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ראשית המאה החט ראתה תהילתה של תנועה להת-
חדשות ,דתית-בליטא-היהודית -_=-שקולהקלדעוד)חוקרי
הדורכנגד ההתחדשות האחרת ,החסידות בפולניה  -בדמות

תנועה ללימוד הורה ,שיסודה .הוא פתיחת הישיבהבוולוז'ין
בשנת תקסים ( .!)1802בחינת משקלת החברתי-חובותי
של ,..תנועה זג.,מלמדת כי אמנם .היוותה היא תנועה
להתחדשות דתית :ראשיה העלו,,במפורש ומכללא ,מצע של
אמונות ודעגתי היאלעיצבה טיפוס של אזרח ' -בעל הגית'
הליטאי ,הניכף'בתכונותי
 .הרוחניות ובהליכותי .בחברה
המסורתית ,ומהוך כך -ה,ט.ביע
לתקופה ממושכת
.ה .חותמה ,. .ד,
על דמותה הרוחנית של החברה היהודית באזור זה של מזרח
. 1ת"ס-נ .)11031היא שוונ  olvhtnמכתב הקריאה המפורסם של הר.ח
לציבור ,ע-ד יסוד הישיבה..ממנתב.,זה משתמע כי ה,שיבח..כגד
 .קיימת .הווה אומה -חיא נוסדת ומן מחיפני.שנהזו,לת,לןות

רבוי
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של ההברה)

אירופה .,תנועה זו נתפסה נהמשד לגיטימי
המסורתית ,כי התבססה על מכלול הערכים של חברה זו,
אלא שהעמידה גמרכז.,גערדעליון ,אחד מהוכם  -לימוד
התורה .בעצם היה בכך משום מתן אישור מחודש -עיוני
שהיו לו סמוכין במסורת
ומיטאפיסי ,הלכתי ומעשי
היהודית.

וחייבר

ואמנם תלמוד תורה היווהיסוי ראשי בהוויההיהי-

דית-מסורתית .לפונקציה שלו כהשכלה ,אפילו כהשכלה
תלמוד תוהה הוא,
עיקרית ,אינה ממצה את
משמעותו-נה על הרגלי החיים
תכונת יסוד של החברה היהודית ונמ
העיקריים שלה ,הרגל שהפד טבע .תוקפו של תלמוד תורה
בישראל בא לו מכוחה של ההלכה ,המייחדת ללימוד תורה
לשמה מקום מרכזי כערךעליון ביהדות ,ועם זאת מחייבת
אותו גם מטעם מעשי  -לשט קיום המצוות"' ".,
לתפיסה הערכית חמורה של תלמוד תורה נמצא בתקוי.
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פה  11ביסוסעיים-עקריני מתח.ום המסתוריו ב-4היטוס
שהיהזקוק לו משתי בחינות:
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נ
.
 .' :א .ביסיםעיוני לגופו
של
ערכיות.מוחלטת:
בלתי
6. .- :1ותנית' בנתוני הערכה לאנושית ושיקולי תועלת
'  - .מעשית נ 1נוח לו בעולם של מסתורין1,בו שולטם
(( --
החלטיות;.והסמכות ללא'עירעור-וביקורת הס
'ן
דל 1
 ~1'1 ..מטבעו. :" . - .4
ד '.
'

,.
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.... .-- .-..,.
.,
ב .לימוד.תו-רה -עמד בוגיבוח חמור עם החסידות,
אשר שללה ערכו המוחלט והתנתה אותו במידות
הדביקות וההתכוונות לקיום מצוה דולמשמעות

י
~
.

הנסתרת שלתוכנה של תורה ,ואף לזו של
בזה נעשה תלמוד תורה לערך מותנה
אותיותיה. -
י -
וגם פחת מעמדו בהיותו כפוף לערך:.דת?_אחר -
לכוונה...בניית שיטת .מסתורין של היהדות,
שיסודה הערך המוחלט של לימוד תורה  -העביר
ההתמודדות" עם העירעור על ערך מוחלט זה
לנקודת המוצא של העירעור גופוי. .

להסברים ענייניים לאופיו של הביסוס העיוני לתנועת
לימוד התורה מצטרפת עובדה ביאוגראפית  -שהיא גופה
מוסברת חלקית עלפי הנאמר לעיל כי אבות התנועה
. 4ההזדקקות למסתוחן אפשרית בתקופה המדוברת ,שבה ערכי האמונה
יציבים ועל כן פטורים מאפולוגטיות ומלהתמודד עם ביקורת שכלתנית.

 OI~wהפנייה למסתורין טשמשת גם בריחה מהתמידדיה הזז -אלא
שאין זו המידה בתקופה הנדונה -יש לציין שלסביבה זו טרם הגיע
אז הפולמוס'עס הואציונאליזס .כבפולין הסמייה כשני דורות קודם

(עוין בקורת המהרשיל על הרמ-א והתנצלותו של האחרון שוית
הרמ"א תש' ו' ,ועיין ח-ה בן ששון הגות והנהגה ע' .)13
 5על יחס של החסידות לתלמוד תורה כפי שמשתקף מכללא .בכתבי
הריח עי" להלן ע' רא,
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הקבלה.
הזו במאה ה-לט השתייכן געיסיקםהעייני לבעלי
תורתו העיונית של הגאון ה' אליהו מווילנא  -ראשה
הרוחני דתי של גלוש ליטא בעת ההיא ,ורבן .של חכמיה
הר.ח) ,מחולל
ושל תלמידו ,ר' חיים מוולוז'ין (להלן
א
י
ה
הנסתר
תורת
תנועת הישיבות בליטא בדור זה
לפי
מקורותיה ,ותיכנה .אף ר' יצחק מוולוז'ין (להלן הרי-צ)
בנר'ויורש כיסא ראשות הישיבה של הדיח,הולד בתפיסתו
הדתית-עיונית בדרךזו של אביו ושל רבו שלאביו..

_ך

 6שלמה מימון מספר שבליטא עסקו בקבלה (תולדות שלמה מימון
ווארשא תר.ט ע' 109ן הר-ח מוולורין מעיר על רבו הגריאי -כי
מודעת שדבר ה' היתה אל אליהו חסידא נ-ע ונגלו לו תעלומות
חכמה ' .ועוד עשר ידות לו בנסתרות בכתובים( -...נח-ח הקדמה,
ע' ( )9זעת,
מצנתו המע ה(ר.א י(סתו,ת מהאפדה וננד
.
ה
ז
ם~:greb
n.iG
Students, Scholars,
שלט במשא
בצעירותי
. 128ת 18,מ and 8%1הגימא אף הסתייג 'מההגות השכלתנית של
ו של הגר-א להגות
 .הרמב-ם( -עי' סיכום ועת החוקיים בדבר יחיס
דינסטאג ,האם התנגד הגר-א למשנתו
השכלתנית במאמרו של
תלפיות שנהד .חוברת א-.ב' תמוז תשי-ט).
הפילוסופית של הרמב-ם-
עיסוקו הנרחב של הגר-א בנסתרות מוכח מהחיבורים הרבים
.:
1,
,
.. .-.
שהיבר בתחום זה' הגריא חיבר פירושים והגהות על חלקים מהזחך,
.
ס' ,אדח סידא זצניעותא~ ,עזה מהימצא; ספר הבהיר והסברים
דרך הנסתר לספרי מקרא ,מדרש ,ואגדה ותפילה( .ביגליוגראפיה
מלאה י' י' דינסטאג ,רבינו אליהו מווילנאי יהסבר ביבליוגראפית,
תלפיות שנה ד' חוברת א'-ב' תמוז תש-ט ,וע' גס גפירסומיס על
~.
הגאון שהופיעו מאז מתן הרצאה ווי
ע R.lZ. Werblovsky. losef Caro, Oxford 1962, Appendix.), Elijah ofג The Mystic Life 01 gaon
".תעלגי
חיה בן-ששין אישיותו של הגר-א 'והשפעתו ההיסטורית ,ציון מ'י שנה
'ליא חוברות א-ב ,ג-ד ירושלים תשלו)'

שי

י

.

עי

'ל

על ר חיים מוולוז'ין מעיר בנוז
 ' ' .מר אבא רל קלט סולת מכל
גיא נבאות רבו רל (הגר-א) להבין .מדעתו ראשי-פרקים_ שימיות .דהך
(נפש החיים הקדמה ע'  .)9נפש החייט ספרו
עד-החיים להאיצי ז-ל-
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 ',הצגהשיטתית שלימה של השקפת עולס לנויה על

אדני
;
מסתורין נמצאת בחיבור"נפט החיים'ו,לר'נחיישמיוליז,ין
-

הרעיונותהעיקריים של שיטה זו תווהים בהסבר.פופולארי
בחיכויים האחליט של'הר"ח' וגם של'י'.יצחק'בנוליבעיקר
בפירוש של'הר"ח-לפרקי אנות ' -רוח-חיים'. 8ובחרוש
של.הרי*צ למשכתזו 'מילי דאבות'  *9צחינת אופרן הצגת
הללו.
י קיא .באה לשמש
ההשקפה בחיביריםהישיבותמ.וכיחהב
ע' . 1
4
ם
י
ד
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אידאולוגיוויתנועת
לכל
י
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ה
העולם
מהשקפת
א .המסקנות המוסקות
לגבי
לימוד התורה הלכה למעשה
ב .השתקפות ביקורתית של המציאות החברתית-תרבותית
של תזורבחיבורים,בעיקר מבחינת תלמוד תורה
).
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ירחק ממשיך דעותיו

של הר"ח ,מבוטט"על הקבלה.
העיקרי
171כ '1של אני,1בסביו .מיין דאבות .-הר.ח מכל.ל תו
י'ת הוסתי
.
ז
מ
ו
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ו ע קפ 1וכן
של
ג
ש
י
ה
ה
א
י
ש
גה
,עזי
בתלמיד תויה,..רואה
הערת .148 ,33
() WDהח"ם' "((,סברג תרכ-א' במיאי המקומות.י14יי 1ביאשי חיגות
'(ה.ח' .האוה לעדו !-
שבספר ,חמספר שלידו הפרק ,והמספר
שלאחריו  -ויעמוד .ח-ש~
 nlnlpunיצוייויבדאש,
'רוח 'החיים'  -1ירושלים תשט-ו במראי
נפרקי אטש ,חמשירשיידו חישרה
תיבעת.רו.ח .-הטת
בנו ר'

.

"

וי.י

בפיק 1הא1ת שאחר-- 1.חפי"
העמוד בספר.
' 9מיל .דאנות' וויל(א תרתיח יצופוגראשי תיבעת.מד.א .שארהס,מ(,ים
ר.,ח ,עמוד דאש1ן בכל דף מסומן גאות והעמוד הש( .גמספדן.
גי,גי
"1יחלן  1'Ygל התניה ולימודה והאסמנתות לסעיף זה מחיב1דיהם
י ביסודה של
החח והרי-צ .מתוך המשו ההרצאה יוצא בעיוורכ
העקיו(ות העיוניים של
הישיבה במוסד השכלתי תוריי יוריי

שי

עי

משנת פיסזי
השתקפותח-המציאות החברתית תרבותית של הדור על צד הגיקורת
 11על
ער להלן ל רא והערה ()80

שם.
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ג .הסתמכות;על העקרונות שביסוד השקפה זו בעבודה
המעשית של יס 71הישיבה הראשונה בתקופה זו  -ישיבת
ן *12
וולוז'י
אסמכתאות אלודיין להצדיק הנאמרכי השקפת העולם
היהודית .בנפש החיים 1-ובחיבורים האחרים של הר"ח ושל
גנו ,שימשו .מצע עיוני לתנועת לימוד התורה בליטא
במאה הי"ט .השקפת העולם כפי שהיא מוצגת בטהרתה
העוונית ובדרך שיטתית ב'נפש החיים' יצוקה מקשה אחת
מן המסד עד הטפחות מן ההנחות הראשונות על אלהים,
עולם ואדם ועד למתבקש מזה לגבי המעשה החינוכי והה-
של תלמוד תורה.13
שכלוני
יקיים..

..

ג

 12על טיבה של התתהסות זו.עי' להלן הסעיף תורה ולימוד-ה ובמיוחד
על ערכים וצרכים בהתייחסותם לתורה-
הנה עיבוד מיוחד
 13משנתו של הר-ח  -והמשכה אצל בגו הרי"צ
יצירת שיטה לעצמה.
של תורות מסתורין שבמקורות ,המגיעה כדי
המושכם השאובים מספרות המקורות מקבלים משמעות של מושגי
יסוד בשיטה זו -מעיד הרי-צ בנו של הר-ח על משגהאביו יואטכירובי
גורשותיוהיו עומדים ברומו של עולנומיוסדים ע"פ זוהר וכתבי
דבריי
הוא רל הלבישן והפשיטן .וגנזם לבל יגביל דבריו כדורש
הארירל---
,י
בנסתרות .-.יכבשם תחת לבושו מלדורשן להביא בהמון ...ולפי
הוראת ה.שעה שהיה נראה לו להוציא איזה דברים מבלי הצפינם היה
קרא על עצמו המירש עיקר אלא המעשה h~nsl .הקויה ע' ").
הר.ח מפנה בנהית הרבה  -נוסף למקורות של קבלה המוזגרים
לר חיים וישאל .ורובי מושם
בדברי בנו  -לעפר .עץ החיים-
בכתביו ובכתבי בנו מטרשים שם ,לדוגמא; אזר
היסוד ם
מקיף (שער הכללים פרק א .בהתחלה והיכל ר שער ה') אור ישר ואיר

יא

א'
 '1פרק  )'1מעינת הערימות וסדי חשינ1ת1
ח11ד1היכל(שם %שעדי
 .והיכל ר שער א' פרק י-ג) הקליפית (שם שער
ושלמותן
ח') ביאור ענין הצלם ונרנ"ח (היכל ה' שער  )'1קטנות וגדלות (שם
ביעץ ההיי.ם -מוגדרים ומוסברים מושגים אלה מתוך תמונת
שער ר)-
העולם של מסתורין שלו ,ואילו אצל הריח ובנו יש להם תוקף
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ב*

אליהים ,עולם ואדם

".

והתייחס1תר לבורא-

היש

היש

הוא בעל משמעות

* " -ז
;-

כפולה :

" *:י

.,--

אחת  -בחינת

,הצימצום -העלומה מהנבראים -מחמת שאחדותו יתגרד
המלא כל עלמין הוא מצמצם ימוסתר
מהשגתנו"..14זיהי
..
תפיסת היש מצד המהות האובייקטיבית המוחלטת שלה
לפיה *אין עוד מלבדו"י היש היחידי הוא האלהות ,הוא
ממקום ,.הנמצא הבלעדי .ברם בהיות משמעות זו עלומה
מהנבראיםאין היא נושא להשגה ולתיאור .ההשגה האחרת
של היש בחינת 'קו' הסובייקטיבית של הנבראים
מייחסת משמעות של מציאות גם לעולמות" .והשגתנו
* * .מציאות השתלשלותו עולמית זה למעלה מזה בבחי'
שוגים מכניס אנו בשם קוכעין קו המשתלשל" 15י מבחינה
זו ניתן לדבר על בריאה ומעשה בריאה ,ועל עולמות
נבראים.18

ומשמעות לפי שימושם בנה-ח גופו ומתוכו ,גם ללא קשר מפורש
ל
לאותה תמונת עולם ממנה הם נלקחו.
 14גה-ח ג'  7ע'

 15שם.

-73

.

. 4 .י

,

4

 16גה-ח ג 7ע'  73וחיה גם נה-ח ר  5עמ'  ,71ושם י-א
 1ל לס הר"ח מסתמך על האר" רל המבדת בין 'צם ום' רקר-
ולפי זה ממשיך תוא .שמצב הצמצום לא יצדק בו שימי וחילוק
מקוםי. .רק השואה גמרה אעמית .וגל עמס השיעים וחלוק
המקומות וכל השמות וגעהים ,כולם נאמרו רק מצד בחי הקר'
ההבחנה הזו גע שתי ראעת של האליהית אעה גאה כאן כמעחסת
לתקרות שתות כמן לפף הבריאת ואחויה ,חיא יאחויה מבי ההאצלה
ככל שהיא מתיחקת מהאלוהות מכניה היא...תר מיסוד הרע, .כרח
ה ג ע' סב נה-ח ג  7עמ'  74וכן ובמד.א ה  1קד .)66
 79גרו-ח1

גם הרי-צ מתייחס לתפיסה קרובה לזו של 'צמצום' (בלי להשתמש
-

www.daat.ac.il

קמא

מתוך" :חינוך האדם וייעודו" ,בהוצאת משרד החינוך והתרבות/המחלקה לתרבות תורנית ,ירושלים תשכ"ז

אתר דעת  -מכללת הרצוג

חיללהמהותינעילמותNftW.ריחנילפושבע,.

היא מאמר

ה' המהווה WD1וחיות של כל הנבראיםי; .בריאת העולמות
נעשתה מכח מערכת רוחנית משולשת ז חכמה.,ז;,תבונה
ודעת  .18כל אחד העולמות עשוי דו פרצופיו  -נשמה וגורי
העולמות ערוכים כשלשלות שבהאצלה ,בחינת 'קו' ,ומכאן
'קו' שלהשגה זו של ההוויה .הם בנויים זה מתחת
הכינוי
במונח זה) -שבל המציאות אפס ואין כלתו יתברך -נסיד
כ-ג) ,אלא שאצלו אין לדבר משקל ש 5שיטה' בהקשר לשיטתו
הי,ח בעניין
מאיפת גיק,דתו התייפה ;(ד השימוש ההמתי
וייפה יחם לפי דקותיהם אבל עתה הן ימיט
דד
נכ
ש.ח' בכל'. .הש
רבים ללא מורה'" שזה תורת כל 'האדם ונעשה משל גס בפי כסילים
לאמר הלא כל מקום (כל דבר הוא אלהות גמורה .ועינם' וליבם כל
הימים להעמיק ולעיין ,בזה עד שנס נערום מנוערים ממשכא לחו
לבייהו לקבוע כל מעשיהם והנהגתם בזה לפי שכלם זה .' .הלא
הריסת כמה יסודות התוה"ק דל( .נה.ח ג 3
יוכל להולד מגה ח"י
י חכמים -ללא.מזרה" סכנה
ש  .)69שימע שהר-ח ריאה בהעדרתימיד
א' ד  ,1ע'

של

גם לעיסוק רציני מוסמך בנסתרות ,כפי שהוא רואה בהונחת לימוד
התורה אסונו של הדור .בעיצומו-של ונר הדברים אחדים הם כי
נסתרת אינם אלא שלב עליון בהשגת התורה יראה להלן ע' קפו).
7נ -והעגין כידוע בזוהר שהוא ית"ב ודבורו חד וכל דבור ומאמר של
הקהיה במעשה בראשית שאמר ויהי הוא הנפש וחיות אותו דבר
שנברא וכל רבי רבכת הממתים ם עם המזלות הממונים עליהם
בי
והמלאכים הממונים על אותם המזלות ושרשם ושרש שרשם למעלה
מעלה שבכל עולם" (נח-ח ג  ,11ע' .)79
הריח קובע במפורש שהמקיים בל צנר הנא הדזחני הזה -ובן
כל המאמרות נוצר מהבל פיו ית-ש כח להדבר ההנא (מקיים
הדבר---
וזה הכח המקיימו הוא רוחני וא"ב כל מאכל מורכב משני דברים
' 1ז ך
(רו.ח _3 %ע'יטיג)ן ;
 ;.לי
 -גשמי ורוחני-
ממש
 18נח-וו  ,4 14ע'  17בהגנזה .גררח ב  ,1ש ל מוטעים
ראשי
התיבנת ח ס ד  -שלנשה כוחות באדם -פרשה לעצמה ',שאין מקומה
לכאן ,היא ההבחגה,בין שיטת חב-ד.שבחסיד(ת:ושיטתו של הר-ח.

,

קטב

www.daat.ac.il

מתוך" :חינוך האדם וייעודו" ,בהוצאת משרד החינוך והתרבות/המחלקה לתרבות תורנית ,ירושלים תשכ"ז

אתר דעת  -מכללת הרצוג

לזה נשהחיציני,ת של 'b~tVעליון משמשת גשמה שנימיה
לעולם שמתחתיו-וכילוע-ביברי הארי-1-ל שהאור ופנימיות
נשמת כל כח ועול' היא עצמו החיצוניוה

של הכח והעול'

ז  :יאמון1
 ,של.חמציאו'%מזכה).אותה בעלכיות שלא מן
עולם הנבראים .כי לפיה הרי מבחינה אובייקטיבית
המציאות כולה אלחות .עם זאתאיןראייהזזאידיאליסטית

שללנית במובן ביטול ישות הנברא וערכיותוי היא
משקל טל'קיום לעולמות נשלעצמט נתוך תחום "האצלה
האלהית; עולמות נמוכים מקבלים משמעות רוחנית מתוך
זיקתםלעליונים מחם וגשמותם של עולמות היא רקיחסית,
מקנה

צכל אחד מהם יש נשמה לאלה שמתחתיון בסך הכל
כי
מצטיירת מציאות רוחנית ,אלהית במהותה ,בה שליטה
כפיפות אורגאנית -.בעלה אופי דינאמי והשפעה בין
חלקיה .במערכת זו של המציאות מעמד עליון ותפקיד
מרכזי לאדם.
ל

)

.

