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 שליט"א מרדכי אלוןהרב 

 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 
 

לראות את הנולד  -פרק שני )ב'( 

 הלכות תפילה

רבי שמעון בן נתנאל, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, שאמר 

שהדרך הטובה אשר ראוי שידבק בה האדם היא 'רואה את 

הנולד', אומר בהמשך הפרק משנה נוספת התמוהה בעצם 

מיקומה במסכת וגם בהקשר שיש בין חלקיה. כל אחד 

מתלמידיו של רבן יוחנן מצוטטים בהמשך הפרק באמירתם 

חלקים, אשר כולם כולם מייצגים ערכים  המחולקת לשלשה

ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך ' -בסיסיים בתורה, ביהדות. למשל 

ְוָכל ַמֲעֶשיָך ִיְהיּו  ..ְיִהי ָממֹון ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך ְכֶשָלְך.' ', ְכֶשָלְך

וכו'. לעומת זאת ' ְוַדע ַמה ֶשָתִשיב ָלַאִפיקֹורֹוס', 'ְלֵשם ָשָמִים

 -דבריו של רבי שמעון הם 

ה.  ּלָ ְתפִּ ַמע ּובִּ יַאת ש ְ ְקרִּ יר ּבִּ ְמעֹון אֹוֵמר, ֱהֵוי ָזהִּ י ש ִּ ַרּבִּ

ים  א ַרֲחמִּ ּלָ ַבע, אֶׁ ְתָך קֶׁ ּלָ פִּ ַעׂש ּתְ ל, ַאל ּתַ ּלֵ ְתּפַ ה מִּ ַאּתָ ּוְכש ֶׁ

ֱאַמר ּנֶׁ רּוְך הּוא, ש ֶׁ קֹום ּבָ ְפֵני ַהּמָ ים לִּ י ַחּנּון ' (יואל ב) ְוַתֲחנּונִּ ּכִּ

ָחם ַעל ָהָרָעה ד ְונִּ סֶׁ ם ְוַרב חֶׁ יִּ ְך ַאּפַ רֶׁ י 'ְוַרחּום הּוא אֶׁ הִּ . ְוַאל ּתְ

ְפֵני ַעְצָמךְ  ע ּבִּ  1.ָרש ָ

החלק הראשון נשמע כהלכות תפילה ולא ברור מה מקומם 

של הדברים הללו כאן במסכת אבות, מסכת 'דרך ארץ', לא 

סגנון של הלכות. החלק השני של המשנה מדבר על 

התפילה, שלא יהיה קבוע ומאולץ. אגב, הפסוק אותו מצטט 

 -רבי שמעון, פותח במילים 

֙ם ְוַאל ְר֤עּו ְלַבְבכֶׁ ל ְוקִּ ּובּו אֶׁ ם ְוש ׁ֖ ְגֵדיכֶֶׁ֔ י 'ה   ּבִּ ִּֽ ֶ֑ם ּכִּ ּון  ֱאֹלֵהיכֶׁ ַחּנ֤

֙ם ְוַרב יִּ ֙ ְך ַאּפַ רֶׁ ֤ ּוא אֶׁ ם ַעל ְוַרחּו֙ם הֶ֔ ָחׁ֖ ד ְונִּ סֶׁ ה חֶֶׁ֔  2.ָהָרָעִּֽ

תחילת הפסוק חשוב להבנת הדברים. בהמשך נראה איך 

נשמע  -'אל תהי רשע בפני עצמך'  -והחלק השלישי בדבריו 

בכלל לא קשור לשני החלקים הראשונים שמדברים על 

 התפילה. 

 ארגז כלים ושמו תפילה

                                                           
1
 אבות, ב', י"ג.  

2
 יואל ב', י"ג.  

יש כאן דבר מופלא. כל אחד מהתנאים, תלמידי רבן יוחנן, 

יע מביא במשנה שלו את 'ארגז הכלים' שמסייע לאדם להג 

לאותה דרך ישרה שכל אחד בחר כזו שצריך האדם לדבוק בה. 

