ� ההלכה ה'רבנית'. ומאחר וכל אחד  על־פהמהותי מביאורי התורה שב

שונות על פי  מה� פירש המצוות כפי הבנתו, הגיעו לכל אחד מה� מ�קנות

נטיית לבו ודעתו. ריה"ל רוצה ללמוד מכא� שאל לו לאד� הפרטי לקבוע 

לעצמו �ייגי� על פי הבנתו, משו� שאי� הוא יכול להבי� את כוונת התורה 

וטעמי מצוותיה. אתה לא יכול להו�י# הלכות והנהגות אישיות א� אתה 

  בעצ� לא מבי� בכלל את השורש והעיקר.

ָבנות משונות שהגיעו אליה� הקראי�: ריה"ל נות� כמה דו Eגמאות לה

ֶמת " ב.ָדה ָזָרה ִמIֶֶ	6 ְוָזָהב -ְקטֶֹרת ָוָיִי�, ְו5ַל ָהא? ָנַאת 5(  –ְוֵיַקל 5ֵ4ְיֵני ַהָ:ָרִאי! ה(
ִפP- ִבְרפ-ָאה, ְו5ַל  ִזיר א( ֵדי ֶזה ט.ב. ְוִיְק2ֶה ְב5ֵיָניו 2ֵֶ+ָהֶנה ֵמַהח( ַה9ֶָות ִמ4ְַל5(

ֵבר.ת ַהַ:P.ת, ַחָ+ב 4ֶָה! ַמְלק-ת –ֶמת ָהא?  . כלומר, על פי מט) פי�קה( "ה-א ֵמָה5(

הבנת הקראי� עבודה זרה נא�רה רק בעבודה, א  לא נא�רה בהנאה, ואי� 

 משמשיהואילו על פי ההלכה עבודה זרה וכל  –ה� מרחיקי� ממנה כלל 

רות החמורות שדינ� א�ורי� מ� התורה באי�ור חמור, וזו אחת משלוש העבי

בייהרג ובל יעבור! לעומת זאת, הקראי� מרחיקי� מאוד מ� החזיר, ואו�רי� 

 –כל הנאה ממנו, אפילו להצלת חיי� ורפואה, ממש מו�רי� את הנפש על כ  

ואילו על פי ההלכה לא נא�רה הנאה מ� החזיר, ולא נא�רה אלא אכילתו, 

לקות בלבד (ובוודאי שבפיקוח ואי�ור זה נחשב, יח�ית, כאי�ור קל שעונשו מ

  נפש מותר א# לאכול).
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ָנִבי! י.ֵתר "דוגמא נו�פת:  ִכיַלת ַה9Oִ-ִקי! ְוָה5( ְוֵכ� ֵיַקל 5ַל ַה8ִָזיר א(
ֶמת ֵהֶפD ֶזה, Iִי ָהִאH-ר ֵאינ.  ֵמַהִ>Iְר-ת ִמְ>ַכר ַהְ<ַב2 א. 2ְַכר ַה3Aַ-ִחי!, ְוָהא?

ֶלה ֶאPָא ְבַמה ֶ>+ָ  2ֶר ַי5( ָצא ֵמַהQֶֶפ� 4ְִלָבד, ְוֵאי� ַהIַָ-ָנה ִאH-ר ַהִ>Iְר-ת Iַא(
2ָָבה . כלומר, בנזיר נאמר "מיי� ושכר יזיר", ומכא� הבינו הקראי� (ש�) "9ַ4ַח(

שעל הנזיר נא�רה השכרות, שאי� זה נאה לנזיר שיהיה שיכור, ועל כ� א�ור לו 

קי� המשכרי� ולא מ� היי� בלבד, ומאיד  באי�ור חמור לשתות מכל המש

אי�ור נזיר לאכול צימוקי� וענבי� קל בעיניה�, כי �ו# �ו# אי אפשר 

א  על פי ההלכה הנזיר א�ור בכל היוצא מ� הגפ� בלבד,  –להשתכר מזה 

ומותר לו להשתכר מכל מיני משקאות אחרי� (כמו כל אד�...), ואי�ור אכילת 

ו לשתיית יי�. לעומת זאת, ג� בכהני� נאמר ענבי� וצימוקי� זהה בחומרת

ולכאורה זוהי  –"יי� ושכר אל תשת אתה ובני "  -אי�ור על שתיית יי� ושכר 

אותה הלשו� שנאמרה בנזיר, א  כא� ביארו חז"ל שא�ור לכהני� להשתכר 

ִני! I."מכל מאכלות ומשקאות המשכרי�.  ֵלל ְוִק4ְל- 2ֶַ+ִי� ְו2ֵָכר ָהָאמ-ר I4ַֹה(
ִ	י	 ַהָ+ִי� . רוצה (ש�) "Iָל ִמיֵני 2ֵָכר ְו2ֶַ+ִי� ְו2ֵָכר ָהָאמ-ר 8ָ4ִַזיר ֵאיֶנIִ -8י ִא! ֵמ5(

לומר, חז"ל על פי המ�ורת ביארו את כוונת התורה, ולא עשו זאת על פי 

ההיגיו� האנושי שלה�, ועל כ� הגיעו למ�קנות שלכאורה נראות לא הגיוניות 

ור שנאמר בלשו� זהה לא נראה לתת לו שני פירושי� שוני�. שהרי אי� –

ובכלל, מ�תבר יותר לא�ור נזיר בשכרות, שהרי הוא מונע עצמו מהנאות 

  העול�, מה שאי� כ� בכהני�.

עתה מביא ריה"ל דוגמא מעניינת לשני דיני� מ� התורה, הדומי� זה 

ו� האנושי. לזה א  הפוכי� זה מזה, וכל אחד מה� �ותר לכאורה את ההיגי

באמצעות דוגמא זו מוכיח ריה"ל שלא יתכ� לתת לאד� הפרטי לה�יק 

  מ�קנות בענייני המצוות על פי אומד� דעתו.

ב-ר 2ֵֶאינ. ָבט-ח ִמ9.ת ַה4ְֵהָמה 'ֹI	 ֹI	Iְ'מ. 4ְַ@ר " 2ֶר ה-א ֻמAָר 54ַ( , א(
	-ָרה, ַהִהיא, ְוָלא.ֵמר 2ֶ+ֹאַמר Iִי ֵתָרֵפא ְוֻהAְָר  ה. ְוַהGְֵרָפה 8ִ2ְֶרֵאית 4ְִריָאה א(

ִלי ֵמִמית ִמ4ְִלי ָ	ֵפק, ְו=א ִיAֵָכ� Aִ2ְֶחֶיה ִמ89ֶ- ְו=א Aֵ2ֶָרֵפא,  Bח Mִמ3ְֵני 2ֵֶ+2 ָל
Dְבֵהֶפ -Pמ-ת ָי2-ב- ַהִ<יִני� ָהֵאIְָבָרא ְוַהִהְתַחHְָרה, ְו5ִ! ַה	בשר כו� (ש�) "ְוֶנֶאְ" .

כו�" היינו בהמה מ�וכנת העומדת למות וממהרי� לשחוט אותה כל זמ� 

שהיא חיה לפני שנעשית נבילה. מעיקר הדי� בשר זה מותר באכילה (אמנ� 
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), למרות שההיגיו� אומר לכאורה 30מידת ח�ידות שלא לאכול בשר זה

שבהמה העומדת למות אי� לשוחטה ועדי# שלא לאכול מבשרה. מאיד , 

מה שהיא "טריפה", היינו שנפל בה מו� פנימי שאינה יכולה להירפא ממנו בה

והוא ודאי יגרו� לה למיתה, הרי היא א�ורה בשחיטה ואכילה, על א# שהיא 

נראית לעיניי� בריאה וחזקה כשאר כל הבהמות. שני דיני תורה אלה �ותרי� 

ה לאכול לכאורה את ההיגיו� האנושי, ואילו היינו נותני� לאד� להחליט מ

ומה לא לאכול היה �בור לפ�וק בדיוק ההיפ  מ� הדי�! אלא ודאי אי אפשר 

5ַל �Iֵ =א ְתַהֵלD ַאַחר "לתת לכל אחד לדו� �ברות מעצמו בענייני� אלה: 
ְ	ָבָרְתT ְוַהָ:2ְָתT 4ְת.ְלד.ת ַה9ְִצוֹת, 3ֹAִ �3ֶל 4ְִ	ֵפק.ת ְיִביא-T ְלִמינ-ת, ְו=א 

 ִI	ְָבָרא ַת	י ְלָכל ֶאָחד ִמ4ְֵני ָאָד! ְIִ ,!4ְָדָבר ֵמֶה Tֵבֶרי י! ַ<TAְ5ְ 5ִ! ח(
  .(ש�)"ְוַהָ:2ָה

לימוד תורה, כלימוד שאר חכמות, בנוי על קבלת נתונים והסקת 

מסקנות הגיוניות מהן, גם אם התוצאות עומדות לעיתים בסתירה 

  להיגיון האנושי הפשוט 

חמורה: א� אכ� ההיגיו� האנושי שונה כל כ   א  עתה מתעוררת שאלה

מ� ההיגיו� של התורה, כיצד, איפוא, נוכל ל�מו  על שכלנו בלימוד התורה? 

הרי לכל אד� יש "�ברא והקשה", וכל אד� מפעיל את ההיגיו� שלו בשעת 

הלימוד, וא� כ� כל יהודי הלומד תורה עשוי להגיע למ�קנות שונות ממה 

והי של התורה מאפשר לנו, בני האד�, א־לא� השכל השיבי� חברו. ובכלל, ה

ללמוד תורה באמת? אולי לימוד התורה שלנו הוא רק שינו� של הלכות 

שקיבלנו במ�ורת מרבותינו, ואי� לנו יכולת באמת להבי� את הדברי� 

  לעומק�?

 ָאְמָנ! ָצִרי5ַAְ2ֶ Dֵ+� 4ַָ>ָר2ִי! ִמ� ַהְמֻק4ָל"על כ  עונה ריה"ל כ : 
ג.ת 5ַל ַהHֵֶדר ַהְמֻק4ָל ְלָה2ִיב ַהA.ָלד.ת ֶאל ָהָאב.ת,  ,ְוַהIָת-ב ְוַהַהָ:2.ת ַה8.ה(

TAְ2ְַב ֵמ� 4., ְוִא! ִיְהֶיה ָרח.ק ֵאֶצל ְ	ָבָרְתT -ַמח( T ֵאָליו, ַהא(  פי�קה( "-ַמה ֶ>+.ִציא(

א  דר  הלימוד צריכה  . לימוד תורה נמ�ר לאד� ויש לאד� מה לחדש בו.מט)

                                                 
זה לשו� הרמב"� הלכות מאכלות א�ורות ד, יב: "א# על פי שהיא מותרת גדולי החכמי�    .30

תה כדי שלא תמות, וא# על פי שפרכ�ה ב�ו# לא היו אוכלי� מבהמה שממהרי� ושוחטי� או

  שחיטה, ודבר זה אי� בו אי�ור אלא כל הרוצה להחמיר על עצמו בדבר זה הרי זה משובח".
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להיות כדר  לימוד מדע וחכמות, בצורה מ�ודרת ושיטתית, ולא רק על ידי 

  �ברות ומחשבות.

הב�י� לחכמה ה� ה"שורשי�", כלומר הנתוני� וההנחות הב�י�יי�. 

אלה ה� כלי העבודה, ומה� הכל מתחיל. ה"שורשי�" ה� מה שנאמר בתורה 

בקבלה ובמ�ורת. אלה ה� הנתוני� שבכתב, ומה שנמ�ר לנו על ידי חכמי� 

אות� יש להבי� היטב, ולגלות את משמעות� ועומק�. מתו  הנתוני� אפשר 

לעשות "הקשות", כלומר ניתוח הגיוני של מ�קנות הנובעות ומוכרחות מתו  

הנתוני�. מ�קנות אלה, אליה� מגיע האד� באמצעות שכלו ו�ברתו, צריכות 

מר לינוק מה� את הטעמי� וה�ברות להיות מחוברות אל ה"שורשי�", כלו

וההיגיו�. לעיתי� מ�קנות אלה תעמודנה ב�תירה להיגיו� הפרטי של האד�, 

א  אי� זה אמור להפריע, שהרי ג� בחכמת המדע, למשל, אד� מגלה עובדות 

  מפתיעות שעומדות ב�תירה ל�ברה הפשוטה שהיתה לו.

פי המדע  ריה"ל נות� שלש דוגמאות לעובדות מדעיות מוכחות (על

  שהיה ידוע באותו הזמ�), שה� עומדות ב�תירה להיגיו� האנושי: 

2ָָבה ְוַהHְָבָרא ֶה5ְֵ<ר ָהֵרק-ת, ְוַהַהָ:2.ת ַהLְִכִל+.ת " 2ֶר Aְַרִחיק ַה9ַח( Iַא(
 Aַ 6 ְלֵאי�-Qק ַהPֵָבָרא 2ֶָ+כ.ל ְלִהְתַחHְְרִחיק ַהAַ 2ֶר ְכִלית, ְמַחְ+ב.ת ֶזה. ְוַכא(

2ָָבה 2ֶָהָאֶר;  2ֶר Aְַרִחיק ַה9ַח( ְוַהַהָ:2ָה ַהLְִכִלית ְמַחֶ+ֶבת ֶזה. ְוַכא(
Iַ<-ִרית, ְו2ִֶהיא ֵחֶלק ֶאָחד ִמ9ֵָאה ְו2ִִ>י! ָו22ֵ ֵמQ5ִ-ל ַהֶ>ֶמ2, ְוָכל ַמה 

2ָָבהֶ>ֵ+2 4ְמ.ְפֵתי ַהAְכ-ָנה, ִמ9ַה ֶ>Aְַרִחיֵקה- ַה9ַ    .(ש�)" ח(

"הריקות" היינו חלל ריק, ואקו�. ההיגיו� הפשוט, המ�תמ  על החושי�   .1

של האד�, �בור שיש בעול� מציאות של חלל ריק. אמנ� הני�ויי� המדעיי� 

וכ� הנחות פילו�ופיות הוכיחו שאי� בעול� מציאות של חלל ריק (עיי� מורה 

  נבוכי� ח"א פע"ג, ההנחה השניה).

" היינו תורת האטומי�, שהיתה (=בלי �ו#)קות הגו# לאי� תכלית "התחל  .2

ידועה כבר במדע הקדו� (ראה מורה נבוכי� ש�, ההנחה הראשונה). ההיגיו� 

הפשוט �בור שאי אפשר לומר שגו# נחלק עד אי� �ו#, ואילו המדע באותו 

הזמ� �בור היה כי אכ� כ  הוא הדבר (אמנ� עיי� אמונות ודעות לר�"ג מאמר 

ראשו� פרק א, הראיה הרביעית, ש� הוא מ�יק "מפני שהתחלקות הדבר ללא 

�ו# אינו יוצא לנו אלא בדמיו�, ולא יתכ� שיהיה בפועל, מפני שהוא דק מכדי 

  שיונח עליו הפועל או החלוקה").
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כדור האר� הוא עגול, וכ� השמש עגולה, והשמש גדולה מכדור האר� פי   .3

ולי� לקלוט נתוני� אלה, וה� נראי� לו . החושי� של האד� אינ� יכ166

  מופרכי�, א  חכמת הא�טרונומיה מוכיחה זאת בוודאות.

מכל זה מוכיח ריה"ל כי אי� לאד� ל�מו  על שכלו בלבד בחכמת 

התורה והמצוות, אלא עליו לקבל את דברי התורה ודברי החכמי� כנתוני�, 

בי� את כוונת התורה בלי לפקפק על נכונות�, ורק על פי נתוני� אלה יוכל לה

  לעומקה.

אחד התפקידים של חכמים הוא להפעיל שיקולים מוסריים ו"היגיון 

בריא" כדי לאסור מעשים המותרים מעיקר הדין, ובכך למנוע מן 

  ההלכה להיראות 'לא הגיונית'

הואיל ולחכמת התורה כללי� מיוחדי� משל עצמה, א� נעבוד על פי 

לתוצאות לא טובות, שאינ� מתיישבות ע� 'הכללי� היבשי�' נגיע, לעיתי�, 

ההיגיו� האנושי הפשוט. לדוגמא, מעיקר הדי� יכול אד� החושק באשה 

מ�ויימת, ורוצה לבוא עליה פע� אחת בלבד, יכול מייד לקדש אותה בפני 

עדי� ולבוא עליה ולמחרת לתת לה גט ולגרש אותה. וכ�, יכול אד� לאכול 

ע� אשתו בלי הגבלה, ולהיות שקוע בשר ולשתות יי� כל היו�, ולשכב 

בהנאות העול� הזה, וכל זה מבלי לעבור על שו� אי�ור תורה (מציאות אותה 

והרי ברור לכל ב� דעת שאי� זו דר   –) 31מכנה הרמב"� "נבל ברשות התורה"

  התנהגות ראויה לאד� מאמי� הרוצה להידבק בבורא.

יר את הדברי� רק על כ� ראו חכמי� 'להתערב' בדיני התורה, ולא להשא

ְוֵה! 9ְ2ֶIְַדְקְ<ִקי� 4ְִגב-ֵלי ַהִ<יִני� ְוי.ר- ַהֶהAֵר "על פי כללי ההלכה יבשי�. 
2ֶר ֵה!  ִמAַת ַהִ<י�, ַמְרִאי! ְלT ַמה ֶ>ֵאינ. ָנֶאה ֵמַהQְב-ִלי! ָהֵה!, Iַא( ְוָהִאH-ר 4ַא(

ִכיַלת 4ְַ@ר ֹI	 Iֹ	, ְוה. ִליָכה  ,ָצַאת ָממ.� 4ְַתְח4-ַלת ַהִ<יִני!ְמַג8ִי! א( ְוַהAַָרת ַהה(
ַבַ>4ָת 4ְַתְח4-ל.ת ִמ� ָה5ֵר-ב, ְוַהAַָרת ַה2ִ8ָי! 4ְַתְח4-ל.ת 2ֶַהL8ִ-ִאי! ֻמAִָרי! 

2ֶר ֵה! ע.ְבִר  י! ֵאֶצל ָה5ִ+-� 4ֶָה!, ְוַהAַָרת ַהְ>ב-ע.ת ְוַה8ְָדִרי! 4ְִמיֵני ָה5ְָרמ.ת, א(

                                                 
"כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלי� הא�ורי�, והתירה הביאה איש באשתו ואכילת    .31

הבשר והיי�, א"כ ימצא בעל התאווה מקו� להיות שטו# בזימת אשתו או נשיו הרבות, ולהיות 

ב�ובאי יי� בזוללי בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר אי�ור זה בתורה, והנה יהיה 

  ה" (רמב"� על התורה, ויקרא יט, ב).נבל ברשות התור
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. חכמי� א�רו פעולות שונות, מט) פי�קה( "ַהִ<יִני ִמ4ְִלAִי ַהִהAַ2ְְ<ָלה ַהA.ִרָ+ה

המותרות מ� התורה א  אינ� ראויות, ועל ידי כ  מתיישרת ההלכה ה� על פי 

התורה וה� על פי השכל האנושי, ואי� בהלכה דברי� ש�ותרי� את המו�ר 

  ד� המהוגני�.ואת הנהגות בני הא

בכ  רומז ריה"ל לקראי� על עיוותי� הנגרמי� לבני אד� הפועלי� רק 

על פי מצוות התורה, בלי לקבל את �מכות� של חכמי�. אד� המקפיד רק על 

מצוות התורה עלול להגיע לקלקול מו�רי, משו� שכללי התורה ואופ� לימודה 

די� להנהגת האד� כמו אינ� זהי� להיגיו� האנושי, כנ"ל, ועל כ� אי� ה� מיוע

שה�, אלא ה� זקוקי� להתאמות לדר  העול� המעשי, וכפי שהורו לנו 

ֵליֶה!. Iִי ִא! Aְַיֵחד ָה5ִ+-� ַהִ<יִני, ַי5ְַבר- ִבְגב-ָליו "חכמי�:  -2ְֵני ָה5ְִנָיִני! ָצִריD א(
זֹב  )5Aַ !ֵכ� ְלָק2ְָר!, ְוִאAְָח4-ל.ת, =א ִיAַ2ֶר ֵה! ִמיִני! ֵמַה ַהQְב-ִלי! 2ֶל ִ<יִני! א(

. יש (ש�) "ְ	ָיג ַהA.ָרה ְוִתְ	מDֹ 5ַל ַהִהAַ2ְְ<ָלה, ִיְהֶיה ִ	4ָה ְלִמינ-ת ְויֹאַבד ַהIֹל

ללמוד תורה על פי הכללי� שלה, ולא לתת מקו� ל�ברות ושיקולי� אישיי�, 

של חכמי� הוא  כי על ידי כ  יגיעו אנשי� למ�קנות שגויות. אמנ� תפקיד�

להתאי� את התורה אל החיי�, ולייצר איזוני� והתאמות על ידי �ברות 

  הגיוניות על מנת למנוע עיוותי�.

הן  –כגון: עירוב, פרוזבול, היתר מכירה, ועוד  –ה'תחבולות' שעשו חז"ל 

  רק בחיובים שהם מדרבנן ולא מן התורה

נראה כמו תחבולה, נושא ה'עירוב' מטריד מאוד את מל  כוזר. ה'עירוב' 

שהרי מ� התורה א�ור להעביר מרשות לרשות, והנה המציאו חכמי� המצאה 

ועל ידי הנחת 'עירוב' בערב שבת מותר יהיה להוציא בשבת מרשות לרשות! 

