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 ספר זה מסכם עבודה חינוכית שנעשית

 בישיבת "מקור חיים",

 ומוגש בהוקרה לגף ניסויים ויזמות במשרד החינוך.

 

בישיבת "מקור חיים" נערך ניסוי חינוכי, שעיקרו היה בהורדת 

ודים מן המורה, והעברתו במידה מוגברת לתלמידים. אחריות הלימ

כתוצאה מעבודה ניסויית זו צמח מרכז הניסוי 'ִלְפִנים', שהמסר 

 לכל שניתןמקום וה של הלומדים, שותפות עמוקההמרכזי שלו הוא: 

להביא את עצמו במיטבו  ,ומלמדים לומדים מהשותפים, אחד

 בחולשותיו.

 באחריות והצוות מידיםהתל של עמוקה שותפות של זו תחושה

 ,ולצמוח להתקדם ,ולתרום ללמוד והכן האמיתי ברצון ,השוטפת

 ובבניית בלימוד ובתפילה, המאמצים מירב את להשקיע מאפשרת

לימוד ומעודדת  מאפשרת חברה. וכוחנות ציניות נטולת חברה

 דיאלוגי מתוך הקשבה.

 

 הגף תתודה לגנית ויינשטיין מנהל

 ותנו לכל אורך הדרך.שתמכה בישיבה ועודדה א



 

 

 

 

 

 

 

 

 נר לנשמת

 ז"ל דוד שלייפרר' 

 שלימדנו נדיבות וחסד

 קיבל כל אדם בסבר פנים יפות

 והשאיר בנו השתוקקות לחיים מלאים
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 לזכר אבי מורי

 ז"ל זינגרב"ר יהושע  חיים מיכאל

 שאהבתו הגדולה ולבו הרחב

 יום-ורים בישיבה יוםנוכחים וש

נלב"ע כ"ה אדר ה'תשס"ו



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הספר מוגש באהבה

 לידיד הישיבה ומוקיר רבנן

 שליט"א אהרן בינההרב 

 שעינו הטובה, בינתו ועצותיו

 מלווים אותנו ומסייעים לנו



 

 יםנ  פ  ל  

 התנועה פנימה היא ניסיון לגעת במהות

 לגעת ברוח

 בישיבה, אנו מנסים בזהירות וברגישות

 לנוע פנימה, ולמעלה

 להתקרב אל לפנים משורת הדין

 לחוש את הסוד, לעוררו.

 זה עניינו של החינוך, זו מהות ההוראה

 המאמרים שלפניכם, קול הברה הם,

 מהקורה בישיבה. הד

 יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שלא תארע תקלה על ידינו

 וישמחו בנו חברים ונשמח בהם.

 תודה לכל השותפים לתנועה

 לכל המאפשרים את הסייעתא דשמיא

 הורים, בוגרים, תלמידים נפלאים

 צוות חי ומסור,

 ובראשם הרב. תודה.

 דוב זינגר

 ראש הישיבה



 תוכן העניינים

 11 ............................................................................................................................. ִלְפֵני...

 ךינּוח  ר ה  ע  ש  

 ישראל-הרב עדין אבן / מילדות ועד שיבה

קדמה ל'חיים' והזקן מתגעגע המשותף לצורות החינוך הנהוגות הוא אידיאל הבגרות: החינוך הוא ה

תיקון הגוף, הנפש  –החיים כולם ולמלא את משימת החיים  יהודי הוא: לחיות את-ל'חיים'. האידיאל האנושי

 15 .....................................................................................והעולם מתוך זיקה מתמדת לאלוקות.

 הרב דוב זינגר אגרת למחנך / –קור חיים כי עמך מ

ול בשדה הדימויים העשיר של רבי נחמן , ובו טימגיע השמימההראשון בשני ראשים. ראשו  ךערו המאמר

"ליקוטי עצות" יישומיות  -מברסלב ושאיבת השראה מהם. השני, כסולם המוצב ארצה, במגרש החינוכי 

 25 ............................................................................ לשאלות חינוכיות שאנו נפגשים אתן יום יום.

 נחס רובינשטייןיפ הרב תפקיד המחנך מול אתגרי החינוך שמציב הנוער /

אפשר את הצמיחה של החניך. עליו למצוא את הייחודיות שבכל אחד, לחזק המחנך הוא כגנן, שתפקידו ל

את האהבה כלפיו, ולפתח 'מוחין דגדלות' על מנת לקבל אותו כפי שהוא. מתוך כך ניתן להוביל גם לתיקון 

 127 ................................................................ המעשה, המתחשב בשורש המשותף לטוב ולמוטב.

 ם אורןאברה הרב על פי דרכו של הרב משה פיינשטיין / –חנוך לנער 

עמל ויגיעה המלווים בענווה, נכונות לקבל אחריות וחוסר החזקת טובה לעצמו, הן מן התכונות הבולטות 

של הרב משה פיינשטיין בפסיקתו. גם מתוך תשובות הלכתיות ניתן לעמוד על תכונות אופי ומדות טובות 

 139 ......................................................................................... שלאורן ניתן לחנך את תלמידינו.

 גלעדיאיתיאל מה שאין ומה שיש בחינוך / 

בעיית יסוד בחינוך היא: מה היחס בין המצב הראשוני של התלמיד למצב אליו שואפים להובילו. שתי 

דרכים חינוכיות עונות לבעייה: החינוך השיקומי, והחינוך המצליחני; ובהקבלה לדרכים הללו: דרך החסידות 

 157 ........................................... הכללית וזו החב"דית. במאמר מוצעת דרך שלישית: שיקום מצליחני.
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 ב שמחוןד   ד"ר לסקרנות / ת ספרבי

'פינוי מקום' נתמכת בממדי אישיות שניתן לעודד. ה, מעורר סקרנות טבעיתקישור מחשבתי בין תחומים 

הסקרנות הטבעית והיצירתית אצל  עידודדרך לבמאמר מוצגת למידה בסגנון שונה. יכול להביא ל סקרנותל

 175 ....................................................................................................................... .תלמידים

 הא  ר  י הֹוכ  ר  ד  

 דניאל גוטנמכר הרב / ושפת הדור הוראת גמרא עיון

ישנם שלשה נושאים שעולים מן התלמידים בדורנו ביחס ללימוד העיון: המוכנות לבקר מ'בחוץ'; השאלה 

'למה ללמוד גמרא?'; ותחושה של 'מריחת זמן'. התייחסות לנושאים אלו כאל אתגרים, יכולה לגלות ממדים 

 197 .........................................................................................................לימוד העיוןחדשים ב

 דוד ליברמן הרב בלימוד סוגיה בגמרא / תיותשימוש בתובנות ספרו

המגע בין שני  .מאמר מוקדש להדגמת שילוב בין תובנות ספרותיות מודרניות לבין לימוד סוגיה בגמראה

על  'כרונוטופלכת המונח הספרותי 'ש, וטעימה ממנו ניתנת באמצעות המתסיס ומעשיר ם הללותחומיה

 224 .................................................................... ב(. ג, – א סוגיה הראשונה במסכת ברכות )ב,ה

 שאול יונתן וינגורט דרכי התלמוד והתלמיד /

הצעה ליישום הדרכותיו של רבי יצחק קנפנטון בספרו "דרכי התלמוד" בכתה, ותרגום דבריו לרמה 

המעשית של עבודה עם תלמידים. מתוך הדברים עולות גם כמה תובנות ביחס ל"דרכי התלמיד", ולהכרה 

 260 ......................................................................................כי גם זוהי תורה ולימוד היא צריכה.

 ל פאלקמיכְ  / בעיון גמראהדרכים בלימוד 

לקשיים במישור ההבנה, וכמה ישנה התייחסות קשיים מובנים בלימוד. במאמר הם  הקשיים בלימוד גמרא

)השהיה, החזרה  סוגיה לדוגמא ישנהכלים שיכולים לעזור במהלך הלימוד. בחלקו השני של המאמר 

 285 ............................................................... אשון.מיושמים העקרונות מן החלק הר, בה והטמנה(

 זאב פרידמן הרב / על לימוד והוראת מדרשי חז"ל – מדרש מעגלי

 אפשר להבחין בסיפור הדרשני בשלשה מעגלים עיקריים: סיפור המסגרת, הדרשה, והפרשה המקראית.

במאמר נבחנים כמה סיפורים לאור  .בחינת המעגלים והשתקפותם זה בזה מעניקה לטקסט עומק נוסף

 315 ......................................................... ה הצעה ללימוד יצירתי של מדרשים.ישנ הנחה זו, ובסופו
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ב  רּוח   ךל  הֹוסֹוב   ה 

 יצחק מנדלבאום הרב מפתחים למוליכות רוח /

ומגלים מוליכות רוח שמתאפשרת דרכם. המיפתחים  ,המיפתח הוא הצוהר דרכו אנו פוגשים דברים

בית המדרש פותחו על ידי צוות הלמידה של קשורים לליבה של מוליכות הרוח. הם  במאמרשיובאו 

 335 ..........................................................................מטבעם הם בהתהוות מתמדתולהתחדשות, 

 עמרם קליימן אימון מוליך רוח במערכות חינוך /

-עשייה החינוכית היוםבכלים חדשים , להיחשף לשפה ולהזמנה להיפתח למרחב חדש נהבמאמר זה יש

ל החידוש של ומתוך כך ע (,Coaching) הכלים ואמונות היסוד שבבסיס אימון "קלאסי" נעמוד עליומית. 

 346 ............................................................. .אימון מוליך רוח המתפתח בבית המדרש להתחדשות

 ציון עובדיה-בן / איש הרוח

עיקר  יאפנימית, שה–פעולה הפיזית של הריקוד כמבטאת תנועה נפשיתראה את ה בי נחמן מברסלבר

שית העומד בין הנטייה הנפ ,מתח הרוחני והקיומי. במאמר מוצג הריקוד כביטוי של המעיקרי תפיסותיו

 405 ..........................................................ל'שמרנות' לבין אפשרות חיים דינאמית, מאמינה ופתוחה
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תרי, הא  - בפנים ,תרי –, פנים ה'פנים בפנים דבר  :תני ר' חנינא בר פפא

פנים של אימה למקרא, פנים בינוניות למשנה, פנים שוחקות  :ארבעה אפין

כמים הפנים  :ינאי לתלמוד, פנים מסבירות לאגדה. ר' נחמיה בשם ר' יעקב בר'

לפנים. בנוהג שבעולם, יש לך רב רוצה ללמד ותלמיד אינו רוצה ללמוד, תלמיד 

רוצה ללמוד ורב אינו רוצה ללמד, ברם הכא הרב רוצה ללמד והתלמיד רוצה 

 .ללמוד, מקרא משנה תלמוד ואגדות

 )מסכת סופרים פט"ז ה"ג(

פנים בינוניות ופנים מסבירות. פנים רבות לו לדיבור, פנים של אימה ופנים שוחקות, 

הרב רוצה ללמד והתלמיד רוצה ללמוד. אין  –ופנים כנגד פנים, כמים הפנים לפנים 

הפנים הללו רק 'ְלָפִנים', אין זו רק הצגה, בה אין אנו עושים אלא לפנים ואף הקדוש ברוך 

ן הפנימי, הוא אינו עושה עמנו אלא לפנים )מגילה יב, א(. הפנים הללו מבטאים את הרצו

את הרצון להיכנס 'ִלְפִנים'. רצון מלפניו, רצון שהוא תפילה, שהתגלתה לנו לפני ולפנים: 

י שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מדותי, ואתנהג עם בני במדת נ  פָ לְ יהי רצון מִ "

 ." )ברכות ז, א(ים משורת הדיןנִ פְ רחמים, ואכנס להם לִ 

ִנים וִלְפנ י ְוִלְפִנים עד אין סוף. לחנך את עצמנו לחיים החינוך דורש מאתנו להיכנס ִלפְ 

מלאים ולהיפגש עם התלמידים פנים בפנים, למצוא דרכי הוראה חדשות ולחדש דרכים 

ישנות, להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד ולהניח לרוח לעבור דרכנו. תורה שלימה היא 

י ְוִלְפִנים )בבא מציעא טז, א זו, וצריכה היא להיכנס לפני בני הישיבה, ִלְפִנים ו ִלְפנ 

וברש"י(. בספר שלפנינו שלשה שערים נפתחים בנושאים הללו: 'שער החינוך', 'דרכי 

 הוראה', ו'סובב הולך הרוח'. ב'תוכן העניינים' עמדנו על תכונת המאמרים הכלולים בהם.

בלים השערים הללו מקבילים לשלשה מעגלי חינוך השותפים ליצירת הספר, שלשה יו

 הנובעים ממקור מים חיים:

, ישראל-הרב עדין אבןבידי  ההישיבה התיכונית 'מקור חיים', שנוסדה בשנת ה'תשמ"

הצוות,  –ופועלת מאז על פי חזונו והדרכתו. במשך השנים עוסקת קהילת הישיבה 

בלימוד תורה, בעבודה וגמילות חסדים: בניסיון ליצור  –התלמידים, הורים ובוגרים כאחד 

ירה של אהבה ויראה, בדעה רחבה וברגישות למתרחש בעם ישראל כולו. מעגלי או

הישיבה מתרחבים והולכים דרך תכנית להכשרת מחנכים, "לפני ולפנים" שמה, ודרך 

"בית המדרש להתחדשות בחינוך", הפועל לריענון והנחלת דרכים מוליכות רוח, בלימוד 

 .הרב דוב זינגרהמלאכה כולה מנצח  ועבודה פנימית בקרב אנשי חינוך מובילים. על

לא 'קוים לדרכה של הישיבה' ולא 'פרוספקט' לתכניות השונות יש בספר שלפנינו. הספר 

הוא יצירה של 'בית מדרש' חי, הפועל בשלשת המישורים הללו, וכל השותפים בו הולכים 

המאמרים המופיעים כאן ם. להחיות אותודברי התורה התחיות מלדרוש את ה', ל
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נכנסו לסכנת הם אולם בעצם כתיבתם ובטאים משב רוח של בית המדרש, מ

 ולכן יש לזכור שאין הם "רובי תורתי" אלא ביטוי שלה."כמו זר נחשבו", ההתיישנות, 

ברצוני להודות לרב דניאל גוטנמאכר, שהחל במלאכת איסוף המאמרים ועריכתם. תודה 

לא היה הספר יוצא לאור. וכן, תודה  לאורית קץ ויונתן בילט, שללא מעורבותם והשקעתם

לרב מאיר הנגבי ויוסי מונק מהמכון הישראלי לפרסומים תלמודים. תודה לכל תלמידי 

 וחברי בישיבה, ולרבותי העומדים בראשה, הרב עדין והרב דוב, יותר מכולם.

תודה לבורא עולם, מקור החיים, על הטוב אשר גמלנו. ובימים קשים אלו, בין המצרים, 

ויגולו רחמיך על תום בתפילה בה פתחנו: "יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך, נח

 ".משורת הדין ותכנס להם לפנים ,ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ,מדותיך

 שאול יונתן וינגורט



 

 

 

 

ִחינּוך ר ה  ע   ש 

 
 החינוך דורש מאתנו להיכנס

י ְוִלְפִנים  ִלְפִנים וִלְפנ 
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 ישראל–הרב עדין אבן

 *עד שיבהומילדות 

 צורות החינוך הנהוגות

כל דרך של חינוך, בכל המקומות ובכל התקופות, מכילה בפנימיותה רעיונות מסוימים, 

 אידיאלים והשקפת עולם.

נות הבסיסיים למחנך עצמו; ודאי שלא תמיד, ואולי אף לא ברוב המקרים, ידועים הרעיו

ייתכן מאוד שהמחנך, או שאר האנשים אשר בידם מסור החינוך, אינם מסוגלים לתת 

וחשבון לעצמם על המטרה והשאיפה שבחינוך שלהם, ומכל שכן שהחינוך הנעשה –דין

ידי מחנכים או מורים שאומנותם בכך, יש בו עוד הרבה פחות שאיפות –שלא על

ם לאחר הכל, לא הידיעה על האידיאלים היא הקובעת בחינוך, ואידיאלים מדעת; ואול

אלא מציאותם בנפש המחנך או המשפיע, יהא אשר יהא. על כן גם בחברה פרימיטיבית 

ביותר, אשר קיים בה משהו בדומה לחינוך, הרי חינוך זה מושפע מרצון המחנך, שחניכו 

פותיו או השקפות חברתו על הנובעים, כמובן, מהשק – יהיה בעל אופי ותכונות מסוימים

 הנושא הזה.

עם כל ריבוי הצורות של החינוך, המשתנה לפי הזמן, המקום, המעמד ועוד חלוקות רבות 

ושונות, ועם כל ריבוי השאיפות הטובות של המחנכים, הרוצים להקנות לילד אופי מסוים, 

ות החינוך כלל אפשר לחלק את כל צור–השקפות ידועות ודרך חיים מסוימת, הרי בדרך

 הנהוגות לשתי צורות יסוד בלבד.

צורת היסוד באחת של חינוך הילדים מבוססת על הרצון להכין את הילד לקראת החיים. 

מלמדים את הילד את הדברים הנחוצים לו להמשך חייו, ומתעניינים מעט מאוד ברצונו 

ו כלל מתוך שלילה: משתדלים להניא–של הילד, ובמידה שעושים זאת, הרי בדרך

מרצונותיו וממאווייו הילדותיים, ולחנכו לקראת מה שצריך הוא לעשות בחיים, ולרצות 

בדברים אשר המבוגרים רוצים בהם. דרכו ומגמתו של חינוך כזה היא לטשטש ככל 

 האפשר את הילדותיות שבילד, ולהפכו מהר ככל האפשר למבוגר קטן.

דרך זו נותנים לילד חופש לעומת דרך חינוכית זו קיימת דרך חינוכית מנוגדת; ב

מקסימלי, מטפלים בו, ומשתדלים למלא את רצונותיו ככל האפשר, משתדלים להשאיר 

את הילד כילד ולא להטריד את לבו ומוחו בדרכי החיים הנוקשות, רוצים להניח את הילד 

 

(. לאחר 1957* הערת העורך: מאמר זה ראה אור בכתב העת "רשפים", קיץ ה'תשי"ז )ספטמבר 

 יה לנגד עיניו, נתן הרב עדין את אישורו לפירסום המאמר במסגרת ספר זה.שהמאמר ה
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במעין "גן עדן", שבו יישאר זמן ארוך ככל האפשר ויתפתח בהתאם לנטיותיו הפנימיות. 

ומיעוט  לד באים במעט מאוד תביעות, וכל חיים הנם, למעשה, חיים של רוב זכויותאל הי

 חובות.

שני מעמדים יסודיים אלה של הילד: כמי שמתלמד להיות מבוגר, או כמי שנמצא באזור 

חסות של החברה אשר לו זכויות בלבד, מצויים בכל החברות בעולם כמעט, אף כי 

ות במעט את מעמדו של הילד לכאן או לכאן, ובכל ביניים שונות, המשנ–קיימות צורות

מקרה כזה של צורת ביניים יש מעין פשרה בין שתי השאיפות. החינוך המערבי המודרני, 

פי שביסודו מונחת השאיפה לתת לילד חיים מאושרים ונעימים ככל האפשר, –על–אף

ילד גם הכנה צריך בכל זאת להתחשב בעובדות ובאפשרויות שבחיים, ועל כן נותן הוא ל

מסוימת לדרך חייו העתידה, כשם שבהרבה מקרים, החינוך הנוקשה ששאף להפוך את 

 – הילד למבוגר, אף הוא הכניס את הילד למעין גן עדן, שבו אין לו כל חובות ממשיות

. "ללמוד היטב ולהתנהג יפה"מלבד החובה האחת, כמובן )שהיא יסודו של החינוך הזה(: 

שבכל  בחינוך ת הביניים, ניכרות היטב שתי צורות יסוד אלהואולם למרות כל צורו

 הדורות.

 ראיית חייו של בוגר בתור 'החיים' – האידיאל המצוי

והנה, עם כל המרחק שבין שתי צורות חינוך אלה הרי לאמתו של דבר קיים אידיאל 

בהתאם לדעות  – משותף לשתיהן, ושתי הצורות גם יחד אינן אלא מסקנות שונות

של אותו רצון משותף. אידיאל יסוד זה הוא: ראיית חייו של הבוגר  – ות שונותולהבנ

בתור החיים. חייו של הילד אינם החיים, ואינם אלא מעין הקדמה לחיים; ואילו החיים 

 אדם מבוגר. עצמם פירושם, החיים בתור

השפעתו של האידיאל הזה בולטת גם למראית עין ראשונה באותה דרך חינוך השואפת 

הכין את הילד לקראת החיים. כאן נראה בבירור, שהופכים את חייו של הילד להקדמה ל

. ואולם אותו רעיון ממש מונח גם ביסודה של צורת החינוך השנייה: "חיים עצמם"והכנה ל

נותנים לילד מה שלבו חפץ, מקיפים אותו בנוחות ובתנאים בלתי מציאותיים, אין 

ונותנים לו אפוא מין חופשה מכל אחריות. ואולם  מעמידים בפניו כל חובות מיוחדות,

נתינת חופשה זו באה לא משום שרואים את מצבו של היחד האידיאלי, אלא משום 

. ועל כן פטור הילד, לעת "החיים עצמם"לתת לילד אורכה עד אשר ייכנס אל שרוצים 

ו החיים עתה, מכל חובה, כי על כן נמצא הוא רק במצב של הקדמה לחיים; וכאשר יתחיל

 עצמם, יהיה מצבו שונה לחלוטין.

נמצא ששתי צורות החינוך מבוססות על ההשקפה, שחייו של הילד אינם חיים של ממש, 

עיקר החיים יתחילו מאוחר יותר. ההבדל בין שתי שיטות החינוך הוא רק  וושהחיים א

ים, ביחס שמתייחסים כלפי הילד בתקופת ההקדמה לחיים: אם מכינים אותו מראש לחי

 או שמניחים לו לנפשו ולתענוגותיו, עד שיתחיל בחיים הממשיים.

ידי האידיאל של –חינוכו של הילד ברוב המקומות והזמנים מושפע אפוא ומכוון על

ידי ההרגשה שחייו של הבוגר הנם עיקר החיים. ואולם אידיאל זה, –הבגרות, על

, אלא אף בשטחי חיים השפעתו חזקה ומקפת לא רק בתחום המצומצם של חינוך ילדים
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 בכל מהלך החיים של כל אדם. – אחרים, ולמעשה

כי החינוך המחנך את הילד מתוך ההנחה שעצם חייו הוא בעתיד, מניח הנחות מסוימות 

. ההרגשה שהחיים צריכים עוד לבוא, אשר לה מחנכים את הילד, "עצם החיים"על טיב 

וודאי שבכל חברה וחברה קיימות טמונות בה בסתר גם ההנחות, מה הם אותם החיים. ב

הנחות פרטיות אחרות בדבר טיב החיים; ואולם תמיד יחד עם ההשקפה החינוכית על 

חיי הילד כמבוא לחיים, קיימת גם ההרגשה שהחיים עצמם הנם אותו חלק שבחיים שבו 

האדם הנו בוגר במובן הפיזי, זאת אומרת: אותן שנות חיים בהן הוא נמצא בשיא 

גופנית. מובן מאליו שלא כך מנסחים המחנכים את הראיון של "עצם התפתחותו ה

החיים"; ואולם לא הניסוח הפורמלי )במידה שישנו( הוא העיקר, אלא הרגשותיו של 

 האדם.

הנם חייו של האדם הצעיר, זה אשר כל  – לפי ההרגשה הנפוצה והמקובלת הזו – החיים

ות ולבו יכול לחמוד את כל מה שהעולם כוחות הגוף עומדים לרשותו, שעיניו יכולות לרא

לתת לאדם שגופו שלם, ואשר בידו כל האפשרויות הגשמיות והרוחניות ליהנות  יכול

מאותם דברים שנפשו חפצה בהם. כל הרצונות, השאיפות, ומושגי האושר הנכסף, כולם 

יל ידי החינוך, למצב הבגרות דווקא ואל תענוגותיו. לא רק שג–מכוונים שלא מדעת, על

הבגרות נחשב כגיל האידיאלי, אלא גם המצב האידיאלי קשור בתשוקות ובמאוויים של 

מה, למלא אותם רצונות וציורי דמיון הקשורים –גיל זה; וכאשר אין אדם יכול, משום

בבגרות ובאפשרויותיה, מרגיש הוא את עצמו אומלל, אם כי דרכי תענוג רבות אחרות 

 עומדות לרשותו.

הבגרות, ההופכת את חייו של הילד לחיי "הקדמה", משפיעה במידה  הכפיפות לאידיאל

עמוקה לא פחות גם על חייו של הזקן: כשם שהילד מחונך, מדעת שלא מדעת, להרגשה 

 בהשפעתו של החינוך לאידיאל של הבגרות – כי חייו אינם אלא הקדמה, כך סבור הזקן

את הכוחות והאפשרויות של  שחייו אינם אלא סיום. מאחר שהזקן מאבד במשך השנים –

גיל הבגרות, סבור הוא שאיבד את כל החיים כולם, ומאז גיל העמידה שוב אין הוא חי 

הנעימות הרוחנית של גיל הזקנה –עוד, אלא אך מחכה למוות. הרבה מאוד מן הצער ואי

מקורם בכך שהזקן אינו יכול לחיות בהווה; חייו אינם אלא בעברו, כאשר היה בימי 

. נטייתם של הזקנים לחיות בזיכרונות באה משום שבהרגשתם שוב אין הם חיים, בגרותו

 ואין קיומם אלא הסיום של חייהם האמיתיים.

 – האידיאל האנושי של תקופת הבגרות משפיע רבות על חייו של כל אדם, מראשיתם

 עד לימי – כשבתור ילד הוא מועבר באונס לעולם המבוגרים או מורחק לגמרי מעולם זה

זקנתו, אשר בגלל אידיאל זה הריהו מרגיש את עצמו כיצור מתנוון, ההולך מן החיים 

ידי אידיאל זה הופך החלק הראשון בקיומו של –השלמים אל המוות. מתברר אפוא שעל

 האדם להקדמה לחיים, והחלק האחרון למערכת סיום שלהם, והחיים עצמם הנם אותו

 רווח זמן שבאמצע.

מוזר מאוד, שרובם של החיים אינם אלא הוספות, ושאדם חי את  כבר בעיון שטחי נראה

הוא "החיים", לפי השקפה זו. בסופו של –רוב שנותיו למען, או בזכות, פרק זמן שהוא

דבר, גם באותו ציור דמיוני של החיים אין הכוונה לחיים סתם; לא גיל הבגרות לבדו הוא 
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תנאי חיים מסוימים בתוך גיל זה. הקובע את האידיאל, אלא לא פחות מזה גם צורות ו

מאחר שעיקרו של האידיאל קשור קשר הדוק בידיה על בריאות הגוף ואפשרויותיו, וכן גם 

באפשרות ליהנות מכוחותיו של הגוף הרי באמת, מתוך גיל בגרותו של האדם רק מעט 

. רוב מאוד זמן, יחסית, יכול הוא ליהנות מן האפשרויות והתענוגים השייכים רק לגיל זה

ידי לימוד ועבודה, אל עיקרם של –השנים הללו מתכונן האדם לדבר, מכין עצמו על

החיים; וגם בשנים האלה, רוב החיים הנם ההכנה אל העיקר והתמצית. נמצא אפוא 

 שאידיאל זה מקדיש את רוב רובם של החיים להכנה, לעיטורו של פרק זמן קצר מאוד

 ממרחבי החיים.

יה גדול"; הזקן חושב על "כשהייתי צעיר"; והצעיר חושב הילד מצפה לזמן "כשאה

 ומתכנן, "כשיהיה לי פנאי, כשאחסוך קצת כסף, כשאתחתן" וכו'.

בתוך זה חי האדם רק מעט מאוד משבעים שנות חייו, שכן במקום לחיות הוא רק רוצה 

 לחיות.

 – זהמצד הדרך שבה מתבזבזים החיים כתוצאה מן החינוך ה – כבר מן הצד החיצוני

נראה הוא חסר טעם. ואולם גם בפנימיותו אין בו יותר תוכן. נבדוק מהו תוכנם הפנימי 

של החיים, שזה הוא האידיאל שלהם: האם החיים האלה מסבים אושר? אם כן הוא, הרי 

אין כל יתרון לשנות הבגרות על שנות החיים האחרות. אמנם נכון הוא שלשנות הבגרות 

מיוחדות, ואולם באמת לכל שנות החיים יש תענוגות וצורות יש תענוגות וצורות אושר 

אושר: לילד כמו לזקן, ולצעיר כמו למבוגר, מקורות אושר רבים המיוחדים לכל אחד 

בנפרד. יוצא אפוא שאין באושרן של שנות הבגרות כל מעלה על שאר צורות האושר של 

מיוחדת לחיים בפרק שנים אחרות. ואם כך הוא הדבר, אם האושר פסק מהיות המטרה ה

 מה בצע בציפייתו של הילד ל"עתיד"? מפני מה צערו של הזקן – הזמן הזה

 על העבר שחלף?

חיים מוזרים מאוד הם החיים הללו, בהם מתכונן האדם לקראת "משהו" גדול שעתיד, 

כביכול, להתארע. בילדותו מחכה הוא לזמן שיהיה "גדול", ותוך כדי כך מוותר הוא, בלא 

הכוללות, כמובן, את רוב תשוקותיו הילדותיות,  – על הרבה מחוויות הילדות שלו יודעין,

וכל זה בגלל אונס החינוך, וייתכן שאף מרצונו העצמי הטוב. וכשכבר הוא נעשה "גדול", 

אין הוא מוצא כל אושר מיוחד בגדלות זו, שום שינוי כללי לטובה שיצדיק את הציפייה 

ת ילדותו. הוא בסך הכל המיר צורה אחת של חיים בצורה הגדולה שלו, זו שגזלה ממנו א

אחרת. וכן הזקן, המתגעגע כל הזמן על הימים בהם היה "צעיר", ובמקום לשאוב את 

 הנחת מחייו בהווה הוא שוקע הוא בחלומות על העבר, אשר באמת לא היה טוב

 מן ההווה במאומה.

 ימתםולמלא את משלחיות את החיים  – יהודי–האידיאל האנושי

לעומת אידיאל הבגרות, הגורם לריכוזם של כל החיים סביב לנקודה חסרת טעם, נמצא 

היהודי של החיים: לחיות את החיים כולם. פירושו של דבר, לא –האידיאל האנושי

כך, ובדרך זו לבזבז את –להתכונן בתקופת הנערות לחיים שעתידים, כביכול, לבוא אחר

ער בימי הזקנה על החיים שעברו כבר, אלא לחיות את חיי ההווה ולזלזל בהם; ולא להצט
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החיים בכל עת כמות שהם. לא לחלום על אושר רחוק, לא לחלום על חיים שבעתיד או 

בעבר, אלא לחיות את האושר והענוג שיש בחיים הקרובים, המציאותיים והממשיים, 

 כלומר: לחיות את החיים בהווה.

ים החיים הוא: לחיות את החיים; לקבל את פיו מתנהל–האידיאל היחידי האמיתי שעל

פיהם. אם יש בחיים שלמות, הריהי –החיים ואת מהלכם הכללי כפי שהם, ולחיות על

נמצאת בצורה שווה בכל חלקיהם; ואם יש צורך לתקן את החיים, הרי צריך לתקנם כולם. 

מצב האידיאל של החיים הוא, אפוא, מציאת הטוב והעונג שבכל שנות החיים, ושבכל 

טבעי שלהם, לא מתוך השוואה למצב אחר של החיים, אף לא לחייו של אדם אחר. 

עצמם. –לחיות פירושו, לחיות את החיים ולשפוט עליהם במושגים השאובים מתוכם

 להתענג מאותן אפשרויות שהחיים נותנים לאדם בכל שלב בחייו.

אה בכל חלק וחלק הבנת אידיאל זה מבחינתו האנושית, תורה על דרך חיים שלמה ומל

 של החיים כולם. ואולם לגבינו יש להבין את האידיאל הזה

מבחינה גבוהה ועיקרית יותר: מן הבחינה הדתית היסודית, שהיא הבחינה הפנימית של 

 הדברים.

עצמם. לעומת זה החיים –מהבחינה האנושית, החיים הם סתמיים ועיקר מטרתם היא הם

פנימית של החיים, אינם חיים של סתם. החיים היהודיים, אשר הם ההשקפה ה–הדתיים

 היהודיים הנם חיים שיש בהם תפקידים ומשימות מסוימות.

פי  על אף) לחיות היטב, לפי תפיסה זו, פירושו למלא את משימתם של החיים. משימה זו

שהיא מתחלקת לפרטים ולחלקים שונים( הנה לתקן את הגוף, הנפש והעולם מתוך זיקה 

קות. היא אינה שייכת לגיל מסוים או לפרק חיים מיוחד, אלא לכל חלק מתמדת אל האלו

וחלק מחלקיהם ולכל מצב שבו נמצא האדם. מערכת המצוות המעשיות מורה, שאין שום 

שטח בזמן ובמקום שהוא מחוץ לתחום לגבי הדבקות בה', ולגבי המגמה לתיקון הנפש 

בכל רגע ורגע מוטל עליו לקיימן,  והעלאת העולם: כל פינה מחיי היהודי מוקפת במצוות.

וכל עוד הוא יכול לקיימן כראוי, הריהו מגשים את תכליתם של החיים. אמנם, לכל עת 

וזמן, ואולם אין עת וזמן שבהם יהיה אדם בטל מעבודת ה'. בכל גיל יש לאדם תפקיד 

 אחר בהתאם לכוחות ואפשרויותיו באותו הגיל ובאותו המצב שבו הוא נמצא; כשם שיש

תפקידים המיוחדים לאדם בצעירותו, כך יש תפקידים אחרים השייכים אליו בהתקדמותו 

 במשך החיים.

איננו עלייה עד גיל  – כאשר החיים הם חיים אמיתיים – מהלך החיים לפי היהדות

הבגרות וירידה אחריו, אלא הוא מהלך רצוף של התקדמות מחיל אל חיל. האדם, שהינו 

קונה לעצמו צורה שלמה, ומעצבה  – כלי שאין בו צורה – גולםבתחילת דרכו בחיים אך 

ידי ריבוי לימוד ומעשים טובים, יחד עם תיקון מתמיד של גופו ונפשו והכוונתם אל –על

מטרת חייו האמיתית. תפיסת החיים כמערכת שלמה, של חלקיה שווים במעלה, גורמת 

הניגוד הקיים בין רצונותיו לשינוי בהערכת החיים מעיקרה. צערו של הזקן נוצר מתוך 

ושאיפותיו, הקשורים באידיאל הבגרות, לבין חוסר היכולת להוציאם לפועל. ברגע 

שיתחזק האדם במגמה ברורה לחיות את ההווה, את החיים כמות שהם, בלי לצייר 

לעצמו צורות חיים דמיוניות כאידיאלים, הרי יוכל הוא, עם הגיעו לזקנה, לחיות את חייו 
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כלל, עם השינויים הגופניים –דם צעיר, השלם בכל כוחותיו. שכן בדרךבאושר כא

ההכרחיים באים גם שינויים רוחניים מקבילים, הנותנים לאדם את האפשרות שלא לחוש 

 כלל, מבחינה רגשית, בשינויים שחלו בו. 

מכל מעמד שבדרך החיים יכול אדם לשאוב את הטוב ולהתענג ממנו רק כאשר הוא 

ותיו הדמיוניות, שאינן ניתנות לביצוע לפחות באותה שעה, וחי את החיים מסלק את שאיפ

 עצמם.

 מטרת החינוך: לעזור למחונך לחיות את חייו כראוי

ברור שקבלת האידיאל של החיים תצריך שינוי יסודי בדרך החינוכית המובילה לקראתו. 

ין מקום לשתי במלים אחרות: מאחר שאין החיים מתרכזים עוד סביב זמן מסוים, הרי א

הצורות החינוכיות שראינו כבר לעיל: לא לזו המכינה את הילד לקראת ה"חיים", אף לא 

לזו המבודדת אותו מהם. אין כל סיבה, לפי תפיסה זו של החיים, להפרדה בין חיי הילד 

לחיים בכלל, כי הרי החיים, בכל משמעותם ועל כל גילוייהם, מתחילים מן הלידה 

, ובמשך הזמן שבינתיים האדם עובר את דרך חייו, ותפקידו הוא ונמשכים עד המוות

 לעשות זאת בדרך הטובה ביותר לפי כשרונותיו וכוחותיו.

לחיות את חייו  – ובמקרה שלנו, לילד – המטרה האחת של החינוך היא לעזור למחונך

בו כראוי. יש לחנך את הילד לחיות כמו ילד, ללמד אותו לשאוב את האושר והעונג שבמצ

ובכל מצב אחר בו הוא נמצא. אכן, חייבים בלי ספק להכין את הילד להמשך חייו,  – זה

להכין אותו לקראת ימי הבגרות הבאים לאחר תקופת הילדות, ויש ללמדו לחיות אף חיים 

אלה כיאות; ואולם ממש כשם שצריך להכין את הילד לקראת בגרותו, כך יש צורך להכינו 

רת; כשם שמלמדים את הילד לימודים המכינים אותו לקראת כל תקופת חיים אח

לתקופה בה יהיה בן עשרים או שלושים, כך יש ללמדו, בעת המתאימה, את הדברים 

 שחייב הוא לדעת כשיהיה בן עשר, ואת הדברים שיצטרך לדעת כשיהיה בן שבעים.

ההכנה אמנם, כל דבר וכל לימוד יש לו עת מיוחדת, ואולם הלימוד בכללו צריך להיות 

כשם שהוא נפסק  – לחיים: לכל תקופה של חיים ולכל מצב של קיום. ולימוד אינו נפסק

באותו גיל שהאדם מגיע אל "החיים", שאז אינו צריך לדעת מאומה: הלימוד  – בימינו

והחינוך חייבים להימשך כל גיל החינוך, עד שבעים שנה ומעלה. אין זמן שבו "גומר" 

. החינוך לחיות והחיים עצמם קשורים זה בזה לעולם, וככל אדם החינוך ומתחיל בחיים

כמובן, אם הוא רוצה לחיות  – שהאדם חי יותר ולומד יותר, יודע הוא יותר כיצד לחיות

 ואינו מסתפק בחלומות על החיים.

וכשם שאין הפסק וגבול בין הילד וה"חיים", לעניין הצורך ללמוד תמיד, כך אין כל גבול 

לפעול תמיד, ולתקן תמיד את החיים מתוך הזיקה לאלוקות. חובותיו כזה ביחס לחובה 

של הילד הנן כחובותיו של המבוגר: לא באותם דברים אלא מצד היחס שבין העושה 

והמעשים. כשם שישנן חובות למבוגר, וחובות עיקרן בצורך לעשות את הטוב, כך שייכים 

ון עולמו. אמנם, ברור ומובן שגם הדברים גם בילד, שגם עליו לדאוג לתיקון עצמו ולתיק

תפיסת הדברים אינה שווה בכל הגילים, ולא רק שחובותיו של הילד קטנות בכמותן, אלא 

דבר זה אין הבדל יסודי בין גיל בגם תפיסתו בדברים שהוא עושה פחותה היא; ואולם גם 
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וגיל: אם האדם מתקדם בחייו, הרי בדרכו הוא נוכח לדעת בכל, שהבנתו ומעשיו 

הקודמים לא היו מושלמים. ואם האדם בטוח שהוא יודע כבר הכל, והגיע לתכלית 

 ההשגה, הרי במקרה זה עלול להיות, שתפיסתו בתור ילד הייתה בכל זאת נעלה יותר.

בסיכום ייאמר: ללא אידיאלים דמיוניים, אלא מתוך הליכה בדרך החיים האמיתית עצמה, 

באדם בכל ימי חייו, יכול הוא לחיות את כל  'מתוך מיצוי כל החיות האלוקית שנתן ה

 שנותיו, ימיו ורגעיו בחיים ממשיים ואמיתיים.



 

 

 דוב זינגרהרב 

 כי עמך מקור חיים

ָך א   ד  ס  ר ח  ה י ק  יּון-מ  ס  נ ֶפיָך ֶיח  ל כ  צ  ם ב  ד  י א  נ  ים ּוב   ֹלה 

ם ק  ש  ֶניָך ת  ל ֲעד  ח  נ  יֶתָך ו  ֶדֶשן ב  יֻן מ  ו  ר   י 

מ   י ע  ֶאה אֹורכ  ר  ָך נ  אֹור  ים ב  י  קֹור ח   ָך מ 

ב י ל  ר  ש  י  ָך ל  ת  ק  ד  צ  ֶעיָך ו  ד  יֹׁ ָך ל  ד  ס  ְך ח  שֹׁ  מ 

י נ  ד  נ  ל ת  ים א  ע  ש  י ד ר  ֲאו ה ו  י ֶרֶגל ג  נ  בֹוא  ל ת   א 

 (יב-, חתהלים לו)

 זוהר ח"ג, לד

רבי  .קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים

חיים באורך נראה כי עמך מקור " :חייא פתח

דא שמן עלאה  – כי עמך מקור חיים ".אור

דנגיד ולא פסיק לעלמין, דשריא בגו חכמה 

 –" כי עמך: "הדא הוא דכתיב .עלאה דכלא

עמך שריא, ולא מתפרשא מנך לעלמין 

בגין דהיא  –" מקור חיים" –בחביבותא דכלא 

מקורא ומבועא דחיים לאפקא חיים לאילנא 

ועל דא ההוא אילנא  .ןעלאה ולאדלקא בוציני

אקרי עץ חיים, אילנא דנטיע ואשתרשא בגין 

באורך נראה "ההוא מקורא דחיים. ועל דא 

דא אור דגניז לצדיקייא לזמנא  – , באורך"אור

ב להים את האור כי טו-וירא א :דכתיב .דאתי

 .ד( ,)בראשית א

 

רבי  .קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים

ור חיים באורך נראה כי עמך מק" :חייא פתח

זה הוא שמן העליון  כי עמך מקור חיים ".אור

הנמשך ואינו נפסק לעולם, שהוא שורה בתוך 

חכמה העליונה על הכל. וזה הוא שכתוב: "כי 

ששורה עמך ואינה נפרדת ממך לעולם  –עמך" 

משום  –"מקור חיים"  –בחביבות שעל הכול 

שהיא המקור והמבוע של החיים להוציא חיים 

שביל האילן העליון ולהדליק אורות. ועל כן ב

האילן ההוא נקרא עץ החיים שהוא אילן שנטוע 

ומושרש במקור החיים ההוא. ועל כן "באורך 

זה הוא אור הגנוז  –נראה אור", באורך 

לצדיקים לעתיד לבא. שכתוב: "וירא אלקים את 

 האור כי טוב".

 



 

 

 

 

 תודה

. הורתה ולידתה של הישיבה בשכונת מקור כבאדם פרטי כך גם בכלל לכל איש יש שם.

שמה. במשך השנים זכינו להשראת השם יתברך את לה גם קבמשם וחיים שבירושלים, 

דברים אלו על המפגש עם מקור החיים ואורו הגנוז לזמנא דאתי . הלא הוא מקור החיים

 ולכל השותפים הרבים לסייעתא דשמיא. ,יהיו בחינת קרבן תודה לו יתברך

וחדת לרב עדין שליט"א על שנים רבות של אמון ותמיכה המשולבים בחוסר נחת תודה מי

-תמידית עד בלי די. למו"ר הרב שג"ר על שפתח ופותח לי תמיד מחדש מבט אל ה

ִלְפִנים. צוות הישיבה, הרמים, המורים, התלמידים וההנהלה לאורך כל השנים הם הם 

 ותם הרבה.בזכות אהבתם ומסיר –שהופכים דיבורים למציאות 

ברצוני להודות לעורך הספר הרב שאול יונתן וינגורט על הסבלנות, ההתמדה והכישרון 

להוציא את הדברים משלבים ראשוניים של "כתיבה בעל פה" לתורה שבכתב. עמרם 

קליימן, שחברו בו נפש אמן וכישרון הוצאה לאור הפך את הדברים מדיבורים היוצאים מן 

ים רבים נכתבו על ידו מחדש ואחרים עברו הגהה, ובכך הלב לדברים הנשמעים. קטע

נוספה למאמר כולו בהירות רבה בתוכן ובצורה. על כך אני מודה לו מאד. ידידי הקרובים 

והאהובים אליעזר מלכיאל, שמעון דויטש ומעוז כהנא עברו על הדברים והעירו את 

 הערותיהם.
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 פתיחה

כ ל " ים ּומ  ד  ֲחס  ל ה  כֹׁ י מ  ת  נ  טֹׁ ֶמתק  א  ֶדָך ה  ב  ית  ֶאת ע  ש   " )בראשית לב, יא(ֲאֶשר ע 

זכות גדולה נפלה בחלקי להיות שותף בעשרים השנה האחרונות לתהליך צמיחתה 

ופריחתה של ישיבת "מקור חיים". לתחושת החסד והכרת התודה מתלווה רצון עז לשתף 

היועץ, -הרב-נךלספר ולומר. הנה יש כאן מחשבות חדשות וגם עתיקות יותר. על המח

ועל מה שנרקם בינו לבין תלמידו. וגם מחשבות על אופיו של המקום בו הם נמצאים 

ביחד. לומדים, מתקדמים, שואפים, משיגים ואף נסוגים. יש בהצגת הדברים מעין הזמנה 

 לקוראים לבקר, להציץ, ללמוד, להעיר ולהתייחס.

פשטה המנסח משנה חינוכית הקושי בהעלאת דברים על הכתב ידוע ומובן. ניסיון הה

כביכול לדברים שצמחו בטבעיות, ובתנאים המאד מיוחדים שלהם, חוטא אל האמת. 

כיצד ניתן להעביר דברים שבעל פה אל הכתב? איך ניתן לתרגם סוד וברכה  –ובכלל 

 למילים? מהי הדרך להציע עצות ולהמליץ אך בה בעת לא לאחוז בהם?!

רבי נחמן  –בין החיים הינו עדיין נחל נובע מקור חכמה נחלץ לעזרתי מו"ר, שאף שאינו 

מברסלב. עצותיו ודרשותיו מהווים עבורי מקור חיים והשראה מתמדת. מוהר"ן הסכים 

שאסמוך את דברי על דבריו ואציג את דברי כעין פירוש לתורתו הנפלאה שהכל בה. כך 

מספר הליקוטים.  הלומדים בראש ובראשונה ליקוטים יקרים –שיש לפניכם הקוראים 

כאלו העוסקים בנושאים שמעסיקים את המחנך באשר הוא. נוספו להם גם דברי 

הבהרה, ביאורים מקומיים, תרגום לשפה מעשית וגם מעט עצות הבאות למשוך את 

דבוריו של הצדיק החסידי השורה בין חסידיו לעולמנו אנו. ואף שהמרחק בין העולמות 

 די להשרות ולכוון.גדול, עדיין יש בהם בדברים בכ
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 ראשי הפרקים

ם ם ה  ש  ר  ש  ה ב  ל  ע  מ  ר; ּול  פ  ם, ע  י  , מ  ש, רּוח  ה י סֹודֹות: א  ע  ב  ר  י י ש א   כ 

יֹות ֲהו י "ה ע אֹות  ב  ר   )ליקוטי מוהר"ן, ח( א 

יש קבלה והכלה. ברובד הראשוני הזה,  –ברובד היסודי ביותר של חינוך  –עפר. מקום 

 –נכים עסוקים בעיקר בפינוי מקום. עוד לפני דרישה, האצה וגדילה בית הספר והמח

אנחנו יוצרים חלל  –אדם צריך לדעת ולחוש שיש לו מקום. שהוא אהוב ומקובל. חינוכית 

בעפר, בבית הספר כ"מקום" לכל  –מוצב ארצה  –פנוי. מפנים מקום. הפרק הראשון 

 ", כמפנה מקום בלבו.השותפים בו. נתבונן גם בתפקידו של המחנך כ"מקום

אפשר לצפות לגדילה. לצמיחה. המבט החינוכי מופנה לכוחות  –ברובד השני  –גן  מים.

גדילה טבעיים שקיימים בתלמיד, שמבקשים לצאת לפועל. בפרק השני נבנה הגשר בין 

ארץ לשמים. מתחילה תנועה של גדילה, תנועה כלפי שמיא. בית הספר מצטייר בעזרת 

והעשייה החינוכית מתעשרת בדימויים מעולם פעולות הגינון, כמו  דימוי של גינה,

השקייה )מים(. נציע לראות בתפקיד המחנך כמאפשר מרחב ותנאים לצמיחה, וכמשדר 

 ציפייה לצמיחה.

מוקדש לגעגועים. לחשק. לבעירה )אש( וכיסופים  –רובד שלישי וגוון נוסף  –אש. משכן 

לשון  –ואת העולם. בית הספר יצטייר כמשכן  ל... לכוחות "חמים" שמניעים אותנו

משיכה. מקום שנוטה לקדושה, שמחנך לגעגוע ולשאיפה לאינסוף. ביסוד הזה, העמדה 

של המחנך פעילה, מסעירה, מלאת תקוות ושאיפות. הוא מניע, ויוצר תנועת משיכה. 

וף, את המחנך מדגיש את הפער בינינו לבין האינס –במקום הרגעה, קבלה ונתינת מקום 

מלאת  –הפוטנציאל. תנועה חינוכית כזו רווית מתח של געגועים, של אש בוערת, וממילא 

 חשק.

רוח, מוקדש לתנועה רביעית. בעירת האש פוגשת בתנועה  -היסוד הרביעי  -רוח. 

שמשיבה רוח מצננת. תנועה של רוח מאפשרת לשאת ניגודים, לשמוט אחיזה בעמדה, 

ולקחת חלק  –תנו להרפות מכל שיטה חינוכית, להיות "אין" בקונספציה. היא מזמינה או

 באמנות החינוך באורך רוח.

מתחלפים לנגד עינינו, מיום ליום, מתלמיד  –רובדי הקיום הללו, היסודות השונים 

לתלמיד, מעת לעת. המודעות אליהם חשובה מכמה פנים. ראשית, היא עשויה להרחיב 

עבורו את היריעה. חשוב מכך: בכל רובד ובכל  את "ארגז הכלים" של המחנך, להרחיב

יסוד יש גם קליפות. בעיות. היצמדות אדוקה לכל אחד מהרבדים הללו הופכת את היסוד 

הרוחני ל"שיטה" חומרית. ל"השקפת עולם" חינוכית. היצמדות כזו גוררת לא פעם 

דה התקשחות, התאבנות או שחיקה. המודעות לגוונים השונים, לתנועות שונות בש

החינוכי מעשירה את עולם הדימויים הפנימי שלנו כמחנכים, ומשחררת אותנו מאחיזה 

תהיה אשר תהיה. מחנך עשוי להיות חופשי לשאול את עצמו:  –בשיטה, בתפיסת עולם 

 מה מתאים לזמן הזה? לתלמיד שכזה? למורים וחברי צוות שונים?
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מזרימה את האוויר. בשפה  –ך הרחבת היריעה לגוונים השונים, ליסודות השונים בחינו

אקולוגית, נחוצים ארבעה יסודות שמשמרים יחסי איזון, שמעבירים במציאות רוח חיים. 

השונּות שומרת על רעננות, על טריות, ומאפשרת חופש )במקום נעילה ו"שיטתיות"(. 

היא משחררת. פותחת אפשרויות. מזמינה אותנו להקשבה עדינה לצלילים שונים ולמגע 

שעלולה  –ם עם סוגים שונים של תלמידים. היא מונעת התקשחות ואחיזה אדוקה מתאי

להפוך את החינוך מרוח לחומר. משום כך, התנועה בין היסודות היא תנועה רוחנית. 

בתיאור הזה טמונה אפשרות חדשה שתהפוך את מלאכת החינוך מעבודה קשה 

 לאמנות.

ְרָבָעה -ל... )אות א'( ִכי ִעָקר ָהְרפּוָאה ִהיא ע   ְיסֹודֹות, ִכי ֵיׁש א  ְזגּות ה  ְיֵדי ִהְתמ 

ְיסֹודֹות ֶׁשֵיׁש  ֵזג ה  ע ְלמ  , ָעָפר. ְוָצִריְך ָלֶזה ָחָכם ָגדֹול, ֶׁשֵיד  ִים, רּוח  ְיסֹודֹות: ֵאׁש, מ 

חֹוֶלה...  ְבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמן ָהֲעָשִבים, ְכִפי ָהְרפּוָאה ֶׁשָצִריְך ֶזה ה 

ל ְיֵדי )אות ט ְלִמיִדים, ע  ִבי ֲאִמִתי ִעם ת  ְלִמיִדים, ֶׁשְכֶׁשֵיׁש ר  ִבי ִעם ת  "ו( ְוֶזה ְבִחינ ת ר 

ב,  ְלִמיִדים ֵאֶצל ָהר  ת  ל ְיֵדי ִקבּוץ ה  נ "ל. ִכי ע  ְבִחינֹות ה  ֵקן ג ם ֵכן ָכל ה  ֶזה נ ֲעֶשה ְוִנְתת 

ֵקט ֵבץ ְוִנְתל  ל ְיֵדי ֶזה ִנְתק  ְלִמיִדים  ע  ת  ב ִעם ה  ל ֵכן ִנְקָרא ִלּמּוד ָהר  ֶחְלֵקי ָהֱאמּוָנה. ְוע 

ל ֵׁשם ִקבּוץ ֶחְלֵקי ָהֱאמּוָנה, ֶׁשהּוא ְבִחינ ת "ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת" )ְׁשמֹות טז(,  –ְיִׁשיָבה  ע 

ְׁש  ב הּוא מ  ל ֶחְלֵקי ְבִחינ ת "ְׁשָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה" )ְתִהִלים לז, ג(... ִכי ָהר  ִגיח  ע 

ֲעלֹוָתם. ְבָצם ּוְלה   ָהֱאמּוָנה ֶׁשל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלק 

 )ליקוטי מוהר"ן תנינא, ה(

הדברים ערוכים בפרקים שיש בהם סוג של סדר עולה. מסתמכים הם על חלוקה 

ובהקשר שלנו: לארבעת היסודות. בארבעת הפרקים  –קלאסית של העולם לארבע 

ר נפגוש את "היסודות" בזה אחר זה, תוך מפגש עם תורות של הראשונים של המאמ

מוהר"ן ועם מקורות נוספים. אחריהן, נציע כמה יישומים של שינוי תודעתי כזה לשדה 

החינוכי בדמות "ליקוטי עצות" מקוריים. ההדרכות השונות ולפעמים גם ההפוכות העולות 

קה זו מעין סדר, היגיון פנימי. מקבלות בחלו –מתורתו של מוהר"ן ובעקבותיו בדברינו 

במהלך  –חלוקה זו מהווה הצעה לסדר בלבד. משום כך, הלומד יכול להרשות לעצמו 

לדלג מפרק לפרק ולחזור חלילה. יהיה בקריאה שכזו חזרה לאופיים של  –הלימוד 

המקורות שאינם ערוכים לפנינו במבנה סדור אלא כרצף עשיר של דרשות, דימויים 

 החמישי נחשפות כמה הצעות יישומיות למוסד חינוכי, מתוך העשייה ומשלים. בפרק

 בישיבת "מקור חיים".

 פרקי המאמר:

 הנה מקום איתי. –פרק א': 'מקום' )עפר( 

 ועץ החיים בתוך הגן. –פרק ב': 'גן' )מים( 

 ויקם משה את המשכן. –פרק ג': 'משכן' )אש( 

  פרק ד': הרוח החיה באופנים )רוח(.

 ישיבת "מקור חיים". –רתם מתברכת פרק ה': תו
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 מקום אתי הנה': פרק א

 למקום. –א. מישיבה "תיכונית" 

 .חוסר מקום כמצב קיומי בסיסי :נע ונד תהיה בארץב. 

 .ה' מעון אתה היית לנו -המקום ג. 

קֹומֹו ֶשל עֹול  ד.  י הּוא מ  ל  א  ר  ש  ב י  ש לֹו ל  י ֶשי   ם.מ 

. פינוי מקום( 2פירוש ראשוני לתורה קע"ו. ) (1: )מקום פנוי בלב הצדיקה. 

 .הרמה והקמה לשורש( 5. )נכונות לשאת( 4( השבת אבדה. )3)

 א. מישיבה תיכונית ל"מקום"

שילוב של מרכיבים רבים, כוחות,  ",ישיבה תיכונית"בישיבה, ובמיוחד בזו הנקרית בה יש 

בקרב מנהיגי הישיבה וקברניטי ם כיוונים רוחניים, אינטרסים, מילוי צרכים ועוד. אלו יוצרי

שבה יניה חווהא ,מכוח אחד למשנהו ,מטולטלים מצד לצד הספינה בלבול רב. אלו

מחנך את צעירי שלמוסד ייחודי  ,כנראה בחטף ,שניתן ",ישיבה תיכונית"השם  להישבר.

תיכון  תיות המבנית הקיימת במוסד זה.ימרמז יותר מכל על הבעי – הציבור הדתי לאומי

בין בית הספר היסודי לבין  ,מהווה מעבר בין הילדות לבגרות . הואשמו כן הואכ –

ולגבי . ך"ואמצעי נמצא בתו: "תיכון :בלשונו של אבן שושן .המוסדות להשכלה גבוהה

. "מקנה לתלמידיו השכלה תיכונית ומכשירם לכניסה לאוניברסיטה" ":ביה"ס התיכון"

לא רק את  ובכך להדגיש –" אמצעי: "מקבילהלמילה  "תיכון"ניתן היה לתרגם  ,למעשה

 ,הרב קוק זצ"ל תהיה אשר תהיה. ,אלא גם כאמצעי למטרה אחרת ,היותו באמצע

יתיות בחינוך יעמד על הבע ,ברחובות תלמוד תורה תבדרשתו המפורסמת בפתיח

 :ואלו הם דבריו", הכשרתי"

לחנוך. אם  פול תמיד השאלה איך אנו מכירים אותה ביחושהיעל הילדות ת... 

היא רק כמו הכשר להאישות, או שיש לה ערך כביר בפני עצמה. מובן הדבר 

שכשמעמידים את יסוד החיים רק על העבודה והפרנסה, אין לילדות זכות מצד 

עצמה, כי אם, הילד הוא לפי זה גולם יפה שאפשר לחק ממנו כלי מעשה חזק 

כת את החיים לפי ועובר לסוחר. לא כן הוא לפי ההכרה האידיאלית המער

הטוהר שבהם, לפי הטוב החסד והתום הנמסך בקרבם. על פי זה המשפט יעלה 

לנו ערך הילדות לא רק בתור הכשר לאישות וגדלות, כי אם חטיבה יקרה בחיים 

מצד עצמה, ולפעמים תעלה אצלנו בתור המעולה שבתקופות החיים שכל החיים 

"אין העולם  :רים כמשמעםים להיות כמכשירים לעמדתה. אז נאמר דביראו

מפני שהוא "הבל  ,מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן"

 .שאין בו חטא"

את  – המציגה את העולם ,כך טבעית ופשוטה הרב קוק זצ"ל מוחה על התפיסה הכל

 בקנה המידה שלנו. התלוי .ואת הילדות כהכשרה לקראתם ,כחיים של מבוגרים – החיים
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לילד כגולם יפה לחוק ממנו כלי יש בה מן ההתנשאות של המבוגרים  ההתייחסות

"לפי ההכרה האידיאלית המערכת את החיים לפי . הפוגעת בקיומו של הילד כאישיות

הילדות היא  – לפי הכרה זו", לפי הטוב החסד והתום הנמסך בקרבם ,הטוהר שבהם

ד והתום הם הקריטריונים החס ,הטוב ,אם אכן הטוהר ."המעולה שבתקופות החייםאולי "

ניתן לראות בילדות את המעולה ואם קריים לבחינת איכות חייו של האדם, יהע

משתנים לחלוטין אזי  – או לפחות תקופת חיים ששווה לעצמה ,שבתקופות החיים

 תקופה זו.להדגשים החינוכיים 

 מריצה. לעמדה של שותפות, של הדדיות "הכשרתית"מעמדה חינוכית  המוקד עובר

, לטענתנו. לחיים עצמם –מהכנה לחיים . להווה מתמשך –מעתיד . לישיבה – לקראת

התודעה שמלווה את המונח "ישיבה תיכונית" שומטת את הקרקע מתחת לאופציה של 

, "מקום"של חלופי נציג דגם  ,לעומת הדגם של הכשרה שערכם בעצמם. 'ישיבהלימודי '

מקום לתלמידים ולשאר . נותר בו גם לםוראשונה מקום למקומו של עויש, בראש שבו 

 בו. השותפים

", כך שיהווה דגם חלופי למוסד תיכוני מקום"סביר את המונח נרחיב ובפרק זה נ

, ללמוד וללמד ב"מקום". כיצד ניתן לחיותהכשרתי. נראה, ברמה תיאורטית וגם מעשית, 

לעניות  .ישיבהלשינוי תודעתי 'קטן' זה השלכות רבות ביותר על כל הקורה בקהילת ה

ההורים, הצוות,  :קרי) הן בתודעת השותפים ,היכולת לאפשר את השינוי ,דעתי

 תקווה מחודשת ושמחה רבה.עשויה לעורר  ,והן בהשלכותיו המעשיות (והתלמידים

 חוסר מקום כמצב קיומי בסיסי: נע ונד תהיה בארץב. 

ת ֶׁשָהיּו חֹוְקִרים:  ח  ת ָהיּו כ ת א  ח  ם א  ע  ָיה ֵיׁש ָלּה ֵצל ְמיָֻחד, ִכי פ  ֲאֶׁשר ֶׁשָכל ח  ב 

ָיה  ָיה ִכי ָכל ח  ָיה ְוח  ְיָקא ִהיא רֹוָצה ָלנּוח  ָׁשם ְוֵכן יֵׁש ֵצל ְמיָֻחד ְלָכל ח  ֵצל ד  ֶׁשָבֶזה ה 

ְיָקא ִהיא רֹוָצה ִלְׁשכן ָׁשם, ְכפִ  ֵצל ד  ָיה בֹוֶחֶרת ָלּה ֵאיֶזה ֵצל, ּוְבאֹותֹו ה  ֵצל ְוח  י ה 

ְמיָֻחד ָלּה ְיָקא הּוא רֹוֶצה ִלְׁשכן .ה   .ְוֵכן יֵׁש ְלָכל עֹוף ָועֹוף ָעָנף ְמיָֻחד ֶׁשְבאֹותֹו ֶהָעָנף ד 

יֹות ח  ל ֵכן ָחְקרּו ִאם ְיכֹוִלים ִלְמצא ִאיָלן ָכֶזה ֲאֶׁשר ְבִצלֹו ִיְׁשְכנּו ָכל ה  יֹות  ,ְוע  ח  ֶׁשָכל ה 

ל ֲעָנָפיו )ֶׁשל אֹותֹו ָהִאיָלן( ִיְׁשְכנּו ָכל ִיְהיּו בֹוֲחִרים  צּו ִלְׁשכן ְבֵצל אֹותֹו ָהִאיָלן, ְוע  ְוִיְתר 

ָיא ֵרי ְׁשמ  ִכי ָהעֶנג  ,ְוָרצּו ֵליֵלְך ְלָׁשם ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלן .ְוָחְקרּו ֶׁשִנְמָצא ִאיָלן ָכֶזה .ִצפֳּ

ֻּמְפָלא ֶׁשֵיׁש ָׁשם ֵאֶצל אֹותֹו ָהאִ  יֹות ה  ח  ֵער ִכי ֵיׁש ָׁשם ָכל ָהעֹופֹות ְוָכל ה  יָלן ֵאין ְלׁש 

ֲחִקים ָׁשם,  יֹות ְוכּו' ְמעָרִבים ָׁשם, ְוֻכָלם ְמש  ח  ָיה ְוָכל ה  ְוָׁשם ֵאין ׁשּום ֶהֵזק ִמּׁשּום ח 

ֲענּוג ֻמְפָלג ְמאד ִלְהיֹות ָׁשם ֵאֶצל אֹותֹו ָהִאיָלן אי הּוא ת   .ּוְבו ד 

 (מעשה יג ,מעשיות סיפורי)

מציגה תמונה  2ומחזון הנביאים לעתיד לבוא 1התמונה המושאלת מחזונו של בלטשצאר

או ? יכן מקומם: האלית המתייחסת לאחת מהבעיות הקיומיות של הברואים כולםיאיד

 

ִדיִׁשין ָבְך ְוָכל ָרז ָלא ָאֵנס ָלְך ֶחְזֵוי ט: "-, וניאל ד. ד1 ָיא ִדי ֲאָנה ִיְדֵעת ִדי רּוח  ֱאָלִהין ק  ְרֻטמ  ב ח  ר ר  אצ  ֵבְלְטׁש 

ר ִגיאְוֶחְזֵוי  .ֶחְלִמי ִדי ֲחֵזית ּוִפְׁשֵרּה ֱאמ  ְרָעא ְורּוֵמּה ש  ֲאלּו ִאיָלן ְבגֹוא א  ל ִמְׁשְכִבי ָחֵזה ֲהֵוית ו  ְרָבה . ֵראִׁשי ע 

ְרָעא ָיא ו ֲחזֹוֵתּה ְלסֹוף ָכל א  תֹוִהי . ִאיָלָנא ּוְתִקף ְורּוֵמּה ִיְמֵטא ִלְׁשמ  ָלא ֵבּה ְתח  ִגיא ּוָמזֹון ְלכ  ִפיר ְוִאְנֵבּה ש  ָעְפֵיּה ׁש 
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מלווה  –מן המקום  –הגירוש מגן עדן  איכה? מאין באת? :בנוסח אחר, שאלת השאלות

האיבה בין הנחש לאדם ובין שאר הברואים על פני  .חילתהבודאי את האנושות מת

 ,כתוצאה מכך בוד המקום הבסיסי בו נולדנו ובו היינו ראויים להיות.יהאדמה, מקורה בא

למצוא את  משקיעים הברואים עלי אדמות אנרגיה רבה כדי למצוא לעצמם מקום.

מם או בינם לבין ניתן לומר שרוב המלחמות בין בעלי החיים, בינם לבין עצמקומם. 

כל על  ,ת הגלות ממקומםיקשורות בצורה זו או אחרת לבעי ,קרוביהם המדברים

 המשתמע מכך.

הרבה הוגי דעות ניסו להגדיר את מהותו של האדם, יש שטענו שהאדם הוא אדם בהיותו 

אולי ניתן  .מחפש משמעותאדם את מי ראו בשיש ו קחֵ ש  ראו בו את המְ שיש  ,חושב

מחפש מקום. מאז גירושו הוא נע בין גלות שאדם  –פי מה שכתבנו על  ,לראות בו

לגאולה, בין היותו נע ונד לבין היותו נח, בין שקיעתו בחלל הפנוי לבין דילוגו לעבר חוף 

לאור דברים אלו מהווה האילן החלומי בתמונתו של רבי נחמן מקום לכולם,  מבטחים.

 מקום שבו כולם יכולים להניח את ראשם.

 ה' מעון אתה היית לנו –קום המג. 

-"מקום מנוחתנו הוא רק בא: 3ידועים דבריו של הרב קוק זצ"ל במאמרו צמאון לאל חי

על  )מדרש תהלים, צ(דברים אלו של הרב מסתמכים על דרשת חז"ל  ,כמובן. להים"

 - היותו של הקב"ה מקומו של עולם

)דברים  להי קדםמעון אתה היית לנו. אמר ר' יצחק מה שאמר הכתוב מעונה א

כז( אין אנו יודעין אם הקב"ה מעונו של עולם ואם העולם מעונו של מקום, עד  ,לג

 ו...ה' מעון אתה היית לנ: שבא משה ופירש

שהוא מקומו של  ?למה נקרא שמו של הקב"ה מקום :אמר ר' הונא בשם ר' אמי

 .הנה מקום אתי :שנאמר .עולם

, בתוכו הכל נמצא –" הוא מקומו של עולם""ה הקב –להים" -"מקום מנוחתנו הוא רק בא

בו קורים הדברים. הוא המקום, ההקשר של ההתרחשות כולה. ההוויה עצמה. מכאן 

היכן הוא מקומו של אדם? מתי  המקום'.'זהה הוא לחיפוש אחר  'מקום'החיפוש אחר ש

קום ואיך נוכל לדעת את הדרך בחיפושנו אחר מקום? רבי נחמן מאיר את החיפוש אחר מ

 –באור אנושי וחדש 

םד.  קֹומֹו ֶשל עֹול  י הּוא מ  ל  א  ר  ש  ב י  י ֶשי ש לֹו ל   מ 

ָבא, הּוא ְמקֹומֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוכּו' ְדר  ָיְך ֶאְצלֹו ָמקֹום ְכָלל, ִכי א   .ְכֶׁשֵיׁש ְלָהָאָדם ֵלב ֵאין ׁש 

 

ְטֵלל ָיא ּוִמֵנּה ִיְתִזין ָכל ִבְשָרא ת  ְנפֹוִהי ידרון ְידּוָרן ִצֲפֵרי ְׁשמ   ". ֵחיו ת ָבָרא ּוְבע 

ֵהג ָבםט: "-, ויא ושעיה. י2 ן נ  ר ָקט  ְחָדו ְונ ע  ּוָפָרה  .ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶכֶבש ְוָנֵמר ִעם ְגִדי ִיְרָבץ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא י 

ב ִתְרעֶ  ָבָקר י אכ ל ֶתֶבן:ָוד  ְרֵיה כ  ְלֵדיֶהן ְוא  ְחָדו ִיְרְבצּו י  ת ִצְפעֹוִני ָגמּול ָידֹו  יָנה י  ל ְמאּור  ל ֻחר ָפֶתן ְוע  ע יֹוֵנק ע  ְוִׁשֲעׁש 

יָ  .ָהָדה ִים ל  ּמ  ָוק כ  ר ָקְדִׁשי ִכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיק  ִסיםל א ָיֵרעּו ְול א י ְׁשִחיתּו ְבָכל ה   ".ם ְמכ 

 אורות, זרעונים, עמוד קיט. 3
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ֵלב ְכמֹו ֶׁשָכתּוב: "צּור ְלבָ  ְך , ִבי" )ְתִהִלים עג(ִכי ָהֱאלקּות הּוא ב  ֵּׁשם ִיְתָבר  ְוֵאֶצל ה 

ר: "ִהֵנה ָמקֹום ִאִתי"  ֶׁשהּוא ְמקֹומֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוֵאין ָהעֹוָלם ְמקֹומֹו – )ְׁשמֹות לג( ֶנֱאמ 

ִנְמָצא ִמי ֶׁשֵיׁש לֹו ֵלב ִיְשְרֵאִלי ֵאין ָראּוי לֹו  .)כמובא בפרש"י שם, והוא ב"ר שם(

ר ֶׁשָּמק ָיְך ֶאְצלֹו ָמקֹום ְכָלללֹומ  ָבא, הּוא  .ֹום ֶזה ֵאין טֹוב ְלָפָניו ִכי ֵאין ׁש  ְדר  ִכי א 

נ "ל  .ְמקֹומֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוֵאין ָהעֹוָלם ְמקֹומֹו כ 

 (נו ,ליקוטי מוהר"ן תנינא)

כשיש לו לב ן ""ובלשונו של מוהרכשאדם זוכה להיות מקושר ללבו, הסוד טמון בלב. 

שם הוא. בעל הלב  – אז ניתן לומר שהוא מצא את מקומו. היכן שהוא יהיה ",ישראלי

 –טיב המקום ביותר אין הוא תלוי מעתה,  :מצליח להיות כמו הקב"ה, מקומו של עולם

בניסיון למצוא מקום, האדם מחפש לא פעם הגדרות, דמות לחיקוי.  .4אלא הוא מקומו

ו את הידע הפשוט: "כשיש להאדם לב ן מלמד אותנ"מחפש מקום שמחוצה לו. כאן מוהר

אין שייך אצלו מקום". או בניסוח אחר: יש לו תמיד מקום. הוא הולך עם מקומו לכל 

למצוא בעצמו זוכה שהרי לא תמיד אדם  ?מוהר"ן מתכווןלמה  ?הלב הזה ואך מהמקום. 

אדם איך אפשר לסייע ל. ואם כך, את מקומו. עדיין אין יכול הוא להיות מקומו של עצמו

 ?למצוא את לבו

 מקום פנוי בלב הצדיקה. 

בידו להעניק  .ה' שלו, רב, מחנךבֶ רֶ '-אדם למצוא את לבו הוא הצדיק. הול לסייע לכמי שי

את לבו. בתורה קע"ו רבי נחמן מציע לפנינו את  –לחסיד, לתלמיד, את המקום המיוחל 

קום שלו, את "רוח הדרך, את התהליך בו צדיק מאפשר לחסיד לגרש מתוכו את חוסר המ

 כלול בלבו: –ולהיות אצלו  –השטות", את הריקנות עצמה 

ה ֶשִלבֹו ָמֵלא ֵמרּוח  ְׁשטּות  ֵהר ְמאד ְלָגֵרׁש ִמִקְרבֹו ָהרּוח  ְׁשטּות, מ  ָצִריְך ָהָאָדם ְלמ 

ל ָדבּוק בֹו, ְוֶזה ע  ִדיק ָהֱאֶמת-ה  צ  ֵּׁשר ְלה  ְּׁשרּו .ְיֵדי ֶׁשִנְתק  ת ֶנֶפׁש ְוִהְתק  ֲהב  ְינּו א  ת ה 

ִדיק צ  ל ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ִלבֹו ְבֵלב ה  ִדיק ְמאד, ְוע  צ  ה ֶּׁשאֹוֵהב ְלה  ּוְלִפי ֶׁשִלבֹו ָמֵלא  .מ 

ֵקׁש לֹו ָמקֹום ָפנּוי ָלֵצאת ָׁשם  ע ָהֲאִויר ְלב  ֵמרּוח  ְׁשטּות, ְוָהרּוח  הּוא ָהֲאִויר, ְוֶטב 

ְמח   ְמבָאר ֵאֶצל ה  ְקִרים, ּוְכֶׁשּמֹוֵצא ָהֲאִויר ָמקֹום ָפנּוי ָלֵצאת ָׁשם הּוא בֹוֵקע  ְוׁשֹוֵבר כ 

ִדיק הּוא ָחָלל  .ִבְמִהירּות ּוְבֶבָהָלה צ  ִדיק, ְוֵלב ה  צ  ל ֵכן ְכֶׁשִנְכָלל ִלבֹו ְבֵלב ה  ְוע 

ל ְבִקְרִבי" ל  5ִבְבִחינ ת: "ְוִלִבי ָחל  ָדבּוק )ְתִהִלים קט( ְוע  ֵכן ָהֲאִויר ֶׁשל ָהרּוח  ְׁשטּות ה 

 

שויתי ה' לנגדי תמיד, שויתי לשון ": שויתי"דפרנטיות שב-הדברים מזכירים את דברי הבעש"ט על האי. 4

וכן בכל שאר  ,בין בענין שמשבחין אותו בני אדם או מבזין אותו ,השתוות, בכל דבר המאורע הכל שוה אצלו

כיון שהוסר  ,וה בעיניווהכל יש -שאוכל מעדנים בין שאוכל שאר דברים  וכן בכל האכילות בין ,דברים

וכל כוונתו  ,ואם בעיניך הגון וכו' ,הלא זה מאתו יתברך :וכל דבר שיארע לו יאמר .היצה"ר ממנו מכל וכל

רבי ישראל בעל שם ]ספר צוואת הריב"ש ) וזה מדרגה גדולה מאד ,אבל מצד עצמו אין חילוק ,לשם שמים

 (.הנהגות ישרות – [טוב

שלשה לא שלט בהן יצר הרע, אלו הן: אברהם, יצחק ויעקב, דכתיב בהו: בכל, מכל, : א ,בבא בתרא יז. 5

תלמוד ירושלמי מסכת סוטה כך גם ב .(תהלים קטי' )ולבי חלל בקרב' :כל. ויש אומרים: אף דוד, דכתיב

 '.חלל בקרבי וליבי' ?מה טעמא ,דוד לא היה יכול בו והרגו בלבבו: ה ה"ג"פ
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ת  חּוץ, ֵמֲחמ  ְבִלבֹו ֶׁשִלבֹו ָמֵלא ִמֶזה ָהֲאִויר, הּוא בֹוֵקע  ְוׁשֹוֵבר ִלבֹו ְבֶבָהָלה ּובֹוֵרח  ל 

ל ִדיק, ְוע  צ  ל ְיֵדי ֶׁשְּמָגֵרׁש ִבְמִהירּות ָהרּוח  -ֶׁשָּמָצא ָמקֹום ָפנּוי ְבֵלב ה  ְׁשטּות ֵכן ע 

ל ֲהלּות ָהרּוח   ְיֵדי ִמִקְרבֹו, ע  ל ְיֵדי ְמִהירּות ּוב  ֶזה ֵיׁש לֹו ֵלב ִנְׁשָבר, ִכי ִנְׁשָבר ִלבֹו ע 

ל נ "ל, ְוע  ל-ְׁשטּות ָלֵצאת כ  ֵלב ֵכן לא ָמָצא ְלִפי ָׁשָעה ָמקֹום ָלֵצאת ְוע   .ֵכן ִנְׁשָבר ה 

 (קעולקוטי מוהר"ן, )

 לתורה קע"ו ( פרוש ראשוני1)

ם, יליאקיהולך בדרכו של הרמב"ם ומעתיק חוקים פיזמוהר"ן  ,כרופא נפשות מומחה

לא רואה את עצתו  ן"מוהר ,כמובן. 6לחוקי הנפש ,במקרה זה את חוקי הפיזיקה של ניוטון

לית משקפת היטב את התהליך הפנימי אקיכטכניקה של שחרור לחצים. השפה הפיז

ניתן  זמין את האדם בעל רוח השטות להעבירה לצדיק.מ ן"מוהר שמתרחש בהתקשרות.

 להציג את תהליך המעבר מלב מלא רוח שטות למצב של לב נשבר לפי השלבים הבאים

– 

 .התקשרות באהבת נפש שאוהב לצדיק

 .נכלל לבו בלב הצדיק ▪

 .הצדיק לבו חלל בקרבו ▪

חוק השוואת הלחצים גורם לרוח השטות לבקוע ולברוח למקום שהוא מצא  ▪

 .בו של הצדיקבל

 .לבו נשבר ▪

ה ֶשִלבֹו ָמֵלא ֵמרּוח  ְׁשטּות " -מצב של אדם מלא רוח שטות תיאור התורה פותחת ב מ 

ָדבּוק בֹו  .7ה.ט.ש-ה ו.ט.מקשרת את השרש סמסכת סוטה מהי רוח שטות? הגמרא ב". ה 

היא אותה רוח המסיטה את האדם מדרכו,  ,השטות רוחהקישור הזה רומז לנו כי 

ובלשונו של מוהר"ן במקום אחר  , מקישורו לעצמו. החטא הוא החטאה., מלבושומשר

ל: "(רק ב'בעז"ה בפ ו)שנדון ב ק ע  ס ְוָׁשלֹום, הּוא ר  ֲעוֹונֹות, ח  ְיֵדי  ּוֶבֱאֶמת, ֵמֵהיָכן ָבִאים ל 

ת ע  ליקוטי ) ]סוטה ג["  ְׁשטּותֵכן ִנְכנ ס בֹו רּוח  -ִאם-ִכי 'ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ֶאָלא .ֶׁשֵאין לֹו ד 

מייצגת בלשוננו ש ,ת, מתייחסת לספירת הדעתודעת, בלשון החסידז(.  ,מוהר"ן תנינא

 ולהיותו שם. ,לידיעתו והבנתו את עצמו ,את הקישור של אדם לעצמו ,את המודעות

ן מלמד אותנו שהדרך לחזור לדעת, ולצאת מרוח שטות היא להתקשר. להיות חלק "מוהר

הוא נגרר  –כשעולמו של החוטא ריק חב יותר, חלק מעולמו ולבו של הצדיק. מהקשר ר

 .זה יהיה עולמו –צדיק נקשר באהבת נפש לכשהוא  .לשטויות

 

מחד ברור שהוא בקי ורגיל במורה נבוכים ובשאר כתבי  .ם מורכב מאד"יחסו של רבי נחמן לרמב. 6

ומאידך הוא לא מפסיד שום הזדמנות לחלוק עליו. ניתן לומר עליו  ,הרמב"ם, הוא גם מצטטו )שלא בשמו(

 שהוא מורו וריבו.

איש איש  (:במדבר ה) א"כ נכנס בו רוח שטות, שנא'ריש לקיש אמר: אין אדם עובר עבירה א: א, סוטה ג. 7

 כי תשטה אשתו, תשטה כתיב.
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 פינוי מקום( 2)

 . כיצד הוא מאפשר את ההתקשרות?תהליך הזהמעניין במיוחד תפקידו של הצדיק ב

ְכֶׁשִנְכָלל ִלבֹו תהלים קט(: ן בפסוק "ולבי חלל בקרבי" )"המפתח הוא הקריאה של מוהר

ל ְבִקְרִבי" ִדיק הּוא ָחָלל ִבְבִחינ ת: "ְוִלִבי ָחל  צ  ִדיק, ְוֵלב ה  צ  . לב הצדיק הוא חלל. ְבֵלב ה 

בקשר של עזרה ובעמדה של סיוע טמון פיתוי  .שלב ראשון והכרחי הוא נקיותכלומר: 

והו להיות לבו בקרבו י"צע מניצול הקשר. ההתנשאות. הצדיק מגיע נקי, בענווה. הוא נמנ

בתיאור תפקיד  –" )לשון הרמב"ם על אותו פסוק שנאמר ולבי חלל בקרבי ,שפל וחלל

 .8המלך(

ָּמָצא ָמקֹום ָפנּוי ְׁש . החסיד מוצא מקום פנוי בלב הצדיק: "השלב השני אינו פחות חשוב

ִדיק צ  פינוי מקום בלב הצדיק  לתת לו מקום. .מוכן להכיל אותו. להקשיב לוהצדיק  ".ְבֵלב ה 

רוח השטות היא ביטוי הוא גם נכונות לקבל את החסיד בנפילות, לקבלו כמות שהוא. 

בלבו הפנוי מיצר הרע ומשאר  ,הקשר, לחוסר מקום. הצדיקאובדן דרך, ליציאה מן הל

א המקום, שהו –מרעין בישין, מפנה מקום לחסידיו. בזה הוא הולך בדרכיו של הקב"ה 

 מקומו של עולם.

לבסוף, כיצד נשבר לבו? "ליבי חלל בקרבי". לאדם יש רוח שטות. היא ממלאת אותו. 

לבו חלל בקרבו. לבו של הצדיק נמצא במצב פיזיקאלי של "תת לחץ".  –לעומתו, הצדיק 

לבו "מקום" פנוי. יש בו הרבה מקום להקשבה. החסיד בא עם עומס. עם רוח שטות. רוח 

תוך "תת הלחץ" בו שרוי הצדיק. כך הוא מכיל את החסיד ומאפשר לו השטות נשאבת ל

לשבור את לבו לפניו. יציאת רוח השטות לתוך חלל הלב של הרב, שוברת את הלב של 

גם לבו של  –האדם. לב הצדיק מכיל את הלב של החסיד. דרך הזדהות עם הצדיק 

ב הצדיק עוטף את החסיד נהיה חלל. הידיעה, התחושה הפנימית, שחש החסיד כי ל

לבו נשבר סוף סוף.  –ליבו, מאפשרת לו להרפות. מאפשרת לו לשחרר את ההגנה, ואזי 

רוח השטות שבקרבו פורצת החוצה. כל עוד לא חש האדם שמישהו מוכן לשאת את 

הוא מחזיק אותה חזק בקרבו. מגן עליה, ועל  –אותה רוח שטות, לקבל אותה אל קרבו 

הוא יישאר ללא כלום. ריקני. תת הלחץ של לב הצדיק,  שמא חלילה בצאתה –עצמו 

החלל שהוא פינה, מאפשר לחסיד לפרוק את לבו, לשבור את ליבו מבלי להתרסק. 

מאפשרת לו  –הידיעה שכביכול הצדיק מאמץ את רוח השטות שלנו אל תוכו, מבין אותה 

ו של החסיד לוותר עליה. להרפות. הלב הפנוי של הצדיק מכיל ומגן, בו בזמן על לב

 שנכלל בקרבו. שברון הלב הוא מצב של הזדככות והתנקות.

 

והו להיות לבו בקרבו שפל וחלל שנאמר ולבי חלל בקרבי, ולא ינהג גסות לב בישראל יתר מדאי, יצ. "8

שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו, ויהיה חונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבא בחפציהם ובטובתם, ויחוס 

על כבוד קטן שבקטנים, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות, שנאמר שמעוני אחי ועמי, ואומר 

ה יתירה, אין לנו גדול ממשה רבינו והוא אומר ונחנו ואם היום תהיה עבד לעם הזה וגו'. לעולם יתנהג בענו

מן את היונק, רועה קראו מה לא עלינו תלונותיכם, ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם וקצפם כאשר ישא האו

הכתוב, לרעות ביעקב עמו, ודרכו של רועה מפורש בקבלה כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו 

 (.ו"ב ה"פ ,הלכות מלכים .רמב"ם'" )ישא וגו
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להתקשר לצדיק ולאהוב אותו כדי  פנייה של רבי נחמן בתורה קע"ו מופנית לחסיד:ה

. על פי דרכנו, ניתן למצוא בין השיטין, הדרכה מקבילה גם להשתחרר מרוח השטות שלו

 .סידיו. מקום בלבולתת מקום בלבו לחבענווה לפנות את לבו, לצדיק: 

 חזרה למקום –( השבת אבידה 3)

מתחזקים  ,לבומקומו ואת על דרכו של הצדיק לסייע לחסיד למצוא את  ,דברים אלו

 –ה ובדרך למציאתה העוסקת באביד מתורה נוספת של מוהר"ן

ל ֲאֵבָדתֹו, ִכי קֶדם ֶׁשיֹוֵצא ָהָאדָ  ֲחזר ע  ִדיק ל  צ  ע ֶׁשָצִריְך ִלְנסע  ְלה  ֲאִויר ָהעֹוָלם, ד  ם ל 

ִשיג ְבֶזה ָהעֹוָלם, ְוֵכיוָן ֶׁשָיָצא  ֲעבד ּוְלה  ֲעשֹות ְול  ה ֶּׁשָצִריְך ל  ְרִאין לֹו ָכל מ  ְּמִדין ּומ  ְמל 

בֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ִנָדה ל ֲאִויר ָהעֹוָלם ִמָיד ִנְׁשכ ח ֵמִאתֹו, ְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ר  (. , בל 

ִּׁש  בֹוֵתינּוְוה  ּׁשֹוֵכח   ז"ל ְכָחה ִהיא ְבִחינ ת ֲאֵבָדה, ְכמֹו ֶׁשָקְראּו ר  ְוָצִריְך ... אֹוֵבד –ֶאת ה 

ל ֲאֵבָדתֹו  ִדיק חֹוֵזר ע  צ  ִדיק, ִכי ה  צ  ֵקׁש ֲאֵבָדתֹו, ְוָהֲאֵבָדה ֶׁשלֹו ִהיא ֵאֶצל ה  ֲחזר ּוְלב  ל 

ר ֶׁשּמֹוְצָאּה ח  ד ֶׁשּמֹוְצָאּה, ְוא  ם ע  ד ֶׁשּמֹוֵצא ג  ר ֲאֵבדֹות ֲאֵחִרים ע  ח  ֵקׁש א  , חֹוֵזר ּוְמב 

ד ֶׁשּמֹוֵצא ָהֲאֵבדֹות ֶׁשל ָכל ָהעֹוָלם ֵקׁש  .ֲאֵבָדָתם, ע  ל ֵכן ָצִריְך ָלבֹוא ְלֶהָחָכם ְלב  ע 

ִדיק ֵאינֹו ֵמִׁשיב לֹו  צ  ְך ה  ְבָלּה ֶאְצלֹו. א  ִכיר ֲאֵבָדתֹו, ְוָלׁשּוב ְלק  ד ּוְלה  ָהֲאֵבָדה ע 

ד  ד ְדרׁש ָאִחיָך ו ֲהֵׁשבתֹו לֹו" 'ע  ְקָרן, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב: "ע  אי ְוׁש  ּמ  ֶׁשִיְדְרֶׁשנּו ִאם ֵאינֹו ר 

אי' )ָבָבא ְמִציָעא כ ּמ   .ז, ב(ֶׁשִתְדרׁש ֶאת ָאִחיָך ִאם ֵאינֹו ר 

 קפח( ,ליקוטי מוהר"ן)

בגמרא בקידושין בהקשר המסוים של מופיע  "דרכו של איש לחזר אחר אבדתו"הביטוי 

 –. רבי נחמן מרחיב את הדימוי של אבדה ומציאה למצבו הקיומי של האדם שהיחיפוש א

'כמו שאמרו  :בלשונול, ב( ובנדה )תולה את דבריו בגמרא  ן"כמחזר על אבדתו. מוהר

וזו  יראה לנו טעם מיוחד שמוסיף מוהר"ן לדברי חז"ל. מקורעיון בובכל זאת,  .רבותינו'

 – לשון הגמרא

מי יתנני כירחי  :ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים, שנאמר

ואיזהו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם  .)איוב כט( קדם כימי אלוה ישמרני

ויורני  :הוי אומר אלו ירחי לידה. ומלמדין אותו כל התורה כולה, שנאמר? שנים

לוה עלי -בסוד א :ואומר .)משלי ד( צותי וחיהך דברי לבך שמור מוויאמר לי יתמ

לוה עלי -ת"ש: בסוד א ,)איוב כט(. מאי ואומר? וכי תימא נביא הוא דקאמר אהלי

אהלי. וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה, 

 )בראשית ד(. לפתח חטאת רובץ :שנאמר

ן מסב את ""מלמדין אותו כל התורה כולה". מוהרקודם יציאה לאוויר העולם, בירחי לידה, 

ֲעשֹות דברי חז"ל אלו על לימוד וידיעה מסוג אחר: " ה ֶּׁשָצִריְך ל  ְרִאין לֹו ָכל מ  ְּמִדין ּומ  ְמל 

ִשיג ְבֶזה ָהעֹוָלם ֲעבד ּוְלה  שורש  ל פייעודו, את הראוי לו עיהתינוק במעי אמו יודע את ". ְול 

. מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם: חשובה יותר מכלנשמתו, את הידיעה ה

אחר האבידה הזו עליו לחזור  .את הידיעה הזו הוא מאבד .את הידיעה הזו הוא שוכח
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ולחזר. רבי נחמן מדגיש שִשכחת הייעוד ואיבוד הידיעה אינן ִשכחה ואיבוד של דבר 

 .9את עצמו הוא מאבדשמחוצה לאדם. 

. הוא מתחקר אותו, ובכך שואל הצדיק את המאבד שאלותדה יכחלק מהחזרת האב

ד : "לבדוק שאין הוא רמאיו ,להגיע לאמתמסייע לו  ִדיק ֵאינֹו ֵמִׁשיב לֹו ָהֲאֵבָדה ע  צ  ְך ה  א 

ד ְדרׁש ָאִחיָך ו ֲהֵׁשבתֹו לֹו" ְקָרן, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב: "ע  אי ְוׁש  ּמ  ד ׁשֶ  – ֶׁשִיְדְרֶׁשנּו ִאם ֵאינֹו ר  ִתְדרׁש 'ע 

אי ּמ  כבעל סגולות ייחודיות, כמוצא נתפס קריאה ראשונית הצדיק ". בֶאת ָאִחיָך ִאם ֵאינֹו ר 

לעבר  מפנה את מבטנו ןשר" האולם עיון נוסף מגל .כולו את אבידות העולםומשיב 

בתהליך המאבד. הצדיק בודק ודורש, ובכך מזכיר למאבד את עצמו, את ידיעתו. 

. תהליך הדרישה מקרב את הידיעה שנעלמה ונאבדה ממנו הדרישה מתבררת למאבד

"מה שצריך  –המאבד לאמת. האמת הטמונה בלבו פנימה. זו שהייתה לו במעי אמו 

. דרכו של הצדיק להזכיר לו את עצמו, את מקומו. לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם"

ת אבידתו, להחזיר לו את שהיה ידוע לו זה מכבר. דרכו של הצדיק להשיב לחסיד א

 להזכיר לו את עצמו, את מקומו.

 ן על עצותיו של הצדיק, ועל היותו"דברים אלו נקשרים בהשקפתו של מוהר

ִים ֲעֻמִקים ֵעָצה ְבֵלב ִאיׁש ְוִאיׁש ְתבּונ   במשלי:ן דורש את הפסוק ""איש תבונה". מוהר  ה"מ 

 – ה( ,ִיְדֶלָנה" )משלי כ

ִים  ּמ  ִים ְוִלְדלֹות ּוְלג לֹות ה  ְינּו ָהֵעצֹות ָלֶזה ְצִריִכין ִאיׁש ְתבּונֹות, ִבְבִחינ ת: "מ  נ "ל ְדה  ה 

לּות ָהֵעָצה( ... ִיְדֶלָנה" )משלי כ, ה נהֲעֻמִקים ֵעָצה ְבֵלב ִאיׁש, ְוִאיׁש ְתבּו ל ִכי ִהְתג   ע 

נ "ל י ְוִאיׁש ְתבּונֹות הּוא ִמי ֶׁשֵיׁש  .ְיֵדי ִאיׁש ְתבּוָנה כ  ד  ת ׁש  לֹו ְנָׁשָמה ִבְבִחינ ת "ְוִנְׁשמ 

 (.)ִאיֹוב לב ְתִביֵנם"

 (ה ,ליקוטי מוהר"ן תנינא)

 .דולה את העצה מלבו של השואלונה, מזכך ומצחצח את נשמתו. הוא איש התבהצדיק, 

בעומק  ,שםמשיב לו את אבדתו, את לבו, את מקומו. העצה נמצאת כבר "בלב איש". 

 עד שמסייעים לו להוציאה, לדלותה. – הלב היא שקועה

 נכונות לשאת( 4)

השלב הבא בהתקשרות הוא בנכונות של הצדיק לשאת. לאחר פינוי הלב ונתינת המקום, 

ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם וקצפם כאשר בלשונו של הרמב"ם בהלכות מלכים: ""

ל הצדיק, של ו שגם מוהר"ן רואה בנכונות'(. הלכה ו 'פרק ב" )ישא האומן את היונק

חלק חשוב בתהליך , לשאת על עצמו את סבלם של אנשים אחרים שבאחריותו המחנך,

הוא מתמסר ונכון לשאת את האנשים, להיות קשוב לצרותיהם. להפוך את  ההתקשרות.

 

ב . על הנסיעה לצדיק כפתרון לאיבוד הטעם בחיים עוד עיין בסיפור הנפלא מרב ובן יחיד: 9 ֲעֶשה ְבר  מ 

ר ָכְך ָהָיה לֹו ֵבן ָיִחיד ְוִגֵדל אֹותֹו ְוִהִשיא אֹותֹו, ְוָהָיה יֹוֵׁשב ָבֲעִלָיה וְ ֶאָחד ח  ד ְכֶדֶרְך ֵאֶצל , ֶׁשלא ָהָיה לֹו ָבִנים א  ָלמ 

ְצמֹו ֶׁשָחֵסר לֹו ֵאיֶזה חִ  ְרִגיׁש ְבע  ק ֶׁשָהָיה מ  ֵלל ָתִמיד, ר  ְגִביִרים, ְוָהָיה לֹוֵמד ּוִמְתפ  הּו, ְולא ה  ָסרֹון, ְוֵאינֹו יֹוֵדע  מ 

ְנעּוִרים, ְוָנְתנּו לֹו ֵעָצה ם ְבִלּמּודֹו ּוִבְתִפָלתֹו ְוִסֵפר ִלְפֵני ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְבֵני ה  ע  ְרִגיׁש ט  ִדיק ָהָיה מ  ע ְלאֹותֹו צ  ... ֶׁשִיס 

 (.מעשה ח)סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, 
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ן נחמן מלמד שעצם ההתמסרות והנכונות "לשאת עליו" הופכת "לצרתו. מוהר –צרותיהם 

 לבעל יכולת לשאת על גבו יותר ויותר: –את האדם למזוכך יותר, וככזה 

ִבים ְוכּו' )ְתִהִלים ג( בּו ָצָרי ר  ִכי ָכל ֶאָחד ְלִפי ִנְׁשָמתֹו ּוְלִפי ֲעבֹוָדתֹו ָכְך יֵׁש . ה' ָמה ר 

ְדֵרָגה ם. לֹו ִיסּוִרי ְגדֹוָלה יֵׁש ֶׁשֵיׁש לֹו ִיסּוִרים ִמָבָניו ּוֵמָאִביו ּוִמָּׁשֵכן ְוֵיׁש ֶׁשהּוא ְבמ 

 .ְוֵיׁש ָגדֹול ִמֶּמנּו ְוֵיׁש לֹו ִיסּוִרים ִמָכל ָהִעיר .ִמְּׁשֵכִנים ְרחֹוִקיםם ִמֶּמנּו ְוֵיׁש לֹו ִיסּוִרי

ל. ִמָכל ָהעֹוָלם ְוֵיׁש ָגדֹול ְמאד ְוֵיׁש לֹו ִיסּוִרים ִיסּוִרים נֹוֵשא ָעָליו  ְוָכל ֶאָחד ע  ְיֵדי ה 

 .ִכי ְכֶׁשֵיׁש לֹו ִיסּוִרין ֵמֶהם הּוא נֹוֵשא אֹוָתם ָעָליו .ׁש לֹו ִיסּוִרין ֵמֶהםָהֲאָנִׁשים ֶׁשיֵ 

 (קעטי מוהר"ן, ליקו)

אדם ייסורים נובעים מתוך הזדהות עם "בניו, אביו ושכן", מתוך רגישות לעובר עליהם. 