הוא צריך להסביר מה  -למשל, כשרבי יהושע אמר 'חבר טוב' 

 -מפריע לאדם להגיע לחברות טובה, ולכן הוא אומר 

ן  ת ָהָאָדם מִּ ין אֶׁ יאִּ ּיֹות מֹוצִּ רִּ ְנַאת ַהּבְ ר ָהָרע, ְוׂשִּ ן ָהָרע, ְוֵיצֶׁ ַעיִּ

.ָהעֹוָלם
3  

כך הם גם דברי רבי שמעון שדבריו לא פחות ממדהימים. רק 

נזכור כי 'הרואה את הנולד', כפי שלמדנו, הוא הכח לראות 

ולהבין שהכל מתהווה כל פעם מחדש, שאין ייאוש כלל, כי 

הקב"ה מחדש בטובו מעשה בראשית בכל רגע וגם דבר 

תמיד יכול להיוולד מחדש. כדי  -שנראה לי כזקן וחסר סיכוי 

שאדם יוכל לממש את זה, להגיע לזה ובאמת לראות את 

 התפילה.  -הנולד, אומר רבי שמעון, יש ארגז כלים ושמו 

 כֹזהר הרקיע מזהירים

קריאת שמע ותפילה שונות משאר המצוות בכך שאם לא 

 -בפסוק הראשון ובברכה הראשונה  -כיוונת לפחות בתחילתן 

כל המצוות כנראה שלא יצאת ידי חובתן כלל. לכתחילה 

צריכות כוונה אבל אפשר בהן לצאת ידי חובה גם בלי הכוונה, 

 מה שאין כן בתפילה ובקריאת שמע.

 -התפילה מעבירה את רוע הגזרה כי היא העבודה שבלב 

והתפקיד הפנימי שלה הוא להביא את האדם  -'קרעו לבבכם' 

להאמין שאפשר להפוך הכל. אבל כדי שהיא תצליח היא 

בודה שבלב. לאמירה 'הוי זהיר בקריאת שמע' צריכה להיות ע

 To Be‘'זהיר' זה גם  -שאומר ר' שמעון יש משמעות כפולה 

Careful’ זהיר,  -הכח שלי להאיר, להיות מואר  -, אבל גם

זוֵהר, מלשון ֹזהר. תקבל את הכח שלך מקריאת שמע 

ומהתפילה שלך. אם תהיה זהיר בקריאת שמע שלך לפי 

 -ון, ותגיד אותה כמו שכתוב בהלכה הפירוש הפשוט, הראש

חד', בכוונה -'א-בכוונה, בבירור, בלי לבלוע מילים, להאריך ב
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 אבות שם, י"א. 
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שהקב"ה שולט בכל שבעת הרקיעים ובארץ והוא אחד 

תגיע להיות 'זהיר'  -בעולמות ותפנים את ה'אין עוד מלבדו' 

גם לפי הפירוש השני. אם באמת תפנים את התפילה, שהיא 

 תוכל לראות נולד.  -פנימית באמת  תהפוך להיות עבודה

 אין קביעות אצל הקב"ה

אכן זה מסובך להגיע לתפילה  -אך אז בא רבי שמעון ואומר 

אי אפשר לתזמן  -שכזו. כי תפילה כזו, אמיתית ופנימית 

 -אותה. זה לא בא 'כבקשתך', בכל פעם שצריך להתפלל 

והרי ההוראה הייתה להיות זהיר בקריאת שמע ובתפילה, 

לומר לקבוע לה מקום קבוע ומועד קבוע, לכן ממשיך רבי כ 

'כשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע אלא  -שמעון ואומר 

 תחנונים לפני המקום'.

מכירים  - 4ודאי שצריך גם לקבוע מקום אבל הפירוש הוא כזה

את זה למישהו 'קביעות' בעבודה? זה שאי אפשר לפטר אותו, 

לעומת זאת מישהו אחר שאין יש לו איגוד מקצועי מאחוריו. 

הוא כל כך משתוקק לקבל מקום, לקבל קביעות.  -לו קביעות 

דע  –כשאתה מתפלל אל תבוא כמו אחד שיש לו קביעות 

שאין לך זכויות ואף אחד לא מבטיח לך שום דבר. הכל יכול 

 -להתהפך ברגע אחד. הכל יכול להיוולד מחדש. זאת הבשורה 

לא מה שהיה. אתה חושב שיש שום דבר לא קבוע, שום דבר 

מי אמר שזה תקף? לתפילה אתה בא חדש  -לך 'זכות אבות'? 

כן, אפשר לפטר אותך, אבל מצד שני אפשר להפוך  -לגמרי 

'קרעו לבבכם'. את  -את הכל. אתה יודע מה הקב"ה רוצה? 

 הלב שלך.

 תאמין בעצמך!

צריך זמנים קבועים לתפילה כדי  -'אל תעש תפילך קבע' 

לה לא תהפוך לאיזה אירוע נדיר של פעם בחיים, אבל שהתפי

כשאתה עושה את זה זאת עבודה. תרגיש את זה בלב. 

להרגיש לא קבוע בתפילה, בלי קביעות, בלי בטחון כלכלי 

 מאחורי.