.

"..וויה
מ,רכזיות האדם בה
:
". .,
במערכת ההאצלה של רוחניות וחיות .לעולמות תופס
האדם מעמד מרכזי ,אף למעלה טשל המלאכים,כי הנו כל
,,. .י- .

 19נה-חל10ש.77ן:

י

י -י

:

הריח ממתמד ום על הזוהר נוסף על האר-י ז.ל וקובעי :שגל
 a51vהוא מתנהרבמידיר מצבו וכל פרט'ענ.ניובפי ,טית כח העילם
שעליר (נ,הח א  5ע'  t(zoהאותי הריחני של התלותחאי"בוני%

ב1.

העולמותיכ 1דירוג האיכות הרוחנית בוניהם מנוסחים 1ם נדיקמןי
ינן לענין לנשמות שנגל  ,D~lyכל ושמה שישה ימקם חיותהחנא מבחי' הנשמה של העולם שעליה שהיא ועשית ונקראת אצלה

לנשמהישם,

;'.נשמגנביע' t(eo

 10ע'  .)76וראה עוד ןה-ח א ( 17ע',40 ,39,
ז'',
:
: : :
' ן -

'

1Dp
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אחד כח אחד פרטי ורק האדם כלול מכולם על כן משפיע
ן השפעה מ'האדם" "2י
על כולם "וכל המלאכים צריכי
התייש של האדם כאצלונ מפי ה' ומהווה קפש החיים של
כל העולמות *האדם הוא הכח והנפש החיה של עולמות
עליונים ותחתונים לאין שיעור= *21העולמות גנויים לפי
נשמת

תבניתו ושיעור קומתו של האדם ,והוא כולל בתברנתו:כל
כולם תלויים גמחשבותיו ובמעשיו.
הכחות
והעולמות2נ-

 20ורח א ,ג ,ה'  owlש.1,
זנה.ח א 10 ,ש  -31וטס  22ש !32
 21גה-ח א'  4ע'  .19לחודו זה של האדם בהוויה הוא מפני היות נשמת,

"

נאצלת מפי ה'- .אמנם בחי' הנשמה היא הנשימה עצמה שבפנימיות
עצמותה מסתתרת בהעלם ומקורה דגוק כגיבול בתוך נשימת פיו
ית-ש( -בה-ח א  15ע'  -)37ז"ש כאשר נופח באפיו הנשמת חיים שהיא
י האום לעפש חיה להע,למ,ע' (שם
''( .בזה מהע,למ,ת'1פ(ימי,ת' אז,יח
א  5ע' - .)21ונשמת החיים של הכסא הוא סוד שרש העליון של כללות
גששות ישראל יחד שהוא יותר נגוה ומאד נעלה גם מהכסא* (שם
א  5ל  20ועיין להלן הערה  27בדבר זיהוי האדם אצל הודח עם
ישראל) .מקור זה של גשמת האדם הוא ההסבר לתפקידו המרבוי
בעולמותי- -שאדם בנשמת החיים שבתוכו הוא נעשה נפש חיה לרבוי
עולמות אין מספר ' --שכלם מתנהגים על ידר (שם א  4ע' 19
וראה גם שם א  19ע' .)42
האדם הוא מעל לעולמות ולפי תפיסותו של הרה בדבר הזיקה
בין העולמה (הערה  19לעיל) הרי יש בו עבורם היסוד הרוחני.
.כ ,ע"י הנפש אדם נעשה האום (פש לכוים (,שמה לנולם...
וו-ש ויהי האדם לנפש חיה לכל העלמות והוא כנגדם בערך נשמה
זהם אצלו בגזר לרז-ח ה ,1
ל ס"-)2
קומה מוסגר אצל הר-ח בהתאם לשיטתו ן -וסדר מצב
 22ענין
עו
שי
יוהכהות כולם העליונים ותחתונים יחד בכלל ,מסודרינ)
העולמות,
כביכול בכל פרטיהם כתבנית קומת אדם ...והוא ענין השעור קומה
הנזכר בדבריהנ) ז-ל במדרשים( -נה-ח ב  5ל  .52על .שיעור קומה.עוד
 owא  6עמ'  ,23 ,22א  .)28 7מכאן ממעים שוב לראייה של גדולת
האדמי הכוחות העולמיים המהותיים חם גוחות הקדושה הכלולים
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הוא:מקיים) העולמוונ ומנהיגם ,בידו לתקן-ולקלקל'בהם,
לבנות ולהרוס' "העולמות מתנהגים על ידי..מעשה האדם

במקדש--כי המשכן והמקדש היו כלולים כל הכחות והעולמיתיכל
הסדרי קדושת.כ,ים (,ה.ח א  4ע'  ,17ה(.הה) ובהיות האזם כולל
.
..
כחות העולמים 'הוא מלא קדושה .שהוא כולל בתבניתו כל הכחות
והעולמות כולם -..שהם המה הקדש דהמקזש העליין יחלב של
מקור הקי,ש,ת כמיה.,
גית ק.ק ...כילל גל
האדם הנלקהי
י בעניין זה של שיעור קומה מסתמך
(שם א  4ל  -)17ראוי לציין כ
הר"ח על מו(1 (.ה,ח ג  5ע' 2נ) ,איןייצא מן הבלל היה של שימוש
בנושא זה ,הלא-ראציונאלי לפי תוכנו,
בחיבור ראציונאליסטימק-י
גין הדמב-ם  -החידד כאן לנאורה מהתפייח
מקום מנכש

.

-

שישי

סגי
ל,ח:המיסטיקן.
' הראצ(,.אל,תלל

השראה
של הד.,צ
הש,יאת דעותיי של הי,ח לאלי
שיהיה צורך לחוור אליה פעמים רבות במשך הבירור  -מוכיחה קו
א,פ ,,(,,והיאי הדי.צ ממש.ן' אמום בשיטת אבי ,אבל היא
' אצלו אי(טיפיעצ,ה המנחתה מקיצוניותה וממקזר,,תה ומביאה אותה
מקנ~
השלמה עם המקובל והרגיל בתח,ם אמתות ודעות.
ן
לידי
ב(ד 1,דיזל אין אצליהרי.צ ההעזה וההחלטית של הד-ח
י
בקטעת מעמדו של.האדם .הא'דיאללשלו ה,א,אדם הדאש11י(מד,א
 -)45תמותג
' ועל גם ררח א' 3וו מ-ב תהיח א כ-ב
יזהב , 1ר י
האדם שלו היא קתמציתאמת עתר -האל עשה את האדם שר קומהשלמה כלךהאבחס על סדרם עלי עודף תלי.חסרץ ,אבל זרק גחם
הקליפה לה"ל ,ונעלובת טו.ר ,ועןכיש בכל
לצוציד'קדושים,גס מחלקי אבר-כח המושך 'לטומאה ולקליפה רח-ל ולהיפךנ כח המושךהבריאה הוא שיקבץ האדם האנמים הללו
לקדושה-..
יי
ושתיכרל
םרילקורשה ,מד"א  1 1עמ' מיה ,מ. )1-עד שיהיה
~ה(נ,צ,ם...וי
אזם שלם בקומה שלמה כמו שבראו העב.ה ..המאנקבי( ,יצ,צית
, 1וקליפות -מקיף לדעת הרי-צ הבריאה בכללה (שם ע' מה) .השמים
 ! :מסמלים תחוט ריבוי' הניצוחית .והארץ בה הרגה קליפה (מד-א
הרע בעולנז ב 14בדי ליציר כביכול מבחן שאדם לא ילקק
 1ע' מ-ה)-
'לנהמא דכיסופא( .שם ד  .,1ל ( )66 ',62על הרעיון שהעשייה-הדתית
.
מכוינת למנוע נהמא דכיסופא ראה ברט-ג אמונות ודעות תהילת

ביי -

(י.

וי

י

קמה
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גי המה כפי נטייתם מעוררים שורש נשמתו חעליונח שמע:
ליחם שהיא הנפש החי'ה שלהם" האדם מרכב מגר"ןי נפש
3י-
-מעשה ,רוח-דיבור ,נשמה-מחשבה .24העשייה חשובה

י

- - - 7 - -

-

-

דרוש ד' ע' כ).י

מאמר וגדורות שלאחרי הרייצ  -אבן ישתעל
ועוד- ,האדם הלו שאף שהוא כלול מכל העולמות עליונים ותחתונים
ובמעשיו הוא מוסיף כה ואור בכל העולמותי או מחלישטל .בכ"ז
ה', .שם  1ע' כ.ה).
י באמת אפס מקום
צריך היא לדעתכ
כתפיסת הרה"צ יש משום הפחתת מעמדו של האדם -מודגש
אצלי
הדבר כי הקדושת באדם הינה יגזר ניצוצות ,וכנגדן גם פועלות
קליפות ויעוד האדם הוא בריכוו הניצוצות וגירוש הקליפות ורק אז,
גפופו של תהליך ,עלול האדם להגיע לדרגה העליונה של תומה
שלימה .במיוחד יש לשיט לב שהרעיון שהעשייה הדתית באה למנוע
נהמא דכיסיפא מפחית מהתוקף האובייקטיבי קוסמי של התעשה
האנושי ,כפי שהוא מוצג במשנתו של הר.ח'
ע.
א'  ,19ע' .42
 23נה*ח א  21 5ועוד א30 ,9.י
הר-ח מפרש מקראות ברוח תפקידו זה של האדם בבריאה ומוסיף
ומפרט פעילות קוסמית זו של האדם ,האדם מקיים העולמות וזה
הפירוש שהוא (ברא בצלם השם (שם א  3ע'  ,15וראה א  7ע' .)28
מעשיו בעליוניב" (שם
וזחו הפירוש -מגיד לאדם מה שיחו  -מהגשמי
א 13.ע'  ')35האדם מעלה העולמות ממטה למעלה ואחר כך נמשכים
אורש מלמעלה למטח (שם א  9ע'  ,30א  19ע'  .)42האד.ם מכריע
א  7עמ'  28ררה  1ש ע-ה)
העולמות ,גידו לתקן לבנות ולהרוס
ובסיכום ישכן קבע הבורא יתיש טבעט של העולמות שיתנהגדע-י מעשי
האדם( -נח-ה א  22עמ'  -)46בעולמות כוח אהד רע שעיקר רישומו
בעולמות התחתונים ,ובעיקר בעולם הזח ,ואיננו כלל בעליונים "עד
שבעולם התחתון כמעט כולו רע לולי רחמי הבורא"' לברוא את
והוא
האדם ויפח באפו נשמת חיים כח רוחני כלול מכל העולמות'--
יתאבק וילחם עם כח הרע ובמעשיו יתגבר עליו וימעטנו-י (רו-ה ה 1

ביעיי

י

י

,ים

ע.

ס-ב

וע' שנ) 1

 11ע' פ-ד) .חרי

שהאדם הוא המטהר העולמות

ומכינם לקדושה.
 24ראה נח-ח א  15 ,14עמ'  37 ,36על הקשר נפש-מעשה ,רוח-דיגור,
נשמח-מחשבה ן -ורש שס (ירושלמי תענית  b-Dאלא הריני משתף
קסו'
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לגבימילוייעודו של'האדם בעולם נ 2עולם'העשייה -המדיום
של'התגטאות' האדם בעשייה.הוא ,הגוף .העשייה:האנושית
ב_
כמו-כל התיתו,צל האדם -ב אינה פונקציה של קיומה
האישינלבד ,היא קובעת-געולמותי תיקון עולם העשי"ז
מתןרקבפעעותמאויושלעיםזה-במעשה'מכאן הכרעה

כותה_-

עקרומת ,בת'מממליי-ייימיה ,בבעיה:
בג מה עדיף ז:קובעת ועדיפה העשייה ,כי'רק בה הערובה
לזיקה למציאות המעשית "כי לתמן עולם העשייה=הוצרכו
בהכרח להתלבש בתף בעולם .המעשהיי" עם זאוניש להבץ
אל נכונה משמעותה %1ל 'עשייה' בקונטקסט זה ,והוא --
פעילות רוחנקן יוצרת רושם בערלמות ולאו דווקא עשייה

עשייה

.
-,

=------
הגדע בהם שהל דתין נרן ושרש משמה מקור שרשם מא
את שמי
".מהד' אותתת השם המול.ית-ש "ה-ח,אן.,1,ש):443ופ (חרוש זה
ל ק"מת",קה בע נוחות-האדם לשם המפורש ,ברוח השקפתו של הרח
הרואה את האדם כחאצלח קחבח .מאד מהאלהות' (ל' הערה 21
 25לה*ה'א '12ל  32וגלעדי זה,הנרן של האדם אין ביכולתם לקשור
השלמות עד ידגם למטה בטף האדם ברל (אס גם -הנשמה אעה
רופה ליר".למף'אשר בעולס השקר הזהומן עולם קדוש עלטן לעולם
(ררת ד  22וו-ב)' .ההזדקקות לצופני בעולס העשייה טנוסח
שפל-אצלו גם בקשר להבחנהבין הבריאה והקיום תמתמיד -בעולכז הבריאה
שמיס,נבראה תחילה .-.אבל הרייע הנראה לנו הוא .עולם העשיה
ו! ארך קדמה (יויח  1 1ל ע-ט .כמסקנה מהייעוד 'ה'עשייהי' של
 1האדם .מובנת הקביעה כי המכריע כמצוות הוא המעשה -שהעיקר
(גה-ח ד  ,5ל  89וכן ב  1ע' 47ן .לא
"במצוות הוא חלק המעשה-
י .זו בלבד שבמצ 1111מעשיות העיקר בהם הוא חלק המעשי ,אלא שגם
המעשי שלה ערד קובע.
 :בתפילה הנקראת עבודה שבלב  -לגילוי
ש'" ,עכיז העיקר שצריך :האדם לחתך-בשפתיו דוקא כל תיבה ממטבע
(שם ד  5ע 89 .וגם ד  6ע
.)90 .
1.התסילה-
.
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פיסית '26האדם מוצג בהשקפה זו כעמוד התווך ,כיסוד
י האדם הוא כמרכז המחוגה
המעמיד של ,הציוויה כולה-כ
אשר 'עם קטנותו בנטותו מעט יתעקם כל העיגול -כן האדם
מתקן ומקלקל במעשיו כל העולמות"ז .2תפיסה כזו אפש-
רית בהשקפת עולם מושתתת על המסתורין ,המשוחררת על
כן מנאמנות לתבנית עולס מציאותית רגילה ,ומכירה .ברוח-

י כממשי האמיתי בבריאה .באשר להעקפה כזז הזנות
נ
לקבוע מעמדו של נברא  -כמעמד המיועד לאדם בהשקפה
הנדונה  -ללא כבילות ואף ללא התחשבות במימדים דבנתו-
-- --

- :

 26לימוד תורה היא הפעילות האנושית הערכית המובהקת ,והיא איננה
מעשה פיסי רגיל .גס העשייה בקיום מציות אחרות במיוחד תפילה
(ראה ההערה שלפני זו) הרי אינה כזו.
. 27רווח ג ג ע' כ-ה-.חוח מתייחס לטענה נגד שיעבוד עולמות.לא
ישערון בגודלם לאדם המוגבל וקטן הכמות כשהוא משתמש במשלים
המוכיחים כי יש דבר קטן כמות קובע היקפים גדולים ממנן ללא
שיעור -הארס יכמרכו הנוודה עם קטנה קוי כל הקצות נמשכוה
אחריה ובמוט הנקודה במעט נכר בעגול אלף פעמים .-ככה ...מעוט
הרע כ( (נארס) -

נעולם

ה  1עמ' ס.נ).

מאלף לציין מעיטידעתו של הרמב-ם סרג חיג פרקים י-ב-י-ד,
לעומתי
(רתח

שם משתמש המורה בקטנו של האדם לעומת האוניברסום כאחד
הנמוקים כנגד מרכזיתו של האדם בהוויה.
מניסוחיו של אריח משתמע כי האדם ,עליו מדבר הריח ,אינו אלא
ן הערה 21
האדם היהודי (ראה גה-ח א  ,4א  ,5עמ'  20 ,17ועיי
לעיל) .זאת ועוד  -הפונקציה שממלאים תלמוד תורה וקיום מצוות
במילף יעודו של .האדם מוציאה מן הכלל את שאינו יהודי .עם זאת
יש מקום להסיק מהשקפתו של הרח שבכח  -כל הנברא בצלנו זכאי
למעמד מרכת בבריאה ,אלא שניתוק של לא יהודי טהמקורות
הנורמאטיביים של חיי האדם  -התורה והמצווה  -גורם לאי ניצול

טיסי

זה.

קמח
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נזם העובדתיים 'של הנבראים .כי הרוחני.איני מיגדר
במהותו עלידי החומר בו הוא.שוכן'" .. . - .
עיקר חשוב בשיטה זו היא התיזה ,כי מעמדו תמרכזי
(

-

של האדם בהוויה נקבע לא מתוך .ישותו כשלעצמה,
אלא עלפי הדינאמי שבאדם  -פעילותו -הפעילות היא
יעודו של האדם בעולמות וזו חייבת להתגשם מתוך זיקה
.""- .
לעולס העשייה. .
~
תורת האדם כפי שסוכמה  -מסקנות ממנה לתחום
החינוך .אמנם במציאות ההיסטורית --וגם בוויטה הנדונה
בזה  -באו הן מובלעות בתוך רקמה של מטרות ,אידיאלים
וערכים שדיברו בשפה קונקרטית של תכניכן מוגדרים ,אשר
כולם התייחסו-לתורה ,לימודה וקיומה .דווקא משו6
שלא מגיעים לפירוט התכני  -לחשוף
כך כאן המקום
היסודות החינוכיים בשורשם העקרוני והכללי.ביותר ,אם
גםיהיה זה בהכרח בצורה מופשטת מאד.
'.:
(א) האידיאל החינוכי  :האדם השלם המיוחל הוא זה
המגיע לידי זיקה לעולמות כולם ולפעילות למענם .אמנם
זיקתו של האדם היא לעולמות כולם ומבחינת מכלול
הלא וגילה של
כוחותיו ,דבר שיש בו משום קביעתערכיותי
האדם בבריאה .ברם חשיבות חינוכית נודעת לאותו חלק
מיעוד האדם התובע..התייחסות לעולם העשייה ,בהיית
חלק זה של הייעודנתון במידת מה למבחןקונקרטי .ועיד
חשיבות יש בהדגשת תכלית חיניכית זו בגלל השיני שבה
לעומת המקובל במשנות מסתורין הנוטות לאדישות ואפילו
לפרישה מן העולם הזה,ן.
~ ,

_יעד

 28בין חוקרי החסידותיש הגואים בה גורם שהטיף דעתה  bwהחברה
היהידית מתילה הטרחי ,הכלכל .והמשפטי הקשה עלידי הבנ.,תה

קמט
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י מרנזיותו של האדם בהוויה
(ב) המטרה החינוכית
מטילה עליו אחריות מרובה ,מעבר למימדי קיומו האישי,-
ההכחות בדבר אופן נשיאה באחריות זו מכתיבות כעיקר
גמטרה החינוכית פיתוח האדם והפעלת כשריו וכוחותיו
הסוברניים הלכה למעשה .הספציפי בתביעה זו הוא
במשמעות המיטאפיסית-ערכית שלה .בכך היא שינה
מהותית מאלה דומות-הניסוח הרווחותבחינוך..
3ג) העשייה כערךי העשייה האנושית -Par:Exce~enceהיא
בת משקלמהותיואניברסאלי ,ברם אין היא מופיעהבניגיד
או בנפרד מהתחוםהרוחני-עיוני אלא כשלבבסיסי בתהליך
הרוחני של ההוויה ,הנותנת לו ממשות מבחינת זיקה
למציאות .דבר זה קובע במיוחד לגגי מרכז חיותו של
המאמין,היינו קיום האמונה*היא צריכה להתגשםבעשייה
מקפידה ולאדי בה בכוונהי "ודאי שמחשבת האדם היא
העולה למעלה ראש * ..בעולמות העליונים ואם  ,יצרה
האדם גם טוהר המחשבה והכוונה בעת עשיית המצוות
יגיעו מעשיו לפעול תקונים יותר גדולים בעולמות היותר

עליונים

אמנם לא

המחשבה היא

העיקר אצלנו כמו

שנתבאר-
מסתבר שהדגש על העשייה כנגד הכוונה הוא בגדר
 - 4תגובה לעמדת החסידות ,המפחיתה בהקפדה שבעשייה
29י

ומדגישה חשיבות הכוונה עד כדי הסתייגות מעשייה שאין
בה כוונה סני גם האידיאל החינוכי המחייב זיקה למציאות,

המסתוריןיעיין

דובנוב תולדות החסידות

למישגים ורעיונות מעולם
ע' *.)192 ,167 ,3
 29נח-ח ד  6ע' .90
 30נה"ח ד  .8 ,7 ,4ע'  .90--92 ,88ררם  .1 .1ע' ע-א.
במקומות אלה מדבר הרב בחריפות מד המעדקמס קטם מצוה_שלא
כהלכתה אבל בכתנה ,על קאמה כהלכה בשעה שחסירה .הכטה ז
י
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והתביעה החמורה לפיענוח אישי אוטונומי.לגמרי ,מהווים
עמדה ,שונה מוו
שמתחייבת,מעולמה של החסידותי אלא
.
שגאלה לא נוסח הדבר גמפורש כוויכוח אתה ,פרט להתנג-
דות לתתך בעבודה הדתית
ן
".-..-של המא,מין .בד
י,
ב.
ש..ל.ה-
רהך',זויי
"לעבודת.אי.י
ן
ת
ו
ק
.יהתנגדותו של הר"ח-לדב
א
נשים 'כדי
, ..עתידות.
יזה הכל
להמשיך השפעת-..
אמונת אמון ועניני
עכומ-ז גמורה-י
לזאת הזתה_ ב53שך מאד שאל ישיאד יצרך לאטר ' -.שכל עיקר4

%

תורה ומצווה הן דווקא כשחם בכוונה קדושה עצומה ובדביקותאמיתי

1מ 1שאיו.לג האדם מלא לעשרתם בכונה קדושה.וגדבקי' ונטהית
.זניהמחשג' אשח וחשגת ימצווה ולעבודה כלל, .וה-ח ד'  .4ל ~(ss
ומזהירן הר"ח*-לואת הלילה.יייי לדחוס 'שום פרט מפרטי-המעשת

 )90יוכל תיצר לפתותך בכל מיני ראיות -מראה ,היצר)

(נח-ח ד' ע'
*שכל מח שלמד תורת או פעל מצות '..והוא וק רע כל היוננ (שם ל
 .)92מדברי תר-ח עולות עובדות חחיים חרוחנייס של התקופה( ,ואתה
' הקורא אל תדמה שמליבי הוצאתי חדבריס'כי'את כל זאת בחנתי

י ראו רגים אשר יחפצו קרבת אלוקים ונכשלים במו
וניסיתי...ועינ
 אלה הדבריט חנ-ל4ושם ד'  8ל " ..-")92יי 'י )ד' ;"1 :"..4י
 ',הר-ח מקדיש דוריס ממקומות שונים 'לחותיה שאין לאדם אחרי
! אדם הראשון לשנות ממטבע המצוות ומפרטי המעשהי ומשפסקה
ח הנבואה  -אף לאל כהוראת שעה .ובמידה שניתנו'טעמי המצוות'אין
כוונתן' לגדוד -דרכי-קיומן' (נח-ח א  22.ע"  46 ,45-ה  7ע' )91:י
מדבריו במקומות אלח נשמעת התלוה על הול(ול בפצוות מטעמי
,

לותה ,סמכית,אישיעוכד'-.די

.

