
    

  גוילין נשרפים ואותיות פורחות

  

 

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

תרי"ג מצוות. סדר מצוות כתיבת ספר תורה, המצווה האחרונה באת לקיי� כי לא תמו זכינו בחסדי ה' 

, אלא שבכול� מסוי� ישנ� מצוות רבות שנעשות בחפ� –מצוות כתיבת ספר תורה היא מיוחדת מאד 

ספר לעומת זאת . וכו' לולב מנענעי�, תפילי� מניחי�, ציצית לובשי�את ה: עצמו ע� החפ�נעשית פעולה 

עור בהמה גסה שעשוי מ אותו חפ� עצ� קיומו, שפשוט יהיה ש�המצווה היא במקומו, תורה פשוט מונח 

   ואותיות דיו. בעיו� קצר זה, נברר את מהותו של ספר התורה וממילא את מצוות הכתיבה הייחודית.

מפגש בי� שני גדולי  1באחד מהסיפורי� הקשי� והמכונני� ביותר בתקופת השלטו� הרומי, מביאה הגמרא

  ר' יוסי ב� קסמא ור' חנניא ב� תרדיו�: –דור 

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

, טוביו את ואבדה חסידיו את והרגה, היכלו את ושרפה ביתו את שהחריבה? המליכוה השמים מן )רומא(זו

 תורה) –(ג"א  וספר ברבים קהלות ומקהיל בתורה ועוסק יושב שאתה עליך שמעתי ואני, קיימת היא ועדיין

 מן לי אומר ואתה, טעם של דברים לך אומר אני: לו אמר. ירחמו השמים מן: לו אמר !?בחיקך לך מונח

   !באש תורה ספר ואת אותך ישרפו לא אם אני תמה ?!ירחמו השמים

ר' קיצוניות והפוכות באשר למקומה של מלכות רומי.  ויכוח קשה. שני גדולי עול� אוחזי� בשתי תפיסות

 �ממילא גזירותיה , וקסמא סבור כי צרי! 'להתיישר' לתהלי! השמימי שהוליד את מלכותה של רומייוסי ב

ות דוגמא לעמידה בכללי� אלו. ר' חנינא עונה במשפט מעט וה� גזירות שמיי� וחובת המנהיגי� לה

 "�ו. , אות� השמי� שלדעת ר' יוסי מצדיקי� את קיומה של רומי, ה� ירחמ'ירחמו השמי�השמי�השמי�השמי�מ� ' –"מעצב

  יהיה בסדר. 

אל רומי ופעולותיה. בסיפור של חכמי�  באשר ליחס אנו עדי� לקיומוויכוח הראשו� שזה לא הו

יוסי,  'ריהודה ו 'ררשב"י לבדיו� בי� התחיל הכל שברח מפני הרומאי� למערה י רשב"על  2המפורס�
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או שמא כל מטרת� וייעוד�  י�טובדברי� הא� גשריה ומרחצותיה של רומי יכולי� לשמש לדנו שלושת� 

'תמה אני, א� לא ישרפו  –כא� ר' יוסי ב� קסמא חרי" בתגובתו אול� בניגוד לש�  היא להחטיא ולהרע.

אות! ואת ספר תורה באש'. על מה הויכוח? מדוע ר' יוסי ב� קסמא מסרב בחריפות גדולה כל כ! לקבל 

  נהגותו?תאית� בדעותיו והנשאר את דעתו של ר' חנינא, שעל א" דבריו הקשי� של ר' יוסי 

ומגלה שתפיסות אלו לא נשארות בגדר דיבור בלבד, אלא מכוונות את הסיפור ממשי!, הול! ומתחדד, 

ותפיסת  את אומר חייה�אבל לפני כ� צריכי� להבי� במעט מעשיה� ופעולותיה� של ר' יוסי ור' חנינא, 

  של שני ענקי� אלו. עולמ�

  ר' יוסי ב� קסמא:המעשה ב, מובא 3במסכת אבות

 מאיזה ,רבי' :לי אמר .שלום לו והחזרתי שלום לי ונתן אחד אדם בי ופגע בדרך מהלך הייתי אחת פעם

 עמנו שתדור רצונך ,רבי' :לי אמר '.אני סופרים ושל חכמים של גדולה מעיר' :לו אמרתי ?'אתה מקום

 לי נותן אתה אם !בני' :לו אמרתי ?'ומרגליות טובות ואבנים זהב דינרי אלפים אלף לך אתן ואני במקומנו

 פטירתו שבשעת לפי !תורה במקום אלא דר איני ,שבעולם ומרגליות טובות ואבנים וזהב כסף כל

 ומעשים תורה אלא ומרגליות טובות אבנים ולא זהב ולא כסף לא לאדם לו מלוין אין אדם של

 בהתהלכך "תשיחך היא – והקיצות ,עליך תשמור בשכבך ,אותך תנחה בהתהלכךשנאמר: " ,בלבד טובים

 כתוב וכן .הבא לעולם – תשיחך היא והקיצות .בקבר – עליך תשמור בשכבך .הזה בעולם – אותך תנחה

 הזהב ולי הכסף לי" :ואומר ",וכסף זהב מאלפי פיך תורת לי טוב: "ישראל מלך דוד ידי על יליםהת בספר

  "צבאות' ה אמר

בתחתית לימוד התורה נמצא אצלו שבר' יוסי ב� קסמא "לחשוד" נית� היה  בעקבות הסיפור הקוד� א�ג� 

כזה. ר' יוסי מדבר שונדחה מפני גורמי� שוני�, הרי שהמשנה הזו מבטלת כל חשש  סול� סדר העדיפויות

לרגע  הלא ישתוו ,רב ככל שיהיה ,כס" וזהבסכו� של על הטוטאליות של לימוד התורה, על כ! ששו� 

ג� בדרכו האחרונה וילווה אותו דבר היחיד שיישאר ע� האד� לנצח התורה היא ה. תורה אחד של לימוד

הוא ר' יוסי דווקא אל הקבר, כל השאר בטל ומבוטל. והנה בשעה שהוא עצמו חולה, קרוב לשעת פטירתו, 

  למוד תורה. מדוע?לאת ר' חנינא על להיטותו חסרת הפשרות זה שמוכיח 

   תורה:עוסקי� בלימוד  4רדיו� במסכת אבותנינא ב� תג� דבריו של ר' ח

 ובמושב" :שנאמר ,לצים מושב זה הרי – תורה דברי ביניהן ואין שיושבין שנים :אומר תרדיון בן חנינא רבי

