
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

      
 ידיעת השםהמצוה הראשונה בספר המצוות להרמב"ם היא מצות 

ייחוד שלמדנו עליה בחודשים שעברו, המצוה השנייה היא מצַות 
 , וזה לשון הרמב"ם ב"ספר המצוות":השם

הוא הצווי שנצטוינו בידיעת היחוד, והוא שנדע  והמצווה השניה,"
ַמע ' :יתעלה בתה הראשון אחד, והוא אמרו  יֵעל המציאות וסו  ּפש   שְׁ

ָרֵאל ה' א   ָחד·ִישְׁ ם תמצאֵ  ים. וברוב המדרשים ו, ד[]דבר 'ֹלֵהינּו ה' א 
, והרבה כגון 'על מנת ליחדני', 'על מנת ליחד את שמי' :אומרים

ת ועשה עמנו מה שלא הוציאנו מן העבדּו ,זה. כוונתם בדבר זה
ה, אלא על מנת שנהיה בדעת היחוד, לפי בָ טָ ה  הַ שעשה מן החסד וְׁ 

, 'ת יחודמצוַ 'שאנו מחוייבים בכך, ובהרבה מקומות אומרים 
כדי לקבל עליו ' :, לפי שהם אומרים'מלכות'וקוראים למצוה זו גם 

 ."כלומר ההודאה ביחוד וידיעתו –' עול מלכות שמים
אם מצַות ייחוד ה' היא רק לדעת שה' הוא אחד ולקבל עלינו עול 

ֵאִני ָנא מלכות שמים, מה ביקש עוד לדעת משה רבנו באמרו   "ַהרְׁ
ָך" ד  ב  ת כְׁ בקשתו זו קשורה לידיעת ייחוד השם( )וכבר למדנו ש ?א 

ַאִני "ומדוע מסרב ה' לבקשתו זו באמרו  )שמות לג, כ(:  ִכי ֹלא ִירְׁ
ברור אפוא שיש עומק לידיעת "כבודו" שהיא ידיעת "? ָהָאָדם ָוָחי

עצמו ואמתתו של בורא עולם. ברם, כיצד יש להעמיק בעניין זה? 
ון מקריאת שמע מה יש כאן לחקור? והאם די באמירת פסוק ראש

 כדי לצאת ידי חובת מצוה חשובה זו?
 :נרמזה בסוף דברי הרמב"ם לעילכבר  לשאלותינו תשובהה

אינסוף . הרמב"ם מלמדנו כי יש "כלומר ההודאה ביחוד וידיעתו"
מצוה זו, הראשונה והנמוכה ביותר היא רק ברוממותה של מעלות 

יד ביקום, שה' הוא אחד והמלך והאדון היח – "ההודאה ביחוד"
ובצר לנו יש לפנות רק אליו. וכל המעלות שמעל מעלה בסיסית זו 

טוהר מחשבתו, העמקתו לפי  של האדם: "ידיעתו"לפי הן 
 והשקעתו בלימוד על ייחוד השם.

 ה' אחד באחדות מהותית אמתית

את החלק הראשון של ספרו "מורה הנבוכים"  קדישהרמב"ם מ
ת ייחוד השם, אם באופן ישיר ואם בהכשרת הדעת להבנת למצוַ 

עיין בהלכות נ ,מהות מצוה זו עלייחוד השם. כדי להבין מעט 
שבהן הרמב"ם מבאר מצוה זו באופן יסודי התורה )א, ה ואילך( 

 :כל אדם חייב לידעאותו הבסיסי ביותר ש
תר על שנים, אלא אחד ולוה זה אחד הוא, ואינו לא שנים ולא י·א"

שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאין בעולם. לא אחד כמין 
שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות 

 ".ולקצוות. אלא ייחוד שאין כייחודו ייחוד אחר כמותו בעולם
ָרֵאל ה' א  כלומר,  ַמע ִישְׁ ָחד" ·"שְׁ ישראל  ַדעמשמעותו "ֹלֵהינּו ה' א 

אחד כפי שאומרים את  שהשם ננה רקאישה' אחד", וידיעה זו 
. כגון: כסא אחד, כתר אחד וכיו"ב יםשונעל עצמים " אחד"המושג 
כמו שאומר רבנו בחיי בספרו "תורת חובות הלבבות" )עמ'  אלא

ומעיר שם ָמרי יוסף קאפח: , "אחד במושגו האמתי" יג(: ה' הוא
"הכוונה להבדיל מן האחד המספרי שאין האחדות בו אלא מקרה 

אינה אחדות עצמית, וכן מן האחד המיני והאחד הסוגי וכל יתר ו
 .האחדים שבמושגו הפשוט של האדם"

בסדרה ממוספרת של חפצים, החפץ הראשון נקרא אחד, אך אין 
ּסּוַמן ראשון בשורת  הוא אחד במהותו, אלא הוא אחד בגלל ש 

החפצים, כלומר הוא אחד בגלל נסיבות חיצוניות ]=מקרה[ לא 
נקרא אחד, אך הוא כולל  מין החיבגלל מהותו האחדותית. וכן 

מסוים של בעלי חיים נקרא  סוגאינסוף סוגים של בעלי חיים. גם 
אחד, כגון סוג השור או החמור, אך כל סוג מהם כולל זנים רבים 

ן וגם הסוג אחדותם איננה של בעלי חיים מאותו הסוג. גם המי
אחדות עצמית אמתית, אלא רק לפי מושגיו הפשוטים של האדם, 

ָרֵאלובאמרנו  ַמע ִישְׁ " כוונתנו לומר שה' הוא האחד והיחיד "שְׁ
 באחדות אמתית מוחלטת שאין כמוה.

 ה' אחד מפני שאינו גוף, ואינו גוף מפני שאינו מוגבל

 ּוּלאִ " ה שם, וזה לשונו:הרמב"ם מוסיף ומבאר בהלכות יסודי התור
מנין היו גופין וגוויות, מפני שאין הנִ  ]הם[ הות הרבהֹל·היו הא

השווין במציאותן נפרדין זה מזה אלא במאורעין שיארעו הגופות 
 ."והגויות

מפני הות הרבה הם היו בהכרח גופות, ֹל·כלומר, אם היו הא
היא  ששוות במהותן, רבות ישויותבין שהדרך היחידה להבחין 

אורך, רוחב, גובה, כמות, איכות כגון: במדדים גופניים של מקום, 
לדוגמה, כדי להבחין בין מדינות שונות בגלובוס יש צורך  וכיו"ב.

לתחו ם אותן בגבולות מוגדרים וברורים, וגבולות אלה תוחמים 
חומרית לא ניתן להבחין בין -חומרי, בלי הבחנה פיסית-שטח פיסי

, שאם ה' יתעלה היה יותר מאחד הוא היה נמצאהישויות הללו. 
 ועתה יש לשאול: האם יעלה על הדעת שה' הוא גוף?בהכרח גוף. 