 -נו, אז איך גורמים לזה להצליח? התנאי שזה יצליח הוא אחד 

שתאהב את עצמך. שלא תחשיב את עצמך כרשע. שתבוא 

וי עצמי טוב, עם אמונה אדירה בעצמך, אמונה שהקב"ה בדימ

מאמין בך. כי התחושה הזו של חוסר קביעות יכולה חס 

 -וחלילה להביא לפחד אדיר, אם אדם לא ידע לאזן את זה, לכן 

 'ואל תהי רשע בפני עצמך'.

 זהו ארגז הכלים של רבי שמעון בן נתנאל לראות את הנולד.
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 .ע"פ פירוש החסיד יעב"ץ  
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שישים דקות -)ג'( פרק שני 

 'אם למדת תורה הרבה'

הפרק השני של מסכת אבות מסתיים בדבריו של רבי טרפון, 

  -גם הוא מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי 

יָך  ן הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ֹלא ָעלֶׁ ה בֶׁ ְגמֹור, ְוֹלא ַאּתָ ָלאָכה לִּ ַהּמְ

ים ָלְך  ה, נֹוְתנִּ ם ָלַמְדּתָ תֹוָרה ַהְרּבֵ ה. אִּ ּנָ ּמֶׁ ֵטל מִּ ּבָ ין לִּ חֹורִּ

ַכר  ם ָלְך ׂשְ ּלֶׁ ש ַ ּיְ ָך ש ֶׁ ַעל ְמַלאְכּתְ ֱאָמן הּוא ּבַ ה. ְונֶׁ ָכר ַהְרּבֵ ׂשָ

יד ָלב ָעתִּ ים לֶׁ יקִּ ל ַצּדִּ ָכָרן ש ֶׁ ן ׂשְ ָתְך. ְוַדע, ַמּתַ ֻעּלָ  5.ֹואּפְ

ענין לימוד התורה התחיל אצל רבן יוחנן בן זכאי, הרב, שכזכור 

'אם למדת שכר הרבה אל תחזיק טובה  -למד את תלמידיו 

לעצמך', והפרק מסתיים ברבי טרפון שמשמיע לנו 'צפירת 

 'אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה'. -הרגעה' 

 מרגיע או מלחיץ?

טרפון הגדול מתחילים  אלא שדבריו 'המרגיעים' של רבי

 -במשפט שנשמע דווקא קצת מלחיץ 

ים  ה, ְוַהּפֹוֲעלִּ ָלאָכה ְמֻרּבָ י ַטְרפֹון אֹוֵמר ַהּיֹום ָקֵצר ְוַהּמְ ַרּבִּ

ת ּדֹוֵחק יִּ ה, ּוַבַעל ַהּבַ ָכר ַהְרּבֵ ָ ים, ְוַהׂשּ  6.ֲעֵצלִּ

הרב מברטנורא ומפרשים נוספים מסביר גם המשנה הזו 

בעל הבית, הקב"ה, דוחק  -רה בעיקר על ענין לימוד התו

'והגית בו יומם ולילה', והיום מתקצר והפועלים  -ואומר  

 עצלים...

המושג 'היום קֵצר' מזכיר לנו גם את דבריו של רבי אליעזר 

  -שאמר לעיל בפרק 

יָתָתךְ  ְפֵני מִּ ָחד לִּ ּוב יֹום אֶׁ  7.ְוש 

 -הגמרא במסכת שבת מביאה 

אדם יודע איזהו יום שאלו תלמידיו את רבי אליעזר: וכי 

  8ת?ימו

איך אדם יודע, איך הוא אמור להרגיש, שזהו היום שלמחרתו 

'תפסתם אותי. תפסתם  -הוא ימות? ענה להם רבי אליעזר 

  -את הנקודה. בדיוק לזה התכונתי' 

אמר להן: וכל שכן, ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא 

 9.כל ימיו בתשובה

 -שרבי טרפון בא להגיד אף יותר מזה  10במפרשים מופיע,

לפעמים יש ימים ארוכים, כמו ימות הקיץ, ואז יש תחושה 

                                                           
5
 אבות ב', ט"ז.  

6
 שם, ט"ו.  

7
 שם, י'.  

8
 שבת קנ"ג.  

 
9
 שם. 

10
 ., שםעי' פירוש רבנו עובדיה מברטנורא  

'היום קֵצר'  -שיש עוד הרבה זמן. אבל עכשיו, אומר רבי טרפון 

אנחנו נמצאים בימים שמתקצרים עוד ועוד, הימים הכי  -

 'אוטוטו שקיעה'.  -קצרים של השנה וממש אין זמן 

ם רבי טרפון? הוא מנסה להרגיע או אז מה אומר פה בעצ

 להלחיץ אותנו?

