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ההשקפה של המקומ"ס על מהוה האדם הלמישגו
הריקמת של המחשבה היחף
מהתה חטיבה מיחדת
דית על זרמיה השתיט.
בתי
אפשר למצוא ,ם בדברי חרל
מאמרים בודדים המדמשים,בי בכוחם של ישראל להגביר
את הכוח בעליונים עלידי מעשים טובים או גהתיי.את
כוח הגבורה עלידי מעשיט רעים .מאמהים אלה ניתן
להבינם כפשוטם וגם אפשר לפרשם בדרך מטאפורית ,כלומר
מכיוון שהכוונה האלוהית היא להיטיב לברואים גהאל

פועל צדק הרי

המעשה הטוב מסייע כביכול!לכוונה הזאת,

ולהיפך  -החטא מהווה הפרעה לרצון ההטבה .בוודאי,
שלא כל מאמרי חז-ל המדבהים על ההשפעהשל,מעשי האדם
ניתנים להתפרש בדרך זו ,אולם אם נתחשב בעובדה; שאצל
חז-ל מהווים מאמרים מסוג זה מיעוט בלתי ניכר לעומת
מקומם של הרעיונות .הללו בספרות הקבלת. ,במ"ו"ד,אם
נשים לב להדגשה המודעת של הרעיונות הללו ,שיש .בה
אופי אידיאולוגי ,הרי המסקנה המתבקשת היא-,שבספהות

הקבלה. ,חל שינוי

ויכולתו;,

גדול מאד בהבנת ערכו של האדם
.
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,," 1ו ;כ" תשג ,,משנה הנהר,זיז ב "מ' י'.
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בהערכת,נוחו של ההים,
אולם השינוי העיקרי
אלא באריגתה האורגאנית של הערכה זו בתוך המסגרת
השיטתית של .המקוב"יטי.אצל חז-ל .מהווים הועיזנות .על
יכולתו של האדם להביא לשינוי כביכול בכוח של מעלה,
כשרעיונות אלה נתפסים כפשוטם ,ניגוד למושג האלקים
שלהם שלפיו הא-ל ריבוני והוא מטביע את רצונו על
הבריאה .אין כאן המקום להידרש לבעיה כיצד מתקיים
המושג של ריבונות רצונית בצד התפיסה של האלקות
כאישיות מוסרית ,ובעיהזו במקומה עומדת גם כשהתאורים
המוסריים מובנים כתאורי פעולה מוסריים ושאינם באים
יתארנאת מהותו של הא-ל אלא תאור הנהגתו בבריאה-
.אז נתפסה המיכאנייאציה .מבינת המקבי,,ואילו מבחונת
הפועל והנותן הודגשה נקודת .ההתעוררותלשבלעדיים אין
כל תועלת.למעשיו של המבקש .גם באותם המאמרים שבהם
.מהע היעיון .שכאילו .מעשיו של האדם .גורמים בהכרח
הגמול נתפש תפיסה מיכאניסטיה למדי ,גם
גם כשדימוי
כבייבול .פעולה .מקווימת של' הקב-ה הרי נימת ההומור
שבהם .מנעה  .מהם להוות .בסוס לאידיאולוגיה ,שלפיה
האדם מכוון או יכול .לכוון את כל מערכות העולמות'
לא.הורגשה הבטיחות המוחלטת.במעשה הדתי המסויים
.להביא לתכלית הרצויה . .בספרות הקבלה .ניטלה ממאמרי
חז-ל ,אלה נימת ההומור שבהק .,והם הפכו לראש .פינה
במערכת רעיונותיהם על הקריר שבין האדם.לא-ל ובהשקפ-
אדמות .מעתה לא .בלבד שלא
תם על תכלית האדם עלי
את .העוקץ.
ולהוציא
גזיה .צורד.צאפולוגיטיקה

איני

.

