
  לא מוגה

  שבוע שחל בו יום ירושלים.  25/5/2014שיעור בירושלים יום ראשון 

  פרק חמישי הוא כנגד ספר דברים וננסה להבין זאת בהמשך. 

  :טז משנה

 לעולם בטלה אינה בדבר תלויה ושאינה אהבה בטלה דבר בטל בדבר תלויה שהיא אהבה כל

 דוד אהבת זו בדבר תלויה ושאינה ותמר אמנון אהבת זו בדבר התלויה אהבה היא איזו

  ויהונתן.

הנושא של המשנה הוא אהבה, ויש חלוקה בין אהבה התלויה בדבר, לשאינה תלויה בדבר. אהבה 

הדוג' מצד אבל היא לא מביאה לשום מקום כי היא בטלה.  –שאינה תלויה בדבר היא נראית מרשימה 

ג' הזו. אבל החלוקה היא בין הנושא, אבל היא מצמצמת לי את ההבנה רק לדואחד ממחישה לי את 

  אמנות ותמר והיא מאד קיצונית, כלומר האם אין מחלוקת 

  יז משנה

 איזו להתקיים סופה אין שמים לשם ושאינה להתקיים סופה שמים לשם שהיא מחלוקת כל

 קרח מחלוקת זו שמים לשם ושאינה ושמאי הלל מחלוקת זו שמים לשם שהיא מחלוקת היא

  עדתו.  וכל

  החלוקה בין מחלוקת לשם שמיים ושאינה לשם שמיים. 

  יח משנה

 לעשות בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל

 עשה' ה צדקת) ג"ל דברים( שנאמר בו תלוי הרבים זכות הרבים את וזיכה זכה משה תשובה

' א מלכים( שנאמר בו תלוי הרבים חטא הרבים את והחטיא חטא ירבעם ישראל עם ומשפטיו

  ישראל. את החטיא ואשר חטא אשר) נבט בן( ירבעם חטאות על) טו

לא יכול לחזור בתשובה? הרי כל  –אז הוא לא חוטא בכלל? וכל מי שמחטיא –כל המזכה את הרבים 

אבל אין מישהו באמצע? אז הוא לא צדיק כמו  -אחד יכול? והחלוקה היא בין ירבעם למשה רבנו, 

  משה, אבל הוא גם לא רשע כמו ירבעם 

  יט משנה

 אחרים דברים ושלשה אבינו אברהם של מתלמידיו הללו דברים שלשה בידו שיש מי כל

 אבינו אברהם של מתלמידיו שפלה ונפש נמוכה ורוח טובה עין הרשע בלעם של מתלמידיו

 אברהם של תלמידיו בין מה הרשע בלעם של מתלמידיו רחבה ונפש גבוה ורוח רעה עין

 בעולם ונוחלין הזה בעולם אוכלין אבינו אברהם של תלמידיו הרשע בלעם של לתלמידיו אבינו

 הרשע בלעם של תלמידיו אבל אמלא ואוצרותיהם יש אוהבי להנחיל') ח משלי( שנאמר הבא

 שחת לבאר תורידם אלהים ואתה) ה"נ תהלים( שנאמר שחת לבאר ויורדין גיהנם יורשין

  בך. אבטח ואני ימיהם יחצו לא ומרמה דמים אנשי

  אהבה ומחלוקת!  –נתמקד ברביעית משניות הללו בשניים הראשונות 

  חיובי מול שלילי:

 לעולם בטלה אינה בדבר תלויה ושאינה אהבה בטלה דבר בטל בדבר תלויה שהיא אהבה כל

 דוד אהבת זו בדבר תלויה ושאינה ותמר אמנון אהבת זו בדבר התלויה אהבה היא איזו

  ויהונתן.



הרמב"ם קורא את המילה "בטל" למעלה ולמטה. כלומר: "כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל, בטל 

דבר בטלה אהבה ושאינה תלויה בדבר בטל, אינה בטלה לעולם וכו' ". ההבדל בין המשניות הוא 

מתחילים בחיובי.  -ברור: במשנה ט"ז מתחילים בשלילי (כל אהבה שהיא תלויה בדבר),  ובמשנה יז'

כי אהבה במשנה הראשונה היא  –חלוקת שהיא לשם שמיים). החלוקה הזו מעניינת מאד (כל מ

היא "כל המזכה את הרבים ... " ואח"כ: "כל מי שיש בו שלושה  –החורגת מכל הארבע. כי ההבאה 

דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו". כלומר אהבה חריג מכל שאר שלושת המשניות.  