 דרך למעלהב

 - 11רבי נחמן מברסלב מסביר את הדברים באופן כל כך מתוק

לנו נדמה שרגע המוות הוא רגע מפחיד ביותר. הסוף. אך בואו 

נדמיין לעצמנו אדם שמגיע זמן הסתלקותו מן העולם, ומגיע 

טוב עם זקן לבן אליו מלאך ללוותו בדרך חזרה למעלה, מלאך 

'יהודי יקר, יש לך  -שרגע לפני שהוא נוטל את נשמתו אומר לו 

 עוד שישים דקות לנצל פה בעולם הזה'. 

נניח שהיהודי הזה שבע ימים, שהוא בן מאה ועשרים, ואומר 

'אתה צריך להחליט מה אתה עושה בשעה  -לו המלאך 

שנותרה לך'. הוא אמנם בן מאה ועשרים אבל הוא עדיין 

 -שיא כוחו, יש לו עסקים לא סגורים, ענינים לא פתורים ב

הוא מסוכסך עם מישהו שחתך אותו ברמזור, יש לו מלחמה 

עם העיריה לגבי גובה הארנונה, גם וועד הבית חייב לו כסף 

מה הוא יעשה בשישים הדקות  -ועוד ועוד. עכשיו נדמיין 

ד האחרונות שנותרו לו? האם הוא ימשיך לריב עם אותו אח

שחתך אותו ברמזור ופקידי העיריה או שמא הוא יכנס את כל 

ילדיו, נכדיו וניניו יעביר איתם את רגעיו האחרונים, ויחלוק 

ברור שהוא יהיה עם משפחתו.  -איתם את מסריו האחרונים? 

אתה יודע מה גורם לך כל הזמן  -זה מה שאומר רבי נחמן 

מהם  לעסוק בדברים הטפלים, הלא חשובים ואתה נלחץ

עודפי הזמן שלך.  -ועומד על 'העקרונות' שלך ומתעצבן וכו'? 

'עודפי ייצור'. נדמה לך שיש לך הרבה זמן. אבל אם היית יודע 

בכלל לא היית סופר את  -שיש לך רק עוד שישים דקות 

 השטויות האלה. 

 זה כאן! -'לעתיד לבוא' 

נשארו לך שישים דקות, דקות שמחות, דקות  -'היום קצר' 

איך מצליחים לא להילחץ  -ובות. זהו 'התרגיל' של רבי טרפון ט

להפוך את מה שיש לי לכאילו היו אלו  -אלא בדיוק להיפך 

 שישים הדקות היחידות שלי כל ימי.

'ודע מתן שכרם של צדיקים  -והוא מסיים את דבריו ואומר 

תכף  'יד לבוא'לעת-ואם אתה חי את זה שה -לעתיד לבוא' 

 ל להיות אפילו עוד יותר גדול.זה יכו -מגיע 
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 .עיין ליקוטי מהרן תנינא ל"ג  
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תורה עם דרך ארץ - שלישי )א'(פרק 

בשיעורים על הפרק השלישי של אבות, נתמקד הפעם 

במשנה אחת, המשנה הגדולה שבסוף הפרק, העוסקת 

בדבריו של רבי אלעזר בן עזריה, שהיה נשיא ישראל. דבריו, 

 -המוכרים לרובנו וזכורים לנו כבר מאז שהיינו בגיל הרך 

 מחייבים הבנה מחודשת ועמוקה יותר מזו שהורגלנו בה. 

 בע מתורהנימוס שלא נו

  -נפתח בתחילת המשנה 

ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר ְלָעָזר ּבֶׁ י אֶׁ ץ - ַרּבִּ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ם ֵאין ּתֹוָרה ֵאין ּדֶׁ . אִּ

ץ ֵאין ּתֹוָרה רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ם ֵאין ּדֶׁ  12.אִּ

אפשר להבין מדוע 'אם אין דרך ארץ אין תורה'. אגב, זהו גם 

כי אם אין לאדם  -החלק מהמשנה שאנחנו נוטים לזכור 

והליכות אז גם התורה שלו לא יכולה להתקיים. זה  נימוסין

זה אפילו חילול ה' מי שכביכול יש לו תורה אבל  -ברור ופשוט 

האם  -אין לו דרך ארץ. אבל מדוע 'אם אין תורה אין דרך ארץ'? 

אנו לא מכירים אנשים מלאים 'דרך ארץ' שלא נובעת מתורה? 