ַנְחנBַ 4ל "(ג� החבר הזכיר נושא זה בדבריו לעיל כמה פעמי�  Eא ;F ר ָנֵקלCֶ E2ִי 2ָל א

 GֵHַCְְצֵמנ4 ֵמִהBַ �HָBְIַ בFֵ�ַHְJֶ ֵאינ; ָנֶאה, ֵיַקל ֵאֶצל ַמהCֶ ר4ב, ְוִא� ה4א ָדָברBֵFְ 4ינHֵָבFְ ת;תFָJַFַ C

ָנCִי� KֶBֶFְר Iֵע;ת Eָרה אKָ EB ַבִית ֶאָחדFְ ְהֶיהLִCֶ דBַ ֶקת ְוַה2ְַפָרנ4תM EחGַַרת ; "מט) פי�קה( "ֵמַהHְָוַה

ִליָכה  Eר4בַההBֵ4ל;ת ִמ� ָהFַתְחFְ תFָJַומשמע שזוהי טענה ידועה שטענו (ש�)) "ַב ,

התורה או�רת ואילו חכמי� עושי�  – על־פההקראי� כלפי חכמי תורה שב

ָבל ִנ2ְַאר ִלי ִל2ְֹאל א.ְתT 5ֵ4ָר-ב"תחבולות ומתירי�:  ְוה-א ַקP-ת 4ְִמְצַות  ,א(
ָ	ר. ַה4.ֵרא Aַ4ְַח4-ָלה ַהִהיא ַה8ְִקָלה ְוַה3ְח-ָתהַהַ>4ָת, ֵאיD ַיAִיר   ?"ַמה ֶ>א(

  .נ) פי�קה(
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נית� להרחיב את שאלתו של המל  לענייני� נו�פי� בהלכה, שנראי� 

כמו תחבולה, ורבי� רבי� שואלי� ומתרעמי� עליה�: מכירת חמ� לגוי, 

� בו יש קושי לחיות פרוזבול, היתר מכירה בשמיטה, ועוד. לכאורה בכל מקו

ע� האי�ור באי� חכמי� וממציאי� לנו 'פטנט' ועוקפי� את האי�ור! הדבר 

  נראה כמו חוכא ואיטלולא, וזילות גדולה של מצוות התורה!

החבר עונה למל  תשובה עקרונית: חכמי� אינ� יכולי� להתיר מה 

ת. שהתורה א�רה, שהרי אי� לה� �מכות לכ , וא# אי� לה� רצו� לעשות זא

ָכִמי! 5ַל ַמה ֶ>ַ+Aִיר ֶק2ֶר ִמִ:2ְֵרי " ִ	יִדי! ַוח( מ.� ח( ָח	 ְו2ָל.! ְ+ַ2ֶ	Iִימ- ה(
@- ְ	ָיג ַלA.ָרה' . חכמי� יכולי� נא) פי�קה( "ַהA.ָרה, ַאD ֵה! ְמָזְרִזי! ְוא.ְמִרי!: '5(

כל  להתיר רק מה שה� עצמ� א�רו, בבחינת 'הפה שא�ר הוא הפה שהתיר'.

  מקו� בו תראה 'פטנט' ותחבולה אי� זאת אלא עקיפה של אי�ור מדרבנ�.

לגבי 'עירוב', יש להגדיר תחילה את האי�ור מ� התורה, אחר כ  להגדיר 

  את האי�ור מדרבנ�, ורק אז נוכל להבי� מה בא ה'עירוב' להתיר.

מ� התורה נא�ר להוציא מ'רשות היחיד' ל'רשות הרבי�'. 'רשות היחיד' 

ו'רשות הרבי�' לעניי� שבת אי� הכוונה רשות השייכת ליחיד או לרבי�, כמו 

לענייני נזיקי� או טומאה, אלא הגדרת הרשות תלויה בצורתה ובגודלה. רשות 

היחיד היינו שטח בגודל מ�וי� המוק# מחיצות (או מובדל באופ� אחר), 

שי� בכל ורשות הרבי� היינו מקו� פתוח ו�וא� בו עוברי� ששי� ריבוא אנ

יו�. מ� התורה נא�רה הוצאה והכנ�ה מ'רשות יחיד' כזאת ל'רשות רבי�' 

, והיא שייכת רק בבתי� וחנויות מציאות כזאת אינה שכיחה. 32כזאת

  ה�מוכי� לכיכרות במרכזי ערי� גדולות.

על מנת שאי�ור הוצאה לא ישתכח, ומאחר ויש באי�ור זה שמירה על 

יא ולהכני� ג� מרשות היחיד ל'כרמלית', רוח השבת, באו חכמי� וא�רו להוצ

היינו מקו� חשוב שאינו 'רשות יחיד' א  ג� אינו 'רשות רבי�'. כמו כ� א�רו 

להוציא ולהכני� מבית פרטי לחצר משותפת. אי�ורי� אלה ה� אי�ורי� 

                                                 
"-ִמ� ַהHְָיג.ת Hִ2ְֶ+ג-, לשו� הכוזרי מעט תמוהה, וכבר נדחקו המפרשי� לבאר דבריו.    .32

. אי� 2ֶָאְ	ר- ַהה.ָצָאה ְוַהַהְכָנָ	ה ֵמְר2-ת ַהָ+ִחיד ִלְר2-ת ָהַר4ִי! -ְבֵהֶפD, ַמה ֶ>Nא ָאְ	ָרה ֶזה ַהA.ָרה"

ונת ריה"ל לומר שהתורה לא א�רה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבי�, שהרי ודאי א�רה כו

  זאת! ועיי� במפרשי� שביארו דבריו.
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מדרבנ�, שהרי מ� התורה לא נא�רה אלא הוצאה והכנ�ה מ'רשות היחיד' 

  ל'רשות הרבי�'.

על אי�ור ההוצאה וההכנ�ה באו חכמי� ותיקנו תקנה  על מנת להקל

של הנחת 'עירוב', שהוא מעי� מחיצה �ביב בתי העיר, או 'עירוב חצירות' 

ו'שיתו# מבואות', המשת# את כל החצרות והמבואות להיות שותפי� בדבר 

מאכל. ה'עירוב' הופ  את כל השטח להיות רשות אחת משותפת, ועל ידי כ  

  כני� ולטלטל בכל הרשות.מותר להוציא ולה

  כ  הוא ג� בעניי� 'פרוזבול'.

התורה קבעה כי בשנת השמיטה מתבטלות כל ההלוואות, והלווה אינו 

'שמיטת כ�פי�'. מצוה זו היא חידוש גדול,  –צרי  להחזיר את הכ�# למלווה 

והיא נוחה מאוד ללווי� א  קשה מאוד למלווי�, א  כמוב�, על א# כל הקושי 

שירי� שלא להימנע יי� אותה. התורה א# מזהירה את העמוכרחי� לק

למדנו שדי� זה  על־פהמלהלוות רק בגלל שמיטת הכ�פי�. אמנ�, בתורה שב

חל מ� התורה רק כאשר נוהגת מצות יובל, כלומר רק בזמ� שרוב ע� ישראל 

נמצא באר� ישראל. לאחר החורב� והגלות שוב לא נמצא ע� ישראל בארצו, 

  � התורה פקע!וחיוב מצוה זו מ

א  כדי שלא תיבטל מצוה זו לחלוטי�, ומשו� חשיבותה הגדולה עבור 

העניי� שבע�, ראו חכמי� לנכו� לקבוע חיוב על קיו� מצוה זו מדרבנ�. כיו� 

כל חיובה של 'שמיטת כ�פי� אינו מ� התורה אלא הוא רק מדרבנ�. א  כמוב�, 

כ� ב�ו# כל שנת שמיטה ג� מצוות דרבנ� אנו מחוייבי� לשמור ולעשות, ועל 

  חלה עלינו המצוה של 'שמיטת כ�פי�'.

בשלב מ�ויי� ראו חכמי� שמצוה זו קשה על הציבור, ורבי� רבי� מ� 

העשירי� נמנעי� מלהלוות לעניי� על מנת שלא יפ�ידו את כ�פ� בגלל 

ננעלה דלת בפני לווי�! על  –המצוה הזו, ולא מצאו הלווי� מקו� ללוות ממנו 

ו� חכמי� בבית דינו של הלל הזק� לתק� 'פרוזבול'. 'פרוזבול' הוא כ� ראו לנכ

שטר עליו חות� המלווה, ובו הוא מעביר את כל חובותיו לידי בית די�, כ  

שבית די� ה� אשר יהיו בעלי החוב מכא� ואיל . על בית די� לא חלה החובה 

של שמיטת כ�פי�, ועל ידי כ  יכול המלוה לקבל את כל כ�פו שהלוה 

  אחרי�.ל
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א# כא�, כמו בתקנת ה'עירוב', ה'פטנט' שתיקנו חכמי� לא בא להפקיע 

  די� תורה אלא רק חיוב מדרבנ�.

עיקרו� זהה הוא ג� בהיתר מכירה בשנת שמיטה. בזמ� הזה אי� שמיטה 

חלה מ� התורה אלא רק מדרבנ�, ועל כ� חכמי� התירו למכור את הקרקע לגוי 

  ת עבודות האדמה הא�ורות מדרבנ�.בשנת השמיטה ועל ידי כ  להתיר א

וא� תאמר, א� כ�, מדוע צריכי� היו חכמי� בכלל להמציא 'פטנט' 

ולעקו# את הדי� שהוא מדרבנ�? הרי יותר פשוט היה לבטל את האי�ור שה� 

  עצמ� תיקנו, ועל ידי כ  לא נצטר  לעקו# אותו כל פע� מחדש!

האי�ור. יש אנשי� על כ  נענה: ראשית, לא כול� מעונייני� לעקו# את 

המשתדלי� לשמור על המצוה כפי שתיקנו חכמי�, ולא נזקקי� ל'עירוב', ולא 

  נזקקי� ל'פרוזבול', וא# לא ל'היתר מכירה'.

שנית, ישנה חשיבות שלא לבטל לחלוטי� מצוות מ� התורה. ג� כאשר 

פקע חיוב המצוה מ� התורה, מ�יבות שונות, חשוב מאוד להמשי  ולזכור את 

שהרי יש בה עניי� חשוב ומשמעותי, ועל כ� חכמי� רצו להמשי   המצוה,

  ולהנהיג את המצוות בע� ישראל על א# שפקע חיוב�.

אמנ�, במצב בו החיוב הוא רק מדרבנ�, וקיו� המצוה קשה על הציבור 

מאוד, ראו חכמי� לנכו� למצוא פתח להקל על הציבור, ועל כ� תיקנו תקנה 

הלכתי מיוחד הפוטר את החיוב. ריה"ל מיוחדת המאפשרת לעשות מעשה 

  מ�ביר שחכמי� עשו זאת משתי �יבות: 

ְוַאַחר Qִ �IְֵלQְל- ַבHְָיג ַהה-א ִגְלQ-ל ְלַהְרָוָחה, Iְֵדי N2ֶא ֵתָח2ֵב "
!2ָ9ְAַ2ְָרה, ְו2ִֶ+ְהֶיה ֶרַוח ִלְבֵני ָאָד! 4ְִה.AIַ !ל-ָת>ְAַ2ְיע- ,ִהQִֶאל  ְו=א ַי

Iְֵדי Aִ2ְֶהֶיה ַהIָָרה ֵבי� ַהAָ9ֻר ְלַגְמֵרי -ֵבי�  ...ָהֶרַוח ַהה-א ֶאPָא ִבְר2-ת
  .(ש�)" ַהHְָיג -ֵבי� ָהָא	-ר

�יבה ראשונה: חכמי� רצו להדגיש לציבור שהאי�ור הזה הוא רק 

מדרבנ� ואיננו מ� התורה. אילו היה זה אי�ור תורה אי אפשר היה להקל בו, 

א  באי�ור דרבנ� נית� להקל בשעת הדחק, או במקו� של הפ�ד מרובה, 

וכיוצא באלו שיקולי� המופיעי� בהלכה. יש בהלכה כל מיני מנגנוני� 

המאפשרי� לפו�קי� להקל בשעת הצור  באי�ורי� שה� מדרבנ�. עכשיו 

  שיש לאי�ור זה 'פטנט' הלכתי להקל בו מוכח לכל שזהו אי�ור מדרבנ� בלבד.
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שניה: חכמי� רצו להקל על הציבור ולעשות לו "הרווחה", כ  �יבה 

שכל מי שמעוניי� להקל על עצמו יש לו פתרו� הלכתי, והוא א# רשאי לעשות 

כ� לכתחילה. חכמי� תיקנו את האי�ור כדי לשמור על האי�ור המקורי של 

תורה, א  לא רצו 'לחנוק' את הציבור ולהקשות עליו שלא לצור , מה שעלול 

  � לנזק גדול בכל היח� אל מצוות התורה.לגרו

המצוות אינן 'סמלים' ואינן רק פעולות טכניות המביעות רעיון אלא הן 

מהות מיוחדת היוצרת מציאות רוחנית בעולם. גם מצוות שתיקנו 

  חכמים יוצרות מציאות רוחנית

דעתו של מל  כוזר עדיי� לא נחה. הוא מקבל את ה�בריו של החבר על 

ות' של חכמי� נעשות רק באי�ורי� שה� מדרבנ� ולא כ  ש'התחבול

Iְָבר "מדאורייתא, א  עניי� ה'עירוב' עדיי� נראה לו כתחבולה לא אמיתית: 
ָבל =א ָחְזָקה ֶאְצִלי ְמֶלאֶכת ָה5ֵר-ב 5ַד Aִ2ְֶהֶיה ְמַח4ֶֶרת 4ֵי�  ִהְ	3ִיק ִלי ֶזה. א(

להיות שאתה לוקח כמה עמודי�, מניח על . אי  יכול נב) פי�קה( "Aֵ2ְי ְר2ֻ+.ת

גביה� חוט, ועל ידי מעשה תמוה שכזה אתה קובע שיש כא� מחיצה וכל מה 

שנמצא בתו  המחיצה הוא רשות אחת. הרי זה לא אמיתי, שהרי המעשה 

הזה לא יצר כלו�. אי� כא� באמת מחיצה, ושו� דבר מהותי לא השתנה. כיצד 

די�, ומה שהיה קוד� א�ור הופ  פתאו� יכול להיות שמעשה זה הופ  את ה

ו# אי  מעשה להיות מותר?! ג� לדברי  שיש כא� רק אי�ור מדרבנ�, �ו# �

ופ  את האי�ור להיתר? זה נראה כמו �וג של משחק כזה של הנחת העירוב ה

  ע� כללי� משוני� ושרירותיי�!

אמנ� השאלה של המל  נשאלה רק לגבי מצות 'עירוב' מדרבנ�, א  

בי� שיש כא� שאלה עקרונית ומהותית הנוגעת אל כל מעשי המצוות החבר מ

  .נג) פי�קה( "ִא! �Iֵ =א ָחְזָקה ֶאְצְלT ַה9ְִצָוה ֻכMPָ"כול�. 

כי הנה, לכאורה, אפשר לשאול שאלה דומה על כל מעשה שיש לו 

'חלות' הלכתית, והוא משנה מציאות הלכתית ממצב אחד למצב אחר. למשל, 

כיצד מעשה של נתינת מעות או חתימה על שטר מעבירה  –ני� בדיני קניי

בעלות על קרקע מאד� זה לאד� אחר? כיצד נתינת טבעת לאשה ע� אמירת 

'הרי את מקודשת' הופכת אותה להיות א�ורה על כל אד�, וכל מי שבא עליה 

חייב מיתה, ומאיד  נתינת גט לאשה הופכת אותה להיות שוב מותרת לכל 
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ני� החלי� בדיבור בלבד, כמו נדרי� או שבועות, או טומאת אד�? ישנ� די

צרעת שנעשית רק על ידי אמירת הכה� 'טמא'. כיצד טמא מת נטהר 

מטומאתו א� מזי� עליו מי� שמעורב בה� אפר פרה אדומה ע� אזוב ושני 

? רשימה שלמה של מעשי� שלא נראי� קשורי� לתוצאה אותה ה� תולעת

  ית חמורה מאוד. כיצד אפשר להבי� זאת?עושי�, ויש לה� השלכה דינ

ָבִדי! 4ְִלִקיַחת " ֶהָחָזק 5ֵ4ְיֶניT ַהAַָרת ַה8ְָכִ	י! ְוַה9ָמ.� ְוַה5ָ4ְִלי! ְוָה5(
ַהִ:ְנָי� ְוַהOַָ-ָאה, ְוַהAַָרת ָהִאָ>ה ְוִאH-ָרM ַאַחר 2ֶָהְיָתה ֻמAֶֶרת 4ְָאְמר.: 

	-ָרה 4ְָאְמר.: 'Iְִתב- ְוִחְתמ- 'Aְֵהא ִלי ְמֻקֶ<2ֶת', ְוַה  AָָרָתM ַאַחר 2ֶָהְיָתה א(
ֶ@ה ִמ�  ִני! ִמ9ַה ֶ>ַה2ְָלָמָת! Aָל-י 4ְַמ5( -ְתנ- ֵגט', ְוָכל ַמה ֶ>ֵ+2 4ְת.ַרת Iֹה(

ִ@י! א. ְבָדָבר ִמ� ַהְ<ָבִרי!, ְוָצַר5ַת ַה4ֶֶגד ְוַה4ִַית ַהAְל-ָיה ְב  ַמר ַה59ַ( ַמא(
  .(ש�, וראה ש� עוד) ַהIֵֹה� 'ָטֵמא' א. 'ָטה.ר'.

לכאורה יכול היה ריה"ל לתר� באופ� פשוט: על מנת לשנות מצב 

מ�וי�, על מנת שיהיה ברור לכל  מעשה 	מלימשפטי יש צור  לעשות -חוקי

שעד אותו מעשה היה המצב כ , ולאחריו המצב הוא אחר. עד נתינת הטבעת 

ה, ולאחר נתינת הטבעת האשה היא אשת איש. אנחנו האשה היא פנוי

צריכי� שתהיה נקודת זמ� ברורה בה המצב משתנה, ועל כ� אנו עושי� מעשה 

�מלי מ�וי� כדי לבטא זאת. רעיו� זהה הוא לעניי� הגדרות של שיעורי� 

�אה.  40לענייני� שוני�: על מנת שמקוה טהרה יהיה כשר צריכי� שיהיו בו 

אפילו קורטוב הרי המקוה פ�ול ומי שטובל בו לא עלתה  �אה 40א� ח�ר מ

�אה פחות קורטוב? מה  �40אה ל 40לו טבילה. ולכאורה מה ההבדל בי� 

 13שנה, שנחשב כבר גדול לכל דיני התורה, לבי� נער ב�  13ההבדל בי� נער ב� 

שנה פחות יו� אחד שנחשב עדיי� קט�? אפשר היה לומר שבאמת אי� כא� 

כ  הוחלט, וכל שינוי מהווה חריגה מ�  –אלא הבדל טכני בלבד הבדל מהותי 

  המ�גרת ולכ� אינו ראוי ואינו נחשב.

א  ריה"ל אינו �בור כ . שיטתו של ריה"ל, כפי שכבר ראינו לעיל בכמה 

מקומות, שהמצוות ה� חלק בלתי נפרד מ� העול�, והעול� נברא על פי התורה 

אות, ולכל פרט ופרט במצוה יש והוא מותא� לתורה. המצוות יוצרות מצי

משמעות מהותית. המצוות אינ� "�מלי�", ואי� אלה פעולות טכניות ח�רות 

משמעות, אלא מעשי המצוה יוצרי� מהות מיוחדת. אשת איש אינה רק 

אישה שטכנית נשואה לגבר כלשהו, אלא אשת איש הפכה להיות מישהי 
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צר הקשר הזה? על ידי אחרת, ויש לה קשר נשמתי מהותי ע� בעלה. כיצד נו

מעשה הקידושי�! המעשה הפשוט הזה, שנראה מעשה טכני לכל דבר, יצר 

למעשה מציאות רוחנית חדשה בעול�. וכ  הוא הדבר בכל המצוות. משו� כ  

אי� האד� יכול לשער מעצמו אלו מצוות עליו לעשות אלא הוא צרי  הכוונה 

ָוי"מאת הבורא.  ֵ@י ַהA.ָרה Iַה( .ת ַהGְִב5ִ+.ת, PָIֻ! ְמ5ָֹ2ר.ת ֵמֵאת ַה4.ֵרא, Iִי ַמ5(
. כמו שבעול� הטבע הכל מדוייק, וכל (ש�) "ְוֵאי� 2ִע-ָר! 4ִיכֶֹלת 4ָָ@ר ָוָד!

חומר בעול� מורכב ממרכיביו המדויקי�, וכל שינוי יגרו� לקלקול בו, כ  הוא 

  .ט, ומה שכתבנו ש� בפרק יז)צ פי�קה(וראה עוד לעיל מאמר ראשו� ג� בעול� המצוות 

ריה"ל מחדש כא� חידוש גדול: לא רק מצוות התורה יוצרות מציאות 

רוחנית בעול�, אלא ג� מצוות מדברי חכמי�. ג� לחכמי� נית� הכוח המיוחד 

רוחנית, ועל כ� ג� נתינת חוט על עמודי� היא -הזה ליצור מציאות הלכתית

טכני בלבד, אלא מעשה -מליפעולה שיוצרת מהות חדשה. אי� זה מעשה �

  מהותי שיוצר מציאות חדשה בעול�.

