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  ירואותיות פורחות באו

  תורה. -להכנסת ספר                              

  "חוקת התורה":

  פרשת חוקת פותחת: 

 ַ!ֵ�ר ֵלאמֹר יְקֹוָק ִצ�ָה ֲאֶ�ר ַה��ָרה ֻחַ�ת זֹאת) ב( :ֵלאמֹר �ֲהרֹן וְֶאל מֶֹ�ה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדֵ�ר) א(

  עֹל.  ָעֶליהָ  ָעָלה (א ֲאֶ�ר מ�ם ָ�' ֵאין ֲאֶ�ר ְ&ִמיָמה ֲאֻדָ$ה ָפָרה ֵאֶלי# וְיְִקח� יְִ"ָרֵאל ְ�נֵי ֶאל

  (במדבר פרק י"ט)            

הרה השאלה כאן היא ידועה וכמעט כל המפרשים עוסקים בה. מדוע התורה מכנה את כל עניין הט

  התורה"? למה מגדירים את עניין הטהרה דווקא כ'חוקה'?   חוקתכ"

  : מסביררש"י 

 לפיכך, בה יש טעם ומה הזאת המצוה מה לומר ישראל את מונין העולם ואומות שהשטן לפי

  אחריה. להרהר רשות לך ואין מלפני היא גזירה, חקה בה כתב

כלומר דיני טומאה וטהרה מכונים כ'חוקה', כדי להגיד שאין לנו רשות להרהר בטעמים שלה. אבל 

בכול אופן תשובתו של רש"י היא חלקית. כי ע"פ תשובתו מובן מדוע כתוב "חוקה", אבל עדיין לא 

רת ע"פ דברי רש"י היה אפשר לכתוב אולי: 'זאת חוקת הפרה' או 'זאת חומובן מדוע כתוב "התורה". 

  והטומאה כחוקה של כל התורה כולה?הטהרה ממוות", אבל למה התורה מכנה את הטהרה 

על כן אנו צריכים להבין את משמעות המושג 'חוקה' ובהמשך להבין את משמעות הביטוי 'חוקת 

  התורה'. 

נקודה נוספת שיש לתת עליה את הדעת ברש"י היא השטן ואומות העולם. שרש"י משתמש בהם כדי 

  את הדברים, זה לא סתם. דוגמא לכך אנו מוצאים ברש"י הראשון על התורה:  להסביר

, גוים נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו כח) ו קיא תהלים( משום, בבראשית פתח טעם ומה

 אומרים הם, גוים שבעה ארצות שכבשתם, אתם לסטים לישראל העולם אומות יאמרו שאם

 להם נתנה ברצונו, בעיניו ישר לאשר ונתנה בראה הוא, היא ה"הקב של הארץ כל להם

              לנו. ונתנה מהם נטלה וברצונו

  (רש"י בראשית פרק א' פסוק א')         

  על כן השטן ואומות העולם הם נקודה חשובה שננסה לתת עליה את הדעת בהמשך הדברים. 

  רבי יוסי בן קיסמא, רבי חנינא בן תרדיון, וספר תורה: 

כדי להבין את חוקת התורה, אני רוצה לקחת את הדברים לשורש הבסיסי בהבנת הדבר הקדוש 

  שנקרא ספר התורה. 

  מספרת: מסכת ע"ז דף י"ח הגמרא ב

 אתה אי, אחי חנינא: לו אמר. לבקרו תרדיון בן חנינא רבי הלך, קיסמא בן יוסי רבי כשחלה

 והרגה, היכלו את ושרפה ביתו את שהחריבה? המליכוה השמים מן (רומא) זו שאומה יודע
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 בתורה ועוסק יושב שאתה עליך שמעתי ואני, קיימת היא ועדיין, טוביו את ואבדה חסידיו את

 השמים מן: לו אמר (וזה אסור בגלל הגזרה) !בחיקך לך מונח וספר ברבים קהלות ומקהיל

 אני תמה, ירחמו השמים מן לי אומר ואתה, טעם של דברים לך אומר אני: לו אמר. ירחמו

   !באש תורה ספר ואת אותך ישרפו לא אם

רבי יוסי בן קיסמא ן. נתחיל בשני דמויות המפתח בסיפור והם רבי יוסי בן קסמא ורבי חנינא בן תרדיו

  לנו מהמשנה במסכת אבות:מוכר 

 שלום לי ונתן אחד אדם בי ופגע בדרך מהלך הייתי אחת פעם קיסמא בן יוסי רבי אמר

 ושל חכמים של גדולה מעיר לו אמרתי אתה מקום מאיזה רבי לי אמר שלום לו והחזרתי

 זהב דינרי אלפים אלף לך אתן ואני במקומנו עמנו שתדור רצונך רבי לי אמר אני סופרים

 טובות ואבנים וזהב כסף כל לי נותן אתה אם בני לו אמרתי ומרגליות טובות ואבנים

 לו מלוין אין אדם של פטירתו שבשעת לפי תורה במקום אלא דר איני שבעולם ומרגליות

 בלבד טובים ומעשים תורה אלא ומרגליות טובות אבנים ולא זהב ולא כסף לא לאדם

 תשיחך היא והקיצות עליך תשמור בשכבך אותך תנחה בהתהלכך ו) (משלי שנאמר

 לעולם תשיחך היא והקיצות בקבר עליך תשמור בשכבך הזה בעולם אותך תנחה בהתהלכך

 מאלפי פיך תורת לי טוב ט)"קי (תהלים ישראל מלך דוד ידי על תילים בספר כתוב וכן הבא

  צבאות.' ה אמר הזהב ולי הכסף לי )'ב (חגי ואומר וכסף זהב

רבי יוסי מדבר במשנה זו על החשיבות העצומה של לימוד תורה. על הערך העצמי של התורה שהיא 

