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 הקדמת הרב
לדרוש לשבת שובה למהר"ל

הראשון  אדם  זכה  השבת  של  כניסתה  ועם  האדם,  נברא  שבת  בערב 
לבשורת התשובה על חטאו.

מהותו של האדם- נקבעה מראש, להיות עסוק בתשובה.

המהר"ל, כדרכו, חוקר ומעמיק, וחושף את זהותנו הפנימית כבני אדם, 
בעלי צלם אלוקים, ומלווה את דרכי השיבה אל עצמנו, אל מהותנו.

ברכת שמים לכל העוסקים בעריכה ובכתיבה. ואף שלדעתי השיעורים 
ואם  החברים,  רצון  שכך  הבנתי  ולהדפסה,  להפצה  ראויים  אינם  שהועברו 
כדול  ישראל  קדוש  דברי  וללימוד  להתעמקות  במשהו  הדברים  יתרמו 
האחרונים המהר"ל, אשרינו. יתן ה' שנמשיך לעסוק בדברי קודשו של עטרת 
תפארתנו גאון עוזנו המהר"ל, וזכותו תעמוד לכל ישראל, להתבשר במהרה 

בתשות הגאולה השלמה בקרוב.

לא נוכל שלא להקדיש את הדברים לזכרו הטהור של מורנו ורבינו הרב 
אברהם יהושע צוקרמן זצ"ל הכ"מ, שבג' תשרי מלאו שלושים להסתלקותו 
של  בישיבה  המהר"ל  של  מדרשו  בבית  הוא  יושב  ובוודאי  שמיים,  לשמי 

מעלה, ומאיר עלינו אור יקרות, אור נחמה אור תשובה.

אליעזר קשתיאל

בין כסה לעשור התשפ"ב
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הקדמת העורך
את הדרוש הארוך והנפלא שלפנינו דרש המהר"ל בשבת תשובה בשנת 
מספר  במשך  והקשיבה  ישבה  פראג  קהילת  פראג.  קהילת  בפני  ה'שד"מ 
שעות נכבד לדבריו של המהר"ל, ומכוחה של קהילה זו זכו כל דורות ישראל 
מאז ועד היום לשמוע את הדרוש לשבת תשובה של מורנו הגדול רבי ליווא 

מפראג, מעל דפי הספר.

פרשת השבוע שלרוב נופלת בשבת תשובה, היא פרשת האזינו המדברת 
על תוכחתו של משה רבנו לעם ישראל וקריאתו אלינו לשוב אל ה'. לכן גם 
המהר"ל, כמו משה, נעזר בפרשת האזינו כפתח שניתן לגשת דרכו אל עניינה 

הפנימי של התשובה והגדרתה.

בהבאת  לקצר  לעיתים  נאלצנו  כן  ועל  יחסית,  ארוך  שלפנינו  הדרוש 
דבריו  של  הזורמת  הקריאה  לטובת  המהר"ל  מדברי  המלאים  הציטוטים 
המשולבים עם ביאורו של הרב אליעזר קשתיאל, וכן לטובת מיקוד הקורא 
בעיקר הדברים והסברתם. במקרים כאלו מופיעות שלוש נקודות ]...[ בדבריו 
של המהר"ל. תוספת לדבריו של המהר"ל על מנת להבהירם נכתבה באותיות 

]כאלו[.

 זהו מהלך הדברים של הדרוש, 
על פי ביאורו של הרב אליעזר קשתיאל:

הדרוש נפתח בפסוק הראשון של פרשת האזינו ומכוחו מעניק לנו 	 
תלמידי  של  וחשיבותם  התורה  של  חשיבותה  אל  מבוא  המהר"ל 
חכמים מוסרי התורה, המופיעים אותה בחייהם פה בעולם הארצי 

והחומרי.

מתוך כך, אנו נפגשים בחלק הראשון עם הופעת כבוד ה' בחיינו 	 
הארציים ומנגד, עם תודעת הכבוד הנדרשת ביחס למרחק העצום 

שקיים בינינו לבין הקב"ה.
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החלק השני דן באדם עצמו ובעובדה שהוא נברא שלם בתכלית 	 
השלמות. שלמות זו מאפשרת לו להתגבר על היצר הרע ולגשר על 
המרחק בינו לבין אלוהיו, כשהאחריות לשוב בתשובה ולממש את 

השלמות הטמונה בו מוטלת אך ורק עליו.

והכבוד, 	  התאווה  הקנאה,  במידות  המהר"ל  דן  השלישי  בחלק 
המנסות להוציא את האדם מן העולם ולהסיט אותו מהניסיון לממש 

את תכליתו וייעודו בעולם.

לאור הדברים שהוסברו בחלק השני, בחלק הרביעי מתבאר כי כנגד 	 
בנפשנו  הטביע  הקב"ה  אליהן,  המוביל  הרע  והיצר  הללו  המידות 
את השאיפה אל הטוב ואת הרצון הפנימי להוציא את נשמתנו אל 
הפועל ולשוב אל ה', ולהשיב יחד איתנו את העולם כולו לייעודו.

החלק החמישי מתמקד בחטא לשון הרע, הגדול שבחטאים, שפוגע 	 
גם במהותו הפנימית ביותר של האדם וגם בשם ה' בעולם. בשלב 
זה עובר המהר"ל לראשונה לדון ביום הכיפורים המכפר בעיקר על 

חטא לשון הרע.

עינוי 	  הוא  הכיפורים  יום  של  עניינו  כל  כי  מוסבר  בחלק השישי 
שלו  הדעת  מהסחות  להשתחרר  לנשמה  לאפשר  במטרה  הגוף, 

ולהיזכר בתפקידה אליו היא נועדה בעולם הזה. 

ביום 	  בתפקידה  נזכרת  הנשמה  שכאשר  מתברר  השביעי  בחלק 
אחד  בכל  שטמון  הישראלי  הפוטנציאל  הזה,  המיוחד  התשובה 

מאיתנו יוצא אל הפועל ואנו ניצבים במדרגת מלאכים ממש.

בחלק השמיני והאחרון אנו חוזרים אל הקרקע ומתחייבים קודם כל 	 
לשוב בתשובה על העבירות שבין אדם לחברו ולהסיר את שארית 
החציצות המפרידות בינינו לבין חברינו ואלוהינו, כדי שכל שבעת 

השלבים הקודמים יוכלו לצאת אל הפועל עד למדרגת המלאכים.

עם סיום, אנו נקראים להתנער מההשפעות התרבותיות החיצוניות 	 
לנו ולעמוד על דעתנו האישית והלאומית, כאריה המעורר את שחר 

התשובה והגאולה )שולחן ערוך או"ח א, א(.



 דרוש המהר"ל - שבת תשובה | 7

מקריאה רציפה של דברי המהר"ל כשלעצמם, קשה עד מאוד להבחין 
התשובה  של  עניינה  את  המבארים  החשובים  העקרונות  ובכל  זה  במהלך 
בחיינו. כאן המקום לומר שזכינו לביאורו של הרב אליעזר קשתיאל לדברי 
המהר"ל הללו. ביאור המאיר את עומקם של דברים בסגנון פשוט ובהיר, אך 

גם מעמיק במיוחד.

מבלי  הזה  הגמור  הדביקות  על  ישראל,  אשריכם  אמר  זה  "ועל 
חלקנו  ואשרי  ואשרינו  מאתו.  טהורים  שנעשים  עד  כלל,  חציצה 
בו מלאכים  יטוהרו  לא  הזה, אשר  וקדוש  בטהרתנו במקום טהור 

עליונים כאשר ידוע לחכמי בינה" )מתוך הדרוש(
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מבוא לחשיבותה של התורה

חברים מקשיבים לקולך 

"דרוש נאה לשבת תשובה: האזינו השמים וגו' ]ואדברה ותשמע הארץ 
אמרי פי[...

תורה,  לדברי  אזנך  הטית  "אם  הקב"ה:  אמר  א(,  י,  רבה  )דברים  במדרש 
כשתבא לפתוח בדברי תורה הכל משתתקין לפניך ושומעין דבריך, 
כשם שהטית אזנך לשמוע דברי תורה. ומהיכן אתה למד? ממשה 
רבינו עליו השלום, שעל ידי שהטה אזנו לשמוע דברי תורה, בשעה 
והאזינו  ותחתונים  עליונים  נשתתקו  תורה  בדברי  לפתוח  שבא 

דבריו. מנין? ממה שקרינו בענין האזינו השמים ואדברה"

שנופלת  האזינו  בפרשת  נעזר  המהר"ל  לספר,  בהקדמה  שהזכרנו  כמו 
ברוב השנים בשבת תשובה, על מנת לברר לעומק את עניינה של 'התשובה'. 
באמצעות  גם  עוסק  הוא  בה  הסוגייה  את  יברר  המהר"ל  כהרגלו,  כן,  כמו 

מדרשי חז"ל על הפרשה אותם הוא יבאר לנו.

"במדרש... הכל משתתקין לפניך ושומעין דבריך, כשם שהטית אזנך 
לשמוע דברי תורה". כלומר לפי מידת ההקשבה של האדם לתורה, כך גם 
יקשיבו לתורתו. הרי מי ששם את עצמו במרכז בשעת הלימוד ולא הקשיב 
לתורה המדברת אליו, לא יוכל להעביר אותה הלאה לתלמידיו. אנו לומדים 
בדברי  פותח  שהוא  שבזמן  והמקשיבים,  הצנועים  גדול  רבנו,  ממשה  זאת 
תורה אזי המציאות כולה, שמים וארץ, משתתקת מתוך צמאון לשמוע את 

דבריו.

"ובמדרש זה יש לדקדק גם כן מנין שנשתתקו עליונים ותחתונים. 
האזינו  ולא  ואדברה  השמים  האזינו  דמדכתיב  זה,  פירוש  אבל 
תהיו  אתם   – השמים  האזינו  קאמר:  הכי  כרחך  על  דברי,  השמים 
לכך  השמים  מן  במעלה  יותר  שאני  כלומר  אדבר,  ואני  שותקים 
אתם תהיו שותקין ותהיו שומעין לי. וכן אמר ותשמע הארץ אמרי 



 דרוש המהר"ל - שבת תשובה | 9

לכם לשתוק  יש  ודם  ואני בשר  פי  אמרי  כלומר שאע"ג שהם  פי, 
הארץ,  ותשמע  השמים  האזינו  אמר  זה  ומפני  פי.  אמרי  ולשמוע 
וממילא  דברי,  וישמעו  שישתקו  השמים  על  גוזר  שאני  כלומר 

תשמע הארץ אמרי פי, שאין הארץ בחשיבות כמו השמים"

מניין למדרש שהעליונים והתחתונים באמת השתתקו לשמע דבריו של 
זה לא בהכרח אומר שמישהו הקשיב  משה רבנו? הרי גם אם משה דיבר, 
לו. משיב על כך המהר"ל: "מדכתיב "האזינו השמים ואדברה" ולא 'האזינו 
ולא  ּפֹוַעל  בלשון  "ַוֲאַדֵּבָרה"  במילה  להשתמש  בחר  משה  השמים דברי'". 
ועוצמה,  פעילות  מבטא  ּפֹוַעל  לשונית,  מבחינה  שם-עצם.  שהיא  "ְּדָבַרי", 
לא  שמשה  לומדים  אנו  מכאן  יותר.  ונפעל  סביל  שהוא  שם-עצם  לעומת 
ביקש בנחמדות מהשמים והארץ 'האזינו לדברי בבקשה', אלא שהוא ממש 

ציווה עליהם בתקיפות: "אתם תהיו שותקים ואני אדבר".

אך משה לא רק מצווה על השמים להקשיב לו, אלא שבמילים אלה הוא 
למעשה אומר לשמים, שמייצגים את כל ה"עליונים" שבבריאה – שמעלתו 
חשוב  'אני  "אתם תהיו שותקים ותהיו שומעין לי".  ולכן  ממעלתם  גבוהה 
יותר מכם' אומר משה לשמים, 'הדברים היוצאים מפי הם התורה עצמה', כפי 
לדבריו  ולהקשיב  לשתוק  צריכים  השמים  אם  לכן,  מיד.  המהר"ל  שיסביר 
של משה, קל וחומר שגם הארץ – "תשמע הארץ אמרי פי". אך משה לא רק 
מלמד כאן קל וחומר פשוט, אלא הוא מוסיף בסוף הפסוק מילה מיותרת: 
"פי". משה מדגיש שלמרות שיש לו פה פיזי, שלמרות שהאדם הוא רק "בשר 
ודם", על השמים והארץ "לשתוק ולשמוע אמרי פי". מדוע? מכיוון שלאורך 
כל חייו הוא שתק והקשיב לריבונו של עולם עד שהפך לנאמן ביתו, וממנו 

התורה יוצאת לעולם כולו.
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תורתו של תלמיד חכם

"וכל זה מפני התורה שהיא של תלמיד חכם, ולכך אמר ואדברה, 
שהתורה היא שלי כי אני מדבר וכן אמרי פי. וזה שייך אצל כל בעל 
תורה שהתורה היא נקראת תורתו, כדאמרינן בפרק קמא דעבודה 
זרה )יט ע"א(, אמר רבא: בתחלה נקראת התורה על שמו של הקב"ה, 
דכתיב – כי אם בתורת ה' חפצו )תהלים א, ב(, ולבסוף נקראת על שמו, 

דכתיב – ובתורתו יהגה.

וכן בכמה דוכתי דאמרינן )קידושין לב ע"ב( חכם שמחל על כבודו כבודו 
מחול, מפני שהתורה היא שלו ויכול למחול. ומכל שכן משה רבינו 
תורת  זכרו  דכתיב  שמו,  על  ונקראת  שלו  שהתורה  השלום  עליו 
וכן  המדבר,  הוא  שאני  ואדברה  אמר  ולכך  כב(,  ג,  )מלאכי  עבדי  משה 

אמרי פי"

מדוע אנו מקשיבים לתלמידי חכמים? לכאורה תלמיד חכם הוא רק עוד 
אדם שמדבר; המון אנשים מדברים וגם הרשתות החברתיות מלאות בדברים 
ודיבורים. אלא שמדובר פה באמרי פיו של תלמיד חכם – ב"תורתו", שהיא 
גם תורתו של הקב"ה. אל הקב"ה שמדבר מתוך פיו של התלמיד חכם כבר 

ראוי לנו להקשיב. אך מיהו אותו 'תלמיד חכם' אליו ראוי שנקשיב?

ולשלבים  חכם  לתלמיד  בסיסית  הגדרה  לנו  נותן  המהר"ל  זו  בנקודה 
שהאדם עובר עד שהוא הופך ל'תלמיד חכם': "וזה שייך אצל כל בעל תורה 
שהתורה היא נקראת תורתו... בתחלה נקראת התורה על שמו של הקב"ה 
ובתורתו  דכתיב  שמו  על  נקראת  ולבסוף  חפצו,  ה'  בתורת  אם  כי  דכתיב 
יהגה". תלמיד חכם זה אדם שהוא "בעל תורה", יש לו בעלות על התורה 
והיא ממש שייכת אליו, עד שהיא נקראת "תורתו". זוהי מעלה גבוהה, וישנם 

שלושה שלבים בהתקדמות שלנו אליה.

בשלב הראשון, האדם נפגש לראשונה עם התורה של הקב"ה. הוא מתבונן 
עליה מבחוץ ומקשיב ולומד את דבר ה'. בשלב השני כבר נוצרת מעורבות 
אישית. לא רק שהאדם מקשיב למה שיש לקב"ה לומר לו, אלא שהוא כבר 
מתחיל לכבד את התורה. חשוב לו לשמוע מה יש לקב"ה לומר, הוא נהיה 
מעורב, אכפת לו, הוא לוקח ללב ומזדהה עם כל מילה. המעורבות האישית 
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מביאה למעורבות רגשית. התורה ופרשניה הם כבר לא רק משהו שה' אמר, 
הם מתחילים להתערבב באישיותו של האדם. בשלב הראשון, אדם שלומד 
שבדברים  מהחכמה  מתרשם  לסוגייה,  שלהם  ההסבר  את  ורואה  תוספות 
ומכבד אותם מאוד. בשלב השני לעומת זאת, דבריהם של התוספות נכנסים 

לליבו של האדם עד שהוא נלחם מול כל פרשן אחר שמעז לתקוף אותם.

בשלב שלישי, התורה כולה הופכת לחלק מהאישיות של האדם, עד כדי 
כך שכבר לא ניתן לחלק בין האדם לבין התורה. כבר אין כאן אדם העומד 
האדם  לו,  חיצוני  נושא  על  ומדבר  מולנו  שעומד  מרצה  ולא  התורה  מול 
ל"תורתו".  הפכה  ה'"  "תורת  אלינו,  מדברת  התורה  לאחד.  הפכו  והתורה 
אותו אדם לא רק מצטט את התוספות אלא זה ממש מה שהוא חושב, הוא 
כבר 'חושב תורה'. אותו אדם לקח את התורה כל כך עמוק אל הלב, כל כך 
התערבב איתה, עד שבזמן שהוא מדבר – התורה היא זו שמדברת, זה מה 

שנקרא "אמרי פי". זו המדרגה אליה אנו שואפים, להתאחד עם התורה.

לתורתו  הפכה  שתורתו  כך  על  מעיד  הקב"ה  שאפילו   – רבנו  משה 
– הוא המייצג  "נקראת על שמו... תורת משה עבדי"  של משה, עד שהיא 
האולטימטיבי של המדרגה הזו בה דבריו של האדם הם דברי התורה ממש, 
ולכן הוא זה שיכול לצוות על השמים והארץ לשתוק ולהאזין לדבריו: מכיוון 
"שאני הוא המדבר" אליכם ביחד עם התורה, ויש לכם להקשיב ל"אמרי פי".

חכם עדיף מנביא

נבואה,  דברי  רק  תורה  דברי  לדבר  בא  שלא  הנביא  ישעיה  "אבל 
אמר כי פי ה' ִדבר. וזהו ההפרש שיש בין התורה – שנקראת שהיא 
של המדבר, ובין הנביא שמדבר בנבואה – שהנבואה מן הקב"ה. וזה 
שאמרו חז"ל )בבא בתרא יב ע"א( חכם עדיף מנביא, מפני כי החכם שמדבר 
כן  ולא  שלו,  היא  החכמה  או  התורה  חכמה,  דברי  או  תורה  דברי 
הנביא לפי שהנביא מדבר מצד רוח הקודש ופי ה' דבר ולא נקרא 

שהוא שלו ולכך עדיף חכם מנביא"
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ואני  שותקים  תהיו  "אתם   – והארץ  השמים  על  שמצווה  משה  לעומת 
מכיוון שתורתו היא המדברת מפיו, ישעיהו הנביא לא מעז לצוות  אדבר" 
עליהם כך. כל מה שהוא אומר להם הוא ש"פי ה' דבר". כלומר 'אל תקשיבו 

לי, תקשיבו לקב"ה, אני רק הדובר שלו'.

התורה  לעומת  ובין הנביא".  ]החכם[...  בין התורה  "שיש  ההבדל  "זהו" 
לחלק  ניתן  לא  שכבר  כך  כדי  עד  האדם  של  מהאישיות  לחלק  שהופכת 
בין האדם הדובר לבין התורה, לגבי הנבואה יש חלוקה ברורה בין הנבואה 
של  ואיבריו  גופו  הנבואה  שבשעת  כך  על  בתיאורים  מלא  התנ"ך  לנביא. 
נמצא  לא  עצמו,  הנביא  הנביא,  של  גופו  כלומר  לגמרי.  מזדעזעים  הנביא 
בשעת הנבואה והוא משמש רק ככלי וצינור להעברת דבר ה'. לכן נבואתו 

של הנביא היא לא התורה שלו אלא 'רק' דבר ה'.

לכן "חכם עדיף מנביא", מכיוון ש"החכם שמדבר דברי תורה או דברי 
חכמה, התורה או החכמה היא שלו". אצל אדם שלומד תורה אנחנו מצפים 
למעורבות גבוהה ביותר. צריך להיות ערניים מאוד, לחשוב, להקשות, להיות 
דומיננטיים. אם אדם לומד תורה ואיבריו לא עומדים בעומס, הוא לא יכול 
את  ולהוציא  ורוחנו  גופנו  כל  עם  נוכחים  להיות  צריך  ככה.  תורה  ללמוד 
עצמנו לפועל בתורה עד כדי כך שהתורה הופכת להיות שלנו ממש, בפה 

הממשי והפיזי שלנו.

משה רבנו הוא אמנם גם נביא וגם תלמיד חכם, זו מדרגה מיוחדת, אך 
כעת אנחנו רוצים ללמוד ממשה רבנו את הזווית של תלמיד חכם, את הזווית 

של התורה עצמה.

"ובא משה לבאר מעלת התורה, לא שהיא יותר במעלה מן השמים 
וארץ לבד ולכך יש להם לשתוק ולשמוע דברי תורה, רק שהתורה 
היא יותר במעלה מכל העולם. ולכך אחר שזכר שמים וארץ זכר 

אחר כך ד' רוחות והם כל העולם"

המהר"ל מחבר כאן בין פסוק א' לפסוק ב'. לא רק שהתורה, כלומר אותו 
תלמיד חכם שאיחד את הרוח העליונה עם הגוף התחתון, יכול לומר לשמים 
ולארץ, כלומר לעליונים ולתחתונים, לשתוק ולהקשיב לו – אלא שהוא יכול 

להשתיק גם את כל ארבע רוחות השמים המייצגות את העולם כולו.



 דרוש המהר"ל - שבת תשובה | 13

פסוק ב' – ארבע רוחות החיים

"ובבבא בתרא בפרק לא יחפור )כה ע"א(, אמר רב יהודה אמר רב: מאי 
דכתיב יערוף כמטר לקחי? זו רוח מערבית שבאה מערפו של עולם. 
תזל כטל אמרתי? זו רוח צפונית שמזלת את הזהב, שנאמר ַהָזּלים 
זהב מכיס )ישעיה מו, ו(. כשעירים עלי דשא? זו רוח מזרחית שמשחרת 
כל העולם כשעיר. וכרביבים עלי עשב? זו רוח דרומית שמגדלת 

רביבים ומגדלת עשב, עד כאן.

ומה שאמר אצל ארבע רוחות יערוף כמטר לקחי וגו' ולא אמר גם 
כן כמו שאמר אצל השמים שיהיו שותקין ויהיו שומעין – מפני כי 
אי אפשר לעולם בלא רוחות )תענית ג ע"ב( ולכך אמר יערוף כמטר לקחי 
וגו', כי התורה עומדת במקום אלו ארבע רוחות, ומפני זה ישתקו 

והתורה תעשה פעולת הרוחות כי התורה גם כן חיים לעולם"

ארבע רוחות השמים מסמלות את הבאת החיים לעולם מכל צדדי החיים. 
לכן המהר"ל מסביר שלעומת השמים והארץ המסמלים את פעולת העליונים 
להשתיק  ניתן  ולכן  העולם,  לקיום  הכרחית  אינה  שלענייננו  והתחתונים 
אותם, את פעולת הבאת החיים עצמם לא ניתן להשתיק ולהפסיק. לכן משה 
אינו מצווה על ארבע הרוחות לשתוק, אלא רק מתאר את התורה כמחליפה 

את פעולתן: "יערוף כמטר לקחי וגו'".

שקט – לומדים תורה

"ומזה יש ללמוד שיש לצבור לשתוק בשעת הדרשה ולשמוע דברי 
)דברים רבה, שם( אמר אם הטית אזנך לתורה וגו'  תורה. אף כי במדרש 
לו  ולא בסתם, שהיה  דוקא  לתורה  אזנו  ותלה הדבר במה שהטה 

לומר שאם באת לפתוח בדברי תורה"

עד כאן המהר"ל למעשה הקדים הקדמה, שכל מטרתה לכאורה הייתה 
לומר פה דרשה  לומר לציבור להיות בשקט. בסופו של דבר המהר"ל בא 
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לפני קהילת פראג. לא מספיק שכולם יפסיקו לפטפט בדברי חול או תורה, 
צריך לשתוק. אבל גם לשתוק זה לא מספיק – צריך להקשיב, כולם צריכים 
להיות בהאזנה מוחלטת. התאספנו כאן כדי לשמוע דברי תורה, אומר להם 
ולנו המהר"ל. רק מי שיטה את אזנו לשמוע תורה יזכה ליהנות מכך. המהר"ל 
מסביר לנו שהוא למעשה המשכו של משה רבנו, כמו שאר גדולי ישראל 
לאורך הדורות, ומכוח זה הוא מצווה עלינו לשתוק ולהקשיב ולהאזין לו. אך 

מי יכול לאזור אומץ ולהשתיק כך את הציבור כולו?

"היינו שבא לומר במדרש זה, כי לא כל אדם זוכה שישתקו מלפניו, 
וִפנה  לתורה  אזנו  שהטה  והיינו  באמת,  תורה  בעל  שהוא  מי  רק 
עצמו מכל עסקיו לדברי תורה, וזה נקרא בעל תורה שהתורה שלו 
וראוי שישתקו הכל ממנו מפני מעלת בעל תורה. לא אותו שלא 

הטה אזנו לתורה שזה לא נקרא בעל תורה.

על  יש  הצבור,  בתוך  תורה  בדברי  לדבר  שבא  כיון  מקום,  מכל 
הצבור לקבל אותו כמי שהטה אזנו לתורה והוא בעל תורה"

רק אותו "בעל תורה", שמסר את נפשו עליה "וִפנה עצמו מכל" שאר 
"עסקיו", הוא ה"ראוי" לכך "שישתקו הכל" מלפניו. וכאן אומר לנו המהר"ל 
בענוותנותו הרבה, 'אני לא בעל תורה, לא זכיתי, אי אפשר באמת להשוות 
אותי למשה רבנו. הסיבה היחידה שאני מבקש מכם לשתוק ולהאזין לדברי 
היא שקיבלתם אותי עליכם כרב ואני מדבר כעת "דברי תורה בתוך הצבור". 
ללב  ייכנסו  תורה  שדברי  מטרה  מתוך  הציבור,  למען  רק  כאן  עומד  אני 
הציבור ויעוררו אותו לעסוק במצוות ומעשים טובים. אז בבקשה, תקשיבו 

לי'. כך נראים ממשיכי דרכו של משה רבנו.

כמו שכבר הזכרנו, המהר"ל פתח בפרשת האזינו שהייתה פרשת השבוע 
באותה שבת תשובה, ולכן הוא ימשיך להיעזר בה בדרשה וממנה לאט לאט 
 – תשובה  בשבת  לעסוק  מעוניין  הוא  בו  העיקרי  הנושא  את  ְיפתח  הוא 

בקבלת עול מלכות שמים, בתשובה עצמה.

עם כל זאת, על אף שהיה זה 'רק' מבוא, המהר"ל לימד אותנו כאן את 
הבסיס לכל לימוד התורה – לימוד תורה אמיתי הוא לימוד בו האדם מגיע 
למצב שהוא כל כך מעורה ומעורב בתורה, עד שהוא והתורה חד הם. לא 
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לבטל את עצמנו ואת דעתנו לפני התורה ופרשניה – במצב כזה האדם עדיין 
אישיותנו  כוחותינו,  כל  את  לפועל  להוציא  אלא   – מהתורה  בנפרד  מצוי 

ושכלנו, בלימוד התורה ובאמצעות לימוד התורה.

כאן סיים המהר"ל את המבוא לדרשה על התשובה, וכעת יתחיל בדרשה 
עצמה.
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חלק ראשון - כבוד ה' בחיינו

הזכרת שם ה'

"כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו וגו' ]הצור תמים פעלו כי כל דרכיו 
משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא[... 

שו(: כי שם ה' אקרא, נמצא אנו למדין שלא הזכיר  פיס'  )דברים  בספרי 
למד?  ממי  מלות.  ועשרים  אחד  אחר  אלא  מקום  של  שמו  משה 
ממלאכי השרת למד. שאין מזכירין מלאכי השרת את השם רק אחר 
קדוש  קדוש  קדוש  ואמר  זה  אל  זה  וקרא  שנאמר  תיבות,  שלשה 

)ישעיה ו, ג(. ואמר משה, די שאהיה בפחות משבעה ממלאכי השרת"

בפרשת האזינו, משה מזכיר את שם ה' בפסוק ג' רק לאחר שהוא מקדים 
לפניו עשרים ואחת מילים. את הצורך במתן הקדמה מסוימת לפני שמזכירים 
את שם ה', למד משה ממלאכי השרת שהזכירו את שם ה' רק לאחר שלוש 
התיבות "קדוש קדוש קדוש". כלומר לפני שניגשים לדון בשם ה' ולהתעמק 
בו, יש צורך בהקדמות שונות על מנת שיהיה אפשר להיפגש עם שם ה' עצמו. 
מכיוון שמשה מעריך את עצמו ואת יכולתו להיפגש עם שם ה' כשביעית 
לעומת מלאכי השרת, הוא רואה צורך להקדים לא רק שלוש הקדמות אלא 

עשרים ואחת הקדמות, פי שבעה.

"והרי דברים קל וחומר: ומה משה שהוא חכם חכמים וגדול גדולים 
לא הזכיר שמו של מקום אלא אחר אחד ועשרים מלות, המזכיר 
שמו של מקום בחנם על אחת כמה וכמה. רשב"י אומר: מנין שלא 
יאמר אדם – לה' עולה, לה' מנחה, לה' שלמים? תלמוד לומר קרבן 
לה' )ויקרא א, ב(. והרי דברים קל וחומר: ומה אלו שהם מוקדשים לשמים 
אמר המקום אל יחול שמי עליהם עד שיתקדשו, המזכיר שמו של 

מקום בחנם ובמקום בזיון על אחת כמה וכמה"
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מכך שמשה הקדים הקדמות רבות לפני שהוא העז להזכיר את שם ה' 
וניגש לעסוק בו, למדו חכמים בקל וחומר שאין להזכיר את שם ה' סתם 
ה'  שם  את  להזכיר  שאסור  שכשם  מוסיף  רשב"י  זלזול.  מתוך  לחינם  כך 
על הקורבן לפני שהכהן מקדש את הקורבן ועל אף שהקורבן כבר הוקדש 

לשמים, קל וחומר שאין להזכיר את שם ה' לחינם ובמקום בזיון.

ה'  את  ברכו  ואומר  הכנסת  בבית  להעומד  מנין  אומר:  יוסי  "רבי 
המבורך, שעונין אחריו ברוך ה' המבורך לעולם ועד? תלמוד לומר 
כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו. אמר רבי נהוראי: השמים, דרך 
ארץ הוא – גוליורין מתגרין וגבורין מנצחין ]החיילים הפשוטים מתחילים 
בקרב והגיבורים מכריעים אותו[. ומנין שעונין אמן אחר המברך? תלמוד 

לומר הבו גודל לאלהינו, עד כאן"

כי  עוסקים  אנו  בו  מהפסוק  ולומדים  מוסיפים  נהוראי  ורבי  יוסי  רבי 
לאחר שהחזן או אדם שמברך מזכירים את שם ה', יש לענות אחריהם באופן 

המכבד ומגדל את שם ה'.

הגדולה  בחשיבותו  עוסק  אשר  המדרש  בביאור  שעסקנו  לאחר  כעת, 
של שם ה' ובכבוד הראוי שעלינו להעניק לו, יבאר המהר"ל את עומקם של 

הדברים בדרכו הייחודית.

ההבדל שבין הקדוש ברוך הוא למלאכים

"... וביאור ענין זה, כי ראוי היה למשה רבינו עליו השלום להזכיר 
מן  שבעה  מן  אחד  דוקא,  תיבות  ועשרים  אחד  לאחר  השם  את 
המלאכים. וזה כי המלאכים מזכירין שמו יתעלה אחר שלש תיבות, 
היו  לא  נבראים,  והמלאכים  ויהיה,  הוה  היה  נצחי  יתעלה  הוא  כי 
ויהיה,  יהיו גם כן. ומפני שהוא יתעלה נצחי היה הוה  ולעתיד לא 
מה שאינו במלאכים, לכך אין ראוים המלאכים להזכיר שמו יתעלה 
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יתברך  בינו  אשר  המשולש  ההבדל  כפי  תיבות,  שלש  אחר  רק 
]ובין המלאכים[, שהוא היה הוה ויהיה ויש בו כל הזמנים, מה שאינו 

במלאכים..."

כל מילה שנאמרת על ידי משה והמלאכים לפני הזכרת שם ה' מבטאת 
מדרגה שונה ונוספת של המרחק בינם לבין הקב"ה. למשל, למרות שבמישור 
'הרוחני' המלאכים 'קרובים' לקב"ה, מכל מקום ישנו הבדל מהותי ביניהם 
והוא בא לידי ביטוי בעיקר בממד הזמן. שלוש התיבות שאומרים המלאכים 
לפני הזכרת שם ה' – "קדוש, קדוש, קדוש" – מבטאות למעשה את שלושת 
מרחבי הזמן בהם מתבטא ההבדל בינם לקב"ה: עבר, הווה, עתיד – "היה הוה 

ויהיה".

ההגדרה של המושג 'קדושה' היא 'נצחיות', "קדוש לעולם קיים" אומרת 
נבדלות מוחלטת מכל השפעה  נובעת מתוך  )סנהדרין צב ע"א(. הקדושה  הגמרא 
גשמית חיצונית, עד כדי כך שגם ממד הזמן שמתייחס בעיקרו לחומר אינו 
רלוונטי לקדוש ברוך הוא. וכך, לא רק שהבדל הזמנים בין הקב"ה למלאכים 
ההווה  זמן  שגם  אלא  שייכים,  לא  המלאכים  אליהם  ובעתיד,  בעבר  קיים 
שלהם מקבל משמעות שונה לחלוטין בתור "נבראים" אל מול ממד הנצח של 
הבורא. לכן כאשר המלאכים, המובדלים גם הם מענייני החומר ומהשפעותיו 
הגשמיות, רוצים לתאר את ההבדל המהותי בינם לבין הקב"ה, הם מתמקדים 
בממד הזמן: "קדוש, קדוש, קדוש" – "היה הוה ויהיה". וכמו שאומר המהר"ל: 

"כי הוא יתעלה נצחי... והמלאכים נבראים".

ההבדל שבין המלאכים למשה

"אבל משה רבינו עליו השלום אשר הוא אדם, ויש הפרש בין האדם 
עולם,  ימי  כל  הפחות  לכל  הם  קיימים  המלאכים  כי  המלאך,  ובין 
וקיום העולם, אבל  ימי מעמד  כל  מה שאין באדם שאינו מקויים 
הוא מקויים זמן מה מן העולם הוא חלק שביעית מימי העולם. כי 
ע"א(: כשם  צז  )סנהדרין  הוא שבעת אלפים, כדתניא בפרק חלק  העולם 
משמט  העולם  כך  שנים  לשבע  אחת  שנה  משמטת  שהשביעית 
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אלף שנים לשבעת אלפים שנה. רצה לומר כמו שהשמיטה אין בה 
חרוב  השביעי  אלף  כך  השביעית  בשנה  ותולדה  וצמיחה  זריעה 

מאין תולדה.

כי  לזה  וראיה  העולם,  שביעית  שהוא  שנים  אלף  לו  ראוי  והאדם 
אדם הראשון היו חייו תתק"ל שנים שהוא אלף שנים חסר שבעים. 
והיה ראוי שיהיו חייו אלף שנים, שכך אמר לו ה' יתברך ביום אכלך 
ממנו מות תמות )בראשית ב, יז( ולא מצינו שמת, אלא כי ביום אכלך מות 
תמות רצה לומר יום מיומו של הקב"ה שהוא אלף שנים כדכתיב כי 

אלף שנים וגו' )תהלים צ, ד(.

ומה שלא היה חי אלף שנים אמרו במדרש )תנחומא בראשית, כט(: זה ספר 
תולדות אדם )בראשית ה, א( – העביר לפניו כל הדורות והראהו דוד חייו 
חקוקין לו שלש שעות, אמר לפניו: ריבונו של עולם לא יהיה תקנה 
לזה? אמר – כך עלה במחשבה לפני. אמר לו כמה ימי שני חיי? אמר 
לו אלף שנים. אמר לו יש מתנה ברקיע? אמר לו הן. אמר לו שבעים 
שנה משנותי יהיו למזל זה. מה עשה אדם? הביא גויל וכתב עליו 
שטר מתנה וחתם עליו הקב"ה ומטטרון ואדם, וזה שאמר דוד הנה 

באתי במגילת ספר כתוב עלי )תהלים מ, ח(, עד כאן"

לאחר שראינו שההבדל העיקרי בין המלאכים לקב"ה הוא בממד הזמן 
והבנו מדוע הם מרוחקים ממנו 'שלוש' דרגות ושלוש הקדמות מילים, מסביר 

המהר"ל את המרחק הרב, פי שבעה, שבין משה למלאכים.

"כי המלאכים קיימים... לכל הפחות כל ימי עולם". יש מלאכים שהעולם 
אינו יכול להתקיים בלעדיהם ולכן הם קיימים "לכל הפחות" כל עוד העולם 
כידוע  "מה שאין באדם שאינו מקוים כל ימי מעמד וקיום העולם",  קיים. 
לכולנו שהאדם לא חי לנצח, "אבל הוא מקוים זמן מה מן העולם – הוא חלק 
שביעית מימי העולם. כי העולם הוא שבעת אלפים... והאדם ראוי לו אלף 
שנים". על פי הגמרא בסנהדרין שהביא המהר"ל, העולם במובן מסוים יהיה 
לחיות אלף שנים  ראוי  ואילו לאדם לדבריו  קיים רק שבעת אלפים שנה 

בלבד.

ההוכחה של המהר"ל לכך שלאדם ראוי לחיות לא פחות ולא יותר מאלף 
חסר  שנים  אלף  שהוא  שנים  תתק"ל  חייו  היו  הראשון  ש"אדם  היא  שנה, 
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שבעים )בראשית ה, ה(". אך אם ראוי לאדם לחיות אלף שנה, מדוע אדם הראשון 
המדרש  פי  על  מבוארת  לכך  הסיבה  שנה?  ושלושים  מאות  תשע  רק  חי 
שלש  לו  חקוקין  חייו  דוד  את[  הראשון  ]לאדם  "הראהו  שמעוני:  בילקוט 
שעות", שמשמים נגזר על דוד המלך לחיות שלוש שעות בלבד, ואילו אדם 

הראשון ביקש להעניק לדוד "שבעים שנה משנותי".

מאדם הראשון עד דוד המלך

"ופירוש המדרש הזה, כי השם יתעלה ברוך הוא ברא האדם וסידר 
לו ימי חייו ונתן לו כח המוליד שיוליד גם כן אדם חי בעל קיימא, 
כח זה נתן לו השם יתעלה, רק שהיו החיים הולכים וחסרים תמיד, 
שכן נמצא בכל הדורות שלא היה כח באדם להוליד כיוצא בו והיו 
בן  להוליד  כח  היה עוד  ולא  דוד  ומתמעטים עד  הולכים  הדורות 

קיימא מחמת המעוט, וזהו שראה דוד שאין לו חיים..."