' ה יראי נדברו אז" :שנאמר ,ביניהם שכינה – תורה דברי ביניהם ויש שיושבין שנים אבל ".ישב לא לצים

 מנין ,שנים אלא לי אין ".שמו ולחושבי' ה ליראי לפניו זכרון ספר ויכתב ,וישמע' ה ויקשב ,רעהו אל איש
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3
  'משנה ט 'פרק ו 
4
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 נטל כי וידום בדד ישב: "שנאמר ?שכר לו קובע הוא ברוך שהקדוש בתורה ועוסק שיושב אחד שאפילו

   ."עליו

. ג� בלימוד יחידי בצוותאר' חנינא מדבר על חשיבות לימוד התורה ויותר מכ!, על חשיבות הלימוד 

שכינה ש שני� שלומדי�בניגוד  ל, ע"י לימודו לגלות שכינהיחיד לא יכול ההקב"ה קובע שכר, אבל 

ב שתנו. הוא לא אומר ששני� שיושבי� ומדברי� דברי� אסורי� הרי זה מוביניה�. ר' חנינא לא מקל אי

ב לצי�'. יתרה מזאת, מוש'של ה� כבר נכנסי� להגדרה  לא מדברי� דברי תורהלא מדברי� דברי תורהלא מדברי� דברי תורהלא מדברי� דברי תורהברגע שהשני� אלא  ,לצי�

זו הרי זה מושב לצי�.  יכול להיות שכל אחד מה� לומד תורה לבד, אבל א� דברי התורה לא ביניה�

מדוע ר' חנינא מתייחס בחריפות רבה כל כ! לשניי� שלא עושי� שו� מעשה  –נקודה שצרי! להבי� היטב 

   דברי תורה?רע, אלא בסה"כ אי� ביניה� לרגע 

ליו האחרו� כפי שיתברר בהמש!. ר' חנינא בא לבקרו ור' יוסי שואל אותו שאלה קשה ור' יוסי חולה את ח

לא מצליח להבי� שא� השמי� המליכו  האתאתה לא חושב שאתה קצת מגזי�?  – על כל ההתנהלות שלו

אולי ר' יוסי מבקש את האומה הזו אי אפשר ללכת 'ראש בקיר' ולהמשי! להקהיל קהילות ברבי�? 

, את ספר התורה את תלמידי!היתר מצאת לסכ� אות!, איזה  –ההלכתי מההיבט להקשות עליו אפילו 

בשיח  סיפור וא� היינו מתבקשי� לקחת צדנראה שר' יוסי הוא המציאותי, ההגיוני בללא סיבה?  שבחיק!

ל לענות ממי� והזה נראה לי שהיינו מזדהי� יותר ע� דבריו. ר' חנינא לא עונה לו תשובה עניינית, הוא יכ

הטענה, לשטוח את שיטתו המצדיקה את קהילות התורה שהוא מקהיל אבל הוא בוחר בתשובה שנראית 

� של טע�', אני מדבר 'אני אומר ל! דברי –'מ� השמי� ירחמו'. תגובתו של ר' יוסי ברורה  –מתחמקת 

אית! על חיי� ומוות, הרחוב כולו מלא בסכנות מוחשיות, 'ואתה עונה לי מ� השמי� ירחמו'?! איפה 

  והשכל הישר? האחריות

תשובותיו של ר' יוסי  מסתדרי� ע� אמירותיה� במסכת אבות?לו לשני הצדדי� ה עוד יותר יוקשה כיצד

כל כס" וזהב האיש:  ור' יוסי אומר לאות. "המציאות"על להצעת קבלת המשרה מגלות מה חושב ר' יוסי 

וא"כ מדוע לפתע ר'  ., התורה היא הכלשבעול�, הרבה ככל שתציע, לא יהוו שיקול בבחירה איפה לדור

יוסי, שכ"כ מאמי� שכל חפצי! לא ישוו בה, מוכיח את ר' חנינא שלכאורה פועל לפי השקפת עולמו של ר' 

   יוסי.

  טעם' ל'מן השמים ירחמו'בין 'דברים של  �

  של הסיפור.ליבו סה לגעת מעט בעומק ננכעת של הסיפור,  טופשניתוח עד כא� עסקנו ב

יוסי בסיפור נראה כאיש שרואה  'רשמיי�. מהחנינא שרומא הומלכה לר' מדגיש הוא זה שיוסי ר' לא סת� 

זה מלמעלה, וצרי! לדעת שג� זה שרומא עכשיו בשלטו� ע� שורשיה הנעלמי�, הוא מבי� את המציאות 

. אי אפשר להתעל� מאומות העול�, חייבי� להתייחס אליה� כי ג� ה� יכולי� להופיע את קבל את זהל

  רצונו של הקב"ה בעול�. 
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לא משנה א� השעה היא שעת גזירה או , בסיפור כמי שספר התורה מונח תמיד בחיקומתואר חנינא ר' 

כיצד באמת הסיפור נוכל להבי� יותר טוב המש!  יפבאמת לספר התורה תמיד נמצא בחיקו. ו –יו� רגיל 

  חנינא.  'רכל מהותו של מבטא את ספר התורה 

יוסי  'רכש. לקבלוקשה צור� ו �יוסי, סיומ 'רתחילת דבריו של ולעכל את א� אולי הצלחנו להבי� את ג� 

', הוא בעצ� "מנבא" את מותו של ר' ואת ספר תורה באשתמה אני א� לא ישרפו אות! 'חנינא:  'ראומר ל

   חנינא, כ! בדיוק הוא הוצא להורג, עטו" כולו בספר התורה.

  : הסיפור לא נגמר, וחז"ל ממשיכי� לספר

 אמר? לידך בא מעשה כלום: לו אמר ?הבא העולם לחיי אני מה, רבי: יוסי בן קיסמא)לר' חנינא בן תרדיון ר' ( לו אמר

 חלקי יהי מחלקך, כן אם: לו אמר, לעניים וחלקתים צדקה של במעות לי נתחלפו פורים של מעות: לו

  . גורלי יהי ומגורלך

שנעשה מעשה אחד פשוט בזכות הבא רק זוכה להיות ב� העול� חנינא ר' המקרה הוא מקרה מופלא. 