לדי

.
ז

המיתי

_מהמאמריט האנתרופוצנטריים של חז,ל ,אלא שמקובלים
'בדור שלאחר גירוש ספרד יוצאים חוצץ נגד אלה הממעיטים
את הדמות ומפחיתים בערכו של האדם .הר) ,לואים
התורה והאמונה.!.
בהשקפות אלו הריסת .עמודי
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מסףבחייגם של בעלי הקבלה לעומת הזק הוא
בתפיסת התכלית של מעשי האדם .כבר בהסברת טעמי
המצוות של המקתלים ,בלהיטות היתירה להסביר עד כמה
שאפשר כל הפרטים של המצוות ,יש לראות שלילת היסוד
והעמדתן של המצוות על יסוד תכליתי.
הוולונטריסטי
כדאי לזכור כי הסברת טעמי המצוות על דרך הקבלה
מופיעה עם הופעת הקהלה ,וכבר בספר הבהיריש הסברים
למצוות שלפיהם המצוות .הן .כנגד כוחות באלוקות .יש

ייני

דורות ,ובמיוחד.בסוף המאה ה 13-והתחלת המאה ה;14-
שהמגמה 'להסביר את .המצוות לפרטיהן על דרך הסוד
הולכת ומתרחבת ,ומגמה זו תופחת מקום חשוב בקבלה
המתפתחת והיא דוחקת צדדים עיוניים אחרים .בולטת
שלילת הצד חוולונטריסטי שבמצווה אצל ר' מאיר  '1גבאי
והוא רואה אותה כמכוונת כולה על כל פרטיה לתכלית
מוגדרת .במפורש.הוא יוצא נגד דעתו של הרמב-ם ,,שלפיו
רק בכללות המצוהיש לראות סיבה תכליתית -אבל חלקיה
הם אשר נאמר בהם שהם למצווה בלבד ..לעומת זה קובע
 '1גבאי שכל חלקי המצווה באים לשם -שלימות עליונים
ותחתונים וייחודם זה בזה וכו' הכל לצורך הכבוד וכו'.,
כי
ואםכןאין במצווה דבר או חלק שלאכווןבו תכלית ותועלת
בהצלחת הנפשוייחוד השם הגדולבכבודו-
 .היסוד המכריע כאן  -וזהו עיקר החידוש וחשיבותו
,
הוא בראיית תכלית המצוה כצורך גבוה .כי בעיקרו של
דבר ,טענתו של ן' גבאי נגד הרמב-ם אינה באה אך ורק
להכריעבין השאיה שמעמיד הרמב-ט בראש הפרק הנ.ל

- ..

2

עניית

הקדש לכ'

מאיר ר נבא,.

עצ
י ח-נ פרק כ-ו.
 3מו.
ידת הקדש חיג פרק ל.
 4ענו

ח-ג פרק ה'.
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אם התורות כולן נסיכית אחל הרצון לבד .או 'אחלהחכמה" ,אלא הדגשתו של ו' גבאי היא ,שכל המצוותיש

להן תכלית לצורך גבוה .ולפי זה ,האים ,לא זה בלבד
שמסוגל להשפיע במעשיו בכל העולמות ועל האלקות ,אלא
שיש צורך במעשיו ,ועבודתו היא עבודת אלקים ממש .לפי
זה אין לכנות את השקפת המקובלים כהשקפה אנתרופוצנ.
טרית.היא תיאוצנטרית מובהקת .בוודאי שאין לשער את
חשיבותו של האדם ,שהרי בכוחו לפעול ולהביא .תועלת
למעלה ,אולם תכלית מעשיו בעיקרן אינן למען האדם ,אס
כי התוצאה הסופית היא שהאדט והעולם כולו נמצאים
נהנים מן המליאות שנגרמה בעולם האלקי בעקב קיום
המצוה בכוונתה הרצויה .הכוונה הראשונית בקיום המצוות
אינה לשט מילוי החסר לעולם ולשם הזרמת שפע החיים
שבא מן העולם האלקי לעול,מות שלמטה ,אלא ל-שם
ייחוד ..התיקון של המציאות שמחוך לא-ל היא מטרה
שנייה'והיא תוצאה הכרחית מתיקון עולם הספירות .עם
שבתיקון הדמות יימשך קיום הנמצאות כולם ,אלא שזה
(תיקון הדמות) היתה בו הכוונה להיות נתקןעל ידו בעצם
ובראשונה ,וקיום המציאות יימשך מזה במקרה ובשנייה
בהכרח וכו' ,מזה היה מטבע העבודה לשנו המיוחד לצורכו
לפתוח המקור העליון ולהמשיך.ממנו אצילות הברכה עד
סוף המחשבה ושתתפשט משם אל התחתונים הגורמים
התכלית העליונה של
זה ,אף אם לא יכוונו
לעצמם"-,
עבודה מאהבהשאין בה שוםפנייהיש גס כאן ,אלא בו בזמן
מאהבה תפיסתה הרגילה אינה
שבקיום
"
המצווהי שאינו מכלופוין לשום תוצאות ,הרי מכואול
נת
ביטויסובייקטיב
העשייה הדתית .מאהבה" בקבלה לתוצאות באובייקט