מעשי המצוות נראים לפעמים משונים, אך באמת הבורא נמצא בכל 

המציאות, וגם דברים הנראים בזויים ונחותים משמשים דרך לדבקות 

  בבורא

  ריה"ל מו�י# י�וד נו�#, חשוב מאוד, בה�תכלות על מעשי המצוות.

לא זו בלבד שאי� האד� יודע לכוו� מדעתו את מעשי המצוות הרצויי� 

בעיני הבורא, ואי� הוא יכול לגלות מעצמו היא  היא הדר  להידבק בו, אלא 

. מי היה לפעמי! מעשי המצוות נראי! ההיפR הגמור ממה שהיינו חושבי!

מעלה על דעתו שדווקא שחיטת בעלי חיי� לקורב�, והתע�קות בד� 

� הפנימיי� שלה�, היא זו שתביא לידי התקרבות אל הקב"ה? הרי זה ובאיברי

נראה דבר בזוי ומרוחק, מלוכל  ודוחה, ולא מתאי� לאד� ב� תרבות בכלל 

והנה דווקא עבודות אלה ה� העבודות הנבחרות ביותר,  –להתע�ק ע� זה 

יָת ל.5ֵג ִהי! ָהיִ א־לְוִאP- =א ָהָיה ְבִמְצַות "ונעשות במקו� המקודש ביותר! 
ִ@י! ָהֵאPֶה, ְוָהִייָת ח.2ֵב Iִי ֵה! ַמְרִחיִקי! ִמ� ָה   "ִהי! =א ְמָקְרִבי!א־לַל59ַ(

  .נג) פי�קה(

מכא� ראיה נו�פת לכ  שאי� לאד� ל�מו  על שכלו ודעתו בענייני 

  המצוות, א  מכא� ג� י�וד חשוב בה�תכלות שלנו על המציאות.
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הי� נוכל למצוא רק א־לקירבת לפעמי� אנו טועי� לחשוב שאת 

במקומות מקודשי� ומטוהרי�, וכל התע�קות בענייני העול� הזה הפחותי� 

תרחיק אותנו מ� הרוחניות ומ� הדבקות בבורא. ריה"ל מלמד אותנו שתפי�ה 

זו אינה נכונה. אד� המקיי� מצוות הבורא זוכה לדבקות בו, בי� א� הוא 

עו�ק במלאכה לפרנ�תו ובה הוא  נמצא בתפילה בבית הכנ�ת ובי� א� הוא

נאל� להתלכל  ולהזיע. ג� באכילה ובתשמיש הנעשי� בהיתר אד� יכול 

להתקרב אל בוראו, א� הוא עושה זאת על מנת להתקרב אל בוראו. כל דבר 

שהאד� מוכרח לעשות אותו, והוא דבר מותר, הרי הוא כלי להתקדש 

  כל דרכי  דעהו"."ב –ולהתעלות, ובלבד שייעשה מתו  כוונה רצויה 
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  פרק מט

  רציפות ההלכה
  סג-נדפיסקאות 

  

הטענה על ניתוק של עם ישראל מן המסורת ועל מציאות של 'שכחת 

  על עיקר מעיקרי האמונה של 'תורה מן השמים' התורה' מערערת

בכל הדורות קמו עוררי� ומתנגדי� לתורה ולהלכה, וערערו על 

�מכותה של התורה ועל מקורה. אחת הטענות הידועות ביותר היא הטענה 

שהתורה איננה מ� השמי�, ח"ו, אלא היא חיבור מעשה ידי אד�. לשיטת 

על ידי אד� מ�וי�, או שנכתבה התורה נכתבה בזמ� מ�וי�  ,כ�הטועני� 

לאור  זמ� על ידי חבורה של בני אד�, א  בשו� אופ� לא ניתנה בבת אחת מ� 

  השמי�.

"ראיות" לטענה זו מצאו המערערי� בביטויי� שוני� המופיעי� בכתבי 

הקודש, שמה� מוכח לכאורה שדברי התורה לא היו ידועי� ומקובלי� מ�יני, 

� המצוות, וזאת משו� שהמצוות ה� 'המצאה' והיו דורות שלא הכירו חלק מ

  אנושית שהתחדשה במהל  הזמ�.

טענה מעי� זו אנו שומעי� ג� בדורות אלה, א , כאמור, אי� זו כלל 

טענה חדשה, וכבר גדולי ישראל במהל  כל הדורות התייח�ו אליה וביטלו 

  אותה. א# ריה"ל כא� מתייח� לטענה זו, והוא עושה זאת בדרכו המיוחדת:

"ָאַמר ַהI-ָזִרי: =א ָרִאיִתי ַאְנ2ֵי ַבִית 2ִֵני ֶאPָא Iְ2ֶָבר 2ְָכח- ַהA.ָרה ְו=א 
ָיְדע- ִמְצַות ַהIָHֻה 5ַד 9ְ2ֶָצא-ָה ְכת-ָבה, ְוֵכ� ִמְצַות =א ָיבֹא 95ַ.ִני -מ.ָאִבי, 

ַמר 4ֶָה!: 'ַוִ+ְמְצא- ָכת-ב A4ַ.ָרה', ְוֶזה ְר   פי�קה(ָאָיה 5ַל ָאְבַד� ַהA.ָרה" ְוֶנא?

  .נד)

  לביאור שאלתו של מל  כוזר יש להקדי� הקדמה קצרה.
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הנה ב�פר נחמיה, ב�יפור על עולי בבל שעלו אחרי גלות בית ראשו�, 

נאמר פעמיי� שהעולי� החדשי� לאר� ישראל גילו פתאו� מצוות מ� התורה 

  שה� לא ידעו עליה�.

 - (לחודש השביעי  "וביו! השני: יז)- (נחמיה ח, יגלעניי� מצות �וכה נאמר ש� 

נא	פו ראשי האבות לכל הע!, הכהני! והלוויי!, אל עזרא חודש תשרי) 
וימצאו כתוב בתורה אשר ציוה ה' ביד ה	ופר, ולהשכיל אל דברי התורה. 

אשר ֵישבו בני ישראל ב	וכות בחג בחודש השביעי. ...ויצאו הע!  משה
ויביאו ויעשו לה! 	וכות איש על גגו ובחצרותיה!... . ויעשו כל הקהל 

כי לא עשו מימי ישוע ב� נו� כ� בני ישראל עד היו! השבי! מ� השבי 	וכות, 
ו� . כלומר, תו  כדי קריאה בתורה גילו פתא, ותהי שמחה גדולה מאוד"ההוא

בני ישראל שיש מצוה לשבת בחג ב�וכה, ומייד עשו מה שמצאו כתוב, והיה 

  מימות יהושע ב� נו�! –זה דבר חדש שלא נעשה מש  מאות שני� 

"ביו! ההוא : ג)-(יג, אולעניי� אי�ור עמוני ומואבי נאמר ש� בהמש  
נקרא ב	פר משה באזני הע! ונמצא כתוב בו אשר לא יבוא עמוני ומואבי 

ויבדילו כל 5ֵֶרב  ויהי כשומע! את התורההי! עד עול!. ...א־לבקהל ה
. כלומר, רק באותו היו� גילו בני ישראל את האי�ור שלא יבוא מישראל"

עמוני ומואבי בקהל ה', וא# כא�, מייד כשהבינו שיש אי�ור קמו ותיקנו את 

  המעוות.

ת : הרי ל  שתי הוכחות לכ  שאנשי אותו הדור שכחו אטוע� מל  כוזר

התורה, שהרי משמע במפורש שלא ידעו כלל על מצוות מפורשות הכתובות 

אז אי  אתה מ�פר לי כא� על מ�ירת התורה מאב לב� והעברתה מדור  –בה 

  לדור במ�ורת?

כאמור, מה שבאמת מ�תתר מאחורי הטענה של 'שכחת התורה' היא 

היא  הטענה שהתורה לא ניתנה מ� השמי� במעמד פומבי לעיני כל הע�, אלא

טענה שכזו מערערת את כל האמונה נכתבה על ידי בני אד� בזמ� מ� הזמני�. 
הי� ואד�, ועל כ� א־ל, משו� שהיא כופרת באפשרות של חיבור בי� היהודית

  היא מ�וכנת מאוד ויש לדחות אותה בתקיפות.
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מעולם לא נשתכחה תורה מעם ישראל, ואפילו לאחר הגלות בבבל 

  ב קרבנות במקדשידעו העולים כיצד להקרי

  כיצד עונה ריה"ל על טענה זו?

ראשית, הוא מוכיח כי המ�ורת היא רציפה, וחוקי התורה היו ידועי� 

בע� ישראל לאור  כל הדורות. לאחר מכ� עובר ריה"ל לה�ביר מדוע הדברי� 

  נכתבו בתנ"  כאילו ה� 'התגלו פתאו�'.

ָכִמי ַנְחנ- ַה+.! ח( ַנְחנ- "ָאַמר ֶהָחֵבר: ִא! �Iֵ א( ! ְוי.ְד5ִי! י.ֵתר ֵמֶה!, 2ֶא(
2ְַבAֵנ-" . א� אתה �בור שאותו הדור נה) פי�קה( י.ְד5ִי! ַהA.ָרה Iְ ,MPָIִֻפי ַמח(

כגו� מצות �וכה  –לא ידע את מצוות התורה הפשוטות המפורשות בתורה 

בגלל ששכחו והיתה הפ�קה במ�ורת, אז תהיה  –ואי�ור עמוני ומואבי 

רח לומר שהיו� אנחנו בקיאי� בתורה הרבה יותר מה�, שהרי אנו לומדי� מוכ

תורה ויודעי� את כל הכתוב בה. אי אפשר להפתיע אותנו היו� ע� מצוות 

  שאנחנו לא מכירי�, האי� זאת?

ִני א.ֵמר" . אכ�, היו� אנו בקיאי� יותר נו) פי�קה( "ָאַמר ַהI-ָזִרי: �Iֵ א(

ידיעת התורה, ואילו לנו, במהל  השני� שעברו מה�! לה� לא היה רצ# של 

  מאז, נוצרה רציפות של לימוד ושל ידיעת התורה.

 Dָאַמר ֶהָחֵבר: ִא! ָהִיינ- ַה+.! ְמֻצִ-י! ְלַהְקִריב ָקְר4ָנ.ת ֶהָהִיינ- י.ְד5ִי! ֵאי"
ְלַכ9ָה ְנָתִחי! ִי8ֵָתַח, ִנ2ְָחֵט!, -ְלֵאיֶזה ַצד, ְוִק4-ל ָ<מ. ְוֶהְפ2ֵט. ְוִנA-ח., -

ְוֵאיD ֻיְקַרב ְוֵאיD ִיEֵָרק ַהָ<! -ִמְנָחת. ְוִנְ	I., ְוַהִ>יר ָהָרא-י ל.ַמר 5ָָליו. -ַמה 
 Dָרה -ְמ2ִיָחה -ְבָגִדי! -ְתכ-נ.ת, ְוֵאי Bִני! ַחָ+ִבי! 4. ִמְ:ֻדָ>ה ְוָטה ֶ>ַהIֹה(

ִני! ַה  ַרD א.ְכִלי� ַהIֹה( ָד2ִי!, -ְזַמ8ֵיֶה! -ְמק.מ.ָת!, ְוז-ַלת ֶזה ִמ9ַה ֶ>ֶ+א? B:
=א ָרִאיָת ַאְנ2ֵי ַבִית 2ִֵני ֵאיD 4ָנ- ַה9ְִז4ֵַח 5ַד נז) פי�קה(ִ	3-ר."  . "ה(

ָזָר! ָה  2ֹב 2ֶָהי- א־ל52ֶ( ַתח( ִהי! 5ַל 4ְִנַי� ַה4ִַית, ְוַאַחר �Iֵ 4ְִנַי� ַהח.ָמה, ה(
. "-ִמי 2ֶ+.ֵד5ַ ֵאPֶה נט) פי�קה(ַמְקִריִבי! ִמ4ְִלי ֵ	ֶדר, Iְִפי 2ִֶ+ְזַ<�9ֵ?" 

@.ת ַהIָHֻה -ִמְצַות =א ָיבֹא ֵי5ֵָל! ִמ89ֶ- 5( 95ַ.ִני  ַהִ<ְק<-ִקי! A4ַ.ָרה, ה(
  .�א) פי�קה(-מ.ָאִבי?" 

טוע� החבר: הרי עולי בבל הקריבו קורבנות והקימו את בית המקדש. 

, שהרי הלכות הקרבת קורבנות ה� מ� ההלכות הקשות ביותר שיש בתורה

מלבד כל פרטי עבודת הקורב� יש להיות בקיאי� ג� בהלכות טומאה וטהרה, 
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כל אלה ה� הלכות שאינ� נוהגות  – ג� בדיני בשר קדשי�, ג� בדיני כהונה

בזמ� הזה, וממילא אי� אנו בקיאי� בה� באופ� שיאפשר לנו לקיי� אות� הלכה 

למעשה. כיצד, איפוא, ידעו עולי בבל, שזה עתה עלו לאר� ישראל מ� הגולה, 

לעשות את כל הפעולות הנדרשות על פי ההלכה על מנת להקריב קורבנות 

  במקדש?

היו בקיאי! בכל התורה כולה, והיתה ביד! אי� זאת אלא משו! ש
  מ	ורת רצופה של ידיעת התורה לכל פרטיה ודקדוקיה.

התורה נשתמרה כל הדורות בעם ישראל, אך לעיתים היו חלקים מן 

  העם שהתנתקו ממנה, מסיבות שונות

לאחר שהוכיח עובדה זו באופ� פשוט ומ�תבר, חוזר ריה"ל ומתייח� 

מ� התנ" , ש� משמע שאנשי אותו הדור לא ידעו ל"ראיות" שהציג מל  כוזר 

"ָאַמר ַהI-ָזִרי: ִא! �Iֵ  –הלכות פשוטות, והופתעו לקרוא בתורה ולגלות אות� 
  .�ב) פי�קה( ַמה 8ֹאַמר 4ְ'ַוִ+ְמְצא- ָכת-ב A4ַ.ָרה'"

  

מצד אחד הוכחת לי עכשיו שהתורה היתה ידועה בע� ישראל והיתה 

המצוות, ואפילו בגלות המשיכו ללמוד ולמ�ור את מ�ורת של שמירת כל 

א   –התורה, ועל ידי כ  ידעו לקיי� את המצוות הקשות והמ�ובכות ביותר 

  מצד שני מוכח מ� הפ�וקי� שהיתה שכחה והתרופפות בקיו� המצוות!

  

א  הנה, דווקא אנחנו בדור שלנו יכולי� לענות על ה�תירה הזו מתו  

  מציאות שראינו בעינינו.

"עול� התורה", היינו תלמידי החכמי� ובני הישיבות, המשי  להתקיי� 

בכל דור. בכל דור ודור עמדו לה� לישראל גדולי תורה ומנהיגי�, ה� הרביצו 

תורה ברבי�, הקימו בתי מדרש, גידלו בני תורה, והעבירו את מ�ורת הלימוד 

ת מבחי� והידיעה בכל הדורות. מי שמתבונ� בהי�טוריה של ע� ישראל בגלו

מייד אי  הצליחה התורה להשתמר בע� ישראל. באופ� מופלא עברו בתי 

המדרש מאר� ישראל לבבל, לש� עבר המרכז התורני של ע� ישראל, ולאחר 

חורב� יהדות בבל עבר המרכז התורני לאשכנז ול�פרד, והמשי  והתפתח ש�. 

לה קהילות ישראל התקבצו מ�ביב לבתי המדרש, ובכל מקו� בו קמה קהי
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יהודית חדשה קמה ג� חבורת לומדי� ותלמידי חכמי�. כל קהילה א# 

הקפידה להקי� תלמודי תורה ובתי חינו  לילדי� ונוער, כ  שכל ילד יהודי 

קיבל ב�י� של ידיעת התורה והמצוות. כ  נשתמרה לה התורה והועברה 

 מדור לדור. אמנ�, לא כל ע� ישראל היו בני תורה ובני ישיבות, ורק אחוז

מ�וי� מ� הציבור היה נחשב לתלמידי חכמי�. שאר הציבור היו 'בעלי בתי�', 

חלק� יודעי �פר וחלק� עמי ארצות, שלא היו נחשבי� ל'בני תורה', א  ג� 

ה� הקפידו על חינו  ילדיה� במו�דות החינו  התורניי�, והחזיקו בממונ� 

  את לומדי התורה.

רנו במהל  הגלות, בה� בדורות האחרוני� אנו עדי� לתופעות שלא הכ

נמנע מקהילות שלמות ללמוד תורה ולקיי� מצוות, עד שהדבר הביא לידי 

שכחת התורה באות� מקומות. יהדות רו�יה במאה הקודמת התנתקה ממש 

מעול� התורה, ולא יכלה להקי� מו�דות לימוד וחינו  יהודיי�, ונאלצה 

שלטו� קומוני�טי,  שנה של 70להתערות ע� הציבור הכללי. מתו  כ , לאחר 

יהודי� צעירי� גדלו בלי שו� ידע יהודי ב�י�י. ה� ידעו שה� יהודי�, והכירו 

את ה�בא שעוד שמר על כמה מנהגי�, אבל ה� עצמ� היו מנותקי� לגמרי 

מיהדות ותורה. במקביל, לצערנו הרב, ג� באר� ישראל קמו קהילות שלמות 

עו בכוונה תחילה כל כני�ה שלא היה בה� ריח של תורה. קיבוצי� רבי� מנ

של יהדות אליה�, וכ  ק� לו דור של בני קיבוצי� ללא כל מושג ב�י�י 

  ביהדות.

א� כ�, הרי אנו רואי� מצד אחד ציבור גדול מאוד של בני תורה 

ותלמידי חכמי� המשמרי� את התורה ומקיימי� אותה בכל דקדוקיה, ומצד 

שראל המנותקי� לחלוטי� מכל שני באותו הדור ישנ� ציבורי� גדולי� בע� י

דבר שיש בו ריח של תורה. המתבונ� מ� הצד על הדור שלנו יוכל לשאול את 

עצמו: יש כא� רצ# של תורה או אי� רצ#? יש ניתוק ושכחה או יש המשכיות? 

מ�תבר שיש מציאות שהיא 'ג� וג�'. �Bַ ישראל ממשי  ללמוד ולהעביר את 

  � לתורה ויש אצל� ֶנֶתק.התורה, א  חלקי� ממנו אינ� מחוברי

תלמידי  –על פי זה נוכל להבי� ג� את המציאות אצל עולי בבל 

החכמי� ובני התורה זכרו ולמדו את התורה כולה, והיו בקיאי� בה היטב לכל 

פרטיה ודקדוקיה, א  היו חלקי� מ� הע� שהתנתקו מ� התורה בעקבות 

רה כחדשי�, א  גלגוליה� בגלות. לאות� אנשי� שהתנתקו היו דברי התו
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ברגע ששמעו אות� נזכרו בדברי� שכבר ידעו מ� העבר, והבינו מיד שכ  

עליה� לעשות. המ�ורת בע� ישראל לא התנתקה, אלא חלק מ� הע� 

  התרחק ושב והתקרב.

בתנ"ך נכתבו רק אירועים שהיו ידועים ומפורסמים לכל, או שיש בהם 

  חשיבות לדורות

ר התנ"  ואת מטרת כתיבתו. הא� כא� מבאר ריה"ל את עניינו של �פ

התנ"  הוא �פר הי�טוריה? או אולי הוא מעי� עיתו� המדווח על האירועי� 

  המתרחשי� באותה תקופה?

ָבל Iַָתב  "ַה5ַGַ! ַה4ָר-ר ה-א I2ֶ.ֵתב ַה9ְִקָרא =א ִהְרQִי2 ַלְ8ִ	Aָר.ת א(
ִהי! א־ל.5ַ2ֻ ֵמָחְכָמת. 2ִֶ:4ֵל ֵמ ַהְמֻפְרָ	מ.ת ַהQְל-י.ת, ְו=א ֶהAִ5ְיק ִמיה

ִמיַדת ַהֶ>ֶמ2 ְוי.!  ִמיַדת ַהַ+ְרֵ<� ְוי.! 5( ָבל ָזַכר י.! 5( -ִמ2ֶֹ9ה ָדָבר, א(
ב-ר 3ְִר	-ָמ! ֵאֶצל ֶהָהמ.�, ְוֵכ� ִמ3Hִ-ֵרי 2ְִמ2.� -ְדב.ָרה ְוִגְדע.�  ַה9ִיָלה 54ַ(

=מֹה =א ָזַכר ֵמָחְכָמָת! ְו=א ִמ9ַה ֶ>ָהָיה ָלֶה! -2ְמ-ֵאל ְוָדִוד -2ְ 
ָבל ָזַכר ִמִ<ְבֵרי 2ְ=מֹה ְ	5ֻ<.ָתיו ַהQְד.ל.ת  ִ@י! A4ַ.ָרה ָדָבר, א( ֵמַה59ַ(
ְו2ְ5ָר. ַהQָד.ל, ְו=א ָזַכר ִמIָל ָחְכמ.ָתיו ַה8ְִפָלא.ת ח-; ֵמ"ָאז Aָבֹאָנה 

ָבל ָחְכָמת. Aַ2ְ !5ִִי! ָנ2ִי!  ַמד ֶהָהמ.�, א( ב-ר 2ֶָהָיה ַהָ<ָבר 4ְַמ5( זֹנ.ת" 54ַ(
ַמְלIַת 2ְָבא ְוז-ָלָת! =א ָזַכר, Iִי =א ָהְיָתה ַכָ-ַנת ַהI.ֵתב ִלְזIֹר Iִי ִא! 