וח ואכפתי פת ,נמצא בעולם בתוך מערך קשרים, מחויבויות ורגישויות, וככל שהוא רגיש

נושא אותם הוא בכך  .שותף לצרותיהם .לסביבתו כך ממילא הוא סובל את ייסוריהםיותר 

בָ הסובל הוא  על עצמו.  .באה לידי ביטוי ברדיוס הייסורין שלו מדרגתו של האדם ל.הס 

 פתיחותו ורגישותו ליותר ויותר אנשים במעגלים רחבים משקפת את רמתו.

 הרמה והקמה לשורש( 5)

צרות ? כל כך לוקח הנושא את כוחו? מנין לו היכולת לשאת על עצמו אנשים רבים מהיכן

הנכונות להיות ו עצם ההתמסרות – שאדרבאהיא )שם(  תשובתו של מוהר"ןומועקות? 

על עצמו. המנהיג הלוקח על אחרים נותנת לנושא את הכוח לשאת הרגיש לאחרים היא 

 ,עצמו את צרות העולם ואת ייסוריו מזדכך

 – נפשו מאירהו

חֶמר ִלָשא ָעָליו ָכל ְך ֵאיְך ֶאְפָׁשר ל  ל ?ָכְך ֲאָנִׁשים א  ְך ע  ִיסּוִרין ִנְכָנע גּופֹו א  ִכי  .ְיֵדי ה 

ל ִיסּוִרין ִנְקָרִאים ָצרֹות, ע  גּוף ָכל ה  גּוף  .ֵׁשם ֶׁשֵהם ְמֵצִרין ּוְמִעיִקין ְלה  ּוְכֶׁשִנְכָתת ה 

ל ָצרֹו ע  לְיֵדי ה  ֶנֶפׁש ְיֵדי ת ע  צּוָרה ,ֶזה ְמִאיָרה ְוִנְתג ְדָלה ה  ל ה  חֶמר ִתְגד   .ִכי ְבִהָכנ ע ה 

ר זה  ְטִׁשין ֵלּה, גּוָפא ְדָלא ָסֵלק ֵבּה  :ּוְכמֹו ֶׁשָכתּוב ב  ָאָעא ְדָלא ָסֵלק ֵבּה נּוָרא ְמב 

ח קס ו האש בועטים בו, גוף שלא עולה עץ שלא עולה ב)ח( "ְנהֹוָרא ְדִנְׁשְמָתא )ְׁשל 

ל ל .ֵכן ִנְקֵראת ָצָרה ְלׁשֹון צּוָרה בו אור הנשמה יבעטו בו ויאיר(. ְוע  ָצָרה  ִכי ע  ְיֵדי ה 

צּוָרה גּוף ּוְמִאיָרה ה  ל .ִנְכָנע ה  ְיֵדי ֶזה ֶׁשֵיׁש לֹו ִיסּוִרין ְוָצרֹות ְמִאיָרה  ִנְמָצא ֶׁשע 

צּוָרה ֶנפֶ  ,ה  ְינּו ה  ָּמה ֲאָנִׁשים, ְוֶזה: ה' ה  ָּמה ְוכ  ֶנֶפׁש ֶאְפָׁשר ָלּה ָלֵשאת ָעֶליָה כ  ׁש, ְוה 

ל ְיֵדי ִבים ָקִמים ָעָלי, ִכי ע  י ר  ִבין ָצר  ה ֶּׁשִנְתר  בּו ָצָרי ָכל מ  ֶזה ֲאִני נֹוֵשא ּוֵמִקים  ָמה ר 

ִבים ְלָׁשְרָׁשם.  ּוֵמִרים ר 

הוא באחר, בייסורין שעוברים עליו, בצרותיו. רבי  – מקור כוחו של הצדיק, של המנהיג

ִנְמָצא : "מאירות ומחזקות את הצורהחושפות, הצרות מלשון צורה.  –נחמן דורש "צרות" 

ל ֶנֶפׁש ֶׁשע  ְינּו ה  צּוָרה ה  ֶנֶפׁש ֶאְפָׁשר ָלּה ָלֵשאת  ,ְיֵדי ֶזה ֶׁשֵיׁש לֹו ִיסּוִרין ְוָצרֹות ְמִאיָרה ה  ְוה 

ָּמה ֲאָנִׁשיםָעֶליהָ  ָּמה ְוכ  כל ן, נשיאה היא עמדה בסיסית של האדם. ל"". בעיניו של מוהר כ 

, את משפחתו, את שכניו, את כל אחד נושא על עצמו את סביבתו .ייסורין שאחד י

 תלמידיו.
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זו גם עמדה פעילה של . אך הנשיאה אינה רק סבל וייסוריןנשיאה היא מצב קיומי. 

תפקידו של המנהיג להרים אדם לשרשו, לקרב אותו  .ורשהקמה, הרמה, הבאה לש

ל ְיֵדי: "רואה מוהר"ן את תפקידו שלולמקומו, ללבו. כך  –למקורו  ֶזה ֲאִני נֹוֵשא ּוֵמִקים  ִכי ע 

ִבים ְלָׁשְרָׁשם בגאונות האופיינית לו מהפך מוהר"ן את פשט הכתוב "רבים קמים  ."ּוֵמִרים ר 

אזי  –שהם עלי. אמור מעתה: בזכות שרבים עלי  –בזה עצמו  עלי" לרבים קמים על ידי.

 .10הם קמים על ידיי

 ליקוטי עצות / פרק א'

 ממורה למקום –ממנהל למקום 

אחת מהשאיפות הבסיסיות שלנו היא להידמות לקב"ה, להידבק במידותיו: "מה הוא רחום אף 

דתנו כמחנכים? מה איך זה ייראה בעבו –אתה...". אם ננסה לחקות את היותו "מקום" 

הקב"ה עושה כשהוא "מקום"? אם ישאלו אותנו "מה התפקיד שלך בישיבה"? תשובה 

 –מפתיעה יכולה להיות: "אני המקום"! לפני שמנהל או מחנך כיתה מדבר, מלמד או מכוון 

 הוא "המקום". איך ההבנה הזו עשויה להתבטא בעבודה חינוכית יומיומית?

, שבו "מקום"של חלופי דגם עומד  א בשם "ישיבה תיכונית"שמתבט לעומת הדגם של הכשרה

היותנו "מקום" פותחת פתח לשותפות עם הקב"ה. על ידי כך  .מקום למקומו של עולםיש, 

מתאפשרת הרפייה מאחיזה בתוכניות ובעבודה קשה. נפתח צוהר להפתעות, לסייעתא 

ת המבט שלי והשליטה דשמיא. בתודעת "מקום" טמונה הבנה שהסיפור איננו שלי. שנקוד

שלי מוגבלים. ההתרחשות מפתיעה, אולי ניסית. אני מותיר מקום לקב"ה לפעול את חלקו. 

לאין ספור  –שוב ושוב  –אם נשים לב לאפשרות הזו וניפתח אליה, אנחנו צפויים לשים לב 

 מקרים בהם דברים קורים מבלי שעשינו אותם.

דומים לקב"ה "שאין שייך אצלו מקום כלל". נהפוך  –אם נזכה להיות מחוברים ללב שלנו 

נהפוך למקומו של עולם. כשאנחנו מחוברים ללב שלנו אנחנו דומים לקב"ה. כשאדם הופך 

הופך לחלל פנוי. אם המחנך  –ל"מקום" הוא מפנה מקום. הוא פותח את לבו. לבו מתפנה 

וזה דוחק החוצה הרי שהוא תופס את המרחב, את החלל הפנוי. הוא נדחף,  –"ממלא מקום" 

מישהו אחר לא עושה משהו אחר.  –התרחשויות ואנשים אחרים. כשהמחנך עושה משהו 

הוא יוצר  –לעומת זאת, אם המחנך מפנה מקום באופן פעיל: סקרן, מצפה, פתוח, נמצא 

עדיף לפנות מקום. לאפשר גם לאחרים: תלמידים ומורים  –מקום. במקום "ממלא מקום" 

, למקום. לשם כך, יש לוותר על חלק מהיצרים. אלו הקשורים בצורך זקוקים, כמו כל אחד

לפנות מקום. לענווה. וגם לאמונה  –לשלוט, להתבלט, להצטיין, להצליח בכל מקרה. במקומם 

 ולביטחון שהשותפים האחרים, גם הם יודעים, מבינים וחשים מה נכון עבורם. מה ראוי.

 

הכיר את אופן לימודו של מוהר"ן ודרכי הדרשה שלו. ניתן לראות כאן אחדות תוכן . יש כאן הזדמנות ל10

וצורה. היכולת והכישרון להפוך את המצב ואת המציאות לטובה מחלחלת גם לאופן הלימוד של רבי נחמן. 

יכולת ההיפוך נובעת ממגע חופשי בפסוקים וגם במציאות. הדרשה איננה מעשה להטוטני במילות 

לא מאופן התייחסותו הממשית של רבי נחמן למציאות. יכולת ההיפוך והטרנספורמציה מסובל הפסוקים א

 לסבל מאפשרת גם חופש. "יש עניין שנתהפך הכל לטובה".
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הוא לפנות מקום. ליצור מקום  –יתה אם כך, תפקידו הראשי של מנהל, של מחנך כ

לפעילותם, ליוזמתם, למחשבותיהם. בכך הוא מצמיח מהשטח מחשבות, יוזמות ורעיונות. 

משום כך, פינוי מקום הוא שלב ראשון ליצירה, לבריאת עולם. כדאי לנסות לראות את זה דרך 

יה, בתוכה יכולה תמונה, דרך דימוי: כשמחנך נמצא ומפנה מקום, הוא יוצר את המסגרת הפנו

להופיע התמונה. כשמחנך מסתובב כ"מקום" פנוי, הוא מאפשר לדברים למצוא את מקומם. 

 בכך נוכחותו מגדלת ומצמיחה חיים.

אנחנו מכירים את התנועה של פינוי מקום דרך רגעים של שיחה, של הקשבה.  הקשבה.

עלינו להשתחרר מן הזולת דורש ממני להפוך את ליבי לחלל, לפנות לו מקום. לשם כך, 

הצורך שלנו לתפוס מקום, להיאבק על "זמן שידור", להיות אפקטיבי ולהציע הצעות טובות. 

למשל, דרך "שיקוף" אנחנו מוודאים שהמילים של האחר נשמעו. שפינינו להם מקום. 

לאחר. יתרה  –המקשיב )המשקף( מאזין, ובכך הוא יוצר את המקום. הוא מפנה את מקומו 

י "מקום" דרך הקשבה והפיכת הלב לחלל איננה רק מפנה מקום למילים של האחר. מכך: פינו

היא גם פעילה. היא מדובבת אותו, ובכך גם יוצרת את מה שנאמר. כשמישהו מקשיב לי 

זה מצמיח את המילים בתוכי. מכאן, שהקשבה איננה פסיבית  –ברצינות, מפנה מקום בתוכו 

 אלא יוצרת. –

שדבק במידת "המקום" נותן פשר למתרחש. הוא "המספר הכול יודע" . מנהל מנהל כ"מקום"

של הסיפור, הוא זוכר את הרצף ההמשכי של ההתרחשות. הוא קושר את החוטים בתודעתו. 

אליו הדברים מתנקזים. מנהל שנמצא, כ"מקום", לא נדרש בהכרח למאמץ תודעתי. גם בלא 

ונותן להם את פשרם, את  –רטים מאמץ כזה, מנהל מחזיק את קצות כל החוטים, את הפ

 ההקשר שלהם, את מקומם בתוך הסיפור. הפרטים מוצאים את מקומם. את היחסיות שלהם.

בהיותו "מקום" המנהל נותן ביטחון לתלמידים, למורים ולשאר השותפים שיש מישהו שדואג 

להם. מישהו שמתכנן את המתרחש, מספר את הסיפור. מישהו שאחראי על סדר היום. 

יש לנו אמון  –ואה את המצב. גם אם איננו יודעים את התוכנית, את הסיפור או את פשרו שר

 וביטחון בעובדה שאנחנו לא לבד. שמישהו מחזיק ומכיל את ההתרחשות.
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 ב': ועץ החיים בתוך הגןפרק 

 א. הקדמה

 "והצדיק הוא בחינת עפר" –ב. כוח המשיכה 

 ג. כוח הצומח וכוח הגודל

 צדיק כגנןה –ד. בעל השדה 

 הניגון כמצמיח –ה. הרועה 

 הקדמהא. 

של עפר. של "מקום". אמנם, "מקום"  –בפרק הראשון התבוננו ביסוד בסיסי, ראשוני 

במקום  מאופיין בתנועה מכילה ועגולה של אפשור ועירסול, של קרבה ואינטימיות. אולם

. במקום ישיבה"עמידה או " ,נינוחותות: סכנגם  טומנת בחובהמקום שהייה ב .אין די

איה מקום " נשמעת גם זעקה: "מלא כל הארץ כבודו"במקביל לצעקת המשרתים 

". קדוש קדוש קדושגם "הוא  בו זמנית השי"ת אמנם קרוב לכל קוראיו אך ?!"כבודו

דווקא בתוך הוא שמעיד על אינסופיותו.  –והמרחק מרוחק מאיתנו תכלית המרחק. 

יכולים  .יכולים הגעגועים לפרוץ ולבוא ,מקומו שבו כל אחד מוצא את ,הקשר של מקום

 לפרוץ כוחות גדילה וצמיחה שמבקשים לנוע, לצאת מן המקום.

מתוך תנועה של "מקום" מתחילה תנועה של גדילה, תנועה כלפי שמיא. דווקא כשתנועה 

הישגיות דתית  כזו נובעת מתוך "מקום" היא עשויה להיות נקייה ממניעים של

 – מגע עם האיןשמבקשת מפגש, ממקום של צמיחה טבעית אורגנית וע ולנב ,ותחרותיות

את המרחק  לצמיחה, לפגוש יחד עם היותנו "מקום", אנחנו נקראים .ב"ה סוףנעם האי

 את התפילה.ו את הפער ,הבלתי ניתן לגישור, את הגעגועים והכיסופים האין סופיים

ם, ושימת לב לכוחות צמיחה הוא מי –משום כך, היסוד השני או הרובד השני בחינוך 

וגדילה טבעיים. בפרק הזה המבט החינוכי שלנו מופנה לכוחות גדילה שקיימים באופן 

טבעי בתלמיד, שמבקשים לצאת לפועל, לצאת לדרך. נפגוש בדימויים ובתמונות של רבי 

 שכוחו יפה להצמחה וגדילה. –נחמן מתוך התבוננות "חקלאית" בגן 

צ   – כוח המשיכהב.  ה  רו  פ  ינ ת ע  ח  יק הּוא ב   ד 

תלמיד, -רבי נחמן מוסיף להעשיר אותנו בהתבוננות נוספת במערכות היחסים של רב

חסידים, הפעם בעזרת מערכת דימויים מעולם הצומח. בקרקע, בעפר הארץ, יש -צדיק

כוחות משיכה וצמיחה. התבוננות בקשרים אנושיים דרך מערכות אלו מעשירות בעושר 

ולה כפולה של "עפר": בעוד יסוד העפר שימש אותנו בפרק הקודם להכרה רב. ישנה סג

מחנך "מקום" וחלל פנוי, רבי נחמן מוסיף ומעשיר עבורנו את תכונותיו של -בהיות הצדיק

 –"העפר" גם ככוח משיכה דינאמי ומצמיח 

ל ָהָאֶרץ, ְכמֹו ֶׁשָאנּו רֹוִאין ְבחּוׁש ֶׁשה   ְדָבִרים ֵהם ע  כל ָגֵדל ִמן ָהָאֶרץ, ְוָכל ִכי ָכל ה 

ֲחקּו ֵמָהָאֶרץ  ל ָהָאֶרץ ְוִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִיָפְסקּו ְוִיְתר  ְבִריֹות הֹוְלִכים ּוֻמָנִחים ע  ְדָבִרים ְוה  ה 

ר ח  ָדָבר ֵמָהָאֶרץ ְוא  ֵחק ה  , ֵכן ִנְתר  ְכִריח  ּמ   ָכְך ְכֶׁשִנְפָסק כח   ִאם לא ִמֶּמָנה ּוְכִפי כח  ה 
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ָדָבר ְלָהָאֶרץ ְכִריח  חֹוֵזר ה  ּמ  ְדָבִרים ... ה  ְמֶׁשֶכת ָכל ה  ּמֹוֵׁשְך ּומ  ִכי ָהָאֶרץ ֵיׁש ָלּה כח  ה 

ְצָמּה ֵים ָעֶליָה, ִכי ָהָיה ָראּוי ִלפל ִמֶּמָנה  – ִכי ִאם ָלאו ,ְלע  לא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלִהְתק 

דּוִרית ְוָכל ְבֵני ת ֶׁשִהיא כ  ָידּוע   ֵמֲחמ  ְך ֶׁשֵיׁש ָלּה כח   .ָהעֹוָלם עֹוְמִדים ְסִביָבּה כ  א 

ּמֹוֵׁשְך ה  .ה  ָטה ְלָהָאֶרץ ָכל מ  ָדָבר ְונֹוֵפל ְלמ  ְכִריח  ְוחֹוֵזר ה  ּמ  ל ֵכן ְכֶׁשִנְפָסק כח  ה  ְוע 

ָטה ִבְמִהירּות י ָטה הּוא פֹוֵרח  ְונֹוֵפל ְלמ  ת ֶּׁשִּמְתָקֵרב יֹוֵתר ְלמ  ֹוֵתר ֶזה ֵמֲחמ 

ּמֹוֵׁשְך ֶׁשל ָהָאֶרץ כח  ה  ל .ֶׁשִּמְתָקֵרב ְלה  ָטה ע   .ֵכן נֹוֵפל ִבְמִהירּות יֹוֵתר ְלמ 

 (עטי מוהר"ן קמא, ליקו)

 – המשיכה כוח – של ניוטון שניהחוק הסומך את דבריו על חוקי טבע.  ,כדרכו ,רבי נחמן

בעובדת  חזיקה את יושביה עליהמ עם זאתמתאר את הנס של היות הארץ כדורית ו

יכול  ,המתנגד לכוח הטבעי של המשיכה ,רק כוח המכריח היותה מושכת את יושביה.

 – אך מאחר וכוח זה הוא בניגוד לטבע .לגרום לדברים שהם על הארץ להתרחק מהארץ

ָטה ְלָהָאֶרץ" ,ומשנפסק .פסקיסופו שי ָדָבר ְונֹוֵפל ְלמ  ה תפקידו מכאן מובן גם מ ."חֹוֵזר ה 

 –, בהמשך תורה ע' צדיק במערך הכולל הזה–של מנהיג 

ִדיק הּוא ְיסֹוד עֹוָלם ְכמֹו ֶׁשָכתּוב צ  נ "ל, ִכי ה  ִדיק הּוא ְבִחינ ת ָעָפר ה  צ  ִדיק ְיסֹוד " ְוה  ְוצ 

ִדיק... )ִמְׁשֵלי י( עֹוָלם" צ  ְצמֹו ...ִכי ֶזה ה  ְכָעָפר, ִבְבִחינֹות  הּוא ָעָנו ְוָׁשָפל, ּוֵמִשים ע 

ל "ְוָאנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר" )ְבֵראִׁשית יח( ְדָבִרים ֵהם  ְוע  ֵכן הּוא ְיסֹוד עֹוָלם, ָעָפר, ֶׁשָכל ה 

נ "ל  .ָעָליו כ 

עפר ואפר. הצדיק נושא עליו את  –איזו תמונה אנחנו רואים? הצדיק הוא יסוד העולם 

להתמסר. כאן הדימוי "עפר" עוזר לנו להעמיק כולם. כ"מקום" הצדיק נכון לתת מקום, 

עוד יותר. בהיות הצדיק "עפר ואפר" המקום שהוא נותן מאופיין בענווה ושפלות. נשים 

כהתכופפות,  –לב: רבי נחמן לא מביא את המידות הללו במובן המוסרי המקובל שלהן 

הארץ נושאת הכל מה  –" ְוָאנִכי ָעָפר ָוֵאֶפראלא במובן של השתלבות עם עפר הארץ: "

השתלבותו של  .אף הצדיק כך מה הארץ מושכת אליה את כל .עליה אף הצדיק כך

בכלל כוחות  אותו ומאידך משלב ,את מקומובטבע מצניע הצדיק במארג הכוחות הכולל 

דווקא הצטנעותו של הצדיק נותנת לו כוחות גדולים  ,למרבה הפלא המשיכה של הארץ.

 המבוססים כולם על מבנה כוח המשיכה של הארץ. ,יאהשל משיכה, כאלו של כלל הבר

הוא ממשיך בדימוי של הצדיק כעפר הוספת ענווה ושפלות. אך מוהר"ן לא מסתפק ב

כל ָגֵדל ִמן ָהָאֶרץ: "בגילוי נוסף ל ָהָאֶרץ, ְכמֹו ֶׁשָאנּו רֹוִאין ְבחּוׁש ֶׁשה  ְדָבִרים ֵהם ע   ".ִכי ָכל ה 

ביע על כפל התפקידים של הארץ. בנוסף להיותה מחזקת ן מצ"בפתיחת התורה מוהר

את הכל עליה )ז.א. מקום(, היא גם מגדלת, "שהכל גדל מן הארץ". על הרקע הזה אנחנו 

 –קוראים את סיום התורה 

ּמֹוֵׁשְך ְינּו ֶׁשִיְהֶיה ָלּה כח  ה  כל ִתְהֶיה', ה  ְפִׁשי ְכָעָפר ל  ְקִׁשים: 'ְונ   ְוֶזה ֶׁשָאנּו ְמב 

ְפרֹות ָזהב" נ "ל "ְוע  כל ֵאָליו ְכָעָפר כ  ְמִׁשיך ה  ְׁשָפעֹות  – )ִאיֹוב כח( ְלה  ה  ֶׁשָכל ה 

נ "ל ,ִנְמָׁשִכין ִמְבִחינֹות ָעָפר ִדיק ה  צ  ִדיק הּוא  .ֵמה  צ  ל ֵכן ִאם נֹוְתִנין ְצָדָקה ְלֶזה ה  ְוע 

ִים, ִבְבִחינֹות  ִמְתָבֵרְך ִמָיד ִכי הּוא ְבִחינ ת ְזִריָעה ת ֶכֶפל ִכְפל  ח  ְצמ  ל ֶהָעָפר, ֶׁשּמ  ע 

ֲאָבל ִאם נֹוֵתן ְצָדָקה ְלִמי ֶׁשֵאינֹו . ֶסד" )הֹוֵׁשע  י(ִקְצרּו ְלִפי חֶ  ,"ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה

 .ְבִחינ ת ָעָפר ְכָלל ֵאינֹו עֹוֶשה ֵפרֹות
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כוח המשיכה שלה. כוח ות לבין קושר בין היות עפר הארץ מגדל ומצמיח פיררבי נחמן 

הו . זולכן זריעה על העפר מצמיח כפל כפלים ,המשיכה מושך אליו גם את השפע העליון

 הצדיק במחזור הגידול והשפע בעולםשהשתלבותו של  ,מובן על כן ."ועפרת זהב"ין יענ

. שפעעמדה של ויתור, אלא נכונות להיות חלק ממחזור גדול של מייצגות  ןהיותו עניו אינו

 ענוותנותו היא זו שמאפשרת לו למשוך שפע ולהצמיח.

אותם וה ושפלות וטוען וענים כמו פעם נוספת אנו רואים כיצד לוקח מוהר"ן מושגים מוכר

מושך אליו את חסידיו הרואים בו  הרבה יותר. הצדיק העניובמשמעויות ופשר רחבים 

החידוש בדבריו של מוהר"ן ן וכא אך הוא גם מושך על חסידיו חסד עליון. ,יסוד העולם

של סבילה  ,של נשיאה בעול ,עמדה של אחריותדרות כוה ושפלות מוגוענ :הובהבנת הענו

ובמקרה , ח המשיכה של הצדיקועולה מדבריו של רבי נחמן שכ וסבל של צרות הסביבה.

צמו כקרקע ראות את על שלו תלוי בענוותנותו. ביכולת ,דנן כל מחנך הוא צדיק מקומי

 ת לזרוע עליה.שרמאפה

 כוח הצומח וכוח הגודלג. 

רבי נחמן מעשיר את הדימוי החינוכי "החקלאי" של עפר בגוון נוסף, בתורה קנ"ה. 

ן מפנה את המבט שלנו מן העפר אל הגדילה עצמה, אל כוחות "בתורה שלפנינו, מוהר

 –הגדילה 

ת ֶחְסרֹון ֱאמ ְצלּות הּוא ֵמֲחמ  ְצבּות ְוָהע  ר ָהע  ִניִחין ִחָטה  ,ּוָנהִכי ִעק  ְכמֹו ְלָמָׁשל, ְכֶׁשּמ 

ִזיק לֹו ׁשּום רּוח  ְולא ִזיִקים ּוְרָעִמים,  ְבֶאֶרץ טֹוָבה, ֲאז י הּוא ָגֵדל ְוצֹוֵמח  ָיֶפה, ְוֵאינֹו מ 

ִזיק לֹו ׁשּום ָדָבר ל ֵכן ֵאינֹו מ  גֹוֵדל, ע  צֹוֵמח  ְוכח  ה  ת ֶׁשֵיׁש כח  ה  ֲאָבל  ,ְוֶזה ֵמֲחמ 

ִחָטה ְבֶאֶרץ ֶׁשֵאיָנּה טֹוָבה ִלְזִריָעה, ֲאז י הּוא ִנְרָקב ת ֶׁשֵאין  ְכֶׁשנֹוְתִנין ה  ָבָאֶרץ, ֵמֲחמ 

גֹוֵדל צֹוֵמח  ְוכח  ה  , ְכמֹו ֶׁשָכתּוב  .לֹו כח  ה  צֹוֵמח  גֹוֵדל ְוכח  ה  ֶוֱאמּוָנה ִהיא ְבִחינ ת כח  ה 

בֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם )ֶאְסֵתר ב(: "ו ְיִהי אֹו ָסה", ְלׁשֹון ִגדּול, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ר  ֵמן ֶאת ֲהד 

ָבת לא(: 'ֱאמּוָנה ֶזה ֵסֶדר ְזָרִעים'  11.ִלְבָרָכה )ׁש 

 (קנה ,ליקוטי מוהר"ן)

במילה "אמונה" רבי ח זה קוראים אמונה. ולכ .ח הגודל והצומחוכ ,ביסודו ,יש בו באדם

השהות בתוך יו של "המקום" בו מתאפשרת גדילה וצמיחה. נחמן מתאר משהו מאופ

ם זה ההקשר הכללי הרחב של אבין  ,ם זה קרבתו של הצדיקאמקום של אמונה, בין 

התערבות באין צורך במקום עצמו טמון כוח מגדל ומצמיח.  – המקום שנמצאים בו

 .מיוחדת

אמונה במשהו או  האמונה אינה מופיעה כתוכן מסוים אלא כאופן של קיום. אין היא

 –ומשום כך  –כוונתי: אני מאמין בתוכן, ברעיון  –במישהו. כשאני מנסח "אני מאמין ב" 

 

ִזי. בהמשך התורה, שם: ו11 י ֵאין מ  , ֲאז  צֹוֵמח  גֹוֵדל ְוכח  ה  ל ֵכן, ְכֶׁשֵיׁש לֹו ֱאמּוָנה, ֶׁשִהיא ְבִחינ ת כח  ה  ק לֹו ע 

ִדיק, ִכי  צ  ִחיּות ָכָראּוי, ְונֹוֵסע  ְלה  ֵלל ב  ֵחד ׁשּום ָדָבר, ְוֵאינֹו ָיֵרא ִמּׁשּום ָאָדם ְוׁשּום ָדָבר, ּוִמְתפ  ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ּוִמְתפ 

ג י ֵאין לֹו כח  ה  ָּמׁש, ִמּׁשּום ִעְנָין ֶׁשָבעֹוָלם. ֲאָבל ְכֶׁשֵיׁש ִחָסרֹון ָבֱאמּוָנה, ֲאז  י הּוא ִנְרָקב מ  , ו ֲאז  צֹוֵמח  ֹוֵדל ְוכח  ה 

ל נ "ל, ְוע  ִחָטה ה  ָּמׁש.-ְכמֹו ה  ְצלּות ּוְכֵבדּות, ְוהּוא ִנְרָקב מ  ְצבּות ְוע   ֵכן ֵיׁש לֹו ע 
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ואמונותיי  –כביכול, היא נמצאת בתוכי. יש בי אמונות ודעות, יש בי ערכים. אני הנושא 

הם רכושי. רבי נחמן מציע לנו שאמונה איננה אלא ההקשר שנמצאים בתוכו. בתמונה 

 –כאן אני נמצא בתוך האמונה. כצמח הטמון באדמה, מתחייה ומתפתח מכוחה המוצגת 

 מכוח הצומח שבה.

עיקר חידושו של רבי נחמן בתורה הזו הוא בהבנה העמוקה שבעולם פועלים כוחות 

טבעיים של משיכה. הנשמה נמשכת בטבעיות אל שרשה, ובטבעיות היא נמשכת 

הוא ביכולתו להשתלב במערך הכוחות מחנך -לצמיחה וגדילה. כל חכמתו של הצדיק

הטבעיים האלו, כוחות שכבר נמצאים. חינוך לאמונה אינו מתמצה בהוראת תכנים אלא 

בהבאת האוויר וההקשר בו מתאפשרת צמיחה. בו משתלבים בכוחות הקיימים ממילא. 

 –תלמידו, רבי נתן, מרחיב את ההבנה הזו ביתר בהירות במשל נפלא של הזייגיר 

 השעון:

המושך נשאר קיים לעולם.  כחי בוודאי כח המושך חזק הרבה מכח המכריח. כי כ

כי רוב ...  וכח המכריח הוא רק לפי שעה לפי הזמן שיש כח להמכריח לרחק

]מכונות[ מאשין(  שקורין)בחכמה גדולה  שנעשיןהאומנות של הכלים הנפלאים 

 הזייגירכת הכל הוא על ידי חכמת כח המכריח והכח המושך. כמו למשל מלא

שעיקר אמונת הילוכו הוא על ידי כח המכריח והמעכב )שהוא ]שעון[ 

על ידי השלשלת שלא כטבעה. והיא  אותוהשפרינזינע( שכופפין הברזל ומכריחין 

בעל  אותהכטבעה רוצה להתפשט אבל מעכבין אותה ומכריחין אותה וכופין 

מושכל עצמה תמיד כרחה ועל ידי זה הוא כל אומנות הזייגיר שעל ידי שהיא 

על ידי זה היא מושכת הגלגל הקשור בה וכל גלגל  כדרכהלטבעה להתפשט 

וכן יש  .מורה שעות להיותמושך חבירו. והכל באמונת נפלא עד שעושה פעולתו 

שארי כלים גדולים ביותר ויותר, שעושים פעולות גדולות ביותר, ועיקר 

 הם, שהכל הואאומנותיהם הוא על ידי ריבוי השפרינזוניס שיש ב

על ידי כח המכריח וכח המושך, כי כח המושך אי אפשר לבטל, והבן היטב 

 .הנמשל

 (א ,'ההלכה  ,יו"ט 'הל רח חיים,או)ליקוטי הלכות 

עיקר אומנות הילוכו של השעון הוא על ידי השתלבות שני כוחות. כוח משיכה טבעי מול 

בין כוחות המשיכה הטבעיים  כוח מכריח ומעכב. במשל הזה, רבי נתן מבהיר את היחס

לבין הפעלת כוחות ופעולות מן החוץ. הנשמה נמשכת כמו קפיץ השואף לחזור למצבו 

הטבעי. זהו כוח טבעי של צמיחה, גדילה ותנועה. המשיכה הזו קיימת לפני הפעלת 

מחנך ישכיל להשתלב במערך -כוחות אחרים, ותתקיים גם אחריהם. במידה והצדיק

ללו כמקום של אמונה, פעולות העיכוב וההכרח שהוא מפעיל יצמיחו הכוחות הטבעיים ה

 פירות יפים.

 הצדיק כגנן –בעל השדה ד. 

בפרק זה פגשנו, עד כה, דימוי של מחנך כעפר וקרקע )"יסוד עולם"(. למדנו איך רבי 

נחמן מתאר את סגולות עפר הארץ: עניו, שנושא עליו את כולם ואליו נמשכים, ובו בזמן 
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מושך עליהם שפע. ראינו גם את התייחסותו של רבי נחמן לכוח צמיחה וגדילה  הוא גם

טבעיים )"אמונה"( ואת השתלבותו של המחנך במערך הכוחות הטבעיים הללו. כעת, 

 נפנה למפגש עם דימוי מופלא נוסף, גם הוא בתחומי הגן: מחנך כגנן, בעל שדה.

ע ִכי ֵיׁש ָשֶדה, ְוָׁשם ְגֵדִלים אִ  ר יא. ד  ִפי ויָלנֹות ו ֲעָשִבים ָיִפים ְוָנִאים ְמאד ְוגֶדל ְיק 

ָשֶדה  ִין ָרֲאָתה זאת ְוִאיָלנֹות ו ֲעָשִבים, ֵהם וה  ְׁשֵרי ע  ֵפר, א  ִגדּוָליו ִאי ֶאְפָׁשר ְלס 

ְגֵדִלים ָׁשם ְׁשִגיח  ּו ...ְבִחינ ת ְנָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות ה  ָשֶדה, הּוא מ  ל ה  ע  ב  ֵדל ְוֶזה ה  ִמְׁשת 

ָשֶדה ְׁשקֹות ָהִאיָלנֹות ּוְלג ְדָלם ּוִבְׁשָאר ִתקּוֵני ה  ְרִחיק ָהִאיָלנֹות ֶזה  ,ָתִמיד ְלה  ּוְלה 

ְרָחָקה ָהָראּוי, ֶׁשלא י ְכִחיׁש ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ְראֹות  .ִמֶזה ה  ִכי ִלְפָעִמים ָצִריְך ְלה 

ְרָחָקה ְגדֹוָלה   .ְכֵדי ֶׁשלא י ְכִחיׁש ֶאת ֲחֵברֹוִלְמקָרב ָגדֹול ה 

ל  ע  י ְמִאיִרין ֵעיֵני ב  ְנָׁשמֹות עֹוִשין ֵפרֹות ֶׁשעֹוִשין ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום ֲאז  ע ֶׁשְכֶׁשה  ב. ְוד 

ָשֶדה  "ְשֵדה צֹוִפים" , וזה בחינתִויכֹוִלין ִלְהיֹות צֹוִפין ְורֹוִאין ְבָמקֹום ֶׁשָצִריך ה 

ִּמְדבָ  ְּׁשִכים ֵעיָניו,  .ר כ"ג()ב  י ִנְתח  ס ְוָׁשלֹום, ֲאז  ְך, ח  ֲאָבל ְכֶׁשֵאין עֹוִשין ְרצֹונֹו ִיְתָבר 

לֹות ֶפֶרק יח ס ְוָׁשלֹום )ָאהֳּ ֵין ָׁשם( , במֵעד ָקָטן ה .ח  ִכי ְבִכי הּוא ִקְלקּול ָהְראּות,  .ע 

ֶגֶׁשם" ר ה  ח  בֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ְכמֹו ֶׁשָכתּוב "ְוָׁשבּו ֶהָעִבים א  )קֶהֶלת יב(, ְוָדְרׁשּו ר 

ֶבִכי' ר ה  ח  ָבת קנא ִלְבָרָכה 'ֶזה ָהְראּות ֶׁשהֹוֵלְך א  ְמִאירֹות ְוצֹופֹות  ּוְכֶׁשֵעיָניו. (, ב)ׁש 

ֲהִביאֹו ֶאל  ֵכל ְבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ל  י יָכֹול ְלִהְסת  נ "ל ֲאז  ִבְבִחינֹות 'ְשֵדה צֹוִפים' ה 

ְכִליתה   ל ִתקּונֹו ִבְׁשֵלמּות  .ת  ִדבּור ֶׁשל ָכל ֶאָחד ִאם ֵאינֹו ע  ֵכל ְבה  ְינּו ֶׁשָיכֹול ְלִהְסת  ה 

ִין ְכִלית ֲעד  ת  ת ֶׁשָרחֹוק ֵמה  ְכִלית – ֵמֲחמ  ת  ִדבּור ְכהֶגן  .ֲאז י הּוא ְמִביאֹו ֶאל ה  ְוָאז ה 

 ...ר הּוא עֹוָלם ָמֵלאִבְׁשֵלמּות ִכי ָכל ִדבּור ְוִדבּו

 )ליקוטי מוהר"ן, סה(

בתורה זו מדמה מוהר"ן את הצדיק לבעל שדה. הדימויים הנלווים ממילא לשדה הם של 

תשומת הלב של בעל השדה נתונה לצמיחת  יה ושאר תיקוני השדה.יגידול, השק

רק במבט ראשון, הפעולות של בעל השדה נתפסות כהנגדה לפעולותיו )מן הפהאילנות. 

פעולות של חוסר מקום וחוסר קבלה. אך  –בהיותו "מקום": לגזום, להרחיק  –הקודם( 

לפעולות אלו יש מקום. כמו בהלכות  –במבט נוסף, בעולם דימויים של שדה ושל צמיחה 

כדי להגביר את בלות אלו ויש בפע. אנו מוצאים שהגוזם הוא תולדה של זורעשבת, 

 הצמיחה.

מוהר"ן מגלה לנו שבשדה מתקיימת  .א דווקא בקטע השניועיקר החידוש בתורה זו ה

מושפע מפירות האילנות. גם בעל השדה  .בעל השדהבין יה בין האילנות לאקצאינטר

בעל השדה  .נותנים פירות אזי עיניו מאירות. המבט בשדה הוא מבט עם תקוותכשהם 

ם הצומח ברורה עולב מאיר לו את תכליתו.. מבטו מאיר לאילן –וככזה  ,מצפה לפירות

במיוחד מרגש לראות כיצד ביכולתו של המבט . צומחבין הח לייותר ההדדיות בין המצמ

 המאיר לסייע לנשמה הגדלה בשדה להגיע לתכליתה.

. קלקול הראות 12של קלקול הראות –ן מדבר, גם בתורות נוספות, על מצב הפוך "מוהר

במקום את  –, את החסר הוא מצב של "יללה", של בכי. זהו מבט המדגיש את האין

 

 . לתוספת עיון בקלקול הראות עיין גם בליקוטי מוהר"ן קמא תורה ר"ה, ובתורה רכ"ו. 12
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האפשרות שיש בנשמה, את הפוטנציאל שבה. בתורה הזו נראה שמבטו של בעל השדה 

י ְמִאיִרין ֵעיֵני תלוי במצב הפירות: "ׁשֶ  ְנָׁשמֹות עֹוִשין ֵפרֹות ֶׁשעֹוִשין ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום ֲאז  ְכֶׁשה 

ָשֶדה ל ה  ע  הוא במבטו של בעל השדה. כפי ". אך ברור לנו שמצב הפירות תלוי אף ב 

ְׁשקֹות ָהִאיָלנֹות ן: ""שפתח מוהר ֵדל ָתִמיד ְלה  ְׁשִגיח  ּוִמְׁשת  ָשֶדה, הּוא מ  ל ה  ע  ב  ְוֶזה ה 

ומבט זה עצמו יש  ,לנשמה ,העין המאירה, מביטה פנימה לתכלית, לפוטנציאל". ּוְלג ְדלם

 ם.בו לסייע לה להגיע לתכליתה, ולהצמיח פירות נאי

 ניגון כמצמיחה –הרועה ה. 

לסיום המסע שלנו בעולם דימויי הגן של רבי נחמן, נפגוש גם את הניגון. לאוסף התכונות 

של רועה צאן בין עשבי השדה.  –המחנך, רבי נחמן מוסיף תמונה חדשה -של הצדיק

 התמונה הזו מזכירה לנו שצמיחה זקוקה גם לרוח, לניגון.

ע ִכי י ֲעקב ָאִבינּו ח ֶאת ָבָניו ד  ְּׁשָבִטים ְכֶׁשָשל  ח ִעָּמֶהם ִנגּון ֶׁשל  ֲעֶשֶרת ה  ְליֹוֵסף, ָׁשל 

ת ָהָאֶרץ ִבְכֵליֶכם" )ְבֵראִׁשית מג(. ִיְשָרֵאל ֶאֶרץ ְבִחינ ת ֶזֶמר  – ְוֶזה סֹוד: "ְקחּו ִמִזְמר 

ל ח ע  ִׁש  .ָיָדם ְליֹוֵסף ְוִנגּון ֶׁשָּׁשל  ת"ּוְכמֹו ֶׁשֵפֵרׁש ר  ע, . 'ְלׁשֹון ֶזֶמר' ְוכּו' – "י: "ִמִזְמר  ִכי ד 

ָּמקֹום ֶׁשהּוא רֹוֶעה ָׁשם ִכי  .ִכי ָכל רֹוֶעה ְורֹוֶעה יֵׁש לֹו ִנגּון ְמיָֻחד ְלִפי ָהֲעָשִבים ּוְלִפי ה 

ֶעה ָתִמיד ְצִריָכה ְלָאְכלֹו ג ם ֵאינֹו רֹו ָכל ְבֵהָמה ּוְבֵהָמה ֵיׁש ָלּה ֵעֶשב ְמיָֻחד ֶׁשִהיא

ָּמקֹום ֶׁשרֹוֶעה ָׁשם ֵכן ֵיׁש לֹו ִנגּון .ְבָמקֹום ֶאָחד כי כל עשב ועשב  ,ּוְלִפי ָהֲעָשִבים ְוה 

ת ָהֲעָשִבים נ ֲעֶשה ִנגּון ֶׁשל יש לו שירה שאומר, שזה  ְבִחינ ת ֶפֶרק ִׁשיָרה, ּוִמִּׁשיר 

ְענּו... ָהרֹוֶעה ְעָיה כד()" "ִמְכנ ף ָהָאֶרץ ְזִמרת ָׁשמ  ְינּו ֶׁשְזִמירֹות ְוִנגּוִנים  – ְיׁש  ה 

ל .יֹוְצִאים ִמְכנ ף ָהָאֶרץ נ "ל ִכי ע  ְגֵדִלים ָבָאֶרץ נ ֲעֶשה ִנגּון כ  ל. ְיֵדי ָהֲעָשִבים ה  ְיֵדי  ְוע 

ִנגּון ל ֶׁשָהרֹוֶעה יֹוֵדע  ה  י יֵ  ְיֵדי ע  ְבֵהמֹות ֶלֱאכלֶזה הּוא נֹוֵתן כח  ְבָהֲעָשִבים ו ֲאז   ...ׁש ל 

ל ,ִנְמָצא ִנגּון ֶׁשָהרֹוֶעה יֹוֵדע  הּוא נֹוֵתן כח  ָבֲעָשִבים ְוֵיׁש ִמְרֶעה  ֶׁשע  ֶזֶמר ְוה  ְיֵדי ה 

ְבֵהמֹות ְצמֹו, ג ם. ל  ִנגּון הּוא טֹוָבה ְלָהרֹוֶעה ְבע  ת ֶׁשָהרֹוֶעה הּוא ָתִמיד ֵבין  .ה  ִכי ֵמֲחמ 

ָיה ֶאְפָׁשר ֶׁשי ְמִׁשיכּו ְויֹוִרידּו ֶאת ָהרֹוֶעה ִמְבִחינ ת רּוח  ָהָאָדם ְלרּוח  ְבֵהמֹות, הָ 

ְצמֹו, ִבְבִחינ ת "ו ֵיְלכּו ִלְרעֹות ֶאת צאן ֲאִביֶהם"  ד ֶׁשִיְרֶעה ָהרֹוֶעה ֶאת ע  ֲהִמיּות ע  ב  ה 

ִׁש"י 'ֶׁשָהְלכּו ִלְרעֹות  ְוכּו' ְצָמן')ְבֵראִׁשית לז(, ּוֵפֵרׁש ר  ל .ֶאת ע  ִנגּון ִנצֹול ִמֶזה ְוע   .ְיֵדי ה 

ְבֵהָמה ִנגּון הּוא ִהְתָבְררּות ָהרּוח  ֶׁשְּמָבְרִרין רּוח  ָהָאָדם ִמן רּוח  ה  ִבְבִחינ ת "ִמי  ,ִכי ה 

טָ  יֶרֶדת ִהיא ְלמ  ְבֵהָמה ה   ה"יֹוֵדע  רּוח  ְבֵני ָהָאָדם ָהעָלה ִהיא ְלָמְעָלה, ְורּוח  ה 

ִנגּון .)קֶהֶלת ג( ֵקט ּוְלָבֵרר ָהרּוח  טֹוָבה, כ ְמבָאר – ִכי ֶזהּו ִעָקר ה   ְלל 

ֵחר  ...ְבָמקֹום א 

 (סג ,ליקוטי מוהר"ן תנינא)

זמרת הארץ זוהי "זמרת הארץ". יש לה ניגון.  – יע רבי נחמן בתורה זוצהארץ, כפי שמ

הניגון הוא אותה ? . מה הוא הניגוןיהם, ובהבדלים בין מקומותבאה לידי ביטוי בעשבים

ה המיוחד מהמשחק ימקבלת את אופירוח ש .רוח העוברת דרך המציאות, דרך הכלים

 בינה לבין הכלים דרכם היא עוברת.ש

 מקור הניגון הוא בעשבים.אך גם חלק מיצירתה.  ,הניגון הוא ביטוי לרוח
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כוח הצמיחה והגדילה של  כמו –בכנף הארץ. במקום המרעה. הניגון כבר נמצא, טבעי 

 העשבים.

הניגון כבר נמצא בעשבים, ויחד עם  אך כפי שראינו קודם עקרון ההדדיות נוכח גם כאן.

העשבים יונקים מהניגון וצומחים. רבי נחמן מצייר את הניגון כמצמיח, ואת  –זאת 

ו הצמיחה כמחוללת ניגון. השניות הזו שופכת אור גם על המנגן עצמו, על הרועה. כמ

תמונה של רועה המנגן כדי למשוך את ה מושפע ומשפיע מניגון זה.העשבים, גם הרועה 

העשבים מושרים, יונקים וגדלים הצאן אליו ולהנחותם מתרחבת מאד בציורו של מוהר"ן. 

מכוח נגינתו של הרועה. כך גם הצאן. באותה העת, הרועה יונק מהם, מן הניגון 

 הניגון משפיע על המנגן עצמו.ול מרוח בהמיות. ומכוחם הוא ניצ –שבעשבים ושבצאן 

יש  – מתפלליםולומדים  ,מרחב בו אנו חיים, רועיםבשרבי נחמן מציע לנו להיזכר ולדעת 

שנמצאת,  לשים לב לרוחאת לבנו כדי לעורר  . בידיעה זו עצמה, ישמשלו מיוחד ניגון

 שעוברת דרכנו, שמנגנת.
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 ליקוטי עצות / פרק ב'

 ה, ממחנך לרועהממחנך לבעל שד

"אמונה זה סדר זרעים". אחד הגורמים הראשיים שעומדים בדרכם של מחנכים לפנות 

הוא חוסר אמונה. השאלה היסודית היא  –מקום ולהשתלב בכוחות טבעיים של צמיחה 

שאלת האמונה: האם אני מאמין שהכול כבר קיים? שתלמידיי מונעים מכוח צמיחה 

 גם בלעדיי? –אני מאמין שהמציאות תנוע ותתפתח  וגדילה טבעית שטבוע בהם? האם

איך עשויה להיראות עבודה חינוכית של בעל שדה? של רועה? אמונה בכוח גודל ובכוח 

בתהליך הצמיחה החינוכית שמתרחשת  –כעפר  –צומח עשויה לאפשר לנו להשתלב 

 ממילא. השתלבות כזו כרוכה בהסכמה לוותר על המרכז, על בעלותנו על התהליך

 –החינוכי. זה קורה מאליו. היסוד השני בחינוך מבוסס על הסכמה לעמוד ברקע, לדאוג 

לתנאים האקולוגיים והחקלאיים שנחוצים לצמיחה, ולהשתדל לא להפריע.  –כמו גנן 

מערכת השקיית מים, זיבול, תאורה. פעולות ויסות ואיזון רבות עשויות גם להביא 

זאת, הן נושאות פרי כל עוד אנחנו זוכרים שהן  מחנכים לעבודה קשה של ממש. יחד עם

 מיועדות לאפשר לכוח צמיחה טבעי ולשאיפה כלפי מעלה להתבטא.

צריך להיות  –רבים חושבים שעל מנת להשפיע חינוכית, שעל מנת להיות כריזמטי 

"יותר". יותר החלטי, יותר תיאטרלי, יותר דרמטי, יותר תקיף. לפנינו יש הצעה להיות 

מתברר שיש בהן כוח משיכה. כמו  –נווה, צנעה, הסטת תשומת הלב מעצמי פחות. ע

 מתברר שהן השורש של כוח המשיכה. –עפר הארץ 

הדימויים החקלאיים של בעל שדה, של גנן, פותחים פתח גם לפעולות תקיפות וחותכות, 

שמרחיקות פגעים ונזקים מעל צמחי הגן. התודעה המרכזית היא שמעשה חינוכי כזה 

א חלק מפעולותיו של בעל שדה. והוא מרכיב חיוני המאפשר לכוחות הצמיחה לצאת הו

 אל הפועל.

ניהול שמשלב בין נתינת מקום ופינוי מקום לבין פעולות גינון אקטיביות מאחד בין 

ניגודים. ניהול שכזה, מכיר בכך שאין די בשהייה ובנתינת מקום וגם לא בעבודה קשה 

יגודיות הזו מציע "מכוונות", כלומר: למנהל יש כוונה, יעדים גרידא. חינוך שמאחד את הנ

וחלום. לקראתם הוא הולך. יחד עם זאת, הוא נותר פתוח להפתעות, ומפנה שוב ושוב 

 את עצמו, את לבו. מפנה מקום.

 ג': ויקם משה את המשכןפרק 

 משיכה –א. משכן 

 משיכה, חשק וגעגועים –ב. לב ומעין 

 ופתיחותג. החשק כפתח לתמימות 

 ד. חשק, חושק ונחשק

 ה. חשק ולימוד תורה
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 ו. איסוף

בשני הפרקים הקודמים ראינו שיש לעפר שתי סגולות. הוא גם "מקום" לנוח בו, וגם 

מקום שמצמיח. בלשון אחת: מקום של אמונה שמצמיח ומגדל את מי ששוכן בו. עפר 

תנועה שלישית של חינוך  באש. יסוד שלישי, –ומים גם יחד. בפרק הזה נכיר בגוון נוסף 

היא בחינת אש. הצתת אש בוערת של מתח, של געגועים. אחרי שאדם זכה שיקבלו  –

אותו, שיהיה לו מקום, ואחרי שכוחות הצמיחה הטמונים בו החלו להוליך אותו בגדילה 

נוצר מרחב מתאים לתנועה חינוכית שמלבה את האש. שמציתה את  –כלפי מעלה 

הרצונות. שמאירה את הפער בינינו לבין האינסוף. שמאיצה הדמיון. שמדגישה את 

ויוצרת מתח ומשיכה. את מקומן של ההרגעה, ונתינת המקום, תופסת עמדה שואפת 

ומסעירה. הכיסופים והגעגועים יוצרים חשק, והוא שהופך לגולת הכותרת של הפרק 

 השלישי.

דוגמת משכן.  –בית ספר בפרק זה, נפגוש בדימויים נוספים של רבי נחמן שכוחם יפה ל

לשון משיכה. בית ספר כמקום שנוטה לקדושה, שמחנך לגעגוע ולשאיפה לאינסוף. גם 

מחנך מועשר בדימויים נוספים. עד כה, פגשנו בשלל דימויים של רבי -תפקידו של הצדיק

מחנך: מקום, חלל פנוי, לב, משיב אבידות, נושא -נחמן לדמותו ולאופן קיומו של הצדיק

הפעם  –ן, עפר, מצמיח, בעל שדה, רועה ומנגן. עתה נעמיק לרובד נוסף בתפקידו ייסורי

 כשליח ציבור.

 משיכה –משכן א. 

"משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו". בתורה ע' רבי נחמן דורש את המילה 

 –"משכן" מלשון משיכה 

ּמֹו – ְוֶזה ְבִחינ ת ִמְׁשָכן ָּמקֹום ֶׁשָהָיה ִכי ִמְׁשָכן ָהָיה לֹו כח  ה  ְמִׁשיְך ֱאלקּות ל  ֵׁשְך ְלה 

ֲחֶריָך ָנרּוָצה"ם. עֹוֵמד ׁשָ  ִּׁשיִרים א( ָמְׁשֵכִני א  ְיָקא – )ִׁשיר ה  ֲחֶריָך ָנרּוָצה' ד  ִכי ָכל  .'א 

נ "ל ּמֹוֵׁשְך כ  כח  ה  ת ה  נ "ל ֵמֲחמ  ה ֶּׁשִּמְתָקֵרב יֹוֵתר ֵאָליו הּוא ָרץ ְביֹוֵתר כ  וכמובא  ,מ 

ְׁשכֹוןבמדרש )שמות פל"א(  ְׁשכֹון ֶׁשהּוא מ  ִּמְׁשָכן הּוא ְלׁשֹון מ  ְלִיְשָרֵאל ֶׁשִתְׁשֶרה  ֶׁשה 

ס ְוָׁשלֹום ִתי ִמְׁשָכִני ְבתֹוְכֶכם ְולא  ְכמֹו ֶׁשָכתּוב .ְׁשִכיָנה ֶאְצָלם ֲאִפלּו ִאם יֶֶחְטאּו ח  "ְוָנת 

ְפִׁשי ֶאְתֶכם" ל נ  ל .ְקָרא כו()ו יִ  ִתְגע  ְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ְבִיְשָרֵאל ִנְמָצא ֶׁשע  ִּמְׁשָכן ה   ,ְיֵדי ה 

נ "ל ְינּו כ  ְמִׁשיְך ֱאלקּות  .ה  ּמֹוֵׁשְך ְלה  ִכי ִמְׁשָכן ְלׁשֹון ָמְׁשֵכִני ְוכּו' ֶׁשֵיׁש לֹו ְבִחינ ת כח  ה 

נ " ָּמקֹום ֶׁשָהָיה עֹוֵמד ָׁשם כ   .ל..ל 

 (ע ,ר"ןליקוטי מוה)

, וגם לשון לשון שכינה ,לשון משיכהכאמור, המילה "משכן" נדרשת באופנים רבים: 

בתורה הזו, המשמעויות השונות כרוכות זו בזו: ישראל קיבלו משכון "אפילו אם . משכון

יחטאו". במשכן קיים כוח מיוחד להמשיך אלוקות "למקום שהיה עומד שם". משיכת חסד 

שכן מחוללת את כוח המשיכה אליו, את הגעגועים, את עליון. השכינה ששורה במ

 החשק.
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בתורה רפ"ב, רבי נחמן מרחיב ומעמיק את תפקידו של הצדיק )"הרועה"( כמקים 

הוא זה שיכול  –המשכן. הצדיק, שכבר ראינו את מידת ענוותנותו המושכת אליה )כעפר( 

 –להקים מקום משכן שמושך לעבודת השם 

ע ֶׁשִת  ִּמְׁשָכןנֹוקֹות ׁשֶ יְוד  ְבִלים ֶהֶבל ִפיֶהם ֶׁשֵאין בֹו ֵחְטא ִמֶזה ה  ָבן ְמק  ע ...  ל ֵבית ר  ְוד 

ְוֶזה ָהרֹוֶעה  .ֶׁשֵיׁש ְבָכל דֹור ָודֹור רֹוֶעה ְוהּוא ְבִחינֹות מֶׁשה ֶׁשהּוא ְרָעָיא ְמֵהיָמָנא

ע ֶׁשִת  .הּוא עֹוֶשה ִמְׁשָכן בָ יְוד  ְבִלים ֶהֶבל ִפיֶהם ֶׁשֵאין בֹו ֵחְטא נֹוקֹות ֶׁשל ֵבית ר  ן ְמק 

ִּמְׁשָכן ְתִחיל ִמן  .ִמֶזה ה  תֹוָרה הּוא מ  ְתִחיל ִלְקרֹות ּוְלִהָכֵנס ב  ִתינֹוק ְכֶׁשּמ  ל ֵכן ה  ְוע 

ו ָבה צ  א" ִכי "ו ִיְקרָ  .ֶׁשהּוא ָאֶלף ְזִעיָרא 13('ָפָרָׁשה ז ,"ו ִיְקָרא ֶאל מֶׁשה" )ִמְדָרׁש ר 

ִּמְׁשָכן ֵבר ִעּמֹו ֵמה  ְך ְוִהְתִחיל ְלד  ֵּׁשם ִיְתָבר  ִּמְׁשָכן ֶׁשָאז ְקָראֹו ה  ת ה  ר ֲהָקמ  ֵבר ִמְגמ   .ְמד 

ְתִחיִלין  נ "ל ּוִמָּׁשם מ  ְבִלין ֶהֶבל ִפיֶהם כ  ִתינֹוקֹות ִכי ִמָּׁשם ְמק  ְתִחיִלין ה  ל ֵכן ִמָּׁשם מ  ְוע 

תֹוָרה ִלְקרֹות ּוְלִהָכֵנס דֹור ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד הּוא . ְלתֹוְך ה  ִדיִקים ֶׁשב  צ  ע ֶׁשָכל ה  ְוד 

ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ְבִחיָנתֹו  .ִכי ְבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵיׁש בֹו ְבִחינ ת מֶׁשה .ְבִחינ ת רֹוֶעה

ִתי ְבִלין ה  נ "להּוא עֹוֶשה ְבִחינ ת ִמְׁשָכן ֶׁשִּמָּׁשם ְמק  ְוָכל ֶאָחד ְלִפי  .נֹוקֹות ֶהֶבל ִפיֶהם כ 

ְבִלין  ִּמְׁשָכן ֶׁשהּוא עֹוֶשה ְכמֹו ֵכן ֵיׁש לֹו ִתינֹוקֹות ֶׁשֵהם ְמק  ְבִחיָנתֹו ְלִפי ְבִחינ ת ה 

בְ  .ִמָּׁשם ְך ִתינֹוקֹות ֶׁשֵהם ְמק  דֹור ס  ִדיֵקי ה  ִלין ֶהֶבל ִנְמָצא ֶׁשֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמצ 

נ "ל  ...ִפיֶהם ִמֶּמנּו ָכל ֶאָחד ְלִפי ְבִחיָנתֹו כ 

 (רפב ,ליקוטי מוהר"ן)

ויקרא, מופיעה כאלף בפתיחת ספר האות אל"ף במילה ויקרא  ראשוני של התורה: ביאור

התורה. מוהר"ן מצרף  בוקטן מזה שנכתבת  פונטב ,בלשוננו היום .כלומר קטנה – זעירא

וקא. וד "ויקרא"מדרש המציין את המנהג להתחיל את הלימוד עם הילדים בן זה עם היעני

מגודל האות לקטנים.  "זעירארבי נחמן מסב את המילה " .למודלפירושו  "אלףבארמית, "

 לתחילת לימוד הקטנים. ", אם כן, היאאלף זעיראהכוונה ב"

פה איננו הבל ההבל פיהם. התינוקות מקבלים מהצדיק את שרבי נחמן מלמד אותנו 

את התכנים שמלמדים תלמיד צעיר מפנים ומבין הרבה לפני שתוכן, איננו חומר לימודים. 

את מה הוא שומע  .פההאת הבל את המנגינה,  ,הוא לומד את תדר הדיבור ,אותו

שאין אומרים. הוא קשוב לאיכות הדיבור: לטון בו הדברים נאמרים; מה את אומרים וש

ות. באמירה הזו טמונה הבנה עמוקה מאוד בנוגע ל"חומר כמה כבוד יש בו, וכמה רצינ

 הלימודים" ולתשתית הלימוד בכלל.

בכתבי הקודש אפשר לשים לב למדרגות שונות של הופעת התורה: אותיות, ניקוד, תגין 

מעל האותיות,  –טעמים. הטעמים, הניגון, מופיעים כמדרגה הגבוהה ביותר  –ולבסוף 

 –י הגילוי של כתבי הקודש )פשט, רמז, דרש, סוד( . בהקבלה לרובד14מעל הניקוד

 

אלא מפני שכל  ?ה הם מתחילים התינוקות של בית רבן ללמוד בספר ויקראלמ :אמר רבי אסיא. 13

לפיכך אמר הקדוש  .וןוומפני שהם טהורים עד עכשיו ואינם יודעים מהו טעם חטא וע ,הקרבנות כתובים בו

מדרש תנחומא ) יבואו טהורים ויתעסקו במעשה טהורים - ברוך הוא שיהו מתחילין תחלה בסדר הקרבנות

 (.יד ,צו

בור, אתוון במעשה, ותגין יטעמים בקול, נקודין בד :בור מעשה מחשבה הן סוד טנת"איוקול ד. 14

 (.ז"דף שי, ליקוטים. כתבי הגרמ"מ משקלוב)כמ"ש בת"ז שם  ,במחשבה המתגלה ע"י המעשה
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הטעמים מקבילים לסוד. ביחס לתינוקות, רבי נחמן הופך את הסדר: אלו קשובים לניגון 

תפקידו של הצדיק הוא  לזהות את האותיות.ומפנימים את הסוד עוד לפני שהם יודעים 

כל רועה, לכל צדיק, ומקום הלמידה הזו הוא המשכן. ל –ללמד את הניגון, את הבל הפה 

יש משכן משלו. ההבדל בין המשכן שלו לבין המשכן של חברו הוא, בראש ובראשונה, 

בהבל הפה, בטעמים ובניגון שעולים ממנו. בהמשך אותה תורה, רבי נחמן מספר לנו על 

 הנעשה במשכן הזה, ועל תפקידו של הצדיק, של שליח הציבור:

ֲעשֹות וד   ְנֻקדֹות טֹובֹות ֶׁשִנְמָצא ְבָכל ע ֶׁשִּמי ֶׁשָיכֹול ל  ֵקט ה  ְינּו ְלל  ִנגּוִנים, ְדה  ֵאלּו ה 

ּמּודד ֶאחָ  ֵלל ִלְפֵני ָהע  נ "ל הּוא יָכֹול ְלִהְתפ  פֹוְׁשֵעי ִיְשָרֵאל כ  ִכי . ִמִיְשָרֵאל ֲאִפלּו ְבה 

ּמּוד, הּוא ִנְקָרא ְׁשִליח  ִצב ֵלל ִלְפֵני ָהע  ִּמְתפ  ִצבּור, ה  ּור, ְוָצִריְך ֶׁשִיְהיֶה ִנְׁשָלח ִמָכל ה 

ְנֻקדֹות  ְלִלין, ְוָכל ה  ִּמְתפ  ֵבץ ָכל ְנֻקָדה טֹוָבה ֶׁשִנְמָצא ְבָכל ֶאָחד ֵמה  ְינּו ֶׁשָצִריְך ֶׁשְיק  ְדה 

טֹוב  ֵלל ִעם ָכל ה  ֶזה, ְוֶזהּו ְׁשִליח  ִצבּורטֹובֹות ִיְהיּו ִנְכָלִלין בֹו, ְוהּוא י ֲעמד ְוִיְתפ  ... ה 

בֹוֵתינּו זִ  ה ֶּׁשָאְמרּו ר  ָזן רֹוֶאה ֵהיָכן  "לְוֶזהּו סֹוד מ  ח  ִּמְׁשָנה 'ֶבֱאֶמת ָאְמרּו ה  ב 

ִתינֹוקֹות קֹוְרִאים' ָבת יא( ה  ָזן. )ׁש  ח  ְינּו ִמי ֶׁשָיכֹו – ה  נ "ל ל ְדה  ִנגּוִנים ה  ֲעשֹות ה  ל 

ָזן ּוְׁשִליח  ֶׁשהּוא יָכ נ "ל ֹול ִלְהיֹות ח  ּמּוד כ  ֵלל ִלְפֵני ָהע  ִתינֹוקֹות ן ֵהיכָ . ִצבּור ְלִהְתפ  ה 

ל – קֹוִרין ְבִלין ֶהֶבל ִפיֶהם ֶׁשע  ִדיק ֵהם ְמק  ְינּו ֵאֶצל ֵאיֶזה צ  ן ָידֹו ֵהם קֹוְרִאין ְוִנְכָנִסי ה 

נ "ל תֹוָרה כ   .ְבה 

של בעל התפילה הוא לקבץ את הנקודות הטובות של צאן בראש ובראשונה, תפקידו 

מרעיתו ולכלול אותם בתוכו, ומתוכם "לעשות אלו הניגונים". הזיהוי של הנקודה הטובה 

כלומר: לזהות מהיכן הם  –דורש משליח הציבור לראות "היכן התינוקות קוראים" 

נס את כולם, מקבלים את חיותם, להתאים להם רועה שנגינתו כנגינתם. יכולתו לכ

כרוכה ביכולת הראייה שלו, וביכולת שלו לכלול את כולם  –להשכין את כולם "במשכן" 

ולמצוא לכל אחד מישראל את מקומו. היכולת של בעל התפילה לזהות את הטוב בציבור 

ולהוציא אותו לאור הוא שנותן לו את המפתח לבנות משכן וליצור משיכה אל השכינה 

 ששרויה בו.

ושל מחנך כ"בעל תפילה" חושפת בפנינו נוף חדש,  "משכן"מקום לימוד כ יה שליהרא

מעבר לזה שהיכרנו דרך דימויי "מקום" ו"גן". משכן מהווה מקום לשכלול כוח המשיכה. 

משיכת עצמנו כלפי  –למטה. אך לא פחות מכך  –משיכה של השכינה אלינו, התחתונים 

 בכוח חשקנו. –מעלה 

 חשק וגעגועיםמשיכה,  –לב ומעיין ב. 

בעיון שלנו בתורה ע' למדנו שיש במשכן כוח משיכה. בעיניו של רבי נחמן, עיקר עניינו 

של המשכן הוא בהשתדלות ובקידום הרצון והחשק של השוכנים בו. מבחינתו של 

. המשכן הוא מקום שמצמיח כיסופים, וכך גם חי ,כך לימדן, הרצון הוא העיקר. "מוהר

אלו כוחות  –את הרצונות ומעיר את החשק. אצל רבי נחמן  שמצית את האש, שמעורר

ן פורש לפנינו הצעה לכוחות המשיכה המרכזיים "העבודה וההנעה המרכזיים. מוהר

בצורה ציורית ממחיש לנו ר"נ את מצבו הקיומי של בחיינו: רצון, חשק, כיסופים, וגעגוע. 

 – האדם בקטע המפורסם מתוך הסיפור על שבעת הקבצנים
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ר...  ל ָהָהר עֹוֵמד ֶאֶבן .ְוֵיׁש ה  ְעָין .ְוע  ְוג ם  .ְוָכל ָדָבר יֵׁש לֹו ֵלב .ּוִמן ָהֶאֶבן יֹוֵצא מ 

נ "ל עֹוֵמד ְבָקֶצה ֶאָחד ֶׁשל ...  ָהעֹוָלם ִבְכָללֹו ֵיׁש לֹו ֵלב ְעָין ה  ּמ  ְוֶזה ָהָהר ִעם ָהֶאֶבן ְוה 

ֵלב ֶׁשל ָהעֹוָלם עֹוֵמד בְ  ֵחר ֶׁשל ָהעֹוָלםָהעֹוָלם, ְוֶזה ה  נ "ל עֹוֵמד  .ָקֶצה א  ֵלב ה  ְוֶזה ה 

ְעָין,  ּמ  נ "ל ְוכֹוֵסף ּוִמְׁשתֹוֵקק ָתִמיד ְמאד ְמאד ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו ה  ְעָין ה  ּמ  ְכֶנֶגד ה 

ְעָיןה   ְבִהְׁשתֹוְקקּות ָגדֹול ְמאד ְמאד ְוצֹוֵעק ְמאד ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו ְעיָ . ּמ  ּמ  ם ֶזה ה  ן ְוג 

ת. ִמְׁשתֹוֵקק ֵאָליו ח  ֵלב ֵיׁש לֹו ְׁשֵתי ֲחִליׁשּות. א  ָּמה רֹוֶדֶפת אֹותֹו  – ְוֶזה ה  ח  ִכי ה 

ְעָין( ּמ  ת ֶׁשהּוא ִמְׁשתֹוֵקק ְורֹוֶצה ֵליֵלְך ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ה   .ְושֹוֶרֶפת אֹותֹו )ֵמֲחמ 

ְּׁשִנָיה  ֵלב ִמן גֶדל  –ו ֲחִליׁשּות ה  ְעֵגע  ֵיׁש לֹו ְלה  ְעגּוִעים ֶׁשהּוא ִמְתג  ג  ִהְׁשתֹוְקקּות ְוה  ה 

נ "ל. ִכי הּוא  ְעָין ְוצֹוֵעק ְוכּו' כ  ּמ  ֶנֶפׁש ֶאל אֹותֹו ה  ְוכֹוֵסף ָתִמיד ּוִמְׁשתֹוֵקק ְמאד ִבְכלֹות ה 

נ "ל ְוצֹוֵעק )ָנא ִגיו ואְלד( ּוִמְׁשתֹוקֵ  ְעיָן ה  ּמ  נ "ל. עֹוֵמד ָתִמיד ְכֶנֶגד ה  ק ֵאָליו ְמאד כ 

ּוְכֶׁשָצִריְך ָלנּוח  ְקָצת ֶׁשִיְהֶיה לֹו ֲאִריכ ת ָהרּוח  ְקָצת )ֶׁשקֹוִרין ָאפ ָסאִפין( ]נשימת 

ָּמה ְוָאז יֵׁש לֹו נ ְיָחא  ֲאז י ָבא ִצפֹור ָגדֹול ּופֹוֵרש ְכָנָפיו ָעָליו – רווחה[ ח  ּוֵמֵגן ָעָליו ִמן ה 

ֵכל ג םְקָצת. ְוג ם  ְיָחא הּוא ִמְסת  ת נ  ְעֵגע  ֵאָליו ָאז ִבְׁשע  ְעָין ּוִמְתג  ּמ  ְך . ֵכן ְכֶנֶגד ה  א 

ְעֵגע  ֵאָליו ָכל ר ֶׁשהּוא ִמְתג  ח  ְך ְכֶׁשרֹוֶצה  ֵמא  ְעָין? א  ּמ  ָכְך ִמְפֵני ָמה ֵאינֹו הֹוֵלְך ֶאל ה 

י ֵאינֹו – ֵליֵלְך ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ָהָהר ְעָין ֲאז  ּמ  ל ה  ֵכל ע  ִּׁשפּוע  ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְסת   .רֹוֶאה ה 

ְעָין ֲאז י ֵתֵצא נ ְפׁשֹו ּמ  ל ה  ֵכל ע  ְעָין .ְוִאם לא ִיְסת  ּמ  ר ִחיּותֹו הּוא ִמן ה  ּוְכֶׁשעֹוֵמד  .ִכי ִעק 

ִּׁשפּוע  ֶׁשל ָהָהר ֶׁשָּׁשם עֹו ְעיָןְכֶנֶגד ָהָהר ֲאז י הּוא רֹוֶאה ראׁש ה  ּמ  ֲאָבל ֵתֶכף  .ֵמד ה 

ִּׁשפּוע  )ְוֶזה מּוָבן ְבחּוׁש( ו ֲאז י  – ְכֶׁשֵיֵלְך ְוִיְתָקֵרב ֶאל ָהָהר ם ֵמֵעיָניו ראׁש ה  ֲאז י ֶנְעל 

ֵלק  ֵלב ָהיָה ִמְסת  ס ְוָׁשלֹום. ּוְכֶׁשֶזה ה  ְפׁשֹו ח  ְעָין ו ֲאז י ֵתֵצא נ  ּמ  ֵאינֹו ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ה 

ֵטל ָכל ָהעֹוָלם כֻלֹו י ִיְתב  ס ְוָׁשלֹום, ֲאז  אי ֵאין  .ח  ִחיּות ֶׁשל ָכל ָדָבר, ּוְבו ד  ֵלב הּוא ה  ִכי ה 

ְעֵגע  ְוצֹוֵעק  ק עֹוֵמד ְכֶנְגדֹו ּוִמְתג  ְעָין ר  ּמ  ל ֵכן ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלְך ֶאל ה  ִקיּום ְבלא ֵלב. ְוע 

נ "ל עְ . כ  ּמ  ןְוֶזה ה  ן ְכָלל .ָין ֵאין לֹו ְזמ  ְזמ  ְעָין ֵאינֹו ְבתֹוְך ה  ּמ  ן ֶׁשל  .ִכי ֶזה ה  ְזמ  ר ה  ְך ִעק  א 

ָתָנה יֹום ֶאָחד ֵלב נֹוֵתן לֹו ְבמ  ה ֶּׁשה  ק מ  ְעָין הּוא ר  ּמ  יֹום ִלְהיֹות ִנְגָמר  ,ה  ִגיע  ה  ּוְכֶׁשּמ 

ְתִחיִלים ִלטל ְרׁשּות... ְוִנְפָסק ֶזה ִמֶזה )ֶׁשקֹוִרין ִגיֶזעִגיִנין( ]איחולים וברכות  ֲאז י מ 

ֲהָבה  ,פרידה[ ר ִחידֹות ְוִׁשיִרים )ֶׁשקֹוִרין ִליֶדער( ִנְפָלִאים ֶזה ָלֶזה )ְבא  ְתִחיִלין לֹומ  ּומ 

ָבה ְוִהְׁשתֹוְקקּות ָגדֹול ְמאד ְמאד(  ...ר 

 (מעשה יגמשנים קדמוניות, סיפורי מעשיות )

עגועי הלב וכיסופיו למעיין מקיים את העולם. מתח מכונן. הרצונות המתח של ג

למרות חוסר היכולת של הלב להגיע פיזית וההשתוקקות נשארים לעולם אינסופיים. 

 ,נראה .ןיהעביר את היום מהלב למעיהמשיך את הזמן, לפגש וליהם מצליחים לה ,ןילמעי

"(; הכיסופין הלידער)"החידות והשירים ם שנים: התקשורת ביניהם ה צישערו

את הצהרתו של  יםהחידות והשירים הנפלאים מאד מבטא"(. הגיזעגיניןוההשתוקקות )"

 – 'משחק'או  ,יש בהם רק בחינת 'כאילו' ,חוץ מהכיסופין עצמם ,מוהר"ן שכל דבר אחר

 :של הקב"ה ולאינסופיותו יחסית לגודלו

ק ִלְמׁשְך ֶאל הָ  ֶזה ֵאינֹו ְכלּום ר  ִנְצִחיעֹוָלם ה  ְכִלית ה  ת  ֲעבד ה', ֵאיִני יֹוֵדע  ִמי ...  ה  ְול 

ְך בֹוֵרא ִיְתָבר  ת ה  ר ֶׁשי ֲעבד ֶאת ה' ְלִפי ְגֻדל  ל לֹומ  ט ִמְגֻדָלתֹו  .הּוא ֶׁשיּוכ  ִמי ֶׁשיֹוֵדע  ְמע 

ְך ר ֶׁשי ֲעבד אֹותֹו ִיְתָבר  ְך ֵאיִני יֹוֵדע  ֵאיְך ָיכֹול לֹומ  ְלָאְך ְוָשָרף ֵאינֹו ָיכֹול וְ ?! ִיְתָבר  ׁשּום מ 
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ְך ֲעבד אֹותֹו ִיְתָבר  ל ל  ל זאת ֶׁשיּוכ  ק ָהִעָקר הּוא ָהָרצֹון .ְלִהְתָפֵאר ע  ִלְהיֹות ְרצֹונֹו  .ר 

ְך ִקיף ָתִמיד ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתָבר  ף .ָחָזק ְות  ל ְוא  כל ֲחֵפִצים ְורֹוִצים ְלָעְבדֹו ע   ִפי ֶׁשה 

ל ףא   – ִבים ָבָרצֹון ,ֵכן ֵאין ָכל ָהְרצֹונֹות ָׁשִוין ִפי ע  ֲאִפלּו ְבָאָדם ֶאָחד . ְוֵיׁש ִחלּוִקים ר 

ְצמֹו ְבָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרג ע ֵיׁש ִחלּוִקים ְגדֹוִלים ֵבין ָהְרצֹונֹות ְכָלל, ֶׁשִעָקר הּוא וְ  .ְבע  ה 

ִכסּוִפין ֶׁשִיְהיֶה כֹו ְלִלין ְולֹוְמִדין ְועֹוִשין ָהָרצֹון ְוה  ְך ּוְבתֹוְך ָכְך ִמְתפ  ֵסף ָתִמיד ֵאָליו ִיְתָבר 

ְך ְלִפי ְגֻדָלתֹו ,ּוֶבֱאֶמת. ִמְצוֹות כל הּוא  ,ָכל ֵאלּו ָהֲעבֹודֹות ֵאיָנם ְכלּום ,ִיְתָבר  ק ה  ר 

כל הּוא ְכמֹו ְשחֹוק ְבָעְלמָ  ,ְבֶדֶרְך "ְכִאלּו" ְךִכי ה  ְׁשְכנ ז ,א ְכֶנֶגד ְגֻדָלתֹו ִיְתָבר   ִבְלׁשֹון א 

 .ְקָלאֶמיְרְׁשט

 (א"אות נ ,שיחות הר"ן)

, מטיל בספק את היכולת לאחוז בין הסופיות שלנוסופיותו של הקב"ה לנגודל הפער בין אי

הדברים נכונים בודאי לגבי אחיזה במעות והפיכת ולומר משהו בוודאות גמורה. במשהו 

"מי הוא שיוכל  :עבודת ה'רבי נחמן מייפה את כוחם גם בנוגע ל .פה אחריהם לעיקרהרדי

? מה שנותר הוא "הרצון והכיסופין שיהיה יעבוד את ה' לפי גדולת הבורא יתברך"שלומר 

כוסף תמיד אליו יתברך". מכאן, מרכזיותה של משיכה ורצייה אינסופית, של פער בלתי 

את המורשת שלו  שך אותה שיחה, רבי נחמן מסכםניתן לגישור, של אש תמיד. בהמ

 :ומדגיש

ְבלּו ֵמִאִתי ְטעֹות ,ֶאת ֶזה ְתק  ְצמֹו ְלָהעֹוָלם ְלה  ִניח  ע   ֶׁשלא י ְטֶעה אֹותֹו ,ֶׁשלא ְלה 

 ,ְוָכל ְבֵני ָאָדם ֶׁשָהיּו .ִכי לא ִנְמָצא ֶאָחד ֶׁשִיְהֶיה לֹו ֵקץ ְוסֹוף טֹוב ִמן ָהעֹוָלם .ָהעֹוָלם

ע ְמאד ג ם ְלדֹוֵרי דֹורֹות  ֶזה כֻלֹו, ָהָיה סֹוָפם ר  ֲאִפלּו אֹוָתן ֶׁשָתְפסּו ְבָיָדם ָכל ָהעֹוָלם ה 

 ...ִקְלְקלּו ְוִהְפִסידּו

כי אפילו אותם שתפסו את כל  .אל תנסו לאחוז ולתפוס בעולםאתי": את זה תקבלו מ"

 ,את הגעגוע ,סיוןיאת הנ ?לתפוס יךצריתה רעה. מה כן יהעולם כולו בידם אחריתם ה

דווקא על רקע איבוד האחיזה בוודאי ובמוחלט, כוחות רצון וחשק מתגלים:  את הכיסופין.

הוא שסופי, נרק על הרצון שבנו ניתן לומר שהוא איהרצון והחשק הם כוחות משיכה אל... 

שהוא ורק  ההדגשה החוזרת ונשנית מרכזית. לכן ההתמקדות בו ובשכלולו. מוגבלבלתי 

"שיהיה כוסף  :מוהר"ן לחסידיו ורהוון העבודה שמייש בהם כדי להצביע על כ ,הוא העיקר

כל הפעילות הדתית  תמיד אליו יתברך ובתוך כך מתפללים ולומדים ועושים מצוות".

סיון ישהם הנ ,כולם על רקע הכיסופין – תפילה, לימוד ועשיית מצוות בכלל – המוכרת לנו

 לגישור על הבלתי ניתן לגישור. ופי למגע,נסהאי

 החשק כפתח לתמימות ופתיחותג. 

מרכזיותם של הכיסופים והפיכתם לאופן המרכזי של הדבקות בא לידי ביטוי ביחסו של 

שמתנגדת לשאלת  של תמימות )לכאורה( מוהר"ן לתמימות. בניגוד לתפיסה תמימה

למגעו של הקב"ה עם את התמימות כפתיחות מוחלטת  ן מציג", מוהרשאלות ולחיפוש

 ,דעותו יש לו תשובות, עמדות .החכם מטיל את חכמתו על המציאותלעומתו, העולם. 
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בפיו  שאלות. שואלפתוח למציאות והתם  ,. לעומתו15ובסיועם הוא מטעה את העולם

 :אחת מתמשכת שאלה

. התם חוזר שוב ושוב לשאלה: שאלה זו היא שאלת חיפוש מתמיד 'איה מקום כבודו'.

 "?!"איה

ִבים ְוָלבֹוא ִליֵדי  ְכֶׁשָאָדם ר ִשְכלֹו ְוָחְכָמתֹו יּוכ ל ִלפל ְבָטעּוִתים ּוִמְכׁשֹולֹות ר  ח  הֹוֵלְך א 

ס ְוָׁשלֹום ק ֵליֵלְך ִבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות ְבִלי  ְוִעָקר ... ָרעֹות ְגדֹולֹות ח  י ֲהדּות הּוא ר  ה 

ֵכל  ֵּׁשם ׁשּום ָחְכמֹות ּוְלִהְסת  ְךְבָכל ָדָבר ֶׁשעֹוֶשה ֶׁשִיְהֶיה ָׁשם ה  ְׁשִגיח   ִיְתָבר  ְוִלְבִלי ְלה 

ְצמֹו ל ְכבֹוד ע  ְך י ֲעֶשה, ְוִאם ָלאו .ְכָלל ע  ֵּׁשם ִיְתָבר  ק ִאם ֵיׁש ָבֶזה ְכבֹוד ה   .ָלאו – ר 

אי לא  י ְבו ד  ל...  ְלעֹוָלם ִיָכֵׁשלו ֲאז  ס ְוָׁשלֹום ִלְבִחינ ת ְמקֹומֹות ְכֶׁשאָ  ,ֵכן ְוע  ָדם נֹוֵפל ח 

ְמֻטָנִפים, ְונֹוֵפל ִלְסֵפקֹות ְוִהְרהּוִרים ּוִבְלבּוִלים  ְינּו ִלְבִחינ ת ְמקֹומֹות ה  ֵאלּו, ְדה 

ְך ְוׁש ְצמֹו ְורֹוֶאה ֶׁשָרחֹוק ְמאד ִמְכבֹודֹו ִיְתָבר  ל ע  ֵכל ע  ְתִחיל ְלִהְסת  ֹוֵאל ְגדֹוִלים ו ֲאז י מ 

ֵקׁש  ֵיה ְמקֹום ְכבֹודֹו"ּוְמב  ר  "א  ח  ְך ֵמא  ְצמֹו ֶׁשָרחֹוק ִמְכבֹודֹו ִיְתָבר  ר ֶׁשרֹוֶאה ְבע  ח  ֵמא 

ֲחָמָנא ִלְצָלן ל ִלְמקֹומֹות ָכֵאלּו, ר  ְוֶזה ֶזה ִעָקר ִתקּונֹו ו ֲעִלָיתֹו, ִבְבִחינ ת 'ְיִריָדה  .ֶׁשָנפ 

ּמ ְכִלית ָהֲעִלָיה' ה  ֵיה ְמקֹום ְכבֹודֹו .ּוָבא ִבְסָפִריםת  ָכבֹוד ֶעְליֹון ֶׁשל  ִכי א  ֶזה ְבִחינ ת ה 

ֲאָמר ָהֶעְליֹון ּמ  נ "ל, ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמָׁשְך ִחיּות , ה  ֲאָמר ָסתּום ְבֵראִׁשית כ  ּמ  ְינּו ה  ְדה 

ְּמקֹומֹות ָהֵאלּו ֵיה ְמקֹום ְכבֹו. ִנְמָצא, כשמבקש ומחפש ל  ְצמֹו הּוא א  דֹו, ָבֶזה ְבע 

ֵיה ָכבֹוד ָהֶעְליֹון, ֶׁשהּוא ְבִחינ ת א  ְסָתָרתֹו, 16חֹוֵזר ְועֹוֶלה ֶאל ה  ְוֶהְעֵלמֹו  17ֶׁשִּמגֶדל ה 

ל ְכָׁשו, ע  ָללּו, ְוע  ֶיה ְמקֹומֹות ה  ֵיה ְמקֹום -הּוא ְמח  ֵקׁש א  ל ְלָׁשם, ו ֲאז י ְמב  ְיֵדי ֶׁשהּוא ָנפ 

ְכִלית ָהֲעִלָיהְכבֹודֹו ּו ֶיה ֶאת ְנִפיָלתֹו, ְועֹוֶלה ְבת  ְצמֹו ְלָׁשם, ּוְמח  ֵבק ע   ָבֶזה חֹוֵזר ּוְמד 

ר ְכבֹודֹו  .ְוֶזה ְבִחינֹות ְתׁשּוָבה...  ח  ֵפש א  ֵקׁש ּוְמח  ְתׁשּוָבה ְכֶׁשָאָדם ְמב  ִכי ֶזה ִעָקר ה 

ְצמֹו ֶׁשָרחֹוק מִ  ְך ְורֹוֶאה ְבע  ֵי"ה ְמקֹום ִיְתָבר  ֵער א  ְעֵגע  ְוׁשֹוֵאל ּוִמְצט  ְך ּוִמְתג  ְכבֹודֹו ִיְתָבר 

נ "ל .ְכבֹודֹו ְצמֹו ְתׁשּוָבתֹו ְוִתקּונֹו כ   ְוָהֵבן ֵהיֵטב. .ְוֶזהּו ְבע 

 (יב ,ליקוטי מוהר"ן תנינא)

המשנה במסכת אבות )פ"ה( אומרת: "בעשרה מאמרות נברא העולם". המאמר העשירי 

הוא העליון שבהם: מאמר "בראשית", מאמר סתום.  –ראשון בין עשרת המאמרות ה –

מאמר ללא אמירה, חסר צורה או הוראה. מאמר עליון זה מקביל לספירת כתר. הוא 

המאמר הגבוה ביותר, הקרוב ביותר אליו יתברך. שמותיו השונים של ה' מקבילים גם הם 

א "איה". שם שמהותו שאלה. מהו סוד לעשר הספירות. השם המיוחד של ספירת כתר הו

השאלה? השואל נמצא בעמדה שמחפשת ומסתכלת אחר מקומו של אלוקים "בכל דבר 

 

 .שבו מוגדרים מחדש החכמה התמימות ,עיין בעומק ובאריכות בסיפור החכם והתם. 15

להים דא נתיב קדמאה, עליה אתמר נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה, -א: "ב, גתיקוני זהר דף ע. 16

מאי עין איה, אלא מאינון מלאכין דאמרין איה מקום כבודו להעריצו, כד איהי בהאי נתיב לית לון ידיעה בה, 

 ".דאיהי סתירא מחיוון דמרכבתא

זה אמת, הסכימו חכמי ישראל ונביאיהם  ולהיות: "בית ה' )א( -תולדות אדם  -ספר השל"ה הקדוש . 17

לכנותו בשמות מורים העלם, כדפירשתי בשער הנזכר, מורים על ההעלם קדושתו מרעיוני הלבבות, וזה 

שמו אשר יקראו לו בשמי מרום כל צבא מעלה מערכה מול מערכה, איה מקום כבודו להעריצו, כי לא ידעו 

 ".לו מקום ולא יבינו לו תכונה
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שעושה". ודייק: לא בהכרח מוצא את אלוקים בכל דבר, אלא מחפש. מחפש ושואל 

. רבי נחמן פותח בפנינו את האפשרות ששאלה וחיפוש משילים מעלנו ידיעות 18"איה"

לתמימות  –ת וישנות של "חכמה" ומחזירים אותנו ל"עיקר היהדות" ותבניות מוכרו

מאמר סתום  –ופשיטות "בלי שום חכמות". באפשרות זו טמון כוח בורא ומחדש עולמות 

שמחולל בריאה, מאמר "בראשית". שאלת "איה מקום כבודו", שאלה שעולה עם נפילה 

ְמֻטָנִפיםל" עשויה להיות דווקא הזדמנות למבט  –" שמעוררים ספקות גדולים ְמקֹומֹות ה 

 תמים ופתוח לא המציאות. היא עשויה לכרך את הידוע לנו, את הוודאי.

 חשק, חושק ונחשקד. 

מהווה כוח חיוני מרכזי, כוח מבעיר  –בתמורה  –אם כן, המשיכה יוצרת חשק, והוא 

ת. ומתסיס של געגועים אינסופיים. בנוסף, הוא עשוי לפתוח פתח לתמימות מחודש

תוך התפלמסות  –בתורה ס"ו רבי נחמן מדגיש את מרכזיותו של החשק בעבודת ה' 

 )הקדמת המעתיק לסדר קדשים( נסתרת עם הרמב"ם. בפירוש המשניות לרמב"ם

 –מודגשת מרכזיותו של השכל ככלי דבקות ראשי 

ואין למדין שאר בעלי חיים שאין בהם כח  ,לפיכך למדין בני אדם שיש בהן כח זה

וכשיוצא כח זה אל הפועל יהיה שכל משכיל מושכל אשר לא ידל ולא ימל אין  ,זה

 .19חקר לתבונתו. הוא הנשאר מן האדם אחרי מותו. מובדל מכחות הגוף

ותולה , בשינוי השם "שכל משכיל ומושכל"מוהר"ן קונה את הביטוי האריסטוטלי  ,והנה

 – חשק חשוק ונחשק :את הנצחי הנשאר בשם

ֵחֶׁשק  – ק ְוחֹוֵׁשק ְוֶנֱחָׁשקִכי יֵׁש ֵחׁשֶ  ֶנֱחָׁשק ְוה  ָדָבר ה  חֹוֵׁשק, ְוה  ְינּו ָהָאָדם ה  ְדה 

ֶנֱחָׁשק ָדָבר ה  ֵחֶׁשק .ֶׁשחֹוְׁשִקין ל  ֶנֱחָׁשק, ֵכן ָצִריְך ִלְהיֹות גֶדל ה  ת ה  ֲעל  ל ֵכן  .ּוְכִפי מ  ְוע 

ֶנֱחָׁשק ָגדֹול ְמאד ִנְמָצא ֶׁשָצִריְך ׁשֶ  י ֵיׁש לֹו ְמִניָעה ְכֶׁשה  ִיְהֶיה לֹו ֵחֶׁשק ָגדֹול ְמאד ֲאז 

ֵחֶׁשק ָגדֹול ְביֹוֵתר ל ְיֵדי ֶזה ה  ְּמִניָעה יֹוֵתר ָגדֹול  .ְגדֹוָלה ְביֹוֵתר ֶׁשע  ה ֶּׁשה  ִכי ָכל מ 

נ "ל ֵבר ְביֹוֵתר כ  ֵחֶׁשק ִמְתג  ל .ה  ת ְכֶׁשֵיׁש ל ְוע  ע  ֹו ְמִניעֹות ְגדֹולֹות ֵכן ָראּוי ָלָאָדם ָלד 

ֲעשֹות הּוא ֶנֱחָׁשק  ָדָבר ֶׁשרֹוֶצה ל  ע ְוָיִבין ִמֶזה ֶׁשֶזה ה  ְמאד ֵמֵאיֶזה ָדָבר ֶׁשִבְקֻדָּׁשה ֵיד 

 

עח בליקוטי מוהר"ן תנינא רבי נחמן קושר בין תשובה לבין חיפוש אבידות: ".... בתורה פ"18 ְלָאְך  ְוד  ֶׁשֵיׁש מ 

ָּמה ְמֻמִנים ְחָתיו כ  ְפִשים ְוֻכָלם אֹוֲחִזים ְבָיָדם ׁשֹוָפרֹות ְוֵהם עֹוְמִדים ְוחֹוְפִרים .ְות  ר ֲאֵבדֹות ָתִמיד ּוְמח  ח   .ָתִמיד א 

ר ,ְתִקיָעה ְתרּוָעהְוֵהם תֹוְקִעים  ח  ׁש  ּוְכֶׁשֵהם מֹוְצִאים ֵאיֶזה ֲאֵבָדה .ְותֹוְקִעים ְתִקיָעה ָכְך חֹוְזִרים-ְוא  ע  נ ֲעֶשה ר 

..." חיפוש אחרי אבידה מאפיין רגעים של אובדן דרך, נתק וחיסרון. תקיעת השופר על ידי ְוִשְמָחה ְגדֹוָלה

לעיון נוסף חרי אבידה, שמציאתה מעוררת שמחה גדולה. המלאך מסמלת את זעקת החיפוש. חיפוש א

ביחסו של רבי נחמן לחיפוש אבידות ראה גם ליקוטי מוהר"ן תנינא, תורה קפ"ח, ובמעשה הראשון בסיפורי 

 מעשה מאבידת בת מלך. –מעשיות 

הוא  - אשר הוא השגתו - הנה כבר התבאר לך כי השכל, פעלו" (:ח"פרק ס ',חלק א)מורה נבוכים . 19

 .הוא המשכיל -אשר הוא השכל  -הואם כן, הדבר אשר בו הופשטה צורת זה האילן והושג .אמתתו ועצמו

כי השכל ההוא בעצמו הוא אשר הפשיט הצורה והשיגה, וזהו פעלו, אשר בעבורו נאמר בו שהוא משכיל, 

אר, כי כשהיה השכל ופעלו הוא עצמו, ואין לזה אשר הונח שכל בפועל אלא צורת זה האילן. הנה כבר התב

 .הוא עצמו - אשר הוא היותו משכיל - נמצא בפועל, שהשכל הוא הדבר המושכל, והתבאר, שכל שכל, פעלו

 ".דבר אחד בעצמו לעולם בכל מה שיושכל בפועל -ואם כן השכל והמשכיל והמושכל 
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נ "ל ְּמִניָעה ְגדֹוָלה ְמאד כ  ת ֶזה ה  ִכי ִאי ֶאְפָׁשר  20...ָגדֹול ְמאד ְוָדָבר ָיָקר ְמאד ֶׁשֵּמֲחמ 

ֲעשֹות ׁשּום  ל ְיֵדי ֵחֶׁשק ָדָבר ִכיל  ֵבר ֵאיֶזה ִדבּור ָצִריְך  – ִאם ע  ְינּו ְלָמָׁשל ְכֶׁשְּמד  ְדה 

ֵבר ְוֵכן ְכֶׁשעֹוֶשה ֵאיֶזה ְפֻעָלה ִאם לא ָהָיה לֹו ֵחֶׁשק  .ֶׁשִיְהֶיה לֹו ִמְתִחָלה ֵחֶׁשק ְלד 

אי לא ָהָיה עֹוֶשה א ֲעשֹוָתּה, ְבו ד  ל ֵכן ָכל ָדָבר ֶׁשִבְקֻדָּׁשה ֶׁשָהָאָדם  .ֹוָתּהִמְתִחָלה ל  ְוע 

ֲעשֹות  ִדיק אֹו ְׁשָאר ָדָבר ֶׁשִבְקֻדָּׁשה ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ל  צ  ֲעשֹות, ְכגֹון ִלְנסע  ְלה  ָצִריְך ל 

ָדָבר ל ְיֵדי ֶזה י ֲעֶשה ה   .נֹוְתִנין לֹו ִמְתִחָלה ֵחֶׁשק, ְכֵדי ֶׁשע 

 (סו ,הר"ןליקוטי מו)

הפכה להיות הדרכה ועצה מרכזית אצל מוהר"ן.  ,הבנה זו, בדבר חשיבות החשק

כמעט הוכחה לצדקתה.  – ההפרעות והקשיים בדרך הפכו להיות חלק מרכזי מהדרך

בורו של הקב"ה, הופכת את יוראייתו כמצע לד ,יחסות המבטלת לעולם כעולםיההת

 .כידוע לא היה רק נאה דורשן "מוהר שק.מטרתן הגברת הח ,מניעות. והקשיים למניעות

אור הבא אנחנו יכולים למצוא יישנה זהות בין דרשותיו לבין הביוגרפיה האישית שלו. בת

ו על חידוש ועל עבודת ,את אחד הממצאים המעידים על חוסר הנחת המתמיד שלו

 :יומיומי של חשק, געגועים וכיסופים

ה מקרר דעתו בזה ולא הניח עצמו ואחר אשר זכה לכל זה, אף על פי כן לא הי

ד. רק גם אחר כך, בכל יום ובכל שעה היה משתוקק ומתגעגע ונכסף ולעמ

 ולפעמים היינו.. . ין כלל בשום עבודה בעולםילהשם יתברך כאלו לא התחיל עד

סופין: איך זוכין להיות ישומעים מפיו הקדוש בפרוש שאמר בלשון השתוקקות וכ

ין כלל. וכן היה ילו לא התחיל עדיתמימות גדול כאואמר זאת באמת וב ?יהודי

והיה תמיד הולך ועולה ממדרגה למדרגה. אף על פי שזכה . כמה פעמים

למדרגות גבוהות ונוראות מאד למעלה למעלה וכו', אף על פי כן מעולם לא היה 

מקרר דעתו בזה כלל, ותכף אחר כך היה לו לב נשבר והיה לו רחמנות גדול על 

עד שזכה למדרגה יותר גבוהה. וכן היה  – ה גדולה וכו' כנזכר לעילעצמו בהכנע

 .דרכו תמיד עד הסוף

 ל"ג(אות הר"ן, בחי )ש

 חשק ולימוד תורהה. 