-
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האה.נ
ואומר'לבי .אפילו הישארנה  WQ)hאיננה אלא מדליגה בש
עצמה.
מטוה
מהווה
ה
נ
י
א
ו
התכליות
בפני
כי
ההישארות והזכייהלחיי העולם הבא אינו התכלית העצמי

האחרון המכוון מהעבודה והמצוות אבל ,ש לזה התכלית
תכלית אחר עצמי יותר נעלה וידרש מצד עצמו ,אשר
ההישארות והזכייהלחיי העולם הבא נמשך ממנו במקרה
וכו' ,ואמנם ההישארות והזכייה לחיי העולס הבא נדרש
ומכוון מהעובדים'מאהבה לצרך גבוה וכו' לפי שבנשמת
הכבוד.. ' ' .)-
הצדיק משתלם
 -הרעיוןהזה ,שהאדם עומד במרכזלצורךגבוה ,עובר כחוט

המקובלים ועד האחרונים .עמודים רבים
השני
מנרפאששוהנחייים .של ר' חיים מוואלוז'ין מבוססים עליו.
בספר -
הרמב-ן בפרשת תצוה כס ,מז מביע את הרעיון הזה ,אם
כי בצורה מסוייגת כדרכו .הוא כותב שם על הפסוק :וידעו
כי אני ה'-אלקיהם וכו' לשכני בתוכם. ,ואם כן ישבעניין
סוד גדול,כי כפי פשט הדבר השכינה בישראל צורך הדיוט
ולא צורך גבוה ,אפל הוא כעניין שכתוב ישראל אשר בך
אתפאר ..ר' בחיי וכן שאר פרשני סודות הכמב-ן מביעים
את הרעיון הרמוז כאןבבהירות גמורה.וזהיורהכי השראת
השכינה בישראל צורך גבוה הוא ,גם כן לא צורך הדיוט"י.
כמו כן הוא כותב במקום אחר "והכוונה כי אין השכינת
בישראל צורך הדיוט בלבדכי אנו צורך גבוה .,.גם הרעיון
שישראל במעשיהם גורמים ליחוד ת"ת ומלכות ושיש
י פרשני סודות
במעשיהם הללו צורך בעליונים מובע עליד
הרמב-ן המפרשים את כוונתו של הרמב,ן בהבאת

הפסוק 1

4

 6שם חיב פיק ה'.
 7ר' בחיי ,תצוה מט מו'
6

שם ,גא ,י-ג ,ח.

שיג
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ישראל אשר נד אתפאר ,ט"השכינה אומלח ישראל אשר בל
אתפאר כלומר בשבילך ישראל אתייחד בתפארת ,ועל זה
הוציאם ממצרים וכשאין עסין מציותיו משתעין את
הארץ .,-מכאן שהניסוח שלן' גבאיכי העבודה צורך גבוה,
הולם את המגמה של הרמב-ןותלמידיתלמידיו.
רעיונות אלה נתבססו על השינויים הגדולים ועל
המושגים החדשים במחשבה התיאולוגית ובהבנה האנתרו-
פולוגית ,שהכניסה הקבלה במחשבת היהדות .בין שני
הקטבים האלה :הא-ל והאדם ,נמצאת התורה .גם ר'
מאיר ן' גבאי וגם ר' חיים מוואל,וז'ין ,שמעמד האדם
וייעודו הוא במרכז מחשבתם הקבלית ,מפרשיט בין היתר
את המלה -לצרף -שבמאמר חז-ל. :לא ניתנו המצוות אלא
לצרף בהן את הבריות ,.במובן של חיבור ,כלומר שהמצוות
ניתנו לשם חיבור וקישור .כל העולמות. .וממילא גם ,בית
ישראל עם סגולה יתאחדו בשם המיוחד ית' לחלקו
ולנחלתו",י
 .מוטיב.זה בולט ינתר בניסוחו של ן' גבאי (ר'
חיים מוואלוז'ין כנראה השתמש בו) "והוא אמרט הא לא
ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות והוא החיבור
י המצוותכי הם החוט המחבר
והדבקות בשם המיוחד עליד
בין עושיהם ומקיימתובין השם המיוחד .1, .התורה אמה רק
אמצעי הקשר שבין האדם לא-ל .בפנימיותה גונזת היא
י הא-ל .קיום המצווה מתוךידיעת טעמה וסודה
כבייכולחי
ומתוך התכוונות לסוד הזה ,פירושו קשר עם הא-ל.
יהקשר הזה מוביל גם ליכולת הפעולה של האדם.
 9בתר שם טוב לכ' שם טוב ('  11hlSבפ' תצוה ,ובדגמה לון.
ן ריקנאטי ור  pns,דמעג.1
בפאור סודות הרמב'( בפרשה ,11וי
סג נפש החיים שער ב' פרק ד'.
 11עבודת קדש ,חיב פרק ג'-