  רש"י מסביר: והביא את מעות הפורי� שלו לעניי�. הוא  ,כללבבמקרה וללא כוונה 

 צדקה של שארנקי הייתי וסבור לעניים וחלקתים לי נתחלפו פורים לסעודת שהנחתים - פורים של מעות

  .צדקה של מארנקי נפרעתי ולא היא

בכל שניה וג� בחיקו ספר תורה מונח  ,חנינא היה גדול עצו� 'ר –חייבת להישאל זועקת והשאלה 

כל זה הזכות היחידה שעמדה לו לזכותו בחיי  �עבמצבי� הכי קשי� הוא לא מוותר על לימוד תורה, ו

זה לא היה קורה הוא לא היה זוכה המעשה הא� וזה מעשה אחד של נתינת צדקה במקרה? העול� הבא 

  הבא? בחיי העול� 

א� כ�, מחלק! יהיה חלקי ומגורל! יהי 'יוסי: ר' תשובתו של עקבות שאלה זו רק הולכת ומתעצמת ב

 חנינא היה ותר�שר' בגלל חנינא א! ורק ר' יהיה כמו גורלו של לל שגורלו יוסי מתפר'  ,כלומר'. גורלי

בעבור ג� הסכי� ללכת ללמד תורה יוסי לא ר'  %אליה�יש כא� שתי נקודות שיש לשי� לב אול�  בממונו?

לא ר' יוסי הא�  עוד,חנינא נת� לצדקה במקרה?  'ר, והוא מתפעל מקצת כס" שכס" רב ואבני� טובות

הקהילות הרבות שהוא ובזכות זיכוי הרבי� והתורה שלו בזכות לימוד חנינא  'ררוצה שגורלו יהיה כמו של 

    5הקהיל ברבי�?

  חנינא: ר' של המופלאה ומראה את גדולתו את הקושי המש! הסיפור רק מחזק 

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

 ברבים קהלות ומקהיל בתורה ועוסק יושב שהיה תרדיון בן חנינא לרבי מצאוהו ובחזרתן, גדול הספד
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 יהא בתורה מחלק! כ"א ל"וא' כו פורי� של מעות ל"קושי זה הביא את המהרש"א להסביר את דבריו של ר' יוסי כ!: וא 

  מזה. גדול מעשה דאי� גורלי יהא במעשי� חלקי, ומגורל!
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 והביאו, האור את בהן והציתו זמורות בחבילי והקיפוהו, ת"בס וכרכוהו הביאוהו. בחיקו לו מונח ת"וס

 אראך, אבא: בתו לו אמרה. מהרה נשמתו תצא שלא כדי, לבו על והניחום במים ושראום צמר של ספוגין

 מי, עמי ת"וס נשרף שאני עכשיו, לי קשה הדבר היה לבדי נשרפתי אני אילמלי :לה אמר ?בכך

 גליון :להן אמר? רואה אתה מה, רבי: תלמידיו לו אמרו. עלבוני יבקש הוא ת"ס של עלבונה שמבקש

 מי שיטלנה מוטב: להן אמר! האש בך ותכנס פיך פתח אתה אף. פורחות ואותיות נשרפין גוילין) –(ג"א 

 של ספוגין ונוטל בשלהבת מרבה אני אם, רבי :(התליין) קלצטונירי לו אמר. בעצמו הוא יחבל ואל שנתנה

 ונטל בשלהבת הרבה מיד. לו נשבע! לי השבע. הן: לו אמר? הבא העולם לחיי מביאני אתה, לבך מעל צמר

 רבי: ואמרה קול בת יצאה. האור לתוך ונפל קפץ הוא אף. במהרה נשמתו יצאה, לבו מעל צמר של ספוגין

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

  . שנים בכמה עולמו קונה

בכ! ה� , וא� לא די יה שלוויוסי ב� קיסמא נפטר והחידוש העצו� הוא שכל גדולי רומי הולכי� להלור' 

כיבדו  חשובי רומאשכ� , ע� המלכותקשר ביוסי היה  'רה שמספידי� אותו הספד גדול. כ! שנרא א"

בלי שהרומאי� מחנינא המשי! להקהיל קהילות ברבי� ולעסוק בתורה  'ר. עד שהוא נפטר והעריכו אותו

ינא מצדו ממשי! א! ר' חנאותו. תפסו ה� של ר' יוסי ויה מההלו וה� חזראשר א! מיד כ, יתפסו אותו

ה� תופסי� אותו  .לציבורר שיעורי תורה ומסלברבי� ו קהילותלהקהיל  –את ייעודו כא� בעול� למלאות 

ועוסק בתורה, מניי�  יושביושביושביושבאפילו אחד ש'ש, , כי זה היה ה'אומר' שלוועוסק בתורה יושביושביושביושבכשהוא דווקא 

   .'שהקב"ה קובע לו שכר

 %השלישי  ;התלמידי� % השני ;ברוריה ,בתו –שלושה מעגלי�: המעגל הראשו�  עצמו נית� לראותבסיפור 

 �  המוציא להורג.  התליי

מגיעה , מאיר 'רשמוכרת לנו ג� מהסיפורי� עליה כאשת  ,ברוריה ,חנינא 'רמעגל הראשו� בתו של ב

הא� היא הוא פשט כוונת שאלתה  '.ארא! בכ!?'לאביה בשעות הכי קשות לפני מותו ושואלת אותו: 

 שכרה היא זו ,רש"י מסביר: "כלומרו שהוא נמצא במצב כ"כ קשה לפני מותו.כיכולה להסתכל על אביה 

 הדבר היה לבדי נשרפתי אני אילמלי'חנינא אינה מובנת:  'רא! לפי הסבר זה תשובתו של  ."?!תורה של

הרי ברוריה לא  .'עלבוני יבקש הוא ת"ס של עלבונה שמבקש מי, עמי ת"וס נשר" שאני עכשיו, לי קשה

הרי הביזיו� והעלבו� של אד� לא קוד�  ,בכלל יש להבי�ומי יבקש את עלבונו או של ס"ת?  שאלה אותו

    ?, וא"כ על מה מסתמ! ר' חנינאלעלבונה של תורה

מה 'רבי,  :מצא ושואלי� אותורואי� אותו במצב הקשה בו הוא נ, ה� התלמידי�מגיעי� י השנבמעגל 

הפ! חנינא  'רזה של המשפט '. הילי� נשרפי� ואותיות פורחות באוירגו' לה�: והוא עונה 'אתה רואה?