2ֶר ִנLְא-ה- Iָל ָה5ָ!, ַאD ַהְ<ָבִרי! ַהְמֻיָח  ִדי! ַהָ<ָבר ַהְמֻפְרָ	! 4ֶָהמ.� א(
2ֶר ָהי- ְמַנLְִאי! א.ָת! ַהְיִחיִדי!, PָIֻ! ָאְבד- ִמ89ֶ-, ֶאPָא ַה5ַ9ְט ֵמֶה!,  א(
ְוַה9ְִליצ.ת ַהOַח.ת ֵמַה8ְב-ָאה 5ָ2ְֶרב- ִלְבֵני ָאָד! ְל2ְָמָר! ְלִיְקַרת 5ְִנָיֵניֶה! 

  ְוַצח-ת ִ<ְבֵריֶה!".

ע� ישראל במש  השני�, ודאי אי אפשר ל�פר את כל מה שקרה ב

ובאמת ג� אי� צור  ל�פר זאת. התנ"  איננו �פר הי�טוריה שמטרתו לכ�ות 

את האירועי� ההי�טוריי� החשובי� שקרו באותה תקופה, והוא ג� איננו 

עיתו� שמטרתו לדווח על אירועי� 'שגרתיי�' המענייני� רק את האנשי� 

  הקשורי� בו.

ירועי� מפור�מי� שהיו ידועי� ריה"ל מגדיר שהתנ"  מתייח� רק לא

לכל באותו הדור, כמו הני�י� הגלויי� שעשה הקב"ה לישראל או מעשי 

הגבורה והמלחמות. זהו לא 'הי�טוריה', על א# שיש בו כמוב� אמת 
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והית. כ  הקב"ה מנהיג את עולמו, א־להי�טורית, אלא זהו �פר ההשגחה ה

  .ועל כ� אנו יכולי� ללמוד ממה שהיה אל מה שיהיה

כמו כ� התנ"  מ�פר על אירועי� משמעותיי� שיש לה� חשיבות 

לדורות ג� א� נעשו ליחידי�, כמו �יפורי האבות ומשה רבנו, שיש לה� 

משמעות חינוכית ורוחנית. �יפורי� אלה מב��י� את האמונה, ויש בה� 

  ערכי� בה� אנו צריכי� להתבונ� ולדעת מה לקרב ומה לדחות.

נוני בי� �פרי התנ"  השוני�, וכל �פר בא צרי  לדעת שיש הבדל �ג

להדגיש עניי� אחר. אנו רואי� זאת באופ� ברור בהשוואה בי� �פר מלכי� 

ל�פר דברי הימי�, המכ�י� מבחינה הי�טורית את אותה תקופה. �פר מלכי� 

מ�פר �יפורי� שלא מוזכרי� בדברי הימי�, וכ� להיפ . מדוע? אי� זאת אלא 

יי� להתייח� יותר להשגחת הקב"ה על ישראל משו� ש�פר מלכי� מעונ

ולענייני שכר ועונש, ועל כ� הוא מ�פר בהרחבה על הנביאי� אליהו ואלישע, 

ועל מעשי� פרטיי� כמו אחאב וכר� נבות על מנת להעביר את המ�ר כיצד 

מל  ישראל צרי  להתנהג. לעומת זאת �פר דברי הימי� מתמקד בעניי� 

  ותר מאשר �פר מלכי�. ויש להרחיב בזה.המקדש באופ� מובהק, הרבה י

  

א  א� כ�, עדיי� יש לה�ביר מדוע �יפר �פר נחמיה על כ  שעולי בבל 

  לכאורה 'גילו בהפתעה' מצוות שהיו מפורשות בתורה?

"ְוֵכ� =א ָכַתב ִמִ<ְבֵרי 5ְֶזָרא -ְנֶחְמָיה ֶאPָא ַהְמֻפְרָ	! 4ֶָהמ.�, ְוָהָיה י.! 
@.ת ַהIָHֻה י ֵלי ַזִית 5( ב-ר 5( .! ְמֻפְרָ	!, 4ְַמה ֶ>ָחְרד- ָה5ָ! ְו5ָל- ֶלָהִרי! 54ַ(

ֵלי 5ֵ; 5ָב.ת. -ַמה ֶ>ָאַמר: 'ַוִ+ְמְצא- ָכת-ב',  ֵלי ְתָמִרי! ַו5( ַד	 ַו5( ֵלי ה( ַו5(
@.ת ַהIHֻ.ת, א(  ָבל ְרצ.נ. ל.ַמר: 2ֶָ>ְמע- 5ַ! ָהָאֶר; ְוֶהָהמ.� ְוָחְרד- ַל5(

ַהְיִחיִדי! =א ָאְבָדה ֵמֶה! ִמְצָוה ַקPָה Iָל Qְ �Iֵ2ֶד.ָלה, ְוִכֵ-� ַהI.ֵתב ְלַהְגִ<יל 
ִב+.ת ִמ3ְֵני  2ֶר Qֵ2ֶ !.+4ַ �-ֵIְִר2- ָה95ַ.ִנ+.ת ְוַה9.א( 5ְִנַי� ַה+.! ַהה-א, Iַא(

ֶ@ה ָגד.ל ְלָגֵר2 ָה5ָ! ֶאת ְנ2ֵיֶה!, ִא9.ת 4ְֵניֶה!, ְוה-א ָדָבר  2ֶָהָיה י.! ַמ5(
ב.ָדה ַהEֹאת  )5Iָ ַק4ֵלAְ ב-ר 2ֶֻא9ָה ִמ� ָהֻא9.ת	ָק2ֶה 5ַד ְמֹאד, ְוֵאיֶנ8ִי ָ
ָמד ַהEֶה ָאַמר 'ַוִ+ְמְצא-  ֵלא=ֶהיָה, ז-ָלִתי ַהHְֻגPָה ַהEֹאת. ְו5ַל 3ְִר	-! ַה59ַ(

2ֶר ִהQִי5ַ ַה:.ֵרא ֶאל 5ַ! ָהָאֶר; ֶאל '=א ָיבֹא ָכת-ב' ְרצ.נ. ל.ַמ  ר Iִי ַכא(
ָרָדה ְגד.ָלה ַב+.! ַהה-א".   95ַ.ִני -מ.ָאִבי' ָחְרד- ָה5ָ! ְוָהְיָתה ח(
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כלומר, היה זה יו� של התעוררות רוחנית גדולה בע�. יו� בו ג� 

ולקיי� מצוות. א� היהודי� הרחוקי� מתורה ומצוות הרגישו צור  להתקרב 

בכל השני� ה� יצאו ידי חובת מצות �וכה בלי לבנות �וכה, כגו� שהתארחו 

השנה ה� החליטו להתחזק ולבנות כל  –אצל שכניה� או אכלו אכילת ארעי 

אחד �וכה לעצמו. הואיל והיה זה יו� מיוחד של התעוררות רוחנית גדולה, 

  משו� כ  נכתב אירוע זה לדורות.

בו החליטו היהודי� אשר נשאו נשי� נוכריות לגרש את  כמו כ�, המעמד

היה זה אירוע רוחני מיוחד במינו. מעשה שכזה, לגרש את אשת   –נשותיה� 

וא� ילדי  רק בגלל מצוה דתית, הוא מעשה קשה ביותר ויש בו הקרבה 

זהו  –אישית גדולה, ולמרות הקושי קמו יהודי� רבי� וגירשו את נשותיה� 

  מיוחד במינו בתולדות הע� היהודי ולכ� חשוב לציי� אותו.ללא �פק אירוע 
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  נפרק 

  השתלשלות מסורת תורה 

  לאחר הפסקת הנבואה על־פהשב
  סז-סדפיסקאות 

  

המלך היא להרחיב כיצד דבקו חכמי תורה שבע"פ בעניין  תו שלבקש

  היא־לה

לאחר שתמו שאלותיו המתקיפות של מל  כוזר, מבקש המל  מ� החבר 

ִני "להוכיח לו מתו  השתלשלות הקבלה את נכונותה ואמיתותה:  ר.ֶצה א(
MָתAִָמ   .�ד) פי�קה( "Aָ2ִֶביא ִלי ַט5ַ! ֵמֵאיכ-ת ַהַ:4ָָלה ַה9.ֶרה 5ַל א(

נראה לומר שהמל  מבקש להרחיב עניי� אליו רמז החבר בקצרה לעיל 

2ֶר ִיְבַחר ": לט) פי�קה(ב ָלָכה ְלמ2ֶֹה ִמHִיַני, א. ִמ� ַה9ָק.! א( A.ָרֵתנ- ְק2-ָרה ַבה(
ַמד 2.ְפִטי! ְו2.ְט  ה' "Iִי ִמAֵ �.+Oִֵצא ת.ָרה -ְדַבר ה' ִמיר-2ָָלִי!", ִרי! 4ְַמ5(

ַנְחנ- ְמֻצִ-י! ֶ>2ְ8ִַמע ֵמַה>.ֵפט ַהְמֻמ8ֶה ְבָכל <.ר ָוד.ר...  ִני! ְוַ	ְנֶהְדִרי!, ַוא( ְוכֹה(
2ֶר 4ֶָה! ִי2ְַל!  ב.ָדה ְוַהHְַנֶהְדִרי� -2ְָאר ַהAIִ.ת, א( 4ְע.ד 2ֶַהHֵֶדר ִנ2ְָאר ֵמָה5(

, 4ֵ33י� 4ְִנב-ָאה 4ֵי� 4ְֹאֶמ; ְוה.ָד5ָהִהי 4ְִלי ָ	ֵפק, א־לַהHֵֶדר ְוִיְד4ַק 4ֶָה! ָה5ְִנָי� ָה 
2ֶר ָהָיה 4ְַבִית 2ִֵני . כלומר, בעניי� השתלשלות המ�ורת יש גילוי של "...Iַא(

הי: כל זמ� שהיתה נבואה היתה התורה מחוברת למקו� המקדש א־להעניי� ה

הי דבק א־להיה העניי� הוהשראת השכינה, א  ג� לאחר מכ�, בימי בית שני, 

בחכמי� באופ� מובהק. נראה לומר שמל  כוזר מבקש כא� מ� החבר לבאר 

הי א־לכוונתו הרמוזה ש�, ולה�ביר באופ� רחב יותר היכ� מצינו את העניי� ה

  תו� הנבואה. לאחרדבק באנשי הקבלה והמ�ורה שהיו 

                                                 
  בתרגו� שילת מתרג�: "ב�יוע והשראה". –"באומ� והודעה"    .33
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על פי ביאור זה נוכל להבי� טוב יותר את התשובה, ותתיישב דעתנו 

  .(וראה בפרשני� כא� שנתקשו בשאלה זו)מדוע מתמקד החבר דווקא בתקופה זו 

  עלייה בדרגה או נסיגה? –המעבר מנביאים לחכמים 

כידוע, ע� הקמת בית שני בטלה הנבואה מישראל. יחד ע� עולי בבל 

לאכי, אשר �ייעו בהקמת המקדש כהלכתו על פי עלו הנביאי� חגי זכריה ומ

. ריה"ל מגלה לנו 34הנבואה, א  ה� היו הנביאי� האחרוני� של ע� ישראל

שנה בתחילתו של בית שני, מכוחה של השראת השכינה  40שהנבואה נמשכה 

. רוצה לומר, תקופות 35אשר היתה בבית ראשו�, ולאחר מכ� פ�קה לחלוטי�

בת אחת אלא ישנה תקופת מעבר הדרגתית, הי�טוריות אינ� מתחלפות ב

  מעי� זמ� של 'בי� השמשות' במעבר בי� יו� ללילה.

. על־פההפ�קת הנבואה הביאה לצמיחתה ופריחתה של תורה שב

ָכִמי! ַה8ְִקָרִאי! ַאְנ2ֵי ְכֶנֶ	ת ַהQְד.ָלה, ְו=א " מ.� ַהח( ְוַאַחר ָהַאְר5ִ4ָי! 2ָָנה ָהָיה ה(
2ֶר ָאְמר-  ִיHְָפר- ֵמרֹב, ְוֵה! 5ָ2ֶל- 5ִ! ְזֻר4ֶָבל ָ	ְמכ- ַק4ָָלָת! ֶאל ַה8ְִביִאי!, Iַא(

. מעבר זה �ה) פי�קה( "ֶ	ת ַהQְד.ָלה''-ְנִביִאי! ְמָ	ר-ָה ְלַאְנ2ֵי ְכנֶ  :(אבות א, א)

הוא למעשה שינוי מהותי  על־פהמתקופת הנביאי� לתקופת חכמי� תורה שב

בהנהגת הקב"ה את עולמו. כל זמ� שבית המקדש הראשו� היה קיי� שרתה 

שכינה במקדש, וממילא שרתה שכינה בע� ישראל כולו. עול� התורה היה א# 

תורה שאבו את כוח� ו�מכות� מ� הציווי הוא מחובר אל המקדש, וחכמי ה

שציוותה התורה "ועשית על פי הדבר אשר יגידו ל  מ� המקו� ההוא אשר 

ע� הנבואה היה חיבור טבעי, וקל היה  על־פהיבחר ה'". החיבור של תורה שב

לה� לחכמי� לכוו� לרצו� ה'. ע� חורב� בית ראשו� גלתה ג� שכינה, ושוב לא 

  ג� לא לאחר שנבנה הבית השני. חזרה לשרות בע� ישראל,

איזו דר  הנהגה עדיפה יותר, נבואה או חכמת התורה? או בלשו� חז"ל: 

 'חכ� עדי# מנביא' או שמא נביא עדי#?

                                                 
ראה תו�פתא �וטה יג, ג: "משמתו נביאי� האחרוני� חגי זכריה ומלאכי פ�קה רוח    .34

הקודש מישראל וא# על פי כ� היו משמיעי� לה� על בת קול". תו�פתא זו מצוטטת בשני 

  התלמודי� בכמה מקומות.

  לט. פי�קהוכ� כתב לעיל ב�ו#    .35
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לכאורה שאלה זו כלל אינה מתחילה, שהרי ודאי נביא עדי#! ה� כל 

עניינה של חכמת התורה הוא לדעת לכוו� אל רצו� הקב"ה, ולש� כ  

י� בדברי התורה שבכתב שניתנו לבני האד� על ידי הבורא מתעמקי� חכמ

באמצעות הנבואה, וא� כ� ודאי שנבואה מ�וגלת ל�ייע לבני האד� להבי� 

ולדעת באופ� של� יותר מהו רצו� הקב"ה! זהו ג� המצב האידאלי אותו 

תיארה התורה, אי  הכהני� והשופטי� נמצאי� במקו� אשר בחר ה', ומש� 

ולעומת זאת  –אל, וכפי שתיאר ריה"ל לעיל באריכות יוצאת הוראה לישר

מצב של �ילוק שכינה והפ�קת הנבואה הוא מצב של דיעבד, מצב של גלות 

ושל חורב�, וכיצד אפשר לומר שמצב כזה עדי#? יתרה מזאת, תקופת בית שני 

היתה תקופה של כשלו� לע� ישראל מבחינה מדינית. בית המקדש השני נבנה 

, בה�כמת המל  כורש, ולאחר מכ� עבר השלטו� באר� תחת שלטו� פר�י

ישראל לידי היווני�. אמנ� למש  תקופה מ�ויימת גבר בית חשמונאי, א  

מהר מאוד הפכו מלכי בית חשמונאי להיות מלכי� ח�רי זהות יהודית ועמוד 

שדרה אידאולוגי. מלכות זו עברה למלכות הורדו�, שהיה מעבדי בית 

ד חורב� בית שני. בתקופה זו לא היתה לע� ישראל חשמונאי, ואלה מלכו ע

עצמאות מדינית, ולא היתה לו גאווה לאומית, ואי� להשוות כלל את ימי בית 

 שני לימי בית ראשו�.

א  הנה, למרבה הפליאה, חכמי� קובעי� כי 'חכ� עדי# מנביא', ובעצ� 

כא� יש לראות במעבר מתקופת הנביאי� לתקופת החכמי� עניי� חיובי, ויש 

למעשה שכלול ועליית מדרגה. זהו מצב עדי# על פני המצב הקוד�! כיצד זה 

  יתכ�?

הקביעה ש'חכם עדיף מנביא' מתייחסת לתקופה לאומית קשה בה 

  נדרשת הנהגה מיוחדת

כדי להבי� את הכוח הגדול של חכמי� צרי  שוב להזכיר את המצב 

ה של שעבוד תחת השפל של ע� ישראל בימי בית שני. כאמור, היתה זו תקופ

שלטו� מלכויות זרות, ללא עצמאות וללא גאווה לאומית. על א# שע� ישראל 

היה בארצו ולא בגלות, מכל מקו� לא היתה לו אפשרות לתפקד כע� נורמלי. 

במצב כל כ  קשה, א  טבעי היה שהאומה הישראלית תתפרק ותתפורר. א  

והצליח להתקיי�  הנה, מתברר שע� ישראל גילה חו�� לאומי בלתי רגיל,
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כאומה מאוחדת ג� במצב קשה כל כ . כיצד זה קרה? מה היה הכוח המניע 

שהצליח לשמור על ע� ישראל כיחידה אורגנית מלוכדת? אי� זאת אלא 

בזכות� של אנשי כנ�ת הגדולה וחכמי התורה. מנהיגי� רוחניי� אלה הבינו 

וחו�ר �מכות את תפקיד� ואת גודל השעה, והצליחו, על א# חו�ר שלטו� 

מדינית, לשמור ולטפח את רוח האומה, וללכד את הע� כולו �ביב התורה 

ומצוותיה. ה� עשו זאת על ידי תקנות וגזירות, שנתנה לה� תורה �מכות 

לתק� ולגזור; על ידי חיבור נו�ח תפילה אחיד, שלא היה קיי� לפניה�; על ידי 

  מגילת תענית'); ועוד.ציו� תאריכי� לאומיי� של ימי שמחה ותענית (ראה '

פעולת� של חכמי� היתה הכרחית, וה� ידעו להתאי� את עול� 

התורה והמצוות אל המציאות המשתנה מול עיניה�. ה� ידעו להכיל ולשמר 

את הכוח הרוחני הגדול של ע� ישראל ג� בתקופה בה נ�תלקה השכינה 

הנביאי�!  וניטל כבוד מישראל. פעולות כאלה לא היו יכולות להתבצע על ידי

הנביאי� מורידי� את התורה מלמעלה למטה. ה� היו מודיעי� לע� כיצד 

עליה� להתנהג, מוכיחי� אות� על מעשיה�, מכווני� אל האידאל הגדול, א  

לא היו יכולי� לנהל את המציאות הקשה היו� יומית ולהתמודד איתה. לש� 

נכי�, כ  ע� ישראל זקוק היה לחכמי�, שפועלי� למטה, מלמדי�, מח

מדריכי�, מו�יפי� דברי� משלה� על פי צור  השעה, ומרוממי� את הע� 

כלפי מעלה. לחכמי� נית� הכוח לפעול על פי התורה ולהתאי� את ההלכה 

לצורכי הדור, על פי כללי ההלכה עצמ�. חכמי� יודעי� אי  מצד אחד לפעול 

כ   בגמישות הנצרכת, ומצד שני לשמור על עמוד השדרה ההלכתי המוצק.

  היה לאור  כל הדורות, וכ  הוא ג� בימינו אלה.

משו� כ  קבעו חז"ל ש'חכ� עדי# מנביא', כי הבינו בעומק דעת� 

  .36שנביא לא היה מצליח במשימה הנדרשת בתקופה שכזו

ישראל חוזר למצב של עצמאות לאומית כבימי בית -בתקופתנו עם

גו את ראשון, אך יש בכך סכנה לתפקידם של חכמי התורה שהנהי

  העם בתקופת הגלות

  כא� המקו� לתת את הדעת לתקופה בה אנו חיי� היו�.

                                                 
  ב, והשל� לכא�. קהפי�וראה מה שכתב הראי"ה קוק ב�פר 'אורות', זרעוני�    .36
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ישראל בארצו הוא דור של -דור זה של שיבת ציו� ושל קוממיות ע�

 –תחיה לאומית ושל החזרת עצמאות ישראל למקומה. א  יש לשי� לב היטב 

ר שנה, כפי שמוזכ 2000אי� כא� חזרה למצב שהיה לפני הגלות שהיתה לפני 

שנה אל העצמאות  2500במילות ההמנו� 'התקוה', אלא יש כא� חזרה של 

  הישראלית שהיתה בימי בית ראשו�!

בימי בית שני ע� ישראל התנהל בארצו כאילו הוא בגלות, ללא שלטו� 

מדיני וללא צבא. כל מה שהחזיק אותו הוא התורה והחיי� הרוחניי�, בדיוק 

כ�. לעומת זאת בימי בית ראשו� כמו בשנות הגלות הקשות שבאו לאחר מ

התנהל ע� ישראל (המפולג לשתי מלכויות, יהודה וישראל) בעצמאות מדינית 

ובשלטו� עצמי. תקופה זאת יכולה היתה להתנהל על ידי הנבואה ולא היתה 

  זקוקה לחכמי התורה שינהיגו אותה.