" ,, ,

דברי תוכחה נוספים ראה עוד בנה-ח נ
 31נה-ה ר . .9ל .76
?
-

.

,

):

ן

ע" 4 87ע' -88
'""
".

-דח

".

"

המדובר שם חוא נקשר לעבודת ה' -ולתפילת ,ומוסיף 1
הר-ח"וכיתב

*ואהלו להשתעגד ולהתדגק באיות עבודת לבחי' רוה-ק שבאינה אדם
נביא ובעל רוח--ק גם וח_נקרא ע-ו ממש( -שם ע' ')77ימם התייחסו
לפי תמפורש בדבריו לתקופות קדומות ובלי להעכיר ומתות מתקופתו,
השתמע'מדבריו וממסוחם רמו .כנמ,תורות" קיצתיות:של ,דבקות

בצדיק גחסידות'

 ).,ן ")1
Nyp
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ג*

.

איה א*טידה

.

.-

.

.:

'

תארה ולימודה  -הערד העליון בהוויה
התורה נועדהלפי מהותה להיות הגרס הבונה עולמות
ומגלימם .כוחה בכך שהיא גילרי רצון ה'* שוהשה נעוץ
למעלה ,בעליון שבעולמונ רהיא נשמת כל חעולמותז ,שהית
כהורא דבל עלמין תשמתא וחיותא דכלה(ר" .באנאלימה
להופעה העולמות (לעיל  )142אף התורהיש בה מלחים,
.

י

מלהים)יש 'נשמתא דנשמתא' שהוא רצץ ה' בטהרתה הש
גשמת.התורה תוף התורחי לשוראחר התורת בה מדרוכות
מדרעות עד לכיסא "כבד .התורה מתגלה אמנם במושגןם
ועמימםגשמיים ,ההכרחיים להשגת האדמי אבל המשמעות

__.

י-
----- 32נח-ח א 6ג ל  .39מדברי הרח במקומות  Dt11Wבחירחוריו מצטרסת
ל מטכס דעותע על התורה ולימודה ) .והעמן כי חתורה הקדושהןהיא
הה-ח ד  10ע'  )99ודבורו הוא רצונו ורצונו הוא
דבורו יתב'-חד.
י ידוע שהוא ורצונו
עצמו -והוא יתק ורצונו ודבורו חד( -שם)-כ
י והתורה היא רצונו והנשמות הם דבוקים בו יתיש ...וכל נמש .מאמין
בתורה שורש נשמתו מדובק.ונאהז בעד החיים לנצחיים( -רו-ח ו.
( .ש ע"ס) .במאמר אחרון זה .מסוכמת השלשלה כולה מהאדם עד
רצינו  -דיבורו  -תורה  -ארסי התורה
לאלהוה
י הקביה -
ממלאת תפקיד במערכת העולמות -שהיא גם הגבוהה והפנימית מכל
.
ע
 ')39יותר מזה ,יחמורה הק' ששורשה
העולמותי (5ה-ח א 16
העליון הנעלם הוא למעלה מעלה גם מאצילות קודשו ית'( -שם
ד סו ע' .)100
ע'
התורה כולה שמותיו של הקב"ה (שם ד 109 19ז-
ובמקום אחרי -וו-ש ז-לשידמה לעולםהיינו גם מכל העולמות בלם'.,
והאמת.-
לכן בה נאצלו.ונבראו כל
גם.לעולם האצילות.יתברך ברל-.:
 99 :ועי' .גם שם ען_ס 10ד  ,26ע'.)116.
 -,העולמות (שם ד ,10ע
כמערכת העולמות ככל עליון יש משוס נשמת העולם שמתחתיו (לעיל
י הערה 19ן על כן- ,שהיא,נהורא בכל .עלמין:ונשמתא יהיותא דכלהון-
(שם קך ')39

י

.
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של,רצון ה' שמאהדי השתקפוה גשמית זיקמש(יה

י
אם[',הוא -משק
מדברת

ערכי-מוחלט לתוכן הגשמי -אמנם
בתחתונים
בהם גופן; תדרה11ענונים פנומ?ם
ופגימים לפנימים"  .33ו
רומזת*ה?"נפיחה זו 'של;וזתורה מנשאה אנתה
מעל .לכל פילוסופיה .34גם מן הצד המעשי הרי התורה
מנחה באורחות חיים ןכול ספק ניתן להתיר על פןה:,,כי

 33נה*ח ד  28ע'  .117הר"ח מטתמד על הזוהר בהבחייו בתירה שלש
'דרמתי נשמתא דנשמתא .נשמתא ,גופא ולבושא'.בגי עוה*.1מטתכלין
בלבושים בלבד'ואילו לעתיד לבוא
תתגלה,נשמתא.דנשמתא .דילהי
י התירה -לבנות עולמות,כי הרי היא מקור
בעת ההיא יוכלו על יד
"ה"ה 'י ' ZS-עג!1",י .הי,ח'למחיי
ב (.ם
?.
י הגשמיות -אלא
י,י
להרע..לא רק לדרגוונ ,.הראשינ.(,ת של .לימוד .ע
נ.
נ -.-.
גם עד ל-צפית במרכבה וכר כסא כבודו האיד הוא עומד כר( -נח-ח
ל ס-ט) .הדרגות
ד  99 2ע-פ מדרש משלי רבתא :וכן רו-ח , 1 1
השונות שלתורה 'מוסברות כמחויבות מציאות העולמות השונים ;
התורה *צמצמה נבל עולם לברך מעניני אותו עולס כפי ערך אותו
העולםכדי שיוכל לסבול קדושתה ואורה עד -שבירידונה לבא לזה
העולם נתכונה ג.כ לדבר בערכי'ועניני זה העולם ...כדי .שיוכל זה
העולכז ל17בול קדושת אורה( .-נה.ח ד  28ע.)117 .
.
.
להשקפה זו יש מסקנה חשובה,השוללת חיפוש)דביקות וכוונות
לתפו של ל,מ!ד.י .ולא רק גדגק,ת כס! שכשתגש!
ן במקים
גוה ~רבה כ*א צריך להעמיק ולעיין במחשבתו בגשמיות הדברים-
( .רו-ח  1 1ע' ,ע) כי התורה -לעולם כלדושתה הראשונה עומדת-
למרות כל ההשתלשלויות ,אלה אינם פוגעים כלל בקדישתה ((הית
.)117
... .י.
ד

ה,ימדה

!7?-:

י

.

יהתיו,ן

.

~-zr

.

-

 34משתמעת כאן הכרה בעליונות הבלשי מעורערת של התורה על החכמות
 עד כדי האמונה שהכרה זו מקובלת גם על .אנשי החכמה",,כי גטכל המתפלספים יודו כי כל החכמות המה כמר מדלי נגד עמקות
' וראה דברי ,הרטב.ם,בהקדמתו
הכמת התלמוד( .:רו"ח ג.9 .ש "-י)
י_ ,לס' .ולעיס שמתוך-נקודת מוצא ש11ה מגיע אף הוא לדעה גרגר
חכמות פליאות שבאגדה ושבתלמוד* .כי הדרשות ההם .כשיסתכל( בהם
קעג
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כל ספק שנולד לו;לאדטאידיתנהג ימצא הכל בתערה ואם
על פיהינהג לא יכשל"  .35הערכה וו להורה איכה מצטמצמת
לגביה במצבה הסטאטי ,אלא בתוקפה היא גפלגביהדינאמי

י
שבה ,לגבי חידודי תורה86י
ל תתורוז ניצבת במרכז ההויה בכלל ובמרכו גרובת
המהותי של האדם* ראשיה הזיקה אדם-תורה היא זיקת
הקבלה מבחינת פעולתם בבריאהי ההקבלה הקיימת בין
מעמד האדם.והתורה בבריאה היא בכך ששניהם הם בחינת
גורמים ,הבונים עולמות וקובעים את קיומם'פי ונוקפה
אינו בעצם ישותהשל התורה -שוב בהקבלה לשלהאדני

.'-

"

.

כאן -הנקודה .בה ההקבלה אדם-תורה
אלא
בהפעלתה-להתמזגות באקטיביות אחת שהיא תלמוד
הופכת למפגש,
תורה .התורה מגיעה להפעלתה באדם הלומד ואילו האדם
(

הסתכלות שכלי יובן בהם מהטוב האמיתי ויגלח מהם מן הענינים
האלוהיים לאמתות הדברים מה שהיו אנשי החכמה מעלימים אותול'
וכל מה שכלו בו הפילוסופינז

זורזתיהם-.

 35רו-ח  9 '1ע' דיג.
כל מה שתלמיד וותיק עתיד לחדש תכל יצא מפי הורה למשה
-36בי
מסיגף נררח  1ל פ-ג וראה גם גת-ח ד  14ל  eSDN -)104גס
ה'" ...צאה וממנה קבלה( -מד-א
הרי.צ קובע שחד-ת -כאלו מפי
א  1ש ט .אבל אצלו הדגש בזה על .ההטרונומיות שבתלמוד תורה
ה,
הערה  50לקלן)" ~ ."; ': :
התלויה בחסד-
עסק האדם והמונו בתוה-ק הוא משיג להתנוצצות
י
"
" 37כמו שנתבאר שע
'
ן
י
ש
ו
ד
ק
'
ה
ל
י
ד
שאו
איר בחי' הנשמח 'בו להשכילו בעמקי רזיו
י ה' הוא כח" נשמת
ג מכונה בשם ישראל כידוע בוותר-יעל כל מוצאפ
הארס נשימת פיו יתר יחיו ויתקיימו רב כל הנחות והעולמותי..
י
יזהו קוביה ואורייתא ויחיאל מתקשרן וא ברא ורש בראשית בשביל
,נה,ח א
ו
א
ו
ק
י
ש
ל
א
ר
ש
י
ל
י
ג
ש
נ
,
ת
י
ש
א
ר
שכקראה
התווה
ראשית-
.,
י
6נ:ע,39 ..
'.
הגהת)-

יראה

קער
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מצייי:
'  O~WADגלימידח ,את פעילותו .jttllY"hחי .הוא
הלומי ,כי .הוא -נאחז בעץ חיים8י .ללא לימוד'נחשב
,39
אלא שהלימוד לשמו.מביא לדביקות
האדם נמת ולאעוי
בה' .ובהיותו בדביקות ישירה בה' נחשב הוא'.למעלח
מהטבע"-הרי האדם העוסק בה מחוה ומקיים את .כולם
ולמעלה מכולם .,ואיך אפשר,שתהא הנהגתו מאתו ית'.על
י הכוחו' הטבעיס" .43הלומד תורה ניצל מכל חטא
יד
 38המונח -עץ חיים" ,שבו מנונה הישיבה שיסד ,משמש אצל הר-ח
 ..במובנים אחדים. :ברוב' המקומות בחיבוייו'-מעיין
י
:עד החייסל~א
התורה כמקור חיות לעולמות ילאדם (גה-ח :ב  6ע'  54ד 26
 .,,ש 6ג 1ד33:ע
.,125 .רו"ח  3 1ל ע'ט)( .ועיין גם רו-ח  1 1ע' ע"א).
 .ק
ק
ק
.
ך
ד
ע
.
.ש
י עץ חיים זהכי ע-י צפצפנו ~המוננו בתוה-ו
מחדש תמיד עולמו-ע-
.
גמשך חיים לכל העולס* (מד-א ד 5
ל
ל')-
 39כוונתו שניטלת משמעות קיומו ישכל האדםוחייו הוא רק אותו העת
שהוא דבוק בת.ה,ק ,וכשמיתלק ...ה"ה מסני ביז' לציו ילמה
כגר נטבע במים הודונייס ר"ל .--ונחשב כמת ממש גם
חיים ,כי
בעודו בטה-ז( .נסח ד  33ל  125וראה רי-ח ג  1וו ל-ח) .ביסוף
כי בדרך נישלו מופיעה תלות קיומו המתותי של האדם בפעילותו
..
ההשוחה של הרמונט 1מ-1נ .,חגו פ'ה י:)1'5
הרוחנית ום
 40נהיה ד 8ן ש  108וראה רו-ח ד  4ע' ס-ה ,ר  1ל ע"ז ז וכן מד"א
 1 .1ש מ-ב -הר-ח מסביר דעתו גדרך וו
.חמקנל ע-עעיל חתורה הקששה לשמה ...הוא נעלה בלעניני
וה העולס ,ומושגח מאתו יתב' השגחה פרטית למעלה מהוראה כוחית
הטבעי' והמולות לילם ,כיון שהיא דבוק בתיה,ק ובהקב"ה-.-
ומתקדש  nwl~paהעליונה של חתוה,ק שהיא למעלה לאק ערל מגל
ל הגוחנת הטנעי'.-
הע.למ ,'1והיא ה,1ת(ת החיות והקיום יכולם.לכ
מאלף הדברכי בן חדורות ההם תפם דבר זה כתופעה שנתמתה
 לו מן ' האישה עם המציאות של תלמוד התויה בדור השני של' .:המייסדימן-לימיך חתורח.לא ר 9מיפה תחייטל אגל גם מכין הרוח
בת האלמות 'לכל חטובות והכבוד ששמורים ליהודי בחיי עוה-ב.---
4
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ומשוחרר כובל עינש  .עלק אין עול דרך ארץ וטרדות
-41
העולם הזה  '2ומדריגתו בעליונים למעלה משל נביאים*3נ
לגבי טיבה של תלמוד תור,ה סבור הר"תכי היא דיבור
רק במובן הטכני .מבחינה מהותית תלמוד תורה היא בגדר
עשייה "תלמוד גופיה מעשה הוא ככל שאר המעש-ם
ונותר גדול מהם שמביא גםלידי מעשים אחרים'4יי עשייה
זו עזמדת לפי משקלה המיטאפיסי בראש הפעילות הערכית
בהוויה .הפינקציה הזו הקוסמית של פעילות התורה כבונה
ומקיימת עזלמזונ מושגת באמצעות האדם  1תלמוד תירה
ביוצרו אדם בפועל מגשימה מהותו להיותנפש החיים לעול-

מות .מכאן מתבקשת המסקנה ,המהווה יסוד מוסד במשנ-
תו של הר"ח בעיון ובמעשה  :לימוד תורה מקיים את
חורבנן של כל
העולמות כולם ,ובביטול תורה מוחלט -

הבן מקדיש עצמו לתלמוד מרגישכי

במיוחד 'החלק

10 R

הוא מעל לגודל האנושי הרגיל.-

בספר
s
411
l -Tfavlels

.M_l- Liliensthal:ינו

. 287, 288.קק ,לנטו 5, 14.1,.אחחו)%,ן Life and
- 41יכ
ל הדיגיו בישין מסתלקין מעליו ואין להם עליו שום שליטה ח-ו-
זנה-ח ד ש .)104
' 42מעביריו ומסלקיו טעליו כל הטרדות והענינים מעול ד-א וכו' וכל
,ה העלם המ(,ע(ת תמידות העסק בתוה.ק(, .ה,ח ד  16ע'
שארעניני
 .)105השקפה זו לשוגה הלכה למעשה כדי לטעון כנגד נימוקים
מעשיים של פרנסה והצלחה הגאים להרחיק מלימיך תידה.
 43ושם ה' נקרא עליו ,כי התורה כולה שמותיו של היגיה -והוא הבן
יקיר תבני פלטרין דמלכא -.-וכל השערים עליוניכז פתוחים לפניו-
(נה-ח ד  20י
-- )109 2עד שאמר רל שמדריגתם למעלה ממדונת
(שם ל  110ועי' גם ד  21ע' .)111
הנביאים-

ח נ  9ע' מ( ,.ו ע' ע.ז.
44י.,
יש להבין זאת כך ; מעשה פירושו פעילות בממשי ,ועל כן שיטה
.
ע
קסג והערה
הרואה ברוחני את המציאות הממשית .נראה לעיל
 )27מכירה בפעילות רוחנית ,מהותית ,למציאות זו ,כעשייה מובהקת.
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י לגמרי אפיל( רגע
העולמוא .לי 4אט היה ח"ו העולםפני
אחד ממש מעסק והתבוננות עם סגולה בתוה"ק תיכף היו
כל העולמות נחרבים ונבטלים ממציאות לגמרי ה"נ; ואף גם
איש אונד מישראל לבד רב כוחו שבידו להעמיד ולקיים את
כל העולמות והבריאה בכללהע"י עסק,ו והתבוננותו בתוה"ק
לשמה" .45זא,ת ועוד :לימוד תורה לא רק מקיים את
העולפית אלא אף מעלה קיומך לדרגה! ידושהיכי קדושה
פירושה העלאת העולמות להתקשרותם לעצמות האלהית
ן ה' מבגא לכך *46
ותלמוד התורה שהיאגילוי רצו
 45נה"ח ד  25ע 115 .וראה גם שם א
ו
ז
ע' 16ג 1ר-1ה  1 1ל ע.ג .השקפה
לרח
בת
ה
ת
י
ה
תוקף
מעשי
כניסוחו -וא-כ הלומד תורה אפשר שבאותו רגע כל העולם מתבטלים
וא-כ הוא מטייפ עולם ומלואה( -רו"ח  11 1ע' ע-א) וידעו המסופר
 16ע'  39ד  11ע'  ,110ד ,26

שהריח קבע .משמרות שלא יפסק ת.ת ובעצמו הקפיד להתיישב
וללמוד מיד אחרי ערבית במוצאי יגה-כ מחשש שבשעה זו כל העולם
בטל מתלמוד תורה יתולדות רבינו חיים מוואלוזין ע'
קפ-ג)-
גנו של הר"ח קיבל פאביו תפיסנה ווי -שאלמלא לא קבלו ישראל
התורה ח-ו נהפכה העולם לתוהו ובתו( -מד.א א 2ינ
'  )4ובהמשך
שאיזו עוסק בתורה.
שאילומצוייר שלא נמצא הוגה אחד בכל העולם(שם) .אלא שאצל חרי-צ מתלווה לתפיסה  11גס
כבר היה העולם בטל-
תביעה ש-יהנה גס אחרים מתורתר ו-יתן חלץ מתורתו אשר למד
החברתי בתחום תלמוד
גם לאחיו ב-י* (שם)י דגש זה על
תורה הוא מוסבר אצל ראש הישיבה .בדור השני ,אחרי שהחברה
מלומדה בישיגה הפנה לגורם מי,צנ זהבשילה תשיעית לשם התמדתה.
 46הר"ח מגדיר יענין אמירת הקדושה הוא השאת העולמות והתקשרות'
כל עול' בעיל' שמעליי( -נח-ח א  11ש  )32כי הקדושה גאת "צמד
(שם ב  8ע'
התחברות עצמותו ית' אליהם כפי הרצון העליון ית-ש-
 .)56על סמך הגדרה זו מגיע הריח לתביעת מעשה לימוד חתורה,
המביא קדושה לעולמות 'וראוי לכל איש תעם הקדש אשר לגו חרד
שיהיו מעשיו רצויים לפניו ית .לצרף זאת המחשבה וטהר הכוונה