 יר:ובספר התורה הראשו� של ע� ישראל ג� האותיות פרחו באו ביטוי ידוע, ויש להבי� מה הוא אומר.ל



  גוילין נשרפים ואותיות פורחות
  הכנסת ספר תורה, מגדל ה'תשע"ד

 

   
6  

  

    

 .6"ֵמָרֹחק ַו3ַַעְמד4 ַו3ָנ5ע4 ָהָע� ַו3ְַרא ָע2ֵ� ָהָהר ְוֶאת ַה1ָֹפר קֹול ְוֵאת ַהַ/ִ.יִד� ְוֶאת ַה,ֹו+תַה,ֹו+תַה,ֹו+תַה,ֹו+ת    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֹרִאי�ֹרִאי�ֹרִאי�ֹרִאי� ָהָע� ְוָכל"

 �חנינא האותיות פורחות באוויר.  'רישראל מקבל, ובספר התורה איתו נשר" שע� בספר התורה הראשו

על כ� יש להבי� את החלוקה בי� הקל" של ספר התורה לבי� האותיות. מה כ"כ מיוחד באותיות? ומה 

  אוויר? מבטא הביטוי שה� פורחות ב

ברגע  ,כלומר'. א" אתה פתח פי! ויכנס ב! האש'חנינא:  'רבנוס" לשאלת התלמידי�, ה� ג� נותני� עצה ל

 מוטב'חנינא מסרב ומנמק:  'ריותר. א! מהר יפתח את פיו וכ! הוא ימות ר' חנינא שידליקו את האש 

 'רסיפור זה של המוות בנוי על זירוז תהלי! הכל הדיו� סביב '. בעצמו הוא יחבל ואל שנתנה מי שיטלנה

  חנינא מסרב לגרו� לעצמו למות יותר מהר ובכ! לחבול בנשמה הטהורה שהקב"ה נת� לו.  'רחנינא, א! 

התליי�. א� תציירו  –מכא� אנו מגיעי� אל המעגל השלישי של הסיפור הקשה הזה: ה'קלצטונירי' 

� ע� ד� קר שזה העבודה שלו ובוודאי אדשל  תגלה תמונהאותו איש בוודאי תדמותו של לעצמכ� את 

הוא הורג, אנשי� זאת כמה פעמי� באותו יו�. מה שבטוח הוא שלא כ"כ משנה לו כמה עשה הוא כבר 

  . במציאות שונה לגמרי מכל מה שעולה בדמיוננוחנינא הציור  'רואת מי הוא הורג. אבל בסיפור של 

 'רלעכב את יציאת הנשמה של  את ספוגי הצמר שמטרת� להורידחנינא  'רמציע לדווקא התליי� האכזרי 

כדי שהוא ימות יותר מהר. ב ת האשיגביר את להבג� הוא א� לא די בכ! חנינא ולגרו� לו לסבול יותר, ו

, ובתמורה לכ! הוא מבטיח לו תלמידיו, לא חושב פעמיי� ומסכי� להצעתו ה שלהצעשלא כמו בחנינא,  'ר

  את חיי העול� הבא. 

, לזירוז תהלי! המוות אקטיביות� של התלמידי� שר' חנינא יפעל בראות את החלוקה בי� בקשתנית� ל

לתליי� את להעניק חנינא יכול  'רכיצד  ובאמת  התליי� שר' חנינא יהיה פסימי וית� לו לפעול.לבי� בקשת 

רשע היה הרי אותו תליי� בוודאי , הקל מעליו את הספוגי�ת להגיע לעול� הבא רק בגלל שהוא הזכו

הקט� מעשה המדוע הוא מזומ� לחיי העול� הבא רק בגלל וא"כ  ,מרושע שכל חייו רק הוציא להורג אנשי�

  זה? ה

אלעזר ב�  'רש� מסופר הסיפור הידוע על  ,7אחד אחורה בגמרא ד"כשמדפדפי� השאלה רק מתעצמת 

 לחיי מזומ� דורדיא ב� לעזרא' ת קול ואמרה: "ריצאה בלאחר מותו דורדיא שעשה תשובה בסו" ימיו ו

עשה תשובה בסו" השתדל והוא  –הבא". ש� לפחות אפשר להבי� מדוע הוא זוכה לחיי עול� הבא  העול�

 �   .חנינא שימות מהר 'רגר� לשו� דבר מלבד זה שהוא עשה לא ימיו. אבל התליי

   

                                                           

 

6
  'ידפסוק  'כפרק שמות  
7
  'אעמוד  ז"יד" עבודה זרה בבלי  
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  אני נשרף וס"ת עמי �

ברוריה . כששאר המעגלי� להבנת צוהר המעגל הראשו� יפתחר ורינתחיל לברר את הדברי� כסדר�, וב

להבי� שה�  יכולהאני  אולי ,שואלת את אביה: 'אבא בעצ� היא '! בכ!?אבא ארא'שואלת את אביה: 

יש לה� בעיה ע� אנשי� שמגלי� , יש לה� מלחמה ע� מה שאתה מגלה בעול�רוצי� לשרו" אות! כי 

של!. אבל אולי  והנפש מבינה מדוע ה�  נלחמי� על הנשמהאני , בעול�ג� כא� שה' אחד ושמו אחד 

תוכל להסביר לי אבא, הרי אתה יהודי זק�, אז מדוע ה� רוצי� לשרו" אות! איבר איבר? מדוע ה� 

מתעללי� ב! כ"כ? מהיכ� נובעת הרשעות הזו? הרי המטרה שלה� היא רק שאתה לא תהייה כא� בעול� 

   '.ותבצע את מלאכת!

 מי, עמי ת"וס נשר" שאני עכשיו, לי קשה הדבר היה לבדי נשרפתי אני אילמלי': לבתועונה  חנינא 'ר

מגשימה את עצמה. בעצ� ר'  ב� קיסמא יוסי 'רשל  ו"נבואת', "עלבוני יבקש הוא ת"ס של עלבונה שמבקש

חנינא שא� הוא נמצא במעלה כ"כ גדולה שהוא ממשי! להופיע את האלוקות ג� בשעות  'רל יוסי אמר 

ע"י ספר התורה. ספר  , מיתהאז ג� מותו יהיה קידוש הש� גדול' מ� השמי� ירחמו'הכי קשות ולהגיד 

הקהיל קהילות ברבי�, ילווה אותו ג� בשעות האחרונות שלו אתו הוא חנינא ו 'רהתורה שאותו לקח 

ויראה לכול� שאת הגו" אולי אפשר להוציא מ� העול�, אבל התורה היא נצחית ואינסופית והאותיות 

  תמיד יפרחו באויר. 

ה� ממילא האידאולוגיה של הרומאי� הייתה שהכל עובד ע"פ הטבע, ולכ� צרי! לפתח רק את הטבע. 