בתפיסה שאין כאן  ,המשיכה האין סופית לאין סופי, באה לידי ביטוי גם בלימוד התורה

 ,סופית צמה איןהתורה היא ע. חומר לימודים שאמורים להשתלט עליו או לכבוש אותו

 –בה הופכת מניסיון לשלוט ולחלוש על ידע )חומרי( לטיול בין חדרי תורה ית הלימוד יוחוו

ְדֵרי תֹוָרה ע ֶׁשֵיׁש ח  תֹוָרה הּוא ִנְכָנס  .ד  ֵדׁש ב  ְתִחיל ְלח  ּוִמי ֶׁשזֹוֶכה ָלֶהם ְכֶׁשּמ 

ֲחָדִרים ְוִנְכָנס ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ּוֵמֶחֶדר ְלֶחדֶ  ָּמה ְוכ ָּמה  .רְבה  ִכי ְבָכל ֶחֶדר וֶָחֶדר ֵיׁש כ 

ֲחָדִרים ֲאֵחִרים ֲחָדִרים ֲאֵחִרים .ְפָתִחים ל  ֲחָדִרים ל  ֵיל  .ְוֵכן ֵמאֹוָתן ה  ְוהּוא ִנְכָנס ּוְמט 

 

ֵחֶׁשק וְ . "...20 ל ְיֵדי ה  ְמִׁשיְך ְנֻקדֹות ֶאל ָהאֹוִתיֹות הּוא ע  ִּמְצָוה אֹו ְׁשָאר ָדָבר ּוְלה  ֲעשֹות ה  ִכסּוִפין, ֶׁשחֹוְׁשִקין ל  ה 

ִכסּופִ  ל ְיֵדי ה  ָכֶסף", ֶׁשע  ִּׁשיִרים א(: "ְנֻקדֹות ה  ֲעשֹות )ִׁשיר ה  ֲעִשין ֶׁשִבְקֻדָּׁשה ֶׁשִאיׁש ִיְשְרֵאִלי חֹוֵׁשק ל  ֵחֶׁשק נ  ין ְוה 

 ".ְנֻקדֹות
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ֵקט ִמָּׁשם אֹוָצרֹות ּוְסגֻלֹות ְיָקרֹות ו ֲחמּודֹות ְמאד ְׁשֵרי ֶחְלקֹו – ְבכָֻלם ּוְמל  ִכי ֵיׁש  ... א 

ְמֵרי חּוץ ְלג  ִין עֹוֵמד ב  י ְוִלְפִנים, ו ֲעד  ִכי לא ִהְתִחיל  .ִמי ֶׁשִנְדֶמה לֹו ֶׁשִנְכָנס ִלְפִנים, ְוִלְפנ 

ָשָגה ֶׁשל ֱאֶמת ִשיג ה  ָשגֹות ְגדֹולֹות  .ְלה  ִשיג ה  ף ְכֶׁשזֹוֶכה ְלה  ָגדֹול ְמאד, א  ִדיק ה  צ  ְוה 

ְקֻדּׁשָ  ף ה ֶבֱאֶמת,ֶׁשל ה  ל א  ָכָרתֹו  ִפי ע  ֵכן ֵאיָנם ֶנֱחָׁשִבים ְבֵעיָניו ִלְכלּום, ְלגֶדל עֶצם ה 

ְך בֹוֵרא ִיְתָבר  ל .ֶאת ְגֻדלֹות ה  ם ע  ע  ֵזק ְבָכל פ  ֵדל ּוִמְתח  ֵּׁשם  ֵכן הּוא ִמְׁשת  ֶׁשי ְתִחיל ה 

תֹוָרה ְכִאלּו ְראֹות לֹו אֹור ה  ְך ְלה  ִשיג ְכָלל ִמָיָמיו ִיְתָבר   .לא ִהְתִחיל ְלה 

 (רמה ,ליקוטי מוהר"ן)

התורה נדמית למערכת סבוכה של חדרים. חדר לפנים מחדר. לפני ולפנים. חוויית 

שיש בו הזדמנות לליקוט "אוצרות  –הלימוד בחשק מתוארת, כאמור, כטיול מתמשך 

השגה". בתחושה שיש לנו ביד וסגולות יקרות וחמודות מאד". הסכנה טמונה בפיתוי של "

משהו. שחידשנו, שהבנו, שאנחנו שולטים בחומר הלימוד. הפיתוי הוא להפוך את התורה 

את איסור ההגשמה של )ליקוטי מוהר"ן, קי(  מרוח לחומר. בתורה ק"י רבי נחמן אף דורש

 –על ניסיון ללמוד תורה באופן חומרי ומגשים  –"לא תעשה לך פסל ומסכה" 

ֶזה ִמִפיָךלא ָימּו" תֹוָרה ה  תֹוָרה ִהיא רּוָחִניּות .)ְיהֹוֻׁשע  א(" ׁש ֵסֶפר ה  ו ֲאֶׁשר ז ְך  ,ִכי ה 

תֹוָרה כָֻלּה ְולא ִיְׁשכ ח ָדָבר לֹו ְוִשְכלֹו רּוָחִני יָכֹול ִלְתפס ָכל ה  ִכי ָדָבר רּוָחִני  .ָיָׁשר ָפעֳּ

תֹו ֵשט ְוִלְׁשכן ְבִשְכלֹוֵאינֹו תֹוֵפס ָמקֹום ִויכֹוָלה ה  ֵּׁשם  .ָרה ְלִהְתפ  ְך ִמי ֶׁשהּוא ְמג  א 

י יֵׁש ָלּה ִׁשעּור ְוִקְצָבה כ ָּמה הּוא ָיכֹול ִלְתפס  ָּמׁשּות ֲאז  תֹוָרה ְועֹוֶשה ִמֶּמָנה מ  ִדְבֵרי ה 

י ִיָדֶחה מ   ,ְבִשְכלֹו ְולא יֹוֵתר ִשיג יֹוֵתר ֲאז  ה ֶּׁשְכָבר ִנְכנ ס ְבִשְכלֹו ְכֶדֶרְך ְוִאם ִיְרֶצה ְלה 

ה ֶּׁשָהָיה בֹו ְכָבר .ָכל ָדָבר ג ְׁשִמי ְלֶאנּו יֹוֵתר ִיְדֶחה מ  ְוֶזהּו . ִאם הּוא ְכָבר ָמֵלא ִאם ְימ 

תֹוָרה" ר ִהָזֵהר ֶׁשלא ִתְהֶיה  –( )ְׁשמֹות י "ְוָיֵמׁש חֶׁשְך" – "לא ָימּוׁש ֵסֶפר ה  ְכלֹומ 

תֹוָרהמ   ְׁשִמיּות ְבִדְבֵרי ה  ר –" ִמִפיָך" .ָּמׁשּות ְוג  ת ִפיָך ֶׁשיֹוֵצא ֵמִאְתָך  ,ְכלֹומ  ֵמֲחמ 

ְׁשִמיּות ָּמׁשּות ְוג   .21ִתָזֵהר ִמֶזה, ִיְהֶיה ָלּה מ 

ר"ן מזהיר אותנו לבל נטעה ונהפוך את התורה לממשות. לחומר גשמי. הדרך אל מוה

יסיון לאחוז בתורה, "לתפוס בשכלו" את התורה, בדומה לחומר הטעות הזו טמונה בנ

ן ממשיך ומזהיר את לומדי התורה לבל ייפלו "לימודים. "כי התורה היא רוחניות". מוהר

 ללימוד שמכוון למילוי כרסנו, אפילו לא

 –בש"ס ופוסקים 

זֶ  ֲאוֹות עֹוָלם ה  ר ת  ח  ְלאֹות ִבְטנֹו ּוְכֵרסֹו ִכי יֵׁש ִמי ֶׁשעֹוֵבד ָכל יָָמיו ְורֹוֵדף א  ה, ְכֵדי ְלמ 

ֶזה וְ  ֲאוות עֹוָלם ה  ֵדל, ְכֵדי ִלְזכ  יֵ ְבת  ָבא, ְוג ם זֶהּו ִנְקָרא ש ִמי ֶׁשעֹוֵבד ּוִמְׁשת  ֹות ָלעֹוָלם ה 

לְ  ָבאִמלּוי ֶבֶטן, ֶׁשרֹוֶצה ְלמ  ֲאוָתֹו ִעם עֹוָלם ה   22...אֹות ִבְטנֹו ְות 

 

בֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָבָבא ְמִציָעאְוֶזה ֶׁשאָ . ובהמשך שם: 21 ְרָבִעים יֹום "פ ,ְמרּו ר  ב יֹוֵסף א  ָנה ר  ה( ֶׁשִהְתע 

ָנה ֲחוּו ֵלּה לא ָימּוׁשּו ִמִפיָך ְוׁשּוב ִהְתע  ֵים ִלּמּודֹו א  ר ֶׁשלא ָימּוׁשּו ֶׁשִיְתק  ְרֲעָך ְוכּו' ְכלֹומ  ֲחוּו ֵלּה ּוִמִפי ז   ְוכּו' א 

ְלמּודֹו ִכי לא ִיְהֶיה ִׁשְכָחה ִכי ָדָבר רּוָחִני ֵאינֹו תֹוֵפס ָמקֹום ְודּו ֵים ת  י ִיְתק   .קִויֻגְּׁשמּו ִמִפיָך ו ֲאז 

כְ . וזו לשונו במילואה: 22 -ָלל"ִמְמִתים ָיְדָך ה' ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ְוכּו' ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך" ְוכּו' )ְתִהִלים יז( ה 

ִכיר אֹותֹו ִיְתבָ  ְך, ְכֵדי ִלְזכֹות ְלה  ְרֵכי ה' ִלְׁשמֹו ִיְתָבר  ֲעבד ְוֵליֵלְך ְבד  ק ל  ְכִלית הּוא ר  ת  ת אֹותֹו ֶׁשִעָקר ה  ע  ְך ְוָלד  ר 

ְך, ֶׁשֲאנ ְחנּו נ ִכיר אֹותֹו ִיְת  ְכִלית, ְוֶזהּו ְרצֹונֹו ִיְתָבר  ת  ְך, ֶׁשֶזהּו ִעָקר ה  ָּוָנה ִיְתָבר  ְך ְוֵאין ָראּוי ָלָאָדם ֶׁשִיְהֶיה לֹו כ  ָבר 

ְך, ִכי ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָבר  ֶחֶרת ב  ר ְונ ֲעָשה ְרצֹונֹו. ִכי ֵיׁש ִמי ֶׁשעֹוֵבד ָכל ָיָמיו ְורֹוֵדף -א  ְך, ֶׁשָאמ  ְלאֹות ְרצֹונֹו ִיְתָבר  ִאם ְלמ 
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 (לז ,ינאליקוטי מוהר"ן תנ)

"למלאות בטנו וכרסו". רבי נחמן מזהיר  - כאן הטעות טמונה בניסיון להרגיע את הרעב

שתמיד יישארו  –אותנו מסיפוקו של החשק, ממציאת פתרון למשיכה, לגעגועים 

 אינסופיים.

 איסוףו. 

ֵני מקום בחינוך. הם הוסיפו  הפרקים הקודמים נתנו ביטוי ליסודות מרגיעים, מכילים ומפ 

והדגישו את בית הספר כמקום בו מניחים לצומח לצמוח. בפרק הזה נפגשנו עם תנועה 

וחשק אינסופיים. למנגינה  –געגועים  –בוערת )אש(, מבעירה ומתסיסה של משיכה 

החינוכית נכנסו גם צלילים של חוסר נחת, של האצה. לתמונה הרב ממדית נוספו צבעים 

נפגשנו עם לגשר על הפער הבלתי ניתן לגישור.  של ניסיון מתמיד –עזים של אש בוערת 

מידה . בנותנת מנוח שאינהומתסיסה  כשאלה מכוננת "איה מקום כבודו"השאלה 

סופין יהיו יצריכים להציע דרכים שהכ ,ושואפים שמקום הלימוד שלנו יהיה גם משכן

 ושהגעגועים בו לא יתנו מנוח. ,נוכחים בו

בד, כי צריך האדם להוציא בשפתיו ודע שלא די לאדם בהשתוקקות בלב בל

 .23(ו ,ליקוטי מוהר"ן לא) סופיו, ועל זה נסדר סדר התפלותיכ

הוא לא רק לאפשר ולפנות מקום )פרק א'(, אלא  –התפקיד של הרועה, של מחנך, אם כן 

להניע וליצור תנועת משיכה. משכן. תפקידו לא מתמצה בקבלה מוחלטת ומכילה, וגם לא 

שים לצמיחה. כאן תפקידו ליצור, להדגיש את המתח, את בדאגה לתנאים הנדר

המשיכה, את הגעגועים. כשמחנך דן את תלמידו לכף זכות )תורה רפ"ב( הוא מברר 

מתוכו את הרוח הטובה. בכך הוא יוצר אותו. מעלה אותו. מחנך לא רק נותן מקום, אלא 

א פנימה. הזמנה זו פועל כדי שהדברים הטובים ייצאו. בכך, הוא מזמין את השכינה לבו

 

ְלאֹו ֶזה, ְכֵדי ְלמ  ֲאוֹות עֹוָלם ה  ר ת  ח  ֵדל, ְכֵדי ִלְזכֹות א  ֶזה ויש ִמי ֶׁשעֹוֵבד ּוִמְׁשת  ֲאוות עֹוָלם ה  ת ִבְטנֹו ּוְכֵרסֹו ְבת 

ָבא ְוֶזהּו ְבחִ  ֲאָותֹו ִעם עֹוָלם ה  ְלאֹות ִבְטנֹו ְות  ם ֶזהּו ִנְקָרא ִמלּוי ֶבֶטן, ֶׁשרֹוֶצה ְלמ  ָבא, ְוג  ינֹות, "ֶחְלָקם ָלעֹוָלם ה 

ִיים ּוְצפּו ח  ִיים ּוְצפּוְנָך'ב  ח  ֵלא ִבְטָנם" 'ֶחְלָקם ב  ְלאֹות -ְנָך ְתמ  ְינּו ְלמ  ִיים, ְדה  ח  ְינּו ֵהן אֹוָתן ֶׁשבֹוֲחִרין ֶחְלָקם ב  ה 

ָבא ְינּו עֹוָלם ה  ָצפּון, ְדה  ֶזה, ְוֵהן אֹוָתן ֶׁשבֹוֲחִרין ְברב טּוב ה  ִיים, ִחיּוָתם ָבעֹוָלם ה  ֲאָוָתם ְבח  , ְוֶזהּו 'ּוְצפּוְנָך', ת 

ָבא ְינּו עֹוָלם ה  ָצפּון, ְדה  טֹוב ה  "ל-ֶׁשבֹוֲחִרין ב  נ   .ּוְׁשֵניֶהם ֵהם ְבִחינ ת ִמלּוי ֶבֶטן כ 

כשנתגלה החסד, היינו האהבה וההשתוקקות, בבחינות )שיר השירים ב(: "כי חולת אהבה . ובהרחבה: "23

ת )בראשית יב(: "ואת הנפש אשר עשו", היינו שעושה נקודות לאותיות אני". אזי הוא עושה נפשות, בחינו

התורה. כי אותיות בלא נקודות, כגוף בלא נפש, שאין להם שום תנועה ופעולה בלא נפש. כן הצטרפות 

ווגן של האותיות ברל"א שערים, לעשות איזה פעולה, אין להם כח אלא לפי הנקודות. והנקודות הן יוז

סופין הן הנפש, בבחינות )תהלים י, בבחינות )שיר השירים א(: "נקודות הכסף", והכסופיןיהאהבה והכ

סופין כן הנקודות, אם כוסף לרע עושה הנקודות רעים, ואזי יפ"ד(: "נכספה וגם כלתה נפשי". ולפי הכ

ו וגים לעשות פעולות רעות, ואם כוסף לשוב בתשובה, נעשה נקודות טובות, היינונצטרפים האותיות ונזד

וגים לעשות פעולות טובות, וזהו )שיר השירים שם(: "תורי זהב ונפשות טובות, ומתנועעים האותיות ונזד

(: 'אתערותא דזווגא מסטרא דצפון', "ומצפון זהב יאתה" )איוב לז(. , בנעשה לך", כדאיתא בזהר )וישב קפו

ות התורה, לפעול איזהו פעולה, וזהו: "תורי זהב נעשה לך", היינו אתערותא דזווגין והצטרפותן של אותי

 .סופיןיאינו אלא על ידי נקודות הכסף, אין להם שום תנועה אלא על ידי נקודות, שנעשה על ידי הכ



ם י נ פ  ל

 

58 

מחוללת תנועה, אנרגיה מרוממת. היא גורמת משיכה וגעגוע. בין הלב למעיין נוצר מתח. 

אין מתח. במקומה, יש הרגעה של המתח הקיומי שמחפש  –בשני הפרקים הראשונים 

מקום. בפרק הזה המחנך מתסיס. מרומם. מניע. מדגיש את הפער בינינו לבין האינסוף. 

יאל האפשרי. בכך הוא יוצר כיסופין ותפילה. מרים את השמים וגם מראה את הפוטנצ

 מביא אותם פנימה.
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 ליקוטי עצות / פרק ג'

 מהישגים לכיסופין: חזרה לשאלה

האם התלמידים, בסופו של התהליך החינוכי, יהיו כמונו? האם אנחנו הדוגמה? תפקידו 

ועים והכיסופין, את של שליח הציבור במשכן לעורר בשוכני המשכן את כוחות הגעג

ככל  –ניתן להשיג. לעומתם, הכיסופין  –החשק והרצון לאינסופי. את ההישגים 

 ש"משיגים" אותם הם מתגברים. "אחריך נרוצה".

"העולם עומד על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן". עוד קודם לתכנים לומדים 

הרועה לתת להם את התלמידים את תדר הדיבור. את הניגון. את הסוד. תפקידו של 

שהוא סך כל הנקודות הטובות. כבנגינה על חליל, מכוונים את  –ההקשר, את הניגון 

 ונותנים לרוח הטובה לעבור. –הרוח, מכסים ומגלים 

"כל דבר יש לו לב". נבדוק כל הזמן שאנחנו אכן מעוררים את החשק. את הרצון הפנימי. 

מסתפקים רק בעבודה עם "כוח" הרצון. עם ולא  –את הכיסופין ואת הגעגועים לאינסופי 

 מחוייבות למסגרת. עם "כך צריך".

הידע של החיפוש המתמיד של שאלת "איה" ילווה את שוכני המשכן במשך כל  –"איה" 

ימי חייהם. זאת בניגוד לתשובות שהן תמיד זמניות. כשמחנך מלמד את חניכיו לשאול 

להם את יכולת החיפוש, שהיא  הוא מקנה –שאלות בלי פחד ולהישאר עם שאלה 

 זמנית.-מטבעה אינסופית ועל
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 ד': הרוח החיה באופניםפרק 

 המנהיג כאיש רוח –א. אש ורוח 

 ב. רוח ונשיאת הפכים

 ג. שלושה "מצבי רוח"

 רוח וריח –ד. והריחו ביראת ה' 

 אתדבקות רוחא ברוחא –ה. רוח ודיבור 

 ויפגע במקום: סיכוםו. 

 כולם מתברכים –חיה באופנים רוח ברכה אחרונה: . ז

 המנהיג כאיש רוח –אש ורוח א. 

פותחת את הפרק האחרון, המציג את יסוד הרוח ואת העבודה ממקום של רוח.  ט' תורה

לאווירה. בפרק הרביעי, נציע  –תיאורי הרוח מתייחסים לאוויר שנוצר במקום. בלשוננו 

 עבודה שמזמינה השראה –עבודה מתוך רוח 

 עלה".ו"עבודה מלמ

: עפר, היסודות הקודמיםשלושת איש הרוח מנתב ומאזן את  ט'על פי המתואר בתורה 

איש הרוח יודע  .יש בהם מן הסכנה ,או העפר בפני עצמו ,האש בפני עצמהמים ואש. 

להסיר את  ,אך הוא גם יודע כשצריך לעורר את האש ,לרכב על סוסי אש ולהכניעם

 .העפר ולתת לאש לבעור

ר כְֻלהּו ָעְרִקין  .ִיְהֶיה ָׁשָּמה ָהרּוח  ָלֶלֶכת יֵֵלכּו )ְיֶחְזֵקאל א(ֶאל ֲאֶׁשר  ִאיָתא ְבִתקּוֵני זה 

ָדא הּוא ִדְכִתיב: "ֶאל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָהרּוח  ָלֶלֶכת" ְוכּו' ר רּוָחא, ה  ֲהִגין ָבת   ְדִלָבא ִמְתנ 

ף כז( יֹוצֵ  – )ִתקּון יג, ד  ְינּו ָהרּוח  ה  ְנֵפי ֵרָאה ְדָנְׁשִבין ְדה  ְנֵפי ָהֵרָאה ִכי 'ִאְלָמֵלא כ  א ִמכ 

ל ִלָבא, ֲהֵוי ִלָבא אֹוִקיד ָכל גּוָפא' )  .(שםע 

 (ט ,ליקוטי מוהר"ן תנינא)

רבי נחמן פותח את התורה בשימת לב עדינה למילה "רוח". "אל אשר יהיה שמה הרוח 

מתאר את "המנוע" שלה: היא הרוח ללכת ילכו". הפסוק ביחזקאל עוסק במרכבה, ו

ן מעמיד את הפסוק מול מובאה מתיקוני זוהר: "שקובעת את כיוונה של המרכבה. מוהר

רוחא" )תרגום: כל עורקי הלב מתנהגים אחר הרוח כולהו ערקין דליבא מתנהגין בתר "

]לפי הרוח[(, שנסמכת על הפסוק הזה מיחזקאל. בתיקון מוסבר: "דהיינו הרוח היוצאת 

היה הלב  –כנפי הריאה. כי לולא שהרוח היוצאת מכנפי הריאה הייתה נושבת על הלב מ

שורף את כל הגוף". מכאן, יוצא רבי נחמן להסבר יחסי רוח ואש )ריאות ולב(, בשפה 

מדעית מקובלת מימי הביניים. שפה זו מקובל עד היום בתורות מזרחיות, ברפואה סינית 

 אך יש בה אינטואיציה פנימית עמוקה. –עי המוכר לנו וכד'. שפה שאין בה מן הדיוק המד

לִכי  ִבין ָהרּוח   ְיֵדי ע  ֵנר ְמכ  ל ה  ֵנר ע  ִנְרֶאה ְבחּוׁש, ֶׁשִלְפָעִמים ִנְכֶבה ה  ֵנר כ  ְדִליִקין ה   ּומ 

ל ָהרּוח  ְיֵדי  ֵנר ֶׁשִנְכֶבה ע  ְדִליִקין ה  ְמנ ֵּׁשב ְוִלְפָעִמים מ  ִכי  .ֶׁשְּמנ ְׁשִבין בֹוְיֵדי ָהרּוח   ה 

ל ֵנר הּוא ע  ֵנר  ִכבּוי ה  ל ה  ְפרּוִריּותְיֵדי ֶׁשנֹוֵפל ע  ְוִנְפָרִדין ֶחְלֵקי ָהֵאׁש ֶׁשֵיׁש בֹו ִמיסֹוד  ע 
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ל .ָהֵאׁש ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְבער ֵפח   ְוע  ֵנר  ִמןֵכן ְכֶׁשְּמנ ְפִחין בֹו, ֲאז י ָהרּוח  ְמנ  ה 

לפְ ָהע   ְתִחיִלין ִלְדלק  ְיֵדי רּוִריּות ְוע  ְּׁשִרים ֶחְלֵקי ָהֵאׁש ּומ  ְבִרים ְוִנְתק  ֶזה חֹוְזִרים ְוִנְתח 

ֵנר ) ִבין ה  לְוֵכן ִלְפָעִמים ְמכ  ֵנר-ע  ְפִריד ָהֵאׁש ֵמה  , ֶׁשְּמנ ֵפח  ּומ   (.ְיֵדי ָהרּוח 

יזיולוגי הזה: הרוח רבי נחמן מסביר עבורנו את המשמעות הקיומית של התיאור הפ

מצילה את הגוף משריפה. בפרק  –שנושבת מן הריאות מצננת את בעירת הלב, ובכך 

על המשיכה, הגעגועים והחשק  –השלישי נחשפנו לעוצמה הבוערת של יסוד האש 

האינסופיים שבו. קיומית, יסוד הרוח מציל אותנו מבעירה שורפת ומכלה. מכאן, עובר 

תלמידים, אנשים אשר -חסידים, או מחנך-רוח ליחסי צדיק-שרבי נחמן לתרגום יחסי א

 –רוח בהם 

, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב "ִאיׁש ֲאֶׁשר  דֹור ֵהם ְבִחינ ת רּוח  ְנִהיֵגי ה  ִּמְדָבר כז( בֹו" רּוח  ּומ   – )ב 

ֲהלְך ֶנֶגד רּוחֹו ֶׁשל ָכל ֶאָחד' )מ"ר פ' פנחס, ומובא בפרש"י שם( ָרֵאל ְוִיְש  .'ֶׁשיֹוֵדע  ל 

ר ִפיְנָחס רכא ִיְשָרֵאלִכי  .ֵהם ְבִחינ ת ִלָבא ְלָמא )זה  ּוְצִריִכין  .(, בֵהם ִלָבא ְדָכל ע 

ל ָכל ֶאָחד ִמִיְשָרֵאל  דֹור ְלנ ֵּׁשב ִבְבִחינ ת רּוָחם ע  ְנִהיֵגי ה  ֵפח   ֶׁשֵהםמ  ִלָבא ְדָעְלָמא ְלנ 

ְינּו מָ  ְפרּוִריּות ְדה  ל .ְׁשחֹוָרה ֶׁשנֹוֵפל ֲעֵליֶהם ָרהֵמֶהם ָהע  ְיֵדי ֶזה ֵאינֹו ָיכֹול ָהִאיׁש  ֶׁשע 

ִיְשְרֵאִלי ְך ה  ֵּׁשם ִיְתָבר  ם ֵיׁש ְרָׁשִעים ֶׁשֵהם  .ֶׁשהּוא ְבִחינ ת ֵלב ִלְדלק ְוִלְבער ְלה  ג 

ל  ְבִחינ ת ֵעֶרב ב ּוְכֶׁשֵהם נֹוְפִלים ע  ֵלבר  ל ִיְשָראֵ ה  ְינּו ע  ֵכן ְבִחינ ת  ל, ֶזה ג ם, ְדה 

ל ְפרּוִריּות ֶׁשע  נ "ל ְיֵדי ע  ל .ֶזה ֵאין ָיכֹול ִלְבער כ  דֹור  ְוע  ְנִהיֵגי ה   ְלנ ֵפח  ֵכן ְצִריִכין מ 

ְבִרין ֶחְלֵקי ָהֵאׁש  ְינּו ִמָכל ֶאָחד ִמִיְשָרֵאל, ְוחֹוְזִרין ְוִנְתח  ֵלב, ְדה  ְפרּוִריּות ִמן ה  ָהע 

ְּׁשִריןל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיְשָרֵאל, ֶׁשְבכָ  ֲעִשין ְבִחינ ת ֵלב ְוִנְתק  ד ְונ  ְוָכל ֶאָחד  .ִיְשָרֵאל ְבי ח 

ָּמקֹום ֶׁשָצִריְך ֶׁשִיְהֶיה ָׁשם  ְוחֹוֵזר  – ֵלב ְבִחינ תְוֶאָחד ִמִיְשָרֵאל נ ֲעֶשה ְבִחינ ת ֵלב ל 

נ "ל ְך כ  ֵּׁשם ִיְתָבר   .ּובֹוֵער ְלה 

ְך ִּמָדה א  ְבִעיר ָהֵאׁש ְמאד חּוץ ִמן ה   ְכמֹו .ִלְפָעִמים, ְכֶׁשְּמנ ֵּׁשב רּוח  ְסָעָרה, ֲאז י הּוא מ 

ִּמָדה  ְבִחינ תֵכן ִלְפָעִמים ֵיׁש ֶׁשְּמנ ֵּׁשב ְבָהָאָדם  ְבִעירֹו ְביֹוֵתר חּוץ ִמן ה  רּוח  ְסָעָרה ּומ 

ֲעלֹות ֶאל ְבִחינ   ,ֶׁשֶזה ְבִחינ ת ֲהִריָסה ִכי 'ְבֻמְפָלא  .)ְׁשמֹות יט( '" ְוכּו'הת "ֶפן יֶֶהְרסּו ל 

ל ִתְדרׁש' )ֲחִגיָגה יג( ה ֶּׁשֵאינֹו ָראּוי לֹו ְלִפי  ,ִמְּמָך א  ֲעלֹות ֶאל ה' מ  ֲהרס ל  ְוָאסּור ל 

ל .ְבִחיָנתֹו ִּמָדה ֵיד   ְכֶׁשרֹוֶאהֵכן  ע  ע ֶׁשֶזה ְבִחינ ת רּוח  ָאָדם ֶׁשבֹוֵער ְביֹוֵתר חּוץ ֵמה 

נ "ל ֵין  .ְסָעָרה כ  ְכִניע  זאת )ע  רְוֵאִלָיהּו ָהָיה ָיכֹול ְלה  ר ָחָדׁש  זה  ף רכז: ּוְבזה  ִפיְנָחס ד 

ל רּות( ל סּוֵסי ֵאׁש ִבְסָעָרה .ע  ְכִניע   –' ְוֶזה ְבִחינ ת: 'ִאיׁש ֲאֶׁשר ָרכ ב ע  ֶׁשָהיָה רֹוֵכב ּומ 

לֵאׁש בִ  סּוֵסי ִּמָדה ֶׁשָבא ע  דֹוֵלק ְביֹוֵתר ִמן ה  ְינּו ָהֵאׁש ה  נ "ל  ְסָעָרה, ְדה  ְסָעָרה כ  ְיֵדי ה 

ל ֶזה  ְכִניעֹוָהָיה ֵאִלָיהּו רֹוֵכב ע  ק ָהֵאׁש  .ּומ  ִּמָדה ְכֵדי ֶׁשִיְדל  ִכי ָהרּוח  ָצִריְך ְלנ ֵּׁשב ב 

ל ֵלב ְבִמָדה ע  ָּׁשוֶ -ֶׁשב  נ "לִפי ֶמֶזג ה   .ה כ 

 )ליקוטי מוהר"ן תנינא, ט(

רבי נחמן מלמד אותנו שיעור חשוב נוסף, במציאת "מזג השווה" בין ארבעת היסודות 

הרוח כידוע גם מכבה את המדעיים שמחוללים את התנועה החיונית בעולם, וגם בחינוך: 

לטות יסוד כי כיבוי הנר הוא על ידי השת .הנר וגם מדליקה אותו )תלוי במינון כמובן(

כשנופחים רוח על  ,העפר על האש, המפריד בין החומר הדליק לבין האש עצמה. על כן

 .ועל ידי זה חוזרים ונקשרים חלקי האש ,פעולה זו מסירה מעל הנר את העפר ,הנר
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מנהיגי  .בציבור –או באופן כללי יותר  ,אור זה מקביל גם למתרחש בנפש האנושיתית

 :המדרש מוסיף ".איש אשר רוח בו"הכתוב אומר על יהושע כמו ש ,הדור הם אנשי הרוח

כי ישראל הם לב  ,. מאחר וישראל הם בחינת לב"שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד"

תפקיד מנהיגי הדור לנשב את רוחם על כל אחד מישראל  ,העולם )כפי שכתוב בזוהר(

רה הנופל שהוא המרה שחו ,כלומר את יסוד העפר ,להסיר מהם את העפרוריות

לדלוק ולבעור  ,שהוא בחינת לב ,יכול האיש הישראלי ,על ידי הפחת הרוח. 24עליהם

פעילותו של המנהיג מעוררת את לבו של האיש הישראלי על ידי  ,להשם יתברך. כלומר

לעבודת  ,ואז כבר יתעורר לבו הדולק ממילא ,מעליו (העצבות) הסרת המרה שחורה

מקשרת את כל  , היא גםכל אחד ואחד מישראל . כאשר פעילות זו נעשית עם25השם

שאר לבין המחיצות בינו  – כי כשאדם מקושר ללבו ונעשה יותר 'לב' .ישראל כאחד

 ונעשים כולם לב אחד למקום. ,הלבבות מוסרות

 ,כי הרוח יכולה להיות חזקה מדיאך קיימת גם סכנה הרסנית ב"עבודה" עם הרוח והאש. 

ולה לבעור ולצאת מכלל שליטה. כך גם בעבודה של אנשי ואז האש יכ ,בחינת רוח סערה

 )בשמות יט, כא(כמו שהפסוק  .זוהי הריסה –אם מנשבים באדם רוח סערה  ח:הרו

"פן יהרסו אל ה'  :מדבר על הסכנה בעליה להר סיני בזמן מתן תורה בלשון של הריסה

דבר על הסכנה המ מספר בן סירא )חגיגה יג, א(חז"ל שמביאים לשון . כך גם ב"לראות

 ,ל תדרוש"א"במופלא ממך  :לדרוש בנסתר ובכניסה לפרדס ללא גבולות מספיק ברורים

רבי נחמן מציב סימן  ,כי אסור לעלות אל ה' מה שאינו ראוי לו לפי דרגתו ומצבו. לכן

הלוקחת אותו  ,הרוח סערה וידע שז ,אם רואה אדם שבוער חוץ מן המידהאזהרה: 

 יו.מעבר ליכולתו ולגבולות

"איש אשר רכב : סערה הזוהאליהו הנביא ידע להכניע את רוח רבי נחמן חותם בהערה ש

המידה על ידי  עלהוא ידע לרכב על האש הדולקת יתר , כלומר .על סוסי אש בסערה"

של חוסר ממצב  . רבי נחמן רומז לכך שהסכנה ברוח סערה גדולה אף יותרסערההרוח 

כשזו יוצאת מכלל שליטה.  –ים להשתלט על אש רוח. שהרי רק אליהו ושכמותו יכול

דלק האש שבלב יכי הרוח צריכה לנשב במידה כדי שין חוזר וקובע "לסיכום, מוהר

 על פי המזג השוה. ,במידה

 רוח ונשיאת הפכיםב. 

 ,בהמשך לתורה הקודמת בה ראינו את כוחו של הצדיק ללכת כנגד רוחו של כל אחד

נוספת בתורה , ממשיך מוהר"ן המתאים יותר לשלוט ב רוח ומתי השיבולדעת מתי נכון ל

 ללמדנו את סודותיו של הצדיק. יכולתו להיות בשני מקומות )ליקוטי מוהר"ן תנינא, סח(

 

מרה שחורה, שהיא כבר שפת  –יסוד העפר  :שרבי נחמן עושה בדרשנותובין שפות  . זו דוגמה למעבר24

שחורה מחד היא עובדה פיזיולוגית בשפת ימי  כי המרה ,מעבר בין שפה פיזיולוגית גרידא לשפה נפשית

 פסיכולוגי. -" נפשילמצב רוח"אור יאך כמובן היא גם ת ,הביניים

אלא שיש מניעות  .בם דולק כל הזמןישל – ביסוד הדברים מונח האמון הרב באנשים. נשים לב: 25

 –במובנה הראשוני  –כאון למשפחותיהם. שיפור מצב הרוח יהדוומפריעים שיסודם ביסוד העפר, העצבות 

 על ידי איש הרוח מסייעת להם לבעור מחדש.
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הראות ול ,לעודד את מי שצריך ולהיות אתו בשאולבו בזמן. למעלה ולמטה. סודו ביכולתו 

 – ין רחוק מאדישבשמים שהוא עד למי

ִדיקִעָקר ְׁשֵלמּות ה   ָטה צ  ְעָלה ּוְלמ  ל ִלְהיֹות ְלמ  ְראֹות ְלִמי  .ֶׁשיּוכ  ֶׁשִיְהֶיה ָיכֹול ְלה 

ְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה  ְעתֹו ֶׁשהּוא ְבמ  ְעָלה ְוִנְדֶמה ְבד  ְרֶאה לֹו ֶׁשהּוא  –ֶׁשהּוא ְלמ  ִיְהֶיה מ 

ֵהֶפְך ְדֵרגָ  .ה  ּמ  ָטה ְמאד ב  ָּמׁש ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ְלִמי ֶׁשהּוא ְלמ  ְחתֹוָנה ְבתֹוְך ָהָאֶרץ מ  ת  ה ה 

ך ֵשם ִיְתָבר  ָבא הּוא ָסמּוְך ְלה  ְדר  ְרֶאה לֹו ֶׁשא  ְּׁשֵלמּות ֻמְכָרח ֶׁשִיְהֶיה . ִיְהֶיה מ  ְוֶזה ה 

ִדיק ְכָלל ִדיק, ּוְבלא ֶזה ֵאינֹו צ  צ   ...ְלה 

הפכים ונמצא  וכויכולת זו קשורה לדבקותו של הצדיק בקב"ה שהוא בעצמו נושא בת

איה "אך בה בעת גם צועקים  "א כל הארץ כבודוומל"המלאכים מכריזים . בשמים ובארץ

תולה מוהר"ן במקום אחר ברמת קרבתו לאין.  ,שרונו הזה של הצדיקיאת כ ."מקום כבודו

מחויב  –המניעה לשאת הפכים בתוכנו טמונה בהיותנו "יש" מסוים, מסומן, מתויג 

מולידה  – דבקות באין, קרבה לבחינה זו של הקב"הבעות הסתירות. להגדרות. מכאן נו

רבי נחמן מספר סיפור  או./  את האפשרות של גם וגם כתחליף לאפשרות הרגילה של או

 ממתנגד מימי המגיד:

ּמ   ְנֵׁשי ה  ֵגד ְלא  ִגיד ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ִאיׁש ָעִׁשיר ּוְמיָֻחס ְוָהָיה ִמְתנ  ּמ   .ִגידִביֵמי ה 

ֵדל ָבֶזה  ר ָלֶהם ֶׁשִיְראּו ְלָקֵרב אֹותֹו ֵאָליו ּוְלִהְׁשת  ְוִסְפרּו לֹו ֲאָנָׁשיו ִמֶזה ָהִאיׁש ְוָאמ 

ד ֶׁשֲעָזָרם ה' ֶׁשֵהִביאּו אֹותֹו  ְך ֶׁשי ֲעזר ָלֶהם, ְוֵכן ָעשּו ע  ֵשם ִיְתָבר  ֵלל ְלה  ְמאד ּוְלִהְתפ 

ִגיד ִזְכרֹונֹו לִ  ּמ  ִיםְלה  ְך ִהְתִחיל ֵליֵרד ִמְנָכָסיו – ְבָרָכה ְונ ֲעָשה ִאיׁש ָכֵׁשר ְיֵרא ָׁשמ   .א 

ְינּו  ִגיד ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשֵאלּו ְׁשֵניֶהם ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִיְהיּו ְבָמקֹום ֶאָחד, ה  ּמ  ר ה  ְוָאמ 

ְחִכים י ְדִרים"ִכי  .תֹוָרה ּוְגֻדָלה ְתָרא כה "ֲעִׁשיר י ְצִפיןְלה   – ָהרֹוֶצה ְלה   .(, ב)ָבָבא ב 

ל ְחִכים עֹוֵמד ְלָדרֹום ע  ֲעִׁשיר ִנְמָצא ְכֶׁשרֹוֶצה ְלה  ִכי ְכֶׁשהּוא  .ֵכן ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְלה 

ְכִלית  ,ִאם ִכי .ְבָדרֹום ֲאז י ֵאיֶננּו ְבָצפֹון ו ֲעִׁשירּות ְבָצפֹון, ְוֵכן ְלֵהֶפְך ִאם הּוא ְבת 

ר ָעָליו ֶׁשהּוא  ד ִכי ִאי ֶאְפָׁשר לֹומ  ָּמׁש ֲאז י ֵאינֹו עֹוֵמד ְבׁשּום צ  ִין מ  ָהֲעִניוּות ֶׁשהּוא א 

ָּמׁש ִין ָוֶאֶפס מ  ר ֶׁשהּוא א  ח  ל ֵכן ֶאְפָׁשר ֶׁשִיְהֶיה תֹוָרה ּוְגֻדָלה  ,ְבָצפֹון אֹו ְבָדרֹום ֵמא  ע 

ֵבנ ָקדֹוׁשְבָמקֹום ֶאָחד, ְכגֹון מֶׁשה ר  ֵבנּו ה  ָּׁשלֹום, ְור   .ּו ָעָליו ה 

 (קסב ,ליקוטי מוהר"ן)

אי  –כשהמתנגד התקרב למגיד, הוא ירד מנכסיו בהדרגה. המגיד אמר: "תורה וגדולה" 

אפשר שיהיו קיימים במקום אחד. או / או. אמנם, הקב"ה יכול להפוך צפון ודרום, להיפך. 

זה נמנע.  –את המבנים שלו. בעולם של "יש"  אך התערבות כזו עלולה לפרק את העולם,

אפשר שיהיה תורה וגדולה  –ובכל זאת. רק אם הוא "בתכלית העניוות, באין ממש" 

כמו משה רבנו ורבנו הקדוש. מי שרוצה גם וגם בכל אופן, נדרש לא  –במקום אחד 

ה מונעת לא יכול להיות תלמיד חכם. ולהיפך. אחיז –לתפוס צד. להיות "אין ממש". עשיר 

אפשרות כזו. תלמיד חכם שאוחז בתורה אינו יכול להיות עשיר. אם החלטת מי אתה ומה 

אי אפשר שיהיו שניהם במקום אחד. רק אם אינך משהו, אם אתה אין, אם אינך  –אתה 

אז המקום לא תופס אותך. אם אינך מחפש את ההגדרה העצמית )"מי  –תופס מקום 

תך. אדם חסר הגדרה או עמדה הופך לאין ממש. לרוח. גם העולם לא מגדיר או –אני"( 

רק כך אפשר להחזיק את הסתירה. אם אדם מצליח לוותר על הצורך הפנימי )לא רק 
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נחשף סוד של רבותינו, של "אחדות  –צורך של הסביבה החיצונית( בהגדרה, ביישות 

בי נחמן עצמו של אופציה לא לתפוס מקום, להכיל ניגודים, להיות גם וגם. ר –ההפכים" 

 –היה דוגמה כזו של נשיאת ההפכים, כפי שמעיד תלמידו רבי נתן 

ֵבנו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהיָה ְבָדָבר ֶזה ִחדּוׁש ִנְפָלא ְמאד ְכִלית  ,ְור  ִכי ָהיָה ָזִריז ְבת 

ֲעש ְזִריזּות ֶׁשלא ָהָיה ֻדְגָמתֹו ָבעֹוָלם ְוָכל ָדָבר ֶׁשָהָיה ָצִריְך ל  ֹות ֲאִפלּו ְבִעְנְיֵני ה 

ְיָקא ִמָכל ְׁשִמיֹות ֶׁשֵהם ָצְרֵכי ָהָאָדם ָהָיה עֹוֵשהּו ִבְזִריזּות ִנְפָלא ִמָיד ד  ֶׁשֵכן  ֲעבֹודֹות ג 

ף ֵּׁשם. ְוא  ת ה  ֲעבֹוד  ל ב  ֵכן ָהָיה ָמתּון ָגדֹול ְכֶׁשָרָאה ֶׁשֵאינֹו עֹוֶלה ְבָידֹו ָהָיה ָמתּון  ִפי ע 

ְך ָתִמיד ג ם ָבֵעת ֶׁשֵאין עֹוֶלה ְבָידֹו מָ  ֵּׁשם ִיְתָבר  ְעֵגע  ְוִלְכסף ְלה  ק ֶׁשְצִריִכין ְלִהְתג  תּון. ר 

ֵּׁשם ָכָראּוי. ְוִלְבִלי ְליָ  ת ה  ְך ֲעבֹוד  ֵּׁשם ִיְתָבר  ְצמֹו ְכָלל ִמּׁשּום ָדָבר. ְוֵתֶכף ְכֶׁשה  ֵאׁש ע 

ְחטף ִאי ֶאְפָׁשר וֵאיֶזה ָדָבר ֶׁשִבְקֻדָּׁשה י ֲעֵשהּו ִמָיד ִבְזִריזּות ָגדֹול.  עֹוֵזר ְוהּוא יָכֹול ל 

ת ה' ֲעבֹוד  ְשִכיל ֶהָחֵפץ ֶבֱאֶמת יִָבין ִמֶזה ְקָצת ֵעצֹות ל  ּמ   .ְלָבֵאר ָדָבר ֶזה ִבְכָתב. ְוה 

חכמה זריזות במתינות, : אי אפשר לבאר דבר זה בכתב מכיוון שאכן יש כאן סתירה

קיום, שאפשר לחיותו  יה שליכל אלו הם צורות הוו .יהי, עקשנות גדולה והרפ26בתמימות

סיון לפענח אותן מבחוץ לא יועיל. רק הנכונות להתמסר ולהתבטל, להיות ינרק מבפנים. 

מאפשרת את  – בשיא הענוותנות, לבוא מתוך הרוח ולא מתוך החומר ,אין ממש

וחה של הרוח לצנן ולהביא ל"מזג שווה" את אש אולי משום כך, יש בכ התרחשותן.

 הבעירה שבלב.

: עקשנות מצד בין לביןהבו זמנית של רבי נחמן בקטעים הבאים אנו רואים את ההליכה 

 –אחד, ולבלי להכריח עצמו ביותר מצד שני 

עֲ  ְצמֹו ל  ִּמיץ ֶלֱאחז ע  ְקָׁשנּות ָגדֹול ְמאד ְמאד ִלְהיֹות ָחָזק ְוא  ל ָעְמדֹו ִכי ָצִריְך ע  מד ע 

ם ע  ס ְוָׁשלֹום ְבָכל פ  ִפיִלין אֹותֹו ח  ף ִאם מ  ת  .א  ִפיִלין ֶאָחד ֵמֲעבֹוד  ִכי ִלְפָעִמים ֵיׁש ֶׁשּמ 

ף , א  ָידּוע  ֵּׁשם, כ  ל ה  ֵּׁשם  ִפי ע  ת ה  ֲעבֹוד  ה ֶׁשיּוכ ל ב  ֲעשֹות מ  ֲעשֹות ֶאת ֶׁשלֹו ל  ֵכן ָעָליו ל 

ְצמ ל ָיִניח  ע  ס ְוָׁשלֹוםְוא  ְמֵרי, ח  ר ְמאד  ֶׁשָהָאָדם ,ודע .ֹו ִלפל ְלג  ל ֶגֶׁשר צ  ֲעבר ע  ָצִריְך ל 

ְכָלל ְוָהִעָקר ֵחד ְכָלל – ְמאד ְוה   .(מח תנינא, ליקוטי מוהר"ן) ֶׁשלא ִיְתפ 

ְצמֹו כָ  – ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִליׁשן ְוֵאינֹו יָכֹול ִליׁשן ְכִריח  ע  ל ְלה  ל ָכְך ִליׁשן. ִכי ָהֵעָצה ָלֶזה ְלב 

ֵּׁשָנה. ְוִעְנָין ֶזה ג ם  ֵבר ָעָליו ְביֹוֵתר ְמִניעֹות ה  ְצמֹו יֹוֵתר ִליׁשן ִמְתג  ְכִריח  ע  ה ֶּׁשּמ  ָכל מ 

ְצמֹו  ְכִריִחין ע  ה ֶּׁשּמ  ְצמֹו ְביֹוֵתר. ִכי ָכל מ  ְכִריח  ע  ְדָבִרים ֶׁשָבעֹוָלם ִלְבִלי ְלה  ְבָכל ה 

ֵּׁשם ְצִריִכין  ְביֹוֵתר ת ה  ֲעבֹוד  ְיָקא. ו ֲאִפלּו ב  ֶהֶפְך ד  ֵבר ָעָליו ְביֹוֵתר ה  ְלֵאיֶזה ָדָבר ִמְתג 

ְצמֹו ְכִריח  ע   27(ב , אותתלא)חיי מוהר"ן,  י...יֹוֵתר ִמד   ִלְפָעִמים זאת ִלְבִלי ְלה 
 

ְּמִדיָנה" :סיפורי מעשיות מעשה ט. 26 ְנָהג ת ה  ָתם ִבְתִחָלה ֵמה  ֶּמֶלְך ִעם ה  ֶּמֶלְך ְמאד  -ְוִדֵבר ה  ב ְבֵעיֵני ה  ְוהּוט 

רֶׁשהּוא ִמְתנ ֵהג ְביֶׁשר ֶוֱאֶמת ָגדֹול, ְבִלי ׁש ְמאד, ִכי ָרָאה, ח  ְוָלה ּוִמְרָמה א  ֵבר ָחְכמֹות-ּום ע  ֶּמֶלְך ְלד   ָכְך ִהְתִחיל ה 

ר: ֲאִני רֹוֶאה,-ּוְלׁשֹונֹות ֶּמֶלְך זאת ְביֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוָאמ  ב ְבֵעיֵני ה  ָתם ָכָראּוי, ְוהּוט  ףשֶ  ֶוֱהִׁשיבֹו ה  -הּוא ָחָכם ָכֶזה, ְוא 

ל ֶּמֶלְך ְמאד ְמאדֵכן הּוא ִמְתנ ֵהג ִבְתִמימּו-ִפי-ע  ב ְבֵעיֵני ה  ִייט   ".ת ָכֶזה! ו 

ל-ףממשיך לבאר: "א   ושם. 27 ְצמֹו ָכָראּוי, ְוִלְזכֹות -ע  ֵדׁש ע  ִפי ֶׁשֶבֱאֶמת ְצִריִכין ִלְהיֹות ָזִריז ָגדֹול ְמאד ְלק 

ִניח  ִמי ֵּׁשם ִבְׁשֵלמּות ִבְמִהירּות ָגדֹול, ְוָאסּור ְלה  ת ה  ֲעבֹוד  ֲחֵברֹו ְכָלל, ִכי ֵאין ָהעֹוָלם עֹוֵמד ְכָלל ֲאִפלּו ְכֶהֶרף ל  ֹום ל 

ל ִין, ְוע  ְיָקא ְבלִ -ע  ֲעשֹותֹו ִמָיד ד  ת ה' ְצִריִכין ל  ֲעבֹוד  ֲעשֹות ֵאיֶזה ָדָבר ב  ֵבר ל  ה ֶּׁשְיכֹוִלין ְלִהְתג  י ִאחּור ְוִעכּוב ֵכן ָכל מ 

ֶחֶרת, ִכי ֵאין ְלָהָאָדם ְכָלל, ֲאִפלּו ֶרג ע א   ָּׁשָעה ָהא  ָּמה ְמִניעֹות ְוִעכּוִבים ְוִהְרהּוִרים ִיְהֶיה לֹו ב  ת ִכי ִמי יֹוֵדע  כ  ח 

ף-ְבעֹוָלמֹו ִכי ד. א  ָּׁשָעה ְואֹוָתּה ָהֶרג ע ִבְלב  ל-ִאם אֹוָתּה ה  ְכִר -ִפי-ע  ְבִרין ּומ  ְצמֹו ֵכן ִלְפָעִמים ְכֶׁשרֹוִאין ֶׁשִּמְתג  יִחין ע 
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רבי נחמן מוסיף  ,בסתירה לכאורה בין עקשנות לבין הרפייה, ובין הכרח לבלי להכריח ,כך

צריך גם בחינוך )שם, תלב, אות ג( ש ומרחיב את היריעה גם לשדה החינוכי, וקובע

 להיזהר שלא לדחוק יותר מדי:

ר ל ,ָאמ  ִתינֹוק ְביֹוֵתר ע  ְּמִדים דֹוֲחִקים ֶאת ה  ְמל  ה ֶּׁשה  ִתינֹוק  ְיֵדי ֶׁשּמ  ֶזה ֵאינֹו יֹוֵדע  ה 

ק ְצִריִכין ִלְהיֹות  .ְכָלל ְרֵבה ר  ְדָרָגה ְבִלי ִאיּום ה  ִתינֹוק ְבה  ֵּמד ֶאת ה  ָאָּמן ָגדֹול ָבֶזה ְלל 

ל ק יֹוֵתר ְוע  ִתינֹוק  ֶזה ִיְתפס יֹוֵתר ְבָנֵקל. ְיֵדי ּוְבִלי דח  ֵּמד חֹוֵזר ִעם ה  ְמל  ר ֶׁשה  ִכי ָאמ 

ְׁשְכנ ז ִגיֶדעְנק ֶז'ע גִ  ט ְואֹוֵמר לֹו ְזכר ְזכר, ִבְלׁשֹון א  יֶדעְנק ֶז'ע. ְוִאם ָהיָה חֹוֵזר ִעּמֹו ְמע 

ר ח  ְך א  ָדָבר ֵהיֵטב ְוָהָיה זֹוְכרֹו, א  אי ָהָיה תֹוֵפס ה  ָכְך  ָכְך חֹוֵזר ִעּמֹו ָכל ְבָנֵקל ְבו ד 

ר ח  ד ֶׁשא  ָּמה ְפָעִמים ְזכר ְזכר, ע  ֵפרּוׁש ְואֹוֵמר לֹו כ  ִתינֹוק ה  ֶׁשל אֹותֹו  ָכְך ְכֶׁשּׁשֹוֲאִלין ה 

ִתינֹוק סֹוֵבר ֶׁשֵאלּו  ִתינֹוק ֶׁשֵפרּוׁשֹו ִגיֶדעְנק ֶזע. ִכי ה  ל ִלְהיֹות ֶׁשָיִׁשיב ה  ִּמְקָרא יּוכ  ה 

ִּמְקָרא. ז ֶׁשל ה  ע  ל  ֵתבֹות ֵהם ה  ְרֵבה ה  ִתינֹוק ה  ָבֶזה  – ִכי ָבֶזה ֶׁשדֹוֲחִקין ֶאת ה 

ְמֵרי ְלְבִלין אֹותֹו ְלג  ְשִכיל .ְמב  ּמ  ֶזה ְוהּוא ָברּור ל  ָדָבר ה  ְוִנְצָרְך  ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ה 

ל  ְצמֹו ְביֹוֵתר ע  ָּמה ִעְנָיִנים. ִכי ֶזה הּוא ְכָלל ָגדֹול ֶׁשלא ִלְדחק ע  ְּמִדים ְוֵכן ְלכ  ְמל  ְמאד ל 

ְדָרָגה ּוְבִמתּו ק ְבה  ֲעֶשה ֶׁשָהָיה ָכְך  ָכל ֶזה ְכָלל. ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ,ןׁשּום ָדָבר ר  ּומ 

ֶדֶרְך  ָהָיה ֵבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוִלֵּמד אֹותֹו ְבָכל ה  ֶׁשִתינֹוק ֶאָחד הֹוִליכֹו ָאִביו ְלר 

ָבָנן ְוכּו' ן ְור  ְבִרי ָמָרנ  ר ס  ְׁשֶקה ִלְׁשתֹות ֶׁשיאמ  ֲאֶׁשר ִיְתנּו לֹו מ  ְרֵבה ְוָחז ר ִעּמֹו  .ֶׁשכ  ה 

ר ח  ְלֵבל. א  ן ִיְזכר ֵהיֵטב ְולא ִיְתב  ע  ְרֵבה ְמאד ְלמ  ֵבנּו ִזְכרֹונֹו  ה  ִתינֹוק ְלר  ָכְך ְכֶׁשָבא ה 

ֵבנּו  ְלֵבל ְמאד. ָעָנה ר  ר ְכָלל ְוִנְתב  ְבִרי לא ָהָיה ָיכֹול לֹומ  ר ס  ִלְבָרָכה ְוִהְתִחיל לֹומ 

ר לְ  ְדֶתם ָעָליו ְמאד ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוָאמ  ְרֵבה ְוִהְכב  ְדֶתם ִעּמֹו ה  אי ִלּמ  ֶתם ְבו ד  ָאִביו א 

ר ְכלּום ְכָׁשו לֹומ  ֵסֶדר, ּוִבְׁשִביל ֶזה ֵאינֹו ָיכֹול ע  ְבִרי ְוכּו' כ  ר ס  ִאם לא  !ֶׁשִיְזכר לֹומ 

ר ָכָראּוי ֱהִייֶתם חֹוְזִרים ָכל אי ָהָיה ָיכֹול לֹומ   .ָכְך, ו ד 

 .ת למתינות בא לידי ביטוי גם בעמדתו של מוהר"ן כלפי הקב"הקשּוהשילוב המיוחד בין עִ 

אך מאידך  ,הדברים הקטנים והגדולים על ,מחד הוא ממליץ בכל הזדמנות להתפלל על הכל

 בתפילה, "כמו לוקח דבר בחזקה": מדגיש לא להתעקשהוא 

ֶשה ְתִפלָ  ע  ל ת  ֵלל א  ָתה ִמְתפ  ֲחנּוִנים ְוכּו' )ָאבֹות ֶפֶרק ּוְכֶׁשא  ֲחִמים ְות  ע ֶאָלא ר  ְתָך ֶקב 

ֵקׁש ִבְתִפָלתֹו  .ב( ְינּו ֶׁשָאסּור ְלִהְתע  ל ׁשּום ָדָבר, ה  ְצמֹו ע  ֲעמד ע  ִכי ָאסּור ָלָאָדם ל 

ָקָׁשתֹו ִכי ֶזה הּוא ְכמֹו ל ְוָקא ֶאת ב  ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא י ֲעֶשה לֹו ד   ,ֹוֵקח  ָדָבר ְבָחְזָקהֶׁשה 

ֵנן .ִבְגֵזָלה ֵלל ּוְלִהְתח  ק ָצִריְך ְלִהְתפ  ֲחנּוִנים ִאם ִיֵתן  ר  ֲחִמים ְות  ְך ְבר  ֵשם ִיְתָבר  ִלְפֵני ה 

ְך ִיֵתן ְוִאם ָלאו ָלאו, ֵּׁשם ִיְתָבר  ֵחר ה   28(קצו ,ליקוטי מוהר"ן) .כ ּמּוָבא ְבָמקֹום א 

 

ְעתֹו ִמֶזה, ְוִלְבִלי ְלב   ְמִתין ְוִלְבִלי ִלפל ְבד  ֶּמה ְלֵאיֶזה ָדָבר ְוֵאינֹו עֹוֶלה ְבָידֹו. ְצִריִכין ִלְפָעִמים ְלה  ְעתֹו ְכָלל ב  ְלֵבל ד 

ד ֶׁשָתבֹוא ִעתֹו. ְוִאי אֶ  ָדָבר. ְוי ְמִתין ְקָצת ע   ."ְפָׁשר ְלָבֵאר ָדָבר ֶזה ִבְכָתב ְכָללֶׁשֵאינֹו זֹוֶכה ְלאֹותֹו ה 

ע ֶאת קְבֵעיֶהם . ובהמשך: "28 ע', ִמְלׁשֹון ְגֵזָלה, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב )ִמְׁשֵלי כב(: "ְוָקב  ֶשה ְתִפָלְתָך ֶקב  ע  ל ת  ְוֶזה: 'א 

ְרָנָסה אֹו ָבִנים אֹו ֵקׁש, ֵהן פ  ה ֶּׁשהּוא ְמב  ְינּו ֶׁשָכל מ  ְצמֹו  ָנֶפׁש", ה  ֲעמד ע  ֵקׁש ְול  ְׁשָאר ְצָרִכים, ָאסּור ְלִהְתע 

דָ  ע ֶׁשלֹוֵקח  ה  ת ֶקב  ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֶאת ְתִפָלתֹו, ִכי ֶזה הּוא ְתִפל  ְוָקא י ֲעֶשה ה  ָבר ְבָחְזָקה ִבְגֵזָלה, ִבְתִפָלתֹו, ֶׁשד 

נ "ל ֲחנּוִנים כ  ֲחִמים ְות  ֵלל ר  ק ִיְתפ   ."ר 
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 שלושה "מצבי רוח"ג. 

עד כה למדנו שיסוד הרוח מקרר את בעירת אש הלב, וגם נושא בתוכו תנועה 

 פ"ובתורה תנועה של גם וגם, שתלויה בנכונות להיות "אין".  –פרדוכסלית בין הפכים 

מצב של "אין יש רוח", שאותו מכנה ( 1": )רוחי מצבשלושה "רבי נחמן מציע דרוג של 

 –מאריך רוחו אורך רוח, של מצב של ( 3. )חמצב של קוצר רו( 2. )מוהר"ן אפיקורסות

 אלי.יזה המצב האידו

ל ע, ֶׁשע  ל ד  ֵני ֲאָמָנה, ע  ְינּו ֲעבֹודֹות  ְיֵדי ֶׁשָהעֹוָלם ֵהם ִמְקט  ֲעִנית ְדה  ֵכן ֵהם ְצִריִכים ְלת 

ְך ְבָכל ָדָבר .ָקׁשֹות ֵשם ִיְתָבר  ֲעבד ה  , ֶׁשֶאְפָׁשר ל  אי ָידּוע  ָקדֹוׁש"ִכי  ִכי ְבו ד  ָברּוְך  ֵאין ה 

ְכִפירֹות ֵהם  ְוָהֲעבֹוָדה ( ...ָזָרה ג )ֲעבֹוָדה "הּוא ָבא ִבְטרּוְנָיא ִעם ְבִריֹוָתיו ָזָרה ְוה 

ף ֵאין ֵיׁש רּוח  ָבֶהם" ֵני .ֶׁשֵאין ָבֶהם ׁשּום רּוח  ְכָלל – )ְתִהִלים קלה( ִבְבִחינ ת "א  ְקט   ְוה 

" ִבְבִחינ ת "ִמקֶצרֲאָמָנה ֵהם  ְינּו ֶׁשֵאין ָלֶהם ֱאמּוָנה  .ֶׁשהּוא ְכמֹו ְמֻמָצע ,רּוח  ְדה 

ֵחר )ְבִלקּוֵטי  ּמּוָבא ְבָמקֹום א  ֲאִריְך רּוחֹו, כ  ה( "א ִסיָמן קנקמְׁשֵלָמה ֶׁשִהיא ְבִחינ ת מ 

ף ל ְוא  ְמֵרי, ֶׁשֵאין ָלֶהם ׁשּו ִפי ע  ק ֵהם ְכמֹו ְמֻמָצע  – ם רּוח  ְכָללֵכן ֵאיָנם כֹוְפִרים ְלג  ר 

 – )ְׁשמֹות ו( רּוח  ּוֵמֲעבָדה ָקָׁשה" ְוֶזהּו "ִמקֶצר. רּוח   ְורּוָחם ְקָצָרה ְבִחינ ת ִמקֶצר

ת ֶׁשֵהם ִבְבִחינ ת "קֶצר ל ֶׁשֵּמֲחמ  נ "ל ע  ֵני ֲאָמָנה כ  ת ֶׁשֵהם ְקט  " ֵמֲחמ  ֶזה  ְיֵדי רּוח 

ֲעבֹו נ "לְצִריִכין ל  ֲעִניִתים כ   ...דֹות ָקׁשֹות ּוְלת 

 (פו, ליקוטי מוהר"ן תנינא)

. שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ,העמדה הבסיסית ממנה יוצא ר"נ בתורה זו היא

ידי ביטוי עמדתו של מוהר"ן שכבר לגם כאן באה . ואפשר לעבוד השי"ת בכל דבר

בא בעי. כשהרצון והלב קיימים לא רחמנא לי .קר הוא הרצוןישלמעשה הע ,הארכנו בה

של האדם שהיא גם קטנות האמונה  ,אלא שקטנות האמונה צריכים עבודות קשות.

מחייבת עבודה  –( הזהה לדעתו של ר"נ עם מצב של חוסר רוח או קוצר רוח) בעצמו

הוא לא  ,מכיוון שהאדם קצר הרוח וקטן האמונה לא מקושר לעצמו ,קשה. עבודה קשה

ולכן זה מחייב אותו לחרוג מהעבודה בכל דבר  ,ת עצמו דרך המעשיםמצליח לבטא א

של קוצר רוח = עבודה קשה גם בכיוון  הנוסחבניתן להשתמש  ,במובן מסוים ולהתמסר.

כשאדם רואה שהוא את מצב הרוח לפי מידת העבודה הקשה. לזהות  :כלומר .ההפוך

בעיניו של  א קטן אמונה.דע שהויי – שהוא פועל בכוח ,מתקשה, שהדברים לא הולכים

 –רבי נחמן, חוסר אמונה )חוסר רוח או קוצר רוח( הוא גם תיאור של מצב קיומי 

ר ִלי ל ָפסּוק "ִמקֶצר רּוח  ּוֵמֲעבֹוָדה  ְכֶׁשָאמ  ִנְדָפס ְבִלקּוֵטי ִתְנָיָנא ִסיָמן פ"ו ע  ִעְנָין ה 

ל ָקָׁשה" ְטנּות ֱאמּוָנה ְצִריִכין ל   ֶׁשע  ֵין ָׁשם ,ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות ְוכּו'ְיֵדי ק  ְדִתי ְלָפָניו  – ע  ָעמ 

י ָהיּו ְתֵמִהים ְבִעְנָין ֶזה ְחְׁשבֹות   .ִכי ִנְדֶמה ִלי ֶׁשֵיׁש ִלי ֱאמּוָנה ְקָצת .ְכִמְׁשתֹוֵמם ּומ 

ר ִבְלׁשֹון ְגָעָרה ְקָצת ְכאֹוֵמר: ְוִאם ֵיׁש ְלָך ֱאמּוָנה ֵאין ְלָך ְצְמָך  ָעָנה ְוָאמ  ֱאמּוָנה ְבע 

יין ֱאמּוָנה ִניט( בֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ִכי  .)ָהאְסִטי ִאין ִדיר ק  ר ר  ֲאמ  ְוִהְזִכיר ִמָיד מ 

ְטנּות ֶׁשָהָיה  ְזֵבז ֻׁשְלָחָנם ֶלָעִתיד ָלבֹוא ק  ִדיִקים ִׁשִיְתב  צ  ם ל  נֹות, ִמי ָגר  ז ְליֹום ְקט  ִמי ב 

ְצָמןָבֶהם בְ  ְצָמן ֶׁשלא ֶהֱאִמינּו ָבֶהם ְבע  ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש ְלִפי ֶזה ֶׁשלא ֶהֱאִמינּו  ... ע 

ָקדֹוׁש ְך ָברּוְך ְבה  כל ְוֵהם ֲחׁשּוִבים ּוְגדֹוִלים ְבֵעיָניו ִיְתָבר   ...הּוא ֶׁשהּוא טֹוב ל 

 (אות קמ ,יחות הר"ן)ש
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בעצמו. הוא מזהה את קטנות האמונה  רבי נחמן נוזף ברבי נתן על חוסר האמונה שלו

עם "אין לך אמונה בעצמך"! הזיהוי בין שני המצבים שופך אור נוסף על מצב של קוצר 

שמאמין איננה אלא " בניסוח המעודן של רבי נתן "אמונה בעצמורוח מול אורך רוח: "

כל  " ושהוא עצמו חשוב וגדולבקב"ה שהוא טֹוב ל 

 בעיניו יתברך.

 רוח וריח –את ה' והריחו בירד. 

ת הה' ְוָנָחה ָעָליו רּוח   ת ְוִיְרא  ע  ו ֲהִריחֹו '. רּוח  ָחְכָמה ּוִביָנה רּוח  ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוח  ד 

ת ה ע ָאְזָניו יֹוִכיח  ' ְבִיְרא  ְרֵאה ֵעיָניו ִיְׁשפֹוט ְול א ְלִמְׁשמ   .ְול א ְלמ 

 , ב(ישעיה יא)

 – שבדרך כלל אין אנו רגילים לחשוב דרכו ,נוסף הרגישות לרוח מפגישה אותנו עם חוש

הפסוקים בישעיהו  .שבחושיםוכדק חוש הריח נראה כרוחני  .29"והריחו ביראת ה'"

בתורה הבאה  על פי חוש הריח. , וכיצד הוא ידוןרוח ה' נחה על המשיחמבטאים כיצד 

 הנשמה. שהוא מקור ,מתאר לנו כיצד ראוי להיות רגישים לריח ן")תנינא, ח( מוהר

 ריחני של הנשמה.-העבודה ממקום של רוח מחייבת רגישות יתר גם למקור הרוחני

ף ג ם הּוא  ְחתֹו א  י ֶׁשֵאינֹו מֹוִעיל ְבתֹוכ  ּמֹוִכיח  ֵאינֹו ָראּוי ְלהֹוִכיח  ֲאז י לא ד  ִכי ְכֶׁשה 

ְחתֹו ּׁשֹוְמִעים תֹוכ  ְנָׁשמֹות ה  ְבִאיׁש ֵריח  ֶׁשל ה  ְחתֹו הּוא ְמעֹוֵרר ָהֵריח   לִכי ע   .מ  ְיֵדי תֹוכ 

ֲעִשים ָרִעים ּוִמדֹות ָרעֹות ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשהּוא מֹוִכיָחם ּמ  ע ֶׁשל ה  ְכמֹו ְכֶׁשֻּמָנח  .ר 

ְרִגיִׁשי ָדָבר ֵאין מ  ן ֶׁשֵאין ְמִזיִזין אֹותֹו ה  ן ֵאיֶזה ָדָבר ֶׁשֵיׁש לֹו ֵריח  ֶׁשֵאינֹו טֹוב ָכל ְזמ 

ע ָדָבר ֲאז י ְמעֹוְרִרין ָהֵריח  ר  ְתִחיִלין ְלָהִזיז אֹותֹו ה  ע ֲאָבל ְכֶׁשּמ  ֲאָבל ... ָהֵריח  ר 

ל ְנָׁשמֹות ע  ָבא, הּוא מֹוִסיף ְונֹוֵתן ֵריח  טֹוב ְבה  ְדר  , ֲאז י א  ּמֹוִכיח  ָראּוי ְלהֹוִכיח  ְיֵדי -ְכֶׁשה 

ְחתֹו  .תֹוכ 

 )לקוטי מוהר"ן תנינא, ח(

רבי נחמן  אך .העובדה שתוכחה שלא במקום יכולה להזיק היא עובדה פשוטה ומוכרת

דרך  –לחוש את התוכחה הלא ראויה דרך תחושה, והפעם מיוחדת מציע לנו הבדרכו 

תם, מפיצים את הריח יבור עליהם והתעסקות אילמעשים הרעים ריח רע, ודחוש הריח: 

הנשמה יונקת )שלא פורטו(: )א(  מותתמונה זו מתבססת על מספר תמונות קוד. הרע

בכל נשמה ונשמה תלוי שפע מכל )ג(  הבאשת הריח מחלישה את הנשמה.)ב(  מהריח.

, התרגום הקיומי של דברים אלו הוא העולמות, והחלשת הנשמה מפסיקה את השפע.

. מהריח של מופשט יותר ,שהנשמה עצמה יונקת ממקום גבוה יותר, ממקום 'רוחני' יותר

 

נחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' וגו' וכתיב : "ב, נהדרין צג. ס29

ין אִ ד  רבא אמר דמורח וְ  .סורין כריחייםית ויווהריחו ביראת ה' אמר רבי אלכסנדרי מלמד שהטעינו מצו

בר כוזיבא מלך תרתין שנין  '.רץוי אוולא למראה עיניו ישפוט ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענ' :דכתיב

כיון  .נחזי אנן אי מורח ודאין ,במשיח כתיב דמורח ודאין :אמרו ליה ,ופלגא אמר להו לרבנן אנא משיח

מאי והריחו דמורח ודאין, שמריח באדם ושופט  -רבא אמר : "רש"י שם". דחזיוהו דלא מורח ודאין קטלוהו

וט ולא למשמע אזניו יוכיח, ואפילו הכי ושפט בצדק דלים כגון ויודע מי החייב, שנאמר לא למראה עיניו ישפ

 ".על ידי הרחה
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רושה פגיעה במקום יהבאשת ריחו של אדם פ .אלא מקור ,אין הריח רק ביטוי הנשמה.

שהנשמה יונקת ממנו. כמו שאנחנו יכולים להבין שפגיעה בשמו של אדם פוגעת בו 

 ומחלישה את כוחו, כך גם יש לאדם 'ריח טוב' או חלילה ריחו מובאש.

מויים. יש בו בכדי סברבדים גם שיח בין אנשים מתקיים -ורבי נחמן מלמד אותנו שד

את המקור הרוחני של הנשמה. עבודה מתוך היסוד  –לעורר את הרוח, את הריח 

הרביעי של רוח דורשת שימת לב והקשבה עדינה ומכוונת למקור הנשמה, ולריח שעשוי 

שיח בין אנשים, קשורה גם למימד מרכזי ואחרון של יסוד -להתעורר. שימת לב כזו לדו

 הוא הדיבור. –הרוח 

 אתדבקות רוחא ברוחא –רוח ודיבור . ה

חלילה  –י"ז רבי נחמן מבאר את כוחו של הדיבור, ואת הסיבות להיותו נשמע או בתורה 

אך לא מקשיבים לו.  ,חושה רגילה היא אצל המורה שהוא מדברדיבור שלא נשמע. ת –

 מדברה – מוהר"ן מתמודד עם בעיה זו ומסביר שאין זה די לדבר. המורה שלפנינובתורה 

בגלל "האוויר" שבמרחב בין  .יר בינו לבין אלו שאמורים להקשיב לוואחראי גם על האו –

אל  יגיעוובכל אופן הדיבורים לא  – שהוא ידבר והם יקשיבוהמורה לתלמידיו, ייתכן 

 :השומעים

ִדבּור ֶנְחָקִקים ָבֲאוִ  ת ֶׁשאֹוִתיֹות ה  ְּׁשִמיָעה הּוא ֵמֲחמ  ר חּוׁש ה  יר, ְוָהֲאִויִרים ִכי ִעק 

ּׁשֹוֵמע   ד ֶׁשָבא ְלאֶזן ה  ִכים ֶזה ָבֶזה ע  ֵבר  .מ  ל ֵכן ְכֶׁשָהֲאִויר ָנח ְוז ְך ְוָצלּול ֲאז י ְכֶׁשְּמד  ְוע 

ִדבּור ְלֵמָרחֹוק, ְכמֹו ֶׁשרֹוִאין ְבחּוׁש י ִנְׁשָמע ה  ֵבר ֲאז   ֲאָבל ְכֶׁשֵיׁש רּוח   .ֶאָחד ֶׁשָיכֹול ְלד 

ְפִריד ֶחְלֵקי ָהֲאִויִרים ְסעָ  ְלֵבל ּומ  ֲחֵברֹו ִלְׁשמע  ִכי ָהרּוח  ְמב  ָרה ֲאז י ִאי ֶאְפָׁשר ל 

קֹול ֲחֵברֹו ִלְׁשמע  ֲאִפלּו ה  ד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ל  ְזִרים ע  ְצמֹו ,ְוִנְתפ  ִדבּור ְבע   .ִמָכל ֶׁשֵכן ה 

 (יז ,ליקוטי מוהר"ן)

וירה. ואת הא – או בלשוננו ",יריםוהאו"לשפר את  ברכדי שהדברים יישמעו, על המד

יר משפיעה השפעה ואיכות האולמרחב. וירה מתייחסת לכל מה שקיים בין לבין. וא

וויר גם מלמדנו כיצד ניתן להשפיע על איכות הא ן"מוהר .הדיבור שעובר דרכו מרכזית על

– 

ל ה...  ְיֵדי ְצָדָקה הּוא לֹוֵקח  ְנָפׁשֹות ְוע  ֶּׁשנֹוְתִנים ְליֹוֵתר ֲאָנִׁשים ְצָדָקה ְוקֹוֶנה  ְוָכל מ 

ל ֲהָבה ִעם יֹוֵתר ֲאָנִׁשים ע  ְך ְיֵדי א  ז  ָנח ְוה  ֶבה יֹוֵתר ָהֲאִויר ה  ֲהָבה הּוא  .ֶזה ִנְתר  ִכי א 

ֶנֱאָהב, ֶׁשֶזה ְבִחינ ת  ְינּו רּוח  ָהאֹוֵהב ְברּוח  ה  ְבקּות רּוָחא ְברּוָחא, ְדה  ָנח, ִאְתד  ֲאִויר ה 

ְפִריד ֵביֵניֶהם  ...ֶׁשרּוָחם ָנִחים ֶזה ִמֶזה, ִכי ֵאין רּוח  ָרָעה, ֶׁשהּוא ִשְנָאה, ֶׁשי 

תשומת הלב לאוויר, לרוח שבין לבין, מעיזה לשאוף לאהבה. אהבה מתוארת כהידבקות 

 הרוחות של האוהב והנאהב. היא עצמה מצב של אוויר נח. נתינת הצדקה או הגברת

ועל ידי כך  –האהבה בכל דרך אחרת בין המורה לתלמידיו מאפשרת את מנוחת האוויר 

 דיבורים נשמעים.

 ליקוטי עצות / פרק ד'
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 מקוצר רוח לאורך רוח

"מי שרוצה לישון ואינו יכול לישון העצה לזה לבל להכריח עצמו כל כך לישון" )חיי מוהר"ן, 

א לוותר על כל עצה שהיא. לוותר על תל"א(. ישנם דברים שהעצה המרכזית עבורם הי

שליטה. כך בנוגע לשינה, וכך גם בנוגע לכלל מערכות היחסים בין הרב לתלמידו. "צריך 

להיות אומן גדול בזה. ללמד את התינוק בהדרגה בלי איום הרבה ובלי דוחק יותר" )שם, 

ים. תל"ב(. איש הרוח מכיר בכך שמלאכת החינוך היא אומנות. שיש בה נשיאת הפכ

עלולה להוציא את הרוח. לחסום  –טובה ככל שתהיה  –ההיצמדות לעצה אחת, לשיטה 

 אותה.

"אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו" )יחזקאל א, יב(. התבססות על ניסיון חינוכי 

בכל אלה טמונה סכנה של קיבעון.  –שצברנו או על השיטה החינוכית והדרך בה הלכנו 

סכה. העצה היא לראות את הדברים כפי שהם )ולא רק של דעות קדומות ושל פסל ומ

 כפי שהם אמורים להיות(. ללכת למקום אליו הרוח מובילה אותנו. איש אשר רוח בו.

נשיאת הפכים. "כי צריך עקשנות גדול מאד מאד". וגם: "כי אסור לעמוד עצמו על שום 

ם וגם. צריך עקשנות דבר, היינו שאסור להתעקש". איש הרוח יודע שיש מינון מדויק של ג

אך אסור להיות עקשן. הוא יודע שבכל הדברים שבעולם "לבלי להכריח עצמו ביותר". 

הוא גם יודע שזה אפשרי רק אם הוא מאוד רוצה. נשיאת הפכים. כששואלים אותי: "הרי 

אני עונה: "אתמול זה היה מאוד נכון ומדויק... והיום פשוט לא".  –אתמול אמרת הפוך"! 

אפשרות להשתחרר מן הצורך להיות עקבי בכל מקרה. להיות שיטתי ויציב. לא יש כאן 

 פעם, מורים חושבים שהדבר החשוב ביותר עבורם הוא להיות עקבי. האומנם?!

גם בו נושבת הרוח. גם הוא  –ועוד משהו על נשיאת הפכים. צריך לזכור שהעומד מולנו 

נחפש דווקא את החריצות שנמצאת  תמיד דבר והיפוכו. אם אנו רואים בו עצלן, למשל,

בו. היא כבר שם. גם בשקרן יש מידה רבה של אמת שניתן לעבוד איתה ולבוא במגע. 

העצה היא לא לקבוע או לקבע את התלמיד. לתת לרוח לעבור  –"אל תעש תורתך קבע" 

 דרכו.

ח באדם קיימים שלושה מצבי רוח: אין רוח, קוצר רוח ואורך רוח. מצבים של "קוצר רו

ועבודה קשה" מוכרים לנו היטב. אנחנו רגילים לחשוב שההפך מעבודה קשה הוא עבודה 

קלה )"היה לי יום קל בעבודה"(. כאן יש הצעה להתכוונן על תדר אחר: היפוכה של 

עבודה קשה היא עבודה רכה מתוך אורך רוח. איך יכול להיראות חינוך ממקום רך? 

ציאות כחומרית, מלאת אילוצים ומערכות בעיני הבשר שלנו, אנחנו רואים את המ

בתוך "מה שיש".  –מורכבות של לחצים שמושכות ודוחפות אותנו לשחק את המשחק 

הבסיס למעבר לחינוך באורך רוח בנוי על הרפיית האחיזה שלנו "בסיפור" של העבודה 

כשותף מלא: "לא  –שלנו. חינוך ממקום רך מזמין את המחנך לתת גם לקב"ה תפקיד 

ך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להיבטל ממנה"! הביטחון בשותפות עם הקב"ה עלי

ופינוי מקום עבורו, כשותף. מסייע לנו להרפות אחיזה מהרצון שלנו "לדחוק את השעה" 

ובכך  –ולהספיק. טרנספורמציות אלו עשויות לאפשר לנו להתנהל ממקום רך  –

 פינוי מקום לרוח ולאורך רוח.להשתחרר מעומס "העבודה הקשה" ולפעול מתוך 
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מחנך, איש הרוח, -תלמיד. מנהיג-העצבות והמרה השחורה "נופלים" על לבו של החסיד

 משיב את הרוח. הוא מסלק את העפר, והלב חוזר ובוער.

 : סיכוםויפגע במקוםו. 

פנים  – החלל שבו מתרחשת הלמידה החלל הפיזי והרוחני שבו אנחנו לומדים ומלמדים,

בארבעת  –בארבעת פרקי המאמר האחרונים נפגשנו בפנים שונות, מגוונות  רבות לו.

כמקום  –הגוונים היסודיים של החלל החינוכי. הפן של העפר פתח בפנינו את "המקום" 

שמקבל ללא תנאי. מקום להניח בו את עצמנו. מקום שמכיל גם חולשות. מקום ללא 

, נמצא הקב"ה. "המקום" שמנחם בעת במקום הזה, בעפר –ציפיות. "ואציעה שאול הנּך" 

בשביל תלמידיו, בשביל כל הבאים  –צרה. אם זכה, שם נמצא גם המוסד החינוכי. שם 

יסוד המים. הצומח, הגן. הזרעים  –בשעריו. פשוט להיות שם בשבילם. פן נוסף, מתווסף 

וחות מתחילים לנבוט. כוחות צמיחה וגדילה מסייעים לצמחים לגדול ולצמוח. האמונה שכ

אמונה זו היא הבסיס לעבודה  –בזרעים, באדמה, באוויר  –הגדילה נמצאים כבר כאן 

בגן. לעבודתו של בעל השדה. קצב הגדילה הטבעי והנינוח של הצומח וחיבורו לקרקע 

 –מקשים, לא פעם, על היכולת להמריא. "אם אסק שמים". הפן השלישי, יסוד האש 

משיכה וחשק, מבעירה געגועים אינסופיים. היא  מוסיף גוון חדש, מלהיב. האש יוצרת

מתסיסה לתנועה, להמראה, לשאיפה. אולם, חומו של  –יוצרת ציפייה, מאיצה ומדרבנת 

להשיב רוח קרירה  –יסוד הרוח  –לב בוער מעורר גם סכנה. תפקידו של הפן הרביעי 

 שרת הרפייה.ולצנן. להחזיר לנו אורך רוח. הרוח נושאת הפכים, משחררת מאחיזה ומאפ

הפתיחות והמודעות לפנים השונות, לתנועות חינוכיות שונות עשויה לשחרר אותנו מכל 

"השקפת עולם" חינוכית נוקשה, מכל "שיטה" חינוכית, מאידיאולוגיה. היצמדות נוקשה 

לאחד היסודות גוררת, לא פעם, התקשחות, הפעלת שריר, או התאבנות. לעיתים, היא 

ה ועדינה לתלמידים ולמחנכים שאיתנו. המודעות לתנועות גם מונעת הקשבה רגיש

 –שונות בשדה החינוכי מעשירה את עולמנו החינוכי, את האפשרויות שעומדות לרשותנו 

ובעיקר: משחררת את רוחנו מכבליה המחייבים של שיטה חינוכית חד ממדית. הריבוי 

י. התנועה בין ארבעת היסודות והגיוון מציעים לנו חופש, ומזרימים אוויר טרי, רענן ויצירת

וחיפוש "מזג שווה" ביניהם מגדירה את מלאכת החינוך מחדש: מעבודה קשה ומאומצת 

לאמנותיות. אמנות החינוך שומרת על תנועה מעגלית בין היסודות: ממקום לצמיחה, 

ושוב מקום. חינוך בתודעה  –צינון הרוח ונשיאת הפכים  –מצמיחה לבעירת האש 

ר את המחנך חופשי לבחור בגוונים שבאמצעותם הוא בוחר להקשיב אמנותית משאי

 למציאות, ואיתם הוא פועל. לבחור גם את המינונים והאיזונים השונים בין היסודות.

 כולם מתברכים – דו כיווניות: אחרונהברכה ז. 

 בעבודה עם יסוד הרוח טמון סוד אחד נוסף: הברכה.

ה ֶּׁשנֹוֲהִגים ִלֵתן ְבָרָכה יֹוֵצא  מ  ֲחֻתָנה ְוכ  ל ה  ְׁשֶקה ָלאֹוְרִחים אֹו ע  ּמ  ֵּמִביא ה  ְלָהִאיׁש ה 

ְׁשֶקה  ּמ  ל ֲחֻתָנה, ֲאז י נֹוֲהִגין ִלֵתן ִמן ה  ׁש ְלאֹוְרִחים אֹו ע  ְינּו ְכֶׁשנֹוְשִאין י ִין אֹו ְדב  )ה 

ֲעשֹות ְבָרָכה( הּו ְׁשֶקה, ל  ּמ  נֹוֵשא ֶאת ה  , ה  ָּׁשִליח  לְלה  ר א ע  זה  ה ֶּׁשָכתּוב ב   ִפי מ 
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ף רמ ָּמה ְדָבִרים ֶׁשֵהם ִנָשִאים ְונֹוְשִאים ְוחֹוֵׁשב ָׁשם כ ָּמה  (ב")ְפקּוֵדי ד  ֶׁשֵיׁש כ 

ְדָבִרים ֵהם נֹוְשִאים,  ְינּו ֶׁשנֹוְשִאים אֹוָתם ּוֶבֱאֶמת ֵאלּו ה  ְדָבִרים ֶׁשֵהם ִנָשִאים, ְדה 

ּמֶ  ְרָכָבה ֶׁשִהיא ִנֵשאת ְונֹוֵשאת, ְוֵכן ָהָארֹון, ֶׁשָהיּו נֹוְשִאים אֹותֹו "ְוהּוא ָנָשא ֶאת ְכגֹון ה 

נ "ל .נֹוְשָאיו" ְוכּו' ֵתבֹות: "ִכי רּוח   ָראֵׁשי ִכי ְבָרָכה .ְוֶזה ְבִחינ ת ְבָרָכה ֶׁשנֹוְתִנין כ 

ִנים" )ְיֶחְזֵקאל א( ָיה ָבאֹופ  ח  ִנים נֹוְשִאים  .ִחינ ת ִנֵשאת ְונֹוֵשאתבְ  – ה  ִכי ָהאֹופ 

ֶּמְרָכָבה,  ִנים, ְוֵכן הּוא ָכל ה  ָיה ָבאֹופ  ח  יֹות נֹוְשִאים אֹוָתם, ִכי רּוח  ה  ח  יֹות, ְוה  ח  ה 

ֶּמְרָכבָ  ֶּמְרָכָבה, ּוֶבֱאֶמת ה  יֹות ֶאת ה  ח  יֹות, ְוה  ח  ִנים נֹוְשִאים ֶאת ה  ה נֹוֵשאת ֶׁשָהאֹופ 

כל ל .ה  ְׁשֶקה נֹוְתִנין  ְוע  ּמ  ָיה  לֹו ְבָרָכה, ֶׁשהּוא ְבִחינ תֵכן ֶזה ֶׁשנֹוֵשא ֶאת ה  ח  'ִכי רּוח  ה 

ְׁשֶקה ְמנ ֵשא  ּמ  ָתה ה  ְׁשֶקה, ְוע  ּמ  ִנים', ְבִחינ ת נֹוֵשא ְוִנָשא, ִכי הּוא נֹוֵשא ֶאת ה  ָבאֹופ 

 .אֹותֹו

 (סט ,"ן תנינאליקוטי מוהר)

"שיש כמה דברים שהם נישאים ונושאים". בתורה זו מוהר"ן מצביע על תופעה מפתיעה 

על דברים שהם בד בבד נושאים ונישאים בו זמנית. הארון שנושא את נושאיו הוא  –

כמו זו של  –הדוגמה המובהקת לכך. לדו כיווניות. באופנים יש רוח חיה. רוח מיוחדת 

ושאת בו זמנית. זו המחשה נוספת ליכולתה של הרוח להכיל שנישאת ונ –המרכבה 

גם וגם. אך מוהר"ן מוסיף לאלו גם את הברכה באשר  –ניגודים ולשאת הפכים בתוכה 

כיווניות. "טוב עין הוא יבורך". חז"ל דורשים: -היא. יש בה בברכה מהאיכות של הדו

 אך בו זמנית מקבל."יברך". המברך מתברך. המלצר המביא את המשקה בחתונה נותן 

נראים הם העוסקים בחינוך שנושאים הם על כתפיהם את העולם כולו. רבי נחמן מלמדנו 

הם אמורים להיות נישאים באותה  –אם אכן הרוח היא זו שפועמת בקרבם  –שאדרבא 

מידה שהם נושאים. הברכה שורה עליכם כי ברכ"ה בראשי תיבות: כ'י ר'וח ה'חיה 

ונמצאו  –ת של העוסקים בהגשה כשליחים, היא, שהם באו לתת ב'אופנים. אחת המתנו

מקבלים. הכהנים נצטוו לברך את ישראל בלשון "ושמו את שמי על בני ישראל", והובטחו 

 "ואני אברכם". מטבעה של ברכה ששורה על העוסקים בה.
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 ישיבת מקור חיים –פרק ה': תורתם מתברכת 

 א. הקדמה

 הישיבה כקהילה לומדתב. 

 ותפות תלמידיםשג. 

 ד. לו"ז שנתי בישיבה: מקום לכולם

 תכניות לפי התאמה: תלמידים בוחריםה. 

 אוכלוסיית התלמידיםו. 

 שכלול האינטליגנציה הדתית: מחינוך דתי לחינוך לדתיותז. 

 מבנה צוות וניהולח. מצוות לצוותא: 

 התוועדויותט. 

 מוןי. א

 מבחן המאה ואחדיא. 

 תכניות לימודיםיב. 

 : עבודה עם "פרצוף הכיתה" )פרק מורחב(מורה בכתה כבעל השדהיג. 

 א. הקדמה

מעשי את התורה הנושבת ממשי וניסיון להביא לידי ביטוי  נעשהבישיבת מקור חיים 

מחיי  הפרקים הראשונים במאמר. בעמודים הבאים ננסה להמחיש בעזרת תמונותמתוך 

וצב ארצה שראשו מגיע השמימה. דרכים מעשיות ליישום התורה, בחינת סולם מהישיבה 

על עקרונות דומים בדוגמאות  החזרן יתכתזה של כתיבה כמטבע הדברים, בסגנון 

תמונה הכללית של מתוך התבוננות בצומחת התועלת המרכזית ממשיות שונות. ברם, 

 אוסף התמונות השלם שנפגוש.

 הישיבה כקהילה לומדתב. 

ול התלמיד כיחס שבין גדול וחכם לבין תודעה נפוצה בבתי ספר מעמידה את המורה מ

ואנו  –קטן וחסר דעת. ההנחה בבסיס התודעה הזו היא ש"הידע נמצא כבר, והוא אצלנו" 

אמורים להעביר את אותו ידע הלאה, לתלמידים. יחסי התפקידים מוגדרים וברורים, 

וצה ומנציחים אותם במושגים כמו "הוראה" או "ללמד את החומר". בניגוד לתודעה הנפ

הזו, המושג "תלמוד תורה" טומן בחובו תודעה אחרת. דרכו של יהודי ללמוד תורה היא 

. המלמד נמצא משנן, מלמד ולומד "ושננתם לבניך" )דברים ו, ז(מתוך שהוא עצמו לומד: 

בו זמנית. גם התואר "תלמיד חכם" מכיל את ההדדיות ביחסי מורה ותלמיד: תלמיד חכם 

אלא  ,הדבר המרכזי אותו אמורים להעביר בהוראה איננו ידע נמצא במסע לימוד מתמיד.

ההשלכות של ההצעה הזו חדות: בכל תחום ובכל רגע בו אנו חשים למידה. את עצם ה
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שהיגענו לסוף הידע )שיש לנו אותו, שהוא אצלנו וכד'( לא נותר לנו אלא להעביר אותו 

 נטולת חיים.ומרגע זה ואילך ההוראה הופכת למלאכה חד סטרית,  –הלאה 

לא פעם, המסר הסמוי שלנו בזמן שאנחנו עסוקים בהוראה הוא: "המורה גדול ועסוק 

בללמד אותך, ואתה עכשיו הקטן. חסר לך ידע. אתה צריך ללמוד. בעזרת השם תגדל 

ואז תוכל להפסיק ללמוד"! המסר הסמוי הזה  –ותהיה גם אתה מורה או ר"מ בישיבה 

ורה חזקה מאוד, ומציב מודל שלילי לחיקוי. מאידך, מחלחל ועובר אל התלמידים בצ

תודעה הפוכה של מחנך עשויה להיות: "לימוד תורה הוא עניין של גדולים. ככל שאדם 

גדול יותר הוא יודע ללמוד ויודע יותר. אדם שלא לומד הוא אדם מת". לימוד תורה מתוך 

את הגדולים. מתוך כך  תודעה כזו נותן תפקיד קריטי לתלמידים "הקטנים": בידם לחזק

הם אחראיים. הם לומדים ומלמדים. לומדים איך ללמוד, ומלמדים את הלומדים שאיתם. 

במישור גבוה עוד יותר, תודעה כזו הופכת את התורה מידע ו"חומר לימודים" לאפשרות 

חיה של מגע רוחני ממשי עם הקב"ה. לימוד התורה אינו בא בתורת "מילא כרסו בש"ס 

 עם האינסופי. לא נתפס כשדה רחב למגע מתמיד וישירופוסקים" א

מסיבות אלו, חשוב מאוד שכל מי שמסתובב בישיבה ועסוק בחינוך תלמידיה יהיה 

תלמיד, כלומר: יהיה שותף במסע קיומי של למידה. ההצעה היא להמיר את התודעה 

. 14-18שהישיבה היא בית ספר שמעביר ידע ממבוגרים ידענים לצעירים בטווח גילאים 

סביב במקומה, לראות בישיבה מרכז למידה רב גילאי, שיש בו מעמדות וגילאים מגוונים. 

הישיבה נבנית קהילה שלימה שלומדת, קהילה ששייכת לכל מי שקשור אליה, וכל מי 

בישיבת מקור חיים אפשר למצוא בבית המדרש קהילה  שעבר בה הוא חלק ממנה.

ים, ילדים מקיבוץ כפר עציון, בחורי הישיבה, לומדת מרובדת וצבעונית: ילדים קטנ

סטודנטים פרחי הוראה בתוכנית "לפני ולפנים", רמשי"ם )ר"מ משנה(, רמי"ם שלומדים 

בכולל ובסדנאות השתלמות שבועיות, אברכים בסדר ערב. גם ראשי הישיבה לומדים 

טושטש )בתוכניות שונות של בית מדרש להתחדשות(. הגבול בין הוראה לבין למידה מ

 בכל הרמות, ללא הפסקה.

כמובן, קיים הבדל בין חברי הקהילה השונים, במינון ובאיזון שבין למידה להוראה. ובכל 

אופן, העיקרון המנחה של הלמידה הוא "כולם לומדים ומלמדים" בו זמנית זה את זה. מקום 

מם, והוא גם בו כולם נמצאים בלמידה איננו "תיכון" שמכשיר את תלמידיו לקראת החיים עצ

אליו נכנסים בכל פעם מחדש  –לא מסלול שיוצאים ממנו. את הישיבה ניתן לדמות למקווה 

"מקום": מעין חצר אלא על  מסגרת לשימור קשרים חברתיים, לא מדובר עלכדי ללמוד. 

מתוך כך משתדלים לתמוך גם בבוגרי הישיבה בכל . שייכותחסידית בה יש לכולם מקום ו

 .מקום שהם

 תפות תלמידיםשוג. 

מה עשוי לצמוח מתוך הפיכת הישיבה לקהילה לומדת? מהן ההשלכות של תודעה כזו 

על מקומם של התלמידים בישיבה ועל תפקידם? כפתיחה, מעניין לשאול את עצמנו 

, היא יש גורסים כי ישיבה"עבור מי קיימת הישיבה"? אולי יותר מכך: "של מי הישיבה"? 

מחנכים ומורים. התלמידים ראש הישיבה, י הצוות שלה: אנש בראש ובראשונה, עבור
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על זמניים עין בקבוקים נכנסים ויוצאים, ממלאים את הכיתות, לומדים ויוצאים לדרכם. מ

כאן טמונה אחת ההשלכות המעשיות המבורכות ביותר של הפיכת הישיבה  המדף.

כל מי שנמצא בה לקהילה לומדת. הישיבה היא "המקום", כלומר: היא כוללת ומכילה את 

ומשתנה בכל שנה בהתאם לשותפים בה. הישיבה היא כל מי שנמצא בה. כאן חשוב 

הבנה אמיתית והכרה בכך ברעיון דמוקרטי, אלא להבהיר: לא מדובר כאן ביישום של 

גם לתלמידים שהם "הישיבה עצמה". שהתלמידים תורמים לישיבה אפילו יותר מהצוות. 