י

י"י
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י.
תודה כת"א נתחים החינוך
אלטו"
מעמד התורה ולימודה בבריאה ובחיי האדם קובע
המיוחד שבל,ימוד תורה כנושא בתחום החינזד.
לגבי
הסגולה שבתלמוד תורה מגחינה זאת מסתכם בשלושהי
שמעמדו הערכי הוא ללא תחרות בהיותו
אי נושא לימודי
רצון ה'.
.
.
;,
גילוי
ב .לימוד ממשקל.חינוכי מכריע ,כי מעצב הוא בלעדית
אדם מתוקן ומושלם.
.
'.
גי לימוד ,נושא משימה מכרעת בהוויה כולה ,בהיותו
קובע קיום עולמות ודמותם -מסגולות אלה מוצאות לביסו-
של מטרות והישגים בלימודה של .תורה ושל
סם העיוני
דרבי לימוד והוראה שלהי
י-

'

(א) מטריות והישגים
תורה 'ל'שמה'- :אבל האמה כי עניין לשמה פירוש לשם
התורה ...כל דובורך ומשאך בד"ת יהיה לשם התורה
כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול"  .47לפי שעיקר
הלימוד לא לעסוק רק בדביקותכי אם להשיג על.ידי.התורה
י אותו
הרצויה בעסק התורה ומעשי המצוות כלם .להמשיך ולהוסיףע-
המזון קדושה ואור חדש בעולטות-ישם)-
זהה לם חיפוש אחרי כווגוה
הכיטוי -טוהר הכוונה הרצויה"
איני
המופיע נחעידות .כן אין בדרישה 11
(מהדות מהוכן ינאותי.ת -
למחשבה וטוהר כווה מלערער הערכתו של הר-ח לקיומן של מצוות
.
)
ל
י
ע
ל
אלא ששלימות
ללא גוונה ,ותורה שלא לשמה (הערה 30
י עשיית הדנריג! בצורה המתוקנה
ההשפעה בעולמות .מושגת עליד
 ביותר( .ועל גם הדרישה .לכח במעשיר בערובה להישג שלם שבלמידה,מ _". -
זכירת רזי תורה וכד' נה"ח א  55ע' -)58
-:
. .
י,( 47ה-ח ד  3ע' . .95
' ..
.ם"
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"משות והדינים ולייע כ 5יגר

על ב,ריו.ינללי'11פרטי'

פלאי'מעשיו' וחקר כבודו"  ).*8יו '

ולהשיג גם כן סתרי
; לדעת).הרעחן הלימוד לשמחן היינו 'מתון מטרה'
להגיע ,להבנה מלאה 'של התורה הוא .הלימוד הנכוךו
 האדם  .48הערך.שאין .מדריגה *למעלה הימנהי-בחיי
, .................
",..
-1.ב ל ' S:Gרזי תורה הס מגופת של תורה- .מפורשים תגליט,ררם
.- 48
אלא שצריך להבנתם השגה אמיתית היא ההשגה שלשמה.כי באמת
ן כל הרזיו וסודות התורה המה מפורשיו-ונגליד כוכיש.,אבל טח' מראזת
,עינינו ואם יעסוק..בה לשמה -יגל ה' .עיניו .ויסיר ממנו מסך
המיתודה' של 'לשמה',
העורון .ןרויח  1 .1ע' ע-ו) פירוש הדבר
 .הרציונאליסטית היא המפתח ינסתרות. , .
"1
--ד

,

להתפתחות ולשינויים בתפיסתם של בני הדור_ השני של
 ..אוטיגילימוד התורה במאה הי-ט הוא דעתו של חרי.ציעל 'לשמה'.

 .מחוללי
י מקבל הוא-ההגדרה האמורה של .לשמה' -כי עדותך שיחה לי שאינני
בתויה שזה
 .מכוון שום כ(11ה אחרת וק לכו(,ת,ישמה לפלפל ,לעגי
פי' לשמח ועיין בנה*ח"יימדיא ד  1ע'  .)54,אגל בצידה של הגזרה זו
מופיע אצל חרי-צ אחרת ,המעמידה לשמה על משמעות דתית-חינוכית
לשמה ...לכווו.הפי' האמיתי בה..-או -שנוכל לואר .פר' לשמה כסושבארנו בסיום אחל באור מילת תורה שפהרונח שתורה לאדם דרכו
י
ז ותהפנהו לאיש אחר עד שיהיו'דבריה נקבעים בלבו וזה ביאךר לשמה
לתקן גופו ונפשו ולזכדיאותסי' (שם
לכונת שמת ותוארה האמיתי
ד 1.ג ע'  ')84נשמעת מהגדרה חדשה זו ,קולה של התביעה .המוסרית
וראיית לימוד תירה כמיועד למטרה זו.
 .לתיקון.עצמי
'-
'
" .י
'49ראה הערות ! 40-3לעיל.
מיוחדת'
של חתייה;'יההויה
אצל הרי,צ מזצ(ת 'לשמה' כראייה
עצמה אחרת היא אז במהיתה וגהשפעתה על האדם ובעולמות :
בתורתו של ר' מאיר היה,כתוב כתנות אור באלף וכה הוא מלבישא"ע בכתונת אורכי מזכך הוא את כהות'גופו ונפשו עד עהוא'ממשיך
אליו אור א-ס ב-ה ואם לא,זכה ח-ו אז הוא -מלובש לכתנות עור
נגוף עכור ומגואל ומשחית.גם את 'כחות נפשו ח 1-וז"ש כארכי העוסק
' .בתורה_לשמה היא מלבשתו ענוה -ויראה" ןמדיא  21ש  .)80בעצם,

.

'

.

קעט
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המוחלט שלאמיתה של תורה מחייב שמיות לאמת
והיאבקות עליה ,בבחינת הווה מונאבק ללא משוא
רבו כשיש
כניט "ואסור לו לתלמיד לקגל ד
האמתבריעם התלמיד * .-
לו קושיות עלי,הם ולפעמים יהיה
* ..
והווה מתאבק
שהוא ענין התאבקות במלחמה כי
מלחמת מצוה היא ...ולא לישא פני איש רק לאהור
האמת" 50י מבחינת מוסר הלמיזה הרי זז מטילה על הלזמר
רתת לשמה פציינט תקופת הראשונות בתולדות ההתגלות ופורצת
מחדש בכל דור ודור בלימוד לשמה. .אף  t)ASWאור התורה ולכנסה
בכותנות עור ".ע" עסק בתורה לשמה יודכך חומרו המנלה לו אזר
הגנוז נתוה-ק( -שם  1 1ע' מ-ו) -ה,לשמה' של הרי-צ בהיותה דרגה
עליונה כמעט לא אנושית היא בגדר שאיפה -יחשוג בדעתו לעולם-..
.שהוא לומה שלא לשמה ועוד לא בא למדריגת לשמה( ..שם  1 1ע'
 -)78ההישג האישי של הלומד לשמה הוא  -חדירה לכל רבדיה
של תורה עד לנסתרות ופיתוח כל הכשרים -ומגלים לו רוי תורה
רעל סהר הקבלה וגעשה במעין שאינו שסק ד.ל חריפים אמיתית.
על הגקיאות.
(שט .1 1ש  82וכעין :זה-גם
וכגהר שמתעבר והולד
רו"ח ו  1ע' ע-ו) .הרושם המוסרי של לימוד לשמו (ראה הערה )48
חורג ממסגרת של תיקון אישי ומקיף עולמות" ,ולכן נקראת תורה
חסד שלמוד לשמה מוסיף כוח במידת החסד ומגגיר חסד בעולמות
כולם( -שם ד  1עמ'  .)50בדורות שתחרי זה אצל ריי מסאלנט
מועלים שוב שני אספקטים של 'לשמה' ן .לשננה"  -כחיפוש האמת
ישראל ירושלים תש-ד) מכתב ר ל ס )5רלשמה* כמצות ה'
'(איי
ללא התחשבות בערך הלימודי של העיסוק בתורה( -אבן ישראל,
בני_ברק תשייט .דרוש ח' ע' ל"ון' .

 50רו-ח א'  4עמ' יז-יה.
עמדה זו של שאיפת האמת ללא

משוא פנים מתייחסת במידה שיזה

לגירור לימודי בין תלמיד למורה ולגירור

ההלכות-

גמקום שהמח

מדבר עלעניין שגי ות ממתמד הוא על רבו הגראי -אם
דכתיב בה אמת -הלא בלתי אל האמת עינינו וקרא נמי אקדמיה
כדכתיג האמת ,והשלונו אהבו .,..ובבר הוזהרתי בזה מפי מורי
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-.-.מהר-א נ.ע נ((('לנא שלא לשא
הרח גהוט המשולש .ווילנא תרס-ב'

אים בהוראה גו'( .-ששונית

ייט .ע'

-)39

מעניןלציין 1אםכי הר-ח מעוד על עצמו שקיבל עמדה וו מהגר-אהרי
מתפוש אצל הפריא -שתלך המיד אחריהם.
המאמי .הוות מתאגק-
ולא במאבק על האמת כענד דעותיהם של רגות'ו כבא אצל הר"ח
עצמ( .,פ' הנרפא לאגרת פרא ס.ב) .גדם ,
ם הר'.צ שוגה מאגר
גפירוש המאמר
י -ליל אף יח1.ת 7תמ'ד בנית הועד בב-ז לא תתגאה
1תשתח11ח לרגלי החכמים ;-והרי הרי-צ ידע פירוש אביו 'למאמר
.ואף חוסוף.חעיות  15wuלפירושיה ,כאן (וטה הדעת  -עתודגילוי
עמדתו של הרי-צ ממקימת אהריס -כי !וחי חוליה נוספת המציינת
התפתחות כבטוך של תלות יתר בסמכותו של הרב והפחתת המעמד
,
הטובתי של הלומי., .
. ,
ד
עצם הסוברניות והחשיבות של האדם כנושא לימוד התורת מגיע
מיעוט דמנת אצל בנו  -ממשיכו של הר"ח  -הרי-צ .הוא מדגיש

.

לידי

בחסד מלמעלה ומיעיט ערכו של הלימד

תלות לימורו של האדם
הן מבחירה אישיה 1ה 1מצן הכושר השכלי .בעת למורו יהיה (ם נו
שפל בעימו וירל ששכלו אעו שלר ןמד*א א  1ע' ב') .געצס הלימוד
של ה 11wntw .,כאילו אינו לומד בעצמו יק שהשי-ת שסה ,הוא
(מר-א  1ע' מין.היי,צ תובע מהלומד לנטל
 .אומר אחריו מלה
במלה-
ושות ,בכלל וכאילו הגל לא.שלג (שם ד  1ע',כ-ס וגמקום אחרי..א1.
האדם זוכה אל המעלה הניזלה הזאת להתקרב אל ה' כ"א אחר
וייע ,כ ,,כל חימתו  1tuwn1בתורה היא .אך בתורת
שישפיל עצמי
שקיע לזה
 .מציאה שימציא ה' לרבתים ויציעים בתויתו'.. .אבל
בחיוב טגעי מצד שכל ,זצ7קת, -1שם ד  1ע'  52ועי' נם שם 1 1

י

יא

.ולעומתו-אצל הריח ',מוצאים אנו התביעה .להתבטלות עצמית
רק לגבי תפילה( .נה-ח ב 16.ע'  .)62אמנס במקגם אהד (נה-ח ג 4ב
,ע_ :נ )8תובע הוא ,את (ם לובי ת.ת אבל אין  11אצלו גמר ביטול
העצמיות של האדם אלא כ1ו(ת 1היא שראיית עצמו גמה,תו
האמיתית' ("ם (ס הוא שם על תורה והפילה .אחר).
נוסיף -עוד שלמרות'המידונ השכלית בלמוד חתורה היא בת :תוקף

די

רב במשבת הר"ח (עיין להלן ל  - 8מטרות והשגים-וע'  2.1-20על
מטרות ושיטוה'בלימוד ובהוראה) בכל ואת טוען הוא שה-מתנהג
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גי'

שסמכות נל שהיא תוכל
אחריות לאמת גופה,
בלבי
לשחררו ממנה -הגדרה של 'לשמה' דלעיל שוללת במפורש
כמזיק ללימוד ומבטל ממנו ,כאמתלא של היצר הרען את
הפירוש המוטעה ,לדעתו ,של לשמה בחינת כוונות וחוויות,
כנמצא במשנת החסידות.
'שלא לשמה' :אם אין ידו של אדם משגת ללמוד
לשמה הרי גם תירה 'שלא לשמה'  -אבל שלא על מנת
לקנטר /ולהתגאות מעשה חיובי הוא  .51היסק זה ניתן
-

השכל ולא עפיי התורחיכולילת-יות עפיי -התורח להיפך.-
בדינים עפ"י
ברם אין כאן שלילת המידה השכלית כלגיטימית בתלמוד תורה אלא
יש בזח קביעת מעמדה של תורה כמנחה את השיקול השכלי גופו.
גם לגבי כיהו של ליהד תורה במפקיע את האדם מתוקפם של
גורמי עוה"ז ועוה-ב מסתמן בהלך מחשבתו של הרי-צ המשד התהליך
של מיעוט הסוברניות והחשיבות של האדם והדגשת חסד של מעלה.
לזה מצטרף גס ויתור מסויים על המעמד המיוחס של לימוד תורה
לגבי שאר המצוות .הנה ,הסיכוי לשחריר מיסוריו גס אצל הרי-צ
אלא שמכליל הוא ומוכה בכוח זה לאו דווקא תלמוד תווהי -היוצא

:

מדברנו שאס משפיל אדם את עניני העגה-ז ומכין את לגו למעלה
להיות מדור לשכינה אין!הישורין שולטיועליו" ומד-א ה  5ע' ל"ו).
הנימוק לתופעה זו היא לא חוקיותשבמיתוריוכפישראיביה אבל הר"ח
(הערות  41-39לעיל) -במקומה מודגש כאן מומנט מוסרי ,דתי
ופסיכולוגי כאחדי -יבנה בית לשט המלך ה .צבאות בלבו ישפיל
דעתו ויטהר כחות ופשו ולבבו לעשותם מקום מוכן למשכן ה' ועיין
יעשה בן נ חורין מכל היסורים ועויני העוה"ז וכל המקטריגים
והמשחיתים יהל ע"ב תחת כפגת
-

רביי-

(שש-

 51בדגרי הר-ח מירוש כי הוייכוח עם המתוים לימוד תיחח

בלשמה'

ובכוונות הוא ויכוח אקטואליי
אמנם הלילה וחלילה לבזותו (ללומד שלא לשמה) ואפי' בלב'
ע
ואדרנה כל איש יש.יאל מחויב גם לנהוג בו כבוד( -נח-ח ד 2
-)85
' .הריח מנמק' ד:ר;ו בנימוקים מעורייסז 'כיוון שהוא משפיל ומבזה
העוסק בתורה שלא לשמה הרי הוא מרפה את-ידיו.י .ולא יוכל
קפב
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להסביריעל פי תפיסת מהותו של לימוד'תורה'ובהתחשב
..
]
'-
'לי "
בתהליך'הלמידהי '
ק
ו
ס
י
ע
במקור
ע
י
ב
מ
ה
ו
ח
י
ר
ה
רצ4
א .לי14ד תורה.ה:יויש-לחייב כל לימוד של מקור זה.
ב* בהיות לימוד התורה בגדר עשייה (ראה לעיל ע'
קעודינו ככלפעילות אנושית בה.קובע לכפוף המעשהי
'- .ג .טבעו של תהליך ולמידה הוא'שאין'עיסוק לימוד
מתוךךהיסח דעת שלם ,ומשתלבים בו רגעים של ריכוז
כלל שלא יכנס בלבו באמצע-הלימוד
וידיעה .לבלתי אפשרי
על כל פנים זמן מועט כוונה רצויה לשמה ,ומעתה כל מה
י אותו העת
שלמד עד הנה שלא לשמהונתקבל ונטהר עליד
הקטן.שכיוון בו לשמה"י,כו-מבין הר"ח'.כוונת 'המאמר
מתוך שלא לשמה בא לשמה-ו' .הווה אומר ,בהיות. .
4

'

_.

..

לבוא לעולם,למדרגת לשמה,להיות.ת"ח .גמול והרי ודאי מקרי.בזה
ם ד'
ואין לך חלול שמו.יתב' ותורתו הק'
יש
מכוה ת-ח
אם נראה שכל ימי חיי...:1ה,ה עסקו בה
.3ע' 1 :)8,ע1ד:
שעסק בתויה
ישמה ח"ב אתה לנהור בו נבוך ..שכיי
ור,מוה-
ות
ספק שהיה כונתו פעמים _רבות גס לשמה(.:ובזח
ה' בתמימת בלתי

י,קיא
,

יכ

יונם

.

יאה

ין-ח

י.

א (.1ועי'
א1
להלן לענין 1ה 1ם
, .,נקדש בל לימודו
כ"א ג .17ע'..מו ע'  .163וע' .עוכי1תה של תורה 'שלא לשמה'..אצל
1העיח  6לעילג,
הבריא והשפעתו  gvהר.ח במאמר של ח.ה.
בן-ששוי
' 1

 ,הרי-צ זמתהה עם אביו בהערכה לליפוד -שלא .לשמה -ובגנות
המזלולים .בו *והתחלם ...ללמידינכל אופן שתוכל.יי שמתוך שלא
הערה 491ן מושו
לשמה בא לשמה, :מד"א  1 1ש ל,ט)' ועזיו
.

לעזי

'לשמה' .לפי הרי*צ.
.._, ...
".
'
י
ע
 52נה-ח-ד'ע ST :ובקיצור כץ גם ברויה כ 3
אג-
' הרייצ מחייב לימוד שלא לשמו מתוךנימוק מטיב שונה,פסיכוליגי-
,

:

ו,ג,חינוכיל-הרואה מלכתחילה,חיוב

בעצם הליודיד

שלא.לשמו .האחם
קבו
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'לשמה -מנגדר כהבנת העניי
ן לגופו ,הריאין לימוד /שלא
לשמה' בלי שישולבו בו רגעים של 'לשמה'' .שלא לשמה'
בעצם דרגה נמוכה ,אנסטנסיבית ,של "לשמה"י
היא לפי
ומטעם ה"לשמה" המפוזר בלימוד כל הלימוד כולו מתק-

יה

-

דש ומטהר.

בי תכנית השימוסס ורמות הלימוד
הערכיות .המוחלטת של תוכנה של תורה ושל תלמוד
תורה היא נחלתה של ההורה בכל גילויה ולכל חלקיה.
י ח-ו ' *י
כי *כל התורה קדושה שווה בלי שום חילוקושינו

,

נמצא על פרשת דרכים .ח' ברא שמים וארץ -אנו תרצה תעל שמיבז
במעשיך אם תהיה במדרגת חראשיונ ...ואם תרצה תרד ח-ו ארצה
ותפול לקטנות ותמשיך לתאות העולם הזה( -מד-א ה  1ע' לים אם
כן החי בין הוויה של גדלות וקטנות -שכ 14וכל רגע אשריגביה האיש

לעוף בטהרת המחשבת בתורה ומע-ט אז יהיה נקרא בחי.
הישראלי
נדלית ...וכשישפיל מחשבתו ועדיני תעוח-ז ...יפיל ~...nilwp
י ,וסד טבע הבייה באדם בקטטת(
כבר כתב החסיד בחובת הלבנותכ

מפג ,שיתקבץ' במוח התיוק
ממיני הפסלת וע ,.הבכיה (הדמעת
 :שיוועד יצאי הפסלת ממחי.י .והנה בן השיו בנדלק 'ויטבת
דרוחניות ' ' -וכמאמרם לעולס יעסוק בתורה ובמצוות אפילו שלא
לשמה שמתוך שלא לשמה בא גילמה ועי-ז שמשבר כבכיח כחות גופו
י שמיטל פסלת דכא
 .ייצרו ההע יגא ~סנף למדנה דנדל(ת, ...ע-
היא מכלה נ-כ הפסלת
שמוכרחים להיה בעגים ow) -ה 1
נ  62וע-ע ל-ב 1י)6
 .ושם ע' 64ו ...-תגדלות יחקטנות ברוחניות
 .היא לפי מדרגת הדעת שבאדם גבל עת ובבל רגע --תפיסה זו של
הדי-צ שיש בהמיסיר הקטר,יס מעבירה את נקידת הכענד לימוד
מהערניות האובייקטיבית לרישם ה*סיכ.לומ .רושם
י אקט בלתי מובע גמלואו כדוגמת 'שלא לשמה' בכך הוא
גס עליד
נייחס ערך עצמי ולא גתיווכו של 'לשמה' ללביד 'שלא לשמה'.
יש להדגיש כי חרי-צ רואה .סיכוי להשפעה כזו לתפילה בה בטיד.ה
 -ולפי נוסח דבריו אפילו ביתר שאת  -כמו לתורה .נכד מתווספת

מיי

יהיע

שי
יה,יצי

חייה
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הכל דיבור פיו ית-ש

לימודים

ממש" .58

על כן אין מקום -לתכנית

מבוססת על סלקציה של חומרי כל חלקי התורה

צריכים לימודי בין דינים שימושיים ובין שאינם כאלהיי*

כןאין לזלזל ברמות נמוכות של למידה :גם העיסוק 'בגוף',
בגשמיות שבתורה ,מקודש .אלא שמרמה זו של לימוד על
האדם להגיע לנשמה שבתורה ,עד לכיסא הכבוד נ .5תפיסה
זו,מבטיחה יחס של כובד ראש לעיסוקבהוויותאביי ורבא,
הנראים לכאורה כפשוטים ומחוסרי חשיבות רוחנית .כן
יש בצידה אופטימיות לגביסיכויי ההישג של הלומדי אין
ורבא,
סתרי תורה שלאניתן להשיגם דרךלימודהוויותאביי

.ולכל גיל הסיכוי להגיע לידיעת
במאמץ הנדרש מן הלומד

התורה שההבדל הוא רק

58

ל

.