צומח,  –' חבילי זמורות'אותו ב וה� עטפ % בעזרת הטבעחנינא  'רנצח את התורה ואת ל חשבו שאפשר

ג� חשבו שטעות� הייתה שה� מי�.  –' ושראו� במי�'מ� החי,  –' ספוגי� של צמר'אש,  –' והציתו אור'

מעל עומדת התורה באמת אז ה� יוכלו לנצח אותה ג� בדר! הטבע. אבל ובדר! הטבע, מתנהלת התורה 

  . לא יוכל להשו� דבר ממילא  –ע, היא הופעת האינסו" כא� בעול� הטב

שא� הוא היה נשר" ללא ספר התורה אז הוא מסביר לה  'היה הדבר קשה לי?': כשר' חנינא אומר לבתו

שו� סיבה לייסר אותו בעינויי�  �כי א� אד� נשר" לבדו באמת אי, הוא לא היה יודע מה לענות לה

הייסורי�. ה� יודעי� שהתורה היא נצחית מגיעי� מדוע מוב�  משהו גדול ונשגביש אתו קשי�. אבל כש

חנינא אומר לבתו  'רלהשמיד אותה. בכל דר! אפשרית לנסות כולל הכול,  % ואינסופית, לכ� ה� ינסו הכול

 �שלא אכפת לו מהייסורי� הקשי� שהוא עובר כי לבסו" מי שיתבע את עלבונה של תורה ואת הבזיו

עלבונה של  זאת משו� שעלבונו של ר' חנינא הואחנינא. ו 'רברת, יתבע ג� את עלבונו של שהיא עו

להיות עלבונה שהוא חווה חייב תורה! כי מי שחי בביטול גמור לקב"ה ולתורה הקדושה, אז העלבו� היחיד 

  של תורה.
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   ספר תורה מונח לך בחיקך �

בנוגע לאופ� קיו�  ישנ� דעות רבותהמוטלת על כל אחד מישראל. מצוה בת ספר תורה היא מצוות כתי

 את הספריכתוב בעצמו שהוא  , וא� אפשר, אבל בוודאי שעדי" שלכל אחד יהיה ספר תורה שלוהמצוה

והנה לעומת אד� פרטי שיכול להניח את הספר בבית גנזיו או בבית הכנסת ולקרוא בו . בוודאי שעדי"

  :8הרמב"� בוכ! כות יש די� שונה, מתי שהוא רוצה למל! ישראל

בעת שישב המלך על כסא מלכותו, כותב לו ספר תורה לעצמו יתר על הספר שהניחו לו אבותיו, ומגיהו 

מספר העזרה על פי בית דין של שבעים ואחד, אם לא הניחו לו אבותיו או שנאבד כותב שני ספרי תורה, 

ישראל, והשני לא יזוז מלפניו, אלא בעת שיכנס לבית אחד מניחו בבית גנזיו שהוא מצווה בו ככל אחד מ

הכסא, או לבית המרחץ, או למקום שאין ראוי לקריאה, יוצא למלחמה והוא עמו, נכנס והוא עמו, יושב בדין 

  והוא עמו, מיסב והוא כנגדו שנאמר והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. 

והנה  צרי! להיות אתו כל היו�.ואחד  וגנזימניח בבית הוא אחד  ,לכתוב שני ספרי� המל! מצווה

  ?דועהתנהלותו של ר' חנינא תואמת התנהלות של מל!, ומ

�הגמרא  ."ימלוכו מלכי� בי": דכתיב, להו אמר? מלכי� איקרו דרבנ� ל! מנא :דורשת 9הגמרא במסכת גיטי

חנינא  'רלכ� בהתא�. א� ה� מלכי� ה� צריכי� להתנהג , ומחדשת שתלמידי חכמי� מכוני� ג� מלכי�

חנינא מתנהג כמו מל! כי מעל המל! אי� א" אחד חו� ממל! מלכי המלכי�.  'ר, הל! ע� ספר התורה בחיקו

  חנינא יושב ועוסק בתורה ורק השכינה נמצאת מעליו.  'ר

    עור בהמה גסה �

הדבר הכי  בהמה גסה. מעורעשוי ס"ת בפשטות ? תורה ספרבכלל מה זה לפני הכל היא הבסיס  תשאל

ה שגורמת לריחות רעי� ולא נעימי�, ולכ� צרי! להרחיק שיכול להיות. עיבוד עורות היא מלאכמסואב 

שיכול פשוט כדי להפו! את העור לדבר הכי בבתהלי! העיבוד עושי� עבודה קשה  .10מלאכה זו מ� העיר

כירי� היו�. לאחר מכ� הצורה של הקל" שאנו מ קבל אתהוא מהתהלי! הארו! והמייגע להיות, ורק בסו" 

  ומחיל את הקדושה על ספר התורה.התוכ� בעזרת דיו סופר כותב על הקל" את ה

אד� כשמילה זו מגיעה מ� המילה עבודה אבל היא שונה ממנה לגמרי. , המילה 'עיבוד' היא מילה מדהימה

א התקד� חדש לו משהו בעבודה והוא הרגיש שהותיכול להיות שה בערבוחוזר  בבוקרהול! לעבודה 

לעומת זאת כשמעבדי� במשהו, אבל יכול להיות ג� שהוא יחזור מתוסכל וירגיש שהוא לא עשה כלו�. 

   כל מהותו השתנתה לגמרי, קרה לו משהו משמעותי. משהו

                                                           

 

8
  'א עמוד א", וכ! מופיע ג� בגמרא במסכת סנהדרי� ד" כ'הלכה א 'הלכות מלכי� פרק ג 
9
   'ב עמוד א"ד" ס 
10
   בבא בתרא פרק ב' משנה ט'משנה  
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לא האותיות ולא העור, אלא קדוש בס"ת?  מההטכני, נותר להבי�  התהלי!כיצד מתנהל לאחר שהבנו 

ספר תורה! ה� לא אותיות ולא קל"  –לאחר שנכתבו האותיות על הקל" ה� כבר דבר אחד  שניה� ביחד.