המהר"ל מסביר לנו שלא את דוד הראה הקב"ה לאדם הראשון, אלא את 
התהליך ההיסטורי שעתיד לעבור על האנושות מבריאת העולם ועד ימיו של 
דוד המלך. הקב"ה נתן באדם הראשון כוח להמשיך חיים ולהוליד צאצאים 
כמותו, אך כוח החיים הזה, מטבעו, הולך וחסר במרוצת הזמן והדורות, עד 
היה  שמלכתחילה  המלך,  דוד  של  הולדתו  עם  לגמרי  להיאבד  היה  שצפוי 

אמור להיות הילד האחרון בהיסטוריה.

"... ולפיכך אע"ג שאדם שהיה ראשון היה ראוי לקבל שפע החיות 
מן השם יתעלה עד אלף שנים, רק שאם כן לא היה לדורות הבאים 
ראוי  הוא  החיות אשר  מן שפע  לכך  יתעלה,  מן השם  חיות  שפע 
לאדם אשר הוא ראשון והוא סבה לדורות אשר אחריו, היו נתונים 
לדורות  נמשך  וזה  דוד,  שיקבל  שנים  שבעים  החיות  שפע  מן 

שאחריו"



 דרוש המהר"ל - שבת תשובה | 21

אדם הראשון, כשמו כן הוא, הוא האדם הראשון. הוא לא רק קיבל את 
החיים מהקב"ה אלא הוא הראשון שקיבל אותם, וממילא יש בכוחו גם להעניק 
היכולת  החיות",  "שפע  מכונה  הזו  היכולת  אחריו.  שיבואו  לדורות  אותם 
להשפיע חיים. מתוך אותן אלף שנה של "שפע חיות" שקיבל אדם הראשון, 
להשפיע  היכולת  את  קיבל  דוד  כלומר  לדוד.  במתנה  העניק  הוא  שבעים 
חיים בעולם והפך להיות סוג של אדם הראשון בזעיר אנפין. בעקבות זאת, 
מימיו של דוד האנושות מקבלת זריקת מרץ נוספת המאפשרת לה להמשיך 

ולהתקיים.

"ולכך ראוי אל אדם להיות בפחות משבעה אל המלאך, כי האדם 
ימי  כל  מציאותו  המלאך  ואילו  בעולם  משבעה  אחד  חלק  חייו 
עולם. ולכך הזכיר משה רבינו עליו השלום השם אחר אחד ועשרים 
אחד  חלק  מציאותו  אשר  האדם  בין  שיש  ההבדל  זהו  כי  תיבות, 
מחלקי העולם בלבד, והוא יתעלה היה קודם מציאות העולם והוה 

בעת מציאותו ויהיה אחר העולם"

לעומת המלאכים שקיימים שבעת אלפים שנה, האדם היה ראוי לחיות 
אלף שנה בלבד, פי שבעה פחות מהמלאכים בממד הזמן. לכן משה מקדים 
לא רק שלוש מילים כמו המלאכים, אלא עשרים ואחת מילים לפני שהוא 
האדם  בין  המבדילות  רוחניות  מדרגות  ואחת  עשרים  ה'.  שם  את  מזכיר 

לקב"ה.

יראה וכבוד כלפי הקב"ה

"ואמר )הספרי שם( שיש ללמוד קל וחומר עד כמה עונש המזכיר שמו 
בחנם. האחד, שהוא משתתף עצמו אל השם יתעלה שוה לו, שהרי 
משה לא היה מזכיר שמו מיד מפני ההבדל אשר בין השם יתעלה 
ובין האדם. השני, שאין בו יראת שמים כלל, כי אם היה ירא משמו, 
כמו שאין מי שירא ממלך בשר ודם נראה לפניו ונכנס אל ביתו כי 
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זה היה פריקת עול, כך הזכרת שמו יתעלה. כי אין שמו כמו שם 
אדם בשר ודם, אבל בשמו יתעלה ברא הכל בשתי אותיות בלבד, 

ואם כן כאשר מזכיר שמו זהו פריקת עול ומורא של הקב"ה"

וכבוד  יראה  לו כל  ה' לחינם, מעיד על כך שאין  מי שמזכיר את שם 
כלפי הקב"ה. מי שמזכיר את שם ה' "מיד", ללא כל הקדמת מילים כלשהי, 
מראה בכך שהוא סבור שאין כל "הבדל בין השם יתעלה ובין האדם". אדם 
כזה שפונה באופן ישיר אל הקב"ה למעשה אומר שהוא "שוה לו", ובכך הוא 
משתף את עצמו עם האלוהות. צריך תודעה של יראה וכבוד לפני שמזכירים 

את שם ה'.

האופן בו אדם מזכיר את שם ה' מעיד על כל יראת השמים שלו. האם 
הוא מבין שיש מרחק עצום בינו ובין הקב"ה? האם הוא מבין שאנו שואפים 
שנוכל  עד  המדרגות  ואחת  בעשרים  לעלות  שעלינו  אך  בקב"ה  לדבוק 

להתקרב אליו, או שמא הוא פורק מעליו כל "עול ומורא של הקב"ה"?

מכפר,  הכפורים  יום  אין  בחנם  שמו  מזכיר  שהוא  שמי  "ומצאתי 
דתניא ומייתי לה בפרק קמא דשבועות )יג ע"א(: רבי אומר כל עבירות 
שבתורה בין עשה תשובה ובין לא עשה תשובה יום הכפורים מכפר 

חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה ומפיר ברית בבשר...

ומה שאין יום הכפורים מכפר אלו שלש עבירות, כי יום הכפורים 
היה  אשר  יתעלה  השם  אל  שב  הוא  שהחוטא  בשביל  מכפר  הוא 
מתרחק ממנו כאשר חטא, וכל זמן שיש לאדם שום חבור ודביקות 

עם השם יתעלה יש לו השבה אל השם יתעלה"

הנושא הזה כל כך חמור עד כדי כך שמי שמזכיר את שם ה' לחינם, "אין 
יום הכיפורים מכפר" על כך. עניינו של יום הכיפורים הוא שהאדם החוטא 
את  לחדש  רוצה  הוא  וכעת  מהקב"ה  התרחק  האדם  ה'.  אל  ויתעלה  ישוב 
היחסים הטובים עם הקב"ה ולשוב ולדבוק בו. כל עוד יש לאדם רצון לחיבור 
ודבקות עם הקב"ה, ממילא פתוחה בפניו הדרך לחזור בתשובה. לעומת זאת, 
אותו אדם שחס וחלילה פורק עול, מעיד על עצמו שהוא בכלל לא מעוניין 

בקשר עם הקב"ה ולכן אין יכולת ליום הכיפורים לכפר עליו.
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יראים  ממנו  הדבר  חשיבות  את  האדם  מהבנת  נובעים  והכבוד  היראה 
והמרחק שקיים בינינו לבינו, והם אלו שמאפשרים את החיבור הנכון ואת 
שני  שבין  והמרחק  ההבדלים  הבנת  ללא  דבקות  בו.  האמיתית  הדבקות 
הצדדים וממילא חוסר כבוד כלפי הצד השני, היא דבקות דמיונית ושטחית 

שלא מאפשרת חיבור אמיתי ומשמעותי.

שלושת המרכיבים לדבקות בה'

דברים:  שלשה  ידי  על  יתעלה  השם  אל  דבקות  לו  יש  "והאדם 
האחד על ידי הקב"ה בעצמו, והשני על ידי האדם, והשלישי הוא 
האמצעי, שעל ידו החבור בין הקב"ה והאדם, כי צריך אמצעי שעל 

ידו החבור והדבוק"

 – מרכיבים  שלושה  באמצעות  נבנית  הקב"ה  אל  האדם  של  הדבקות 
כשהקב"ה מעוניין ליצור איתו קשר, כאשר גם האדם מתאמץ כדי ליצור את 

הקשר מצידו וכאשר קיים גם גורם ומכנה משותף בין האדם לקב"ה.

אליו  יתעלה  השם  שיהיה  רוצה  שאינו  עול  הפורק  אמר  "ולכך 
לאלהים, ואם כן לא שייך בו שישוב אל השם יתעלה אחר שמסלק 
הוא  הרי  כהלכה  שלא  בתורה  פנים  ומגלה  יתעלה.  השם  ממנו 
ובין האדם. שהרי התורה  מסלק האמצעי שהוא בין השם יתעלה 
היא האמצעי בין ה' יתברך ובין האדם, שעל ידי התורה יש לאדם 
דביקות בו... וכן כאשר מפיר ברית בבשר הוא מסלק שאין כאן מי 
שמקבל החבור והדביקות, כי המילה היא חותם בבשרנו שאנחנו 
עבדים אל השם יתעלה כמו שיש לכל עבד רושם וחותם עבדות, 
לך  להיות  אתך  בריתי  את  והקימותי  המילה  בברית  נאמר  שהרי 
ז(, כי ברית המילה היא חותם עבדות שה' יתברך  יז,  לאלהים )בראשית 

לאלהים אליו"
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לא  בכלל  שהוא  כך  על  מעיד  עול",  "פורק  וחלילה  שחס  אדם  אותו 
מעוניין בקשר מצדו של הקב"ה, לא אכפת לו שהקב"ה רוצה ליצור איתו 
ה' שהרי כל מה שהוא  ישוב אל  כזה  ייתכן שאדם  קשר. ממילא כלל לא 

מעוניין בו זה להתנתק ולפרוק מעליו את הקב"ה.

כך גם מי ש"מגלה פנים בתורה שלא כהלכה", מי שבכוונה ממציא מליבו 
]את[  "מסלק  למעשה  התורה,  לכוונת  בהתאם  שאינם  והסברים  פירושים 
האמצעי", את נקודת החיבור, בינו לבין השם יתברך. מי שמשתמש בתורה 
להיות  אמורה  התורה שהייתה  את  הופך  רוחו,  על  העולה  ככל  בה  ועושה 
אדם  אותו  שלו.  רק  שהוא  לחפץ  הקב"ה,  לבין  בינינו  המשותפת  הנקודה 
אומר לקדוש ברוך הוא: 'תודה שכתבת את התורה, אבל עכשיו אני בוחר 
לפרש אותה איך שאני רוצה'. זה ניתוק הקשר בינו לבין ריבונו של עולם. מי 
שמנתק את הקשר, מעיד על עצמו שהוא בכלל לא מעוניין בחיבור ודבקות, 

וממילא אין יום הכיפורים מכפר לו אם לא עשה תשובה.

הבשר,  האדם,  גוף  במי ש"מפיר ברית בבשר".  גם  מתגלה  עניין  אותו 
המילה הטבועה בבשר  ברית  מי שמפר את  בפני עצמו.  מסמל את האדם 
מצהיר על כך שלא מעניין אותו להתקרב ולדבוק בה'. בעבר היו מטביעים 
דומה  ובאופן  שייכים,  היו  הם  אליהם  הבעלים  של  וחותם  סימון  בעבדים 
ברית המילה היא "חותם העבדות" שמעיד על כך שאנחנו עבדי ה' הרוצים 

להתקרב אליו ולדבוק בו.

נפרד  הוא  הרי  אלו  חטאים  משלשה  באחד  חוטא  הוא  "וכאשר 
לגמרי מן השם יתעלה ואיך ישוב אליו כאשר נפרד ממנו יתברך, 
ואינו דומה לשאר חטאים שאין כאן פירוד לגמרי מן השם יתעלה... 
שיעשו  צריכים  בחנם,  שמים  שם  בהזכרת  החוטאים  אותם  ולכך 
תשובה, ואם לא כן אין יום הכיפורים מכפר להם ואל יסמכו על יום 

הכיפורים כלל"

"שם שמים  ומזכיר  כפי שאמרנו, מי שפורק עול מלכות שמים מעליו 
אלא  הקב"ה  עם  אמיתית  בדבקות  חפץ  אינו  שהוא  מראה  ובכך  בחינם" 
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מעוניין להיפרד ממנו, חייב לעשות תשובה אם הוא מעוניין שעיצומו של 
יום הכיפורים יכפר עליו. שהרי כל עניינו של יום הכיפורים הוא הדבקות בו 

יתברך, "ואיך ישוב אליו כאשר נפרד ממנו יתברך".

הרצון להזכיר את שם ה' בחיינו

)ספרי  רשב"י  בא  בחנם,  שמו  המזכיר  עונש  רק  הזכיר  שלא  "ומפני 
שם( לומר שאסור לומר לה', ואע"ג שאין כאן אסור מה שמזכיר שם 

שמים בלבד"

רשב"י מוסיף שלא רק שאסור להזכיר את שם ה' לחינם ובכך להיפרד 
מהקב"ה, אלא שגם אסור לומר "לה' עולה" או "לה' חטאת". כלומר אסור 
להזכיר את שם ה' על הקורבן לפני שאומרים את שם הקורבן, כפי שהמהר"ל 

יסביר בהמשך.

ערך  לפי  הסדר  כפי  השם  את  להזכיר  באים  אנו  אם  בודאי  "כי 
מדרגת משה רבינו עליו השלום, לא היה ראוי כלל להזכיר השם 
כי מה דמיון יש אל אדם למשה, ומאחר שאנו באים להזכיר שמו 
לכבודו אין לומר שלא להזכיר שמו כלל. ואם היינו מזכירין שמו 
אחר אחד ועשרים תיבות, היה נראה כי אין חילוק והבדל בין השם 
וכמו  אינו,  וזה  מזכיר,  שהוא  ההבדל  כפי  רק  הזה  והאדם  יתעלה 
עליו  רבינו  אם משה  ומה  וחומר  קל  דברים  והרי  זה  לפני  שאמר 
השלום חכם חכמים כו' דמשמע שלאדם אחר אין לו מעלת משה 

רבינו עליו השלום להזכיר שמו כך"

ואת  האמיתי  מקומנו  את  מכירים  היינו  אם  המהר"ל,  אומר  אחד  מצד 
ה' מרוב פחד  היינו מעזים בכלל להזכיר את שם  גדולתו של הקב"ה, לא 
ואימה. גם לא לאחר עשרים ואחת תיבות, שהרי משה רבנו העז לומר את 
שמו רק לאחר עשרים ואחת תיבות – וכי אנו קרובים בצורה כלשהי למדרגתו 

של משה? "כי מה דמיון יש אל אדם למשה"?



26 | ללק ראשוה - בבוד הו בליילו

שמו  את  להזכיר  מעוניינים  כן  הרי  אנחנו  דבר,  של  בסופו  מנגד,  אך 
של הקב"ה בחיינו ולהחיל אותו עליהם ולדבוק בו. אנחנו מעוניינים בכך 
"לכבודו" ולא לכבודנו ואם כן, "אין לומר" שאסור "להזכיר שמו כלל", על 

אף מרחקנו הרב מהקב"ה.

כמו  יתעלה,  שמו  להזכיר  מצוה  שהיא  במקום  שאני  כי  "ועוד, 
רשות  היה  כאילו  זה  ודבר  מצוה,  שזהו  לשמים  קרבן  להקדיש 
על  שמו  שיחול  ראוי  אין  מקום,  מכל  מיד.  להזכיר  ויכול  להזכיר 
דבר שאין ראוי לכבוד המקום, ולכך אין לומר לה' עולה רק יקדיש 
אותן שיהיו קדושים ואחר כך יזכיר שמו של מקום, קל וחומר מי 

שמזכיר שמו בחנם ובמקום בזיון לגמרי שעונשו כפול ומכופל"

"ועוד", בנוסף, כשאנחנו מקיימים מצוות דוגמת הקרבת קורבן לשם ה', 
מובן מאליו שמותר להזכיר את שמו של ה' על הקורבן והמצוה, שהרי צריך 
להקדיש אותם לשם ה' ולכן ברור שיש לנו "רשות" להזכיר את שם ה' במצב 
כזה. אך "מכל מקום" אסור "להזכיר" את שם ה' "מיד", כלומר אסור "לומר 

לה' עולה" אלא יש לומר "עולה ל-ה'".

כשאנחנו אומרים מיד "ל-ה''", כשעוד לא ברור לנו על מה אנו מזכירים 
את שם ה' ורק לאחר מכן אנחנו מחפשים מה לעשות עם שם ה' ועל מה 
להחיל אותו, זה מצב לא "ראוי לכבוד המקום". לכן קודם כל לוקחים את 
הבהמה ומקדישים אותה כעולה או שלמים וכדומה, מגדירים על מה יחול 
שם ה', ורק אחר כך מזכירים עליה את שם ה'. התנהלות כזו היא התנהלות 
מה  לשם  לגמרי  ברור  לא  כשעוד  ה'  שם  את  להזכיר  אפשר  אי  מכבדת, 

מזכירים אותו.
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השבח לאחר שם ה'

"והוסיף רבי יוסי )ספרי שם( כי עוד יותר צריך להיות נזהר בכבוד שמו, 
שכאשר יאמר ברכו את ה' המבורך שיענה אחריו ברוך ה' המבורך 
לעולם ועד. ויוסיף העונה בשבח המקום ממה שאמר המברך, שהוא 
לא אמר רק ברכו את ה' המבורך והוא צריך לענות אחריו ברוך ה' 
המבורך לעולם ועד. ואם לא עשה כך גם כן הוא מקיל בכבוד שמו, 
כי המברך לא שמע השם רק מפי עצמו והוא היה הקורא בעצמו, 
אבל העונה אם לא היה מוסיף בשבח המקום כאשר שמע קריאת 
השם מה הפרש יש בינו ובין המברך שלא שמע השם כלל, ולכך 

צריך הוא להוסיף לעולם ועד..."

כולנו עונים אחריו  "ברכו את ה' המבורך",  כידוע, לאחר שהחזן אומר 
אנו  מדוע  ועד".  "לעולם  המילים:  את  גם  ומוסיפים  המבורך"  ה'  "ברוך 
מוסיפים את מילות השבח האלו, שה' לא סתם מבורך אלא "לעולם ועד" 
הוא מבורך? המהר"ל מסביר שחייבים להוסיף שבח לאחר ששומעים את שם 
ה', מכיוון שאחרת מדובר בזלזול בכבודו של הקב"ה: "ואם לא עשה כך גם 
כן הוא מקיל בכבוד שמו". הרי איך ייתכן מצב בו אדם שומע את שם ה' וזה 
לא מזיז אצלו שום דבר בנפש? כל אדם חייב להתרגש כאשר הוא שומע את 
שם ה'. שם ה' מסמל עבורנו את כל הקדוש והנשגב. "לעולם ועד!", זו אמורה 

להיות התגובה הטבעית שלנו.

מעניין לציין שיהודי צפון אפריקה מקפידים במיוחד לענות "ברוך הוא 
וברוך שמו" בכל פעם שהם שומעים את שם ה'. העיקר לתפוס עוד הזדמנות 
להביע את היראה והכבוד שלהם כלפי שם ה'. כשיש יראת שמים אמיתית, 

אז איך אפשר לשמוע את שם ה' בלי לבטא אותה? כך צריך להיות.

שאע"ג  לאלהינו,  גודל  הבו  אקרא  ה'  שם  כי  משה  התחיל  "ולכך 
יחשבו  אל  תורה,  לדברי  ודוממין  שותקין  שיהיו  זה  לפני  שאמר 
חס  כבודו  זה  שאין  שותקין,  שיהיו  שמו  יזכיר  כאשר  כן  שכמו 

וחלילה אם יהיו שותקים, אבל יתנו גודל וכבוד אליו..."
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כלומר מצד אחד משה רוצה את כולם בשקט, הקשבה ודממה, ומצד שני 
ישנם זמנים בהם עונים בקול רם לשמע שם ה' ומשבחים אותו. משה רבנו 
מצד אחד קורא לנו להיות מלאי הקשבה ומצד שני גם להיות ערניים לשבח. 
היראה מצד אחד עניינה הוא דממה ומצד שני עניינה הוא גם ביטוי להערצה 

ושבח. אלו שני מרכיבים שונים של היראה.
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 חלק שני – 
האדם, בריאה שלמה?

הצור תמים פעלו

"ואחר כך אומר הצור תמים פעלו )דברים לב, ד(, כי יזכיר בשירה זאת 
מה שחטאו ישראל, ויש לעלות על הדעת כי החסרון הזה שנמצא 
בישראל יצא מן השם יתעלה אשר נתן היצר הרע באדם, וכדאיתא 
בפרק אין עומדין )ברכות לב ע"א(: אלמלא מקרא זה כו' אוספה הצולעה 
להם  גרמתי  אני  כלומר  ו(,  ד,  )מיכה  הרעותי  ואשר  אקבצה  והנדחה 
שיחטאו שבראתי היצר הרע, ואם כן יאמרו כי מן השם יתברך אשר 
נתן בהם יצר הרע לחטוא הוא שנהיה זאת. ועל זה אמר הצור תמים 
תמים  פעלו  האדם  ברא  אשר  יצירתו  כי  כך,  הדבר  אין  כי  פעלו, 
בלי חסרון, כי אם ברא אל האדם יצר הרע התקין לו דברים שיהיה 

ניצול ממנו עד שבריאתו בלי חסרון כלל"

שירת האזינו, בעיקרה, היא תוכחה גלויה על החטאים שחטאו ושיחטאו 
ישראל, ולכאורה היה מקום לעם ישראל לומר שזו אשמת הקב"ה, כי הרי 
הוא "אשר נתן היצר הרע באדם" וגרם לו לחטוא. לכן כבר בפתיחה לשירה 
אמר משה כך: "הצור תמים פעלו", כל פעולותיו הן תמימות ושלמות "בלי 
לו  "התקין  גם  הוא  אך  הרע,  יצר  באדם  נתן  אמנם  הקב"ה  כלל.  חסרון" 
"בלי חסרון  היא  הקב"ה  של  "בריאתו"  ממנו.  להינצל  לו  שיעזרו  דברים" 

כלל".

הגמרא בסוכה )נב ע"א( דורשת על היצר הרע שהוא נקרא "מכשול ו"בור". 
שואלת שם הגמרא כיצד זה שהקב"ה חופר בור? הרי אסור לחפור בורות 
סתם כך במקום בו אחרים יכולים להינזק כתוצאה מכך ואם כן, איך נתן 
בנו הקב"ה את היצר הרע? אלא שכתוב: "שלום רב לאהבי תורתך ואין למו 
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מכשול" )תהלים קיט, קסה(, הקב"ה גם נתן לנו תורה. אם אדם מחובר אל התורה 
ואוהב אותה, אז אין לו כל מכשול בעולם. הקב"ה אמנם חפר בור, אבל יחד 

עם זאת הוא גם התקין את כל הגדרות והאמצעים כדי שלא נמעד לתוכו.

ש"אין צדיק בארץ  יודעים  אלא שכאן עולה שאלה גדולה, הרי אנחנו 
אשר יעשה טוב ולא יחטא" )קהלת ז, כ(, גם בגמרא מופיעים סיפורים על חטאים 
שאפילו גדולי הצדיקים בקושי והצליחו להימלט מהם. אמנם יש גדרות, אבל 
בפועל בסופו של דבר האדם לכאורה תמיד ייפול אל הבור. המהר"ל נוגע 
כאן באחת הסוגיות המהותיות ביותר בהן הוא ידון בדרשה הזו – האם האדם 
יכול לתרץ ולומר שאין מה לעשות ושהחסרונות טבועים בו מיום לידתו? זו 
שאלה גדולה. על כל פנים, משה רבנו כבר הקדים ואמר: "הצור תמים פעלו" 

– הקב"ה ברא אותנו בלי אף חיסרון והאחריות היא עלינו.

כוח התיקון שבאדם

"ועל זה אמרו בפרק המפלת )נדה ל ע"ב( דרש רבי שמלאי למה הולד 
דומה במעי אמו? לפנקס שמקופל ומונח שתי ידיו על שתי צדעיו 
עגבותיו  שתי  על  עקביו  ושתי  ארכבותיו  שתי  על  אציליו  ושתי 
וראשו בין ברכיו... ונר דלוק על ראשו... ומלמדים אותו כל התורה... 
כל  ומשכחו  פיו  על  וסטרו  מלאך  בא  העולם  לאויר  שיצא  וכיון 

התורה כלה שנאמר לפתח חטאת רובץ )בראשית ד, ז(.

ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו, שנאמר כי לי תכרע כל ברך 
)ישעיה מה, כג( – זה יום המיתה: שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי עפר )תהלים 

כב, ל(, תשבע כל לשון – זה יום הלידה שנאמר: נקי כפים ובר לבב 

ד(. ומה היא  כד,  )תהלים  אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה 
כל  ואפילו  רשע  תהא  ואל  צדיק  תהי  אותו?  שמשביעין  השבועה 
יודע  והוי  העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע 
שהקב"ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורה היא, אם 
אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממך. תנא דבי 
רבי ישמעאל משל לכהן שנתן תרומה לעם הארץ ואמר לו אם אתה 
משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני שורפה לפניך. אמר ר' אלעזר 
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ו(, מאי משמע דהאי גוזי  )תהלים עא,  מאי קראה? ממעי אמי אתה גוזי 
לישנא דאשתבועי הוא דכתיב גזי ִנזרך והשליכי )ירמיה ז, כט(. ויש לדון 
מה בא ר' שמלאי לאשמועינן באיזה ענין התינוק מונח בבטן אמו, 

דמה נפקא מינה? ועוד מה שייך בזה לשון דרש?"

"לפתח  לידתו,  מיום  כבר  בעייתיים  צדדים  באדם  שיש  רואים  אנחנו 
חטאת רובץ". ואם כך, מה הקב"ה רוצה מאתנו? הרי הוא שנתן בנו את היצר 
הרע, ואם כן, לכאורה, הוא לא יכול לבוא כנגדנו בתלונות אם הלכנו אחרי 

היצר. 

"הצור תמים פעלו" לעומת "לפתח חטאת רובץ", זה הנושא שלנו. מצד 
אחד הקב"ה ברא אותנו שלמים ומושלמים ומצד שני הוא גם נטע בתוכנו את 
היצר הרע. איך זה מסתדר ביחד? המענה על השאלה הזו הוא אחד הנושאים 
העיקריים של דרוש התשובה לשבת תשובה והוא זה שיאפשר לנו להתכונן 

כראוי לעשיית תשובה וליום הכיפורים.

"ויראה דבא רבי שמלאי לאשמועינן שהשם יתעלה אשר ברא את 
האדם, אל יאמר שאין פעלו תמים מחמת יצר הרע אשר בו, ועוד כי 
האדם אינו מלאך ולפעמים הוא חוטא מבלי ידיעה, ועוד כי נראה 
שיצירתו הוא להפסד כי כמה דברים אשר הם מאבדים ומפסידים 
את מציאותו וקיומו בעולם. ועל זה אמר ר' שמלאי שאין הדבר כן 
כי האדם יש לו כח לתקן עד שלא יגיע לו הפסד. ואם לא היה זה, 

היה בודאי יצירתו לבטלה ולא היה ראוי לו הבריאה כלל"

באדם יש כמה סוגי חסרונות עיקריים שמוטבעים בו – יצר הרע, חוסר 
ביותר  פגיע  גם  הוא  ובנוסף  וידיעה  כוונה  מבלי  לחטאים  שמוביל  ערנות 
מבחינה פיזית למחלות וכדומה. כיצד ניתן לומר שהאדם הוא בריאה תמימה 
ומושלמת? ואם הוא אכן אינו בריאה מושלמת, אז מהי התביעה כלפי האדם 

שנופל וחוטא לפעמים?

על נושא זה בדיוק דרש רבי שמלאי את דרשתו. אמנם במבט ראשון 
האדם נראה כבריאה הנוטה להפסד וחסרונות, אך יש לשים לב לכך שבין 
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שאר הכוחות שנטע הקב"ה באדם הוא נתן לו גם את ה"כוח לתקן", כוח 
התיקון. הכוח הזה שבאדם הוא כוח עצום ולמעשה הוא מעניק לאדם גם 
עוצמות כמעט בלתי מוגבלות וגם אחריות אדירה על עצמו ועל העולם כולו. 

בסופו של דבר הכל תלוי באדם. אלו מילים פשוטות, אך צריך להשקיע 
כוח  ללא  באמת.  אותן  לעכל  מנת  על  רבה  לב  ותשומת  גדולים  מאמצים 

התיקון הזה שטמון באדם, "לא היה ראוי לו הבריאה כלל".

האדם הוא פנקס

"ולפיכך בבטן אמו כשבראו השם יתעלה בראו בתאר הזה, מפני 
וזה  מקוימת.  שלימה  בריאה  הוא  ואז  בריאתו  להיות  ראוי  שכך 
ומקופל,  מונח  שהוא  לפנקס  אמו  במעי  דומה  הולד  למה  שאמר 
ורצה בזה כי עצם האדם במה שהוא אדם יתר על שאר בעלי חיים, 

אינו ענין אחר רק שהוא פנקס בלבד"

על פי תיאור הגמרא שהביא המהר"ל לעיל, צריך לשים לב לכך שהקב"ה 
מצדו יצר את התנאים האופטימליים ביותר לאדם מרגע יצירתו כוולד במעי 
אמו. ולמה הוולד הזה דומה? "לפנקס שהוא מונח ומקופל". לא רק זה, אלא 
שכל "עצם האדם" ויתרונו "על שאר בעלי חיים", הוא אך ורק בכך "שהוא 

פנקס". אם כך, מהות האדם היא פנקס. אך מהו בעצם פנקס?

"כאשר כל פנקס נכתב בו אני חייב לפלוני וגם נכתב בו פלוני חייב 
לי, כך האדם נכתב בו כל מעשיו אשר יעשה הן מה שחייב לבוראו 
שכר  לו  לשלם  אליו  חייב  שהבורא  ומה  יעשה  אשר  החטאים  מן 
מצות שעשה, מה שאין זה בבהמה שלא נבראת לקבל שכר ועונש 
כלל. אם כן ההפרש שיש בין האדם ובין הבהמה, הוא מה שהאדם 

הוא פנקס בו נכתב הכל"

בפנקס כותבים דוחות על גבי דוחות, מי חייב למי ומי עשה מה. כך 
גם ב"אדם נכתב בו כל מעשיו אשר יעשה", הכל כתוב בו, "הן מה שחייב 
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שכר  לו  לשלם  אליו  חייב  שהבורא  ומה  יעשה  אשר  החטאים  מן  לבוראו 
של  שהמהות  לנו  להבהיר  נועד  לפנקס  האדם  של  הדימוי  מצות שעשה". 
האדם היא דו"ח – "דין וחשבון" )אבות ג, א(. יש לאדם אחריות גדולה על מעשיו 
לטוב ולמוטב. אם הוא טועה – הקב"ה יעמיד אותו על מקומו, ואם הוא יצדק 
ויפעל כראוי – הוא יתעלה מעלה לאין קץ ושיעור. "מה שאין זה בבהמה 
שלא נבראת לקבל שכר ועונש כלל". לאדם, להבדיל משאר בעלי החיים, 
יש בחירה חופשית שיחד עימה מגיעה אחריות אדירה על עצמו, על החברה 

הסובבת אותו ועל העולם כולו.

"וכאשר יחשוב האדם שהוא כמו פנקס בו נכתב הכל לא יחטא... 
ודבר זה שייך דוקא באדם ולא בכל שאר בעלי חיים"

"וכאשר יחשוב האדם שהוא כמו פנקס בו נכתב הכל – לא יחטא". אם 
התובנה הזו תעמוד במודעות של האדם באופן תמידי, כלומר תהיה לו תודעת 
אחריות מלאה על כל מעשיו, ממילא הוא גם "לא יחטא". כמו שהגמרא )בבא 
בתרא עח ע"ב( אומרת: "א"ר יוחנן מאי דכתיב )במדבר כא, כז( על כן יאמרו המושלים 

וגו'? המושלים – אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון – בואו ונחשב חשבונו 
של עולם". המהות של האדם היא לחשב חשבונות ולכתוב דוחות דקדקניים 

בלי הפסקה, הכל כדי למשול על יצרו.

הקנאה בבעלי החיים

האדם  חשבונות.  לעשות  אוהבים  כך  כל  לא  האדם  שבני  היא  הבעיה 
מסתכל סביב ורואה את הציפורים עפות בשמים, הפרות מהלכות להן באחו, 
הצמחים צומחים, המים זורמים והכל נחמד. אין חשבונות. הטבע שמסביבנו 

יוצר אווירה חזקה מאוד של זרימה וחוסר חשבונות.

האדם מסתכל על עולם החי ובאיזשהו מקום בתוכו הוא מעריץ אותו 
איזו  יש  האדם  בתוך  חשבון.  בלי  שחיים  החיים  לבעלי  להידמות  ושואף 
מכונה, קופה רושמת שכזו, שכל הזמן עושה חשבון וגורמת לייסורי מצפון 
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פעולה  בכל  הצדק שמתעוררים  וחוש  התמידית  המחויבות  לאדם.  ומציקה 
את  מקרבו  להשכיח  מבקש  והוא  לאדם  מפריעים  לעשות  מבקש  שהאדם 

הקופה הרושמת הזו. איך עושים את זה? על ידי חיקויים של עולם החי.

אנשים הולכים לצלול כמו דג כדי לשכוח מהעולם; רוצים לטוס לאיזשהו 
כמו  המציאות  מקרקע  קצת  להתנתק  כדי  לאן,  משנה  לא  בעולם,  מקום 
החשבונות  ומכל  מהמציאות  לברוח  כדי  דוב  כמו  לישון  חולמים  ציפור; 
שצריך להתמודד איתם; וגם אנשים שרוצים להיות עוצמתיים, ללא מעצורים 
'לשלוף  עקרב,  כמו  'לעקוץ'   – חיים  לבעלי  עצמם  את  מדמים  וחשבונות, 

ציפורניים' כמו נמר ועוד ועוד.

השאיפה הזו להידמות לבעלי החיים קיימת באדם מבלי שהוא שם לב 
אליה. היא חודרת אל הנפש עד כדי כך שגם את החלומות שלהם, אנשים 
לוקחים בהשאלה מעולם החי. הרי מה החלום הכי נפוץ? לשכב על הדשא 
שהפרות  כמו  בערך  הראש'.  את  'לנקות  ענבים,  ולאכול  זורמים  מים  ליד 
לומר  נהוג  לטייל  שהולך  אדם  על  גם  כך  היום.  כל  עושות  הגולן  ברמת 
שהוא הולך 'לנקות את הראש'. חס וחלילה. וכי כשאנחנו מטיילים אין לנו 
אחריות יותר? אנחנו מוותרים על הבטיחות ועל הראש, כבר לא 'מחזיקים 
ראש' יותר? כשלא מחזיקים ראש, בסופו של דבר נדרשת יחידת חילוץ כדי 
להוציא את אותו אדם מהצרה אותה הוא כרה לעצמו, מישהו אחר נדרש 

להחזיק ראש בשבילו.

לעומת זאת, במצב המתוקן – אנחנו צריכים לחלום ולקוות לכך שנדע 
בכל רגע מה קורה איתנו, שנהיה מחושבים ומדויקים בכל צעד ושעל בחיינו, 

זה האנטי-חלום של עולם החי.

על האדם להיות מחושב כמו פנקס של חנווני. הרי אף אחד לא יבוא 
כל  בחשבון?  תנועה  כל  מקליד  אתה  מה  'זרום,  לו  ויגיד  המכולת  למנהל 
היום חשבונות, דוחות, כמויות של דפים בפנקס, עזוב את הכל וזרום, יהיה 
בסדר'. מדוע אף אחד לא יאמר כך לחנווני שמנהל את הפנקס? מכיוון שכך 
צריך להיות ובאותו אופן צריך כל אדם לעשות חשבון; זו מהותו של האדם. 
הטעות הבסיסית שלנו היא שאנחנו לא משלימים עם ההגדרה העצמית שלנו 
או לא מפנימים אותה. עוד בעת היותנו ברחם נוצרנו כפנקס, זה מה שאנחנו.

החנווני רושם בפנקס כל הזמן, כל פרט ופרט. שום דבר לא יברח לו 
והוא לא יתפלא במקרה של חוסרים בסחורתו. כל הבעיות מתחילות ברגע 



 דרוש המהר"ל - שבת תשובה | 35

שאדם מפסיק לעשות רישום. מסופר על הגאון מווילנה שבאחת השנים לפני 
יום הכיפורים, כבכל שנה, הוא עשה דין וחשבון לעצמו על מעשיו במשך 
אותה שנה. אלא שהיו כמה דקות במהלך השנה שהוא לא זכר מה בדיוק 
הוא עשה בהן, עד שהוא היה מוטרד בעקבות זאת במשך כל יום הכיפורים. 
זו המשמעות של החובה להיות "פנקס". להיות מודע לכל מעשה, בכל שעה 
ודקה. לא מדובר באיזו מדרגת חסידות מיוחדת, זו מהות האדם כפי שהסביר 

רבי שמלאי.

איש הספר שעומד כנגד יצר הרע

"וכאשר יחשוב האדם שהוא כמו פנקס בו נכתב הכל לא יחטא. ואף 
כי נתן השם יתעלה בו יצר הרע כיון שלפניו דבר זה אינו בא לידי 

חטא"

אדם שיבין "שהוא כמו פנקס" ממילא גם "לא יחטא" ויצליח להתגבר 
על ה"יצר הרע". היצר הרע הוא הרצון לחיות כמו החיות – לזרום, לנקות את 
הראש מכל מחשבה ושיקול דעת, פשוט לחיות. אך ברגע שהאדם שם אל 
ליבו שהוא פנקס, שהוא חייב להחזיק ראש ולחשב כל צעד וכל מעשה – הוא 

"אינו בא לידי חטא".

בא  ואין אתה  א(: הסתכל בשלשה דברים  ב,  )אבות  רבי  "וכמו שאמר 
וכל  שומעת  ואוזן  רואה  עין  מה למעלה ממך,  דע   – עבירה  לידי 
מעשיך בספר נכתבין. הרי ביאר כי כאשר ידע שכל מעשיו נרשמים 
בספר אינו בא לידי חטא. והספר הזה הוא האדם עצמו שבו יורשמו 
חובותיו וזכיותיו, ודבר זה שייך דוקא באדם ולא בכל שאר בעלי 

חיים"
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האדם הוא הפנקס כמו שאמר רבי שמלאי, ובאותו מובן ממש האדם הוא 
הספר "כמו שאמר רבי". בימים הנוראים אנו מתפללים ומבקשים מהקב"ה: 
"כְתבנו בספר החיים". כלומר אנחנו מבקשים שנזכה להבין שהחיים שלנו הם 

ספר, שכל מעשה שאנו עושים נכתב בספר, נכתב בנו.