. בהקשר כזה, תפקידו החברה בה הם נמצאים – ה הואהדבר המשמעותי ביותר בישיב

בהקמת חברה בריאה של תלמידים. הצוות של המחנך הופך ממעביר חומר, למסייע 

קיומה של צמיחתה ולעמוד מאחרי הקלעים, ולאפשר את  . להסכיםצריך להיות עניו

 חברה בריאה.

שקיעו בשיפור פני מדוע שהם לא י :זהו המקום בו באה לידי ביטוי שותפות התלמידים

הרי  ?הרי זו הישיבה שלהם? למה תפילה צריכה להיות באחריות המבוגרים ?הישיבה

יותר  –כצוות  –הם אינם מחויבים במצוות מעבר לחיוב של התלמידים? אמנם יש לנו 

ניסיון ויותר כלים, אך עלינו להביא אותם להיות שותפים בתהליכים הרבים שמתרחשים 

וכיח שברגע שמישהו לוקח אחריות יתר, יש הסתלקות יתר מצד בישיבה. הניסיון מ

של ר"מים והיא גם של ההשותפים האחרים. כמובן, כשם שהישיבה היא של התלמידים 

כל איש צוות שמרגיש שהוא חלק ממנה. זהו סוג של תודעה שמרחפת בישיבה, אם כי 

 היררכית.בתודעה  לוקח זמן להפנים אותה, כיוון שהתלמידים רגילים לחיות

"מועצת במה מתבטאת, הלכה למעשה, שותפותם של התלמידים? קולם של חברי 

לתלמידים נשמע, וההתייחסות אל הדברים העולים ממנה, רצינית ביותר.  התלמידים"

)צוות ניהול שוטף( של הישיבה. במפגש שבועי בו דנים ומחליטים על  נציג בצנ"שגם יש 

ך הדברים מתקבלים על כל השותפים, ובתוכם נציג בישיבה שומעים אי אירועים שוטפים

יחד עם תלמידים, צוותי עדות שונות המורכבות בעיקרן מובישיבה יש גם והתלמידים. 

 –ם. בין הועדות ניתן למצוא את איש צוות שמלווה אות

צביון חדש, מחליטה על הלו"ז לכל שבת בישיבה נותנת  "ועדת שבת" •

 .ומשפיעה על התוכן

 ,קרנה של התפילה, מתחדשת בהרמת משקיעה מחשבה ""ועדת תפילה •

 .מבלי ליפול לתוך השגרה

ניהול מערכת באמצעות  ,דואגת לחיזוק מעמד ההלכה בישיבה "ועדת הלכה" •

 ה.שו"ת פעיל

כלל של וניהול בעזרת ארגון  ,ישיבהם באירועיהמפיקה את  "ועדת אירועים" •

 התלמידים.

 .ועל צביונו של חדר האוכל ,אחראית על התורנויות "ועדת חדר אוכל" •

)שיפור פני הישיבה( דואגת לכך שהמגורים והשהות בישיבה  ""ועדת שפי"ה •

שתלמידים זה בישיבה הוא ביותר הדשא הירוק למשל,  .יהיו נעימים יותר

העציצים בדרך לחדר האוכל הם יוזמה וביצוע של  .שתלו ליד בית המדרש

 תלמידים.
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חדר המחשבים תוך הצבת גבולות מסייעת לתפעול  "ועדת מחשבים" •

 לשימוש במחשבים ואיזון בין הצרכים והרצונות של התלמידים השונים.

שעל פניו נראה כי הם שייכים באופן מובהק  –לימודים ורכוש  –שני תחומים נוספים ב

באה לשפר את הלמידה בישיבה  "ועדת לימודים"להנהלה, יש גם כן ועדות תלמידים. 

התלמידים יכולים להתלונן על כך שמורה לא עובד  .היא של כולם מתוך הבנה שהלמידה

הבנה בסיסית זו אמון ומהו הקו שהישיבה מובילה.  וכמו שצריך או שהוא אינו מבין מה

על מבחנים. מטרתם של  –משליכה באופנים רבים מאוד על הלימודים עצמם, למשל 

יעותיו של התלמיד. מבחן מבחנים איננה כלי עזר למורה, דרכו הוא אומד את מצב יד

נתפס כשיקוף של הלמידה, בפועל. ממילא, יש מקצועות רבים בהם התלמידים עצמם 

ודאי שיש אחריות של המורים בודקים את המבחנים, ולפעמים גם מחברים אותם. 

 ללמידה. והצוות, אך רק כחלק מן השותפות

גיעה בהנהלה אלא שאלת הפגיעה ברכוש איננה פנקודת המוצא היא ש ."ועדת רכוש"

, אלא בעיה עיית משמעתמול התורה. אם יש בעיה ברכוש זו איננה ב ,עניין אובייקטיבי

במסגרת זו, מול האמת, אין להנהלה יותר כוח או מעורבות מאשר לצעירים. אמיתית. 

גם בית דין לדיני ממונות, ששותפים בו שני תלמידים לצד ר"מ, והם  –מעת לעת  –יושב 

 ת שמגישה לפניהם ועדת רכוש כנגד תלמידים שחבלו ברכוש.דנים בתביעו

היא דוגמה ליוזמה שצמחה והתגבשה מתוך התלמידים עצמם. תלמידים  "תוכנית א"ש"

שאינם לומדים בתוכנית 'אשכולות' ביקשו ללמוד יותר זמן בסדרים, אך במקום להספיק 

ש שממצעת בין דווקא להעמיק יותר. הבקשה שלהם הצמיחה את תוכנית א" –יותר 

גם ההעמקה של תוכנית 'אשכולות' לבין משך הלימוד של תוכנית הבקיאות בישיבה. 

 .של התלמידיםשנולד מיוזמתם ושותפותם ם )לאחר מנחה( הוא סדר יסדר צהרי

במקרה כזה תפקיד  .לפעמים יש נטייה של תלמידים להסתלק מאחריות בפועל

הצד , של אחד הצדדים ע שיש אחריות יתרהמבוגרים הוא לא ליפול לתוך האחריות. ברג

תופסים את המושכות ולוקחים אחריות המבוגרים השני מסלק את אחריותו. מבלי משים, 

רק כאשר מתרחש השינוי ולאחר זמן מתלוננים על חוסר אחריותם של תלמידיהם. 

התודעתי הזה, ניתן לקצור את פרות האחריות של התלמידים. בכל פעם מחדש ובכל 

אז מה אתם אומרים? אז מה נעשה? מה יהיה?  :תלמידיםחוזרת אל ההשאלה  תחום,

 .זו בעיה שלכם ולא שלי –צריך להבהיר להם  חבר לכיתהאפילו אם באים להתלונן על 

אני לא המחנך משחרר את עצמו מאחיזה אדוקה במושכות האחריות. הוא יכול לומר: 

לועזית ולא על חולצות מודפסות.  לא על מוזיקה ...אחראי על שערות ארוכות בישיבה

מובן שזו אמירה מורכבת ועדינה יותר, שהרי לא הכל פתוח עד הסוף. אמנם לישיבה יש 

שנקבע ההקשר הרחב בו גם כלפי ההורים. ובכל זאת: לאחר  –אחריות ואמירה חינוכית 

אסור שהגדולים ישתלטו על המרחב של התלמידים. ההבדל בין  –)השדה, הגן(  נמצאים

 ,לישיבה בה נקבע רק ההקשר, הוא כמו ההבדל בין גן חיות ,ישיבה שבה הכל בשליטה

 לבין ספארי בו מתרחשים דברים הרבה יותר טבעיים ומשמעותיים.
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 מקום לכולם – ד. לו"ז שנתי בישיבה

על מנת לתת מקום לכל אחד, יש ליצור מספיק מקומות ואירועים שיאפשרו לתלמידים 

איננה בחיזוק חוזר ונשנה החכמה  טוי את האיכות המיוחדת שלהם.להביא לידי בישונים 

של אותם תלמידים מצטיינים, אלא בהובלת מהלך שנותן מקום להצטיינות של כל 

אירועים קיומם של (, ועילעדות השונות )ראה לומעורבות התלמידים בותלמיד, בתחומו. 

 טח.לעלות על פני השומפתיעים מאפשרים לכוחות חדשים  ,שונים

מחודשי בכל חודש  הוא דרך אפשרית ליישום של הרעיון הזה. הלו"ז השנתי של הישיבה

באופייה. בכל חודש ניתנת הזדמנות לתלמידים שונים  ישנה פעילות מרכזית שונההשנה 

 וכולן מובלות על ידי –להתבלט בפעילויות השונות 

 התלמידים עצמם.

 תפילה –אלול ותשרי  ▪

 מחנה גיבוש –מרחשוון  ▪

 )עליו יורחב בהמשך( 101-מבחן ה –כסלו  ▪

 כתיבת עבודות –טבת  ▪

 סמינריון וערב אומנויות –שבט  ▪

 אירועי פורים וגיבוש כיתתי –אדר  ▪

 מבחן ראש הישיבה וטיול שנתי –ניסן  ▪

לשם הדגמה, מחנה הגיבוש )בחשוון( מאורגן על ידי תלמידי השביעית, בעיקר בידי בעלי 

לים ואלה שאוהבים ויודעים לבשל. מבוסס על ציון כיתתי כוחות ארגוניים, מדריכים טיו

)בכסלו( מוציא לאור  101-ממוצע, שלוקח בחשבון גם את התלמידים החלשים. מבחן ה

את כישרונם של התלמידים החזקים, ואת כוחות התמיכה והסיוע שלהם. בערב 

היום עד האומנויות )שבט( מתבלטים, לא פעם, דווקא תלמידים "חדשים" שלא חשו עד 

כמה הישיבה היא מקומם, ועד כמה הם מקומה של הישיבה. לא פעם מתגלה שהלו"ז 

מחזק ומבליט כישרונות שהיו חבויים בתלמידים נוספים. תגלית זו מאפשרת, לא פעם, 

הכוונה שחרור של תלמידים מקיבעונות או מתדמיתם העצמית. חשוב להדגיש שאין כאן 

נותן הרבה ח שלעלות, אלא שינוי של תנאי השטמראש הקוראת לתלמידים מסוימים 

. בבסיס הלו"ז יש אמונה שדווקא ללא מקום להתרחשות הפנימית של התלמידים

 התערבות "מגבוה" יש סיכוי שכוחות חיוביים יצמחו ויצאו לפועל.

 תכניות לפי התאמה :תלמידים בוחריםה. 

לקים. בחירה מביעה הישיבה מזמינה תלמידים לבחור. בחירה היא גילוי של צלם א

תחושת ביתיות ואחריות, מחזקת את הכבוד ואת האמון. היא תמונת התשליל 

למנטאליות של עבד מול אדון, שמכריע עבורו. אדם מבוגר לא יכול שלא לבחור. לגבי 

הוצאותיו הכספיות, מקום מגוריו ועיסוקו. גם חוסר בחירה היא בחירה. כך גם בנוגע 

קל יותר לתלמידים כאשר בוחרים עבורם וקובעים מה עליהם  לתלמידים. נכון שלפעמים
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לעשות. אולם נטילת הבחירה מחלישה אותם, הופכת אותם ל'ראש קטן'. ההצעה היא 

 ומתוכה להצמיח בגרות וחופש. –להעמיד את התלמידים מול בחירה 

למשל, בזמן בישיבה נעשה ניסיון לאפשר כמה שיותר בחירה, לא רק בתחום הלימודי. 

מסלול של ( 1) באחד משלושה מסלולים, בהתאם לנטייתו:לבחור יכול טיול תלמיד 

מסלול ארוך וקשה של "משוגעים". ( 3)או  ,"מתבוננים"מסלול קצר של ( 2) מיטיבי לכת,

בחירה במסלול איננה העדפה גרידא. העובדה שתלמיד בחר במסלול מתוך הקשבה 

מאפשרת למסלול להיות המסלול שלו.  –לעצמו ומתוך כבוד לאפשרות אליה הוא הולך 

הוא עשוי להביא את עצמו פנימה באיכות חדשה. בחירה מתאפשרת גם בתחומי יצירה 

 שונים, למשל בחוגי הערב: נגינה, כתיבה יוצרת, ציור, דרמה ועוד.

. "אין אדם למד תורה אלא במקום שלבו חפץ". דוגמה מכאן לבחירה בתחום הלימודי

ירת תוכנית הלימודים בסדר ערב. סדר ערב מיועד ללימוד בקיאות. מובהקת לכך היא בח

( תוכנית רגילה: עמוד גמרא בערב במשך שעה 1בפני התלמיד שלש תוכניות לבחירתו: )

( תוכנית א"ש: לימוד מעמיק 3( תוכנית אשכולות: לימוד דף במשך שעתיים. )2אחת. )

ים יש גם אפשרות לחבור בקצב רגוע יותר, גם הוא במשך שעתיים. בפני התלמיד

תוכנית ללימוד עיון ברמה גבוהה. בשנים  –בתוכנית אשכולות ללימודי העיון בבוקר 

האחרונות, יש בישיבה חודש בו מסגרת הכיתות הרגילה )ללימודי גמרא( מוחלפת 

במסגרת של "חבורות": הישיבה כולה מתפצלת לחבורות חבורות. בראש כל חבורה איש 

ישיבתי;  –ת סגנון ואופי הלימוד בו הוא חפץ )לדוגמה: גמרא עיון צוות שבוחר )!( א

בקיאות גפ"ת; לימוד נושאים; לימוד אליבא דהלכתא; ירושלמי; אגדתא וכד'(. התלמידים 

ם" לאחר י"סדר צהריבוחרים באופן חופשי באיזו "חבורה" הם רוצים ללמוד באותו חודש. 

נשי צוות שונים מעבירים בו חוגים מנחה מוקדש ללימוד חופשי של התלמידים, וא

 ניתן לבחור, תורה. גם בלימודי התיכוןשל החלקים נוספים במגע  ,המאפשרים לתלמידים

כנס לשיעורים מסוימים או ללמוד יבחירה של מגמות, בחירה אם לה .במידת האפשר

 , ועוד.ישנם "מסלולים" להרחבת האופקים. באופן עצמי

עוד תכניות לימוד אישיות. בחורים שמסיימים מסכתות חיזוק של הבחירה מצמיח עוד ו

בצורה עצמאית, משתלבים ב"מפעל הש"ס" ובדף היומי או לוקחים קורסים באוניברסיטה 

אישית שעשה תלמיד שחי במסגרת הישיבה מקרינה הפתוחה. במובן מסוים, כל בחירה 

חירה הופכת פנימה על הישיבה כולה, והופכת את תלמידי הישיבה כולם לבוחרים. ב

גם . תלמידים הקימו מסגרת של לימוד דף יומי בהפסקת צהריםלשם המשחק. למשל, 

א ובב ,אפשר לו. בחירה זו תלא ללמוד דף יומיש . בחרבחרזה מי שלא משתתף בלימוד 

. אדם שבוחר מנסה גם לעמוד מאחרי או לבחור אחרת לשנות את בחירתו ,הזמן

 תה נכונה.ישהיא היו( )לעצמו ולחבריהבחירה שלו ולהוכיח 

אמנם, פתיחות לתוכניות אישיות ולמרחב של בחירה דורשת מחברי צוות המחנכים אומץ 

ואמון. בנוסף, היא דורשת ליווי רגיש של תהליך הבחירה, בעיקר כדי לוודא שזו לא 

איננה המובילה השאלה נעשית מתוך פחד או חולשה, אלא ממקום נכון וחזק. משום כך, 

כאן נדרשת עבודת ייעוץ שמסייעת אלא מאיזה מקום הוא בחר.  –" בחר מה התלמיד"

לתלמיד להקשיב לעצמו, ולבחור ממקום נקי ונכון. תהליך כזה מוליד גם הפתעות: יש 
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תלמידים שפטורים מלימודי תיכון, ומאידך, יש תלמידים ששוחררו מלימודי גמרא בבוקר 

 חזק ונכון. כל עוד הבחירה נעשתה בליווי ייעוצי וממקום –

השאיפה בישיבה היא להרחיב את יריעת הבחירה עד למקסימום. לעיתים, הבחירה 

נחסמת מסיבות טכניות וריאליסטיות. אך התמונה מורכבת יותר. לעיתים, בחירה 

מופרזת מכבידה ולעיתים מבלבלת. יתרה מכך: פעמים שהבחירה מתנגשת בערך אחר. 

 אך גם אם מחנך יבחר שלא לתת חופש

נחשפת יכולת הבחירה בשיא  –ירה לתלמידו, עליו לזכור שדווקא דרך מניעת בחירה בח

 עומקה.

 אוכלוסיית התלמידיםו. 

מיהם הלומדים בישיבה? כיצד בוחרים את התלמידים שילמדו בה? ממה נפשך. אם 

הרי שבחירת התלמידים נעשית משיקולים של  –אנחנו מציבים את בית הספר במרכז 

עלינו לענות  –לם, אם רואים בבית הספר כלי שמטרתו לסייע לתלמידים טובת המוסד. או

לשאלה אחת: מיהם התלמידים שמתקדמים דרך בית הספר שלנו? במשך הזמן, כל 

מוסד צריך לוותר על התלמידים שהוא רוצה שילמדו בו, ולשים לב לתלמידים שהוא 

ד בבית הספר שלנו: עד מצליח להועיל להם. כדאי ליצור מדד למידת הצמיחה של התלמי

כמה הוא יוכל להפיק משהות בישיבה? האם הישיבה יכולה לשרת אותו ולהצמיח אותו? 

ראשי תיבות: יכולת צריכת מקור חיים.  –בישיבת מקור חיים קוראים למדד הזה יוצמ"ח 

עלינו לבחון לאיזה תלמיד פוטנציאלי הישיבה תעניק את מה שהוא צריך, ובאילו מקרים 

בחינה של נקודה זו נעשית במשך שנים, תוך "תעבור לידו" ולא תצליח לגעת בו. הישיבה 

מי עובר את הישיבה והיא  :לשאלהמתמדת עם מכוונות ו התבוננות בתלמידים ובבוגרים

 ומתפתח?לא משפיעה עליו, ומי נכנס לישיבה 

מלמד ן רבי נחמישיבות שונות מציעות סוג שונה של מקום, של שדה, של רוח, של משכן. 

דֹוראותנו " ִדיִקים ֶׁשב  צ  " )תורה רפ"ב(. גם ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד הּוא ְבִחינ ת רֹוֶעה – ֶׁשָכל ה 

מחנך לראות אם הוא לא לקח בטעות -אנחנו, אנשי החינוך, שונים זה מזה. על הצדיק

 תלמיד שלא שייך למשכן שלו. אז, מחובתו לחפש עבורו משכן מתאים יותר. מכאן שאין

"זריקה" של תלמיד מהישיבה, אלא הכרה בכך שזה לא "המקום" שמתאים לו. שינוי 

תודעתי אמיתי של הנקודה הזו )ולא רק מן השפה ולחוץ( נעשה מתוך רגישות ומתוך 

ניסיון שלא לגרום צער לתלמיד שעדיין מחפש את מקומו. תודעה מן הסוג הזה נובעת 

כל אחד מתאים לישיבה, והישיבה לא מתוך ענווה. היא מבוססת על ההבנה, שלא 

 מתאימה לכל אחד.

יש להכרה הזו השפעה ישירה גם על בחינות הכניסה לישיבה. מה בוחנים? מה 

מחפשים? מה היחס בין ציונים לבין קווי אופיו ומידותיו של תלמיד? בישיבה שלנו, 

גם למשל, עצמאות וחופש בחירה מרכזיות. לפיכך, אנחנו מחפשים את הדבר הזה 

בבחינות הכניסה. נכונה הטענה שאנחנו מוגבלים ביכולת השיפוט של תכונות מעין אלו 

על אחת כמה וכמה(. ובכל זאת חשובה  13-14בבחינות הכניסה )ולנערים צעירים בני 

היכולת של ישיבה למקד את האיכות שהיא מחפשת, תהיה אשר תהיה. החיפוש לא 
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תר את אלה שהישיבה הספציפית הזו היא נעשה מתוך יוהרא, אלא מתוך ניסיון לא

מקומם. כשם שבית ספר לציור לא יצמיח אדם שאינו מתעניין או מוכשר באומנות, כך 

שרוצה לשכלל את יכולת הבחירה העצמאית ואת אנושיותם של  –הישיבה שלנו 

תיתן לתכונות האלו ביטוי גם בתהליך הקבלה. על סמך האיכות הייחודית של  –תלמידיה 

 בה גובשהישי

 וסימניו העיקריים הם: משמעת עצמית, ערנות ובולטות –מדד ה"יוצמ"ח" 

 בתחום כלשהו.

עשויה תהליך הקבלה לישיבה כולל כמה שלבים שמכוונים למציאת התלמידים עליהם 

התלמיד נכנס  . בכך. את בחינות הכניסה עצמם אנו שולחים הביתהלהיות לנו השפעה

גם לעובדה שסומכים עליו במאה אחוז.  אמון שיש בה., לשל הישיבההחי למגרש מייד 

חשוב לנו שגם תלמידים הלומדים כעת בחינת הבית משמעותית ביותר. התגובה שלו ל

משום שלהם יש עין רגישה ובדוקה. ביכולתם  בישיבה יהיו שותפים לתהליך הקבלה,

שיותר חשוב שהתלמידים הנבחנים ייחשפו כמה להצביע מי מתאים יותר ומי פחות. 

החיים ביום הבחינות התרחשות שמשקפת את שתתחולל ו ,לאווירה של הישיבה

תלמידים " כך שסלקציה טבעיתחשוב בעיקר משום שהוא מאפשר "בישיבה. הדבר 

נו גם לרצורבה מתאים להם. אנו מתייחסים ברצינות  אמנם יחליטו בעצמם אם המקום

להיכנס לישיבה ובמידה והוא יודע  של תלמיד ללמוד בישיבה. במידה ותלמיד רוצה מאוד

מאוד חשוב גם להתייחס רצונו משמש מעין פרמטר.  –לספר מה הוא מחפש בה 

לא פעם, אנחנו מבקשים אם הן נכתבות בצורה אמיתית.  – להמלצות על תלמידים

מהורים להמליץ על ילדיהם. עבור כולם זו התנסות חשובה. על אף שאין הורים 

ר של הילד בעיני הוריו חשוב לנו, כמו גם יכולתם של ההורים "אובייקטיביים" התיאו

 להבין את ההתרחשות הייחודית של הישיבה.

 שכלול האינטליגנציה הדתית :מחינוך דתי לחינוך לדתיותז. 

לפעמים עושה רושם שהמימד הדתי בחינוך כרוך בעיקר בעבודה על גבולות ועל 

ת חינוך דתי כרוכה בפתרון בעיות, "שמירת מצוות". מרבית הלבטים והחשיבה אודו

ובלבטים סביב שאלות מעשיות. הנחת המוצא היא שיש משימות דתיות אותן צריך 

על שם  –למלא. בדרך חידוד אפשר לקרוא לחינוך דתי כזה "חינוך לשמירת מצוות" 

השיטות שיש לנו לשמור על המצוות שעומדות לברוח לנו, לתלמידים. לרשות מחנכים 

עי שמירה רבים: גדר הפרדה, שביל טשטוש ומשמר הגבול. גולת הכותרת עומדים אמצ

של הדגשת גבולות דתיים בחינוך היא, כמובן, סימון הקו האדום שלנו. אולם שמירת 

הגבולות היא רק חלק קטן מן המערך הכולל של חינוך דתי. חינוך לדתיות לא יכול 

, בראש תורה ומצוות הםלהתבסס רק על שמירת גבולות וביצוע משימות דתיות. 

בישיבה, המושג חינוך "לשמירת מצוות" הוחלף בחינוך "לקיום  .עניין קיומיובראשונה, 

 לשון קיומית. שמירת המצוות היא ביטוי מסוים לקיומנו הדתי. –מצוות" 

השאלה אותה צריך להעמיד במוקד היא: מה זה להיות בן אדם דתי? איפה המחשבות 

שמירת מצוות אם ההשקעה העיקרית היא ב ?שלו נמצאת שלו נמצאות והיכן הנפש
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ואפשר להשקיע צריך זה העיקר: שעובר הוא שהחינוכי גבולות, המסר ובהקפדה על 

 . אם המוקד בנוי סביב הפיכתפחות בפנימיותנו

, תודעתי התורה והמצוות לעניין קיומי, עובר מסר שהחיים הדתיים מלאי תוכן פנימי

 ונפשי.

? נמצא בתפילה נוכחות. האם התלמידנוך לתפילה יכול להתמקד בהחיהנה דוגמה: 

ועונה 'יהא שמיה רבא'  אם הוא עומד בקדיש ובחזרת הש"ץהאם הגיע בזמן או לא? ה

זו תפילה". חינוך אמיתי לתפילה שם את הדגש על נשמת  –בקול רם? "עבודה שבלב 

חינוך לתפילה מורכב '. החינוך לתפילה הוא קודם כל בהבנה מהי עמידה מול ההתפילה. 

גם מחשיפת תלמידים למצבים פנימיים שונים של עמידה מול ה': הכרת הטוב, השתוות, 

התפעלות, תחנונים, אמירת תהלים. את האופנים השונים של התפילה צריך ללמוד 

בישיבה לא מחנכים לתפילה דווקא בשיעור תפילה, אלא משקיעים בנושא זה להכיר. 

דוגמה, אחת הבעיות המרכזיות בתפילה היא חוסר האמון שלנו מכיוונים שונים. ל

יה הקיומית שמישהו מקשיב לו, ומתוך כך יהחוו יןא ,לאדם שמתפלל . במילים.בדיבור

בין בני אדם,  התפילה מאבדת את האמון שלה. אם יש בישיבה הקשבה אמיתית וטובה

זו אחת הדרכים לחנך  אזי נלמדת ומופנמת חוויה בה יש למילים שלנו תוקף ומשמעות.

כך גם בתפילה. למידה  .דרך המרכזית לחינוך היא דרך חיקוילתפילה. חשוב להוסיף: ה

התלמידים גם  –בהם מתפללים אם . המדריכיםמהר"מים ושל תפילה פנימית מתחילה מ

 ילמדו להתפלל.

של  ודוגמה נוספת: לימודי אמונה. אמונה היא מרכיב מרכזי באינטליגנציה דתית. בעולם

ריבוי אינטליגנציות אפשר לדבר גם על אינטליגנציה דתית. נושא כמו אמונה בהשי"ת 

עובר אל התלמידים בערוצים רבים. לא רק דרך שיעור מחשבת ישראל. אמונה היא עניין 

יחס אישי  –פנימי. אמונה בקב"ה היא הידיעה שהעולם מונהג, ויש בו השגחה פרטית 

את ההרגשה הזו ב"עולם קטן" של חבריו ובצוות הישיבה, במקום ניכור. אם תלמיד חווה 

ביחס לקב"ה. לעומתו, תלמיד שחי  –מתחזקת בו הכרה של אמונה גם במעגל גדול יותר 

בעולם מנוכר, מתרחק גם מהקב"ה משום שהחווייה הקיומית הבסיסית שלו, היא של 

את ההכרה ואת עולם מנוכר. מחנך שעובד על שיחות אישיות עם תלמידיו, מחזק בהם 

הביטחון בכך שלקב"ה איכפת מהם. העבודה החינוכית, אם כן, הופכת לצינור של 

הידבקות בקב"ה. ועוד: את האמונה הקיומית שלנו אנחנו מעבירים הלאה לתלמידים. 

אפשר לנסות ולהעביר  –במידה ונחווה את הקב"ה כמי שמאמין בנו )"רבה אמונתך"( 

 את זה הלאה, לתלמידים.

שדתיות איננה חלק מסולם הערכים  כךסף ומרכזי של החינוך לדתיות הוא ההכרה בפן נו

איננה ערך ברשימת ערכים. במערכת החינוך יש נטייה "לקדש" נושאים ותכנים שלנו. 

חינוכיים ערכיים כמו "שנת חסד", "שנת אהבת ישראל" או "שנת יראת שמים". 

אין כאן אידיאולוגיה של זה קורה. . התרחשות רוחניתאינטליגנציה דתית מבוססת על 

 .חיים שלמיםדתיות היא  .קיום מצוות, שמירה על ארץ ישראל, ותורה עם דרך ארץ

ליהדותנו ולתורה עובר דרך האוויר, דרך הרוח, לא דרך התכנים. בישיבה, קשר שלנו ה

אנחנו משתדלים להִשיב רוח ואוויר יהודי. העמדה החינוכית לדתיות איננה לגרום 
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למיד להפנים יהדות )"היא נמצאת בתוכו"(, אלא ללמד אותו להימצא בתוכה. שהיא לת

 וכןניתן לומר כי המעבר מרמת האידיאולוגיות לרמת החיים הוא מעבר מתמקור החיים. 

במקום לעסוק בתכנים יהודיים, יש העמקה בתכונות הנפש. מושם דגש מרכזי . נהלתכו

במרחב מוגן )בלי"ץ = בלי ציניות(, עבודה על נושא על עבודה נפשית: התוועדויות, דיבור 

התפילה גם באמצעות תפילות כיתתיות ועידוד התבודדויות. שמים לב לנשמה. למידות 

ולתיקונם. גם באמצעות שיחות אישיות או בתשובה ציבורית. גם ניגונים וסיפורי חסידים 

 הם חלק מהותי ויומיומי בחיי הישיבה.

 ה צוות וניהולמבנ – מצוות לצוותאח. 

. כשם שהתלמידים הם שותפים ובוחרים, מאוד חשוב שהצוות ידע שהישיבה היא שלו

כל מי שהוא שותף בה. התודעה הזו קודמת לשאלות ניהול. היא יוצרת כוונה ומכּוונות. 

יש לו יכולת השפעה על הנעשה בישיבה, ועל עתידה, שנמצא בישיבה צריך להרגיש ש

תקדמות וצמיחה אישית. לשם כך, מתקיימים בישיבה מפגשים שהוא נמצא בה –ובעיקר 

 קבועים בין חברי הצוות,

השתלמויות אישיות של חברי הצוות בישיבה ומחוצה לה, וגם ימי חש"ק )חשיבה קדימה( 

 מרוכזים.

עליו להכיר בכך ולחוש שהערך  .המיוחד שלו בישיבה וצוות יש אחריות על קול חברל

י בחיי הישיבה. מתוך כך, הצליל הייחודי שהוא משמיע הולך המוסף שלו בא לידי ביטו

ומתברר לו במהלך שהותו בישיבה. עם הזמן ועם התבהרות איכותו המיוחדת, יש לו 

יותר ויותר מקום להשמיע את קולו, להוציא אותו לאור. בהקשר הזה, תפקידו העיקרי של 

יווצר. כאשר נוצר חלל המנהל הוא לפנות מקום. לצמצם את עצמו, ולאפשר לכלים לה

פנוי, אנשים מביאים את עצמם פנימה, רוצים להעניק ולתת. התהליך הזה מרכזי וחשוב 

מאוד בבנייה וגיבוש צוות מחנכים. הפיכת חברי הצוות מ"קבוצת עבודה" לחבורה. 

לצוותא. חשוב להדגיש: צוות לא "מוצאים" אלא בונים אותו לאורך זמן. תהליך הבנייה 

תהליך בו כל חבר בצוות מוצא את מקומו, מזהה את ההזדמנות האישית  הוא מתמשך.

 שלו בישיבה, הולך ובונה. הולך ונבנה.

בכדי לעגן את צמיחתו האישית של חבר צוות ואת השקעתו בעתיד, חלוקת הזמן שלו 

, כמו היחס בין שבת לימי המעשה. זמן שמוקדש 1:7בישיבה בנויה בהתאם: יחס של 

דאתי". בפרק הזמן הזה חבר הצוות משקיע בעצמו, בעתידו. הזמן לעיסוק "בעלמא 

מיועד למחשבות, דמיונות, רצונות, תקוות ותפילות. הוא עוסק בדמיון ובחלום: איך 

הדברים יכולים להיראות? לאן התלמידים עשויים להגיע? זו השקעה בעתיד מתוך 

ידו של חבר הצוות בכיר אמונה חיובית בפוטנציאל הצמיחה שלו ושל תלמידו. ככל שתפק

יותר, עליו להיות מושקע יותר ויותר בדמיון. מנהל או ראש מוסד כדאי שיהיה עסוק, 

 גם בעתיד בלתי צפוי, שיגיע דרך נס. –בחלק ניכר מזמנו, בעתידו של בית הספר 

בדומה לחשיבותם של יסודות וגוונים שונים בעשייה החינוכית, גם גיוון בין אנשי הצוות 

יותר. הכוונה היא למגוון ושונות בדעות, באופי ובדרכי ההנהגה. צבעוניות מן חשוב ב

הסוג הזה מאפשרת לתלמידים שונים לבחור בדמות אחת )לפחות( שקרובה ללבם. בפני 
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התלמיד נפרשות אפשרויות שונות לבחירת דמות מתוך הצוות, איתה הוא יוכל 

שי במבנה צוותים של כיתות: לכל להזדהות. למצוא מקום. הרעיון הזה מקבל ביטוי ממ

כיתה מורכב צוות שמבוסס על ר"מ, רמ"ש )ר"מ משנה(, מדריך, ר"מ ערב, משיב )בסדר 

ערב(, ר"מ צהריים )על לימודי התיכון(. תשומת לב מיוחדת מופנית לגוון הפנימי גם 

בתוך צוות גרעיני של כיתה אחת. הרעיון הזה שופך אור גם על חשיבותם המרכזית של 

צוות היועצים בישיבה. צוות הייעוץ מורכב מסגנונות שונים של מפגש )מילולי, לא מילולי, 

 שוב, על מנת לאפשר מגע ושיח עם מגוון רחב של תלמידים. –אלטרנטיבי וכד'( 

 התוועדויותט. 

העמדות ישיבה חסידית הוא ההבדל בין לאחד השינויים המרכזיים בין ישיבה ליטאית 

בשפה גיאומטרית, אפשר . יה וסמכות מול שותפות, בגובה העינייםהחינוכיות: היררכ

לדמות את התמורה כמעבר מקו למעגל. אחד המוקדים המרכזיים להתרחשות 

"מעגלית" בישיבה הוא בהתוועדות. התוועדות חסידית היא מקום שמחזק את מעגל בני 

שיוצאים מן הלב, החבורה. מקום בו כל אחד יכול להתחזק ביכולת שלו לדבר דברי תורה 

 ולעסוק בעבודת ה'.

יש פער גדול בין השפה המדוברת בבית המדרש ובשיעורים )"שפה של תורה"( לבין 

בפנימייה, בחדר האוכל ובהפסקות.  –בינם לבין עצמם  –השפה בה החבר'ה מדברים 

ההבדל הזה משקף את המתח ואת הפער בין "תורת אמת" לבין "חיי עולם נטע בתוכנו". 

גם  –בכל מיני צורות  –העצים ולהצמיח לו להקשיב לפער הזה ולעבוד על מנת עלינ

יש זמנים בהם תורה מדוברת, בשפה אישית ויומיומית, תורה שנטועה בתוכנו. אמנם, 

", הקשר ושפה ברורים. זהו, למשל, תפקידה של שיחה בישיבה, או מקיפים"אנו יוצרים 

על בה התלמידים לומדים. הם מגדירים את -של שיעור כללי. אירועים אלו יוצרים שפת

המרחב וגם את השפה. אולם תפקידה של ההתוועדות איננו בעבודה על העולמות 

העליונים. ההתוועדות לא מגדירה שפה אלא מעוררת את הדיבור של התלמידים, באשר 

נפש, רוח, נשמה( של  –הם, בדברים שבקדושה. פוגשים את הרבדים הבסיסיים )נר"נ 

 ידים, במקום בו הם נמצאים.התלמ

. יש דרכים גם לכוון את האוויר, ליצור כלים לקבלת האור. לכל התוועדות יש אוויר מסוים

ההכוונה העיקרית היא לשים לב לסגנון הדיבור ולכוון לשפה פנימית ואוטנטית. 

בהתוועדות חשוב למשתתפים, יותר מכל, לא לשמוע עוד מילים על... חשוב להם לחוש 

שאם לא כן, החווייה היא שדברי תורה יצאו  –מיין נוקבין(  –ררות מלמטה )מ"ן התעו

רלוונטי  –לבטלה, ופגמו. תלמידים לומדים לדבר מתוך עצמם, דיבור אישי ופנימי 

ואמיתי. כשהוא שומע אחרים מדברים כך, מתעורר לבו. מתעוררת אצלו התורה שנטועה 

 מי.וגם הוא מצטרף למעגל של דיבור פני –בו 

להתוועדות יש מנחה, שמכיל ומוביל את ההתרחשות במעגל. בשלב ראשון, עליו להכין. 

לבוא עם נושא. בישיבה עורכים התוועדות בראשי חודשים. בדרך כלל מתמקדים בנושא 

השלב הבא מסוים, ומזמינים עליו דיבור ממקום אישי, למשל: הארת פנים או עין טובה. 

הוא מה  – שעולה בחדרבכך שכל מה  אמונה אמיתיתעל עבודה פנימית של המנחה הוא 
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שצריך לעלות. אמונה מן הסוג הזה כרוכה גם ביכולת להרפות מן הנושא, ולהקשיב 

להתרחשות בחדר. במהלך ההתוועדות, תפקידו העיקרי כרוך במיומנות דקה של 

זי הקשבה ברמה גבוהה. ובדרך כלל, מיומנויות עדינות של הנחיית קבוצה. כלי מרכ

הדהוד של מה שנאמר, מתוך כבוד למילים של הדובר. קשה  –בהתוועדות הוא "שיקוף" 

מאוד להקשיב לאחרים, והשיקוף שומר על המרחב בינינו, נותן כבוד ומקום אמיתי 

לאחר. כלל הוא, שהכלים מופיעים בהסתלקות האורות. כך גם בשיחה. כאשר אדם 

מופיעים יחד. אך כשהוא מסיים את דבריו,  האורות והכלים –מדבר באופן אישי ופנימי 

לא פעם, האורות מסתלקים ונותרנו רק עם הכלים. החזרה על דברים שנאמרו דרך 

שיקוף ָשָבה ומאחדת בין "האורות" )מילים שנאמרו, כוונות( לבין "הכלים" המילוליים. 

ת הקשבה עדינה ומכוונת בהתוועדות עשויה לחשוף את הנושא שכבר קיים בחדר. א

ההתרחשות. נקודה זו מבוססת על הנחה שלא מנחה ההתוועדות קובע את הנושא 

הנושא והתשובות כולן כבר נמצאות. כך גם בשיחה אישית: "מים  –הפנימי שעולה 

ה(. העצה, הידע והתשובות  ,עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה" )משלי כ

 ם.נמצאים כבר. חכמת ההקשבה כרוכה ביכולת לדלות אות

מובן שאין כאן אפשרות להתמקם באמצע. ? מעגל כזהב מקומו של המנחהמה לסיכום, 

בין יחס מעגלי. אין ההבדל בין הירארכיה לאי אפשר לשבת באמצע המעגל. בכך נעוץ 

 ריכוזיות, אין ישיבה במרכז, או מעל. יחד עם זאת, בר

והיא עצמה  –ור שהנחיית ההתוועדות כרוכה בשימוש בכלים )בעיקר של הקשבה( 

מקנה למנחה תפקיד ייחודי. אולם, תפקידו איננו לשלוט או לקבוע את ההתרחשות, אלא 

פעמית של -לצבוע את צבעי הרקע. לשמור על מקום פנוי, פתוח וסקרן להתרחשות החד

ההתוועדות הזו. כאמור, תפקידו של המנחה בהתוועדות דומה ונושק לתפקיד של מנחה 

חידוד ניתן להוסיף, שבזמן שהיה בעולם שלטון מלוכני היה בדרך קבוצות דמוקרטי. 

שצורת השלטון המלוכנית הוחלפה בדמוקרטיה, מאז אך  ".מלך מלכי המלכים"הקב"ה 

כשל מנחה גם הקב"ה חדל להנהיג אותנו בכוח. מעתה, הופעתו השכיחה והרגילה היא 

כיום התגלותו היא  אך. קבוצה. במדבר, למשל, ה' הנהיג את עם ישראל בעמוד אש וענן

בקשה מאתנו שנשקף אותו, כביכול. מורים רבים נשארים גם בימינו בדגם דרך בעיקר 

רלבנטיים מבחינת התלמידים. נראה הופכים, לא פעם, ללא ולכן הם  – הישן, של מלכים

דרך הכוונה  ,כי ההתמודדות המרכזית של מורה כיום צריכה להיות דווקא כמנחה קבוצה

 או דווקא של תוכן.של האוויר ול

 אמוןי. 

במילה "אמון" אפשר לזהות ליבה פנימית שמכוסה במעטפת חיצונית. המעטפת קשורה 

כהיפך משקר. במובן זה,  –כלומר: אמירת אמת. אמון  –למשמעות היומיומית של "אמון" 

דאגתם העיקרית של מחנכים היא למנוע את הפיכת השקר לשפה מקובלת איתה 

ובל לחשוב שהבעיה מתחילה בשקרים של תלמידים. אולם, לא משתפים פעולה. מק

 –שקר מסיבות שמתחילות מהם -פעם צוות המחנכים נכנס לסחרור סביב שאלות אמת

מוציאים שקר. על  –מכך שהמורים לא מאמינים. הניסיון מראה שאם מכניסים חוסר אמון 
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ק. שהם לא שפה ששקרים אינם חלק מהמשח –צוותי מחנכים לשדר, באופן חד משמעי 

מקובלת. כיום, לא צריך לדבר על זה בישיבה באופן גלוי וישיר. כבר בכניסה לישיבה 

 )דרך מבחני הקבלה שנעשים בבית( השפה היא שפת אמון.

מעין ליבה. אמון אמיתי ופנימי קשור לאמון  –יחד עם זאת, ישנו רובד פנימי יותר לאמון 

בנטייה להתחדשות ויצירה. מחנך שמאמין  –בכוחות הצמיחה והגדילה של התלמידים 

בכוחות הללו אצל תלמידיו עסוק, בעיקר, באפשור. ביצירת תנאים וקרקע פורייה 

לצמיחה. מבט של אמון הוא מעט מן האור שדוחה הרבה מן החושך. כשתלמיד מביט 

 שאלות האמת והשקר הופכות חיצוניות. –בעיני המחנך שלו ורואה את האמון בעיניו 

 בחן המאה ואחדמיא. 

הוא אחד משיאי ההתרחשות בישיבה. בכל שנה,  דמבחן המאה ואחכבר כמה שנים ש

לקראת חנוכה, מתקיים בישיבה מבחן מקיף וגדול על כל חומר הלימודים שנלמד 

מתחילת השנה בגמרא, בעיון ובבקיאות. חנוכה הוא זמן שמעורר "למלחמתה של תורה" 

ידי כל המחזורים נבחנים, והתוצאות נאמדות בממוצע וללימוד תורה אינטנסיבי. כל תלמ

מחזורי. כלומר: הציון הקובע הוא ממוצע הציונים של כלל תלמידי המחזור. התחרות היא 

המבנה הזה מתסיס את הלמידה  הפרס למחזור הזוכה הוא טיול מחזורי.בין מחזורית. 

צחונם תלוי בסיוע בתוך המחזור: תלמידים "טובים" שכוחם בלימוד גמרא יודעים שני

לחבריהם בכיתה. ההתרחשות סוחפת. כולם נעזרים בכולם. תלמידים מכינים, בכוחות 

עצמם וביוזמתם, מבחנים לדוגמה, מתרגלים את עצמם, מחליפים חברותות נוצרת 

 זרימה טבעית וסוחפת של לימוד.

ם עצמי אלא במבחן ה'מאה ואחד' יש גם חינוך לאחריות. לימוד תורה איננו עבור עצמי וע

תה יכיצד בוחן אותנו הקב"ה בלימוד התורה? האם הוא בוחן כל כ"בשם כל ישראל". 

בנפרד? את ישיבת מקור חיים? את כלל הישיבות התיכוניות? מובן, כי ככל שעולים גבוה 

שיש  ,יותר האחריות כבדה יותר. דרך מבחן בו יש "ממוצע מחזורי" מבינים המצטיינים

והם מבינים גם שציון נמוך איננו רק חולשה של בעל הציון  .אחריםלהם אחריות גם על ה

זו דרך זה איננו לימוד תורה של היחיד אלא של המחזור כולו. או בעיה שלהם גרידא. 

 ללמוד באופן ממשי וחי, את המשמעות של אחריות ואכפתיות לקבוצה.

ן גם מימד של בהכנות למבחן מופיעות אנרגיות לימודיות שדומות ל"משחק". שיש בה

"תורתך שעשועי". ההכנות למבחן משלבות אנרגיות של שעשוע ומשחק, בתוך לימוד 

לשון חשק.  –תורה. אלה אנרגיות טבעיות שטבועות בנפשנו, כוחות של משחק. משחק 

בלימוד "משחקי" יש מימד בולט של "תורה לשמה". ייתכן ומשחק הוא הפעילות הכי 

. ילדים משחקים כדורסל "לשמה" )בניגוד לשחקני "לשמה", הכי נקייה שאדם עושה

 ואת האנרגיות הללו אפשר לשלב בלימוד תורה. –כדורסל מקצועיים( 

ומה עם התחרותיות שנוצרת? זו תחרותיות מתוך משחק, והעובדה שהמבחן אינו אישי 

את מושג התחרות. בנוסף, נכנסים לתוך המשחק הזה הרבה מרכיבים של  דמרככת מאו

נוסף על הממוצע המחזורי יש גם נבחרות ייצוגיות וחידון פומבי, שתפקידן . בומורצחוק וה

 ולהעמיד בפניהם סטנדרטים גבוהים בלימוד וידיעה. ,אמביציה ,ליצור למצטיינים בלימוד
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 תכניות לימודיםיב. 

 –שימת לב מיוחדת מוקדשת בישיבה ללימוד גמרא הדרגתי, עצמי  לימודי גמרא.

בו וליכולותיו של כל תלמיד ותלמיד. לימודי הגמרא מתחלקים ללימודי ומותאם לנטיית ל

עיון )בבוקר( ולימודי בקיאות )בערב(. בלימודי העיון משתדלים לתת מקום לסגנונות 

שונים. מאפשרים לתלמידים מצטיינים ללמוד במסגרת "אשכולות". למתקשים, נבנות 

טי, לימוד בחבורות קטנות וגם על ידי לימוד פר –מסגרות שונות של עזרה ותמיכה 

בעזרת תוכנות מחשב )דוגמת "גמרא ברורה"(. בלימוד בקיאות מושם דגש עיקרי על 

לימוד עצמי באמצעות חברותא מכיתה גבוהה יותר לתלמידים חדשים, וגם באמצעות 

 מבחנים שנערכים על ידי התלמידים עצמם.

ד, שמשקיע זמן ומחשבה בדרכים התוכנית נבנית על ידי צוות תנ"ך מיוחלימודי תנ"ך. 

להעמקת הידע, הזיקה והקשר של התלמידים לתנ"ך. גם כאן חלק גדול מתוכנית 

הלימודים מבוסס על לימוד עצמי. לשם כך פונו סדרים מיוחדים ללימוד תנ"ך, סדר נוסף 

 ללימוד עצמי בפרשת שבוע. בנוסף, ישנם

ם לסיורים לימודיים בעקבות ועם שיעורים לתוספת עיון והעמקה. מידי פעם, יוצאים ג

 התנ"ך.

לימודי האמונה בישיבה מתרחשים בשיעורי פתיחה וסגירה בכל כיתה. לימודי אמונה. 

בכוחות  –בזמן סדר צהריים, תלמידים רבים לומדים ספרי חסידות, מוסר ומחשבה 

עצמם. מתקיימים חוגים שונים עם אנשי צוות הישיבה במגוון עשיר של זרמים 

ים. גם שיעורים ושיחות עם רבנים מחוץ לישיבה הם חלק מתוכנית לימודי מחשבתי

ללימוד חסידות ת שחרית שמוקדשים תפילהאמונה. בנוסף, מתקיימים חוגים לפני 

 ולהכנה לתפילה.

גם לימודי הלכה נעשים בלימוד עצמי. ישנו סדר הלכה מיוחד לאחר לימודי הלכה. 

עצמם בתוכנית של לימודי הלכה שנתית  תפילת שחרית תלמידים מתקדמים בכוחות

לימודי בתחילת השנה מקבלים התלמידים חוברת הכוללת את תכנית שנקבעה מראש. 

תלמידי הישיבה מתקדמים  .שאלות מרכזיות על הנלמדההלכה השנתית, ביחד עם 

ומדי כמה שבועות נערך מבחן על ההלכות שנלמדו. בכתה ט' בחוברת בלימוד עצמי. 

המוקד מקיפה חלקים נרחבים מתוך קיצור שלחן ערוך, ובכתות הגבוהות  תכנית ההלכה

אם מי מהם מעוניין ללמוד  :גם כאן יש מקום לבחירה של תלמידיםעובר למשנה ברורה. 

הדבר מתאפשר בתנאים מסוימים.  – ערוך השלחן, ילקוט יוסף, או ספרים אחרים

ם בנושאים אקטואליים בהלכה. בישיבה יש "פוסק הלכה ישיבתי" שמעביר שיעורים קצרי

הישיבה מעודדת תלמידים ואנשי צוות לפנות אליו בשאלות. מעת לעת הוא מפרסם גם 

שו"ת הלכתי על לוח המודעות בישיבה. יחד אתו, ישנה גם "וועדת הלכה" מקרב 

התלמידים שרואה את תפקידה בעידוד המודעות ההלכתית בישיבה. הוועדה יוצאת מידי 

סביב נושאים הלכתיים יומיומיים: נטילת ידיים שחרית, מבצע בדיקת פעם, במבצעים 

 תפילין, חיזוק הכשרות ואף אפיית מצות לקראת פסח.

בלימודים כלליים קיים מתח מתמיד ומכונן בין לימוד "לשמה" לבין לימודים כלליים. 

נסים לימוד הישגי לקראת בגרות. על מנת לשמור גם על צד ה"לשמה" בלימודים אלו, מכו
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בכל שנה ימי עיון והעשרה, בנושאים שונים. בנוסף, ישנם שיעורי בחירה ו"מסלולים" 

י'(. גם כאן מודגשת בחירה והתאמה אישית: בין לימודים הומאניים -)בכיתות ט'

לריאליים, וכד'. לא פעם, מגמות הלימוד נבנות בהתאם לבחירת התלמידים. המטרה 

ות בהן העולם מדבר, ולחזק את יכולתם להתחבר היא לפתוח בפני התלמידים שפות שונ

 ולהתקשר

 לעולם שסביבם.

בלימודים כלליים עומדים כל הזמן על המתח בין הלימוד "לשמה" לבין הלימוד לקראת 

בגרות. לפיכך, משתדלים באמצעות ימי עיון והעשרה בנושאים שונים, שיעורי בחירה 

ת לחשיבות הדברים מצד עצמם, לימוד י'(, להגביר את המודעו-תות ט'יו"מסלולים" )בכ

גם מאפשרים  ,מובןכהשפות השונות בהם העולם מדבר, ויכולת החיבור והקישור לעולם. 

 בחירה בין לימודים הומניסטיים ללימודים ריאליים, ובונים את המגמות בהתאם.

 " )פרק מורחב(תהיפרצוף הכ" :שדההמורה בכתה כבעל יג. 

כזי שעומד לרשותו של מחנך הוא חיוניותו. האנרגיה שלו. המשאב המראנרגיה. -חיוניות

יש מפגשים שטוענים אותנו באנרגיה, ויש רבים ששואבים אנרגיה. על מנת לאפשר 

נכיר כלי  –נגיעה קצת יותר מוחשית עם המשאב האנרגטי שאנחנו מביאים איתנו 

לשים אליה  שנקרא "פרצוף הכיתה". זהו תרגיל שמכוון אותנו לחשוב בשפה אנרגטית.

 כמוקד מרכזי שמכוון את עבודתנו. –לב 

 יותר מאשר אוסף הפרטים שמרכיב אותם.כיתה, מחזור או ישיבה הם  הכיתה כשלם.

הם שלם אורגאני, חי. ביניהם מתקיימים יחסי גומלין כמו איברים בגוף. ההבנה הזו נכונה 

נקרא  –ו. לשלם גם לגבי ישיבת צוות, משפחה, או החלקים שמרכיבים את סדר יומנ

 מורה על סדר מיוחד או חוקיות מיוחדת בין מרכיביושמונח רוחני,  " הואפרצוף"פרצוף". "

שעשויה לשמש אותנו גם כמשל,  –של השלם. בשורות הבאות נתמקד דווקא בכיתה 

לפרצופים נוספים. העיקרון הבסיסי בעבודה עם פרצוף הכיתה הוא, אם כן, התבוננות 

לם. גם גופנו הוא אורגניזם שבין איבריו יחסי גומלין תמידיים. בשיטת בכיתה כגוף אחד ש

פלדנקרייז מטפלים בבעיה רפואית שממוקדת באבר אחד דרך הפניית מגע טיפולי דווקא 

דרך הרגל. כאב נובע מהתקשות של  –לאבר אחר. בכאבי גב מטפלים, לא פעם 

הרפיה של השרירים. יתר על מקום הפגיעה. לכן נדרשת -השרירים שמגנים הגנת

עובדים דרך מקום אחר שמשחרר את מקום הכאב. ההבנה שטיפול באבר בריא מסייע 

מרכזית לעבודה עם פרצוף  –בריפוי אבר כואב, ושטיפול באבר אחד מסייע למכלול כולו 

 הכיתה.

למחנך שעובד עם כיתה ועם פרצוף הכיתה, צריך להיות תפקיד של מאמן אישי למחנך. 

שמלווה אותו, מדריך אותו, ולוקח על עצמו את האחריות הניהולית לשלבי  מאמן: מנהל

העבודה עם הפרצוף. מדובר בליווי והחזקה של תהליך, עם מערכת יחסים בין שניים. 

למעשה, פרצוף הכיתה הופך לכלי מרכזי ביחסי תמיכה, ליווי והדרכה בין מנהל לבין איש 

וות המחנכים שלו כ"כיתה" שלו. תפקידו להעצים צוות חינוכי שלו. מנהל יכול להביט על צ
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ולגדל אותם. לעיתים קרובות, היעזרות בכלי עבודה כמו פרצוף הכיתה מכניס את 

 העבודה המשותפת להקשר מכוון ופורה.

יסוד חשוב נוסף הוא לזכור שהפרצוף הוא מעין מתי משתמשים ב"פרצוף הכיתה"? 

C.T. יתה כולה. המשמעות הראשונה היא שלא של החוויה הסובייקטיבית שלנו את הכ

עושים פרצוף סתם כך, ולא מרבים להשתמש בו שלא לצורך. עושים אותו בתדירות 

נמוכה, בעיקר ברגעי משבר, קושי או שאיבה אנרגטית חזקה במיוחד. עבודה עם הכלי 

הזה דורשת, כאמור, גם ליווי ותמיכה רציפים של מנהל )"מאמן"( שלוקח את האחריות 

וחשוב  המהלך, 'על עצמו'. גם זו סיבה לבחור להשתמש בפרצוף הכיתה במשורה.על 

לזכור: המטרה היא לתת ביטוי גלוי ותקשורתי של התחושה הפנימית של המחנך. כדאי 

לתרגל את המבט האנרגטי שלנו על המציאות. חשוב  –לנו להתרגל לשרטט את זה 

ונזר. תמונת מצב אינטואיטיבית, ששיבוץ התלמידים בתוך הפרצוף יהיה כנה, ולא מצ

ישירה וחסרת פניות. כמו שזה נחווה מהבטן. תהליך כזה לא דורש חישובים וחשבונות. 

-דקות לכיתה שלמה. עושים את זה בלי לחשוב. בלי שיפוט ובלי טוב 5עד  –הוא קצר 

 רע.

 איך עבודה אנרגטית עם "פרצוף הכיתה" נראית? נציע .עבודה עם פרצוף הכתהי שלב

 –כמה שלבי עבודה 

 .מפותקבוצה שאותה אתה רוצה ל / הכתה יכל תלמידשמות רשום לפניך את  ▪

 את חלקי השלם.

מיהם התלמידים שנמצאים מחוץ לשלושת המעגלים. התלמידים הקשים  ▪

ביותר, "זוללי האנרגיה" הראשיים? אלה שמתנגדים, שמפריעים במיוחד? 

 רשום את שמם מחוץ לשטח המעגל השלישי.

ם התלמידים שנמצאים במרכז המעגל? אלה שטוענים אותך באנרגיה? מיה ▪

 שמזרימים כוחות חיוביים לתוך הכיתה? רשום אותם בתוך המעגל הפנימי.

רשום במעגל השני את התלמידים "הרגילים". אלה שאינם שואבים אך גם לא  ▪

 –טוענים באנרגיה. לרוב, אלו תלמידים שמשתפים פעולה אתך, רוצים ללמוד 

 לא תורמים אנרגטית. אך

במעגל השלישי רשום את התלמידים שנוכחותם "עולה לך" באנרגיה. הם  ▪

 ברמה שגרתית.  –שואבי אנרגיה 

הרי אין . מלא את הטבלה על פי תחושותיך. אל תחשוב יותר מידי ואל תהססהארה: 

אלא רק לשקף את מבטך על הכיתה ולסייע לך  ,יקטיביתימטרתה של הטבלה להיות אוב

את המיקום של התלמידים השונים במעגל כדאי למקם תוך דקות ספורות.  עבודתך.ב

תלמידים  30בכיתה ממוצעת של   מעגלים. 4-ההצעה היא לחלק את תלמידי הכיתה ל

 –החלוקה, כמעט תמיד, נראית כך 
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"שואבי  7
 אנרגיה"

(-) 

 "רגילים" 12
+(-) 

טועני  7
 אנרגיה
)+( 

 "זוללי אנרגיה"
 מחוץ למעגל

(- -) 
 תלמידים 4

 

 חלוקה אופיינית של "פרצוף" למעגלים

י אנרגיה". הם הולכים איתנו. תלמידים שנותנים כוח, "טוענ 7-במעגל הפנימי נמצאים כ

הם מחזירים לנו יותר ממה שאנחנו נותנים להם. הם ספקי אנרגיה. נותני אנרגיה. 

השיעור מופרה מהם. איתם נוצרת תחושה שהם איתי לגמרי, מבינים. הם נותנים 

כאלה שלא לוקחים יותר מדי  –תלמידים "רגילים"  12 :במעגל שסביבו אנרגיה )+(.

 7 :במעגל השלישי (.-א תורמים הרבה. הם בסדר. בסך הכל לומדים )+אנרגיה, וגם ל

"זוללי אנרגיה" בכירים.  4 :מחוץ למעגל .(-תלמידים "שואבי אנרגיה" ברמה בינונית )

 (.--מבחינה אנרגטית הם מחוץ למעגל. מחוץ להתרחשות. עלותם האנרגטית עצומה )

 מה עושים עם זה?

ל הכלי, תהליך השיבוץ עצמו מחולל תפנית, בשפה גע ביישומים המעשיים שילפני שנ

אל  –( הוא מפנה את ההקשבה אל עצמנו, אל המשאב המרכזי שלנו 1אנרגטית: )

האנרגיה שעומדת לרשותנו. התובנה הזו יכולה לאפשר הכלה מודעת ומחוברת לחוויה 

נו מידה ( יכולת הניתוח שלנו אודות אנרגיה, מחזירה ל2הפנימית של מחנך מול כיתתו. )

( השפה 3רבה של שליטה על הקצאת המשאב האנרגטי שלנו. "השלט" חוזר לידינו. )

המספרית הזו יוצרת מכוונות שאיננה כמותית, אלא איכותית. היא מפנה את תשומת 

( משמעות נוספת של עבודה עם 4לבנו ואת מעשינו לאיכות המפגש שלנו עם הזולת. )

פנימה. הפלא הוא שמחנך  –למידים אל המורה פרצוף כיתה היא העברת המוקד מן הת

יכול להשפיע על מה שקורה  –שמבין את המפה של הכיתה ועושה עבודה בתוך עצמו 

בכיתה. העבודה איננה עליהם, אלא על המחנך. "הנושא" איננו התלמידים או הכיתה, 
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 –אלא המחנך. המצלמות מוסטות אל המחנך. אל האנרגיות שלו ואל השימוש שלו בהן 

מול המציאות. ההסטה הזו נותנת למחנך כלי דרכו יוכל להקשיב לעצמו, "למשב הרוח" 

שלו. היא נותנת לו כלים לכוון את מקומו. התובנה הזו משנה לחלוטין את השפה שלנו 

ביום יום. זו טרנספורמציה חשובה מאוד. העבודה לא נעשית בחוץ, אלא בפנים. מחנך 

 זה קורה בתוכי.והשינוי ה –עושה שינוי בתוכו 

לעיתים קרובות, מורים מגיעים לבקש עזרה או תמיכה בהתמודדות עם תלמידים קשים, 

שמפריעים להם לנהל את מהלך השיעור המתוכנן. מנהל שמלווה מורים ומחנכים בצוות 

באופן עדכני, נכון  –שלו, יכול לפתוח שיחה בשיבוץ תלמידי הכיתה, בפרצוף הכיתה 

"יבעט" את התלמידים שמפריעים לו אל המנהל, עבודה עם  להיום. במקום שמחנך

פרצוף הכיתה מחזירה את כולם אל המורה בהדרכה של המנהל. במובן עמוק יותר, זה 

מחזיר אותם לתוכו. המטרה של ההדרכה היא ליצור אווירה של כיתה לומדת. לשם כך, 

תואר בשורות הבאות על המחנך ליצור מיקוד אנרגטי )במקום פיזור(. תהליך העבודה שי

איננו קל. הוא מלווה בעבודה קשה של המחנך, ובמפגש חזיתי עם קשייו כמחנך ועם 

"הבטן הרכה" שלו. עבודה עם פרצוף הכיתה לא עוזרת למחנך למצוא חן בעיני 

התלמידים או בעיני הוריהם. היא נעשית ממקום קשוב לאנרגיה בלבד. היא נטולת יצרים 

 גירת חשבון" עם תלמיד כזה או אחר.של מציאת חן או של "ס

 עובדים עם מה שיש –"נקודות טובות" 

הטבע האנושי נמשך לחסר. למה שאין. אנחנו נוטים, משום מה, להתעסק ב"זוללי 

האנרגיה" בחיים שלנו, ובסופו של יום למצוא את עצמנו במינוס אנרגטי. מחנכים נוטים 

אב האנרגטי שלהם( להפרעות, להפנות את מבטם ואת תשומת לבם )ז.א. את המש

להיסחב לבעיות ולהסחות. הם מנסים לאחוז את הרוח לבל תברח דרך "החורים" בכלי. 

ההכרעה החשובה ביותר בעבודה עם פרצוף הכיתה היא לעבוד עם מה שיש, במקום עם 

החסר, עם האין. בתורה רפ"ב רבי נחמן מלמד אותנו לעבוד רק עם "היש" )ולאו דווקא 

. עם "נקודות טובות" שיש במציאות שלפנינו. הפניית המבט אל נקודה טובה עם הטוב(

"מחזירה בתשובה" גם את יתר החלקים, את האיברים האחרים. תפיסה חומרית מכוונת 

את המבט שלנו אל הבעיה. אל מקור הכאב. תפיסה מוליכת רוח ואנרגטית מזמינה 

שבמרכז המעגל. מחנך מקבל אותנו לכוון את המבט למה שיש. לכוחות. לתלמידים 

הוראה לחזור ולהפנות את מבטו רק לאלו שישנם. מביטים על התלמידים במרכז. על מי 

שהולך איתנו. על מי שיש. לשם מפנים את המבט האנרגטי. המנהל )"המאמן"( של 

המחנך צריך לעזור לו להפנות את המבט שלו למרכז. ככל שיש יותר הפרעות ולמחנך 

 זו משימה קשה יותר. – יש פחות ניסיון

 מה לעשות עם "זוללי האנרגיה"?

עם התלמידים שמחוץ למעגל? הידיעה שבכל "פרצוף מה לעשות עם "זוללי האנרגיה"? 

נחוצה כהבנה מרכזית. זה צפוי, ונלקח  –כיתה" קיימים מספר תלמידים מחוץ למעגל 
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ע שהם למעלה בחשבון. כדאי למורה לדעת את זה, ולחכות להם. מותר לו גם לקבו

מכוחותיו, כלומר: שכניסה פנימה להתמודדות אתם "תעלה לו" במחיר אנרגטי שחורג 

מהכוחות שעומדים לרשותו. "זוללי האנרגיה" שואבים את המשאב המרכזי של המורה. 

בתהליך מקביל, התופעה הזו חוזרת על עצמה גם בישיבות צוות על כיתה שלמה. 

להתרכז בזוללי  –במודע או שלא במודע  –אב פעמים רבות, צוות רחב יושב ונש

האנרגיה. באבחון של אותם תלמידים, בניסיון להבין את מקור הבעיה, ובהצעת דרכים 

לפתרונה. העובדה הזו ידועה גם לתלמידים עצמם. לא פעם, הם הופכים להיות צרכני 

 אנרגיה, וגם מכורים לאנרגיה שהצוות משקיע בהם.

י של המחנך יכול להציף את ההבנה ש"אני לא יכול לטפל בו", מיפוי של הפרצוף האנרגט

"זה גדול עלי...". כיוון שהמטרה היא לשחרר את האנרגיה למעגלים במרכז המעגל,  –או 

על המורה להסיר את עיניו מזוללי האנרגיה. כאן, ייתכנו פתרונות שונים בהתאם למחנך 

ה, שמתאימה למחנכים מנוסים ולתלמידים הספציפיים עליהם מדובר. אפשרות ראשונ

אל עצמו. מחנך עשוי  –יותר, היא לעזור למחנך להפנות את המראה חזרה פנימה 

לשאול את עצמו: "מה קורה לי מול התלמיד הזה"? וגם "למה הוא שואב ממני כל כך 

דרך הפיכת "הזולל"  –הרבה אנרגיה"? המחנך בוחר ללמוד משאיבת האנרגיה שלו 

 –איננה "מה לעשות איתו" )להרחיק, להעניש, להציב גבולות וכד'( למורה שלו. השאלה 

אלא "מה קורה בתוכי". למשל. מחנך עשוי להגיע אל מורה עם תלונה על תלמיד 

הוא כל הזמן משקר"! תפקידו של  –שמשקר לו: "אני לא יכול לסבול את התלמיד הזה 

רגיה של שניהם המדריך )מנהל( לברר את מקור הקושי במחנך )ולא לאפשר לאנ

להישאב לתלמיד(. הוא ישאל: "למה זה קשה לך"? כאן התשובות הופכות אישיות. 

בנקודה  –מבלי משים  –ההנחה היא שהתלמיד שואב למחנך אנרגיה משום שהוא נוגע 

רגישה במחנך עצמו. לדוגמא: "הוא בלתי נסבל... הוא משקר כל כך בקלות... בלי שום 

כל כך קשה לומר רק אמת...". פעם אחר פעם, נחשפת  אשמה... אני עובד על עצמי

נקודה אישית של המחנך שנתקל באותו נושא. התלמיד פגש את המחנך במקום שאיננו 

במובן הרחב מעובד בתוכו. הנושא הוא שלו. המחנך עובד על עצמו, במקום על התלמיד. 

 ן המורה.יותר, פרצוף כתה מבטא את ההבנה שיש אינטראקציה בין התלמידים לבי

למורה מתחיל קל יותר, על פי רוב, להרחיק אותם. במקרה כזה, המנהל לוקח את 

על אחריותו. "הם עלי". המנהל יאסור על המחנך  –ארבעת התלמידים הללו אליו 

להתעסק בהם. אוסר עליו להשקיע בהם משאבים. כאן, העמדה היא תקיפה: "הם זוללים 

ה אתה הורס את הכיתה ואת עצמך... אסור לך המון אנרגיה... אתה נשאב אליהם ובז

להתייחס אליהם". למחנכים רבים זו אפשרות קשה, בעיקר אם היא מציפה בו את 

החשש שההרחקה תזיק להם, ורגשות אהבה אליהם. לאלו מצטרפים לחצים מן החוץ 

שמבקשים למנוע את הרחקתם. אנרגיה רבה מאוד מופעלת על השדה האנרגטי, מחוץ 

 משום כך, נחוצה התחייבות של המחנך לפעול לפי הוראותיו של המנהללפרצוף. 

 שמדריך אותו.
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 להסתכל על המעגל המרכזי

השלב הבא, והחשוב ביותר, הוא הפניית המבט האנרגטי של המורה למרכז. ההוראה 

של המדריך היא חד משמעית: "תדבר ותסתכל רק על המעגל המרכזי"! וכך גם: "אתה 

אותם אתה מלמד. זו רמת  …ולה דרך שבעת התלמידים שבמרכזמסתכל על הכיתה כ

הלימודים והמטלות". התמורה הזו מחוללת סערה אנרגטית בכיתה כולה. המחנך מתחיל 

לעבוד "עם מי שיש", עם מי שהולך איתו. בפועל, המבט אל שבעת התלמידים במרכז 

רת תמורה כוללת מושך אליו את האנרגיה של הכיתה. הבחירה לדבר אל מי שאיתי גור

בפרצוף הכיתה כולו. הכיתה כולה הולכת אחרי המקום אליו מופנית האנרגיה. אם 

המבט של כל הכיתה הולך לשם, ואנרגיה מתפזרת. המבט,  –האנרגיה מופנית לזוללים 

מנקז את האנרגיה. אנרגיה נענית למבט שלנו, למקום אליו אנחנו  –ההתכוונות 

 מסתכלים.

רת התכנסות סביב הזרקור האנרגטי שהמורה יוצר. הוא מדבר רק אל באופן הדרגתי, נוצ

העיניים של התלמידים במעגלים המרכזיים. נוצרת התרחשות. בשלב זה, רק עם מחצית 

נשאבים  –הכיתה. בהדרגה, הכוחות נמשכים פנימה. שניים עשר התלמידים ה"רגילים" 

סביב ההתרחשות החיונית למרכז. ככל שעוצמת המבט למרכז חזקה יותר, ההתכנסות 

חזקה יותר. כל חלקי "הפרצוף", כל התלמידים, מחפשים את העיניים של המורה. 

מבקשים את האנרגיה שלו. הם זקוקים לו. כשהמבט שלו נמצא על שבעת התלמידים 

הטובים, המבט עצמו גורר את מרבית הכיתה למרכז. הם לומדים היכן האנרגיה נמצאת. 

ת התלמידים במרכז. עבודה עם שבעת התלמידים במרכז ות את שבעקלומדים לח

משפיעה על כל המרכיבים ב"פרצוף הכתה". תלמידים אחרים,  –והפניית המבט אליהם 

אברים אחרים בפרצוף השלם של הכתה, מקבלים מכך מגע מרפא. כך הגוף כולו מתחיל 

הכיתה" מחזיר  להבריא. זה נכון גם לגבי המורה עצמו, וההוראה שלו. הכלי של "פרצוף

גם  –למורה את כוחו. הוא מפסיק להיות חסר אונים. יש לו במה להיאחז. ממילא 

ההוראה שלו משתפרת. פעמים רבות, המתקרבים פנימה גורמים נחת למחנך. הוא 

מתחיל להתעסק איתם ולהשקיע בהם אנרגיה. למחנך ברורה התמונה האנרגטית שלו, 

אני לא רואה אתכם... אתם לא  –"אם אתם בחוץ  והוא מפסיק לפזר את כוחו לכל עבר.

על המסך שלי... אני רואה אתכם רק אם אתם בפנים...". המסר הזה עובר בלא מילים, 

 אנרגטית.

 ומה עם המעגל השלישי?

למרכז ההתרחשות.  –תלמידים במעגל האמצעי נמשכים, באופן טבעי, פנימה  12

אצל שבעת התלמידים "ששואבים"  –השינוי הדרמטי ביותר מתחולל במעגל השלישי 

אנרגיה. בשלב ראשון, ההוראה היא לא להסתכל בכלל ולא להתעסק במעגל השלישי. 

הבחירה הזו מעמידה את שבעת התלמידים של המעגל השלישי בפני בחירה. לא פעם, 

יש דווקא החמרה במצב של הכיתה. השבעה יוצאים מחוץ למעגל שלהם. גם כאן, על 

עם המחנך באופן צמוד בכדי למנוע וויתור וזליגה חזרה של האנרגיה המדריך לעבוד 
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החוצה. בפועל, תלמידי המעגל השלישי מתפצלים: מרביתם נמשכים אנרגטית פנימה. 

מיעוטם נפלטים החוצה, ומצטרפים לארבעת התלמידים שבחוץ. כאן חשוב למחנך 

לבעלת משקל אנרגטי לזכור: הארבעה שבחוץ אינם "קבוצה" אלא יחידים. היא הופכת 

של "קבוצה" ברגע שהמחנך מפנה אליהם מבט ומרכז אליהם אנרגיה. אם מחנך אומר: 

הוא יוצר אותם ככאלה. אין קבוצה כזו. האנרגיה  –"הארבעה הללו הם קבוצה בעייתית" 

נמצאת היכן שנסתכל. המציאות נענית למבט האנרגטי. מספר ימים אחרי השינוי הזה, 

שמחוץ למעגל מוחזרים לכיתה )במידה והם הורחקו לזמן מוגבל(. שלושת התלמידים 

הם פוגשים מציאות אנרגטית חדשה. כחוק פיזיקאלי, הם עשויים להימשך פנימה למרכז 

בעוצמה רבה, או להיזרק החוצה חזק עוד יותר. על פי רוב, כל אחת מן האפשרויות הללו 

 היא לטובה.

וצרת הפרדה בריאה ועניינית בין המורה לבין עבודה עם "פרצוף הכיתה" יאוויר נקי. 

תלמידיו, ומנקה את האוויר. כמו בטיפול הוליסטי, המטפל יוצר סביבו הגנה אנרגטית 

וסביבה "נקייה" בכדי למנוע "הידבקות" במחלות בהם הוא בא במגע. השאלה איננה 

ה אלא שאלה של אנרגיה. היא יוצרת הגנ –רגשית )אשמה, כעס, לא בסדר וכד'( 

אנרגטית למורה. ברגע שמחנך יודע שהמישור האנרגטי שלו שקוף ונקי, שהוא נקי מול 

אפשר לטפל בתלמיד הזולל באופן חדש. העבודה האישית  –תלמידיו מכל מניע רגשי 

 של מחנך על עצמו יוצרת הפרדה בריאה בינו לבין חלקי הפרצוף.

-צג את המיפוי הפנימיפרצוף הכיתה איננו אובייקטיבי. הוא מייפרצוף מתחדש. 

משום  .צריך לזכור, שגוף חי כל הזמן משתנהסובייקטיבי של המחנך את הכיתה שלו. 

כך, חשוב להיזהר מהיפוך המסקנות ודרכי הטיפול בכיתה על סמך "פרצוף" אחד, 

לשיטה קבועה שהמחנך )או המנהל( אוחזים בה. זו לא "הדרך הכי טובה להתמודד עם 

יא פרצוף אורגאני, שלם, חי ודינאמי. כלומר: עם הצלחת הפתרון הכיתה הזו". הכיתה ה

הזה חייבת לצוץ התמודדות חדשה במקום אחר. ומכאן החשיבות של שמירת הפרצוף 

והעבודה עליו ביחסיות נכונה: על פי הגדרה, פני הכיתה מתחדשים, משתנים מיום ליום, 

 מעת לעת. ממחנך למחנך,

 

להביא לידי ביטוי ממשי ומעשי את , וכל התכניות כיצד ניתן לממש אתעל השאלה: 

 במאמר? ניתן להליץ את דברי הברייתא בעניין דומה )ברכות לב, ב(:התורה הנושבת 

תנו רבנן: חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה אחת וחוזרין 

ושוהין שעה אחת. וכי מאחר ששוהין תשע שעות ביום בתפלה, תורתן היאך 

תורתם משתמרת  -רת, ומלאכתן היאך נעשית? אלא מתוך שחסידים הם משתמ

 ומלאכתן מתברכת. 



 

 

 הרב פינחס רובינשטיין

מול אתגרי החינוך שמציב  תפקיד המחנך

 הנוער

 חנוך לנער על פי דרכו

, היא ההדרכה היסודית ביותר 1הדרכתו של שלמה המלך: "חנוך לנער על פי דרכו"

א מיוחדת, נשמתו של כל אדם היא ייחודית, ולכן לכל אדם בחינוך. דרכו של כל ילד הי

. מתוך כך אנו מבינים, שלכל אדם יש תפקיד שונה. כל 2מישראל יש אות משלו בתורה

אחד צריך להוציא אל הפועל "תיקון" מסויים בעולם, ומבריאת אדם הראשון עד הרגע 

 א ורק הוא יכול לעשות.שבו נולד אותו אדם לא היה מי שיעשה את העבודה והתיקון, שהו

 רעיון זה מבואר היטב ובהרחבה בדברי הרב קוק זצ"ל:

להי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי. לפני –א

שנוצרתי, כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, ודאי לא היה דבר 

לית והשלמה הייתי נוצר, בעולם שהי' צריך לי. כי אם הייתי חסר בשביל איזו תכ

וכיון שלא נוצרתי עד אותו הזמן הוא אות, שלא הייתי כדאי עד אז להבראות, ולא 

היה בי צורך כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא 

איזה דבר להשלמת המציאות. ואילו הייתי מיחד מעשי אל תכלית בריאתי הנני 

ן מעשי מכוונים לטוב התכלית הרי לא הגעתי אל עכשיו כדאי, אבל כיון שאי

 .3תכלית בריאתי ואיני עדיין כדאי כמו קודם לכן

כך צריך האדם לראות את עצמו ואת זולתו, את אשתו וילדיו, וכל אדם באשר הוא. אם 

להים האין סופי, נוכל לגשת לכל אחד עם –נבין שכל אדם הוא גילוי נוסף של צלם הא

 ל חלקו המיוחד בתורה, על תפקידו בעולמו של הקב"ה.הרבה כבוד והערכה ע

 רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל מגדיר ייחודיות זו בצורה מעניינת:

אבל באמת כל אחד מישראל הוא מדוגל בדבר אחד על כל ישראל, ובדבר זה 

הוא בחי' מלך על כל ישראל ... וכל אחד יש לו דבר אחד, שבזה הוא נכתר 

 

 . משלי כב, ו.1

יוצאי  נייןכמ ,)מגלה עמוקות אופן קפ"ו, רמ"ח(ראשי תיבות: ישראל  "אותיות לתורה אבוייש שישים ר. "2

 שהם שרשי הנשמות של עם ישראל. ,מצרים

 .שנ"ו 'עולת ראיה ח"ב עמ. 3
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 .4בכתר על כל ישראל

וכאן חוזרת השאלה ביחס אלינו כמחנכים: האם אנו מסוגלים להתבונן בבננו או בבתנו 

ולחשוב שהם בבחינה מסויימת "מלך על כל ישראל"? בנקודה זו עולה האחריות של 

. 5ההורים והמחנכים בפיתוח האמונה והביטחון בקרב ילדיהם, שהם אכן משהו מיוחד

, הקשבה והתבוננות פנימית בנפשו של תהליך זה צריך לבוא מתוך הרבה רגישות

המתבגר. עלינו לראות, לחפש, ולמצוא תכונה או כשרון ייחודיים המצויים בנער, ומתוך 

 כך להעניק לו בסיס לעבודה. בהמשך הדברים ננסה להציע כיוונים למציאת ייחודיות זו.

 תפקידו של המחנך

שוט: הממציא עוסק בתהליך המחנך צריך להיות מגלה ולא ממציא. ההבדל בין השנים פ

של "יש מאין", הוא יוצר מאפס מציאות חדשה שיכולה להיות משוכללת. ה"מגלה", 

 לעומתו, מחפש מציאות קיימת, שעדיין איננה ברורה וגלויה לעין.

 עניין זה למדנו מתוך הקדמתו של האדמו"ר מפיאסצנה ל"חובת התלמידים",

 וזו לשונו:

החינוך בלבד הודיענו, שתכליתו להביאו אל אבל שלמה המלך לא את תכלית 

"גם כי יזקין לא יסור ממנה", רק גם את האופן והאמצעי איך לבוא אליו ביאר לנו 

אבל המחנך שרוצה לגלות  6במלים "חנוך לנער ע"פ דרכו", שזה הוא העיקר ...

את נשמת התלמיד הטמונה והגנוזה בו, לגדלה ולהבעירה שתבער באש של 

וקדוש, וכלו אף כחי גופו בקדושה יתגדלו ולתורת ד' ישתוקקו, מעלה להמרום 

ידו, ולחדור אל תוך –מוכרח הוא להרכין את עצמו אל התלמיד המתחנך על

 קטנותו ונמיכיותו,

 עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו הגנוזה אף נעלמה ולהוציאה

 7ולהצמיחה ולגדלה...

 

 ,והיינו. וכך פירש במקום אחר את מאמר חז"ל "אין לך אדם שאין לו שעה": "117ח"ב עמ' . פרי צדיק 4

מפני  ,וכן חבירו בשעה אחרת. והיינו ,שכל א' מישראל באותו שעה ובאותו עניין הוא הגדול מכל ישראל

 "פסול אשר בחוסר אותו האות או חלק ממנו הס"ת ,אות או חלק מאות ,שכל א' מישראל יש לו חלק בתורה

 .(6ח"ד עמ'  ק)פרי צדי

הילד יחוש שמצפים ממנו ולהגיע למצב בו  להפריזאין ו ,הדברים צריכים להישאר בפרופורציה ,כמובן. 5

 שבעצם אין לו שייכות אליה. ,להגיע לאיזה דרגה עילאית

נו צריך ליתן כי המצוה והמרגיל בלבד, אי. כאן מסביר האדמו"ר את החילוק בין חינוך לבין הרגל, וז"ל: "6

לב אל הבן והתלמיד, לדעת את טבעם ושכלם וכו' עליו רק לצוות עשה כך וכך ודי לו, גם אינו מרגיש חוב 

בעצמו לטפל בכל תלמיד ותלמיד בפני עצמו, יוכל הוא לצוות להרבה תלמידים בני גיל אחד צווי אחד, עשו 

 ."י, הוא יצוה וזאת היא הכלכך וכך, כי לא בהתלמיד ובהבן, רק בו, בהמצוה לבד הדבר תלו

וכיון שכן, לא בכל הנערים שוה הוא החנוך, תלוי הוא בכל נער ונער כפי טבעו, דעתו, . ומסיק האדמו"ר: "7

מדותיו וכו', ואותם על המחנך להכיר, ולא די להמחנך אם רק את עצמו ודעתו לבד יכיר, כי גם בהמתחנך 

ויפעל, יצוה ויורה, רק גם בדעת וכחי התלמיד יאחז, ישמש  הדבר תלוי, לא בדעתו וכחי עצמו בלבד ישמש

ויפעל, ולא מה שיצוה ויחנך לזה יצוה ויחנך לתלמיד אחר השונה ממנו בטבע, רצון, מדות וכו'. וזה רמז לנו 

 .", על פי דרכו של כל אחד ואחד'חנוך לנער ע"פ דרכו'שלמה המלך 
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בדבר הצורך שלנו להאמין ביכולת ובכן, בראשית דרכנו צריכה לעמוד לפנינו ההכרה, 

ובייחודיות של ילדינו. על בסיס זה נוכל להתחיל בעבודת הגילוי. לאחר מכן, עלינו לקרוא 

, וכמו בטיפול בגידולים חקלאים, אנו רק 8על עצמנו את הפסוק "כי האדם עץ השדה"

 נותנים לזרע את האמצעים שיהוו הבסיס להתפתחותו, דואגים לכך שיקבל את כמות

השמש והמים שהוא צריך, והצמיחה נעשית מאליה, מתוך סבלנות ומתינות. אנו נמשיך 

לדאוג להסיר מכשולים העלולים למנוע התפתחות בריאה ואיתנה, אבל מתוך התבוננות 

 מהצד.

ראיית המחנך כ"גנן", מחייבת את ההורים והמחנכים לפתח בנפשם אהבה וסבלנות, כדי 

ר על הילדים בגיל ההתבגרות. מכאן נובעת החשיבות להצליח להכיל את כל מה שעוב

הרבה לנתינת האמון בילדים ובתהליך הגדילה שלהם. נתינת אמון יוצרת צמיחה טבעית, 

לפי קצב הגדילה של האדם העומד לפנינו. כשם שבמשל הצמח אנו מבינים היטב שזירוז 

גידול הגופני של הצמיחה שלו איננו תהליך טבעי, כשם שאנו מבינים שזירוז תהליך ה

לא ניתן לזרז תהליכים ואין קיצורי דרך,  – הילד איננו בריא, כך גם ביחס לגידול נפשו

 .9"לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים"

הצמיחה הטבעית הזו באה לידי ביטוי בעבודה הדרגתית ועקבית מתוך סבלנות רבה. 

אנו רוצים ללמוד לקבל  הסבלנות היא היכולת לקבל את הזולת ולהכיל את השונה. כאשר

את ילדינו, עלינו לתת להם מקום אמיתי בתוכנו. נתינת מקום דורשת "התבטלות", מתוך 

, וממילא יש לנו מה 10"אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקוםהכרה בכך ש"

 ללמוד ולקבל גם מילדינו, בכל מצב רוחני בו הם נמצאים.

זוהי  – ורת התנהגות, כל שינוי בלבוש או סגנון דיבור חריגעלינו להזכיר לעצמנו, שכל צ

צורת ביטוי, זוהי שפה לא מילולית של החניך. ייתכן שנער או נערה מתחילים לעשן מתוך 

לחץ חברתי, סקרנות, או רצון להיראות גדולים, אך מעבר לכל הסיבות הם רוצים בזה 

לבטא זאת במילים. להורים יש  לומר לנו משהו, הם מבטאים מהלך בנפשם, מבלי יכולת

צד מכריע באופן בו הם יתייחסו לתופעות הללו. מסתבר, שבדרך כלל הצעירים מרגישים 

שהוריהם לא מבינים אותם. בכך, במקום לפתוח ולפתח בחניך את הכוחות החבויים 

 בנשמתו, אנו חוסמים וסוגרים אותו. נתינת אמון בילד עוזרת לו לגלות בתוכו את כוחותיו,

גישה של דאגנות יתר וחוסר נתינת מקום מחלישה וחוסמת את  – לעומת זאת

 ההתפתחות הטבעית של ילדינו.

 חיזוק האהבה

מובא: "שהיה אדם כשר אחד שיצא בנו לתרבות רעה ולכפירה  11בספר פאר לישרים

ר"ל, וצווה הבעש"ט לאביו שיאהב אותו ביותר ומחמת זה יצא מהכפירה". דבר עמוק 

 

 . דברים כ, יט.8

 . קהלת ג, א.9

 "ג.. אבות פ"ד מ10

 . אות מא.11
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ט לאותו אדם: אם בנך יצא לתרבות רעה, הרי שיש כאן חסרון לא רק בילד, אמר הבעש"

 אלא גם במי שהיה אמור להעביר לו השפעה רוחנית איתנה ויציבה.

הפתרון אותו הציע הבעש"ט הוא: "תאהב אותו ביותר", תשפיע עליו כוחות של אהבה, 

וזרי או מהר"ל, "ומחמת זה יצא מהכפירה". הבעש"ט לא הציע לאבא ללמוד עם הבן כ

הוא איננו פונה לטפל בצד השכלי של הכפירה, אלא מצווה על האב לאהוב את הבן 

ביותר, לעורר בו את הקשר ברמה הרגשית, מתוך הנחה שכך יתעורר גם משהו בנפש 

 הבן, וממילא הוא יצא מן הכפירה.

 כיצד ניתן לחזק את האהבה?

: כיצד ניתן 12להיך"–אהבת את ה' אשאלה ידועה שואלים המפרשים על הנאמר בתורה "ו

לצוות על אהבה? או שהציווי מיותר כי ישנה אהבה, או שהציווי לא יועיל כי אין אהבה. 

שנתבונן ונשכיל מצותיו ופעולותיו עד מגדיר את החיוב כך: " 13הרמב"ם בספר המצוות

 ". בספר "דרךוזאת היא האהבה המחוייבת ,שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג

הציווי הוא על  – מצוותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק", מוסברת המצוה בצורה ברורה יותר

 .14ההתבוננות, ומתוך ההתבוננות נגיע בהכרח לאהבת ה'

הדברים מתבססים על הבנה עמוקה בנפש האדם, לפיה המוח שליט על הלב בתולדתו. 

 וכך מתאר בעל התניא את מבנה הנפש:

שתים: שכל ומידות. השכל כולל חכמה, בינה "... וכך בנפש האדם שנחלקת ל

ודעת. והמידות הן אהבת ה', ופחדו ויראתו, ולפארו וכו'. וחב"ד נקראו אמות 

 15ומקור למידות, כי המידות הן תולדות חב"ד...".

יש בפסקה זו מעט המחזיק את המרובה, ואין כאן המקום לביאור העניין כולו. מכל מקום, 

כל מתגלות המידות, וקיימת השפעה ברורה בין המערכת התמצית היא, שבאמצעות הש

השכלית לזו הרגשית. לפיכך, אם אדם יתבונן בחבירו בעין טובה ויחשוב עליו מחשבות 

, תוכל להתפתח ביניהם מערכת יחסים של קרבה ואהבה, וכן אצל המשקיף 16טובות

 .17לרעה תתפתח מערכת יחסים של שנאה וריחוק

 :18את אותו הרעיון בלשון אחרת מבטא הרב קוק

"כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד, מתאהב האדם על הבריות 

בחבה פנימית ... התעניינות מצד הטוב, שהוא פוגש תמיד, מכסה ממנו באמת 

 את כל הצדדים הרעים...". 

 

 . דברים ו, ה.12

 . מצות עשה ג'.13

 . עיי"ש עמ' קצ"ט שמתאר באריכות את ההתבוננות הראויה.14

 . תניא פרק ג'.15

. ומפורסמים דברי רבי נחמן מברסלב בלקוטי מוהר"ן )רפב(: "דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, 16

בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא 

 שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות וכו'", עיי"ש בהרחבה.

כשמתבונן באיזה דבר איך (: "94. וכך כתב בעל התניא במקום אחר )ליקוטי תורה שיר השירים עמ' 17

 , עיי"ש.ר אהבה בשכלו לאותו דבר..."שהוא טוב ונחמד, אזי נתעור

 . אורות הקודש ח"ג עמ' שכ"ד.18
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התבוננות בצדדים  – וכאן מונח המפתח לתיקון מערכת היחסים בין ההורים וילדיהם

 וח הצד הייחודי של הנער, תוביל לאהבה אמיתית, שתוכל להוציא את הילדהטובים ופית

 .19מכל הסיבוכים

פיתוח של עין טובה, ולימוד זכות על הזולת, מוליד בלבנו  – מונח כאן עיקרון חשוב

אהבה כלפיו. קשה יותר לעשות זאת כאשר אנו מצויים במתח סביב מערכת היחסים, אך 

ץ לעצמנו בדרך כלל, כלפי כל אדם ועל אחת כמה וכמה זוהי צורת חשיבה שעלינו לאמ

 כלפי הילדים שלנו: עין טובה, מחשבה טובה ומתוך כך אהבה גדולה.

 מה מעכב?

ישנה בעייה מרכזית אחת, המעכבת את המחנך מלקבל את החניך כפי שהוא. בעייה זו 

ובפרט  קשורה לתחום המידות, ומי שנגוע בה יש לו קושי ביחס לכל הסובבים אותו,

ביחס לילדיו. אנו מדברים על מדת הגאוה. אדם הנגוע במדה מגונה זו איננו יכול להכיל 

את השונה, ומתוך שהוא לא מקבל את האחר מבחינה שכלית, קשה לו לקבל אותו גם 

 מבחינה רגשית.

בכתבי החסידות מגדירים אדם שאינו יכול לקבל את האחר, כאדם בעל "מוחין דקטנות". 

שנו אדם בעל "מוחין דגדלות", היכול להכיל בתוכו גם שני הפכים, ואף אם הוא לעומתו, י

 רואה אדם שתפיסת עולמו שונה לחלוטין, יש לו מקום בשבילו. ובלשונו של בעל התניא:

"... הקטן שמוחו ושכלו קטן לא יכול לסבול שום אופן נגד רצונו ומוחו ומיד 

יוכל לשמוע ולקבל במוחו דבר  מתכעס ובוכה ... אבל כל שדעתו יותר רחבה

שהוא תכלית ההיפוך ממנו, כי בהרחבת השכל יתפסו מקום אל שני דברים 

הפכיים ממש, כלומר אף שהדבר ההפכי מאוד נגד רצונו, לא יתפעל בלבו מחמת 

זה, שלא ישמע כלל לדבר הזה, אלא יסבול וישמע, ואדרבה יעמיק, כי אולי יהיה 

חבת מוחו אין דבר ההיפוך תופס מקום אצלו כל לרצון לפניו, מפני שלרוב הר

 .20כך..."

ל"מוחין דגדלות" ניתן להגיע רק לאחר עבודה על מדת הענווה. וכך הורונו חז"ל: "לעולם 

. הבחנה זו בין שמאי והלל באה לידי 21יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי"

יבה שנקבעה בדרך כלל הלכה ביטוי גם אצל תלמידיהם, וכפי שמוסרים חז"ל, זו גם הס

כדברי בית הלל: "וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע 

 

. וראה מש"כ בעל אור החיים בריש פרשת ויגש )מד, יח ד"ה ובדרך דרש(: "ובדרך דרש יתבאר אומרו 19

ויגש אליו על דרך אומרו כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, ולזה נתחכם יהודה להטות לב יוסף עליו 

והקריב דעתו ורצונו אליו לאהבו ולחבבו כדי שתתקרב דעתו של יוסף אליו לקבל דבריו ופיוסו". לרחמים, 

תשא )לג, יא(: "ואומרו כאשר ידבר איש אל רעהו יתבאר לדרכינו על –והשווה גם למש"כ גם בפרשת כי

ב אם דרך אומרו כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, פירוש, כי הלבבות ישכילו בנעלם אם לאהו

 לשנוא, כי כפי אשר יכין האדם לבו לאהוב חבירו, כמו כן יתבונן לב חבירו לאהוב אותו...".

 . מאמרי אדה"ז אתהלך עמ' טו. וע"ע מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ב ע' ו'. דרך מצוותיך ע' קס"א.20

 . שבת ל, ב.21
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הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהם בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימין 

 .22דברי ב"ש לדבריהם..."

להים חיים", הובילה את –רי אנשיאת ההפכים, שבאה לידי ביטוי באמרה "אלו ואלו דב

בית הלל להתנהג בענווה ובסבלנות גם כלפי החולקים עליהם, ומתוך שיכלו להכיל את 

 דברי בית שמאי נקבעה הלכה כמותם.

פיתוח בחינה של "מוחין דגדלות" ביחס לילדים, היא הדבר הנדרש מאתנו כמחנכים. וכך 

אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את  – הורה לנו הלל הזקן עצמו: "הוי מתלמידיו של אהרן

. מקרבים את הבריות לתורה רק מתוך אהבה, שהיא היא 23הבריות ומקרבן לתורה"

 אותה נתינת מקום לזולת בשכל וברגש.

 שורש משותף לטוב ולמוטב

מתוך הכרה בייחודיות של כל אחד, מתוך נתינת אמון בכוח הגדילה שלו, מתוך אהבה 

תבטלות, יכולים אנו לנסות גם לגשת לתיקון המעשים הרעים וסבלנות, ומתוך ענווה וה

של החניך. התיקון יתמקד פעמים רבות בפיתוח נקודה טובה, שקשורה דווקא למקום בו 

נכשל החניך. הטעם לזה הוא, שישנו שורש משותף ליצר הטוב וליצר הרע, וכאשר אנו 

 לכיוונים טובים. תב אותועומדים על הנקודה המרכזית בה היצר הרע פעיל, עלינו רק לנ

בתקופת עזרא הסופר בטלו חכמים את היצר  :24דבר זה למדנו מן המסופר במסכת יומא

של עבודה זרה, וכיוון שראו שהיא עת רצון היא, בקשו רחמים ונמסר בידם גם יצר עריות 

ורצו לבטלו, אמר להם זכריה בן עדו הנביא, שאם יהרגו אותו יכלה העולם, ואכן אסרו 

יצר העריות לשלשה ימים ולא מצאו ביצה של תרנגולת בכל ארץ ישראל. לפיכך הם את 

רק סימו את עיניו והחלישו את כוחו של היצר. משמעות הדברים היא, שאי אפשר לבטל 

 לחלוטין את יצר העריות, כי הוא נצרך לקיום העולם.

 בהקשר זה מופיע בזוהר סיפור מעניין:

מקפוטקיא ללוד, ופגש אותו רבי יהודה. אמר לו  רבי יצחק בר' יוסי היה בדרכו

רבי יצחק: תאמר, שחכמי המשנה התעוררו לאותו עניין, שיצר הרע ישתכח מן 

העולם מלבד בשעת הזיווג. אמר לו: חייך, כך נצרך יצר הרע לעולם, כגשם 

 .25ה בלימודדוולעולם, שאלמלא יצר הרע לא היתה ח

צר הטוב המקביל לו, באים מאותו מקום בעולם נראה מסיפורים אלו, כי היצר הרע והי

 :26ובנפש, והם אינם שני דברים נפרדים לחלוטין. וכך ביאר לנו הבעש"ט

 

 . עירובין יג, ב ועיין רש"י שם22

 . אבות פ"א מי"ב.23

 . סט, ב.24

פגע  ,רבי יצחק בר' יוסי הוה אתי מקפוטקיא ללודזוהר ח"א, מדרש הנעלם, דף קלח, א. וזו לשונו: ". 25

תאמר דחבירנא חכימי מתניתא אתערו להאי עניינא דיצר הרע יתנשי מן  :א"ל רבי יצחק ,ביה רבי יהודה

דאלמלא יצר הרע  ,חייך הכי אצטריך יצר הרע לעולם כמטרא לעולם :א"ל ,עלמא בר ההיא שעתא לזיווגא

 לא ליהוי". חדוותא דשמעתא

 . צוואת הריב"ש אות פז.26
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ערב  – "יש ז' מחשבות ולא יותר, וזהו ז' ימי הבניין. ובכל אחת יש ערב ובוקר

לשון תערובת, שחשב מחשבה חיצונית, ובוקר לשון בקורת, שמבקר את השי"ת. 