שומרת על האדם במותו והיא מה שמביאה אותו אל העולם הבא. לא משנה כמה כסף מציעים לך 

  כי היא הדבר היחיד שהוא נשאר אינסופי כאן בעולם.  –אבל הערך הכי חשוב הוא התורה 

, כפי שנראה בהמשך הסיפור בגמרא, הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות שנהרגו רדיוןרבי חנינא בן ת

  בקידוש שם שמיים עצום. משנתו של רבי חנינא במסכת אבות היא בפרק ג': 

 שנאמר לצים מושב זה הרי תורה דברי ביניהן ואין שיושבין שנים אומר תרדיון בן חנינא רבי

 ביניהם שכינה תורה דברי ביניהם ויש שיושבין שנים אבל ישב לא לצים ובמושב') א תהלים(

 לפניו זכרון ספר ויכתב וישמע' ה ויקשב רעהו אל איש' ה יראי נדברו אז') ג מלאכי( שנאמר

 שהקדוש בתורה ועוסק שיושב אחד שאפילו מנין שנים אלא לי אין שמו ולחושבי' ה ליראי

      עליו. נטל כי וידום בדד ישב') ג איכה( שנאמר שכר לו קובע הוא ברוך

  משנה ב')  (אבות פרק ג'          

כי  –במשנה זו הוא מדבר על הערך של לימוד התורה בשנים ועל כל שהתורה צריכה להיות ביניהם 

אז הקב"ה  הקשות שקשה לאדם למצוא חברותא, גםרק כך השכינה תקרה ביניהם. אבל גם בשעות 

  נותן לו שכר על לימוד התורה שלו. 

ה זו למהותם של רבי יוסי ורבי חנינא, נחזור לסיפור. רבי יוסי נראה בסיפור המציאותי לאחר הבנ

שמבין שעכשיו קשה ללמוד בגלל הגזרות והוא לא מבין איך רבי חנינא מסכן את עצמו ומקהיל 

קהילות ברבים. אבל רבי חנינא אומר לו שבכול אופן הוא לוקח את הסיכון ו"מן השמיים ירחמו". 

מבט ראשון כולנו היינו ישר עומדים בצד של רבי יוסי בדיון. כי הרי רבי יוסי הוא האיש לכאורה ב

המציאותי בסיפור והוא מבין שבשעת הסכנה לא לוקחים סיכון ולומדים תורה. ואילו רבי חנינא נראה 

לכולנו כאחד שלא מתייחס למציאות ולומד תורה בכול מחיר. אבל אם נתבונן לעומק ע"פ שתי 

ות של רבי יוסי ורבי חנינא במסכת אבות, נוכל להגיד שרבי חנינא הוא מאד מובן ואילו רבי יוסי המשני

הוא מי שקשה לנו להזדהות איתו. הרי  רבי יוסי במשנתו באבות היה האיש שלא התחשב במציאות 

 ולא הסכים להיות רב באותה עיר בעבור הכסף הרב שהציעו לו. למה? כי בסופו של דבר מה שנשאר

לאדם זה התורה. אם כך אז מדוע כאן במקרה זה הוא לא מסכים עם רבי חנינא שטוען שצריך ללמוד 

תורה ולא לפחד מהרומאים. ורבי חנינא הוא מי שעומד על משנתו ממשיך להקהיל קהילות ברבים 

  ולהשרות את השכינה בכל שעה ואפילו בשעה הסכנה הכי גדולה. 
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  :ירחמו'בין 'דברים של טעם' ל'מן השמים 

  עד כאן עסקנו בדברים החיצוניים של הסיפור, וננסה כעת לגעת מעט בתוכן של הסיפור:

רבי יוסי בסיפור נראה כאיש שרואה לא סתם רבי יוסי מדגיש לרבי חנינא שרומא הומלכה ע"י שמיים. 

. את המציאות לעומקה ומבין שגם זה שרומא עכשיו בשלטון זה מלמעלה, וצריך לדעת להסתגל לכך

אי אפשר להתעלם מאומות העולם, וחייבים להתייחס אליהם כי גם הם יכולים להופיע את רצונו של 

הקב"ה בעולם. (לכן רש"י כפי שראינו תמיד מדגיש לנו את דעת אומות העולם ומה הם יאמרו 

  לישראל, כי אי אפשר להתעלם מהם). 