היה היוצר גוף  ּוּלאִ "הרמב"ם משיב לשאלה זו בהמשך ההלכה: 
וגויה היה לו קץ ותכלית, שאי אפשר להיות גוף שאין לו קץ. וכל 

שמו הואיל  להינו ברוך·וא חו קץ וסוף.ושיש לו קץ ותכלית יש לכ
 – העולם[ סובב תמיד=שהרי הגלגל ] ,חו אין לו קץ ואינו פוסקווכ

 ."חו כח גוףואין כ
כלומר, אם ה' יתעלה היה גוף היתה לו נקודת סוף, לכוחו ולחייו, 
שכל גוף מוגבל בכוחו ובחייו, ולא יעלה על הדעת שה' מוגבל 
בכוחו או בחייו, אלא הוא נצחי ובעל יכולת על הכל. וראיה לכך 

ֵמִחּיּות העולם והתמדת תנועתו,  –שאין מגבלה או סוף לכוחו 
 שאינו פוסק לעולם.

להשתלשלות ההוכחה לכך שה' הוא אחד: בתחילה נשים לב 
הרמב"ם מוכיח שאם ה' יותר מאחד הוא בהכרח גוף, ולאחר מכן 
הוא מוכיח שלא יעלה על הדעת שה' גוף מפני שאין גבול ליכולתו 
ולנצחיותו. נמצא, שנצחיות קיומו ואינסופיות יכולתו הן ראיות 

כלומר חדותו. לכך שאינו גוף, וההשקפה שאינו גוף היא ראיה לא
 שלילת מושגי הגשמות מהבורא יתעלה מובילה לידיעת ייחודו.

הואיל ואינו גוף לא " הרמב"ם מסכם את ההלכה במלים הבאות:
]=הגוף  יארעּו לו מאורעות הגופות כדי שיהא נחלק ונפרד מאחר

 מטבעו עשוי לחלוקה, להיפרדות ולהתפוררות לאינסוף חלקים[,
אחד. וידיעת דבר זה מצות עשה,  לפיכך אי אפשר שיהיה אלא

ָחד ה' ֹלֵהינּו·א   'ה' :שנאמר אנחנו למדים על ושוב  .]דברים ו, ד[" 'א 
חשיבות שלילת הגשמות במצות ייחוד השם, שהרי שלילת 
הגשמות )כלומר שאינו גוף(, מובילה בהכרח לתובנה ולדעה שהוא 

 אחד, שהיא מצַות עשה והציר של כל התורה כולה.

 בעמ' הבאהמשך 

 

 

 9, גי' לק"י

 חלק א – ת ייחוד השםמצו    הלוי יצ"ו-אדיר ב"ר יוסף דחוח

 תשע"ח שבט
ַטֵרי  בשכ"ט ִלשְׁ

 

 היו שותפים ללימוד משנת הרמב"ם!
, הלוי-בימי חמישי עם שלמה שוקר ואדיר דחוחלומדים 

מורה הנבוכים,  19:00עד  18:00-מ .גן-בביה"כ הרמב"ם ברמת
למוד ונזכה להאיר לאגרות הרמב"ם. בואו  20:00עד  19:00-ומ

 באורו המופלא והבהיר של הרמב"ם! את נפשנו
 

כוס תנחומין לידידנו היקר והטוב ר' משה ירימי הי"ו על מות 
אחיו היקר שמואל ז"ל. ה' ינחמכם נחמה שלמה ולא תוסיפו 
לדאבה עוד. ויהי נועם ה' עליכם ואור חסדו על צאצאיכם. 
 . תבורכו בברכת צור עולמים ובעתרת נעימות ושלומים



 

 
ת ייחוד השם  קודםהמשך מעמ'   חלק א – מצו 

 ראיה נוספת מרס"ג
הרמב"ם מביא ראיה לאחדות ה' מנצחיות קיומו ואינסופיות 

לתו מפני שהם ראיה לכך שאינו גוף, ולכן הוא בהכרח אחד. ויכ
רס"ג מוכיח שה' אחד באופן הבא: לא יעלה על הדעת שה' חומר 

לספירה ולמנייה והיו או גוף, שאם היה כן הוא היה בהכרח ניתן 
חלים עליו כל חוקי החומרים והגופות כגון: מוות, זקנה, חלוקה 

; ולכן מן ו')שהרי כל גוף מורכב מחלקים רבים(, חידלון, חולי וכ
 ההכרח לסבור שה' איננו גוף והוא אחד ומיוחד שאין כיוצא בו. 

וזה לשון רס"ג בספרו "הנבחר באמונות ובדעות" )עמ' פד(, שם 
רה "מצאתי מה שמו  ייחד פרק שלם למצות ייחוד השם: הוא 

היוצר[ כיון שהוא אינו ממינן =שהוא אחד ]...[. שעושה הגופות ]
]ממין הגופות, שאינו גוף[, והרי הגופות רבים, נתחייב שיהא הוא 

אחד, לפי שאם היה יותר על אחד יפול עליו המספר ונכנס בכלל 
 חוקי הגופות".

שלילת מושגי הגשמות מהבורא יתעלה נמצא, שגם לדעת רס"ג 
מובילה לידיעת ייחודו. ונסיים בדבריו של ָמרי יוסף קאפח בעניין 

"שכל זמן שלא השיגו  האדם ]את הקב"ה[ ייחוד השם, וזה לשונו: 
י גשמות או תארי גשמות, עדיין לא משולל מכל גשמות או דמויֵ 

"הש "]עלינו[ (; 37)הנבחר באמונות ובדעות, עמ' פ, הערה  יגו 
להתחקות ולחקור ולדעת אם אין במה שאנו חושבים זיק של 

טבעיים לבשר ודם )חי או -שניּות ]כגון ייחוס כוחות "רוחניים" על
לוה[ או הגשמה ]=כגון ·מת( או הערצה וכניעה לפניו כא

וחייבים שמייחסים לבורא מאפיינים אנושיים מכל סוג שהוא[, 
 (.4מ' קנב, הערה " )גן השכלים, עלטהר את מושגינו

ל? היעלה הלוי יצ"ו -אדיר ב"ר יוסף דחוח ו ָּ  על הדעת שה' יתברך ע 
זכורני שאחד מהרבנים הגדולים אנשי השם טען קבל עם ועדה, 

הנוראה בגלל שה' יתברך העניש את אבותיו יהודי אירופה בשואה 
הכנסת בשעת התפילה. זכורני את -שהם נהגו לשוחח בבית

החלחלה שאחזה בי כאשר שמעתי את הדברים האלה, ואת 
השאלה המהדהדת שניקרה במוחי: וכי יעלה על הדעת שה' יתברך 

הכנסת? -יעניש בעונש כל כך נוראי ולא מידתי על דיבורים בבית
ָרָכיו והלא כתוב בספר דברים )לב, ד(: "ַהּצּו ר ָתִמים ָּפֳעלו  ִכי ָכל דְׁ