לעומת זאת, עמלק טוען שאין ספר, שהכל אוסף של אירועים מקריים 
ושלכן אין טעם להחזיק ראש ועמדה. לטענת עמלק עדיף 'לשחרר', 'לזרום', 
לחיות כמו חיות. כנגד תפיסת עולם שכזו, לאחר שיהושע מנצח את עמלק 
בקרב הקב"ה מצווה את משה כך: "כֹתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע 
ו"הספר  יש ספר,  כי מֹחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים" )שמות יז, יד(. 
נרשמים  שבו  העליון  בעולם  ספר  איזה  כאן  אין  עצמו".  האדם  הוא  הזה 
הדברים, אלא אצלך בפנים, הכל נרשם בתוכך. אם אתה תעשה את הדבר 
הנכון אז הנפש שלך תתוקן ואם תעשה דבר לא נכון אז זה ישפיע על הנפש 
שלך באופן מיידי, זה נחקק בך. כל פעולה, כל החלטה שהאדם מוציא אל 
הכל  אבל  הורסת,  ולפעמים  בונה  היא  לפעמים  משהו.  בו  יוצרת  הפועל, 
נרשם ועושה רושם באדם, תמיד, "והספר הזה הוא האדם עצמו שבו יורשמו 

חובותיו וזכיותיו".

הוא  האדם  חיים".  בעלי  שאר  בכל  ולא  באדם  דוקא  שייך  זה  "ודבר 
היחיד מבין היצורים החיים שהמהות והאישיות שלו ממשיכות להתעצב ללא 
הפסקה, כמו ספר שממשיך להיכתב עוד ועוד. כל מה שאתה חושב, כל מה 
שאתה מרגיש, כל מה שאתה אומר וכל מה שאתה עושה או לא עושה – הכל 
משפיע על האישיות שלך ומותיר עליה את רישומו. האדם הוא פנקס וספר 
שהכל נרשם ונחקק בו. אדם שחי כל כולו מתוך תודעה כזו, ליצר הרע אין 

כל סיכוי מולו. "הצור תמים פעלו".
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ביתו של אדם מעיד עליו

"ובפרק אין דורשין )חגיגה טז ע"א( דרש ר' יהודה בר נחמני מתורגמניה 
דריש לקיש: מאי דכתיב אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף )מיכה ז, ה(? 
אם יאמר לך יצר הרע חטוא והקב"ה מוחל לך, אל תאמין, שנאמר 
אל תאמינו ברע ואין רע אלא יצר הרע שנאמר כי יצר לב האדם 
כא(, אל תבטחו באלוף אין אלוף אלא הקב"ה  ח,  )בראשית  רע מנעוריו 
מעיד  מי   – האדם  יאמר  שמא  ד(.  ג,  )ירמיה  אתה  נעוַרי  אלוף  שנאמר 
בי? אבני ביתו של אדם מעידים בו וקורות ביתו ורהיטיו מעידין 
בו, שנאמר כי אבן מקיר תזעק )חבקוק ב, יא(. דבי רבי שילא אמרי: שני 
מלאכי השרת המלוין את האדם מעידין בו, שנאמר כי מלאכיו יצוה 
לך )תהלים צא, יא(. רבי זריקא אומר: נשמתו של אדם מעידה בו, שנאמר 
משוכבת חיקך שמור פתחי פיך )מיכה ז, ה(, איזהו דבר ששרוי בחיקו 
אדם  של  איבריו  אומרים:  וחכמים  נשמה.  זו  אומר  הוי  אדם?  של 

מעידין בו, שנאמר ואתם עַדי נאם ה' ואני אל )ישעיה מג, יב(, עד כאן.

ביאור זה, כי אין לאדם לסמוך על יצר הרע שאומר הקב"ה מוחל 
הוא  אשר  באדם  הרע  היצר  ברא  יתעלה  שהשם  מפני  יחטא,  אם 
הקב"ה  כי  אומר  הרע  יצר  ולכך  יצרו  את  לכוף  יוכל  ולא  מסיתו 
מוחל, ורוצה לומר כי מצד שנתן השם יתעלה יצר הרע באדם יש 
להקב"ה למחול. ועל זה אמר אל תאמינו ברע שהוא יצר הרע ואל 
תבטחו שיעשה האלוף זה שימחול מפני יצר הרע שנתן בו, כי כבר 

אמרנו כי השם יתעלה נתן טבע באדם שיהיה נשמר מן החטא"

ושפוי.  נורמלי  מחושב,  באופן  יחיה  שהוא  כך  האדם  את  ברא  הקב"ה 
אדם שמתכנן את חייו חייב להיות מחושב, זו המהות של האדם. אי אפשר 
להגיד לאדם לזרום ולהפסיק לחשוב, זה נגד הטבע שלו. אלא שזה בדיוק 
מה שאומר היצר הרע לאדם – "חטוא והקב"ה מוחל לך", 'אל תחשוב יותר 
מדי, זרום, יהיה בסדר'. מי שיתפתה לכך אין לו להאשים אלא את עצמו 
על העונש שיגיע אליו כתוצאה מכך שהוא סטה מטבע האדם. "אל תאמין" 
לבקשתו של היצר הרע, הקב"ה ברא את האדם באופן מושלם בטבעו, "הצור 
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תמים פעלו". היצר הרע הוא לא הטבע שלנו, הרצון לחיות בלי לחשב כל 
צעד וצעד הוא חיקוי זול של עולם החי. זה לא הטבע שלנו, הטבע האנושי 

המתאים לנו הוא המחשבה.

"ואם יאמר מי מעיד בי? אבני ביתו מעידין בו. רוצה לומר כי אין 
ספק שלפי מעשיו של אדם יקנה לו בית, אם עשה הטוב יקנה לו 

בית לפי כבודו לעתיד ולפי זכות שלו יש לו בית"

יודע שחטאתי לטבע שלי? אבני  כלומר מי  "ואם יאמר מי מעיד בי?", 
ביתו יודעות להעיד על כך. יש בית פיזי ויש את הבית הרוחני שהוא העולם 
הפנימי של האדם. כל אדם בונה לעצמו איזה מבנה נפשי, בית שהוא גר 
בתוכו. בסופו של יום, מבנה האישיות של האדם הוא זה שמעיד עליו. האדם 

לא יכול לברוח מעצמו, "אבני ביתו מעידין בו".

אם  מעשיו".  "לפי  רק  מולנו  שעומד  האדם  את  להכיר  יכולים  אנחנו 
נבחין בכך שהוא 'זורם', לא שם לב למעשיו ושההחלטות שלו הן שרירותיות, 
וחסרת  שרירותית  היא  שלו  הפנימית  האישיות  שגם  תהיה  שלנו  המסקנה 
אופי. לעומת זאת, אם נראה בן אדם שהוא מחושב, שכל מעשה שהוא עושה 
הוא חושב עליו טוב טוב, מיד נעריך אותו, כולם יבחינו בכך שעומדת מולם 
אישיות עוצמתית. היות האדם מחושב, רק זה מה שבונה את האישיות, זה 

הבית שהאדם בונה במו ידיו.

בשביל לעשות טוב צריך לחשוב ולתכנן, אך בשביל לעשות רע מספיק 
אתה  מחושב,  אדם  תהיה  אם  "טוב",  תעשה  אם  נכון.  הלא  לכיוון  לזרום 
למעשה תבנה לך בית לפי כבודך, בית שיתגלה ב"עתיד" לבוא. האמת היא 
את  אדם  לאותו  ומעניקים  הזה  בבית  מבחינים  אנשים  הזה  בעולם  שכבר 
הכבוד המגיע לו. אבל בעולם הבא שבו רואים רק את הנשמה, את האישיות 
שחשף האדם בקרבו, הדבר יבלוט עוד יותר. האם היו לך עקרונות? רצונות 
ברורים? האם היית נאמן לאישיותך האנושית או שמא לגחמות החייתיות של 

היצר הרע?

רצון  לו  שיש  בית,  יש  העובדה שלאדם  "ולפי זכות שלו יש לו בית". 
שיהיה לו בית משלו, משמעותה היא שבתוך האדם קיימת הבנה שלא מספיק 
סתם לחיות ולזרום אלא צריך לעצב את החיים. בעל חיים חופר מאורה או 
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בונה קן וכדומה, וזהו, שם הוא אוכל ושם הוא ישן. אין בעל חיים שמעצב 
את המאורה שלו לפי איזה טעם אישי או מוסיף לה קישוטים וחפצי נוי, אצל 

בעלי החיים כל הבתים אותו הדבר.

לעומת זאת אצל בני האדם, כל מי שבונה או קונה בית מעוניין לעצב 
אותו לפי טעמו האישי. באותו בניין ישנן עשרות דירות זהות מבחוץ, ומבפנים 
כל אחת נראית אחרת לגמרי. הרצון הזה נובע מהרצון לעצב את האישיות 
ואת החיים בכלל. למעשה, ככל שהאדם יתמקד בעיצוב האישיות שלו, כך 
האנושית  משום שהשאיפה  שלו,  החיצוני  הבית  בעיצוב  יעסוק  פחות  הוא 
לעצב את החיים ולקחת עליהם אחריות תמצא את מקומה ומנוחתה בעיצוב 
לידי ביטוי בעיצוב הבית  ולא תחפש להוציא את עצמה  האישיות פנימה, 
החיצוני מעבר למינימום הנדרש והראוי. כולנו מעצבי פנים, הְפנים של הבית 
הרצונות,  הלב,  קירות  הם  האדם  של  הְפנים  ואילו  והרהיטים  הקירות  הם 
המחשבות והמעשים שלו. מהות האדם היא לעצב ולכתוב את סיפור חייו 

הייחודי.

מסופר על רבי לייבלה איגר, תלמיד הבעש"ט, שהיה חי בדלות שלא 
ניתן לתאר. הוא אכל לחם יבש, שתה מים חמים וישן על גבי קרש. באחד 
הימים הגיע לבקרו חבר, תלמיד אחר של הבעש"ט, ושאל אותו איך הוא 
מצליח לחיות ככה. רבי לייבלה ענה לו שיש לו את כל החפצים הנדרשים לו 
ולכן אין לו בעיה לחיות כך את חייו. תמה החבר על דבריו ושאל אותו היכן 
כל אותם החפצים ואילו רבי לייבלה השיב לו בשאלה משלו: 'וכי היכן כל 
החפצים שלך?'. ענה החבר שיש לו את כל החפצים הדרושים לו, אלא שהם 
בביתו אותו הוא עזב כדי לצאת לדרך. ענה רבי לייבלה ואמר: 'גם החפצים 
שלי כולם בביתי, אני עכשיו רק מהלך בדרך פה בעולם הזה'. כולנו בדרך 
לבית שלנו, לכולנו יש בית גדול שמחכה לנו, כולנו באמצע הדרך. צריך 
להשקיע בבית הזה כדי שיהיה לנו נוח להתגורר בו לעתיד לבוא – עלינו 
לעצב את האישיות שלנו, לקבע את העקרונות שלנו ועוד ועוד. מובטח לכל 

אחד ואחד מאיתנו ש"אם עשה הטוב – יקנה לו בית לפי כבודו לעתיד".

עדיו של אדם – אבנים או קורות?

"ובמדרש )קהלת רבה יב, ה(: כי הולך האדם אל בית עולמו )קהלת יב, ה(, אל 
בית עולם לא כתיב כאן אלא בית עולמו. אמר ריש לקיש: למלך 
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שנכנס למדינה ועמו דוכסין ואפרכסין, אע"ג שכולם נכנסו בשער 
אחד כל אחד ואחד הולך ושורה לפי כבודו, אע"ג שכולם טועמים 
טעם מיתה כל אחד ואחד יש לו עולם בפני עצמו. וזהו שאמר אבני 
ביתו – הוא מקומו אשר יקנה הוא שמעיד על מעשיו אשר עשה, 
ביתו  קורות  והנה  חטאיו  לפי  מדרגה  לו  קנה  חטא  בעל  הוא  ואם 

מעידין עליו"

האדם כל הזמן הולך, הוא לא נח לרגע. אך להיכן הוא הולך במשך כל 
חייו? "אל בית עולמו" שבבית החיים, כל אחד אל הבית האישי שלו שהוא 

בונה לעצמו במהלך חייו.

הכל  עמו.  מגיעה  ויועציו  שריו  פמליית  וכל  לעיר  המגיע  למלך  משל 
מתוכנן ומחושב באופן מדוקדק ביותר. כל אחד ואחד הולך לפי כבודו. יש 
חשיבות גדולה לשאלה מי עומד מימין ומי עומד משמאל, מי ייסע ברכב 
השני בשיירה ומי באחרון. נכון שבסוף "כולם טועמים טעם מיתה" ויורדים 
אֵלי קבר, אבל ל"כל אחד ואחד יש" גם "עולם בפני עצמו". וכמו בעולם הזה, 
כך קל וחומר בעולם הבא. למרות שבסוף כולנו "טועמים טעם מיתה", "כל 
אחד ואחד" זוכה לבית המיוחד של האישיות שלו אותה הוא עיצב במשך 

כל חייו.

שתתגלה  בקרבו,  בנה  שהוא  האישיות  הוא  האדם  של  העיקרי  הבית 
זה  והוא  יקנה"  אשר  מקומו  הוא   – ביתו  אבני  שאמר  "וזהו  לבוא.  לעתיד 
שיעיד כאלף עדים על מה שעשית בחיים, איזו אישיות בנית, מה היו סדרי 
והאם עיצבת את  ואת האנרגיות  העדיפויות שלך, במה השקעת את הזמן 

האישיות שלך באופן מסודר, אבן על גבי אבן?

"ואם הוא בעל חטא" חלילה, אם אותו אדם לא בנה את האישיות כראוי, 
אם הוא זלזל בחייו וזרם עם כל תאווה שעלתה ברעיונותיו עד שהאישיות 
שלו התפזרה לכל כיוון – כך ייראה גם בית עולמו לעתיד לבוא, אוסף של 

"קורות" מפוזרות.
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המלאכים חבריו של האדם

"ודבי ר' שילא אמרי: שני מלאכי השרת המלוין לאדם מעידין עליו, 
ורצה לומר כי האדם יש לו דביקות בעליונים כאשר הוא צדיק, ויש 

לו ריחוק מן העליונים כאשר יחטא"

המלווים  "מלאכי השרת",  "ר' שילא" סברו שדווקא  בבית מדרשו של 
את האדם "כאשר הוא צדיק", הם אלו שמעידים יותר מכל על אישיותו של 
האדם ועל חטאיו חלילה. לאדם צדיק יש "דביקות בעליונים", החברים שלו 
הם מלאכים. רבי יהודה הלוי מסביר בספר הכוזרי )מאמר שלישי, יא( שאדם שהוא 
גדולה, ממש מרגיש את המלאכים שמלווים  ונמצא בקרבת אלוהים  חסיד 
חשו  ממש  האמוראים  שגדולי  מוצאים  אנחנו  ע"ב(  )ברכות ס  בגמרא  גם  אותו. 

שהמלאכים נמצאים יחד איתם.

הרב קוק כותב )שמונה קבצים א, תשלב( שעם ישראל הוא עם לא כל כך חברותי 
לכאורה. כשמזמינים אותנו למסיבות ואירועים אנחנו לא נוהגים לבוא, גם 
זמן  לנו  אין   – החבר'ה  עם  ולקשקש  לשבת  סתם  אותנו  מזמינים  אם  לא 
שלנו  האמיתיים  שהחברים  מכך  נובע  הזה  החברותיות  חוסר  זה.  בשביל 
הם המלאכים. מלאך זה שליח, המלאכים עמוסים במשימות. אנחנו רוצים 
אנחנו  כאלו  ואנשים  גורמים  עם  ורק  קדושות  למשימות  שותפים  להיות 

רוצים להתחבר באמת.

אנחנו  ערכים.  של  שותפות  על  נבנית  אמת  חברות  דבר,  של  בסופו 
מתחברים באופן אמיתי רק למי ששותף איתנו למשימות של חסד, תורה, 
בניין הארץ והגנה על עם ישראל. המלאכים הם המייצגים באופן מזוקק את 

החברים של האדם הצדיק, ולכן הם שמעידים עליו יותר מכל.

יש אנשים שיש להם זמן להתעדכן כל שעה עגולה בחדשות. לעומתם, 
יש אנשים שעושים את החדשות. החדשות בידיים שלהם. עלינו לחפש תמיד 
איפה צריך אותנו ואיך ניתן לעשות דברים בעלי ערך, כיצד ניתן להביא עוד 

טוב לעולם. כמו המלאכים שטרודים בשליחותם ובמשימותיהם.
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מעידין  בהם  דביקות  לאדם  יש  אשר  השרת  מלאכי  שני  "ולפיכך 
על מעשיו, במה שהוא צדיק יש לו דביקות בהם, ואם לא – יתרחק 

מהם, הוא העדות עצמו"

אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה. לפי מידת הקירבה של האדם 
אל המלאכים, כלומר לפי מידת הדבקות של האדם בשליחותו בעולם, כך 

הוא יוכל לדעת האם הוא צדיק או לא.

אנחנו צריכים לשים לב מי החברים שלנו, לשים לב עם מי אנחנו נמצאים 
ועל מה אנחנו מדברים. הגמרא בסנהדרין )כג ע"א( מספרת: "כך היו נקיי הדעת 
יודעין מי מסב  כן  נכנסין בסעודה אלא אם  היו  ולא  שבירושלים עושין... 
עמהן". נקיי הדעת שבירושלים, הצדיקים, כשהם הגיעו לאירוע הם בדקו 
יושבים  ואיפה  אנשים  יושבים  איפה  להתיישב,  הולכים  הם  היכן  טוב  טוב 
חברים של מלאכים. כל אדם צריך לבחון עם עצמו מי החברים שלו, עם מי 

הוא רוצה להתחבר, מי הם השותפים שלו בעולם.

אין הכוונה שיש אנשים שאנחנו לא מוכנים להיות חברים שלהם, הרי 
"כל ישראל חברים". כל שאנחנו צריכים לעשות הוא להבחין באילו נקודות 
זמן אנחנו מתחברים אליהם ובאילו לא. האם כרגע אנחנו עוסקים יחד איתם 
בשליחותו של הקב"ה, דוגמת שירות בצבא ההגנה לישראל? אם כן, באותם 
רגעים אנחנו רוצים מאוד להיות חברים שלהם. צריך לחפש את הנקודה שבה 

כל אדם הוא מלאך ודרכה להתחבר אליו.

סביב  לשבת  של  חברות  עצמה,  ה'חברותיות'  מצד  בחברות  טעם  אין 
משימה  סביב  תמיד  היא  שלנו  החברות  לריק.  זמננו  את  ולכלות  השולחן 
ושליחות בעלת משמעות, חברות שכזו היא החברות העמוקה ביותר שקיימת. 
כשאנחנו פועלים דברים גדולים מתוך תודעת שליחות יחד עם חברינו, זה 
בין כל השותפים  ויוצר דבקות  רישומו למשך כל החיים  מה שמותיר את 

לאותה שליחות.
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שיקולי החיים

"ולרבי זריקא, נשמתו מעידה. רצה לומר: אם עשה מעשים טובים, 
הנשמה זכה וטהורה ואינה נוטה אל הגוף כלל, אבל אם חטא האדם 
אין הנשמה שלו זכה וטהורה רק נוטה אל הגוף שהחטיא את הנשמה 

ובזה נשמתו של אדם מעידה עליו"

אם האדם יעשה מעשים טובים אז הנשמה שלו תזדכך והאישיות שלו 
תיטהר. ניתן לראות על האדם שהוא ערכי, אידיאליסט, בעל מניעים טהורים 
זכים. אדם כזה הוא פחות אנוכי, הוא לא שקוע  בחיים ושהשיקולים שלו 
בחומריות האנוכית שמסתכלת רק על ההנאה המיידית. ולהפך אם האדם 
חוטא, חושב רק על ההנאות המיידיות והאנוכיות ללא התחשבות באחרים – 
הנשמה של אדם כזה אינה זכה, השיקולים שלו לא טהורים, הכל מניפולציות 

לטובת הרווח האישי. גם את זה כולם רואים בסופו של דבר על האדם.

גופו של אדם מעיד עליו

"וחכמים אומרים, אבריו של אדם מעידים עליו. רצה לומר כי צלמו 
כי  חטאיו.  על  מעידים  האדם,  צלם  שהם  האברים  והם  אדם  של 
במה שנברא האדם בצלם אלהים, אם יחטא אין לו צלם האלהים 
אבל הוא נמשל כבהמות נדמה, שנאמר ואדם ִּביָקר בל ילין נמשל 

כבהמות ִנדמו )תהלים מט, יג("

במקום אחר אומר המהר"ל: "כי אבריו של אדם הם צורת צלמו" )תפארת 
היא  הדבר  משמעות  השאר,  בין  אלהים".  "בצלם  נברא  האדם  ט(.  פרק  ישראל 

רק  לא  האדם,  בעולם.  ה'  רצון  על  מעידים  האדם  של  ופרצופו  שאיבריו 
בנשמתו אלא גם בגופו, הוא שיקוף של רצונו של הקב"ה בעולם. לכן יש לנו 
רמ"ח איברים כנגד רמ"ח מצוות עשה ושס"ה גידים כנגד שס"ה מצוות לא 
תעשה. לעומת זאת כאשר האדם חוטא ופוגע בקיומה של אחת המצוות, הוא 

פוגע גם באיבריו ממש והדבר משתקף גם בפרצופו.
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לכן "אם יחטא" האדם, "אין לו צלם האלהים אבל הוא נמשל כבהמות 
אם האדם חוטא הוא מאבד את צלם אלוהים שבו ואת האנושיות  נדמה". 
שלו. אמנם יש לאדם הזה גוף, אבל משהו בגוף חסר כל אמירה אנושית, הוא 
נמשל לבהמה. יש אנשים שניתן לראות את האנושיות בהתנהלות שלהם ועל 

הפנים שלהם, על האיברים והתנועות שלהם, ויש גם להפך לצערנו.

"ויש הכרה באדם באבריו ובפרצוף שלו שהוא צלם האדם אם הוא 
בעל חטא, ודבר זה ידוע לחכמים ונבונים"

גדולי ישראל החכמים והנבונים, יודעים להסתכל על הפרצוף של האדם 
ולהסיק ממנו על מהותו הפנימית של האדם. גם כיום זה קיים, האישיות של 
האדם ניכרת בפניו ובגופו ממש. כך גם מסביר המלבי"ם כיצד זה ששאול 
המלך לא זיהה את דוד לאחר שהוא ניצח את גוליית, הרי לפני כן דוד היה 
אהוב ליבו ונושא כליו של שאול: "ויֹבא דוד אל שאול ויעֹמד לפניו, וֶיֱאהבהו 
מאד ויהי לו ֹנשא כלים" )שמואל א' טז, כא(, ואם כך כיצד ייתכן ששאול לא זיהה 
את דוד לאחר נצחונו על גוליית: "וכשוב דוד מהכות את הפלשתי... ויאמר 
אליו שאול בן מי אתה הנער ויאמר דוד בן עבדך ישי בית הלחמי" )שם יז, נז-
נח(. אומר המלבי"ם )שם, נה(: "האלהיים יאמרו כי עת יופיע האור האלהי ויבקע 

והוד  פניו,  אור  כי קרן  יתהפך לאיש אחר,  אז  אורו על איש הרוח,  כשחר 
וזהר אלהי לא הכירו  זה בעת התלבש דוד רוח גבורה  והדר לפניו, ומצד 
שאול עתה, וידרוש לאמר מי האיש הרוח הלז". ברגע שהאישיות של האדם 
משתנה, גם הפנים שלו משתנות, הכל לפי מידת השינוי והטהרה או חוסר 

הטהרה חס וחלילה.

"והנה האדם הוא פנקס בו נכתב ונרשם הכל, וזה שאמר כי הולד 
מונח בבטן אמו כמו פנקס"

עושה  היא שכל מה שהאדם  "פנקס" משמעותה  הוא  האמירה שהאדם 
מעצב את האישיות שלו. הכל נכתב, הכל נרשם, הכל נחרט ברוחו ובגופו, 
כל החלטה ומעשה. אי אפשר להאשים את היצר הרע בחטאים שלנו, בידינו 
ורק בידינו נתונה הבחירה כיצד לכתוב את סיפור חיינו על גבי הפנקס, זה 

הטבע שלנו.
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המחשבה – מהות האדם

"ואמר עוד שתי ידיו על שתי צדעיו ושתי אציליו על שתי ארכבותיו. 
כי האדם אשר הוא מחשב על ענין אחד, דרך הוא ששם שתי ידיו 
על שתי צדעיו ומניח שתי אציליו על ארכבותיו או על דבר מה. 
ודבר זה בא להגיד כי האדם נברא שיחשוב תמיד על דרכיו אשר 

יעשה"

התיאור הזה, כמו שהובא לעיל )בתחילת החלק השני(, מוסב על העובר המקופל 
חושבים  אנו  כאשר  אחד",  ענין  על  מחשב  הוא  אשר  "האדם  אמו.  במעי 
לעומק על עניין מסוים אנו נוהגים לתפוס את הראש ולשים את המרפקים 
על השולחן או על הברכיים, וכך ממש נוהג גם העובר עוד בטרם הוא יצא 
אל אוויר העולם. התנוחה הזו של העובר נועדה כדי לרמוז לנו שהאדם נברא 
במטרה שיחשוב תמיד, שיפעיל את השכל ויתכנן כל פעולה. זוהי המהות 
של האדם, לשם כך הוא נברא, כדי לחשוב ולא כדי לזרום, להבדיל מבעלי 

החיים.

למשל, מי שחולה לא-עלינו בסוכרת חושב טוב טוב לפני שהוא חוטא 
באכילת עוגייה קטנה בלילה, הוא חושב לעומק על הנזק שייגרם לו כתוצאה 

מכך. כך גם כל אחד מאיתנו צריך להתנהל בכל תחום בחיים.

"ומעתה אף אם יצרו מתגבר עליו לחטוא בשביל הנאתו, לא 
יחטא כאשר יחשוב הטוב וההנאה שיגיע לו מן החטא וההפסד אשר 
כנגד  מצוה  הפסד  מחשב  הוי  רבי  שאמר  כמו  העבירה.  מן  לו  יגיע 
שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה ואין אתה בא לידי עבירה. הרי כי 

המחשב בדרכיו ומחשב השכר כנגד ההפסד אינו בא לידי חטא"

אנחנו לא יכולים להאשים את הקב"ה בכך שבאנו לידי עבירה, הרי הוא 
נתן לנו את היכולת לחשוב ולהימנע מכל הסכנות של היצר הרע שקיימות 

בעולם.
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"וגם מה שהאדם בא לידי חטא בלא ידיעה, ודבר זה ענין גדול מאד 
כי בקלות האדם בא לידי חטא. ואל יאמר האדם כי מאחר שלא היה 
מכוין לחטוא אין לו עונש, דבר זה אינו, וכדכתיב כי את כל מעשה 

האלהים יביא במשפט על כל נעלם )קהלת יב, יד("

אחד התירוצים הנפוצים הוא 'לא התכוונתי'. אמנם לא התכוונת, אבל זה 
מכיוון שלא חשבת מראש מספיק על מעשיך. החטא נעוץ בכך שלא השקעת 

מחשבה, יש לנו אחריות מלאה על מעשינו.

מחשבה יוצרת ערנות

"ובפרק קמא דחגיגה )ה ע"א(: מאי על כל נעלם? אמר רב, זה ההורג 
חברו  בפני  הרק  זה  אמר,  ושמואל  בה.  ונמאס  חבירו  בפני  כינה 
ונמאס. מאי אם טוב ואם רע )קהלת יב, יד(? אמרי דבי ר' ינאי, זה הנותן 
צדקה לעני בפרהסיא, כי הא דרבי ינאי חזייה לההוא גברא דיהיב 
זוזא לעני בפרהסיא אמר ליה מוטב דלא יהבת ליה מהשתא דיהבת 
ליה ואכסיפתיה. דבי רבי שילא אמרי, זה הנותן צדקה לאשה בסתר 
בשר  לאשתו  המשגר  זה  אמר,  רבא  חשדא.  לידי  לה  מייתי  דקא 

שאינו מחותך בערב שבת"

כתוצאה  שלהן  הרע  התוצר  הוא  מהגמרא  הדוגמאות  לכל  המשותף 
מהתנהלות ללא מחשבה מספקת. "כי את כל מעשה האלהים יִבא במשפט 
על כל נעלם, אם טוב ואם רע". לא מדובר כאן במעשים רעים במיוחד או 
בעבירות חמורות אלא פשוט בחוסר מחשבה, וגם על כך כל אחד מאיתנו 

ייבדק לעתיד לבוא. המהות של האדם היא לחשוב, ומצופה ממנו לחשוב.

"וביאור ענין זה, כי לדעת רב ההורג כינה בפני חבירו לא היה מכוין 
לחבירו כלל ודבר זה נקרא על כל נעלם. והוסיף שמואל שזה אין 
צריך לומר שהריגת כינה אינה לפי הטבע ובדבר זה היה לו להיות 
נזהר, אלא אפילו הרק בפני חברו ודבר זה ענין טבעי לאדם וצריך 
מביא  הכי  אפילו  לגמרי  נעלם  ענין  זה  ודבר  טבעו,  לפי  לרוק  לו 

אותו במשפט על דבר זה"
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צריך "להיות נזהר", להיזהר. אדם זהיר זה אדם חושב. אדם זהיר זה אדם 
שמשתמש בזוהר של המחשבה שלו כדי להאיר כל פינה בחייו, שמסלק את 

החושך מדרכו כדי שלא למעוד בטעות.

הוא  ביותר.  טבעית  פעולה  ביצע  הכל  בסך  חברו"  "בפני  שיורק  אדם 
הרגיש צורך לירוק ולכן ירק, הוא לא התכוון לשום דבר מעבר. אבל הקב"ה 
ישפוט אותך על כך, למה לא הקדשת מחשבה לאפשרות שזה לא נעים לחבר 
שלך? יסוד התקלות הוא 'התנהגות טבעית'. לא באנו לעולם כדי להתנהג 
בצורה טבעית כמו החיות, באנו כדי לחשוב ולגלות את תפארת האדם, את 

צלם אלוהים שבו.

"וקאמר מאי אם טוב ואם רע, כלומר אפילו היה מכוין לדבר טוב 
ויש באותו דבר טוב ענין רע אפילו הכי מביא הקב"ה אותו במשפט"

מסופר על הרב מרדכי אליהו זצ"ל ששימש כסנדק בברית מילה והחזיק 
את התינוק. המוהל מל ולא שם לב לכך שהוא חתך קצת את האצבע של 
הרב אליהו, שמיד הסתיר אותה. אחד האורחים ראה את זה וניגש לרב אליהו, 
שמצידו העניק לו מבט זועף. בסיום הברית אמר הרב אליהו לאורח: 'מה זה 
יעזור שהוא יידע? בשביל מה זה טוב שהוא סתם יהיה מתוסכל ויכעס על 

עצמו? את הכאב זה לא יחזיר לי. תחשוב עליו'.

לחשוב.  כדי  לעולם  בא  האדם  חושבים.  אנשים  ישראל,  גדולי  אלו 
האינסטינקט שלנו הוא להגיב ולצעוק: 'הי היזהר!'. אך מה זה יעזור כלפי 
העתיד? זה רק יעיק על אותו אדם, זה לא מה שיעזור. צריך לתכנן את כל 

מעשינו, גם אם במבט ראשון זה נראה שהמעשה הוא טוב.

והיה מכוין  לעני בפרהסיא  הנותן צדקה  זה  ינאי  ר'  דבי  "וקאמרי 
לטוב, כיון שבייש העני מביא הקב"ה אותו במשפט על דבר זה"

אותו אדם טוב לב שנותן את הצדקה יודע שאותו אחד הוא עני, אך לא 
כולם יודעים זאת ואם הוא ייתן לו ערמת שטרות באמצע הרחוב הוא יחשוף 
לעיני כל את העובדה המצערת הזו. הכוונה טובה אך המעשה אינו רצוי, סוף 
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מעשה במחשבה תחילה. צריך לעשות חסדים, אך עוד יותר חשוב לחשוב 
כיצד לעשות אותם. אחרת התוצאה עלולה להיות ההפך הגמור, וגם על זה 

"מביא הקב"ה... במשפט".

"וקאמרי דבי ר' שילא שזה אין צריך לומר שלא היה לו לבייש את 
העני, אלא אפילו אם נותן לאשה צדקה בסתר וגורם בזה שנחשדת, 
אע"ג שהוא לא עשה דבר אף שלא במתכוין, רק שאחר חושד אותה 
אפילו הכי כיון שעל ידו בא החשד לה הקב"ה מביא אותו במשפט"

אפילו אם מהמעשה עצמו לא יוצא כל דבר רע באופן ישיר אלא באופן 
עקיף בלבד, למשל כשאדם אחר חושד באותה אשה כתוצאה מנתינת הצדקה, 

גם על כך הקב"ה מביא אותנו במשפט.

שנותן  ידי  על  סוף  דסוף  פשיטא,  כן  גם  זה  שדבר  רבא  "והוסיף 
זנות  לשם  היא  נתינה  שאותה  חושדין  אדם  בני  בסתר  צדקה  לה 
שאינו  בשר  שבת  בערב  לאשתו  משגר  אם  אפילו  אלא  ונחשדת, 
הבשר  את  לנקר  לאשתו  שהיה  דבר,  עשה  לא  הוא  והרי  מחותך 
לה  ושלח  קודם  נקר  לא  שהוא  כיון  מכשול,  כאן  היה  ולא  ולתקן 

בערב שבת, שטרודין בערב שבת, נענש"

שהביא  אדם  הכשר.  עבר  לא  שעוד  בשר  הוא  מחותך"  שאינו  "בשר 
לאשתו בשר שלא עבר הכשר בערב שבת, בזמן שכולם טרודים בהכנות 
לשבת ולא פנויים לבדוק כל דבר לעומק, יצר מצב מכשיל. הוא ייענש על 
באופן  אשתו.  לפני  מכשול  שם  הוא  שלו  המחשבה  מחוסר  שכתוצאה  כך 
דומה, הרב קוק כותב בספר 'מוסר אביך' )ג, ה( שיש איסור של "לפני עיוור 
לא תתן מכשול" )ויקרא יט, יד( גם בתחום המידות. למשל, אם אתה משבח את 
חברך בצורה יוצאת דופן, אתה עלול להכשיל אותו במידת הגאווה. מהות 
ובכל מצב. גם כאשר אנו עושים דברים טובים  האדם היא לחשוב, תמיד 

וצודקים לכאורה.

שבת,  תפילה,  צדקה,  הלכות  לנו  יש  ספונטניות.  כזה  דבר  אין  אצלנו 
כיבוד אב ואם, גמילות חסדים ועוד ועוד הלכות ומצוות בכל תחום בחיים. 
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ההלכות מכסות כל צעד בחיינו ולא משאירות מקום לספונטניות. האדם לא 
נועד להיות ספונטני כמו חיה בטבע אלא בדיוק להפך, הספונטניות והזרימה 

ללא מחשבה היא כישלון של האדם.

סוף מעשה במחשבה תחילה

"ודבר הזה ענין רחוק מאוד, ואפילו הכי יש תיקון כאשר עושה כל 
דבריו במחשבה ומתבונן במעשיו שלא יבא לידי חטא. ולכך כאשר 
הולד מונח בבטן אמו מונח שתי ידיו על שתי צדעיו ושתי אצילי 
ענין  זה  ודבר  בדרכיו,  ולהתבונן  לחשוב  ארכבותיו  שתי  על  ידיו 
גדול מאוד – הן ענין זה מה שיחשוב שכר מצוה כנגד הפסדה, הן 

שיחשוב וישום דרכיו שלא יבא לידי חטא בלא ידיעה.

ובפרק קמא דמועד קטן )ה ע"א(: וׂשם דרך אראנו בישע אלהים )תהלים 
נ, כג(, אמר רבי יהושע בן לוי – כל הָׁשם אורחותיו בעולם הזה זוכה 

ורואה בישועתו של הקב"ה. פירש רש"י )ד"ה אראנו בישע(, שמחשב הפסד 
מצוה כנגד שכרה"

פשוטו  דבר,  כל  על  לחשוב  לחשוב.  הוא  בעולם  האדם  של  ה"תיקון" 
כמשמעו, "כל דבריו במחשבה". אנשים מחפשים תיקונים, הולכים למקובלים, 
ושוכחים את התיקון העיקרי – כוח המחשבה שבאדם שנטוע בו עוד משעה 

שהיה ולד "בבטן אמו".

"ועוד שם רבי ינאי הוה ליה הך תלמידא דכולי שתא הוה מקשי ליה 
ובשבתא דרגלא לא הוה מקשי ליה קרי עליה ושם דרך אראנו בישע 
אלהים. פירוש אע"ג שאם היה מקשה לרבו והיה רבו מתבייש לא 
היה מכוין לביישו והיה זה דבר נעלם, אפילו הכי נשמר מן החטא 

בהעלם"

ינאי היה תלמיד שבמהלך כל השנה הקשה עליו קושיות רבות,  לרבי 
מלהקשות  נמנע  היה  הוא  החגים  לפני  בציבור  דרש  ינאי  שרבי  בזמן  אך 
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מחדד  זה  טובה,  קושיה  רבו  על  מקשה  בישיבה  כשתלמיד  קושיותיו.  את 
את המחשבה של הרב ועוזר לו להגיע למסקנה הנכונה. אמנם לפני החגים, 
כאשר כל הציבור מגיע לשמוע את הרב, אם התלמיד יקשה על הרב קושיה 
משאה  אופן  את  מבין  בהכרח  שלא  הציבור  בפני  להביכו  עלול  זה  חזקה 
ומתנה של תורה. אותו תלמיד, ברוב חכמתו ובמחשבה שהוא השקיע לפני 
מעשה, הבין שזה לא הזמן לשאול שאלות, "לכל זמן, ועת לכל חפץ" )קהלת ג, 
א(. את היכולת הזו של התלמיד לחשוב לפני כל מעשה ולהוציא מן הכוח אל 

הפועל את מהותו של האדם, משבחת הגמרא.

תדע  ומזה  המזיד,  על  ובין  השוגג  על  בין  נאמר  דרך  ושם  "והנה 
כי המתבונן ומחשב בדרכיו אינו חוטא בין במזיד ובין בשוגג, בין 
וגם לא יחטא בנעלם ובשגגה, לכן יש  במזיד שידע הפסד מצוה, 
תקון כאשר עושה כל דבריו במחשבה ומתבונן במעשיו שלא יבא 

לידי חטא"

מי שבאמת חושב לפני כל מעשה בוודאי לא יטעה במזיד, אך החידוש 
מחשבה.  מחוסר  כתוצאה  קורות  טעויות  יטעה.  לא  הוא  בשוגג  שגם  הוא 
אדם שפחות חושב ופחות מתכנן – בהכרח יוביל את עצמו ליותר טעויות, 
ולעומתו "המתבונן ומחשב בדרכיו אינו חוטא בין במזיד ובין בשוגג". מי 
שיתבונן ויחשב לפרטי פרטים את דרכו בחיים לא יחטא גם בשוגג, בין אם 
שמצליח  אדם  על  כאן  שמדובר  מכיוון  אם  ובין  יסייעהו  שמשמים  מכיוון 

לחשוב לפני כל תנועה ומעשה בחייו.