לאחר העשרה שבעה וארבעה מגיעה סדרת  –"סדרת המשניות של השניים" המהר"ל קורא לזה 

  השניים. 

יש בה אנרגיות של  -במספר שמפחיתים זה "אחד" = אבל במחלקות גם שהיא טובה –אהבה 

  מחלוקת. 

  עוד הערה במבנה של שתי המשניות: 

להבין מה ההבדל בין  ויש –או "בטל לעולם" או "סופה להתקיים"  –היו צריכים להשתמש באותו לשון 

  התארים הללו. 

היא לא עוסקת  –: במשניות אלו יש בעיה: מסכת אבות היא לכאורה מאד ידידותית הדוגמאות 

בטומאה וטהרה,  היא מסכת לכאורה רגועה. אבל בעומק היא עוסקת במידת החסידות אליה האדם 

המלאכה וכו'. אבל כשעסוקים "הוי דן את כל האדם לכף זכות", אהוב את  –צריך לשאוף כל הזמן 

למה צריך להגיד לי את הדוג' של אמנון ותמר, הרי זה לכאורה מצמצם את האפקט? כי אני  -באהבה

חשבתי בתחילה שמדובר על כל אהבות ופתאום אומרים לי שזה תלוי במדרגה של האהבה האם היא 

הדוג' מבטאת תפקיד חשוב מאד  יש להבין איך –כמו של אמנון ותמר או כמו דוד ויהונתן. וכן בהמשך 

  בכול המשניות. 

במשנה כתוב שזה דבר טוב, אבל זה לכאורה לא טוב. אם  – מה פירוש "מחלוקת שסופה להתקיים"

היה צריך להיות  –אז זה לא פירוש המילים של "סופה להתקיים" - הכוונה שלבסוף יהיה הכרעה , 

להסתיים בתיקו. אז מה הפשט של "סופה כתוב "שסופה להיפטר"? וגם האם מחלוקת לא יכולה 

אז למה זה טוב? הרי מחלוקת שאינה מתקיימת יותר  –להתקיים? ואם תגיד שהמחלוקת כן תתקיים 

  טובה ע"פ הפירוש הזה? 

  מסביר הסבר נפלא : בעל המדרש שמואל

שתי המשניות באים להגיד עומק שרק כשמסתכלים עליהם ביחד אפשר להבין את זה. המשנה 

ונה מתחילה בדבר שבאופן טבעי אתה אוהב, והמשנה השניה מתחילה בדבר שאתה באופן הראש

טבעי לא אוהב ועושה לך טוב. שאתה נכנס לחדר ואתה מרגיש אהבה אז טוב לך. כשאתה נכנס 

אז בוודאי זה עושה לך לא טוב. אהבה צריך לבדוק אם היא תלויה  –לחדר ואתה שומע מחלוקת 

  כי יש מה ללמוד מהם.  –תגנה אותה כל הזמן בדבר, וכן מחלוקת אל 

תתארו לעצמכם מחלוקת בין תלמידי הלל ושמאי. הם יושבים ועוסקים בדינים  –בעל המדרש שמואל 

 –אבל אני יהודי טוב ופשוט רוצה לדעת מה ההלכה. אז מה משנה לי מה הסברא של בית שמאי  –

אבל מה משנה לי כל –תגיד לי פשוט מה ההלכה ואולי אפילו מה שתי הדעות  –ובאיזה מקרים 

אתה שומע שני יהודים שדנים במחלוקת הלל  –הפלפול ביניהם? אבל נניח לאחר אלפיים שנה 

למרות שלהלכה זה לא משנה –הם מוסיפים עוד קצת נקודות מחלוקת ביניהם ומה הסברות  –ושמאי 

את שני הצדדים. והתחושה היא שגם עוד אלפיים שנה יוסיפו עוד  באמת. הם פשוט רוצים להבין

  לנקודת המחלוקת בין הלל ושמאי. 

אנשים הללו  250. למרות המטרה המשותפת שלהם –אבל מה עם מחלוקת "קורח וכל עדתו" 

של ניסיון הפיכה. הם התאספו סביב הטענה "כל העדה כולם קדושים" –מתאספים תחת נקודה אחת 

האם מישו  –הם בכלל א עסקו במחלוקת אלא בקדושה. אבל לאחר אלפיים/שלושת אלפים שנה  –



יודע לא על מה הם נחלקו, אלא מישהו יודע שמות של עשרה מהם? מישהו יודע מה הנושאים 

  ביניהם? 