מהולה

שכד
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האפשרותלשינויים במערכית הטבע מנומקות אצל ו' גבאי
כנובעת ממוצא נשמהו של האדם .נשמתו של האדם מקורה
בספירת .ת-ת ומלכות ,ולכן'היא,יכול לשנוה את מעיכת
החוקים שסיגתם בגרמים השמימיים שהם למטה מהספי-
רות.יש רובד אחדךשממנו נובעות התופעות שאנו נתקלים
בהן במציאוה הקוסמיה הרגילה ,והיא הסדר הטבעי .אולם
יש רובד שלמעלה מ,הסדר-הטבעי.החיצוניל.והוא פנימי
ועליוני.יותר,וידיעתו של הסדר.הפנימייהזה ,כלומרידיעת
עולט'הטפירות ואתקשרות איתו נותנת לאדם הכוח לשלוט
'המערכות .ואמנם שנשמתן
בסדר הטבעי.ולגרים
של צדיקים גזורה ממקום יותר נעלה ממקום שנגזרו ממנו
,:
המלאכימל דבר זה קיבלוהו ואימתוהו במדרשו.של רטב-י
אתיין מאתר"חד ונשמתהון דצדיקייא מתרין
ע-ה:
דרגין.,דוככלליהלי
ן לחד וכו' ומזה גזרו הצדיקים אומר בעליונ~ם
ובתחתונים וכו' :ובפרק אלו מגלחין'יי מושל באדם אני,
וסי מוטלבו צד~ק',שאגי'גוזרגזירהוהיא מבטלה ,ירצו
בזה כי .השם מר שהעליונים ותחתוניט יתנהגו על מה
תפקידם ,והצדיק
הבריאה ולא
שהטביע
בהם בעי
הטהורה שהיא למעלה מחט כשהיא שלימה
מצד הנשמה
ויביאה-
בשליקות התורה ומצולליה-יכניע הסיר הטבעי
לרצונו ויבטל'גזירתו ,כמו-שהיה עמידת השמש בהפסק
של הנשמה באלקות עצמה מסביר'
התנועה ממש-יי .יסודה
גם את היכולת להשפיע עליה ולצורכה,י-.