ממחשבה להשתחוויה

"וקאמר עוד ושתי עקביו על שתי עגבותיו. ויש לך לדעת כי ענין 
דבר זה הוא כריעה על ברכיו, כי כאשר שתי עקביו על עגבותיו 
הרי הוא כורע על ברכיו. ורצה לומר כי כל אשר אמרנו לך עד הנה 
צריך  יחטא, אבל  לא  בזה כאשר  די לאדם  ולא  יחטא,  היינו שלא 

שיהיה עובד את בוראו לעשות את מצותיו ורצונו"
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עד עכשיו המהר"ל הרחיב על כך שהאדם צריך להפנים שהוא "פנקס" 
ולכן עליו לחשוב ולהתבונן לפני כל מעשה. כעת הוא מדגיש את העובדה 
שהוולד "דומה במעי אמו לפנקס, שהוא מונח ומקופל". כלומר האדם צריך 
להיות מקופל, להשתחוות לפני ריבונו של עולם. לא רק "סור מרע" )תהלים לד, 
טו( של מחשבה לפני כל מעשה במטרה למנוע טעויות, אלא גם "עשה טוב" 
)שם( – אנחנו שלך ולשירותך ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להשתחוות אל 

מול האידיאל הגדול שאנחנו חותרים אליו.

בכל אחד משלושת הרגלים אנחנו חוזרים על הבקשה של "ושם נעלה 
וֵנָראה ונשתחווה לפניך" )תפילת מוסף לשלושת הרגלים(, בימים הנוראים אנחנו מוסיפים 
ואומרים בתפילת מוסף "ואנחנו כורעים ומשתחווים" )תפילת עלינו לשבח(, ובשיאו 
העבודה:  בסדר  אומרים  שאנו  לפני  מתרגשים  כולנו  הכיפורים  יום  של 
"והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים שם המפורש שהוא יוצא 
מפי כהן גדול, היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם, ואומרים: ברוך 
שם כבוד מלכותו לעולם ועד" )משנה יומא ו, ב(. גם כשאברהם אבינו הולך עם 
יצחק בנו ושני נעריו, הוא אומר להם: "שבו לכם פה עם החמור ואני והנער 

נלכה עד כה ונשתחוה" )בראשית כב, ה(, זה האידיאל שלנו בחיים.

זה נחמד שהאדם מעוניין לחשוב, להיזהר ולא לעשות טעויות, אבל זה 
לנו  מזכירה  וההשתחוויה  הזה,  בעולם  לממש  לנו שליחות  יש  מספיק.  לא 
שעלינו להיות תמיד בתודעת שליחות. צריך להסתכל על העובר, על המצב 
הגרעיני והיסודי של האדם וממנו ללמוד לשם מה נבראנו. "ולא די לאדם 
בזה כאשר לא יחטא, אבל צריך שיהיה עובד את בוראו לעשות את מצותיו 

ורצונו".

עיקר  כי  האדם,  בבריאת  ממש  אין  עדיין  הרי  זה  יעשה  לא  "ואם 
בריאת האדם לעבוד את בוראו, ולפיכך מונח בבטן אמו כאילו הוא 

כורע על ברכיו לעשות רצון אדונו שלדבר זה נברא..."

טוב  לעשות  היא  וישכח שמטרתו  מרע"  ב"סור  רק  יתמקד  האדם  אם 
לזכור  צריכים  אנחנו  האדם"?  ב"בריאת  הטעם  מה  אז  העולם,  את  ולתקן 

שנבראנו ונולדנו בשביל להשתחוות, בשביל למלא את שליחותנו בעולם.
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 חלק שלישי –
הקנאה והתאווה והכבוד

התאווה לחיים

במדרש שהביא המהר"ל מהגמרא במסכת נדה, יש שלושה תיאורים של 
העובר שנמצא במעי אמו – פנקס, כורע ומשתחווה על ברכיו ומחזיק את 

ראשו בין ברכיו.

"ורצה לומר כי שלשה דברים הם שמוציאין את האדם מן העולם 
והיינו הקנאה והתאוה והכבוד. ומה שאלו שלשה דברים מוציאין 
את האדם מן העולם, מפני כי חלקי האדם הם שלשה, הגוף והנפש 

והשכל אלו שלשה הם חלקי האדם"

שלושה חלקים באדם וכנגדם הקנאה והתאווה והכבוד, וכנגדם שלושת 
התיאורים של העובר, כמו שיסביר המהר"ל בהמשך.

"וכאשר רודף אחר תאוות הגוף ביותר, מוציא הגוף מן העולם"

אדם ש"רודף אחר תאוות הגוף ביותר" מוציא את עצמו מהאיזון הטבעי 
שבין שלושת חלקי האדם ולכן הוא מוציא את חלק הגוף שבו מן העולם, 
ויחד איתו האדם כולו מאבד את הכיוון בחיים. הגוף חשוב, אבל אם האדם 
רודף ביותר אחר תאוות הגוף הוא מעיד על כך שמבחינתו צריך לרכז את 
כל כוחות החיים בצד הגופני בלבד. זו הגדרה מעוותת של מושג 'החיים'. אם 
עיקר החיים נעוץ במילוי התאוות הגופניות, המשמעות היא שהאדם מעולם 
לא יצליח לחיות את החיים. החיים תמיד נמצאים שם, רחוק, במה שעוד לא 
השגתי ונהניתי. התודעה המוטעית הזו גורמת לכך שהאדם חש באופן רגעי 
שהוא 'חי' אבל מיד לאחר מכן הוא מרגיש שמשהו עדיין חסר לו והתאווה 

שוב משתלטת עליו.
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כך נוצרת תחושה באדם שעולמו הפנימי – המחשבות, הרצונות, הרגשות 
והנפש שלו – אינו חלק מחייו. החיים נמצאים אצלו בחוץ, האוכל שהוא עוד 
לא טעם, ההנאה שעוד לא חווה – זו השפלה נוראית לאדם. אדם בעל תאווה 
מאבד את חייו לריק בתאווה לעוד ועוד הנאות חיצוניות, וכך הוא שוכח את 

עצמו ויוצא מן עולמו האנושי הפנימי יותר ויותר.

הפסדה של הקנאה

"והקנאה היא בנפש, כי לא שייך בגוף קנאה ולא בשכל, רק בנפש 
שייך קנאה שהקנאה היא בלב בלבד והנפש היא בלב"

מחוץ  שיש  במה  מתמקדת  הקנאה  גם  לתאווה,  במהותה  דומה  הקנאה 
אינספור  יש  אדם  בכל  העצמית.  פנימיותו  את  לשכוח  לו  וגורמת  לאדם 
כשרונות ויכולות שהקב"ה נתן לו, אך האדם בעל הקנאה טוען שכל זה לא 
לו  גורמת  הזו  לו את מה שיש לחברו. התודעה  שווה בעיניו מכיוון שאין 

לצאת מעצמו ומהעולם המבורך שהקב"ה נטע בו.

שלמה המלך אמר ש"רקב עצמות קנאה" )משלי יד, ל(, אדם שמקנא מביא על 
עצמו ריקבון פנימי. וכמו שאומר הרמח"ל במסילת ישרים )פרק יא(: "הקנאה 
גם היא אינה אלא חסרון ידיעה וסכלות, כי אין המקנא מרוויח כלום לעצמו 
וכמאמר  ואינו אלא מפסיד לעצמו,  וגם לא מפסיד למי שהוא מתקנא בו. 
הכתוב שזכרתי "ופוֶתה תמית קנאה" )איוב ה, ב(". לא רק שהאדם המקנא לא 
מרוויח דבר מהקנאה וגם, ברוך ה', לא גורם הפסד למי שהוא מתקנא בו – 
אלא שהוא גורם הפסד לעצמו דווקא, כתוצאה מחוסר השמחה במה שיש בו 

וניתן לו מאת ה'.

דמיון הכבוד

"והכבוד אין שייך רק לשכל בלבד, כי הנפש השכלי מבקש הכבוד 
וראוי אליו הכבוד כדכתיב כבוד חכמים ינחלו )משלי ג, לה("
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הכבוד שייך אך ורק לצד השכל שבאדם. מכיוון ש"הכבוד" הוא מושג 
ערטילאי ולא מוחשי וגופני, רק השכל מסוגל לחשוב עליו ולהתייחס אליו. 
יותר  עסוק  הוא  כך  שכל,  יותר  יש  שלאדם  ככל  רבים  במקרים  לצערנו, 
בחכמה  מחשבותיו  את  להשקיע  במקום  לו  המגיע  הכבוד  של  בחישובים 

הנחבאת בכל רחבי הבריאה.

חכמה,  ילמד  מציאותיים,  בדברים  יעסוק  האדם  של  שהשכל  במקום 
ועוד, הוא מרכז את כל מאמציו בדמיונות של כבוד,  ויחקור עוד  יתעמק 
בדבר שכלל לא קיים מחוץ למוחו של האדם 'המכובד'. זו החמצה נוראית 

של עיקר האדם.

הכבוד מתבטא בכך שיש לאדם מקום, נתינת כבוד היא נתינת מקום. 
כשמישהו בא לבקר את חברו ודופק על דלתו, הוא מכבד את המקום והמרחב 
האישי שלו. לכל אחד יש מקום משלו, "שאין לך אדם שאין לו שעה ואין 
לך דבר שאין לו מקום" )אבות ד, ג(. אבל אם האדם מדמיין שיש לו מקום מרכזי 
ומשמעותי מדי, הוא למעשה מרחיב את מקומו מעבר לגבולות המותרים לו. 
)פרק יא(: "מי גרם לקורח שיאבד הוא  וכמו שכותב הרמח"ל במסילת ישרים 
וכל עדתו עמו? אלא מפני הכבוד, ומקרא מלא הוא: "ובקשתם גם כהונה" 
)במדבר טז, י(, וחז"ל הגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה ]ש[אליצפן בן עוזיאל 

]יהיה[ נשיא, והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו". "חכם גדול היה קורח" 
)במדבר רבה יח, ג(, ובמקום להקדיש את שכלו לחוכמת התורה הוא ביקש כבוד 

לעצמו וסופו שאיבד את מקומו עד שהאדמה פערה את פיה תחתיו והוא 
יצא מן העולם.

הוי שפל רוח

"כלל הדבר כי אלו שלשה דברים שהם הקנאה והתאוה והכבוד כל 
אחד ואחד מאבד חלק אחד מחלקי הנפש"

המהר"ל מבקש מאיתנו – 'אל תחמיצו את עצמכם, אל תצאו מעצמכם 
ותאבדו את מה שיש בכם, אל תצאו מן העולם'.
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"הקנאה והתאוה והכבוד" עלולים לאבד את "חלקי הנפש" של האדם עד 
שהוא יאבד את עצמיותו לחלוטין. במקום לשמוח במה שיש בו ולפתח זאת, 

האדם מאבד את עצמיותו לדעת, לנפש ולגוף.

אדם שמקנא מפסיד את כל כשרונותיו וכוחות חייו, אדם בעל תאווה 
מאבד את עצמו במרדף אחר התענוגות הגופניים, ואדם המחפש כבוד נגרר 
אחד דמיונות וסופו שמכניס את עצמו למקומות וסכנות לא לו. ובסיכומו 
של דבר: "שלשה דברים הם שמוציאין את האדם מן העולם, והיינו הקנאה 

והתאוה והכבוד".

אחר  רודף  האדם  ובטבע  האדם  מאבדים  הדברים  שאלו  "ומפני 
כמעט  דברים  שלשה  לאלו  תיקון  היה  לא  ואם  דברים,  שלשה 
שהיתה מציאותו לבטלה, שהרי אלו שלשה דברים מוציאין האדם 
ולכך סדר בריאתו שיהיה מסתכל למטה לארץ ששם  מן העולם, 
ישוב, וכמו שאמרו חכמים ז"ל )אבות ד, ד( מאד הוי שפל רוח שתְקות 

אנוש רימה..."

האלו  הדברים  שלושת  מול  להתמודד  היכולת  לאדם  הייתה  לא  אם 
אחריהם הוא רודף בטבעו, אז מה טעם היה בבריאת האדם שסוף "מציאותו 

לבטלה" מוחלטת ואובדן עצמיותו?

לכן נברא האדם כך שבתחילת בריאתו, בזמן שהוא עוד ברחם, "ראשו 
בין ברכיו" והוא "מסתכל למטה לארץ" אליה הוא עוד ישוב. כך מוטמעת 
באדם התודעה מהיכן בא ולאן הוא הולך )אבות ג, א( במטרה שיהיה "שפל רוח" 

ולא ירדוף אחר הכבוד.

המהר"ל יפרט כעת על ההתמודדות עם המרדף שנמצא "בטבע האדם" 
ויצר  אחר הכבוד, ובהמשך הוא יפרט גם על ההתמודדות עם יצר הקנאה 

התאווה שבאדם.
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סעיף א – כפיפת הראש לעומת רדיפת הכבוד

השררה והכבוד – למען הציבור

"בפרק האשה )פסחים פז ע"ב(, אמר רבי יוחנן: אוי לרבנות שקוברת את 
ונביא שלא קפח ארבע מלכים בימיו. הרי  נביא  בעליה, שאין לך 
לך כי השררה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם ולפיכך אמר 
הכתוב לבלתי רום לבבו מאחיו למען יאריך ימים על ממלכתו וגו' 
)דברים יז, כ(. וכל זה שאם יתגאה במלכותו הרי הרבנות קוברת אותו, 

וכך פירש"י ז"ל בפרק האשה )ד"ה קיפח("

ירמיהו התנבא  "אין לך נביא ונביא שלא קיפח ארבעה מלכים בימיו", 
בימי המלכים יאשיהו, יהואחז, יהויקים, יהוכין וצדקיהו. ישעיה התנבא בימי 
עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, וכן הלאה. ועל כך "אמר רבי יוחנן: אוי לרבנות 
שקוברת את בעליה", כאשר האדם עוסק ברבנות ובגינוני כבוד של שררה, 
כמו מלך, אזי השאיפה לכבוד קוברת אותו בחיים ומוציאה אותו מן העולם.

"ומפני כי לשון הקודש נרמז בו כמה סתרי החכמה נרמז בו גם ענין 
זה, כי מלך יש בו שלש אותיות אחר היו"ד. וזה כי המלך הוא מלך 
ולכך אותיות מלך אחר  ואין עדה בפחות מעשרה  ועדה  כלל  אל 
כתיבתן  סדר  מלך  ואותיות  הכלל.  אל  הוא  מלך  כי  אותיות  עשר 
המ"ם בתחלה ואחר כך הלמ"ד ואחר כך הכ"ף, והנה סדר אותיות 

שלו הולך אל העשר אותיות שהם הכלל"

במילה "מלך" יש שלוש אותיות שמגיעות מיד לאחר האות יו"ד – כ"ף, 
למ"ד ומ"ם, אך הן נכתבות בסדר הפוך מהסוף להתחלה לכיוון האות יו"ד. 
להמליך  ניתן  העם  מכוח  רק  הציבור.  את  המניין,  את  מסמלת  יו"ד  האות 
את המלך. אם אין ציבור שממליך עליו את המלך, המלך נותר ללא מלכות. 
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לכן מצד אחד האותיות המרכיבות את "המלך" באות רק לאחר האות יו"ד 
ומכוחה, ומצד שני אותיות "מלך" פונות כלפי היו"ד ומזכירות למלך שעליו 

לפעול למען העם שהעניק לו את המלוכה.

"ודבר זה כי אין ענין המלך שיהיה לעצמו רק שיהיה פונה אל העם 
להשגיח עליהם ולתקן עניניהם מה שחסר להם"

היום?  כל  עוסק  הוא  ובמה  המלכים,  מלכי  מלך  מלך,  הוא  הקב"ה  גם 
העולם  בקיום  מרוכז  הוא  ו(  קיג,  )תהלים  ובארץ"  בשמים  לראות  "המשפילי 
והברואים השפלים לעומתו. בעקבותיו, דוד המלך עוסק "בדם, שפיר ושליא, 
כדי להתיר אשה לבעלה" )ברכות ד ע"א(. זו מלכות, מלכות חזקה ועוצמתית לא 
נשארת במגדלי השן שלה – "כי אין ענין המלך שיהיה לעצמו" – אלא היא 
יורדת אל העם כדי להותיר את רישומה במקומות הנמוכים והרחוקים ביותר. 
על המלך להתעסק בבעיות היומיומיות של נתיניו, "להשגיח עליהם ולתקן 

ענייניהם מה שחסר להם".

כך גם אצל שלמה, שכאשר הוא מתמנה למלך וזוכה לשבת על "כסא 
הוא:  בו  לדון  'נאלץ'  שהוא  הראשון  המלכותי  הנושא  כג(,  כט,  א  הימים  )דברי  ה'" 
"אז תבאנה שתים נשים ֹזנות" )מלכים א' ג, טז(, בשפל החברתי הכי נמוך שקיים. 
תפקידו של המלך הוא לקחת אחריות על הציבור, על כל הציבור, להתערב 
במה שחסר לכל אחד ואחד מהם. וכדברי הרמב"ם: "כדרך שחלק לו הכתוב 
הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, כך צוהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל... 
ויחוס על כבוד קטן שבקטנים..." )הלכות מלכים ב, ו(. אנחנו רואים שעל המלך חלה 

החובה להשגיח ולדאוג גם לאחרון האזרחים ולקטן שבהם, מכל הבחינות.

עני  אל  ומביט  משגיח  יהיה  יותר  עליהם,  ומשגיח  מביט  "וכאשר 
ונכה רוח משיהיה מביט אל הגדולים. ולכך היו"ד היא ראשונה אל 
מלך שהיא היותר קטנה באותיות, לומר שיהיה ראשונה מביט אל 

העני אשר הוא קטן בעיני הכל"
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"הגדולים" יכולים לדאוג לעצמם. לעומת זאת, מלכי בית דוד מעוניינים 
לעסוק בצדקה, בדין ובמשפט. מי שנזקק לצדקה ומשפט אלו אנשים קשי-
יום. על המלך ועל כל בעל תפקיד ציבורי לעסוק באנשים הנזקקים, מכל 
הבחינות, גם בחומר וגם ברוח – "יותר יהיה משגיח ומביט אל עני ונכה רוח".

כבר הזכרנו שאותיות "מלך" מסודרות בסדר הפוך כלפי האות י' הקטנה, 
וכאן המהר"ל מחדד לנו שהסדר הזה נועד להזכיר למלך שעליו להביט קודם 

כל אל אותם העניים בחומר וברוח, אל היותר קטנים "באותיות" ובציבור.

השררה והכבוד – למען העשוקים

משפטיך  אלהים  לשלמה,  כתיב:  עב(  )תהלים  לשלמה  במזמור  "וכן 
כי המשפט ראוי למלך  א(. פירוש  )שם,  וצדקתך לבן מלך  למלך תן 
במה שהוא מלך, כדכתיב מלך במשפט יעמיד ארץ )משלי כט, ד(. ואמר 
שיתן לו המשפט, רצה לומר כח לעשות משפט, שיהיה לו לב אמיץ 

וחזק לעשות משפט להציל העשוק מעושקו..."

הביטחון  בנושאי  ובראשונה  בראש  לעסוק  צריך  שהמלך  לחשוב  נהוג 
והמלחמות. אך המחשבה הזו לא מביאה בחשבון את העובדה שיש מספיק 
לביטחון  המטה  המטכ"ל,   – האלו  הנושאים  את  שמנהלים  תפקידים  בעלי 
לאומי, מוסד, שב"כ ועוד ועוד. בנושא הביטחון והצבא אנחנו מסודרים ברוך 
וכי את הטיפול באזרחים  ה', אך מי ידאג לשכבות החלשות באוכלוסייה? 
עצמם, למענם מנוהלות כל המלחמות, ניתן להשאיר לטיפולם של פקידים 
במשפט  ו"מלך  תן..."  למלך  "משפטיך  מדגיש:  המלך  שלמה  לכן  בלבד? 
יעמיד ארץ". תפקידו של המלך, האדם בעל הכוח הרב ביותר, הוא "להציל 

העשוק", דווקא עליו מוטל לדאוג לאדם עם הכוח הפחות מכולם.
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הענווה מביאה לשלטון

"... ועוד נרמז במלת מלך שלפניה היו"ד שהיא קטנה, לומר כי במה 
יזכה למלכות? בשביל הענוה"

אותיות "מלך" יוצאות מהיו"ד הקטנה וחוזרות אליה. אל המלכות מגיעים 
מתוך הענווה, וכאשר מגיעים אל המ"ם שבמלכות מיד צריך לחזור אחורה – 

למ"ד, כ"ף, יו"ד – אל היו"ד, חזרה אל האנשים הפשוטים שבציבור.

מפני  למלכות?  שאול  זכה  מה  מפני  הי"ח(,  )פ"ד  דברכות  "ובתוספתא 
הענוה, דכתיב: פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו )שמואל א' ט, ה( – שקל 
עבדו כיוצא בו. אבל שמואל לא אמר כך, אלא נטש אביך את דברי 
האתונות ודאג לכם לאמר מה אעשה לבִני )שם י, ב(. וכשהוא ברח מה 
ויאמר ה'  ֲהָבא עוד הלום איש  וישאלו עוד בה' לאמר  הוא אומר: 

הנה הוא נחבא אל הכלים )שם, כב(, עד כאן"

בספר  ענווה.  בו  שהייתה  מכיוון  למלכות  זכה  הראשון,  המלך  שאול, 
שמואל מסופר על שאול שהלך עם העבד שלו לחפש את האתונות שאבדו 
לאביו וכשהוא הסביר לעבד שעליהם לחזור אחורה לביתו של שאול, הוא 
נימק זאת בכך שאביו של שאול ידאג "לנו". לא ידאג 'לי' אלא "לנו", שאול 
ממש משווה את עצמו לעבדו. "שקל עבדו כיוצא בו", זאת ענווה. גם כשכל 
אל  נחבא  "הוא  בגורל,  עולה  והוא  מלך  עליהם  להמליך  מבקשים  ישראל 

הכלים" מרוב ענוותנותו.

"הרי מפני שהיה בורח מן הכבוד, הכבוד היה רודף אחריו להיות 
כבודו  זה  דבר  הרי  הכבוד  מן  שבורח  שמי  הזה...  והטעם  מלך. 
בעצמו מה שאינו רוצה בכבוד, שהוא שפל ברך ועניו. וכיון שדבר 

זה הוא כבודו, הרי אל הכבוד נמשך עוד כבוד"

שאול ברח מן הכבוד, אך הכבוד רדף אחריו והשיג אותו עד כדי כך 
שהוא הומלך למלך על כל ישראל. מי שבורח מהכבוד החיצוני מעיד על 
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כך שהוא מגדיר את עצמו לפי מה שיש בו בפנים, לפי האישיות האמיתית 
העצמית  האישיות  ולכן  באמת  שהוא  במי  הזמן  כל  עסוק  כזה  אדם  שלו. 
שלו מתחזקת עוד ועוד. רק מי שבונה את האישיות שלו, רק מי שמקדם 
את עצמו, רק הוא יוכל להתקדם בחיים ולזכות להישגים 'חיצוניים' מתוך 

התאמה פנימית אליהם.

ולהתרומם  להתעלות  זוכה  ועניו"  ברך  ש"הוא שפל  מי  יוצא שרק  כך 
שלו  אדם שהאישיות  לו.  האמיתי שמגיע  הכבוד  את  ולקבל  מעלה  מעלה 
חזקה ומשמעותית, ראוי שדווקא הוא יהיה הגורם המרכזי בחברה והמשפיע 

על התנהלותה, "שמי... שבורח מן הכבוד הרי דבר זה כבודו בעצמו".

כי אין הרדיפה אחר  "וכן הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. 
הכבוד כמו מי שרודף אחר השכר ואחר הריוח, שזה בודאי כאשר 
הוא רודף אחר הריוח ויד חרוצים תעשיר )משלי י, ד(, אבל מי שרודף 
אחר הכבוד ובודאי מה שרודף אחר הכבוד אין זה כבודו ותפארתו 

והוא גנאי לו שאינו שפל ברך..."

מי שחס ושלום עוזב את עצמו ורודף אחר דמיונותיו, הופך להיות מרוקן 
יותר ויותר עד שלא נשאר זכר מצלם אלוהים שבו ו"הכבוד בורח ממנו", 
הצד האלוהי והמכובד שבו נעלם ממנו. אדם כזה עסוק בדברים החיצוניים 
והשוליים שבחיים וממילא אף אדם לא רואה לנכון לכבד אותו. הוא רודף 
אחר דבר שאינו קיים במציאות אלא בדמיונו בלבד, וככל שהוא רודף אחר 

כבוד דמיוני זה – כך בורח ממנו הכבוד האמיתי; אין לך גנאי גדול מזה.

אדם שרודף אחר הכבוד גרוע אף מאדם שרודף כל חייו אחרי הרווח 
והממון, מכיוון שאדם שרודף אחרי הכסף יהפוך בסופו של דבר לאדם חרוץ 
ביותר עד שהוא גם באמת יתעשר ולפחות ירוויח משהו מהמרדף הזה, "ויד 

חרוצים תעשיר". שלא כמו אדם הרודף אחר הכבוד, שרק בורח ממנו.

אנחנו צריכים לזכור את המצב העוברי שלנו, לזכור שאנחנו "פנקס", 
לזכור שהאדם צריך לשים את "ראשו בין ברכיו". להיות כפוף, לא להתנשא, 
לא לרדוף אחר הכבוד. ברגע שהאדם עסוק בכבוד האישי שלו, הוא שוכח את 
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עצמיותו ובאופן טבעי כל צורת החשיבה שלו וסדרי העדיפויות משתבשים. 
האישיות שלו אובדת, חייו מתפרקים וההשלכות ההרסניות לאדם ולסביבתו 

תופענה במהירות.

התרופה לרדיפת הכבוד היא כפיפת הראש כלפי פנימיות האדם, כעובר 
במעי אמו. ההתבוננות על העובר בטרם צאתו לאוויר העולם מאפשרת לנו 
להכיר את עצמנו בטהרתנו. כך ביחס להתמודדות עם המרדף האנושי אחר 

הכבוד וכך ביחס לקנאה ולתאווה.

סעיף ב – ההתמודדות עם התאווה

הנאה או צורך?

השני  הדבר  כנגד  הוא  פתוח  וטבורו  סתום  ופיו  כך  אחר  "ואמר 
שהוא מוציא את האדם מן העולם, היא התאוה. ועיקר התאוה הוא 
שרודף אחר תאות האכילה ותאות השתיה, ותקון זה בענין סתימת 
הגוף  לקיים  כדי  אכילתו  יהיה  רק  התאוה,  אחר  ירדוף  שלא  הפה 
בלבד לא דבר שנהנה בו חכו כי זהו רדיפה אחר התאוה שמוציאה 

אותו מן העולם"

כבני אדם, אנחנו מוצאים שקיימות בנו שתי מערכות מקבילות. הראשונה 
הם שקובעים. במערכת  הטבע  וחוקי  הביולוגיה  בה  הצרכים,  היא מערכת 
להמשיך  כדי  צריך  הוא  מה  אותו  לשאול  הגוף,  עם  לדבר  צורך  יש  כזו, 
לתפקד כראוי. אך בנוסף, יש בנו מערכת שנייה של רצונות, בה משאלות 
הלב, הרגשות, החשקים והדמיון מדברים עם הנפש שלנו בשפת ההישגים 
וההנאות. העובדה ששתי המערכות האלו קיימות בנו בבת-אחת יוצרת מתח 
פנימי שמתבטא גם כלפי חוץ בהתנהלות מלאה סתירות בחיינו. הבעיה היא 
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קולות  שני  שיש  ברגע  כלומר  ע"א(,  כז  השנה  )ראש  לא משתמעי"   – קלי  ש"תרי 
באדם הנובעים משני מישורים שונים, לא ניתן לשמוע ולפעול על פי שניהם 
יחד. אנחנו צריכים להחליט איזה קול מנחה אותנו בחיים – צרכים או הנאות?

לדוגמא, עישון. כולם יודעים שהגוף לא צריך את זה ושזה לא טוב לו, 
הצרכים  של  הגופנית  האמירה  מול  אבל  בבירור.  זאת  משדר  עצמו  הגוף 
ועוד מושגים של  מופיעה אמירה אחרת שבנויה על הנאה, דמיון, תדמית 
תאווה שסותרים את עולם הצרכים ההכרחיים. אין שיח בין שתי האמירות 
הללו, ועל האדם לבחור האם הוא פועל על פי מה שמתחשק לו ועושה לו 

הרגשה טובה או בהתאם למה שנכון וצריך לעשות.

השתיה",  ותאוות  ב"אכילה  בעיקר  מתבטאת  באדם  הקיימת  התאווה 
בהנאה הרגעית של החיך. לכן כשהמדרש מתאר את המצב הטבעי והיסודי 
ביותר של האדם, כאשר הוא עודנו עובר במעי אמו, הוא אומר בצורה חריפה: 
"פיו סתום, טבורו פתוח". חייבים להחליט לאיזה תדר מחשבתי מקשיבים, 
להנאה או לצורך, תדר אחד צריך לסגור ואת השני לפתוח. כאשר האדם 
חושב, כמו העובר שמחזיק את ראשו בין ידיו, הוא מבין שהשפה שצריכה 
לנהל את החיים שלו זו השפה של מה נכון, מה אמיתי, מה צריך, ולא השפה 
ששואלת ממה אני אהנה באופן רגעי ודמיוני כשבפועל הוא פוגע ומזיק. לכן 
פיו של העובר סתום, וטבורו, אליו מחובר חבל הטבור שמזין אותו רק במזון 
שהוא נצרך לו – פתוח. אמנם, לאחר שיצאנו לאוויר העולם התנתקנו מצינור 
ההזנה הטבעי הזה, אך אנחנו נדרשים להיעזר בשכלנו כדי לנהל את חיינו 

בהתאם לצרכים ולא בהתאם להנאות.

התרבות שאנחנו עומדים מולה היום זו תרבות שבמידה רבה הפכה את 
ההנאה למטרת-העל שלה. חווית האכילה ו'החוויה הקולינרית' הפכו לחזות 
הכל. צריך לזכור שההנאה אמנם נצרכת לפעמים, אך היא לא המטרה. למשל, 
אנחנו לא מסוגלים לאכול אוכל שאנחנו לא נהנים כלל לטעום אותו, אבל 
לא ההנאה מהאוכל היא המטרה, אלא הזנת הגוף. ברגע שלוקחים את ההנאה 
והופכים אותה למטרה, זה מוביל למקומות לא הגיוניים ולאובדן האנושיות. 
בתוכניות  וצופים  זה  על  כותבים  זה,  על  מדברים  שאנשים  העובדה  עצם 
שמתמקדות אך ורק באוכל, זה מביך. זו השפלה נוראית של האדם, הרי גם 

בעלי החיים אוכלים ואם כן היכן ההבדל בינינו לבינם?



 דרוש המהר"ל - שבת תשובה | 63

הנאה ושמחה

חשוב להבדיל בין ההנאה לשמחה. אנשים מדמיינים שאם הם ישיגו כמה 
שיותר הנאות בחיים אז הם גם יהיו שמחים ומאושרים יותר. אך האמת היא 
העולם  בתפיסת  שתלויה  לחיים  שלנו  הפרשנות  הכל  בסך  היא  שהשמחה 
החברתית והאישית שלנו. שני אנשים יכולים לעשות את אותו הדבר בדיוק 
ואחד יהיה שמח והשני לא, משום שהכל תלוי בתפיסה שלהם את המציאות 
ובפרשנות והמשמעות שהם ייתנו למעשיהם. ביום הכיפורים אנחנו לא נהנים 
מלצום ובכל זאת אנחנו שמחים, מכיוון שליום הזה יש משמעות בעינינו. אם 

אדם ייתן משמעות למה שהוא עושה, הוא יגלה שהוא שמח.

למשל, שני אנשים שוטפים את הרצפה, אחד נותן למעשיו כותרת של 
כבוד השבת והשני נותן כותרת של מטלות, הכל תלוי בפרשנות ובהגדרות 
יכול לשמוח  שלנו למציאות. באותו אופן, כאשר אדם נפגע ממישהו הוא 
בכך. אם אדם פגע בך הוא למעשה חסך לך ייסורים מהקב"ה, הקב"ה המיר 
את הייסורים שהיו אמורים לבוא על האדם בפגיעה כלשהי מחברו. הפרשנות 
למציאות היא שקובעת האם נשמח בה, והיא תלויה בתודעה הפנימית של 

האדם ובמשמעות שהוא רואה בחייו.

לעומת זאת, ברגע שהאדם מגדיר את ההנאה כמטרת החיים, הוא למעשה 
תולה את כל שמחתו בשאלה האם הוא השיג את ההנאה החיצונית או לא. 
במצב כזה כל עולם השמחה שלו הופך להיות תלוי במשהו מסופק ושברירי 
שכלל לא ברור אם הוא יתגשם, וגם כשהוא מתגשם ההנאה עוברת במהירות 
השמחה  את  לאבד  ושוב  הבאה  ההנאה  אחרי  ולרדוף  לשוב  נאלץ  והאדם 

מחייו.

שפיו  ומאחר  סתום,  ופיו  פתוח  טבורו  אמו  במעי  כי  אמר  "ולכך 
סתום אין לו תאות אכילה כי חך יטעם אוכל, ואין האכילה שנכנסת 
דרך הטבור שלו רק לקיום שלו ולא לתאוה. וכאשר אכילתו לקיום 

גופו בזה ניצול מן רדיפת התאוה המוציאה את האדם מן העולם"

ההתעסקות המיותרת בשאלה האם היה טעים או לא והאם 'אהבנו' את 
המאכל או לא, מוזילה את המושג 'אהבה' ומרדדת את השיח החברתי. התוצאה 
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של המבט התאוותני הזה על החיים היא שאדם מגיע לחתונה ובמקום לחוות 
חתן  לשמח  במקום  התפריט.  על  חושב  הוא  והמרגש,  הקדוש  האירוע  את 
וכלה הוא נשאר לשבת סביב השולחן כי המנה העיקרית בדיוק הגיעה. זהו 

אובדן השמחה.

נכון הדבר שיש מצוות עונג שבת, ולכן חשוב שיהיה אוכל טעים, אבל 
האם זה הנושא העיקרי בשבת? זה מה שמעסיק אותנו? המצוה היא לשמוח 
את  לאבד  לנו  תגרום  לא  שהתאווה  להיזהר  צריך  השבת.  כיבוד  במצוות 

דרכנו בחיים ולהסיט אותנו למרדף אינסופי אחריה.

סעיף ג – מזל שאין בו קנאה

מזלו של אדם

שותה,  שאמו  ממה  ושותה  אוכלת  שאמו  ממה  אוכל  עוד  "ואמר 
ביאור זה כי הולד כאשר הוא מונח בבטן אמו הרי הֵאם הוא עולמו, 
ואמר שבבטן אמו אינו מקבל רק מה שמסודר לו מן עולמו ואינו 
חפץ באחר. ודבר זה הוא תקון שלו, שלא יבקש רק מה שיתן לו 
מזלו אשר הוא דרכו והוא עולם שלו, ולא יבקש מה שלא יתן לו 

עולמו אשר הוא דרכו והוא מזלו"

העּובר לא מסתכל לדשא של השכן, כל מה שהוא מכיר זה את עולמו 
"מקבל רק מה שמסודר לו" ונצרך לו. הוא לא מבקש שום  הקטן בו הוא 

דבר מעבר.

לכל אחד יש 'מזל'. מזל זה מה שנוזל אלינו מן השמים, לכל אחד לפי 
אחרות  יכולות  שונים,  כשרונות  אדם  לכל  נותן  הקב"ה  האלוהי.  החשבון 
וגם עושר בהתאם לחשבון האלוהי. תמיד אצל השכן חלקה מסוימת בדשא 
שלו ירוקה יותר, אך העניין הוא שאין לנו כל ידיעה על החסרונות האחרים 
שנמצאים אצלו ועל החשבון הכללי שהעניק לכל אחד את הראוי והמתאים 



 דרוש המהר"ל - שבת תשובה | 65

לו. לכן אין כל היגיון בקנאה, כי גם אם נדמה לנו שמגיע לנו את מה שיש 
לחברנו, האמת היא שכל אחד הוא עולם שלם בפני עצמו שאין לנו כל יכולת 
להכיר. "ודבר זה הוא תקון שלו, שלא יבקש" שום דבר מעבר ל"מה שיתן לו 

מזלו אשר הוא דרכו והוא עולם שלו".

"ודבר זה אמרו חכמים ז"ל במסכת יומא בפרק אמר להם הממונה 
)לח ע"ב(: אין אדם נוגע במוכן לחברו. כלומר שאל ידאג לומר פלוני 

ולכך  לחברו.  במוכן  נוגע  אדם  אין  כי  אינו,  שזה  פרנסתי,  מקפח 
אמר שאוכל ממה שאמו אוכלת, ובודאי דבר זה הוא מוכן לו ואי 

אפשר שיתפרנס בו אחר"

לא משנה מה יעשה האדם, הוא לעולם לא יצליח לפגוע בחשבון האלוהי 
ולקבל לידיו את החלק שהיה "מוכן לחברו". ההנאות וההצלחות של השני 

לא קשורות אליך בכלל, לכל אחד יש מסלול אחר, עולם אחר, רחם אחר.

עולמו  מן  לו  שמסודר  מה  הזה,  בעולם  הוא  כאשר  כי  ידע  "לכך 
שיש  מה  וכן  כלל,  לאחרים  ולא  לו  מוכן  בו,  דר  שהוא  וממזלו 
לאחרים אינו מוכן לו כלל. ובזה הוא ניצל מן הקנאה שלא יחפוץ 
מה שיש לאחר, רק ישמח בחלקו מה שראוי לו מעולמו אשר נתן 

לו השם יתברך שמו"

הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. במקום לעסוק בעולם שלו ולבנות 
אותו, הוא עוסק בעולמם של אחרים ומקנא בהם. צריך להבין שלכל אחד 
"מוכן לו" מה שנצרך לקיום עולמו וחייו. מה שלא מתאים לאדם, הוא לעולם 
לא ישיג ולא משנה עד כמה הוא יתאמץ. "ובזה הוא ניצל מן הקנאה שלא 
יחפוץ מה שיש לאחר, רק ישמח בחלקו מה שראוי לו מעולמו אשר נתן לו 

השם יתברך שמו".
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התיקון כנגד הכבוד, התאווה והקנאה

"הרי לך שלשה דברים אשר הם מוציאים את האדם מן העולם זה 
אחר זה, הכבוד ותאוה והקנאה, והאדם יוכל לתקן כל זה עד שהוא 

ניצול מכל זה"

נסיונות עיקריים שעלולים להוציא  מוטל עלינו להתמודד עם שלושה 
"את האדם מן העולם": הכבוד, התאווה והקנאה. אנחנו לא מתייאשים מכיוון 
שברור לנו שאנחנו יכולים לעמוד כנגדם, ברור לנו ש"האדם יוכל לתקן כל 
זה". הרי המצב היסודי שלנו הוא של עובר – "וראשו בין ברכיו" כנגד רדיפת 
הכבוד, "ופיו סתום וטבורו פתוח" כנגד התאווה, "ואוכל ממה שאמו אוכלת 
ושותה ממה שאמו שותה" כנגד הקנאה. צריך רק להיזכר מי אנחנו, לשם מה 
באנו לכאן, להתבונן על העולם הפנימי שבנו ועל שליחותנו האישית בעולם.