היא לדרך ברור שיש, ובין אם הכוונה בביטוי 'דרך ארץ' 

ההתנהגות שלהם ובין אם לתרומתם לחברה, להתנדבות, 

יש הרבה אנשים עם  -מסירות עצמית לטובת העם וכיו"ב 

דרך ארץ, עם מוסר טבעי, אך לצערנו אינם בני תורה. אז מה 

 כוונת המשנה?

רעי ואהובי, הדוגמא הקלאסית לאדם שלא היה בן תורה 

מופלאה, הוא רבי  למרות שהיו לו מידות תרומיות, דרך ארץ

חז"ל  13עקיבא עצמו. 'מעולה וצנוע', מגדירה אותו הגמרא.

מספרים עליו את הדברים הללו בתקופה שקדמה ללימוד 

התורה שלו, ולא רק זאת אלא שבאותו זמן הוא ממש שנא 

את החכמים שנאה תהומית! אז מה הכוונה 'אם אין תורה אין 

  דרך ארץ'?

 מה שרצתה רחל

בתו של  14זה בדיוק מה שרצתה רחל, -אדיר  הפירוש לזה הוא

כלבא שבוע, לומר לרבי עקיבא; 'אני יודעת שאתה מעולה 

וצנוע, אבל מקור כל הטוב, המקור האינסופי של הכל הוא 

דבר ה' בעולם, הלא היא תורת ה'. נכון, לפעמים אנחנו לא 

מייצגים נאמנה את התורה, לפעמים נופלים פגמים בדרך, 

אבל אם ה'דרך ארץ' כרעיון רוצה לא להיות  - בשיווק, בהבנה

רק אפיזודה יפה אך זמנית, מין 'פילוסופיה של המוסר', 

אם היא חפצה ליצור  -'אתיקה יוונית' שהייתה ואיננה עוד 

על כל  15תנועת חיים שלמה, ממלכת כהנים וגוי קדוש,
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 אבות ג', י"ז.  
13

 כתובות ס"ב:  
14

 .כמופיע בפרק ו' באבות דרבי נתן  
15

 להבדיל מהבלחות פרטיות, חד פעמיות, של אנשים ספציפיים שהינם   

 יוצאים מן הכלל ואינם מעידים עליו      

לא יהיה לדרך ארץ הזו קיום  -הרי שאם אין 'תורה'  -מצוותיה 

  נצחי'.

כל דבר שהוא, כדי שיהיה לו קיום של נצח, חייב לנבוע 

מהנצח ולהיות מחובר אליו. רחל, בתו של כלבא שבוע, ראתה 

'חבל שזה  -ברבי עקיבא שהוא מעולה וצנוע כל כך ואמרה 

יתמסמס באיזשהו סיפור 'הירואי' על אדם ענק עם מידות 

זו יפות. איך אוכל להפוך את המידות הללו, את הדרך ארץ ה

'רבי עקיבא'? איך זה יהיה 'רבי עקיבא' הגדול -שאצלו, ל

שאולי בתחילה ימותו עשרים וארבעה אלף תלמידיו כי הם 

יפספסו משהו בנקודה, אך מכיון שזה נובע מתורה לאחר מכן 

יקומו חמישה תלמידים חדשים והם יעבירו את הכל לדורי 

תי הוא דורות וילמדו איך הכל הוא אינסופי?'. איך מוסר אמי 

לא רעיון יפה שמושפע מדברי חולפים שבחלוף הדברים 

 -נשאר הרעיון ולצידו כמה אנשים בודדים שנותרים מוסריים 

 אלא הוא עצמו נותר נצחי?

 נצחיות הדרך ארץ -התורה 

כדי שיהיה קיום נצחי לקיומיות של העולם, לתנועות 

הן חייבות להיות קשורות  -החברתיות ולתנועות המוסריות 

ם האינסוף והאינסוף הוא התורה. 'משה קיבל תורה מסיני' ע

אדם לחברו', שוודאי שייך לאישיות -ומרגע זה ואילך גם ה'בן

כדי שהוא יהפוך לנצחי וממשי ונעמוד בו גם  -של האנשים 

כשזה קשה ולא מובן, כדי שלא נוותר עליו כשאנחנו לא 

סר חייב לנבוע מאותה תורה. לפעמים המו -מבינים את זה 

הגדול ביותר מתהפך כשהשכל שלי לא מבין את זה. יבשות 

אבל אם אין תורה לא  -שלמות זרקו רעיונות של דרך ארץ 

 יהיה לדרך הזו קיום.