זאת הייתה מחלוקת על המחלוקת. הם באו ותיארו "כולם קדושים". דתן ואבירם  –קורח וכל עדתו 

את אחד המשפטים הכי קשים:" המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי  אמרו

והשוו אותה לארץ  –הם לקחו את המילים "ארץ זבת חלב ודבש"   -תשתרר עלינו גם השתרר" 

הכול קודש. לא מרשים לא  –מצרים ולכל ארץ אחרת , כל הארצות קדושות, וכל האנשים קדושים 

אתם  –ר ממחלוקת קורח וכל עדתו? מה נשאר ממחלוקת של הלל ושמאי? יפה? אבל מה נשא

  קולטים את ההבדלים? 

אלא  –זה לא רק לבצע  –זה לבצע מה שאומרים לי. אבל בעומק "לקים"  –סופה להתקיים" . לקיים 

לתת קיום למשהו שמתבצע. יכול להיות שטר אבל כל עוד לא קיימתי אותו הוא לא קיים. יש מושג 

  שאני נותן לשטר חלות.  –א "עדי קיום" הנקר

ואת המחלוקת של הלל ושמאי. להלל ולשמאי יש שתי  –יהודים יושבים כל הזמן ומקיימים את התורה 

נפשות שונות בעולם המביאים את דבר ה' לידי ביטוי. אבל שני הניגודים הללו צריכים להופיע בעולם 

ילך ויתברר עוד ועוד יצא תוצאה  –גודים הללו ואי אפשר לוותר על אף אחד מהם. רק כששני הני

לא ממשיכה להתברר, אלא היא ממשיכה להתקיים. אותם  –מושלת. מחלוקת שהיא לשם שמיים 

 –כך הרבה קודות שמתבררים במצבים שונים לגמרי –יסודות נפשיים שונים מחולקים שנמצאים בכול 

  זו שתקיים את המציאות. והיא  –המחלוקת הזו אם היא לשם שמיים סופה להתקיים 

השמיים זה אש ומים. –למה דווקא השמיים  ולא השם? אלא השמיים זה מחלוקות  –"שם שמיים" 

זה השמיים זה  –השמיים זה מחלוקת בשיאה. ביום בריאת השמיים ביום השני לא נאמר "כי טוב" 

בשמיים יש מחלוקת המחלוקת. הניגוד הזה בין האש והמים הם מקיימים את כל העולם הפיזיקלי. 

תמידית ויש "מורא שמיים" (ויהי מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם), "ויאמר אלוקים יהיה רקיע". 

שואל רש"י הרי נברא ביום הראשון? אלא אומר רש"י שבהתחלה השמים היו רכים וחמודים, אבל 

ד הם נמצאים במורא כי תמי –וזה "מורא שמיים"  –ביום השני הוא גער בהם ומגערתו השמים נעמדו 

  ובמחלוקת. 

וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים  - מיכאל שר מים וגבריאל שר של אש

  באהבה רשות זה לזה. 

–כשאתה נכנס לחדר ואתה שומע וויכוח מיד אתה רוצה לעצור אותו –"מחלוקת שהיא לשם שמיים" 

שאתה לא יכול לעמוד בזה, אבל לפעמים בתוכך  -אבל זה כ"כ הרבה פעמים בא מתוך ביטחון עצמי

כי אתה מעדיך שקט  –כך הרבה מחלוקות שאתה משתיק אותם ולא נותן להם להתקיים  –יש גם כל 

כי אין בה –היא של הלל ושמאי  –למרות שהיא מזוייפת. מחלוקת שהיא לשם שמיים  -של אהבה

  ולם. רייטיניג והיא  הולכת ומתעבה ומבררת את כל החלקים בע

בורא תא שרי בחיוסיים בחיבורא , אבל סתרי דמסאבו בזוהר כתוב" סתרא דקדושא שרי בפירודא

עושה כל מיני פעולות מדומיינות של ניסיונות השתקה של "שרי  –תא וסיים בפירודא". סתרי דמסאבו

 אבל בסוף הכול נגמר בפירוד. אבל סתרא דקדושה –של כל "העדה כולם קדושים"  –בחיבורא" 

  יכולה להגיע גם מהפירוד אבל מביאה לבסוף לחיבור האינסופי. 

הקשר בין דוד ויונתן הייתה אהבה  מה הייתה אהבת אמנון ותמר? ומה הייתה אהבת דוד ויהונתן?