מופיע בסיפור כמי שספר התורה מונח תמיד בחיקו. לא משנה אם השעה היא שעת גזירה,  רבי חנינא

ספר התורה תמיד נמצא בחיקו. וע"פ הסיפור בהמשך נוכל להבין יותר טוב איך ספר  –או יום רגיל 

  התורה הוא כל מהותו של רבי חנינא. 

לך דברים של טעם ואתה אומר לי תשובתו של רבי יוסי לרבי חנינא היא תשובה מופלאה: "אני אומר 

מן השמים ירחמו, תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש". רבי יוסי אומר לו שהוא מדבר 

אתו מתוך ראייה של המציאות, ואילו רבי חנינא לא מתייחס למציאות אלא ל"חוקת התורה". לחוקה 

". הקב"ה הביא אותי כאן אחריה להרהר רשות לך ואין מלפני היא גזירהאין לה טעם, אלא " –הזו 

לעולם כדי להופיע תורה, אז אם יש קצת ניסיונות הם רק באים לבחון אותי. כי כשקל לי ללמוד תורה 

והכול טוב מסביב זה בוודאי קשה אבל זה לא נקרא מבחן. מבחן אמיתי הוא דווקא כשקשה לך ולא 

יא הדבר היחיד שנמצא בראש מעיינותיך? האם גם אז התורה ה - הכול הולך לפי התוכניות שלך  

  האם אתה חושב רק איך אתה מופיע תורה? זה רבי חנינא. 

אם אולי הצלחנו להבין את תחילת דבריו של רבי יוסי, הסיומת היא בכלל קשה מלהגיד. רבי יוסי 

ה ע"פ הסיפור בהמשך שנראאומר לרבי חנינא: "תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש". 

הדברים של רבי יוסי נראים לעניות דעתי מעין נבואה. הרי  –איך מוציאים את רבי חנינא להריגה 

  דבריו התגשמו מילה במילה לאחר מותו, כך שנראה שרבי יוסי משמש כאן כנביא. 

  עד כאן החלק הראשון בסיפור, מכאן נגיע לחלק השני: 

(הא� מגיע  ?הבא העולם לחיי אני מה, רבי: א)(רבי חנינא ב� תרדיו� את רבי יוסי ב� קיסמ לו אמר

 של במעות לי נתחלפו פורים של מעות: לו אמר? לידך בא מעשה כלום: לו אמר לי עול� הבא)

  . גורלי יהי ומגורלך חלקי יהי מחלקך, כן אם: לו אמר, לעניים וחלקתים צדקה

ע"פ הסיפור מגיע לעולם הבא רק בגלל מעשה אחד פשוט בו  המקרה הוא מקרה מופלא. רבי חנינא

 –במקרה וללא כוונה כלל הוא הביא את מעות הפורים שלו לעניים. אך השאלה כאן חייבת להישאל 

רבי חנינא היה גדול עצום שספר תורה מונח בידו בכול שניה וגם במצבים הכי קשים הוא לא מוותר 

זה מעשה אחד של נתינת צדקה במקרה?  –וכה לעולם הבא על לימוד התורה, ומה שבגללו הוא ז

בגלל זה הוא זוכה לעולם הבא? כלומר אם מעשה זה לא היה קורה לו הוא לא היה זוכה לעולם 

  הבא? 

שאלה זו רק הולכת ומתעצמת בתשובתו של רבי יוסי: "אם כן, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהי גורלי". 

היה כמו גורלו של רבי חנינא אך ורק בגלל מעשה זה. האם הוא לא יכלומר רבי יוסי מתפלל שגורלו 

רוצה שגורלו יהיה כמו של רבי חנינא בגלל התורה שלו? בגלל הקהילות הרבות שהוא הקהיל 

  ברבים? והמשך הסיפור רק מחזק טענה זו ומראה את גדולתו הרבה של רבי חנינא: 

 לקברו רומי גדולי כל והלכו, קיסמא בן יוסי רבי שנפטר עד מועטים ימים היו לא: אמרו

 בתורה ועוסק יושב שהיה תרדיון בן חנינא לרבי מצאוהו ובחזרתן, גדול הספד והספידוהו

 בחבילי והקיפוהו, ת"בס וכרכוהו הביאוהו. בחיקו לו מונח ת"וס ברבים קהלות ומקהיל

 כדי, לבו על והניחום במים ושראום צמר של ספוגין והביאו, האור את בהן והציתו זמורות
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 נשרפתי אני אילמלי: לה אמר ?בכך אראך, אבא: בתו לו אמרה. מהרה נשמתו תצא שלא

 הוא ת"ס של עלבונה שמבקש מי, עמי ת"וס נשרף שאני עכשיו, לי קשה הדבר היה לבדי

 נשרפין גוילין) –(ג"א  גליון: להן אמר? רואה אתה מה, רבי: תלמידיו לו אמרו. עלבוני יבקש

 שנתנה מי שיטלנה מוטב: להן אמר! האש בך ותכנס פיך פתח אתה אף. פורחות ואותיות

 אני אם, רבי: הודל של האכזריות) �(התליי�/ השור� קלצטונירי לו אמר. בעצמו הוא יחבל ואל