אין  -אין קיומיות לדרך ארץ, ואם אין דרך ארץ  -אם אין תורה 

 לתורה כח לעבור ולהשפיע פה בעולם.
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חכמה ויראה - פרק שלישי )ב'(

 תרתי דסתרי

 -נמשיך באמירה השניה של רבי אלעזר בן עזריה במשנה 

ְרָאה ם ֵאין ָחְכָמה ֵאין יִּ ְרָאה ֵאין ָחְכָמה. אִּ ם ֵאין יִּ  .אִּ

'תחליטו'. זה  -הילדים אומרים? זו אמירה יפה, אבל איך 

'יראה', התבטלות, -נראה, על פניו, כתרתי דסתרי. או ש

'חכמה' ואז המשנה אכן תהיה -ענווה, צריכה להיות קודמת ל

אי אפשר להגיע לחכמה בלי להיות קודם  -ברורה ומובנת 

האגו,  -בקבלת עול, ביראת חטא, ביראת שמים. ללא היראה 

ה מאמיתתה. אבל מה פירוש 'אם הגאווה, יסיטו את החכמ

אין חכמה אין יראה'? אדם לא יכול להיות ירא שמים בלי 

תחילת המשפט  -להיות חכם גדול? אז צריך להחליט מה נכון 

יש אנשים  -או סופו. מה פירוש 'אם אין חכמה אין יראה'? 

 מלאי יראה והדר, שאינם חכמים גדולים.

הסברו של האדמו"ר הרבה הסברים נאמרו כאן ואנו נלמד את 

לפי האדמו"ר הזקן, המשנה בעצם  16הזקן, בעל התניא.

'יראה',  -מדברת בשלשה שלבים בעבודת האדם את אלוקיו 

'יראה עילאה'. במילים של התניא, השלב הראשון -'חכמה' ו

הוא היראה היסודית, 'יראה תתאה', אשר רק איתה ניתן 

לה ותביא לרכוש חכמה. מתוך כך, החכמה הנרכשת הזו תתע

'חכמה עילאה' אשר ממנה כבר נוכל להעפיל לשיא -אותי ל

שהוא מעבר לכל החכמות והוא היראה העליונה, 'יראה 

 –עילאה'. נסביר 

 שלשה שלבים בעבודת ה'

'יראה תתאה' היא היראה שנובעת מההבנה שלי, מההכרה 

. אני רואה פה שלי, את המציאות, את העולם, את עצם הקיום

לומד ממנה לירא את האלוקים. העולם הוא זה את המציאות ו

שנותן לי להבין ולהתקדם בהבנה הזו שיש כאן משהו עליון, 

 ודווקא ההסתכלות -מלך מלכי המלכים שנמצא מעל הכל ש

יראת הרוממות הזו. ולהגיע ל בעולם מביאה אותי לתפוס הזו

יראה זו באה מתוך הכרת העולם וממנה היא מתגברת. 

  -הרמב"ם אומר 

בשעה שיתבונן האדם  ?והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו

במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו 

 ...שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר

וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא  ,לאלהים לאל חי

נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה 

אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו 

כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי 'שאמר דוד 

  17'.תזכרנו

                                                           
16

 מ"גפרק תניא   
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 רמב"ם הל' יסודי התורה, ב', ב'.  

זוהי היראה הבסיסית, עליה האדם צריך לעבוד בכל יום ויום. 

בו יהיה בטל אל החכמה, אך עדיין זו אחריה יכול האדם של 

הוא  -חכמה ברמה הראשונה שלה, שאף היא עולם ומלואו 

מתבונן בטבע, רואה את התורה, רואה איך חכמת האלוקים 

 היא כל העולם כולו. 

 הקומה העליונה

לאחר שאדם  -אבל עכשיו מגיעה הקומה העליונה יותר 

החכמה, רוכש, עוד ועוד, את היראה הבסיסית וממנה את 

הוא מתחיל לקבל במתנה מלמעלה את ה'חכמה העילאה', 

חכמה שהיא למעלה מכלי המדידה שהוא חשב שבכלל שיש 

לו. אלו הן הארות גדולות שאדם פתאום זוכה להן, השראה 

 גדולה, דברים שהוא מעולם לא חשב שיוכל להגיע אליהן. 