ויראה רעה, כגון שנאה, והתפארות  'ת ה' ואהבת עברות, ויראת הואלו הם: אהב

שמפאר השי"ת ורעה שמפאר את עצמו, וכן ניצוח והודיה ויסודות לשון 

 התקשרות".

 – , ממשיך מהלך זה: "אם בא לאדם במחשבתו התפארות27תלמידו, המגיד ממעזריטש

, וכן בשאר הוא בעולם האהבה – הוא בעולם התפארת, ואם באה במחשבתו אהבה

 גם אם היא התעוררות שלילית – המידות". כלומר, שלפי ההתעוררות שיש בנפש האדם

 יכול האדם לדעת על עצמו באיזה מצב רוחני הוא נמצא, וממילא מה עליו לתקן כעת. –

 ...ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו ובדרך זו פירש הבעש"ט את הכתוב "

השאלה מדוע נקרא מעשה זנות של אח עם אחותו "חסד",  , ומאליה עולה28"חסד הוא

והתשובה: "הנה מי שהולך אל הערוה ר"ל, הלא היא מחמת אהבה שבו, האהבה ההיא 

חסד היא, המידה שבבורא ית"ש, ואתה עושה בזה רעה ומוריד את האהבה כביכול 

 .29במקום מטונף"

לולא היה לנו יצר הרע. שורש זו גם כוונת הזהר בעניין "חדוות הלימוד". שהיתה נפגמת 

להי, ורק כאשר החסד איננו מופנה למקום הנכון, –אהבת התורה הוא מן החסד הא

התוצאה היא אהבה פסולה, המובילה בסופו של דבר גם לגילוי עריות. אך אם יתבטל 

היצר הרע, פירוש הדבר שישנו פגם בהשפעה של החסד העליון, וממילא גם אהבת 

 א תתקיים.התורה והשמחה בה ל

עלינו לחשוף את שורשו, ולנתב  – וכאן מונח לנו פתח גדול להתמודדות ממשית עם הרע

 אותו שם למקום הנכון.

 וםכסי

אסור לנו לזלזל בנפשם של ילדינו, בעומק הנשמה של כל אחת ואחד מעם ישראל טמון 

ידינו הם אוצר אדיר. אצל רבש"ע כולנו יקרים, כולנו חשובים. הילדים שהקב"ה הפקיד ב

נפלאים, גם אם למראית עין הדברים נראים אחרת. הנשמה היא נקיה וטהורה, כפי שאנו 

, אתה בראתה, אתה יצרתה 30להי! נשמה שנתת בי טהורה היא–אומרים בתפילה: "א

 וכו'". כל יהודי הוא יהלום בכתר של המלך, וכך עלינו להתייחס גם לילדינו.

 

 . ליקוטי אמרים דף ג' ע"ג.27

 . ויקרא כ, יז.28

 . מאור עיניים בשם הבעש"ט פרשת מקץ ע' פב. וע"ע שם פרשת שמיני ע' קלג,29

 פרשת שלח ע' קנח.

ם אפשרות של העדר טהרה בנשמה, . וראה בסידור עולת ראיה ח"א עמ' סז ד"ה אתה בראתה: "אין שו30

והיא טהורה, מפני שאתה, מקור כל טהר, בראתה, מכח אור טהרתך היא נובעת ביסודה, מתוך השקיקה 

האדירה לאוצר כל החיים ומקור כל העדן, מעין כל השלמות ופאר כל היופי היא נחצבת, ביסודה הכללי 

 ומהות עצמותה".
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צפון בכל אחד, והכוונה לפיתוח הנקודה הייחודית תפקידנו כמחנכים הוא גילוי הטוב ה

של הילדים. עלינו לתת אמון בילדים ובכוחות הצמיחה שלהם, לא לדחוק את הקץ, אלא 

להמתין בסבלנות עד שהם יתפתחו בקצב שלהם. עלינו לחזק את אהבתנו לילדים, מתוך 

הזולת, מוליד התבוננות בנקודות הטובות שבהם. פיתוח של עין טוב ולימוד זכות על 

אהבה כלפיו. המעכב הגדול לקבלת הזולת כפי שהוא, היא מדת הגאווה המגונה.  בלבנו

לפיכך, עלינו לנסות לפתח בנפשנו "מוחין דגדלות" המאפשרים לנו להכיל גם סתירות 

והפכים, ובכך לקיים את הוראתו של הלל: אוהב את הבריות, ורק אחר כך מקרבן 

 לתורה.

לשים לב, שישנו שורש משותף לטוב ולרע, ומתוך עבודה ניתן לנתב בתיקון המעשה יש 

 ולכוון את כוחות הנפש לטוב במקום למוטב.



 

 

 אברהם אורןהרב 

 –חנוך לנער 

 על פי דרכו של הרב משה פיינשטיין

 הקדמה

, והוא "היה נוהג לומר 1נולד בז' באדר תרנ"הזצ"ל הרב משה פיינשטיין מו"ז הגאון 

דר השפיעה על דרכו בחייו. הוא ראה בכך נטל של אחריות ללכת שלידתו ביום ז' א

 .3, בתורה ובמידות"2בדרכיו של משה רבינו ע"ה

 הרב: , כתב5, על פרשת כי תשא4בספרו "דרש משה"

שהתורה רוצה שהאדם יעשה המצוות ולמוד התורה בידיעה שכן צריך  ,ונראה

זה דבר גדול, שאם הוא כל אדם להיות, ואין להתגאות בזה ולא לחשוב שעושה ב

שלא לעשות,  י אפשרעניו יסתיר עצמו מלעשות, אלא צריך לעשות בהידיעה שא

ואין בזה דבר גדול לבקש כבוד, ולא להטמין שלא יתנו כבוד, וכמאמר ריב"ז אם 

למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת ]אבות פ"ב מ"ח[. וזהו 

הוא אדון הנביאים, משום שאין להתגאות בזה, אף שידע ש ,ענוה של משה רבינו

שכן הוא צורך כל איש להגיע למדרגה היותר גדולה, ומי יתן והיה כל עם ה' 

 נביאים.

שכאשר הוא לומד  ,דגיש רבנו את הצורך שלאדם תהיה ידיעה ברורהאלו מבדברים 

הייתה בעיניו תורה ומקיים מצוות בכל כוחו, הוא אינו עושה בזה שום דבר גדול וחריג. זו 

תכונת הענווה של משה רבנו, שלמרות שהכיר את מעלתו, לא החזיק טובה לעצמו על כל 

 מאמציו, כי הבין שלכך נוצר.

תכונות של עמל ויגיעה עצומים, המלווים הבמאמרי זה, אני רוצה לנסות לבחון איך 

משה במידה גדולה של ענווה, באים לידי ביטוי מרכזי ביותר בתשובותיו של הרב 

 

דמה לאורח חיים חלק ה' ויורה דעה חלק ד', ירושלים תשנ"ו, עמ' רב משה פיינשטיין, אגרות משה, הק. ה1

 . ההקדמה נכתבה על ידי מו"ג הגאון הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט שליט"א.5

סדר עולם רבה פרק י' ד"ה  א. קדושין לח,ב. סוטה יב,  ב. כנאמר במסכת מגילה יג, ,שנולד בז' אדר. 2

 .ר מקומות"ויהי בארבעים שנה", ובמדרש רבה במספ

 .7אגרות משה שם, עמ' . 3

 .חידושי אגדה על התורה ודרשות, בני ברק תשמ"ח "דרש משה"הרב משה פיינשטיין, . 4

 . הדרשה במלואה מופיעה בנספח בסוף המאמר.עמ' ס"ח ד"ה "כי תשא את ראש" )השני(. 5
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פיינשטיין זצ"ל, ולהראות מספר השלכות מעשיות הנובעות מכך. בתשובות שבחרתי 

על אותם נושאים שחשב שמוטלים עליו הן  ,לקבל אחריות ונכונות, גם ניכרים באופן בולט

חוסר החזקת טובה לעצמו. דגש נוסף ניתן בתשובות הללו  , וגםכפוסק והן כתלמיד חכם

פרק נוסף  קתו, ולא להסתפק במסקנה ההלכתית בלבד.לצורך של הפוסק לנמק את פסי

הקדשתי להתייחסות שלו כפוסק למי שרוצה לערער מתוך נימוקים הלכתיים על מה 

, ניכרת מידת הענווה הגדולה שלו , בשני התחומים הללולדעתי .שמקובל בעם ישראל

 .כפי שיובהר במאמר

י לחנך על ברכיהם את נראה לי, שהתכונות הללו הן בסיסיות ביותר, ומן הראו

רגילים אנו לקרוא תשובות של פוסקי ההלכה רק  – התלמידים. מגמה נוספת במאמר זה

לצורך ידיעת המעשה אשר נעשה, וכאן אנסה להוציא מתוך תשובותיו ההלכתיות של 

הרב משה פיינשטיין תכונות אופי שניתן לחנך על פיהם. צורת קריאה זו מאפשרת 

 ות לחינוך למידות ודרך ארץ.להרחיב את מעגל המקור

בגלל הרצון שלא להאריך יתר על המידה, בחרתי במספר מצומצם של תשובות, וכל 

לפיכך , 6רבנו הקפיד מאוד שלא יפרסמו חלקי תשובות שלו הרוצה להוסיף ודאי יבורך.

 מומלץ מאוד לקורא המאמר לעיין בתשובות עצמן, ולא להסתפק במובאות מתוכן.

 כאשר הוא בא לפסוק כל פוסק הלכהדרש אליו נהעמל  .א

לעובדה שלא נמנע מלהורות הלכה ולפרסם , התייחס רבנו 7בהקדמתו ל"אגרות משה"

את פסקיו, שלא כהרבה גדולי עולם בתורה וביראת ה' שנמנעו מלהורות מחשש שמא לא 

שהקדמה זו מדגישה את הנקודות החשובות ביותר בדרך  ,. מיותר לצייןהגיעו להוראה

 .יקתו של רבנופס

, בתוך הדברים, הוא הדגיש את העמל הרב הנדרש מפוסק הלכות כאשר הוא בא לפסוק

 וכך הוא כתב:

אחרי  םאלא כפי שנראה להחכ ,אבל האמת להוראה כבר נאמר לא בשמים היא"

שעיין כראוי לברר ההלכה בש"ס ובפוסקים כפי כחו בכובד ראש וביראה 

הוא האמת להוראה ומחוייב להורות  – דיןונראה לו שכן הוא פסק ה ,מהשי"ת

 ".כן

וכאן הוסיף רבנו מימד נוסף. מעבר לחיוב לעיין כראוי מתוך עמל ויגיעה כפי כוחו, טען 

רבנו שמי שלא עושה זאת וטועה בפסיקתו, שגגות נעשות לו כזדונות. רק העיון 

ו המתבקש מאפשר לחכם הטועה לקבל שכר על פסיקתו למרות הטעות. וזו לשונ

 בהמשך ההקדמה:

הוא  ,ששגגות נעשות להם כזדונות למידי חכמיםבת , בלג בא מציעאומה שבב"

ויתר  ,רק כשלא טרחו לברר היטב כדפרש"י התם בד"ה לעמי ובד"ה הוי זהיר

 

רסם קיצורי דינים כפי שמובא באגרות משה יו"ד חלק ג' סימן צ"א בתשובה שכותרתה "איסור לפ. 6

 ופסקים מספרי תשובות וגם לתרגם תשובות ללשון המדינה".

. ההקדמה מצורפת כנספח הרב משה פיינשטיין, אגרות משה אורח חיים חלק א', נוא יארק תשי"ט. 7

 בסוף המאמר.
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מזה מבואר בפרש"י אבות פ"ד מי"ב שכתב הוי זהיר בלמוד לפלפל ולחקור 

אבל  ... א כדין נעשה כזדוןשמתוך שאין מדקדקין בלמוד ומורין של ,דקדוקיו

 ."כשטרח ויגע בכל כחו לברר הדין מחוייב להורות כן ומקבל ע"ז שכר בכל אופן

 כך בפסיקותיו. כאן מובאת גם העדות האישית על כך שרבנו נהג

סמכתי להורות וגם להשיב מה שנראה לע"ד אחרי שבררתי את ההלכה  ל זהוע"

 ."ברוב עמל להרוצים לידע דעתי

ה שכתב רבנו בסוף ימיו, בשנת תשמ"ג, הוא חזר על אותה העדות, בתשובה גם בתשוב

בה הוא נימק מדוע הוא מתנגד להדפסת ספר ליקוטים מפסקיו, בו יהיו רק מסקנת 

סימן  יו"ד ח"ד)הדינים למעשה בלא הטעמים והמקורות. וכך הוא כתב באגרות משה 

 :8(ל"ח

בשני התלמודים  כל הש"סיעתי כי יודע אני פחת ערכי שאין ביד 9לזהוהטעם "

, וכל דברי הפוסקים, וכ"ש דברי רבותינו בפירושיהם וחידושים שעל בבלי וירושלמי

 גפ"ת ותשובות, שיש גם שלא ראיתים.

 

 

 . הרב משה פיינשטיין, אגרות משה יו"ד ח"ד, ירושלים תשנ"ו.8

כדי רבנו שערכו את הכרך הזה של האגרות משה, וכך הן כתובות האותיות הקטנות הן תוספות של נ. 9

 בגוף התשובות.
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אבל סמכתי על זה שביררתי ההלכה כפי כוחי, שזהו העיקר להוראה, כדכתבתי 

 ".בהקדמתי על ספר האגרות שלי

בין את האמת, היה רבנו סמוך ובטוח שכיוון לאמת בזכות העמל והיגיעה שלו לה

בפסיקותיו, וכך הוא כתב לנכדו, מו"ג הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט שליט"א בכ' 

 :10בכסלו תשמ"א )אגרות משה אבה"ע ח"ד סימן י"ח(

"אבל אתה נכדי אהובי לא תמנע מלכתוב חד"ת ואף הערות על חדושי שלי בין 

. אבל כמדומני, שכל מה שכתבתי בעה"י הם הנדפסים ובין אלו שלא נדפסו

דברים נכונים בלא סתירות מש"ס ופוסקים והנו"כ, ואם נדמה שאיכא סתירה 

צריך להתעמק ביותר, וכששייך לכתוב אלי נא לכתוב, ומקוה אני שבחסד השי"ת 

אשיב כוונתי. אבל ודאי לא שייך לומר שהצדק אתי לעולם, אבל שכולם נאמרו 

יעה להבין האמת, שלכן אקוה שהשי"ת החונן לאדם דעת ונכתבו בעמל ויג

 עזרני".

 ן המוטל עליוהאיסור של הפוסק להתחמק מב. 

בהקדמתו ל"אגרות משה", אחרי שרבנו חזר מספר פעמים על החיוב המוטל על הפוסק 

בשאלה שנשאל עליה, הוא הוכיח זאת מהגמ' במסכת סנהדרין דף ו' ומרש"י  11לפסוק

המוטל על הפוסק לפסוק, הוכיח רבנו מדוד המלך שאסור לפוסק  . בנוסף לחיוב12שם

להתחמק מפסיקה ולשלוח את השואל לפוסק אחר, כאשר שואלים אותו ויש ביכולתו 

 . והוסיף רבנו:13לפסוק

וזהו טעמי ונמוקי שהוריתי והשבתי לכל השואל אותי אם אך עזרני השי"ת "

גאון זצ"ל שאמר עלי שמקוה לברר ההלכה. וגם שיש בזה נחת רוח לאבי מארי ה

וכמעט שהוא בטוח שירבו השואלים ממני דבר ה' זו הלכה בע"פ ובכתב ובעזרת 

השי"ת אשיב כהלכה, ואני מברך להשי"ת על שעזרני עד עתה לברר השאלות 

שאוכל להשיב וכן יעזרני כל ימי להבין דברי רבותינו לאמיתתן ולהורות כהלכה 

י ולזרע זרעי ולכל תלמידי בתוך כל לומדי תורה בלי שום טעות ומכשול וגם לזרע

 .14"לעולם

 

 . הרב משה פיינשטיין, אגרות משה אבה"ע ח"ד, בני ברק תשמ"ה.10

 . כמוזכר בקטעים שהובאו לעיל מתוך ההקדמה.11

מי הן דנין ומי  "ומפורש כן בסנהדרין דף ו' אחר שאמר ויהו הדיינים יודעין את מי הן דנין ולפני. וז"ל: 12

עתיד ליפרע מהן, שמא יאמר הדיין מה לי בצער הזה ופרש"י שאם אטעה איענש, ת"ל ועמכם בדבר 

המשפט אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, ופרש"י דאין לו לדיין לירא ולמנוע עצמו מן הדין אלא לפי מה 

ש, עיי"ש, וכוונתו דזהו האמת להוראה שעיניו רואות לידון ויתכוין להוציא לצדקו ולאמיתו ושוב לא יענ

 שמחוייב להזדקק ולהורות ולדון אף שאינו האמת ממש".

 .ההקדמה במלואה מופיעה בנספח למאמר זה. 13

שכאשר הפוסק מגיע למסקנה הלכתית  ,כתב רבנו( יו"ד חלק ד' סימן ל"ח)גם בתשובה המוזכרת לעיל . 14

"ואף שרשאי  ו אלא אף מחויב להורות כך. וכך הוא כתב:במה שנשאל, הוא לא רק רשאי לפסוק לפי הבנת

הרי כפי שסובר עתה ברור  ,עתה להורות כמו שסובר הוא, ואף אם אחר איזה זמן יחלוק עליו איזה גדול
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את הגישה הזו יישם רבנו לא רק בתחום של פסיקת הלכה, אלא גם בתחומים נוספים. 

באגרות משה יו"ד חלק ד' סי' נ"א, עסק רבנו בשאלה אם "מי שמחזיקים אותו לחכם, 

במיוחד  ת, בולטזובה גם בתשו". אם יעשה כן ,מבקשים אותו שיתפלל עבורםובשביל זה 

והדגש הגדול על האיסור  ,הנכונות לסייע בכל כוחו למה שאנשים ציפו ממנו כחכם וכרב

ן הענווה הגדולה של חוסר החזקת טובה לעצמו במעשה שעל פניו לא כלהתחמק מכך, ו

 היה למען הזולת. כל מה שעשהאלא שהרגיש שייכות אליו, 

שבמשך שנים רבות אנשים באו לבקש ממנו בתחילה, תיאר רבנו את המצב העובדתי, 

. בחלק הראשון של 15שיתפלל עליהם או שיברכם, והוא לא נמנע מלעשות כבקשתם

התשובה, הוכיח רבנו מהגמרא במסכת ברכות כב, ב וממקורות נוספים "שתפילת כל 

אדם ראויה שתתקבל ותשמע, ולכן חייב כל אדם שבקשו ממנו להתפלל על חולה לעשות 

ביותר איכא חיוב על חכם להתפלל על לק השני של התשובה, הוא הוכיח "ש. בח16כן"

 .17"חולה כשמבקשים ממנו

כדרכו של רבנו, מכיוון שזו הייתה המסקנה ההלכתית אליה הגיע, היה ברור לו שלא ניתן 

 להתחמק מכך, וכך הוא מסיים את התשובה:

ברכו אף כשיודע ולכן מאחר שאיכא חיוב מדינא לכל אדם להתפלל בעד חברו ול"

מעצמו צער חברו, וכ"ש כשמבקשין ממנו, הרי מחוייב אני להתפלל ולברך 

להמבקשים אותי בכל אופן. ואף שמה שמבקשין אותי להתפלל ולברכם הוא 

 

 .אצלו הדין ומחוייב להורות כפי שנראה לו לדינא"

עליהם להשי"ת על  "הנה באתי לבאר הענין מה שזה הרבה שנים שבאים אינשי אלי לבקש שאתפלל. 15

בין בבריאות הגוף, בין שיברך השי"ת אותם  – כל צרה שלא תבוא ח"ו, ושאברכם לכל דבר הצריכים 

בבנים ובנות, בין בפרנסה, בין בהצלחה בתורה ובעניני הגוף והנפש, ובכל משאלות האדם. ואני עושה 

ה ובמע"ט, שודאי תמיהי על זה רצונם ומברך אותם ומתפלל בעדם, אף שידוע לי מך ערכי וקטנותי בתור

אינשי המכירים אותי. וגם ידוע מכמה גדולי תורה שהם אמרו להמבקשים מהם לברך ולהתפלל שהם לא 

 .ראויים, אלא ילכו לבקש זה מאחרים שעוסקים בכך. ואני לא דחיתי אותם ולשלחם לאחרים, שצריך טעם"

שמבקש מחברו, מי שהוא אף אדם פשוט ואף "נמצא לפ"ז שמי . וכך הוא מסיק בסוף החלק הראשון: 16

אינו נזהר במצוות כל כך ואף עוד לגרועים מאלו, אם אך הוא מאמין בהשי"ת, בין שביקשו בעל פה בין 

שביקשו בכתב, צריך להתפלל עבורו להשי"ת. דאפשר שהשי"ת יחוש לתפילתו ולברכתו מאיזה טעם, כי 

איש, ואפשר שיש לו איזה זכות שיקבל השי"ת תפילתו הוא יודע וזוכר כל מעשה ומחשבה של כל איש ו

בשביל זה. וגם זה גופא שמצטער בצערו של חברו ורוצה בטובתו, שמקיים בזה מצות ואהבת לרעך, הוא 

 .זכות ששייך שיקבל השי"ת תפילתו"

"וכ"ש כשהוא חכם, שאיתא בב"ב דף קט"ז ע"א, דרש ר' פנחס בן חמא כל שיש לו . וכך הוא כתב: 17

יא( חמת מלך  ,ולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, ודריש זה מקרא דכתיב )משלי טזח

הקב"ה, אף שהוא באופן גדול כהא  – מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה, שקאי על מי שבאה צער מחמת מלך 

( שם, היינו חולה שנוטה למות, מועילה תפילת חכם, כדפרש"י )רשב"ם ד"ה חמת מלך – דמלאכי מות 

שלכן ודאי מחוייב החכם לבקש עליו רחמים דהא ודאי יקבל השי"ת תפילתו. ואף שגם תפילת חכם אינו 

ברור שתתקבל, אף שהוא חכם ברור וגדול הדור, אף בדורות התנאים כרבן גמליאל ורבן יוחנן בן זכאי ... 

ייב מכ"ש דכל אדם וממילא פשוט וברור שהחכם שמבקש מי שהוא מישראל ממנו שיתפלל עבורו, מחו

להתפלל עבורו, דהא יותר אפשר שיקבל השי"ת תפילתו. ופשוט שאף שר' פנחס בר חמא אמר על מי שיש 

לו חולה בתוך ביתו, ה"ה על כל צער אחר שלא תבוא, לענין פרנסה ולזכות לבנים וכדומה, דמאי שנא, 

 דהרי הכל תלוי בהשי"ת".
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מחמת שמחזיקין אותי לחכם, הרי לא יועיל כלום כשאומר להם שהם טועין 

חמת זה שיאמרו משום שעדיין לא הגעתי לחכמה, שאדרבה עוד אגדל אצלם מ

שהוא מצד ענוה. וגם הא לא שייך להכחיש את המציאות, שנתפרסמתי בעולם 

. .. לשם חכם מצד שאני מחזיק ישיבה ואומר שיעורים, ומן הספרים שחיברתי

וממילא אף שאיני מחזיק עצמי אף מחכמי הזמן, מ"מ כיון שהחולה מחזיק אותי 

למקום שרב פנחס בן חמא ציוה לחכם, ובדין הוא צריך להחזיק כן, הרי הולך 

לילך. ובזכות אמונתו בדברי חז"ל יקבל השי"ת גם תפילתי וברכתי. וזהו טעם 

נכון ומוכרח לדינא שכל שמחזיקין אותו לחכם ובשביל זה מבקשין אותו שיתפלל 

 ויברך, שמחוייב להתפלל עבורו ולברכו.

 ".משה פיינשטיין

וחו למה שאנשים ציפו ממנו כחכם וכרב, הנכונות לסייע בכל כ תבולט זוגם בתשובה 

והענווה הגדולה של חוסר החזקת טובה לעצמו במעשה שעל פניו לא הרגיש שייכות 

. רבנו מעולם לא נתן למבקש ממנו ברכה או תפילה להרגיש שהוא עושה בשבילו אליו

 דבר גדול, או שיש בזה טרחה כל שהיא מבחינתו.

 יקההחיוב לפרסם גם את הנימוקים לפסג. 

 בהקדמתו לאגרות משה, הדגיש רבנו את העובדה שכתב את הטעמים בכל תשובה:

 ,וכל מה שנברר שבאופן זה הנני רק כמלמד ההלכה ,ובפרט שכתבתי הטעמים"

שהשואל יעיין בעצמו ויבדוק ויבחור, שאיני כלל כפוסק ומורה כדאיתא בדברי 

 18".רעק"א שם

כל תשובה כדי שלא יסמכו על הכרעתו  הצורך הגדול לנמקבדברי רבנו אלה, הודגש 

המעשית בלבד, אלא יוכלו השואלים לבדוק את הדברים בעצמם. רבנו שלל בכך את 

הגישה של "דעת תורה" המרשה לעצמה לעיתים להכריע בשאלות הלכתיות ללא צורך 

 .19בנימוק

בהתאם לגישתו זו, שלל רבנו את האפשרות לפרסם קיצורי דינים ופסקים מספרי 

 :20ותיו. וכך נכתב באגרות משה יו"ד חלק ג' בסימן צ"אתשוב

 

"ולכן מצאתי גם  והוא חזר על הדברים בסוף דבריו שם: . הובא בהקדמת בניו לספר התשובות שלו.18

שכל ת"ח ומורה הוראה יעיין בהדברים ויבחון  ,מאחר שאיני בזה אלא כמברר ההלכה ,לנכון להדפיסם

וכאשר יראה שאני לא סמכתי כסומא בארובה אף על חבורי רבותינו אלא בדקתי  ,בעצמו אם להורות כן

צוה רעק"א שם, וכן אני מבקש לכל מעיין בספרי שיבדוק אחרי דברי  בכל כחי להבין שהם נכונים, כאשר

ואהיה גם בספרי זה בכלל גלי  ,ואז יורה למעשה, ולכן יש בזה תועלת גדול לידע איך לברר הלכה על בוריה

מסכתי ששבחו חז"ל. ויזכנו השי"ת ללמד וללמד כל הימים ולזכות לנו ולכל ישראל בקרוב לגאולה שלימה 

 .בן דוד ולבנין בה"ב ולמלאה הארץ דעה כהבטחתו" ע"י משיח

הן  ,התופעה הזו של פסיקת הלכות ללא ביסוס כלל או עם ביסוס חלקי ביותר הולכת ונפוצה היום. 19

באינטרנט והן בכלי התקשורת השונים, גם ללא האמירה שמדובר ב"דעת תורה". כפי שניתן לראות, רבנו 

 שלל גישה זו לחלוטין.

 ה פיינשטיין, אגרות משה אורח חיים חלק ד' ויורה דעה חלק ג', ברוקלין ניו יורק, תשמ"ב.הרב מש. 20
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"איסור לפרסם קיצורי דינים ופסקים מספרי תשובות וגם לתרגם תשובות ללשון 

 .המדינה

 בתי אברהם שליט"אמע"כ נכדי אהובי הרב הגאון מוהר"ר ש ,בע"ה

 שלו' וברכה לך.

ות ... בדבר ששמעתי שאחד עשה ספר בלע"ז בהעתקת דינים מהספר אגר

משה שלי, והוא איסור אף אם היה התרגום ראוי, שבזמננו ליכא מי שיכול לומר 

ולהדפיס פסקים בלא באור ומקורות, וכבר בקש ממני רשות איזה אינשי מכאן 

ואמרתי שאיני נותן רשות על זה. וגם נמצא שלא העתיק כראוי ויש כמה דברים 

יותר, וגם להעתיק בטעותים וכמה דברים שגורמים לטעות שזה עוד גרוע ב

התשובות ממש פשוט שהוא חסרון גדול ליתן הפסקים לאינשי דעלמא שאינם 

 ת"ח שיבואו לדמות מלתא למלתא ולכן אני מוחה בכל תוקף שיש למחות.

 והנני זקנך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין".

וסק רבנו שלל את האפשרות של כל פ – לא מדובר כאן בעניין אישי, אלא בעניין עקרוני

 לפרסם פסקי הלכה ללא נימוק.

בתשובת השלמה לתשובה הקודמת )אגרות משה יו"ד חלק ד' סימן ל"ח(, הסביר רבנו 

 .21ביתר פירוט את התנגדותו לפרסום קיצורי דינים ופסקים מתוך אגרותיו

אמנם, רבנו ידע את העובדה שיהיו מי שלא יעיינו במקורות אותם ציין, ויסמכו על מסקנת 

 לבד, והוא התייחס לכך בהמשך תשובתו:התשובה ב

ואף שידעתי שיהיו מי שלא יעיינו כלל, ויסמכו על הוראתי במסקנת התשובה "

לבד, הא היה בידו לעיין. וכשלא היה לו פנאי, רשאי לסמוך לפי שעה כשהוא 

טרוד ואח"כ יעיין. ואם לא יהיה נראה לו יחזור בו, וידון באותו העובדא כדין טעה 

 ".בהוראתו

בסעיף השני של התשובה, העלה רבנו אפשרות, שכאשר לא נכתב טעם להוראה 

הלכתית, אין ההוראה נחשבת כלל כהוראה. בסופו של דבר הכריע, שאם החכם המורה 

בלא טעם הוא חכם מובהק, ובדרך כלל ידוע שיש לו טעם נכון לפסיקותיו, וידוע בעולם 

 ראה שנכתבה בלא טעם כהוראה.שרוב פסיקותיו נכונות, ניתן להתייחס גם להו

 

"א. לבאר שהוראת חכם היא רק למעשה שנשאל עליו ממש, ולמעשה אחר היא רק בגדר . וזו לשונו: 21

 לימוד וידיעת התורה, מה שאין כן בהוראה דסנהדרין שהיא לכל העולם הנה מתחילה אסביר יותר מה

אלא  – שכתבתי בתשובה הקצרה שנדפסה באג"מ יו"ד ח"ג סימן צ"א, כי לא כתבתי זה להכניסה בספר 

כתבתי שאיני רוצה שידפיסו ספר שנלקט משו"ת אגרות משה שיהיו שם רק מסקנת הדינים למעשה בלא 

ם בבלי כי יודע אני פחת ערכי שאין בידיעתי כל הש"ס בשני התלמודי ,והטעם לזה הטעמים והמקורות.

וירושלמי, וכל דברי הפוסקים, וכ"ש דברי רבותינו בפירושיהם וחידושים שעל גפ"ת ותשובות, שיש גם שלא 

ראיתים. אבל סמכתי על זה שביררתי ההלכה כפי כוחי, שזהו העיקר להוראה, כדכתבתי בהקדמתי על 

פן זה הנני רק כמלמד ספר האגרות שלי ועוד כתבתי שם דכיוון שכתבתי הטעמים וכל מה שנתברר, שבאו

ההלכה, שהשואל יעיין בעצמו ויבדוק ויבחר. והבאתי שם גם מרעק"א בהקדמה לשו"ת, מתוך מה שכתב 

לבנו מהר"ש, כי תמיד מיראי הוראה אנכי ודי אשר הוצרכתי להשיב לשואלי מדאגה שבל אהיה בכלל כל מי 

 ן ויבדוקשהגיע להוראה ואינו מורה, וגם בכל זה סמכתי שהרב השואל יעיי

 .בדברי ויבחור וכו'"
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לאחר שרבנו הוכיח עד כמה הטעמים הם עיקר בפסיקת הלכה, הוא מסיים את דבריו 

 בכותבו:

היה זה על מה שאיני רוצה שידפיסו רק פסקי  ,אף שעצם כתבי מכתב זו ,ולכן"

הדינים של האגרות שלי, הזכרתי שגם ליכא כלל בזמננו מי שיכול לומר ולהדפיס 

ואף שלא  חדשים שלא הוזכרו בפירוש בש"ע בלא באור ומקורות. פסקי דינים

נשאלתי מכת"ר על זה מצאתי מקום לבאר את תשובתי זו הקצרה מאחר 

 ".שנדפסה ויהיה לתועלת

 נדמה שטועים אף כאשר ,רבנו למקובל בישראל יחס ד.

בתשובה שבחרתי להביא, חשב השואל שיש טעות בחשבון של עם ישראל היושבים 

לארץ ישראל, לגבי זמן התחלת בקשת הגשמים בחוץ לארץ. כפי שניתן לראות מחוץ 

בתשובה, רבנו לא הסתפק בביסוס הלכתי של המנהג הנוהג, אלא קבע כלל גדול וחשוב 

שמה שעשו בדורות  ,פוסק החושבעל מה היתה דעתו כאן ניתן ללמוד  .לגבי פסיקה

שהפסיקה אמורה להיות לו כון, וברור קודמים ומה שנוהגים עם ישראל באותו הדור אינו נ

האמורה להנחות את הפוסק כאשר הוא ניגש  ,ניכרת מידת הענווה בתשובה זושונה. גם 

 לפסוק הלכה.

 וכך כתב רבנו באגרות משה חלק או"ח ד' סימן י"ז:

 "בע"ה י"ג תשרי תשמ"א

 למע"כ ידידי הרה"ג מוהר"ר משה הירשמאן שליט"א

אשר קורא לדבר שנוהגין כל ישראל בדבר טל  ,הנה אקדים תחלה כלל גדול

א( ולא  ,ומטר בחו"ל שהוא מיום ס' לתקופה לפי חשבון של שמואל )עירובין נו

ונמצא שכתר"ה חושב שהוא גדול יותר מכל  ,לפי חשבון של ר' אדא שהוא שגגה

רבותינו הראשונים והאחרונים ומכל גאוני זמננו שכולם שגגו בזה, והוא ראה 

 ל שכןוכ ,, וימחול לי כתר"ה שהוא יהירותא יתרתא אף לחשוב כןשהוא שגגה

וידע כתר"ה כי כל מה שחזינן שעושין אף רק קהל גדול  שלא לומר ולכתוב כן.

בישראל אינו דבר טעות שודאי נעשה זה ע"פ חכם מאחר שהוא קהל משומרי 

שאר  תורה ומצות, וצריך למצא טעם למה שנוהגין כן ולא נחשבו לטועים, אף אם

קהלות אין נוהגים כן אבל כיון שהוא קהל אחד אין לנהוג כמותם בצנעא ויש לעיין 

אף מי  ,בכל דבר ודבר. אבל דבר שנהגו כל ישראל מוכרחין לעשות כמותם

ואף שיש לו  ,דצריך הוא לידע שכלל ישראל עושין כדין ,שחושב שהוא טעות

 .קושיא עלייהו ואינו יודע לתרץ אינו כלום"

התשובה, הוכיח רבנו שהקושיא אינה קיימת, אך מה שהדגיש רבנו בפתיחת בהמשך 

הם נו לטעון שידבר שנהגו בו כל ישראל, לא ניתן לפוסק בימ – העיקרון ואהתשובה ה

 .22נוהגים שלא כדין

 

השואל כנראה לא השתכנע מתשובתו של רבנו, ובעקבות תגובתו נכתבה תשובה נוספת שהודפסה . 22

 באגרות משה חלק או"ח ה' סימן ז'.
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רבנו היה לא רק נאה דורש מאחרים אלא גם נאה מקיים בפסיקתו, וגם כאן ניכרת מידת 

הפוסק להכיר את מקומו כחלק משרשרת הפסיקה בעם הדורשת מ ,הענווה הגדולה

ישראל, ולא כמי שכביכול מורם מעם ומסתמך על שכלו והבנתו בלבד על מנת להכריע 

 את ההלכה למעשה.

הקשר בין גישתו זו לבין הנאמר לעיל, לגבי כוחו של הפוסק להכריע את ההלכה ללא 

לו יכולת לחייב בפסיקתו את  נתינת נימוקים, הוא לדעתי ברור. כשם שסבר רבנו שאין

אלא רק לגלות להם את דעתו, כך גם סבר שאין לו יכולת לחלוק על פסיקה  ,כלל ישראל

 קדומה שהתקבלה בעם ישראל במשך דורות. זו היתה גם פסיקתו לפוסקי הלכות.
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 נספח: הרחבת המקורות שהובאו בקצרה בגוף המאמר

 שני(עמ' ס"ח ד"ה "כי תשא את ראש" )ה"דרש משה" 

"'כי תשא את ראש בני ישראל וגו' זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל'. לכאורה לא מובן שהרי 

מצות מחצית השקל לא תלוי' במנין, שלא היה מצוה למנות אלא במדבר, והמחצית השקל הוא חיוב ליתן 

קל, דאף ע"י בזק שהם בכל שנה בלא מנין. וגם האיסור למנות אלא ע"י איזה דבר אינו דוקא מחצית הש

שברי חרסים מנה שאול את ישראל ]שמואל א' יא, ח[, וכן מנאם ע"י טלאים ]שם טו, ד[. ועוד יש להבין 

 נביאים ונראה ...]דהא בשני הפעמים שבמדבר שהוצרכו לשקלים היה חוב ולא שייך לשון כי תשא. 

א אמרה מתחלה וגם גמליך אשקה, . וכדבארתי זה ]בראשית כד, יד[ ברבקה של)הציטוט בגוף המאמר([

משום שלא חשבה שהיא עושה בזה דבר גדול שתתפאר בזה, או שיחשוב אליעזר שאפשר שלא תעשה כי 

הרי כן צריך הכל לעשות, וכדבארתי ]שם לא, יד[ שאם אדם חושב שמה שעושה הוא דבר גדול, לא ילמדו 

ף שהוא קיים אבל הם אינם גבורים, ורק בניו ממנו, כיון ששמעו וראו מאביהם שהוא דבר קשה, לכן א

כשרואין מאביהם איך שקיום המצות הוא דבר קל אז גם הם יקיימו . והנה מצות מחצית השקל ידעו 

בהכרח שקיימו כל בני העיר כשירצו למנות וזה רוצה השי"ת שיקיימו צדקה. וניחא מאמר הגמ' ]בבא 

ה יהיה דבר פשוט וקל שלא יחשבו שע"ז צריכין בתרא י, ב[ במה תרום בכי תשא, היינו שעשיית הצדק

 לכבד, שלכן אם אין רוצה בכבוד יטמין עצמו, אלא שידעו שהוא דבר חיוב לכל אדם לעשות כפי יכלתו.

 הקדמה לאגרות משה

הנה ספרי זה שרובו הוא מה שהשבתי מה שהיה נראה לע"ד להורות הלכה למעשה לאלו שרצו לידע 

לכאורה למנוע מלהשיב למעשה שהרי הרבה גדולי עולם בתורה וביראת ה' דעתי. ואף שמן הראוי היה 

נמנעו מלהורות מיראתם ממאמר ר' אבא א"ר הונא אמר רב בסוטה דף כ"ב רבים חללים הפילה זה ת"ח 

שלא הגיע להוראה ומורה, ואף שאמר גם ועצומים כל הרוגיה זה ת"ח שהגיע להוראה ואינו מורה ומטעם 

א בהקדמת בניו לספר התשובות שלו ודי אשר הוצרכתי להשיב לשואלי מדאגה שבל זה כתב רעק"א הוב

אהיה בכלל כל מי שהגיע להוראה ואינו מורה עיי"ש, מ"מ אלו שנמנעו הוא מאחר שגם עתה צריך המורה 

להורות כאמיתות הדין כמו שהיה צריך להורות בימי רב ורב הונא ור' אבא, לכן אף שודאי בכל דור הוא 

אחרת להחשיב הגיעו להוראה שהרי רק חכמי דור זה שייך שיורו עתה ועליהם הוא הציווי להורות מדה 

לדורם, דהא אי אפשר להשיג בדורות האחרונים מורי הוראה כדורות הראשונים, ובע"כ כוונת מאמרם זה 

הוראה ת"ח שהגיע להוראה, אינו רק על אלו שהגיעו להוראה בזמנם דוקא, אלא אף על אלו שהגיעו ל

בדורות אלו שמחוייבים להורות כדהורה רעק"א, מ"מ יש ודאי על כל אחד לחוש שמא אינו מכוין כהאמת 

ולכן מצד היראה הכריעו שאין יכולין לכוין אמיתות הדין ואין להם להורות ושאני רעק"א שאף אחר כל 

והיה יכול לאמוד עצמו. החששות הורה והשיג למעשה מטעם החיוב שעליו מדין הגיע להוראה דרב גובריה 

וא"כ כ"ש לקטני ערך כמוני שאין בי תורה וחכמה כראוי שהיה לי למנוע מלהורות לגמרי וכ"ש מלהעלות על 

 הדפוס שהוא כהוראה לכל העולם.

אבל הוא מטעם שהנכון לע"ד בזה שהיו רשאין ומחוייבין חכמי דורות האחרונים להורות אף שלא היו 

ות חכמי הגמ' שיש ודאי לחוש אולי לא כיוונו אמיתות הדין כפי שהוא האמת נחשבין הגיע להוראה בדור

כלפי שמיא אבל האמת להוראה כבר נאמר לא בשמים היא אלא כפי שנראה להחכם אחרי שעיין כראוי 

לברר ההלכה בש"ס ובפוסקים כפי כחו בכובד ראש וביראה מהשי"ת ונראה לו שכן הוא פסק הדין הוא 

ייב להורות כן אף אם בעצם גליא כלפי שמיא שאינו כן הפירוש, ועל כזה נאמר שגם האמת להוראה ומחו

דבריו דברי אלקים חיים מאחר שלו נראה הפירוש כמו שפסק ולא היה סתירה לדבריו. ויקבל שכר על 

הוראתו אף שהאמת אינו כפירושו. והוכחה גדולה לזה מהא דשבת דף ק"ל א"ר יצחק עיר אחת היתה בא"י 

עושין כר"א ונתן להם הקב"ה שכר גדול שמתו בזמנן וכשגזרה מלכות הרשעה גזירה על המילה לא שהיו 
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גזרו על אותה העיר אף שהאמת אליבא דדינא נפסק שלא כר"א והוא חיוב סקילה במזיד וחטאת בשוגג, 

אף אלמא דהאמת להוראה שמחוייב להורות וגם מקבל שכר הוא כפי שסובר החכם אחרי עיונו בכל כחו 

שהאמת ממש אינו כן. וזהו ענין כל מחלוקות רבותינו הראשונים והאחרונים שזה אוסר וזה מתיר שכל זמן 

שלא נפסק כחד יכול כל אחד להורות במקומו כמו שסובר אף שהדין האמתי הוא רק כאחד מהן ושני 

בין מקומות החכמים מקבלים שכר על הוראתם. ומטעם זה מצינו הרבה חלוקים גם באיסורים חמורים 

הנוהגים להורות כהרמב"ם והב"י ובין המקומות הנוהגים להורות כחכמי התוס' וכהרמ"א ושניהם הם דברי 

 אלקים חיים אף שהאמת האמתי גליא כלפי שמים שהוא רק כאחד מהם.

ליפרע ומפורש כן בסנהדרין דף ו' אחר שאמר ויהו הדיינים יודעין את מי הן דנין ולפני מי הן דנין ומי עתיד 

מהן, שמא יאמר הדיין מה לי בצער הזה ופרש"י שאם אטעה איענש, ת"ל ועמכם בדבר המשפט אין לו 

לדיין אלא מה שעיניו רואות ופרש"י דאין לו לדיין לירא ולמנוע עצמו מן הדין אלא לפי מה שעיניו רואות 

האמת להוראה שמחוייב להזדקק  לידון ויתכוין להוציא לצדקו ולאמיתו ושוב לא יענש, עיי"ש, וכוונתו דזהו

 ולהורות ולדון אף שאינו האמת ממש.

א"ר יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה  :ובזה ביארתי מה שאיתא במנחות דף כ"ט

שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש ועקיבא בן יוסף 

ל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות, שלכאורה לא מובן לשון כתרים שאמר. ועוד שמו שעתיד לדרוש על כ

קשה שאלת משה מי מעכב, מה כוונתו בזה, דמה שפרש"י למה אתה צריך להוסיף עליהם אין שייך ללשון 

מעכב דאף אם היה שייך כביכול להיות מעכב יקשה למה לו זה, ואם כוונתו להקשות למה לא כתב בפירוש 

בן תירוצו בזה שר"ע ידרוש תילין של הלכות. אבל לפ"מ שבארתי מדויק לשון כתרים שנמצא לא מו

שהשי"ת עשה את אותיות התורה למלכים היינו שיעשה החכם וידמה מלתא למלתא ויפסוק הדין כפי 

הבנתו טעם האותיות שבתורה, וכשיהיה מחלוקת יעשו כפי הבנת רוב חכמי התורה אף שאפשר שלא 

האמת ולא היה דעת הב"ה כן, דהקב"ה נתן את התורה לישראל שיעשו כפי שיבינו את הכתוב נתכוונו ל

ואת המסור בע"פ בסיני לפי הבנתם ויותר לא יפרש ולא יכריע השי"ת בדיני התורה שלא בשמים היא אלא 

הסכים מתחלה להבנת ופירוש חכמי התורה ונמצא שאותיות התורה הם מלכים שעושין כפי מה שמשמע 

התורה לחכמי התורה אף שאולי לא היה זה כהבנת השי"ת. וניחא לשון אמרה תורה שמצינו בכמה מ

דוכתי משום דאנן דנין רק איך אומרת התורה. וכן ניחא מה שאיתא בעירובין דף י"ג על ב"ש וב"ה אלו ואלו 

כל זמן שלא דברי אלקים חיים, דכיון שיכולין לפרש בתורה כב"ש וכב"ה הרי נמצא שנאמר כתרוייהו 

נתבטלו דעת אחד ברבים החולקין. וזהו פירוש מי מעכב שמשה שאל למה עושה חקב"ה האותיות למלכים 

שיעשו כפי משמעות החכמים בלשון הכתוב והמסור, דמי מעכב שתכתוב באופן שלא יהיה אפשר לפרש 

שלא ככוונתך. רק דרך אחד ככוונתך האמתית ולמה נתת כח מלוכה להאותיות שימצא שלפעמים יעשו 

והשיב הקב"ה משום שע"י זה ידרשו ר"ע וכל החכמים תילין של הלכות שהוא הגדלת תורה ממעט הנכתב 

 והנמסר ולכתוב הרבה כל דבר בפרט אין קץ שהתורה היא בלא קץ וגבול עיין בעירובין דף כ"א.

בש"ס ומאחר שנתברר שהאמת להוראה הוא מה שנראה להחכם אחרי שעמל ויגע לברר ההלכה 

ובפוסקים כפי כחו בכובד ראש וביראה מהשי"ת שכן יש להורות למעשה וזה מחוייב להורות, גם החכמים 

שבדור הזה יש להחשיבם הגיעו להוראה ומחוייבים להורות משום שהוראתם נחשב דין אמת. ומה שבב"מ 

תם בד"ה לעמי דף ל"ג בת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות הוא רק כשלא טרחו לברר היטב כדפרש"י ה

ובד"ה הוי זהיר ויותר מזה מבואר בפרש"י אבות פ"ד מי"ב שכתב הוי זהיר בלמוד לפלפל ולחקור דקדוקיו 

שמתוך שאין מדקדקין בלמוד ומורין שלא כדין נעשה כזדון. וכן פי' הר' יונה שם שיחזור הדברים עד שלא 

ונה אשר בכל זה עושה זדון כי בכל ישכח דבר ועד שירד לעומקן של דברים גם לא יסמוך בסברא הראש

דבר שהטעות מצויה ולא נתן אל לבו וחוטא נקרא פושע שהי"ל לידע שיש לטעות עיי"ש, אבל כשטרח ויגע 

 בכל כחו לברר הדין מחוייב להורות כן ומקבל ע"ז שכר בכל אופן.

רוצים לידע וע"ז סמכתי להורות וגם להשיב מה שנראה לע"ד אחרי שבררתי את ההלכה ברוב עמל לה

דעתי, ובפרט שכתבתי הטעמים וכל מה שנברר שבאופן זה חנני רק כמלמד ההלכה שהשואל יעיין בעצמו 

ויבדוק ויבחור, שאיני כלל כפוסק ומורה כדאיתא בדברי רעק"א שם. ונם משמע לי מברכות דף ד' שאמר 

עלה, שלכאורה קשה טובא דוד לא חסיד אני ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לב

אם אין זה כבוד למלך הו"ל לשלח את הנשים השואלות לחכמים אחרים שהיו הרבה בירושלים, שלכן צריך 
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לומר דאסור לחכם לשלח את השואל ממנו לחכם אחר דכיון שבאת אצלו היא מצוה שלו אם הוא רשאי 

ך עזרני השי"ת לברר ההלכה. ונם שיש להורות. וזהו טעמי ונמוקי שהוריתי והשבתי לכל השואל אותי אם א

בזה נחת רוח לאבי מארי הגאון זצ"ל שאסר עלי שמקוה וכמעט שהוא בטוח שירבו השואלים ממני דבר ה' 

זו הלכה בע"פ ובכתב ובעזרת השי"ת אשיב כהלכה, ואני מברך להשי"ת על שעזרני עד עתה לברר 

בותינו לאמיתתן ולהורות כהלכה בלי שום טעות השאלות שאוכל להשיב וכן יעזרני כל ימי להבין דברי ר

 ומכשול וגם לזרעי ולזרע זרעי ולכל תלמידי בתוך כל לומדי תורה לעולם.

ולכן מצאתי גם לנכון להדפיסם מאחר שאיני בזה אלא כמברר ההלכה שכל ת"ח ומורח הוראה יעיין 

א בארובה אף על חבורי רבותינו בהדברים ויבחון בעצמו אם להורות כן וכאשר יראה שאני לא סמכתי כסומ

אלא בדקתי בכל כחי להבין שהם נכונים כאשר צוה רעק"א שם וכן אני מבקש לכל מעיין בספרי שיבדוק 

אחרי דברי ואז יורה למעשה, ולכן יש בזה תועלת גדול לידע איך לברר הלכה על בוריה ואהיה גם בספרי 

ד וללמד כל הימים ולזכות לנו ולכל ישראל בקרוב זה בכלל גלי מסכתי ששבחו חז"ל ויזכנו השי"ת ללמו

 לגאולה שלימה ע"י משיח בן דוד ולבנין בה"ב ולמלאת הארץ דעה כהבטחתו.

 משה פיינשטיין



 

 

 איתיאל גלעדי

 מה שאין ומה שיש בחינוך

 על פי דרכו .א

 שתי דרכים בחינוך .ב

 ספירת המלכות – החינוך השיקומי ג.

 הכתרספירת  – החינוך למליחנות ד.

 ה. שיקום מצליחני

 א. על פי דרכו

 פותח בעל התניא בשאלה:  1את "קונטרס חנוך קטן"

. הנה, מדכתיב "על פי דרכו" 2"חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה"

משמע שאינה דרך האמת לאמיתו, ואם כן מאי מעליותא שגם כי יזקין לא יסור 

 ממנה?!

א בעית היסוד המהותית של החינוך: תפקידו של חינוך לאמיתו של דבר, שאלה זו הי

אמיתי איננו רק להעשיר את ידיעותיו של התלמיד, או, בתחום המדות, לאלף אותו 

להתנהג כדבעי. חינוך אמיתי צריך לפתח ולגדל את התלמיד, לשחרר אותו מקטנות 

ין מראיית העולם שלו, מדפוסי החשיבה, מתחומי הענ – המוחין הראשונית שלו

ולבנות אותו מחדש, כבעל מוחין דגדלות. כאשר מדובר במהפך  – ומההזדהות הילדותית

מחד, עליו לפנות אל התלמיד  – כזה, מן הקצה אל הקצה, עומדת בפני המחנך בעיה

במקום בו הוא נמצא, 'בגובה העינים', שאם לא כן דבריו לא 'יגעו' בו ולא יפעלו עליו, 

מקומו הנוכחי של התלמיד, אלא לחלצו ממנו ולהביאו  ומאידך אין הוא חפץ לטפח את

 .3למקום אחר

 

"שער היחוד והאמונה" )וידוע כי מחשבתו הראשונה של בעל  – . ההקדמה לחלקו השני של התניא 1

 כולו בחלק זה(.התניא היתה לפתוח את התניא 

 . משלי כב, ו.2

בכל ענין בו מנסים לקדם את המתלמד, לגרום לו  – . בעיה זו קיימת כמובן בכל תחומי הלימוד והחינוך 3

המורה השאלה האם –לסור ממקומו הנוכחי ולהגיע למקום אחר. כך, בתחום השכלי ניצבת בפני הרב

עצור את התקדמותו השכלית, או שמא ללמד ללמד דברים המתאימים לרמתו של התלמיד, ובכך בעצם ל

דברים הנעלים מהבנת התלמיד, ובכך לדחוף אותו לעלות ולהתקדם כלפי מעלה. בתחום זה מדריך כ"ק 

כי העיקר הוא לקדמו כלפי  – אדמו"ר הריי"צ כי יש ללמד דברים העומדים בכללות מעל רמתו של התלמיד 

חלונות' של דברים הנתפסים בשכלו של התלמיד, מושכים אלא שבתוך דברים אלו צריך לעשות ' – מעלה 
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ך לנער על פי דרכו" היינו חינוך לדרך חינוך לאותו  – בתמצית, בעל התניא עונה כי "חנ 

מעבר מהמקום הקיים אל המקום הרצוי. אמנם, בעל התניא מתאר זאת בעיקר כנתינת 

י המעבר שבדרך, באותם רגעי 'אין' כחינוך כזה אשר יסייע למחונך בשלב – צידה לדרך

)החוזרים שוב ושוב( בין נקודת המוצא לבין היעד המבוקש. אך בנוסף לחינוך שיועיל 

כיצד ניתן לדרבן אותו  – לתלמיד בדרכו, יש לבחון כיצד ניתן להעניק לו את הדרך עצמה

המקווה לצאת לדרכו, כיצד לפנות אליו במקומו שלו אך להצליח לצייר בפניו את היעד 

 ולהובילו אליו.

במאמר זה ננסה לתאר שתי דרכים חינוכיות העונות על בעית יסוד זו משני כיוונים 

 הפוכים, ולהצביע בסופו של דבר גם על איחוד אפשרי של שני הכיוונים הללו.

 ב. שתי דרכים בחינוך

 את שתי דרכי החינוך נכנה 'חינוך שיקומי' ו'חינוך למצליחנות'. 

ל אף ששתי דרכים כאלו מוכרות כיום בחינוך הכללי, הרי שבדרך כלל הן נדגיש, כי ע

החינוך השיקומי פועל בתנאי חוסר ברירה,  – נגזרת של החברה בה הן פועלות

באוכלוסיות מצוקה ומתוך הכרח לקבל את כל התלמידים, ואילו החינוך למצליחנות פועל 

וירה אליטיסטית. החינוך השיקומי מתוך תנאי פתיחה טובים, באוכלוסיות רווחה ומתוך א

ואילו החינוך  – וממילא גם אין לצפות מתוכו להצלחות מטאוריות – פונה לטעוני השיקום

–למצליחנות פונה לקבוצת איכות בעלת עדיפות )מבחינת הכשרונות, הרקע הסוציו

אקונומי וכדו'(, ובעצם מטפח הצלחה קיימת. לעומת זאת, אנו נציג את שתי הדרכים 

 וכל תלמיד.  כדרכים שניתן לחנך לאורן כל אוכלוסיה – ודל לכתחילאיכמ

לשון אחרת, יתכן לבחור את החינוך השיקומי כדרך רצויה מלכתחילה גם לתלמידים 

המצטיינים )מתוך הכרה בכך, שעל החינוך להפוך לחלוטין את טבעו הראשון של 

צלחה גם את אלו שנתוני (, ויתכן לחנך לה4התלמיד, וממילא כל אחד זקוק ל'שיקום'

 

 את לבו ונותנים לו את הפתח לעלות אל המושכל הכללי הנעלה ממנו.

המגמה תמיד היא להציג רף הגבוה ממקומו של התלמיד,  – ככלל, ודאי שזו היא ההדרכה לכל התחומים 

עזרו לו לעבור למקום הגבוה יותר. כדי לגרותו לטפס מעלה מעלה, ובתוך כך גם לשבץ כלים וגשרים שי

בעוד שבשכל תתכן התקדמות 'חלקה'  – מדותי –אמנם, בפרטות הדברים מורכבים יותר בתחום הנפשי

יחסית, ללא משברי בינים, הרי שבתחום המדות )שהוא עצם אישיותו של התלמיד( כל עליה ומעבר כרוכים 

ת היחס בין העליות שבעולם הזה, שהן עליות בנפילה ואבדן של המדרגה הקודמת )כמבואר בדא"ח אודו

הרגש הכוללות משבר בין דרגה לדרגה, לעליות שבעולם הבא, שהן עליות השכל הרצופות ונטולות 

המשברים(. אם בשכל ניתן לעשות 'חלונות' בין מה שכבר ידוע לתלמיד ומה שרוצים ללמד אותו, ואין בכך 

יש  – מוחלט של המצב הישן ובכניסה למצב חדש ואחר  כל בעיה, הרי שבמדות כרוכה הגדילה באיבוד

בבנין, פיתוח וטיפוח  – ליצור מהפכה בנפש. המבואר בהמשך הדברים עוסק בעיקר בפן זה של החינוך 

 האישיות של התלמיד )הן בתחום המדות והן בתחום המוחין(, ולא בידע אותו יש להקנות לו.

ליח, הגאה בכשרונותיו, או הבטוח במעמדו בהיותו 'דור שני שהתלמיד המצ – . ועד שניתן לטעון הפוך 4

הוא המועמד הפחות טוב לחינוך. כך סרב בתחילה רבי אלימלך מליז'נסק, ה"נעם אלימלך",  – להצלחה' 

לקבל כתלמיד את רבי נפתלי מרופשיץ בטענה ש"איני זקוק ליחסנים", ורק לאחר שהדבר פעל 'הזזה 

ממקומו הראשון )הוא בכה עד שהקיא דם!( הוא הסכים לקבלו ]גם לאחר  פנימית' גמורה של רבי נפתלי
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הפתיחה הראשונים שלהם אינם מזהירים )מתוך הכרה בכך, שממילא יש להפוך לגמרי 

את טבעו הראשון של התלמיד, ומכיון שמהפך כזה הוא תמיד בגדר "יש מאין" אין צורך 

בתנאים מוקדמים כדי להגיע להצלחה(. עם זאת, וודאי שחלק מההשוואות בין שתי 

שיקולי הבעד והנגד בנוגע לכל אחת מהן,  – ללו כפי שהן קיימות כיוםמערכות החינוך ה

נכונות גם למערכות ה'מופשטות' הנידונות  – ובעיקר האוירה השוררת בכל אחת מהן

 כאן.

החסידי ניתן לזהות את שתי הדרכים הללו כשני זרמים שונים –גם בחינוך הפנימי

ובר בזרמים הפנימיים ביותר היות ומד – הקיימים במציאות, אלא שמטבע הדברים

מובהקת בין שתי השיטות. וכן,  5קיימת התכללות – ביהדות, וממילא בתופעה של תיקון

תלויי החברה  קיימים גם הם בשיקולים החסידיים(מובן כי אותם הכרחים מציאותיים )ה

 האנושית בתוכה פועלים, מתעמעמים, ומורגשת יותר הבחירה הלכתחילית העומדת

 ת החינוך: שיט בבסיס

אלו  – החינוך השיקומי שייך יותר לדרך החסידות הכללית, לזרמיה הקלאסיים יותר

ההולכים בדרך בה נתפסים בדמיוננו הבעל שם טוב, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי 

זושא מאניפולי, רבי מנחם מענדל מוויטבסק וכדו'. אותם צדיקים, המעדיפים את הכינוי 

(, חשים הזדהות עם היהודים הפשוטים, עם הבסיס הקיים ם טובים''יהודי –)'גוטע אידן' 

בלבו של כל יהודי, וחשים כיצד כל התקדמות קטנה של יהודי פשוט יש בה עולם ומלואו. 

מעבר להזדהות עם היהודים הפשוטים ולרצון העז לפעול בקרבם ולשקם את חייהם 

יש כאן גם  – ים מעשייםדבר המוליד את הגישה השיקומית מתוך שיקול – היהודיים

הכרעה ערכית. זו הקביעה כי ראוי לו לאדם לחוש את עצמו פשוט ותמים, כזה הזקוק 

תמיד לשיקום ולהתחזקות מתוך אמונה תמימה בה', ואל לו לפנות ליומרות של גדלות 

ומצליחנות. גם החסיד ה'מוצלח' של דרך זו, יעדיף לבנות לעצמו )כלפי חוץ ואף כלפי 

על ה' אלקיו. כמובן,  – בחובבנות מה – ית של שלימזל הנסמך תמידפנים( תדמ

המביאה עמה לעתים גם 'ביזוי  – ההתכללות גורמת לכך שעל אף הערכת הפשטות

המגמה היא להביא גם  – (6]גסות הרוח של[ תלמידי חכמים' )במובנה החסידי החיובי

 

מי שהוא  – שנים, כאשר הסביר רבי נפתלי מרופשיץ את מעלת היחוס, הוא הסביר זאת על דרך ההיפוך 

דור ראשון להצלחה חש שביעות רצון מסוימת כאשר הוא משוה את עצמו להוריו, בעוד שבעל יחוס נעלה 

שברון לב ושפלות כאשר הוא משוה את מעשיו למעשי אבותיו. תחושה זו של הצורך  מסוגל תמיד לחוש

בשיקום כאשר משוים את האדם ליכולותיו המקוריות, הבאות לו בירושה, צריכה ללוות כל יהודי, אשר עליו 

 לומר תמיד "מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, אברהם יצחק ויעקב?"[.

ם השונים בתוך כל פרט )כדוגמת ספירת העומר, בה כל ספירה כלולה . התכללות היא הופעה של הגווני5

מהאחרות: חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו'(. התכללות היא סימן של בגרות ותיקון, כאשר האדם 

ממדיות ומהגאוה המאפשרת לו לחוש ולרצות רק את 'הצבע שלו', ואזי מסוגל האדם –משתחרר מהחד

 ך כך גם להתחבר באופן עמוק עם אנשים שונים ודרכים שונות.לכלול בעצמו גוונים שונים ומתו

. עם זאת, ראוי לציין כי הנהגה זו אפיינה יותר את חסידות פולין )אליה שייכנו בכללות את הדרך 6

השיקומית(, אך לא היתה לרוחו של של אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד )אליה נשייך בסמוך את 

פר כי כאשר שאף רבי שלמה מקרלין להתיישב בתחום מושבו של אדמו"ר החינוך למצליחנות(. כך מסו

הזקן, ולשם כך נזקק לרשותו, התנה איתו אדמו"ר הזקן שלושה תנאים: א. שלא ילעג לתלמידי חכמים 
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על הבעל שם טוב  את היהודים הפשוטים לגדלות בתורה, כפי שמסופר בכמה מקרים

אשר התפעלותו מיהודי פשוט, הזדהותו עמו והרצון 'לשקמו', הביאו אותו בסופו של דבר 

 לעמול על התפתחותו עד שצמח להיות תלמיד חכם וצדיק. 

דרך המבוססת על השכלה, וממילא גם  – החינוך למצליחנות שייך יותר לדרך החב"דית

שבלשון התורה "איש משכיל" הוא "איש  נושאת אופי של הצלחה ושל מצוינות )כנודע

אדמו"ר הזקן מּונה על ידי הרב המגיד  – מצליח"(. גם כאן, יש לדבר רקע היסטורי

ממעזריטש להפיץ את החסידות במחוזות הליטאיים ה'כבדים', במקומות בהם 

המצליחנות בתורה )ואף בעבודת המדות, ממין מסוים על כל פנים( עמדה בראש מעיני 

. אמנם, 7היוותה מודל חינוכי אליו יש לשאוף ודירגה את המעמד החברתיהציבור, 

כאשר היעד העיקרי בחיים הוא שליחות,  – לאידך, חינוך זה למצליחנות הוא גם ערך

ודאי הוא כי האוירה החינוכית צריכה להיות של בית ספר לקצינים. במקרה זה, צריך 

ההכרה בזוהמת הגאוה, ועם כל  עם – 'לבלוע' את הגאוה שיש בסוג כזה של חינוך

וכשיש צורך גם לומר לחסיד המתלונן ששליחותו מסבה  – הנסיונות להאבק בה ולשרשה

לו גאוה: "תהיה ָבָצל, אבל חסידות תחזור" )כפי שהשיב אדמו"ר האמצעי לחסיד 

מי שה'מצליחנות' שלו נובעת  – שהתלונן בפניו(. לאידך, קיימת כמובן ההתכללות

חות חש אחריות גם )ובעיקר( לאוכלוסיות החלשות ביותר, וממילא צריך מתחושת שלי

 להכיל בקרבו את היסודות של החינוך השיקומי.

 ולתורף הדברים:

 ספירת המלכות – ג. החינוך השיקומי

על נתוני הבסיס הבלתי  – 'החינוך השיקומי' מתבסס על "מה שיש" בנפש התלמיד

שיש" הוא עלוב ביותר, אך "זה מה יש". כאשר תוך הכרה כי אכן "מה  – מספקים שלו

מתוך ידיעה ברורה כי מדובר בבסיס רעוע  – באים לעבוד על הבסיס הקיים בנפש האדם

הנחת היסוד היא שהתלמיד )כמו כל אדם אחר( עלול לכל דבר רע. אין  – ושלילי

רור כי להתפלא על מעלליו השליליים, אך גם אין להתייאש ממנו בעקבותיהם )וממילא, ב

מן המסגרת החינוכית, למעט  – פרוע ומושחת ככל שיהיה – לא יתכן לזרוק מישהו

כענישה לזמן קצוב או מתוך חשש לגרימת נזק חסר תקנה לשאר התלמידים(. כאשר זו 

היא הנחת היסוד על נפש האדם, ברור כי כל שינוי והתקדמות אצל התלמיד הם הצלחה 

 לעלות כלפי מעלה.מהקרקעית ניתן רק  – מעוררת שמחה

 

שאינם חסידים. ב. שלא ילעג ליראת שמים פשוטה. ג. שיתבע מהחסידים עבודה בכח עצמם, ולא 

לציין כי רבי שלמה מקרלין הסכים לשני התנאים הראשונים, אך לא היה  הסתמכות על הצדיק בלבד )יש

 מוכן לקבל את התנאי השלישי, ועל כן בסופו של דבר לא בא בגבולו של אדמו"ר הזקן(.

–מתוקנת, בעיני חסידי חב"ד אשר נשלחו לפעול בתוך ציבור תופסי–הבלתי – . אפילו בצורה הליטאית 7

נראתה 'מצליחנות' זו עדיפה על 'החובבנות הפולנית'. כך,  – החסידות  התורה בסגנון שקדם להתגלות

כ"ק אדמו"ר הריי"צ הוכיח את בני פולין על כך שאין הם לומדים את אהבת התורה ואת ההערכה ללומדיה 

כשבכל דבריו ברור שאין הוא מדבר על דרך החסידות, אלא על תפיסת  – משכניהם במדינת ליטא 

 (.92וחה במעצמת התורה הליטאית )לדוגמה: לקוטי דיבורים, מהדורת לשה"ק, עמ' היהדות הפשוטה שרו
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בלשון הקבלה, זהו חינוך השייך לספירת המלכות. המלכות היא הדוגמה למה שנאצל 

בראשיתו כנקודה אחת בלבד, כדבר בעלי נתוני הבסיס הנחותים )כמו גם השוויוניים( 

ניתן רק לעלות ולהתפתח.  – שאין נברא שלא זוכה לה – ביותר, ומאותה נקודת יסוד

חינוך היא להפוך את נקודת הישות של התלמיד ל"כלי מחזיק באופן זה, כשמגמת ה

ברכה" המתפתח לפרצוף שלם מלא תכנים טובים, ברור כי כל שיפור פעוט הוא "חתיכה 

 הראויה להתכבד בה".

שפלות  – החינוך השיקומי ילווה, בדרך כלל, בשתי תכונות נפש המאפיינות את המלכות

היא אבן היסוד של חינוך כזה. המחנך  – המלכותפנימיות ספירת  – וקבלת עול. השפלות

ממש כפי שהוא מבין שנפשו הבהמית שלו עלולה לכל מעשה  – מצפה מתלמידיו לכל רע

ולכן הוא מסוגל לקבל אותם בכל מצב, להבין ללבם  – רע, ואך נס הוא כאשר אינו חוטא

ד, ונותנת ולעזור להם לשוב ממצולות. מחד, מאפשרת שפלות זו אהבה רבה לכל תלמי

לו את האוירה השיקומית הראויה, ולאידך אין הוא חש שיש בה מתן לגיטמציה למקומו 

ואף התלמיד עצמו מכיר  – הנוכחי. גם קבלת עול נתפסת כהכרח בל יגונה בחינוך כזה

הוא ישאר נתון במקומו הנחות, ואף  – בערכה. הוא מבין שאם ינתן לו חופש מופרז

, העינים אינן נשואות אל יעדים פלאיים, כאלו שהעדר חופש רדר כלפי מטה. לאידךדיִ 

ההנחה היא שאין בנפשם של המחונכים, הן הם אנחנו כולנו, דבר  – עלול לחנוק אותם

פלא שראוי לשימור זהיר. יש הכרה מציאותית במצב הנמוך, ושאיפה לטפס ממנו כלפי 

 עד כמה שאפשר. – מעלה

 ספירת הכתר – ד. החינוך למצליחנות

המחנך  – 'החינוך למצליחנות' מבוסס על "מה שאין" בנפש התלמיד לעומת זאת,

מודע –פלא בפועל, אך הוא מאמין שמתוך העל–המפוכח מכיר בכך שהתלמיד איננו ילד

של התלמיד ניתן לשאוב כחות אין סופיים. מכיון שבכל מקרה צריך לבנות את התלמיד 

ִין מ מאותן נשמות בהן נאמר "כי  – 8זל לישראל""יש מאין", מדוע לא לצפות שמן ה"א 

 נוכל לדלות אוצרות גדולים? – 9תהיו אתם ארץ חפץ אמר הוי' צבאות"

ִין" בנפשו של כל אחד  – בלשון הקבלה, זהו חינוך השייך לספירת הכתר. הכתר הוא ה"א 

על  – מודע. המחנך איננו מתבסס על מה שכבר קיים במודעות של התלמיד–תחום העל

תוך שהוא מעמיד את  – והרגש הנוכחיים שלו )אותם הוא חפץ לעקור מן היסודהשכל 

 – התלמיד רק על נקודת הבסיס הראשונה של ה'אני', הלא היא ספירת המלכות, כנ"ל(

אלא על המקור הנעלם ממנו ניתן לחדש כחות כאלו. ]לאידך, מקום המבסס את הצלחתו 

 

ין" העליון הוא ה"מזל לישראל". – . עפ"י שבת קנו, א 8  כפירוש מורנו הבעל שם טוב זי"ע שה"א 

. מלאכי ג, יב. ואמר מורנו הבעש"ט זי"ע )נדפס בלוח "היום יום" יז אייר(: כשם שהחכמים הגדולים ביותר 9

כך לא יכול  – לעולם לא ישיגו את אוצרות הטבע הגדולים שהשי"ת הטביע בארץ ש"הכל היה מן העפר" 

אף אחד להשיג את האוצרות הגדולים שחבוי ביהודים, שהם "ארץ חפץ" של הקב"ה. וסיים הבעש"ט: חפץ 

 אנכי לפעול שיהודים יתנו יבול כפי ש'ארץ חפץ' של הקב"ה יכול לתת.
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עתיד לטפח לכל היותר 'אזרחים על הכחות הקיימים כבר בנפשם של התלמידים, 

 הגונים', אך לא להצמיח אנשים בעלי שיעור קומה של ממש[.

. שלשת 10אמונה, תענוג ורצון - מודעים–בפרטות, מתחלק הכתר לשלשה כחות לא

 הכחות הללו יכולים להיות המקור ממנו נבנית לתלפיות נפש התלמיד, מתוך אותה מגמה

 של 'מצליחנות':

 ת חינוך המבוססים על כח הרצון. בכלל, מי שמדבר על חינוך להצלחה: ישנם מוסדורצון

חושב בדרך כלל כי  – כולל גם באותם המקומות שההצלחה נראית מהם והלאה –

המפתח להצלחה אישית הוא שאיפות. אדם מצליח הוא מי שיש לו כח רצון עז, והוא 

ינוכי המבוסס על מטפח שאיפות גדולות וחותר במרץ ובהתמדה להשיג אותן. מוסד ח

דרך זו יטפח השגיות, יציב בפני התלמידים יעדים גבוהים לשאוף אליהם ויטפח גם את 

ההבדל בין הכושל למצליח הוא בכך שהמצליח אץ  – מירוץכרוך ב רצוןהתחרותיות. ה

המצליח הוא זה המשתלב  – לממש את שאיפותיו, בעוד שהכושל נותר שוגה בחלומותיו

 – יים. ישנו עולם ישיבתי שלם המבוסס על דגם זה של הצלחהטוב יותר במירוץ הח

הכולל הצבת דגם של 'גדולים' אליהם יש לשאוף, ודירוג חברתי על פי רמת ההצלחה 

 והוא אכן נוחל הצלחות לא מבוטלות.  – בתחום הנחשק

אמנם, ידוע בקבלה כי הכתר נקרא גם "תהו", ובפרט אמורים הדברים בכח הרצון 

לם התהו התקיים רק כח הרצון בכתר )ובכל ספירה וספירה האיר בעיקר בעו – שבכתר

וסופו של  – הכתר, כח הרצון להארת אותה ספירה(, ללא התלבשות של תענוג בתוכו

תהו כזה הוא שבירה. בצידי הדרך של המירוץ להצלחה נופלים ונשברים רוב המתחרים. 

הקשה, ונתפסים בעיני עצמם  ראשונים נשברים אלו שאינם עומדים באוירה התחרותית

 – בתום גיל ההתבגרות – ובעיני זולתם כלא יוצלחים. אחריהם אלו שבשלב מסוים

התיאשו משאיפות הגדלות שלהם, והבינו שאין הם ה"חפץ חיים" של הדור הבא. 

כי  – אחרי מרוץ של שנים ארוכות – הפנימיים יותר חווים את המשבר כאשר הם מגלים

מם בנין פנימי ויציב, וכי אוירת ההשגיות והתחרויות מנעה מהם לא זכו לבנות בעצ

להעמיק את יסודות עבודתם בנפש ולזכות לעבודה "לשמה" )כאשר הדגשת ערך הרצון 

את המעבר מהרצון  – מנעה את הזרימה הטבעית של "מתוך שלא לשמה בא לשמה"

(. 17עוד בהערה  החיצוני לתענוג הפנימי שמתוך התבטלות, כפי שיתבאר בסמוך, וראה

ואינם  – בעומק אף ניתן לומר על אותם 'שרדנים' שמחזיקים מעמד לאורך שנים בדרך זו

כי הדבר נובע מפיגור בהתפתחותם, כאשר הם נותרו במנטליות  – מגיעים למשבר

חרותיות וההשגיות ילדותית, ומכיון שלא הבשילו והתבגרו גם לא נשברה בהם הת

החיצונית שדחפה אותם מצעירותם )אמנם, כאשר את חוסר ההתבגרות מלוה גם 

התמימות הילדותית, ואין הוא מתפתח לקנטרנות תחרותית, ניתן להמליץ על אותם גדולי 

הבהו"  (.11תורה ילדותיים: "כי נער ישראל וא 

 

 ך בסוד הוי' ליראיו שער א )ובפרט בהוספה לשער א(.. כמבואר באור10

 . הושע יא, א.11
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כזה ישנו זלזול כלפי : מוסדות חינוך מסוג נוסף מבוססים על התענוג. במוסד תענוג

לא משום שאין לה חשיבות, אלא משום שהיא 'יבשה' ואף צריכה  – ההשגיות המדידה

על הסקרנות  – להיות מובנת מאליה. כאן הדגש הוא על עצם חוית הלימוד

האינטלקטואלית, על המעורבות הנפשית ועל היצירתיות. כאשר מורה מצליח לשדר 

ננו היעד )המאיים(, אלא רק נקודת הפתיחה למסע לתלמיד כי החומר הנלמד למבחן אי

הוא הופך את הלימוד לתענוג. ההצלחה היא פועל יוצא  – של העמקה וגילויים חדשים

מי שנהנה ממה שהוא עושה, משקיע בו את מירב ומיטב כחותיו, צומח  – של התענוג

מר אותה וגדל בתוכו ומגלה בו פנים חדשות בכל עת. התענוג המלחלח את הנפש גם שו

מי שנהנה ממה שהוא עושה, איננו צריך להיות 'הכי טוב', ודי לו בהפקת  – מפני משבר

די לו בתחושת  – המירב לו הוא מסוגל. אין הוא צריך למדוד את עצמו ביחס לאחרים

 המיצוי העצמי הפנימית שלו. 

 – חשוב להדגיש כי החינוך לתענוג איננו מלא חלילה בתחושת שביעות רצון עצמית

שהיא גאוה הדוחקת את רגלי השכינה וחונקת כל התפתחות והתקדמות נוספת. בלשון 

ִין" ת, נּויְ א  ְת התענוג היהודי הוא מתוך תחושת הִ  – הקבלה מכונה כח התענוג "רישא דא 

ולא מתוך תחושת ישות. כפי שהוזכר, חינוך למצליחנות בכל דרגותיו מתבסס על "מה 

תענוג  – א בעיקר תענוג ממה שמתחדש בכל רגע מן האיןשאין", וגם התענוג המדובר הו

של סקרנות ושל פליאה ושל התחדשות. ההתאינות שבתענוג היא אותה תחושה של 

התמסרות ושל שכחה עצמית המתחוללים דווקא כאשר האדם נהנה מעצם העיסוק שלו, 

אה וההנאה מהעיסוק עצמו שומרת אותו ממודעות עצמית שלילית ומסיפוק מזיק )ור

 לד(. –בספר מודעות טבעית עמ' לג

רק מי שחש תענוג  – חסרונה של דרך זו, בכך שהיא דורשת מחנכים שחיים בתוכה

מהדבר בו הוא עוסק, מסוגל 'להדביק' בכך את תלמידיו. מורה החוזר שנים על גבי שנים 

אבדים או, על כל פנים, מ – על אותו חומר לימוד, והדברים מתיישנים אצלו ונמאסים עליו

לא מסוגל לגרום לתלמידיו לחוש בהם  – את הברק ואת ההתרגשות הראשונית שלהם

תענוג. המורה עצמו צריך להתפתח ולגדול תמיד, על מנת שיוכל לעורר את תלמידיו 

 – עד רמה מסוימת – לדרך זו )בניגוד לדרכים האחרות המתוארות כאן, שהאדם מסוגל

ידיו, לנהוג לפיהן(. ועוד, דרך זו דורשת רמת לכפות את עצמו, ומתוך כך גם את תלמ

עליו להשתחרר מהרגליו הנמוכים, הרגלי התינוק  – התפתחות מסוימת מן התלמיד

הבורח מבית הספר )המזהה את התענוג שלו עם ה"חופש מ..." במקום עם ה"חופש 

" ל..."(, כדי שיוכל להגיע לתענוג גבוה יותר, עליו להשתחרר מתענוגות ה"שלא לשמה

 .12כדי להגיע לתענוג השלם והגדול של ה"לשמה"

 

. על פניו, ניתן לחשוב שבחינוך המבוסס על תענוג ישנו חסרון נוסף, מהותי יותר מהקשיים הטכניים 12

טוב. –כולו–שלא–שנזכרו בפנים: ההתבססות על התענוג גם גורעת, במובן מסוים, מהיכולת לתפקד בעולם

קשה לצייר שליחות הנובעת כל כולה מתענוג. נכון הוא שכדי שהאדם יתבסס בדרכו  – ויותר מכך 

ושליחותו בחיים אין הוא יכול להסתפק בקבלת עול, ועליו לחוש גם תענוג מסוים במעשיו )כפי שכתב כ"ק 

נוג אדמו"ר מליובאוויטש כי לא ניתן להתבסס לאורך זמן ובהצלחה על קבלת עול בלבד(, אך נראה כי התע

לבדו אינו כולל את הדחף לצאת לשליחות. בכל זאת לא מנינו חסרון זה בפנים, כי אליבא דאמת אלו אינם 



ם י נ פ  ל

 

120 

הוא רש א.מ.ן. : ברמה הגבוהה ביותר, מבוסס החינוך על אמונה. אחד מפירושי שאמונה

מן את הדסה" )כפי שנתבאר באורך בספר אמונה ומודעות  13חינוך, כלשון הפסוק "ויהי א 

של האמונה  מאמר "כח האמונה" ובספר נפש בריאה(, והדבר מלמד על כחה המיוחד

זו אמונה  – בחינוך. כמובן, האמונה מתבססת באופן המובהק ביותר על "מה שאין"

בתלמיד ובכחות הנעלמים ביותר שלו, אלו שלא ניתן לאתר אותם באופן וודאי בהוה. 

מן את הדסה" – מהותה של האומנה , והאמונה בנפש 14היא גידול והתפתחות – "א 

 הכחות הנעלמים שלו, לגלותם ולפתחם. התלמיד מסוגלת לגדל ולהצמיח את 

את החושים,  – בכל תלמיד ותלמיד – על בסיס האמונה בתלמיד ניתן גם לזהות

. כלומר, מתוך האמונה 'העוורת' בתלמיד זוכים 15הכשרונות והמעלות המיוחדות שלו

וכך בעצם 'לברוא' בתוכו את מעלותיו ולהביאן  – לפקוח את העינים לזהות את הטמון בו

ואזי ניתן  – 16שיעמדו על פי קרקע נפשו, סמוכים להתגלות, בהעלם שישנו במציאות כך

בכח של עבודה באתערותא דלעילא ובאתערותא דלתתא להוציא לפועל את כל הטוב 

שמהותה היא תענוג עתידי, הרגשה  – שבו. ובלשון בה השתמשנו עד כה, מכח האמונה

להשקיע בו, אף שהפירות המתוקים טרם ודאית שהתלמיד הוא "ארץ חפץ" שכדאי ונעים 

זוכים להביא לידי גילוי את התענוג המורגש אצל התלמיד  – גלויים לעין ונטעמים לחיך

 .17ולנטוע בו שאיפות מוגדרות

 

חינוך מתוקן המתבסס על תענוג הוא מפותח ומפוכח דיו כדי להכין את  – פני הדברים. בנוגע לקשיי החיים 

מתוך כך שמקבלים חיות האדם גם לקטעים הקשים יותר של החיים, ומלמד כיצד להתמודד איתם )או 

מענינים אחרים שיש בהם תענוג, או בהצלחה לגלות את האתגר והתענוג הכמוסים בקשיים עצמם(. 

תענוג שאין בו דחף של השפעה לזולת הריהו סוג של "פגם הברית".  – וחשוב יותר, בנוגע לשליחות 

וקא זו הספירה שכל ענינה הוא ספירת היסוד היא הכח הנפשי בו מופיע באופן החזק ביותר התענוג, ודו

אימות, הגשמה, מימוש והשפעה לזולת של כל התוכן הפנימי שבאדם. תענוג אמיתי ומתוקן דוחף 

פגם המבוסס על תענוג של האדם בינו  – לשליחות ולהשפעה, כאשר מבינים את חששות פגם הברית 

תענוג להיות מודעת –חינוך מבוססתונשמרים מהם. כמובן, על מערכת  – לבין עצמו, ללא תכלית חיצונית 

 לנקודה זו ולהתמודד איתה.

 . אסתר ב, ז.13

. על כן מבואר בספר אמונה ומודעות כי מבין ארבעת פירושי שרש א.מ.ן. פירוש החינוך מכוון כנגד 14

מדות הלב, בהן שייך ה"חינוך קטן" בו מתעלים מן הקטנות אל הגדלות, תוך עקירת המדות הראשונות 

 מדות בוגרות תחתיהן, ודוק.ובנית 

 . כפי שנתבאר בארוכה בספר שבעים פני חן )פן ל"א( ה' יגלה אורו בקרוב, אכי"ר.15

 . וראה בתורות שבשער "חן כלה" בספר יין משמח ח"ב.16

 וראה בספר "פנים אל פנים" פרק ד  – . התלבשות התענוג ברצון מייצרת את ה'חושים' בנפש התלמיד 17

אל המודע הכשרונות וההצלחות של התלמיד. מסיבה זו יתכן אף שראוי היה יותר להקביל  ומשם נולדים –

כאן את שלשת סוגי החינוך לשלשת הראשים לפי הסדר של רדל"א )אמונה, כמבואר בפנים(, גלגלתא 

)התלבשות החסד דעתיק בגלגלתא דאריך, המעוררת 'חוש' באהבת ישראל, דבר המתבטא בתענוג של 

ומעורר את הנפש להתרחבות  – שהוא יסוד תחושת התענוג בחינוך  – מיד בלימוד המשותף המורה והתל

תחומיות, ללא התמחות ו'התמקצעות' מוגדרות עדיין, המאפיינות את סוג החינוך הזה( ומוחא –ורב

שהוא הוא "כח  – סתימאה )התלבשות הגבורה דעתיק במו"ס דאריך, המגלה את "כח המשכיל" בנפש 

וממנה מתעוררות השאיפות המוגדרות היטב של התלמיד; מחד, הגבורה הפנימית  – כנ"ל  המצליח",

מתבטאת בשאפתנות ובהתמדה ה'קשוחות', אך עצם ההתלבשות הפנימית של התענוג ברצון היא תכונת 
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הנתפס  – לעיל הוזכר כי 'ההצדקה' העמוקה והאמיתית ביותר לחינוך למצליחנות

בר זה מורגש ביותר בחינוך היא יעד של שליחות. ד – כאליטסיטי או אף כגאוותני

מתוך הוודאות שלכל אחד מן הילדים ישנה שליחות גדולה  – המבוסס על האמונה

בעולם, מתעוררים להאמין כי )אף אם אין אנו רואים זאת( יש בו את הכחות והכשרונות 

למימוש שליחותו, ויש לסייע לו להוציאם לפועל באופן הנרחב והמשמעותי ביותר. אם 

שיש בהן  – וסס על רצון מטפחים באופן וודאי את שאיפותיו של התלמידבחינוך המב

ואילו בחינוך המבוסס על התענוג פונים לעורר  – ממש "שלא לשמה", נעלות ככל שיהיו

תענוג הקיים כבר בנפש התלמיד, כנ"ל, הרי שבחינוך המבוסס על האמונה המוטיבציה 

פשר לגלות את הכחות הכלליים, העיקרית היא יעד השליחות, והיעד הכללי הזה מא

הרחוקים והמופשטים ביותר, המרחפים לגמרי מעל אישיותו הנוכחית של התלמיד 

)כלומר, ה"אין" עליו מתבססים הוא מופשט ונעלם באין ערוך מ"מה שאין" בכחות הרצון 

 והתענוג, וד"ל(.

 שיקום מצליחני

הטבעי ביותר בין שתי  על פי הידוע כי שרש המלכות הוא ברדל"א, מובן כי החיבור

הוא דווקא כאשר החינוך למצליחנות  – החינוך השיקומי והחינוך למצליחנות – הדרכים

מבוסס על אמונה. מכיון שהאמונה איננה שמה את יהבה על דבר שקיים במציאות בנפש 

יש בתענוג וברצון, כנ"ל(, היא יכולה גם להיות חדורה שהתלמיד )אף לא בהעלם, כפי 

לות מ"מה שיש", ללא ששפלות זו תפגע בעצמת האמונה במה שיכול בתודעת שפ

להתגלות בעזרת ה' וישועתו. ועוד, תודעת השליחות )הבולטת בעיקר בחינוך המבוסס 

אין  – על האמונה, כנ"ל( חוסכת מעט מן המודעות העצמית השלילית של המצליחנות

אלא בחובה המוטלת על  מדובר במצליחנות אישית, שהיא בגדר ברירה נעימה ומוצלחת,

האדם מן השמים )גם כאשר תודעת השליחות היא פשוט התחושה שחובה על האדם 

לממש את כל הכשרונות בהם חנן אותו ה', האמונה הטהורה מביאה להכרה הברורה 

שאין כאן אלא מתנת חנם אלוקית, ואל לו לאדם להתגאות בה(. ובעיקר, תודעת 

ההצלחה איננה  – מהמצע השפל עליו גדל האדםהשליחות איננה מעונינת להתנתק 

מעלה אותו לסביבה אחרת, אלא מכשירה אותה לחזור כשליח אל מקורו הראשון, מתוך 

הזדהות עם החברה והסביבה בה גדל )כנודע שהרבי שלח פעמים רבות את השליחים 

 (. 18אעיקרא קאי" – דווקא למקום מוצאם וגידולם הראשון, בבחינת "זרוק חוטרא

כן, תודעת השפלות המלווה את תודעת האמונה היא המפתח לכך שההצלחה לא  אם

אלא פוריה  – אליטיסטית במשמעות המנוכרת של המושג – תהיה מנותקת ומזיקה

ומועילה, כזו המוקדשת לחלוטין למימוש שליחותו של האדם ואף רואה כיעד 'להדביק' 

ת מאפשרת להחיל את האמונה בהצלחה זו את אלו שטרם זכו לה. וכן, השפלות העצמי

שהן  – בהצלחה על כל אחד זולתי, שפל ככל שיהיה. האיזון בין האמונה והשפלות

 

 התיקון השומרת מפני השבירה שעלולה להיות ברצון לכשעצמו, כפי שנתבאר בפנים(, ואכמ"ל.

 שית כא, כא )עפ"י בראשית רבה נג, טו ובכ"ד(.. רש"י לברא18
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מנטרל  – הבסיס הנכון להתגלות התענוג והרצון, ומתוכם בנין חדש וטוב של כחות הנפש

את הבעיות שעלולות להיות בכל אחת מדרכי החינוך, לא מתוך איזון בינוני ביניהן, אלא 

 א מתוך שימוש 'עד הקצה' בכל אחת מהן.דווק

עד  – ]כמובן, הסברה מפורטת של מערכת חינוך כזה צריכה להיות ארוכה ומורכבת יותר

אך ניתן כאן דוגמה אחת )לא מן המוצלחות ביותר(  – שיעמוד מולנו 'ציור' מוחשי שלה

 של שילוב האמונה והשפלות:

י כבוד". גם במקומות בהם המלחמה דוגמה מובהקת לכחה של האמונה הוא קיום "מבחנ

בין המורים לתלמידים על העתקה במבחן היא המערכה העיקרית, קיום מבחני כבוד 

אמונה  – מפחית את ההעתקות באופן משמעותי מאד. מבחן כבוד מבטא אמונה בתלמיד

שתודעת השפלות  – בישרו ובכחו לעמוד במבחן בעצמו. לכאורה, מציור החינוך השיקומי

ניתן היה  – ששת שנפש התלמיד )ממש כמו נפש המורה( מועדת לכל דבר רעשבו חו

ולשם כך הובאה  – לצפות שבעית ההעתקות היא חלק אינטגרלי מחינוך זה. אמנם

כאשר השפלות מגובה באמונה היא נעשית פנימית ועמוקה יותר. שוב אין  – דוגמה זו

מחה על כל התגברות, אלא בשפלות רק ציפיה להתעוררות כל בעיה בנפש התלמיד, וש

תודעת השפלות  – יש בה תפיסת אמת המכירה ב"מה שיש" ומשלימה עמו בפנימיות

משחררת את התלמיד מן החשש להכשל במבחן. אין זו השלמה המעוררת יאוש, ואין 

כאן ניטרול האתגר שבמבחן, אלא הכרה שלמה ואמיתית ב"מה שיש" מתוך אמונה 

מכאן והלאה. לשון אחרת, האמונה מאפשרת  – באמת – מאתגרת שניתן לצמוח

אין כאן שפלות לשמה, אלא זיווג של מדות  – לתודעת השפלות לצמוח על בסיס של אמת

"השפל באמת" )כחתימת בעל פרי הארץ זצ"ל, שבסמוך נחתום בדבריו(, המעורר את 

ך התלמיד לדעת באמת על מצבו )באמצעות המבחן, שישקף לו באמת את ידיעותיו( מתו

 אמונה שניתן לשפר מצב זה ולהתעלות ממנו. ודו"ק ואכמ"ל[.

ראוי לסיים את הדברים בקטע יסוד מדברי רבי מנחם מענדל מוויטבסק, מרא דארעא 

כשמדבריו  – , העמל להחדיר את השפלות גם באמונה גופא19ישראל, בספרו פרי הארץ

את החויה הקיומית  ובכך להביא לשיאה – עולה התלות המוחלטת בין שתי המדות הללו

הנכונה של החינוך המצליחני, שאיננו מתעלם מן התודעה השיקומית הראויה, ומשקיע 

 את האדם כולו בעבודת השליחות:

הנה כללא דמילתא שאין שום אפשרות התחלת אפס קצהו של עבודתו יתברך 

 ם כןאם לא באמונתו אמונת אומן, פירוש שמיעוט נקודת אמונתו בו יתברך ג

יתברך, כי הוא הנותן לו לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע, כמאמר מאתו 

. ואם אמרו 21, "ונתתי לכם לב בשר וכו'"20"החרשים שמעו והעורים הביטו וכו'"

, לא אמרו רק על אתערותא דלתתא 22רז"ל "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"

ילא לא שריא לבד בכדי שיוכל לחול עליו אתערותא דלעילא, משום דברכתא דלע

 

 . פרשת שופטים. עיין שם היטב, כי קיצרנו בדבריו הנפלאים והיסודיים.19

 . ישעיה מב, יח.20

 . יחזקאל לו, כו.21

 . ברכות לג, ב.22
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, אבל "אלמלא הקב"ה 23על אתר ריקנא, כמאמר אלישע "מה יש לך בבית וכו'"

 ...24עוזרו לא יכול לו"

...עיקר ושורש הכל שאין ביכולת האדם בעצמו לעשות שום מעשה וחשבון מצות 

ומעשים טובים ולהדבק בדרכי ה' ית', כי אם על ידו ית' הבורא מאורי האש 

לא יועילו  25ואם כה יאמר לא חפצתי בך, כל אילי נביות אהבתו ויראתו על פניו.

, ובאיזה אופן 26ל אם יצדק מה יפעל לו–לו לקדש עצמו, וכי מה יועיל גבר עם א

תחול עליו קדושת ה' ודביקתו? אין זה כי אם רחמיו על כל מעשיו, וחסד אל 

 ...27דני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו"–כמאמר "ולך א

בת ה', לה זכה בחסדי ה' בלבד[ ממילא יתקשר לכל באי עולם ...ובאהבה זו ]אה

ובני אדם כיוצא בו, אחרי היות האהבה שפע ברכה עליונה בתכלית הידיעה כי 

לא זכה מנפשו אליו ואי אפשר כלל לעשותה ולזכות בה אבל ברצונו הקב"ה 

נתנה לו, ואם היה נותן מתנה זו לחברו היה חבירו כיוצא בו מתלהב לשמו 

רך, ואם כן במה נחשב הוא מחברו. והראיה באם העדר האהבה זו הרי הוא יתב

ככל האדם בעניני הגשמיים, פעם במדות פעם בחוץ פעם ברחוב, כחץ יעוף יומם 

מחשבות כאלו לאלפים לכל צדיק וצדיק, והנה בהיותו במדה זו הרי הוא כאותו 

אפילו לרשעי אדם ובמדה זו הרי כאותו בעל תאוה, וממילא אוהב כל ישראל 

ישראל מפני אמיתות הבנתו וידיעתו שקרובים המה ויש לו שייכות עמהם והנה 

הוא כאחד האדם ואין לו לעצמו יתרון עליהם כי אם מה שענוהו בשערה מן 

השמים, ולכן בהיותו מתעלה באהבת ה' מתעלים כולם עמו לאלפים מפני 

כל מדה ומדה שהוא שבהיותו במדות השייכים אליהם הרי הוא והם נפש אחת ב

 מודד הרי הוא מקושר עם אלפים ורבבות בני אדם לכן בעלותו עולים עמו.

מה שאין כן אדם המדמה בנפשו שכוחו ועוצם ידו עשה לו את כל החיל, ללמוד 

לשמור ולעשות ולקיים את כל התורה, הרי הוא שונא ישראל וכמו שאין לו אלוה 

מכל הרשעים כים נגרש, ומוסיף כח ממש, ובוודאי הוא כן ופחות וגרוע הוא 

, שהוא 28בקליפה יותר מכל הרשעים ויורד מטה מטה, והוא "נרגן מפריד אלוף"

מפריד היראה שהיא השכינה מחי החיים באמרו כי לא מן השם הוא זה וידו 

שבכל מקום  29עשתה זאת. כן הלל שהיה עניו מאוד אמר "אם אני כאן הכל כאן"

ותו המין, והרי הוא כאחד מהם, אבל לה' הישועה שמוצא את עצמו הרבה יש מא

 לכן כשעולה עולים עמו...

מי שעובד את ה' על דרך זה אוהב לכולם ומעלה את כל  :כללא דמלתא ...