: לו אמר? הבא העולם לחיי מביאני אתה, לבך מעל צמר של ספוגין ונוטל בשלהבת מרבה

 נשמתו יצאה, לבו מעל צמר של ספוגין ונטל בשלהבת הרבה מיד. לו נשבע! לי השבע. הן

 תרדיון בן חנינא רבי: ואמרה קול בת יצאה. האור לתוך ונפל קפץ הוא אף. במהרה

 ויש, אחת בשעה עולמו קונה יש: ואמר רבי בכה. הבא העולם לחיי הן מזומנין וקלצטונירי

  . שנים בכמה עולמו קונה

נפטר והחידוש העצום הוא שכל גדולי רומי הולכים להלויה שלו. אבל לא סתם רק  רבי יוסי בן קיסמא

ה שרבי יוסי כן היה לו איזה קשר באים להלויה, אלא אפילו מספידים אותו הספד גדול. כך שנרא

למלכות, והיה לו כבוד גדול בקרב חשובי רומא. אבל עד שהוא נפטר רבי חנינא המשיך להקהיל 

סוק בתורה בלי שהרומאים יתפסו אותו. אך מיד כשהם חוזרים מההלויה הם קהילות ברבים ולע

מקהיל קהילות ומוסר שיעורי  –תופסים אותו. הם תופסים אותו ממשיך לעשות את ייעודו כאן בעולם 

  תורה ברבים. 

ברוריה, השני הם  –לעניות דעתי יש לראות בסיפור זה שלושה מעגלים: המעגל הראשון הוא בתו 

  התליין.  -ים, והשלישי הוא המוציא להורגהתלמיד

המעגל הראשון הוא בתו של רבי חנינא ברוריה שמוכרת לנו גם מהסיפורים עליה כאשת רבי מאיר. 

היא מגיעה לאביה בשעות הכי קשות לפני מותו ושואלת אותו: "אראך בכך"? על פי הפשט כוונת 

צא במצב כ"כ קשה זה לפני מותו. אך שאלתה היא האם היא יכולה להסתכל כך על אביה שהוא נמ

, לי קשה הדבר היה לבדי נשרפתי אני אילמלילפי הסבר זה תשובתו של רבי חנינא אינה מובנת: "

הרי ברוריה לא שאלה  עלבוני". יבקש הוא ת"ס של עלבונה שמבקש מי, עמי ת"וס נשרף שאני עכשיו

אותי מי יבקש את עלבונו או של ס"ת? בכלל יש להבין הרי הביזיון והעלבון של אדם לא קודם 

לא רבי חנינא בן תרדיון. לכן יש להבין את דבריו לעלבונה של תורה? מה גם שזה לא סתם אדם, א

  של רבי חנינא וכיצד הם משמשים תשובה לשאלת ברוריה. 

מידים. הם מגיעים אליו וורואים אותו במצב הקשה בו הוא נמצא ושואלים אותו המעגל השני הם התל

ילים נשרפים ואותיות פורחות באויר". משפט זה של רבי גו" להם: והוא עונה "מה אתה רואה"? 

   חנינא הוא ביטוי ידוע, ויש להבין מה הוא אומר. 

  בספר התורה הראשון של עם ישראל גם האותיות פרחו באויר:

  ְ  ו4ַַַעְמד� ו4ַָנֻע� ָהָעם ו4ְַַרא ָעֵ�ן ָהָהר וְֶאת ַה3ָֹפר ק2ל וְֵאת ַה0ִ1ַיִדם וְֶאת ַה��#ת ֶאת רִֹאים ָהָעם ָכלו

                    ֵמָרחֹק.

  (שמות פרק כ' פסוק יד')          

האותיות פורחות  בספר התורה הראשון שבני ישראל מקבלים, ובספר התורה איתו נשרף רבי חנינא

באוויר. על כן יש להבין את החלוקה בין הקלף של ספר התורה לבין האותיות. מה כ"כ מיוחד 

  באותיות? ומה מבטא הביטוי שהם פורחות באוויר? 

בנוסף לשאלת התלמידים, הם גם נותנים עצה לרבי חנינא: "אף אתה פתח פיך ויכנס בך האש". 

יפתח את פיו וכך הוא ימות יותר מהר. אך רבי חנינא מסרב כלומר שברגע שידליקו את האש הוא 

בעצמו". כל הדיון סביב החשת מוות בנוי על  הוא יחבל ואל שנתנה מי שיטלנה מוטבלכך ומנמק: "

סיפור זה של רבי חנינא, אך רבי חנינא מסרב לגרום לעצמו למות יותר מהר ובכך לחבול בנשמה 

  הטהורה שהקב"ה נתן לו. 
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התליין. אם תציירו  –ה'קלצטונירי' גיעים אל המעגל השלישי של הסיפור הקשה הזה: מכאן אנו מ

לעצמכם את אותו האיש אתם בוודאי תראו מולכם אדם עם דם קר שזה העבודה שלו ובוודאי הוא 

כבר זאת כמה פעמים באותו יום. מה שבטוח הוא שלא כ"כ משנה לו כמה הוא הורג, ואת מי הוא 

  זה של רבי חנינא הציור קצת משתנה ממה שאנו יכולים לדמיין.  הורג. אבל בסיפור

הוא מציע לרבי חנינא שהוא יקל מעליו את ספוגי הצמר שמטרתם היא לעכב את יציאת הנשמה של 

רבי חנינא ולגרום לו לסבול יותר, ובנוסף הוא יגביר את הלהבה כדי שהוא ימות יותר מהר. רבי 

, בניגוד להצעת תלמידיו, לא חושב פעמיים ומסכים להצעתו והוא הבטיח לו חיי עולם הבא חנינא

  בזכות מעשה זה.  