בדור זה בו אנו חוזרי� לעצמאותנו, אנו צריכי� לתת את הדעת על כ  

הנהגה הרוחנית שהיתה בגלות לא תוכל להמשי  ולהנהיג את הע� באופ� שה

מוחלט. זוהי ג� ה�יבה להתנגדות של היהדות החרדית לכל המהל  הציוני 

ולעצמאות המדינית, שהרי יש כא� מהפכה ורצו� לחזור למצב בו אי� שלטו� 

  מוחלט של עול� התורה.

כופרים ומורדים, לאורך כל שנות קיומה של תורה שבע"פ קמו עליה 

  אך הם נעלמו מן המפה והיא חיה וקיימת

ֵריֶה! <.ר 2ְִמע.� ַהOִַ<יק Iֵֹה� Qָד.ל -ִמי 2ֶָהי- ְבִ	י5ָת. ִמAְַלִמיִדי!  "ְוַאח(
ָריו ַאְנִטיְגנ.	 ִאי2 	.כ. ְמֻפְרָ	!, -ִמAְַלִמיָדיו ָצד.ק -ַבְית.	  ֵבִרי!. ְוַאח( ַוח(

ָריו י.ֵ	6 2ֶָהי- 2ֹ ֶר2 ַלI.ְפִרי!, -ָבֶה! ִנְקְרא- ַהOְד.ִקי! ְוַה4ְַית.ִ	י!. ְוַאח(
�4ֶ־י.5ֶֶזר ָחִ	יד Iְ4ַ2ֶֻה8ָה ְוי.ֵ	6 �4ֶ־י.ָחָנ� ְוַחְבֵריֶה!, -ב. ָאְמר-: ִמֶ>9ֵת 

ַמר: 'ֵאי�־ֶא2ְ  כ.ל', ִמ3ְֵני י.ֵ	6 �4ֶ־י.5ֶֶזר 4ְָטל- ָהַאI2ְ.ל.ת, 8ֶ2ֶא? I.ל ֶלא?
ָריו ְיה.5ַ2ֻ �4ֶ־3ְַרְחָיה, ְ<ָבר.  N2ֶא ָיְדע- ל. 5ָוֹ� ִמ8ְע-ָריו 5ַד י.! מ.ת.. ַאח(
ָריו  ְמֻפְרָ	!, ְוֵי2- ַה8.ְצִרי ָהָיה ִמAְַלִמיָדיו ְוִנAַי ָהַאְר4ִֵלי ָהָיה ְבד.ר.. ְוַאח(

ְמע.� �4ֶ־2ַָטח ְוַחְבֵריֶה!. -ִביֵמיֶה! ִהְתִחיָלה ַ<5ַת ְיה-ָדה ֶב�־ָטַבי ְו2ִ 
  ַהָ:ָרִאי!".

א� נתבונ� ברשימת השמות אות� מציי� ריה"ל, נגלה כי ריה"ל התמקד 

, אנשי� מיוחדי� שחז"ל עצמ� שיבחו את האחדבעיקר בשני ענייני�: 
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העניי� מעלותיה� באופ� מיוחד. דמויות מיוחדות אלה מוכיחות את דבקות 

(ונתייח� לכ  ג� לאחר �ו# ימי הנביאי�  על־פהוהי בחכמי תורה שבא־לה

, אירועי� חשובי� הקשורי� ל�מכות תורה שבע"פ, השני. הבאה) פי�קהב

  ודמויות שפרשו מע� ישראל והקימו לה� כתות נפרדות.

מ�תבר שתקופה זו של בית שני היתה מלאה דרמות ומחלוקות על 

התקופה קמו לה� כמה תנועות דתיות שני�ו לקרוא דתי. במש  -רקע רוחני

תגר על ההלכה ועל חכמיה, פרשו והקימו במה לעצמ�, ולב�ו# נעלמו מ� 

. 37המפה ולא שרדו. כתות כמו הצדוקי�, הבייתו�י�, הקראי�, וג� הנוצרי�

ולכאורה, מה טע� ל�פר על כ ? הרי אי� זו גאווה גדולה בתולדות האומה 

חלוקת ופורשי�, ומ� הראוי היה אולי להצניע את דרכ� שיצאו מתוכה בעלי מ

ואת פועל� ולשכוח בכלל מעצ� קיומ�. מדוע ריה"ל בוחר דווקא להדגיש את 

  קיומ� באופ� מפורט?

נראה לומר שבכ  הוא ממשי  את המגמה שלו בכל המאמר השלישי 

, ולהתמודד מול כל הטענות על־פהלאמת עניינה של תורה שב –שב�פרו 

התמודדה לאור  כל השתלשלותה באנשי�  על־פהנגדה. התורה שבשקמו כ

שקמו לכפור בה. כבר בדורו של משה רבנו קמו כופרי� שני�ו לקעקע את 

דמותו ואת מנהיגותו, ולכפור בקבלה שקיבל מ�יני. ני�יו� זה נכשל, ואכ� 

תורת משה ונבואתו החזיקו מעמד לכל אור  השני� עד �ו# דור הנביאי� 

כוחו. א  הנה, בתחילת דרכ� של אנשי כנ�ת הגדולה, לאחר שהמשיכו מ

 על־פהשתמה תקופת הנביאי� והחלה לפרוח תקופת חכמי תורה שב

שהעמידו תלמידי� הרבה, קמו עליה� עוררי� חדשי�. חלק� כפרו בתורה 

, וחלק� כפרו בעיקרי האמונה 38בלבד, כגו� הקראי� הראשוני� על־פהשב

  � והבייתו�י�.ובתורה שבכתב, כגו� הצדוקי

ג� היו� אנו מתמודדי� ע� כל מיני כופרי� למיניה�, הבאי� במ�ווה 

של רפורמה וליברליות, ומנ�י� לכפור ב�מכות� של חכמי� ובאמיתותה של 

                                                 
שנה לאחר שק� ישו הנוצרי החליט הקי�ר להכריז  300הנצרות עברה כמה גלגולי�, עד ש   .37

  עליו כעל אל, ומכא� קמה הנצרות כדת פולחנית וכעבודה זרה.

ריה"ל מזהה את אמונת� של הקראי� שהיו בזמנו ע� האמונה של הכת אשר חלקה על    .38

שטח. אמנ� אי� אלה ממשיכיה� הישירי�, וכת הקראי� לא חכמי� בימיו של רבי שמעו� ב� 

  החזיקה מעמד כל כ  הרבה שני�, אלא אלו ה� 'אבותיה� הרוחניי�' בלבד.
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דור. עלינו להתמודד מול� ולדחות - המ�ורה בידינו מדור על־פהתורה שב

, וכל הכתות טענותיה�, ולדעת שטענות אלה אינ� חדשות וכבר היו לעולמי�

האלה חלפו ועברו מ� העול�, ואילו עול� התורה וחכמיה שרדו ושמרו על 

  אמונת�.

רבן יוחנן בן זכאי נכנע לרומאים ובכך הציל את עולם התורה שבע"פ, 

  ויש אמת בשתי הגישות –אך בהמשך ר' עקיבא החליט דווקא למרוד 

זכאי ורב� רב� יוחנ� ב�  –נתמקד בשתי דמויות אות� מזכיר ריה"ל 

  גמליאל.

ריה"ל מארי  לתאר את דמותו של רב� יוחנ� ב� זכאי, על א# שהיה 

  'הקט� בתלמידיו של הלל הזק�':

"2ְמ.ִני! Aְַלִמיִדי! ָהי- ְלַהPֵל ַהEֵָק�, 2ְ=2ִי! ֵמֶה! ְרא-ִיי! 2ְAִ2ֶֶרה 
ֵליֶה!, -2ְ=2ִי! ֵמֶה! ְרא-ִיי! ְל4ֵ5ַר ַה  ָ>ִני!, ְו5ְֶ@ִרי! 4ֵינ.ִני!. 2ְִכיָנה 5(

Qָד.ל 4ָ2ֶֶה! י.ָנָת� Eִ5ֻ �4ֶיֵאל, ָקטֹ� 4ָ2ֶֶה! ַר�4ָ י.ָחָנ� �4ֶ ַזIַאי, N2ֶא ִה8ִיַח 
ָכִמי! ְוָכל ִמ<.ת  ָלכ.ת ְוַהQָד.ת ְוָכל ִמ<.ת ח( ִמְקָרא -ִמ2ְָנה ְוַתְלמ-ד ַוה(

ָדָבר 2ֶה-א ִמִ<ְבֵרי ת.ָרה, N2ֶא ְלָמד.. ְוָאְמר- 5ָָליו N2ֶא 	.ְפִרי! ְוָכל ָ<ָבר וְ 
ָ@ח ִ@יַחת ֻחPִי� ִמָ+ָמיו, ְו=א ִה8ִיַח ָאָד! 4ְֵבית ַה9ְִדָר2 ְוָיָצא, ְו=א ְקָדמ. 

ַנת ָאָד! 4ְֵבית ַה9ְִדָר2, ְו=א ָי�2ֵ 4ְֵבית ַה9ְִדָר2 =א 2ְַנת ֶקַבע ְו=א 2ְ 
ַראי. ְו=א ָהַלD ַאְר4ַע ַא9.ת 4ְ=א ת.ָרה -ְב=א ְתִפPִי�, ְו=א ְמָצא. ָאָד!  )5
י.2ֵב ְוד.ֵמ! ֶאPָא י.2ֵב ְוד.ֵר2, ְו=א 3ַָתח ָאָד! ְלַתְלִמיָדיו ֶאPָא ה-א, ְו=א 

מֹד ִמ4ֵית ָאַמר ָ<ָבר N2ֶא 2ַָמע ִמ3ִי ַר4., ְו=א ָאַמר: ִהQִי5ַ  5ֵת ַל5(
  ַה9ְִדָר2".

  מה ראה ריה"ל להארי  דווקא בתיאור דמותו של רב� יוחנ� ב� זכאי? 

רב� יוחנ� ב� זכאי הוא דמות מפתח בהי�טוריה של תורה שבע"פ, והוא 

למעשה הציל את עול� התורה מהכחדה. רב� יוחנ� ב� זכאי חי בדור החורב�, 

ג את עול� התורה לאחר החורב�. חז"ל היה מגדולי התנאי�, והוא א# הנהי

 �מ�פרי� לנו שבימי המצור על ירושלי� יצא רב� יוחנ� ב� זכאי אל מחו

לחומות לדבר ע� הקי�ר הרומי, והצליח לקבל ממנו הבטחה להציל את 'יבנה 

וחכמיה'. הבטחה זו מנעה שפיכות דמי� גדולה, והצילה את חכמי ישראל 
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ה הפ  להיות מרכז התורה של אר� ישראל, מ2ְליה. בית המדרש שהוק� ביבנ

  וממנו יצאו כל חכמי ישראל של הדורות הבאי�.

פעולה זו שעשה רב� יוחנ� ב� זכאי יכולה להתפרש ככניעה למלכות 

הרשעה, ואולי באמת היתה זו טעות בשיקול הדעת. אפשר שמ� הראוי היה 

# שרב� יוחנ� שלא להיכנע ולהמשי  להתנגד, וה' הטוב בעיניו יעשה. יתכ� א

ב� זכאי עצמו התחבט והתלבט בשאלה זו כל ימיו, ועד שעת מותו לא ידע 

בוודאות א� פעל נכו� והוא זכאי לעול� הבא, או שמא טעה בהחלטתו והוא 

. לעומת גישה זו של רב� יוחנ� ב� זכאי, מצאנו את ר' 39עתיד לרשת גהינ�

במרד בר כוכבא עקיבא שפעל באופ� הפו , ולאחר מ�פר שני� היה שות# 

כוכבא מפלה והביא לקורבנות -כנגד הרומאי�, מרד קשה ומר שב�ופו נחל בר

  רבי�.

הא� זהו רב�  –א� כ�, מי מבי� שני גדולי עול� אלה צודק בשיקוליו 

יוחנ� ב� זכאי שנכנע ולא מרד, או דווקא ר' עקיבא שמרד? ההי�טוריה 

ליה רוחנית, ואילו ר' מוכיחה שרב� יוחנ� ב� זכאי הציל את ע� ישראל מכ

  עקיבא הפ�יד, ולכאורה מוכח מכא� ששיטת ר' עקיבא אינה ראויה.

א  הנה מצאנו דבר פלא. חכמי� תיקנו לנו ברכה רביעית בברכת המזו� 

ברכה מדרבנ�. כלומר, מלבד שלש ברכות ראשונות שה� דאורייתא, תיקנו  –

"אמר נו ברכה זו? 'הטוב והמיטיב'. מדוע תיק –חכמי� ברכה נו�פת מדרבנ� 
רב מתנא: אותו היו! שניתנו הרוגי ביתר לקבורה תיקנו ביבנה 'הטוב 

. (ברכות מח ע"ב) שניתנו לקבורה" -שלא ה	ריחו, 'והמטיב'  -והמטיב', 'הטוב' 

'הרוגי ביתר' ה� אות� יהודי� שנהרגו בזמ� המרד הגדול מול הרומאי�, וחז"ל 

. היה זה ע"ב)-(ראה גיטי� נז ע"אהודי� מ�פרי� שבמרד זה נהרגו המוני המוני י

א�ו� נורא וטרגדיה גדולה בתולדות האומה, וא� כ�, על מה יש כא� להודות 

ולתק� ברכת הודאה מיוחדת שהיא 'הטוב והמיטיב'? איזו טובה יש בהריגת� 

של אלפי אלפי יהודי�? אלא מכא� משמע שחכמי� רוצי� לומר לנו שעל א# 

ע� ישראל נחל מפלה גדולה במלחמה ע� שבאמת המרד לא הצליח, ו

                                                 
ראה ברכות כח ע"ב: "וכשחלה רבי יוחנ� ב� זכאי נכנ�ו תלמידיו לבקרו. כיו� שראה אות�    .39

החזק, מפני מה אתה בוכה?  התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו: נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש

אמר לה�... ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכי�, אחת של ג� עד� ואחת של גיהנ�, ואיני יודע 

  ולא אבכה?". -באיזו מוליכי� אותי 
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הרומאי�, מכל מקו� היתה כא� הוכחה משמי� שמעשה זה של מרד לא היה 

טעות גמורה. העובדה שלא ה�ריחו ושהובאו לקבורה מלמדת שהגבורה של 

  אות� יהודי� במעשה המרד היתה נכונה ואמיתית!

 על פי זה נראה לומר שבאמת ג� ר' עקיבא לא טעה במהות. המרד

באומות הוא עיקרו� שלפעמי� יש לנקוט בו. לא תמיד צרי  להיכנע למלכות 

הרשעה, ולעיתי� דווקא המרד הוא הבחירה הנכונה והראויה. ר' עקיבא לימד 

אותנו את חשיבות המרד, ג� א� בפועל באותה שעה הוא נכשל, וממילא יש 

  לנו לדעת שיש ג� את אפשרות הפעולה הזאת.

שע ורבן גמליאל מלמדת אותנו על חשיבותה המחלוקת בין רבי יהו

  של סמכות חכמים גם אצל גדולי ישראל

(של ר' ישמעאל ב� -ִמAְַלִמיָדיו "את רב� גמליאל מזכיר ריה"ל בקצרה: 

. במילי� אלה "ַר4ִי ְיה.5ַ2ֻ 2ֵֶאְרע- ל. 5ִ! ַרQַ �4ְָמִליֵאל ַהְ<ָבִרי! ַהְיד-5ִי! אלישע)

רומז ריה"ל אל אירוע חשוב א  קשה, הנוגע באופ� ישיר ל�מכות� של 

חכמי�, וכמה צרי  כל אחד ואחד לכופ# עצמו ודעתו ל�מכות חכמי� 

שבאותו הדור. המשנה במ�כת ראש השנה מ�פרת על מחלוקת בעניי� קידוש 

חלקו החודש בי� רבי יהושע ובי� רב� גמליאל שהיה נשיא ה�נהדרי�. ה� נ

הא� אפשר לקבל את העדי� שהעידו על הירח באותו החודש, או שמא אלו 

ודאי עדי שקר. מחלוקת זו גרמה לכ  שנוצר לכאורה הבדל בי� חשבו� 

התאריכי� של ר' יהושע לבי� חשבונו של רבי יהושע. מה עשה רב� גמליאל, 

יאל: "שלח לו רב� גמל: (ראש השנה פ"ב מ"ט)נשיא ה�נהדרי�? אומרת המשנה 
גוזרני עליR שתבא אצלי במקלR ובמעותיR ביו! הכפורי! שחל להיות 
בחשבונR. ...בא לו אצל רבי דו	א ב� הרכינ	, אמר לו: א! באי� אנו לדו� 
אחר בית דינו של רב� גמליאל צריכי� אנו לדו� אחר כל בית די� ובית די� 

 Rליבנה אצל שעמד מימות משה ועד עכשיו... . נטל מקלו ומעותיו בידו והל
רב� גמליאל ביו! שחל יו! הכפורי! להיות בחשבונו. עמד רב� גמליאל ונשקו 
על ראשו, אמר לו: בוא בשלו! רבי ותלמידי, רבי בחכמה, ותלמידי שקבלת 

  . דברי"

אמנ�, כידוע, אי� זהו �ו# ה�יפור על היח�י� הקשי� שהיו בי� רבי 

יכה ל�פר על המחלוקת ממש (כז ע"ב)יהושע ורב� גמליאל. הגמרא בברכות 
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הקשה שהיתה ביניה�, עד שהביאה להדחתו של רב� גמליאל מ� הנשיאות. 

והנה, לאחר שהעבירו את רב� גמליאל מתפקידו התרבו התלמידי� בבית 

המדרש, משו� שבתקופת מנהיגותו לא התירו להכני� לבית המדרש את כל 

עזריה שנתמנה  מי שרצה ללמוד אלא רק את המובחרי� שבה�. רבי אלעזר ב�

במקומו של רב� גמליאל �בר שיש להכני� את כול�, כדי להפו  את התורה 

להיות נחלת הכלל. א# ב�יפור זה אנו רואי� בירור חשוב ועקרוני בעניינה של 

  , ומקומה בע� ישראל.על־פהתורה שב

השילוב בין גדלות רוחנית גבוהה דמותו של רבי עקיבא מייצגת את 

  קדוק רב במצוות מעשיות מאידךביותר מחד, לבין ד

נדמה שאת דמותו של רבי עקיבא מציג ריה"ל כדמות הבכירה ביותר 

. אי� בזה חידוש גדול, שהרי כבר על־פהבשלשלת הדורות של חכמי תורה שב

חז"ל הפליגו בדבר גדלותו האישית של רבי עקיבא, ה� בדרגתו הרוחנית 

עניי� פ�יקת הלכה. הגבוהה, וה� בחשיבות דעתו ההלכתית כמכריעה ל

תלמידיו של רבי עקיבא היו מגדולי התנאי�, ודבריה� ה� הב�י� לכל תורה 

"אמר רבי יוחנ�: 	ת! מתניתי� רבי מאיר, 	ת! תו	פתא רבי : על־פהשב
נחמיה, 	ת! 	פרא רבי יהודה, 	ת! 	פרי רבי שמעו�, וכולהו אליבא דרבי 

ִקיָבא ֶאל Qְב-ל ": . א  ריה"ל מו�י# ואומר(�נהדרי� פו ע"א) עקיבא" ְוִהQִי5ַ ַר4ִי 5(
. כלומר, שהגיע למעלה "ָקר.ב ֵמַה8ְב-ָאה 5ַד 2ֶָהָיה ִמ29ֵAַ2ְ 4ְע.ַל! ָהר-ָחִנִ+י!

והרי לנו ראיה נו�פת לכ   –הגבוהה ביותר אליה יכול אד� להגיע בעול� הזה 

תקופת לאחר  על־פהוהי היה דבק ג� בחכמי תורה שבא־לשהעניי� ה

  הנבואה.

ה�יפור שממחיש את גדלותו הרוחנית המיוחדת של רבי עקיבא הוא 

"ארבעה : ד)-(תו�פתא חגיגה ב, גללא �פק המעשה ב'ארבעה שנכנ�ו לפרד�' 
נכנ	ו לפרד	: ב� עזיי וב� זומא אחר ור' עקיבא. אחד הצי; ומת, אחד הצי; 

בשלו!. ב� עזיי ונפגע, אחד הצי; וקיצ; בנטיעות, ואחד עלה בשלו! וירד 
הצי; ומת..., ב� זומא הצי; ונפגע..., אלישע הצי; וקיצ; בנטיעות..., רבי 

  . 'כני�ה לפרד�' היינו לימוד הענייני� עקיבא עלה בשלו! וירד בשלו!"

והיי�, או מה שנקרא  בלשוננו 'חכמת הקבלה' ולימוד תורת הנ�תר. א־לה

מוד הזה, ואפילו אנשי� חז"ל מלמדי� אותנו על ה�כנות הגדולות שיש בלי
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גדולי� עלולי� לאבד את שפיות� או לאבד את אמונת�. מעבר לעול� רוחני 

בלי הכנה נכונה עלול להביא את האד� לאיבוד התפי�ה הגשמית שלו, ומכא� 

הדר  קצרה להינתקות מ� הגו# ומ� העול�. כני�ה לעולמות רוחניי� היא 

של חז"ל היא להימנע מכ   מעל ומעבר ליכולת האנושית, ועל כ� ההמלצה

  ולא לחקור במופלא ממ .