  .אחרת, מרוממת יותר, של ספר תורה שמקודש בקדושה עליונהה� כבר מקבלי� משמעות  –

לקחת את  –יש לו ג� כבוד. כבודו של ספר תורה הוא המהות שלו שא� לספר תורה יש עלבו�, אז בוודאי 

 החיל עליוולביותר ! ולהעלות אותו למקו� הכי גבוה. לקחת את העור של הבהמה הגסה הדבר הכי נמו

האותיות את הקדושה הכי גבוהה. כל יהודי שמחבק ומנשק את ספר התורה מלאכת העיבוד ובעזרת 

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

   .האינסופית

ישראל להפו!  הוא מבי� שהמלחמה היא לא בו, אלא ביכולת של ע� חנינא נשר" ע� ספר התורה 'רכש

מקו� הכי גבוה. את להכי נמו! מהמקו� דבר כל לספר תורה. זה היכולת להפו!  –עור של בהמה גסה 

אה אבל התורה האינסופית תמיד תתבע עלבונה ותרולגדוע, היכולת הזו אומות העול� רוצי� תמיד לאבד 

אומות העול� תמיד  ,חנינא מעביר לבתו 'ר. זה הדבר האחרו� שולעולמי עולמי� לה� שהיא תישאר לעד

  תורה. העלבונה של את בע ו, אבל הקב"ה מצלינו מיד� ות"היפו!"עלינו לכלות את יכולת העומדות 

  פורחותאותיות  �

בוודאי רב� שה� חושבי� ?' מה אתה רואה ,רבי'שואלי� אותו: מגיעי� אליו ושל ר' חנינא תלמידיו כש

ר' חנינא מפתיע ואומר אבל  .�השרת וכל צבא השמי מלאכי לעיניו נגלי�וני�, עת בעולמות עליכנמצא 

במציאות הוא רואה באמת שהגויל נשר", אבל אל , 'פורחות ואותיות נשרפי� גוילי�': שהוא רואה לה�

פורחות  ,האותיות –האינסופיות של התורה . לממש את זממ�תחשבו שהרשעי� הללו הצליחו 

 את הגו", האותיות רק יפרחו מזה.ולהשחית רק לשרו" יכולי� מצד� וממשיכות להופיע כא� בעול�. ה� 

מהותו של ספר התורה היא אי! כל מעלה. כי עוד יותר לכ! האותיות יעלו  ,וילי� ישרפו יותרוככול שהג

, וככול שמתחילי� ממקו� נמו! יותר כ! אפשר להגיע בסו" עליו�הכי אל המקו� מהמקו� הכי נמו! הדר! 

  אל מקו� גבוה יותר. 

ביחד ע� ספר התורה חנינא  'ראפשר להסביר שהאותיות פורחות כמו פרח.  הביטוי "אותיות פורחות"את 

של אבל דווקא מתו! השריפה הוא מצליח לראות את הפריחה. ברגעי� האחרוני� נשרפי� ועולי� באש, 

את ולגלות להופיע  ,כל אחד יכול להיות אות פורחת –ולכל העול�  ו, תלמידילבתו יו אומר ר' חנינאחי

חיי� של ספר לחיות זו לא חכמה בתוכו. ספר תורה  לכתוב לעצמו בעצמוכל אחד יכול , האות שלו בתורה

דווקא אז התורה צומחת ועולה  –מתו! השריפה  –כשקל או נוח, אלא דווקא כשקשה ל! רק תורה 

  למקומות הכי עליוני�. 

על י�. המלחמה ילובגושאלא על האותיות של אומות העול� היא לא רק על האותיות,  המלחמה

שאפשר להפו! את הדברי� הכי נמוכי� גו" של היהודי להופיע את התורה, והמציאות שבה מתאפשר ל

   .לדברי� הכי גבוהי�
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לא כי הרי , זרז את מיתתוללפתוח את פיו ו לתלמידיו שביקשו ממנוחנינא  'ר ו שלתשובתמובנת עכשיו 

 הואלעול� של� ובריא זה כדי שאותו א� הקב"ה הביא . יכול להיות שאד� יפגע בגו" שהקב"ה נת� לו

ג� משו� שלא נגמר עד שהקב"ה יקבע,  ווהתפקיד שלכא� בעול� הזה מהמקו� שלו,  ישרה את שכינתו

זו, כלענות תשובה מסוגל חנינא  'רקידוש ה' עצו�. רק לאלוקות ו תהופעגרו� לאד� יכול לבזמ� המיתה 

השאלה היא  ,לבדא� אתה אבות שזה לא משנה א� אתה נמצא ע� חבר או במסכת הוא שאומר דווקא 

מה המשמעות של עוד רק הוא יכול באמת להבי�  ,הא� המגמה של! היא להופיע שכינה בעול� או לא

  '.שנתנה מי שיטלנה מוטב'רק מי שנמצא במדרגה הזו יכול להגיד:  .ת שהנשמה נמצאת בגו"שניה אח

  

  יש קונה עולמו בשעה אחת �

 צמר של ספוגי� ונוטל בשלהבת מרבה אני א�, רבי' :בסופו של דבר אנו מגיעי� לתליי� שאומר לר' חנינא:

 'רשהתליי� יוצא מנקודת הנחה שלאפשר להבי� לכאורה ', ?הבא העול� לחיי מביאני אתה, לב! מעל

שהבנו את המהל! ל לאחר אבחנינא יש מפתח כניסה לעול� הבא והוא יכול להכניס את מי שהוא חפ�. 

חנינא ע� ספר  'רהתליי� שרואה את מוארי� באור אחר. ג� דברי התליי�  שמסתתר מאחורי כל הסיפור

מרע לטוב, חנינא יכול להפו! כל דבר  'רש הוא מבי� ,חנינא 'רהתורה רואה ג� את יכולת ההיפו! של 

 ג�פס שופתאו� הוא ת. ביותר להעלות למקומות העליוני� הוא מסוגל בעול� אפילו את האד� הכי רשע

יכול לשנות את חייו ברגע אחד של התעלות ולהגיע לחיי  ,התליי� שהרג לא מעט אנשי� בחייוהוא, 

  העול� הבא. 

? שהופ! הכל תורה ספר עול� הזה, להיותחנינא א� ג� הוא יכול להצטר" ל 'רהתליי� שואל את אז עומד 

זו? הא� ג� מי שנמצא הכי נמו! ושקוע במקומות האפלי� של העול� ההא� כל אחד יכול להגיע למדרגה 

   אפילו אתה, רק תאמי�! ,כל אחד יכולאכ� חנינא עונה לו ש 'רו? ולזכות בחיי העול� הבאעלות התיכול ל

  ריקלצטוני �

'. אבל הסיומת הזו של 'נירי' היא סיומת נפוצה בקרב קלצטונירי' %איני יודע מהיכ� מגיעה המילה 

   :11הרומאי�. הדוגמא הכי מוכרת לכ! היא סיפורו של נירו� קיסר

אתא נפל בירושלים,  - למזרח אתא נפל בירושלים, למערב  שדר עלוייהו לנירון קיסר. כי קאתי, שדא גירא

אתא נפל בירושלים. א"ל לינוקא: פסוק לי פסוקיך, אמר ליה: ונתתי את נקמתי  -לארבע רוחות השמים 

באדום ביד עמי ישראל וגו', אמר: קודשא בריך הוא בעי לחרובי ביתיה, ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא! ערק 

  מיניה ר"מ. ואזל ואיגייר, ונפק
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 �קיסר מגיע להחריב את ירושלי� לאחר המעשה של קמצא ובר קמצא. לפתע הוא רואה 'ינוקא' אחד נירו

הבי�  ישראל". נירו� קיסר עמי ביד באדו� נקמתי את לו הינוקא: "ונתתיאמר ואומר לו: פסוק לי פסוק!. 