,

(

עיד חולה המפחדה בע האב לבן ומרחיקה זה האתרע מהקיצומות
י אצל הר.ח אין הדבר כך (ראה ע' קצא-
בתפיסת מעמד התורה.כ

- - - - - - - -

קצב

להלן)-

1 55ח-ח ד  6ע' '11 97

הערה ) vssלעיל.

'

-

י.

ש 5פעמיםחוזי הר"ח על כןשאין מקוםיסלקציה של חומרלפו הקריטרי(1
שלשימושייתי (ררהג  18ע' מח' ,ה  22ע' ס"ט) .במקום השני מסביר
הוא דעתו גם ממך שיקול השכלתי מעש. ,ארשי
ת הראות (ראה
ם ואירם (חוצים לנו עתה ולא כן יהוא כ,
שכמח דיים איום יציבי
יכולים ללמודזין אחד מחגרו..
לעיל וך קעת והערה ( )48שם וכן הערה (.)33
..
 55עי
 56לדברי המשנה באבות פ'ד משנה - 20הלומד זקן למה -הוא' דומה
'~ .לדין כתובה עלניר מחוק" מעיר הר"ח - :אבל מיס מועיל שאם ירצה
 '.לתקן-יכתות בדיו יותר .טוב ויותר יהיה ניכר הכתב שעליו ור"ל
עידקןד1ן 'ותר .בלמודו ,עזנה" (ה-,ח ל 'ס) .הערה י
ן באה להפיג
_.
המשמעות הנגטיבית  -ועל כן משהרות מלימוד של דבלי חז-ל -
ולהדחק מת or-היראה קונסטרוקטיבית ומחייבת.
ן

'

קשה
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ג .-המורה וה,חברה הלומדת כגורמים בתלמוד תורה
'.
והמשקל המוחלט שלאמיתה של תורהיש לו השפעה על
ההתייחסות(..תלמיי-רג מצות"כיבוד רב אינה "חורגת
-:
מתחרם היח_ס האישייאין לגורםהאישי; לאוטיריטהן.מעמד
בביהור,הלימוד' לגופו.יהרי זוהי .משמעות הלרש" -הרוה
מתאבק" ,להיאנק .,על '.האמת ללא משוא פנים ,כשקנה
המידה יהוא השיקולל השכלי של' הלומדיני -החגרה,
הקולקטיב הלומד-,מהווה יחידת הלימודיהרצויה מבחינה
מיטאפיסית .לימוד תורה.פירושו על פי תהליך.ההאצלה
געולמות דביקות בה"ובשורש הנשמות .ודיבוק חברים
התחברות רוחניתביניהם ,וכך -הם נעשים
הוא המביאלידי
לאחדות בהיותם יהד דבקים בה' "שהם שניהם חברים
מדובקים בקשר .אחד בהקב"ה ובתורה8 -נ .ראייהזו מאפשרת
הפדגוגית-מעשית שבדיבוק חברים
.
ועל
להסביר את הת
יחנית מהותיתבין העולמות.
רו
כמהחייבת מליקה
4

ת ,
ן הערת  50לעיל'
57עיי
בשורש.הנשמות
ו.ס.יף הר-ח לגבי,דביקות
 58רו-ח ו'  3ע'
שם מ
.
, .......ן "- .--.4,.י
,ע-ט; .:
., ;.
*שאפי' ייצור אחד ואות אחת באות הוא מתדגק בהשם יתברך
א'
.נשרש כל חנשמ.ה שחס
מהעולמות ו(עשה.הכי המדגי
עאכו"כ שצליך
רג מתאחר שם
נ.
וה~י
נרי
,הקברה נתיניי
י כבנד.-
לנהוג
( :. .
דיבוק חברים  -שמוסגרע-י הריח גם בנימוקים פדגוגיים מעשיים
כגון פירושיו ברוח' ג'  2ע מג  -מוצא צאן שרשיה בספירת המסתו-
ותורה.
רין ,דבר הנובע מהשקפתו הכללית של הר-ח על .בהיאה!אדי
של עליוןי
כי הדביקות והחיבור ;של עולמות,.וברואים הוא
בהן את מרצוני
 .. .לצרף
- : 1שלא ניתנו .המצווה אלא לציף
,ירצוני
ולזקק.לחפרי' הוזיגי'-מכל הבחזם זהעזלמזת  ' -זלכ במשמע לצרף
היינו לחבר ולקשר כל הכחות והעולמות הברואים מתוקנים ומסודרים
.
(גה-ח ב  4ש )51-50י
כפי הכונה והרצין העליון ב-ה-
- ,

ימעיה

ב.

.

י

ן

קפו
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כפי שמתבורהיי יסודות אלה שיש בהנ)ביי

לבסס

מסכתכללילימוד ,הוראהוחינוך ,מקורם במשנתםהעיונית
והשקפת העולם'השיטתית שלמייסדי תנועונלימ,ד התורה
הי"ט .עם זאת משמשים הם ביסוס עיוני לתנועה
בומ
אנ
'_
ז
" בשעת מעשה או לאחר המעשה כן תואמים הם

צרכיה ודרכה של תנועת לימוד התורח-של המאה חיט.

ד .ערכים וצרגים בהתייחסות* לתורת
4
.
תורה ומצוות
 ..,,מעמדה העליון של התורה מוצא ביטויו ביחס שבינה
לביןהמצוות .המצוותאינן בגדר הופעות חולפות בלבד .יש
להן משקל של ישות והן יוצרות 'אור מקיף' באדם ,הנשאר
,וחי-בהם ,היינו בתוכם ממש שהוא מסוגר
חלקמעצמ
ימציה ומוקף מאוירה דמעוכןלהיפך ח...1-
יתה
אז מקדושת
וע-ז אמר הכתוב 'ונטמאתם בם' היינו בתוכם  -ממש
 .,,גם לגבי המצוות קיימת התייחסות אל המציאות.
ח.ו-
(59ה.ח'א6

ע'  27 26וכן

 1ע'

4'33לבזוראחיהלו

תערח  .74הנ"
..
"
',י
א ח(חח כי .בעת שעויה רעיון
י "ושסוסו שם -לדעתו.ו.חי
י לאדם לעלוה מצוה תיכף (עשת ~talw
תרשה העליון
יתעלה במקוי
וממשיך משם על עצמו אור 6קיף יקדושה עליו(ח חופפתעליו וסוגבת
או"ו.ג ע-,ז הקדושת והאור המקזי-היא דבוק כביגיל ב ,יתגרד וט
בחי.ו" ..הכרח במציות כמחוללות רשויות במו 12חרוח(י מביא למתן
הבא'..
אבל חאמת חיא -'ntynwבמשמעות מיועדת ל,עילם
Z

N

'-

עי

ידי

אדם .עצמו
הוא הוא מעשה
והוסיף.--וחתקיו
שהרחיב-להם לכל א' חלק
לעצמו ממעשיי .לב-א פנל -ישראל יש
 hwlliinוהאירות.הצחצחות ינל והוסיף לעה,ב ממעשיו הטובים-
ישם א 2נ ע' ננ וכן רוח א  1ש א')'.יש עוד להוסיףגי תפיסתו
ההייה-במחותה
של הר.ח את ההוית היא אופטימית מיסויה
לטומאחבחיוני
קזוס נצחי כלקדישה.
חדורה האצלה אלחיש .משום כו אין

חיי
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.המצוות.הנן פגדר איברים ,כנגד העולמות השונים ,ובמקביל
.זדננגד אבהןם שבאדטן ,,ואילו סד הכל המצוות הם שעור
"עולמות כלם ?חד .',למרות ואת אין הן מגיעות לדרגת
תורה ועל כן פחותה השפעתן על האדם .בעצם ,כל חיותן
של המציות משל התורה היא -כי נר מצוה ותורה אור
נ,

_
.

,

?,.

אמנם מרובה מידה טובה ...מ הצחצחות ותופל קזוזיהשנתוספו ממעשיו הטובים הם (צחים וקיימים לעולם ונפשו מתעדן
בהם תענוג נצחי ,אבל היחות הטומאה והמייקין שנבראו ונתרבו
מחטאיו אחר קיבול כל העונש הנקבע לו הם מתים וכליס מאליהם-
((ה-ח שם ה(הה) .גרור בי תפיסתושלהר,ח את -.fi'Vב כמתהווה
בכוהו של האדם מתחטבת גח1ליה בהשקפת  DbtYחמחשיבח את

"אדם יקובע בעולמות ומ.,חסת יפעילותו משקל מיטאפיסי-מיסטי.
- ,).נץ העניין לצניו כי הימנתם ,הרואה אה הוא ,אמום מבחינה שתה
לחלוטיט אח חאמו(ה כהיש( פעייותו של האדם החויג מערכה

הסובייקטיבי מפרש אף הוא עולם הבא כתוצאה אימאנגטית מן
י'
:השליות של!המאמ'( :1פ' המשוה לרמג'מ אלק).

י

"

 60עי' לעיל הערה .22

גרא ה' את האדם דם-ח אבוסם ננגד רם-ח מ"ע
_. 61גן גחכמח
ומוסיי,לו אור
ושסיחנידיםנפננלדא"לית ובכלאני שעושה מציה
י
י
ק
ת
מ
.
)
ה
כ
גבהיץז, ,.קל[ח.ב 1,עמ'
ומכאןישיעור קומהי 'וכן המצוית
.,,וצ
שרשו העליזו בסדרי פרקי המרכבה
כולו קיוסק ותלוע
 11YtW1נעמה של העולמות כולם שכל מצתה פיטית בשורשה כוללת
קומה(( .ה-ח א ם עמ' .)24
 .רב,
רב:111כחותויויות מסדרי השיעוי
ז ) .וץ? כן לקצוות:מתקנות בעולמות  nlwy~.- e1Nytהאדם דצ11
'כח שבו אחה ממשת ה' .ההיקי( נטע
,:ק,,ד:'.ימ""ף
ו המקגילו לתקנו או להעיותו ,או להוסיף
.
עוקףיכחהעייו
י
ו
א
,..
_,וקיושה.על ,קדושהו( DWb1 ..משד הקדושה וחיות נס על אותו כח
כל המצוה
האום שגו מקךם מצות בויאו המכוונ' ((דו
וכאשי
.המעשה ועויף
גלימות ?כל פרטיהם..ודקדוק' בעיקר
 . ,.הצטרף עוצם טהגת וקדושת המחשגח תל ,תיקו כל העולמות והסדיזם
העייו~,ם(.שסץ  6עמ' .)26 ,25
,,,

.מקור

,

[

.-ץות?

גץ'.
תאיי
.

י

ק..ם

.

.

הלח
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לעגיו הנרשאין 5ה בעצמה שום'אור כלל רק מהאור המאיר
מצוות.מביא.לידיי הכרע:
בה-יי .עליונלתה של.תורה לגבי
ישמתוך-שלא לשעה-באךלשמ"כום::
תוך'שימוש לכלל
לשמן" '.ההבדל,
כי תורה שלא לשמה עדיפה על מצווה
בהשפעה על האדם מתבטא בנדי שהתורה בכוחה.-לפעול
שנאדם-,
גם במצב של שלילה והיא חודרת לשכבת העצמיות ...
ואילו מצוה השפעתה בשיכבה השטחית ,של פעילות,
ואין בכוחה -להתגבר ,אם המצב בשיכבה זו מעורע .4שוב:
.

בי

הדיח 'דורש' את המקרא-כי נר מצוה ותורה אור ..מצד

 62נה.ח ד  30ע'  120ועוד ונם ע'  -121שם הדברים באים מוסברים
לשיטתו -ולא .עוד אלא_שזפ אותה הקדישה,
שמקדש,ם ימחי
' להאדם המקיימם ,היא נלקח.ונשפע:רק מקדושת'
ואורה של התוה-ק כי המצוה
לה מגרמה  h1WחווהnwA~p1 ,
ואוי כלל .רק מצב קדושת אותיות התורה הכתובות ג'נין":ןךה
המצוה .-מאלף הדגרכי היגח עישה שימוש בתפיסה המי.חסת קזישה
דווקא למשמעות_עלה
 1לנהוי..ריאל ,בתורה
לאות'ית  -ה,,.
ן לעיל ,הגדדת,לשמה)  ,7-גזי,
 .שהיא .עיקר לט .דעתו בלימודהועיי
מעמיה של-התייה וכעיסוק שבעיון ,כנגד.-המעויפ.ם קלים
מציות גהיותה אובייקט -ממשי של עש,.ה והית_,.גרם.אין..יןחס

י.ת

יהיותי

ואור(ש?ךהמ"י,ה-

ויאי

יחיק
ילה אח.הכי;ה.של חעדפת התורה על מצוותבחינת,יתויל ח"עשה

הדתי.יזה,ם כלתו .סבורכי סרגו הרי תכוהה"י"יי!עשי
י

תתרה

הנגלת מצוות- ,כ ,בלתי קיום המצוות חיו אין דבר גמה להתאחז
?, .התקשי' בו אור קתורה ...כדמיין האור בלא .בתילה .אמם
.האור.
עצמות
מקבלת יהמצוה מאות_'11התורו 4הכתובות ב"נינה-
ד  30ע';121ן.
,
.,
"..,
 . .וע' דעות הגרסא רבו.של.הר-ף.במאמגו.של ח:ה.גןץששון";י,שןן)תו
של הנר-א והשפעתו ההיסטוריה' ,הערה 6יעיל).א_6!.=" 62 .על

,יה-ח

~.

_., .,

,,
מעית התווה מול מערכת המצ11ת'., .נ 6א-כ ,ט עסק התורן שלא לשמה (נמי'עוישא-.מ,96יךלש.4הל6-יה
הטעם עצמו שמתוך סלא לשם" לאישמא ו1ה-ר 6:,9:2י)ך'לסי

י
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כיה

ולתאיר דרך
"; fi~hhבי"שעוה אילח ילזלה
הפסק מחיצת העבירה והקליפות המחשיכים נגדה אבל נגד
י אור התזרה נוקב
התורה המה רק כמו ענן נגד השמשכ

ועובר-

לעביי

.%

תורה ותפילה
לתפילה מעמד מיוחד בין-המצוות .היא פועלת לתיקון'
העולמות ונעשית שותפת למעשה בראשית 05י התפילה

י

 64רו"ח  3 1ע"ס ,ראיה לדבריו ביוצא הר-ח בדברי חרל -וכן הענין
כמרחרל סוטה (כ-א) עבירה מכבה מצוח ואין עבירת מכבה תורה
עישו

~.

~-

.

".

- 65בשעתה חמיוהד לה (לתפילת) חיא .עיקר המון להעולמות ילנפש

האדם עצמר (נחית ג  9ל )56י גם גכוזרי ומאמר ר פיסקה ח) מוצגת
חתפילה במזון לנפש ,אלא שאצל ריח-ל יש לזה משמעות פסיכולוגית
ואילו כאן מעלה אספקט מיסטי וההיקף נעשת קוסמי רחב-
הר-ח בסביר גם ורוכנה של תללה לשיטתו ועונה על הניתן לטעון
של התוכן" .כי.
כל תיבה מהתפילה---
נגדו מהאופי המעשי התועלתי
היא העולה למעלה מעלה ...לפעול פעולתה בשבשה העליון המיוחד
והוא געשת בזה כביכול שותפו של יוצר בראשית ..לזאת יסדו
לה
נו מטבע ברנות ובתטלזתנאיש התיבותיו,קא מאשר ראו והשיגוותק
איזה דרך ישכון אורה של כל תיבה ...אשר חיא נצרכת מאד לתיקון
עולמות וכוחות עליונים וסידור המרכבתי י ולכן קראו רז.ל
ריב
אתויעניין התפילה דברים העומדים ברומו של עול-ם (ברכות  )11היינו
שהדברים עצמם הם תיבות התפילה עימדיס ברים העולמות .-.וו-ש
של-קול תפילת הארס מתעורר לעומתו הקול
הקול קיל

יעקב'

((ה-ח ב  10ש  51וכן שם ב  13ע' ' .)61ואם בתפילת היחיד
העליון-
על צערו צריך שתהא כוונתו רק צודך גבוה לבד כ-ש במטבע ברכות
הכנסי' הקדושיכן ודאי ראו Nbw
 השפילח הקביעה וסדורה טאנשיהנראה מפשוטם ,אלא צורך גבוה לגד.
.לכווו גהס כלל צורד עצמי
להמשיך תוספת רבוי ברכה וקדושה להעולמות מצד התחברותו ית-ש
..
אשוחם( -נח-ח ג  12ע'  60וכן ע' ~(ss
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את כל האדם עד ללזביטול היש"עצם ,של"מתפלל;
העליוניםשבהוויהן).:
לירש"
המתערב'תוד,יפילתו להשלתהעולמית
השל:חיצפילה נשמע ממנו דמיון לתלמוד תורוג.אם
,
מעמד
מורידה .שפע.
כי'-בשני אפיקים מנוגדים.-:תורה

העולמות'העליונימ..,ו"ילי.תפילה

מן

להיפן.יולזה'א%רו-עי

ג'

דברים העולם עומדי'על,התורה שמורידע"י שפע מלמעלה
ועל העבודה שמעלה5חת:ריח מתחתוןלעליון
עלידי

ויישיר

- 66האותיות לבד נקראים בחי,:נפש .:.והנקודותיתם בהי' רוח.שלהנו
והטעמים של התיבות הם גחי' מחשבה ...שבעת שמוציא מפיו
כל תיבה מהתפילה שיש בה כל הג' בח' נר"ן באותיותיה_ונקודותיה
 .,וטעמיה יתעצט בטוהר -לבו ,בעוצם .התשוקה לקשר ולדבק על,-דה
ף ,ממטה למעלה .ובמזר -המזרגזתננפשו זדזחו' ננשמתו '..וימעלו" כלם
ב 6ג -ל) )64
") לשרש אותה :התיבה בעולמות ,העליונים .ינה~"
;-_,וכשיתדבק בזאת .המדרגה-אז"יוכל להחשביכאלו אינויבעולם כלל
י
.וממילא יתבטל בעיניו מגל וכל
 ' ..ויכלול עצמו בשורש נשמתו בכלל
".שורש -עליון של כלל נשמות ישראל.יהד.-ישם ב  18.ע' "- .-166
) ולגבי בטול הגשמיות והעצמיות) fiy1-עימדו להתפלל לאי-קוגו'ית-ש
 ופשוט גופו מעל נפשו :.עד שיוקצע.למחשבתו למאס הגוף-כאילואינו(שנו ב  14ע".)62
יגעלגוף כלל ורק'נפשו-צביו תאי המדברת שתפילתה-
.געת עמדו להתגלל יבטל בסוהר לבבו ...כל הכוחותען,ם
אין שיט מציא
.ות גע,לם בלל, -שם  14 1ע' -(es
%ל טח,היי
ייח צין' תג1י1יס
בלי ,לחיגנם -בלאאיבלט
השונים של' התביעה' להתפשטות
המצוטט4ם44"':
ביט(דח תביעה זו אחת
הגשמיות המתגלים בקטעים
היאי אסנט.-הלח מטכס ל זוחיימדריגה למעלה מכח חחישג של
ד
ו
מ
י
ל
ב
ש
שלא לשמה (לעול
י' האדם ,אבל מעלה הוא רעיון מקביל לזה
.
לפרקי שלימות.גתהליך שכמכלול -איננו משולטו
הערה -)52

הסיכוי

"ולזאת תמדרגח לשלמותעדיין לא וכה אליה שום ארס על יבשתא
עד ביאת הגואל .גוב '.י-יגפרטיבדורות הללו כמעט בלתי אפשר
לזאת המיר1ה'הגבה '...אעפי-כ העובד המהור.יי
י להתפלל "המילוי
שם) .ך
יוכל להגיע שיתפלל עכיפלפריים ביאת המדרנה* (נה.ח

י

' קמא
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י כן  -גם תפילה אינה  fiijibלדרגה
התפילה'י' .אף עלפ
של תורה .היא בגדר 'ארעי' לעומת תורה שהנה בגדר 'קבע'ג'
נגד התורח" .68
על כן "אל תעש תפילתך קבעכי הכל רקארעי
האקטיביות האנושית 'המהותית מקומה האמיתי היא
התורה בלבד .העדפה זו של תלמוד תורה גם על המיוחדת
שבמצוות והמקובלת כדתית שבפעילויות של המאמין- .,
עם היותהפרי השקפתו המיוחדת של הר"ח  -מרגווה המשך

לעמדתה המפורשת של ההלכה .76
לגיטימי
בסיכום ז התורה ולימידה הם ערךעליון' ,הממלא את
האמונה כולם.
חיי האדם ,ועל פיהם נקבע סולם ערכי

י-"-

הררצ ממשיך רעיון וה אלא שהוא שנו הדגש לא
( 67ררח א  2ש
על פעולות ,הארס כי אס על חסד עגיזן  ,יכי דבים

בחידק

ולעומתם
רבוא . .שכליפ נבדלים הטקדישיס שמו
האדם במה נחשב ואו יבקש בברכת אהבה רבה שיתן לו הב-ה דעה
ובינה בתורתו ללמוד וללמד 1ה 1ההארה הנמשכת מא-ס ית' אל האדס
ואח-כ לשמור ולעשות ולקיים זהו בח' אור חוזרע-
י קיום התוה-מ-
י כאן מעמד המלאכנם לעומת זה של
(מד"א ד  1ש כ-ד).יש להעירכ
האדט מועלה אצל הרי-צ גהרבה .-לעומת וה הרי הר-ח רואה,
מבחיגות חשובות עליונות לאדם מעל למלאכים (עי .לעיל עם .קסג

ואילךז.