לשידיי
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

ההשפעה על האלקות למען העילם והשפעה
על האלקוט לצורכה היא ,אף על פי שהן נראות
כשני דברים שוניט ,ביסודן דבר אחד הן .לא רק
משום ש"הייחוד .הבא בעקבות הכוונה מביא להורדת
השפע בעולמות ,אלא  -וזוהי הנקודה המכרעת שכל
פעולות הייחוד אין מכוונות לאלוקות בהוויתה הטרנ-
סצנדנטית אלא להוויתה האימאגנטיה ,על כל פנים
לאלוקית שבאה לידי גילוי בעולם .בלשון המקובלינו:
אין הכוונה של העובד מופנית ל-אמן סזמ -אלא לספידות,
שהן מערכת הסדר של העולם או הקונסטיטוציה שלהעולם.
האלוקות בבחינת .אין סוף -היא מעבר לעולם ומעבר
לחוקה הקובעת את מערכת הסדר יעולם שהיא התורה
בסתריה ,כפי שיתברר עוד להלן .אם חז"ל שואלי0י מה
איכפת לו להקב"ה כששוחט בהמה ואוכל וכו' (,אומר ר
גבאי כוונתם לבחינה זו שבאלוקות ,ל-אין סוף- ,.לארוז
יחיד שרש השרשים ?ת) דליה,לא איכפת ליה כלל!,ועל זאת
הכוונה באו כל הפסוקים ההם גםכן ומה שידמה אליהםגי
אין צדקת אדם ומריו נוגע לו כלל .1).ההבחנה מבחינה זו
בין ההוויה הטרנסצנדנטית לבין ההוויה האימאונטית
נמצאת במפורש אצל ר' חיים מוואלוז'ין- :שלפ? בחינת
עצמותוית' בלתי התחברותו אל העולמותאין מקום לתורה
ומצוות כלל ,וע-ז נאמר 'אם חטאת מה תפעל בז' וגו' כי
לעצמות אדון כל ב-ה כל מעשה האדם הטובה היא אם רעה
איננה  YA13לו בעצם כלל-זי .גם שם ההוויה אינו מורה
אלא על הבחינה האימאננטית המתקשרת לעולמות ומקיימת
אותם. ,כפירושו היה הווה ויהיה הכל ריל הוא יתברך
16

ע-יודת-הקדש חיג פרקי.
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

מתחבר ברצונו להעןלמיתלהווט,ילקייים כל רגע,-י ,כאן
בא -לפיתוח מלא הרעיון :-שמצא .את .ביטגיו ב-מערכת
ר .יסודי בקבלה מראשית המאה ה4-ג)
יספ
האלוהות -אינו רמוז במקרא ובדבריחז.ל.
ש"אין סוף-

' ברור שההוויה הטרנסצנדנטית כפי שהוארה
ד-ימויה רחוק מתפיסת הא-ל האישי שבמקרא ובדבר? חז-ל,

'כאן,

אילם,שלהדגיש שגם ההוויההאימאננטיתוראייתה כסדר
העולם אינה זהה עם מושג הא-ל האישי .במיוחד אמורים
נכון הוא,
הדברים לגבי הניסוח המושגי של הזויה
שמערכת הספירות ממלאת את הפונקציה של הא-ל האישי
שבמקרא ובאגדה ,אולם :מבחינת מהותה הזא מערכת
הקונסטיטוציה של הבריאה של המציאות ושל הערכים.
התורה המספרת על מעשה בראשיתישיש בה צווים מבטאת
הצדדים הקונסטיטוטיביים של מערכת הספירות~.
את שני
האדם היודע את סתרי התורה יודע גבו לכוון את הנוהג
שבעולם .דבר זה מאפשר למקובל להתגבר על איתם

יי.

הלבטים וההתחבטויות שבפילוסופיה היהודיתבענייןמעשי
הניסים ,ובאמונה .בהנהגה הישירה
במאורעות המתחדשים,הוך כדי שינוי בתפיסה הפרסונא-
,
ליסטית של הא-ל.
ת-

ובהתערבות האלקות
~

.

דבר זה שהמקובל מכוון את מחשבתו להוויה הפועלת
.הספירית ,מסביר גם את הקשר בין הקבלה המעשיתלעיונית ,שהן לכאורה תרתי דסתרי,י. .הביסוס העיוני
לאפשרות של קבלה מעשית כשהיא קשורה לקבלה עיונית
אפשר להסיק מכמה מקומות אצל ר' יוסף ג'יקטיליה-.
הוא מציין .שהשמות הם כ.דמיון מפתחות לכל דבר ודבר
שם ,שט.