ָּפט אֵ  מּוָנה ·ִמשְׁ לל א  ֵאין ָעו  ָיָשר הּוא"? וְׁ  ַצִדיק וְׁ
מאוחר יותר הבנתי שהשקפה זו לא רק שהיא כפירה בתורה 
ובפסוק מפורש שמעיד על יושר דיניו של הקב"ה, היא גם חירוף 

שהיא  וגידוף כלפי ה' יתעלה ויתרומם מכל הבלי הסכלים, מפני
למעשה מייחסת לבורא עולם פעולות של טירוף נקמני מרושע 
ללא כל זיק של צדק, ומציגה את ה' יתברך כאחרון אלילי 

ל" )איוב לד, י(. ·המלחמה היוונים. "ָחִלָלה ָלאֵ  ַשַדי ֵמָעו  ַשע וְׁ ל ֵמר 
ולכן, אין ספק בקרבי שאמירה משובשת כזו נובעת מהעדר דעת 

עצום מידיעת השם. ולא לחינם זעק ירמיה  חמור, שיסודו בריחוק
ָדעּוִני". ָרה ֹלא יְׁ ֵשי ַהתו  פְׁ ת   על "גדולי התורה" שבדורו )ב, ח(: "וְׁ

 ענישת נשים במיתה בשעת לידתן

"על במשנה במסכת שבת בפרק "במה מדליקין" נאמר )ב, ו(: 
ָתן, על שאינן זהירות בנידה,  ָשַעת ִלדְׁ שלוש עבירות נשים מתות בְׁ

ואם משנה זו כפשוטה קשה מאד להבין  בחלה ובהדלקת הנר".
אותה, שהרי איך יעלה על הדעת שה' יתעלה ַעָּול? )=עושה עוול( 

אשה באופן כל כך לא -היעלה על הדעת שה' יתברך יעניש אדם
 מידתי?

אמנם, ביחס לנידה השאלה פחות חזקה, מפני שהעונש על קיום 
"והעובר על ו שפוסק הרמב"ם: יחסי מין בעת הנידה הוא כרת, וכמ

)סה"מ, שמו(. ברם,  הלאו הזה אם היה מזיד הרי זה חייב כרת"
אפילו כרת לפי רבנו הרמב"ם איננו מיתה לגוף אלא מיתה לנפש, 
כלומר הכרתתה מחיי העולם הבא, ולכן גם ביחס לנידה השאלה 
במקומה עומדת: מדוע נאמר במשנה שה' מעניש את הנשים 

 ל עוון הנידה?עפיסית במיתה 

לעומת זאת, ביחס להפרשת חלה השאלה קשה מאד, שהרי מדובר 
ישראל בלבד, וכמו שכותב הרמב"ם: -במצַות עשה שחיובה בארץ

"מצוות עשה להפריש תרומה מן העיסה לכהן ]...[ אין חייבין 
ישראל ]...[ ובזמן שכל ]=רוב[ ישראל -בחלה מן התורה אלא בארץ

ישראל אינה -ן הזה אפילו בימי עזרא בארץשם ]...[ לפיכך חלה בזמ
)הלכות בכורים ה(. וכי יעלה על הדעת לחייב  אלא מדבריהם"

ישראל, -במיתה את מי שעובר על מצַות עשה שחיובה רק בארץ
 ובזמן הזה אף איננה מן התורה אלא מדברי חכמים בלבד?

אולם, נדמה שהשאלה קשה במיוחד ביחס להדלקת נר של שבת 
דברי סופרים, ואין לה אפילו שורש בתורה כמו שיש שכל כולה מ

למצַות הפרשת חלה. וכי יעלה על הדעת שאשה ששכחה או אפילו 
הזידה ולא הדליקה נר של שבת תתחייב מיתה משונה ונוראה 

ל" )איוב ·בעת לידתה? "ָחִלָלה ָלאֵ  ַשַדי ֵמָעו  ַשע וְׁ  (.שםל ֵמר 
 
 

 

 טעמי המדרש לחיוב המיתה

במדרש בראשית רבה עסקו בשאלה מדוע ניתנו לאשה שלוש 
המצוות הללו: נידה, חלה והדלקת הנר. התשובה שמובאת במדרש 

"נידה, מפני ששפכה דמו שלאדם הראשון די מזעזעת )פרשה יז(: 
שלעולם ]...[ חלה, מפני שקלקלה את אדם הראשון שהיה חלתו 
 ]...[ נר שלשבת, מפני שכיבתה נשמתו שלאדם הראשון".

בנוסף לכך, התשובה שמציע המדרש תמוהה לפי הפשט, מפני 
שממנה עולה כאילו האשה היא הפושעת היחידה בחטא עץ 
הדעת, שהרי כל האשמה מופנית כלפיה. זאת ועוד, אם דינה של 

יד לאחר חווה באמת כשופכת דמים, מדוע לא נתחייבה מיתה מ
החטא? וכנראה בשל הקשיים הללו הרמב"ם דחה מדרש זה וכמו 

 שנראה לקמן.

 טעמי הגמרא לחיוב המיתה

לב( עסקו ַבטעמים שבגינן נתחייבה –בגמרא במסכת שבת )לא
 –היא קלקלה בחדרי בטנה האשה מיתה, ביחס לנידה נאמר: "

וכמו שאמרנו העונש אמנם תמוה אך  לפיכך תלקה בחדרי בטנה",
איננו מופרך שהרי מדובר בחיוב כרת. ביחס לחלה ולהדלקת הנר 

"ראשית קראתי אתכם, על עסקי ראשית הזהרתי נאמר שם: 
על עסקי נר הזהרתי  –אתכם. נשמה שנתתי בכם קרויה נר 

הריני נוטל  –מוטב, ואם לאו  –אתכם. אם אתם מקיימים אותם 
 את נשמתכם".

ָרֵאל עם ישראל נקראו "ראשית" שנאמר בירמ ש ִישְׁ ד  יה )ב, ג(: "ק 
ה", והחלה נקראה "ראשית" שנאמר בספר  ֵראִשיתַלה'  בּוָאת  תְׁ

רּוָמה". מכל מקום,  ֵראִשיתבמדבר )טו, כ(: " ם ַחָּלה ָתִרימּו תְׁ ֵתכ  ִרס  ע 
גם בגמרא אין תשובה לשאלתנו, אדרבה היא ניצבת ומתחדדת, 

מידתי? והלא היעלה על הדעת שה' יעניש בעונש כל כך לא 
התורה העידה על יוצרּה בספר דברים )לב, ד(: "ַהּצּור ָתִמים ָּפֳעלו  

ָּפט אֵ  ָרָכיו ִמשְׁ מּוָנה ·ִכי ָכל דְׁ לל א  ֵאין ָעו  ָיָשר הּוא". וְׁ  ַצִדיק וְׁ

 דעת הרמב"ם ופירוש רש"י

רש"י בפירושו לגמרא מסביר מדוע נצטוו הנשים בשלוש המצוות 
כתשובה לכך את כל טעמי המדרש והגמרא  שנזכרו, והוא מעתיק

שהובאו לעיל, ומוסיף בשולי דבריו: "ועוד, שצרכי הבית תלוין 
"ונשים מֻצוו ת על בה". לעומתו, הרמב"ם פוסק כך )שבת ה, ג(: 

דבר זה יותר מן האנשים, לפי שהן מצויות בבתים והן העסוקות 
א רק את וָמרי יוסף קאפח מבאר שם: "ורבנו הבי במלאכת הבית".