 68הו-ח ב  13ע' ליו-
 69חוקר ההוויה הדתית

נימס קובע* ,אין .אני יודע טה טיבן של
העובדות האלוהיות האופייניות ביותר חוך מזרימת מרו בפועל במצב
ג'ימס ,החוויה הדתית לסוגיה ע' .)139
האמונה ובמצב התפילה--

- 70רבא חזייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה אמר מניהיןחיי עולם
ועוסקים בחיי שעה והוא סבר זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד"
(שבתי
 .וכן ראה שם יא ו) וראה בהלכה ,סמי שתורתו אומנותו או

יא-ח

הל' תפילה
העוסקים בתלמוד תורח דרביםאין להפסיק לתפילה
סר ק-ן סאב) .הרמב-ס הל' תפילה פנו הל' ח' אומר מפורש nisaw~-
ת"ת גדולה ,ממצות הפילה

קצב

.
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החשיכית המעשית שבשמיות על עליונותה העילית

של

תורה ולימודה לגבי המצוות בכלל ותפילה בפרט תיא.
בדיניי הלומד  -מבחינת חובה.,עניין וזמן  -מכל ערד
מתחרה לתלמוד תורהי

ערכים וצרכים
החובה לעסוק בלימוד תורה ללאשיור מתפרשת בשיטה
זובחינת"לית אתרדפני מתלמוד תורה"ומוליכההיא לשיע-
בוד מערכת הצרכימכאמצעיםבלבדלקיום לימוד תזרה בלי

לייחס להם לעצמם משקל ערכי .מעמדו העדיף של הלמוד
תורה מגיע כדי תביעה להחדיר לימוד תורה גם לעסוק
בחיי המעשה .כתובים ומאמרי חז"ל המדברים בזכותם של
צרכים כגון -טוב תורה עם דרך ארץ" או -הנהג בהם מנהג
דרך ארץ -נדרשים ברוח זו "היינו שגם באותו העת ושעה
מועטת שאתה עוסק בפרנסה כדי הצורך וההכרח ' ' .עכ"פ
ברעיוני מח-שבתך תהא מהרהר רק בד-ת"יי' ברם מאלף
 71נהיח א  8ע'  29וכן ררת ג  2ש ל' .הרח אינו משלים עט דעתו
של ר' ישמעאל כפשוטה ,האומרת -הנהג בהם מנהג דרך ארץ-
ומסביר הר"ח דעה זו כךי -כי ודאי שאין דעת ר' ישמעאל שיהא

.

הרשות נמוגה לאדם לפרוש ח 1-זמן מועט מעסק התורה ולעסוק
בפרנסה" .אמנם רמזו ...הנהג נהם מנהג ד.א רל עמהם עס
הד-ת ,היינו שגם באותו העת ושעה מועטת שאהה עוסק בפרנסה
מחשבתך תהא מהרהר רק בד-ת.
נדי הצורך וההכרח ' ' .עב-פברעיוני
וכןרגעו אמר לתלמידיוביומיניסן ותשרי לא תתחזו קמאי דוקא ,שלא
לבוא לבית מדרשו אבל ודאי שתלמידי רבא לא היו בטלים חיו לגמרי
וראה גם בהגהה שם -אאל
יגעו התורה גס נכיתם באלו הימים-
שדרך זו של עיסוק בתורה הוך טרדת דרך ארץ  -אינה האידיאלית.
כאן הריח מסע להגחנה בין דרך הרבים שהיא משרה והשלמה עט
.מציאות לא חיובית גמלואה ,לבין דרכם של יחידי סכולה החייבים
להקדיש עצמם ללא שיור לליטוד תורהז -ואמרו שנו הרבה

www.daat.ac.il

מתוך" :חינוך האדם וייעודו" ,בהוצאת משרד החינוך והתרבות/המחלקה לתרבות תורנית ,ירושלים תשכ"ז

אתר דעת  -מכללת הרצוג

מבחינהעיוכית וחינוכית כאחד הוא היחס הטובלני וכמעט
חיובי ללימוד תורה מתוך מניעים תועלתיים .כביכול,
המטרה של תלמוד תוהה בוקרסט האמצעים:יי עקרונית
מוצדק הדבר בגלל הערך הלא רגיל של לימוד תורה ,שעוד
עשו בר' ישמעאל ועלתה בידם היינו רגיש דוקא .כי ודאי
שלכל ההמון כמעט בלתי אפשרי שיתמידו כל חייהם רק בעסק
התורה ...וע-ז אמר באבות כל תורה שאין' עמה מלאכה וכו' אבל-

!חיד לעצמן שאפשר לו להיות אך עסזק כל ימיו בתורתז (עבודת(
יתיש ודאי שחובה מוטלת עליו שלא לפרוש אף זמן מועט מתווה
ועבודה לעסק פרנסה" (עה"ח  ~(owובפירוש לאבות אומר הר"ח לכן
אמר ר' ישמעאל בעצמו אם רוצה לילך גדרך רשב-י הקב"ה עוזרו
,
למספיק ניד(זד-י(.י-,ח ד 5ע
' -
.11-( .
הררצ ממתן עמדת אביו; -דחנה אחדל הרבה עשו כרשב-י ולא
העולם הזה...
עלתה גירס ,שא 6אמר אדם להפריש א-ע מכלענייני
אינו בכח האדם וכמאמרם לא נתנה תורה למה"ש אבל צריך האדם
מקרבת
להביט גם בעניני העזהיז אד בשעור הראו , --,שההא
~wnwשלמעלה
וימין דוחה ' ..דיל שעיקר השגחתם ועסקיך יהיו בדברים
ממך" (מד-א ב  1עמוד ט) .כאן אצל הרייצ יש השלמה
עם המגבלות של יצורי אנוש ללא חלוקתם למעולים הנאמנים
כיעוד של רבי שמעין בר יוחאי ,ולהמון להט מתבון
ר ישמעאל .כן יש פה ויתור על הדרישה לעסוק בתורה בתוך טרדת
דרך ארץ .השינוי בין הר.ח והרי-צ הוא ם ! הרי"צ מפחית ממעלתי
וסמכותו של האדם (ראה הערות ~ 22גם  50לעיל) ,הוא גם מפחית
מאחריותו (מתביעות אליו'

.

 72הר"ח קובע כעובדא -כי הגה בלימוד יש גם פניות' לאהבת הממזן
והכבוד ילמדו ההמון ,ובגי עליה אשר כונתם אך לשמה הם מועטים,
העם ילמדו למצוות הבורא ובצרוף פניה אחרת( .רו"ח ג  9עמ'
ורב

מ .)1.והר-ח מדרייב לימוד,גם שלא לשם שמים נ *וצריך ללמוד אף אם
יהר לפעמים שלא לשם שמים רק שיראה שמזה יבא אח-כ לשמה-
(רו-ח א  13עמ' כ-א וע',עוד על זה רן-ח  1 1ע' 'ע-א וע-ג ע-גועיין

גם מד-א 1ג ע' מ.ב).

קצר
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יש הרבה ממנו גם בלימוד התועלתי .מאידך גיטא יש.כאן
שיקול חינוכי  -כביחס לתורה 'שלא לשמה' בכלל  -לא
לדחות מתלמת תורה בגלל התביעה :הח,מוההלללמ.וד ללש
אינטרס מעשי .עם זאת נשאר חיוב מניע זה של לימוד
מסויג ,הלימוד המושלם.אינו אלא לימודל'לשמה'.
כי
שיטה זו . ,המשעבדת בהחלטיות הצרכיט לערכים
ונוטלת חשיבות מהצלחה מעשית 1w1v ,ומעמד  -עמדה
לה פרק זמן ניכר לתנועת הישיבות במבחן התקופה במאה
הי-ט .ההתמודדות  -הצפויה לכל מפעל חינוכי שייעודו
י המעשה
אידיאליסטי ,לא תכליתי  -עם הדרישות שלחי
והנהייה להצלחה בחיים אלה ,יכלה להיעשות תקופה
ממושכת ביעילות ,כי  nlyw1על' הנחות עקרוניות בנות
,
תוקף של המוחלט.
..

ה .יראה ,מוסר ומידות
מקומה של היהאה במערכה האמונה-
 .אך עיקר היראה למדחלבגין דאיהו רב'ושליט ועיקראר"ל_'דאיהו רב' הינו מחמת גדלו
ושרשא דכל עלמין..מ.חמת
שיש לו שליטה וכוח לענוש
וכבודו 'ושליט'
ולנקום ומלכותו בכל משלה 'ועיקרא'
'
ן
י
מ
ל
ע
ל
כ
ד
ל
ש
ר
ו
ש
ו
עיקר כל העולמותתלויברצונ,",י .הגדרהזו של יראה כוללה
את האספקטים השונים של המושג :גם היראה האידיאלית
ללא אינטרס  -היא יראת הרוממות וכן יראת הגמול.
הגמול איננו דבר_חיצוני למעשה .הוא לפי הריח המשך
מהותי שלו .הדבר קשור בשיטתו העקרונית הרואה פעילות
האדם כממשית וקובעת בעולמות.ובו עצמו .ועל כן כל
 73רו-ח מ  3ע' י-ד ,בהגדרת היראה משתמש הר-ח במובאה מך הזוהר-
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מעשויו של האדם עושה רושם במולן המיטאפיסי ורושם
ערכו הוא הגמול :אם טוב ,הרי הוא השכר,
זה גופו לפי
זה גופו של העונש*'.
יאת הוא שלילי הדי
. 74שהחטא עצמו הוא ענשו .כי מעת הבריאה קבע הוא יתיש כל סדרי
הנהגת העולמות' שיהיו תלויים כפי התעוררו' מעשי האדם הטובים
ואם רעים ח* 1שכל מעשיוועניניו נרשמים כל א' במקורו ושרשו .והוא
מינרח לקבל ותו עיי איתן כחית הטומאה שהכביר גמעשיו ,כפי ערך
וענין הפגם ובזה ממילא יתוקן הפגם של העולמות ושל נפשו( -נח-ח
א  12ע'  34וגן ררת .ה  6ע' ס*ז) .במקום אחר נותן הר"ח לעונש
הסבר פסיכולוגי ולא מיטאפיסי גרידא .העונש הוא מעין זעזוע

,המשחרר "כי העונשים לחטאים אינס בתורת נקמה כעונש בויד
בהכרח  1החטא בעצמו מלפפתו לאדם וצריך חבטה וניעורלהפריוו'..
כי
(לרחצו*( .ומה ג  2עפ' מרב) וכך מביא העיבש לתשובהי -תשג
ד
ע
,
א
כ
ד
לא
אבל
ל
ר
ו
ב
ו
ש
י
ש
ג-א
ו
ג
ו
ש
והאמר
אנוש עד
נקמה-
כדי
(ררח ד  21ל ס).
געגיין שכר ממעט הר-ח לדגר ,גבל זאת יש אסמכתאות המוכיחות
הוא תופס גם השכר ברוח  .11כבר המקור שבראשית ההערה
כי
מוליך למטענה זה נוסף על כך ראייתו את המדרגה של -ולא ע"מ
י דביקות בה' הוא
לקבל פרס" היא המדרגה העליונה .הווה אומרכ
מהות הקיום שלהגיניאה ולא שכרה בלבד' -שמה שחננו המלך להיות
,שכר לפניו אשר אין למעלה .הימנו*
מעבידיו חעומדיס לפניו הוא די
(רן-ח א  3ט"ו) .ועל כן ממשיך הוא -אצלנו המובחר לעבוד שלא
על מנת לקבל פרס( -שט א  3י-ז)-
של הד.ח מעלה
הגמול יש (קודה
ום בישה
שדעתי
דמיון לזו שללערהירימב.ם .הרטבים ,הרואה כהישג הדתי האידיאלי
'
ה
ו
ן
הל'
הלפא
תשופה
יערה
דעה ה' עד כדי אהבתך (היד החזקה
ל הל-ה מנדיר השכר האמיתי נ -כהמשן אותו הישג בדרגה מושלמת
בהשתחרר הרוח מהגוף (היד החזיה הל תשובה פ-ח רל*א לפי
המשנה גהקדמה לל חלק).
בפרט אחד בעניין שלילת הבחירה הולך הריח ממש בשיטתו
של הרמב-ם' כמוהו מפרש הוא שלילת הבחירה בעונש החמור ביותרי
'אם האדם מרבה ה-ו לפשוע פשע רב אז יענש עונש גדול מכל
רק
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ההערכה ליראה מקיפה גם ירתה הבאה משוד בושה.
מבחינה חינוכית חשובים במיוחד דווקא יראת העונש
והנושה ,שחם רב להם בהרחקה מן החטא5.יי היראה,
העונשים שנוטלים ממנו הבחירה ולא יוכל עוד לשוב' (ררת
 והשיה היד החזקה הל תשובה הל ט.פעי
תפיסת העונש של הריח משתקפת גם בהסברתו את הדירוג געינושי
י יתכן ששני אנשים עושים עבירה אחת ועב-ז אין עונשן שוה
.כ
מפני .שהרר שכלי והשגתו ייתר גדולה מחברו.,י .יהע(נש הוא כפי
.
.
ענין הפגם שגרס למעלת והפגם של כ-א מגיע עד שורש נשמתו ' גם
לא יהיה שוה עונש שני אנשים מטעם שלא היתוו מחשבת שניהם שוה
(גה-ח א  14ע'
-)36
 ...והפגם נמשך בעולמות גם לפי ענין המחשבה-
הרי-צ בדור שני של המיסדינ) נוסביר העונש בשיקולחינוכי-כי בלי
עונש ויראה 'היסורים לא היה ביד האדם לשוב ולהנצל מרשת היצה-ר
לפתה חטאת ריבץ( -מד"א ה  1ע' ל.ם.
כי
התבחנה בגמול לפי נתוני העושה חוורת בכימי דוד אחרי זה
משאבנט היאנן ישראל( -ידזשלים ,תש'"ו) ,במאמר חיזוק
אצל ריי
התורה (,ע' סח) וכן שם בדרוש ד (ע' כא) ובדרוש ז' (ע' לב) רבאור
ברק תשי-ט) ,מכתב ( .1ע'
ישראל (בני
-)48
ג'

 7מה

היראה כמה סוגים גדולים עד אין חקר,
- 75והנהבעיייני
המוכחת היא מ-ש ר יב-ז (ברכי כח) ..-והיא היראה מצד תברה
נררח ד  1ע' מט).
יוכל לפתדוצד" .שתכלית עבודת האדם
"עוד אחוי
הוא רק להשיג יראת י ו א -..ושיראת העונש ובושה מבני-אדם
חיא מדח גרועה שבגרועות  ' .עד שיקבע בלבך שיראת העינש
..
וחבושה מבני אדם חיא עגירחי עד שיוכל להיות שתלכד ברשתי
שלא לאפרושי מאמורא בזמן שאין לך יראת הרוממות כראוי( .-גה-ח
ד  8ע'  -)91יש לזכור שמייסד תנועת המוסר שצמחה  gyרקע
י מסאלנט ביסס הרבה על יראת העונש .וש לדוגמא
הישיבות דאור-
אבן-ישראל דרוש בי נעי ח') ואור ישראלי מכתב ט' (ל כס)  -סוגי
יראה וכוחם המרסן).
מעניין לציין כי הוגה בן ומננו מבין האומות מעמיד על הבעייתיות
מוסר כשהוא מרחף גבוה מעל למציאותי "אנו מאמינים בחוקים

אך היראה
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כהיותה ביטוי לתלותו של האדם בבורא (ותנת משמעות
דתית לעיסוקו של האדם באמונתו ומהווה_סנקציה לנאמנות
אישית ולהגשמה .של אורח חיים נכון' במקרה דירן .מהווה
היראה המימד של משמעות דתית של עיסוק בתורה ובמצוות

וגם המניע ללימוד תורה ולקיום מצוותי

הפונקציה של היראה בחיי הדת קובעת יחס מיגרר
וייגה לביך וגערך העליון של הדת-הינזרה ,המגורזת במונח

'אוצרי .יראה היא בחינת בית קיבול וכלי המחחק את
התורה ,שומר על קיומה ומבטיח הפעלתה הנכונה בחיי
הלומד .בלעדיה לימוד התורה אינו מושלט ופגיע להפרעות
ולהשפעות "דמה הכתוב הותורה לרב תבואות והיראה לאו-
צר המחזיק גו תבואות ...ואם לא הכין לו האדם תחלה
אוצר היראי הרי רב תבואת התורה כמונה ע"פ .השדה
למרמס רגל*  .76ברם ,האוצר' ,היראה ,אינו תמיד נפרד
וכללים מוסריים שהם כל כך מוסריים עד שאין להם מגע פעיל בעננים
הרגילים של ח ,,יעם יום..
תן . Dewey. Moral Principlesג
.

, 1950.ז.צ ,דו .ע ,מ5110סטנע
 76גה-ח ד  4ע'  96ועיין גס רו-ח א  1ל "1
הרח סמרגי התווה והיראה ,האוצר והתוך ,גאו כרוכים .מחשיב
לקיופתקין של התוך התורה.
' הוא היראה  -האוצר בגלל היותו תנאי
אגל מדגיש הוא כי אין להחליף האוצר בתיך -עיקר העיסוק שריד
להיות בתוך- :כי יראת ה' תחילה היא עיקר הקיום של חכמת
התורה ,יכמשררל ,שבת ל) אר"ל מ-ד והיה אמונת עתך ומסיים
ואפ-ה יראת ה' היא אוצרו --כאן מודגשת חשיבות האוצר כיגד זהי
אך אין ם לעסוק כל הזמן בג'ין האוצר ונהיה האוצר
מבלי
תורה יהיפז האומדים בי העיקר היא הידאה ומלעיגין על לוטדי
תורה ומגייו אותו יאומרים שלימד שלא  .לשמה .י--ועכ""פ שויהם
מוכרחים לאדנן .י .רק יראה היא בדמיון האוצר שהוא בגין בדבר
מועט . .כן התורה צריכה להיות יותר מהיראה '-ורויח א  1ל' י,
'

ריי

ועי

רו-ח ד  1ע' מ-ט)י -והנה

ישי

עצח
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מהתדד ,מהתורה..התורה.גופה בהיותהגילוי רצון ה' היא
מקור טבעי.לדביקות בו = שהיא.דרגה עליונה של יראה
"שבהעסקועיידיבל הואיבזק ברצונו זדיבוהוית' והואית'

ודיבורו ורצונו חד"יי"

'

י

" ".

:

 ...מפתחו שילמד בלא יראה שתהיה כתבואה בלא אוצר ולא
ב"
בבסן האוצר תהיה ריק ללא
יתקיים חיו ל יפתחו שתמיד

יעסוי
..

וגורוזץ ירויוז א 1יל י4.י.1
--,.
הנראה ה-..,
של
כפסול :ההעדפה
שומעים מדברי הריח תתבה למצב
י יראה על תורה .הריצ מק"ל'את הטרמיטלומה של הר.ח וממשיך
.לבדעתו:אבל-הכף אצלו סטה לאילהתה-על תורה אלא  --לתביעה
ליראה י",.זה ששמנן אם אין יראה,אין חכמה אם אין חכמה
, ,אין יראה %1ל עלל יחשוב האום שנקל לבוא ליה עסק הסנרה גס
נלא מחשמנ הקששה אעה
מא ימתי...ממת עסק התמה
ועתד מורחקת מהר-ח דעתו בזה
ץ אוצר שמור נמד-א  11ל
יחשב האדט שנקל "76
לבא לידן עסק התורה נס גלא יראת
.שאזלי
,ויעה עצימה אבל אין הדברכן...כי אחר ,כל הלמעצת ...כל
ה'
חכמתך בודרמציאה...יבאמת עסק בתוה-ק בלא מחשבה קדישה אנה
באוצר שמיר',שם) .מתלעת כאן דעה הממעטת מעלת האדם ,סמכותו.
ואין מדובר כאן על ארס החובק
לפיו כל החכמת היא -בגדר מציאה-
זרועות עולמות
בכה השגתו על אמיתה של תורה ,כפי
ונאב
אצליהריח .בתלמוד תורה כוה של הרי-צ יש יותר
שהדברים
~ty,D1b
שליטה ליראה .בזכותה יכול להניא החסד מלמעלה.
ר מוצאים בדומת אצל ררק ויקה בין מוסר
יש להעיר :מאוחריית
להשרה לימודית ,ואיו יבם ,לבז ,ן ,לא
מידרת
; -במגבו,
ראיתי מעולס איש יודע דבר ומבינו לעמקו ' -.אלא אם כן היה
בעל מידות ומעשים טוביט ,עביי אני שואל מעמד זמצוה עליך בגזרה
שתהגה לפעמיבז בספרי מוסר טונים ומועילים לתלן נפשך ימידותד
על פיהם, .שם הוא ירש אן ש - 111,תביעה 'שנפרש אחי-כך
המיסר כדי שלימוד המוסר ישפיע) .פרופ' ש' אסף מקורות
בעלי
לתולדות החנוך בישראל .ת-א .תרפיה תש"ג' כרך א' עמוד ע-ד.
הר"ח מסתגר שהחשבת לימוד התירה כעיסוק
:77נה-ח ד  10ע'  99מדברי
ביראה באה לשחרר ולפנות מלימוד ספרי יראהי "ובאמת כי האדם

-.