סעיף ד – הרחקה ושמירה

הרחקת הפסולת

העולם  מן  אותו  מוציא  שאינו  אע"ג  רביעי,  ענין  עוד  יש  "אמנם 
מכל מקום הוא מאבד ומפסיד את שמירתו. כי האדם צריך שמירה 
וזה  יא(,  צא,  )תהלים  דרכיך  בכל  לשמרך  לך  יצוה  מלאכיו  כי  שנאמר 
שאמר כאן ואינו מוציא רעי שאלמלי מוציא רעי הורג את אמו... 
כלומר שהטינוף מבטל את המקום אשר הוא שם עד שאינו נחשב 
מקום לכל דבר שבקדושה. ולכך צוה השם יתברך שיצא מי שרוצה 
לעשות צרכיו חוץ למחנה וכדכתיב והיה מחניך קדוש, ומזה תדע 
כי הטינוף והמיאוס הוא מבטל מעלת המקום אשר האדם שם ואז 
מסולק מאתו השמירה מן העליונים אשר הם שומרים את האדם..."
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ה"רעי" הוא הפסולת של הגוף, החלקים במזון שהגוף דחה אותם מכיוון 
שהוא מצא שהם לא מתאימים לו. כמו במישור הפיזי, כך גם במישור הנפשי 
והרוחני. האדם צריך לשמור על נקיון נפשי ולשים לב למושגים, רעיונות 
וצורות דיבור לא ראויים איתם הוא נפגש בחייו, שהם פסולת לגביו ושצריך 

לדחותם.

כדי  ולכן  קדוש",  מחניך  "והיה  על  מצווים  אנו  הצבאי  שבמחנה  כמו 
לאפשר לשכינה לשרות במחנה יש להוציא את הפסולת מחוצה לו, כך גם 
כדי שלא להרחיק  )ויקרא יא, מד(  "והייתם קֹדשים"  כל אחד מאיתנו מצווה על 
מעליו את המלאכים השומרים אותו. אנחנו צריכים לשמור על רמה כלשהי 
של טהרה והיגיינה נפשית, רגשית, מעשית ותרבותית. אמנם כמו שאומר 
המהר"ל, אם לא שומרים על ההיגיינה הנפשית הזו ומאפשרים חס וחלילה 
כמו  העולם"  "מן  האדם  את  מוציא  לא  זה  בחיינו,  מקום  לתפוס  לפסולת 
הכבוד, התאווה והקנאה, אך "מכל מקום הוא מאבד ומפסיד את שמירתו" 

על ידי המלאכים.

שפע עליון

"וכאשר יש לאדם מדרגה זאת שהוא שומר עצמו בקדושה ובטהרה 
ומכל פחיתות, אז ונר דלוק על ראשו ובו מביט מסוף העולם ועד 
זה  ובזיו  עליונים,  ומזיו  מאור  הוא  עליו  שזורח  הזה  והנר  סופו. 
בודאי הוא רואה מסוף העולם עד סופו כי אינו זיו גשמי רק הוא 

נבדל מן הגשם"

כשהאדם זוכה למדרגה כזו עד "שהוא שומר עצמו בקדושה ובטהרה 
ומכל פחיתות" ופסולת בחייו ומכל המידות הרעות, אז "נר דלוק על ראשו". 
אדם כזה זוכה להארה וזיו מהעולם העליון, "ועריכת נר לבן ישי משיחך" 
לראות  כלומר  סופו,  עד  העולם  מסוף  לראות  זוכה  הוא  נוראים(.  לימים  )תפילה 

לעומקם ולאמיתתם של הדברים. המבט הזה מוביל את האדם לזכור את מה 
שהוא שכח עם צאתו לאוויר העולם, הוא רואה את הנשמה של הדברים עד 

שהוא זוכה לרוח הקודש, כל אחד לפי מדרגתו.
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"וזה שאמר כי התינוק שהוא בבטן אמו נר דלוק על ראשו ובו מביט 
מסוף העולם ועד סופו, ורצה לומר כי ניצוץ מן העליונים ששופע 

עליו ובו רואה מה שרואה..."

אחרי  נרדוף  ולא  בחלקנו  שנשמח  שככל  אותנו  מלמד  העוברי  המצב 
הכבוד, התאוות והקנאות, כך נזכה להארת האור העליון. דוגמת אותו בעל 
תשובה ש"היה נר דולק על ראשו" )שבת נו ע"ב, על פי התוספות שם(. זו התשובה, החזרה 

אל השורשים, אל המקור, למצב העוברי, חזרה למצב היסודי הטהור שלנו.

תחושת חסרון סובייקטיבית

"ובבטן אמו שאינו חסר, לא כמו אחר שיצא לאויר העולם שהוא 
והוא  לאכול  מבקש  ומיד  תיכף  כי  חסר  שהוא  לזה  וראיה  חסר. 
רעב ודבר זה מפני שהוא חסר, אבל בבטן אף על פי שהוא אוכל 
כך  ומפני  שחסר  הוא  בלבד  שהמתאוה  חסר,  ואינו  מתאוה  אינו 
אין חסרון בבטן אמו, ולכך בבטן אמו יש עליו נר אלהים זה מפני 

שאינו חסר כלום"

כשהעובר יוצא מ"בטן אמו", "תיכף מיד" הוא חש בחיסרון ומבקש למלא 
אותו ולאכול. זה פלא, הרי רגע אחד לפני כן הוא היה בבטן אמו וקיבל שם 
את כל מחסורו. במילים אחרות, תחושת החיסרון היא סובייקטיבית לחלוטין, 
שהרי אין שום הבדל עקרוני בין העובר רגע לפני שהוא נולד ורגע לאחר 
מכן מבחינת מצב הצרכים החומרי שלו. הדבר היחיד שהשתנה הוא תחושת 

החיסרון שנוצרה אצלו.

האדם נולד עם תחושת חיסרון מובנית. אנחנו צריכים לבחון את עצמנו 
כל הזמן האם תחושת החיסרון אצלנו היא אמיתית או מלאכותית ומה בדיוק 
חסר לנו. תחושת החיסרון היא זו שגורמת לנו את התאווה, הקנאה והכבוד, 
"נר  אז  תודעתית  באשליה  מדובר  תמיד  שכמעט  מבין  שהאדם  ברגע  אך 
אלהים" דולק מעליו ומאיר לו את כל חייו עד שמתברר שלא חסר לו כלום.
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"ובא ללמד אותך כי האדם אשר אינו חסר בדעתו רק ששמח בשלו, 
צריך  וכך  חסר,  אינו  כאשר  עליונים  ניצוץ  עליו  שיהיה  לו  ראוי 
שיהיה נוהג בעולם הזה. אע"ג דאי אפשר שלא יהיה חסר במה כמו 
יותר  שהוא בבטן אמו שאינו חסר כלל, מכל מקום כל אשר הוא 

בלתי חסר והוא עשיר בדעתו, הוא יותר קרוב אל הנר הזה"

אמנם "אי אפשר שלא יהיה חסר" האדם דבר, אך ככל ש"הוא יותר בלתי 
חסר והוא עשיר בדעתו, הוא יותר קרוב אל הנר הזה". הכל תלוי בדעת של 
ככל שהאדם  בראש'.  'הכל  שלו,  הסובייקטיבית  החיסרון  ובתחושת  האדם 
פחות בתודעה של חיסרון והוא יותר "עשיר בדעתו", כך הוא קרוב יותר אל 

המצב העוברי בו דלק הנר האלוהי מעל לראשו.

תחושת החיסרון נועדה לעורר אותנו לחוש את החיסרון הרוחני ולגרום 
צריכים  אנחנו  והתאווה.  הכבוד  אחר  ורדיפה  לקנאה  ולא  להתקדמות  לנו 
להשתחרר מהמרדף חסר התוחלת הזה ולחזור אל הנר האלוהי שמאיר עלינו.

שמחה של הנאה

)ח ע"א(, אמר ר' חייא בר אבא  "והיינו דאמרינן בפרק קמא דברכות 
משמיה דעולא: גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים, דאילו 
גבי ירא שמים כתיב אשרי איש ירא את ה' )תהלים קיב, א( ואילו גבי נהנה 
מיגיע כפיו כתיב אשריך וטוב לך )שם קכח, ב( אשריך בעולם הזה וטוב 

לך לעולם הבא ואילו גבי ירא שמים לא כתיב וטוב לך.

מן  תמיד  ומפחד  ה'  ירא  שהוא  מפני  שמים  ירא  כי  לומר  ורצה 
השם יתעלה אינו בטוב, כי ראוי לעבוד השם יתברך שמו בשמחה 

ובאהבה ולפיכך לא נאמר וטוב לך גבי ירא שמים"

האדם ירא השמים הוא ירא "ומפחד תמיד מן השם יתעלה". עבודת ה' 
מתוך פחד גורמת למתח רב ובוודאי שאדם כזה "אינו בטוב", יש לו תחושה 
תמידית של מתח וחרדה. צריך לעבוד את ה' בשמחה. אם אדם עובד את 
ה' ומקיים מצוות מתוך יראה מהעונש שיבוא עליו אם הוא לא יקיים אותן, 
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הוא כל הזמן ירגיש בחיסרון בחייו, הוא תמיד יפזול אל כל אותם הדברים 
שהוא חש שהוא מפסיד והיה רוצה לעשות וליהנות מהם, אלא שהוא מפחד 

מהעונש.

לעומת האדם ירא השמים, מי שעובד את ה' "בשמחה ובאהבה" כלל לא 
מכיר את אותה תחושת החמצה, הכל טוב אצלו והוא שמח לעשות את רצון 
קונו. הוא עלול להפסיד דברים מעניינים ומהנים במציאות, אך הוא מלא 
שמחה על כך שהוא מקיים את רצון ה', מתגבר על רצונותיו, מתעלה ומזדכך.

אשרי  מכך  יותר  עוד  אך  חוטא,  ולא  ה'"  את  ירא  איש  "אשרי  אמנם 
ה"נהנה מיגיע כפיו" עליו נאמר "וטוב לך", שטוב לו בחייו והוא שלם עם 
מכיוון  "מיגיע כפיו",  ליהנות  יכול  ה' בשמחה  את  רק אדם שעובד  עצמו. 
להמשיל  ניתן  מעשיו.  על  וחרטה  מתמדת  החמצה  בתחושת  חי  לא  שהוא 
זאת לחייל שמשרת בצבא ותורם מחייו שנים רבות בעבודה אינטנסיבית 
ממשימה למשימה, ולעומתו חברו נמצא כל היום בבית, אוכל אוכל טעים, 
ישן בשקט על סדינים נקיים ונותר לו עוד זמן לראות סרטים וסדרות. האם 
שנות  ליהנות במשך  היה  יכול  למרות שהוא  לא.  החמצה?  חייל חש  אותו 
שירותו מדברים כה רבים, הוא שמח ושלם בבחירתו. הוא השקיע מאמצים 
רבים, גילה כוחות שטמונים בו ופיתח את עצמו, ובייחוד, הוא מזדהה מתוך 
שמחה גדולה עם המטרה לשמה הוא פעל והתייגע במשך כל השנים הללו. 

עליו נאמר: "הנהנה מיגיע כפיו".

"אבל הנהנה מיגיע כפיו מפני שהוא שמח בחלקו אשר נתן לו השם 
יתברך וטוב לו בו, ראוי שיהיה בטוב ולכך נאמר עליו וטוב לך – 
בעולם הבא שכולו טוב. הרי לך כי הנהנה מיגיע כפיו זוכה לעולם 
הבא שהוא עולם העליון. וזה הוא הנר שדלוק עליו הוא ניצוץ מן 

העליונים"

"הנר שדלוק" ומאיר על האדם ועל דרכו בחייו את האור העליון המשמח 
אותו וממלא אותו בתוכן ומשמעות, שייך לעולם עליון, לעולם של שמחה 
בהתעלות ובהתקדמות הרוחנית. ההתקדמות הרוחנית נותנת לאדם תחושת 

סיפוק בחייו והתחושה הזו היא שמביאה לשמחה אמיתית.
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בחיסרון  מרגיש  ולא  "בחלקו"  ומסתפק  עצמו  עם  שלם  האדם  כאשר 
הוא  עניין השמחה  "מיגיע כפיו".  ולהנאה  זוכה לשמחה  הוא  הסובייקטיבי, 
תחושת השלמות של האדם עם עצמו. מי שרודף אחר ההנאות החיצוניות 
יחוש תמיד שהוא מחמיץ משהו ושהחלק שהוא קיבל מהקב"ה לא מספק 
אותו. כך למשל יש מי שאמנם שומר שבת, אך כיוון שהוא עושה זאת רק 
מתוך יראת העונש – כל שבת הוא חושב על ההופעות, הסרטים והטיולים 
שהוא מפסיד. לעומתו, אדם ששומר שבת "בשמחה ובאהבה" לא מרגיש את 

תחושת ההחמצה הזו, הוא חי בשלום ושלמות עם עצמו.

"לכך אמר ואין לך ימים שהאדם שרוי בטובה כמו אלו הימים, ומפני 
שאי אפשר שלא יהיה האדם חסר בצאתו לאויר העולם ובבטן אמו 
אינו חסר כלום כמו שאמרנו וכאשר אינו חסר שרוי בטובה. ונברא 
האדם על ענין זה גם כן שיהיה עשיר בדעתו ולא יהיה חסר כלל, 

ובזה הוא אדם שלם כאשר ראוי להיות אדם שלם"

נכון שבעולם הזה תמיד תהיה לנו תודעת חיסרון מסוימת, מכיוון "שאי 
זאת,  עם  יחד  אך  העולם";  לאויר  בצאתו  חסר  האדם  יהיה  שלא  אפשר 
שיעשיר  יהיה חסר כלל",  ולא  "שיהיה עשיר בדעתו  במטרה  נברא  האדם 
את דעתו ותודעתו עד שיבין שכאשר הוא יהיה "שמח בחלקו אשר נתן לו 
השם יתברך" אז הוא יהפוך ל"אדם שלם". החלק שנתן ה' יתברך לכל אחד 
מאיתנו הוא הבחירה החופשית לממש את הנשמה הטהורה שבנו ולמלא כל 
אחד את שליחותו הייחודית. תנאי החיים החיצוניים אמנם עלולים להקשות 
עלינו לפעמים, אך השמחה האמיתית היא בהתגברות עליהם ובמימוש העצמי 

הפנימי שלנו לאורה של התורה.

החסרון מונע תורה

"ואמר עוד ומלמדין אותו כל התורה. ורצה לומר כאשר הוא בבטן 
אמו ואינו חסר דבר אז מלמדין אותו כל התורה. ורצה לומר כי מה 
שאין האדם יודע כל התורה, זה בעצמו מפני שכל אדם הוא חסר 

והתורה היא תמימה..."



72 | ללק שלישי אהקלאה והתאווה והבבוד 

המפתח ללימוד התורה נעוץ בכך שהאדם נמצא בתודעה שלא חסר לו 
אז  בעולם  דברים  הרבה  לו  מרגיש שחסרים  אדם  אם  התורה.  מלבד  דבר 
ליבו חסום מללמוד את כל התורה, מכיוון שיש דברים דחופים יותר בעיניו 
שהוא צריך להשלים את חסרונם. מהות התורה היא שהיא שלמה, הכל שלם 
ומושלם בעולם הרוחני, ואם האדם ניגש אליה מתוך תודעה שחסר לו ואין 

לו –  הוא לא יצליח להתחבר אל התורה.

"ולפיכך אמר כאשר יוצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו 
זה  ודבר  חסר,  אדם  מפני שנעשה  כולה  התורה  כל  ומשכח ממנו 
תאב  שהוא  ונמצא  בפה  לינק  רוצה  מיד  כי  תינוק  של  בפה  נראה 

רוצה לינק..."

תודעת החיים החסרה שאנו חיים בה בעולם הזה, היא המלאך שמשכיח 
מאיתנו את התורה. מיד עם צאתנו לאוויר העולם אנחנו רוצים לינוק ולשאוב 
אלינו מכל הבא ליד. אלו הן מידות הקנאה, התאווה והכבוד שגורמות לאדם 
הן  וכך  התורה  את  ממנו  משכיחות  בקרבו,  החיסרון  תחושת  את  לפתח 

מוציאות את האדם מן העולם.

הדבקות הטבעית בקב"ה

"... ואמר עוד אחר כך שמשביעין אותו שיהיה צדיק. ורצה לומר 
שיש לאדם דביקות בו יתעלה עד שמצד אותו הדביקות ראוי שלא 
יהיה נפרד מאתו, ודבר זה השבועה שמשביעין אותו שיהיה צדיק. 
כי מה שיש לאדם דביקות בו יתעלה דבר זה מחזיק ומקיים האדם 

שלא יסור מן השם יתעלה"

לכל אחד מאיתנו יש מצפון, יש בקרבנו תכונות של אמת, יושר, חסד 
ורחמים. לכאורה, מצד העולם הטבעי התכונות האלו לא אמורות להופיע, 
הן רק מפריעות להישרדות ולרצון להשיג עוד ועוד. התכונות האלו נטועות 
בנו אך ורק מכוח נקודת "הדביקות" שלנו בקב"ה, מכוח צלם אלוהים שבנו.
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צדיקים,  שנהיה  אותנו  משביעים  העולם  לאוויר  צאתנו  עם  מיד  לכן 
שלא נעזוב את צלם אלוהים שבנו למרות שהעולם הטבעי מנסה להפריע 
לנו. ה"דביקות בו יתעלה", ההקשבה לצלם אלוהים שבנו, היא זו שמחזיקה 

ומקיימת את האדם באמת.

החטא שמפר את שבועת הדבקות

"ולא תאמר שהחוטא אינו סותר דבר, רק שהוא אינו רוצה להיות 
עם ה' יתעלה. דבר זה אינו כלל, כי כבר קודם שיצא לאויר העולם 
עבר  מזה  סר  וכאשר  יתעלה...  בו  ודביקות  קשור  לאדם  נתנו 
השבועה היא הדביקות ומפריד עצמו ממנו יתעלה. וכך בדבר זה 
עצמו שמשביעין אותו שיהיה צדיק ולא יהיה רשע, רצה לומר כי 
שיהיה  עליו  גוזר  זה  שדביקות  עד  יתעלה  בו  דביקות  לאדם  יש 
נתן  יתעלה  שהשם  הרשע,  ענין  על  לך  ומלמד  רשע.  ולא  צדיק 
מן  עצמו  מפריד  והוא  מאתו  נפרד  יהיה  שלא  האדם  אל  דביקות 
השם יתעלה. ומעתה לא יאמר כי האדם נברא שיחטא, שדבר זה 

אינו כלל"

זו  כלל".  אינו  זה  שדבר  שיחטא,  נברא  האדם  כי  יאמר  לא  "ומעתה 
הנקודה של המהר"ל בפסקה הזו. כאשר האדם חוטא הוא לא רק מעיד על 
עצמו שהוא 'לא מעוניין לקיים את רצון ה'', אלא הוא ממש מפרק את הזהות 
שבו,  אלוהים  מצלם  מתחילה  האדם  של  האנושית  הזהות  שלו.  האנושית 
שבועה  קיימת  האדם  של  הנשמה  בתוך  הנשמה.  של  והשבועה  מהדבקות 
מתמדת, חוק, ברית עם צלם אלוהים שבו. ברגע שהאדם חוטא הוא למעשה 

מפר את השבועה שלו עם האנושיות שבו.

ספק  אין  אזי  בקב"ה,  מהדבקות  נובעת  שלנו  האנושית  והזהות  מאחר 
שהאדם לא נברא כמּועד לחטוא. להפך, השבועה המתמדת של הנשמה לכך 
מהחטא  להימנע  טבעי  באופן  אותו  להוביל  אמורה  צדיק"  "יהיה  שהאדם 

ולבחור בטוב.
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"ואמר אחר כך ואפילו כל העולם אומרים לך שאתה צדיק תהיה 
בעיניך כרשע. כי אם יהיה בעיניו כמו רשע, ה' יתעלה יראה זכותו 
וצדקתו, שכך היא המדה כיון שהוא מחזיק עצמו כמו רשע יראה 
ה' יתברך צדקתו, ואם מחזיק עצמו צדיק מדת הדין מקטרגת עליו 

הרי עשה עבירה זאת"

הרשע הוא אדם עם ייסורי מצפון תמידיים, עם מתח פנימי עמוק בתוכו 
"יהיה  שהוא  המקורי  ייעודו  מול  ואל  שלו  הנשמה  של  השבועה  מול  אל 
מי שתמיד יהיה עם  "בעיניו כמו רשע".  לכן כל אדם צריך להיות  צדיק". 
ביקורת עצמית וייסורי מצפון, מי שתמיד יבדוק את עצמו, ממילא גם יש 
לו סיכוי גדול יותר לתקן את הטעויות ולזכך את עצמו בלא צורך ב"מדת 
הדין" שתתערב ותקטרג עליו. לעומת זאת, מי שמשוכנע בצדקתו ואין לו 
נקיפות מצפון, כלום לא מטריד אותו ושום דבר לא מייסר את נפשו, הוא זה 
שעלול להחמיץ את החטאים והטעויות שהוא ביצע ולאלץ את "מדת הדין" 

לקטרג עליו.

התרבות הנוכחית דוגלת בשחרור ובזרימה, בהתעלמות מייסורי מצפון 
היא  התורה  של  דרכה  לעומתה,  האדם.  על  שמכבידים  פנימיים  ומתחים 
שייסורי המצפון הם המצב העוברי שלנו. המצב הבריא והטבעי של האדם 
הוא שכל הזמן האדם שואל את עצמו האם הוא מספיק מוסרי, האם הוא 
מביא את צלם אלוהים שבו לידי ביטוי באופן מספק. אנחנו צריכים לבדוק 
את עצמנו כל הזמן. הדרישה הזו מהאדם באה לומר לנו שיש בנו פוטנציאל 

גבוה מאוד שעלינו להוציא אל הפועל ולהיזהר שלא לאבד אותו.
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 חלק רביעי – 
אחור וקדם באדם

כי כל דרכיו משפט

הצור  וזהו  דבר,  בכל  האדם  ענין  על  יתעלה  השם  תקן  והנה   ..."
תמים פעלו. ואמר כי כל דרכיו משפט וגו' )דברים לב, ד(, כלומר כשם 
דרכו  כך  חסר,  ואינו  תמים  פעלו  האדם  את  ברא  אשר  שהיצירה 

שהוא מנהיג בו את עולמו הוא גם כן משפט"

המהר"ל חוזר כאן לאחת השאלות העיקריות איתן הוא פתח את הדרשה 
הזו – כיצד זה שהקב"ה נטע באדם את היצר הרע ויחד עם זאת הוא מצפה 
מהאדם לבחור רק בטוב? התשובה על כך הייתה שהזהות האנושית שלנו 
שהאדם  לכך  הנשמה  של  המתמדת  ושהשבועה  בקב"ה  מהדבקות  נובעת 
ולבחור  מהחטא  להימנע  טבעי  באופן  אותו  להוביל  אמורה  צדיק"  "יהיה 

בטוב.

אם כך, אין ספק ש"הצור תמים פעלו", וכמו שהקב"ה ברא את האדם 
ובצדק,  ביושר  כן  גם  הן  "את עולמו"  הנהגתו  דרכי  גם  כך  ובצדק  ביושר 

ב"משפט".

כי  הוא.  וישר  צדיק  עול  ואין  אמונה  אל  דברים:  ארבעה  "וזכר 
לפעמים בא פורענות בדברים מעטים ולפעמים יש פורענות בקצת 
ובקצת אין פורענות עד שהחצי הוא פורענות, ולפעמים הרוב הוא 
פורענות ולפעמים הכל פורענות. וכנגד אלו אמר ארבע לשונות, 
על  יבאו  דרכיו אשר  כל  כי  הוא,  וישר  צדיק  עול  ואין  אמונה  אל 

האדם הכל באמת ויושר.

ומפרש אחריו שחת לו לא בניו ]מומם דור עקש ופתלתול[ )דברים לב, ה(. והם 
ארבעה דברים גם כן. האחד לא בניו שהם לא בנים אל השם יתעלה, 

השני מומם, השלישי דור ִעקש, הרביעי ופתלתול"
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ארבע הנהגות כלליות יש לקב"ה בעולמו כדי להביא את המשפט על 
הבריות כאשר הוא נצרך, אך הכל באופן מדויק ומתוכנן ביחס ישר למעשיהם 

של בני האדם.

"כי כאשר אינו רשע גמור מביא עליו פורענות מעט וזה נקרא לא 
בניו, ואם חטא יותר מביא עליו עוד יותר פורענות עד שהחצי הוא 
עקש  דור  שהוא  יותר  חטא  ואם  מומם,  אמר  זה  וכנגד  פורענות, 
מביא עליו עוד יותר עונש עד שהרוב הוא פורענות, ואם הם דור 

פתלתול אז הכל פורענות"

כאשר אנחנו מתחילים לשכוח שאנו בניו של הקב"ה וגם מתנהגים כאילו 
איננו בניו, הקב"ה מביא עלינו צרות מועטות במטרה להזכיר לנו מי אנחנו 
ומה ייעודנו. אך יש מצב חמור יותר בו חס וחלילה כבר נוצר 'מום', נוצר נזק 
פנימי משמעותי בנפש הישראלית כתוצאה משכחת השבועה שלנו להיות 

צדיקים ולדבוק בה' – "מומם".

גרוע מכך הוא ה"דור עקש", דור שמתעקש שלא לשמוע לקול הפנימי 
של שבועת הנשמה שלו. גרוע אף ממנו הוא "דור פתלתול", דור שלא רק 
שאינו שומע לנשמתו ולייעודו אלא שהוא כבר הולך לאיבוד לגמרי בנפתולי 

החיים וסערותיהם.

"ולכך אמר הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלא הוא אביך וגו' 
)דברים לב, ו(. זכר ארבעה דברים כי השם יתעלה קודם שחטאו היה נוהג 

בהפכו עד שהיו על עניניהם בטוב בכל הדברים, וזהו שכתוב הלא 
הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך, שהכין אותם בכל טוב. ואם כן איך 
אפשר לומר שהשם יתעלה הביא עליהם פורענות שלא במשפט, 

רק בשביל שחטאו הביא השם יתעלה עליהם פורענות"

בבטן  עובר  היותו  מאז  שעוד  לכך  האדם  ביצירת  דאג  שהקב"ה  כשם 
אימו ועד ליציאתו לאוויר העולם הוא יהיה בטוב, כך ממש הוא דאג גם לעם 
ישראל כמו אב רחמן – "הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך", הוא אבינו והוא 
הכין אותנו "בכל טוב". הוא קנה אותנו לו לעם והוא עשה בשבילנו כל מה 
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שהיה נדרש ואם כן, אין פלא שכאשר עם ישראל מפנה עורף לכל הטוב הזה 
וחוטא, באה עליו פורענות מידה כנגד מידה והכל במשפט מדויק במטרה 

שנחזור למוטב.

העולם שכבר בא

"ובצד"י הגדולה של הצור תמים פעלו, רמז לך עוד כי השם יתעלה 
אשר יצר האדם הטביע באדם את העולם הבא גם כן כדי לזכותו 
לעולם הבא, ולכך הצד"י גדולה לפי שהיא מורה על העולם העליון 

ובשביל זה תמים פעלו לגמרי"

האות צד"י שולחת שתי זרועות כלפי מעלה, כרומזת לנו על "העולם 
העליון" שנמצא מעלינו. בספר תורה האות צד"י במילה "הצור" גדולה מיתר 
האותיות, במטרה לרמוז לנו לכך שהקב"ה פעל ויצר את האדם באופן כל כך 
מושלם ו"תמים" עד שהוא "הטביע" בתוכו "את העולם הבא" ואת השאיפה 
אליו – "כדי לזכותו לעולם הבא". בתוך הנפש שלנו פנימה יש עולם הבא, 
יש שאיפות עליונות ואדירות שמנסות להוציא אל הפועל את הפוטנציאל 
העצום שנמצא בנו. בכל אחד מאיתנו יש נשמה בת-מלך, הארה מהעולם 

העליון, צלם אלוהים.

וכיוון שכך, מובן מאליו שהקב"ה "תמים פעלו לגמרי". הרי הוא הטביע 
בנו את השאיפות האלו אל העולם הבא ואל הוצאת הנשמה שבנו אל הפועל, 
מה שאמור להקל עלינו לבחור רק בטוב בעולם הזה על מנת שנזכה לעולם 
הבא. עצם העובדה שהשאיפות האלו מוטבעות בנו היא זו שבסופו של דבר 

גם תביא אותנו לממש אותן ולזכות "לעולם הבא".
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אחור וקדם

ז(  ב,  )בראשית  אלהים  וייצר  כתיב  האדם  אצל  ע"א(:  סא  )ברכות  דרשו  "וכך 
רמז  אחת,  ביו"ד  יט(  ב,  )בראשית  וִיצר  כתיב   בהמה  ואצל  יודי"ן  בשני 
שברא את האדם שתי יצירות אחת בעולם הזה ואחת לעולם הבא...

ובמדרש )בראשית רבה ח, א(: ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו 
)בראשית א, כו(. רבי יוחנן פתח: אחור וקדם צרתני וגו' )תהלים קלט, ה(, אמר רבי 

יוחנן אם זכה אדם אוכל שני עולמות שנאמר אחור וקדם צרתני, 
)שם(.  ַּכֶּפָכה  ותשת עלי  וחשבון שנאמר  דין  ליתן  הוא בא  לאו  ואם 
אמר ר' ירמיה בן אלעזר: בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, 
ב(.  ה,  )בראשית  בראם  ונקבה  זכר  דכתיב  הוא  הדא  בראו,  אנדרוגינוס 
אמר רבי שמואל בר נחמן: בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, 
דו פרצופין בראו, ונסרו ועשאו גביים גב לכאן וגב לכאן. אתיבון 
מתרין  להון  אמר  כא(?  ב,  )בראשית  מצלעותיו  אחת  ויקח  והכתיב  ליה: 
דמתרגמינן  כ(  כו,  )שמות  המשכן  ולצלע  אמר  דאת  מה  היך  סטרוהי, 

ולסטר משכנא וגו'...

נברא האדם  כי  כי החכמים האלו באו להגיד אל האדם  זה  ביאור 
בעולם הזה ולעולם הבא ואם יחטא יתן דין וחשבון"

מצד אחד, יש באדם ממד ערכי ששואף לטהרה ולאמת, לעולם עתידי 
טוב ומושלם, ומצד שני יש בו גם צד נמוך, עכשווי ותועלתי שעוסק רק 
בטובה האישית שצומחת לאדם עצמו. עולם של "אחור", של הצד האחורי 
השאיפות  בעקבות  קדימה  הפנים  עם  "קדם",  של  ועולם  באדם,  והנמוך 

העליונות שבאדם.

הבא.  העולם  אל  קדימה  ולהביט  הזה  בעולם  לחיות  כדי  נברא  האדם 
מכיוון שהוא שייך אל העולם הבא ויש בו את הפוטנציאל להגיע אליו, יש 
כלפיו דרישות גבוהות שאם לא יממש אותן הוא יצטרך לתת "דין וחשבון" 

על כך.

"ואלו שני עולמות נרמזים שהאדם נברא ויש לו פנים ויש לו אחור, 
בשני  וייצר  הכתוב  רמז  אשר  עולמות  שני  באדם  חקוקים  ובזה 
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יודי"ן, ולא תמצא בבהמה ובשום בעלי חיים שיהיה להם גב ופנים. 
וידוע כי הפנים בו זיו והדר והוד וכדכתיב חכמת אדם תאיר פניו 

)קהלת ח, א(, וזה מרמז לך על אור עולם הבא שהוא כולו זיו והדר"

שני העולמות האלו משתקפים בשני הממדים ההפוכים שנמצאים בתוכנו. 
כשאנחנו  האדם.  של  "פניו"  את  דווקא  תאיר"  אדם  "חכמת  הגב,  לעומת 
את  שלו,  הפנים  את  לראות  רוצים  תמיד  אנחנו  אחר,  אדם  עם  מדברים 
האישיות שלו שמשתקפת בהם. על פניו של האדם ניתן לראות את הטוב 
שבו, את החכמה ואת היכולת שלו להתעלות. הפנים הם הצד האצילי והעליון 
האור  של  "זיו והדר"  עליו  מאירים  כך  יותר,  צדיק  וככל שהאדם  שבאדם 

העליון, "כי באור פניך נתת לנו ה' אלהינו תורת חיים" )תפילת שמונה עשרה(.

"אבל הגב אין בו ענין זה כלל והוא שייך לעולם הזה. וזהו דכתיב 
אחור וקדם צרתני, כלומר שיצרתני אחור וקדם לאכול ב' עולמות, 

ואם לאו ותשת עלי כפכה לדין וחשבון"

הגדולים  האיברים  הוא אחד  הגב  כלום.  לנו  אומר  לא  האדם  הגב של 
ביותר בגוף שלנו, עמוד השדרה הוא ארוך וחזק, ושרירי הגב הם מהחזקים 
ביותר בגוף. אבל הגב הזה, עם כל כמה שהוא גדול וחזק, לא מספר לנו דבר 
וחצי דבר על האדם עצמו ועל האישיות שלו. כמו שאומרים 'דרך אגב', כל 

עניינו של הגב הוא אגבי לחלוטין, אין לו שום מסר והוא אטום לגמרי.

הגמרא אומרת שעם הארץ – מותר לקורעו מגבו )פסחים מט ע"ב(, כלומר עם 
למסרים  אטום  והוא  ארצי  אצלו  הכל  פנים,  לו  אין  'גב',  כולו  הוא  הארץ 
העליונים של התורה. צריך לקרוע את הכיסוי הזה של הגב שלו ולגלות אצלו 
את הצד של הפנים. האדם צריך לעסוק בפנים שלו, בזהות שלו, בשאלה 
לאן פניו מועדות, קדימה אל העולם הבא הקרוי "קדם". אחרת, הוא יצטרך 
לענות על השאלה מדוע הוא לא מיצה את הפוטנציאל שהיה בו ולתת "דין 

וחשבון" על כך.

הזה  בעולם  האחור  האחד  וקדם,  אחור  כי  לדעת  לך  יש  "ועוד 
והפנים לעולם הבא. כי אי אפשר להכיר האדם מאחוריו ולא ניכר 
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לאדם.  אדם  בין  היכר  יש  אדם  של  בפנים  אבל  מאחוריו,  מזה  זה 
וכך יש היכר בין אדם לאדם בעולם הבא, ואין היכר בין אדם לאדם 

בעולם הזה"

קשה לזהות את האדם שעומד לפנינו אם מסתכלים רק על הגב שלו, הגב 
של כל אחד ואחד מאיתנו יחסית דומה לשל חברו. לעומת זאת על הפנים קל 
הרבה יותר למצוא את ההבדלים בין אחד לשני, "כשם שפרצופיהם שונים 
ושיקוליו,  סברותיו  הזה,  העולם  מצד  )על פי ברכות נח ע"א(.  כך דעותיהם שונות" 
אותם  ולכולם  ההנאות  אותן  את  רוצים  כולם  לחברו,  אדם  בין  הבדל  אין 
צרכים. הגוף של כולנו זהה לחלוטין עם אותם איברים ואותן חולשות. הפאר 
שבאדם, היופי הייחודי שבו שהוא האישיות שלו, משתקף בפנים הייחודיות 
שלו שהן המסמלות את העולם הבא שלו. באותו אופן, "אין היכר בין אדם 

לאדם בעולם הזה", אך "יש היכר בין אדם לאדם בעולם הבא".

"ומראה לך כשם שהליכת אדם וכל תנועותיו הוא לפנים, כך יהיה 
כל תנועות האדם לעולם הבא ונקרא אז שהולך לפנים ולא לאחור, 

ואם נמשך אחר הנאת עולם הזה אז הולך לאחור"

האדם צריך לנוע אל הייעוד המיוחד שנתן לו הקב"ה. האדם צריך ללכת 
לפנים, לנוע אל העולם הבא. צריך להיזהר שלא ללכת אחרי ההנאות של 
העולם הזה ולהימשך לאחור, אל הגב, אל החלק הסתמי וחסר הערך שבעולם 

הזה.

פרצוף זכר ופרצוף נקבה

"אמנם ר' ירמיה בר אלעזר סובר כי מה שנאמר אחור וקדם צרתני 
הם  פרצופין  שני  ואלו  פרצופין.  דו  ונקבה  זכר  בריאת  על  נאמר 
נגד עולם הזה ועולם הבא, כי הזכר הוא כמו צורה נגד עולם הבא 
והנקבה היא יותר חמרי והוא כנגד עולם הזה. וכאשר נברא האדם 

היה נברא שני פרצופין כל אחד בפני עצמו ופונה זה מזה"
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ואילו הנקבה מסמלת  שכנגד העולם הבא  "הזכר" מסמל את ה"צורה" 
את החומר שכנגד העולם הזה. בניגוד להבנה הרווחת, המהר"ל לא מתכוון 
לחלק פה ציונים לגברים ולנשים ולומר מי עדיף על מי. אין בכלל שאלה 
בנושא הזה שהרי "בריאת זכר ונקבה" הייתה "דו פרצופין", כלומר שניהם 

יחד מרכיבים את 'האדם' השלם.

המהר"ל מסמן כאן את האופי הגברי הבסיסי לעומת האופי והמאפיינים 
הנשיים הבסיסיים. בפן בו אנו עוסקים כעת, לזכר יש בחינה רוחנית יותר 
מאשר האשה. לזכר יש רצון עצום להטביע חותם על המציאות. הרצון של 
האיש הוא רצון חזק מאוד, "איש דרכו לכבוש ואין אשה דרכה לכבוש" )יבמות 
לפעול,  בעולם,  גדולים  לשינויים  להביא  הרצון  הוא  לכבוש  הרצון  ע"ב(.  סה 

לעשות, לשנות, לעשות מלחמות, לשנות את הפוליטיקה, לשנות מציאות, 
כל הזמן לשנות.