ניתן לראות את החלוקה בין מעשה האקטיביות שתלמידיו של רבי חנינא ביקשו ממנו לבצע והוא 

לקבל  סירב, לבין מעשה הפסיביות אותו מבצע התליין על רבי חנינא שאותו רבי חנינא הסכים

בתמורה לכך שיקח אותו איתו לעולם הבא. והשאלה שעולה כאן היא פשוטה וברורה: כיצד רבי חנינא 

יכול לתת לתליין את הזכות להגיע לעולם הבא רק בגלל שהוא מהקל מעליו את הספוגים? הרי אותו 

דוע הוא מזומן תליין בוודאי רשע מרושע שכל חייו רק הוציא להורג אנשים ובוודאי לא למד תורה אז מ

  לחיי העולם הבא רק בגלל מעשה זה? 

  :"אני נשרף וס"ת עמי"

נתחיל לברר את הדברים כסדרם, ונברר את המעגל הראשון והוא יפתח לנו את הפתח לשאר 

המעגלים. ברוריה שואלת את אביה: "אבא אראך בכך"? אבל בעומק של שאלה זו היא שואלת את 

שהם רוצים לשרוף אותך כי  יש להם מלחמה עם מה שאתה מגלה אביה: 'אבא אולי יכולה להבין 

בעולם. יש להם בעיה עם אנשים שמגלים שה' אחד ושמו אחד בעולם. לכן, אבא, אני מבינה מדוע הם  

נלחמים על הנשמה שלך ועל הנפש. אבל אולי תוכל להסביר לי אבא, הרי אתה יהודי זקן, אז מדוע 

ר? מדוע הם מתעללים בך כ"כ? מהיכן נובעת הרשעות הזו? הרי הם רוצים לשרוף אותך איבר איב

 –המטרה שלהם היא רק שאתה לא תהייה כאן בעולם ותבצע את מלאכתך, אז מדוע הרשעות הזו?' 

  "אבא אראך בכך"?  

 מי, עמי ת"וס נשרף שאני עכשיו, לי קשה הדבר היה לבדי נשרפתי אני אילמליעונה לה רבי חנינא: "

זה בדיוק המימוש של דברי רבי יוסי בתחילת הסיפור כי ". עלבוני יבקש הוא ת"ס של עלבונה שמבקש

הוא ראה את העתיד. לכן אי אפשר להסביר שדברי רבי יוסי הם שליליים, אלא הם באים לחיוב. הם 

באים להגיד לרבי חנינא שאם הוא נמצא במעלה כ"כ גדולה שהוא ממשיך להופיע את האלוקות גם 

אז גם מותו יהיה קידוש השם הכי גדול ע"י ספר  –שות ולהגיד "מן השמים ירחמו" בשעות הכי ק

התורה. ספר התורה שאותו לקח רבי חנינא והקהיל קהילות ברבים, ילווה אותו גם בשעות האחרונות 

שלו ויראה לכולם שאת הגוף אולי אפשר להוציא מן העולם, אבל התורה היא נצחית ואינסופית 

  יפרחו באויר. והאותיות תמיד 

אם כך אז מה פירוש דבריו: "היה הדבר קשה לי"? כעת זה מובן, כי רבי חנינא אומר שאם הוא היה 

אז באמת אי  –נשרף ללא ספר התורה אז הוא לא היה יודע מה לענות לה. כי אם אדם נשרף לבדו 

הייסורים. כי הם  שום סיבה לייסר אותו בעינויים קשים. אבל כשאני עם ספר התורה אני מבין מדוע

כולל הכול לנסות ולהשמיד אותה. רבי  - יודעים שהתורה היא נצחית ואינסופית, לכן הם ינסו הכול

חנינא אומר לבתו שלא אכפת לו מהייסורים הקשים שהוא עובר כי לבסוף מי שיתבע את עלבונה של 

עלבונו של רבי חנינא? תורה ואת הבזיון שהיא עוברת, יתבע גם את עלבונו של רבי חנינא. ומה זה 

עלבונה של תורה! כי מי שהוא חי בביטול גמור לקב"ה ולתורה הקדושה, אז העלבון היחיד שיכול 

  להיות לו זה עלבונה של תורה.  