.

הי

יביא

י _-

אצי

קצט
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מעמזה של היראה לגבי תורה ערבינו לכך שהאוצר
גא יתפוס במקום ההוכן שבתוכו* "אין ראוי לעסוק
כל הזטן גגנין האוצר ויהיה האוצר רי
ק מבלי תורה" 78י
מה עוד שלימוד תורה כראוי יש בו גופו 'משום' עיסוק
ביראה .למעשה מתחייבת מכאן הוראה ברורה שאין למלא
אה עיקר שעות היום בלימוד יראה ומוסר .ההוראה
המעשית באשר להיקף העיסוק בספרי יראה זמוסר מנוסחת
אצל הר-ח בפתגם 'צאו ורא.ו'- :היינו כשתהי( בב"ח-מד
לא תתעורו אופני המידות והדרכיםהישגייכי פיתוי היצר
הוא לבטלו מדית ואח-כ יסיענו לדברים אחהי' לכך אמר
'צאו וראו' *.י כשתצאו מביהמ"ד אז העת לחקור איזהו
דרך ישרהכו'".י
 .ה11ה אומר ,לימוד התורה ממשיך להיות
הקבוע בעסק התורה לשמה.י .איננו צריך לרוב עמל ויגיעה
ומן העסק בספרי.יראה...כי תתורה הקדושה מעצמה תלבישחו יראת
ה' על פניו במעט זמן ויגיעה מועטת" (נח-ח ד  8ע' - .)98עיקר
הכנעת היצר הוא ע-י תורה( -רן-ח א ,1 ,ז') *כי הרע יכלה ע-י

וארך

התורה( -רו"ח ד  1ע' ע-ד)'
ערכה של תורה לחינוך האדם שייך לעיקרי דעותיו של רבו של
הר-ח  -הגמיאי "המהשבה המרכזית של התיאולוגיה שלו (של הגרא)
או בלשונו הוא תיקון המדות .היא עיקר הדת.
הוא התיקון העצמי
והתורה היאהמדיוםהיחידי שדרכוניתןלהשיג מטרהוו. Ginsberg -ת
. 140ק ( StudTnt, Schola~s aad 5810!4עוין הערה .)6
ועי' גס ש' י'
אח-ב .תשרי -תרפ-ט
טשרנא בירחון -שבילי החנוך-
י תורה
ע' קצ-א על דעתו של הגרא
הטיית היצר לטוב ע-
י קיום ההלבה הוא אקס
לשמה -ל' גי(צבורג מגיע גם הוא למסקנהכ
דתי מעדן ומעמיק מצפון האדם

יח

 78ררת

א'

 1ע' י' (ועיין בהערה ~(rd

 79ר(-ח ג'  9ע' לית.
המנהג הרצוי מפורש אצל הריח ,לאו דווקא כלימוד אחרי העיסוק
בתורה ,אלא גס בתוך הלימוד אבל לא הרבה יולפי ערך גדל איצר
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הערך העליון ,ללא מתחרה .,הממלא את יום פעילותו של
האדם .הזמן ללחון את הדרך הישרה :.הוא שלא בשעת
הלימוד ,אלא לפניו ולאחריו -בשעת הלימוד .מותר עיסוק
מעין זה רק ברגעי משבר של התרופפות המתח הדתי .ואף
לזמן מועט בלבד. .אבל חלילה-להפוך היראה (א)
אז -
לתוכן הלימוד גופו ,או (ב) לדרך של לימוד תורה -נשמעת
בזה תגובה למציאות .היהודית במזרח אירופה בראשית
המאה הי*ט בהשפעת החסידות ,כשהעיסוק,בספרי יראה
תפס מקום לימוד התורה ,ולימוד התורה גופו הותנה
בכוונות דתיות* מדבר הר"ח על "כמה מאותן -אשר קרבת
היראת -..יוכל לפרנס ולהתקיים
גחוכי
האמת שנכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד ראוי לו
עג'פ זמן מועט ביראת ה' טהורה בטהרת הלב להתודות על חטאתו
מעומקא דליבאי ' י ויכון להתדבק בלמודוי ..בו בהקב"ה היינו
להתדבק ' י ,לדבר ה' זו הלכה וכוה הוא דבוק גוית .ממש כגיבול,
הוא יתבן
רצונו ..י.וגס-אס הוא עסוק בדבר אגדה .--וגס מקבל
כי
על עצמו לעשות ולקיים כפל הכתוב בתורה .שבכתג ובע"פ',..וכן
באמצע הלמוד.-י ואינו חושש בזה משוט,בטול תורח כיון '.שהוא
 .הטרם שתתקיים אצלו הכמוג התורח" -ה-ח ד'  7-5עמ' 6קPe-
ועי' גם ררת ב'  12ע' ל"ו) .הצדקה כזו שבסיוט זכרי הרח מופיעה
אח-כ אצל ר ישראל מסאלנטי הוא מצדיק הקדשת זמן ללימיד ספרי
תבואות התורח

וליאת

להתישב...

.

יעסיק

.ם

מוסר ,במקים
בתירה ,כי ימרד המוסר
ל.די התמסר.ת
~תלמוד תורה .עם זאת מדגישים חוקרי חר.ח העובדא שהוא עצמו

ימנע

מללמד
יראת בביהמ"ד וללמד מוסר ופרקי אבות נשבת
משרגא בירחון_
-.שבילי החנוך" ארה-ב חשון תרפ-ט *הו-ח
(ש"י

דביי

.

ר ש-ב) .לענין לימוד תורה .,בעיקר אגדה,
טואלוז'ין בתיר פדנול, .
במקום מוסר וכן לימוד מוסר -היטב כמה פעמים בשברון לב -כנדרש
מאד ע"יגעלי המוסר אח-כ וחשיבות ספרי מוסר לבע-ב  -ע' ארחות
חיים לר-ח ,כמובא גס אצל ש' אסף ,מקורות לתולדות החנוך גישראל
כרך ז" ע .קס"ח--ט.
,. .
(ת"א

תרפיה-תש"-
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אלקי' יחפצןן ,המה בחרו לעצמם לקבוע כל עיקר לימודם
הלמוד .והמוסה.כל הימים בלא קביעות עיקר העסק
בספרי
ו הדרך ?שכון בם אור .התורה" ס"),,..8
בתוה"קי י '.אבל לא ז

ומנזוןהסיס
 .:המוסר מופיע אצל ר"ח במובן שלתיכהה והטפה לעשונת
הנכון וחמצתה ,בחינת האמצעי של היראה .כן:יש לו
למוסר גם-משטעות של מערכונ מידה (התנהגחועי"
רומצובוז" '- ,

----------

)

,

;

:

-נ_  4נ:

: .:

" ,-.-

ד

-

'

-

ז"

'"'זן

אבל
הורצ אף הוא מהעץ לעסוק בחשבנן הנפש לפס הלימוד-
אעלו המגמה אינה התשובה במוגנה הכלל" אלא דתקא החדרת
ו' -תחושת אפסותו של האדם ומיעוט כושרו -הנה אה.כ בעת למודו
ו וידע ששכלו אינו שלר (מד-א א'  1ל ל)-
 יהיה'ג-כ שפלבעייי 80גה-ח ד  1ע'ן 93מן המפורסמוה,היאעדיתו של.הרחי
יביעוה למירם רוב
ת הללו בעוה"ר; .י 1DW
י'- :יחן עתה ניזרו

עייר

)' הימים רק בספרינ יראה'ומוסר...יובעיני ראיתי בפלד אחדישרכ
התפשט אצלם זאת עד ,שברוב נתי-מדרשם אין,בהם וק ספרי מוסר
:
שלא כריח המבקר עיסוק
 לרב ואפי' ש-ס שלע אין בו"ו)
((ה-ח -(ow
מוסף:ומיעץ למעט בהט (עיין -גם הערה זז לעיל)  -מדגר
"
נרסיפ-רצייכנגד האומר "אינני צריו ללמוד ספרי מוסר -נטענה שהיא
ה
מתוקן ,ומזהיר.ביון שאינו עילה'ממילא~הואייירל אחרונית( .מד-א

 . .,1לביקורתו של הר-ח על מוסר ללא אור תורח נשמע הדיבדורנו
גתכונתה של
בהשקפתו של הראי-ה קוק *החסרון היותר גדול

י

יאי

יראת שמים שאינה:מתוברת יפה באורה של תורה ,הוא מה שגמקום
"-
יראת .חטא ,היא מתחלפת על יראת מחשבח:ייניון שהאדם מתחיל
הוא הולך וטובל בבוץ .הבערוה ,הנוטל
להיות מתירא לחשובן הרי
את כוחו ,ומעגה את רוחו"( .-אורות הקודש"
את אור נשמתו ,מכשלת
.3
:אלה.
ואלה הם תלובה
ו',ירושלינ) ,זצרצ-חנ_תש.זי כדך ע ל4ח.י).
)(י למציאות קיימת .יברי-הריח באו כתגובה.לאורחות' החסידות ,ואילו
הרב קוק רומזים להתפתחות בתנועת חמוטר.
י ה ''.
דברי
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המוסד במובן של תונחה ,וכן בתור מעינת מיזות ,כוללים
תביעה לשוות  .משמעות דתית שלרהגשמה אישית,לתחום

חייהחולין .תביעה זו מופנית בראש בראשונה לתחוםחיי

ההברה  -גו נערך המבחן-העיקהי של מידותן והתנהגות -
ופירושה ,הדרישה לתיקון עצמי ויחס ,צודק והוגן לזולת.
האדם מצווה להקן את עצמו ,ודינאמיות בתחוט התיקון
והמגלימות הוא בחינת כוח הקיוט הרוחני -כל אדם צריך
לעלות ולהוסיף שלימות וכל מי שרוצה לעמוד במדרגתו
ולא לעלות יותר סופו ליפול-ו" -הכיוון לשלמות מוליך
באדם ,הפיכת הבשר לרוחש.
להשלטת היסוד הרוחני
התשובה ,שהיא הדרך לשלימות ,הנה לפי הר"ת יותר
מתיקון מעשים .היא בגדר ממשות מיטאפיסית" ,עלמא
'

,,י
י
 81המינוח בתחום זה איו חד "שמעי גלבי הר.ח .הביטוי
-מוסר' משמש במו"נ ,של .ראה ,של תוכחה' וגם כמציין מידת

יהת(הגוי,ה.

ניו יהשווה דעה דומת של הרי.צ.

אלא שזו אחר.ונה

 82ררם ד 9 .ל
מצטמצמת לתביעה ללמוד ספרי מוסר .עיי
ן סערה  80לעיל)- -והנה
.לאיש אשר לבו שמח בשלמותו-כל תעזות  o91Vוכלצעיי עולט דומים
בעיניו להבל" (רו-ח ד  9ל נ-ח) .לעומת .זה סבור הרי-צ להשיג
התרחקות מעזירי העגלם הזה .על ידי שבריו .הלב5-, ,י
מפג,
יבר איננו בית קבול לעניני הע,ה,ז ע.כ..מקיט
שונטי
למשכן הית' -ימצא ה  5ע' סל ועוד גם שם ע' ל-ו)..,ההבדל
פנוי בלג
היא משהי ,הר-ח רואה כשלימות ,בבחינת התעלות וחיזית ,את
אותו תהליך המעלה את האדם מעלענייני הנעיה-ו ,ואילו הרי-צ מתכוון
גשמיים ע-י דיכוי יהתיסרות פנימית,
לסגור את האדם בפני ם
המיסר בדורות שאח-א ,..
 כונה ששלטה הרגה בדרכם של בעלין

- 83אלה האנשים המהפכים הבשר והיו לרוח נקראיםבעלי הנפש-ירו-ח
ג ' 1ע' מ-א) ועי' ברוח זו הגהה של חריצ_בספר אביו (רו"ח א  1ל
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דחירו" המביאהלידי הארמוניה :באדם בדרך של עיצוב
חגר-ןכדיאישיות שלימה ומתוקנת  .84שרשיה של ~פיסהז,
נעוצים בהשקפת עולמו של הגר"א -לפי תמונת העולס שלו
י האדם  1עלייה  -בה שו'לטת
קיימות שלוש תקופותבחי
התאווה ,עמידה  -שהיא בחינת שלטון הממון ,וירידה
שהיא אצלו עידן התשובה .לדעת הגר"א התפקיד הוא
להכניע את היצר כבר בתקופת העלייהי ברםאין הוא גורס
שבירת הנטייה-הטבע ,אלא הכוונה לטובה בתוך
הנטייה .85
ענווה וגאווה --עיקרי המידות
הענווה היא

לפי' הר-ח מרכו .מערכת המיוות של

'עילם התשובח עלמא דחירו.-.
" 89כח התשובה שמצעת עד שורשה
ומשט מתאצל ינשפע תוספת קדושה עליונה ..-להתם ולכלות כל
'
ע
(גה-ח א  12ע'  34וכן ב ץ .)55
טומאה ולתקן העולמות כמקדש-
יונבאר עניין התקשרות
הח' נר"ן בחיבורו והוא יסוד ועיקר ענין
התשובה( -נה-ח א  17ע'  ')39גס בעניין התשובה מהשיב הרח מעשה
התיעובה לשמו בלי להתנותו באיכות דתית מיוחדת- .היצה-ר בא
לאדש לפתותו על ל פיס ...או יאמר ט תשוב לעת זקנתך..-
מאהבה" (ררח א  13ש כרה .מסודו בא
והר שימחץ עד שיש=
העיקץ ע" תלמוד תורה  --ההתאם לתחקתו העקרתית של הרח,
של הארס.
יאשר למעמדה המרכת של תלמוד תורה בקורמו הדתי
וגם כי ידוע שכל דבר אעו נתקן אלא בשרשו העלית וב-א מישראלשורש העליץ של נשמתו הוא מאות א' מהתורה הקדושה לכן כל
העוסק,פגמי
בה
הנפש החוטאה גתקמם וגמתקיס בשרשם בתוה'ק ,מי
יגה*ח ד  31עמ'  ')123העוסק
אף אםכראוי-
י
מ
בתורה ל
ש שבה יחזירו
שודאי המאור
נתלכלדל .בעוונות וחטאים

העליי

הי

ך

למוטב" ןכה'ח ד

')122 31

עצומים-..

 85ש"י טשרגא ,הגאון "וילנא עלענייני חינוך בירחון -שבילי
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האזס .80הענווה ,משמעותה תפיסה מסויימת של .,האזם
את.,עצמו :ל,תפ?סה של אפסות ה"אני" ,גלי לחוש במעלות
של עצמו ,היינו "הענוה לא יחזיק למצוהי ? .רק ,בטבע
ולכבד בכל אדם צלם "הלא .בצלם ,אלוהים המה
והמהע-ברואי ה' .ן .ובכבדי אותם זהו כבוד בוראם-י~י
מוטג
ה-
על הענווה העולם עומד .הי
א גם .התנאי לעיצובה של
אישיות דתית .בכוחה להביא תחושת הצורך לדביקות
'

66עיין הערה  69להלן.
 87רן-ח  1 1ע"ג ררת ד'  1ו נב ,הריח חוזר בניסוחים והמבוים
שונים לענין הענוה" .מי שהוא בעל מעלות ועכר אינו מרגיש איתם
כלל ורוחו נמוכה וה יקרא בשם עגיר.ירר
ח ד'  1ע' מ-ח)י -הענו
האמיתי אין מחזיק א.ע שהוא מקיים מצות ענווה מא יחשוב,שעדיין
הוא מתגאה ירה
(שט ד  1ע' גיא) ,זלפעמיט.האים גיס לבין
עצמו יבין חסרונו ויהיה עניו אך בצאתו בין הבריות .ישכח הכל
י
ד
מ
ויתרומם עוד לכ"א הוי שפל רוח בפני כל ארס" (רו-ח ד  10ע' רח).
כנגד הרח הרי הריע מבטס את התביעה "לענווה על
אפסיות האדם במובן האובייקטיבי ,דבר שאינו ,אצל הר-ח
ולא לפי רוחו .תכוונה היא אצל הרי-צ לא אפסיות ערך האדם אלא
במוגן האוגטי יותר  -העדר ממשות של הנברא גיחם לאלהות- .כ1-
לא יתכן להיות רק בהתגברות כח הענוה באדם עד שידע ויחליטבדעתו שכל אברי גופו aAt ...הראש הל' המחשבה שבה אינם שלו
י שאינו מרגיש לא את כגור
כלל( -מד"א ד  1ע' - .)46בי מ
הקדוש גרוד הוא ויודע שאין מציאותו כלום לא יתגאה
בודאי נגד הבריות .-ימד-א שס כ-ה) -ושוב נ כבוד ה .כעידוד
י מסאלנט .לדעתו זוהי מדרגתו
לענווה נמצא אחר כך אצל ר-
של אאע-ה (אבן ישראל דרוש !' ע' לא) .תחושת הענווה והאפסות
מוליכה לפי הרי-צ לתהליך של תשוקה לאל ודביקות
גו-
ואם יעמיק להבין חסרונותיו..י עד שכל המעלות שבו כלא חשיבוןואחר שפלות רוח כזו יצרף לו עוד מעלה שגיה והיא בנוטף...
והתשוקה להתדבק בא-ס ב.ה" (.מד-א שט עמ' .בו) -מאלף להכיר
כיצד נתפסת באופן מהותי הענווה גתנועת המנסר ,שעניין המידות
י מסאלנט מוצות
עמד גמרנו תפיסתם הדתית חינוכית ,אצל ר-
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ביש היצלם ,לדביקות בה' ,ולהנחות האדם בדרך ,היראהי.
הענווה הכרחית היא ללימוד תורה 'לשמה' ולהשגת התורה

במלואה עד לסתרי סתריה  .88מקבלי הזנורה בנמשהדיך
שושלת הקבלה המפורטת במסכת אבות  -כולם היוענווים,
ואילוהגיע אדם לדרגת ענוותנותו של משה הוה זוכה לתורה
התורה.
_זה.
היא
בשלימות89י .ברם,רגם בעניין
משפיעה ולא כמושמעת :יותר מכל התזרה היא

בדרגה .של

המעצבת

הענווה כשמרת היצר ,למרות ששכלו אומר לו שהוא בעל מעלות,
; :עליו לכפות עצמו לראות איע חטר מכל .היסוד החינוכי של שבירת
היצר הוא גחלת תנועת המוסר ואין מייסדי התנועות ללמוד .תורה
,הגומאן והתחשנ(ת
ממצייי( .הם בעד(.חי(( 7מתנד התחשבנת ב'(ט,,ה-
בטבע האיםנרי*צ),עיין יד-יה וגן הערה בל.
בלא זה (להיות בורח מהכבוד) בלתי אפשרי בעולם כלל -להיות
- 88כי
(גהיח ד  16עמ' ,)106
עוסק בתורה לשמה ולא תתקיים אצלו כלל-
לבוא מזה ליראת ה'
עקב ענוה יראת ה' כי תכלית וסוף השוה כדיכ-ז שאין לו ענוה אמיתית בתכלית השלימות לא יהר היראה
כי
התויה;הקדושה*
(רו"ח  11.שנע-ד)
 ..והכל בא על

י

ידי

י ג-כ בשלמות
ועי גם
"שהיתה
ועיי
ן אצל הרלצ הדורש מ"וירד מעשות החטאת-
לו ירידה ונפילה וענוה יתרה נתאפה לר (עד.א א  2ל צ) -גם כאן
י
קשר בין עבודת ה .ומדריגת הענווה.
הלבין הקבלה שמיס עליונים יהשוה שכינתו על הרסיגי שהוא
 89ישה
הריהקטן שמהריס .כמו כן משרה הקג"ה שכינתו על האדם הדכא
י הי
בעולם וו-ש כאן משה קבל תורה( -ררח א  1ש ט).
ושפל רוח למטה
.
'
.
ה
ש
מ
לא נשתבח
הענוה זוכה האדם לכל וכמו
*כי ע"
יוה ...ואילו היה עכשו אדם עגיו כמשה היה ודאי זוכה
 אלא בענןרו'ח א  1ע' ר)- .ומוסרה ליהושע לפי שהיה גם
לתורה
בשלמות-יהושע לזקנים שהיו ענוים--יווינים לוביאיס שהיו
עניו גדול ..ו
נסויט-..נושאים מסרנה לאכרה( (-מהלה וי) קד ( D~)ptמהם
גם
נביאים וא"ב מסה נפשר היו ענוים( -ררח א  1ט) .במקום אחד
כמה
מנמק הר-ח חשיבות הענווה ללימוד תורה בטעם .מעשי-' .איזהו

-

הערה  48לעיל.
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דמות,מושלמתן של עכו).עאידךיגיסא הגאו(ה~.ניגודהי של
הענ(וה,ןהיא,רקבון האדם :ומקור ,השחיתות .כל לימון
הורה הואחיובי ,אבל לימוד מתוך גאות פסול .ספק גם אס
מותרת הגאו(ה,אף לשם מטרה חינוכית .,,מעמדה המיוחד

ב_L-4

.י -י.-

""".