'יגעת', והחכמה והיראה -היראה והחכמה הראשונות הן ה

'מצאת'. 'מציאה' היא דבר שפתאום נוחת עליך -ות הן ההשני

אבל את זו הבסיסית,  -אתה אמנם יגעת במציאת החכמה  -

הראשונה, לא כדי למצוא את החכמה העילאה. לא חלמת 

בכלל שתוכל להגיע לכאלו מקומות גבוהים בכלי ההבנה שלך, 

ואילו עכשיו, פתאום 'נפתח לך המוח', מין בהירות כזו, אתה 

לט תובנות חדשות בהארה מלמעלה. ואז אתה זוכה קו

אתה מגיע ליראת ה', לא מפני  -למתנה הגדולה ביותר 

כי בכל זה אתה,  -שאתה מתבונן בעולם ומבין את המציאות 

אלא יראה עילאה. אם ננסה  -האגו שלך, עדיין תופס מקום 

להמשיל את זה ליראה מבשר ודם הדבר ידמה למעין עמידה 

יון, מופלא, שאתה לא מפחד ממנו, ויתכן שהוא מול צדיק על

אפילו לא רואה אותך. הוא בכלל לא מאיים, אלא אתה חש 

בלי שום הסבר.  -מהאמת הזו, מהגודל הזה  -רוממות כלפיו 

אתה פתאום 'מסמיק מיראה'. זו קדושה של דמות שמשדרת 

 'שיויתי ה' לנגדי תמיד'. זו היראה העילאה. 

 להסמיק מיראה

פירושו עוסק  -שנה שלנו. 'אם אין יראה אין חכמה' נשוב למ

בחלק העבודה שלנו, שם חייבים להקדים את היראה התתאה 

'אם אין חכמה אין  -ואז זוכים לחכמה. ואילו החלק השני 

עוסק בכך שמקבלים במתנה את החכמה העילאה  -יראה' 

 וממנה אף זוכים ליראה העילאה, המתנה העוד יותר גדולה.

אומרים שהמילה 'בראשית' שפותחת  18הר הקדושחז"ל בזו

'ֹבשת'. זו -'ירא' ו -את התורה, מורכבת בעצם משתי מילים 

'הסמקה' שהזכרנו קודם. בלי קשר לשום דבר שיש לי בו -ה

הבנה, יראת רוממות כזו עילאית שהדבר היחיד שיש לי הוא 

פשוט להסמיק ולהתבייש מאת גדולתו ית', לא בגלל שאני 

 כי זה בכלים שלי, אלא בלי 'כי' בכלל.מבין, לא 
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 תיקוני זהר פ"ג:  
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בינה ודעת -)ג'(  שלישיפרק 

 מילים שאינן נרדפות

 -נמשיך במשנתו של רבי אלעזר בן עזריה ונגיע לחלק הבא 

יָנה ם ֵאין ַדַעת ֵאין ּבִּ ם ֵאין  .אִּ יָנה ֵאין ָדַעתאִּ  . ּבִּ

יש שתי גרסאות למשנה הזו. לפי הגרסה הראשונה המצויה 

'אם אין דעת אין בינה, אם אין  -בידינו הדעת קודמת לבינה 

בינה אין דעת', אך לפי גרסת רש"י, רבנו יונה וראשונים 

'אם אין בינה אין דעת, אם אין דעת  -נוספים, הבינה קודמת 

אני מבין  -וק בהבנת המושגים  אין בינה'. לכן הפעם נעס

 -שמדובר כנראה בשני סוגים, שני חלקים, של קבלת מידע 

מה  -'בינה'. אבל צריך להבין את המושגים האלה -'דעת' ו

הבדל ביניהם ומדוע הם קשורים זה בזה. האם 'דעת' זה 

 'בינה' זו התבוננות? צריך עיון.-אינפורמציה ו

בספר   -בינה ודעת  חכמה, -שלמה משתמש במושגים הללו 

משלי והנביאים, הכתובים מלאים בהם ואנו מתפללים עליהם 

בתפילה, אך עלינו לדעת כי 'חכמה, בינה ודעת' הן אינן 

 מילים נרדפות. דעת איננה אינפורמציה בלבד. 

 יכולת ההתבטלות

  -חכמה מוסברת בראשונים כדבר שאני מקבל ממקור חיצוני 

ָכם  ע ָחָ֭ ַמ  ש ְ ַקח.יִּ ֶ֑ ף לֶׁ ֹוסֶׁ   19ְוי 

ם... ה ָחָכִּֽ ֵֹמַׁ֖ע ְלֵעָצ   20ְוש 

זוהי השמיעה מהרב, מהמורה, מהספרים או באופן היותר 

מה'. היכולת, הכח, -כפי שמובא בספרים זהו 'כח -עמוק 

ולהיות כלי לקלוט ממנו.  -להיות 'מה'  -להתבטל כלפי משהו 

תר אלא פנוי לקבל. את הי  -בלי כל האגו שלך והחוכמות שלך 

נשאיר לאחר כך. לכן אפשר לדבר על 'תינוק חכם'. אף אחד 

הוא עדיין בלול  -לא אומר שה'תינוק ידען' אלא שהוא חכם' 

אבל אתה מרגיש שהוא יותר חכם מהרבה אנשים מבוגרים. 