הטעם המציאותי שבסוף פרש"י, והתעלם מכל לשון המדרש ]גם 
מדרש רבה וגם המדרש שבגמרא[, בהתאם לשיטתו שכל אותו 
התיאור של אדם וחוה והנחש בבראשית ב, הוא מונחים 
אליגוריים ]הנפש, החומר וייצר הרע?[ וכמ"ש במו"נ ]ב, ל[ ולא 

 .חוה האשה הטבעית היא שגרמה מיתה לאדם ]!["
מדברי ָמרי עולה, שכל סיפור חטא עץ הדעת איננו כפשוטו, ומכאן 
נלמד גם לגבי עונש המוות לאשה שאיננו כפשוטו, אלא הוא 
גוזמא שנועדה לעורר ולזרז את האישה לקיים את שלוש המצוות 

]במציאות חיים נורמאלית עיקר הבית -הללו, מפני שהיא עקרת
שהבעל הוא המפרנס הראשי[ ומצוות אלה מצויות תחת ידה 

 ובאחריותה.
 חדש! אתר אינטרנט "אור הרמב"ם"
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קאפח-/ גולי חוברי ב ץ?מֵ אַ תְׁ הִ י לְׁ לִ בְׁ  –ץ מֵ ת חָ ירַ כִ מְׁ  

ָבָריו,  ֵטַח דְׁ ֵיא שו  ר' ִיחְׁ
ָתיו ִליף ִמּלו   ַמצְׁ

ֵּפל, ַּפלְׁ  ּוִמתְׁ
סּוִקים,  ַתֵבל ִבפְׁ מְׁ

בּות  ַלה  ִהתְׁ ִלי  –בְׁ בְׁ
ֵבל... ַבלְׁ ִהתְׁ  לְׁ

ה  ַעם, ַכָּיא  ֵכי נ  ַדרְׁ ל בְׁ ַהכ  וְׁ
ַכָּיאּות אּות, וְׁ ַנשְׁ ִהתְׁ ָוה וְׁ ל ַגא  ָבב ש  ֹלא רְׁ ֵבר  לְׁ עו 

ה'  ש  ַמע  ָלָכה לְׁ ִריִשי –ַל'ה  ל ח  קו  ַסֵּפר בְׁ ָכל  ּומְׁ
ָין ז ה  ִענְׁ נו   –ַהָּידּוַע לו  בְׁ יו   ָהִאיִשי.ִמִנסְׁ

ל  ְך ש  ר  ד  ֵתיָמן, בְׁ ָתיו בְׁ בו  ָחֵמץ א  גּו ב  ֵאיְך ָנה 
ִכיָרה ַמָמש ָעָיה  מְׁ ת ַהבְׁ ֵתר הּוא א  ֵכיַצד ּפו   –וְׁ
ֵחר ָחָדש: סו   כְׁ

ִני  ת א  ִנּיו  ָדר ַבקְׁ ש א  ד  ָבר ֵמח  ל, כְׁ "ֵראִשית כ 
ַקֵמץ ָאר  מְׁ ִלים ּושְׁ ת, ַהַּופְׁ ל ָכל ָהעּוִגּיו  ִמיֵני ש 
ָחֵמץ.  ה 

ֵקן רו  ָסן לְׁ ת ַהַמחְׁ ִדי א  א  ָכל מְׁ ַתֵדל בְׁ  ִמשְׁ
ִציָאה  ִחיר מְׁ ַבר ָחֵמץ ִבמְׁ ָצא דְׁ מְׁ ַגם ִאם א   –וְׁ

ַמר 'ֵכן', ה  ֹלא א  ר  ָכל ִמקְׁ ִאם בְׁ ֵרי ָחֵמץ  –וְׁ ִדבְׁ
ַלאי  ִלי ַבמְׁ צְׁ צּוִיים א  ש ִניָסן -ֵמר אש –מְׁ ד  ח 

ם  ִחיֵריה  ִריד מְׁ ִלי ָלֵצאת ִמֵכַלי... –או   בְׁ
ִהירּות ִחּסּוָלם ִבמְׁ ָכְך ָאִביא לְׁ  וְׁ

רּות! ד ַבַתח  מ  ַּיע  ֵכר ש  ד מו  ֵרי ֵאין עו  ה   ש 
ַקֵבל ָשָכר, ה ֹלא א  ָנם ַעל ֵאּל  ִני ָאמְׁ  א 

ָמָחר! רּו לְׁ ֹלא ִיָּותְׁ ֵקם וְׁ ַסּלְׁ א  ָבל ָהִעָקר ש   א 
ַתר ַעד הַ  את 'נו  ָכל ז  ָהָיה ִאם בְׁ ר' וְׁ ק  ל  –ב  ש 

ָחג ב ה  ר  ִפין  ע  ָכל ִדכְׁ נּו לְׁ ִקיר  ַזי ַאפְׁ ֵּיֵתא,  –א  ש 
ַחק... ִישְׁ אַכל וְׁ ף  י  נּות! –ִחָנם ֵאין ָכס  ַדמְׁ ִהזְׁ  בְׁ

ָחֵמץ  ֵאִרית ה  ָכל שְׁ
נּות. ַבח   ש 

ִלי  ֵהא  –וְׁ ָנם יְׁ ָאמְׁ
ן ֵסד ָממו  פְׁ ָבל  ה  א 
ל הקב"ה ִעַקר  – ֵאצ 
ן! בו  שְׁ  ַהח 

נִ  זָֻמן ֹלא א  י מּוָכן ּומְׁ
ַתֵכר ִהשְׁ  לְׁ

ַשֵקר! ִמי ֹלא א  ת ַעצְׁ א  ָבד ש   ּוִבלְׁ

ַתי ָכל ַהָּיִמים  בו  ְך א  ר  ד   –ֵאֵלְך בְׁ
ל ָאָדם  ָתיו ש  נו  זו  צּוִבים  –ִמֵמיָלא מְׁ קְׁ

ִמים..." רו   ִממְׁ
ָבָריו, ת דְׁ ֵיא א  ָצה ר' ִיחְׁ ִהרְׁ ָתּה ֵעת ש   ָכל או 

ִשיב ָהַרב  ָכל ִמָּלה ִהקְׁ ב ָרב. –לְׁ ש   ק 
ל  – חו  ש  ִרים ִשבְׁ מְׁ ִחיֵאל ַהָּיָקר, ֵאין או  ב יְׁ "ר 