לכן למשל, אם נביא לילד צעצוע, בהרבה מקרים אחרי שהוא ישתעמם 
ממנו הוא ירצה לפרק אותו. הבנים ישר מפרקים כל דבר מפני שהם רוצים 
לנסות לראות מה אפשר לשנות, זו בחינת עולם הרוח והעולם הבא, הרצון 

ליצור תנועה ושינוי תמידיים.

לעומת הזכר, יש צד אחר שרוצה לחיות בנחת ושלווה, שהכל יהיה נעים, 
נינוח ומסודר, שתהיה הרגשה טובה. זו בחינת הצד של הנקבה. הנשים, לרוב, 
לא מעוניינות במלחמות, הן לא מחפשות שינויים גדולים. הכל אצלן ברוך 

ונעימות.

אלו שתי בחינות בתוך האדם השלם ובכל אחד ואחת מאיתנו יש את 
"שני הפרצופין" הללו במינונים שונים.

עולם הזה או עולם הבא?

"... הרי כי העולם הזה פונה מן העולם הבא, אשר זוכה לעולם הזה 
זוכה לעולם  אינו  זוכה לעולם הבא  ואשר  זוכה לעולם הבא  אינו 

הזה"
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העולם הזה והעולם הבא הפוכים לחלוטין. צריך לבחור ולהכריע במה 
אנחנו עסוקים בחיינו. יש אדם שכל היום עסוק בשאלה איך העולם הזה יהיה 
מסודר יותר, נעים יותר ויפה יותר, הוא עסוק כל ימיו בשאלה כיצד לסדר 
את העולם הזה כך שהוא יהיה נוח יותר. התוצאה היא שאדם כזה משתקע 

פה בעולם הזה וזונח את המחשבות והשאיפות אל העולם הבא.

העניין הוא שמי "אשר זוכה לעולם הזה אינו זוכה לעולם הבא, ואשר 
זוכה לעולם הבא אינו זוכה לעולם הזה". לכן כולנו, כל אחד ואחת מאיתנו, 
נדרשים לקבל על עצמנו הכרעה עקרונית שלא באנו לעולם הזה בשביל 

העולם הזה בלבד, אלא כדי לנוע אל עולמות עליונים ומשמעותיים.

"ודבר זה בעיקר בריאתו כי ברא השם יתעלה עולם הזה לרשעים 
ועולם הבא לצדיקים"

שיודעים  "לרשעים"  הוא  הזה  העולם  של  בריאתו"  ש"עיקר  מכיוון 
לנצל טוב מכולם את הנאות העולם הזה, אזי ככל שאנחנו מתקרבים לימי 
התשובה, ראש השנה ויום הכיפורים, אנו מעוניינים להתרחק מענייני העולם 
הזה והמחשבות עליו ולהעלות על נס את עניינו של ה"עולם הבא" שנועד 

"לצדיקים".

בספר  וכְתבנו  בחיים  חפץ  מלך  לחיים  "זְכרנו  מבקשים  אנו  כאשר 
החיים" )תפילה לימים נוראים(, בקשת החיים שלנו היא לא רק בשביל לחיות עוד 
קצת חיים גשמיים בעולם הזה, לא לשם כך פונים לריבונו של עולם ביום 
הדין ומתחננים לפניו. בקשת החיים שלנו היא על העולם הבא, שנזכה לחיות 

חיים של אמת.

החיים האמיתיים הם חיי העולם הבא. כשאנחנו מבקשים מהקב"ה "זכרנו 
לחיים", הכוונה היא שהוא יעזור לנו לזכור שהמטרה שלנו היא חיי העולם 
הבא, שנהיה קשורים יותר לממד הזה. התוספות במסכת ראש השנה )טז ע"ב, 
ד"ה "ונח תמיד"( מקשים על כך שכתוב שבראש השנה הצדיקים נכתבים לאלתר 

בספר החיים – הרי אם הצדיקים נכתבים בכל שנה ושנה בספר החיים, כיצד 
זה שצדיקים בכל זאת נפטרים? אלא ודאי שהכוונה ב"חיים" היא לא לחיי 
יותר  ובכל שנה מחדש מתבררת עוד  העולם הזה אלא לחיי העולם הבא, 

השייכות של הצדיק לעולם הבא, לנצח, לצד המשמעותי שבחיים.
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כבר  תשובה,  ימי  זה שבעשרת  כיצד  מקשים  המקובלים  דומה,  באופן 
בברכת אבות אנחנו מבקשים "זכרנו לחיים"? הרי שלוש הברכות הראשונות 
של תפילת עמידה נועדו לשבח את הקב"ה בלבד, ללא בקשות על ענייני 
העולם הזה. כיצד אם כן ניתן לבקש בקשות אישיות באמצע ברכות השבח? 
אלא  הזה  העולם  ענייני  על  בקשה  אינה  שזו  מכאן  שמוכח  היא  התשובה 
בקשה רוחנית שעניינה דבקות בה'. אנחנו מבקשים "זכרנו לחיים" ומזכירים 
הבא.  העולם  בני  להיות  חיים,  אלוהים  בה'  החיים,  לדבוק במקור  לעצמנו 
להיות אנשים שכבר בעולם הזה, כבר פה, כל מה שמעסיק ומעניין אותם זה 

העולם הבא וההתעלות אליו.

הבקשה הזו היא שבח מוחלט לקב"ה. אנחנו מבקשים ממנו שיעזור לנו 
"כי ברא השם  הזה,  וצעד שלנו בעולם  ובעולם הבא בכל צעד  בו  לדבוק 

יתעלה עולם הזה לרשעים ועולם הבא לצדיקים".

 

העולם שבא אל העולם הזה

"אבל השם יתעלה חלק אחר כך דו פרצופין אלו עד שהם פונים 
לתקן  ויכול  לטרקלין  ליכנס  פרוזדור  הוא  הזה  עולם  כי  לזה,  זה 
עצמו בתשובה ובמעשים טובים כדי שיגיע אל עולם הבא. אף כי 
טובת עולם הזה הוא לרשעים בפרט פונה מן עולם הבא, סוף סוף 
כי ביצירה של  עולם הזה הוא כמו פרוזדור לעולם הבא. הרי לך 
אדם נראה בו עולם הבא, ואין לך פעולה שלימה ותמימה כמו זאת 
שברא באדם עצמו עולם הזה ועולם הבא כדי לזכותו לעולם הבא"

אם כל מטרתנו בעולם הזה היא העולם הבא, אז בשביל מה בכלל נברא 
העולם הזה? התשובה היא שהוא נברא כ"פרוזדור" שבזכותו מתאפשר לנו 
"ליכנס לטרקלין" שהוא העולם הבא. העולם הזה נברא בשביל ליצור בנו 
צימאון, בשביל ליצור תנועה, זיכוך, תשובה, מעשים טובים, ליצור געגועים 

אל העולם הבא.
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בתחילה אמנם "האדם... נברא שני פרצופין כל אחד בפני עצמו ופונה 
זה מזה" כך שלכאורה לא היה קשר בין החלק החומרי שבאדם לחלק הרוחני 
שבו, אך לבסוף "השם יתעלה חלק אחר כך דו פרצופין אלו עד שהם פונים 
זה לזה". כלומר ה' יצר חיבור בין צד העולם הזה שבאדם לצד העולם הבא 
שבו, באופן שהראשון ישמש לטובת השני אם רק יבחר בכך האדם, "שברא 

באדם עצמו עולם הזה ועולם הבא כדי לזכותו לעולם הבא".

החיבור הזה בין הצד החומרי שבאדם לצד הרוחני שבו, מקיף ומחבר את 
שני העולמות הללו באופן כולל ושלם עד ש"אין לך פעולה שלימה ותמימה 

כמו זאת". על זה בדיוק נאמר "הצור תמים פעלו".

האדם – מלכו של עולם

"ועוד הצד"י גדולה של הצור, כי ביצירה זאת שיצר השם יתעלה את 
האדם יצירתו עליונה... וזה כי השם יתעלה בעליונים מלך על כל 
הנמצאים עליונים ותחתונים, ובדמות זה ברא השם יתעלה האדם 
בדמותו הגשמי. שהרי תבניתו וצלמו של אדם מורה כי האדם מלך 
הנמצאים התחתונים. ולכך האדם בלבד הולך בקומה זקופה יותר 
שהוא  עבד  כמו  שחוח  הולכים  שהם  התחתונים,  הנמצאים  מכל 
שחוח לפני רבו. והנה האדם שהוא הולך בקומה זקופה יש בדמותו 

הגשמי דמיון מלך מלכי המלכים"

המבנה הפיזי של האדם הוא משל להנהגה האלוהית. האדם נברא באופן 
שהפנים, הצד הרוחני שבו, נמצאים מעל הצד התחתון שבו ומנהיגים אותו. 
למעלה  הפנים  עם  לגמרי  זקופה  בקומה  שהולך  היחידי  היצור  הוא  האדם 
לעומת שאר בעלי החיים שהולכים כפופים עם הפנים למטה. לא סתם נברא 
האדם כך, "האדם שהוא הולך בקומה זקופה יש בדמותו הגשמי דמיון מלך 
"דמותו  כלומר  ובדמותו של הקב"ה,  נברא בצלמו  מלכי המלכים". האדם 
כמו  עולם.  ריבונו של  הנהגתו של  לדרכי  היא משל  האדם  הגשמית" של 
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שאצל ריבונו של עולם, העולם הרוחני הוא זה שמנהיג את העולם הגשמי, כך 
גם באדם, הרוחניות היא זו שצריכה לשלוט ולהנהיג את חייו. האדם תפקידו 

להיות בחינת עולם הבא בתוך העולם הזה.

העולם הזה מלא בבעלי חיים שעסוקים אך ורק בקומת הקיום הבסיסית 
שלהם, אין שום דבר אחר שמעניין אותם. ופתאום, מופיע ביניהם יצור אחר 
שהוא בבחינת עולם הבא, שמה שמעניין אותו אלו דברים שהם מעבר לעולם 
כולו  ולעולם  אותו  לסובבים  ועזרה  חסד  על  במחשבות  מלא  האדם  הזה. 
בכלל, כיצד לתקן אותו ולקרב אותו אל העולם הבא. זהו ה"דמיון" אל "מלך 
מלכי המלכים" שקיים באדם, שגם הוא רוצה, כמו בוראו, לקדם ולרומם את 

העולם הזה אל ייעודו.

"ועוד יותר כי השם יתעלה הוא הכל והכל נברא בשבילו ולכבודו, 
וכן האדם בתחתונים הוא הכל וכל הנבראים הם לשמשו"

"האדם מלך הנמצאים התחתונים", אבל אין הכוונה שבאנו לעולם הזה 
ולרדות סתם כך בבעלי החיים. הכוונה היא ש"כל הנבראים"  כדי לשלוט 
נבראו בעולם הזה כדי לשמש את האדם ולעזור לו להביא את העולם אל 

ייעודו העליון.
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 חלק חמישי – 
לשון האדם

חיים ביד הלשון

"... וכן כל האברים שבאדם אם שהם נמצאים גם כן בבעלי חיים, 
מורים הם על הפעולות אשר אצל השם יתעלה עד שהאדם נברא 
בצורתו הגשמית לגמרי בצלם אלהים. והנה פעולות השם יתעלה 
באים מאתו טוב אל המקבל ובאים מאתו פעולות להפך והם ימין 
ושמאל, ולכך יש איברים זוגות שתי עינים לאדם ימין ושמאל, וזה 
מורה כי עין ה' לפעמים להטיב ולפעמים להרע. וכן האזנים שהוא 
לרעה.  שלהם  קנטור  ושומע  לטוב  והוא  אדם  מבני  תפלה  שומע 
רק הלשון היא יחידית באדם ודבר זה כי אין הלשון ראויה שתהיה 
שתים כי הדבור הוא האדם בעצמו, שהאדם הוא חי מדבר וזהו גדר 
האדם, ואילו היו שתי לשונות באדם היה האדם שהוא אחד – שנים, 

ודבר זה לא יתכן"

כל האיברים השייכים לחושים בעזרתם האדם פועל פעולות בעולם הזה, 
מסודרים בזוגות – שתי ידיים, שתי עיניים, שתי אוזניים, הכל בזוגות. כלומר 
לאדם נתונה הבחירה בין טוב לרע, האם להשתמש בהם לטובת העולם הזה 

או לטובת העולם הבא.

האיבר היחידי איתו האדם פועל בעולם שאין לו זוג, הוא הלשון. הלשון 
היא המהות של האדם, היא "האדם בעצמו" ולכן לא ייתכן שיהיו לאדם שתי 
"אילו היו שתי לשונות באדם היה האדם שהוא אחד – שנים,  כי  לשונות, 

ודבר זה לא יתכן".

שגם  בראשית,  בספר  האדם  בריאת  בתיאור  המרכזיים  הפסוקים  אחד 
מן האדמה  עפר  את האדם  אלהים  ה'  "וייצר  הוא:  למעלה,  במדרש  הובא 
ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" )בראשית ב, ז(. את המילים "ויפח 
באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" תירגם אונקלוס כך: "ונפח באפוהי 
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הוסיף:  ורש"י  מדברת[",  ]לרוח  ממללא  לרוח  באדם  והות  דחיי  נשמתא 
"לנפש חיה – אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה אך זו של אדם חיה שבכולן, 

שנתוסף בו דעה ודבור".

כלומר הייחוד שבאדם משאר בעלי החיים הוא ביכולת הדיבור שלו, ולכן 
הגדרת האדם היא "שהאדם הוא חי מדבר וזהו גדר האדם". מכיוון שהלשון 
היא האיבר שמאפשר לאדם לדבר, היא זו המסמלת את מהותו של האדם 

ולכן "לא יתכן" שיהיו לאדם שתי לשונות, שתי מהויות.

הוא  אשר  הפחיתות  וכן  האדם,  שהוא  הלשון  מעלת  נראה  "ומזה 
בלשון, כי כאשר יש בו פחיתות לשון הרע הפחיתות הוא בכולו, עד 

שהאדם הוא מקולקל כיון שהאדם הוא חי מדבר"

סוגיית הלשון באה לחדד לנו את האחריות שלנו ביום הדין על המהות 
זו  הבא,  העולם  בחינת  היא  האדם  מהות  שלנו.  העצמיות  על  האדם,  של 
הנשמה שעניינה לא לעסוק בגב אלא בשאיפות אל העולם העליון והנשגב, 
לעסוק בָפנים ולהתמקד בעיקר שבפנים – בלשון. לכן בשיאם של עשרת 
ימי תשובה, ביום הכיפורים, אנו משתמשים רק בלשון, מתפללים ומתוודים.

לשון הרע כנגד גילוי עריות – היסחפות גופנית

ע"ב(, תני דבי רבי ישמעאל: כל המספר  טו  )ערכין  "ובפרק יש בערכין 
לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות, עבודת אלילים גלוי 
יד(  יב,  )תהלים  גדולות  מדברת  לשון  הכא  כתיב  דמים.  שפיכת  עריות 
לב,  )שמות  גדולה  וכתיב בעבודת אלילים אנא חטא העם הזה חטאה 
לא(, בגילוי עריות כתיב ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת )בראשית לט, 

יג(. גדולות – אימא  ד,  )שם  ט(, בשפיכת דמים כתיב גדול עוני מנשוא 
תרתי, הי מנייהו מפקת, עד כאן.

דע לך כי האדם יש בו שלשה חלקים. האחד הוא גופו, השני נפשו, 
יש  מחולקים,  ומעשים  פעולות  לאדם  ויש  שכלו...  הוא  השלישי 
הפעולות  ואלו  רעים.  ומעשים  ופעולות  טובים  ומעשים  פעולות 
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אל  יותר  מתיחסים  ויש  הגוף,  אל  יותר  מתיחסים  יש  והמעשים 
הנפש, ויש מתיחסים יותר אל השכל. והנה אם הפעולות טובות הם 
מטהרים ומזכים אותו החלק אשר הם מתיחסים אליו, ואם המעשים 
הם עבירות ופשעים הם מקלקלים ומטמאים ומפסידים את החלק 
אשר אותם החטאים מתיחסים אליו. ומה שהחטא מטמא ומתעב 

הוא מבואר בתורה...

... כי העריות הם מכח גוף האדם ולפיכך נמצא דבר זה ביותר בכל 
בעלי חיים, כי פעל זה מתיחס אל גוף החמרי. ואמרו חכמים ז"ל 
מעשה  עשתה  היא  שעורים?  קרבנה  למה  ע"ב(:  טו  )סוטה  סוטה  אצל 
כל  ו(  כד,  רבה  )ויקרא  ז"ל  אמרו  ועוד  בהמה.  מאכל  קרבנה  לכך  בהמה 
מקום שאתה מוצא גדר ערוה שם אתה מוצא קדושה. וכל ענין זה 
כי גדר ערוה הוא פרישה מן החמרי, כי הערוה הוא ענין חמרי ואין 
קדושה רק שהוא קדוש ונבדל מן החמרי, ועוד כי אין ענין הערוה 
לגוף  הוא  זה  פעל  כי  הזה  הדבר  כלל  לגוף.  גוף  חבור  רק  והזנות 

בלבד"

תאוות העריות היא תוצאה של היסחפות אחרי ה"גוף בלבד", ללא שליטה 
של הנפש והשכל על ההיסחפות הזו. לכן כאשר היא מתגברת ומשתלטת 
על האדם הוא נסחף אחריה ללא מעצורים. הגוף, התאווה והחשק נסחפים 

וסוערים בלי חשיבה, בלי רגישות, בלי תשומת לב ובלי חכמה.

מהבהמה אין לנו ציפיות מיוחדות מעבר למילוי ייעודה בעולם, זה בדיוק 
מה שהיא אמורה לעשות, להימשך אחרי הגוף, להתרבות ולקיים את המין 
שלה, זה כל עניינה בעולם. כמו מהבהמה, כך גם מהאדם אנו מצפים למלא 
את ייעודו בעולם הזה, אלא שייעודו של האדם הוא אחר לגמרי – האדם 
נברא כדי להוציא אל הפועל את צלם אלוהים שבו. אם האדם עוזב את שכלו 
ונפשו והולך אחר תאוות גופו וחשקיו, זו השפלה לעולם האנושי שלו. במקום 
שהאדם יגלה שהוא שונה מבעלי החיים, שיש בו מעלה יתרה, כל הכישרון 
שלו מתועל לאנרגיה הגופנית שכובשת אותו. ההשפלה הזאת מטמאת את 

הנפש ומאפילה על הזהות האנושית שלו.

זה נקרא חטא. החטא פוגע באישיות של האדם ומחסר ממנה את אותו 
החלק המיוחד שהחטא מתייחס אליו, "ואם המעשים הם עבירות ופשעים, 
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הם מקלקלים ומטמאים ומפסידים את החלק אשר אותם החטאים מתיחסים 
אליו". כתוצאה מהחטא הזהות נעלמת, האדם מאבד את עמוד השדרה הרוחני 

שלו והוא נגרר והולך לאיבוד אחרי כל תאווה גופנית שמסביבו.

לשון הרע כנגד שפיכות דמים – היסחפות נפשית

"ושפיכת דמים הוא מתחדש מן הנפש, אשר ממנו ]ממנה[ הנקימה 
והנטירה והאיבה וממנו ]וממנה[ מתחדש שפיכת דמים, כי לא ישפך 
דם האדם כי אם על ידי קנאה שנאה ואיבה אשר הוא שייך לנפש, 

ולכך שפיכת דמים הוא מתיחס לנפש האדם בלבד"

גם שפיכות דמים היא סוג של היסחפות כמו התאווה, אבל לא היסחפות 
אחר היצר הגופני אלא אחר מידת הכעס שבולטת ב"קנאה, שנאה ואיבה". 
הנושא כאן הוא הסחף הנפשי. כל רצח בעולם נגרם כתוצאה מקנאה, שנאה, 
איבה וכעסים אליהם האדם נסחף בנפשו ללא שליטה. אנחנו מצפים מהאדם 
הרגשי-הנפשי  הצד  על  וגם  הגופני-הבהמי  הצד  על  גם  ולהובלה,  לשליטה 

שבו.

המהר"ל כבר חזר ולימד אותנו כל כך הרבה פעמים עד עכשיו שהמהות 
של האדם היא יכולת החשיבה שלו – העובר מחזיק את ראשו, נר דלוק מעל 
לראשו, הוא מסתכל, הוא רואה את הנולד, הוא פנקס, הוא עושה חשבון – 
וכעת הוא מסביר לנו שאנחנו צריכים לשלוט גם על הרגשות המתפרצים 

בנו. 
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לשון הרע כנגד עבודה זרה – היסחפות אחר 
הדמיון

"ועבודת אלילים הוא לשכל האדם, ודבר זה ידוע כי עבודת אלילים 
הוא לשכל האדם אשר מאמין בדבר הבאי כמו עבודת אלילים, ולכך 
דבר זה שהוא הטעות אחר עבודת אלילים הוא אל השכל בלבד..."

יש היסחפות אחרי יצר התאווה, יש היסחפות נפשית של כעסים וקנאה, 
המתחפש  הדמיון  אחרי  המופשט,  הצד  אחר  היסחפות  של  נוסף  סוג  ויש 
בהמוניהם,  נסחפו  שאנשים  לכך  עדים  היינו  ההיסטוריה  במהלך  להיגיון. 
באפילה.  עיוורים  כמו  גדולות  אידיאולוגיות  אחרי  שבהם,  המשכילים  גם 
אידיאולוגיה וערכים נשגבים הם דבר חיובי וללכת אחריהם באש ובמים זה 
צריכים  אנחנו  להיסחף אחריהם.  להיזהר שלא  צריך  מרשים בהחלט, אבל 
לחשוב, להתבונן, לבדוק האם יש היגיון עקבי ומוסרי מאחורי האידיאולוגיה 
והערכים בשמם אנו פועלים בעולם ומה יהיו תוצאותיהם. "איזהו חכם הרואה 
את הנולד" )אבות ט, ב( הוא אחד הפתגמים החשובים ביותר ביחס לאידיאולוגיות 

והערכים השונים בשמם פעלו בני האדם במהלך ההיסטוריה.

גם אחרי ערכים חשובים אין להיסחף. יש הרבה ערכים טובים, אך ברגע 
בו הופכים ערך אחד לחזות הכל וטוענים בשמו שהוא גובר על כל הערכים 
הכוחות,  מכל שאר  התעלמות  היא  זרה  עבודה  זרה.  עבודה  זוהי  האחרים, 
המטרות והערכים בעולם, והשקעת כל המשאבים והאנרגיות בנושא אחד 
בלבד – באל הים, באל השמש או באידיאולוגיה וערכים 'מודרניים' אחרים.

דוגמא לדבר בימינו, ניתן למצוא בערך השוויון. זהו ערך נפלא וחשוב 
ביותר, אך יש כאלו שנסחפו אחריו עד כדי כך שהם מעדיפים לקיים שוויון 
מוחלט על פני הניצחון מול האויב למשל. בשם ערך השוויון יש הטוענים 
מסכימים  שכולם  למרות  מובחרות  הכי  ליחידות  להתקבל  חייבות  שנשים 
המחבלים  דבר  של  בסופו  לשם.  שמתאימים  מהגברים  יותר  חלשות  שהן 
השוויון  ערך  שבשם  הוא  לומר  שנוכל  מה  וכל  וחלילה  חס  אותנו  ינצחו 
הפסדנו ב'כבוד'. זו עבודה זרה. עבודה זרה היא ההתמכרות לערך אחד בלבד 
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ושכחת שאר הערכים והאיזון הראוי ביניהם כמו האיזון בין ערך החיים וערך 
כאן היא בצורת החשיבה וב"שכל בלבד", "אשר מאמין  השוויון. "הטעות" 

בדבר הבאי כמו עבודת אלילים".

לשון הרע כנגד הכל

אדם  של  גופו  מטמא  הוא  הרי  בערוה  האדם  יחטא  כאשר  "ולכך 
מתעב  הוא  דמים  בשפיכות  האדם  יחטא  וכאשר  אותו,  ומתעב 
מתעב  הוא  אלילים  בעבודת  יחטא  וכאשר  האדם,  נפש  ומטמא 
ומקלקל השכל ומפסיד אותו. וכל אחד ואחד מן החטאים מקלקל 
הוא  הנה  חטאים  שלשה  באלו  חטא  שאם  עד  אחד,  חלק  ומפסיד 

מקולקל ונפסד בכל חלקיו שהם הגוף והנפש והשכל"

"כל אחד ואחד מן החטאים" האלו "מקלקל ומפסיד חלק" אחר באדם, 
וכשהאדם חוטא בשלושת החטאים האלו יחד, הוא פוגע בזהות האנושית שלו 
באופן מוחלט. לכן גם הגויים מצווים לא לעבור על שלושת האיסורים האלו 
כחלק משבע מצוות בני נוח. כל מי שעובר על האיסורים האלו הוא פשוט 

לא 'בן אדם'.

בחטאים  כי  וזה,  גדול.  נקרא  חטאים  שלשה  אלו  מן  אחד  "וכל 
דבק  שהוא  עריות  חטא  כמו  גדול  חטא  אין  הגוף  אל  המתיחסים 
בזנות ולכך נקרא גדול, ובחטאים המתיחסים אל נפש האדם אין 
חטא יותר גדול מן חטא שפיכת דמים שהוא שופך דם חבירו ולכך 
נקרא גדול בפרט, ובחטאים המתיחסים אל השכל אין חטא יותר 
גדול מן חטא עבודת אלילים שמניח אלהים חיים ודבק בעבודת 

אלילים, ולכך כל אחד ואחד נקרא גדול"

כשמכנים חטא בשם 'גדול', הכוונה היא שהנזק שהוא גורם לאדם הוא 
נזק מערכתי וכללי. כל אחד מהחטאים הללו הוא 'גדול' ביחס לחלק באדם 

אליו הוא מתייחס.
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"ואמרו כי המספר לשון הרע מגדיל עונות נגד שלשה חטאים. כי 
אלו שלשה חטאים כל אחד ואחד הוא בחלק האדם בלבד והחוטא 
החוטא  אבל  בלבד,  האדם  מן  אחד  חלק  מתעב  הוא  מהם  באחד 
בלשון הרע הוא מקלקל ומתעב את כל האדם... שהרי הכתוב אומר 
ויהי האדם לנפש חיה )בראשית ב, ז(, ותרגם אונקלוס והוה אנשא לרוח 
ממללא, שיורה זה כי גדר האדם והוא עצמו במה שהוא חי מדבר, 
והנפש  הגוף  החלקים  שלשה  מן  מתחדש  אשר  האדם  עצם  וזהו 
והשכל מן הנמצא אשר הוא חי מדבר... והנה התבאר בביאור גמור, 
כי מי שהוא חוטא בלשון הרע מגדיל עונות נגד אלו שלשה חטאים"

כבר הזכרנו למעלה שהייחוד של האדם משאר בעלי החיים הוא ביכולת 
הדיבור שלו, ולכן האדם בהגדרתו "הוא חי מדבר, וזהו עצם האדם". הלשון 
היא האיבר שמאפשר לאדם לדבר ולכן היא זו המסמלת את מהותו ועצמיותו 
של האדם. הכוח הכי חזק ומהותי שלנו הוא היכולת להביע ולתקשר. כל 
כל התרבות,  המידע,  כל העברת  דיבור.  ידי  על  נבנים  האנושיים  היחסים 
הכל מתפתח על ידי הדיבור. בנוסף, הדיבור הוא האמצעי העיקרי דרכו אנו 

מכירים באמת את האדם שעומד מולנו ועומדים על קנקנו.

מהות  שלו.  האנושית  הזהות  בשורש  פוגע  הרע  לשון  שמספר  מי  לכן 
האדם היא השליטה על הדיבור שלו. אך לצערנו כולנו נסחפים לעיתים אחר 
כוח הדיבור שלנו ועוצמתו, עד כדי כך שאדם עלול להיעשות שיכור מהכוח 
הזה. בעזרת כוח הדיבור של האדם הוא מסוגל לשנות עולם ומלואו, לשכנע, 
ליצור אווירה, לגרום לאנשים לשנות את כל תפיסת עולמם ודרכם בחיים 
ועוד ועוד. לדיבור יש עוצמה אדירה וכך גם לכל עולם התקשורת, המלל 

והכתיבה. כל עולם-הלשון הזה מלא בעוצמה שקשה לתאר.
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חטא קל, אך פגיעה גדולה באדם עצמו

"ואל יתמה אדם אם ימצא חטא שנראה לאדם שהוא חטא קל והוא 
מצוה  יש  שלפעמים  מצות  לענין  שאמרו  כמו  שזהו  מאד.  חמור 
קלה ויש עליה שכר גדול, שכן אמרו )אבות ב, א( הוי זהיר במצוה קלה 
כבחמורה כי אין אתה יודע מתן שכרן של מצות. וכן לענין חטא יש 

חטא נראה קל ויש עליו עונש גדול..."

כמו שלא ניתן לדעת לפי הקושי שבעשיית המצוה עד כמה היא חשובה 
קשה  שאם  מלקבוע  להיזהר  צריך  גם  כך  עליה,  שניתן  השכר  גודל  ומה 

להישמר מעבירה מסוימת הרי שהעונש עליה כנראה לא גדול מדי.

כולנו אומרים לעצמנו, 'נו, רק דיברתי, זה בסך-הכל כמה מילים, ובכל 
מקרה כמעט בלתי אפשרי להישמר לגמרי מלשון הרע' וכך אנחנו מזלזלים 
בכוח הדיבור ועוצמתו ובחטא לשון הרע. חייבים להיזהר בכך, קשה מאוד 
להעריך את עוצמת ההשפעה וההשלכות של הדיבור הרע. "כי אין אתה יודע 
מתן" עונשם של חטאים ופגיעתם בנפש האדם. העונש האמיתי הוא עונש 

הפגיעה שהאדם פוגע בזהותו האנושית.

"ובמסכת סוטה בפרק אלו נאמרין )מב ע"א(, אמר רב חסדא אמר רבי 
ירמיה בר אבא: ארבע כתות אינן רואות פני השכינה – כת חנפים, 

כת לצים, כת שקרנים, כת מספרי לשון הרע...

וביאור ענין זה, כי ההדמות אל השם יתעלה במעשיו מביא אל האדם 
הקירוב והדיבוק בו יתעלה שמו, ולהפך זה גם כן הריחוק מן מעשיו 
יתעלה הוא הגורם הריחוק ממנו... וצוה הקב"ה שיהיה האדם הולך 
אחר מדות הקב"ה, מפני כי הדברים המתדמים יחד יש להם חבור 
ביחד, ואשר הם הפכים אין להם חבור ודבוק יחד. וכאשר יתדמה 
ויוצרו, רק  אל בוראו, אף שבודאי אי אפשר להתדמות אל בוראו 
מה שאפשר להתדמות מן המדות הטובות והמשובחות, בזה יהיה 
לו דביקות וחבור בו יתעלה, ואשר הוא עושה הפכו הוא מתרחק 

ממנו בתכלית הריחוק.
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ולפיכך אמר כי ארבעה אינם רואים פני השכינה שאין להם חבור ודבוק 
עם השם יתעלה רק הם מרוחקים ממנו בתכלית הריחוק. כי אשר הוא רואה 
והוא יתעלה מתואר בארבעה  פני המלך הוא מתחבר עמו פנים אל פנים, 

תארים אלו מורים על אמתתו והכרתו יתעלה"

השימוש בכוח הלשון לצד השלילי נחלק לארבעה חלקים – "כת חנפים, 
לנו  וכמו שיבאר  לעומתם,  כת לצים, כת שקרנים, כת מספרי לשון הרע". 
על  לנו  המורים  עיקריים  "מתואר בארבעה תארים"  הקב"ה  מיד,  המהר"ל 
ארבע דרכים בהן עלינו ללכת בעקבותיו של הקב"ה על מנת להידמות לו 

ולהידבק בו.

פני  "רואה  יהיה  שהוא  עד  ויוצרו"  בוראו  אל  "להתדמות  צריך  האדם 
כמו  הגב  לעומת  פנים",  ב"פנים אל  פנים".  פנים אל  "עמו  ויתחבר  המלך" 
שכבר הוזכר למעלה, הכוונה לצד העליון שבאדם, לרצון שלו. אנחנו צריכים 
להתאים את הרצון שלנו לרצונו של הקב"ה, להרגיל את עצמנו לתודעת 

חיים מלכותית ולפעול בחיינו בהתאם לארבעת תארי המלכות.

ארבעת התארים כנגד אותיות שם הוי"ה

"התאר הראשון שהוא יתעלה אינו גוף, שאם היה חס וחלילה גוף 
היה מגיע לו מן החסרון אשר יש לכל גוף. התאר השני שהוא יתעלה 
השלישי  התאר  לב.  וחכמי  לנבונים  שידוע  כמו  המציאות  מחויב 
שהוא יתעלה נצחי באין התחלה ובאין סוף. התאר הרביעי שמאתו 
וממציאותו נמצא הכל. אלו הם הארבעה תארים אשר הם מורים על 

הכרתו יתברך שמו"

כאשר אנו באים לתאר את הקב"ה, הדבר "הראשון" שאנו יכולים להגיד 
הוא שהקב"ה אינו גוף, כלומר שהוא אינו מוגבל בממדי העולם הזה וממילא 
שאין לו חסרונות העוצרים אותו מלפרוץ את גבולות והגבלות העולם הזה. 
אחת  אפשרות  רק  מהווים  הברואים  וכל שאר  הוא שאנחנו  "השני"  הדבר 
בעולם, והעולם יסתדר יפה מאוד גם על הצד שלא נהיה בו – כלומר הקיום 



 דרוש המהר"ל - שבת תשובה | 95

חזק  הוא  והכרחי,  מחויב  הוא  קיומו של הקב"ה  זאת  לעומת  'חלש';  שלנו 
משמעותו  "הרביעי"  ואילו  הנצח  ממד  הוא  "השלישי"  הדבר  כמותו.  מאין 

שהמציאות שואבת את כל כוחה אך ורק מהקב"ה.

"וכנגד זה באו ארבע אותיות בשם המיוחד, אשר שם המיוחד מורה 
על הכרתו ואמתתו. וזה, כי אות היו"ד מורה על שהוא אינו גוף, כי 
גדר הגוף הם הרחקים המתחלקים כאשר ידוע, והיו"ד אין אות קטן 
יו"ד  האות  ולכך  ואורך שיתחלק.  ברוחב  לו שעור  ואין  זה  מאות 
מורה על בלתי גוף וגשם, לכך האות הזה הוא עשירי שהעשירי הוא 

קודש לה' מן הגשם"

האות י' היא האות הקטנה ביותר, האות היסודית ביותר ממנה מורכבות 
שייכת  לא  היא  גופניים,  בממדים  נמדדת  אינה  היו"ד  האותיות.  שאר  כל 
כדי  נועדה  היא  רוחב,  ולא  אורך  לה  אין  בודדת,  נקודה  היא  הזה.  לתחום 
לתאר את הרעיון המופשט עוד לפני שהוא לבש צורה פה בעולם הזה. לכן 

זו האות שנבחרה לייצג את הקודש, את הבלתי נתפס בממדים הגשמיים.

"האות השני הוא הה"א, מורה כי הוא יתעלה מחויב המציאות, כי 
לשון ה"א כמו הא לכם זרע )בראשית מז, כג(, רצה לומר הנה נמצא לכם 
זרע. ובכל התלמוד ובמשנה כאשר שמשו בלשון הא לך, שמורה 

מלת הא על הישות ועל המציאות, ודבר זה ידוע"

הרב קוק כותב בראש מילין )אות ה"א( שהמילה "זרע" מורה על קיום חזק 
במציאות, "הנה נמצא לכם זרע". כמו שיוסף השתמש באות ה"א כשהוא רצה 
לעודד את המצרים שהם ישרדו את שנות הבצורת ויהיה להם קיום )בראשית מז, 
כג(, כך גם חכמים השתמשו באות ה"א כדי להוכיח שעניין מסוים הוא נכון 
וקיים באופן מוחלט ושאי אפשר לערער עליו, "הא לך". האות ה"א נועדה 
לבטא משהו שקיים, נמצא ונוכח במציאות, משהו שהוא "מחויב" בה ואין 

אפשרות אחרת בלעדיו.

הולך  שהוא  האותיות  בכל  אות  שאין  הוי"ו,  הוא  השלישי  "האות 
בשווי כמו הוי"ו שהוא כמו מקל, ואם יש לו ראש מעט הנה משיכתו 
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בשווי. וזה, כי השווי והיושר הוא הנצחי, שהשווי אין לו קצה כלל 
שכל אשר לו קצה יש לו סוף הוא הקצה, והוא יתעלה יש בו היושר 

בעצמו ולכך הוא נצחי..."

בה  אין  לצדדים,  יציאות  לה  אין  מאוזנת,  הכי  האות  היא  וי"ו  האות 
עקמימות כלשהי אלא היא ישרה כמו סרגל. זהו קו בלתי נפסק, ללא קצה, 

ללא התחלה או סוף. כך גם הקב"ה הוא ישר ונצחי, ללא התחלה וסוף.

"האות הרביעי הוא הה"א השניה ורצה לומר שממציאותו וישותו 
הה"א  המיוחד,  בשם  ההי"ן  שני  ולכך  שאמרנו.  כמו  הכל  נמצא 
הראשונה על שהוא יתעלה מחוייב המציאות בעצמו, והה"א השניה 

שהוא נותן המציאות אל הכל וזהו הה"א השניה"

ה"ה"א הראשונה" ו"הה"א השניה", שתיהן מעידות על הישות והמציאות 
ויש את הישות שניתנה לעולם  החזקה בעולם. יש את הישות של הקב"ה 
והה"א  עצמו  מצד  הקב"ה  על  מעידה  העליונה  הה"א  הקב"ה.  של  מכוחו 

התחתונה מעידה על קיומה של המציאות כולה אך ורק מכוחו.

כאמור, כנגד ארבעת התארים הללו של הקב"ה "באו ארבע אותיות בשם 
המיוחד", שם הוי"ה. כעת המהר"ל יפרט לנו כיצד ארבעת התארים וארבע 
לנו על ארבע דרכים מעשיות בהן עלינו ללכת  הוי"ה מורים  אותיות שם 

בעקבותיו של הקב"ה, על מנת להידמות לו ולהידבק בו.