 

 א ד, ב.–. מלכים23

 . קדושין ל, ב.24

 . על פי ישעיה ס, ז.25

 . על פי איוב לה, ז.26

 יג. . תהלים סב,27

 . משלי טז, כח.28

 . סוכה נג, א.29
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מי ששונא אפילו לרשעים ממילא משמע כי בצדקתו  :השייכים בערכו, ובהיפוך

' פעל כל זאת ו ו(לא היובחזקתו ויגבה לבו ואם הוא הצדיק ]ממילא כן[ )בעינ

ועקוב הוא מכל. וזהו שלמדו הלל בענותנותו כל התורה כולה על רגל אחד, הוא 

 ...30האמונה כנ"ל, "ואהבת לרעך כמוך"

 

 . ויקרא יט, יח.30



 

 

 ב שמחוןד  

 בית ספר לסקרנות

מטרת המאמר היא להציג דרך להפעלת הסקרנות הטבעית והיצירתית אצל תלמידים. 

ים, ונתמכת בממדי אישיות שניתן הסקרנות מתעוררת תוך קישור מחשבתי בין תחומ

לעודד. סקרנות עשויה לעודד למידה בסגנון שונה, למידה היכולה להיות שיטתית 

 ומובנית.

 סקרנות ילדותית והמשכה הבוגר

התינוק האנושי שונה מילודים של בעלי חיים אחרים. הוא נולד ויוצא לאוויר העולם במצב 

ולנו מכירים את גורי בעלי החיים, ששעות שבו גופו, ובעיקר מוחו, בלתי מפותחים. כ

מעטות לאחר לידתם "עומדים על רגליהם", ומהר מאוד מסתדרים בעצמם. לא כך אצל 

תינוק האדם. הדבר מתבטא גם במידות הניתנות למדידה. אצל השימפנזים, למשל, 

. מצבו 23%–מגודלה הסופי, ואילו אצל האדם היא רק כ 40%גולגולת היילוד היא 

י של התינוק האנושי מחייב שמירה וטיפול ארוך שנים. האדם נולד פחות בשל, הגופנ

 פחות מעוצב סופית, והוא זקוק לשנים רבות של טיפוח והגנה כדי להיות כשיר לחיים. 

מוחו של התינוק ממשיך לגדול בשנים הראשונות באותו הקצב המהיר בו גדל ברחם 

הנקרא "מילין", שהוא החומר המבודד את אימו. לתינוק האנושי יש חוסר יחסי בחומר 

סיבי תאי העצב. חומר זה יוצר מעטפת על סיבי העצב, קובע את מסלולי הדחפים 

העצביים, ובכך מונע "נזילות" של דחפים עצביים לכיוונים שונים במוח. נובע מכך כי 

ם המסלולים של הדחפים העצביים במוח התינוק אינם סגורים לכוונים מוגדרים, אלא ה

פתוחים לאפשריות מוחיות מגוונות. כלומר, התינוק פתוח ללמידה רבה מהעולם שאיתו 

 הוא בא במגע.

השהיית התהליך ההתפתחותי מתבטאת אצל האדם גם בהאטת קצב גידול המוח. אצל 

מגודלו הסופי, ואילו אצל האדם הוא  70%שימפנזים וגורילות מוחו של בן השנה הוא 

שלוש. השהייה זו מתבטאת גם בעיכוב הבגרות המינית. מגיע לגודל זה רק בגיל 

הגורילה מגיעה לבשלות מינית בסביבות גיל שש, השימפנזה בגיל תשע, והאדם בגיל 

הרבה  ואצל האחרים מוקדם 20ומעלה. גופו של האדם מפסיק לגדול בסביבות גיל  14

 יותר.

תהליך סגירת מסלולי  אי בשלותו המוקדמת של התינוק, הגידול המהיר של המוח, עיכוב

החשיבה במוח, והפעילות החברתית האינטנסיבית של הילד עם סביבתו, כל אלה 
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הנעשים בתנאים של שמירה וחסות הורית, מאפשרים למידה מהירה ומגוונת. חסות זו 

מאפשרת את ההתפתחות. הילד אינו זקוק למצוא את מזונו בעצמו ויש לו פינה "חמה" 

חשוב, לדמיין ולחלום את האפשרי והבלתי אפשרי וכן גם לשחק ומוגנת שבה הוא יכול ל

)פעילות מרכזית שניגע בה בהמשך(. אלה התנאים המאפשרים לו למידה והתפתחות 

 מוחית עשירה.

תהליך ההתבגרות איננו מסתיים לאורך כל חייו של האדם, הוא תמיד ממשיך להתפתח. 

ת מכיוון שהאדם נדרש כל העת האדם ממשיך ללמוד כל ימיו. למידה זו היא הכרחי

להסתגל לסביבתו המשתנה. האדם שנולד ללא התאמה אינסטינקטיבית לסביבתו, 

המכתיבה לו את התנהלות חייו, חייב ללמוד כל הזמן מחדש את תנאי הסביבה 

המשתנים ולתכנן את צעדיו בהתאם. כושר למידה מפותח הנשען על בחינה חקרנית 

לתארה כהכרח ביולוגי( המתרחש בתוך הגולגולת וסקרנית של הסביבה )שאפשר 

האנושית )שהיא גדולה יחסית לגוף(, גורם לכך כי בני האדם כל העת לומדים. גם בוגרים 

 של הלמידה. שומרים על התכונה ה"ילדותית"

האדם כל ימיו ממשיך "לשחק" ובכך הוא ממשיך ללמוד. המשחק הילדותי והמבוגר יותר 

לחיים הממשיים. המשחק בודק אפשרויות, בודק את גבולות הוא "ניסיונות מעבדה" 

היכולת, נהלים וארגונים. תהליך הלמידה ה"רציני" הוא כמו במשחק, תהליך של בחירה 

וסלקציה בין אפשרויות. משחקים חשובים אלו מגבירים גם את יכולת ההסתגלות 

ם אלו מעודדים המיוחדת לאדם המאפשרת לו לחיות בתנאים מגוונים. ניסויים משחקיי

את תהליך הלמידה. המשחק דומה וגם שונה מהחיים, יש לו כללים ברורים אך גם 

גמישות של וואריאציות הנבדקות במשך המשחק. משחקי קלפים, למשל, הם חיקוי של 

מאבקי כוח ושליטה, משחקי כדור בודקים גם את יכולות עבודת הצוות, משחקי הרכבה 

וכו'. בכל המשחקים הללו אין את הסיכון שבחיים  ופרוק משכללים יכולות חשיבה

הממשיים, אם אפסיד לא יקרה לי דבר באמת. לכן אנו יכולים להנות מן המשחק הנאה 

מלאה ללא חשש. החופש המשחקי הוא חופש משני סוגי אילוצים: אילוצי המציאות 

העבודה  והטבע, והאילוצים שנטלו בני האדם על עצמם בחוקי המוסר, סדרי ההתנהגות,

והמחויבויות ההדדיות. המסלול המתחיל מילד הדופק על סיר במטבח וממשיך באמן 

המנסה לנגן קונצ'רטו לכינור הוא המוביל את האדם לנסות, לבדוק, לחקור. בדיקה 

בסביבה  משחקית זו מאפשרת גמישות מחשבתית שהיא גם הכרחית כדי לשרוד

 דינמית.

מהיר מאוד של למידה. השיא ברמת הביצוע עד סביבות גיל עשרים מתרחש תהליך 

השכלית הממוצעת )על פי מבחני משכל שונים(, היא בעשור השלישי של החיים, ולאחר 

מכן חלה ירידה איטית מתמשכת. )כמובן שזו אמירה כוללנית שאיננה מבחינה בין כושר 

מדוקדקות מרחבי, כושר מילולי, מיומנות של תפיסה או היגיון או הבנה וכו'(. בדיקות 

יותר של תהליכי למידה חקרניים )שכללו משתנים של מוטיבציה, הקשר חברתי, יכולות 

 לא מילוליות וכו'( גילו תוצאות פחות חד משמעיות.

למרות שהאדם לומד כל חייו, נבדקו מהם התקופות הפוריות יותר של חייו. פוריות זו 

הלמידה המהירה. במחקרים שנבדקה, היא סימן )שאיננו חד משמעי( ל"סיום" תקופת 
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המבוססים על תולדות חייהם של אנשים יוצרים נבדק הקשר בין הגיל לכוח היצירה 

)שנמדד אך ורק בפרסום של עבודות חדשות(, ונמצא כי כימאים הם יצירתיים בעיקר בין 

וסופרים  40–35, פילוסופים 30–40, מתמטיקאים ומוסיקאים בגילאי 30–ל 25הגילים 

, ולאחר 45–30. באופן כללי נמצא, כי איכות היצירה מגיעה לשיאה בגיל 50–40בגיל 

מכן היא מתחילה לרדת. ולעומת זאת, כמות היצירה נשמרת ברמה קבועה עד גיל 

(. לירידת כוח היצירה נמצאו סיבות שונות כמו: עליה בבעיות 80–מאוחר )קרוב ל

רי כישלונות, ירידת מוטיבציה משפחתיות, עליה בבעיות בריאותיות, ירידת מוטיבציה אח

אחרי הצלחות )כבר כולם מעריצים אותו אז הוא נח על זרי הדפנה(, עליה בעומס ארגוני 

ובהתחייבויות חברתיות אחרי הצלחות, ועוד משתני חברה ותרבות שונים )וגם משתנים 

 לפרוש לגימלאות(. כלכליים, כמו היכולת

הצעירות באמצעים שונים, היא הפתח למידה תמידית של האדם, שמוגברת בשנותיו 

 להתאמה לסביבה. הלמידה מזינה את כוח היצירה האישי המעצב את חייו של כל אחד.

מכיוון שהמילים סקרנות ויצירתיות באים בסמיכות זה לזה כמה פעמים, נראה כי הדבר 

דורש הבהרה. היחס בין סקרנות ליצירתיות הוא יחס מורכב. אך בצורה פשוטה אפשר 

מר כי הסקרנות מכינה את היצירתיות. אבל חשוב להדגיש כי סקרנות איננה בהכרח לו

מביאה לחשיבה יצירתית יותר, למרות שכך יכול להיות במקרים רבים. האדם יכול להיות 

סקרן ולהתעניין בנושאים רבים, אך אין הכרח כי זה יוביל אותו לעשייה יצירתית )במובן 

(. ואפילו אם כן, אין הכרח כי התוצרים של עשייה זו יהיו ה"נשגב" שאנו מקנים למילה זו

 תוצרים יצירתיים )חדשניים פורצי דרך(.

 מיהו האדם הסקרן?

כדי לתאר את הסקרנות אנסה לפרט את מרכיבי האישיות המשתתפים בפעילות 

 סקרנית. תאור זה יקדים את הפעילות החקרנית ומהווה מעין הכנה לה. 

למרות שעקרון זה נראה מובן מאליו, חשוב להדגיש כי  – לת)א( עקרון הרגשת היכו

ההרגשה הבסיסית כי אני יכול לעשות משהו היא הכרחית. הרגשת היכולת היא האמונה 

בעצמי, בכוחותי. אנו שומעים לא פעם את הביטוי: "אני לא מסוגל, אני לא יכול". אינני 

לא רק מדגיש את הצורך מטפל במניעים הפסיכולוגיים העמוקים לאמירות כאלו, א

בעשייה שהיא בתחום אופק היכולת. האתגרים המוצבים בפני הלומדים צרכים להיות 

כאלה שהוא ירגיש כי הוא יכול להם, ולא יראו כ"מעבר לאופק". האדם מגלה כל העת 

בעצמו את האופק החדש של היכולות שלו. ניסיונות חדשים רומזים לו על יכולותיו, והוא 

במשך חייו. כולנו מכירים את המשחק שבו אנו מרחיקים מהתינוק את משתמש בהם 

הצעצוע שבו הוא חפץ כדי שהוא יגלה את יכולת התנועה של ידיו ורגליו. הוא בוחן כמה 

הוא צריך לזחול או למתוח את ידיו כדי להגיע אל הצעצוע. אם נרחיק את החפץ רחוק 

 ש ולאבד את האמון שלו ביכולותיו.מדי, לפינה רחוקה ממנו, הוא עלול להתייאש מרא

ממש כמו בצד הגופני, קיים גם הצד המחשבתי. האדם  – )ב( שליטה אינטלקטואלית

מרגיש כי הוא יכול לחשוב כרצונו. הוא יכול להבין מערכת של סיבה ותוצאה, הוא מבין 

ת את הקשר בין צילצולי טלפון שונים ומשמעותם. ויותר מזה, מחשבותיו יכולים לעצב א
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חייו, את תמונת העולם שלו. האני שלו הוא אמת המידה לקיומו, יש לו כוח מחשבתי 

להבין את הדברים ולארגנם כך שיהיה בהם מובן ומשמעות עבורו. חשוב להבין כי 

המשמעות של המציאות איננה נמצאת במציאות עצמה, אלא בתבניות ההבנה שאנו 

יכולת המחשבה שלנו. ברוב המקרים משליכים על מציאות זו. תבניות הבנה אלו הם 

אמנם תבניות המשמעות שהאדם מטיל על המציאות הינן צפויות למדי, אך לעיתים הן 

יכולות להיות חדשניות, יצירתיות ומקוריות. האדם יכול להפליג במחשבתו לעבר חיבורים 

וקישורי מציאות )שאליהם אתייחס בהמשך(, שיצרו משמעויות חדשות ופחות 

 ונאליות. האדם מרשה לעצמו לעיתים לא להיות שמרן, ו"לפנטז"קונוונצי

 כאוות נפשו.

גם צעירים וגם מבוגרים נהנים להשתעשע במחשבות ורעיונות. החיוך  – )ג( הנאה

המתפשט על פניו של אדם בזמן שהוא חושב: "מה יהיה אילו אשים קטשופ בקפה", 

ההנאה איננה זרה לפעילות איננו רק בגלל שהוא מתכוון לשמחה לאידו של האחר. 

הסקרנית הבודקת אפשריות דמיוניות עתידיות. זהו סוג של שעשוע מחשבתי. גם קבוצה 

העוסקת בפעילות חקרנית, איננה חייבת לשמור בכוח על ארשת רצינית של עבודה 

מאומצת. עבודה יצרנית פורייה ומועילה יכולה להתלוות בקולות שעשוע וצחוק. הנאה זו 

של פוטנציאל ויכולת התפקוד בהווה ובעתיד. כל אדם היודע משהו, נהנה היא הנאה 

מהמיומנות של הפעילות. נגר יכול לומר: "המקצוע החליק על העץ כמו חמאה", והוא 

ממש ייהנה מכך. וכך גם בפעילות שכלית: אנשים המיטיבים לחשב מספרים ייהנו 

נהנים ממנה יותר. האדם נהנה  לעשות כך. ככל שהפעילות מורכבת יותר, והיא מצליחה,

 מהיכולת שלו. יכולת הפעלת הדמיון והמחשבה היא מהנה

גם בגלל שהיא מפעילה מיומנות שכלית, וגם בגלל שהיא רומזת לפעילות היכולה 

 להתממש.

כבר הדגשתי את המרכיב המשחקי, אך אחזור ואומר כי לאדם המשחק  – )ד( משחקיות

וק במשחקו את מרחב האפשרויות בתוך גבולות יש שתי אפשרויות עקרוניות: לבד

מסוימים, או לפרוץ את הגבולות הקיימים ולראות מה יקרה. משחק הוא הגזמה מסוימת 

של הפעילות האנושית הרגילה שבולט בה גם מרכיב החזרה, שהוא תכונה חשובה של 

, על המשחק. ואם אדייק אומר, חזרה בשינויים קלים. הפעילות המשחקית נראית לפיכך

פניה, כחסרת תכלית ומטרה מעשית, ואמנם היא כזאת, אך לטווח ארוך היא דומה 

לאירועים המתרחשים במציאות. חוסר תכליתיות מידית זו, היא המאפשרת את ההנאה 

 שאיננה נובעת מסיפוק של צורך חיוני וממשי כמו אכילה או בריחה מסכנה בחיים

 הריאליים המציאותיים.

בין דמיון למציאות קטן מאוד. הגוף מגיב לתמונה דמיונית ברורה  ההבדל – )ה( דמיון

כאילו היתה זו מציאות. תגובה זו היא ראשונית ומיידית. כאשר אנו צופים בסרט אימה, 

למשל, גופנו מזיע, רועד ומתכווץ כאילו אנו שותפים לחוויה האמיתית. תפקיד הדמיון על 

לת. הרגשת היכולת מתאפשרת בארבע פי מחקרים בנושא, הוא לתת לנו הרגשת יכו

צורות שונות: הדמיון מכין אותנו לאירועים עתידיים כדי להצליח בהם )אנו מדמיינים את 

הראיון עם המנהל שלפניו אנו עומדים(; הוא מעבד אירוע שכבר היה )חושבים שוב ושוב 
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יברתי מה היה בפגישה(, ומתאימו לתמונת העולם שלי כדי שלא יוצרו סתירות )האם ד

שם שטויות שלא מתאימות לי?(; הוא מאפשר למלא משאלות כמוסות )הלוואי שיחליפו 

את המנהל הזה(; ומאפשר לי בריחה מקשיים )המנהל החדש יהיה חביב ואמפתי אלי(. 

הדמיון מאפשר גמישות מחשבתית והסתגלות טובה יותר לסביבה, והוא מופעל יותר 

מיון מופיע בצורה סיפורית התואמת את הכרת אצל אלה המודעים לעולמם הפנימי. הד

המציאות )הוא דומה למציאות( ומתאימה לדרך האנושית בעיבוד המציאות, אך אין זה 

 מפריע )בדרך כלל( לתפיסת המציאות הממשית.

הכוונה כאן היא  – , או בלשונו של פרויד: התחושה האוקיינית(FLOW )ו( הבלעות )זרימה,

מצב נפשי הגורם לשכוח את הנעשה סביב. האדם לא שם לב  לריכוז גבוה למטרה. זהו

למהלך הזמן החולף, אינו שם לב למתרחש סביבו, ולמקום בו הוא נמצא. הוא מלא 

סיפוק והנאה מעיסוקו. סיפוק זה נובע מאיכות העיסוק ולא מתוצרתו הסופית שיכולה 

ת מכיוון שהחל רק להיות טובה פחות בעיני אחרים. המחקר הרלוונטי )שהוא מועט יחסי

לאחרונה( מעיד, כי פעילות זו יכולה להיות בתחומים עיסוק רבים, אינטלקטואלים 

ופיסיים, אמנות וספורט. התברר כי אפשר להבחין במספר תכונות המשותפות לפעילות 

. המטרה מאתגרת. )שני 2. יש לה מטרה ברורה. 1המביאה לתחושת ה"זרימה": 

המטרה מתאימה  .3 חיובי הדוחף לעשייה יצירתית(.המרכיבים הללו יוצרים מתח 

ליכולת של המבצע, ואיננה גבוהה ממנה בהרבה. ומכאן, שהיא מאפשרת שליטה של 

. המשימה מביאה למעורבות של 5. האדם זוכה למשוב חיובי מיידי. 4המבצע בתוצאות. 

של כל . היא נעשית בריכוז וללא הסחת דעת. התוצאה 6כל חלקי העצמי בהרמוניה. 

מלאות התודעה והרמוניה של האישיות, המביאות להתרוממות הרוח. נערה  אלה היא:

כתבה: "כשעצרתי לחשוב על זה הבנתי כי ההנאה היא החלק החשוב בזה. הייתי כל כך 

מעורבת במה שעשיתי שכמעט ששכחתי את מסגרת הזמן. כשחוויתי מצב כזה הרגשתי 

שולטת על מעשי ועולמי באתגר הזה. הרגשתי  חופשיה ממגבלות ודאגות. הרגשתי שאני

כאילו אני צומחת ומשתמשת במיטב כישורי ויכולתי, שאני שולטת במצב". המלחין 

אלכסנדר גוהר מתאר כך את חוויתו: "המוסיקה כותבת את עצמה. נעלם המלחין 

שמתמודד עם החומר, ונשאר רק המשרת של החומר, המבצע את הוראות הצלילים. 

ק התחושה שבה אני רוצה, ולמענה כדאי לשאת את כל היתר. בעיני, החוויה זוהי בדיו

הזאת עולה על כל הסיפוקים שאני מכיר או מסוגל לדמיין. כיוון שבאותו רגע מציפה אותי 

" )ראוי וחשוב להרחיב על כך יותר, קיינית של אחדות עם כל מה שסביביתחושה או

 ת כאן(.ובמיוחד על הרגשת האחדות, אך לא אעשה זא

לאדם יש הרגשת יכולת, והוא רוצה לממש אותה. הרגשת היכולת  – )ז( שאפתנות

הפשוטה שלנו לשלוט, למשל, בתנועות הידיים. הרגשה זו מביאה אותנו למעשה המובן 

מאליו, של הושטת היד כדי לקחת את כוס המים, להרוות את צימאוננו. יותר מאוחר 

לעשות בידיים דברים נוספים, עד כדי לצייר או לנגן  בהתפתחות אנו מגלים כי אנו יכולים

בכינור. יכולת זו ששכרה ההנאתי בצידה גורמת לנו לרצות להצליח במה שאנו עושים, 

ובהמשך, לשאפתנות. שאפתנות שהיא לחזור ולהצליח בכך. תמיכה חיובית עצמית, 

לנו להצליח, ובהמשך של קהל אוהד )ואפילו אוהב, למשל הורים( מגדילה את הרצון ש
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ומייצרת את השאפתנות החיובית כל כך. והיא המניעה את מרבית חיינו. מכיוון שזה 

המנוע של רוב מעשינו, עולה כמובן החשש של שאפתנות יתר )שיכולה להיות גם על 

חשבון אחרים ולהיזון מכישלונם(, היכולה להוביל לביטחון עצמי מופרז, הנותן לנו 

הגבלה. אך גם אם לא נפריז, חשוב לומר כי השאפתנות  תחושה של עוצמה וכוח ללא

אומץ להעז ולנסות, ומביאה לעיתים מזומנות את ההצלחה  הפשוטה היא הנותנת לנו

 ממכרת. ההמשמחת ו

החופש לפעול בכל כיוון שחשבנו או דמיינו, מעניק לנו את הרצון לנסות. ילד  – )ח( חופש

לם ממנו. האדם יכול לבחור מבין כל הגירויים יכול לשחק בצעצוע חדש, אך גם יכול להתע

שסביבו את זה המושך אותו לעסוק בו. אינני מתכוון כאן למושג הפתוח והדמיוני של 

חופש אינסופי לכל עבר וללא כל מגבלות, אלא חופש הפשוט והמוכר לבחור בין 

במה אפשריות העומדות לפנינו. האדם מרגיש לעיתים משוחרר מאילוצים הכופים עליו 

לבחור, והוא מרגיש כי הוא נמצא מול שוק רחב ודוכנים המציעים לו את מיטב חומרי 

 המציאות, והוא יכול לשוטט בחופשיות ביניהם ולבחור לו את דרכו בהם. 

תנועה פנימית זו של חופש שתוארה קודם, יוצאת  – )ט( אינדיווידואליות ולא סמכותיות

 שלה. אין כאן הכוונה מתוך אישיות עצמית המכירה ברצונותיה

 סמכותית מלמעלה המסמנת מטרה אחת, ואפילו הכוונה נאורה המציגה

 אך למעשה סוגרת כל העת אפשרויות בחירה. לאדם יש פני פתיחות,

בעצמו ובעצמיותו, שממנה הוא מרגיש בעל יכולת להחליט ולבצע את מעשיו  אמון בסיסי

 במציאות. 

התאמה לדפוסים קיימים(, הם גירויים לגילוי ולניסיון חידוש, סביכות, קונפליקט )אי )י( 

לא תמיד נדרש האדם למאמץ אינטלקטואלי ליצירת תבניות  – קישור בין חדש לישן

משמעות חדשות בהן הוא מעבד את המציאות. בדרך כלל הוא פועל באופן שיגרתי 

ע מייד כיצד ודפוסי )ועל כך יש מקום לדיון מפורט שלא זה מקומו(. הוא קם בבקר ויוד

ובאיזה סדר יש ללבוש את בגדיו שמורכבים מכעשרה פריטים. הוא יודע כי גרביים באות 

לפני הנעליים ולא להפך. אך לעיתים הנתונים אינם מתחברים זה עם זה בצורה פשוטה, 

הם אינם נענים לתבניות השגרתיות. הוא מוצא לפניו לפתע שלוש גרביים, וכל אחת 

כאלו שיש בהם חידוש מפתיע, או שינוי מהצפוי בהקשר נתון, הם בצבע שונה. נתונים 

תחילתה של אי התאמה. אי התאמה זו היא בדרך כלל מפריעה, אך כאן אנו רואים בה 

תחילתו של תהליך גילוי חיובי. חידוש ושינוי הם רק תחילת הדרך. סביכות היא כבר שלב 

אי התאמה בין הנתונים. אי  מתקדם יותר האומר כי אין כאן רק חידוש, אלא נוצרת

התאמה כזו היא מקור לבלבול ומבוכה פסיכולוגית )דיסוננס קוגניטיבי(. היא מביאה 

לתחושת עמימות, אי בהירות ואי וודאות. הילד הנבוך לוקח גרב אחת ושם אותה על גבי 

השניה כדי לראות אולי הצבעים דומים ולא ירגישו. ואחר כך מנסה זאת עם הגרב 

, וחוזר לשניה. אבל יותר מזה, קונפליקט או סתירה הם כבר שלב נוסף וחריף השלישית

יותר מקודמיו. הנתונים לא רק עמומים, אלא נראה כי אינם יכולים כלל להיות יחד, הם 

סותרים זה את זה. בהמשך אדגיש כי בבסיס כל זה מונח יסוד ההשוואה שבין 

לות במינון נכון )ולא קיצוני ומשתק(, המרכיבים, אך עתה אציין רק את התחושות, היכו
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לעודד פעילות סקרנית. פעילות שהיא גילוי של אי התאמות אלו, והרצון לעבדן ולמשמען 

 באופן חדש.

היה מי שניסח את הרצון שביסוד כל הפעילות הרוחנית של האדם, כרצון לאיחוד הריבוי 

ונת משמעות רחבה, של מרכיבי המציאות. איחוד זה מכליל גם את האדם, כחלק מתמ

שבה כל המרכיבים המרובים מוכלים בתבנית המביאה להם שלמות. האדם כל ימיו 

מגלה )באופן פעיל( אי התאמות, סתירות, ומיישבן. חשיפת הסתירות התודעתיות 

)הקיימות התודעה, שהרי הן סתירות של משמעות, ולא במציאות( היא המנוע לכל 

 הפעילות האנושית. 

הקורא משפט כמו: "ארבעת המחיחים בקצו אלו לעומת אלו". משפט זה לדוגמה: אדם 

מתחבר לו לאיזה דגם של בעלי חיים. אך אנו לא מכירים מחיחים, ולא מכירים פעולה של 

בקיצה )אם אלו בכלל יצורים שעושים משהו, כמו שאנו מניחים ממבנה המשפט, שהיא 

ש. סביכות תצור משפט כמו: "בזמן תבנית החשיבה שאנו מתאימים לכאן(. עד כאן החידו

שהם בוקצים, תענוג גדול מתפשט באברי הצופים בהם". סתירה תיווצר כאשר יוודע לנו 

כי בקיצה היא יריקה של חומר ירוק חום צמיגי ודביק. דוגמה משונה זו רחוקה בדרך כלל 

בר מהסתירות היומיומיות, כמו למראה אדם הקורא כשהוא על בירכיו וראשו רכון לע

הרצפה. "אהה" )וזו מילה חשובה מאוד מאוד(, "יש לו כאבי גב", אז תיפתר הסתירה, 

 ותסודר לנו המחשבה הראשונית שתמהה על מעשיו. 

האדם הסקרן לעיתים קרובות ננעל על הבעיה מולה  – התמקדות בבעיה ספציפית)יא( 

קו בדרכים הוא עומד. עקשנים וסרבנים הם לפעמים גם סקרנים. לא תמיד הם יסתפ

השגרתיות שבהם נפתרות סתירות, ודרכים אלו בעיקר מציעות להתעלם מהם כי זה 

מפריע להתקדם. אלא הם יהפכו בבעיה שוב ושוב ומכיוונים שונים כדי להעמידה בזוויות 

חדשות. דרישות החברה מאלצות, פעם אחר פעם, להתעלם או לתת תשובות חלקיות, 

ופפים" להם במחשבתם, למקומות אחרים, שבהם אבל הסקרנים מנתקים עצמם ו"מע

הופך דמיונם בבעיה שוב ושוב כדי להבינה. היא מציקה להם ומעסיקה את מחשבתם 

 בעקשנות. לא הם העקשנים, השאלה פשוט מטרידה אותם ולא נותנת להם מנוח. 

 כאשר הוא חושב, הוא חושב לכל הכיוונים. השוקו שהוא שותה – חשיבה רב כיוונית)יב( 

כרגע מזכיר לו בצבעו או בטעמו את הבעיה. הצעקות שצועקים עליו )ברוב המקרים( 

 מטרידות אותו, אך גם הן יכולות להצטרף למאגר הנתונים מהם יכולה לצוץ התשובה.

הם יכולים להיות קצת משונים, הסקרנים. ועדיין לא הזכרנו כלל את ההקשרים 

ם מעודדת, אבל גם שוללת )וזו סתירה החברתיים והבעיות החברתיות שלהם. החברה ג

 מסקרנת למחשבה(, אבל כאן לא נדון בכך.

 סקרנות קישורית

 בבסיס הפעילות הסקרנית עומדת יכולת הקישור וההשוואה בין פרטים שונים

 זה מזה. 

לפני שנדבר על יכולת הקישור הזו, יש צורך להבהיר מעט מהי הבנה, וכיצד מבינים. 

דגיש שוב את ההבדל בין מציאות, שהיא הקיום האובייקטיבי של לשם כך הייתי רוצה לה
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הדברים בעולם, כמו שהם וכשלעצמם, לבין משמעות. משמעות היא הטלה של תבנית 

חשיבה שלנו על הפרטים שבעולם. אם נדגים זאת שוב בדוגמת הבגדים, אומר כי 

עת כי היא קרובת במציאות לחולצה אין כל קשר וכל זיקה למכנסיים. החולצה איננה יוד

משפחה של המכנסיים. היא גם איננה יודעת כי היא עתידה להיות צמודה למכנסיים. לא 

רק בגלל שאין לה תודעה, אלא גם אין כל קישור הכרחי במציאות ביניהם. האדם 

בתודעתו יוצר תבנית חשיבה היוצרת זיקה ביניהם. הוא קורא לשניהם בגדים, ורואה 

בדרך כלל איננו יוצאים מהבית עם חולצה ללא מכנסיים. בהם צרוף נחוץ, שהרי 

כשמצטרף פריט נוסף לתמונה, בודק האדם את מידת הרלוונטיות שלו לצרוף התבניתי 

משמעותי, המוכר לו של החולצה והמכנסיים, ובודק האם הוא שייך לתבנית זו, או זר לה. 

פעולת קישור כזו. עשיתי אני, שראיתי עניבות בגיל מאוחר יחסית, הייתי צריך לעשות 

אותה לראשונה כשראיתי אדם המצרף את חתיכת הבד הזו אל מערכת בגדיו. אז הבנתי 

כי חתיכת הבד הזו היא פריט לבוש השייך לקבוצת החולצות והמכנסיים, ויש לו בה 

 מעמד משל עצמו. 

ת אך לא רק בחפצים כך הוא הדבר. להבין, פירושו, להוסיף פרט חדש לתבנית משמעו

ישנה. הילד בכיתה א' מבין כי יכול להיות קשר בין ההגדרה של המספרים הטבעיים לבין 

צורת אצבעות ידיו. הוא מגלה כי ההכרות שלו עם האצבעות שלו כפרטים בודדים 

היכולים להיות גם ברצף, נכונים גם לגבי המספרים הטבעיים שהוא לומד בכיתה. הוא 

לים להיות מקבילים לאצבעות שתי ידיו. כולנו המספרים הראשונים יכו 10מגלה כי 

מכירים את התופעה של הילדים הסופרים אצבעות, אבל חישבו נא בבקשה, היש איזה 

שהוא קשר מציאותי, הכרחי, מובן מאליו בין המספר חמש לזרת יד ימין. ברור כי אין כל 

הקרובה שלו קשר נתון, וזו תבנית שבעזרתה הילד הבין, על סמך ההכרות החווייתית 

 עם אצבעותיו, את המספרים הטבעיים.

אם כן להבין, פירושו לחבר בין פרטים חדשים, שהם הדברים אותם צריך להבין, לבין 

תבנית המשמעות הקיימת. כל חומר חדש שעמו אנו נפגשים, גם חומרי וגם רוחני, עובר 

יר בכמה וכמה תהליך עיבוד השוואתי לתבניות המשמעות הקיימות. הוא עובר מיון מה

ערוצים אפשריים, שבהם מנסים להתאימו במהירות לכמה אפשרויות של תבניות 

קיימות, למבני משמעות נתונים. כמות החומר שאנו קולטים יום יום היא עצומה ואדירת 

ממדים, אך אנו מסננים מתוכה רק את אותם פרטים שהם בעלי משמעות עבורנו, כלומר 

 )שמפיקים ממנה משהו חדש ומועיל( לתבניות קיימות.  מתחברים בצורה יעילה ופורה

 כשתלמיד לומד חומר חדש הוא מבין אותו רק אחרי שהוא מצא

את התבנית המתאימה לו. רק אחרי שהוא קישר אותו למבנה משמעות שקיים אצלו 

 בתודעה. 

קיימות כמה דרכים עיקריות למתן משמעות לחומר חדש. החשובה שבהם היא שיוך 

ה. דוגמת העניבה הקודמת, מראה כיצד צורפה העניבה לקטגוריית הבגדים. לקטגורי

דוגמה נוספת יכולה להיות שיוך אדם לקבוצה חברתית מיוחדת. "הוא נראה כמו הדוסים" 

 מסביר למה יש לו שער ארוך ליד האוזניים, והוא קורא לזה 'פיאות'.
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ת )בגלל מחנה העבודה דרך אחרת היא דרך האסוציאציה. תפוזים מזכירים לי סולמו

בכתה ח'(. סולמות מזכירות לי את המורה לתנ"ך )שלימדה אותנו על חלום יעקב שכל 

הלילה עלו וירדו מלאכים בסולם(. המורה לתנ"ך מזכירה לי את הפרסומת לשמפו החדש 

שכל החופף בו יוצא מהמקלחת עם רעמת תלתלים )נחשו למה?( וכו' וכו'. האסוציאציה 

גללו אנו יכולים לשלול ולתעב את השמפו החדש, או לחילופין, לרוץ לקנות היא קישור שב

אותו. שמפו זה נושא משמעות חשובה עבורי, וזיכרון התלתלים ההם חי בי בחוזקה. אך 

בניגוד לדוגמה הצבעונית האחרונה הזו, הדרך האסוציאטיבית פועלת בדרך כלל באופן 

אנו יודעים בדרך האסוציאציה כי חיבור הוא הרבה יותר שמרני. כשאנחנו לומדים חשבון 

קרוב של חיסור, וגם כפל וחילוק נמצאים באותה משפחה. האסוציאציה מקשרת בדרך 

מהירה בין תאריכים לאירועים בהיסטוריה, בין הנקישה בדלת להופעת הנכנס לאחריהם. 

יא אנו מקשרים דברים ותופעות אלו לאלו בדרך הנראית טבעית ופשוטה, ולמעשה ה

אסוציאטיבית. כך שאסכם ואומר כי הקשר האסוציאטיבי הוא למעשה אחד העקרונות 

הבסיסיים ביותר שלנו להכרה ולתפקוד בעולם. ניסיוננו מלמד אותנו לקשר באופן "טבעי" 

 ופרטים במציאות. בין אירועים

 ומכאן חזרה לסקרנות.

מעות הקיימות. סקרנות היא הרצון )והדחף( לקשר בין הפרט החדש לתבניות המש

כשאני רואה מולי אדם שעל חולצתו תלוי חוט שחור, מסקרן אותי לדעת מה זה. כל 

התשובות המשוערות )או בקיצור 'ההשערות'( שאתן לעצמי בזמן שאני מתקרב אליו, כדי 

לבחון מקרוב את החוט ויחסו לחולצה, כל אלו יהיו ניסיונות לחבר את החידה הזו למה 

ה קישוט אופנתי חדש? אולי זו שרשרת דקה למפתח? או אולי זה שאני מכיר. אולי ז

 וט של האוזנייה של הטלפון? וכו'.הח

גם כל החידות מבוססות על העיקרון הזה. החידה מפנה את שימת לבי לתבנית חשיבה 

קיימת, ומציבה בה אתגר שאיננו מתחבר בקלות לתבנית זו. למשל: כמה טעויות יש 

)כי הרי אני  3מחיל טעות אכת". אני קורא שוב ושוב ועונה  במשפט הבא: "המשפת הזה

(, הכיצד? כאן נדרשת 3)ולא  4מכיר את הכתיב העברי(, אך התשובה הנכונה היא 

התאמה של הנתונים לתבנית חשיבה ומשמעות חדשה הכוללת גם את נכונות תוכן 

נו על החידה המשפט )ולא רק את דרך האיות( כחלק מההגדרה של מהי טעות. }עכשיו ע

הבאה: כמה טעויות יש במשפט הבא: "המשפת הזה מחיל שלוש טעויות". רק ארמוז כי 

אין לחידה זו תשובה נכונה סופית{. )ראוי כאן לרמוז כי גם ההומור פועל בדרך דומה. 

הוא מרגיל אותנו בתחילת הבדיחה לתבנית אחת המשתנה לפתע, ובכך משנה את אופן 

 בחינת הפרטים מהתחלה(.

 סביכות וקונפליקט.  סקרנות היא, אם כן, הרצון והדחף לפתור חידוש,

 זהו הרצון לישב אי הלימה של הנתונים החדשים עם תבניות משמעות קיימות.

סקרנות היא פעולה של סינתזה בין נתונים. סינתזה המרחיבה ומגמישה את תבניות 

שינויים. סינתזה זו  המשמעות ובכך מאפשרת להכליל בהן חומר חדש, או לעשות בהן

יוצרת משמעויות חדשות, מורכבות יותר, ועשירות יותר. היא לעיתים קרובות מצרפת 

צדדים אינטלקטואליים מופשטים ואינטואיציות רגשיות ותחושתיות. כבר הדגשתי את 
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המרכיבים הרגשיים נפשיים המשתתפים בתהליך הסקרנות. וכאן המקום לומר זאת 

ר לעצמו להגמיש את תבניות ההתייחסות שלו אל המציאות. שוב. האדם הסקרן מאפש

הוא פותר חידות בצורה אינטגרטיבית, לא רק על ידי צרוף פרטים חדשים , אלא גם על 

ידי מעבר גמיש המשתף רובדי אישיות הנראים לכאורה )ולכאורה בלבד( שונים. הוא 

וצר אחדות חדשה מחבר קוגניציות "פרימיטיביות" עם קוגניציות מופשטות. הוא י

 מתוחכמת ומקורית, שהיה מי שקרא לה "הסינתזה של עושה הקסמים".

תהליך זה יכול להיות גם תהליך מכוון ומתוכנן. כבר ראינו כי החידות מעמידות כשעשוע 

את האתגר של יכולת הקישור. אך אתגר זה יכול גם להופיע בצורה מכוונת על ידי מורים 

על הקשר בין דברים הנראים שונים לחלוטין. הוא יכול  בשעורים. המורה יכול לשאול

להעמיד אתגר סקרני כזה לתלמידיו. היה מי שקרה לתהליך כזה "ביסוצאציה". זהו איננו 

קישור מתבקש שבו דבר מביא לדבר בדרך האסוציאציה הרגילה המתרחשת בעולם 

מו 'מצא את מושגי אחד, אלא אתגר הדורש פריצה מכוונת מהמהלך הצפוי. הנחיות כ

הקשר בין מטוס לכוס' יכולות להיות מאתגרות. אתגר כזה, הנראה כמכיל שני אברים 

 לעצב כוסות שתייה לנוסעי מטוסים.רחוקים מדי, יכול להיות פורה למעצב כלים הנדרש 

 סקרנות שיטתית

כדי שתלמיד בבית ספר יפעיל את כישורי ההבנה שלו ובעקבותיהם את הפעילות 

שות כמה הכנות. הכנות אלו הן תחילתו של מהלך שיטתי להפעלה הסקרנית, נדר

 מובנית ונכונה של הסקרנות.

ביטחון בתחושה של שליטה ובקרה בגוף הוא השלב הראשון והבסיסי. הכוונה היא, 

לוודאות הפשוטה כי פעולת היד האמורה להחזיק בעט ולהעבירו על גבי הנייר, אכן תפיק 

יות כתובות. ביטחון זה מקנה לתלמיד את התחושה כי תוצאה רצויה וצפויה של אות

סיכוייו להצליח בכל משימה שהוא מקבל על עצמו גדולים מסיכויי הכישלון. תחושה זו 

קשורה לתחושה של הכשירות התלמיד מרגיש כי פעולותיו הן אפקטיביות, הן יכולות 

 ויה. להביא לתוצאה רצויה, ואכן ברב המקרים הן אכן מביאות לתוצאה הרצ

השלב השני הוא, להקנות לתלמיד את ההרגשה כי למעשיו יש תוצאה חיובית. לא רק 

תוצאה, כמו בשלב הקודם, אלא תוצאה חיובית המוערכת על ידו ועל ידי סביבתו 

 גם מתוצאותיו.  כחיובית. הוא יכול להנות ממעשיו. הוא נהנה לא רק מהתהליך, אלא

טובה. אפשר להיות מעט נועזים ולא רק לחזור על  השלב הבא הוא, כי חווית הגילוי היא

פעולות העבר, אלא, גם ללכת לעבר הלא נודע. לבצע ניסיונות שלא ברור בדיוק מה 

תהיה תוצאותיהן. התלמיד חושף כאן כוונה. כוונה היא גילוי של רצון החשוב כל כך 

יכולת התמדה. ללמידה. כוונת גילוי זו מביאה ליכולת של ניסיונות חוזרים המבטאים 

התמדה זו מתגברת על מוקשים זמניים בדרך, מתוך תקווה חיובית, כי ניתן יהיה 

להתגבר עליהם. דבקות כזו במשימה )שהיא פשוטה יחסית ואיננה ה"דבקות במשימה" 

 המחמירה( מחזירה אותנו לכישורי הסקרנות שמנינו קודם.

ו שומרת על אמיתות לאחר מכן באה, כמובן, הבקרה העצמית. בקרה פנימית כז

התוצאות המותאמות לפעולות. היא מיישרת את התלמיד חזרה לנתיב הצפוי להיות 
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פורה. הוא יכול עתה ללכת חזרה כמה צעדים, מתוך ההנחה כי נסיגה זו יכולה בסופו של 

חשבון להוליך אותו קדימה אל היעד שרצה. הוא איננו נבהל ומתייאש מההליכה לאחור 

איננו מבין זאת כטעות ללא תקנה, טעות ופגם אישיותיים מהותיים, אלא או לצדדים, הוא 

 כשלב בדרך לרצוי האפשרי.

השלב הנוסף הוא יכולת ההתקשרות אל האחרים. אין בו הרגשה של נחיתות כלפי עצמו, 

ולכן אין לו הרגשת נחיתות כלפי אחרים. הוא בעל ערך גם למולם, ולכן יכול לפעול יחד 

אותי ואני מבין אותם. אני יכול להחליף עמם בצורה פורייה רעיונות,  אתם. הם מבינים

 הרגשות והבנות. אני חש בטחון בעצמי בקרבתם ויכול לשתף עצמי עמם. 

שיתוף זה כולל גם החלפת רעיונות ובדיקתם. התלמיד אינו חושש מרעיונות חדשים 

אחרים עליהם. הוא  ואולי אפילו מפתיעים. הוא פתוח לשמוע, להשוות, לנתח ודבר עם

מרגיש כי כוחו רב לו בהתמודדות עם הפתעות והוא יכול להתמודד איתם בכלים שכבר 

 יש בידו.

למרות שאת נקודת המוצא בלמידה, יש למצוא בידע הנוכחי של התלמיד, אפשר 

להתחיל מכאן לנוע הלאה. המוצא מן המוכר מקנה בטחון ומסייע ללכת מהידוע אל 

יכה מן הפסיבי אל האקטיבי המגלה והחושף. על גבי המוכר אפשר הבלתי ידוע. זו הל

להציג שאלות ובעיות ללא מענה. אפשר להתייחס אל המוכר כקרש קפיצה של חקירת 

הלא מוכר. ויותר מזה, גם לחברו אל מקרים ומצבים שנראים שאינם שייכים. כלומר, 

 .אחד נוסף ללכת כמה צעדים קדימה או הצידה, ולא רק צעד קטן

תהליך זה מוביל לשלב שבו שאלותיו של התלמיד הן לגיטימיות ובעלות ערך פורה. 

ב"רשות" להצגת השאלות, מוזרות וחריגות ככל שיהיו, אנו מעודדים את הצמא לידע, 

צמא שכבר קודם התייחסנו אליו בכבוד. ההתקדמות בלמידה מתרחשת דרך השאלות 

ות לנבוע מידע, אבל גם מדמיון, והן שוות של התלמיד, שאלות של סקרנות. השאלות יכול

ערך. בלימת הדמיון עלולה לעכב למידה פעילה ואקטיבית. השערות דמיוניות הן מקור 

 חשוב ביותר לפעילות סקרנית.

מכאן הדרך קצרה לחשיבה בין תחומית, המביאה חומרים מתחומים שונים ומנסה 

בוא ביוזמה עצמית אסוציאטיבית, או לעשות ביניהם סינתזה. חומרים "זרים" אלו יכולים ל

 מכוון ביסוציאטיבי. בזימון

נסכם: מהלך של שאלות מן המוכר אל המוזר, הוא המהלך היכול לתרום לסקרנות. 

בתחילה אפשר לשאול שאלות של תיאור )מי? כיצד? ממה? היכן? מתי?(, אחר כך 

כך שאלות שאלות על הקשר )מה הסיבה? מה קודם? מהם הפרטים לכלל?(, ואחר 

 דמיוניות ספקולטיביות המביאות חומרים מגוונים

הנדרשים להתחבר )או לא( עם תחום המקור )מה יהיה אם? איך זה משתלב? איך זה 

 אפשרי?(.

 עבודה בתנ"ך מתוך כדורגל – בית ספר לסקרנות

אתאר עתה תהליך של עידוד הסקרנות מתוך קישור בין תחומים שונים. קישור זה הוא 

חודי אך לא נדיר, ומתאים למרחב גדול של תחומי לימוד. הנקודה המהותית שבו מקרה יי

 היא כיצד לעורר את הלמידה הסקרנית במה שנראה לתלמיד כי איננו שייך אליו. 
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"ת"(,  –המסומן ב"מ"( לתלמיד )המסומן ב – השיח הבא שבין מורה )מדריך, מנחה–דו

שיח זה הוא אמנם לא –רת. דומדגים את הדרך שבה סקרנותו של התלמיד מתעור

פרוטוקול אותנטי של שיחה בין מורה לתלמיד, אך רבים כמוהו ודומים לו אכן התרחשו 

עם מטלה "מעצבנת" של  שיח זה הגיע התלמיד הפעם–במציאות של בית הספר. לדו

עבודה בתנ"ך שצריכה לתאר את דרכו של הנביא בנבואותיו, בדגש על הקשר שבין 

 א לתוכן נבואתואישיותו של הנבי

 ולקהל שומעיו.

 מה לעשות. תלמיד: נתנו לנו עבודה בתנ"ך, על הנביאים. ואני לא יודע

 מורה: נתנו לכם נושא מוגדר?

 ת: לא ממש. אמרו למצוא משהו על אישיותו של הנביא.

 מ: יש משהו שחשבת עליו, איזה נקודת מוצא להתחיל ממנה?

 ל לא מעניין אותי. ת: לא ממש, כל העניין לא ברור לי ובכל

 מ: מה כן מעניין אותך?

 ת: מה בתנ"ך? כלום. המורה משעמם, וחצי שעור הולך על הקריאה ביומן.

 מ: לא בתנ"ך, מה מעניין אותך בכלל?

שום דבר. יש כמה מורים קצת יותר נחמדים, אבל זה רק בתנאי  – ת: בלימודים, האמת

 שהם לא נותנים עבודות.

 , מה מעניין אותך?מ: לא בלימודים, בכלל

 ת: אבל מה זה קשור? יש לי עכשיו עבודה בתנ"ך על הראש.

 מ: עזוב, לעבודה עוד נגיע. קודם נראה מה באמת מעניין.

 ת: כדורגל. 

)וכאן בא מונולוג ארוך של התלמיד בעידוד פעיל של המורה בענייני כדורגל. קבוצות, 

וכו'. מתרחשת שיחה של דקות  שחקנים, אוהדים, תאורי משחק, שגעונות של אוהדים

ארוכות שמטרתה לבדוק האם ובמה כדורגל באמת "מדליק" את התלמיד. לאחר 

שהתברר כי כדורגל באמת מסעיר אותו, נעשה ביניהם ברור מה במיוחד מלהיב אותו 

 בנושא(.

 מ: מה הכי מעניין בכדורגל? 

בשיא המבחן. כאן הם , פנדלים, זה הכי הכי. כי הבועט והשוער עומדים 11ת: בעיטות 

כים להראות את כל יכולת הגופנית והמחשבתית שלהם. זה רק שניהם אחד מול יצר

השני. רק שניהם והכדור יכריעו את המשחק. זה רגע של כדורגל מזוקק, זה שיא 

 המשחק.

)כאן המורה מעודד את התלהבות התלמיד, ומעודדו לנתח את מרכיבי האירוע הנקודתי 

 הזה(.

 יותר, הבועט או השוער? מ: מי מתוח

ת: הבועט, כי הוא היוזם. הוא צריך לבעוט כך שהכדור יכנס לשער. הוא צריך לבעוט 

בעוצמה רבה אבל גם בערמומיות. אסור לו להסגיר את כוונותיו כדי שהשוער לא יצפה 
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אותם יתכונן להם, ויכין להם תשובה הולמת שתבלום את הכדור. הוא צריך לגרום לשוער 

 מרוב תדהמה, על שלא הצליח למנוע את גילוי חולשותיו ונקודות התורפה שלו.לבכות 

)כאן בא ניתוח משותף ומפורט של עמדת הבועט והשוער, הכולל מרכיבים כמו: הכרת 

השניים זה את זה, שימת לב לתרגילי התעייה תוך כדי ריצה לכדור, זויות הבעיטה 

 היעילות וכו'(.

מיד מהשיחה ה"גיזעית" על כדורגל( אם היית צריך מ: )לאחר מיצוי התלהבות התל

 להגיד מי משניהם מתאים יותר להיות ה"משכנע" שהוא גם המוביל

 את המהלך?

 ת: הבועט כמובן, הוא הפעיל ש"עובד" על השוער. 

)התשובה הברורה הנשענת על הניתוח המפורט של הבועט סוללת את הדרך להמשך. 

נוספת אפשר גם להביא דוגמות נוספות של במקרים אחרים שבהם דרושה הבהרה 

משכנעים אחרים כדי להעמיק את העניין. אולי מנהיגים או חברי כנסת שרוצים להיבחר 

 שוב, או חוקרים במשטרה ועוד(.

מ: חשוב על האסטרטגיות של הבועט מול השוער כדומות במשהו לדרך שבו עומד נביא 

 מול קהלו.

 ת: וואללה, זה דומה.

הקשר המפתיע בין הבועט לשער לבין הנביא, היא בדרך כלל מפתיעה  חווית גילוי

ומעוררת את התלמיד )לא תמיד, נכון, לא תמיד, ולא את כולם(. מכאן הדרך חזרה 

לעבודה בתנ"ך, שנשמעה בהתחלה לא רק מעצבנת אלא גם מסובכת ולא מובנת, קלה 

 יחסית.

לכתוב את הדוגמה המקרית )אני חייב להוסיף כאן הערה אישית קטנה: כשהתחלתי 

שבחרתי לא ידעתי בעצמי איך לקשר בין התחומים, אך הכיף שבמשחק הקישור, מעניין 

 גם אותי כמורה היוצא להרפתקה שאיננו יודע איך תתגלגל(.

הדגש החשוב הוא, כי גם מצב של בעיטת פנדל ראוי ללימוד. כלומר, לעיון מפורט 

ד מגלה לא רק את יכולת הקישור, אלא גם את המנתח את הרכיבים השונים שבו. התלמי

 ההתבוננות היסודית והלימודית במצבים שיש לו אליהם משיכה רגשית חזקה.

הלקח שאנו יכולים ללמוד מעיון בסקרנות הוא, כי לימוד הוא בירור האופן שבו מתקשרים 

ובדים הפרטים במציאות. בירור זה נכון לא רק בתכני הלימוד המוכרים, ובמקצועות המכ

הנלמדים בבית הספר, אלא גם בפרטים הנראים שוליים ופחות חשובים. התנהגות בעלי 

חיים למשל, הוא מקצוע הנחשב היום למכובד, אבל כשהילד הקטן נעמד מול כלוב 

הדובים הגן החיות ומנסה לחקות את הקולות שהוא שומע, זה נראה עבורנו בילוי 

כך כשהוא חוזר על הקולות הללו כשהוא שומע  המקטין את יכולת הנודניקיות שלו. אחר

רעם, ושואל אם יש דובים בשמיים, אנו כבר יכולים להתפעל מכשרונותיו. אמנם אני גולש 

 כאן כבר ליצירתיות, ולא רציתי בכך, אבל הסקרנות הקישורית היא המאפשרת זאת.
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 הרב דניאל גוטנמכר

 הוראת גמרא עיון ושפת הדור

הכרח, לדעת מה שיותר ממושגי תורת ד' הלדידי, לימוד גמרא בעיון הוא נתון. הצורך, או 

דעת הוא ברור: גם מה שחייבים ל – הוא מובן מאליו ואינו דורש שום הצדקה. יתרה מזו

 יותר. יותר ידיעות, יותר עומק, יותר מאותה האמת שלפיה ברא הקב"ה את העולם.

לכאורה, על פי זה גם מסלול הוראת הגמרא היה צריך להיות ברור. אבל אולי בבחינת 

תלמידי השכלתי, הייתי רוצה להציג שלשה נושאים, שהם אתגרים –מכל מלמדי

ינו להתמודד אתם. אני אטען שלימודנו יכול להתברך שתלמידינו מעמידים בפנינו, ועל

 בממדים חדשים שניתן לקלוט אותם לתוך מסגרת העיון הישיבתי, המקובל, והכשר. 

את הנושא הראשון אכנה "שבירת הכלים"; רצוני לומר, המוכנות של תלמידים לא מעטים 

ם, לבקר היום לא רק להקשות על מה שכתוב בגמרא ובמפרשים, אלא, במובן מסוי

"מבחוץ", בשפה של "לא מקובל עלי", "ההיגיון הזה שגוי", וכיוצא בזה. מוכנות זאת מצד 

התלמידים מוצאת, לעתים קרובות, מוכנות מקבילה מצד הרמי"ם לאפשר דיונים בסגנון 

 זה.

? אפילו אותם הרמי"ם שלא ללמוד גמרא' למה' השאלההנושא השני הוא העלאת 

ים שעדיף להעלות את הנושא ישירות, מאשר לתת מזדהים עם השאלה, מרגיש

לתלמידים לתהות על הסיבות להשקעה הגדולה שלהם ושל הישיבה במקצוע, וח"ו 

 מוצלח.–להתנתק מהגמרא אחרי חיפוש לא

. אפילו 'זמן'מריחת הנושא השלישי קשור לתחושה הקיימת אצל תלמידים מסוימים של 

מובלע בדיבורי תלמידים שלא בדיוק מבינים  אם אינם יודעים לבטא זאת בעצמם, הטיעון

מה הם עושים במשך בוקר שלם. אני מתייחס, כמובן, לאותם הבחורים שלומדים את 

 ,הסדר הארוך בחברותא, ומשתתפים בשיעור שלפניו ולאחריו. בהמשך המאמר נטען

 שנושא זה דורש טיפול עצמאי, מעבר להבנה העקרונית של חשיבות לימוד הגמרא.

 הכלים: מטענות של תלמידים ללימוד של הפנמה שבירת

 נפתח את הנושא הראשון שלנו באמצעות דוגמא מסוגיא במסכת שבת:

 ש"מ כלי שני אינו מבשל )שבת מ, ב(.

דאי יד סולדת, אפילו כלי שני נמי, ואי אין  – תימה! מאי שנא כלי שני מכלי ראשון

ומר, לפי שכלי ראשון, מתוך יד סולדת, אפילו כלי ראשון נמי אינו מבשל! ויש ל

שעמד על האור דופנותיו חמין ומחזיק חומו זמן מרובה, ולכך נתנו בו שעור דכל 
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אין זמן שהיד סולדת בו אסור. אבל כלי שני, אף על גב דיד סולדת בו מותר, ש

 )תוספות, שם, ד"ה שמע מינה(. דופנותיו חמין, והולך ומתקרר

לומדים איננו מסוגל לקבל את תשובת מה קורה בשיעור גמרא, כאשר אחד מה

התוספות? ייתכן שיינעל בתפיסה שאין דרך להגדיר את מלאכת הבישול חוץ מאשר על 

ייתכן שלא יבין איך חז"ל  1ידי הקריטריון של דרגת חום, )עקרון המנחה כמה ראשונים(.

 יכולים כלי שני מבישול על ידי הגדרות מופשטות, אם במציאות התבשיל מתבשל.

שאלה בשבילנו, מעבר להעברת תירוץ נכון למקשה, היא איך לגרום לכך שהתלמיד ה

יצליח להקשיב לתשובה ולקבלה, אחרי שנטה בחשיבה שלו לכיוון הפוך. האם התלמיד 

כמתקשה המכיר בענווה את מקומו, וממתין  – יקבל ויפנים פתרון שהר"ם )או חברו( יציע

, )במקרה שלנו בעלי התוספות(, כתלמידי להסבר שיחזק בעיניו את מעמדם של חז"ל

חכמים ורבנים גדולים? או האם דווקא אותה הענווה מול חז"ל שמנסים המחנכים להנחיל 

לתלמידיהם, תגרום לו לסגת בכבוד ולהסיק לעצמו שכנראה, "לחז"ל היה הגיון אחר"; 

אולי עם "יש קטעים לא כל כך מובנים". אותו התלמיד הדתי ימשיך כתלמיד דתי, אבל 

 .2קורטוב של ניכור התנתקות קטנה מהגמרא שהוא לומד, ואולי גם עם

הן אצל תלמידי הישיבות  – קיימים שלשה סוגי טענות של תלמידים כלפי הגמרא

( 1התיכוניות, הן אצל תלמידי ההסדר; לעתים יבטאו אותן, ולעתים לא ידעו בקיומן: )

 יות.( חוסר מוסר3( חוסר כנות. )2) חוסר היגיון.

הטענות האלו בכיתה אינן התקפות של אפיקורסים, ובכל זאת אינן שאלות מתוך עמדה 

 לכאורה הן באות בו בזמן גם מבפנים וגם מבחוץ.  – של מי שמצוי לגמרי "בפנים"

 מבחוץ"? –"מבפנים מה אמורה להיות הגישה של הר"ם לקושיות אלו של

בעלת יראת שמים ואמונת חכמים,  מצד אחד, ניתן לעבוד על חיזוק הגישה המסורתית

המנסה לחזק את מדת הענווה של הלומד, שיחוש את הקדושה בטקסטים הנלמדים. 

 ובסופו של דבר, אני מחויב להעביר לתלמידים שלי את ההשקפה הזאת!

מצד שני, יש מספר יתרונות לגישה שתנצל את ההזדמנות להתמודד ישירות עם הטענות 

 הנ"ל:

 

. עיין חידושי הרשב"א )מב, א ד"ה נותן אדם(, הטוען שבצוננים לתוך כלי שני אינם באים לידי בישול, 1

אלא הפשר. )לדיון בקושי בחילוק זה של הרשב"א, ובחילוק נוסף של הרשב"א באמבטי כלי שני דאסור 

יין בספר דם ענבים, על מסכת שבת והלכותיה, מאת דוב משה וינברג ]ירושלים, ע – בגלל חומו הרב 

 תש"ס[, דף מ, ב, ג:ג, עמ' קכא(.

בעל ספר יראים מסיק את המסקנות עד הסוף, וטוען שהעקרון המגדיר בישול אינו כלי ראשון מול שני, 

יש דבר קשה שאפילו בכלי אלא "לפי שהוא דבר המתבשל, פעמים שהוא דבר רך ומתבשל אף בכלי שני, ו

ראשון אינו מתבשל ... הלכך יזהר אדם שלא להכניס בשבת שום דבר בכלי שני ואף בכלי שלישי שהיד 

סולדת בו, שאין אנו בקיאים בדברים רכים וקשים..." )ז:רעד, ח"ב, עמ' קלד, בהוצאה עם באור תועפות 

 ראם(.

הרגל להעלים עין מבעיות  – לסבול מבעיה חלופית . לענ"ד, גם לומד שאינו מגיע לתחושת ניכור עלול 2

שחוזרות ועולות ואין לו גישה לפתרונם. גם לומד מסור ורציני יכול להתרגל "לדלג" במחשבתו בלי 

להתייחס בכלל כל פעם שרואה דרשה מפסוקים שאינה תואמת את הפשט. בדרך זו הוא מצליח לעקוף 

 ידים.)להדחיק?( את התסכול העולה אצל חלק מהתלמ



ש ו ן  ו י ע א  ר מ ג ראת  רהו ו ד ה  פת 

 

143 

 ונושאי הכלים. ת התוכן והמסר של הגמראסיכוי מוגבר להפנמ ▪

 מניעת תנאי לימוד המעודדים ניתוק התלמיד מתורתו. ▪

הזדמנות להגיע לדיונים בעקרונות יסוד בדרכי התלמוד, משמעות שפתה,  ▪

 ומטרותיה.

 חלון לפתוח בעיון בדמויות חכמינו: חייהם, אמונתם, ודרכי חשיבתם. ▪

הדוגמה שהבאנו ודוגמאות נוספות, איך  עבודתנו בהמשך פרק זה תהיה להסביר, דרך

 , ואיך ניתן להגיע ליתרונות שהזכרנו3יש להתמודד ישירות עם בעיות אלו של התלמידים

 בלימוד הסוגיות.

הנקודה המרכזית שלנו, אם כן, היא שאין לברוח מדיון ישיר על "שבירת הכלים". במצב 

מרא יועיל להרגשת התלמידים בכיתה שבו מרגיש הר"ם שדיון ישיר על חוסר היגיון בג

כלפי הגמרא, יש להניח שאכן זה יועיל. הסיבה היא, שבתור מחנכים בהוראת גמרא, לא 

 א בטיפול בבעיית התלמיד בלימודו.נמלא את תפקידנו רק בתירוץ קושיא, אל

זאת אומרת: אם תלמיד מרגיש תסכול כלפי הגמרא בעקבות תפיסה של חוסר היגיון 

, ניתן להעלות את ההרגשה הזאת על פני השטח במסגרת הקבוצה בסוגיא, כדוגמתנו

שלו )קרי הכיתה( או בדיון אישי, על מנת לאפשר לו לנטרל את התסכול. אם הוא מודה 

גלויות שהוא "כועס" על תשובת התוספות, או לפחות מתמודד ישירות עם הרגשת 

יתייאש מלהמשיך התסכול שלו, הכניסה פנימה תהיה חזקה יותר. ובנוסף, הוא לא 

בחיפוש אחרי האמת, )"הלא אי אפשר שאחשוב כך באמת על בעלי התוס' שהיו 

 חכמים..."(; וכך יפתח את ראשו לגישת אלו המפרשים אחרת מחשיבתו הוא.

עלינו לבחור בין  – התוספות על בישול בשבת בכלי שני – אם נחזור עכשיו לדוגמא שלנו

שונה: התמקדות בהעברת התוכן על פי ראייתנו שתי אסטרטגיות שונות להוראתה. הרא

את התשובה הנכונה שהכי קולעת לאמת, ולאחר מכן המשך שעור כמתוכנן; השנייה, 

ניסיון מחושב לכתחילה לפתור גם את הבעייה מצד התוכן, וגם את בעיית התלמיד מולה. 

, במטרה בפועל, הכיוון הזה פירושו, שהייה לכתחילה במקום בו נמצאת הבעיה בסוגיא

שהתלמידים ייכנסו למקום ההוא בצורה טובה, שיבינו וירגישו את הקושי, ויתמודדו עם 

 הבעיה כמו

שחכמי הגמרא או מפרשיהם ניסו להתמודד עם הקושי, ואף פרחו בסביבה זאת, והתורה 

 אתם.

יכול להיות שהמשך הדיון בקושיא שלו על תוספות יהיה בניסיון לחשוב "מה רצה 

עדיף כאן שיחשוב על בעלי התוספות כ"ראשונים כבני אדם" שבעצמם ו – התוס'?"

התמודדו עם הקושיא של כלי שני בבישול בגמרא, והציעו מה שהציעו. אז יהיה מוכן 

לקלוט את ההנחה שבעלי התוספות היו חכמים, שהיו להם סיבות שבגללן ניסו לפתור 

 

. היות ומטרתנו במאמר היא חינוכית, לא ניכנס לקושיות של תלמידים על חוסר מוסריות. כניסה לתחום 3

זה יחייב דיון תיאורטי ביחס חז"ל לשיקולים מוסריים, דיון שאין כאן מקומו. בנושא העקרוני, ראה מאמרי: 

(, עמ' 2000יה", אקדמות י' )"אחריות להלכה, התחדשות כהלכה: העקרונות השמרניים של האורתודוקס

105–111. 
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וכאן יש סיכוי שיגיע להפנמה את קושיותיהם בגמרא דווקא בדרכים שהציעו בפירושיהם. 

של הסברא שיחשוב עליה לטובת בעלי התוספות, ואולי אפילו להערכה של "הראשונים 

כמלאכים". כמובן, צורה נוספת להמשך הדיון תהיה העמדת תלמיד אחר לדבר בשם 

לתלמיד  – בתנאי שהם מדברים אליו – התוס', או שהר"ם יתפוס את העמדה הזאת

בור ובשפה שמטרתה גם לפתור את הבעיה בתוס' מצד התוכן, וגם ההוא שמתוסכל, בדי

 לפתור את הרגשת התסכול של התלמיד.

יכול להיות שכאשר ישמע התלמיד תשובה, הטוענת שיש הבדל במציאות בין הבישול 

בכלי ראשון והבישול בכלי שני, הוא יגיב שבעיניו זו אפולוגטיקה. ייתכן שיקבל תשובה 

יותר תשובה שתסביר שבראש של בעל התוספות היו הגדרות אחרות  כזו, וייתכן שיקבל

וקריטריונים אחרים לקביעת איסור בישול, התלויים פחות בדרגת חום ויותר בצורת 

. בכל מקרה, מה שהושג בדרך זאת איננו חידושים שבלימוד הרגיל לא היינו 4הבישול

 מגיעים אליהם, אלא הגברת ההפנמה של התורה הנלמדת.

יומי המתמקד בתוכן, ואין –לים חינוכיים כאלו אינם אמורים להחליף את הלימוד היוםתרגי

לתפוס שפה כזאת כעומדת בסתירה לאותו הלימוד. כמו שהקדמנו לנושא למעלה, 

במצבים מסוימים יש צורך לכוון את הדיבור בשיעור למטרה זאת ה"טיפולית". דוגמה 

וראת גמרא בתכנית להכשרת מורים "לפני קיצונית להוראה מסוג זה קיימנו בסדנא לה

ולפנים". תלמידי ישיבות הסדר התנדבו ללבן קשיים מסוגים שונים בלימוד שלהם בגמרא 

עיון, על ידי הבאת קטעים לדיון בפני הקבוצה. התלמיד המציג הציג את הקושי שלו 

 בקטע שבחר, והיה חייב גם לתאר את הרגשתו, )כעס כלפי תשובה בגמרא ש"ידעה"

 פסוק מהקשרה וכו'(. שמעמידה ברייתא נגד הפשט; תסכול בפני דרשה שמוציאה

מתוך פתיחות אלו יצאו דיונים מרתקים בשאלות היסודיות ביותר בהבנת שפת הגמרא 

ומטרותיה: מהי כוונת הגמרא באוקימתא; האם הגמרא לפעמים מפרשת על פי שיקולים 

אובייקטיבית? חילוקי הדעות התפתחו יצירתיים ולאו דווקא על פי החיפוש אחר אמת 

לויכוחים לוהטים והתגלה עד מהרה שגם לתלמידי ישיבה במחזורים הגבוהים קשיים 

אישיים בגישה שלהם לנושאים מסוימים בגמרא, או ללימוד העיון בכלל. בלא מעט 

בחוץ" תרמה לקירוב המשתתפים –מקרים, ההתייחסות הישירה לטענות ה"בפנים

 ללימוד.

 הכלים: להזדהות התלמידים עם חז"ל ותורתםשבירת 

תחושה קשה יותר של תלמידים כלפי קטעים מסוימים, ניתן לכנות כטענת "חוסר כנות". 

כלומר, לעתים, עולה אצל הלומד הרגשה כל כך חזקה של חוסר הגיון בקביעה או 

ת אומר לעצמו שפשוט לא ייתכן שהגמרא התכוונה ברצינוהוא באוקימתא בגמרא, עד ש

 

. עיין עוד דם ענבים, שם אות א', עמ' קיט. עיין גם בספר נועם שבת על מסכת שבת, שמדגיש 4

שלתוספות, "כל עניינו של הכלל שכלי שני אינו מבשל בא ללמד, דאפילו היכא דנתפעל בבישולו כמו 

ן למדני על מנת להסביר למה ]ירושלים תשס"א, בבישול גמור בכלי ראשון, אעפ"כ פטור", וממשיך בדיו

 קע[.–קסח
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למה שהיא כתבה בנוסחה שבפניו, מעין הרגשה ש"העיקר חסר מן הספר", "התכוונו 

 .5מעבר למלים" למשהו נוסף,

טענתי היא, שדווקא טענה חזקה כזאת, ביכולתה לפתוח כיוונים חדשים או יצירתיים 

כבר אי אפשר להתפשר או להשלים עם הסבר שאין בו שלמות. כאשר נדאג לכך  – יותר

סחת בסגנון תוקפני תיכנס לאוירה של יראת שמים )בלי טיוח!(, אמונתי שטענה המתנ

 ומספקות יותר. היא שנגיע לתוצאות אמיתיות יותר

בנספח נביא סוגיא לדוגמא, בשיטת רבי יהודה הנשיא )רבי(, בנידון ירקות של שנת 

השמיטה, שאסורים גם לאכילה בגלל גזירת חז"ל על "ספיחים", מה דינם בתחילת 

ה השמינית לשמיטה )"מוצאי שביעית"(. המשנה בפרק ששי של מסכת שביעית השנ

מביאה שת שיטת רבי, ש"התיר לקח ירק במוצאי שביעית מיד". הבעיה הגדולה היא 

פשוטה: איך רבי התיר ירק שחז"ל אסרו, לפני שיש אפילו את האפשרות הקטנה ביותר 

קל, למרות שפרשנים כרבינו  לגדל ירק של השנה החדשה?! הקושיא לא מוצאת פתרון

 עובדיה מברטנורא מציעים פירושים שונים על אתר.

"לא ייתכן שמה שקראתי  – שם נוכיח, בע"ה, שאם הולכים עם ההרגשה של "חוסר כנות"

במפרשים מהוה התייחסות שלמה לשיטה תמוהה זאת", "העיקר בוודאי חסר מן הספר" 

תלבת עם שיטתו במקורות נוספים. על פי וכד', נזכה למשמעות מרתקת בדעת רבי, המש

הערה של פירוש "מלאכת שלמה" על המשנה, שהפנה למקורות נוספים )בעיקר בתלמוד 

ירושלמי( בלי לפרש את כוונתו, ובעזרת ספרות המחקר, עיינו בדילמות של ר' יהודה 

הנשיא בפסיקתו בנושאי שביעית לתקופתו בכלל. דמותו של רבי כתלמיד חכם ומנהיג 

עומדת למופת דווקא בשל כך שהמקרים בהם היה צריך לפסוק היו קשים, ודווקא בגלל 

שלומד סוגיא כזאת לא הסתפק בהבנה פשוטה של שיטתו. בנספח גם נתייחס ליתרונות 

בהשלכות להבנה עמוקה לפסיקה היום בשאלות  – נוספים היוצאים לנו מלימוד כזה

 אקטואליות כדוגמת היתר המכירה בשמיטה.

טרתנו בניתוח הסוגיא איננה לטעון לטובת שיטה זאת או אחרת בלימוד גמרא )לימוד מ

סוגיא מקומית בהקשר נושא כללי / השוואת שיטות תנאים או אמוראים בדינים שונים / 

כמו שהגדרנו מראש:  ,שימוש בספרות מחקר הסטורי(; מטרתנו גם בפרק זה היא

ראות כ"מבקרות מבחוץ", מסוגלות להוביל קושיות שאינן מרפות, קושיות שעל פניהן נ

להארה חדשה בלימוד. עצם ההנחה שלהגיון של הלומד יש מקום לתרום להבנת 

הגמרא, ועצם הגישה שניתן להכניס פנימה, ללימוד תורה בעל אופי של יראת שמים 

ואמונה )עמוקה, לא שטחית( בחכמים, גם קושיות שבמבט ראשון "מאיימות", יקרבו 

 ץ הקב"ה "להגדיל תורה ולהאדירה" )עיין אורות התורה להראי"ה קוק(.אותנו לחפ

 

. תלמיד "ירא שמים" ינסח את הקושי שלו בשפה המגלה אמונת חכמים: "התשובה אינה מספקת בדרך 5

שנוסחה", או "העיקר כנראה חסר מן הספר", וימשיך בניסיון למלא את החסר על פי הבנתו. אולם תלמיד 

עתו עמדה ביקורתית )"מבחוץ"(, כאילו משהו כאן "לא מספיק רציני", או אחר אולי לא יצליח לעקור מתוד

 "אני לא מבין איך הם הרשו לעצמם לתרץ תירוצים כאלו, אם הם בטוח ידעו בעצמם שהתשובה דחוקה...".
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 שאלת ה"למה?"

לגבי עצם העיסוק בנושא זה קיים היסוס מסוים. אם גישתנו היא באמת, כפי שנקבע 

 בהתחלת המאמר, שלימוד הגמרא הוא נתון, וכך גם הצורך לדעת מה שיותר מתורת ה'

עיון בהתאם גם בפועל. זאת אומרת, לא לכאורה היה עדיף להתייחס להוראת ה –

 לפתוח את המדיניות הזאת לביקורת, ולא לחפש דרכים להצדקת המקצוע.

ואכן, לא אטען שתמיד נהיה חכמים יותר אם נעלה את הנושא ישירות לפני כל הכיתה. 

צדקת הגישה הזאת תלויה באופי התלמידים המגיעים לישיבה פלונית, ובמיוחד ברמת 

לתרום ליכולת הר"ם לטפל בנושא. ננסה  – תפק כאן במטרה צנועה יותר. נס6התיכון

 לחזק אותו בשלשה מישורים:

 א. הבנת שפת תלמידים שמזמינה התייחסות לנושא.

 ב. מיקוד מישור ההתייחסות שהתלמיד מחפש.

 ג. הכרת הר"ם את עצמו, ואת המסר העמוק שהיה רוצה להעביר לתלמידיו.

 בהן תלמידים מעלים לשטח את האתגר להסביר יש שתי נוסחאות יסודיות

 "למה גמרא":

 עדיף ללמוד משנה ברורה!". ?"למה צריכים ללמוד כל כך הרבה שעות בעיון ▪

 .7"הרב, אין לי כוח!" ▪

ברור שההקשר של הניסוח השני ברמת הפשט הוא שהתלמיד עייף, או במצב רוח שאינו 

בהרבה מקרים, פירוש דבריו  מאפשר יישוב הדעת בלימודו. ברור גם כן, שלפחות

בעמקות הוא, שמעסיקה אותו בעיה במישור הרגשי, חברתי, ועוד. בכל זאת, מה 

שאין לו רצון ללמוד  – שרלוונטי לנושא כאן, הוא שחייבים להבין שקיימת אפשרות נוספת

גמרא בעיון, או נקודת מוטיבציה כדי להיאחז בה. צריכים סייעתא דשמיא כדי לעלות על 

חוסר הרצון של תלמיד זה או אחר, אבל במקרה שזאת הנקודה שקשה לתלמיד,  מקור

 עומדות בפני הר"ם שתי אופציות: להתנהג כאילו אין שאלה, או להתייחס.

נתחיל את דיוננו בשאלה איך להתייחס לתלמיד הטוען, שלא מובנת לו העדפת גמרא על 

ון לבעיית הבחור. תמונת מצב פני לימוד ההלכה. גם במצב זה דרוש מאמץ מינימלי לכו

אחת היא של תלמיד חדור מוטיבציה, שמוקד שאלתו הוא הבנת היתרונות והחסרונות 

בלימוד מתוך ספרים אלו מול אלו. ייתכן שלבעיה כזו, מתאימים טעמים תוכניים, כמו אלו 

ח. פרלמוטר: חשיבות הרצף ההיסטורי של ההלכה, שכלול השכל, ויתרונות  במאמר ר'

 .8בעיון בגמרא ים שהוא מונה באופי הלימוד דווקאנוספ

תמונה שנייה היא של תלמיד, שעבורו השאלה הטכנית מסווה על צורך בטיפול עמוק 

יותר במוטיבציה ללמוד גמרא כמייצגת העיון התורני בכלל. איך עוזרים לבחור הזה? כאן 

ים להשיב על , המיועד'קטנים'יש להיזהר לא להסתמך יתר על המידה על טיעונים 

 

ניסן, –)שבט 140. ראה מאמרו של ר' שמעון לוי, "כיצד נביא את תלמידינו לאהבת התורה", שמעתין 6

 .35–34תש"ס(, עמ' 

 . ניסוח זה כולל את כל הווריאציות של "הרב, אין מצב", ואכמ"ל.7

 .12, עמ' 25.6.99. "למה גמרא ולא רק 'משנה ברורה'", הצופה, 8
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שאלות מוגבלות כנ"ל. תלמיד, במצב זה, עלול לקבל גישה כזאת כהתחמקות מסוימת, 

מפני שבסופו של דבר, מה שמפריע לו אינה שאלת ה"משנה ברורה" בתור שכזה, אלא 

חוסר הבנה במקור הרצון של יהודי ללמוד תורה במישור הכי בסיסי. אפילו אם בניסוח 

עדפת ספרי הלכה, תנ"ך או אמונה, עדיין ייתכן שבעייתו דבריו, מתייחס התלמיד לה

טמונה בחוסר הבנה מאין שואבים מוטיבציה ללימוד תורה בכלל. הסברים על כך 

שבגמרא עיון מגיעים להבנה עמוקה יותר, או למקורות הדינים והתהוותם, לא יעזרו לו: 

 אני צריך את זה?". "בסדר, אבל למה

ועבודתנו עם התלמיד חייב להתייחס לא רק  – י אדם עסקינןואם כל זה נכון, יוצא שבבנ

 לתוכן הנושא, אלא גם לאישיותו, או לרוחו הדתית.

הר"מ חייב להבין שגם אצלו, וגם אצל תלמידים, ההקשר הרוחני של הלימוד קשור 

ליסודות כלליים דתיים בנפשו. יש לומד תורה מתוך רצון לדעת כל כלל ופרט מתורת 

, ולהיות תלמיד חכם. יש לומד תורה בהקשר של התקשרות לדבר ה', הקב"ה, להבין

כעמוד נוסף של עבודה ועלייה רוחנית. ויש לומד תורה במגמת חיפוש אינטלקטואלי, 

המעונין להבין את משמעות התורה לכל תחום בחיים, להתמודד עם העולם דרך ידיעות 

 .9האמת שקבל מאלוקיו

לשיחה עם תלמידו בהכרה נפשית עמוקה למה הוא העצה שלנו בקיצור: שהר"מ יגיע 

בעצמו לומד, ולמה הוא מוסר את נפשו שנערים בישיבות ישבו וילמדו גם הם כמה 

שיותר. יקשיב לתלמידיו וידון אתם כמי שמתאמץ לשכנע את חברו לדבר טוב, המקשיב 

 ומשיב בחפשיות, ולענין.

נספח קטעים מספרי מוסר, אמונה, על מנת לעזור לר"מ לגבש את אמונתו בנושא, נביא ב

 ועוד, שמהם נגדיר שלש גישות ללימוד התורה:

בגישה הראשונה, שניתן לכנותה "ליטאית", המוטיבציה של הלומד היא  ▪

להכניס את עצמו לעולם שיש לו קיום עצמאי, עולם המושגים התורניים. הוא 

ואין  מקבל על עצמו את החשיבות של ידיעת כל מושג בתורה, לשם עצמו,

 צורך לבסס את זה בערכים אחרים בדת.

סוג שני של לומד, הוא זה שתופס את לימוד התורה כחלק מעבודת ה' שלו.  ▪

כשם שהוא עובד את ה' בתפילתו, כך עבודתו הרוחנית כוללת את לימוד 

תורתו יתברך. המוקד כאן, כמובן, הוא פחות בצד האינטלקטואלי, מאשר 

 בגישה הראשונה.

י, הזירה הדתית בה מתקיימת פעולת לימוד התורה היא העולם ללומד השליש ▪

הזה שברא הקב"ה. דרך לימודו הוא שואף להגיע לתובנות שיקדמו את 

 העולם, יתרמו לסידורו ולתיקונו.
 

. קיימים מקורות מרובים על גישות, דרכים, ומטרות בתלמוד תורה, ואין כאן המקום לדיון בסיבות 9

ק בהפניה לר' עוזי קלכהיים, אדרת אמונה, שבחרתי להציג דווקא את השלשה שבטקסט. אסתפ

לאור  – , לחלוקה משולשת שונה משלנו; ולר' יובל שרלו, תורת ארץ ישראל 33–12]ירושלים:תשל"ו[, עמ' 

משנת הראי"ה ]חיספין, ישיבת הגולן, תשנ"ח[, המציג את גישת תורת ארץ ישראל, עם השוואות לשיטות 

 לימוד אחרות.
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ברור לנו, ששלשת הטיפוסים שתוארו כאן רק בקיצור, הוצגו בתור מודלים להבנה, ולא על 

למשבצות סגורות. כך ברור, שקיימים מקורות נוספים מנת להכניס כל תלמיד )או כל ר"מ( 

למוטיבציה ללמוד, וודאי שניואנסים וצירופים שונים מתרבים עם ריבוי פרצופי התלמידים. 

את כולם כדאי להכיר ולחזק. כל זה בתקווה שדיבורים כאלו במישור הרעיוני יועילו וישפיעו. 

ממד  – תלמידים במישור הנפשי במסגרת מאמר זה לא נוכל לדון בטיפוח הרצון אצל

 .10הכרחי להשלמת הנושא

 תחושת "מריחת זמן"

תלמידים לא תמיד מסוגלים להגדיר את בעיותיהם בלימוד, ובכל זאת, יש הרבה מה 

ללמוד מהדרך בה הם מתבטאים לגבי תחושותיהם בלימוד גמרא. לדוגמה: "אנחנו 

ם את הגמרא, מעיינים פה קוראי – יושבים בבית המדרש סתם. לא לומדים ברצינות

ושם, דנים בכמה משאלות ההנחייה לסדר כדי לראות אם הבנו; בקיצור, לא עושים 

 הרבה". לחילופין: "בטח, למדנו כמעט כל הסדר! אבל סתם מורחים את הזמן".

ודאי שהתבטאויות כאלו יכולות לנבוע מחוסר עניין במישור הדתי, התלהבות יתרה 

ו אפילו אי יצירת קשר אישי עם הר"מ. טענתנו היא, שניתן מחשבים, א–בילוי–לספורט

. אז צריכים להבין, שקולות אלו 11לשמוע קולות כאלו גם במצב שבעיות אלו לא קיימות

קוראים לשיפור ההוראה הלקויה ברמה המקצועית. אם תלמידים תופסים את המקצוע 

ככה מעבירים להם את גמרא עיון כדיונים באוויר בלי מטרות ותוצאות, יכול להיות ש

הלימוד, ושניתן להעביר אותו בצורה שיבינו שבסדרים ובשיעורים שלהם הם גם יוצרים 

 וגם קולטים "חומר". העובדה ש"החומר" במקצוע זה הוא קדוש, רק מוסיף לעניין.

הבעיה הזו אינה נחלת כל ישיבה. ישיבה בה המדיניות החינוכיות היא הספקים מוגדרים, 

ו בראש סדר העדיפויות, אלא נספח למטרה ברורה של למוד דפים בקצב, לא שהעיון איננ

במקרה של ישיבה שבה כל קושיא במהרש"א קדושה,  ,כןכמו תסבול ממחלה כזאת. 

בדיוק כמו התשובה, ישיבה שבה האידיאל של עמלה בתורה הוא נתון ומקובל בין 

אל של לימוד גמרא התלמידים. הנושא בפרק זה עולה רק בישיבה שבה קיים אידי

לעומק, הבנת מושגיה דרך חשיבה וניתוח, דווקא ישיבה כזאת חשופה לתחושה של 

 "מריחה".

טענתנו העיקרית כאן היא, שבהרבה מקרים, הר"מ יכנס ויעביר שעור עיוני שהמוקד שלו 

אבל התלמידים לא יתפסו את  – אפשרויות שונות בניתוח השיטות, קושיות ותירוצים, וכו'

ול, ולא יוכלו להגיד בדיוק ולעניין מה הם למדו במשך שעה וחצי. לכן, ההרגשה המכל

שלהם תהיה של חוסר הישגים ומריחת זמן. התיקון: ייעול הצד המקצועי של ההוראה 

 במטרה שהתלמידים ידעו מה הם למדו, ויכירו במעלתה.

 

מר ברנר, שתלמידים היום אינם מחליטים ללמוד בגלל שמסבירים להם שיש בו . ראה טיעונו של אית10

 'למה גמרא?'". מטרה חשובה, במאמרו "על השאלה

. ראה דברי ר' שמעון לוי על סיבות חיצוניות לחוסר אהבת לימוד הגמרא, וחובתנו להתמקד בכל מה 11

 .39–26התחום שנמצא באחריותנו, שם, עמ'  – שקשור למערכת החינוך 
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 מה כל זה אומר בפועל?

ים עיוניים כ"חומר לימודי". )ב( הגדרת נחלק את ההצעות שלנו לשלשה נושאים: )א( דיונ

 )ג( משמעות סיכומים. תכנים של עיון למבחנים.

 )א( דיונים מופשטים בשיעור הכיתתי, וחומר לימודי

אני רוצה להדגיש שוב, שאני מתייחס לבעיה בדרך בה אני חווה את התייחסותם של 

בות אני מקבל את הרבה תלמידים לסוגיות שנלמדו בעיון, בישיבה שלנו. לעתים קרו

הרושם שאחרי דיון במחלוקת ראשונים בפירוש עקרון בגמרא וכו', התלמידים נשארים 

עם סברות המעופפות להן באוויר, הכל תיאורטי, אין הבדל גדול בין שתי הגישות; "הוא 

 אמר ככה והוא אמר ככה, וממילא שניהם צודקים פחות או יותר...".

ים העיוניים לחומר, חומר שניתן "לכמת" אותו בסיכום חייבים לתרגם את תוצאות הדיונ

בכתב. בדרך הזאת, יש סיכוי שהתלמידים יקלטו את מה שלמדו פחות כסברות פורחות 

 בחלל, ויותר כחומר, כ"גופי תורה".

אני מקווה שנוכל להשתחרר לרגע מההקשר השלילי של תפיסת הגמרא כחומר למבחן 

ם הם יודעים שהשיגו משהו, שהם יודעים הרבה. הבגרות. תלמידים מרגישים סיפוק א

יש הבדל עצום בין מחלוקת ראשונים שנתפסת בעיני הבחורים כאפשרויות תיאורטיות 

 באוויר להסביר את הגמרא, לשתי דעות מוגדרות ומסוכמות במחברת.

אחד המסרים החשובים שתלמידים יקבלו הוא, שהדיונים שלהם על  ,יתר על כן

ותיהם, הוכחותיהם וסברותיהם, כולם תורה הם. אין ברצוני לומר קושיותיהם, תשוב

שבכך קיימו מצווה; אלא שמה שהם אמרו בעצמם, כחידושי המהרש"א והרש"ש ראויים 

להירשם ולהיזכר. סברא שנדחתה אמנם איננה סברא שאמיתה הוכחה, אבל היא חלק 

לה בש"ס, וכמו תורה, וחשובה היא כאותה ההוא אמינא שנכל–היא–מדיון של הלכה

 ה"ואין לומר" בתוספות.

 )ב( ולמבחנים...

אני בוחן אותם על החומר הזה. אני  – אני לא רק מאמין בחשיבות של תורת התלמידים

נותן להם רשימה של חמישה עשר נושאים שחייבים לדעת למבחן גדול )בערך פעם 

שהועלו לעיון  במחצית(, שכולל לא רק גפ"ת ומפרשים, אלא גם את השאלות והנושאים

בכיתה. מבחן כזה דורש מרוב התלמידים הרבה הכנה )במיוחד מאלה שלא סיכמו 

במהלך השנה(, אבל אם הר"מ משקיע מספיק מאמץ במבצע זו, ניתן להכריח כל אחד 

 מבחן, וגם להצליח )ברמות שונות(.בכיתה לעשות את ה

ניגשים לבעיה בדרך  גם מתודה היא תורה לצורך זה. אין סיבה שתלמיד לא יבין איך

למדנית אם היא שונה מגישה של פשט, או שיבין איזה מקום הקשר היסטורי או ביוגרפי 

 מותר לו לתפוס בהבנת סוגיא. וכמובן אין סיבה שלא יוכל לזכור את זה.
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מבחן זה נקרא בכיתה שלנו "מבחן מחברת", בגלל שכל חברותא, ברמת הזוג והיחיד, 

פה וגם –ימים מתוך כל הנושאים הכתובים בסיכומיהם גם בעלחייבים להציג נושאים מסו

 בכתב. הם חייבים להגן על מה שכתבו במחברת.

מבחן כזה בדרך כלל הוא חוויה גם לרב וגם לתלמיד, המרגיש שעמד במשהו רציני, 

 ולפעמים אפילו תופס סוף סוף את העובדה שלמד ויודע תורה.

 )ג( על הסיכומים

נהיה מופתעים מהמסקנא הבאה: תלמידים לא תמיד מבינים  לאור כל מה שנאמר, לא

ועוד יותר, שמה שהם למדו ראוי לעלות על הכתב במחברת של  – שהם למדו משהו

 גמרא.

קרה לא פעם, שבעקבות תסכול עם כיתה שלא יכלו להסביר סוגיא שלמדנו בעיון, 

. ההוכחה, התווכחתי עם הכיתה והוכחתי להם שלמדו הרבה בשני השיעורים שקדמו

למעשה, לקחה לא מעט זמן, בגלל שהיא דרשה חזרה וסיכום משותף של הסוגיא. נראה 

שיח ישיר )"ויכוח"( שאחד –לי שהצלחת מבצע כזה נבעה מכך שאופי הדיון היה דו

ממוקדיו היה אישי: "תגיד עוד פעם איך שהסברת ואיך זה שונה ממה שאני אמרתי, 

 ותראה שאתה יודע משהו".

* * * 

מרות השפה הבקורתית, למרות ההתעקשות להתחבר, ולמרות תחושת מורים על ל

חוסר מוכנות התלמידים לעמול בתורה, עדיין יכולים לקרב את תלמידינו לעשות חיל 

בתורה. וברגע שיקנו תורה גם יזכו לחיבה יתרה בהיודע להם שניתן להם כלי חמדה, 

 ".שנאמר "כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו



ש ו ן  ו י ע א  ר מ ג ראת  רהו ו ד ה  פת 

 

151 

 לפרק "שבירת הכלים: הזדהות התלמידים עם חז"ל" נספח א':

בנספח זה נתחיל עם ניתוח עיוני של שיטת רבי במשנה במסכת שביעית )ו, ד(: נציג את 

הבעיות, נבהיר את מהלך הלימוד העיון הרגיל, נדגים עיון "מחודש" שאיננו מסתפק 

 רונות הלימוד הנ"ל.בפתרונות לסוגיא המתעלמות מהקושי הגדול, ונדון בית

 א. סוגיא קטנה בשביעית: הצגת הבעיות

 נתחיל עם ציטוט המשנה:

מאימתי מותר אדם לקח ירק במוצאי שביעית? משיעשה כיוצא בו. עשה הבכיר, 

 התר האפיל. רבי התיר לקח ירק במוצאי שביעית מיד.

נה הנחת המשנה היא, לכאורה, שיש בעיה עם ירק שהצרכן ימצא בשוק בהתחלת הש

השמינית, ואין לסמוך על כך שנלקט אחרי שנת השמיטה, או שלקיטת ירק )שצמח 

. מה שדורש הסבר, אם כן, הוא ההיתר לרכישה 12בשביעית( בשמינית אינה מתירה

מוקדמת של ירקות בשוק בשמינית. אכן, נניח שאנו מוכנים לקבל את עמדת התנא קמא 

מותר לצרכן "לתלות" שהירקות שהוא  שברגע שמגיע לשוק היבול הראשון של השמינית,

 את דברי רבי? קונה הם מהיבול החדש. אבל כיצד מתחילים להבין

 ושניהם קשים: בפירוש הברטנורא )ד"ה מוצאי( מובאים שני הסברים,

לפי שהיו מביאים ירק מחוצה לארץ, והיה רבה על ירק שבארץ ישראל. ואני 

 כיוצא בו. שמעתי הטעם, לפי שבשנים או שלשה ימים עושה

לפירוש הראשון, לא מובן למה מאותה הסיבה לא נתיר בשנת השמיטה עצמה, הלא רוב 

הירק הוא יבוא מחו"ל. הפירוש השני יישמע כתמוה באזני הרבה תלמידים מצד 

; בהם אחד 14. אמנם, שני ההסברים נובעים משני קטעים בתלמוד הירושלמי13המציאות

במוצאי שביעית הביאו לפני רבי שני צנונים, שמספר סיפור נפלא )פאה פ"ז ה"ג(: 

שלמרות שנזרעו רק ביציאת ראש השנה, הספיקו לגדול עד כדי מטענו של גמל! "באותה 

שעה התיר רבי ליקח ירק במוצאי שביעית מיד". בכל זאת, המקורות מהירושלמי עצמם 

 מחייבים דיון.

 

. עיין תוספות יו"ט, ד"ה משיעשה כיוצא בו, שהקשה שהירק צריך להיות מותר מיד הואיל ואזלינן בתר 12

לקיטה. תשובתו היא, שחוששים שמה שיקנה לא יהיה מהנלקט בשמינית. ועיין עוד בתוס' רע"ק שם, 

 "ועוד, דבירק שנגמר גידולו בשביעית לא אזלינן בתר לקיטה".

רוש הרב קהתי, שלפי זה הירק יהיה מותר רק אחרי שניים או שלשה ימים, עוזר רק . מה שמובא בפי13

 במקצת.

. הירושלמי על אתר, מתאר היסטוריה של תקנות הקשורות לשוק הירקות בשמיטה, שבסופה, לא רק 14

שהתירו לייבא ירקות מחוץ לארץ, אלא שגם היה מותר לקנות בשוק בלי לברר בוודאות שהירקות לא באו 

 מתוצרת מקומית.
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 ב. ראשי פרקים לשעור עיון

 יון "רגיל"?איך ימשיך הר"ם בדרך לימוד ע

דרכי העיון במפרשים האחרונים בסוגיא זו פתוחות לפניו: נסיון להסביר את היתרו של 

רבי על סמך גורם היבוא כגורם להקל רק בשנה השמינית, ולא בשמינית עצמה; או ניסיון 

להבין למה המשנה והמפרשים אינם מקבלת את תאריך לקיטת הפרי )בשמינית( 

 הן לחכמים.הן לרבי,  – כקובעת להקל

מה תהיה התוצאה? מצד אחד, יתקשה להגיע לפתרון הקושיות שכבר הבאנו, ולהסבר 

 .15משכנע למחלוקת רבי והחכמים

מצד שני, יגיע לפירוש מלאכת שלמה על המשנה, הפותח ממד חדש בתמיהותנו 

 בפסיקות רבי יהודה הנשיא בדיני שביעית:

יר בית שאן, רבי התיר קסרין, רבי ועוד גרסי' בירוש' דמס' דמאי פ' שני: רבי הת

התיר בית גוברין, רבי התיר כפר צמח, רבי התיר ליקח ירק במוצאי שביעית 

מיד, והיו הכל מליזין עליו, אמר להן: בואו ונדיין, כתיב וכתת נחש הנחושת וכי 

לא עמד צדיק ממשה ועד צדקיהו, אלא אותה עטרה הניח לו הקב"ה להתעטר 

 הניח הקב"ה לנו להתעטר בה...  בה, ואנו העטרה הזאת

בעל המלאכת שלמה לא רמז בפירושו איך הוא רואה את המקור הזה משתלב בסוגיה, 

אולם מאוד ייתכן שגם לנו וגם לתלמידים שלנו יתחזק הרושם שיש ממד נוסף שחייבים 

לבדוק בהבנת שיטת רבי שעוד לא פתחנו. ולכיוון זה מצטרף, כמובן, הירושלמי על 

 לא בשני הצנונים שהובאו לפני רבי במוצאי שנת השמיטה, לפני יום הכיפורים:מעשה הפ

 . . . והוה בהון טעוניה דגמלא ]כמטענו של גמל[.

 אמר לון: ולית אסיר, ולאו ספחין אינון?! ]האם אינם אסורים,

 כספיחי שביעית?[.

אמר ליה: בפוקי ריש שתא אזדרעון ]נזרעו אחרי ראש השנה, וגדלו בימים 

 ועטים[.מ

 באותה שעה התיר רבי ליקח ירק במוצאי שביעית מיד.