מלבד ה�כנה לבריאות הגו# והנפש, יש בלימוד רוחני גבוה �כנה 

נו�פת, והיא 'קיצו� בנטיעות', היינו כפירה בעיקרי האמונה וזלזול במצוות 

מעשיות. בלימוד רוחני מגיעי� לתובנות עמוקות ופנימיות, ומגלי� את 

  לי� לזלזל במעשה המצוות החיצוני.'הנשמה' שבמצוות, ועלו

וה	ביר אמו"ר רבי עקיבא לא ניזוק והוא 'נכנ� בשלו� ויצא בשלו�', 
: מדוע רבי עקיבא יצא בשלו�? משו� שהוא נכנ� בשלו�! רבי עקיבא זצ"ל

שמר על איזו�, וידע לתת לכל דבר את חשיבותו הנכונה. היתה בו אהבת 

עשה הפרדה בי� מצוות קלות  תורה ואהבת מצוות, והוא לא זילזל ולא

למצוות חמורות. בזכות האיזו� שהיה בו הוא זכה להו�י# לעצמו קומה 

  רוחנית נו�פת.

רבי עקיבא הוא דוגמה מובהקת לאד� שעל א# מעלותיו הרוחניות 

הגבוהות מאוד לא זילזל במאומה במעשי המצוות החיצוניי�. להיפ ! חז"ל 

צוות, ואפילו במצוות שתיקנו חכמי�, מ�פרי� לנו כמה הקפיד רבי עקיבא במ

כמו נטילת ידיי�. אפילו בשעה שנטלו את נפשו הקפיד רבי עקיבא לקיי� 

מצות קריאת שמע בזמנה המדויק, ללמד  שמצד האמת אי� �תירה כלל בי� 

רמה רוחנית גבוהה מאוד לבי� מעשי מצוה ארציי�, אלא אדרבה, יש בה� 

  � את הנפש!מעלה גבוהה וראויי� ה� למ�ור עליה

עניי� מ�ירות הנפש של רבי עקיבא מגלה לנו למעשה את כוחה הגדול 

, ומ�ביר לנו את �וד קיומה בע� ישראל לאור  כל על־פהשל תורה שב

הדורות. ג� כאשר ע� ישראל נמצא במצב גשמי קשה, ג� כאשר זרי� מושלי� 

ד כל בו ואי� לו כבוד לאומי, מכל מקו� הרוח אשר בו מנצחת ועומדת כנג

, ועל ידי כ  הצליחו על־פהה�יכויי�. זה מה שלימדו אותנו חכמי תורה שב

להנהיג את הע� ולהשאיר אותו בחיי� מבחינה רוחנית. נראה שמשו� כ  

  מזכיר ריה"ל עניי� זה ומדגיש אותו דווקא כא�.
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  פרק נא

  על־פהכתיבת תורה שב
  ה סזפיסק

  

המשנה נכתבה בדקדוק רב, ונכתבו בה רק ההלכות והשמועות אשר 

  עברו מדור לדור על פי רבים

ריה"ל ממשי  לתאר את שלשלת הקבלה, ומ�פר על דור התנאי� 'בעלי 

. הוא מפליג ל�פר �ז) פי�קה(המשנה', ועל דור האמוראי� 'בעלי הגמרא' 

בשבחה של המשנה, ה� מצד לשונה הצחה וה� מצד ני�וחה המדוייק, עד אשר 

ֶמת Iִי ָבָ@ר ָוָד "הוא קובע כי  ! ִיְקַצר ֵמַח4ֵר Iְמ.ָתM 2ִֶ+ְרֶאה ַהְמ5ֵַ+� 5ֵ4ְי� ָהא?
רוצה לומר, על א# הפ�קת הנבואה בתחילת ימי בית שני,  ."ִהיא־לֶאPָא ְב5ֵֶזר 

והי, והדבר א־ללהמשי  ולהידבק בעניי� ה על־פההצליחה מ�ורת התורה שב

  א# נראה לעיני כל מעיי� ומתבונ�.

חכמי המשנה וחכמי הגמרא מקפידי� לציי� כיצד הגיעו לידיה� 

ההלכות. ההלכות הפ�וקות מכ4נ;ת "שמועות", משו� שה� עברו בדר  לימוד 

אות� מרבותיו. ההלכות שנכתבו  שמעושינו� מרב לתלמיד, וכל תלמיד 

במשנה עברו בירור ובדיקה לפני שנכתבו, ורק הדברי� הברורי� והמו�כמי� 

שעברו במ�ורת על פי רבי� עלו על הכתב והונצחו לדורות. על ידי כ  

במהל  הדורות עד אשר העלו  על־פההצליחו חכמי� לשמר את תורה שב

  אות� על הכתב.

, ואי אפשר לזו בלא זו, על־פהתורה שבכתב ירדה לעולם עם תורה שב

  ועל ידי כך יש כוח לחכמים להתאים את התורה במציאות המשתנה

 על־פה? הרי כל עניינה של תורה שבעל־פהא  מדוע נכתבה תורה שב

! יתרה מזו, הרי התורה ניתנה לעול� על־פהלהיות  –הוא כמשמעו 
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, ומשה רבנו על־פהתורה שבכתב יחד ע� תורה שב –מלכתחילה כשתי תורות 

כתב את התורה על פי ה', ולימד את ע� ישראל את פירושה כפי שלימד אותו 

. רוצה לומר, תורה שבכתב, כביכול, אינה עומדת בפני עצמה, על־פההקב"ה ב

. ולכאורה אינו מוב�, על־פהאלא היא צריכה להילמד בד בבד ע� תורה שב

מדוע כ  הוא הדבר? מדוע לא ירדה התורה שבכתב מבוארת כל צרכה, ללא 

  ?על־פהשו� צור  בתורה שב

אלא ודאי טמו� בעניי� זה י�וד עמוק, והוא פתח להבנה של מהותה 

  שבכל דור ודור., ותפקיד� של פו�קי ההלכה על־פהוכוחה של תורה שב

דבר שנכתב הופ  להיות מקובע, �גור וחתו�. כ  כתוב בפירוש והוא 

יתד חזק ומינה לא תזוע. דבר הנאמר במפורש אי� אפשרות לשנות את 

. על דברי� מפורשי� כוונתו הפשוטהמשמעותו ולפרש אותו בדר  הרחוקה מ

אי אפשר לומר: זה נכו�, אבל רק במציאות  –אי אפשר לומר: 'כ�, אבל' 

מ�וימת או בתנאי� מ�וימי�. אי אפשר לעשות בזה 'אוקימתות'. לעומת 

, אפשר לשמור על על־פהזאת כאשר הדברי� אינ� כתובי� אלא נמ�רי� ב

  רוח הדברי� וכוונת� ג� בלי להיות כבול ל'אותיות הקטנות'.

המצוה, המעשה החיצוני, ויש ונבאר דברינו. הנה לכל מצוה יש את 'גו#' 

את ה'נשמה' של המצוה, היינו הער  והמטרה שלה. א� מתמקדי� בגו# 

המצוה מבלי להבי� את הנשמה שלה, עלולי� לעיתי�, מתו  שינוי התנאי� 

  והמציאות, להתרחק מ� האמת ולהגיע לעיוותי�.

למשל, ישנה מצוה חשובה מ� התורה להלוות כ�# לעניי�. "א� כ�# 

את עמי" חובה ולא רשות, וכבר ביאר הרמב"� שהלוואה היא מצות תלווה 

. (ראה הלכות מלוה ולווה א, א)גדולה יותר ממצות צדקה לעני השואל על הפתחי� 

מה ה'נשמה' של מצות הלוואה? להחזיק ביד אד� שלא ייפול מנכ�יו ויצטר  

בודו להזדקק לבריות. יש בזה מעשה ח�ד ממעלה עליונה, באופ� ששומר על כ

של העני שהרי הוא מחוייב להשיב את ההלוואה. כמו כ�, ישנה מצַות עשה 

"שמוט כל בעל משה ידו",  –של תורה של שמיטת כ�פי� בשנת השמיטה 

כלומר, בשנת השמיטה פוקעות כל ההלוואות, והלווה שוב אינו חייב להחזיר 

ייה את ההלוואה שלקח מ� הַמלוה. מה ה'נשמה' של מצוה זו? יש כא� רא

�וציאלית, תו  הבנה שאד� הע�וק בהחזרת הלוואות ישנות המוטלות עליו 

שוב אינו מ�וגל להתפתח ולהתרומ�, ולעול� הוא יהיה שקוע במעגל הקשה 
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הזה של עבודה על מנת לשל� חובות. לעומתו המלווה הוא אד� אמיד 

המ�וגל להתקיי� ג� בלי �כו� הכ�# הזה, ועל כ� יש עניי� ל�ייע לשכבה 

החלשה להתקיי� באופ� נינוח יותר. והנה ראו חכמי� שאנשי� נמנעי� 

מלהלוות כ�# לעניי� משו� שה� חוששי� ממצות שמיטת כ�פי� בשביעית. 

ה� יהודי� כשרי� המקיימי� מצוות ואינ� רוצי� להגיע למצב של הפ�ד 

כ�פ�, ומאיד  אי� ה� רוצי� לעבור על מצַות עשה של שמיטת כ�פי�, ועל 

נמנעי� מלהלוות. בא הלל הזק� ותיק� 'פרוזבול', היינו שטר ש'עוק#' כ� ה� 

את המצוה של השמטת כ�פי�, ונות� אפשרות למלוה לגבות את חובו מ� 

הלווה ג� לאחר שנת השמיטה. ולכאורה כול� תמהי�: אי  אפשר לעקו# 

חיוב מ� התורה? כיצד זה חכמי� 'עושי� תרגילי�' ומכופפי� את ההלכות? 

מת חכמי� לא באו לעוות את רצו� התורה, אלא אדרבה, באו לחזק אלא בא

את רצונה. חכמי� הבינו שהתורה רוצה שאנשי� ילוו כ�# לעניי�, ואינה 

וא� בגלל מצַות שמיטת כ�פי� בשביעית  –רוצה ש'תינעל דלת בפני לווי�' 

תיבטל מצַות הלוואה, התורה תעדי# 'לוותר' על מצַות שמיטת כ�פי� ובלבד 

  .40ישאר מצַות הלוואה בתוק#שת 

אלמלא הכוח הזה שנית� לחכמי� לפרש את כוונת התורה היה נשאר 

מצב קבוע בו אנשי� נמנעי� מלהלוות, ועושי� זאת לא מתו  רצו� לעבור על 

  דברי תורה, אלא להיפ , מתו  רצו� שלא לעבור על מצַות התורה.

אינ� כוח זה שנית� לחכמי� לבאר את רצו� התורה במקומות ש

מבוארי� בפירוש, הוא המנוע המניע את כל הפו�קי� בכל דור ודור למצוא 

את הדרכי� הנכונות לקיו� המצוות במציאות המשתנה, ויש לכ  דוגמאות 

רבות. נביא לכ  דוגמא אחת מ� הדורות האחרוני�. הנה כידוע, א�רו חכמי� 

לא ידחה את להתגלח בחול המועד 'כדי שלא ייכנ� אד� מנוול לחג', היינו ש

הגילוח לחג עצמו אלא יתגלח קוד� החג. א  באמת, די� זה נאמר בזמ� בו 

אנשי� לא היו מתגלחי� בכל יו�, אלא היו מגדלי� את זקנ� באופ� קבוע, 

                                                 
וכבר ה�ברנו לעיל עפ"י ריה"ל שתקנת 'פרוזבול' נתקנה בזמ� שאי� מצַות שמיטה נוהגת    .40

יכולי� חכמי� לעקו#  ,וכ��פי� היא רק מדרבנ�, והואיל מ� התורה, וממילא ג� מצות שמיטת כ

מצוה מדרבנ�. א  אי� בזה �תירה למה שכתבנו כא�, כי באמת אחרי שחכמי� הבינו שהתורה 

מעוניינת לשמוט כ�פי� ג� בזמ� שאי� המצוה נוהגת מדאורייתא, כיצד ה� יכולי� מדעת� לבוא 

  �.ולעקו# זאת? אלא עשו זאת על פי הבנת� את ה'נשמה' של המצוה, וכפי שביארנו בפני
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ומגלחי� אותו לעיתי� רחוקות. א  היו�, שרבי� ה� המתגלחי� בכל יו� 

י� כ�דר� הרי (באופ� המותר), נמצא שא� אינ� מתגלחי� בחול המועד תמיד

ה� נראי� מוזנחי� ומנוולי�, בדיוק היפ  רצו� חכמי�! מתו  כ  התירו כמה 

מ� הפו�קי� האחרוני� לאד� הרגיל להתגלח בכל יו� להתגלח א# בחול 

המועד. ולכאורה, כיצד התירו זאת? הרי חכמי� אמרו שאי� להתגלח במועד! 

ש כוח לחכמי� שבכל , וטעמו בצדו, ויעל־פהאלא באמת זהו די� של תורה שב

למציאות שלפניה�, ובלבד שישמרו  על־פהדור ודור להתאי� את הדברי� שב

  .41על ה'נשמה' שבהלכה

התורה שבכתב היא אין סופית ועל כן לעולם אי אפשר יהיה לכתוב כל 

  מה שיש בה, והדברים ממשיכים מתגלים במהלך הדורות

  א  יש לדברי� עומק נו�#.

לדברי ה' אי� רק הבנה אחת, אלא נית�  תורה שבכתב היא דבר ה'.

למצוא בה� כמה וכמה טעמי�. כבר אמרו חכמי� 'שבעי� פני� לתורה', וכל 

אד� הרגיש בעצמו היא  הוא קורא את אותו פ�וק שהוא כבר מכיר, והוא 

מצליח למצוא בו עתה הבנה חדשה שלא ראה ש� לפני כ�. זאת ג� ה�יבה 

רה, וקבעו צו� ביו� בו תירג� המל  מדוע לא רצו חכמי� לתרג� את התו

משו� שכאשר אתה מתרג� את  –זקני�  72תלמי את התורה ליוונית על ידי 

התורה לשפה אחרת אתה מצמצ� אותה. המתרג� מפרש את הדברי� באופ� 

  אחד, ומונע מ� הקורא להבי� בה� הבנות אחרות הטמונות בה�.

ופירושי� חדשי�,  בכל דור ודור מגלי� הלומדי� בתורה הבנות חדשות

ה� בפשטי המילי�, ה� ברעיונות הגלומי� בה, וה� בטעמי המצוות. אי� ל  דור 

בו לא נכתבי� עשרות �פרי� של פירושי� על התורה, בכל �וגי המקצועות 

השוני�: במדרש, באגדה, בלשו�, ב�וד, בהלכה, בגימטריאות ופרפראות, ועוד 

הש"�, התורה פרה ורבה, ותלמידי� ועוד. כ  ה� הדברי� ג� בהלכה וב�וגיות 

מחדשי� ומוצאי� בה דברי� חדשי� בכל יו�. וע� כל זה, כבר אמרו חז"ל: 

"כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה ב�יני", רוצה לומר, נכו� 

                                                 
הדברי� ה� עדיני� ודקי�, ויש לפו�קי� לשקול כל מקרה לגופו, וכמוב� אי� לכל אד�    .41

לעשות תורה לעצמו. לא באנו כא� לקבוע כללי פ�יקה בענייני� אלה, אלא רק לבאר את 

  '.על־פהההבדלי� בהגדרות בי� 'תורה שבכתב' ל'תורה שב
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הוא שנית� למצוא בתורה בכל יו� דברי� חדשי�, א  באמת הכל טמו� 

וכ  היא ניתנה למשה על מנת שע�  �ופית,- בתורה, משו� שהתורה היא אי�

  ישראל יוציא ממנה כל מה שנמצא בה.

נכתבה מתוך כורח וחשש שמא תשתכח בגלל קושי  על־פהתורה שב

  שעבוד מלכויות

' על־פהא  מעתה, הואיל וה�ברנו עד כמה חשוב שתהיה 'תורה שב

במקביל ל'תורה שבכתב', ואי אפשר לזו בלא זו, מדוע, א� כ�, ראו חכמי� 

  על הכתב? על־פהכו� להעלות את התורה שבלנ

ריה"ל אינו מתייח� לשאלה זו, ואינו מ�ביר מה היו שיקוליו של רבי 

יהודה הנשיא לכתוב את המשנה. בחז"ל מופיע האי�ור לכתוב את התורה 

 אי - ושבכתב, בכתב לאומר� רשאי אתה אי - פהעל ש "דברי!: על־פהשב
 אתה אלה - האלה הדברי! את לR "כתוב, וכ� "פה על לאומר� רשאי אתה
א  ג� מופיע ההיתר  .(תמורה יד ע"ב, עיי"ש) הלכות" כותב אתה אי� אבל, כותב

: אמרי, תורתR" הפרו -' לה לעשות ""עתלכתיבה זו במקרי� מ�ויימי�: 
, כלומר, על מנת להציל (ש�) מישראל" תורה תשתכח ואל, תורה תיעקר מוטב

שלא תשתכח מישראל התירו חכמי� לעבור על  על־פהאת התורה שב

בדורו של רבי יהודה הנשיא ראו  .על־פההאי�ור שלא לכתוב דברי תורה שב

עומד ב�כנה, וכי טלטוליו של ע�  על־פהחכמי� שקיומה של תורה שב

ישראל ושעבודו עלולי� לפגוע ביכולת לשמר את מ�ורת הקבלה מדור לדור, 

. ואכ�, שני� �פורות לאחר חתימת 42נהעל כ� קמו חכמי� וכתבו את המש

המשנה עבר המרכז התורני מאר� ישראל לבבל. ע� חתימת המשנה החלה 

חכמי התלמוד, אשר פירשו את דברי המשנה והתעמקו  –תקופת ה'אמוראי�' 

בהלכותיה. רוב� של האמוראי� ישבו בבבל, וש� נכתב 'תלמוד בבלי', א� כי, 

  אי�, ובה נכתב 'תלמוד ירושלמי'.כידוע, ג� באר� ישראל ישבו אמור

אמנ�, מ�תבר שרבי יהודה הנשיא עור  המשנה 'קיצר' בלשונו, ולא 

ביאר את דבריו בבהירות, והדברי� לא תמיד מובני� כל צרכ� הלכה למעשה, 

ונמצא שדברי המשנה ה� בבחינת מועט המחזיק את המרובה. הואיל וכ� 

                                                 
  יות, עמ' כא.וראה ג� 'י�וד המשנה ועריכתה' לרב ראוב� מרגל   .42
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, וראו לנכו� להרחיב את חכמי התלמוד לא ה�תפקו בחיבור המשנה בלבד

היריעה ולפרש את דברי המשנה באופ� נרחב, ומתו  דבריה� של האמוראי� 

  במש  כל הדורות ערכו רבינא ורב אשי את התלמוד הבבלי.

כתיבת המשנה והגמרא מוכיחה א# היא את השתלשלות המ�ורת, 

והיא  לכל הלכה ושמועה יש מקור בדורות קודמי�, וכל הלכה נאמרה בש� 

ו�ר השמועה. כתיבה זו �ייעה לשמור על המ�ירה המדויקת, ויש בה מ

  להוכיח לכל המערערי� על מהימנותה של הקבלה והמ�ורה של תורה 

  .על־פהשב

באופן שאינו מוחלט, וגם הדברים  על־פהחכמים כתבו את תורה שב

שנכתבו צריכים עוד בירור ולימוד וממילא נשארו עדיין בגדר תורה 

  על־פהשב

', מתעוררת על־פהה, לאחר שניתנה רשות לכתוב את 'תורה שבא  עת

' נכתבה ב�פר, א� כ� על־פהלכאורה שאלה חמורה א# יותר: א� 'תורה שב

בכ  הפכה א# היא להיות 'תורה שבכתב'! ומה מקו� יש עוד לחלק בי� שתי 

'? מעתה כל התורה כולה על־פהבי� 'תורה שבכתב' ל'תורה שב –תורות אלה 

  תורה שבכתב!היא למעשה 

 – על־פהאלא באמת אי� הדבר כ�. ג� כאשר כתבו חז"ל את תורה שב

ה� כתבו זאת  –ה� רבי בכתיבת המשנה, וה� רבינא ורב אשי בכתיבת התלמוד 

ולא תהפו  להיות תורה שבכתב.  על־פהבאופ� שעדיי� תהיה זאת תורה שב

רוצה לומר, ג� המשנה וג� הגמרא אינ� �פרי� העומדי� בפני עצמ� וצריכי� 

ה� לפירוש אחר פירוש. המשנה, כאמור לעיל, אינה מובנת די צורכה בפני 

עצמה, ונצרכו חכמי הגמרא לעמול בפירושה ובהלכותיה. א  ג� הגמרא 

� אותה נכתבו פירושי� בכל דור ודור. עצמה אינה כ�פר אחרו�, וא# כדי להבי

אי� ל  �וגיא אחת בתלמוד שאי� בה כמה שיטות ראשוני� להבי� אותה. בכל 

נושא יש �וגיא אחת מפה ו�וגיא אחת מש�, יש �תירות, יש קושיות, יש 

תירוצי� שוני�, יש גישות שונות, יש מחלוקות, ונמצא שאי אפשר לצלול 

לטי� וברורי�. הגמרא משמשת כב�י� לתו  �וגיא ולהעלות דברי� מוח

וכמצע ל�פרות ענפה ומ�ועפת שנכתבה על גביה, ולא בכדי. עורכי הגמרא 

ולהפו  אותה  על־פהעשו זאת בכוונת מכווי�, ולא באו לחתו� את תורה שב
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להיות ערטילאית ולא  על־פהלתורה שבכתב, אלא השאירו את התורה שב

אפשר להבי� כ  ואפשר להבי�  מקובעת. אפשר לומר כ  ואפשר לומר כ ,

אחרת, אפשר ל�בור כשיטה זו ואפשר ל�בור כשיטה החולקת. על ידי כ  

הצליחו חז"ל מצד אחד לכתוב את הדברי� כדי שלא ישתכחו, א  מצד שני 

', ולא הפכו הדברי� להיות על־פהג� להשאיר את הדברי� בגדר של 'תורה שב

  חקוקי� באב� כתורה שבכתב.
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  פרק נב

  דרשות חז"ל
  עג-סחפיסקאות 

  

חכמי התלמוד לא טעו בהבנת פשט הפסוקים, אלא ודאי אותן דרשות 

שהן רק מן הפסוקים שאינן על פי הפשט נכתבו על פי קוד מיוחד או 

  'אסמכתא'

ִני ר.ֶאה ְבֶחְלֵקי ִדְבֵריֶה! ַמה ֶ>H.ֵתר ַמה ֶ>ַאAָה "אומר המל :  �Iֵ א(
ְמַ	3ֵר ִמIְָלל.ֵתיֶה!, ֵמה.ָצָאָת! 3ְ	-ֵקי ַהA.ָרה ֶאל 3ִָני! 9ְ2ֶַרֶחֶקת א.ָת! 