  

  :  עור בהמה גסה
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 ס"ת מורכב מעור של בהמה גסה. בפשטות ? תורה- השאלה הבסיסית בכול הסיפור היא מה זה ספר

שיכול להיות. עיבוד עורות היא מלאכה שגורמת לריחות רעים  עור של בהמה גסה זה הדבר הכי תאב

ולא נעימים. בתהליך העיבוד עושים עבודה קשה כדי להפוך את העור לדבר הכי נמוך שיכול להיות, 

לאחר מכן סופר סתם לוקח את הדיו  ורק לבסוף הוא מגיע לידי הצורה של הקלף שאנו מכירים היום

  וכותב על הקלף את ספר התורה ומחיל את הקדושה על ספר התורה.

קדוש בס"ת? האותיות או העור של הבהמה הגסה?  טוב לאחר שהבנו את התהליך, נותר לשאול מה

ספר תורה! הם לא  –ף הם כבר דבר אחד בוודאי ששניהם! הרי לאחר שנכתבו האותיות על הקל

  הם כבר מקבלים משמעות של ספר תורה. –אותיות ולא קלף 

לקחת  –אם לספר תורה יש עלבון, אז בוודאי יש לו גם כבוד. כבודו של ספר תורה הוא המהות שלו 

 את הדבר הכי נמוך ולהעלות אותו למקום הכי גבוה. זה לקחת את העור של הבהמה הגסה ולתת לו

בעזרת האותיות את הקדושה הכי גבוהה. כל יהודי שמחבק ומנשק את ספר התורה בפועל הוא 

אבל בעומק הוא מחבק את הקדושה האינסופית  –מחבק עור של בהמה גסה שכתוב עליו בדיוק 

  שאף אחד לא יוכל לאבד. 

- ולת של עםכשרבי חנינא נשרף עם ספר התורה הוא מבין הוא מבין שהמלחמה היא לא בו, אלא ביכ

 –לספר תורה. זה היכולת להפוך דבר מהשורש הכי נמוך שלו  –ישראל להפוך עור של בהמה גסה 

אבל התורה  –אל המקום הכי גבוה. את היכולת הזו אומות העולם רוצים תמיד לאבד ולהחריב 

האינסופית תמיד תתבע עלבונה ותראה להם שהיא תישאר לעד. זה הדבר האחרון שרבי חנינא 

שאומות העולם תמיד יעמדו עלינו לכלות את היכולת הזו של 'ההיפוך', אבל הקב"ה  –יר לבתו מעב

  תמיד מצלינו מידם ויתבע עלבונה של תורה במהרה. 

  :"אותיות פורחות"

 ואותיות נשרפין "גוילין תלמידיו מגיעים אליו ושואלים אותו: "רבי מה אתה רואה?". והוא עונה להם:

כלומר הוא אומר להם שבמציאות הוא רואה באמת שהגויל נשרף, 'אבל אל תחשבו  ".פורחות

האותיות הם פורחות וממשיכות להופיע  –שהרשעים הללו הצליחו במטרתם. האינסופיות של התורה 

וככול שהגוילים ישרפו יותר  לשרוף את הגוף, אבל האותיות רק יפרחו מזה.כאן בעולם'. הם יכולים 

לו מעלה מעלה. כי מהותו של ספר התורה היא איך מהמקום הכי נמוך אפשר להגיע כך האותיות יע

למקומות הכי עליונים, וככול שמתחילים ממקום נמוך יותר כך אפשר להגיע בסוף אל מקום גבוה 

  יותר. 

ים. המלחמה היא בגוף אלא על האותיות בגוילשל אומות העולם היא לא רק על האותיות,  המלחמה

שלא יוכל להמשיך להופיע את התורה הזאת, והמלחמה היא בכוחות 'ההיפוך' של ספר של היהודי 

התורה. לכן רש"י פותח לנו את התורה במה יגידו אומות העולם, וגם בפרשת חוקת הוא מתייחס רק 

וזה כוח ההיפוך. כי אדם שנטמא  –"זאת חוקת התורה"  –לאיך הם יגיבו. כי לעם ישראל זה ברור 

נמצא במקום הכי נמוך, ע"י סדר הטהרה הוא יכול להגיע אל המקומות הכי גבוהים. לכן בטומאת מת ו

יכולת  –כי זה כל מהותו של ספר התורה  –כתוב "זאת חוקת התורה" ולא 'זאת חורת הטהרה' 

  אבל הפשט הוא גם כל המהות שלו.  –ההיפוך וההתעלות. ספר התורה בפשט הוא עיבוד עורות 

רבי חנינא מדוע הוא לא מסכים לפתוח את פיו וזרז את מיתתו. כי הרי איך יכול עכשיו מובן תשובת 

להיות שאדם יפגע בגוף שהקב"ה נתן לו? הרי אם הקב"ה הביא אותי לעולם שלם ובריא זה כדי שאני 

ישרה את שכינתו. והתפקיד של האדם לא נגמר עד שהקב"ה יקבע זאת, כי גם בזמן המיתה אדם 

ות ולעשות קידוש ה' עצום. לכן איך יכול להיות שאני יפגע בגוף הזה? רק רבי חנינא יכול להופיע אלוק