 16האם הירושלמי מנסה ללמדנו מעשי ניסים? האם קבעו הלכה על פי מעשה נס?

 

. בעל המשנה ראשונה )ד"ה במוצאי(, מתייחס לנושא הראשון. הפתרון שלו הוא שדווקא במוצאי 15

שביעית ניתן לסמוך על רוב מתוצרת חו"ל, בגלל שהרבה מתוך מה שצמח בשביעית בארץ נאכל או איננו, 

ל. אמנם מלבד מה שיש אבל בשנת השמיטה עצמה, לא בטוח שהיבוא רב על הספיחין שגדלו בארץ ישרא

לדון בסברא זאת לגופה, עדיין חסר רמז כלשהו במשנה לכיוון כזה כבסיס המחלוקת )השווה פירוש תבונה 

 על הירושלמי(.

שלשה ימים כבעלת –. מלשונו של הרע"ב נראה שתופס את הקביעה של גידולו של יבול חדש תוך שנים16

התי מביא עוד, שלפי הסבר זה נראה שהיתר הקנייה תוקף הלכתי, המצדיקה את היתרו של רבי. הרב ק

תחול רק אחרי אותם הימים. אבל ההשלכה של הבנה זאת, היא שמפרשי המשנה מקבלים את הסיפור 

לא תעניק לשיעור של שלשה  – שמדובר בנס  – של רבי מירושלמי פאה פשוטו כמשמעו. הבנה אחרת 

ישראל –)ראה גם בגיליון התלמוד של הרב עדין אבן מדויקים–ימים את הגדר של שיעורי חז"ל מחייבים

 )שטיינזלץ( שמקרב מעט את הסיפור למציאות(.
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אם היינו נתפשים לאחד הכיוונים בפשר מעשי רבי, מתמקדים באחד מן בקיצור: 

בתחושה היינו נשארים  17המקורות או מהמפרשים בחיפוש אחר הבנה בשיטותיו, אולי

בתחושה שמאיזשהי סיבה הסתפקו בעלי התלמוד  – , כביכול18של "חוסר כנות"

והמפרשים בתשובות דחוקות, שלא טרחו להסביר עד הסוף )או לגלות?!( את טעמי 

 ומניעי רבי יהודה הנשיא.

 ג. עיון מחודש

בצומת הזאת, יש לנצל את התסכול מהתחושה שכינינו "חוסר כנות", ולהאירו באור 

: לפעמים לימוד גמרא דורש מאתנו ש"נלך" עם הקושיות ה"בקורתיות" על מנת חדש

לפתוח ממדים חדשים בעיון. ודווקא כאן עולה הנקודה, ממנה אפשר להגיע לנושא 

 הערכת דמויות התנאים והאמוראים.

מהלך כזה בסוגיא שלנו ידרוש שנתקדם דווקא עם הנקודה הבעייתית, יחסו של רבי 

שביעית )כאן ניתן להיעזר בספרים ובמפרשים שדנים בשיטתו המקיפה  לפסיקה בענייני

. אכן, ננסה להשלים את 19של רבי, או בהארת עמדותיו ההלכתיים ברקע ההסטורי(

תמונת התמודדותו של רבי בהלכות שביעית בתקופתו, עם מובאה אחרונה מהירושלמי 

 מסכת דמאי )א, ג(:

 רבי בעא מישרי שמיטתא.

 ן יאיר לגביה.סלק ר' פנחס ב

 אמר ליה: מה עיבוריא עבידין? )פני משה: שאלו רבי ומה התבואה עושה בשדה(

 )והשיב לו בדחייה( אמר ליה: עולשין יפות. 

 מה עיבוריא עבידין?

 אמר ליה עולשין יפות.

 וידע רבי דלית הוא מסכמא עימיה.

על איזה  על הקטע הזה אין צורך לפרט את התמיהות: מה בדיוק רצה רבי להתיר?

בסיס? האם התקיים ויכוח הלכתי בנושא בין רבי לר' פנחס בן יאיר? מה פשר הדיאלוג 

 הסתום והחתום שחוזר על עצמו, עד שרבי הבין שר' פנחס בן יאיר איננו מסכים אתו?

 לאן יוביל אותנו העיון ה"פתוח"? 
 

 9. למרות כל הקשיים שהעלנו, אי אפשר לדחות את הסבר המשנה על פי המשנה ראשונה )הערה 17

ף מספר למעלה(. וכן י"ל ע"פ דברי התבונה על הירושלמי, שדעתו של רבי היתה, שבאיסור דרבנן ניתן לצר

 של גורמים להיתר, ע"ש.

מבחוץ" לדוגמה: "האם אני אמור להבין שהירושלמי באמת ראה בהסברים האלו –. קושיות של "מבפנים18

לשיטת רבי נימוקים הלכתיים מקובלים?"; "למה הרגיש ר' עובדיה מברטנורא את הצורך להביא פירוש 

שהוא מקבל את  – שה ימים גדלים הירקות שני?"; "מה התכוון הרע"ב בכתבו 'ואני שמעתי' שתוך של

 השמועה הזאת כתשובה מספקת?".

. ראה את המקורות בהערה הבאה. סוגי המקורות שעוזרים במגמה זאת מגוונים הם. ניתן לחפש 19

במפרשים הקלאסיים, באלו שהרחיבו את היריעה על שיטת רבי בכלל )כדוגמת המלאכת שלמה שהבאנו(; 

ם בנושא )שמיטה( ברמה הכללית )כמאמרו של י. פליקס, בהע' הבאה(; או במאמרים תורניים הדני

 במחקרים שמתייחסים לשיטות ההלכתיות תוך הקשר הסטורי מקיף )כמאמרו של ספראי, בהע' הבאה(.
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ו רק גזירת אם רצה רבי להתיר שביעית באופן כללי, א – מה שלא יהיה פשר ויכוח זה

כבר נוסף לדיון שלנו הממד הרחב של הקלה בפסיקה בשביעית  – הספיחין לשנה ההיא

. לסוגייתנו: ניתן להיעזר בהיבט 20דרבנן, לאור מצב קשה בשמירת שביעית בעם ישראל

היסטורי הרחב להבנת מחלוקתם של רבי והחכמים. כלומר, אולי טמונה בכל –ההלכתי

ד עתה שאלה נוספת: עד כמה יש להתחשב בגורם של הנקודות ההלכתיות שהועלו ע

שעת הדחק "לתלות להיתר", בחשש מדרבנן לקניית ספיחי שביעית או ירקות שגידלו 

כיוון נוסף: רבי והחכמים לא הסכימו בצורך להתיר יבוא ירקות במוצאי  21באיסור?

העם  שוב, ברקע תפיסת מצוקת – שביעית מיד, מחשש לקניית ירקות שגודלו באיסור

 .22בשמירת שמיטה

ברגע שידוע לנו על שורה של פסקים ומעשים של רבי, שברקע שלהם עמדו הבנת 

מצוקה בחברה, ושיטתו על שביעית בזמן הזה, נפתחות כמה אפשרויות חדשות לגבי 

הירושלמי על שני צנוני הענק במסכת פאה. אחת, מה שהזכרנו למעלה, שרבי הבין כאן 

היתרו לירקות במוצאי שביעית, בניגוד לראיית הסיפור  שיש סימן משמים על צדקת

שרבי הבין את האיסור של ספיחין כאיסור  – כבסיס הלכתי לעמדתו. אפשרות אחרת

שממסד חשש לעבודה באיסור בשנת השמיטה, ולגמרי תלוי בו. מיד כשקיימת 

האפשרות הקטנה ביותר שירק יגיע לשוק מעבודה מותרת, ניתן להפסיק את תחולת 

הגזירה, למרות שבמישור של ספיחין בתורת מאכלות אסורות היה עלינו להחמיר עדיין 

 עד שלא יהיה רוב )או לפחות כמות גדולה( של פירות היתר בשוק.

 

–. ההיסטוריון שמואל ספראי מגיע למסקנות מרחיקות לכת על בסיס ירושלמי זה, וניתוח הלכתי20

מיטה בזמן הזה הוא דרבנן. ספראי בונה מערכת עקבית של הקלות של ר' היסטורי של שיטת רבי שש

יהודה הנשיא בדיני שמיטה. בקטע זו רואה ספראי ניסיון של רבי לקבל תמיכה להתרת השמיטה בכללה. 

המקרים האחרים שבהם הקל רבי היו, בעצם, היתרים בחומרות דרבנן בהלכות שמיטה. אם בירושלמי של 

יאיר הנושא הוא התרת השביעית בכלל, היתר זו כרוכה, כמובן, בעמדתו בנוגע למעמד  רבי ורבי פנחס בן

 השמיטה בזמן הזה.

גם למשנתנו כאן מתייחס ספראי: "ההיתרים של רבי לא רק שהקלו את תנאי החיים הקשים בשנה 

רק השביעית אלא היה בהם כדי לערער את מעמדה של השביעית. יש בהם, במיוחד בהיתר ליקח כל י

במוצאי שביעית מיד, משום הכרה והשלמה עם אלו אשר זרעו בשביעית כדי שיהיו בידם ירקות למוצאי 

 שביעית מיד. שאם אי אתה אומר כן אין כל מובן לתקנה ליקח ירקות במוצאי שביעית".

אין במטרתנו להכריע בנושא המחקר התלמודי. ראה מחקרו, "מצות שביעית במציאות שלאחר החורבן", 

. יהודה פליקס 457–446ובץ מחקריו, בימי הבית השני ובימי המשנה, ]ירושלים: מאגנס, תשנ"ו[, עמ' בק

חולק על התיזה שרבי רצה להתיר שמיטה בכללה, וטוען שביקש להתיר את הספיחין בשביעית. ראה 

"ז[, עמ' מסכת שביעית ]ירושלים: הוצאת ראובן מס, תשמ – מאמריו הנספחים לפירושו לתלמוד ירושלמי 

הפני משה על הירושלמי ואחרונים נוספים, מפרשים  – . בכל זאת, אין להיבהל מעמדת ספראי 443–441

 כך בעצמם.

. האם ממד היסטורי עומדת בסתירה לדרך הפרשנות ההלכתית? וודאי שלא! הגורם החברתי מיתרגם 21

חשש לספיחים וכו'(, עם כללי  כאן למונחים הלכתיים. יש בכך שילוב של תכני המצוות )שמיטה דרבנן,

 החמרה והקלה בפסיקה )שעת הדחק(.

. עיין פני משה )ירושלמי שביעית, שם(, ד"ה אעפ"כ היה אסור. כמובן, אין בדברינו לדחות את 22

האפשרות שהמשא ומתן ההלכתי בתכני דיני שמיטה בלבד הוא מה שקבע את עמדות רבי והחכמים, בלי 

 .ההקשר החברתי של שעת הדחק
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 ד. רווחי הלימוד של "שבירת הכלים"

–לענ"ד, יש רווח חינוכי עצום בניתוח דמותו של רבי ברקע תקופתו, וההתמודדות הלא

ההלכתיות בזמנו. אם ננקוט שתפיסת רבי את שעת הדחק החברתי  פשוטה עם הבעיות

שיחקה תפקיד בשיקולים ההלכתיים, נפתח הדיון בגישות יסוד במושג שעת הדחק מול 

מסירות נפש למען קיום מצוות בכלל, או למען קיום דיני שביעית בפרט. האם אין הד 

ה בימנו? הבדלי הגישה בשיחת ר' יהודה הנשיא ור' פנחס בן יאיר, לפולמוס השמיט

היסודיים באים לידי ביטוי במובאות הבאות, הראשונה, מתוך מאמר של הרב עובדיה 

 יוסף, והשני, מהרב שאול ישראלי:

ולא כל עניני שעת הדחק שווים. וכמש"כ ג"כ הגרד"ל זילברשטיין בס' שבילי דוד 

ארה"ק ... וכ' על יו"ד וז"ל: מיהו בדבר זה עמא דבר שלא לנהוג שביעית בזה"ז ב

התוס' שם משום דשביעית בזה"ז מדרבנן, ואפי' הוי מה"ת שרי משום סכנה 

שיתפשו עבור ארנונא. וא"כ מכל שכן בנ"ד שחיי נפש הוא, שאל"כ מה יעשו כל 

אחינו בני ישראל הדרים שם, הרי אין בכחם לאסוף תבואה וכל מיני מאכל משנה 

ים בה בלי זה, ודאי דבכה"ג לא שעברה ... בזה"ז שא"א לקיים נפשות היושב

אסרו שקרוב להיות בכלל סכנת נפשות ... עכת"ד. ומכ"ש בזה"ז שכל מדינות 

ערב הסובבים אותנו נמצאים אתנו במצב מלחמה, ואי אפשר להביא משם 

 23דברים שיש בהם חיי נפש, בודאי שאין לך שעת הדחק גדולה מזו.

ל סף הרעב, ואעפי"כ לא מכל זה אנו רואים שהישוב עמד בשנת השמיטה ע

נמנעו מלגזור גזירה זו ]תקנת שמיטה שתחול גם בזה"ז מדרבנן[, ולא עוד אלא 

אין אנו מוצאים גם בשום מקור  ... שגם גזרו גזירה נוספת לאיסור הספיחים

שהשתמשו באיזו שהן הוראות היתר, בכדי להקל על חומר הקשיים שהשביעית 

שימוש בהיתר מכירה עצמו, אף על פי שדעת ... לא נזכר כמו כן כלום מ מטילה

 24קדושת שביעית. גדולי האחרונים, שעליהם סומכים כיום, שזה מפקיע

( בעמדות )וברגשות( poignancyבדרך לימוד זו ניתן להתחבר לאינטנסיביות )

במחלוקת. דוגמה עכשווית: אינו דומה דיון למדני בהגדרת חיובי מצוות יישוב ארץ ישראל 

בתוספת ההקשר של שאלת מסירת שטחים למען שלום.  – ב"ן, לאותו הדיוןעל פי הרמ

בדיונים מסוימים בלימוד גמרא, כבמקרה של משנתנו על ירקות במוצאי שביעית, עולה 

בטבעיות הצד המציאותי, ומוסיפה עניין וחיות, מעין הממד שלימוד שו"ת מוסיף למקצוע 

 .25ההלכה

 

 . "בענין היתר המכירה", תורה שבעל פה טו )תשל"ג(, עמ' כא.23

. "השמיטה במהלך הדורות", בספר "בצאת השנה", שיצא מטעם היכל שלמה, ]ירושלים, תשי"ט[, עמ' 24

 כ'.

. יש להיזהר בלימוד פתוח מעין זה, לא להפוך את ההתמקדות על היסטוריה ודמויות לפרשנות 25

אים בספרות התלמודית שעיקרם נשאר יסודות הלכתיים. אין כאן המקום לדיון על עצמאית ביקורתית לנוש

הגדרת הגבולות. ראה מאמרי, "אחריות להלכה", שם; תגובת תמר רוס, "על תפקידו הפנימי של החוץ", 

 .168–167; ושוב תגובתי "גבול לא ברור הוא עדיין גבול", שם, עמ' 166–161(, עמ' 2001אקדמות יא )
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 נספח ב': לפרק "למה ללמוד גמרא"

נספח זה נציג קצת יותר בהרחבה, ובתוספת מקורות, שלשה סוגים של לומדי תורה, ב

בהקשר למקור המוטיבציה שלהם ללימוד; איך לימוד התורה נתפס כחלק מעולמם 

 הדתי.

 א. לימוד התורה על פי השקפת העולם הליטאית

...הכניסה לעולם התורה היא כניסה מעולם גשמי לתוך עולם רוחני, שאינה 

 מצמת לשעת הלימוד לבד אלא מקיפה את כל האדם.מצט

העולם הגשמי הוא עולם הדמיונות. הבא ללמוד תורה מוצא את עצמו במלחמה 

נגד דמיונותיו המפריעים אותו להתעמק בעניינים שכליים, בשקלא וטריא של 

הגמרא ובביאורי המפרשים. כל אחד הלומד תורה מוכרח להלחם נגד דמיונותיו 

 יונות קוסמים לאדם בציורים של הנאות ותענוגים וכל ענייני עוה"ז... כאשר הדמ

 קשה לו למצוא טעם ברוחניות, בשכל בריא ועמוק... –

בחינה של אמת היא. תכלית  – ביום הדין[ שעורכים לאדם – בחינה זו ]ר"ל

יותר נעלה היא  – חיים: להיות משנתו תפוסה בידו. כל מה שידיעתו יותר ברורה

 הוא החי בתורתו... – ים" שלו. "תלמיד חכם"בחינת ה"חי

והנה מצינו בתוס' סוטה כב, א כי "תלמיד חכם מהרהר בתורה בכל שעה". ואם 

הלימוד היה רק ענין של עסק בחכמה בעלמא לא יתכן להיות דבוק בתורה 

 במדה כזאת. אך כל ענין הלימוד הוא באמת 

מת ספר תורה חי, ולכן "להתעצם ולהתאחד בתורה", עד שתלמיד חכם נהיה בא

 מחשבתו אינה נפרדת כלל מהגות בתורה.

 26(הרב שלמה וולבה, "עלי שור")

מהו אופיו של הלימוד הליטאי? על פי הבנת טיב עיסוקו בתורה, נוכל לנסח לעצמנו סוג 

ראשון של התמסרות הלומד ללימודו. בדברי הרב וולבה, התיאור הוא חזק: היהודי אמור 

טלקטואלי, מובדל במובן מסוים מהעולם של החול. בעולם זה של להיכנס לעולם אינ

תורה, יש חשיבות מרבית לכך שהאדם ידע את התורה שהוא למד, עד כדי כך שבתודעה 

שלו תופיע תמונה של המבחן ביום הדין. האם איננו מכירים בחורים, או למדנים שהכניסו 

שלנו? אם כן, כדאי שנכיר  את עצמם לעולם כזה? האם זה מה שמכונן את המוטיבציה

 את עצמנו, כדי שנוכל להעביר את אמונתנו לתלמידים.

שלא כל תלמיד בישיבה  – במיוחד בהקשר של הגישה הליטאית – וחייבים להעיר

תיכונית ימצא את ייעודו בכיוון זה. כמובן, זה לא אומר שעדיף לא להזכיר לתלמידים אלו 

גם להגיע ללבו בגישה  בשיחה עם התלמיד,מה שיש בלבו, אבל כדאי שיתפלל שידע 

 אחרת קרובה לנפשו.

 

 כה,ע.–רושלים: תשנ"ח, עמ' כג. י26
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 ב. לימוד תורה בהקשר של החסידות

ותחילה אשים דברתי בענין עסק התורה לשמה מהו ענין לשמה. כי גם זה פרי 

חטאת לכמה המונעים עצמן מעסק התורה הקדושה בחשבם כי ענין לשמה פי' 

 בדבקות גדול בלי הפסק...

כי לשמה אין פירושו דבקות כמו שסוברים עתה רוב העולם ... ... האמת הברור 

ומסתברא נמי הכי, שהרי כמה הלכות מרובות יש בש"ס שבעת אשר האדם 

עוסק בהם, הוא צריך לעיין ולהעמיק מחשבתו ושכלו בעניני הגשמיות שבהם, 

 כגון קינין ופתחי נדה שהן הן גופי הלכות, או המשא ומתן בש"ס וכללי דיני מיגו

של רמאות שהיה הרמאי יכול לטעון וכמעט בלתי אפשר שיהא אצלו אז גם 

 כראוי. תבשלמו הדביקות

 27(ר' חיים מוולוז'ין, נפש החיים)

לא הסיח דעתו מעולם מדבקותו  – המשיך וסיפר ה"חוזה" – רבינו מניקלשבורג

בבורא. תפקידי היה, לפי בקשתו, לנענע את ידיו, אם אראהו מתעמק בלימוד 

נדמה היה לי כי  – עלם מדבקות בד', אולם מעולם לא הגעתי לידי כך. פעםומת

הרבי מתעמק יתר על המידה, רציתי לנענע את ידיו, אולם תוך כדי כך, פנה אלי 

 28הרבי ואמר: נזכרתי, בני, נזכרתי!

דווקא מקטע זה של ר' חיים, מייסד ישיבת וולוז'ין, ניתן לעמוד על האופי של הלימוד 

ידית. ה"חסיד" )לצורך המודל שלנו(, עוסק בלימוד התורה כחלק ממגמתו בגישה חס

להתקרב להקב"ה. בהקשר זה, יש אפילו דמיון בין לימודו לתפילתו. היו  – הכוללת בחיים

, אולם התייחסותנו כאן 29מגדולי החסידות שבלימודם התרכזו באותיות בכוונות פנימיות

ד, מחבריהם לבית המדרש. הנקודה היא היא ללומדים שאינם שונים בפעולת הלימו

 שאותו הלומד, פחות חשובה לו הצטברות הידיעות בתורה במישור האינטלקטואלי, ויותר

העובדה שהוא עוסק בפעולה שהיא מצווה, שהלימוד פועל משהו פנימי בנשמה, או  –

הידיעה שכל מה שלומד קשור להקב"ה, ומשקף ברבדים פנימיים ונשגבים יותר את 

 .30מות העליוניםהעול

 ג. לימוד התורה של "איש ההלכה": תפקיד היהודי בעולם הזה

איש הדת פותח בעולם הזה וחותם באצילות, ואיש ההלכה פותח באצילות 

וחותם בעולם הזה. איש הדת תאב לעלות מן עמק הבכא של הממש אל הר ה', 

מזוקקת ולהחלץ מן המצר של המוחשיות לתוך מרחביה של הוויה טרנצנדנטית, 

ומצורפת; איש ההלכה נכסף להוריד את הטרנצנדנטיות לגיא צלמות של עולמנו 

 

 ב'.–. שער ד', פרקים א'27

 , עמ' יז.1969. יצחק אלפסי, החוזה מלובלין, ירושלים 28

לכבוד  – . עיין, יוסף וייס, "תלמוד תורה לשיטת ר' ישראל בעש"ט", בתוך, ספר היובל תפארת ישראל 29

 .169–151, עמ' [London: Jews` College, 1966]ר' ישראל ברודי, )צבי יעקב צימלס ואחרים, עו'(, 

. עיין לדוגמה בנתיבות שלום לאדמו"ר רבי שלום נח ברזובסקי מסלונימא, ]ירושלים: ישיבת בית 30

 קנו.–סו, קמז–אברהם סלונים, תשמ"ב[, א:סג
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ולהפכה לארץ החיים ... הוא רוצה לטהר את עולמו זה ולא לברוח ממנו ... הוא 

נלחם ברעה ובקטב מרירי של החיים, ונאבק קשה עם ממשלת זדון ... מה עשו 

המציאות והקיום הממשי  הרבה דתות לעולם בשל עריגתן להבקיע את מחיצות

ולהמלט אל ספירות הנצח? בעטיים של צלילי הוויה נהדרה, שרחפו בסביבתם, 

 לא קלטה אזנם קול שוכני בתי חומר, אנקת אביונים

 ושועת דלים.

 31(יוסף דוב סולובייצ'יק, איש ההלכה )הרב

המקרא גופו ... מצווה עליו לשוב אל הקהילה בעלת ההדר המתעסקת 

דאגות ובעיות פריפריאליים, הבונה, נוטעת, קוצרת, מווסטת באינטרסים, 

נהרות, מרפאה חולים, משתתפת בעסקי המדינה ... 'כי תבנה בית חדש', 

ועם זאת מכוון המקרא כלפי  – 'ובקצרכם את קציר ארצכם', 'כי תבא בכרם רעך'

 האלוקים ומחייב את האדם ללא סייג לתכלית של חיי עולם!

 32(יצ'יק, איש האמונהי. ד. סולובי )הרב

אין להאריך בקטעים נוספים מהרב על כך שאין תופעה בעולם שאין לאיש ההלכה גישה 

. מצד אחד, אם אי אפשר ליישם בעולם הריאלי את תורתו, 33כלפיה מתוך תורתו, ועוד

אין איש ההלכה מצטער על כך; עדיין שמח ליצור בעולם המושגים חובקי עולם, אפילו 

דמויות –ליים. מצד שני, אין מנוס מלראות שיש הבדל עצום בין הדמותכמושגים אידיא

סידורו,  – שהר' סולובייצ'יק מתאר, לתלמיד חכם שההקשר של תורתו אינו העולם הזה

קידושו, ותיקונו. יש מקום, אם כן, בדברי הרב, ללמדן שעניינו בתורה דומה למודל 

 י שעניינו בתורה נובע מרצון לגלותהליטאי לעיל, אולם המודל החדש כאן הוא של יהוד

 את משמעות רצון הבורא בחיינו בעולמו זה הריאלי, ואת הדרכים ליישומו

 על ידי פיקודיו.

 

 .44–43 , עמ'1979נוך ולתרבות תורניים בגולה, . ירושלים: המחלקה לחי31

 . 47של"א, עמ' . ירושלים: מוסד הרב קוק, ת32

 ואילך. 28. ראה איש ההלכה, עמ' 33



 

 

 הרב דוד ליברמן

 שימוש בתובנות ספרותיות

 בלימוד סוגיה בגמרא

 הקדמה

מאמר זה מוקדש להדגמת שילוב בין תובנות ספרותיות מודרניות לבין לימוד סוגיה 

 ,חלקי – . אני רוצה להראות בו כיצד ניתן להעשיר את לימוד התורה על ידי אימוץבגמרא

אני יכול להעיד  ,של כלי חשיבה מתחום הפואטיקה. כמי שעוסק בספרות – ולפי הצורך

ניתן להעשיר את החשיבה בתחום הספרות על ידי יישומיה  – שגם ההיפך הוא הנכון

 חשיבה מתסיס ומעשיר. בגמרא. כך או כך, המגע בין שני תחומי

 א. הצגת סוגיית הפתיחה למסכת ברכות

ככלי לפתרון כמה בעיות  – הכרונוטופ – אני רוצה להציע כאן שימוש במונח ספרותי

סוגיה העולות בלימוד סוגיות בגמרא. המאמר ידגים את השימוש בכרונוטופ על ה

ת שמע של ערבית, תחילת זמן קריא, העוסקת ב(, בג – , אהראשונה במסכת ברכות )ב

 אליעזר. ביוכן סופו לפי ר

ממתי עד מתי קוראים שמע של ערבית.  – לכאורה עוסקת הסוגיה בשאלה המעשית

אולם המעיין יראה שהרוב הגדול של הסוגיה מוקדש לבירור מונחים המציינים זמן. 

תחילה שואלת הגמרא מדוע משתמשת המשנה במונח 'משעה שהכהנים נכנסים לאכול 

אחר כך היא מבררת את פירוש המונח 'ובא  .'מצאת הכוכבים' :תן' במקום לומרבתרומ

אבל משתמשות  יתאח"כ מובאות שלש ברייתות העוסקות בזמן ק"ש של ערב .השמש'

 (3 .זמני סעודה של כל אדם בערב שבת (2 .זמני סעודה של עני( 1 :בציוני זמן שונים

זמני אכילת תרומה על ידי  (5 .כל אדםזמני סעודה יומית של  (4 .טבילת כהנים זמני

כהנים שנטהרו, וענינה המרכזי של הגמרא הוא לברר האם מושגים אלו חופפים או 

שואלת הסוגיה מדוע משתמש ר' אליעזר  לאחר מכןמה קודם למה.  – שונים, ואם שונים

וא במונח 'אשמורה' ולא בציון זמן מדויק יותר. אח"כ היא מבררת אם באומרו 'משמרת' ה

מתכוון לתחילת משמרת, לאמצעה או לסופה. לבסוף היא שואלת לפירוש המונח 

 'אשמורת תיכונה'.
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)דברים כאמור, נושא הסוגיה הוא בירור זמן ק"ש. בירור זה קשור בפירוש הפסוק האומר 

רובה של –'בשכבך', ועל כן מובן שהסוגיה עוסקת במונחי זמן, אבל העובדה שרובו, ז( 

בירור טכני חריגה ותמוהה. לא תמיד גם ברור מדוע השימוש במצייני הסוגיה מוקדש ל

האם  – אך השאלה העיקרית המטרידה אותי כאן היא ,זמן מסוימים חשוב כל כך לגמרא

מהי המשמעות של העיסוק או: אין משמעות לכל הדיונים הללו מעבר למישור הלשוני? 

 ?מושגי–הרב של הסוגיה בבירור לשוני

דיונים בשאלת זמן ק"ש, ההשתלשלות העניינים בסוגיה. לאחר  ,יאהבעיה השניה ה

מדברת הסוגיה על משמרות ברקיע, אח"כ על נושא החורבן, ואח"כ על הלכות כניסה 

מעבר מנקודה לנקודה, אולם  לכללחורבה. כמו במקרים רבים בתלמוד יש הסבר מקומי 

 החורבן לבין זמן ק"ש?האם אין כאן הסבר מקיף יותר שיראה את הקשר בין ענייני 

ייתכן ששתי הבעיות הללו אינן מעסיקות את הלומד בדרך כלל, אך אלה הן שאלות 

בסיסיות ביותר בקריאת הסוגיה: האם התנאים או האמוראים התכוונו להעביר לנו 

משמעויות נוספות בנושא קריאת שמע, מעבר לדין המעשי. האם ניסוח זמן קריאת שמע 

סים לאכול בתרומתן", כ"עני הנכנס לאכול פתו בערב" מוסיף משהו כזמן בו "הכהנים נכנ

 מעבר לזמן הטכני/אופרטיבי.

לדעתי, ודאי שיש כאן מסר נוסף, והמושג הספרותי "כרונוטופ" יעזור לנו לחשוף אותו. 

תשומת הלב לקשרים בין הזמן והמקום בסוגיה, תגלה עולם של משמעות עמוקה שחז"ל 

ושמים, חול וקודש, זמני הפרט והכלל, העולם הנברא והעולם  בטאו בקשרים שבין ארץ

 שמעל הטבע.

 ב. מה בין כרונוטופ ולימוד סוגיה

בהם  ,(70–מאז התפרסמו כתביו של חוקר הספרות הרוסי מיכאיל באחטין )בשנות ה

'כרונוטופ', הפך מונח זה לאחד המרכזיים לא רק בחקר  – פיתח את המונח הספרותי

 חקר התרבות בכלל.הספרות כי אם ב

מהו כרונוטופ? לדברי באחטין זוהי "מערכת הקשרים ההדוקה של זמן/מרחב הנוצרת 

 .1ספרותי"–כדי לייצג מערכת קשרים זו הקיימת בעולם החוץ ,בספרות

זמנית גם למקום, אין הוויה –באחטין מניח כאן שאין התייחסות לזמן שלא נוגעת בו

לא להפך. ההתייחסות הכפולה לזמן ומקום היא ואף  ,תלושה ממקום וקיימת רק בזמן

הממקמת תופעות ואירועים במציאות עבורנו. כך לדוגמה כשאני מדבר על "תקופת 

אני מתייחס לשנים מסוימות בהן הייתי ילד, אבל אני מתייחס לשנים אלו כפי  ,ילדותי"

בי באותם שנראו ונחוו באותם מקומות בהם גדלתי, ועל ידי אנשים הקרובים לי ולמקור

 ",ירושלים שלי"בני משפחה,שכנים, מכרים. בדברי על "ירושלים" אני מתייחס ל – שנים

ירושלים של זמני, שאותה אני מכיר ואליה אני קשור.  – גם אם לא ציינתי זאת במפורש

זמני ש'בתוכו' מתחולל אירוע בודד –זהו תא מרחב – הכרונוטופ קיים אפוא במציאות

 

 – שנכללה בקובץ , Forms of Time – כל האמור כאן נכתב על בסיס דבריו של מיכאיל באחטין במסה  .1

The Dialogic Imagination, edited by Michael Holquist, translated by Emerson and Holquist, 1981. 
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 ומתרקמת

 .הוויית חיים

ספרותי. דרישה –הנחתו השניה של באחטין נוגעת לספרות וליחסיה עם העולם החוץ

ספרותי. ליוצרים –כלומר ייצוג העולם החוץ ,מרכזית לגבי ספרות היא דרישת ה'מימזיס'

שונים יש תפיסות שונות באשר למידת הנאמנות למציאות שהם חייבים בה. קיימות גם 

בעולם המילולי של  – החיה והדינמית – ציאותדרכים שונות ומגוונות לשקף את המ

יצירת ספרות. באחטין מציין כאן שהספרות מעניקה ייצוג להווייה הכרונוטופית, על ידי 

 .2קשרי זמן/מרחב הקיימים בה

קשר הדוק קיים בין מסגרת המרחב/זמן לבין ההוויה המתרקמת בתוכה. אין להבין את 

 .3יא בחשבון את המסגרת בה היא מתחוללתהקונקרטיות של מציאות מסוימת בלי להב

מציין באחטין שהכרונוטופ משקף  ,בשל כך, נודעת למסגרת זו חשיבות מהותית. על כן

מושג הכרונוטופ מתייחס גם  – גם "רגשות וערכים הנוגעים לציוני הזמן והמרחב" כלומר

תמצית  מרחביות מכילות את–לערכי התקופה ומערך הרגשות שלה. התייחסויות זמניות

 .4המציאות המיוצגת

–איך נעשה תהליך הייצוג? כיצד ציוני זמן/מרחב בספרות מייצגים את הכרונוטופ החוץ

 ספרותי ואף את תמציתה של אותה ריאליה?

הסופר בוחר היבטים מסוימים של זמן ומרחב, הטעונים יותר מאחרים ברגשות ובערכים. 

מעבר למתבקש מבחינת הנושא  ,אחר כך הוא משבץ אותם ביצירה בדחיסות גדולה

המצומצם אותו הם אמורים לתאר. בשלב הבא הוא מקנה להם קונקרטיות. כך הותכו 

נתוני הזמן והמרחב זה לזה, ולתוך תכני היצירה. במשך הזמן עשוי העולם שתיארה 

ונתוני הזמן/מרחב יאבדו את משמעותם המקורית, אבל ימשיכו את  ,היצירה להשתנות

. המשמעות 5בבואת המציאות תינתק ממקורה ותזכה לחיי נצח בספר חייהם ביצירה.

 

תקופת התנאים  – יצרה ביטויים שנועדו לשיקוף מציאות מסוימת, כמו למשל  הספרות – כך, למשל  .2

הוא מונח המתייחס למאות הראשונות לספירה הכללית בקרב קהילת יהודי א"י, אך פחות משמעותי 

לשומרונים שבארץ, או, לתושבי בריטניה דאז. תקופת ההשכלה הוא מונח המתייחס להוויית המאה 

אירופה, אך לא במזרחה ובאופן מאוד מצומצם בחיי יהודי –רה במערבעש–עשרה והשמונה–השבע

אירופה. לגביהם מונח זה רלוונטי מאוד בסוף המאה השמונה עשרה, ליהודי גרמניה, ובאמצע המאה 

 עשרה לחיי יהודי מזרח אירופה.–התשע

תית של אותו חבר–לדוגמה, אין להבין את תקנת פרוזבול בלי להביא בחשבון את המציאות הכלכלית .3

 זמן בה "נמנעו העם מלהלוות". קשה להבין רבות מההלכות במשנה ובתלמוד בענין 

 

מבלי להיות מודע לתנאים הסניטריים , חליצת תפילין בבית הכסא, או הרחקה מצואה בזמן קריאת שמע

 באותם זמנים. 

–שרה או התשעע–שמונה'ליטוואק' מתייחס ליהודי שנולד וחי בליטא במאה ה – כך לדוגמה, האומר  .4

אבל הוא מתייחס גם לעולם ערכים מסוים )לימוד תורה כערך עליון( ולמנטליות מסוימת )מתינות,  ,עשרה

 .יישוב הדעת(

ב. על אף שסיפורי חז"ל אינם כתובות סב,  לדוגמה, נציין את הסיפור על רב רחומי ואשתו במסכת .5

לספר שהמעשה אירע בערב יום הכיפורים. כאשר משופעים בתיאורים ויזואליים, לא נמנע הסופר מ

 ,כללי זה–יהודי ןהיה רגיל לשוב לביתו כל ערב יום הכיפורים, הוא מקנה לציון זמרב רחומי המספר מציין ש
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הרחבה המוספת שאותם ביטויים זכו לה מכונה אף היא כרונוטופ, וכך נמצא שהמונח 

לאחדות זמן/מרחב בעולם  – 'כרונוטופ' עשוי להתייחס לשלשה מישורים שונים זה מזה

למשמעות המוספת שמונחים ספרותי, לייצוגה של אחדות זו ביצירה, ו–המציאות החוץ

 בודדים זוכים לה תוך כדי גילגולם ביצירה.

בסוגיות רבות, הלכתיות ואגדיות, נודעת משמעות מרכזית למסגרת הזמן/מרחב, 

ובמונחיו של באחטין ניתן לומר שהן עוסקות ב'כרונוטופים'. כך למשל, סוכה היא מושג 

משמעותו האגדית קשורה . מסויםאך דווקא בזמן  ,שמשמעותו ההלכתית היא עיצוב חלל

"וסוכה תהיה לצל  – בכך שהיא מהווה שיקוף של יחס החסות שהקב"ה יעניק בעתיד

המהווה  – ואילו משמעותו ההיסטורית, 6יומם מחורב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר"

 :היא הסוכות שבנו בני ישראל בצאתם ממצרים, או – מקור לשתי המשמעויות האחרות

כבוד שפרש הקב"ה עבור ישראל בצאתם ממצרים. כמו כן, היא משקפת את סוכת ענני ה

 מערכת היחסים בין עולם בני האדם והעולם האלקי, שלהפרדה ביניהם יש ביטוי מרחבי

ואילו הסוכה החייבת להיות גבוהה מי'  ,עולם לא ירדה שכינה למטה מי' טפחים"מ" –

  7הללו. טפחים יוצרת חדירה לעולם האלקי וערבוב העולמות

אם כן, סוכה היא כרונוטופ, מעין תא בחלל ובזמן, שבו קיימת חסות אלקית לעם ישראל, 

היא  ,ביציאת מצרים – 'צילא דמהימנותא'. חסות זו התבטאה בעבר – בכלל ובפרט

ואנו  ,היא קיימת כל הזמן ובעיקר בזמן זה של השנה ,בזמן הגאולה – תתבטא בעתיד

 ס זה על ידי בניית הסוכה וישיבה בה. מצווים לתת כלי לביטוי יח

מובן שהבנות אלו באשר למשמעות הסוכה קיימות וידועות גם ללא שימוש במונח 

ה'כרונוטופ', אולם השימוש במונח זה מדגיש את הקשר בין זמן למרחב בסוכה, וכן 

מחדד את תשומת הלב לכל מקום בו מוזכר מינוח של זמן או של מרחב ושואל לקשר בין 

 8וח זה לבין מהותה של הסוכה.מינ

 ג. סדר הדיון

מזווית הראיה  הראשונה במסכת ברכות,ברצוני לעקוב אחרי ציוני הזמן בסוגיה 

לבין מימד המרחב, ואת הקשר בין  ן ציוני הזמןלהראות את הקשר בי .הכרונוטופית

וני כמו כן, ברצ ם בסוגיה ומחוצה לה.יהלכתיים ואגדי – שניהם לבין ערכים מרכזיים

 להסתייע בהבנות שיווצרו כדי להבין את משמעות רצף העניינים בסוגיה.

 הסוגיה עוסקת בפירוש ודיון למשפט הראשון של המשנה הראשונה

 :במסכת ברכות

 

 .משמעות מיוחדת לגבי חייהם של רב רחומי ואשתו ולגבי מערכת היחסים שביניהם

 א. וראה בבלי, סוכה ה, .ו ישעיהו ד, .6

 ההתיחסות שם לכרובים בבית המקדש בהקשר שלאת דף ה, וראה גם  , סוכהליראה בב .7

 גובה הסוכה.

רשויות שבת, קיר החלוקה בין חצרות  – מושגים נוספים שפרשנותם בכלים כרונוטופיים נראית פוריה . 8

 השותפין, ד' אמות של אדם, הלכות טומאת קבר, ועוד ועוד.
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עד  ,"מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן

 אליעזר". ביר סוף האשמורה הראשונה דברי

קיום מצוות קריאת  – יעת פונקציה הלכתית של זמן )במקרה זההמשנה עוסקת בקב

שמע של ערב(, ולצורך כך היא נאלצת להגדיר ולציין חלוקה של זמן ליחידות. הדיון 

 ,הוא מתחיל מיד לאחר הבאת המשנה התלמודי על משנה זו מרחיב מאוד בנושאים אלו.

כמים אומרים עד "וח – ומסתיים במקום בו מצטט התלמוד את הקטע הבא במשנה

הקטעים השונים בשני דפים אלו קשורים ביניהם בעיקר סביב שאלות של מקום  .9חצות"

וזמן. הטעם לראיית קשר בין היחידות החלקיות הוא לא רק בשל היותן ערוכות ברצף 

 )ג, א( , אלא גם בשל קשרים ביניהן: הברייתא של ר' אליעזר*הדיון על דברי ר' אליעזר

וך כדי תאור הקב"ה ה"שואג כארי". מוטיב זה מורחב על ידי רב דנה במשמרות ת

שמואל, המפרש את תוכן השאגה: קינה על חורבן בית המקדש ועל הגלות. הסיפור 

המובא מטעמו של ר' יוסי דן בקינה אחרת של הקב"ה על הגלות. ר' יוסי שמע קינה זו 

רבה. המשך הדיון במונח והדיון ההלכתי המובא בסמוך הוא אודות כניסה לחו בחורבה,

אשמורת מוביל להבאת מקורות מקראיים למונח זה. המקור בספר תהלים המיוחס לדוד 

המלך, ובו מתפאר דוד בכך שהוא קם באמצע הלילה כדי להתפלל )כך לקריאתו של 

התלמוד( מביא לרצף דרשות וסיפורים סביב דמותו של דוד כמי שמשלב מלוכה ועבודת 

 ה'.

ר בין יחידות המשנה הנושאיות. ובראיה כוללת של הרצף, ניתן לזהות בו קיים איפוא קש

חורבן. הוא קשור בתיאורי הליכה בדרך, בכניסה –שני מוטיבים. האחד הוא של גלות

הסטורי של חורבן המקדש והגלות מהארץ. –לחורבות, בתפילה בחורבות, ובאסון הלאומי

הנעשית  – קינה על החורבן תפילה, לימוד תורה, – המוטיב השני הוא של עשיה דתית

 בהקשר של זמן מסוים.

ברצוני להציע עתה חלוקה של הסוגיה ליחידות משנה. החלוקה נועדה להקל על הדיון 

 ועל הציטוט. 

 א(  )ב, מ"תנא היכי קאי" עד "מילי דערבית" – .1יחידה 

 ב( ב, – א "אמר מר ... וטהר יומא" )ב, – .2יחידה 

 א(  ג, – ב ... ר' אליעזר היא" )ב, "אמר מר – .3יחידה 

 א( "מאי קסבר ... ליקום ולקרי" )ג, – .4יחידה 

 א( "אמר רב יצחק .. אומות העולם" )ג, – .5יחידה 

 א( "תניא אמר ר' יוסי ... שלחן אביהם" )ג, – .6יחידה 

 ב( ג, – א "תנו רבנן ... מזיקין איכא" )ג, – .7יחידה 

 (ב, גמשמרות קרו להו" )"תנו רבנן ...  – .8יחידה 

 

 א בסופו. ,ד ףד. 9

האם  –  עולות שתי הבנות ביחס לפתיחת המשנה "מאימתי קורין את שמע בערבית" * בסוגיה )ג, א(

ד?" ומשיב: "סוף בשאלה "ע   יםר' אליעזר מתחילדברי חלק מדברי ר' אליעזר, או ש פתיחה זו היא

להפריד בין הדיון התלמודי על דברי תנא קמא האפשרות השניה ניתן  האשמורה הראשונה". ייתכן שלפי

 העורך. –  לבין הדיון על דברי ר' אליעזר. )עד ג, א(,
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 ("ואמר רבי זריקא ... מילי דעלמא" )שם – .9יחידה 

 .כאן( לא נדון בהםבשל קוצר היריעה דרשות וסיפורים אודות דוד ) – .10יחידה 

כדי לחקור את מצייני הזמן/מקום בסוגיה, עלינו להחליט מהו נושא הדיון? האם אנו דנים 

ראים שהדיינו בסוגיה, בעמדתו של עורך במשנה? באמוראים שפירשו אותה? באמו

 הדיון, או שמא בכולם יחד?

אני מציע לדון בסוגיה החל מאבני הבניין היסודיות, אל המהלך הכללי. תחילה יש 

 מקרא ותנאים, המהווים בסיס לדיונים ולפרשנויות. – להתייחס למקורות הקדומים

ן זמן. אחר כך יחקרו בתוכם תינתן תשומת לב מיוחדת לביטויים המשמשים לסימו

הפרשנויות של האמוראים למקורות אלו, בשלב הבא יחקרו דברי האמוראים המדיינים 

ההתייחסות למקום/זמן הנובעת  – ביניהם. בשלב האחרון אתייחס לרצף כולו, כלומר

 מראיית כל מה שנאמר על כך בסוגיה

 כמכלול אחד.

 :על כן סדר הדיון יהיה

הדיון בתחילת זמן קריאת שמע, הסובב סביב  :זי הראשוןהדיון המרכ – בשלב הראשון

 . המקורות ידונו על פי ריבוד היסטורי. תחילה המקראיים, אחר כך"ערב"הבהרת המונח 

( 2–ו 1ולבסוף האמוראיים המפרשים את קודמיהם באופן ישיר )יחידות  ,התנאיים –

 (.3ובאופן עקיף, כעורכים )יחידה 

הדיון בסוף זמן ק"ש, הסובב סביב הבהרת המונח  :השני הדיון המרכזי – בשלב השני

 . גם כאן, יקבע סדר הדיון על פי8–ו 4'אשמורת', ונערך ביחידות 

 ריבוד היסטורי.

היחידות שאינן שייכות לשני הדיונים המרכזיים דלעיל, ועל כן לא זכו  – בשלב השלישי

, המימרה 6דה הסיפור ממקור תנאי המהווה את יחי לקריאה מאוחרת ומפרשת:

, הברייתא בענין כניסה לחורבה ופרשניה האמוראיים 5האמוראית המהווה את יחידה 

 .9וכן של המימרה האמוראית ופירושיה ביחידה , 7ביחידה 

 התייחסות לרצף כולו. – בשלב הרביעי

 (3–1 )יחידות ק"ש זמן תחילת – זמן מצייני מונחיםד. 

 :הדיון בפרק זה יתחלק לשלש חטיבות

 . המקורות המקראיים.א

 ב. המקורות התנאיים.

 ג. קטעי הפרשנות והדיון האמוראיים.

 א. המקורות המקראיים:

ז.  ( דברים ו,1) – לפי סדר הופעתם והם, ביחידות אלו משובצים ארבעה פסוקי מקרא,

 טז.–טו ( נחמיה ד,4ו. ) ( ויקרא כב,3ה. ) ( בראשית א,2)
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 ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך"ושננתם לבניך  – ז דברים ו,( 1)

 .ובשכבך ובקומך"

"על לבבך", יש לשנן  – שביטויה כאן הוא: דבקות בדבריו ,10הפיסקה מצווה על אהבת ה'

אותם לבנים ולדבר בהם בכל מקום ובכל זמן: בבית ובדרך, בשכיבה ובקימה. יש גם 

ל מזוזות הבתים את הטקסט הכתוב על היד ובין העינים, וכן ע לכתוב אותם ולמקם

 והשערים.

בעל  – כאן מתוארת הוויה יומיומית, ביתית. נמען הפיסקה הוא אב לבנים, ועל כן

כנראה  – בית, ואף מבנים נוספים )הקטע מציין בתים ושערים – משפחה. יש לו רכוש

 – אך גם בלכתו החוצה לעסקיו ,של מבנים נוספים(. אפשר למצוא את הנמען בביתו

 ."ובלכתך בדרך"

הוויה יומיומית זו אמורה להיות מצע לזיקה רציפה לדבר ה'. זיקה זו מתבטאת הן בתחום 

"ושננתם לבניך", והן בתחום  – אישי–"על לבבך", הן בתחום הבין – אישיותי–הפנים

"בשבתך  – קשירה על היד ועל הראש. זיקה זו אינה מכירה בגבולות של מרחב – הגופני

 – זמן או של ,בביתך ובלכתך בדרך"

 "בשכבך ובקומך".

פסוק ז מעמיד זה על יד זה את ציר המרחב ואת ציר הזמן, וכך פורש את הריאליה 

לא נראה שיש כאן מאמץ מקריאת הפסוקים על דרך הפשט,  שאליה מתייחס החוק.

המסר הוא  – להגדיר ולבודד פרקי זמן או מרחב שדווקא בהם תקוים המצווה. אדרבא

תורה אינה יודעת גבולות של מרחב וזמן. כך נבנה כרונוטופ על שמצוות העיסוק בדברי 

ידי תיאורי המרחב/זמן, והוא מוסר את תמציתה של המציאות הזו: חיים יומיומיים 

 ממלא אותם. דבר ה'שהעיסוק ב

ים לאור יום ולחושך קרא לילה ויהי ערב ויהי בוקר יום הל–"ויקרא א – ה בראשית א,( 2)

 .אחד"

. מפסוק ב' עולה שהחושך היה 11ה–פסוקים א – התייחס לפיסקה כולהגם כאן כדאי ל

קיים לפני שהחל מעשה הבריאה.בפסוק ג' התחיל מעשה הבריאה בבריאת האור. 

יום, –ל מעשה בריאה לשוני על המעשה הפיזי. הוא קורא לאור –בפסוק ה' הוסיף הא

חד". ההקשר מלמד מיד אחר כך נאמר: "ויהי ערב ויהי בוקר יום א לילה. – ולחושך

שהמונחים הללו מקבילים ליום ולילה, אולם הם אינם זהים. אלו הם עונות המעבר בין 

 שני החלקים המובהקים יותר של היממה.

 

להיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל –ואהבת את ה' א .להינו ה' אחד–שמע ישראל ה' א" ט:–. דברים ו, ד10

ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך  .והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך .מאדך

וכתבתם על מזוזת ביתך  .על ידך והיו לטטפת בין עיניךוקשרתם לאות  .ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

 ".ובשעריך

והארץ היתה תהו ובהו וחשך על  .להים את השמים ואת הארץ–בראשית ברא אה: "–. בראשית א, א11

להים את האור כי –וירא א .להים יהי אור ויהי אור–ויאמר א .להים מרחפת על פני המים–פני תהום ורוח א

להים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום –ויקרא א .בין האור ובין החשךלהים –טוב ויבדל א

 ".אחד



ם י נ פ  ל

 

166 

כרגיל, תיאורי זמן ומרחב משקפים את  .הנסיון להגדיר כרונוטופ בפיסקה זו נתקל בקושי

ניתן להצביע  ,ום. בכל זאתכל–הריאליה המתרחשת, ואילו כאן אנו נמצאים בריק, בלא

הדיפרנציאציה,  – על התרחשות משמעותית מאוד ביום הראשון מעבר לבריאת האור

הבדלה זו היא הניגוד לכאוס. היא למעשה  להים בין האור ובין החושך".–"ויבדל א

ובוהו לבין הבריאה. ההבדלה בין האור לחושך היא –תמציתו של ההבדל בין תוהו

בהבחנה  – משך ביום השני בהבחנה בין מעלה ומטה, ובשלישיראשיתו של תהליך הנ

 בין מים ליבשה. כך נמסר הכרונוטופ של הבריאה דרך תיאורי ה'הבדלה' בזמן ובמרחב. 

"ויהי ערב ויהי  – אולם הפיסקה המתארת את היום הראשון לבריאה מסיימת באומרה

היממה, ועל כך  בוקר יום אחד". בכך היא שמה את הדגש על המעברים בין חלקי

שהיממה היא זרימה, רצף, של עונות שונות. על כן, הכרונוטופ המיוחד לפסוק זה מדגיש 

על כך ניתן ללמוד גם מניתוח  דווקא את הרצף בין החלקים השונים של היממה.

חלק היממה מסוף היום "–ערב. המילה ערב מוגדרת כ – הכרונוטופיות של מונח המפתח

"הזמן הסמוך  :או ,גם כ"כינוי ליום שלפני שבת או לפני מועד"אך  ,עד תחילת הלילה"

 ,מכאן .12למאורע גדול", וכמו כן כ"תערובת, בליל, דברים ממינים שונים שנתערבו יחד"

אלא לציון מפגש בין שונים. על כן, כשהוא  ,ש'ערב' הוא מונח שאינו משמש רק לציון זמן

חלקים שונים של זמן, לא רק במסגרת מציין זמן, הוא מתייחס לפרק זמן מעברי בין 

 .13היום

פסוק זה מתאר את תהליך ההיטהרות של כהן שנטמא, ואת מטרתו  – ויקרא כב, ז( 3)

פן אחד של התהליך הוא מעשה שבידי  .14לאפשר לו לאכול מן הקודשים – של התהליך

אדם לעשותו: טבילה במים. הפן האחר הוא תהליך טבעי: שקיעת השמש. תהליכים 

בהקשרם ובמבנה הכפול שלהם, מתוארים בפרקים י"ד וט"ו של ספר ויקרא.  מים,דו

ימים, ובתנאי שטבלו במים )המצורע חייב  שבעהוהנדה ניטהרים לאחר  , הזבהמצורע

שכבת זרע נטהר לאחר יום אחד וטבילה. הפסוק  יצאה ממנובמעשים נוספים(. מי ש

וא גם היחיד שאינו תולה את הכפרה . פסוק זה ה15שלנו הוא היחיד מכל אלו הדן בכהן

"וטמא עד הערב", אבל  – בבוא הערב, אלא בבוא השמש. אכן נאמר בפסוק הקודם

פסוק ז' מוסיף התיחסות ישירה לשמש. יש כאן הדגשה על תפקידה של השמש כגורם 

 .16מטהר. אולי זוהי אנלוגיה בין סילוק השמש לסילוק הטומאה

 

 שושן, קרית ספר, ירושלים, תשכ"ג.–מילון אבן. 12

שושן, ל "כל אחד מן החוטים הנארגים לסרוגין בין חוטי –ערב כשם עצם חומרי מתייחד ,על פי אבן. 13

ויקרא י"ג, מ"ט. נראה לי שיש קשר בין משמעות זו  – בערב" האורך היסודיים )שתי(. "או בשתי או 

יום ולילה או שבת וחול, והערב הוא פרק הזמן ה'נארג'  – לקודמותיה. קיימות חטיבות 'יסודיות' של זמן 

 ביניהן. יחד הופכים השתי והערב ל'מסכת', לרצף הזמן.

דשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקז: "–. ויקרא כב, ד14

או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו או באדם אשר  .טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע

 .נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים .יטמא לו לכל טמאתו

 ".ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא

 .יז ובפרט הביטוי "כי לחמו הוא" הנכון רק לגבי כהנים, במפורש בפסוק –על כך מעידים פס' ד. 15

יכול יהא  – הקריאה החזל"ית בספרא שם מבטאת מודעות לאנלוגיה כזו. "כי אם רחץ בשרו במים . 16
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–מונח על טבעיות. הטומאה,–ות טבעיות ותופעות עלהכרונוטופ העולה כאן קושר תופע

טבעי, מסולקת מגופו של הכהן על ידי שילוב של טבילה במים ושקיעת השמש. 

הכהן חוזר לאכול תרומות וקורבנות  – משנסתיים התהליך, נודעות לו השלכות חברתיות

של עם יתר הכהנים, המצורע חוזר לביתו, הנדה חוזרת לבעלה, אולם אלו תוצאות 

תהליך שהתרחש בין הטמא לבין המים והשמש. משתקפת כאן הוויה של חיים קרובים 

טבעי, ושל מערכת חברתית המושפעת מהתרחשויות –לטבע ולגוף, אבל גם למימד על

 טבעיות.–גופניות טבעיות ועל

. ירושלים 17הקטע הרלוונטי כאן הוא פרק ד' בספר נחמיה – טז–( נחמיה ד, טו4)

האויבים  .18לחלצה מעמדת החולשה מצווה נחמיה על בניית חומה לעירמאויימת, וכדי 

מאיימים להתקיף את העיר ולעצור את הבניה, ונחמיה מצווה על אנשיו לעסוק בבניה 

בניה ביום והגנה בלילה. בדומה לקטע  – ובהגנה כאחד. סדר יומם של "נערי נחמיה" הוא

האחת מתייחסת לחטיבות  – מןמספר בראשית, גם קטע זה מכיל התיחסות כפולה לז

עלות השחר וצאת הכוכבים.  – הזמן: לילה ויום. השניה מתייחסת לגבולות היחידות הללו

ציוני זמן אלו הם מדויקים יותר ממקביליהם בפרשת הבריאה. הם גם מתמקדים בציון 

כמות האור ההופכת לגורם מפתח )ולא בעצם המעבר בין עונות היממה(. שני הבדלים 

ין הפרשיות נובעים מן ההקשר המיוחד לפרשיה זו, ועל כן גם נושאים עליהם את אלו ב

מדובר בקבוצת אנשים הפועלת בדפוסים צבאיים. יש לה מועדים מדויקים  – הכרונוטופ

 לסוגי הפעילות השונים, והללו מושפעים מכמות האור, כי הסכנה גדלה בחשכה.

ה הוא הזמן המסוכן, וחילופי העונות איפוא, של עת מלחמה, כשהליל הכרונוטופ הוא,

 מבשרים חילופי פעילות ביטחונית.

הווי  :הראשון לסיכום הדיון בפסוקי המקרא: לפנינו ארבעה כרונוטופים שונים זה מזה.

משפחתי, יומיומי, ההופך מצע לדבקות בתורה. העיסוק בתורה נעשה בכל המרחב ובכל 

כבך', שלמעשה אינו מציין זמן אלא פעילות תקופות היממה. הביטוי מציין הזמן הוא 'בש

ומעברים ביניהם. מונח המפתח הוא 'ערב' והוא עונת  השני: גבולות בזמן, הנעשית בזמן.

קוסמיות משפיעות –השלישי: תופעות טבעיות מעבר, פרק זמן מטושטש בין יום ללילה.

וא השמש', מונח המפתח הוא 'ב טבעיות, ומחוללות שינויים חברתיים.–על תופעות על

 

 .כאחת" ובא השמש וטהר, מה ביאת שמשו כולו כאחת אף במים כולו – מרחיץ אבר אבר, תלמוד לומר 

ונשב כלנו אל החומה  ,להים את עצתם–ויפר הא ,ויהי כאשר שמעו אויבינו כי נודע לנו יז:–. נחמיה ד, ט17

ויהי מן היום ההוא חצי נערי עשים במלאכה וחצים מחזיקים והרמחים המגנים והקשתות  .איש אל מלאכתו

עמשים באחת ידו עשה במלאכה הבונים בחומה והנשאים בסבל  .והשרינים והשרים אחרי כל בית יהודה

ואמר אל החרים  .והבונים איש חרבו אסורים על מתניו ובונים והתוקע בשופר אצלי .ואחת מחזקת השלח

במקום  .ואל הסגנים ואל יתר העם המלאכה הרבה ורחבה ואנחנו נפרדים על החומה רחוקים איש מאחיו

ואנחנו עשים במלאכה וחצים מחזיקים  .נואשר תשמעו את קול השופר שמה תקבצו אלינו אלהינו ילחם ל

גם בעת ההיא אמרתי לעם איש ונערו ילינו בתוך ירושלם והיו . ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים

ואין אני ואחי ונערי ואנשי המשמר אשר אחרי אין אנחנו פשטים בגדינו  .לנו הלילה משמר והיום מלאכה

 ".איש שלחו המים

א. עובדה זו תהיה  ופרק ד, .לד פרק ג, .יג כמבואר בפרק ב, ום חומה חרבה,למעשה מדובר על שיק. 18

 משמעותית בשלב האחרון של הדיון.
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והוא מדגיש את התופעה הטבעית המחוללת את השינוי בעונת היממה, ולא את חילוף 

העונות באופן מופשט. הרביעי: מעברים בין פרקי זמן של בניה לפרקי זמן של עמידה על 

המשמר, ואולי של מלחמה. מונחי המפתח הם 'עלות השחר' ו'צאת הכוכבים', והם 

 היממה על פי כמות האור. מציינים את המעבר בין עונות

 ב. המקורות התנאיים:

מופיעים ששה מקורות תנאיים: המשנה ושלש ברייתות נוספות  1,2,3ביחידות 

והדיון המרכזי שלי יהיה  )המובאות בדף ב, ב( עוסקות כולן בשאלת זמן ק"ש של ערב,

 א בנוסף, ברייתא הדנה בהיתר אכילת תרומה לכהן שנטהר )ב, בכרונוטופ שלהן.

 )ב, ב בסופו(. וברייתא המגדירה את זמן בין השמשות ,בסופו(

מאימתי קורין את שמע בערבין? משעה שהכהנים : "הקטע הנדון במשנה אומר( 1)

 .".נכנסים לאכול בתרומתן..

כדי  19מצטייר כאן הווי של שתי קבוצות חברתיות שונות. הכהנים 'נכנסים' לאיזשהו מקום

ווים לקרוא את קריאת שמע בהתאמה לעונת היום, וכדי לאכול בתרומה, ההדיוטות מצ

לקבוע שהשעה הגיעה הם עוקבים אחרי הכהנים. מניתוח לשון המשנה נראה שיש כאן 

ציווי רק להדיוטות, ואילו העשיה הכהנית מתוארת כנתון, כחלק מההווי החברתי. אכילת 

וטות בקיום מצוות התרומה מוזכרת בהקשר של טקסט הלכתי זה כציון זמן שיסייע להדי

הוא של חברה שבמרכז העשיה הדתית  ,ספרותי של הטקסט–ק"ש. הכרונוטופ החוץ

שלה נמצאת מערכת המקדש, הקודשים והכהנים. ההדיוטות מצווים לקחת את הכהנים 

כהנים נכנסים לביתם או  – כדוגמה וכמופת. בשעות הערב של כל יום מתרחשת פעילות

 כדי לקרוא שמע. 20ון העם מתכנס לביתו או לבתי כנסתלמקדש כדי ליטול תרומה, והמ

ספרותי. המשנה שהיא טקסט –השימוש באכילת התרומה כמציין זמן יוצר כרונוטופ תוך

מציאות. מציאות זו הופכת לחלק מהטקסט של –, מייצגת פיסתריאת שמעמחוקק בענין ק

יא מעשה הלכות ק"ש, ובכך היא מעניקה לטקסט מה'צבע' שלה. אכילת התרומה ה

כהנים בלבד. 'שתילתו' בלב הלכות  – שאופיו טקסי ושהוא שייך רק לקבוצה מסוימת

קריאת שמע, שהן הלכות עממיות, מעניקה להן משהו מאופיו: פעילותו של כל הדיוט 

 .*הקורא את שמע מקבלת משהו מהאופי הטקסי של אכילת התרומה

 

קיימת דעה, שבימי בית שני נהוג היה שהתרומה היתה מובאת לבית המקדש, ושם היתה מתחלקת . 19

ץ ט"ז, תש"ה, קארל: לכהנים, שלקחו אותה לביתם. לפי דעה זו, הכהנים נכנסו לבית המקדש. ראה תרבי

זמן בו נכנסים למקדש, הרק עפ"י ]יש להעיר שקצת קשה להניח שציון זמן ק"ש הוא  המעשר והתרומה

 – . ק"ש נוהגת גם בגבולין, ולא רק בירושלים. לכן, סביר יותר שמדובר על כהנים שנכנסים לביתם שכן

 .העורך[

 ב. ד,. 20

ספרותיים בעריכת המשנה ומשמעויותיהם", נטועים א'  עיין במאמרו של ר' אבי וולפיש, "שיקולים *

", עלי עציון ז' )תשנ"ח(, עמ' Methodoliogy of Learning Mishnah. ומאמרו באנגלית "38–9)תשנ"ד( עמ' 

. וולפיש רואה את המונח "נכנסים", בצירוף איזכור הכהנים, כקשור לתפיסה של קריאת שמע 53–51

 ד.א.ג. –  כתחליף לעבודת המקדש, עיי"ש.
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י קורין את שמע בערבין? "מאימת :הברייתא הראשונה הדנה בנושא זה אומרת( 2)

 משהעני נכנס לאכול פיתו במלח עד שעה שעומד ליפטר

 .מתוך סעודתו"

ספרותי המופיע כאן מהווה ניגוד מוחלט לזה של המשנה. שם –הכרונוטופ החוץ

עשיה יומיומית. שם משתקפת קבוצה אקסלוסיבית  – ואילו כאן ,השתקפה עשיה טקסית

פים בתיהם של בני דלת העם, אלה המזדרזים לאכול ומקום אקסלוסיבי, ואילו כאן משתק

 בטרם חשיכה, כי אין להם אפשרות להאיר את

 ביתם בלילה.

ספרותי אחר לחלוטין: קריאת שמע מקבלת אופי של מעשה –במקביל, נוצר כרונוטופ תוך

של שיגרה יומיומית. זוהי שיגרה נטולת חגיגיות. מצד שני, היא מקבלת משהו מאופי 

המלווה את סעודת העני העומדת בצל אילוצים )צורך לאכול, מחסור  ההכרח הקשה

בכך  וכן מחזקת את אופיה העממי, הכל חייבים בה, גם עניים מרודים. באמצעי תאורה(,

 מוחזר לק"ש הרבה מאופיו של הקטע המקראי שהוא עממי ויומיומי.

–פעה כללהכרונוטופ של הברייתא השניה מורכב יותר. ר' מאיר מתייחס לתו( 3)

וכך הוא ממשיך ואף מחדד  חברתית: סעודת שבת, שאינה מוגבלת לקבוצה ספציפית,

את המגמה של הברייתא הראשונה. בהיבט הכרונוטופי האחר סעודת שבת היא במעמד 

שכן אכילת שלש סעודות  ביניים: זהו עיסוק שאינו דתי, אבל יש לו משמעות דתית,

תר של סעודת שבת היא חגיגיותה, שהיא תוצאה . האפיון הבולט ביו21בשבת היא מצווה

כתוצאה מכך, הכרונוטופ  .22של מעמדה כתופעה חברתית כללית בעלת משמעות דתית

ספרותי הוא של אירוע חגיגי, השובר את השיגרה היומיומית, הנתפסת עתה –התוך

היא אירוע בעל אופי טקסי )פחות חריף מזה של אכילת  ריאת שמעכרקע נגטיבי שלו. ק

המציין את  ,חמורות מפני טומאה וזרים( ותתרומה הנעשית על ידי כהנים תחת אזהר

 כשם שסעודת שבת מציינת את המעבר בין חול לשבת. ,המעבר בין עונות היום

 חכמים בברייתא זו חולקים על ר' מאיר להלכה, ותוך כדי כך הם יוצרים כרונוטופ אחר.

"משעה  – ים אותה בשינוי מסויםעמדת חכמים היא כשל המשנה, אולם הם מבטא

שהכהנים זכאין לאכול בתרומתן". זהו ניסוח מופשט הרבה יותר. כעת מיטשטש מאוד 

ספרותי, במציאות הריאלית של הדובר, שכן כיצד יוכלו –קיומו של כרונוטופ חוץ

ההדיוטות לזהות את הזמן בו נעשו הכהנים זכאין לאכול? נראה שהכרונוטופ ה'כהני' 

 .23ספרותי בלבד–לגמרי את אחיזתו בריאליה והפך לתוך איבד כאן

"סימן לדבר צאת הכוכבים,  – מה, כרונוטופ אחר–הולך ונוצר, בהיסוס לעומת זאת,

יחידה במקורות התנאיים,  יש כאן התיחסות,. ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר וכו'"

 של חכמים. ספרותי–צאת הכוכבים, והיא עתה הכרונוטופ החוץ – לתופעה טבעית

 

ברייתא. וכך מפרשת הסוגיה את ההיתר של המשנה להציל מזון שלש  – ב  בבלי,שבת דף קיז,. 21

 סעודות מהדליקה.

 ובפרט סיפורו של ר' חייא בר אבא. א,, ב ודף קיט ראה למשל בבלי שבת דף קיח,. 22

 .85עמ'  forms of time – תהליך כזה מתואר, תיאורטית, אצל באחטין . 23
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ספרותי של חכמים מורכב עוד יותר. מצד אחד הוא מכיל את –הכרונוטופ התוך

 ,אמנם שוב – ההתיחסות לכהנים, עם כל משמעותה. מצד שני הוא מכניס אל הקטע

על ידי  – את נערי נחמיה, ובנוסף את עולם התופעות הטבעיות – בהסתיגות מסויימת

הכרונוטופים הללו יוצרת כרונוטופ של הטקסט האינטראקציה של  הזכרת צאת הכוכבים.

זמן צאת הכוכבים כזמן של פעילות  – דרך אחת היא שניתן לתאר אותו בכמה דרכים.

, בהקשר זה, נתפסת כחריגה מהיומיומיות, ריאת שמעמיוחדת של קבוצות מיוחדות. ק

זהו  – מהבנליות. הטקסט משווה לה הילה של קדושה ו/או של גבורה. דרך אחרת היא

)בשלב זה של הדיון,  24זמן בו מתנהלות פעולות הקשורות איכשהו בירושלים ובמקדש

 .יחוס משמעות מעין זו לק"ש נראית רחוקה, אולם אפשרות זו תתפתח מאוד לקמן(

לסיכום הדיון בברייתא זו, ניתן לזהות בה מאבק בין כרונוטופים שונים. ר' מאיר מציע 

ל אופי כללי, טקסי במידת מה וחגיגי. חכמים מציעים כרונוטופ של סעודת שבת שהוא בע

שהוא  ,כרונוטופ אחר, )המורכב למעשה משני כרונוטופים, שיש ביניהם פעולת גומלין(

 שגרתית ואקסלוסיבית. -בעל אופי של פעילות בלתי

 הברייתא השלישית מכילה את כל הכרונוטופים שכבר פגשנו, אם כי (4)

 בשינוי מסוים.

 ילין לקרוא שמע בערבין ? "מאימתי מתח

 דברי ר' אליעזר. – משעה שקדש היום בערבי שבתות

 לאכול בתרומתן. 25ר' יהושע אומר: משעה שהכהנים מטוהרין

 ר' מאיר אומר: משעה שהכהנים טובלין לאכול בתרומתן.

 ר' חנינא אומר: משעה שעני נכנס לאכול פיתו במלח.

 אדם נכנסים להסב.  אומר: משעה שרוב בני י )/ ר' אחא(ר' אחא

עמדתו של ר' חנינא זהה לעמדת הברייתא הראשונה, וגם ניסוחה זהה. ר' אחא מייצג 

עמדת ביניים בין ר' חנינא והברייתא הראשונה, לבין דעת ר' מאיר בברייתא השניה. הוא 

דורש, כמציין זמן לק"ש, אירוע המשותף לכל, אבל הוא גם דורש אירוע יומיומי שאין לו 

חגיגי. הכרונוטופ שלו שונה איפוא במידת מה מאלו שקדמוהו. גם עמדתו של ר' אופי 

אליעזר מזכירה את עמדת ר' מאיר בברייתא. אולם בחינת הכרונוטופ שלו מבליטה את 

 

רנ"ן רבינוביץ'. בכת"י, בקטע  – לענין זה רלוונטי מאוד כת"י מינכן והערתו של בעל 'דקדוקי סופרים . 24

"מכי איערב שימשא לילה הוא ואינהו מחשכי  – הדיון האמוראי שאחרי הבאת כרייתא זו, במקום המלים 

." בהערה )ל( .מחשכי."מכי איערב שימשא לילה הוא ומשום בנין בית המקדש מקדמי ו: כתוב ,ומקדמי.."

קובע רנ"ן ש"סדר הדפוס נראה עדיף" מנימוקים שונים. מלבד נימוקיו, ניתן להקשות על גירסת כתב היד 

ובנייתו  מתוך פשט הפרק בנחמיה. הלא אנשיו לא עסקו בבנין המקדש, שנבנה עשרות שנים קודם לכן,

טעות זו? יתכן שהטעות מעידה  איך נשתרבבה מתוארת בתחילת ספר עזרא, אלא בבנין חומת העיר.

שללומדי ומעתיקי הקטע היה ברור, מסיבות שתועלינה בעת הדיון בכרונוטופ הרצף, שחכמים בברייתא היו 

 לבין המקדש.  ריאת שמעמעוניינים ליצור זיקה בין ק

י זה, לשינו. "משעה שהכהנים טהורים נכנסין לאכול בתרומתן" :כך בדפוסים. בכת"י מינכן הנוסח הוא. 25

טהורים, הוא שומר על  – מידת הכרונוטופיות של דברי ר' יהושע גדולה יותר. במקום הביטוי המופשט 

 .נכנסין המשקף את התנועה במרחב, שהביטוי מתייחס אליה – המונח 
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מספרות שלקראת כניסת שבת תקעו שש תקיעות,  26יחודה. שתי ברייתות במסכת שבת

ין ועיסוקים שבשיגרה לשביתה מלאה. על כדי לציין שלבים שונים של מעבר מהווי של חול

כן, הכרונוטופ של "קידוש היום בערבי שבתות" הוא של אירוע חברתי בעל היקף, ובעל 

ספרותי –קהילתי ולא רק במעגל המשפחתי. הכרונוטופ התוך–חגיגיות, במעגל הציבורי

רשת המתקבל מעמדה כזו מקנה לק"ש אופי פומבי, יתכן שהברייתא שהוזכרה לעיל, הדו

 – , מתאימה לשיטתו. ר' אליעזר שותף איפוא לכרונוטופ השבת27ק"ש בבית הכנסת

 ההיבט הפומבי.  בהדגשת

 – ר' יהושע ור' מאיר חוזרים לכרונוטופ הכהנים של המשנה ושל חכמים בברייתא השניה

בהבדלים קלים. ר' מאיר מדבר על זמן טבילת הכהנים, הנעשית לפני השקיעה, כדי 

בעמדה  – ספרותי וכמובן–ל לפעול את פעולתה. זהו שוני בכרונוטופ החוץשהשקיעה תוכ

ספרותי נשאר כשהיה. ר' יהושע מתייחס לאותו זמן –ההלכתית, אבל הכרונוטופ התוך

של המשנה ושל חכמים בברייתא, אך מתאר אותו מעט אחרת. תיאורו דומה לזה של 

–כן הכרונוטופיות שלו היא תוך הברייתא בכך שאינו יכול להיות שימושי בריאליה, ועל

 ספרותית בלבד.

זה של  ספרותיים יש איפוא בברייתא זו שלשה כרונוטופים.–מבחינת הכרונוטופים התוך

ר' חנינא זהה לזה של הברייתא הראשונה, בעוד אלו של ר' יהושע ור' מאיר זהים 

מאיר  לכרונוטופ של המשנה. הכרונוטופ של ר' אליעזר מהווה וריאנט של דעת ר'

בברייתא השניה. הכרונוטופ של ר' אחא עומד בין כרונוטופ הברייתא הראשונה לבין זה 

 של השניה.

תשעה דוברים העלו חמש עמדות  – לסיכום הדיון בכרונוטופים של המקורות התנאיים

–הלכתיות שונות. לטקסטים בהם בוטאו עמדות אלו יש כמה וכמה כרונוטופים חוץ

היבטי  – ספרותיים של טקסטים אלו, היינו–נוטופים התוךספרותיים. בדיקת הכרו

הכרונוטופ  – הריאליה שחדרו אל הטקסט, נשתמרו בו והשפיעו עליו, מעלה שלשה

הכרונוטופ  ,ה'כהני' )בברייתא השניה: בתוספת ה'הרואי' מתחום ההסטוריה הלאומית(

–ונוטופ ה'יומיומיחגיגי' )בברייתא השלישית: בתוספת היבט של פומביות( והכר–ה'שבתי

 חילוני' )או בהתייחסות לעניים, או בהתיחסות לכל אדם(.

לבין זו של  ,ברצוני להצביע על הפערים המרכזיים בין עמדת המקורות המקראיים

התנאים המושתתים עליהם ועל כן מהווים פירוש להם, אולם בשל קוצר היריעה, לא אדון 

פיינים את המקורות המקראיים, לעומת בכל מקור בנפרד, אלא בקווים המשותפים המא

 אלו של המקורות התנאיים. 

המקורות המקראיים, עם כל השוני שביניהם, מתמקדים בהתרחשויות בזמן אך לא בזמן 

את ההתנהגויות  את בוא השמש, עצמו. המקרא מתאר את עונות היממה השונות,

שה לדבר כאן על שכיבה וקימה, זמן בניה וזמן מלחמה. ק – השונות לאורך היממה

כרונוטופיות ספרותית כיוון שאין תודעת זמן מופשטת ומלאכותית שכותב הטקסט מטיל 

 

 .בבבלי דף לה, . 26

 . בבלי דף ד, ב.27
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על המציאות החיצונית. בשל כך, התיחסויות המקרא לאירועים מהוות שיקוף ישיר 

אין כאן נסיון ליצור תמונת  באמצעותם. – הזמן החולף – שלהם, ולא של משהו נוסף

 .ימוש ברכיבים מהמציאות המתוארתמציאות אחרת באמצעות ש

כבר מבוססים על תפיסה מופשטת של זמן כמימד. בשל  ,לעומתם ,המקורות התנאיים

–כך, ההתרחשויות שהם מזכירים, מתפקדות כמצייני זמן. כך, התופעה של כהנים אוכלי

תרומה מציינת שעה מסויימת. כך, גם ברור לתנאים, כמושכל ראשון שלקריאת שמע יש 

וגדר והסוגיה כולה מנסה לברר מהו, ואיש אינו חושב שכוונת התורה לצוות שכל מי זמן מ

סיפור חילופי הבוקר והערב נתפס בקטגוריה  ששוכב יקרא שמע, ללא קשר לזמן בו שכב.

של מי קדם למי, ולא רק בזמן הבריאה, אלא כסדר הכרחי של המציאות. ופסוק טז של 

ו בירור מדויק של מונחי היום והלילה. ברם, כיוון שמטרת ,פרק ד' בנחמיה מתפרש כהיגד

 שמצייני הזמן שלהם אינם סתמיים וסטנדרטיים )כמו אלו שהאמוראים ישתמשו בהם

–ספרותית ומתאפשרת כרונוטופיות תוך–בסוגיה זו(, מתקיימת כרונוטופיות חוץ

 .28ספרותית עשירה

 :ג. הדיון האמוראי

משנה מתייחס לא לתוכנן אלא להקשרן: הקטע הפרשני למלים הראשונות של ה( 1)

לפני שנדון עצם החיוב בק"ש? ומדוע הוקדמה ההלכה על  ריאת שמעמדוע נדון זמן ק

 זמן ק"ש של לילה להלכה על זמנה ביום?

התשובה השניה לשאלות אלו טוענת שסדר ההלכות נלמד מבריאת העולם. תשובה זו 

לה ליום, הטקסט המשנאי נותן ייצוג מייחסת למשנה כרונוטופ: בבריאת העולם קדם הלי

לתופעה זו על ידי כך שהוא פותח את דיונו בדיון בזמן הלילה לפני הדיון בזמן היום. 

עורך המשנה בונה הקבלה בין בריאת העולם לבין סדר הדיון בהלכות קריאת  – כלומר

 שמע.

יוצא  ההקבלה רחבה הרבה יותר. משנה זו היא הראשונה במסכת ברכות, וכך ,למעשה

שהעורך הקביל את מעשה 'בריאת' המסכת למעשה בריאת העולם, ברוח ההקבלה 

 .29)השווה בראשית רבה א, א( הרווחת בספרות חז"ל בין בריאת העולם והתורה

 

הם הוא טקסט רווי בשל תפיסתם השונה של התנאים, הרי המקרא כפי שמשתקף דרך פירושי. 28

הצורך בהנחיות קונקרטיות באשר לקיומן של  – בתודעת זמן. תפיסה זו עונה על צורך של עולם התנאים 

המצוות. מבחינתם, מצווה התורה על קיום מצוות ק"ש בזמן מסוים, וחייבת להמצא בה הנחיה באשר 

הריאליסטית של תיאורי  למהותו של אותו זמן. מכאן, שהתנאים ביצעו קריאה המעקרת את הממשות

"ובא השמש" או "בשכבך", נקראו כמצייני זמן ובכך נפגמה  – האירועים שבמקרא. אירועים כמו 

 ספרותית עבורם.–ספרותית שלהם. לעומת זאת, נבנה מימד של כרונוטופיות תוך–הכרונוטופיות החוץ

ת הלכתית מסועפת ורווית ספרותי של התנאים. הם בנו מערכ–מכאן ניתן להסיק על הכרונוטופ החוץ

הנחיות קונקרטיות, אבל חומר הגלם שלהם לשם כך היה הטקסט המקראי, שהנחיות כאלו לא תמיד 

התנאים חיו בעולם שכבר היתה  – ועוד  מצויות בו. על כן הם חייבים לתת לו פרשנות שתתאים לצרכיהם.

קראו אותו, בפסוקים המובאים כאן  לו תפיסה מופשטת של זמן, וכדי שהמקרא יהיה רלוונטי עבורם, הם

 ועל משמעות הלכתית של זרימתו. – וברבים אחרים, כמספר על זמן 

על פי הסדר המקובל בכל מהדורות הדפוסים ובכל  – קיים כאן פיתוי להציג הקבלה רחבה עוד יותר . 29
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בנוסף, ההקבלה לבריאת העולם יוצקת משמעות של סדר בזמן לעשיה הדתית 

ללא ציון של נקודת  ורה,אנו מצווים על עיסוק רציף ומתמיד בת היומיומית. במקרא,

מעגלי. כך גם במשנה. עתה, לאחר הקריאה האמוראית, אנו יודעים  – התחלה, כלומר

שק"ש של ערב היא הראשונה בכל יחידת זמן, כלומר: היא פותחת את העשיה הדתית 

 באה אחריה. של אותו יום, וק"ש של בוקר

ין הוא עוסק בתוכן אלא הקטע הפרשני הבא מתייחס לאנלוגיה לכהנים. גם כאן א( 2)

שואל על המלים שנכתבו כדי לבטאו. השואל מניח מערכת זמנים המושתתת על תופעות 

טבעיות, צאת הכוכבים במקרה זה. השואל מניח גם שזמן אכילת תרומה על ידי כהן 

מטוהר הוא זמן צאת הכוכבים )למרות שלא נאמר כך בתורה(, והוא שואל עתה מדוע לא 

בכך  ,אלא דיברה עליו באופן עקיף – 'צאת הכוכבים' – ציון הזמןהשתמשה המשנה ב

אבסורדית. לכאורה שהזכירה את זמן אכילת תרומה על ידי הכהנים? תשובתו היא 

האנלוגיה לכהנים באה כדי ללמד על הכהנים ולא כדי ללמוד מהם. כיצד? רק אם נניח 

כדי כהנים אימת קא אכלי "מ :ובאומרהשואל  ידע מוקדם של הלכה זו, כפי שאכן מניח

מדוע צריכה המשנה לחזור  ,אך אם ידע זה קיים .בתרומה? משעת צאת הכוכבים"

 *וללמד אותו?

הפתרון למעגליות זו: המשנה לא מספקת מידע חדש אלא יוצרת אנלוגיה בין כהנים לבין 

זמן ק"ש, ובאמצעותה היא מדגישה את יסוד הזמן בתהליך הטהרות הכהן: כשם 

ברור שחילוף עונת היום הוא שיצר חיוב לקרוא שמע, כך בתהליך טהרת  שמע ריאתשבק

 :הכהן, עצם הסתיימותו של היום הוא שמקדם את טהרתו. על כן ממשיך הפרשן ואומר

המושגת רק  ,כלומר, העדר הכפרה על חטא ההיטמאות ,"והא קמ"ל דכפרה לא מעכבא"

 מלאכול בתרומה. – והגיע לסוף היום על ידי הבאת קורבן, אינה מונעת את הכהן שטבל

הקערה התהפכה איפוא על פיה: לא ק"ש נסמכת לטהרת כהן, כבקריאה התנאית, אלא 

טהרת כהן נסמכת לק"ש ולומדת ממנה. מה שמודגש כאן הוא היסוד הפסיבי ותלוי הזמן 

של התהליך, והוא נלמד באנלוגיה מק"ש. הכרונוטופ החדש שנוצר עקב קריאה זו 

לזה שנוצר בקטע הפרשני הקודם: חילוף עונת היום. חילוף זה משפיע על סדר מצטרף 

 כתיבת ההלכות, על סדר העשיה הדתית ועל הטהרות הכהן.

 

נה. כלומר: הדיון והוא הראשון בין ששת סדרי מש ,מסכת ברכות היא הראשונה בסדר 'זרעים' כתבי היד,

הקובץ המרכזי של התורה שבעל פה. ניתן לבנות הקבלה בינה  – כאן הוא על סדר פתיחתה של המשנה 

לא ברור אם תמיד היה : לבין תורה שבכתב. אבל טקסטואלית בינה–וכן הקבלה בין ,לבין בריאת העולם

 ,(269עמ'  תרכ"ה, רסלאו,סדר זרעים בראש, אמנם זו היא עמדתו של זכריה פרנקל )דרכי המשנה, ב

תנחומא מציע סדר אחר. גם יתכן שלא  ביאבל ר ,א ,והוא מסתמך על דרשת ריש לקיש, בבלי שבת לא

לא ברור שתמיד היתה מסכת –היה סדר כלל, וריש לקיש רק הסמיך את הסדרים לסדר הפסוק. ובנוסף 

אה אלבק, מבוא לסדר זרעים, עמ' ור ברכות בראש סדר זרעים. ראה רי"ן אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה,

3–7. 

אמנם, בריטב"א הסביר את שאלת הגמרא באופן אחר: "אמאי נקט כהנים שתלוים בזמן אחר, ליתני  *

בפירוש ההוא זמן שהן אוכלין". בהסבר זה הוא מתרץ את האבסורד שבתשובה, שכן השואל לא הניח 

מנו ביציאת הכוכבים דהויא קשיא ליה, אלא מראש שהזמן הוא צאת הכוכבים )"דהוא הדין אם לא היה ז

 ד.א.ג. – דקושטא דמילתא נקט"(, אלא שאל על עצם תליית הדין בכהנים. 
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"ובא  – הדיון האמוראי בברייתא הדנה בכהן ממשיך מגמה זו. לשון הברייתא היא( 3)

לאכול ואין כפרתו מעכבתו מ ,ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה – השמש וטהר

עבר היום מן העולם. פירוש זה בנוי על  :האמוראים מניחים ש"טהר" פירושו. בתרומה"

= עבר, נתפנה, זוהי  שטהר ,מאולצות. הראשונהבמבט ראשון שתי הנחות, הנראות 

הנושא של המלה 'וטהר' הוא היום, ולא הכהן,  ,משמעות יוצאת דופן למלה זו. השניה

יוצרת זיקה  ,התעקשותם של האמוראים על קריאה זושהוא הנושא של כל יתר הפסוק. 

יש  טבעי של סילוק הטומאה לבין התהליך הטבעי של סילוק היום.–בין התהליך העל

שהאמוראים מייחסים קריאה זו לתנאים. אין לומר שפרשנות זו היא בלתי  ,לשים לב

ת השמה את הדגש על 'ביא ,אפשרית בברייתא, אבל בצידה אפשרית פרשנות אחרת

 שמשו', כלומר על השקיעה כעל האירוע המכריע, ולא על עצם הסתיימות היום.

הכרונוטופ שיצרה הקריאה האמוראית מדגיש את קיומם של מעברים במימד הזמן, אשר 

 תופעות טבעיות מעידות עליהם, מסמנות אותם, אך לא הן המשמעותיות והקובעות.

הוא של  ,2–ו 1אמוראיים ביחידות הכרונוטופ העולה איפוא משלשת קטעי הפרשנות ה

ציר הזמן והמעברים החלים בו. כרונוטופ זה מהווה פיתוח של הקריאה התנאית את 

המקרא. הדגשתי לעיל, כי המקרא מדבר על תופעות ולא על הזמן כמימד, בעוד התנאים 

כבר מדברים על מימד הזמן )מאימתי קורין את שמע בערבין, משעה שהכהנים נכנסין 

 – . החידוש האמוראי הוא בבכורה הניתנת לציר הזמן, על פני התופעות החלות בווכו'(

הוא המהותי, והן המושפעות ממנו. הוא המחיל על אדם מישראל חיוב ק"ש, והוא 

 30האחראי לסילוק הטומאה.

? כדי לעמוד עליה יש לגבש את 3מהי קריאתו של עורך הדיון האמוראי, ביחידה ( 4)

 פתיחה, הקישור והסיכום שהוא אחראי להם.עמדתו מתוך קטעי ה

 לדיונו של העורך בחומר התנאי ביחידה זו היו כמה מגמות:

. האחדה, גדולה ככל האפשר, של ציוני הזמן המגוונים שנתנו התנאים לראשית זמן 1

.. שיעורא דעני . נכשל )"סיפא ודאי פליגא אמתניתין – של ערב. במגמה זו ריאת שמעק

 ."(.עני ובני אדם לא חד שיעורא הוא... ו.. כהן לחודלחוד ושיעורא ד

 . פריסת ציוני הזמן השונים על ציר זמן, מהמוקדם למאוחר )"הי2

 (."מינייהו מאוחר

. חשיפת שורש מחלוקת בין דיעות שונות במושג זמן אחר. )"מי סברת דאנא אבין 3

 .השמשות דידך קא אמינא, אנא אבין השמשות דרבי יוסי קא אמינא"(

 

הערת הבהרה: הדיון בפיסקאות האחרונות היה בעל אופי כפול. היה זה דיון בתפיסת הזמן . 30

הסיבה לכפילות: המקראית, התנאית והאמוראית, אבל גם דיון בכרונוטופיות של הטקסטים שלהם. 

הכרונוטופיות התוך ספרותית היא שיקופה של ריאליה אל תוך היצירה. הכרונוטופיות החוץ ספרותית היא 

אחדות של מרחב וזמן המתקיימת במציאות. במקרה זה, המציאות עליה מדובר בטקסטים היא של 

, יש להבין על מה מעברים בזמן. ברור, אם כן, שכדי לקבוע את היבטי המציאות המשתקפים בטקסט

על תופעות שמאוחר יותר נתפסו כמסמנות זמן, על מעבר מקביל של זמן ושל תופעות או על  – המדובר 

 אך סימן לו. מעבר הזמן, שהתופעות הן
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העורך מעונין להעמיד זה על יד זה את ציוני הזמן, ו'לערוך סדר' במערכת המגוונת 

יש להניח קיום של ציר זמן  ,שמצא לפניו. כדי שיהיה אפשר לשאול מי מאוחר יותר ממי

מופשט, וכדי שיהיה אפשר להעביר ציוני זמן צבעוניים כ'העני נכנס לאכול פיתו במלח' 

הם הפשטה ולראות בהם 'שיעורא'. ביטוי לשוני מובהק לציר מופשט זה, יש לבצע ב

 "בין השמשות דידך"–למגמה זו הוא האופן בו מתייחס העורך לציון הזמן 'בין השמשות' כ

משתשקע החמה כל "–בין השמשות הוא  31כשבמקור התנאי בין השמשות דר' יוסי","ו

 '. דברי ר.. משותזמן שפני מזרח מאדימין הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון בין הש

 – ספרותית של התנאים, כדוגמה–יהודה". העורך עוקר למעשה את הכרונוטופיות החוץ

את בין השמשות כזמן מעבר הניכר בטבע בצבע השמים לעת ערב, ומותיר רק 

 כמותי–ספרותית, וגם בה מוסט הדגש לציון זמן מושגי–כרונוטופיות תוך

בון השימוש במצייני זמן כמעבירי אכויות בין השמשות דר' יוסי( על חש – )כדוגמה

 ותכנים.

. בכך שגם אצלם הכרונוטופיות היתה 2 –. ו1גישה זו דומה לגישת האמוראים ביחידות 

ציר הזמן שהוא כרונוטופ הטקסט הוא  3אלא שביחידה  ,של המעברים במימד הזמן

 סכמטי הרבה יותר. כמותי,

 נושא המרכזי של הטקסטים התנאיים,הזמן החולף הוא ה :לסיכום הקריאה האמוראית

כפי שהם מתפרשים על ידי האמוראים, ומימד הזמן המופשט הוא גורם פעיל בראיית 

פרקי המעבר בין עונות  ספרותי הוא כאמור לעיל,–העולמם שלהם. הכרונוטופ החוץ

ובכך מתקשר לשאלות  ספרותי מייצג מעברים אלו בטקסט,–הזמן. הכרונוטופ התוך

לות של תחילה וסוף בעבודה הדתית, ולהבנה אחרת של תהליך סילוק עריכה, לשא

 הטומאה.

 סוף זמן קריאת שמע – מונחים מצייני זמן ה.

 :א. המקורות המקראיים

 . כמקור למונח אשמורת.8שני פסוקי מקרא מובאים ביחידה 

שכוונה  ,יט מתאר את התקפת אנשי גדעון על מחנה מדין הפסוק בספר שופטים ז,( 1)

בפסוק זה, האשמורת . "ראש האשמורת התיכונה, אך השכם השכימו את השומרים"ל

הוא  'ראש האשמורת'היא פרק הזמן בו קבוצת שומרים אחת עומדת על המשמר. 

ראשית תקופה זו. זהו הזמן בו השומרים טרם הסתגלו לקולות הלילה, ולכן זהו הזמן 

 – יר הן את הרלוונטיות שלוהאופטימלי להתקפה. הכרונוטופ הצבאי של המונח מסב

את הגזירה אדם מהישוב אינו מעונין בחלוקת לילה לקטעי זמן כי הוא ישן כל הלילה, והן 

 הלשונית מהשורש ש.מ.ר.

קמח משמש המונח בהקשר דתי, "קדמו עיני אשמורות לשיח  בתהלים קיט,( 2)

היא עתה  באמרתך". נראה שהמונח הצבאי הועבר לשפה נוספת, כך שה'צבאיות' שלו

 

 ב. שבת לד, בבלי .31
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בעלת אופי מטפורי. המזמור מתאר לכל אורכו את המאמצים המיוחדים שעושה המשורר 

כדי לדבוק בדברי התורה. הוא רואה עצמו שייך לקבוצה קטנה ומובחרת של עובדי ה' 

קבוצה מקצועית,  – במזמור האווירה ה'צבאית'יפה בלילות. מבחינה זו, משתלבת 

בלילות כדי למלא תפקיד בעל חשיבות רבה לחברה מאומנת, נבדלת מהחברה, שנעורה 

חלוקת הלילה  – כולה. זוהי איפוא הכרונוטופיות המקראית של מונח זה ופסוקים אלו

 ליחידות מבשרת על התרחשויות הרות גורל, להן עדים חברי קבוצה קטנה ונבחרת.

 ב. המקורות התנאיים:

טנדרטי לציון חלקי הלילה. מונח . מניחים רבי ור' נתן ש'משמר' הוא מונח ס8ביחידה 

. 32ה'אשמורת' עבר איפוא הרחבה נוספת והפך למינוח כללי, ולא רק בנסיבות שתוארו

–הופך לכרונוטופ תוךו ,ספרותי מעוגן בריאליה–עתה, מה שהיה קודם כרונוטופ חוץ

מהדהדת דרך הביטוי  ,האופיינית לחיילים ולמתפללים ,ספרותי. הקימה באמצע הלילה

 ' ומעניקה לו את הכרונוטופיות שלו. 'משמר

מטעין ר' אליעזר את המונח 'משמר' במשמעות מטפיסית. גם הוא מחלק את  4ביחידה 

ומשמר הוא שמם, אבל עיקר ההתרחשות במשמרות השונים היא  הלילה לקטעים,

קול, מונמכות, –שאגותיו של הקב"ה על נווהו החרב. להתרחשות מטפיסית זו יש בנות

מורים נוערים, כלבים צועקים ואשה מספרת עם בעלה, אבל התרחשויות ח – בארץ

 ארציות אלו הן רק "סימן לדבר", ההתרחשות המכרעת היא השמימית.

כך יצר ר' אליעזר כרונוטופ עשיר למושג ה'משמר'. חלוקת הלילה למשמרות מקפלת 

 החרב. להית על הנווה–בתוכה סדר של אירועים ארציים, שהם סימן והד לשאגה הא

לא רק בני אדם קמים  – 8מבחינה מסויימת מתחבר כרונוטופ זה למה שנוצר ביחידה 

 באמצע הלילה כדי לבצע משהו מיוחד, גם הקב"ה עושה כך. 

 ג. המקורות האמוראיים:

קושרת את שתי ההתיחסויות של ר' אליעזר למונח  4הפרשנות האמוראית ליחידה 

ההלכתית בדבר סוף זמן ק"ש נטענת במשמעות  'משמר' זו בזו. כתוצאה מכך, קביעתו

של האירועים המתוארים בברייתא. קוראי ק"ש נעשים שותפים לשאגותיו של הקב"ה, או 

שהם משמשים כהד לשאגות אלו, בדומה להדים שהזכירה הברייתא, אולם בהבדל שבין 

שה' קולות שאינם מודעים להיבט האלקי של השעה לבין מי שמדבר על אהבת ה', בעת 

 ובעל מימד ,הדיון על ק"ש נטען עתה בכרונוטופ בעל מימד מטפיסי אבל על מקדשו.

 לאומי.–הסטורי

מדוע לא  – טקסטואלית זו על ידי שאלתם–האמוראים מדגישים ומחדדים זיקה בין

השתמש ר' אליעזר במונח 'שעה' כדי לומר את ההלכה. בכך מודגש האופי הכרונוטופי 

. קריאתם של האמוראים היא קריאה שקשה שלא לעשותה, של לשונו של ר' אליעזר

שני טקסטים של אותו דובר עוסקים באותו מונח. האמוראים, מעבר לראיית שני ר שאכ
 

 . ייתכן ולכך קשור השינוי הלשוני, מ'אשמורת' ל'משמר'.32
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הטקסטים זה על יד זה, חשפו את האופי הכרונוטופי של הלשון, על ידי העמדת 

וראית הוא 'שעה'. חידוש נוסף של הקריאה האמ – שימוש במונח ה'ריק' – האלטרנטיבה

 – ראיית היגד כללי בדברי ר' אליעזר אודות הזיקה בין ארץ ושמים, בענין זרימת הזמן

"והא קמ"ל דאיכא משמרות ברקיע ואיכא משמרות בארעא". מכאן מתפתחת הכרה 

 בחילופי הזמנים כאירוע בעל נוכחות ומשמעות קוסמית, בכל קומות המציאות.