	-ק ַהה-א ַמה ֶ>Eְָכר-, 5ַ3ַ! ַהַהָ:2ָה, ְוָת5ִיד ַה8ֶֶפIִ 2י =א ָהְיָתה ַהIַָ-ָנה ַב3ָ 
ִ@י! ַר4ִי! ִמ9ַה ֶ>9ְַרִחיק  4ִַ<יִני� 5ַ3ַ! 4ְַ<ָר2.ת, ְוֵכ� ַמה ֶ>ֶי2 ָלֶה! ֵמַהQָד.ת -ַמ5(

. מל  כוזר מפקפק בגדלות� ובחכמת� של חכמי �ח) פי�קה( "א.ָת! ַהLֵֶכל

ש� כל מיני פירושי� מוזרי� התלמוד, שהרי הוא עיי� קצת בגמרא ומצא 

לפ�וקי� שבוודאי אינ� פשט הפ�וק, וכ� אגדות משונות ו�יפורי� דמיוניי� 

  ח�רי פשר. כיצד אפשר לייח� חכמה לאנשי� שכותבי� דברי� כאלה?

ָרִאיָת ַמה "ריה"ל, כדרכו, מוציא את העוק� מ� השאלה בדר  ההיגיו�:  ה(
<-ק 4ְֵפר-2 ַה2ְ9ִָנה ְוַה4ָָרְיָתא, -ַמה ֶ>Qִ9ַי5ִי! M4ָ ִמ� ֶ>ֶי2 ָלֶה! ֵמַהַ<ְ+ק-ת ְוַהִ<ְק 

. א� עיינת �ט) פי�קה( "Iָל �Iֵ2ֶ 5ִ4ְְנָי� ,ַה9ְֶחָקר ְוַה4ֵר-ר ִמ4ְִלי ִיA-ר ְוִחH-ר 4ְִמPָה

בגמרא, מ� ה�ת� ראית כיצד האמוראי� מדקדקי� בלשו� המשנה, ומקשי� 

הרישא ל�יפא, ומוצאי� שגיאות בלשו� ובנו�ח, ומבררי� היטב כל �תירה מ� 

משפט באופ� הגיוני ומ�ודר. א� כ�, אתה מוכרח להודות שה� ידעו ללמוד, 

וידעו לדקדק היטב בטק�טי� שלפניה�, וממילא מ�תבר שה� אנשי� נבוני� 

חכמי� הוכיחו  –ומשכילי� לפחות כמו ! המל  נאל� להודות שאכ� כ  הוא 

ומות רבי� עד כמה ה� יורדי� לעומק ההבנה, וה� בהחלט מביני� את במק

אי  –. א� כ�, נ�תרת ההנחה שהניח המל  ע) פי�קה(הדברי� הכתובי� לפניה� 
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אפשר לומר שהחכמי� אינ� יודעי� לה�ביר פ�וק כפשוטו, וא# המל  מודה 

  .עב) פי�קה(בכ  

ו, נזקק עתה לאחר שנימת הזלזול חלפה וכבוד� של חכמי� חזר למקומ

ריה"ל לה�ביר מה ראו חכמי� לדרוש פ�וקי� באופ� רחוק מ� הפשט, וכ� 

  להבי� מה פשר אות� האגדות הרחוקות מ� השכל שנכתבו בתלמוד.

את הקושי בדרשות הפ�וקי� מ�ביר ריה"ל בשני כיווני� אפשריי� 

  .עג) פי�קה(

דר  אחת: הקב"ה מ�ר למשה את המפתח להבנת התורה, את הקוד 

יוחד. התורה ניתנה להידרש בדר  מ�וימת, שנמ�רה לחכמי�, וה� דרשו המ

את הפ�וקי� על פי דר  זו. אנו לא קיבלנו את הקוד המיוחד הזה, ועל כ� אי� 

אנו מביני� כיצד חז"ל דרשו כ , ואי� אנו יכולי� לדרוש פ�וקי� מדעתנו. מי 

י� כלא שאינו מכיר את הקוד המיוחד, ומתבונ� מבחו�, רואה את הדבר

הגיוניי�, כמו מי שרואה אותיות של שפה שאי� הוא מכיר. יש הגיו� מאחורי 

ה�ימני�, א  הוא אינו מכיר ועל כ� הדברי� נראי� לו ח�רי פשר. עלינו לקבל 

את הדברי� כמו שה�, מתו  אמונת חכמי� שזוהי דר  דרשת הפ�וקי�, שהרי 

דבריה� אמת כפי  אנו יודעי� בוודאות שחכמי� לא בדו דבר מלב�, וכל

  שקיבלו במ�ורת של תלמיד מרבו וב� מאביו עד משה רבנו.

דר  שנייה: הדרשות שדרשו חכמי� מ� הפ�וקי� אינ� המקור להלכות, 

  אלא הדרשות ה� רק 'א�מכתא'. רוצה לומר, ההלכות נמ�רו לחכמי� 

חכמי� ה�מיכו אות�  על־פה, וכדי לא להשאיר את ההלכות בעל־פהב

  מ� בעלמא.לפ�וקי�, ל�י

יש שפירשו שאין זיקה  –דרשה הנלמדת מן הפסוק בדרך 'אסמכתא' 

בין ההלכה הנלמדת לפסוק, אך נראה לומר שההלכה נלמדת מתוך 

  הבנה עמוקה של הפסוקים

יש בראשוני� שתי גישות כיצד להבי� את המושג 'א�מכתא'. יש 

זהו '�ימ�  שה�בירו שאי� כא� זיקה אמיתית בי� ההלכות לבי� הפ�וקי�, אלא

  בעלמא', קשר מקרי בלבד.
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א  יש גישה אחרת בראשוני� שרואה ב'א�מכתא' קשר מהותי בי� 

. לשיטה זו, חכמי� הבינו עומק 43ההלכות ובי� הפ�וקי� אליה� ה� נ�מכות

מיוחד בפ�וקי התורה המתייח�י� להלכות הללו, ומעיו� בפ�וקי� אות� 

של המצוות הללו שנדרשו ציינו חז"ל נוכל למצוא את המ�ר ואת העומק 

מה� בדר  'א�מכתא'. ג� אמו"ר נקט בגישה זו, וכתב מאמר מיוחד לה�ביר 

  את דר  דרשות הפ�וקי�.

נדגי� גישתו זאת בדרשה אליה ציי� ריה"ל עצמו כא�, בעניי� שבע 

  מצוות בני נח:

" Mא', 2ֵֶה! ָ@ִמי! א.ָתAַָמְכ	ַאְ' D-ִקי! 5ַל ֶ<ֶר	ָבָאָת! ַל3ְ א. 2ִֶ+ְהֶיה ה(
2ֶר ָ@מ- ָפ	-ק: 'ַוְיַצו ה'  ִהי! 5ַל ָהָאָד! ֵלאמֹר', א־לIְִ	�9ָ ְלַק4ָָלָת!, Iַא(

 -P�9ָ ְל2ֶַבע ִמְצוֹת 8ִ2ְֶצַט-- ְבֵני ֹנַח. 'ַוְיַצו' ֵא	4ְִרַכת ַהֵ>!,  ַהִ<יִני�, 'ה'ִ '
ב.ָדה ָזָרה, '5ַל־ָהָאָד!' ז. 2ְִפיַכת ָ<ִמי!, 'ֵלאמֹר' ז. ִגP-י א־ל' ִהי!' ז. 5(

ָרי.ת, 'ִמIָל־5ֵ;־ַה�Qָ' ֶזה ָגֵזל, 'ָאכֹל Aֹאֵכל' ֶזה ֵאֶבר ִמ� ֶהָחי. 9ָIַה ָרח.ק  )5
-ק ַהEֶה, ַאD ֵאֶצל ָה5ָ! ַק4ָָלה ִמֶ>ַבע ַה9ְִצוֹת 4ֵי� ֵאP- ָה5ְִנָיִני! -ֵבי� ַה3ָ	

ֵליֶה! ִזְכָר!   ".ָהֵאPֶה, 	.ְמִכי� א.ָתM 3ָ4ַ	-ק ַהEֶה ְבִ	�9ָ 9ֵ2ֵֶקל 5(

לכאורה, צודק ריה"ל, שהרי אי� בפ�וקי� אלה משמעות של אות� שבע 

נוכל למצוא מצוות. א  א� נעיי� במכלול הפ�וק ובעומק משמעות הציווי 

: יז)-(בראשית ב, טזהבנה אחרת. נעיי� שוב בשני הפ�וקי� המצווי� על האד� 

 טוב הדעת ומע; תאכל. אכל הג� ע; מכל לאמר: האד! על הי!א־ל ה' "ויצו
. מה רוצה הקב"ה לומר תמות" מות ממנו אכלR ביו! כי ממנו, תאכל לא ורע

והי� אל האד�, רוצה א־ללאד� בפ�וקי� אלה? קוד� כל, יש כא� ציווי מ

והי. נובע מכא� בהכרח הצור  לקבל על א־ללומר האד� מחויב להישמע לצו 

ומכא� נובע אי�ור 'לבר ' את הש� או לעבוד עבודה  –והית א־לעצמו �מכות 

זרה. בנו�#, יש כא� הוראה לאד� מה מותר לו לעשות ומה א�ור לו. כלומר, 

בעצמו ולהציב גבולות. יש כא�  האד� אינו חיה נטולת ר�� אלא עליו לשלוט

חידוש גדול המבדיל בי� האד� ובי� בעלי החיי�, ונדרש מ� האד� להתנהג 

באופ� אחר. א� כ�, מה� הגבולות המינימליי� שהאד� צרי  להציב לעצמו? 

                                                 
כ  מופיע במהר"ל באר הגולה באר ראשו�, ובריטב"א ר"ה ד# טז. ועיי� באריכות מאמר של    .43

  אמו"ר ב�פרו 'הגיוני משה על הש"�' חלק ב, עמ' שעב ואיל .
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בוודאי שלא לפגוע באד� אחר, שהרי מ� העובדה שהאד� מצ4ֶוה עולה שהוא 

ציחה ואי�ור גזל, וקביעת דר  משפט לדו� אישיות בעלת ער , והיינו אי�ור ר

  בי� אנשי� כדי שלא יפגעו זה בזה.

נמצא, איפוא, שג� כאשר חז"ל מגדירי� את הלימוד כ'א�מכתא 

בעלמא' אי� הכוונה שאי� כא� שו� קשר בי� הדברי�, אלא דברי חז"ל נ�מכי� 

  ושאובי� משורש הפ�וקי� וממשמעות� העמוקה.
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  פרק נג

  אגדות חז"ל שבתלמוד
  עג פיסקה

  

 כיצד סביריש אגדות חז"ל שנראות רחוקות מן השכל, ועל כן יש לה

  להתייחס אליהן

מצאנו בחז"ל מלבד מדרשי הלכה ודרשות פ�וקי התורה בענייני מצוות, 

ג� מדרשי אגדה, וכ� אגדות ו�יפורי�, אשר חלק� נראה מוזר וא# רחוק מ� 

השכל. יש בה� תיאורי� בלתי אפשריי�, ְמשלי� לא מובני�, והקורא הנבו� 

אינו יודע כיצד לכלכל את הדברי� אשר הוא לומד. הא� עליו להבי� את 

אולי אלה ה� הדברי� כפשוט�? הא� מ�תתר באגדות אלה רעיו� עמוק? ו

�ודות תורה ואי� ללומד הפשוט אפשרות כלל להבי� אות�? ריה"ל מתמודד 

  באומ� ע� שאלה זו ומברר נושא זה לעומקו.

ְוֵכ� "המל  תוק# את האגדות וטוע� את הטענה הקשה הנ"ל בפירוש: 
ִ@י! ַר4ִי! ִמ9ַה ֶ>9ְַרִחיק א.ָת! ַה   פי�קה(�ו#  !"Lֵֶכלַמה ֶ>ֶי2 ָלֶה! ֵמַהQָד.ת -ַמ5(

עג (התייח�ותו  פי�קה. ריה"ל אינו מתחמק, ומתייח� לשאלה זו באמצע �ח)

ִגי! ֵמֶה! ֶ<ֶרD ַה5ָOָה ְוַהְקָ<ָמה"פותחת במילי�    וכו').  "ַאD ַהַהQָד.ת, ֵמֶה! 82ֶ.ה(

י�וד חשוב בגישתו של ריה"ל הוא הכלל הקובע שאי� שו� �תירה בי� 

. הואיל וכ�, לא יתכ� להשלי� ע� מציאות של 44השכל הישרהאמונה ובי� 

דברי תורה או דברי חז"ל שאינ� מתיישבי� על הלב ועל ההיגיו�. משו� כ  

  רואה ריה"ל חובה להתייח� לשאלה זו באופ� מפורט ומדוייק.

בתשובתו לשאלת מל  כוזר מחלק ריה"ל את האגדות והמדרשי� 

) מראות 2י� שרוצי� לחזקו ולאשרו"; ) "הצעה והקדמה לעני1לכמה �וגי�: 

                                                 
�ז; פט. וראה מה שכתבנו על עניי� זה במאמר ראשו�  פי�קהראה, למשל, מאמר ראשו�    .44

  פרק ז.
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משלי� שיש בה� ) 3רוחניי� וחזיונות שראו חז"ל ברוח הקודש וכדומה; 

  ) מאמרי� �תומי� שמ�תתר מאחריה� רעיו� עמוק; 4רמזי� ל�תרי תורה; 

  ) אגדות �תומות שאכ� פירוש� ומשמעות� לא נודעו לנו.5

  שלש קבוצותהרמב"ם חילק את דעות האנשים ביחס לאגדות חז"ל ל

טר� ניגש לה�ביר את דברי ריה"ל, מ� הראוי להביא את דברי הרמב"� 

ב�וגיא זו, משו� שנראה לכאורה שישנה תמימות  , פי�קא ג)'הקדמה לפרק חלק('

דעי� בי� ריה"ל ובי� הרמב"� בשאלת הגישה וההתייח�ות הנכונה לאגדות 

  חז"ל.

  ות'):הרמב"� ש� מחלק את בני האד� לשלש קבוצות (='כת

מפרשת את מאמרי חז"ל כפשוט� ממש, על א#  – הכת הראשונה

שדבריה� נראי� רחוקי� מ� הדעת ומ� המציאות. על כת זו טוע� הרמב"� 

שאמנ� מגמת� היא לרומ� את חז"ל א  למעשה ה� משפילי� ומזלזלי� 

בדעת חז"ל, והופכי� את דבריה� לבדיחה בעיני אנשי� משכילי�. אנשי� אלו 

  ה� אנשי� �כלי�.

א# היא מפרשת את דברי חז"ל כפשוט�, א  הואיל וה�  – הכת השניה

מרגישי� בדעת� שהדברי� רחוקי� מ� השכל הרי ה� לועגי� לדברי חכמי�, 

ומדמי� בדעת� שה� עצמ� חכמי� יותר מחז"ל, ואילו חז"ל, לטענת�, לא 

הבינו את המציאות והאמינו בבדותות ובהמצאות. אנשי� אלו ה� �כלי� 

  וארורי�.

שאנשיה מועטי� מאוד, מאמינה בגדלות� של חכמי�  – הכת השלישית

ובכ  שאינ� מדברי� דברי� בטלי�, ועל כ� כאשר ה� פוגשי� דברי� שאינ� 

מתיישבי� ע� השכל והמציאות ה� מביני� שיש בדבריה� נגלה ונ�תר, 

והדברי� ה� על דר  חידה ומשל, ומנ�י� להבי� את משמעות פשר דבריה� 

  הנכונה בעיני הרמב"�. באופ� עמוק. זוהי הדר 

שתי הכתות הראשונות ה� אנשי� המתייח�י� אל אגדות חז"ל, כמו 

אל המציאות, התייח�ות חיצונית ושטחית, בלי לראות את הרוח הפנימית 

שבה�. ה� רואי� רק את המעטפת החיצונית בלי להבי� שיש לכל הדברי� 

� להיות ולהיראות עומק ורוחניות. דברי חז"ל, כמו דברי התורה עצמה, צריכי

"כי היא חכמתכ� ובינתכ� לעיני העמי�". ומתו  כ ,  –כדברי חכמה עילאה 
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מי שחושב שדברי חז"ל מטופשי� או בלתי מציאותיי�, חלילה, הרי הוא פוגע 

  ומזלזל בדברי תורה.

 :חלוקת אגדות חז"ל לסוגים שונים

  "הצעה והקדמה לעניי� שרוצי! לחזקו ולאשרו"  .1

מ�פרי� על פעולות שעושה הקב"ה, כגו� שמתייע� ע� לעיתי� חז"ל 

פמליה של מעלה, או שיורד למקו� מ�וי� בעול� ופועל ש�. הא� באמת זהו 

תיאור מדויק של מעשי� כפי שהתרחשו? הא� הקב"ה בכלל פועל באופ� 

כזה? הרי זה נראה כהגשמה! מ�ביר ריה"ל שחכמי� הרשו לעצמ� לקחת 

לנו מ�רי� שוני�. למשל, כאשר רצו חז"ל  חופש �פרותי על מנת להעביר

לומר שיש באד� כוחות מנוגדי� של טוב ורע, וכי יש בו כוח ליצור א  ג� יש 

בו כוח להרו�, יש בו יכולת להיות צדיק א  ג� יש בו יכולת לחטוא ולהיות 

ה� בחרו לתאר לנו מעמד של התייעצות של הקב"ה ע� פמליה של  –רשע 

את האד� או לא לברוא אותו, שהרי יש צדדי�  מעלה בשאלה הא� לברוא

לכא� ולכא�. חז"ל לא באו לתאר לנו כיצד התרחשו הדברי�, שהרי ודאי 

שהבורא אינו מתייע� ואינו מתלבט, וכל התהליכי� שעובר האד� לפני שהוא 

פועל פעולה אינ� שייכי� בבורא כלל. חז"ל התכוונו להדגיש בפנינו שיש כא� 

חות מנוגדי�, ובחרו להציג זאת באופ� ציורי ו�פרותי ערכי� מנוגדי� וכו

  שכזה.

ריה"ל מדגיש שחז"ל לא המציאו את השיטה הזאת, וכבר מצאנו אותה 

בתנ"  ובדברי הנביאי�. כדוגמא לכ  מביא ריה"ל את הדברי� אשר אמר 

מיכיהו ב� ימלה הנביא בויכוח שהיה לו ע� צדקיה ב� כנענה ושאר נביאי 

אחאב מל  ישראל ינצח במלחמתו ע� אר� א� לאו.  השקר, בשאלה הא�

נביאי השקר טענו בתוק# שהוא עתיד לנצח ואילו מיכיהו הזהיר מפני הפ�ד. 

ָרִאיִתי ֶאת ה' י2ֵֹב 5ַל  ,ַו+ֹאֶמר ָלֵכ� 2ְַמע ְ<ַבר ה'"בדבריו ש� אומר מיכיהו: 
Lְמֹאל.:  ַו+ֹאֶמר ה' ִמי ְיַפAֶה ֶאת Iְִ	א. ְוָכל ְצָבא ַהָ>ַמִי! עֵֹמד 5ָָליו ִמיִמינ. -ִמ 

ַו+ֹאֶמר ֶזה 4ְכֹה ְוֶזה ֹאֵמר 4ְכֹה:  ַוֵ+ֵצא ָהר-ַח  ,ַאְחָאב ְוַי5ַל ְוִי3ֹל 4ְָרמֹת Qְִל5ָד
-8Aֶַפ ִני א( מֹד ִלְפֵני ה' ַו+ֹאֶמר א( ַו+ֹאֶמר ה' ֵאָליו 9ָ4ַה:  ַו+ֹאֶמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי  ,ַוַ+5(

ֵ@ה ֵכ�:  ְוAָ5ַה ִה8ֵה  ,ַח 2ֶֶקר 4ְִפי Iָל ְנִביָאיור- ַו+ֹאֶמר AְַפAֶה ְוַג! A-ָכל ֵצא ַו5(
. כלומר, על מנת "ָנַת� ה' ר-ַח 2ֶֶקר 4ְִפי Iָל ְנִביֶאיT ֵאPֶה ַוה' ִ<4ֶר 5ֶָליT ָר5ָה
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יכיהו להדגיש בפני המל  אחאב כי נביאי� אלה ה� נביאי שקר מ�פר לו מ

לא היו �יפור מרתק על דיו� בפמליה של מעלה, א  באמת, טוע� ריה"ל, 
מיכיהו לא באמת ראה בחזיונו את כל ההתרחשות הזאת,  הדברי! מעול!!