שזה לא משנה אם אתה נמצא עם  –יכול לענות תשובה זו, כי הוא מי שאומר לנו במשנה באבות 

 האםהשאלה היא האם המגמה שלך היא להופיע שכינה בעולם, או לא.  –חבר או כשאתה לבד 

את המדרגה הגבוהה הזאת, שאומרת לנו מה המשמעות של עוד שניה אחת אנחנו יכולים להבין 

  ".שנתנה מי שיטלנה מוטב שהנשמה נמצאת בגוף? רק מי שנמצא במדרגה הזו יכול להגיד: "
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  "יש קונה עולמו בשעה אחת":

, לבך מעל צמר של ספוגין ונוטל בשלהבת מרבה אני אם, "רבי התליין מגיע לרבי חנינא ואומר לו:

". לכאורה היינו יכולים להסביר שהתליין יוצא מנקודת הנחה שלרבי ?הבא העולם לחיי מביאני אתה

אבל לאחר הבנת העומק של חנינא יש מפתח כניסה לעולם הבא והוא יכול להכניס את מי שהוא חפץ. 

הסיפור הבנת דברי התליין הם פשוטים. התליין שרואה את רבי חנינא עם ספר התורה, רואה גם את 

יכולת ההיפוך של רבי חנינא שנובעת מכוחו של ספר התורה. הוא מבין שרבי חנינא יכול להפוך כל 

דבר ואפילו את האדם הכי רשע, ולהעלות אותו למקומות העליונים. אפילו התליין שהרג לא מעט 

את אנשים בחייו יכול לשנות את חייו ברגע אחד של התעלות ולהגיע לחיי העולם הבא. התליין שואל 

התורה? האם כל אחד יכול להגיע - רבי חנינא אם גם הוא יכול להצטרף למציאות הזו של ספר

יכול לעלות עד  –למדרגה זו? האם גם מי שנמצא הכי נמוך ושקוע במקומות האפלים של העולם 

הבא? רבי חנינא עונה לו שכל אחד יכול ואפילו אתה, רק תאמין! לכן הוא -למעלה ולהגיע לחיי עולם

  פץ יחד איתו אל תוך האש ומצטרף למציאות הזו של ספר התורה. קו

 העול� לחיי ה� מזומני� וקלצטונירי תרדיו� ב� חנינא רבי: ואמרה קול בת יצאה
  שני�. בכמה עולמו קונה ויש, אחת בשעה עולמו קונה יש: ואמר רבי בכה. הבא

  חיי עולם הבא:

אבל אנחנו לא הם חיי עולם הבא והעולם שמעבר לחיים הללו.  –בפשט של הסיפור חיי עולם הבא 

  נסתפק בפשט זה ונוסיף עוד נדבך לפירוש. 

איים עליו החוקר באקדח   במהלך אחת מחקירותיו, מסופר על הרבי הריי"צ בתקופת מאסרו

הצעצוע הזה יכול להרתיע : '. השיב לו הרבי'הצעצוע הזה שינה את דעתם של רבים'באומרו: 

אין ה'צעצוע' הזה  -מי שיש לו עולם אחד ואלים רבים, אבל מי שיש לו אל אחד ושני עולמות 

  .מפחיד כלל

להיות בשני עולמות זה לא רק להיות בעולם הזה ואח"כ בעולם הבא. אלא זה כל שניה בעולם הזה 

  מהות היא של עולם הבא.  לחיות בהרגשה של עולם הבא. המציאות היא העולם הזה, אבל ה

 בנגלה.הריי"צ זה היה  רביבנסתר שני עולמות ואלוקים אחד, אבל אצל ה לכל אחד בתוכו יש

 . לכן כשהדברים לא מסתדרים כמו שהוא תכנן,הזה יכול לעזור רק למי שיש לו עולם אחד 'הצעצוע'

  ים אחד וכן להיפך. אז יש לו אלוק - אז הוא פשוט מחליף אלוקים. אבל מי שיש לו שני עולמות

אז  –רבי חנינא הוא הדוגמא למי שיודע לחיות בשני עולמות. אם הוא היה חי רק בעולם אחד 

כשהרומאים גוזרים גזירה על לימוד התורה אז הוא היה ממעט בלימודו. אבל רבי חנינא חי בשני 

הופיע את בחינת ולכן אם בעולם הזה קצת קשה ללמוד תורה, אז עכשיו דווקא צריכים ל –עולמות 

עולם הבא בעולם הזה. דווקא מתוך הקושי אפשר להגיע למדרגות הכי גבוהות ולהתעלות למקומות 

  רוחניים נשגבים.  

  מעות של פורים: 

". כלומר 'האם אני הגעתי למדרגה הזו ?הבא העולם לחיי אני מה, רבירבי חנינא שאל את רבי יוסי: "

". כלומר רבי ?לידך בא מעשה כלוםהזה'? ענה לו רבי יוסי: "של ההיפוך וחיות העולם הבא בעולם 

יוסי אומר לו בא ותספר לי איזה מעשה שקרה לך, ואז תוכל לראות האם אתה חי במציאות הזו או 

לעניים". תשובתו  וחלקתים צדקה של במעות לי נתחלפו פורים של מעות": רבי חנינא לו אמר לא. 