ָפָניו ַעם ָרב. ָאָדם בְׁ ַני נ  ָאזְׁ מּו לְׁ יָך ָנע  ָבר   ַאְך דְׁ
שּו  יָך ַיע  ש  ַמע  כְׁ ִרים ש  ח  ד סו  ִני ַמִכיר עו  ֵאינ 

ָּפָדה את ַהקְׁ ָכז  בּוָרם  בְׁ ִפיָכְך, ע  ִכיַרת –ּולְׁ  מְׁ
ִחיָדה. ְך ַהיְׁ ר   ָחֵמץ זו  ַהד 

ָך  ִמיד –בְׁ ַתלְׁ ָך-ִנָכר ש  ל ִהנְׁ ָכִמים ָגדו   ח 
ָך! ַשֵבח  ָּלא ַרק לְׁ ַתר ִלי א  ֹלא נו   וְׁ

ָרֵאל! ִישְׁ ָך בְׁ תְׁ מו  בּו כְׁ   ִירְׁ
ִחיֵאל!"  ַצִדיק ַאָתה, ר' יְׁ

ה ָתנּותו  מו ח  וְׁ ב ַענְׁ ר  ֵיא בְׁ ר' ִיחְׁ  וְׁ
ֵרי  ה.ַעל ִדבְׁ ח  ָתם דו  ַבח ּוִמָּיד או   ַהש 

ָבָריו ָגַרם ָלַרב ִעכּוב ִבדְׁ ַנֵּצל ַעל ש   ִמתְׁ
ד ִסבּוב... ה עו  ִליָחה, עו ש  ַבֵקש סְׁ  ּוִמָּיד מְׁ
ֹלא ַהָּיַדִים, ת מְׁ ָליו  ס... ּוִמיֵני קְׁ ַמֵּלא כו   מְׁ
ַעט ַמִים'... ת ָהַרב: "'יַֻקח ָנא מְׁ ַכֵבד א   מְׁ

... 'ִאם ָנא יָך  וְׁ ֵעינ  ר  –ָמָצאִתי ֵחן בְׁ ב  ַאל ָנא ַתע 
ָך'... ד  ֵשי ָיַדי...  ֵמַעל ַעבְׁ אַכל ִמַמע  י  ָיקּום ָהַרב וְׁ

ָך'..." ש  ַכִני ַנפְׁ ָבר  בּור תְׁ  'ַבע 
ָהַרב  ְך, –וְׁ ֹלא ָזכּור לו  ָכז ה  ָהמּום ַאף ָנבו 
ְך: ָלה ָמבו  ִמיד ָחָכם ּוַבַעל ַמע  הּוִדי ָיָקר, ַתלְׁ  יְׁ

ֻדָּלה... ד ּוגְׁ ֵתן ָכבו  ָלַרב נו  מו  ָכל ָכְך וְׁ ִטין ַעצְׁ  ַמקְׁ
ד  ָהִשיב לו  ָכבו  ֵדי לְׁ  ָמה, –ּוכְׁ

ִעיָמה... ֵקַח ַגם טְׁ לו  ָבֵרְך ָהַרב וְׁ  מְׁ
ֵרָדה ם ּופְׁ ָשלו  ֵיא לְׁ ֵדי ר' ִיחְׁ ֵחץ יְׁ  לו 

ָרָשה' ּוִמיֵני ַהֵּציָדה... ה לו  ַעל ַה'דְׁ ד  שּוב מו   וְׁ
נ ה  ֵהָרה –ּופו  כו  ִבמְׁ ַדרְׁ  הּוא לְׁ

ֵיא  ר' ִיחְׁ ָזָרה: –וְׁ , ח  תו  ַלאכְׁ  ִלמְׁ
ָניו  ֹלא ָחפְׁ ָעָרה –מְׁ ִליִנים ִמן ַהקְׁ  ַתבְׁ

ָבָרה, ְך ַהכְׁ ל תו  ֵפְך א  שו  ֵקַח וְׁ  לו 
יָֻחד, ן מְׁ ִחָּפזו  ִּפיָצם בְׁ ִקיָדם ּוַמקְׁ  ַמרְׁ
ָחד. ת א  ל  ס  ֵגר ּפְׁ ַבל ִיָמֵלט ַאף ַגרְׁ  לְׁ

ַאַחר ש ָחם ִטִּפין ִטִּפין ַעל ַמָגש ָבִהיר,וְׁ טְׁ  ו 

ת  צו  ָתיו ִמָכל קְׁ חו  בּור ָלקו  ָחג ע  ִכיָנם ל  ַלה 
ָחג  ָהִעיר, ֵני ה  ִכים ִלפְׁ מְׁ ה סו  ָעָליו כ  ז ה  –ש 
ת ַהֵברּור. ָברּור ל אכ  ֵרַח ִבמְׁ ה טו  ָלֵכן הּוא כ   וְׁ

ַגע ָּפנּוי  ָכל ר  נָֻכה, בְׁ ָבר ֵמח  הּוא ֵמִסיר  –כְׁ
ַיֵשב, ָקָפיו ּוִמתְׁ ִליִנים,  ִמשְׁ ָרכּון ֵמַעל ַמַגש ַהַתבְׁ

ַחֵשב, ֵרר ּומְׁ ה, בו  ַנּפ  ָהִכין מְׁ ת ָעָליו לְׁ  ֵאּלּו ַכֻמּיו 
ִמין. ת ָכל ַמזְׁ ַרּצו  ָנת לְׁ  ַעל מְׁ

ָשָנה, ַסח, ִמֵדי ָשָנה בְׁ ָכל ּפ  בְׁ ֵדַע הּוא ש   יו 
כָ  ָתיו וְׁ נו  זו  ִּפיל ה' מְׁ ָמָנה.ַמכְׁ ֵדָלה ָלּה ָכל ַהזְׁ  ְך גְׁ

ל ִמחּוץ ָלִעיר , ַאף א  עו  ָבר ִשמְׁ  ִכי ָיָצא כְׁ
ֵשִרים  ֵיא, ַהכְׁ ל ר' ִיחְׁ ִליִנים ש  ת ַהַתבְׁ א  וְׁ

ָחד ַמִכיר. ִרין, ָכל א  ַהדְׁ  ִלמְׁ
ָיתו   , –ַרעְׁ ִצדו  . לְׁ דו  גְׁ נ   ֵעז ר כְׁ

ֻרָבה, ָלאָכה מְׁ ָמּה  ַהמְׁ ַסּיְׁ ָבה –לְׁ  .זו  חו 
ת, ַאְך ַהָּיַדִים  ֵיפו  ת, –ָהֵעיַנִים ע  ִריזו   זְׁ

ש  ד  ת ק  אכ  ל  ַסֵּים מְׁ ת לְׁ רו  ַמה  את. –מְׁ  ז 
ת  ָלאכו  ת ַהמְׁ ד ַרבו  ַדִין  –ִכי עו  ע  ַגם ַבַבִית ש 