 מר שהוא לא יתנק� בו אח"כ עלישראל עכשיו, אבל זה לא אופגע בע� שאולי הקב"ה רוצה שהוא י מיד 

  מאיר.  'ריצא ממנו ולימי� לכ� נירו� מחליט להתגייר  .עשההוא מה ש

   :12, שעליה� מסופרחנינא ובעלה של ברוריה 'רמאיר שהוא חותנו של  'רמנירו� קיסר יצא 

 בריונים שהיו מצערים אותו)(לרבי מאיר היו שכנים  הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא

 ברוריא ליה אמרה (היה מתפלל עליהם רבי מאיר שימותו) .דלימותו היכי כי עלויהו רחמי מאיר רבי בעי קא הוה

כי כתוב  –מדוע אתה עושה כן  - ברוריה –(אמרה לו אשתו  חטאים יתמו ד)"ק (תהלים: דכתיב משום -? דעתך מאי: דביתהו  ורשעים: דקרא לסיפיה שפיל, ועוד (הרי כתוב חטאים ולא חוטאים) !כתיב חטאים? חוטאים כתיב מי ,"יתמו חטאים?)

 עוד ורשעים - בתשובה דלהדרו עלויהו רחמי בעי, אלא? אינם עוד ורשעים - חטאים דיתמו כיון, אינם עוד

  .(ביקש עליהם רחמים וחזרו בתשובה) בתשובה והדרו עלויהו רחמי בעא. אינם

זה  –אות!  י�מצער הבריוני� האלו: אתה חושב שואומרת לו מאיר 'רעומדת מול בעלה הקדוש ברוריה 

את הרומאי� אתה יודע באיזה ייסורי� נטלו  הצטער?!נקרא צער? אתה יודע איזה צער אבא שלי 

אלא , תבי� שהמטרה היא לא להשמיד את החוטאי� ג� א� זה קשה ל! !נשמתו? תלמד מאבא שלי

  "ברכי נפשי את ה' הללויה". אפשר להמשי! ולומר אי�, רק אז תשמיד את החט

 ,ואפילו הרשע הגדול ביותר ,היא אומרת לר' מאיר ולנו שכל אחד, מקיימת את צוואת אביה בעצ�ברוריה 

לא רק יכול, אלא אנחנו צריכי� לדאוג לכ! ולהתפלל שהוא יחזור הוא יכול לחזור בתשובה. אבל 

ואי! אפשר להפ! כל דבר מהשורש הרע , לדאוג ללמד את כול� מה זה ספר תורהבתשובה. אנחנו צריכי� 

שאפילו ה� יכולי� לשנות הבינו ה'קלצטונירי' וג� ג� נירו� קיסר שלו אל השורש העליו� הכי גבוה שלו. 

כי , לכ� 'הכנסת ספר תורה' נקראת כ!צרי! לחיות במציאות של ספר תורה.  רק עולמ�.כל ברגע אחד את 

תורה", ספר "הכנסת לפחות נעשה אז נו, יחנינא שספר התורה מונח בחכ 'רכולנו לא במדרגה של  הרי

  התורה אל תוכנו. נכניס את 

  אל אחד ושני עולמות �

 מזומני� וקלצטונירי תרדיו� ב� חנינא רבי: ואמרה קול בת לאחר שקפצו ר' חנינא והקלצטונירי לאש יצאה

�לכאורה  .שני� בכמה עולמו קונה ויש, אחת בשעה עולמו קונה יש: ואמר רבי בכה. הבא העול� לחיי ה

נראה שאכ� ישנ� שני עולמות, עול� הזה ועול� הבא שמעבר לעול� הזה. אול� בהתבוננות מעמיקה 

  יותר הדברי� מקבלי� נופ! נוס".
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באומרו: איים עליו החוקר באקדח  במהלך אחת מחקירותיו מסופר על הרבי הריי"צ בתקופת מאסרו, 

'הצעצוע הזה שינה את דעתם של רבים'. השיב לו הרבי: 'הצעצוע הזה יכול להרתיע מי שיש לו עולם אחד 

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

כל בא. הבלעול�  להגיע יות בעול� הזה ואח"כלא רק לחג� יחד, עולמות הלחיות בשני ישנה אפשרות 

והתוכ�  המציאות היא העול� הזה, אבל המהותרק של עול� הבא.  לחיות במציאותנית� שניה בעול� הזה 

הריי"צ זה היה  רביבנסתר שני עולמות ואלוקי� אחד, אצל ה ישבאמת עול� הבא.  לכל אחד שייכי� ל

מסתדרי� כמו שהוא . לכ� כשהדברי� לא הזה יכול לעזור רק למי שיש לו עול� אחד 'הצעצוע' בנגלה.

,�   .יש לו אלוקי� אחד % אז הוא פשוט מחלי" אלוקי�. אבל מי שיש לו שני עולמות תכנ

א� הוא היה חי רק בעול� אחד אז כשהרומאי� , עולמותהחנינא הוא הדוגמא למי שיודע לחיות בשני  'ר

ג� חי בשני עולמות ולכ� מעט בלימודו. אבל רבי חנינא צרי! ל גזירה על לימוד התורה הוא היההגזרו את 

להופיע את בחינת עול� הבא בעול� הזה. דווקא מתו! צרי! אז א� בעול� הזה קצת קשה ללמוד תורה, 

התעלות למקומות רוחניי� נשגבי�. לכ� שני� שיושבי� הקושי אפשר להגיע למדרגות הכי גבוהות ול

אד� צרי! תמיד לעלות ולהוסי" הכי , אבל התורה לא ביניה� אז ממילא זה מושב לצי�  ולומדי� תורה

ולהופיע עוד אלוקות בעול�, וברגע שהוא לא עושה את זה ונשאר במקו� הקבוע שלו השכינה לא שורה. 