והוא לא יודע מה גר� לנביאי השקר לומר את אשר אמרו, א  הוא בחר להציג 

 את טענתו באופ� שכזה על מנת לחזק את דבריו ולשכנע את השומעי�

באמיתות�. כעי� זה יש לפרש פ�וקי� שוני� במקרא (ריה"ל לא הרחיב 

בשיטתו בזה), וא# את אגדות חז"ל ב�גנו� זה יש להבי� כ . אי� כא� תיאור 

הציג אות� בפני הלומד לשל מציאות מדויקת אלא רצו� להדגיש את הדברי� ו

  באופ� משכנע.

  

  וכדומה ז"ל ברוח הקודשמראות רוחניי! וחזיונות שראו ח  .2

על א# הנאמר ב�עי# הקוד�, לפעמי� התיאורי� של חז"ל על ענייני� 

רוחניי� ה� אכ� תיאורי� אותנטיי� של חזיונות אישיי�, אות� ה� עצמ� 

ראו על ידי 'רוח הקודש' שנחה עליה�, מכוח מעלת� הרוחנית הגדולה. ואי� 

מקו�  לתמוה על כ , שהרי על א# שכבר פ�קה הנבואה בימי בית שני מכל

קול', אשר באמצעות� זכו -עדיי� היתה מציאות של 'רוח הקודש' ושל 'בת

  חכמי� לגילויי� רוחניי� עליוני�.

, ש� נאמר: (ג ע"א)דוגמא לאגדה זו מביא ריה"ל מ� הגמרא בברכות 

תניא, אמר רבי יו	י: פע! אחת הייתי מהלR בדרR, ונכנ	תי לחורבה אחת "
מחורבות ירושלי! להתפלל. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח 
(והמתי� לי) עד ש	יימתי תפלתי. לאחר ש	יימתי תפלתי אמר לי: שלו! 

ת ואמר לי: בני, מה קול שמע...עליR, רבי! ואמרתי לו: שלו! עליR, רבי ומורי! 
בחורבה זו? ואמרתי לו: שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת: אוי לבני! 

נותיה! החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי! לבי� האומות. ושבעו
ואמר לי: חייR וחיי ראשR, לא שעה זו בלבד אומרת כR, אלא בכל יו! ויו! 

Rהו וה� לשמיעת . רבי יו�י זכה כא� ה� לגילוי אליוכו' "שלש פעמי! אומרת כ

בת קול, והיה מקו� לומר שאי� הדברי� כפשוט�, ולא בא רבי יו�י אלא לתאר 

את אהבת ה' לע� ישראל ג� בימי הגלות. בא ריה"ל וטוע� שיש להבי� אגדה 

ואי� זה  –זו כפשוטה שאכ� כ  היה, ונגלה אליו אליהו ושמע רבי יו�י בת קול 

וע זאת, משו� שמעלת� הרוחנית רחוק מ� הדעת שרבי יו�י זכה לראות ולשמ
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אוי לבני! של התנאי� היתה גבוהה ביותר. אמנ� לגבי הציטוט עצמו "
", נותיה! החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי! לבי� האומותושבעו

מעיר ריה"ל שאי�  –אשר ממנו משמע שהקב"ה כביכול מתחרט על מעשיו 

אינו מתחרט על דברי� להבי� את הדברי� כפשוט�, שהרי ודאי הקב"ה 

שעשה, "כי לא אד� הוא להנח�", אלא הדברי� נאמרו בדר  השָאלה, וכפי 

ַוִ+8ֶָח! ה' Iִי 5ָָ@ה ֶאת ָהָאָד! 4ָָאֶר; ַוִ+ְתOֵ5ַב ֶאל "שאנו מפרשי� את הפ�וק 
  .45שוודאי אינו כפשוטו "ִל4.

הזכיר ריה"ל את רבי ישמעאל ב� אלישע כה� גדול,  �ה) פי�קה(וכ� לעיל 

וכתב עליו שזכה לדרגה קרובה לנבואה, וכראיה לכ  הביא את דברי הגמרא 

תניא, אמר רבי ישמעאל ב� אלישע: פע! אחת ": (ברכות ז ע"א)המפור�מת 
ה ה' צבאות שהוא -נכנ	תי להקטיר קטורת לפני ולפני!, וראיתי אכתריאל י

אמרתי לו: יהי רצו�  ואמר לי: ישמעאל בני, ברכני! ,ונשאיושב על כ	א ר! 
R	את כע Rשיכבשו רחמי Rמלפני, Rעל מדותי Rויגולו רחמי,  Rותתנהג ע! בני

. א# כא� "ונענע לי בראשו .ותכנ	 לה! לפני! משורת הדי� ,במדת הרחמי!

מפרש ריה"ל אגדה זו כפשוטה, ומ�ביר שאכ� רבי ישמעאל ב� אלישע זכה 

  רוחני גבוה זה!לגילוי 

  

וא� תאמר, הואיל ומצינו בחז"ל, כאמור, שני �וגי אגדות המתארות 

תיאורי� רוחניי�, היא  נוכל לדעת מתי תיאור� של חז"ל הוא אגדה 

לתפארת המליצה ולחיזוק בלבד, ומתי אלו תיאורי� של חזיונות אמיתיי�? 

נראה לומר על פי שיטת ריה"ל שההבחנה ביניה� תבוא על ידי עיו� בתפקידו 

באותה האגדה. א� החכ� מעיד על עצמו 'כ  ראיתי', 'כ   ו	ר השמועהמשל 

מ�תבר לומר שזהו חיזיו� אמיתי, א  א� התיאור איננו תיאור  –שמעתי' 

נראה שהוא שיי   –אישי אלא תיאור כללי, כגו� 'כשירד הקב"ה למצרי�' 

  לאות� אגדות שבאו לחזק רעיו� מ�וי�.

   

  

                                                 
כא� מלמד אותנו ריה"ל י�וד נו�# ביח� לדברי חז"ל באגדות: יש להיזהר בפירוש דברי    .45

חז"ל בדיוק כמו שנזהרי� בביאור פ�וקי המקרא, ולהרחיק ג� מה� רעיונות והשקפות מוטעות, 

  כגו� הרחקת כל הגשמה של הבורא, וכיוצא בזה.
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  תורהמשלי! שיש בה! רמזי! ל	תרי   .3

כבר אמרו לנו חז"ל שלא כל דבר מותר ללמוד ולחקור. אומרת המשנה 

 ,ולא במעשה בראשית בשני! ,אי� דורשי� בעריות בשלשה": (פ"ב מ"א)בחגיגה 
כל המ	תכל  .אלא א! כ� היה חכ! ומבי� מדעתו ,ולא במרכבה ביחיד

מה  ,מה למטה ,מה למעלה :בארבעה דברי! ראוי לו כאילו לא בא לעול!
". וכל שלא ח	 על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעול! .ומה לאחור ,לפני!

'מעשה בראשית' היינו �ודות הבריאה, ו'מעשה מרכבה' היינו �ודות 

ה� לימודי� שלא כל אד� יכול  ומקצועות אלהההשגחה והנהגת העול�, 

לזכות לה� ולהבי� אות�. משו� כ  מצד אחד הרחיקו חז"ל את האד� 

על כ� ראו חז"ל  –בה�, א  מצד שני תורה היא וללמוד אנו צריכי� מלע�וק 

לנכו� להעביר את אות� �תרי תורה בדר  של משל וחידה, ובכוונה �תמו 

  דבריה� וכתבו אות� בדר  שאינה מובנת לאד� פשוט.

-ֵמֶה! ַמה ֶ>ֵה! ְמ2ִָלי! מ-ָבִאי! 5ַל 	.ד.ת ַהָחְכמ.ת "וכ  כותב ריה"ל: 
Qְל.ָת!, ִמ3ְֵני 2ֵֶאי� ֶלָהמ.� A.5ֶֶלת ֵמֶה!, ְוֵה! ֻמ8ִָחי! ַלְחקֹר -ְלַח3ֵ@  ִנְמַנע

ֵליֶה! ִמי 2ֶה-א ָרא-י ָלֶה! ֶאָחד 4ְד.ר א. ְבד.ר.ת כלומר,  ".ִליִחיִדי!, Qִ+ַ2ֶIְי5ַ א(

ישנ� אגדות שנראות ח�רות מוב� ופשר להמו� הע�, ואי� ה� מביני� מה 

ב בה� וממילא אינ� רואי� בה� תועלת, א  באמת באגדות אלה טמוני� כתו 

דברי חכמה שה� בכבשונו של עול�, ורק יחידי� שבדור יכולי� להבי� אות� 

  ולהפיק מה� תועלת.

על פי דרכנו למדנו כא� הדרכה חשובה: לימוד תורה ולימוד אגדה אמור 

ה� מתיישבי� על  להיות מוב� לאד� הלומד, וכשהוא לומד את הדברי� הרי

שכלו ועל דעתו, ורק על ידי כ  הוא יפיק מה� תועלת וישפר עצמו ויתק� 

מעשיו. א  כאשר אד� נתקל בלימודו בדברי אגדה שאי� הוא מבי� את 

לא תהיה לו שו� תועלת בקריאת האגדה ובלימודה, שהרי אי� הוא  –פירושה 

להתקרב אל דבר מבי� כלל את פשרה. ומכא� אקרא אל כל מי שנפשו חפצה 

ה', ולש� כ  הוא קורא ומשנ� קטעי� מתו  �פרי קבלה וחכמת הנ�תר, א  

אי� הוא מבי� את הדברי� אשר הוא קורא. דע ל  ידידי שלימוד שכזה אינו 

מועיל ל  ואינו מקד� אות . דברי תורה צריכי� שיהיו מתיישבי� על המוח 

  ועל הלב, מתו  הבנה עמוקה והזדהות.
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  תומי! שמ	תתר מאחריה! רעיו� עמוקמאמרי! 	  .4

להבדיל מ� האגדות בקבוצה הקודמת, כא� מדובר באגדות שאמנ� ה� 

. "5ִ! ְמ5ַט 5ִ+-�" –ח�רות פשר בקריאה ראשונה, א  נית� להבי� אות� מייד 

כלומר, הקורא הנבו� מבי� מיד שמ�תתר רעיו� מאחורי הדברי�, והוא מצליח 

בקלות. אמנ�, כידוע, בהרבה מקומות דברי  להבי� את הרעיו� בכוחות עצמו

חז"ל ה� כמשל בתו  משל, וג� א� נדמה ל  שהצלחת לפשוט את המעטפת 

החיצונית ולהבי� את המשל שבה, לעיתי� עדיי� לא הגעת אל עומק הרעיו� 

  כולו, ולא הגעת עדיי� אל הפרי, ועלי  לקל# עוד קליפה של משל.

כדוגמא למאמר חז"ל שאינו כפשוטו אלא יש בו רעיו� עמוק מביא 

שבעה ": )ועוד, ע� שינויי� בהרכב הרשימה פ�חי� נד ע"אלפנינו נמצאת ב(ריה"ל אגדה זו 
צדיקי!, וישראל, תורה, וג� עד� ודברי! נבראו קוד! שנברא העול!, ואלו ה�: 

אורה אי� לה� מוב�, . דברי� אלה לכוכ	א הכבוד, וירושלי!, ומשיח ב� דוד"

שהרי אי  אפשר לומר על דברי� שה� ודאי חלק מ� הבריאה, ובוודאי אי� 

לה� מציאות מחו� לבריאה, שנבראו קוד� שנברא העול�? הרי אי� לזה 

  היגיו� ואפשרות מעשית! אלא ודאי כוונת חז"ל לבטא כא� רעיו�: 

2ֶר ָהְיָתה Iַָ-ַנת ַהָחְכָמה 4ְִבִריַאת ָה " ַהA.ָרה, 2ִֶהיא ג-6  - ע.ָל!ְוַכא(
ֶמת  ַהָחְכָמה ְונ.ְ@ֶאיָה ֵה! ַהOִַ<יִקי!, -ֵביֵניֶה! HֵIִא ַהIָב.ד, ְוַהOִַ<יִקי! 4ֶא?
=א ִיְהי- Iִי ִא! ֵמַהHְֻגPָה ְוֵה! ִיְ@ָרֵאל, ְוֵאי� ָרא-י ָלֶה! Iִי ִא! ַהHְֻגPָה 

ַלִי!, ְו=א ְיַח4ְֵר! Iִי ִא! ֶהָח2-ב 4ְ4ַ2ֶר-ִאי! ְוה-א ֵמַה9ְק.מ.ת ְוִהיא ְיר-2ָ 
ִליָכָת! ֶאל �Qַ 5ֵֶד�, ָהָיה ְבִדי� 2ֶ+-ְ@מ- ֵאPֶה ְבר-ִאי!  ִריָת! ַוה( ַה2ִ9ָיַח, ְוַאח(

  ".4ְכַֹח קֶֹד! ָהע.ָל!

כלומר, דברי� אלו ה� ה� מטרת הבריאה, וכל הבריאה לא נבראה אלא 

  ר�, כדי שייצאו מ� הכוח אל הפועל.בעבו

על כגו� זה אמר הפייט� בפיוט 'לכה דודי': "�ו# מעשה במחשבה 

כל המעשי�, א   ב�ו#תחילה", כלומר, אמנ� בפוBַל דבר זה נברא והופיע 

אשר עלה במחשבה, ועל מנת שייברא הוא נעשו כל  הראשו�באמת הוא 

  המעשי� שבאו לפניו.

לא לחינ� בחר ריה"ל באגדה זו על מנת להדגי� נו�י# ונאמר, לענ"ד, כי 

הרעיו� באגדה זו הוא הקו המנחה אגדת חז"ל הבאה להביע רעיו�, כי הנה 
. בשיטתו המחשבתית של ריה"ל ישנו המרכזי של ריה"ל בכל 	פר הכוזרי
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מקו� מרכזי ל�גולת� של ישראל ולצדיקי� אשר בה�, לקדושתה ומרכזיותה 

�, לייחודיות של דבר ה' המתבטא בתורה שירדה של אר� ישראל ושל ירושלי

והי בע� ישראל. בריאת העול� לא א־ללעול�, להשראת שכינה ועניי� 

נעשתה במקרה, והתורה לא נעשתה בהתאמה לעול�, אלא אדרבה, העול� 

נברא מותא� לתורה, וכל עניינה של הבריאה הוא להעלות את העול� לתיקו� 

מאמר אגדה זה כשהוא שוכ� במקו� נבחר. על ידי תורה שניתנה לע� נבחר 
, ונראה שמשו� כ  בחר ריה"ל הוא למעשה התמצית של כל 	פר הכוזרי

להציג אותו כא� כלשונו. אי� זו �ת� 'דוגמא' אלא זהו פרק לימוד בפני עצמו, 

  בבחינת 'בא ללמד ונמצא למד'.

ריה"ל מביא כא�, כדוגמא נו�פת ל�גנו� זה של אגדות, מאמר חז"ל 

  : (משנה אבות פ"ה מ"ו)בטא רעיו� דומה המ

ופי  ,פי האר; :ואלו ה� ,שרה דברי! נבראו בערב שבת בי� השמשות"ע
 ,והמכתב ,והכתב ,והשמיר ,הֶט והַמ  ,והמ� ,והקשת ,ופי האתו� ,הבאר

ילו של וֵא  ,וקבורתו של משה ,א6 המזיקי� :ויש אומרי! .והלוחות
  . "א6 צבת בצבת עשויה :ויש אומרי! .אברה! אבינו

א# כא�, לכאורה, הדברי� ח�רי פשר. הא� באמת כל הנזכרי� ברשימה 

זו נבראו 'בערב שבת בי� השמשות'? ומני� חז"ל ידעו דבר זה, הרי זה לא נאמר 

  בשו� מקו�?!

אלא ודאי א# אגדה זו באה לבטא רעיו� בעניינה של הבריאה, ומ�ביר 

ריה"ל שאגדה זו מתייח�ת ליח� בי� הטבע ו�דר העול� הרגיל לבי� הני�י� 

היוצאי� מ�דרו של עול� ומגדר הטבע. כוונת חז"ל כא� לומר שהבורא אשר 

ברא את הטבע ואת כלליו הברורי� והמ�ודרי� הוא ג� הבורא אשר ברא את 

הני�י� החורגי� מדר  הטבע, וכביכול ג� הני�י� ה� למעשה חלק מהבריאה 

Iִי ַה9ְִנָהִגי! 8Aַ2ְ8ִ2ֶ- ֵה! 4ְֶטַבע, ִמ3ְֵני "וממילא א# ה� חלק מכללי הטבע. 
ֵליֶה! ִמֵ>2ֶת ְיֵמי ְבֵרא2ִית )5 !Iָ	ְ2ֶָהי- ְבֵחֶפ; ַהַ:ְדמ.� ֻמְתֶנה ָבֶה! -ֻמ".  

נו�י# לעניי� זה תו�פת ביאור. הנה הבורא ברא את עולמו הטבעי 

בששה ימי�, ול�ו# ששה ימי� שבת ממלאכתו והטיל את האחריות על 

העול� על האד�. מאחר והאד� הוא האחראי על העול�, והבורא מ�תיר 

ומצמצ� עצמו ואינו מתערב בו, ממילא כל מקו� שמתגלה צור  להתערבות 

ל� הרי זו עדות לכישלו� של האד�. הוא איננו מצליח והית ני�ית בעוא־ל
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להשתלט על העול� ולתק� אותו, והוא זקוק לעזרה מלמעלה, וא� כ� הנ� 

אינו רצוי לכתחילה, וכביכול הקב"ה עושה ני�י� בעל כרחו, שהרי לא רצה 

להתערב בהתנהלותו הרגילה של העול� הטבעי. על כ� מ�בירי� חז"ל 

י� הבריאה לבי� אחריות האד�, בשעה של "ערב שבדיוק בזמ� המעבר שב

שבת בי� השמשות", בו בזמ� נבראו הני�י� העתידי� להתרחש בעול�. 

כלומר, ידוע היה לקב"ה מתחילת הבריאה שהוא יצטר  להתערב בה, 

והתערבות זו היא חלק בלתי נפרד מ� הבריאה. הבורא אשר ברא את הטבע 

 –ג� הני�י� שבה  –הבריאה כולה  הוא אשר ברא את הנ�, ונית� לומר שכל

מתנהלת באופ� 'טבעי', ואפשר ג� לומר שכל הבריאה כולה מתנהלת באופ� 

  ני�י.

  

  אגדות 	תומות שאכ� פירוש� ומשמעות� לא נודעו לנו  .5
ג� לאחר כל החלוקה לקבוצות הנ"ל, מודה ריה"ל שעדיי� יש אגדות 

ות בכ  ולא לנ�ות חז"ל שאי� אנו יודעי� את משמעות�, וצריכי� להוד

להתחמק. אי� זה מעיד על כ  שאגדות אלה ה� ח�רות ער , אלא יש כא� 

מקו� לקצת צניעות שלנו כבני אד�, ולהכיר במוגבלותנו שאי� אנו מ�וגלי� 

להבי� הכל. יתכ� וא# התלמידי� אשר שמעו את הדברי� במקור� לא הבינו 

י חכמי� בעלי מעלה את הדברי� באותה שעה, א  הואיל והדברי� נאמרו מפ

רוחנית על כ� ראו לנכו� תלמידיה� להעלות את הדברי� על הכתב ולמו�ר� 

לדורות הבאי�, על מנת ֶשאולי הדברי� יהיו מובני� ביו� מ� הימי� למי 

  מהלומדי�.

ריה"ל מדגיש שבעניי� זה יש לעשות חילוק בי� דברי הלכה לדברי אגדה. 

טעמ� ומשמעות� מותר לנו להגיד רק לגבי דברי אגדה שאי� אנו מביני� 

שאי� אנו מתייח�י� אליה� הואיל ואי� אנו מביני�, א  בדברי הלכה אי 

אפשר לומר כ�. בענייני הלכה עלינו לקבל את הדברי� כפי שה� ולכו# ראשנו 

  ולקיימ� ג� א� אי� אנו מביני� את טעמ�!

ריה"ל מ�יי� את מאמר שלישי בדברי צניעות וענווה, ומודה שיש 

 –דברי� שאי� הוא מבי� אות�, ובכ  הוא מתחבר לכל עניינו של מאמר שלישי 

פתח בתיאור עובד ה' הח�יד שהענווה היא המפתח לכל הנהגתו, והמשי  

ובחכמי�, שמוטל עלינו לקבל דבריה� מתו   פהעל־ביח� למ�ורת תורה שב
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אשר רוצה להתקרב לעבודת ה' ענווה והתבטלות, וזוהי המידה הי�ודית לכל 

.השלמה