יפנית,  -כך למשל לאדם מבוגר יקח הרבה זמן ללמוד שפה 

ותר מהר ותינוק יקלוט את זה הרבה י -הולנדית או אפריקנית 

ובקלות, כי הוא כלי ריק, טהור, וטבעי לו לקבל מה שהוא 

 שומע. הוא לא משווה את זה לשפה אחרת שהוא כבר רכש.

להבין דבר מתוך דבר. בינה היא מלשון  -השלב הבא הוא בינה 

להתבונן  -לבנות, להתבונן. זה כבר מחקר, לעשות השוואה 

 בדבר ומתוכו להבין דברים נוספים. 

 מה חסר עכשיו?נו, אז 
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 משלי, א', ה'.  
20

 שם, י"ב, ט"ו.  

 להתקשר

הדעת. לא המידע, האינפורמציה,  -מה שחסר זה העיקר 

אלא היכולת להתקשר ולהתחבר לדברים שאני כבר חכם 

בהם, הדברים שהתבוננתי והבנתי אותם. כולנו כבר מכירים 

  -את הפעם הראשונה שהמילה הזו מופיעה בתורה 

ֹו וַ  ּתֶ֑ ש ְ ה אִּ ת ַחּוָ  ע אֶׁ ם ָיַדׁ֖ ָאָדֶ֔ ן...ְוָה  יִּ ת ַקֶ֔ ד אֶׁ ַ֙ה֙ר ַוּתֵ לֶׁ  21ּתַ

לא במקרה לזיווג, להתחברות שבין אדם וחווה קוראים ידיעה. 

ידיעה היא הכוח להתקשר כל כולך במשהו, כמו בזיווג. אני 

ועדין לא להיות  -יכול להיות חכם ולהתבונן בזה ובזה ובזה 

 קשור לדברים. הדעת היא הכוח שממנו תבוא ההולדה!

קושר במשהו אז 'על פי הדעה תהיה כשאני באמת מ

וההתקשרות הזו תוליד עוד ועוד. ההמשך בא מזה  22אהבה'

 שאני מצליח להיות קשור עם זה בדעתי.

הדעת הזו היא דבר גדול אך בשונה מהבינה והחכמה, הדעת 

מתארת את הקשר הנפשי שלי לדבר, והוא כמעט התכונה 

  הנפשית, ההעדפה הנפשית שלי.

 להולדההתעלות שמביאה 

אם אין את  -'אין אין דעת אין בינה'  -עכשיו נחזור למשנה 

החשק הבסיסי, החשק להתקשר עם משהו אז אין כוח 

ויכולת להתבונן בו. זוהי הדעת הראשונית, החשק ברמה הכי 

פשוטה, הילדותית כמעט. גם ילד לא גאון, עם יכולת הבנה 

וא בסיסית בלבד, כאשר הוא רוצה להבין משהו, כאשר ה

הוא יצליח להבין את הדברים הרבה יותר טוב  -משתוקק לזה 

מאדם מבוגר חכם שלא מרגיש שום משיכה או רצון להבין. 

לא שנסתם המוח אלא  -אם אין דעת אין יכולת להתבונן 

אין חשק  -פשוט אין חשק. זה קצת מעין 'דיכאון של המוח' 

שהו ולכן אין בינה. אפשר לראות את זה באופן ההפוך, כשמ

ואז הוא  -אוירה, אנשים שלידו  -פתאום גורם לאדם לחשק  

מתחיל להבין, רוצה להבין, 'נפתח לו המוח' והוא מבין דברים 

שלא היה מסוגל לקלוט אותם לפני כן. הדעת מביאה את 

 הבינה.

'אם אין בינה אין דעת'. כמו  -ואז מגיעים לחלק השני 

א גם היכולת הדעת אינה רק החשק הראשוני, הי -שפתחנו 

להפוך את הדבר שהתבוננתי בו למשהו שאני מוליד אותו, 

מחובר אליו. הבינה, כאשר היא כבר קיימת  -אני יודע אותו 

ואני מבין דבר מתוך דבר ואני מתעלה להבנה יותר ויותר 

מביאה לדעת, לרמה עצומה כזו של התקשרות וזה  -עמוקה 

  מביא לדברים גדולים בעולם, לדעת העליונה.

כח ההולדה שבא  -דעת הוא החשק תחילה ובשלב הסופי 

 מהחיבור בין חכמה, הבינה והדעת.
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 בראשית ד', א'.  
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 רמב"ם הל' תשובה, י', ו'.  
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