כת חנפים – יו"ד

רחוקים  הם  אשר  השכינה  פני  רואים  אינם  ארבעה  שאמר  "וזה 
מהכרתו ואמתתו. כת חנפים, כבר אמרנו כי תאר הכרתו הראשון 
שהוא יתעלה בלתי גוף אשר כל גוף מתחלק. ודע כי אין מי שמתיחס 
אל הגוף המתחלק רק המחניף, כי דבר שאינו גוף לא יקבל חילוק 
ואין  בפניו  דברים  מדבר  לאדם  והמחניף  מחולקים,  חלקים  בשני 
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תוכו כברו, הרי הוא מתחלק לחלקים מחולקים אחד בפנים ואחד 
בחוץ והם שני חלקים שאין זה כזה וכאילו הם הפכים, ולא שייך 

דבר זה לבלתי גשמי שלא יתחלק לחלקים מחולקים"

החנף הוא אדם שכל הזמן עסוק בלקבל ולתת, הוא מחשבן ומעריך מה 
ֵיצא לו ומה הוא ירוויח בתמורה לכך שהוא יחניף ויעניק לשני. החנופה היא 
תמורת  האנשים  לבבות  את  לקנות  בניסיון  וממכר,  במקח  תמידי  עיסוק 

תשומת לב.

הבעיה היא שהחנף משתמש בדיבורו ללא כל תיאום עם פנימיותו, "אחד 
בפה ואחד בלב" )פסחים קיג ע"ב(. הוא כל הזמן נחלק לחלקים, פעם הוא אומר כך 
ופעם כך והכל לפי דרישות העולם הזה. במקום להשתמש בלשון כדי לגלות 
ומחולקת  חצויה  בהתנהגות  נוקט  הוא  שבו,  והאחת  הפנימית  המהות  את 

המאפיינת את הגוף הגשמי המחולק לאיברים שונים.

"והרי היו"ד מורה על הכרתו שאין בו חלק כי אין היו"ד מתחלק, 
ולפיכך  מחולקים,  לחלקים  מתחלק  שהוא  זה  הפך  הוא  והמחניף 

המחניף אין ראוי שיראה פני השכינה"

את השכינה, את הרעיון המופשט והאחדותי של הקודש, יזכה לראות רק 
מי שיתנהג כמו היו"ד הקטנה והמצטנעת שאינה רוצה לעצמה דבר.

כת לצים – ה"א

"ואחר כך אמר כת לצים שהולכים אחר דברי הבלים והבאי שאין 
להם מציאות, כמו דרך הלצים שמתעסקים בדברים של תהו וריק 
אין בו ממש, והלץ אשר הלך אחר הדברים שאין בהם ממש ראוי 

שיהיה מרוחק מן השם יתעלה אשר הוא מציאות מחוייב"

הלצים הם אנשים שכל הזמן מתלוצצים ו"מתעסקים בדברים של תהו 
והצגות חסרי  רואים סרטים  – מדברים על הבלים ללא כל תועלת,  וריק" 
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טעם, קוראים ספרים שלא היו ולא נבראו ולא יועילו גם בעתיד, הולכים 
לצפות במשחקי ספורט ועוד, זה מה שנקרא "מושב לצים" )תהלים א, א(. הלצים 
עושים צחוק מהכל, גם אם הם לא שמים לב לכך. הם עוסקים ב"דברים 
שאין בהם ממש" ושאינם מועילים לעולם, זו הגחכה של המציאות ולקיחתה 
בחוסר רצינות כאילו אין דברים חשובים שחייבים לעסוק בהם. לכן הלץ 
מרוחק מהקב"ה "אשר הוא מציאות מחוייב" וכל עניינו הוא עיסוק במהות 

ובעיקר של החיים.

הקב"ה הוא המהות והאמת שנמצאות בעולם, ואילו הלץ בוחר לעסוק 
בהבל ובדברים שכלל לא קיימים במציאות לאמיתו של דבר. הלץ מתרחק 
בהזיות על משחקים  חי  הוא  קיומו בעולם.  הוא מאבד את  ובכך  מהישּות 
וסרטים שכולם דמיון אחד גדול עד שהוא נתלש מהמציאות האמיתית ואינו 
ולהתמקדות  לרצינות  נדרשים  אנו  לעומתו,  השכינה".  "פני  לראות  זוכה 

במציאות ובמה שיש לתקן בה.

כת שקרנים – וי"ו

"ועוד אמר כת שקרנים, כי תאר הכרתו השלישי שהוא יתעלה נצחי, 
ודבר זה מצד כי הוא יתעלה שמו אמת וישר, כי האמת והיושר יש 
לו רגלים עומד קיים, שפת אמת ִתכון לעד ְוַעד ארגיעה לשון שקר 
)משלי יב, יט(. ודבר זה ידוע כי הוא יתעלה נצחי מפני שהוא אמת וישר 

שהאמת והיושר אין לו שנוי, ולכך אמר כי כת שקרנים אינם רואים 
פני השכינה בעבור שהם מרוחקים מן תאר השלישי"

"האמת והיושר יש לו רגלים עומד קיים". האמת, בסופו של דבר, היא זו 
שתחזיק מעמד לעולם, "שפת אמת ִתכון לעד". זאת לעומת השקר, שגם אם 
באופן רגעי יש לו קיום חזק ועוצמתי, לבסוף הוא ייכשל ברגליו ובלשונו, 
"ְוַעד ארגיעה לשון שקר". באותו אופן, מכיוון שהקב"ה הוא "האמת והיושר" 
"כת שקרנים אינם רואים פני  ואילו  וקיים לעולם,  "נצחי"  גם  הוא  עצמם, 
השכינה" מצד חוסר הקיום העצמי שלהם וכנגד האות השלישית בשם הוי"ה, 

האות וי"ו שעומדת ישרה ויציבה.
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כת מספרי לשון הרע – ה"א

"ואמר כת מספרי לשון הרע. כבר אמרנו כי תאר הכרתו הרביעי 
שהוא נותן מציאות לכל, והפך זה מספרי לשון הרע. כי הדבור הוא 
מתחייב מן האדם ונולד ממנו, לכך הוא פרי ותולדות האדם. לכך 
נקרא הדבור ניב שפתים, מלשון תנובה כי הוא פרי ותולדת האדם, 
השניה  הה"א  מורה  שכך  המציאות  מאתו  הושפע  יתעלה  והוא 
מיתה  דברי  ממנו  שמוליד  הוא  הרע  לשון  ובעל  המיוחד,  שבשם 

והעדר, כי זה ענין לשון הרע שמביא הריגה וחורבן המציאות..."

מכיוון שכל מהות האדם היא הדיבור, ממילא אם אנחנו מניחים שהאדם 
מנגד,  ונולד ממנו".  "הדבור הוא מתחייב מן האדם  אזי  מהותו  את  יממש 
מכיוון שהדיבור הוא המוציא אל הפועל את מחשבות האדם וכך הוא עושה 
"פרי" בעולם הזה, אנחנו צריכים להיזהר בדברים היוצאים מפינו שמא ֵיצאו 

מאיתנו פירות מורעלים.

האות הרביעית בשם הוי"ה, ה"א, מסמלת את העובדה שהקב"ה מעניק 
הוא  מכך.  ההפך  בדיוק  הוא  הרע  לשון  המספר  האדם  לעולם.  הקיום  את 
בורא מילים נוראיות, הוא יוצר "דברי מיתה והעדר" ומביא להרס וחורבן 

במציאות.

הקב"ה מוליד מציאות, וגם אנחנו על ידי הדיבור שלנו מולידים מציאות. 
מי שמשתייך לכת מספרי לשון הרע, במקום להביא חיים ושמחה לעולם הוא 

גורם לסכסוכים ולפירוק "וחורבן המציאות".

למאד  נפשו  ישמור  אז  האלו  הגדולים  הדברים  יבין  האדם  "ואם 
מן אלו ארבעה אבות נזיקין, החניפה והלצנות והשקר ולשון הרע 

אשר הם מרוחקים מתועבים בעיני ה' יתעלה"



100 | ללק למישי א לשוה האד, 

יום הכיפורים ולשון הרע

"... ולא תמצא סילוק שכינה ]אלא[ רק באלו החטאים בפרט, דהיינו 
כדאיתא  הרע.  לשון  אלילים,  עבודת  דמים,  שפיכת  עריות,  גילוי 
י(, יכול בטהרות  כג,  )דברים  רנד( ונשמרת מכל דבר רע  פיס'  )דברים  בספרי 
אין  ערוה.  לומר  תלמוד  מדבר?  הכתוב  ובמעשרות  ובטומאות 
השם?  וקללת  דמים  ושפיכת  אלילים  עבודת  מנין  ערוה,  אלא  לי 
תלמוד לומר ונשמרת מכל דבר רע. אי ונשמרת מכל דבר רע, יכול 
בטהרות ובטומאות הכתוב מדבר? תלמוד לומר ערוה. מה ערוה 
מיוחדת מעשה שגלו בה כנענים, אף כל שגלו בה כנענים מסלק 

שכינה. כשהוא אומר דבר, לרבות לשון הרע, עד כאן.

עבודת  שהם  חטאים  שלשה  כי  למעלה  אמרנו  כבר  כי  פירוש, 
וגילוי  בעיקר  לגמרי  כופר  שהוא  השם  קללת  שכן  וכל  אלילים 
עריות ושפיכת דמים מטמאים חלקי נפש האדם, ולשון הרע מטמא 
הלשון שהוא צורת האדם בכלל, ולכך הוא שקול נגד כל אלו שלשה 
חטאים. וכאשר הנפש מקולקלת ונפסדת האדם הוא בעל גוף לבד 
ואין השכינה שורה על הגוף, כי אם על הנשמה שנתן השם יתעלה 
מיוחדים  דברים  ארבעה  אלו  כן  על  העליונים,  מן  שהיא  באדם 

בסלוק שכינה"

"עבודת אלילים... וגילוי עריות ושפיכת דמים", כל אחת מהן מטמאת 
חלק אחר ב"נפש האדם" ונשמתו. כנגדן עומדת "לשון הרע" שמטמאת את 
"צורת האדם בכלל", כלומר את הנשמה בכללותה; והרמב"ם אף פסק זאת 
להלכה )הלכות דעות ז, ג(. מאחר "ואין השכינה שורה על הגוף, כי אם על הנשמה", 
אזי כאשר הנשמה טמאה אין לשכינה היכן לחול, ולכן ארבע העבירות הללו 

הן בולטות לרעה לעניין סילוק השכינה מהאדם.

מכיוון שכל שאיפותינו הן שהשכינה תחול עלינו ועל עם ישראל כולו על 
ידי כך שהקב"ה ימחל לנו, המסקנה היא שהחטא שנצרך לכפר עליו ביותר 

הוא החטא החמור של לשון הרע. 

זרה  ועבודה  הרע  לשון  עריות,  גילוי  בחומרת  עסק  המהר"ל  כה  עד 
שפוגעות בכל חלקי האדם ומסלקות את השכינה מישראל. מכאן יוביל אותנו 
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יום הכיפורים שעיקר עבודת היום בו היא הקטורת המכפרת  המהר"ל אל 
"תנא דבי רבי ישמעאל, על מה קטורת מכפרת? על לשון  על לשון הרע: 
הרע, יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי" )זבחים פח ע"ב(. מתוך כך ניכנס 

לעבודת הכהן הגדול ונעמיק בעניינו של יום התשובה הגדול.
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 חלק שישי – 
מלאכי יום הכיפורים

הקטורת מכפרת

ומֹלא  "ולכך מה שתמצא ביום הכפורים קטורת מיוחדת, שנאמר 
חפניו קטורת סמים דקה )ויקרא טז, יב(, מפני שאמרו ז"ל בפרק המזבח 
מקדש )זבחים פח ע"ב( תנא דבי רבי ישמעאל: על מה הקטורת מכפר? על 

לשון הרע, יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה שבחשאי...

ויש בזה גם כן סוד איך הקטורת מכפר על לשון הרע, שאמרו בפרק 
יש בערכין )ערכין טו ע"ב( רבי אבא בר חנינא אמר: ספר לשון הרע אין 
לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקודש, שנאמר יכרת ה' כל שפתי 
ואין  נכרת  שכבר  ומאחר  ד(.  יב,  )תהלים  גדולות  מדברת  לשון  חלקות 
כאן תקנה, הקטורת שהוא הקישור בו יתעלה, שלכך נקרא קטורת 
ולכך הקטורת בפרט  ידוע מסוד הקטורת,  וכאשר  קישור  מלשון 

מכפר על לשון הרע שנכרת מן השם יתעלה"

 – 'קיטרא'  נקראת  הקטורת  הקדוש,  הזוהר  של  הסוד  שפת  בארמית, 
'קשר'. קשר כה חזק עד שהקטורת של הכהן הגדול ביום הכיפורים מסוגלת 
את  גם  הקב"ה.  אל  ישראל  בעם  ביותר  והנידחים  האבודים  את  גם  לחבר 
החלבנה שריחה רע והיא סמל לרשעים, אנו כותשים ומערבבים יחד עם שאר 
סממני הקטורת, "שאם חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה" )כריתות ו, א(. כל 
יהודי, גם הרחוק ביותר כלפי חוץ, מקושר בתוך תוכו אל הקב"ה, וכך גם על 
עבירה דוגמת לשון הרע שהחוטא "נכרת מן השם יתעלה" בגללה, הקטורת 

יכולה לכפר.

ורצה  ע"א(  קסה  בתרא  )בבא  הרע  לשון  באבק  והכל  שאמרו  ומפני   ..."
לומר שאי אפשר לאדם במה שהוא אדם להיות נשמר מזה, ולכך 
אבל  זה.  על  מיוחדת  כפרה  שיהיה  ראוי  אין  השנה  ימות  בשאר 
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חטאו  את  לסלק  יש  המלאך  במדרגת  הוא  שאדם  הכפורים  ביום 
עד שיהיה כמו מלאך, ולכך ביום זה ראוי שיהיה קטורת זה לפני 
ולפנים שאין מקום ראוי לבא רק ביום הכפורים בלבד ושם מכפר 

על החטא הזה עד שהוא טהור לגמרי כמו מלאך"

לצערנו, גם אם לא כולנו נופלים בחטא לשון הרע, "הכל" נכשלים "באבק 
לשון הרע". בסופו של דבר כולנו בני אדם ואין באפשרותנו להישאר טהורים 
כמלאכים. אך "ביום הכפורים" בו אנו זוכים להיות "במדרגת המלאך", אנו 
צריכים לתקן את כל החטאים וגם את האבק הדק ביותר שלהם, באמצעות 

הקטורת שמאפשרת לנו להיות טהורים לגמרי כמו מלאכים.

הנושא של יום הכיפורים, עליו חוזר המהר"ל כמה פעמים, הוא הרצון 
שלנו להיות כמו מלאכים. ההבדל בין מלאך לבן אדם נעוץ בנושא שמעסיק 
אותו בחיים. מה שמעסיק את המלאך, כל הזמן, הוא רצון אביו שבשמים. 
'מלאך' הוא גם 'שליח', כל מה שמעניין אותו זה לעשות את שליחותו בשבילה 
הוא נברא. את בני האדם לעומת זאת, מה שמעניין אותם ברוב הזמן אלו 
המון דברים שמסיחים את דעתם מלהתמקד בעשיית רצון אביהם שבשמים.

לכן הקב"ה ברא את בני האדם כך שהם נוצרים תחילה כעוברים. כבר 
ראינו שהעובר מכופף, משתחווה אל ה', מעוניין כל כולו לעשות רצון בוראו. 
בשביל זה האדם נולד, בשביל לעשות את רצון קונו. אנו רוצים לשחזר את 
הקומה הזאת. המלאך הוא גם זה שמלמד את העובר תורה במעי אימו, העובר 
שייך לעולם המלאכים, לעולם השליחות. אנחנו רוצים לחזור ביום הכיפורים 

למדרגה העוברית הזו שקיימת בנו, למדרגת תודעת השליחות.

היחס בין הגוף והנשמה

"וכן כל המצות שצוה השם יתעלה ביום הגדול והקדוש, הכל לסלק 
הגופניות שבאדם עד שהוא כמו מלאך לגמרי. ולפיכך צוה לענות 
קדוש  האדם  שיהיה  עד  הגוף  את  ולמעט  לסלק  כדי  הכל  נפשו, 
כמו מלאך. ומפני כי הנשמה היא עומדת בגוף, ועם שהנשמה היא 
קדושה וטהורה היא עומדת בגוף, ולכך ראוי לגוף עדון שיהיה ראוי 
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וביום  כראוי.  הגוף  אצל  מיושבת  הנשמה  ואז  בו  לעמוד  לנשמה 
בחמשה  הנפש  ולענות  הגוף  למעט  יתעלה  השם  צוה  הכפורים 
נבדלת לבדה לעצמה  והיא  בגוף,  אין הנפש מיושבת  ואז  ענויים, 

מסולקת מן הגופניות והוא כמו מלאך"

ממנה.  הדעת  את  מה שמסיח  בכל  לטפל  עלינו  במשימה,  לעמוד  כדי 
הנשמה באה לעולם הזה בשביל לעשות את רצון אביה שבשמים, היא המלאך 
שבאדם, אלא שהגוף מפריע לה קצת. לכן אנו צריכים לעדן את הגוף עד 
שהוא "יהיה ראוי" ומתאים "לנשמה" והיא תוכל להתיישב "אצל הגוף כראוי". 
אנחנו צריכים ליצור את התנאים בגוף שיתאימו לנשמה כדי שהיא תוכל 
אנו  פעם בשנה  לכן,  הגוף.  הזה באמצעות  בעולם  פה  למלא את תפקידה 

נדרשים להזכיר לעצמנו את היחס בין הגוף לנשמה.

"ומפני כי יש לנפש חמשה שמות נפש, רוח, ונשמה, יחידה, חיה, 
נמצא שיש חמשה דברים בנפש, ולכך יש לה חמשה שמות לנפש, 

וכנגד זה חמשה ענויים למעט ולסלק הגופניות"

בתורת הסוד לנשמה יש חמישה שמות, "נפש, רוח, ונשמה, יחידה, חיה", 
וכנגדם "חמשה ענויים" ביום הכיפורים שנועדו כדי "למעט ולסלק הגופניות" 
ובכך לאפשר לנשמה להשתחרר מהסחות הדעת של הגוף ולהיזכר בתפקידה 

אליו היא נועדה בעולם הזה.

'חיה' – אכילה ושתיה

אכילה  עינוי  זה  וכנגד  חיה  שהיא  מפני  חיה  נקראת  הנשמה  "כי 
ובזה אין הנפש מיושבת בגוף  והוא מיעוט החיות הגופני,  ושתיה 

כאשר ימעט חיותו הגופני"

לפי המהר"ל כאן, במדרגה העליונה ביותר שלה "הנשמה נקראת חיה". 
הנשמה במובן העליון שלה יודעת שמה שנותן לה חיים זו רק הדבקות בה' – 
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"ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כלכם היום" )דברים ד, ד(, "כי ֹמצאי מצא חיים" 
)משלי ח, לה(. בעשרת ימי תשובה אנחנו מתפללים "כְתבנו בספר החיים", "זכרנו 

לחיים" )תפילת שמונה עשרה( ועוד. לכן ביום הכיפורים, בשיאם של ימי התשובה, 
צריך לחדד את השאלה מהם החיים אליהם אנו מתפללים.

לפעמים חיי היום-יום גורמים לנו לחשוב שאת הכוח שלנו אנחנו מקבלים 
מהחומר. ביום הכיפורים אנחנו מענים ומזככים את הנפש בהימנעות מאכילה 
ושתיה כדי שהיא תזכור מי היא באמת, כדי להזכיר לה שאת החיים האמיתיים 

היא מקבלת מהרוח ולא מהחומר.

יחידה  היא  שהנשמה  יחידה,  שם  נגד  המטה  תשמיש  "ואיסור 
יחידה,  שהיא  הנפש  כמו  לגוף  אחדות  שיהיה  ראוי  בגוף  ועומדת 
)בראשית  והיו לבשר אחד  ידי תשמיש שנאמר  ואין אחדות אלא על 
ב, כד(. ואחדות זה כאשר הוא מזדווג ומתחבר אל אשתו אז יש כאן 

הנפש  אז  אשתו  עם  ואחדות  חבור  כאן  יש  וכאשר  לגוף,  אחדות 
שהיא יחידה מיושבת אצל הגוף, לכך כאשר ממעט תשמיש המטה 

הוא ממעט אחדות הגופני ואז אין הנפש מתיישבת בגוף"

מדרגה נוספת בנשמה נקראת "יחידה". הכוונה היא שהנשמה מרגישה 
אחדות עם עצמה, היא לא זקוקה לשלמות מבחוץ אלא היא עומדת כיחידה 
בפני עצמה ללא תלות בעזרה מגורם נוסף שנמצא מחוצה לה. לעומת זאת, 
בעולם החומרי אין אפשרות לדבר כלשהו לעמוד בפני עצמו. החומר זקוק 
לקשר עם סביבתו ואחרת אין באפשרותו להתקיים. אם לצמח אין אדמה 
ומים הוא לא יצליח להתקיים, אם לבעלי החיים אין חמצן הם לא ישרדו, 
וגם האטומים המרכיבים את כל עולם החומר תלויים בקשרים בין החלקיקים 

השונים.

חשוב מאוד להבליט לעצמנו את העובדה שהנשמה היא עצמאית, שהיא 
לא זקוקה לגוף. לנשמה יש חיות משל עצמה, היא "חיה" והיא גם מתפקדת 
כ"יחידה" עצמאית בפני עצמה שאינה תלויה בגוף. אמנם מאחר שהנשמה 
כדי  בנשמה,  אחדות  שיש  כמו"  לגוף  אחדות  שיהיה  ראוי  בגוף,  "עומדת 

שהגוף יהווה מקום מושב ומשכן ראוי לנשמה.
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במישור של הגוף, האדם מרגיש תחושת חיסרון תמידית. הוא יודע בתוך 
תוכו שהוא לא מסוגל להסתדר כאן בעולם הזה לבד. קשה לאדם להיות 
לבד ותחושת עצבות משתלטת עליו בכל פעם שהוא מוצא זמן להרהר בכך 
עם עצמו. התרופה לכך היא להתחתן, למצוא את החצי השני ולהתחבר אליו 

באופן מוחלט גם ברובד של הגוף בתשמיש המיטה.

אלא שאז, לאחר שהאדם השלים את חסרונו הגופני, הוא שוכח לזמן מה 
את החיסרון הטבוע בו וגם הנשמה שוכחת את עניינה ותפקידה בעולם. לשם 
כך נועד איסור תשמיש המיטה ביום הכיפורים, הוא מזכיר לנו את ההבדל 
בין הגוף החסר לבין הנשמה האחדותית, "לכך כאשר ממעט תשמיש המטה 

הוא ממעט אחדות הגופני ואז אין הנפש מתיישבת בגוף".

שליחות ללא תלות

ביום הכיפורים אנחנו רוצים לחדד את העובדה שהנשמה, האישיות שלנו, 
ורוחנית כמו של מלאך. מה  רוצים אישיות עצמאית  היא עצמאית. אנחנו 
שמפריע לנו לתפקד כמו מלאכים בעולם הזה, הוא העובדה שאנחנו תלויים 
בדברים אחרים מלבד הרוח. כולם רוצים ללמוד תורה, לעשות מעשים טובים 
וכדומה, אבל קודם כל צריך לאכול ולשתות, לפרנס את האשה והמשפחה 

ועוד. אנחנו תלויים בצרכי הגוף ומשועבדים אליו.

התוצאה היא שהאדם מפתח תלות בגורמים רבים והתלות הזו מצמצמת 
את היכולת למלא אחר השליחות שלו בעולם. יום הכיפורים זה הזמן שבו 
צריך לברר האם אנחנו נאמנים לגמרי לשליחות שלנו, האם אנחנו יכולים 
לתפקד ולהסתדר ללא תלות בגורם מסוים. אנחנו צריכים להקשיב לשליחות, 
להקשיב למלאך שבנו. הנשמה לא זקוקה לאכילה ושתיה ואפילו לא לעזר 
כנגדה. מתברר שאנחנו לא זקוקים לדבר, זה מחדד את תודעת השליחות 

שלנו ומכניס לנו קצת פרופורציות לחיים.

אם אדם יימצא בתודעה של שליחות גדולה, באותו הרגע הוא יניח את 
ה, סא( שברגע  ב  )שבת  איה'  ב'עין  כותב  קוק  הרב  לנפשן.  החומר  דרישות  כל 
שאדם יוצא למלחמה, הוא שם את הכל בצד. לא מעניין אותו אם יש או אין 
אוכל, אם אשתו צריכה אותו או לא, יש מלחמה ומוכרחים לנצח. השליחות 
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כובשת את הלב ודוחקת הצידה את כל ענייני החומר. כך גם רופא שעסוק 
בהצלת חיים לא עוצר את הניתוח לארוחת צהריים או כדי לפגוש את אשתו. 
תודעת השליחות כובשת אותו ולכן הוא אפילו לא חושב על כך שהוא תלוי 

בצרכי הגוף.

את  לעצמנו  לחדד  שבנו,  השליחות  תודעת  את  לחדד  רוצים  אנחנו 
ההבנה שאנחנו לא תלויים בענייני החומר. אם נתבונן על הכהן הגדול ביום 
הכיפורים – כל עם ישראל מונח על הכתפיים שלו, הוא השליח של כל העם 
הכיפורים  יום  ליל  כל  לאורך  ישן  לא  הגדול  הכהן  לכן  הזה.  ביום הקדוש 
ובנוסף, שבוע ימים לפני כן הוא מפריש את עצמו מאשתו. כדי שהכהן הגדול 
יוכל לשמש כשליח נאמן של עם ישראל, קודם כל הוא צריך לברר לעצמו 
את תודעת השליחות ואת העובדה שהנשמה שלו כלל לא תלויה בגוף. רק 

כך אפשר למלא את שליחותנו בעולם הזה כראוי.

'נשמה' – רחיצה

כ,  )משלי  נר ה' נשמת אדם  "ואיסור רחיצה כנגד שם נשמה, על שם 
כז(. שהנשמה היא מאירה כי היא הזיו והניצוץ אשר שופע מן השם 
יתעלה, וכאשר יש לגוף רחיצה שהיא מעדן הגוף עד שיש לו זיו, אז 
הנשמה מתיישבת אצל הגוף. וכאשר ממעט את הגוף מן הרחיצה 
שהיא עדון הבשר אז אין הנפש מתיישבת בגוף במה שנקרא נשמה 

על שם נר ה' נשמת אדם"

הנשמה מאירה. להאיר זה לתת משמעות לחיים הגופניים פה בעולם הזה. 
משה רבנו האיר את הגוף שלו בחייו, "וירא אהרן וכל בני ישראל את משה 
והנה קרן עור פניו" )שמות לד, ל(. הגמרא )ברכות ה ע"ב( מספרת על רבי יוחנן שהגוף 
שלו האיר עד כדי כך שכאשר הוא הפשיל את השרוול וגילה את הזרוע שלו 

החדר הוצף באור בוהק.

כשהנשמה מאירה, לא צריך את הרחיצה של הגוף, הוא כבר נקי ומבריק. 
אנחנו רוחצים את הגוף כדי להסיר ממנו את הלכלוך המעשי שהצטבר עליו 
הכיפורים  יום  לו להאיר. אבל ברגע שמגיע  ולאפשר  ימי המעשה  במהלך 
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ואנו מונעים מהגוף את הרחיצה, למעשה אנו מזכירים לנשמה שההארה של 
הגוף, הזיו, היופי והאור של החיים, לא באים מהגוף אלא ממנה, אנו מזכירים 

לנשמה ש"היא הזיו והניצוץ אשר שופע מן השם יתעלה".

'נפש' – סיכה

"ואיסור סיכה נגד שם נפש שהיא נקראת נפש במה שהיא עומדת 
בעצמה, כי כן יבא לשון נפש על עצם הדבר. ומפני שהנשמה היא 
וטומאה  פחיתות  דבר  שום  מקבלת  שאינה  בעצמה  עומדת  עצם 
שנתת  נשמה  ע"ב(  ס  )ברכות  ז"ל  חכמים  שאמרו  כמו  טהורה  היא  רק 
נגד זה הוא איסור סיכה שהסיכה הוא מסלק הגוף מן  בי טהורה, 
אצל  מיושבת  הנפש  ואז  טהור  שהוא  עד  הפחיתות  ומן  הזוהמא 
בגוף  מתיישבת  הנפש  אין  אז  הסיכה  מן  האדם  מענה  ואם  הגוף, 

במה שהיא נקראת נפש"

איסור סיכה הוא האיסור למרוח שמנים ומשחות על הגוף. כאשר אנו 
סכים את הגוף ומעדנים ומטהרים אותו, זה מאפשר לנשמה להתיישב בגוף 

בנחת.

שלנו,  בנשמה  שלנו,  בנפש  להיזכר  רוצים  אנחנו  הכיפורים  ביום  אך 
היא  הנפש,  שלנו,  שהמהות  נזכרים  אנחנו  היא.  בי טהורה"  "נשמה שנתת 
לעצמנו  מזכירים  אנחנו  מבחוץ.  לכלוכים  סופגת  לא  לעולם  היא  טהורה, 
שהנשמה לא צריכה את הניקיון של הגוף משום שהניקיון שלה הוא פנימי 

ותמידי.

ה"נפש" שלנו "עומדת" בפני "עצמה" ואת הנקודה הזו בדיוק נועדו כל 
האיסורים האלו להזכיר לנו.
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'רוח' – נעילת הסנדל

"ואיסור נעילת הסנדל הוא נגד מה שיש לנפש שם רוח, כי נקראת 
רוח על שם שהנשמה עצם דק רוחני בלתי גשמי, ולכך נקראת בשם 
רוח נושא ומגביה את האדם עד שהוא נושא את רגליו מן הארץ. 
וכן תמצא כי ענין הרוח שהוא נושא את אחר כמו שכתוב ותשאני 
רוח  הרוח במה שהוא  כי  יח(,  א,  )מלכים  ישאך  ה'  ורוח  יב(,  ג,  )יחזקאל  רוח 
מנושא מן הארץ, ולכך הוא נושא. וכאשר יש לגופו נעילת סנדל אז 
הוא מנושא מן הארץ ואז מתיישבת הנפש אצל הגוף במה שנקרא 
רוח על שהוא נבדל ומנושא מן הארץ, אבל כאשר אין לו נעילת 
סנדל ורגליו נוגפות בארץ ואינן מנושאות מן הארץ, אז אין הנפש 
מתיישבת בגוף מצד שם רוח על שם שהיא עצם רוחני מנושא מן 

הארץ"

"הנשמה" היא "עצם דק רוחני בלתי גשמי". כלומר השיקולים והסברות 
שלה לא באים מהעולם הארצי והגשמי אלא מתוך עולם רוחני של טהרה 

ונקיות הדעת, עולם שמתרומם מעל למישור החומרי הגס.

לא מצאנו בטבע חיה שנועלת מנעלים, אבל מצאנו שבני האדם מקפידים 
מאוד על סוג הנעליים שלהם. אנשים נועלים נעליים כדי להעיד על עצמם 
שהם חשובים, שהם מורמים מארץ. לכן כשהאדם נאלץ ללכת בלי נעליים, 
הוא בהכרח נאלץ לשאול את עצמו מה מרים ו"מגביה" אותו מעל הארץ. 
צריך  שלא  ההבנה  תנבע  ומכאן  הרוח,   – להיות  מוכרחת  תהיה  התשובה 
לנעול נעליים כדי להראות לעצמנו ולסביבה שאנחנו לא שקועים באדמה 
אלא שצריך להשקיע בפיתוח הרוח שבנו. "של נעליך מעל רגליך" )שמות ג, ה(, 
הכהנים בבית המקדש היו הולכים יחפים, הרוח היא שנשאה אותם לכל מקום 

אליו הם רצו ללכת, "ותשאני רוח".

בר  ברגליו  דמנעלים  מלך,  סוס  דעל  ע"א(:  קנב  )שבת  ז"ל  אמרם  "וזה 
כי  לומר  ורוצה  מיניה.  טב  וקביר  דחפיר  הא  ולא  הא  דלא  חורין, 
מי שהוא מנושא מן הארץ עד שרוכב על סוס, זהו מלך לפי שהוא 
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שאינו  מנושא  שהוא  ברגליו  מנעלים  לו  שיש  ומי  לגמרי.  מנושא 
הפחות  לכל  כי  לומר  רצה  חורין,  בר  הוא  הארץ  על  לגמרי  הולך 

נחשב בר חורין שיש לו התנשאות במה שאין אחר משעבד בו..."

עושים  שהיו  הראשון  הדבר  מלחמה,  בזמן  רבות,  לא  שנים  לפני  עד 
את  לאדם  ברגע שלוקחים  הנעליים.  את  להם  לקחת  זה  המלחמה  לשבויי 
הנעליים הוא נשאר תקוע במקומו בארץ. אפשר לראות בתמונות ממלחמות 
של  ערמות  ולידם  המצרים  החיילים  כל  את  הכיפורים  ויום  הימים  ששת 
בנוחות  ללכת  אפשרות  לו  אין  תקוע,  הוא  נעליים  ללא  אדם  בן  נעליים. 

ובמהירות כרצונו כ"בן חורין", הוא עבד.

היו  חורין  יחפים בעוד שבני  הולכים  היו  יותר, העבדים  בעבר הרחוק 
הולכים עם נעליים. בן חורין אמיתי זה אדם שהוא לא עבד של קרקע הארץ, 
שהמישור הארצי לא מקרקע את רוחו מטה. הוא מתרומם, יש לו נעליים 

שמנשאות אותו מעל הארץ ומאפשרות לו חופש תנועה לפי רצון רוחו.

ביום הכיפורים אנחנו רוצים להטמיע בנפשנו את התודעה "שהיא עצם 
רוחני מנושא מן הארץ", שהיא בת מלך שכלל לא צריכה נעליים כדי להתנתק 
מהמישור הארצי והחומרי. לכן ביום הכיפורים הדבר הטוב ביותר הוא להיות 

יחפים או עם גרביים ולכל הפחות שלא לנעול נעליים נוחות מדי.

את  למעט  הם  וכולם  בתורה  הכתובים  ענויים  חמשה  הם  "אלו 
הגופניות מן הנשמה עד שהיא קדושה לגמרי מן הגוף כאשר ראוי 

אל הנשמה"

נועדו כדי לרמוז  'נבדלת'. כל חמשת העינויים הללו  "קדֹושה" מלשון 
לנו שאנחנו נבדלים מהגוף ולא תלויים בו. חמשת העינויים מובילים אותנו 
להבנה שיש לנו עצמאות רוחנית, שבאנו לעולם הזה כמלאכים כדי למלא 

אחר השליחות והייעוד שלנו.
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 חלק שביעי – 
החטא הישראלי

למעט את הגוף ולהגדיל את הנשמה

"וכן תמצא עוד כל מעשה יום הכפורים הכל כדי לסלק ולמעט את 
הגוף, ולכך ביום הזה דוקא הותר לו לבא לפני ולפנים. וזה, כי מקום 
קודש  הוא  ולכך  הגשמי,  מן  לגמרי  מקודש  הוא  הקדשים  קודש 
קדשים ולא היה שם רק הארון אשר שם מונחים הלוחות והתורה 

השכלית אשר אין לתורה שהיא שכלית שום ענין אל הגשמי..."

כל עניינו של "יום הכפורים" הוא "לסלק ולמעט את הגוף" ובכך לאפשר 
לנשמה לגלות את עצמה. לכן שיאו של ה"יום הזה" הוא הרגע בו הכהן הגדול 
והנבדל ביותר מן הגשמיות.  ולפנים", למקום המקודש ביותר  "לפני  נכנס 
בקודש הקודשים אין שום דבר גשמי, "רק הארון אשר שם מונחים הלוחות 

והתורה השכלית".

שנה שלמה הכהן הגדול מחכה לרגע הזה בו הוא ייכנס לקודש הקודשים 
הברית  לוחות  מונחים  שבתוכו  ארון  זה  שם  שיש  מה  כל  נכנס,  וכשהוא 
והתורה. בבית המקדש יש אינספור מקומות בהם עובדים עבודה, מקריבים 
קורבנות, מתאמצים ופועלים. לעומתם, בקודש הקודשים רק הרוח והחכמה 
נמצאות, לעבודה ולפעילות הגופנית והחומרית אין שם מקום ולכהן הגדול 
לא נותר דבר מלבד להניח שם את הקטורת ה"דקה מן הדקה" )יומא ד, ד( כנשמה 

שהיא "עצם דק רוחני בלתי גשמי".

מתברר שהעולם הרוחני הוא עצמאי, שהוא אינו תלוי בחומר ושיש לו 
עוצמות משלו וסדר יום משלו, בן חורין.
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למנצח על השמינית

"ואמר בזאת יבא אהרן )ויקרא טו, ג(, ובמדרש )ויקרא רבה כא, ו(: בזכות התורה 
וזאת התורה )דברים ד, מד( ובזכות המילה זאת בריתי )ישעיה נט, כא(. ורצה 
נתונים תחת הטבע  זאת שאינם  לומר מפני שיש בישראל מעלה 
להם  נתן  ולכך  הגשמית,  הטבע  על  מדרגתם  אבל  גשמית  שהיא 
ימי הטבע  ימים הם  השם יתעלה המילה ביום השמיני. כי שבעה 
את  הקב"ה  שברא  בראשית  ימי  שבעת  נגד  שהם  גשמית  שהיא 
הטבע הגשמית, וביום השמיני שהוא על מספר שבעה צוה המילה 

מה שחסר בטבע הגשמית שהיא הערלה"

עם ישראל הוא עם מופלא, הטבע לא מצליח לנצח אותו. עברנו אינספור 
מלחמות, גלויות, שעבודים, אבל דבר לא שובר את רוחנו. אנחנו עם שיש לו 
כוח על-טבעי, על-היסטורי, על-אנושי. אחד המאפיינים הידועים ביותר של 

העם היהודי הוא ברית המילה, שנעשית ביום השמיני ללידה.

והזמן מוגבל במספר שבע – שבעה  העולם החומרי נמדד תמיד בזמן, 
ימים בשבוע. ברית המילה נעשית ביום השמיני כדי לסמן לנו שאנחנו 'עם 
עם  אנחנו  לו.  יכולים  לא  והטבע  שהזמן  עם  שאנחנו  הטבע,  מעל  הנצח', 
שהטבע לא יכול לעמוד בפניו ולכן אנו מחויבים לפרוץ את גבולות הטבע 
האנושי ולהוביל אותו ואת האנושות כולה אל העולם הרוחני העליון. אנחנו 
צריכים להסיר את השיקולים הנמוכים והמוגבלים מהעולם, עלינו לפתוח את 

הפתח לאנושות אל גדולתה של התורה, "למנצח על השמינית" )תהלים יב, א(.