אורה עד עתה דברנו במושגים גבוהים של לחיות במציאות של של רבי חנינא היא מופלאה. כי לכ

היפוך, ולחיות את העולם הבא כאן בעולם הזה. אבל בפועל, אני האדם הפשוט, איך אני מגיע 

למדרגה זו? בא רבי חנינא ואומר שאפילו במעשים הכי פשוטים אנחנו יכולים לחיות את העולם הבא 
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הכסף של האוכל שלך לעניים, אפשר לחיות במציאות של  את בטעותבעולם הזה. אפילו כשנותנים 

לא צריך להיות רבי יוסי או רבי חנינא כדי תורה! לכן זה בכלל לא מעשה פשוט, זה מעשה עצום! -ספר

תורה, המעשים הפשוטים הם מה שקובעים. זה הפשט של "יש קונה עולמו - לחיות במציאות של ספר

  בשעה אחת". 

ושגים גדולים ולא במילים לא במכי ". גורלי יהי ומגורלך חלקי יהי מחלקך, כן אם": לו רבי יוסי אמר 

קודות הכי פשוטות ובעבודת המידות של אלא בנ מפוצצות אפשר לחיות עולם הבא בעולם הזה.

  האדם, אפשר לקנות את עולמך בשעה אחת. 

  "חוקה חקקתי":

". בוודאי ירחמו השמים מן לי אומר ואתה, טעם של דברים לך אומר אני"רבי יוסי אמר לרבי חנינא: 

וא לא לומד תורה. הרי הוא אומר במשנתו: שרבי יוסי לא בא להגיד לרבי חנינא שזה לא בסדר שה

 תורה אלא ומרגליות טובות אבנים ולא זהב ולא כסף לא לאדם לו מלוין אין אדם של פטירתו שבשעת"

כי זה מנוגד לכל  –ברים של טעם הוא טועה שבד א אמר לרבי חנינאאלא הו ."בלבד טובים ומעשים

המציאות העכשווית, אבל במציאות של חוקה הוא צודק. לחיות במציאות של חוקה זה לחיות 

ספר  1ַה1ֻחֹת". ַעל ָחר�ת ה�א ֱא(ִהים ִמְכַ&ב וְַהִ$ְכָ&בשל היפוך. כי: " –תורה - במציאות של ספר

הם כבר  –התורה באמת נכתב עם דיו על עורות מעובדים, אבל הוא כשהם חרוטים על הלוחות 

  מציאות אחרת לגמרי. 

. חוקת התורה זה לא רק דברים גבוהים "אדם כי ימות באוהל "זאת חוקת התורהזה הפשט של 

יכול להיות קיים  ויפים, אלא זה אפילו בדברים הכי פשוטים ונמוכים כמו טומאה וטהרה. בכל מצווה

  רובד עמוק של חוקה. גם אבל יש , של הבנה רובד

לכן חייבים את אומות העולם. כי כשיש את אומות העולם אנחנו צריכים לדעת לענות את התשובות 

"ישראל קודם כל לעצמנו ואח"כ גם להם. בעזרת אומות העולם אנו לומדים את המדרגה העצומה של: 

   2תורת ישראל בתורות ואמונות כולן". ישראל בארצות,-בעמים, ארץ

אך גם לאחר הבנה זו השאלה על רש"י עומדת במקומה: מדוע לא כתוב 'ואין לך רשות לערער עליה', 

  מדוע כתוב דווקא "להרהר"? 

טעם ואם תמצא . כי אם תהרהר אתה תמצא טעם ,שאתה לא יכול להרהר פהרב חרל"מסביר  לכן

הקשר שלך . התוצאה של זה היא שטעםהאלא בגלל  ת זה לא בגלל שזה חוקה,אתה תעשה א

לכן אסור  אלא את השכל שלך. באמת תעבוד את הקב"ה אתה ואז לא ,לתורה יהיה רק בגלל הסברא

אלא תישאר תמיד באמונה התמימה של  –לך אפילו להרהר בכך, כדי שלא תגיע למצב זה של אמונה 

  אחריה". להרהר רשות לך "ואיןחוקה חקקתי 

כל אדם יכול להיות ספר תורה בפני עצמו. כל אחד בכל שניה מחייו יכול להפך את המציאות 

מהמקומות הכי נמוכים אלא המקומות הכי גבוהים. הכול מתחיל מהאמונה של "חוקת התורה". אם 

ל חייך אתה מאמין בקב"ה בלבב שלם, ועושה בלב שלם גם את החוקות, אז גם ברגעים האחרונים ש

תורה. בכל יום שאנו קוראים בתורה, לומדים את התורה, מנשקים את - תוכל לחיות במציאות של ספר

ומהם לחיות את העולם הבא בעולם הזה.  –התורה, עלינו לקחת תמיד ממנה את הכוחות הללו 

   שנזכה. 

   

                                                           
1
  שמות פרק ל"ב פסוק טז'. 
2
  הרב קוק באורות ישראל פרק ה' פסקה א'.  