נּום ַמרְׁ ֵיא  ֹלא א  ר' ִיחְׁ ט, ֹלא ִייַשן  –וְׁ ק  ֹלא ִישְׁ
ֹלא ָינּום! ֹלא  ִאיש ַחִיל ָחרּוץ, וְׁ ֵתרּוץ,לְׁ  ֵלאּות וְׁ

ָחג ַהָקֵרב, רּוָשה ל  ִשיָמה ַהדְׁ ָכל מְׁ ַלח ָידו  בְׁ  ִישְׁ
בּות  ַלה  ִהתְׁ ִצינּות ּובְׁ ָה ִברְׁ ש  ַיע   ִמָכל ַהֵּלב: –וְׁ

ָנִבים ַל'ִקדּוש', ִמיץ ע  ֵטם לְׁ ח  ִיסְׁ ה ִצמּוִקים וְׁ ר   ַישְׁ
ר ִקֵבל ִמָּיָדיו מ  ָכל ַהח  ֵרי ש  ת, ַאח  ס  ר   ָיִכין ח 

ָיִכין  ִכתּוש, ִליִנים וְׁ ת ַהַתבְׁ מו  ָיָדיו א  ַחן בְׁ ִיטְׁ
חּוג' ֵבּה' ּו'סְׁ ַדת  'ִחלְׁ ַבע  ד ָכל ַמה ש  עו  וְׁ

ת ָנהּוג. –ַהֵתיָמִנים  שו   ַלע 
ָחֵמץ  ֵלי ה  ת כְׁ תו  א  ִאשְׁ ר לְׁ ז  ֵלי  –ַאף ַיע  ִבכְׁ

ִליף ַהח  ַסח לְׁ ָחג  ַהּפ  ֵכי ה  רְׁ ִמצְׁ ת ַהַבִית בְׁ א   –וְׁ
ִביר ָיִציף, ַמכְׁ ָכל  לְׁ ֵני ַהַבִית ש  ָכל בְׁ ִבירו  לְׁ ַהסְׁ בְׁ

ֵביתו   ז ה ָנחּוץ ָחג ֹלא ִיָכֵנס לְׁ ַאַחר ה  ִכי ַגם לְׁ
ַבר ָחֵמץ ִמַבחּוץ, ָעַבר  דְׁ ַשש ִאּסּור 'ָחֵמץ ש  ֵמח 

ַסח' ִכיַרת ָחֵמץ ּומִ  ָעָליו ַהּפ  מּות ִממְׁ ַעּלְׁ ְך ִהתְׁ תו 
ַסח... – ִפי ָכל נ  לְׁ

ל?  היעלה ו ָּ  המשך מעמ' קודם על הדעת שה' יתברך ע 
ואגב למדנו יסוד חשוב לגבי תפקיד המדרש: לפי רש"י המדרש 

פשטני, ואילו לדעת הרמב"ם המדרש הוא כלי -הוא כלי פרשני
הגותי שנועד לרומם אותנו למושגי האמת, ונבהיר את -מחשבתי
 .לקמןדברינו 

 הרעיון המופלא שבמשנה
אם מטרת עונש המיתה לעורר ולזרז את האשה לקיים את שלוש 

הללו שתחת ידה, מדוע נזקקו חכמים לאיים על האשה המצוות 
באיום כה חמור? איום שנוגע באחד מפחדיה הגדולים של האשה 

 ובמיוחד בדורות שקדמו?

נשים לב לשלוש העבירות שנזכרו במשנה, ונגלה כאמור 
במידת ריחוקן של העבירות מן העונש שנאמר בהן: א(  הדרגתיות

שורשה בתורה וחיובה  –חלה  מן התורה וחיובה כרת; ב( –נידה 
כל כולו מדברי סופרים. כלומר,  –ונר בימינו מדברי סופרים; ג( 

ככל שהעבירה רחוקה יותר מעונשה, כך יש להרחיב אותה על דרך 
הדרש לרעיונות הלכתיים או הגותיים נוספים מעבר לעבירה 

שהן  המסוימת עצמה. שהרי אם נשאיר את העבירות כמות
 ל ייראו מופרכים וחלילה אף משובשים.כאמור, דברי חז"

 –נידה  ולכן, כך יש לדעתי להבין את שלוש העבירות שבמשנה: א(
עונשה קרוב לעבירה ולכן העונש מבטא זירוז לאשה לשמירה על 

עונשה אינו קרוב לעבירה ולכן יש  –חלה כלל דיני הטהרה; ב( 
 להניח שהיא כוללת דברים נוספים, כגון שמירה על כל דיני

עונשו רחוק מן העבירה, ולכן יש  –נר המאכלות האסורות; ג( 
להניח שכל כולו משל לנר הדעת ואור התורה, אשה שמכבה את 
נר הדעת ואור התורה בביתה, עונשה חמור ביותר, מפני שאינה 
מאפשרת לעצמה ולבני ביתה להכשיר את נפשם ִלזכות בחיי 

 העולם הבא.

ַמת ָאָדם"  "ֵנר ה' ִנשְׁ
ראינו שהרמב"ם התעלם מלשון המדרש: "נשמה שנתתי בכם כבר 

קרויה נר", כלומר הוא כנראה לא ראה בנר משל לנשמת האדם, 
 אך עדיין יש לשאול: האם יש ראיה נגד הרמב"ם מהפסוק במשלי

ַמת ָאָדם"? שהרי יש ראיה כביכול מפסוק זה )כ, כז(  "ֵנר ה' ִנשְׁ
ש להקפיד ולהדליק שהנר הוא משל לנשמה, ולפי זה לכאורה י

 נרות נשמה לנפטרים?
ובכן, לדעת רס"ג הנר שנזכר במשלי איננו משל לנשמה כלל, וזה 
לשון רס"ג בפירושו למשלי: "כמו ]...[ הבית החשוך אין בני אדם 
יודעים מה שיש בו עד שיכניסו בו נר, ואז יתגלה להם כל מה 

ה את האדם ולא תדע מה בלבו,  –שבתוכו  א  יעת ה' וידכך ִתרְׁ
 ".חודרת דרך משל בפנימיותו ויודע הכל

כלומר לפי רס"ג, צפונות מעשי האדם ומחשבותיו הן כמו החדר 
החשוך שאי אפשר לראות את מסתריו. ברם, ידיעת השם היא כמו 
נר שמאיר את חדרי לבו של האדם, וכל צפונותיו מעלליו 

נמצא ומחשבותיו גלויים עתה באור ברור ובהיר לפני בורא עולם. 
שהנר הוא משל להשגחת ה' וידיעתו, והמשך הפסוק יוכיח: "ֵנר ה' 
ן", כמו שהנר מאיר את חשכת החדר  ֵרי ָבט  ֵפש ָכל ַחדְׁ ַמת ָאָדם ח  ִנשְׁ

ן". ֵרי ָבט  ֵפש ָכל ַחדְׁ  וצפונותיו, כך ה' "ח 
ולפי פירוש אמתי זה אין צורך להדליק נרות על המתים כמו 

הדליק נרות לריק, נדליק את נרות שעושים הגויים, ובמקום ל
הדעת והאמת בנפשנו ונזכה לחיי העולם הזה והבא. ואף שלא קל 
להדליק את נרות הדעת ולסלק דעות עקומות ועקושות, כאשר 

ֵעין המחשבה מרהיב  –מתרוממים למעלה זו  הנוף שנגלה לְׁ
 ..ומפעים נפלא ומופלא.