ולמתח בין שאול ודוד. האהבה הזו דברה על זה שכל הכוחות יכולים להתחבר  - שהביאה למלחמות  

יזה טיוח יפה מלמעלה אלא הוא בירור של כל המחלוקות ושאין במשיח בן דוד. שמשיח הוא לא א

  שום דבר שאינו יכול להתברר. 

 –הייתה רומנטיקה מדהימה. אמנון אהב את תמר, ותמר אהבה את אמנון  –אהבת אמנום ותמר 

אבל הוא לא היה יכול לשמוע את המחלוקת שלו עם עצמו ולהשתיק את מה שהיה צריך, ואז האוהב 



זה בגלל שהוא לא יכול היה יותר לראות –פך לרוצח הכי גדול. כי כשהוא אמר לה ללכת ה –הגדול 

את עצמו. דוד ויהונתן ויתרו על כל הפסטורליה שיכולה להיות בעולם ואמרו "שמגדול ישועות מלכו 

לדוד ולזרעו עד עולם" והם הבינו שזה עובר דרך מלכות, הם הבינו שהם צריכים לקחת את הכול 

ת הכול. הם לא פחדו מזה, וכל אחד מהם באהבה הזו ויתר על הגדולה שלו. יונתן ויתר על ולברר א

' שניהם התבטלו אל האינסוף. שניהם –המלכות שהייתה שלו, ודוד נכנס לתוך החנית של שאול. 

להיכנס למחלוקת לשם שמיים עם הקרובים ביותר אליהם. אבל האהבה  –קבלו בגלל האהבה שלהם 

אלא היא הייתה אהבה –אהבה שלא תלויה בדבר, היא לא הייתה תלויה בכלל בדבר שלהם הייתה 

  במקום שהכול "אחד".  - של האינסוף בעצמו

 –המשנה מתארת את קורח וכל עדתו שחולקים הכי גדולים  – המחלוקת של קורח וכל עדתו

בין אדם  בכלל לא הסכימה להתמודד עם ההבדלים בין הארצות, ועם ההבדלים –המחלוקת הזו 

לאדם, ועם ההבדלים במציאות. קורח בא ושאל את משה" טלית שכולה תכלת למה חייבת בציצית" 

 - אז למה להיכנס לזוגיות? הרי זו אהבה שאינה תלויה בדבר –כלומר אם אפשר במילה אחת לאהוב 

רת שבוודאי תביא למחלוקת שהם לא לשם שמיים" כלומר קורח שאל למה בכלל לייצר מציאות שמבר

  הכול תכלת.  –את כל החיים. 

בית מלא ספרים חייב במזוזה? הרי הכול מלא קדושה? המודל האידאלי הוא המודל שבניגון שלו לא 

. : "שאו את ראש כל בספר במדבראמור בכלל להתמודד עם העוצמה שאנו מתחילים אותה עכשיו 

מילה אחת מרכזית לאורך כל ותתחילו להקים את הצבא שלכם ותלכו לא"י. יש  –עדת בני ישראל" 

לכאורה זה אומר שפחות, השורש הוא  –הפרשה: "משפחותם"! שורש המילה משפחה הוא "שפח" 

עול, השורש הוא הרצון היותר פנימי מהרצון הרגיל שלי. הרצון הטבעי ש האדם הוא לא זמין לכל דבר 

י. והמשפחה זה הרצון בשונה מהבהמה זה כולל גם את השכל והמוח וזה תמיד –מתי שהוא יכול 

  זה הרצון להיות בעול. –להיות ברצון הרבה יותר פנימי 

חירות היא הרצון שלי להעדיף את העול חירות היא אינה היכולת להיות מתי שבא לי איפה שבא לי. 

  כדי לבחור את החרות שלי. 

אחד מאתנו .  היא לא רק סיפור על הלל ושמאי, אלא זה הסיפור של כל –מחלוקת שהיא לשם שמיים 

זה סיפור של איש ואישה, של ילדים, של בית, של משפחה, ושל עם שרוצה להקים את העם ולבנות 

  את העולם. 

היא אהבה שלא מתלה את עצמה בנוחות. זה בכלל לא מעניין אותה כי  –אהבה שאינה תלויה בדבר 

שם הולכים לעבור את בדרך ל–היא בדרך את האהבה הגדולה הזו "לאהבת העולם את בוראו וכו'. 