"דן
ד
r''L
' P?tnn
לחשבף -מעיה ,אם הוא"נ'ינעןי',אי?
ס
י
חכמת
א"ע בחכמתו לכל ראש כ-א הוא לומד מכל אדם אף מקטן ממנו-

ח,ץןיןי

אצל הרי,צ (מצאת הנמקה מ19רטת יותר יהת(את ההיש; גת1רה
במידת הע111ה  -הנמקה הקשורה עם תפיסתו המסתיטת מן האום;
ממניתווכשייו.ן. ,כל מי.שיש בידו קדם הלימוד חשגון הנפש ויודע
שפלותו 1filfi'"el ,הוה אע-ג בעת לימודטיהיה ,ג,כ.שפל בעיוע וידע
ששכיו איוו שלו :ומך.א א נ ע' ב' ועי' שם  1נ"מ' 76ן.
ח
95גינוי הנאווה כרוך אצל הריחביויבוח עם המער.כים רק לימוד לשמה
מלווה כיווה וחוויה דתית- .אמנם השמר" .שלא תזוח דעתך

.

עליך ' '  -מאשר אתה עובד את בוראך בטהרת המחשבה '.
מפורש תועבתה. .כל נבה ;משלי -)'1שאר אם לא
הההנשאות
לעיני ב"א רקיבמחשבת הלב בעיני עצמו היא תועבה ממשיפנ,ו
ית.שןטדוע,שה,א השדש .והשאול nttY1w-יכל-המידית רעות...
בעיקר_ונאיו.,גא
ואמרו,...גאלו עונד ע1.
בל הצריות
ואמרו  .~lnDDIר-פ אלו דברים) גל המתייהר אם חכם הוא חגמתו
ממתיקת הימו( -נה,ח ד  1ע'  -(ssבענק הסתייויתו של הר.ח
 משימוש בנאווה אפילו  DW5תכלית חינוכית מטעמך הוא עליברישיהי' לו ,אוה למינלשגשמי;,ת
תי
יא
אי
- ,נח,י-אלות11.נ.חשיץש:ת'.לחה;רצאר.ידלפעמים ,מראה ,נאוה11,כעני '1והוני'.נלש'.מ
ד
' ברמזםן זרוק מרת בתלמיזים וכדו' אגל רנג-י אומר שאפי'.1ל?אה
נאוה א,נו דשא-,ידו-ח ז ננ רח.,
הערה "1ן.
היי,צ ממש.ך בדרכו של הר-ח ביאשיה מס' אבות
ז.,שם.הוא'מפרש.את,דברי המשנה על שלושה דברים שאמרו אנשי
 .ינסתהניילה .כמתנוונים למשמעה.מוסרית .הוא רואה סכות נאווה
,ן אצל תלמידי חכמים. .ל דגתם שהם א1היה אחת:וגד ;אית הלב של

יב

.

יגד

(כתוב

.תראי

_יכפר.

עי

י

יעיין

 ,החכמים :געי(יהם וה,פ ,הוו,.מתוניםובדין,,ביל 1ו 1תורה.שיבוא
ואל תשעו על שכלך.כ-ץ-העמד
לפניך אל ימהר לבך להיצ.זז
משפטי
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של מידת הענווה ומבהינת השלילה שלניגויה ,הגאווה
תה תודעה מוסרית של האדם את עצמו
היו
נקבעבגל
י למגונותיו כלפי עצמו וכלפי החברהי עמדה
מפחח
ועל כן
זו יונקת משרשי תפיסתו של הר-ח הרואה את האישיוה
בתור עצמה כגורם רב סמכות ורב אחריות ,ועל כן תודעה
נכונה ומרסנת של האדם את עצמו קובעת כביכול,
בקוסמוי
כולו.

סיכום

,ש שניות בעמדתו של הר.ח ליראה ולמוסר.
מחד ,קיימת רתיעה מהדגשת המוסר ומן טיפוח
העיסוק.בו כערך עצמי ,היינו כנושא ללימוד וכמתחרה
לתלמוד תורה .רתיעה זו מקורה בכוללנותו של ערד לימוד
תורה ובאה היא כתגובה למציאות שעירערה על כוללנות
זו עקרונית ,מציאות שבה תפס למעשה אח עניינם וזמנם
אדם הלימוד בספרי יראה ומוסר .כן קיימת בשרטה
שלבני
זו התנגדות חמורה לדעה הרואה כעיקר את האספקט הדתי
של כוונות בלימוד התורה ובקיוט המצווה.
מיטאפיסי
מאידךגימא מובטחתאינטגרציה של היראה והמוסר
היראה
,
ד
ו
מ
י
ל
ב
ך
ו
נ
י
ח
ב
בצורק מסויימת
ובחיי הדת-
מטופחת גם בחינת 'צאו וראו'  -לפני ואחרי הלימוד -
וגם בתוך עצם לימוד התורה .גם העיסוק 'בתורה לשמה',
להבנת אמיתה לגופה ,טעון הוא מגופו משמעות דתית של
תימ'דים הרגה להתישב עמהם
תאמי.ף הלא אני
מכולם 1מ.1א א נ ע'  .)4היהדיר שני של התניעה לגידול תלמידי
פשוטם כדי להזהיר נגד רוש הנאווה שבהם,
חכמיםמיציא דברנםמידי
שאמים סיכן את מירותיהט שלתלמייי חכמים הצעירים מתוך שהביא

יאי

איתם יפעמ,ם לידי

התנשאות לגבי סביבתם'
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יראה .כן מובלטת התבלעה לטיפוח היסוד האיש-,חינוכי
והסוציאלי שבמוסר ,בחינת מידות (ההנהגות .תביעה זו
לתיקון אישי ולמעשים טובים ,שבמרכזם מידת הענווה,
תופסת מקום חשוב אצל הר-ח .מידות ומעשים טובים
י האדם
מעורים בתלמוד תורה ,בערד המרכזי המנתח אתחי
בהיותם התנאילהגיעאליו.ואילו מצד שניהתלמוד מביא
לעיצוב אישיות מוסרית שלימה.
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הלקח מחקר עולמם הרוחני ומשנתם החינוכית של
מיסדי התנועה ללימוד תורה במאה הי-ט מסתכם בשנייפי
א) ניתן לעקוב אחרי ההתפתחות באשיותיה של התנועה
כתופעה חברתית ,שהיא גם מציינת התפתחות אישית של

המייסדים*

השוואתהדעותשלהרי-צלעומת אלה שלאביו הר-חמיאה

תהליך מאלף ,מבחינת העמדה של אב ובנו-תלמידו,
שאלות מעמד האדם ומהותו של תלמוד תורה ,שהם
לגבי
בסופו של דבר ערכי היסוד עליהם נבנתה תנועת לימוד
התורה דאו .בסך הכל מתגלה בדור השני של המייסדים
תהליך של פנייה אל עמדות שגורות יותר של החברה
המסורתית הרגילה'.

* ניתן אמנם לטעון שתפיסת עולמו של הרי.צ נמצאת מקופחת מכיון
שלא נשארה לנו ממנו יצירה עיונית מובהקת כ-נפש החיים -של הר-ח'

היא מתאשרת גם

אף על פי כן נראית ההערכה המוצעת כנכונה ,כי
של הריח "למילי דאבות -של הרי"צ,
מתוך השוואה גין ירוח החיים-
יצירות בעלות אופי ורמה דומים.
שתי
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.מעמד.

אצל
של האדם
תפיסת
 ~ .חשחאה
~tlihbי,צ מפסידה דמות האדט
הר-ח והרי-צ,מראהכי אצל' הר
שאוהה עליונות',למעלה מכל הנניא ישכל,היקום ,שהיא
המציינת את התפיסה הנועזת של האדםעל-ידי הר-חרגם
בעניין תלמוד תורה מורגש-ההבדלבין ההשקפותי הר-ח
רואה את איש ההלכה כסוברני"בשיפוטו יהלימודי
וכמי שנעשה מכוח מהוהו העצמיה ,שותףלהייה.,בהשפע-
תה בעליונים "בתחתונים כאחד .הרייצ כנגד זה מדגיש
הלוחו .של הלומד .בחסד של מעלה-:ומיעוט ערכו'.וידע
כל חכמתו.
(מד-א ד'
והשגתו בתורה אך בתורה מציאה-
כמי 1ע
 ,)52 ,לגבי'עניינה של ההורה לגופה מורגשת'גם'גן
נטייח מצד הרייצ-להמנע מהבלטת המעמד'הסגולי ביותר
של תורה לעומת שא 4המצוגת ,דבר שהוא מעיקרי תפיסתו
של הר-ח ..אצל הרי,צ נמצא -כוחן של ו מצוות כמעט

ביי

ל

העניין' של 'לשמה' ושל'.שלא לשמה' בלימוד' תורהן
שהוא בשביל 'הר-ח עיקר עליו הואיבונה אח דרכו הן
הלימודית והן החינוכית הדתית ביסוד 'אם 'הישיבות" של
התקופה =,משנה את משמעותו'אצל בנו..תלמידו:.לפי,ר-ח
הרי 'לשמה' מותנית אך .ורק 'בהבנה'השכלתית של.הכניה
של תורה .ועקב הערכתו זו'לידיעת' התורה,לגופה'מחייב

הוא לימוד'מתוך'מניע כל,שהוא ,גם אם(הוא 'שלא לשמה',

תפיסות אלה מרכך הרי-צ"על-ידי' כך "שלהגדרהההמושג
'לשמה' מוסיף הוא ליד פירוש אביו.פי' לשמה'....באוה
מילת תורה שפתרונה שתורה לאדם.דרכו-ותהפכהו,לאיש
אחר. .וזה,ביאור-
לכונת:שמח .והוארה-האמתי
לשמה -
ולזכך'אותם.
לתקן גופו ונפשו
'(מד-א יח' 1.ע)84 ,,ן',הרי
שעניין 'לשמה' מתפרש אצלו לא כהישג השכלתנישלוידיעת
התורה בלבד ,אלא מתנה הוא לשמה בהכלית.חינוכיה

.

ריא
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' .האדם .גם כדי להצדיק 'שלא -לשמה
דתית שלהיקוי
נזקק הרי,צ לחיעון שמחוץ לעצם התהליך הלימודי-
השכלתני .לדעתו ההחושה העמומה של עיסוקרוחני המת-
לווה .לכל תהליך של לימוד יש לה כוח .מטהר ,בחינת
בכייננו של תינוק .ובערך פסיכולוגי דתי זה הוא צואה את

החשיבות של ,לא לשמה
 .עצט התופעה של מיתון העמדות העקרוניות בשאלות
אדם ותורה וסיגולם למקובל בימי דור אחרי הופעתו של
מייסד התנועה הוא מן השכיח בהיסטוריה של תנועות
רוחניות בכללן .מחד ,הרי הגדולה האישית של הר-ח וכוחו
בעיון ובהלכה_הם שעמדו לו להעיז ולפתח תפיסות קיצו-
ניות .הרי-צ ,כבנו וממשיכו חסר לו כבר מעמן הראשונות
של אביו ונמצא הוא במידת מה בצילו .כן מבחינה ביאוג-
ראפית ,היה טרוד הרבה בצורכי ציבור ובפיתוח למעשה
של הישיבה שיסד אביו .הערצתו לאביו הביאה את הרי-צ
לידו כך שהזדהה עם תורת הר-ח ,ורק ניסח אותה .בדרך
המתקבלת על סביכתו .כמו כן לא היה לו הפנאי להתעכב
ולעשות את חשבון עולמו הרוחני של עצמו בגלל טרדותיו

המעשיות .נוסף,עלכך-הפגישה עם הסביבהבחיי המעשה,
ככל מפגש עם המציאות ,בהכרח מחייבת את האדם להסת-
גלות מסויימת ולהקהות חריפות ההשקפות העיוניות .ברור

שהווהגלוהזו של העיון למציאות בדור השני שלהמייסדים
איך תוקפהביאוגראפיאישיבלבד ,אלאיש בה משום מראה

דרךלגבי הוכנהי של תנועת לימוד התורה והתמורות שחלו
י הריח .ככל שחלפו דורות ביפים בחייה של
בה מאזימ
תנועה.זו "ברו המגמות של הזדהות עם המוסכם והשגור
בעולם ערכיה של החברה המסורתית דאז .היינו ,עם

התבססות מוסדותיה של התנועה והתבלטות צד זה ב-

קיומה ,שאחים היסודותהעיוניים העקרוניים ונשארו רק
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בחינת שורשים עלומים שמהם ניוונה תשעת לימוד התודה
וינקה את חיוניותה ,גט אם לא תמיד באופן מודע.
ב).לקח נוסף גיתו ללמוד מהעובדה שתנועת לימוד התורה
במאה הי"ט צמחה על הקרקע הפורה של עולם רוחני מגובש
ותקיף .ה11ה אומרי תתנועה ללימוד תורה דאז איננה פרי
של נתונים חברתיים או כושראירגוני בלבד .ככל תנועה רו-
חנית אמיתית קמה היא להיות מנזחה שלריח גדולה ,רוח
חיים ,בחינת משנה שיטתית,המקיפה ההוויה וכלגילוייה,
קובעת מעמד לאדם בתוכה ומורה לו את דרך מאמינ-
תו .השיטה העיונית של הר-ח שהכרנו ,איננה בגדר פירורים
שחוברו לשעת הצורך ,לשם הצדקת העיסוק בלמוד תורה.
העולם הרוחני המצטייר הוא מיקשה אחת .ניתן להשתמש
לגביו בציורו.של הר-ח לעולמותי 'קו' משתלשל של האצלה,
כשבשיכבה העליונה נשמה לזו שמתחתיה .כן השיכבה
העליונה בתורתו של הר-ח  -היא העולם הרוחני-דתי שעי-
צב לעצמו  -הנה בחינת נשמה למשנה החינוכית-מעשית
שהדריכה את הר-חביסודהישיבה ובהקמת התנועה ללימוד
תורה .תפיס.ת עולמו העיונית של הר-ח היא .הנותנת
משמעות וביסוס למשנה החינוכית הנובעת ממנה.
 .בזכות .שורשיותה זוי.,הרוחנית מתוהית' של התנועה
ללימוד תורה ,הגיעהיא ,גם להישגיה הלכה למעשה .ואמנם

חייי

להתברך בפיריות

יכלה התנועה בתקופתה הראשונה דאז
גדולה בשטח החינוכי והחברתי רוחני .במשך כימי דוה
התפתחה רשת עניפה של ישיבות ועוצב טיפוס של למדן -
אישיות שלימה ,עצמאית ותקיפה .המציאות החברותית של
הדורות ההם .עוצבה מחדש מכח מפעל חינוכי זה טל
הישיבות .הופיעה נחברה הנהגה רוחנית וציבורית מתוך
תלמידי הישיבות ,מצויידת בידע בהלכה ובתחושת אחריות
י ההשקפות
רוחנית ,אישית וחברתית ,כפי שטופחה עליד
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של הר-ה והעבודה החיניכית בישיבות .בעיצום ,של דבר
הפך המפעל החינוכי של הישיבות בעקיפין לחינוכה .של
החברה בשלימוהה' .הדרשה' וחברת הלימוד נעשו לתופעה
עממית בציבור של 'המדינות' בהן פעלו הישיבות .ואף
המנטאליותישל היחיד נחברה עוצבה מכח הע41דה ,שטיבו
ואופיו של בן הישיבה שימשו קנה מידה לחיובי ולנלון
בהתנהגותו של האדם.
ברם חרף ההישג המעשי מבחינה חינוכית וחברתית
מתברר שאבןפינה אחת ,בעצם אבן היסוד ,אשר הר-ח עמל
לא
להשקיעת בבניין היסודות העיוניים של הישיבה
הגיעשובצהבה.במשנתו של הר-ח מודגשת הרבה .תביעתו ל
(נח-ח ד'2 .ע' .)94
בלימוד התורה .עד לציפית למרכבה-
ובהגדירו את הלימוד האמיתי  -הלימוד 'לשמה' הוא
תובע..להשיג גם כן סדרי פלאי מעשיו 'וחקר כבודו( -רו.ח
ע ,)60 ,יבטוח היה .שע"י עסק האדם והגיונו בהורה הוא
טשיג להתנוצצוה אורבחי' הנשמה בו להשכילו בעמקירזין
קדישין דילה שאז,מכונה נשם ישראל" (נה.ח'א 16 .ע".)39
 .,ברור אם כן. ,שאצל הר-ח שימש היסוד העי,וני .של
המשמעות שבמסתורין שבתורה -עיקר .ממנו הוא בנה את
כל עולמו ועליו השתית את מפעלוהחינוכי .ואף לא תיתכן
תפיסה כזו אקסקשפיבית ,הרואה בלימוד.לגופו חזות הכל
תוין,קיימו הרוחני,תי של האדם
אם היא לא
תכליל בתוכנו של הלימוד את המשמעות -העיונית-דתית
כשיא של ההישג בעיסוק הלימודי ובידע" .מאידךאין זה
מקרה שתביעה מרכזיתזו של הריח להכליל בלימוד יסודות
של עיון כעיקר לא באה על סיפוקה בישיבות .הקטגוריות
שללימוד ההלכהאינן מוליכות בדרך הטבע מלימוד הוויות
אביי ורבא למשמעות העיונית שבעולס ההלכה .יחד
עם זה הרי .עמלה של תורה נים א ב שאין .לו' סוף,

_.כי
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אינו משאיר מקום בשביליתה,ם של.תורה,שהיאלפי דרכו,
ומשמעותו ממהוה .אחרת מזו של עולמה)של
ההלכה-
שלקהי-ח-,ניירה
.

אמנם.יתכן)כי תביעתוי,העקרונית

בחללה .של.הישיבה ,וואולי,.ממנה ניזונהקכעבוה פחות
מחמישים שנה תנועה המוסר ,שנולדהבין,כהלן,היש4.יה:
שמא יש בתנועה המוסר משום מענה לתביעה:הזאתלעיון
ומשמעוה בלימוד ,שלא נקלטה בישיבה הליטאית ,אם גם
מענה שמובנו יותר פסיכולוגי-חינוכי ,ושלא הגיע בעומק
החשיבה למדריגת שיטתו של הריח.
מי יודע דרך הרוח 1הרי יתכן,כי אילו נשמר היסוד
העיוני בישיבה מאז היווסדה ,חיה למוסד השכלתי-חינוכי
י ישיבת המוסר .זאת
זח המשך שונה מזה שקיבל עליד
מעטים במאבק על
ורםוני
ועוד ,הרי הישיבה עמדה כעבורד
הרוסיפיקטורית וגם
חייה וקיומה עם ההשכלה  -ג
העברית ואולי יכלה יותר במאבק זה אילו פגשה אותו
מצוידת -
במטען הרוחני המלא שהריח יעד לה .הבעיה
ש
י
ש
ן
כ
ו
ת
ב
ת
ו
ב
י
ש
ח
ל
ה
ס
ח
י
י
ת
מ
המועלה בזה איננה
עיוני
מסויים בהשכלה הישיבתית אלא בהכרח שבעצם נשותו
בישיבה של יסוד עיוני ,יהיה טיבו אשר יהיה .יתכן
שאילו הלכה הישיבה בדרך שהיהווה לה הר-ח היתה
מגיעהלנהיבות אחרים לאו דוקא של מסתוריןכפישיעד
לה מייסדה באמו -פרדס של חכמה .אבל חובה היא
 רק מתוך סקרנות מחקריה ,אלא מתוךולא
לשאול
שיקול חי-נוכי-אקטואלי האם ניתן לווהר בכלל או לדלדל
את היסגד של משמעות ועיון בעיסוק התורה ! אמנם ,ש
המשתבחים מויתור כזה ,ומאמינים בכוחה המעמיד של
ההלכה בלבד .מתוך ההיכרות עם תורתו של הר"ח נוכל
לקבוע ברורות :מייסד הישיבה הליטאית לא חיה חלקו
עט אלה .והדבר חשוב שיאמר במיוחד בתקופהגו ,במערכה
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המתחדשה של ישיבות .חובה על כל החרד לעתידה של
מערכת זו ולדמותו של חניך הישיבה בן דורנו לבחון
באחריות :מה המשקל ההשכלתי והחינוכי שיש לשוות
ליסוד של משמעות ועיון בתוך העיסוק בתורה בישיבה של
דורנו .זוהי המורשת של מייסדי הישיבה הליטאית

לממשיכיםכיום.
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