הסיפור מתוך הספר "החוט של סבא" שכולל 
סיפורי מופת מחייו של ר' יחיא ב"ר חיים 

באיורים צבעוניים קאפח זצ"ל. הספר שזור 
ד"ר  מאירי עיניים. כתוב בחריזה ומנוקד על ידי
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 האמונה: שכל ורגש מאיר בן אברהם עפארי יצ"ו 

לחקר תולדות ההיסטוריה שמור מקום מרכזי בחיי הרוח והחברה 
של כל אומה. בכל הדורות התעניינו עמים ושבטים בעברם, מי 
פחות ומי יותר. לעתים קרובות בימינו, הופך העיסוק בתולדות עם 
ישראל למטרה בפני עצמה, מעין "תורה לשמה". דרך לימוד 
תולדות העם היהודי לומדים מן העבר אל ההווה, ונפתחת 
האפשרות ללמד את הדורות הבאים כיצד לשפר ולתקן את 

יה של השגיאות שנעשו על ידי מי שקדמו לנו בשלשלת ההיסטור
 עם ישראל.

הנביאים היו הראשונים שהעמידו את היהדות על הרגש והאמונה 
שבלב, משום שידעו את נפש העם ולכן עוררו את רוחו לעבוד את 
ה', על ידי פנייה לרגשות הדת והאמונה שבלב, ועל ידי המעשים 
המוסריים הבאים מן הלב. אמנם, חוקי התורה הם העיקר והיסוד 

שהמסר של הנביאים הוא מוסר טהור וצדק של היהדות, בעוד 
מוחלט, ולכן הם הדגישו את חשיבות התורה שבלב וטהרת המוסר 

 והמידות, ושיננו לעם ישראל שעל דברים אלה היהדות עומדת.
אֵכלּו  הנביא הושע )ד, ח( מייסר את הכהנים ואומר: "ַחַטאת ַעִמי י 

". כלומר, הכהנ שו  אּו ַנפְׁ ָנם ִישְׁ ו  ל ע  א  ים מחכים בדריכות שהעם וְׁ
הכהנים יוכלו למלא את בטנם -יחטא ויביא קרבנות כדי שהם

 ותאוותם... )עיין שם בתרגום יונתן בן עוזיאל וברד"ק(.
ַדַעת א   ֹלא ָזַבח וְׁ ִתי וְׁ ד ָחַפצְׁ ס  ֹלִהים ·ובמה באמת חפץ ה'? "ִכי ח 

לו ת" )שם ו, ו(. אין פסוק זה מלמד שהקב"ה לא חפץ בקרבן  ֵמע 
לל, אלא שאין לראות בהקרבת הקרבן את הדבר החשוב כ

והמרכזי. יש להבין שהשילוב והאיזון בין לימוד התורה והמעשה, 
הוא השילוב הרצוי והנדרש, וכפי שמתרגם שם יונתן בן עוזיאל: 
ֵדי אורייתא דה'  ָעבְׁ ֵדי ִחסדא רעווא קדמי ממדבח, וְׁ ָעבְׁ "ארי בְׁ

לו ת ממסקי עלוון", והשווה עם דברי הנבי ע  ץ ַלה' בְׁ א שמואל: "ַהֵחפ 
ב  ִשיב ֵמֵחל  ַהקְׁ ב לְׁ ַע ִמז ַבח טו  מ  ל ה' ִהֵנה שְׁ קו  ַע בְׁ מ  ָבִחים ִכשְׁ ּוזְׁ

 ֵאיִלים" )שמואל א טו, כב(.
במסכת מכות )כג ע"ב( מופיעה דרשה של ר' שמלאי, בדרשתו 
נזכרות דמויות מרכזיות בתולדות העם היהודי, וכל אחד בתורו 

מספר מסוים של מצוות חשובות ומרכזיות השקולות כנגד מציין 
כל תרי"ג המצוות, וכל אחד ואחד מביא אסמכתא לדבריו מן 
הכתובים. בין הדמויות הללו נזכר גם הנביא חבקוק ששוקל את כל 

 תרי"ג המצוות כנגד מצווה אחת: האמונה. וכך נאמר שם:
ַצִדיק  י ה". עד שבא הנביא חבקוק והעמידן על אחת: "וְׁ מּוָנתו  ִיחְׁ א  ב 

האמונה היא יסוד היהדות, ברם, לאיזו אמונה מתכוון הנביא? 
תשובה, לאמונה שמאירה את נפשו של אדם בדעת מתוך יגיעת 
הלימוד והעיון )ולא "סיפורי סבתא" או סיפורי חסידים הזויים 
שרוקדים ומהלכים לאור הירח בעיירה הבוצית(. אלא, על האדם 

להשכיל, וכמו שנקבע בתלמוד במסכת קידושין )מ ללמוד להבין ו
 ע"ב(: "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה".

 האם האמונה נועדה להחליף את תרי"ג המצוות?

י ה".  מּוָנתו  ִיחְׁ א  ַצִדיק ב  כדאי לשים לב לדברי הנביא חבקוק "וְׁ
הצדיק הוא האדם השלם, הלומד ומקיים, שומר ועושה, וכך 

עוזיאל את הפסוק: "וצדיקיא על קושטהון מתרגם יונתן בן 
יתקיימון", כלומר הצדיקים מתקיימים בזכות האמת הפנימית 
שמאירה את נפשם, אמת שהיא חותמו של הקב"ה. וכל מי שלומד 

י ה ִעם ה' -ומקיים את התורה נקרא: אדם תמים שלם, "ָתִמים ִתהְׁ
יָך" )דברים יח, יג(, וכפי שתרגם אונקלוס "תמי·א   "שלים".  –ם" ֹלה 

זהו הצדיק של הנביא חבקוק, אדם שלומד, יודע את ה' ומקיים 
את כל המצוות שנמנו מתחילת הדרשה של ר' שמלאי. אחרת, מה 
הטעם לדרשה? האמונה שבלב, טהרת הלב והמידות, היושר 
והצדק הבאים מתוך לימוד התורה, הם עיקר היהדות, והצדיק 

 שנזכר בדברי חבקוק הוא האדם השלם.
לצערנו רבים הם שהפרו את האיזון שבדת משה, והופכים תפל 
לעיקר ועיקר לתפל, מערבבים בין המושגים ומזהמים את דת 
האמת באינטרסים זרים שונים ומשונים. ההתרחקות מהאמת 
והריחוף בהבל ובתהו עלול להבעיר את שנאת האמת, וזו תתפשט 