המלחמות הכי קשות של יונתן ושל אבא שלו. זה אבא שמגרש את בנו מהשולחן ומכנה אותו "בן 

נעוות המרדות". זה דוד שעובר מהרייטינג הגבוה של "הכה דוד" לאחד שלוחמים בו והוא במנוסה 

בעולם  תמידית. זה לא אהבה שהיא יפה מבחוץ, אלה אם אהבה זו היא אמיתית היא השמחה

  האינסופי. 

ויונתן בן  –רש"י ידוע אומר : "רואים את הנשמע"  –שמגיעים להר סיני "וכל העם רואים את הקולות" 

עוזיאל "וכל העם חמיאן...."  (היו רואים), איך הולכים הקולות ומתהפכים לפי שמיעתו של כל אחד 

  רואים מראה אחד. ואחד.  כלומר כל העם רואים איך האחד מתפוצץ לניצוצות ניצות ו

הוא מה שמקיים ונותן את הטעם לקיום. מה שמגלה שלכל אחד יש מקום. אלה  –"סופה להתקיים" 

כי כשאהבה היא אינה תלויה בדבר היא יודעת שהיא תיכנס למחלוקת והיא  -לא שתי משניות נפרדות

אז עכשיו  –כי האגו שלי תופס מקום –לשם שמיים. ומאותו רגע שהמחלוקת היא לא לשם שמיים 

  אתה כבר עברת למפלגה של קורח וכל עדתו. 

או שמתגלה בך שגם אתה יכול להיות אמנון. אתה מפחד  –או שאתה דוד ויונתן  – לכן זה הניגודיות

ואהבה תלויה בדבר –לחשוב על זה ולקבל את זה, אבל אהבה שתלויה בדבר תגלה את האמנון 

  נתן אתה. תגלה איזה דוד ויו



  ליום ירושלים: 

הזכרנו את "מורא שמיים " ומחלוקת לשם שמיים. שמיים זה אש ומים וניגודים, אבל הספורנו מפרש 

מים, כי זה לא לגמרי מדויק , שמים -את המילה שמיים ואומר ששמים זה לא אש ומים, וזה גם לא שם

כי כשאנ  –של זוג. אבל זה קשה זה סיומת  –שזה "שם" לא כאן אלא שם. "ים"  –מסביר הספורנו 

שיש ביניהם התאמה. אבל איך  –זה זוג שיש לו קשר ויש בינו התאמה. כמו עיניים  –אומר ברכיים 

"שמים", אם כך אז למה לא כתוב" את השמים ואת הארצותיים",? אלא אומר הספורנו שיש רק דרך 

רכז של עיגול . כי כשהעולם הוא אחת בה היחס בינך לבין כל שם הוא שווה, וזה אם אתה נמצא במ

כי תמיד יש שני דברים שצריכים להיות  - הוא "ים" -אז כל שם –אז אם אתה במרכז העיגול  –עגול 

תואמים. ולמה צריך שהם יהיו תואמים? כי רק שאני מבין את הניגודים אני רואה את ההתמאה. (כמו 

התאמה)  לכן שמים זה אש ומים, וזה שלאחר שאתה מבין את הניגודיות אתה מבין את ה –נעליים 

  . –"שם ים" 

יש עוד מילה אחת ערב יום ירושלים " ירושלים"  המילה היא יפה מאד ויש בה גם סיומת של "ים". כל 

פעם שאני מגיע לירושלים אני נהנה לא רק מהעברית אלא גם מהסלנג. לעיר קוראים ירושלים, אבל 

(גרוזלם, אורשלים וכו') ירושלים נקראת –להגיד "ירושלים" מי יכול להסביר לי למה שום לא מצליח 

ירושלים כי יש ירושלים של מעלה ויש ירושלים של מטה. הם תאומים עם מאה אחוז ניגודיות ומאה 

אחוז תואמים. וכל עוד לא אוכל לבוא בירושלים של מטה, לא אוכל לבוא בירושלים של מטה. אם 

, אז אף אחד מבחוץ לא יעשה אותה? לכן ירושלים יםלירושל אנחנו לא יודעים לעשות את ירושלים

היא עיר שעושה את כל ישראל חברים, לא כי אין שם מחלוקת אלא כי יש שם אבל היא לשם שמיים 

  ואם היא לא לשם שמיים אז ירושלים יכולה להיחרב. 

  בה. כי זה התוצאה מתוך האה - ת המקדשיש את הסיום של יבנה בי –אחרי המשניות הללו 

  

  

 