18
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

שאדם צריך לנץ צדועניין בעולם,-ן.ידיעה השמיתיש בה
ן מיסטי קונטמפלטיבי ,לפי הקשר העניין שם .בולט
עניי
אצלו שאין הדביקים המיסטית משאידה את המהגונן
בביטול אישיותו ,אלא היא מוסיפה בו כוח לפעול-.וכשידע
כוונת כל שם ושם מאלו השמותיכירוידע גדולתמי שאמר

והיה העולם ויפחד וירא מלפניו וישתוקק ויכסוף ויתאווה

להידבק בו מתוךידיעת שמותיו יתברך ואזיהיה קרוב לה'
ותהיה תפילתו מקובלת ,ועל זה נאמר' :אשגבהוכי ידע

שמי יקראני ואענהו' ,לא אמר הכתוב'אשגבהוכייזכורשמי'

י ג'יקטיליה אינו מציין כאן
אלא 'כי ידעשמי ..,אמנםר.
במפורש שהפעולה מתאפשרת לאחר דביקות אלא לאחר
כיסופי דביקות ,אולם ,נדמה ,שהתיאור הזה ,לפי הפאתוס
שבו ,יש בו יותר סמה שנאמר בו -והידיעה .כאן יש בה
משהו מן האקטהמיסטי .על כלפנים שהוא מ,עמיד.ידיעה.
לעומת "זכירה ,.פירוש הדבר שהוא מתכוון להשגה .גם

הבאת הראיה משיר של פגעים מעוררת את הרושם על
הקשרבין דבריולבין המיסטיקה שבפרק נ-א שבח-ג במורה
ובוכים .ידיעה מיסטית מאפשרת איפוא את השפעתו של
האדם ,געולמות ומאפשרת לו קביעת רצונו ומילוי בקשתו'
ביתר בהירות מבטא את העניין הזהר-י ג'יקטיליה במקום

אחר .כידוע היוותה שאלת אפשרות של שינוי רצון הא-ל
בעיה גדולה בהסברת ההנהגה הישירה של הא-ל ,על כל
הכרוך בה .כנגד חכמי המחקר המתלבטים בשאלה זו

טוען ג'יקטיליה ,ששינוי מנהגו של עולם אין פירושו שינוי

במהותו של הא-ל .התפילה מתוד כוונה ,שפירושה התקש-
רות במערכת ההנהגה הקונסטיטוטיבית של העולם ,מביאה
למלא משאלות לב המתפלל .גם

-

-
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

אופיניסי איןפירינו

הדבר חריגה ממערכת הסיבית אלא',

להיפך ,אישורה .הנס אינו התערבות שרירותית של כוח
עליון בנוהג שבעולם :אלאהיא תוצאה של הפעלה מכוונת
י כל
מתוךידיעת החוקה הקובעת את סדר העולם" .ודעכ
אמו-
ה
הניסים והנפלאות שנעשו בזמן הנביאים או התנאים.
ראים לולם 'היו אפשריים ,כשהיו.מגיעים בתפילתם ,עד
מקום הרצון .ואותם חכמי הדורות שעברו( שהיו חוששים
לשינוי הרצון אט היו יודעים מהו המקור הנקרא רצון לא
היו'חוששיםלשינוי רצון,לפי שהיודע,מהו'רצוןיודע שאין
בושינוי (ובפירושו של ר' מתתיהו דא.לירט:כי כל ההויה
בו היה זה המיד ברצון הקדוש ,רק שפעל הצדיק המתפלל
והוציאו משם בהתעוררותון וכל המבין זה לא יקשה בטניו
שינוי הטבע וחידוש אותות ומופתים בעולם ,משל כשיש
בחדר בלמיניהשבעילם ,כלמי שזוכה להיות'המפתח בידו
רצוןיש בזה. ..
)-מפרק ממנו כל צרכיו ומהשינוי
 מבחינה מבסטית משתמע מכאב מאטר שמחשבתושל המקובל מופניתלעילם הספירות ולא מעבר להן ,הרי
שאין הוא נעשה אדישלעניין של העולם הזהואין הדביקות
המיסטית בשבילו-ביטול האינדיבידואייות .לפיכך הגעתו
למקום מגבירה את כוח פעולתו. .וצריך אתה לדעת כי
הראשון (הפסוק הראשון שלפני העמידה) הקבוע בראש
התפילה הוא השער שבו נכנסים בני עולם לבקש רחמים
וכו'; וסוף התפילה ההגונה שהיא מתגברת ועולה מספירה
לספירה עד שמגעת עד הרצון שהוא דבוק בכתר ::וכו'.
וכשהתפילה מגעת-למקום הרצון אז כל השעריט למעלה
ולמטה נפתחים.לפניו ואין מעכב ומונע על בקשתו'.:: .יש
22
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