  וכשהשכינה לא שורה אי� כזה דבר שיש ריק, ממילא זה נהיה למושב לצי�. 

  מעות של פורים  �

בוודאי שהוא לא שואל א� יהיה לו חלק ', ?מה אני לחיי עול� הבא'יוסי:  'רחנינא בא ושואל את  'רכש

  יש לו ש�? בדיוק שחי במדרגה כ"כ גבוהה, איזה חלק  ,יוסי 'ראלא הוא שואל את , לעול� הבא

העול� הבא בעול� הזה?  ? הא� הצלחתי לחיות אתהגעתי למדרגה הזו של ההיפו!באמת הא�  ,כלומר

ר' חנינא סיפר לו סיפור שקרה לו, כ! יהיה אפשר ממבקש יוסי  'ר ,'?ליד! בא מעשה כלו�'יוסי:  'רענה לו 

סיפור על דווקא מבקש , אבל עכשיו הוא יודע ללמוד תורה חנינא 'רשיוסי יודע ש 'ר לבחו� את מדרגתו.

 'ריוסי רוצה לבדוק הא� ל 'ר', ותורה ומעשי� טובי� בלבד'. כי בשעת מותו של אד� אי� לו אלא מעשהמעשהמעשהמעשה

  ? טובי� חנינא יש ג� מעשי�

עד  '.לעניי� וחלקתי� צדקה של במעות לי נתחלפו פורי� של מעות' תשובתו של ר' חנינא מופלאה:

לחיות במציאות של היפו!, לחיות את העול� הבא כא� בעול� הזה. אבל  %דברנו במושגי� גבוהי� עכשיו 

חנינא  'רבא או אז ? הזאתמגיע למדרגה  % האד� הפשוט %אני אי!  :כל אחד מאתנו צרי! לשאולבפועל, 

אפילו כשנותני� , שאפילו במעשי� הכי פשוטי� אנחנו יכולי� לחיות את העול� הבא בעול� הזהומלמד 

תורה! לכ� זה בכלל לא מעשה  בטעות את הכס" של האוכל לעניי�, אפשר לחיות במציאות של ספר

תורה, המעשי�  יות במציאות של ספרחנינא כדי לח 'ריוסי או  'רלא צרי! להיות פשוט, זה מעשה עצו�! 

   הפשוטי� ה� מה שקובעי�. זה הפשט של "יש קונה עולמו בשעה אחת".
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ושגי� גדולי� ולא במילי� לא במכי ', גורלי יהי ומגורל! חלקי יהי מחלק!, כ� א�': יוסי 'רלו  אמר

קודות הכי פשוטות ובעבודת המידות של האד� אלא בנ מפוצצות אפשר לחיות עול� הבא בעול� הזה.

  בשעה אחת. את העול� אפשר לקנות את 

  חוקה חקקתי �

נחזור מעט אחורה, כשר' יוסי הוכיח את ר' חנינא על כ! שהוא לומד תורה ובכ! הוא מסכ� את הציבור, 

 ל! אומר אני': ואמר להתקשה לקבל את התשובה הזאת ויוסי  'ראמר לו ר' חנינא: 'מ� השמי� ירחמו', א! 

חנינא שזה לא  'ריוסי לא בא להגיד ל 'רבוודאי ש?!'. ירחמו השמי� מ� לי אומר ואתה, טע� של דברי�

 כס" לא לאד� לו מלוי� אי� אד� של פטירתו שבשעת'היה זה שאמר: הרי הוא , וא לומד תורהבסדר שה

 חנינא 'רא אמר לאלא הו', בלבד טובי� ומעשי� תורה אלא ומרגליות טובות אבני� ולא זהב ולא

א� כי זה מנוגד לכל המציאות העכשווית, אבל , הוא טועה , ע"פ ההיגיו� הבריא,שבדברי� של טע�

  הוא צודק.  %של חוקה המציאות היא מציאות 

והמכתב מכתב אלוקי� כי ", של היפו! –תורה  לחיות במציאות של חוקה זה לחיות במציאות של ספר

ספר התורה באמת נכתב ע� דיו על עורות מעובדי�, אבל כשה� חרוטי� על , 13הוא חרות על הלוחות"

  הלוחות מדובר במשהו אחר לגמרי.

חוקת התורה זה לא רק דברי� גבוהי� ויפי�, ", אד� כי ימות באוהל "זאת חוקת התורהזה הפשט של 

של  ת קיי� רובדאלא זה אפילו בדברי� הכי פשוטי� ונמוכי� כמו טומאה וטהרה. בכל מצווה יכול להיו

  רובד עמוק של חוקה. ג� אבל יש , הבנה

קוד� כל  ,אומות העול� אנחנו צריכי� לדעת לענות את התשובות מוללכ� חייבי� את אומות העול�. כי 

כתוב 'ואי� ל! מדוע  % א! ג� לאחר הבנה זו השאלה על רש"י עומדת במקומהלעצמנו ואח"כ ג� לה�. 

   עליה'? לערערלערערלערערלערעראחריה' ולא 'ואי� ל! רשות  להרהרלהרהרלהרהרלהרהררשות 

מהרהרי� כי א�  ,אחר החוקה להרהרשאסור (כדאי למצוא מקור) ומסביר הרב חרל"פבשאלה זו נוגע 

הישירה של התהלי! . התוצאה המצוה כבר לא תהיה חוקה כבר יהיה טע�וא� מתחילי� למצוא טע�, 

 ר לא יעבוד את ה' אלא את השכל שלו.האד� כב ,הקשר לתורה יהיה רק בגלל הסבראשהזה הוא 

 ל! ואי� חוקה חקקתי %תמיד באמונה תמימה פשוט צרי! להישאר לכ� אסור אפילו להרהר בכ!, אלא  

  אחריה. להרהר רשות

כל אחד בכל שניה מחייו יכול להפ! את המציאות מהמקומות , כל אד� יכול להיות ספר תורה בפני עצמו

מאמי� בקב"ה האד� "חוקת התורה". א� בהכי נמוכי� אל המקומות הכי גבוהי�. הכול מתחיל מהאמונה 

לחיות החיי� הוא יוכל בלב של�, ועושה בלב של� ג� את החוקות, אז ג� ברגעי� האחרוני� של 
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  שמות פרק ל"ב פסוק טז'. 
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קוראי� בתורה, לומדי� את התורה, מנשקי� את התורה, עלינו  תורה. בכל יו� שאנו במציאות של ספר

  ומה� לחיות את העול� הבא בעול� הזה.  –לקחת תמיד ממנה את הכוחות הללו 

   שנזכה. 