"ולכך ראוי לכהן להיות נכנס לפני ולפנים, שמקום זה מקודש ונבדל 
התורה  ובזכות  המילה  בזכות  קדשים  קודש  שנקרא  הגשמי  מן 
הכפורים  ביום  שהיו  ההזאות  כל  ולכך  הגשמית.  טבע  על  שהיא 
לפני ולפנים היו שמונה אחת למעלה ושבע למטה. וזה כי האחת 
למעלה היא כנגד המדרגה שהיא על הטבע שהיא למעלה ושבע 
ודבר  ולפנים  לפני  נכנס  כאשר  כי  וזה,  הטבע.  כנגד  שהם  למטה 
זה ביום הכפורים אשר היה לו עינוי נפש הוא הסרת הגוף הגשמי 
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ונכנס במחיצה שהוא על הגשמי, הוצרך הזאות אחת למעלה ושבע 
למטה, ושאר הזאות הם שבע בלבד. וכן כל שאר מצות המיוחדות 

ביום הזה הכל בשביל זה"

מכוח המדרגה העל-טבעית שלנו, גם את חיי הטבע שלנו אנחנו חיים 
בצורה אחרת. עם ישראל חי וקיים אך ורק בזכות המילה ובזכות התורה, 
ולכן גם החיים הרגילים ו'הטבעיים' שלנו הם למעשה חיים מסוג אחר. אנחנו 
עם ישראל, וכדי לגלות את מדרגתנו האמיתית צריך להתבונן אל המדרגה 
השמינית – "שמונה" הזאות, "אחת למעלה ושבע למטה". "וכן כל שאר מצות 
המיוחדות ביום הזה" כולן נועדו כדי לגלות את המדרגה השמינית הטמונה 

בנו.

"כי כאשר יום זה מיוחד להסרת הגופנית ודבר זה מיוחד לישראל, 
תורה  ולכך אמרה  בגוף,  מוטבע  נפש בהמית  ישראל  נפש  אין  כי 

שיקח מאת בני ישראל שני שעירים..."

אומות העולם נמשלו לחיות – בבל לאריה, יוון לנמר, פרס לדוב ועוד 
יצר הקיום בלבד, לכן הן  ועוד. מה שמניע את אומות העולם בחיים הוא 
נקראות גם "משפֹחת האדמה" )בראשית יב, ג(. האדמה היא זו שדוחפת אותם, היא 
זו שנותנת להם את המוטיבציה לחיים. כך גם העמים האלו מתנהגים אחד 
כלפי השני, כמו חיות בג'ונגל, מה שמעסיק אותם זו רק השאלה איך לתקוף 
את העם החלש ואיך להיות האומה החזקה ביותר במרחב האדמה שמסביבם. 

התכונות האלו מגיעות מכוח הנפש הבהמית שלהם.

לעומתם, אצל עם ישראל הכוח שמניע את החיים מגיע מהרוח, והרוח 
היא כל מה שמעניין אותנו. כשאנחנו מרגישים שהערכים אצלנו קהו במקצת, 
מיד אנחנו מתוסכלים ומתחילות הפגנות ומחאות. לכן אנחנו שומעים על כך 

שכולם מחפשים משמעות בחיים, מחפשים את הרוח שמניעה אותנו.

כדי לברר את ההבדל הזה בינינו לבין אומות העולם, הכהן הגדול לוקח 
של  מעלתם  על  שמורה  לה'  אחד  שעיר  שעירים".  "שני  הכיפורים  ביום 

ישראל, ושעיר אחד לעזאזל.
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החטא הישראלי

על  מורה  ולפנים  לפני  דמו  הובא  אשר  הזה  השעיר  כי  מפני   ..."
מעלת נפש ישראל אשר יש לנפש שלהם הסרה מן הגופניות, ולכך 
הובא הדם לכפר לפני ולפנים אשר הוא קדוש ומקודש מכל גוף, 
ואם כן החטא בישראל, אחר שנפשם קדושה וטהורה מצד עצמם, 
וטהורה,  קדושה  עצמם  מצד  נפשם  שהרי  הנפש,  עצם  מצד  אינו 

שאם לא כן לא יהיה ראוי להביא הדם במקום קודש הקדשים.

אבל החטא הזה אינו מצד נפש ישראל רק הוא בשביל גרוי השטן 
אשר הוא מתגרה בישראל ומצד הזה בא החטא... ולכך אמרה תורה 
עד  במדבר  השעיר  וישלח  השני  השעיר  על  ישראל  עונות  שיתן 

שיקח חלקו מן ישראל אשר יש לו אצלם"

כמו שהמהר"ל אמר מקודם, "אין נפש ישראל נפש בהמית מוטבע בגוף". 
כלומר הנפש הבהמית אמנם לפעמים מצליחה להשתלט עלינו ולהוביל אותנו 
לחטאים, אבל זה חיצוני בלבד – כי החטא בישראל "אינו מצד עצם הנפש, 

שהרי נפשם מצד עצמם קדושה וטהורה".

הרצון הפנימי שלנו הוא קודש קודשים, כל מה שאנחנו באמת רוצים הוא 
לעשות את רצון אבינו שבשמים. את כל כוחות הגוף שלנו, גם החייתיים 
"ֱהֵוי עז כנמר וקל כנשר  ביותר, אנו רוצים לרתום לטובת הדבקות בה' – 
ורץ כצבי וגבור כארי" )אבות ה, כ(. "יששכר חֹמר גרם" )בראשית מט, יד(, "חמור בעל 

עצמות סובל עול תורה" )רש"י שם(.

לעומת אומות העולם, עם ישראל צריך לתת דוגמא אישית ולהוות מורה 
דרך להתנהלות הלאומית הראויה. דוד המלך אומר: "ואדברה בעֹדתיך נגד 
היה מגיע למפגשים הדיפלומטיים של  דוד  )תהלים קיט, מו(,  מלכים ולא אבוש" 
המלכים, ולמרות שמי שאינו מתנהג שם כנחש – פשוט לא שורד, דוד בחר 
בדרך אחרת: "ואדברה בעדתיך", דוד מלך ישראל היה נושא שם נאומים 
"לא אבוש" אומר דוד המלך, יש לי משימה לאומית  מלאים בדברי תורה. 
ניתן להתנהל באופן מוסרי גם  להשלים – להראות למלכי האנושות כיצד 

במישור הלאומי.
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את כל אותם המלכים האנושות שכחה כבר מזמן, אבל "דוד מלך ישראל 
חי וקיים" )ראש השנה כה ע"א(. ספר התנ"ך הוא הספר הידוע ביותר בעולם וספר 
תהלים הוא אחד הספרים הנקראים והמשפיעים ביותר מתוכו. אין עוד ספר 
עם השפעה כה רבה על האנושות כמו ספר תהלים. דווקא כאשר עם ישראל 

ומנהיגיו שומרים על הזהות שלהם, כך הם משפיעים יותר ויותר.

נכון שלפעמים אנו חוטאים, אבל זה חיצוני בלבד, זה מצד "גרוי השטן 
העולם  אומות  עם  שלנו  המגע  מצד  כלומר  בישראל".  מתגרה  הוא  אשר 
וההשפעות השליליות שאנו סופגים מהן. ביום הכיפורים בו אנו מתבודדים 

עם עצמנו, מתגלה האמת ו"השעיר השני" משולח למדבר לעזאזל.

הכהן הגדול נותן את עוונות ישראל על השעיר השני כדי לחדד לכל 
פירוק,  מי אנחנו. השלכת השעיר לעזאזל מהצוק במדבר מבטאת  ישראל 
התפרדות, ניתוק. הווידוי במהותו הוא אמירה 'זה לא אני, זה חיצוני לי'. כמו 
שאומר הרמב"ם )הלכות תשובה ב, ד( שבתשובה ובווידוי אנו מגדירים שהחטאים 
הם לא באמת אנחנו, שבתוך תוכנו אנו רוצים לדבוק בה' בלבד ולכן את 

החטאים אנו זורקים ומשליכים מאיתנו.

"וחס ושלום לא שיהיה כאן הקרבה אליו כלל שהיא העבודה, 
כי החטאים  אותו החוצה,  הוא ששלח  ושלח את השעיר  נקרא  רק 
בישראל אינם מצד עצמם רק מצד החוץ באו דהיינו מצד יצר הרע, 

ודבר שבא מצד החוץ אפשר שישלח אותם גם כן מעליו"

השעיר הוא לא קורבן, להפך. כתוב בתורה "וִשַלח את השעיר", הכוונה 
נובעים  בישראל  החטאים  שניתן.  כמה  עד  החוצה  אותו  שמרחיקים  היא 

מהשפעות חיצוניות ורחוקות שלא שייכות אלינו.

הגורל

וכאן  מזה,  זה  מתחייב  הגורל  כי  גורלות  עליו  שיתן  צריך  "ולכך 
מפני שהם מקריבים קרבן לפני ולפנים מורה על מעלת נפשם מצד 
עצמם, מזה בעצמו מתחייב שישלחו שעיר לעזאזל, כי יש ליצר 

הרע הוא השטן חלק בישראל וישלחו אותו מעליו"
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כשמטילים גורל חייבים שיהיו לפחות שתי אפשרויות, "כי הגורל מתחייב 
זה מזה". כלומר הגורל במהותו מצביע על כך שיש פה שני דברים דומים 
ושונים בו-זמנית, שני דברים דומים שיש להבחין ביניהם ולגלות את השוני 
ביניהם. לכן המשנה )יומא ו, א( אומרת ששני השעירים "מצוותן שיהיו שניהן 

שווין" ודומים במראה, על אף שבפנימיותם יתברר השוני הגדול ביניהם.

כך גם עם ישראל, כיוון שיש לנו נשמה קדושה, אזי בהכרח החטאים 
שלנו לא מייצגים את פנימיותנו הנשמתית. מכיוון שישראל שייכים לפני 
חיצוניות  כתוצאה מהשפעות  מגיעים  היא שכל החטאים  ולפנים, המסקנה 

בלבד ו"מזה בעצמו מתחייב שישלחו שעיר לעזאזל", למדבר הרחוק.

"ואם לא היו הגורלות רק היה מקריב השעיר בפנים בעצמו והיה 
חטא  באולי  כי  אפשר,  אי  זה  דבר  מפני  בעצמו  השעיר  משלח 
ישראל הוא מצד נפשם ומצד עצמם ולא שייך לשלח החוצה, אבל 
דבר זה שישלח השעיר הוא מצד השעיר שנכנס דמו לפני ולפנים, 
בזה נראה טהרת וקדושת ישראל מצד עצמם מפני הקרבן שהוא 

לפני ולפנים"

מדוע צריך להטיל גורל, שואל המהר"ל, ועונה שהגורל מרמז לנו ששני 
השעירים הם שני צדדים של אותו המטבע, שניהם קשורים זה בזה ממש. אם 
כל שעיר היה נבחר בנפרד בפני עצמו, היה ניתן לומר שכל אחד מהם שייך 

מצד עצמו לישראל, גם השעיר לעזאזל שמורה על חטאיהם של ישראל.

אך לא כך. השעיר לעזאזל נשלח אל מחוץ למחנה אך ורק מצד שהוא 
עומד כדבר מנוגד לשעיר לה' "שנכנס דמו לפני ולפנים", כדי להצביע על 
מעלתם הפנימית של ישראל. התלות הזו של השעיר לעזאזל, שמייצג את 
חטאיהם של ישראל, בשעיר לה', מעידה על כך שהוא רק גורם לוואי חיצוני 
ובלשונו  לגמרי.  וקדושים  טהורים  הם  ושבעצמיותם  לישראל  מהותי  ולא 
של המהר"ל: "דבר זה שישלח השעיר הוא מצד השעיר שנכנס דמו לפני 

ולפנים, בזה נראה טהרת וקדושת ישראל".
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"ודבר זה מה שישראל הם קדושים וטהורים מצד עצמם מפני שיש 
להם נפש טהורה וקדושה וחטאים של ישראל הם חטאים מבחוץ 
דהיינו מצד יצר הרע. לא כמו האומות אשר חטא שלהם הוא מכח 

נפשם"

בהגדרת מהותם, שאר העמים מרוכזים כל כולם בקיומם הגשמי ובהצלחתם 
במישור החומרי בעולם הזה על חשבון העמים שמסביבם, 'משפֹחת האדמה'. 
החטא גם הוא שייך למישור החומרי ולכן עולה מכך שה"חטא שלהם הוא 

מכח נפשם", כלומר המהות שלהם סובבת בעיקרה סביב החטא.

הפנימי שלנו  הרצון  אלוהים.  הוא קרבת  אותנו  מה שמעניין  לעומתם, 
הוא קודש קודשים וכל מה שאנחנו באמת רוצים הוא לעשות את רצון אבינו 

שבשמים, כמו שהסביר המהר"ל לעיל.

איש שעיר ואיש חלק

"אמרו במדרש )בראשית רבה סה, טו(, ואנכי איש חלק )בראשית כז, יא(. רבי לוי 
שיער,  בעל  והוא  קווצות  לו  שיש  מי  פירוש  לקווץ,  ]משל[  אמר: 
וקרח שהיו על שפת הגורן, עלה המוץ בקווץ ונסתבך בשערו, עלה 
המוץ בקרח ונתן ידו על ראשו והעבירו. כך עשו הרשע כל השנה 
כולה הוא מתלכלך ואין לו במה יתכפר, אבל יעקב אבינו אינו כך 
בא יום הכפורים ומתכפר, כדאמר כי ביום הזה יכפר עליהם )ויקרא טז, 

ל(, עד כאן"

המדרש אומר שאדם שלא הסתפר והתגלח ונכנס לגורן שם יש ערמות 
תבואה, אזי המוץ, שהוא הקליפות, ייתפס ויסתבך בשערו, לעומת מי שפניו 
חלקות ויכול להסיר מהן את המוץ בקלות. כך על עשיו הרשע נאמר שהיה 
שחייו  אדם  הוא  'שעיר'  אדם  'שעיר'.  קראו  שלו  לממלכה  גם  ולכן  שעיר 
לא  והוא  ובחטאים  ברוע  מסובכים  שלו  החיים  פנימיות,  בסערות  מלאים 
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מצליח להתנקות מהם. הפנים, הפנימיות שלו, מסובכים מאוד. לעומת זאת 
יעקב היה "איש חלק", אצלו הלכלוך הוא חיצוני בלבד ואפשר לנקות אותו 

בקלות.

נקי  יעקב  כי  אמרנו,  אשר  הדברים  לך  לבאר  בא  זה  במדרש   ..."
וטהור נפשו מן החטא, כי נפשו טהורה וקדושה מצד עצמה, רק מה 
שיש חטא בהם הוא מן החוץ מצד יצר הרע, ולכך באמת היה יעקב 
איש חלק ועשו בעל שער. כי הָחָלק אין בו תוספת על עצם נפשו 
כלל, אבל הוא עומד בעצמו בלי תוספת ובלי חסרון. ודבר זה היה 
ראוי אל יעקב במה שהיה איש תם ופירוש תם הוא שלם, ולכך היה 
כלל. אבל  בו חסרון  ואין  בו תוספת  אין  יעקב איש חלק שהָחָלק 
עשו היה בעל שער מפני שהשער יש בו תוספת וחסרון, השערות 
ולא שייך בהם השלמה כמו  גדלים  ְלמה שהם  גדלים תמיד  שהם 

שהוא שייך אל הגוף החלק שהוא שלם בלי תוספת וחסרון"

התאווה  של  גבול,  יודע  שלא  הרצון  של  החיסרון  את  מסמל  השיער 
לתוספת אינסופית, "תוספת וחסרון השערות שהם גדלים תמיד ְלמה שהם 
גדלים ולא שייך בהם השלמה". השערות גדלות וגדלות ללא הפסקה, ולעולם 
לא מגיעות למצב של שלמות עם עצמן. האישיות של עשיו כל הזמן רוצה 
יותר, עוד ועוד הישגים חומריים. וכשהוא מגיע להישג חומרי כלשהו, מיד 
הוא מסתכל על היעד הבא שהוא טרם כבש. תמיד חסר לו משהו, מכונית 

יוקרתית יותר, בית גדול יותר וכן הלאה.

לגיל  מגיע  כשאדם  נחת.  יודע  שלא  החומרי  הצד  את  מבטא  השיער 
שמונה-עשרה הגוף שלו נעצר ומפסיק לגדול, אך השערות ממשיכות בשלהן. 
יודע שובע. אבל  צריך לגזור את השערות, לעצור את הצד החומרי שלא 
עשיו לא עוצר את הרצון הזה של השערות, הוא נותן להן להשתלט עליו ולכן 
הוא נקרא "איש שעיר" )בראשית כז, יא(, איש השערות שנותן לנטייה החומרית 
שלו לגדול עוד ועוד בלי כל גבול. יעקב לעומתו גוזר את שערותיו ומציב 

גבול לתאווה החומרית שלא יודעת גבול, לכן הוא נקרא "איש חלק".
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החטא הוא התוספת

"ואין ספק שהחטא הוא תוספת על האדם ושינוי באדם שיצא האדם 
מבלי  שלימה  נפש  להם  יש  יעקב  בני  ולכך  להיות,  שראוי  ממה 
תוספת ומבלי חסרון בעצמם, אם מתחבר בנפש חטא וזוהמא, במה 
יוסר. ולכך מדמה חטא  שעצם נפשם יש להם השלימות, במהרה 
זה לאיש חלק שאם עלה עליו המוץ מבחוץ מאחר שהוא בעצמו 
וכך בעצמו  ובקל הוא מעבירו.  חלק ושלם אינו מקבל דבר עליו 
שבקלות יוסר החטא מן אשר הוא שלם בנפשו, כי אין החטא שהוא 

תוספת עליו מתחבר עמו ולכך יום הכפורים מעביר את החטא"

כל החטאים נובעים מהרצון של האדם לצבור לעצמו חומר חיצוני מעבר 
למה שהוא צריך. במקום להתעסק באישיותו הפנימית, הוא מתעסק בדברים 
חומריים  בדברים  להתעסק  צריכים  לא  יעקב"  "בני  ומיותרים.  חיצוניים 

ובתוספות מיותרות, הם שמחים בחלקם ולכן הם גם 'חלקים'.

כשאדם חלק ושלם בנפשו ושמח שמחה אמיתית בעצמיותו הפנימית, 
הוא מעביר מעליו את הזוהמה ואת החטא "בקלות" ביום הכיפורים. המונח 
'לכפר' על חטא מגיע מלשון לנקות, לקנח. יום הכיפורים מקנח את החטאים 
הזו של הסרת  מעלינו כמו לכלוך קל שנשטף בזרם מים טהורים. הקלות 
החטא נובעת מכך שבפנימיותנו אנחנו לא מעוניינים להסתבך בחטא, ולכן 

גם כשהוא נדבק אלינו קל להסיר אותו מעלינו.

ולכך  בעצמו,  שלימות  בו  אין  השיער  כי  שעיר  איש  עשו  "והיה 
החטא שהוא תוספת עליהם מבחוץ מתחבר עמו לגמרי ולא יובדל 
מאתו, ולכך מדמה אותו לקווץ שהוא בעל שער שעלה בו המוץ 
בשערו שלא יוכל להבדל ממנו שיש חבור למוץ בשערותיו לגמרי"

בשיער מצד עצמיותו אין שלמות, הוא אף פעם לא שלם עם עצמו ותמיד 
הוא מחפש לגדול ולהתפשט עוד ועוד. כך גם עשיו לא שלם עם עצמו, בני 
עשיו מחפשים את עצמם ואת עצמיותם הפנימית, אבל את השלמות שלהם 
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הם מצליחים למצוא רק בצד החיצוני, בתוספת החומרית ובשליטה החיצונית 
"ולכך החטא שהוא תוספת עליהם מבחוץ  אותם,  הסובב  ועל  העולם  על 

מתחבר עמו לגמרי ולא יובדל מאתו".

קורבן שעיר

"ולפיכך היה קרבן ישראל שני שעירים גם כן, כי השעיר הזה יש בו 
שתי בחינות. הבחינה האחת מצד דמו, הבחינה השנית מצד גופו. 
כי מצד דמו השעיר הזה דמו דומה לדם האדם כמו שאמרנו לך 

למעלה, אבל מצד גופו הוא נקרא שעיר על שם השעירות שבו.

ומפני שקרבן האחד היה מקריב דמו בפנים, ואין ראוי להקריב דמו 
הנפש,  הוא  שהדם  בשביל  יכפר  בנפש  שהדם  בשביל  רק  בפנים 
וישראל יש להם נפש קדושה וטהורה והיא נקראת נפש אדם, רצה 

לומר נפש שראויה לאדם לא נפש בהמית"

כלפי חוץ, שני השעירים של יום הכיפורים זהים במראם ובשערותיהם. 
ובמעשיהם  במראם  זהים  להיראות  עשויים  העולם  ואומות  ישראל  גם  כך 
ואת  ישראל  הפנימית של  המהות  הכיפורים מברר את  יום  אך  חוץ,  כלפי 
ההבדל המהותי בינם לבין אומות העולם. דמו של השעיר האחד מוקרב לפני 
ולפנים בקודש הקודשים ואילו השעיר השני משולח בגופו אל מחוץ למחנה.

השעיר  דם  האדם.  של  הפנימיות  את  מסמל  הדם  הנפש",  הוא  "הדם 
נפש  להם  יש  ש"ישראל  לנו  מגלה  הקודשים  בקודש  מזה  הגדול  שהכהן 
קדושה וטהורה", "נפש אדם" שכל רצונו הוא לגלות את עולם הרוח ולדבוק 
באביו שבשמים. לעומת השעיר הראשון שמקריבים את דמו לפני ולפנים, 
השעיר השני מסמל את סערות החיים החיצוניות שעוברות על עם ישראל 

ושאינן שייכות לעצמיותו הפנימית.

"לכך הדם אשר יכפר עליהם הוא דם השעיר בפרט אשר דמו שהוא הנפש 
כמו דם האדם, ומפני כך דם הזה ראוי לכפר לפנים ולעשות ישראל קדושים 
וטהורים לגמרי כמו מלאכי השרת ולכך היה קרבן זה שעיר. והשעיר השני 
לא נשחט, רק בגופו היה משלח אותו לעזאזל, כי הוא בא על חטא ישראל 
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אשר החטאים מתדמים בשיער שהם תוספת על האדם כמו שהשערות אינם 
מגופו של אדם רק תוספת כמו שאמרנו, ולכך השעיר השני שהיה נותן עליו 

עונות ישראל ושלח אותו לעזאזל הוא גם כן שעיר מצד הבחינה השנית..."

בדי  בין  הקודשים  קודש  בתוך  הדם  את  מזה  היה  הגדול  הכהן  כאשר 
הארון וכלפי הכפורת שמעליו, היחידים שנמצאו איתו שם היו שני מלאכים, 
שני הכרובים שעל הכפורת. ברגע המיוחד בשנה בו מתגלה מיהם ישראל 
ועד כמה הם "קדושים וטהורים לגמרי" כמו מלאכים, המלאכים נמצאים שם 

גם כן.

הרב קוק כותב )שמונה קבצים א, תשלב( שהחברים הכי טובים של עם ישראל הם 
המלאכים. המלאכים מרוכזים בדבר אחד ויחיד, למלא את שליחותם ולעשות 
את רצון אביהם שבשמים בשמחה, ביראה וברוממות, וזה גם כל מה שעם 

ישראל רוצה באמת בנשמתו.

משום כך, בראש השנה ויום הכיפורים יש פיוטים רבים שכל עניינם הוא 
לתאר כיצד ישראל מתאחדים עם המלאכים בימים הקדושים האלו. למשל, 
הפיוט הראשון שאנחנו אומרים מיד בתחילת תפילת שחרית בראש השנה 
הוא: "ה' ֶמֶלְך, ה' ָמָלְך, ה' ימֹלך לעולם ועד". זה הנושא שלנו בחיים, אנחנו 

רוצים לחבור אל המלאכים ולהמליך את הקב"ה ביחד איתם.
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 חלק שמיני – 
עבירות שבין אדם לחברו

מקוה ישראל ה'

יום  למקום  אדם  שבין  עבירות  תנן  ע"ב(  )פה  דיומא  בתרא  "ובפרק 
הכפורים מכפר, עבירות שבינו לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד 
שירצה את חברו. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה: מכל חטאתיכם 
לפני ה' תטהרו )ויקרא טז, ל( – עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים 
מכפר, שבינו לבין חבירו אין יום הכפורים מכפר. אמר רבי עקיבא: 
אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם, אביכם 
שבשמים, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וגו' ומכל גלוליכם 
אטהר אתכם )יחזקאל לו, כה(, ואומר מקוה ישראל ה' )ירמיה יז, יג(, מה מקוה 

מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל, עד כאן"

היום כשאין לנו לא בית מקדש ולא מזבח ולא שעירים לכפר על עצמנו, 
האפשרות היחידה שלנו להיטהר מחטאינו היא בעזרת הקב"ה, "מה מקוה 
מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל". אך אם הקב"ה בכבודו 
ובעצמו הוא שמטהר אותנו, מה מונע בעדו מלכפר לנו גם על העבירות שבין 

אדם לחברו?

חציצות ופירודים

"ויש לשאול למה אין יום הכפורים מכפר על עבירות שבינו לחבירו. 
ואי משום שהיה לו לפייסו, העבירות שבין אדם למקום נמי יעשה 

תשובה ויפייס המקום..."
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אם הסיבה ש"יום הכיפורים" לא מכפר "על עבירות שבינו לחבירו" היא 
מפני שלא ייתכן שהחטא יכופר ללא שהחוטא פייס את מי שהוא חטא כלפיו, 
אנו  אך  תשובה.  בעשיית  לפייס  לפחות  צריכים  היינו  הקב"ה  את  גם  אזי 
רואים שעיצומו של יום מכפר גם ללא עשיית תשובה מצידנו ולכן כנראה 

שלא זו הסיבה.

"אבל רבי עקיבא פירש דבר זה, מה שאין יום הכפורים מכפר רק 
על עבירות שבין אדם למקום. ולכך אמר אשריכם ישראל לפני מי 
אתם מיטהרים, כלומר שמה שישראל מיטהרים ביום הכפורים הוא 
ואתם הדבקים  כדכתיב  יתעלה  בו  דביקות  לישראל  בשביל שיש 
בה' אלהיכם )דברים ד, ד(, ועל זה אמר אשריכם ישראל לפני מי אתם 

מיטהרים כי אין מעלה יותר מזה.

והוסיף לומר ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים, שבשביל שישראל 
הם דבקים לגמרי בו יתעלה דבר זה עצמו הוא הסרת והסתלקות 
חטא,  אצלו  שייך  לא  יתעלה  שהוא  מאחר  כי  מישראל,  החטא 
מסלק החטא מן הדבקים בו. ולכך ביום הכפורים מפני ענויי נפש 
ואז יש לישראל דבקות בו יתעלה  והסתלקות הגופניות מישראל 
ודבר זה הוא מסלק החטא מישראל. ולכך קאמר מה מקוה מטהר 
את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל, כי המקוה מטהר הטמא 
כי המקוה לא  כאשר יתדבק בו לגמרי מבלי שום חציצה בעולם, 
שייך בו טומאה, לכך כאשר יתדבק בו לגמרי מבלי חציצה מסולק 

מן הטומאה"

המהר"ל מבאר לנו שרבי עקיבא לא סתם הוסיף משפט יפה על דבריו של 
רבי אלעזר בן עזריה שדרש שעבירות "שבינו לבין חבירו אין יום הכפורים 
עקיבא  רבי  אלעזר.  רבי  של  דבריו  את  להסביר  בא  שהוא  אלא  מכפר", 
מסביר שיום הכיפורים מכפר על החטאים של ישראל רק מכיוון שבעצמיותם 

"ישראל הם דבקים לגמרי בו יתעלה" ללא כל חציצה ולו הקטנה ביותר.

את  לסלק  כדי  הכיפורים,  שביום  הנפש  עינויי  חמשת  כל  נועדו  לכך 
מתגלה  אז  והשעיר.  החיצוני  הגוף  מצד  החיצוניות שמגיעות  החציצות  כל 
ש"יש לישראל דבקות בו יתעלה" מצד עצמיותם ונפשם הטהורה, הקדושה 

והחלקה, וממילא מסתלק "החטא מישראל" מיד ובקלות.
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יתעלה לגמרי מבלי  בו  כי הם דבקים  ישראל  "וכך הקב"ה מטהר 
שום חציצה והפרד כלל, והוא יתעלה מסולק מן החטא ולכך ישראל 
טהורים על ידי הקב"ה בעצמו. ולכך דוקא עבירות שבינו למקום 
שישראל  ידי  על  מכפר  יתעלה  השם  יתעלה,  השם  מן  שנתרחק 
יום  אין  יתעלה,  בו. אבל החטא מצד חברו לא מצד השם  דבקים 

הכפורים מכפר.

ועל זה אמר אשריכם ישראל על הדביקות הגמור הזה מבלי חציצה 
כלל עד שנעשים טהורים מאתו. ואשרינו ואשרי חלקנו בטהרתנו 
עליונים  מלאכים  בו  יטוהרו  לא  אשר  הזה,  וקדוש  טהור  במקום 

כאשר ידוע לחכמי בינה"

אמנם "אשרינו ואשרי חלקנו בטהרתנו במקום טהור וקדוש הזה" "על 
ידי הקב"ה בעצמו", אך יחד עם זאת אנחנו חייבים לשים לב לחציצות בינינו 

לבין חברינו. על החציצות והפירודים האלו "אין יום הכפורים מכפר".

יום הכיפורים קורא לנו להסיר את כל החציצות, בינינו לקב"ה ובינינו 
לחברינו.

אשמתן של אומות העולם

"ובמדרש )ילקוט שמעוני אחרי מות, תקעו(, ונשא השעיר עליו את כל ֲעֹונותם 
אל ארץ ְגֵזרה )ויקרא טז, כב(, נוטל הקב"ה עונותיהם של ישראל ונותנן 
על עשו הרשע שנאמר ונשא השעיר עליו, ואין שעיר אלא עשו 
שנאמר הן עשו אחי איש שעיר )בראשית כז, יא(. את כל עונותם – אמר 
עשו מה כח יש לי, שאתה נותן לי עונות יעקב אחי. באותה שעה 
אדומים,  ונעשים  בגדיו  על  ונותנם  עונותם  כל  את  הקב"ה  נוטל 
שנאמר מדוע אדום ללבושך )ישעיה סג, ב(, יושב ומכבסן עד שנעשים 

לבנים שנאמר לבושיה כתלג חיור )דניאל ז, ט(.

על  נותנן  ולמה  עשו  על  עונותם  כל  את  נותן  למה  לדקדק  ויש 
לבושו. אבל יראה כי הם הם הדברים אשר אמרנו למעלה, כי חטא 
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ישראל הוא מצד יצר הרע אשר מתגרה בישראל ועשו וזרעו הן הן 
יצר הרע של ישראל, ובבטול האומה הזאת מן העולם אז יתבטל 

יצר הרע מישראל"

אומות  של  התרבותית  מההשפעה  מגיע  ישראל  עם  של  הרע  היצר 
העולם המערבי עלינו. התרבות הזו מטמטמת ואוטמת את ליבנו ואת מוחנו 
ומשכיחה מאיתנו את השליחות שלנו בעולם, זה היצר הרע הגדול ביותר. 
אילולא ההשפעות התרבותיות הקשות של בני עשיו – כל תפיסות העולם, 
האידיאולוגיות והנורמות התרבותיות והחברתיות שלהם – היינו עומדים על 

דעתנו ומכירים את נשמתנו בקלות רבה.

"ורמז זה הכתוב הן עשו אחי איש שעי"ר במספרו היצר הרע, ואין 
ספק כי יעקב ועשו הם נגד יצר טוב ויצר הרע כאשר ידוע למבינים, 

ולכך אמר שנתן חטא יעקב על עשו"

ולבניו  לו  שרק  מכיוון  עשיו,  על  דווקא  ניתנות  ישראל  של  העבירות 
שלעומת  להבחין  קל  תרבותית.  מבחינה  עלינו  להשפיע  היכולת  את  יש 
הגדול  הקרב  תרבותית,  מבחינה  עלינו  משפיעים  לא  שכלל  ישמעאל  בני 
הם  האירופאית  אדום  ומלכות  עמלק  המערבית.  התרבות  מול  הוא  שלנו 
אלו שמחדירים אלינו את היצר הרע ומשכיחים מאיתנו את נשמתנו ואת 

השליחות האלוהית שלנו.

"שכבר אמרנו כי יעקב הוא טהור וקדוש מצד עצמו רק שהחטאים 
הם באים מבחוץ על יעקב מצד היצר הרע, ולכך נותן החטאים על 
כי אין דבר  כו', רוצה לומר  לי  יש  ואומר עשו מה כח  עשו אחיו. 
גירוי בישראל הזה מכח עשו רק כי כך גזר הקב"ה. ואמר שנותנן 
מלבוש  נקרא  בהן  מתלבש  יתעלה  שהוא  המדות  כי  לבושיו,  על 
נותן חטא ישראל על מלבושיו, ואומר שיושב הקב"ה  ולכך  שלו, 
ומסלק החטא  ומטהר  טהור  יתעלה מקוה  הוא  כי  לבושו,  ומכבס 

כמו שאמרנו"
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עשיו טוען שזו לא אשמתו, "מה כוח יש לי שאתה נותן לי עונות יעקב 
יהיה. "באותה שעה" הקב"ה  הרי הקב"ה קבע מבריאת העולם שכך  אחי", 
לוקח את האחריות על עצמו ועל דרכי הנהגתו את העולם ו"נוטל" "את כל 

עונותם" של ישראל "ונותנם על בגדיו" שלו עצמו כביכול.

על הגאולה הנפשית

"ועוד יש לפרש מדרש זה כי רמז הכתוב הזה לגאולה לעתיד, כי 
יום הכפורים הוא גם כן גאולה נפשית, כי כאשר האדם חוטא החטא 
משעבד בו, וביום הכפורים הוא יוצא לחירות מן החטא, וזהו ענין 
התקיעה שבמוצאי יום הכיפורים, שהרי התקיעה היא על היציאה 
לחירות כמו שהיה תקיעה ביום הכפורים ביובל. וכך כאשר הנשמה 
יוצאת לחירות מן החטא תוקעין במוצאי יום הכיפורים, שהנשמה 
כן  גם  בתורה  נרמז  זה  ומפני  החטא,  מן  חורין  בת  להיות  חוזרת 
הגאולה לעתיד, שהקב"ה כאשר תבא זמן הגאולה יתן עונותיהן של 
ישראל על עשו כי הם גורמים לישראל לחטוא מחמת כובד הגלות 
אשר הכבידו עליהם עד שמרוב צרותם באים לחטא בכמה דברים, 
ובפרט העניות מעביר האדם על דעת קונו יותר שמהרהרים אחר 

מדת דינו של הקב"ה, ולכך ראוי שיתן על עשו חטא ישראל"

עשיו,  על  ישראל"  של  עונותיהן  "יתן  הקב"ה  הגאולה"  תבוא  "כאשר 
ובצדק. כל החטאים של עם ישראל מאז ועד היום, הם בגלל עול הצרות 
שבני עשיו הכבידו עלינו בגלותנו. הבעיה היא שהגלות הזו איננה רק גלות 
פיזית אלא בעיקר 'גלות נפשית', ואף על פי שכבר איננו בגלות – אנו עדיין 
נמצאים ב'גלות נפשית' תחת עול התרבות המערבית של בני עשיו והמאבק 

בה.

אחי,  יעקב  של  חטאים  עלי  נותן  שאתה  כחי  מה  עשו  אומר  "ואז 
במדת  יתעלה  השם  שגזר  לא  אם  דבר  לעשות  לעשו  כח  אין  כי 
בגדים  על  ונותנן  עונותיהן  נוטל  הקב"ה  אמר  ולכך  הגלות,  דינו 
מתלבש  שהוא  שלו  מלבוש  נקראים  הקב"ה  של  המדות  כי  שלו, 



 דרוש המהר"ל - שבת תשובה | 127

במדותיו, ולכך נותן חטאים שלו על מדותיו. ואמר שהוא יתעלה 
יושב ומכבס עד שלבושיה כתלג חיור, רוצה לומר כי הוא יתעלה 
לא יתיחס אליו שום חטא כלל כמו שאמרנו למעלה שהוא יתעלה 
מקוה טהרה שהוא יתעלה טהור ומסלק כל החטא, ומכל שכן שאין 
ראוי שיהיה חטא במדותיו יתעלה, בזה מסלק החטא מישראל גם 
כן, ובשביל כך הוא מכבס ומסלק חטא ישראל עד שלא יהיה נמצא 
שום חטא, ואז יקויים בעת ההיא יבוקש את עון ישראל ואיננו ואת 
חטאות יהודה ולא ִתָּמֶצאינה כי אסלח לאשר אשאיר )ירמיהו נ, כ(, אמן 

כן יהי רצון"

אמן כן יהי רצון.
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הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא

סליק דרוש נאה שדרש הגאון המפורסם כמהו' יהודה בר בצלאל 
בבית  פראג  בק"ק  תשובה,  בשבת  מפראג,  מהר"ל  הנקרא  זצ"ל 

הכנסת החדש, בשנת אריה שאג מי לא יירא לפ"ק.

המהר"ל הוא מורנו הרב ליווא. ליווא בלטינית מלשון Lion – אריה.

ביום הכיפורים אנחנו מתוודים, אנו מלאים בצער ומנתקים מאיתנו את 
החטאים. אנו מבררים מה שייך אלינו ומה לא. זהו פירוד כואב ונוקב. הכל 
לא. אם אדם  או  מֵאדום  נקבל את ההשפעות התרבותיות  בנו, האם  תלוי 
עומד על דעתו ומקיים את התרבות הישראלית של התורה והמצוות, הוא 
אמנם ייאלץ לעמוד במספר נסיונות אבל הוא לא יתקשה לגבור על היצר 
הרע, שכן היצר הרע מקבל את כוחו רק כתוצאה מההשפעות התרבותיות 

שמחוצה לנו.

הדרוש הזה הוא לימוד זכות עצום על עם ישראל. אנחנו צריכים להתנער 
מההשפעות של התרבות המערבית ולהגיד לעצמנו 'זה לא אני', 'זה לא עם 

ישראל'. צריך להסתכל פנימה, כל אחד על עצמו וכך גם על חברו.

כל  כנגד  כאריה,  והלאומית  האישית  דעתנו  על  לעמוד  צריכים  אנחנו 
הקמים עלינו לכלותנו ובעיקר מבחינה תרבותית, רוחנית ונפשית. "יתגבר 
כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא הוא מעורר השחר" )שולחן ערוך או"ח א, 
א(, את שחר היום הפרטי ואת שחר התשובה והגאולה הלאומית. בשביל זה יש 
לנו מדינה עצמאית היא מדינת ישראל. צריך להפנים שהעצמאות מתחילה 
ברובד הפיזי אך מסתיימת ברובד הנפשי. אנחנו רוצים עצמאות כלכלית, 
פוליטית, מדינית, תרבותית, אידיאולוגית וחינוכית. זו מערכה אחת גדולה 

על עצמיותם של ישראל.

שנזכה לחזור בתשובה שלמה לאבינו שבשמים, "אשריכם ישראל".
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