ן
1

ן

שם משפט אהד המצתן גמפורש את הקשר בין התפילה,
המיסטית לבין האלוקות בגילויה בבריאה ובפעולתה בת;
-ובכן תבין מכאן סוד תפילת כל הצדיקים שהתפללו והקיקו

כל דרכיהם בדרך ניסים ונפלאות ,הוא שנכנסו בתפילתם
עד עולם הרחמים ,שהוא המקום אשר משם נתחדש העולם,
וכמו שנתחדש העולס וכל ברואיו מאותו המקום כדהצדי-
קים המתכוונים בתפילתם לאותו המקים יכולים לחדש
בעולם אותות ומופתית ולשנות מנהגו של עולם*.ו.
המשמעות התיאולוגית הנובעת מכאן ,מה שנרמז כבו
לעיל .תפיסת האלקות בגילויה בספירות ,היא רחוקה
מאד מהתפיסה הפרסונאליסטית שבמקרא ובאגדה .ואף
שנראה מצד אחד קירבה מסויימת בין השקפת
על פי
המקובלים לוולונטריזם ,מבחינה זו השקפתה מאפשרת

הכנסת הגורם הניסי וגם הגורם של התערבות ישירה

ן
ן

ן

של

הנהגת האל  -על כל פנים בכל הנוגע לעם ישראל  -הרי
מבחינת תפיסת האלוקותיש כאןניגוד גמור ובוודאי ניגוד
גמור לוולונטריזם הערבי של כת האשערייה ,המעמיך את
כל ההתרחשות כרצון השרירותי של הא-ל -גם ייעודי
התורה ,שהם לכאורהביטוי מנוגד לחוקי הסיבה שבטבע,
והרמב 1-קירא להם ניסים נסתרים ,שהרי .לא תבא על
אדם טובה בשכר מצוה או רעה בעונש עבירה רק במעשה

נס ,',.אף הם התפרשו לא כאקט רצוני אלא כתוצאה
המתחייבת ממעשה המצווה '1 .גבאי טוען כנגד הרמב"1
שאין לכנות את הגמול שבתורה בשם יעוד .התורה לפי
דעתו ,אינה באה להבטיח משהו בתאור הגמול אלא היא
מציינת את הקהות הטבועה בטבע המצווה.
המצווה -
ה
י
ו
ו
ה
ה
ל
ע
וכמו כן העבירה  -משפיעה מטבע מהותה
.-.י
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

האימאננטית האלוקית .כתוצאה מהשפעה זו מופיעים
בהכרח השכר והעונש ,או השפע והחסרון בעולם..כי תיקון
הכבוד הוא בקיום התורה והמצוות ,ואליהם יימשכו כל
הטובות ההם הנמשכיט מן התיקון ההוא .ואין זה הטוב
הדבר הנמשך אשר מטבע איזה דבו'
כא דרךייעוד כי
להמשיכו והואתלוי בואין מקום וצורךלייעוד ,אלא לגלות
דרך הגדה וסיפור התורה והמצוות שהם המפתח העצמי
אל מקור הטובות כולם ובהכרח יימשכו בפתיחה ההיא
שהיא הקיום .ה( ,כלומר קיים המצווה הוא המפתח).
הסיבתיות ההכרחית הקיימתבין קיום המצווה,לבין השפע
מתבלט במשל הנאטוהאליסטי שבא אחרי כן ,שלפיו דומה
העובד ומקיים המצווה לעובד השדה ומזבלה .כמו שמטבע
הדברים הוא -שהאדמה תוציא תבואתה" ,כך יש בטבע
המצווה להשפיע את השכר האמור בתורה .הוא גם מפרש
ברוח זו את כוונתו הפנימית של הרמב-ן ,שלפי דעתו היא
זהה עם השקפתו הוא שהובעה לעיל .לפי זה אין הרמב-ן
מתכוון לזמר ,שהייעוד הוא נס נסתרמכיון שהשכר המיועד
אינו עומד בהקשר סיבתי עם המצווה ,אלא שהרמב.ן
מתכוון להבחין בין הקשר הסיבתי הגליי עם חוקי הטבע
הגלויים לבין הקשר הסיבתי הנסתר שהוא סמוי מן העין.

לפי זה מודה גם הרמב-ןבייעוד שהוא גנוז במצווה אםכי
הואאינו מושג בשכלנו.
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