רעות  למחלוקת עד כדי שנאת חינם תהומית שנובעת ממידות
ועכורות. לימוד תורה באמת מצריך עיון ישר וסברא נכונה, 
וחלילה לכל מי שנדמה לו שהוא "בן תורה" לבטל את דעת זולתו 
רק משום שהיא ההיפך מדעתו "שהרי אבות העולם לא עמדו על 
דבריהם". ורבנו מבאר בפירושו למשנה )עדיות א, ב(: "שלא 

שה על פיה, ושלא יקשה יתעקש על קיום סברתו ויסמוך עליה ויע
בעיניו לעשות היפך דעתו, שהרי אבות העולם והם שמאי והלל 

 נדחו דבריהם ולא עמדו חכמים על דבריהם".
עם התמעטות הלבבות מתגברת החיצוניות )גם במלבוש...(, וזו 
מתבטאת ברדיפה אחר הנאות החיים, הביקוש ללימוד אמיתי 

אנו רואים בעלוני ומעמיק מתמעט, וסיפורי המעשיות )כפי ש
השבת למיניהם( תפסו להם מקום מרכזי בחייהם של רבים. 
ההלכה נדחקה משום ש"אין זמן", וכך השתלטו סיפורי המעשיות 
והפולקלור על לימוד התורה, ונותרנו עם האמונה במובנה החדש 
המעורטל מדעת, ועם ה"אידישקייט" שרואה בהבלי הבלים את 

ד במסכת תמורה )טו(: "ליבא חזות הכל. וכפי שנאמר בתלמו
השכל לא פנוי לעסוק במושכלות כוחו נחלש -דאימעיט". כשהלב

וחוסנו מתמעט, לצד זאת כוח הדמיון וההזיות מתגבר ונימי הדעת 
והמידות קהים ומתחספסים. במצב נפשי משובש זה, האור נראה 
כחושך והחושך כאור, וכל מושגי האמת ונושאיה הופכים למטרות 

או ר פגיעה וז ְך לְׁ ש  ב ָרע ָשִמים ח  ַלטו  ב וְׁ ִרים ָלַרע טו  מְׁ י ָהא  לזול. "הו 
ָמר" )ישעיה ה, כ(, וה'  ק לְׁ ק ּוָמתו  ָמתו  ְך ָשִמים ַמר לְׁ ש  ח  ר לְׁ או  וְׁ

 יפלטנו מלפיתתם ויקרבנו וירוממנו לעבודתו ולאהבתו.

שעבוד הרוח והחומר יצ"ו  הלוי-אדיר ב"ר יוסף דחוח
השעבוד הגופני הקשה שנשתעבדו אבותינו במצרים הוא אחד 
מאבני הדרך בדברי הימים של אומתנו. אבותינו נאנקו תחת עולם 

ֵני הכבד והולך של פרעה ונוגשיו:  ַקת בְׁ ת ַנא  ִתי א  ִני ָשַמעְׁ ַגם א  "וְׁ
ִני  ָרֵאל א  ֵני ִישְׁ ר ִלבְׁ מ  ָתם ]...[ ָלֵכן א  ִבִדים א  ַרִים ַמע  ר ִמצְׁ ש  ָרֵאל א  ִישְׁ
ָדָתם"  ב  ם ֵמע  כ  תְׁ ִתי א  ִהַּצלְׁ ַרִים וְׁ ֹלת ִמצְׁ ם ִמַתַחת ִסבְׁ כ  תְׁ ֵצאִתי א  הו  ה' וְׁ

 )שמות ו(.
כיצד הצליחו פרעה ועבדיו  אחת השאלות המתמיהות ביותר היא

להביא אומה שלימה, מכובדת ומבוססת לידי שעבוד שפל וקשה 
כל כך?! וגדולה מזו, כיצד הסכימו אבותינו להתמסר לעבודת 
 הפרך שהשיתו עליהם המצרים? מדוע לא נאבקו? מדוע לא מרדו?
שאלה זו מתחדדת לאור העובדה שמצאנו בספרות חז"ל מסורת 

לא שועבד לעבודות הפרך שכפו המצרים: שמספרת ששבט לוי 
"לפי ששבטו של לוי לא היו משועבדים במצרים אלא פנוי היה" 
)פסיקתא זוטרתא, שמות ה(. מדוע ויתרו המצרים על כוח העבודה 
של שבט לוי? ומה מייחד את שבט לוי שלא נכלל בגזרות הכפייה 

 של פרעה ועבדיו?
נו בערכי הרוח של נראה כי התשובה נעוצה בהיסטוריית אחיזת

עבודה זרה הקדיש את הפרק הראשון  כותאומתנו. הרמב"ם בהל
לתיאור השתלשלותה של העבודה הזרה מראשית ימי האנושות 
ועד משה רבנו. הוא מספר לנו כי יעקב אבינו המשיך את דרך 
אברהם ויצחק והורה למבקשי ה' הנלווים אליו את דרך האמת. 

רמה לאבותינו לחזור ולטעות ברם, השהייה הארוכה במצרים ג
הו וההבל. וזה לשון הרמב"ם שם )ספ"א(: "עד שארכו  אחרי הת 

הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד עבודה זרה 
כמותן, חוץ משבט לוי שעמד במצות אבות. ומעולם לא עבד שבט 
לוי עבודה זרה. וכמעט קט היה, והעיקר ששתל אברהם נעקר, 

 ני יעקב לטעות העמים ותעייתן".וחוזרין ב
בהלכה זו נעוצה לדעתנו התשובה לשאלות שהצבנו לעיל. 
לשעבוד הגופני שהושת על אבותינו קדם שעבוד רוחני שהתבטא 
בהליכתם אחר הכיעור וההבל שהפיצה אז תרבות מצרים. 
התמסרותם הרוחנית של אבותינו לעבודה הזרה ולזימה שנלוותה 

אלה מדוע נכנעו למצִרים ולא מרדו. בעת אליה, היא התשובה לש
שאדם נכנע ברוחו לתרבות אלילית זימתית וחומרנית, הדרך 
לשעבדו  גם מבחינה גופנית ולהפכו לעבד היא קצרה ביותר, 
ונדרשים רק תרגילי הסחה קלים כדי להפכו במשך הזמן לעבד 

 .נרצע, כנוע ושפל
לא זנח את שבט לוי לא נשתעבד בשעבוד הגופני מכיוון שהוא 

דרך האמת שהנחילּו לו אבותיו. עמידתו הרוחנית האיתנה בפני 
התרבות המצרית המודרנית והחומרנית הקלוקלת, הימנעותו 
ובריחתו מפיתויי העבודה הזרה על כל מרכיביה החומרניים 
והזימתיים, הן הן שהצילוהו מכליה רוחנית שגררה עמה 

 .השתעבדות גופנית מפרכת, משפילה ומייסרת
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