ספרותית –נח אשמורת הוא בעל כרונוטופיות חוץבמקרא, המו – לסיכום הדיון בפרק זה

צבאית והוא הושאל לציון מצבו של המתפלל בלילה. רבי ור' נתן כבר ראו בו מונח 

–ספרותי שלו כרוך באירועים לא–סטנדרטי לחלוקת זמן הלילה, והכרונוטופ התוך

נה . ר' אליעזר מק33סטנדרטיים ובעלי משמעות המתבצעים על ידי קבוצת מיעוט נבחרת

לכרונוטופ של האשמורת. האמוראים  ,לאומי ומטפיסי–הסטורי יומיומי,–עיבוי ריאליסטי

בין שני הטקסטים שלו,  מדגישים את האופי הכרונוטופי של לשונו, ואת האינטראקציה

ה"סוחפת" את הלכות ק"ש אל הכרונוטופ המעובה של 'אשמורת'. הם אף מפתחים את 

שיח של שמים –וטופית של ר' אליעזר, הרואה דומימדי של הראיה הכרונ–האופי הרב

 וארץ בעת חילופי האשמורות.

 (9, 7, 6, 5 ו. מצייני זמן ביחידות העצמאיות )יחידות

 5יחידה 

אין ספק שיחידה זו מגיבה למקור התנאי שקדם לה. היא מרחיבה את האמור שם בכך 

, על ידי הבאת , עליה ר' אליעזר רק רמז34שהיא מפרשת את תוכנה של שאגת הקב"ה

הפסוק. אולם למרות שאין כאן חידוש עקרוני מרוב הבחינות, הרי מבחינה כרונוטופית יש 

שעד עתה היה ממוקד בציר הזמן, מקבל עתה היבט  כאן התפתחות חשובה: הכרונוטופ,

נקודת המעבר  מרחבי מודגש מאוד. הבית חרב, וישראל הוגלו אל בין אומות העולם.

לה, מציינת גם את המעבר, הקטסטרופלי במקום, מהבית החוצה, בזמן,בין חלקי הלי

ומהארץ אל הגלות )משמעויותיו הכרונוטופיות של הרצף, בו פותח ההיבט המרחבי 

בהדרגה, תחילה ע"י ר' אליעזר, אח"כ כאן, ובמידה רחבה הרבה יותר ביחידות הבאות 

 ידונו

 .בפרק האחרון(

 

 .חשוב לענינינו ות לא נראההדיון שהאמוראים מפתחים על מספר האשמור. 33

בכל נוסחי כתה"י ובדפוסים הראשונים, עד לדפוס בזיליאה, של"ט, היה הנוסח :"אוי לי שהחרבתי" . 34

ואחריו הלכו שאר  ,שינהו הצנזור"ולא "אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי". רנ"ן רבינוביץ' מעיר ש

במאבק בין יהדות ונצרות, של שינוי זה, יש לו גם . מעבר למשמעויותיו התיאולוגיות והפוליטיות, "הדפוסים

משמעות כרונוטופית: לגירסה המקורית, חל חילוף ומעבר תקופות גם ואף בעיקר במישור האלקי. לגירסה 

 המצונזרת הקב"ה מיצר על השינוי שחל במעמדם של ישראל, אך זהו מעבר רק במישור האנושי.
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 6יחידה 

 ציוני זמן ומקום כאחד. ל ידיונוטופ המועבר עביחידה זו, נוכחות בולטת לכר

המרחב הוא הדרך והחורבה. ר' יוסי מהלך בדרך, ואינו חש בה בטוח ולכן אינו יכול 

בטוח הוא נכנס לחורבה. בחורבה הוא –לשקוע בתפילה. כדי להימלט מהמצב הבלתי

ור ול של הקב"ה. החורבה היא איפוא מקום מסתק–פוגש את אליהו הנביא ושומע בת

 מתלאות העולם הזה, ומקום להתרחשויות מטפיזיות.

דברי קינה על החורבן, ממלאים את חללה  – הדברים שר' יוסי שומע מתאימים למקום

–לאומי–מייצגת את החורבן ההסטורי – של החורבה, שהיא 'מחורבות ירושלים', כלומר

 דתי.

ואג כאן כארי, כפי ואכן הוא אינו ש, מן הדברים משתמעת חולשתו של ה' ש"אוי לו"

תיאורו על ידי ר' אליעזר, אלא הומה כיונה. אווירה זו מתאימה למה שמוקרן על ידי 

, וכן 35התנהגותו של ר' יוסי החושש מעוברי דרכים אף שהמדובר בקיום מצווה

להתנהגותו של אליהו, שאינו מבטל את החששות אלא רק נותן לו יעוץ פרגמטי שכרוכה 

בניגוד גמור לדמותו של אליהו המקראי שאינו  תפילה. כל זאת,בו מיעוט דמותה של ה

חשש,  – ירא מפני איש. כל הדמויות כאן שותפות איפוא להוויה של חולשה ולהשלכותיה

 אבל.

דמות, כך –כשם שכתחליף לתפילה האמיתית הוצעה כאן תפילה חלקית, ממועטת

פללים, אינם מנחמים כתחליף למקדש מוצעים כאן בתי כנסיות, שגם כשהם מלאים מת

 ל המנענע ראשו ונזכר במקדש.–את הא

מימד הזמן נוכח כאן, באמצעות דבריו של אליהו על כך שבת הקול נשמעת שלש פעמים 

 ביום, מן הסתם בהקבלה לזמני התפילות.

כולן  – כרונוטופ החורבה הוא כרונוטופ החולשה והחורבן. הדמויות, האמירות והעלילה

 החולשה: אבל, פחד, הסתתרות. מקרינות את תולדות

לאומי שהובאו אל –הכרונוטופ מוסיף ומנכיח את המימד המטפיזי ואת המימד ההסטורי

 ומדגיש מאוד את ההיבט המרחבי שהובא ביחידה הקודמת. ,4הרצף החל מיחידה 

 7יחידה 

זוהי יחידה הלכתית. הברייתא הקצרה יוצקת למטבע הלכתית את האמירה שעלתה 

 מזיקים, וחברתיות –מפולת, מטפיסיות – פיסיות ורבה היא מקום רווי סכנות:ח .מהסיפור

 .36חשד להתנהגות לא תקינה –

האיסור ושלשת הנמקותיו מקנים לכרונוטופ החורבה שהופיע ביחידה הקודמת פנים 

דמדומים, בשולי הישוב המהוגן, בהם שוררת –אחרות. עתה, זהו כרונוטופ של איזורי

 

המסכת: "אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש.  בשונה מדברי המשנה בראשית פרק ה' של .35

  אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק".

כך מוכח מהשורות הבאות האומרות שאין חשש כזה אם  ,רש"י שם : "שלא יאמרו זונה מוכנת לו שם". 36

 החורבה במדבר כי "אשה בדברא לא שכיחא".
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ימת. הדיון התלמודי בברייתא מעלה את האופציות השונות מכל אחת חוקיות אחרת, מאי

מהסכנות בנפרד: ניתן להימנע מהחשד אם יכנסו לחורבה שני אנשים 'כשרים'. אין חשש 

מפולת אם זו חורבה חדשה. אין לחשוש ממזיקים אם יכנסו שני אנשים. אומנם, לדעה 

 ם אף לשניים.שניה, מזיקים הנמצאים במקומם, במקום שממה, מסוכני

התוספת של דיון זה לכרונוטופ החורבה מתקבלת מנסיונות ההתמודדות עם סכנות 

חבירה של כמה אנשים יחד, ובתנאי שיש  – החורבה. דרך ההתמודדות המשתמעת

גם אז, יש להביא בחשבון את מצבה של החורבה, עד כמה  הקפדה על רמתם המוסרית.

ר השממה או בליבו. החורבה הופכת עתה למקום בשולי איזו – היא רעועה, ואת מיקומה

מאבק בין חברה אנושית מהוגנת לבין איזור הפרא, המתקומם כנגד הנסיונות ל'תרבת' 

במסגרת מאבק זה, מיקומה של החורבה דומיננטי מאוד, ומוסיף בכך להדגשת . 37אותו

נעשה מימד המרחב של הכרונוטופ. מימד הזמן נוכח דרך ראיית מצבה של החורבה, ה

 קשה ככל שהיא

)=חדשה, אין סכנת  "ותיפוק ליה משום מפולת? בחדתי" – עומדת בחורבנה זמן רב יותר

 מפולת(.

 9יחידה 

יחידה קצרה זו חריגה מאוד ברצף, מבחינת הנושא שהיא מעלה. היא דנה בהתנהגות 

ת שנוכחותו של מת בחלל הקרוב אלינו היא בעל ,בפני המת'. הנחת היסוד היא'הנאותה 

לדעה שניה, אין  אין לעסוק בתורה בפניו. ,משמעות מגבילה לגבי פעילותנו. לדעה אחת

 לעסוק גם ב'מילי דעלמא'. לא נותר אלא לשתוק בנוכחותו או לעסוק ב'דבריו של מת'.

מימרא אמוראית מקבילה היא של ר' חייא שדרש מר' יונתן להסתיר את ציציותיו בבית 

. )ברכות יח, ב( תים שאינם יכולים לקיים מצוותהקברות כי הן מקניטות את המ

זהו חלל המלא  נוצר כרונוטופ של בית הקברות. – המשמעות הכרונוטופית של דיון זה

בנוכחות המתים. הבא אליו מתנהג באופן שונה בשל נוכחותם. בהתנהגות הנדרשת יש 

ברות. גם צמצום פעילות בכל מה שמעסיק כל כך מחוץ לבית הק – משום דמיון למוות

'פניו של מת', כלומר סביבתו, אך גם מימד הזמן נוכח.  – כאן בולט בעיקר מימד המרחב

מה  "למחר הם באים אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו", – המתים אומרים, לדברי ר' חייא

שהופך את יחסי המתים והחיים לטעונים כל כך, הוא העובדה ששני המצבים הללו 

 נמצאים על ציר הזמן.

וטופ בית הקברות מזכיר את כרונוטופ החורבה. אלו מקומות של חורבן, מוות, ניגוד כרונ

מזיקים  – לתחום הישוב של החברה המתאפיין בחיים ובבנין. יש בהם נוכחות מטפיסית

התנהגות אחרים. המעניין  ומתים, התנהגות רגילה אינה רצויה בהם, ויש לגבש כללי

ת כרגיל לרצויה בכל מקום ובכל זמן )די להזכר במיוחד הוא שהפעילות הדתית, הנחשב

 

לבניית החומה החרבה על ידי נערי נחמיה ברורה מאוד עתה. מובנת גם הנטיה, של כת"י  האנלוגיה. 37

מינכן, לראות בזה בנין המקדש. המאבק נתפס בפרספקטיבה של מלחמה בין קודש וטומאה )'כשרי 

 ופריצי'(.
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ט( אינה רצויה לא בבית הקברות )הגבלות על ציצית –דברים ו, ד – בפרשת קריאת שמע

ועל דברי תורה( ולא בחורבה )אליהו מבקר את החלטתו של ר' יוסי להיכנס לתפילה 

תית בחורבה(. מבחינה זו, החורבה ובית הקברות מסמנים את הגבול לפעילות הד

 היומיומית שהסוגיה מלאה בה.

עלו כאן כרונוטופים מרחביים בעיקרם: גלות,  – לסיכום הכרונוטופים של יחידות אלו

חורבה, בית הקברות. לכל אחד מאלו יש גם מימד זמן. הגלות היא גם מאפיין של 

זמן, –זמן הגלות, בניגוד לזמן הגאולה שאחריו. החורבה היא מונח תלוי – תקופה, עידן

אירוע קטסטרופלי, או  – שהרי זהו בית, שבשל התרחשות שיש למקמה בציר הזמן

 הפך לחורבה. המוות, יותר מכל דבר אחר הוא אירוע תלוי זמן. – שחיקה מתמדת

 ז. הכרונוטופ של הרצף

גורמיו, גבולותיו,  זמן המעבר: – הכרונוטופ הכללי של יחידת רצף זו הוא של המעברים

 משמעויותיו. בר במרחב: מקומו,ההתרחשויות בו. המע

כרונוטופ זה נבנה מהנושאים בהם עוסקת הסוגיה, ברמת הנושאים הכלליים שלה 

וברמת הנושאים הספציפיים ליחידות משנה בה, מהמוטיבים והדימויים שבה 

 ומהאינטראקציות הנוצרות בין כל אלו על פני הרצף.

ציר זה עובר דרך  בזמן ובמקום. הציר הנושאי המרכזי של יחידת רצף זו הוא: מעברים

כל סוגי השיח בסוגיה. הנושא ההלכתי הראשי שלה הוא קביעת זמנה של מצוות ק"ש 

ואת הגבול בין חלקיו השונים של  של ערב. לצורך כך יש לזהות את גבולות היום והלילה,

 – הנושא ההגותי הראשי שלה הוא ההקבלה בין שמים וארץ, וכפועל יוצא שלה הלילה.

מעבר במקום  – משמעות הקוסמית: ארצית ושמימית כאחד, של חורבן המקדש והגלותה

 קביעת נקודת ההתחלה של כל יום :ובזמן. נושאי משנה הנספחים לדיונים המרכזיים הם

קביעת  בערב, איסור כניסה לחורבה, איסור על תפילה רגילה )באורך מלא( בדרך, –

"בין  – קביעת אורך תקופת הביניים הזמן בו מותר לכהן מיטהר לאכול תרומה,

 בבית הקברות. – דתי וחילוני כאחד – והגבלה על שיח יומיומי השמשות",

אשמורת, שכיבה, בריאת העולם, כהנים 'נכנסים'  ערב, :רשימת דימויים ומוטיבים ברצף

לאכול בתרומה, ביאת השמש, סילוק )טיהור( היום, סעודת עני, סעודת כל אדם, סעודה 

שבת, בנין חומת ירושלים, קידוש היום בערב שבת, בין השמשות, אבלו של בערב 

הקב"ה על החורבן, חורבן הבית, גלות, תפילה בדרך, יראה מעוברי דרכים, כניסה 

 לחורבה, מזיקין, מלחמת גדעון, תפילת דוד, דיבור ולימוד תורה בבית הקברות.

אשמורת, בין  ערב, – של הכלמוטיבים אלו מציינים נקודות מעבר ברצף הזמן הרגיל 

נערי  לוחמי גדעון, – או ברצף זמנם של יחידים השמשות, קידוש היום בערב שבת,

בין  – וכן מעבר בין תקופה לתקופה נחמיה, הקב"ה המקונן על החורבן ודוד המתפלל.

בין זמן טומאה לזמן טהרה, בין זמן קיום המקדש לבין זמן החורבן  כאוס לבריאה,

שכיבה, תפילה, תחילת  – מציינים התנהגויות הנגזרות מהמעבר בזמן והגלות. הם

אכילת תרומה, אכילת סעודה יומיומית ושבתית,  שמירה, מעבר מבניית חומה למלחמה,

מהבית לדרך, מהדרך לחורבה, מהעיר אל בית  – טבילה. הם מציינים מעברים במקום
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ילה אחרת, כניסה לחורבה תפ – הקברות ומהארץ לגולה. ומה שמתחייב ממעברים אלו

 בצוותא ולא ביחידות, השתקת השיח הרגיל, אבלות.

ראיית מכלול הנושאים והמוטיבים המחולצים מן הטקסט זה בצד זה מאפשרת לעמוד על 

האינטראקציות שביניהם. המוטיבים מצטרפים זה לזה ויחד מפתחים את המערך 

 ן תקופות הטעון במשמעות.התמטי המורכב, שדן בעיקרו בתקופות מעבר, ומעבר בי

ללת של כלל הרצף ניתן לעמוד על משמעת כרונוטופית הנודעת לו: כיוון ובראיה כ

ובכולה תהליכים מקבילים של  ,רבת צירים ורמות – שמוטיבים אלו פורשים תמונה רחבה

חיים  מעבר )שמים וארץ, אלקים ובני אדם, עניים 'כל אדם' וכהנים, יחידים וכלל האומה,

ם( נוצרת תחושת קשר בין המישורים השונים הללו בשל האנלוגיה ביניהם. יש מן ומתי

הפרדוכס בקשר של דמיון זה הנוצר דווקא על ידי אמירות אודות שונות במרחב ובזמן, 

אך פרדוכס זה הוא ממהותו של הכרונוטופ המכיל שוני על פני רצף של תנועה מרחבית 

 או זרימה זמניית. 

 ות מתממשות על פני הרצף, במעקב אחרי זרימתו מיחידה ליחידה.אינטראקציות נוספ

בין רמות  – מדיינים ופרשניים – במעבר שיש לעשות בקטעים הדיאלוגיים – אחרות

 השיחה, ובדרך כלל: בין הרמה המקראית, התנאית והאמוראית.

בן , לדיון על הגלות והחור4–1ככלל, נעה הסוגיה מדיון בזמן קריאת שמע, ביחידות  

. בפרק הקודם עמדתי על 7, ולדיון הלכתי על כניסה לחורבה ביחידה 6–5ביחידות 

, בהידרשו 4האופן המדורג, כלומר על ההנמקות המקומיות למעבר. ר' אליעזר ביחידה 

לבירור המונח 'אשמורת' הזכיר את שאגותיו של הקב"ה. רב יצחק פירט את תוכנן וכך 

בשיחתו של ר' יוסי עם  שומע דברים דומים בחורבה. הזכיר את החורבן והגלות. ר' יוסי

. מנמקת איסור זה. מעבר להנמקות 7אליהו נזכר איסור כניסה לחורבה, ויחידה 

 המקומיות, יש משמעות כרונוטופית

למעבר נושאי. מעבר זה בונה גם מימד מרחבי לכרונוטופ המעבר, שעד כה נכח בעיקר 

 בזמן.

מתרחש  9כשהסוגיה חוזרת לדיון ב'אשמורת'. ביחידה חל שוב מעבר נושאי,  8ביחידה 

מעבר נושאי חריף, כשעולה סוגית ההתנהגות בפני מת. גם למעברים אלו יש הנמקות 

שנקטע על ידי  ,ממשיכה את הדיון בבירור המונח המשנאי אשמורת 8מקומיות. יחידה 

י אותם חכמים הובאה לכאן כיוון שנמסרה על יד 9הדיון בשאגותיו של הקב"ה. יחידה 

שהשתתפו בדיון האמוראי ביחידה הקודמת )"אמר ר' זריקא אמר ר' אמי אמר ר' יהושע 

 בן לוי"(.

גם למעבר זה יש משמעות כרונוטופית. הסוגיה עד כה עסקה במעברים הנחווים על ידי 

וכו'. העשיה הדתית המתוארת שם אף היא בעלת אופי כללי:  כלל: כהנים, עניים, כל אדם

דובר על מעברים שרק בודדים  4סעודת שבת, אכילת תרומה וכו'. החל מיחידה ק"ש, 

לא היתה עשיה דתית  עדים להם: הקב"ה, וקולותיהם של הבודדים הנעורים בלילה.

לקצר את התפילה בדרך.  – ר' יוסי מצווה לצמצם את עשייתו – להיפך ,לבודדים אלו

חורבן , ואין בו עשיה דתית. העשיה במלים אחרות: אלמנט ה'בדד' מתאים לכרונוטופ ה

 8מתמודדות עם שאלה זו. יחידה  9–ו 8הדתית היא ענין לכלל ולזמן כתיקונו. יחידות 
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נאבקת בהגבלת  9יחידה  .38אז קם דוד להתפלל – מקנה עיבוי דתי לזמני אמצע הלילה

' לאחת מהדעות האמוראיות פשוט יותר לאסור 'מילי דעלמא – העשיה הדתית נוכח המת

 .39מאשר דברי תורה

 מקראי, – ב' סכמתי את השוני בין הכרונוטופים של הרבדים השונים–במהלך פרקים א' ו

לא אלאה את הקורא בחזרה על הדברים, אלא אעמוד על המשמעות  תנאי ואמוראי.

 הכרונוטופית הנוצרת מעצם המעבר ממערכת כרונוטופים

 אחת לאחרת.

לשכבה המתעניינת במימד הזמן המופשט,  אנו עוברים משכבה המבחינה בתופעות

כסמניו. ככל שמתחזקת תודעת הנוכחות של המימד המופשט של הזמן, כך  – ובתופעות

שכבתית של אותם מעברים החלים בו. אירוע ספציפי כמו 'בוא –מתחזקת הראיה הרב

השמש' הוא בעל משמעות יחודית, מסוימת, ואילו אירוע מופשט כמו 'טהר יומא' הוא 

ל משמעות בתחום של בריאת עולם, סילוק טומאה, חילוף אשמורות בארץ וברקיע בע

בדרך זו, מעברים קונקרטיים נתפסים יותר ויותר באופן מטפורי, כך ש'חורבה  וכו'.

חורבן  – מחורבות ירושלים' היא מקום בו שומעים את קינת הקב"ה על החורבן, כלומר

סוגיה בציר האורך שלה, ועל פני רובדי כך, במסע הכפול, על פני רצף ה ירושלים.

הסוגיה, ובציר העומק שלה, הולך ומתעבה כרונוטופ המעברים במקום ובזמן, והוא זוכה 

–לקבוצות מיוחדות, לאומית – קבוצתית הלכתית,–אישית חילונית,–למשמעות אישית

 הסטורית וקוסמית.

 

 מיחידה זו משתלשל קובץ סיפורי דוד המרבה לעסוק בעשיה הדתית של אמצע הלילה.. 38

 יט של מסכת זו.–זה נמשך גם בדיון בדף יח ומאבק . 39



 

 

 שאול יונתן וינגורט

 דרכי התלמוד והתלמיד

 פתיחה

 מיקוד, זריזות וחריצות ה,ישיב .א

 בקשת רחמים ממי שהחכמה שלו .ב

 דקדוק הלשון .ג

 מכם - כל אחד הוא בעל שכל, ואם רק הוא .ד

 תחילת העיון במפרשים .ה

 העיון מן הכלל אל הפרט, וחבריך יקימוה בידך .ו

 סימנים, המחשות, ריכוז ופרידה מסוגיהז. 

 ו"סברא מבחוץ", ההקדמה והתולדהשמחת הלב, ח. 

 הרהורים לסיום

 פתיחה

יצחק קנפנטון היה ראש ישיבה בעיר סמורה שבמדינת קשטיליה, ומחדש לימוד  ביר

. ספרו "דרכי 1התורה בספרד הצפונית, בדור שאחרי גזירות השמד של שנת קנ"א

על דרך הלימוד של סוגיות הש"ס, מהווה עבורי מקור מרכזי בהתוויית דרך  2התלמוד"

 ם יש בו גם מקור השראה לעבודתילימודי, ובהרבה מובני

 עם תלמידים.

. חיים–בשנים האחרונות זכיתי לעבוד עם תלמידי קבוצת "אשכולות עיון" בישיבת מקור

קבוצה זו מכוונת להדריך את החברים בה להיות 'אנשי אשכולות', ולהתפתח בלימודי 

ונות לעבודה דרכים שהעיון, הבקיאות עם ה'רקחות וטבחות'. עם הזמן, הבשילו בתוכי 

עם תלמידים בכלל, ובלימוד העיון בפרט. על אף שהניסיון נרכש עם תלמידים בישיבה 

תיכונית, בקבוצה שבחרה ללמוד עיון ברמה גבוהה, נראה לי שניתן ליישם את הרעיונות 

ומהם יותר  – לשתף את הקוראים במה שלמדתי את תלמידיברצוני בקבוצות אחרות, ו

 מכולם.

 

 . "על הראשונים" עמ' קנג, ר' יצחק שילת, מעלה אדומים ה'תשנ"ח.1

"דרכי התלמוד", מהד' י"ש לנגה, ירושלים ה'תשמ"א. בדפוסים שונה שמו ל"דרכי הגמרא" בגלל  .2

ירושלים(, בהוצאת המוסד  50040הצנזורה. מהדורה מנוקדת ומאירת עיניים נדפסה על ידי ק.י.מ. )ת.ד. 

 (.172לעידוד לימוד התורה )חוברת 
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את מאמרי על דברי ר"י קנפנטון, כאשר פיתוח דבריו מתבטא, בעיקר, בחרתי להסמיך 

בתרגום דרכו בלימוד לרמה מעשית של עבודה עם תלמידים. בהערות שוליים, 'דרשתי' 

מדי פעם את דברי הרי"ק גם לתחומים נוספים: מבנה הכתה, הקשר של הר"מ עם 

מאמר יומרה ללימוד דברי תלמידיו והחיבור בינם לבין עצמם. מתוך כך, אין במסגרת ה

את  פעםכל , ומן הראוי לעשות זאת במסגרת נפרדת. הבאתי בלעצמםהר"י קנפנטון 

ניסיתי  כל קטע מדבריוולאחר סעיף אחר סעיף, לשון הרי"ק בפרק הראשון של ספרו, 

 מתוך הדברים. תובנות שעלו לילנסח במילים את ה

 אות א': ישיבה, מיקוד, זריזות וחריצות

ירבה בישיבה )נדה ע, ב(. רוצה לומר, ירבה לישב על הספר  – יחכםהרוצה ש

לעיין היטב, כי לא די לו בפעם אחת ולא בשתים שיעיין הדבר ההוא, כי בכל פעם 

שיחזור לעיין, יתחדש לו איזה ענין. וזהו שאמרו זכרונם לברכה )חגיגה ט, ב(: 

 מים.אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת פע

לימוד העיון דורש 'ישיבה' על הספר. הדרכת חז"ל לשנות פרקו מאה ואחת פעמים, לא 

נועדה רק על מנת לזכור את הנלמד, אלא להעמיק ולחדור לתוך הדברים שנלמדו כבר 

פעמים רבות. בכל פעם שחוזרים על המילים ניתן לגלות בהם עוד מטמונים, בכל פעם 

בו, לחדד אותו ולשנות אותו. כאשר אנו נכנסים מן שחוזרים על רעיון ניתן להעמיק 

ה'סדר' ל'דיון', נפתח תמיד בקריאה מחודשת של הסוגיה, בהעמקה נוספת בדברים 

שכבר למדנו, ובצירוף מובנים נוספים לנלמד מתוך מה שלמדה כל חברותא לעצמה. 

ולה וראה להלן אות ג' על השהייה במילים והחזרה עליהם, לצורך העמקה במובן הע

 מהן.

חשיבות החזרה בשביל לימוד העיון באה לידי ביטוי בכתה גם בסיכום קצר של הנלמד, 

שנערך בסוף כל בוקר, ובחזרה על מה שנלמד ביום הקודם בתחילת הבוקר הבא. 

בחזרה זו מתבהרת התועלת הבאה ללימוד העיון מן החזרה, הממקדת ומבהירה את 

י מוטב שאערוך את החזרה בעצמי, עד הדברים שנלמדו. בתחילת השנה, מצאתי כ

שהתלמידים יתרגלו לסיכום בהיר בעל פה, אך בשלבים מתקדמים יותר ניתן לתת גם 

לתלמידים לסכם. מכל מקום, חשוב לעמוד גם על סיכום בכתב של התלמידים, סיכום 

 שהוא עצמו חזרה וגם כלי עזר לעיון נוסף וחזרה מחודשת.

, ובכל פעם שחוזרים ומעיינים 3מארץ מדה ורחבה מני ים"מתוך שאנו זוכרים כי "ארוכה 

מתחדשים לנו דברים, מוקרנת לתלמידים ההרגשה הפשוטה של 'ים התלמוד' שאין לו 

סוף, שתמיד יש מה להוסיף ולראות בו. הרגשה זו מכוננת שאיפה ורצון ללמוד ולדלות 

 – הכנת השיעוריםעוד ועוד מן המים העמוקים. השלכה ישירה שיש לזה היא במסגרת 

עלי להכין הרבה יותר ממה שאעביר, צריך להיות ברור לי ולתלמידים שהסוגיה לא 

 .4נגמרת במה שאנו לומדים בכתה, ואנו עושים ביחד רק את תחילת העבודה

 

 איוב יא, ט. ועי' עירובין כא, א. .3

 שלא נגע אדם בה"" – "ומפורסמת דרשת הבעש"ט על הפסוק "תורת ה' תמימה .4
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כי לא יתהלך בסחורות או במשא ומתן רק ירבה בישיבה, ישב בדד  – או ירצה

 "ב(: לא כל המרבה בסחורה מחכים.וידם, כמו שאמרו זכרונם לברכה )אבות פ

יש לייקר את זמן הלימוד, ולנצל את הזמן בסדרים ובשיעורים. התחלה בשעה היעודה, 

וסיום בזמן, מצביעים על רצינות והתמקדות. צריך להזהר גם לא "להרבות בסחורה", 

 .5ולהוסיף דברים רבים שאינם ממין העניין

א השגת אותו בפעם ראשונה, שיש נקוט האי כללא בידך: כל מבוקש שתבקש ול

לא תשיגנו כי אם בטורח, על כן השתדל בזריזות וחריצות, פעם  – עיכוב בדבר

 אחר פעם.

בכלל שמציע כאן הרי"ק עולה תובנה נפלאה: כל קושי הוא אתגר. אם ניסינו פעם אחת 

ולא הצלחנו להשיג את המבוקש, נצטרך לטרוח ולהשתדל כדי להשיג אותו. נקל לראות 

מהלכים חדשים. מחסומים פתח לדווקא סברות קשות פותחות זאת בזמן הלימוד, כיצד 

שעומדים בפנינו בלימוד, הם אתגרים שיכולים להוביל אותנו גבוה יותר ועמוק יותר. אם 

איננו מבינים מיד, נפתח בעצמנו את סגולת הזריזות והחריצות, נעבוד לקנות את התורה 

 .6נתקיימה לי" ףבטורח, ו"כל תורה שלמדתי בא

גם בכתה נתקלתי בקשיים שונים, בתלמידים 'קשים' מבחינה לימודית או נפשית. 

התייחסות לתלמידים אלה כאל אתגרים, והשתדלות בעבודה אתם בזריזות ובחריצות, 

 פעם אחר פעם, פתחה לי פתחים נפלאים.

 אות ב': בקשת רחמים ממי שהחכמה שלו

יש לו להשתדל בכל מאמצי כוחו, ולהכין עצמו  ן מה,והרוצה להשיג מבקש או מכו

הכרחי, אי  – ולטרוח בכל יכלתו להשיגו, כי ההשתדלות והחריצות בכל דבר

אפשר בלתו. ועם כל זה צריך גם כן לבקש רחמים שיסיעוהו מן השמים, ואל 

יאמר כחי ועצם ידי. כמו שאמרו במסכת נדה בפרק בתרא )ע, ב(: שלשה דברי 

ה אדם ויחכים? ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו: הרבה דרך ארץ, מה יעש

עשו ולא הועילו, אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו. וזהו שאמר שלמה 

 – המלך עליו השלום )משלי טז(: "משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח בה' אשריו"

רוצה לומר, המשתדל בחריצות בכל דבר למצא איזה מכון או מבקש טוב, וגם כן 

 ל.–אשריו, כי בזה ישיג רצונו בעזר הא – בשם ולא בכח שכלובוטח 

דווקא בלימוד עיון יש להדגיש את חשיבות הפניה למי שהחכמה שלו. במקום בו האדם 

יש לו לפנות לחונן הדעת, במקום בו  – מרגיש שהוא יכול להעמיק ולסבור סברתו מדעתו

נו כח לעשות חיל. לפיכך, אנו עליו לזכור כי הוא הנותן ל – האדם משקיע ומשתדל הרבה

 

 )צוואת הריב"ש(.

ההתמקדות במבוקש חשובה מאוד גם בתקשורת עם התלמידים. כאשר מדברים עם תלמיד יש  .5

שיב לו, ורק לו, לחזור על מה שהוא אומר ולהראות לו שאנו מקשיבים לו. יש להסיר את כל המסיחים, להק

 מה שעושים באותו הזמן. – ולהיות נאמנים לדבר החשוב ביותר 

 מדרש זוטא קהלת ב, ט. .6
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פותחים בכתה את הלימוד בתפילה כתפילתו של ר' נחוניא בן הקנה, בזמן שעומדים 

להציב  – בפנינו קשיים אנו פונים לה' שיאיר עינינו בתורתו, ומברכים בתורה תחילה

. עם זאת, יש להדגיש 7מולנו את היות הלימוד ביטוי לדבר ה' ולא חכמה בעלמא

וגם כן  'משכיל על דבר'' איננו בא כתחליף להשתדלות ולחריצות, ורק השהבטחון בה

 .8ל–ישיג רצונו בעזר הא 'בוטח בשם'

 אות ג': דקדוק הלשון

שתדקדק הלשון היטב, ותשתדל אם יש בו יתור לשון או כפל  – כלל גדול בעיון

ו דין א–לשון ושנוי–ענין, ואם יש חדוש בענין ההוא או לאו, ותדקדק בכל שנוי

 ענין שבין נושא לנושא למה, ודרשת וחקרת ושאלת היטב.–שנוי

לדקדק הלשון היטב.  – לאחר ההקדמות ללימוד אנו מגיעים לכלל הגדול והראשון בעיון

ישנה חשיבות עליונה להעמקה בטקסט העומד בפנינו. בניגוד לסברות הפורחות באויר, 

מת דגש על הלשון מאפשרת הבנה הבאה מתוך דקדוק בלשון יש לה על מה לסמוך. שי

לכל לומד למצוא את מקומו, מבלי שירגיש שהוא אינו יכול לבסס את דבריו בטרם ידע 

 כל התורה כולה. את

הדרישה לשים לב לשינויים, מעמידה אותנו מול מה שעומד בפנינו, ומשחררת אותנו 

מהכנסת הדברים הנלמדים לתבניות מוכרות. ככלל, אין כאן תפיסה הרמונית, 

המטשטשת פעמים רבות את השינויים, אלא תפיסה של דין, המבחינה בין דבר לדבר. 

תפיסה זו מעניקה לכל משפט את מקומו המיוחד לו. חלק מהדקדוק בלשון הוא החיפוש 

אחר החידוש שבאותו עניין, כפי שנראה להלן. חיפוש זה מרגיל אותנו לראות תמיד את 

 .9הדברים במבט חדש ורענן

ציא כל הלשון, בענין שכל מלה וכל חלק ממנו יורה על דבר חדש, ותשתדל להו

 שלא היה מובן מכל הקודם.

אין מלה מיותרת. אין אמירות סתמיות. כל מלה וכל חלק יורה על דבר חדש שלא היה 

מובן מכל הקודם. מובן, שדקדוק הלשון דורש גם הבנה של השפה, ויש לשים לב לתרגום 

 ה המדוקדקת של כל מילה.מדוייק מן הארמית, ולהטיי

תפיסה זו היא מעיקרי העבודה עם תלמידים. גם האמירות שלהם אינן סתמיות, עלינו 

לעמול על הבנת האמירות שלהם, ולהעניק להם משמעות. כאשר תלמיד אומר סברה 

ננסה להציג  – וחברו מתקיף אותו, אל לנו לתת לסובר לחזור בו מסברתו בקלות, אדרבה

 קיימת. את דעתו כעמדה

ותדע ותשכיל הדבר ההוא בשרש ובעצם, והגבלת אותו סביב בגבוליו, בענין 

 

 השווה בבא מציעא פה, ב "שלא ברכו בתורה תחילה" ובפרשנים )ראה גם ב"ח או"ח סי' מז(. .7

הרגשה זו חשובה כמורה ביחס לכל הנעשה בכתה. חלק נכבד מן העשייה הוא אותו הסיוע הניתן מן  .8

השמים, ולאחר תכנון מדוקדק של מערכי שיעור ושיחות עם תלמידים, עלינו לפנות למי שהחכמה שלו 

 ולהיות פתוחים לקבל את הכוונתו, גם במחיר שינוי התכניות.

ירה והדקדוק בשינויים מובילה למבט שונה על כל תלמיד, לביטול במישור האנושי, הדרישה והחק .9

 ההכללות, ולהתייחסות פרטנית לצרכיו ודרישותיו של כל אחד.
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 שתדע מהו הנושא ומה משפטו.

כשם שהבנת חלקי המשפט ותיחומו היא שרש ועצם לימוד העיון, כך ההבנה בשרש 

ובעצם של התלמידים חיונית לעבודה אתם. בזמן שתלמיד שואל שאלה עלינו להבחין 

שאלה זו, מהו התחום בו הוא עסוק, מה הנחות היסוד שלו, מהו הנושא מנין הוא הגיע ל

של השאלה ומה משפטו על כך. מתוך ידיעה והשכלה בדברים הללו, ניתן להגיב בצורה 

 נכונה ומתאימה לאמירות השונות

 של התלמיד.

לצורך דקדוק הלשון נדרשת נינוחות. לא ניתן לדלות את פניני המילים בעת מרוצה 

אף אם היא נובעת מתוך רצון להספיק עוד ועוד. כל מלה היא פנינה, וכל משפט קדימה, 

הוא מטמון. ניתן לשהות במשפט אחד זמן רב, לקרוא אותו מכיוונים שונים, לחזור על 

 המילים שוב ושוב, ולקרוא אותו פעם נוספת

 .10במבט חדש

 מכם – אות ד': כל אחד הוא בעל שכל, ואם רק הוא

אחד השואל ואחד  – ם במחשבתך, כי כל אחד מהמדבריםבתחלת עיונך תשי

שהם בעלי שכל, ושכל דבריהם בחכמה ובתבונה, אין בהם נפתל  – המשיב

ועקש. אטו בשופטני )=שוטים( עסקינן?! ולכן יש לך לעין בכל הדברים ולראות 

אם הם דברים של טעם בריאים וחזקים, או אם תפל מבלי מלח ודברים חלושים, 

 רים מתקרבים אל השכלואם הם דב

 או מתרחקים.

כל אחד מהמדברים הוא בעל שכל, ולכן עלינו לעיין בדעות השונות ולתת טעם לכל אחד 

מבעלי המחלוקת. עלינו לתת טעם בריא וחזק, לא רק לדעה שהתקבלה להלכה, אלא גם 

אחד השואל ואחד המשיב הם  – לבר הפלוגתא. אמנם, נראה שיש כאן דרישה נוספת

שכל, כלומר: עלינו לתת טעם המתקרב אל השכל גם לדברי השואל, אף אם דבריו בעלי 

 לא נאמרו אלא כשאלה או דחייה ולא כאמירה עצמאית.

אמינא בסוגיה, כדעה העומדת –ייתכן, שעל פי הדברים הללו ניתן להתייחס גם להוא

ן היא, לעצמה, אף אם לא ניתן לנו שמו של בעל השמועה. משמעות הדבר בלימוד העיו

שאיננו מוותרים על חלקים בסוגיה, וננסה להבין כל שלב ושלב ולא רק את מסקנת 

הדברים. על מנת להעניק טעם גם לדעה דחויה, עלינו לתת לה מקום לעצמו, ולמצוא את 

 התפיסה העומדת בבסיס השיטה, לפיה אין קושיית הגמרא קשה.

 

הנינוחות, היא כלי מרכזי לעבודה עם כתה בכלל. כאשר מגיעים נינוחים לכתה, נינוחות זו מוקרנת  .10

חון העצמי איננה תלויה רק במדת ההכנה לתלמידים, והאוירה מאפשרת למידה טובה יותר. תחושת הביט

אמצעי בינינו –מראש, אלא בהגעה לכתה מתוך ארך רוח ומתוך מוכנות לקבל מה שיהיה במפגש הבלתי

 לבין התלמידים.
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התפלות מבלי מלח, והכריחו  פעמים רבות דווקא התלמידים העמידו אותי על הסברות

אותי לבחון מחדש את הסוגיות כדי לראות בהם דברים בריאים וחזקים. אם סברה 

 .'בריאות'במבחן ה ראייה לכך שהיא עומדת כמעט וזמתקבלת על לבם של התלמידים, 

לשם ההבחנה בחלקי הסוגיה, ועמידה על סברות השואל והמשיב, מבלי לערב את 

מצאנו כי כדאי לערוך מעין "שיקוף" של הטקסט. כאשר התלמיד אמינא, –המסקנה בהוא

צריך לחזור על השאלה, או על שיטה בגמרא, אנו יכולים לבחון האם זה אכן מה שכתוב 

קשה לנו לשקף את הכתוב בצורה נאמנה, ועלינו לשפר עד כמה  ,ילינו בעצמנוגבגמרא. 

גם  – ם נאמרים בצורה נכונהולדייק עד שנגיע לשיקוף נכון. בדרך כלל, כאשר הדברי

 הנחות היסוד העומדות בבסיס השיטה ברורות.גם הסברה שבהם מאירה, ו

מאחר ואנו מקבלים את ההנחה שכאשר לא עסקינן בשופטני )=שוטים( עלינו לעמול על 

דומה גם לתלמידים בכתה. אין בהם נפתל ועקש.  באופן להתייחסעלינו הבנת שיטתם, 

צד אפשר להאיר סברות שנאמרו מפיהם, ולזהות את גרעין האמת עלינו לנסות לראות כי

שטמון בהם. כמובן, גם כאן כלי השיקוף הוא יעיל, כאשר היתרון במקום זה הוא 

האפשרות לשאול את סובר הסברה אם לכך היתה כוונתו. גם בלהט ויכוח בין תלמידים, 

ת חברו. פעמים רבות כדאי לפעמים לעצור את הדיון ולבקש מכל תלמיד לחזור על שיט

 .11מסתבר שהחצים שהיו ביד בני הנעורים לא כוונו למטרה

נחזור ללימוד הסוגיה, נראה שכשם שהתייחסות התייחסות כזו לתלמידים אם מתוך 

מכובדת לתלמידים נובעת מתוך הכרה במקום של כל אחד מהם, כל שכן וקל וחומר 

, שהרי אם 'אנו בני אנשים' אזי השעלינו לכבד את מקומו של כל אחד מהדוברים בסוגי

. כאשר תנא או אמורא, ראשון או אחרון, סבר את סברתו, 12'ראשונים בני מלאכים'

להבין את  גם נזכה 13בוודאי יש לדבריו מקום, ואם נראה את בעל השמועה עומד כנגדנו

 דבריו.

נים, ניתן להעביר לתלמידים את תחושת הכבוד שאנו נותנים למפרשים, ראשונים ואחרו

באופן בו אנו מביאים אותם. בדפי המקורות יש מקום לציין פרטים בבליוגרפיים כלליים 

על בעל השמועה ועל ספרו, ולעתים כדאי לצלם את המקורות מתוך הספרים )אפילו 

בתוספת צילום עמוד השער של הספר(, כדי לתת תחושה של מקורות שונים ומגוונים, 

אחד. בנוסף, קבענו בכתה לימוד מיוחד, פעם  שלא כולם יצאו מתחת קלידי מחשב

בשבוע, בתולדות ראשונים ואחרונים. לימוד זה, מצאתי שכדאי לעשותו לא רק עם 

ית, אלא מתוך לימוד של הקדמות הספרים השונים, ולימוד קטעים בהם בבליוגרפספרות 

 

מובן, כי הדברים אמורים לא רק ביחס לסברות של תלמידים בלימוד עיון, אלא לכל הדברים היוצאים  .11

שיח הזה בכתה, ולייחד זמן בו מאפשרים לתלמידים להביא את עצמם מפיהם. יש מקום לפתח את סוג ה

לידי ביטוי, תוך נתינת מקום לכל אחד. שיח כזה כדאי שייעשה במעגל, ללא שולחנות במרכז, בדיבור נקי 

 מציניות וליצנות.

 . עפ"י שבת קיב, ב.13

יהא רואה בעל השמועה  ,שמועה מפי אומרה רכל האומ :גידול אמר: "ב"א ה"ירושלמי שבת פ השווה .13

 ".ומה טעמא אך בצלם יתהלך איש כתיב ,כאלו הוא עומד כנגדו
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, עד המפרשים כותבים על עצמם ועל דרכם בלימוד. ככלל, כדאי להרגיל את התלמידים

 ם, ולא ללמוד רק דרך דפי המקורות.עצמכמה שאפשר, לפתוח את הספרים 

ויש לך לתקנם בעניין שיהיו נאותים ומתקבלים ומתקרבים אצל השכל, ושלא 

להים –לשאת עליהם עון אשמה של סברה רעועה או חלושה, כי כולם דברי א

 ף מאי סבר".מכם. וזהו שאמרו: "מעיקרא מאי סבר, ולבסו – חיים, ואם רק הוא

עלינו לעמול כדי להבין את הדברים ולקרבם אל השכל, אך יש כאן פתח להבנה שלעיתים 

ואיננו מצליחים להעמיד את הדבר על בוריו. עלינו להתאמץ  – מאתנו – ריקנשאר הוא 

להים –וכרים כי כולם דברי אולבדוק עד היכן שידינו מגעת, אך מכאן ואילך אנו מרפים וז

 .יננו מבינים אותםחיים גם אם א

במובן מסויים, הפתח שנפתח כאן, נותן לגיטימציה לתהליך הלימודי בכללו. אם היינו 

מחוייבים להבין כל דעה, מבלי לאפשר לנו חוסר הבנה, ניתן היה להטיל ספק בכנות 

הסברות וההבנות שלנו. פתח זה מאפשר לנו לקרב אל שכלנו את הדברים, מבלי 

 .14עצמנו, ועוסקים אנו במשחקי מחשבה במקום בלימוד תורהלחשוש שאנו מתעתעים ב

השאלה "מעיקרא מאי קסבר", כשאלה מכוננת בלימוד סוגיה, מצביעה על התהליך שיש 

בסוגיה. אין רק "לב" לסוגיה, שהשאר טפל לו, אלא קומה שלימה הדורשת התבוננות 

פית, ומכאן ולימוד. תפיסה זו שמה דגש על התהליכים, ולא רק על התוצאה הסו

 החשיבות הרבה שיש להבנת מהלך הסוגיה בכללו.

ניתן להרחיב את הדברים ולומר, כי אם אמנם כל חלק מחלקי הסוגיה הוא משמעותי 

לעצמו, יש גם משמעות למבנה הסוגיה בכללו, ובנוסף להבנת הסברה של כל שלב 

גם הדעות מדוע הובאו  – בסוגיה, עלינו להבין את הסברה העומדת מאחרי הסוגיה

הדחויות, ומדוע לא ניתן היה להסתפק במסקנות. וכן: מה מוסיפים לי השלבים השונים 

 בסוגיה להבנה במסקנה.

 אות ה': תחילת העיון במפרשים

בתחלת עיונך בדברי המפרשים, יש לך לראות על איזה לשון הכתוב מדבר, 

נתו: אם ולהסתכל מהו אשר הוא מוסיף ומהו לשון הגמרא, ולדעת מה היא כו

הוא מתקן לשון, או מפרש ענין, או אם מתרץ קושיא, או מונע ספק, או נשמר 

מפרוש אחר, ולראות אם יש חלוף בין גרסתו לגרסא שלנו. ואחר שתדע כונת 

דבריו ופרושו, תדקדק בו וראה מהו הפכו ומקבילו, וכן תדע ממה נשמר ]ומה 

 דחה[.

 

ניתן להרחיב ולומר, שהידיעה שדבר ריק לפעמים, היא השומרת מפני הפגמים שיש ב'פתיחות'.  .14

הפתיחות לשמיעת וקבלת דעות שונות ומנוגדות, לא הופכת אותנו לחסרי כנות, ואם הדברים אינם 

 בלבנו, איננו מוכרחים להסכים להם. 'תיקון' הדעות הוא רק עד היכן שידינו מגעת, ומכאן ואילך מתיישבים 

בדברי תורה עלינו לומר שהדבר ריק מאתנו עד שנזכה להבינו, ובדברים אחרים ייתכן שהדבר ריק  –

 באמת.
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, כי כאשר לומדים את דברי רש"י באופן הדרכה זו היא התשתית לעיון בפרשנים. מצאנו

הזה, מגלים כי דברי הגמרא שזורים בדברי רש"י באומנות נפלאה. מבחינה זו, עדיף 

ללמוד מתוך גמרא ללא "דבור המתחיל" מודגש, או לחלופין להדגיש הרבה יותר מילים. 

רק רש"י לא רק מתחיל את דיבורו בלשון הגמרא, אלא משלב אותה כמעט בכל משפט, ו

 אם מבחינים במה שהוא מוסיף, ניתן להבין את כוונתו בפירושו.

עלינו לדקדק ולראות מהו הפכו ומקבילו. כשם  – לאחר ידיעת הכוונהומוסיף הרי"ק, ש

שיתרון האור הוא דווקא מן החושך, כך יתרון הפירוש הוא בהצבת הפכו, ומתוך הידיעה 

 .15רתו הואממה נשמר ומה דחה, ניתן לעמוד טוב יותר על סב

והדרך הישר הוא, שתעיין כל מה שתוכל להבין מהגמרא, ואחר כך תבוא אליו, 

וראה גם ראה אם מה שהבנת הוא מסכים עם מה שמפרש אם לא. ואחר שיהיה 

ידוע אצלך כונת פרושו, תחקור מהו הפרוש שהוא דוחה, וממה נשמר, ומהו 

שהוא רוצה לקיים, האיך הכרח פרושו. כי כל עוד שלא תדע כוונת דבריו והפרוש 

תדע מה שהוא דוחה? ויש לך לעיין או לדקדק הגמרא או הכתוב בעצמו, ואחר 

כך הפרוש בפני עצמו ולדקדק אותו היטב, ואחר כך תבוא לעיין השיטה, ואחר 

 כך חזור לעיין הכל על לשון הגמרא.

אי, )ב( כאן מתוארת דרך לעיון במפרשים, בכמה שלבים: )א( הבנת הגמרא באופן עצמ

עיון במפרש בפני עצמו כדי להבין את דבריו היטב, )ג( חקירה בשאלות: מה הפירוש 

המתוארת  'דרך הישרנראה, כי 'שדחה ומהו הכרח פירושו, )ד( חזרה ללשון הגמרא. 

, וראה ביתר הרחבה להלן אות ח'. בכל 16כאן, היא הפתח להפיכת תורת ה' לתורה דיליה

אם לא את הכתוב, שהרי  אות, קודם כל, כיצד אנו מביניםלימוד שאנו לומדים צריך לר

 נבין בעצמנו, כיצד נבין את המפרשים?

הדרך מתחילה בלימוד ניתן להרחיב את דברי הרי"ק ולראות בהם דרך ללימוד בכלל. 

תורה שבכתב. בכל סוגיה אותה לומדים, עלינו לראות את הפרשיה בתורה שמתייחסת 

. מכאן אנו ניגשים לדברי חז"ל 17על פי פשוטו של מקראלנושא, ולנסות להבין אותה 

במדרשי ההלכה ובמשניות, ורואים האם הרוח הנושבת מן הפסוקים היא זו שבאה לידי 

ביטוי במשניות ובמקורות התנאיים האחרים. לאחר מכן נבוא לדברי הגמרא, ונראה אם 

 .18פרשנותה מתאימה לדרך בה הבנו את המשנה

 

ם כאשר אנו רוצים מן הדברים עולה, כי כאשר רוצים לעיין בדבר, צריך קודם כל לדעת מה כוונתו. ג .15

את תלמידינו לעומק, עלינו לדעת קודם כל מה כוונתם בדיבורם או במעשיהם. פעמים אנו מגיבים  'להבין'

במהירות לשאלות של תלמידים, מבלי לעמוד על עומק כוונתם. על מנת להגיב נכון לדברים שעולים מן 

אמת, לשקף להם את הקושי, ורק מדברים ומה מציק להם בבעצם התלמידים, עלינו לראות על מה הם 

 מתוך כך להתייחס.

 ובתורתו יהגה (:תהלים א) ין, תורה דיליה היא, דכתיבאמר רבא: אִ קידושין לב, ב: " .16

 ."יומם ולילה

אין כאן המקום להאריך בסוגיית מקומו של פשוטו של מקרא מול דרשות חז"ל, ורק אנו מעירים על  .17

ן לעומק את דברי חז"ל עלינו להעמיד אותם מול פשטי המקראות. מתוך בסיס דברי הרי"ק, שעל מנת להבי

 השוואה זו נוכל לעמוד על כוונת חז"ל בדבריהם, מעבר למילים בהם הם בטאו את כוונתם.

אע"פ שבגמרא לא פירשו כן, הואיל לענין דינא מפורסמים דברי בעל תוספות יום טוב )נזיר פ"ה מ"ה(: " .18
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מרא, עיקר המיקוד שלנו הוא מכאן ואילך. אנו מנסים להבין את כל כיוון שאנו לומדים ג

מה שנוכל להבין מן הגמרא. הפירוש שנציע הוא הפירוש שלנו לסוגיה, ואת הפירושים 

, נשאל את עצמנו האם הוא פירש למדכל פרשן שנ לאנו נעמיד מולו. ע במפרשים שנראה

מהו הכרח פירושו, ומדוע לא פירש  כמונו או לא. אם כן, מהו החידוש בדבריו. ואם לא,

פעמים רבות עולות מתוכנו  – כתה – כפי שאנו פירשנו. כאשר הלימוד נעשה בחבורה

הפרשנויות השונות, וכל שנותר לנו לראות הוא איזה פרשן פירש כאיזה תלמיד. כמובן, 

מי  במקרה זה קל יותר להבין את היתרונות והחסרונות שבפירושים השונים, כיוון שישנו

 שמזדהה עם כל פירוש.

חשיבות מרובה יש לחזרה מן המפרשים לדברי הגמרא. בסיומה של סוגיה, עלינו לראות 

 כיצד כל שיטה בראשונים ובאחרונים מקבלת ביטוי בקריאת הסוגיה. כאשר הדבר נעשה

במקום אוסף שיטות שאין להם ציר מרכזי, אנו מקבלים מספר קריאות בסוגיה. נראה,  –

הפשט עלינו להחזיר את דברי כל פרשן לדברים אותם פירש, כלומר: כיצד  כי בדרך

התנאים במשנה ובמדרשי ההלכה והאגדה )כולל הדרשות המופיעות בגמרא( קראו את 

התורה, כיצד האמוראים קראו את המשנה, כיצד הראשונים למדו את הגמרא וכיצד 

נם, פעמים רבות מעניין נושאי הכלים למדו את הרמב"ם, הטור או השלחן ערוך. אמ

: כיצד פירשו האמוראים את הפרשייה בתורה, או: ברובד נוסףלשאול את השאלה מן 

כיצד למד המגן אברהם את הסוגיה בגמרא. בלימוד כזה ניתן להגיע להבנות עיוניות 

 אין זה פשוטו של הנלמד, אלא דרש של הדברים.כי נראה על אף שנוספות, 

לפתוח בדקדוק הגמרא  – רך מחודשת של פרט וכלל ופרטהקריאה שעולה כאן היא בד

לחזור לפרטים ולראות כיצד דבר והפירוש לעצמם, לעיין בשיטה בכללותה, ובסופו של 

 הכל נכנס ללשון הגמרא.

ובכל דבור של תוספות או חדושים אשר בהלכה, אחר שתדע כונתו או הקושיה 

אם הרגיש ממנו ונשמר, ואם שמונעים, יש לך לחזור לעיין בדברי רש"י ולראות 

שניהם מסכימים בדרך אחת או אם הם מחולפים. ובכלל, יש לך בכל השמועה 

 לעיין ולדעת במה מסכימים ומוליכים שיטה אחת או במה הם מחולפים.

כל לימוד שאנו לומדים מאיר באור חדש את הדברים הקודמים שלמדנו בנושא זה. כאשר 

ומעמיקים בהם לאור הדברים שאנו לומדים עתה, גם  אנו חוזרים לדברים שלמדנו בעבר,

הלימוד מתעשר וגם דרך לימודנו. העיון המחודש בדברי רש"י לאור דברי התוספות 

מגלה לנו פנינים חדשים ברש"י, שייתכן ולא שמנו לב אליהם קודם לכן. אם נתרגל 

תשמעו  לראות בכל דבר חדש תוספת אור גם לדבר הישן, יתקיים בנו אם שמוע בישן

 

י, הרשות נתונה לפרש. שאין אני רואה הפרש בין פירושי המשנה לפירוש המקרא, לא נפקא מינה ולא מיד

שהרשות נתונה לפרש במקראות כאשר עינינו הרואות חיבורי הפירושים שמימות הגמרא, אלא שצריך 

". החידוש שעולה בדברי הרי"ק הוא, שלא רק שלא יכריע ויפרש שום דין שיהא סותר דעת בעלי הגמרא

ה לפרש" את המשנה כפשוטה, אלא החובה עלינו כלומדים לעשות זאת, על מנת להבין את ש"הרשות נתונ

 עומק דברי

 רבותינו האמוראים.
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 , כיוון שלא יפנה לבבנו מן19בחדש

 .למדנוהדברים ש

מתוך הבנה והכרה בכך שכל הפירושים מתעשרים כאשר ישנם פירושים נוספים, אנו 

נעודד את התלמידים להבין בעצמם ולהציע את פירושיהם, ואיש את רעהו יעזרו לחדד 

 ולנסח את היתרונות והחסרונות בכל שיטה ושיטה.

צל תלמידים נטייה ברורה לטישטוש הבדלים בין פירושים שונים, ככלל, גיליתי א

ולמחשבה שגויה כאילו 'כולם אומרים את אותו הדבר'. נראה מכאן, שעלינו לעמוד כנגד 

תופעה זו, ובכל השמועה לעיין ולדעת במה השיטות מסכימות ובמה הן מחולפות. יש 

לבריחה מהכללות ולעיון באמירה זו חינוך לתשומת לב, להתבוננות דקה ועדינה, 

 בפרטים.

 אות ו': העיון מן הכלל אל הפרט, וחבריך יקימוה בידך

בתחלת עיונך, יש לך לעבור על כל הסוגיא ולדעת כונתה, ולהקיף אותה דרך 

כלל, ואחר כך תחזור לעיין כל פרט ופרט ממנה, ולראות מהו הקשר שמקשר 

עם שנית על הלשון, וראה אותה, ותשא הכלל העולה על ראשך. ואחר כך חזר פ

אם מה שבשכלך מסכים עמו. ואחר כך יש לך לעיין שורש הדבר ההוא וטעמו 

וגם  הכינּה ולחקור על כל פרטיו, כמו שאמר )איוב כח, כז(: "אז ראה ויספרּה

בתחלה ראה אותה דרך כלל ולקחה פרט בשכלו, שזהו "ויספרה",  – "חקרּה

ון, שזהו "הכינה", ואחר כך חקור עליו ואחר כך חזור לתקן מה שתבין על הלש

לדעת אם הוא צודק או כוזב, ולדעת גם כן טעמי העניינים ההם וסבותיהם 

 ושרשיהם, וזהו "וגם חקרה", ואחר כך "ויאמר לאדם" )שם כח, כח(.

ההקדמה ללימוד העיון היא הקפת הסוגיה בכללה. לפני שאנו לומדים את הסוגיה בעיון 

ה תהיה מונחת השקלא וטריא שלה בעל פה, על מנת שהסוגי בכתה, אנו חוזרים על

את הכלל העולה. לשם כך, עלינו לפתח מיומנות מסויימת לפנינו, ונוכל לשאת על ראשנו 

לקריאה מהירה, שטחית במעט, הקודמת להבנת הפרטים. פיתוח מיומנות זו דורשת 

ציינות שאלה תשומת לב למלות החיבור בגמרא, ולהוראתן של מלים מסויימות כמ

 .20ותשובה, קושיה או תירוץ, דעה נוספת או פסיקת הלכה

בחינת נושא הסוגיה, והקשר בין הפרטים בה, הוא עניין לסברה בשכלנו, ופעמים רבות 

ניתן להגדיר בצורות שונות את כוונת הסוגיה. לפיכך, כאשר אנו מתכנסים לאחר סדר 

דעתה, כל צד מביא ראיות להבנתו  ראשוני, מגדירה כל חברותא את נושא הסוגיה לפי

מתוך דיוק הלשון והתבוננות בסוגיה. שלב זה, של חזרה ללשון הגמרא, הכרחי לשם 

 

 .ברכות מ, א וש"נ .19

יצויין, שהמיומנות של קריאה מהירה אינה נרכשת בקלות, והיא דורשת היקף וקריאה של דפי גמרא  .20

להעביר בתחילת הסוגיה שיעור ג על הנחייה זו, או רבים. ייתכן שאצל קבוצות של מתחילים עדיף לדל

שיעור דרכו ניתן לקבל ראייה מקיפה וכוללת על הדברים, בטרם  –  על הגמרא הנלמדת (מעין "דף יומי")

החסרון בשיעור מעין זה, הוא החשש לקיבוע מחשבתי סביב תפיסת  נכנסים לפרטים העדינים והמורכבים.

 מעביר השיעור בסוגיה.
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יצירת שפה משותפת, והוא מציב מבחן אמת ממשי מול השכל, שבכח עיונו מציע רעיונות 

 יפים, שאין להם אחיזה בתוך הסוגיה.

י הדברים, בטעמיהם ובחקירת כל מובן כי עיקר העיון צריך להיות בחקירה בשורש

פרטיהם. כל אחד עד מקום שידו מגעת. אמנם, כאן נתחדש, שלאחר הסיפור, ההכנה 

"ויאמר לאדם". יש צורך להוציא את הדברים לאנשים אחרים. שלב חשוב  – והחקירה

בלימוד העיון הוא היכולת להגדיר את הדברים בצורה ברורה ובהירה, עד שאפשר 

לפיכך, אנו משתדלים מאוד לשכלל את כלי הביטוי שלנו. שתי דרכים לאמרם לאחרים. 

 הדיבור ומעשה הכתב. :מרכזיות עומדות בפנינו

בדיונים בכתה אנו משתדלים לתת מקום לביטויים של כמה שיותר תלמידים, לחזור על 

הדברים הנאמרים, ולבקש מהתלמיד להבהיר את דבריו בשעת הצורך. ההקשבה לנאמר 

ומת לב מרובה, שלא לחסום את הדברים. בנוסף, כל תלמיד מתנסה מלווה בתש

בהעברת "חבורה". מדי פעם, אחת החברותות נבחרת להעביר שיעור. לאחר בחירה של 

)כמובן, עם  נושא הקרוב ללבה מתוך הסוגיה, מעיינת החברותא בנושא בצורה עצמאית

ימודם משתפים הלומדים , ובמסקנות הלימוד או בדרך להנחייה והכוונה בשעת הצורך(

על מנת להפיק מהתנסות זו את המירב, אנו משתדלים להוסיף  את שאר התלמידים.

 הערות ביקורת בונה על צורת הלימוד ועל דרכי הביטוי.

 על הסיכום בכתב נרחיב להלן בסוף אות ז'.

וכל ספק אשר היה לך בענין, או איזה דוחק או קושיא, אל יהיה קל בעיניך, עד 

לך הפתרון. וגם אל בינתך אל תשען, עד שתשאל עליו חבריך ותחקור  שיודע

עליו, אם מה שהבנת בו צודק, או יש כנגדו פירכא, כי אין אדם רואה חובה 

 לעצמו, וחבריך יקימוה בידך.

אל יהיה קל בעיניך! פעמים רבות מתוך השאלות ה"קלות", מתוך הרגשת דוחק או 

. בכתה, צריך כל אחד להרגיש בנוח לשאול כל ספק קושיא, עולים יסודות חשובים מאוד

אשר יהיה לו, מבלי שתהיה לו תחושה שהוא אומר 'שטויות'. לא הביישן למד תלוי בזה 

שלא הקפדן מלמד, וחבריו אינם ציניים כלפיו. מובן, שגם את הפתרונות יש ללמוד לקבל, 

ופעם נוספת  ה בידך".בענווה ובהקשבה, וגם לזה יש מקום לחנך בכתה, "וחבריך יקימו

 עולה כאן החשיבות

 ללימוד בחבורה.

 אות ז': סימנים, המחשות, ריכוז ופרידה מסוגיה

ובכל מאמר או דבור אשר בא בשמועה, הוי מרבה לחקור מה תועלת, או כמה 

וספרת לך, כמו  – דינים יוצאים לנו ממנו, ומהו הכלל העולה מאותם המאמרים

מע מינה תלת", "סימנא מילתא היא". לכן בכל שאמרו: "שמע מינה תרתי", "ש

ענין או דרוש שתעיין, יש לך לחקור על שרשיו וענפיו ולשום בהם סימנים וכללים, 

באופן שיזכרו ויפקדו ויעלו על לב לעולם, כמו שבאו בגמרא סימנים בשמועות, 

ולתת להם מספר, כמו שאמר: "האשה נקנית בשלש)ה( דרכים" )קידושין ב, א(, 

אבות נזיקין" )בבא קמא ב, א(, "חמש עשרה נשים פוטרות" )יבמות  ]ה[בע"אר
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 ב, א(, וכדומה לזה.

ונראה, כי ניתן ליישם את הדברים לא רק על הכוונה זו מסייעת רבות לזכרון הנלמד. 

כל שיעור וכל דיון יש לחלק לכמה  – "וספרת לך"הסוגיה, אלא גם על הלימוד שלנו. 

פרשה לפרשה. לחזור בקצרה על הנאמר, לסכם את הפירושים חלקים, ולתת רווח בין 

ואפשרויות ההבנה השונות, ולאפשר לתלמידים לסכם את הדברים גם במחברת, באופן 

שיזכרו ויפקדו ויעלו על לב. כימות של הנלמד, וספירתו במספרים, מקלה גם על לימוד 

ים וסברותיהם, למי אינו דומה מי שרק שונה את שמות האמורא – שקלא וטריא בעל פה

ששונה את פרקו גם במספרים, למשל: יש לנו שלש שיטות ... על השיטה הראשונה 

הקשו שתי קושיות, על השיטה השנייה הקשו ארבע קושיות, והשיטה השלישית 

 – לכך ניתן להוסיף גם 'תרשימי זרימה' של הסוגיה, טבלאות ובאופן כללי התקבלה וכד'.

 הדבר וענפיו יהיו ברורים לפני הלומדים. שימוש בלוח, באופן ששרשי

בכתה אנו פותחים דרך נוספת ל'סימון' השמועות בגמרא מצאנו בלימוד משניות בעל פה. 

, 21את הלימוד בבוקר בשינון משניות בעל פה. כל משנה חדשה אנו לומדים ארבעים פעם

משניות של ומכאן ואילך אנו חוזרים עליה בכל בוקר. בדרך זו אנו רוחשים בקיאות ב

הפרק הנלמד בעיון, ובחלקים נוספים מהמסכת. מלבד התועלת בידיעת המשניות 

לעצמה, יש בידיעה זו תועלת גם כסימן לשמועות בגמרא, וכבסיס לחזרה על שקלא 

 של סוגיה. וטריא

וגם כן, כשיהיו פרושים מחולפים או גרסאות, יש לך לחקור על כל פרוש ופרוש 

 לקח יסוד כל אחד מהם בידך, ואז לא ימושו מפיך.ולחקור שרשם וחלופם, ו

כאן מתחזקת ההכרה בחשיבות ההבחנה בין שיטות וגירסאות. פעמים, אנו מנסים 

בכתה לתת לכל חברותא או תלמיד להזדהות עם שיטה מסויימת, ולעמול על הבנתה 

שר ביותר, ומתוך כך ליצור דיון בכתה, בו כל אחד מהתלמידים מייצג הבנה אחרת. כא

מבינים פירוש עד אשר הוא הופך לשיטה, ניתן להגדיר את יסודו במלה או שתים, ומתוך 

כך לזכור את הפירושים השונים עם ההבחנה ביניהם. אמנם, נראה שיש כאן פן נוסף: 

"אז לא ימושו מפיך". הלימוד בעיון והחתירה  – כאשר עומדים על יסוד הפירושים ושרשם

בסופו של דבר גם לידיעה. אין די בחזרה טכנית על שיטות  לשרשי הדברים, הוא המוביל

 שונות, אלא יש לחקור ולהבחין בין הדבקים, ומתוך כך ישארו הדברים בפה.

וגם כן, יש לך לבקש המשלים והדמיונים לכל דבר ודבר, עד שיתקרב לשכלך 

וידבק בלבך ולא תשכחנו, כמו שאמר שלמה )משלי א(: משלי שלמה בן דוד וכו', 

כדי "להבין אמרי בינה, דברי חכמים וחידותם". וזה מועיל לנזק השכחה 

 ומכשוליה, ומוסיף חוזק ואומץ בעיון.

זו אינה צריכה ביאור. מובן, כי הבסיס להבנה ולזכרון הוא הבנת הדברים באופן 

המתקרב אל השכל. כאשר אפשר להביא דוגמאות מן החיים ולדון בהם מתוך הסוגיות, 

 

" )תענית ח, א(. הא דריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמנין כנגד ארבעים יום שניתנה תורהכי " .21

 " )מגילה ז, ב וש"נ(.תנא מיניה ארבעין זימנין, ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיהוכן: "



ד י מ ל הת ו ד  ו מ ל הת י  כ ר  ד

 

195 

קונקרטיים שמביאים התלמידים או במשלים ודוגמאות שמביא הר"מ, הרי לדון במקרים 

 זכירתו.להלימוד ו תיאחיהזו התועלת הגדולה ביותר ל

יפה שעה אחת של קורת רוח בעיון, מבוקר עד ערב בשמועות, ולבו בל עמו. על 

כן, בחר לך שעה רצויה, שיהיה שכלך פנוי מכל עסקי העולם, ואל תהי מחשבתך 

דברים אחרים, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, אלא הוי דוחה כל משוטטת ב

 הדברים מפני תלמוד תורה.

לימוד העיון אינו דורש לימוד מבוקר עד ערב, אך הוא דורש ריכוז, שעה רצויה 

שהמחשבה אינה משוטטת בדברים אחרים. אין ספק שזו מן הדרישות הקשות ללימוד 

דרישה שלא ניתן לוותר עליה. על חשיבות  עיון בישיבה תיכונית, ובכל זאת, נראה שזו

הריכוז ניתן לדבר עם התלמידים, אך חשוב ביותר להקפיד על כך כאשר הדבר בידינו. 

לחוד. כאשר רואים התלמידים עד כמה זמן הלימוד  'ביטול תורה'זמן תורה לחוד, וזמן 

 חשוב ויקר לנו, אין ספק שזה עצמו

 חודר ומשפיע.

מה דברים שניתן לעשות, על מנת לסייע לתלמידים לשמור על עם זאת, שמתי לב שיש כ

ריכוז. ראשית, יש להקפיד על יחידות קצרות וממוקדות. כאשר השיעור או הסדר 

נמשכים למעלה משעה, זהו צעד ראשון בדרך לפיזור המחשבה. בנוסף, מעבר בין 

, מסייעים השואלים החברותות בסדר, הכוונה טובה מראש, והיענות לפניות התלמידים

לשמירה על ריכוז בלימוד העיון. לתלמידי אני ממליץ לעצור את הסדר לפחות פעם אחת 

במהלכו, על מנת לראות היכן הם עומדים, מה הם עשו עד עתה, האם הם מעיינים 

כם ולהמשיך הלאה. ה'דיבור לסומתוך כך ומתחדשים או חוזרים על אותם הטיעונים, 

לשוטט מחשבה את האחר שהוא מיצה את תוכנו, מזמין , שחוזר על עצמו גם לבלימוד'

 עניינים נוספים.גם ב

ואחר שתבין הדבר, חזור עליו וחפש אם יש כנגדו פירכא או ספק, כמו שאמר 

וישלשו", ובזה ישאר בשכלך  – וישנו, ויאמר שלשו – )מל"א יח, לד( "ויאמר שנו

 מה שהבנת לנצח.

לאחר ההבנה יש לחזור ולבדוק ולשנות  הדברים, ה הראשונית שלאין להסתפק בהבנ

להפרד מסוגיה, "ובזה ישאר בשכלך מה שהבנת כאן ולשלש. זוהי הדרך בה מוצע 

 לנצח".

דרך מרכזית לפרידה מסוגיה בכתתנו, היא דרך כתיבת מאמר, שיש בו סיכום לסוגיה 

ומפרשיה, ולרוב גם חידוש העולה מתוך הלימוד. בסופה של תקופה )חודש או מעט 

. העבודה היא אישית, ותר(, נקרא כל תלמיד לבחור נושא הקרוב ללבו מתוך מה שלמדנוי

אך כל בני החבורה תומכים ומסייעים באיתור מקורות לנושא, בשחזור הנלמד בכתה 

העמקה עצמאי ואנו מקדישים כמה בקרים לעיון  ובסידור הדברים וארגונם. לאחר מכן,

הגהות הכוללת על הכתב, ומגישים לבדיקה,  בסוגיה. את העבודות מעלים התלמידים

והערות תוכניות וסגנוניות. לקראת סוף השנה, תלמיד או שנים לוקחים על עצמם לערוך 

חוברת של מאמרים נבחרים, וכל תלמיד בוחר את אחת העבודות שכתב, ומביא אותה 

, לכלל גמר כמאמר לחוברת. ראינו תועלת גם בהדפסת החוברת וכריכתה בבית דפוס
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 חוברת המחזקת את ההרגשה לאחר עריכתה ועיצובה כיאות.

 ש'עשינו משהו'.

 אות ח': שמחת הלב, ההקדמה והתולדה, ו"סברא מבחוץ"

בראשית, תקרא בשמחת לבב פעמים או שלשה הלשון בקול רם, ואחר כך חזור 

לעיין הלשון ההוא היטב, וקח בידך הבנת הלשון ההוא כפשוטו, ותחזור לעיין 

ובן מכלל הלשון ההוא והדברים ההם. והנה, הראשון נקרא "פשט", שנית המ

והשני נקרא "דיוק דמתניתין". ובעלי מלאכת ההגיון קראו לפשט "הקדמה" 

 ולדיוק "תולדה".

הבסיס ללימוד וראשיתו היא הקריאה בשמחת לבב. בוודאי שהטוב ביותר הוא שתהיה 

בב, זוהי פתיחה טובה ללימוד. בלב שמחה אמיתית, אך גם אם זו רק קריאה בשמחת ל

לפיכך, את המשניות שאנו לומדים בעל פה אנו מטעימים בניגון מיוחד, וגם את הגמרא 

אנו משתדלים ללמוד עם ה"ניגון" שלה, ולא להסתפק במילים או במשפטים הכתובים. 

פעמים רבות, אנו פותחים את הלימוד בבוקר או את השיעור בניגון מיוחד משלו, ובזה 

 הכניסה בשמחת לבב לנושא הנלמד. היא

את ההבחנה שנעשית כאן בין ה"הקדמה" לבין ה"תולדה", נראה שיש להחיל בכתה על 

כל דיבור ודיבור של כל אחד מן הלומדים. ברמה הראשונית, עלינו להבחין בין מה 

שנאמר לבין מה שאנו מסיקים מן הנאמר. הכלי שמסייע לנו בכך הוא השיקוף, החזרה 

מר, והדגשת המעבר בין מה ששמענו למה שאנו מבינים מתוך הדברים. ברמה על הנא

השנייה, כל אחד צריך להבחין בעצמו מה מתוך דבריו הוא שיקוף, והיכן הוא מוסיף או 

מחדש על הכתוב. מובן, שכאשר ישנה שפה משותפת והסכמה על מה שכתוב, ניתן 

 ת להבנת המשמעות של הכתוב.להבין טוב יותר את המחלוקות בין האפשרויות השונו

ואחר כך חזור לעיין אם במובן מן הלשון יש חדוש אם לאו, וראה גם אם יש 

 חדוש במובן מכלל אותו הלשון. כי אם יש חדוש בפשטו, אף אם אין חדוש בדיוקו

יקשה על האומר מאמר כזה, כי יאמרו "מאי  – לא תקשה, אבל אם אין חדוש –

יש חדוש בדיוק ההוא, ואין חדוש בעצם המאמר, קא משמע לן, פשיטא?", ואם 

אפשר לומר: משום דיוק נקט לזה. ולפעמים יהיו שני מאמרים שאין חדוש אלא 

באחד מהם, וכשיהיה החדוש בראש המאמר ולא בסופו, יתרץ: "אגב רישא נקט 

 סיפא", וכשיהיה בסוף המאמר, יתרץ: "איידי דבעי למתני סיפא תנא נמי רישא".

ר החידוש הוא חלק חשוב מן העיון, אך אין כאן נסיון להכריח את החידוש. החיפוש אח

זהו עיון עדין, המתבונן בנאמר ומחפש את משמעותו וחידושו, מבלי להכריח חידוש בכל 

שורה ובכל מילה, יש חידושים שנאמרים בפירוש, יש שנאמרים במה שלא נאמר, ויש 

ע לחידוש, שאין בו חידוש עצמאי. כאלה שנאמרים בתחילה או בסוף והשאר הוא רק

נראה, כי יישום הדברים נכון גם ביחס לחיפוש אחר חידושו של בית המדרש, שהרי אי 

. החידושים עולים מאליהם, מבלי שיהא בהם הכרח. 22אפשר לבית המדרש בלא חידוש

 

 חגיגה ג, א. .22
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כאשר לומדים ומתקרבים להבנת פשוטם של דברים, כאשר מדייקים מן הנלמד, ורואים 

 החידוש צץ ועולה. – רים בכללםאת הדב

וראה גם ראה בכל מאמר ומשפט, מה היית סובר מסברתך או מבין משכלך, 

בטרם שיבוא התנא או האמורא ההוא, כי יבוא לך מזה תועלת רב; כי אם היית 

סובר מעצמך כמותו, תקשי לו: "מאי אתא לאשמועינן, פשיטא?", ואם סברתך 

הכרח שיש לו לומר כן, ומה היא החולשה או מנגדתו, יש לך לדעת ולחפש מהו ה

וזהו הנקרא "סברא מבחוץ". וככה  – הריעותא שיש במה שאתה היית סובר

תעשה כאשר תעיין בגמרא או במקרא, כי בתחילה תעיין בכל מאמצי כוחך והוי 

משתדל להבין בשכלך כל מה שתוכל, בטרם תבוא לראות מה שפרשו 

 מקרא, כי יצא מזה התועלת הנזכר.המפרשים על אותה משנה וגמרא או 

ה"סברה מבחוץ", כפי שכבר נזכר לעיל אות ה', היא גם דרכנו להכניס את עצמנו לתוך 

הסוגיה. כאשר הדיון בנושא מתחיל מן הסברות שלנו בנידון, וכל קטע נלמד קודם כל על 

נם, בסיס ההבנה שלנו, קל יותר להרגיש כיצד התורה הופכת להיות "תורה דיליה". אמ

פשיטא ביחס  – חשוב לזכור שזהו בסיס והקדמה ללימוד. השאלה הבאה מיד לאחר מכן

למי שאמר כמותנו, או מה הריעותא במה שאמרנו בזמן שסברתנו מנגדת לדבריו, היא 

התועלת הגדולה ללימוד הנזכרת כאן. נראה, כי בשאלה "פשיטא" אין הכוונה לשלול את 

ותה ולהבין את החידוש בהבנה הפשוטה והאמיתית הבנתנו מפני פשטותה, אלא לחדד א

 אותה אמרנו.

 – ניתן להצביע על שתי רמות של שימוש בסברה "מבחוץ". הרמה הראשונה היא "מבחוץ

מבחוץ", כאשר אין לנו כלל נתונים, אלא רק את הנושא הנידון. סברה זו יכולה לחדד את 

. הרמה השניה 23דובר כאןהחידוש הפשוט שעולה מן הדברים, אך נראה שלא עליה מ

מבחוץ", מתוך הדברים הכתובים בתורה, מתוך הדברים הכתובים  – היא "מבפנים

במשנה וכו', עוד בטרם ניכנס לפרשנות המאוחרת יותר לדברים. ברמה זו, התועלת היא 

קודם כל להבנת הפשט בכתוב, אך עיקר התועלת עליה מדובר כאן היא בהבנת החידוש 

. יש יסוד פשוט להניח, שכשם שאנו יכולים לקרוא את המקרא בפרשנות של הכתוב

כפשוטו, גם התנאים ידעו לקרוא את התורה כפשוטה, וכשם שאנו לומדים פשט במשנה, 

, ולפיכך אם בחרו הראשונים כמלאכים 24גם האמוראים ידעו לפשוט אותה וכן הלאה

ין מדוע פירשו לסטות מדרך הפשט ולקחת להם דרך אחר בפרשנות, שומה עלינו להב

 כך, איזה רמז ואחיזה מצאו לדברים בכתוב, ומה גרם להם לפרש בדרך בה בחרו לפרש.

והוי מרבה לחקור ולדעת טוב טעם כל דין ודין שאומר התנא, מאיזה טעם אמרו, 

ולדעת סברתו וסברת כל אחד מהם כשהם חולקים, ומה שורש או ענף יש לאותו 

 

סברות מבחוץ" נראה שאף טמון סיכון, שלאחר שאנו מעלים את כל ה – בשימוש בסברה "מבחוץ  .23

באופן אפריורי, אנו אונסים את הכתוב להתפרש באחד המובנים עליהם דברנו, מבלי להישאר פתוחים 

 לקריאת הדברים כפי שהם מופיעים לפנינו.

כלים ספרותיים,  – אמנם נראה, שהתגלו בימינו כלים לניתוח פשט ברמה שלא עסקו בה הקדמונים  .24

הראשונים כמלאכים, אף אם לא עשו שימוש בכלים מסויימים, היסטוריים ובקורתיים. עם זאת, בוודאי ש

 הבחינו היטב בין פשט ופרשנות.
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לים ומשתרגים אותם הדינין, או אם הם דין בתורה, או מאיזה מצוה משתלש

 מדאורייתא או מדרבנן.

פעמים רבות העיסוק בכתוב אינו מותיר מקום לחשיבה על טעמם ושורשם של הדברים. 

ההדרכה שעולה כאן היא ברורה, לא להזניח את היסודות, ולחזור תמיד לשרשים 

ים דאורייתא או דרבנן, ולטעמים. הלימוד חייב לפתוח בפסוקים, במצוות, בהבחנה בין דינ

 .25והוא מגיע עד לטעמים ולסברות של כל דין ודין המופיעים בתורה שבעל פה

 הרהורים לסיום

הקישור בין "דרכי התלמוד" ו"דרכי התלמיד" נובע מן ההכרה, שלימוד התורה שבעל פה 

איננו רק לימוד 'אותיות הכתיבה' של התורה שבע"פ, ועלינו להמשיך וללמוד גם את 

. לימוד זה נעשה בעיקר מתוך הלומדים ושימת דגש על 'המחשבה'ו 'ותיות הדיבורא'

. ככלל, התורה 26הבנתם בכתוב, והתורה עצמה מקבלת חיות מתוך לימודה על ידינו

בנויה על בני ישראל שלומדים אותה, ומפורסם הרמז "ישראל" ראשי תבות: יש ששים 

ימוד דרכי התלמיד, הוא עצמו לימוד . ניתן להרחיב ולומר, של27רבוא אותיות לתורה

תורה, ורוחב ועומק התורה מושפע ישירות מההיכרות עם ישראל וההכרה של לומדי 

 .28התורה

 

עלינו להרבות  – לא ניתן להימלט מהשוואת ההתייחסות לדינים להתייחסות לתלמידים פעם נוספת,  .25

בר ולחקור בכל דבר שאומר התלמיד מאיזה טעם אמרו, ומה שורש או ענף יש לדבריו. כאשר התלמיד מד

בלימוד בכתה, וכאשר אנו משוחחים עמו שיחה אישית. איננו צריכים לנחש מה סברתו, יכולים אנו לחקור 

אותו ולדעת דרכו למה הוא זקוק, ומן הסתם בחשיפת השורש ישתלשלו וישתרגו כל הדברים שהוא נצרך 

 להם.

משיג בשכלו איזה מושכל, השווה לדברי בעל התניא )לקוטי אמרים פרק ה(: "הנה, כל שכל כשמשכיל ו .26

הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו, 

וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה 

 גם שכלו מלובש בה באותה שעה...".במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, ו

מדבר קדמות להחיד"א מערכת י' אות ו'. ועי' בשו"ת חת"ס קובץ תשובות סי' נב, בפני יהושע קידושין  .27

, בתוך: תחומין כא, ירושלים האמנם – יש ששים רבוא אותיות לתורה ל, א ובמאמרו של ד"ר משה כ"ץ, 

התורה למספר האותיות בספרי התורה שבידינו. יצויין, ה'תשס"א. שעסקו בהתאמת מספר זה של אותיות 

שעל פי מש"כ בגוף המאמר רמז זה בא לומר כי התורה איננה רק אותיות הכתיבה שלה, אלא כלל נשמות 

 ישראל מהוות אותה. 

ואף של אלה שעדיין אינם לומדי תורה או שומרי מצוות. ועיין בשיחות הר"ן צא: "סגולה להתמדה,  .28

ות מתמיד בלמודו, הוא להזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי. כמו כשהכלה היא יפה אזי שיזכה להי

האהבה בשלמות. אבל כשיש להכלה איזה חסרון ומום, אזי בודאי אין האהבה בשלמות. כמו כן התורה 

 נקראת כלה כמו שכתוב: תורה צוה לנו משה מורשה, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה: אל תקרי מורשה אלא

מאורסה, וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי ששים רבוא אותיות התורה כנגד ששים רבוא נשמות 

ישראל, וכשיש חסרון באחד מישראל נמצא שיש חסרון בתורה ששם שרש נשמות ישראל כנ"ל, ועל כן 

חסרון בודאי אי אפשר לאהוב את התורה בשלמות. אבל כשיזהר מלדבר על שום ישראל ולבלי למצוא שום 

בשום ישראלי, נמצא שאין בהתורה שום חסרון ומום, אזי בודאי יאהב את התורה מאוד, ואזי יתמיד בלמוד 

 התורה מגודל האהבה כנ"ל...".
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במאמר זה הצענו כמה דרכים לגשת ללימוד העיון בכתה, על בסיס דבריו של רבי יצחק 

על פה, בדברים הללו, ניתן לקדם במעט את החיבור שלנו לתורה שבקנפנטון. נראה, כי 

 ומתוך כך להתקרב לאבינו שבשמים.

רצון מלפניך שלא  להי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש. ויהי–מודה אני לפניך ה' א

יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי, ולא יכשלו חברי בדבר 

 הלכה ואשמח בהם.



 

 

 מיְכל פאלק

 דרכים בלימוד הגמרא בעיון

 הלימודויישום עקרונות 

 החזרה והטמנה ,בסוגיית השהיה

 הקדמה

לימוד גמרא הנו אומנות. ככל אומנות, גם בגמרא ישנם את האתגרים היחודיים לאותה 

האומנות, וישנם אמנים מוכשרים יותר ואמנים שמוכשרים פחות לעסוק בה. המדרש 

בכך מעיד . תלמודשמתוך אלף שנכנסים ללמוד תורה יש רק אחד שנשאר ב 1אומר

 מדרש שלימוד גמרא איננו מלאכה פשוטה כלל.ה

לתקופה שלנו, אלה הם דווקא שייכת אין זו בעייה ש, יםהקשיים בלימוד גמרא אינם חדש

על הלומד להיות אדם  – קשיים מובנים בלימוד עצמו. ישנם קשיים השייכים לצד האמונה

קשה  – ים בהבנהסופית ביחס לכתוב. בנוסף, ישנם קשי–מאמין, ועם זה בעל ביקורת אין

מאוד להיכנס ל'ראש' של הגמרא, להבין מה קורה, ומה נדרש מהלומד. במאמר זה 

אתייחס לקשיים במישור ההבנה, ואציע כמה כלים שיכולים לעזור במהלך הלימוד. 

בחלקו השני של המאמר אביא סוגיה לדוגמא, בה אני מיישם את העקרונות שיעלו בחלק 

 יטת הרמ"א, הפוסק מתוך עיונו בסוגיות הגמרא.הראשון. בסוגיה אעמוד על ש

 

 :בנוהג שבעולם –  אשר עוד בקשה נפשי ולא מצאתי אדם אחד מאלף מצאתי" ז, א:קהלת רבה )וילנא( . 1

למשנה, יוצאין מהן עשרה לתלמוד, יוצא מהם אחד להוראה,  המאאלף בני אדם נכנסין למקרא יוצאין מהן 

" )ובילקו"ש ירמיהו רמז שטו הנוסח: "יוצאים מהם עשרה, ואחד אדם אחד מאלף מצאתי דא הוא דכתיב:ה

 לגמרא"(.
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 חלק ראשון: כלים ללימוד עיון

 קשיים שיש בלימוד גמרא

 אמנה את הקשיים שאני רואה בלימוד הגמרא:

א. הקושי הראשון הוא קושי בקריאה. רבים מלומדי הגמרא, אינם יודעים באמת לקרוא 

יה. ככל שפה חדשה, דף גמרא. השפה הזרה בה הגמרא משתמשת כלל איננה הבע

לאחר זמן מסוים רוכשים את השפה. הבעיה המהותית היא, שלא יודעים היכן מסתיימת 

הקושיה, מה הם דברי האמורא ומה הם דברי הברייתא. אולי יודעים לחזור על המסקנה 

הסופית של הסוגיה, אבל לא מסוגלים להסביר שורה אחר שורה, וכיצד הסוגיה מוליכה 

, הסוגיה וכל המהלך מעורפל . כאשר כל ההבנה היא רק ברמה זולקראת מסקנה זו

 נעשית חלולה, ואף המסקנה עצמה איננה מובנת דיה.

ב. הקושי השני הוא קושי ברמת ההבנה. גם כאשר הלומד יודע איך קוראים גמרא, והוא 

יכול לפסק את הסוגיה כראוי, הוא איננו מבין באמת את הסוגיה. הבנה טובה פירושה, 

קשר הלוגי בין כל שלב ושלב בסוגיה ברור ומובן; יודעים להבדיל בין קושיה לתירוץ, שה

אך גם בין תירוץ לתשובה, ומבינים את הדמיון בין מקרים שהגמרא מדמה זה לזה. 

י הבנה טובה מבחינה בין שאלה דווקאית לשאלה שאיננה דווקאית, ובין סיוע שהוא פנימ

אשר מגיעים למסקנת הסוגיה, יודעים מה הגמרא ה. כלסוגיה לסיוע שהוא חיצוני ל

הסוגיה  , הופכתדחתה לגמרי, ומה היא דחתה רק באופן חלקי. כאשר יש הבנה טובה

 מסוגיה של שלד ועצמות, לגוף חי שקרם בשר עור וגידים.

ג. קושי נוסף הוא: חוסר הבנה של מפרשי הגמרא. אנחנו לא מבינים מה הקושיות שלהם 

הם. אנחנו עוד יותר לא מבינים את ההבדל בין קושיה מרכזית של ומה התירוצים של

אחד הראשונים, לקושיה שולית. איננו יודעים מה גורם לראשונים לשאול דווקא שאלות 

מסוימות. חוויה דומה לזו היא, כאשר נכנסים לשיעור גמרא והר"מ מעביר מהלך על 

על השיעור, אבל להגיע לזה  הסוגיה. אנחנו יכולים אמנם לחזור אחר כך מילה במילה

לבד, או להבין מה הטריד את הר"מ ומה גרם לו לומר סברא מסוימת, פשוט אין לנו 

מושג. בעיה זו בנויה על גבי הבעיות הקודמות. כאשר אין הבנה טובה בסוגיה אין סיכוי 

להבין מה הטריד את הראשונים. בעיה הזו רק מחריפה כאשר שתי הבעיות הקודמות 

 לצידה.קיימות 

ד. דבר נוסף שמקשה על הלימוד, ובפרט אצל לומדים חדשים, הוא הפחד מאמירת דבר 

לא נכון או לא מדויק. התחושה היא, שכל הגמרא היא מקשה אחת, וממילא לא ניתן 

ללמוד דף גמרא בלי להכיר ולדעת את כל הש"ס. הפחד מטעויות תוקע את הלומדים, 

בגמרא ולהבין אותה כפי שהיא כתובה כאן. ומנטרל להם את היכולת לקרוא שורה 

בגישה כזו, מן הנמנע שלומד צעיר יחדש חידוש בגמרא, שהרי הוא לא באמת מבין את 
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הסוגיה. על מנת לתת הסבר חדש או להקשות קושיה טובה יש צורך בסוג של אומץ. 

 הלומד צריך להיות בטוח בעצמו לפני שהוא עושה דבר כזה.

ים בסוגיה, הדיון והסברות נעשים תלושים וכמגדלים הפורחים ה. פעמים רבות כאשר דנ

באויר. לא רק שאין כל דרך לבחון את הסברא האם היא נכונה או לא, אלא כל הדיון סביב 

הסברא לא ברור כלל. ככל שהסברא היא למדנית ומופשטת יותר, הבעיה הזאת 

צצה, וקשה לבחון  מחריפה. גם כאשר הסברא היא הגיונית, כלל לא ברור מניין היא

 אותה בתוך הסוגיה.

 דרכי לימוד 'על רגל אחת'

מן הראוי לתת את הדעת ולהרחיב בהבאת דרכי לימוד מגוונות בהן למדו בעבר ובהווה, 

אלא שלענייננו רציתי לעמוד על נקודה אחת עקרונית ומרכזית בתוך דרכי הלימוד 

מרא היא להגיע להגיון השונות. ישנם לומדים הטוענים, שעיקר מטרתם בלימוד ג

. עיקר 'הכשר מצוה'שבעומק הדברים. הטקסט הנלמד הנו שולי בכל הלימוד, הוא רק 

סידור הדברים מבחינה לוגית. לשון הגמרא כל כך שולית, עד בא יההתעסקות בלימוד ה

שאפשר הרבה פעמים "להעמיס" עליה דברים שאינם כתובים בה. ניתן לשים את המוקד 

מיני צורות: אפשר לברוח להסברים מופשטים ועקרוניים, אפשר לתת על ההגיון בכל 

הסברים פשוטים ונקודתיים, ואפשר לנסות להסתדר עם כל שאר סוגיות הש"ס. הצד 

, כדי 2השווה בכולם הוא, שלא מעמידים את הטקסט עצמו במרכז, אלא רק כשלב הכרחי

 את הרעיונות. לבנות על גביו

דים את עיקר לימודם סביב הטקסט של הגמרא. כל לעומת זאת, יש לומדים הממק

ההתמודדות היא בהבנת לשון הגמרא. אמנם, גם בלימוד מסוג זה יתכן שיהיו כל מיני 

חידושים ואף חידושים למדניים ועקרוניים, אך כל החידושים יגיעו רק מתוך דברי הגמרא. 

 ט.גם בלימוד כזה אפשר לחפש הגיון אבל הוא חייב להיות צמוד לטקס

הבדל זה שבין דרכי הלימוד קיים בכל המישורים. לא רק את הגמרא ניתן לקרוא בשני 

אופנים, אלא גם את הפרשנים על הש"ס ניתן לקרוא בדרכים הללו: דברי הפרשנים 

יכולים להתפרש כמציעי סברות, מבלי להתעסק בפשט הגמרא, וניתן לשאול בזמן לימוד 

השאלה היא, האם מחפשים את ה"יסוד" שיש  הראשונים כיצד הם קראו את הסוגיה.

בדברי הפרשן ומסתפקים בכך, או שנדרש לעשות צעד נוסף ולהבין האם הוא קרא את 

 הגמרא אחרת.

לימוד מסוג זה, שצמוד לכתוב ומקשר בין דברי הראשונים ללשון הגמרא, נכון גם בלימוד 

שטות ובעקרונות הרבו לעסוק בסברות מופ 3דברי ה"אחרונים". אמנם ה"אחרונים"

 

. גישה זו יותר שייכת בעיקר לפרשנים כגון בעלי התוספות. לעומת זאת, בפירוש רש"י קשה יותר לטעון 2

הזה. אמנם יתכן שיש לרש"י חידושים ואף חידושים והבנות למדניות, אך הכל עולה מתוך טענה מסוג 

 המגמה הברורה לפרש את מהלך הסוגיה.

. בפרט האחרונים מר' חיים מבריסק ואילך, ר' שמעון שקאפ, הברכת שמואל וכו'. בכלל, הסברות 3

ברות נקודתיות או טכניות נחשבים הנפוצות כיום בעולם הישיבות הינם מופשטות ועקרוניות. כיום, ס

 כסברות "בעלבתיות" ולא למדניות.
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יסודיים, ואף על פי כן, ניתן תמיד לחזור ולשאול כיצד אותו "אחרון" קורא את הגמרא. גם 

הגמרא יכולה להתפרש כעוסקת בעקרונות מופשטים. כאשר לומדים בצורה כזו, השאלה 

 שתמיד מעניינת היא, האם אותו פרשן קורא את הגמרא אחרת.

יותר. לא רק את חידושי הגר"ח או רבי שמעון אפשר להגיע עם "עקרון" זה אף רחוק 

שקופ, שבאופן מוצהר הינם חידושים על הגמרא, אפשר לקרוא כפרשנות על מהלך 

. מעיד 4הסוגיה. אלא גם הט"ז, הש"ך, הסמ"ע והמגן אברהם הינם פרשנים על הגמרא

 .5ונושאי כלישולחן ערוך ושהפרשנים הטובים ביותר על הש"ס הינם ה ,ה"חזון איש"

החידוש בדברי ה"חזון איש" הוא שנושאי הכלים אינם רק "פוסקים" שמביאים את 

שיטתם בהלכה, אלא שיש לקשר בין שיטתם בהלכה לבין האופן בו הם קוראים את 

 . בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר בגמרא, אפילו שיטות הפוסקים.6הגמרא

 תחילת הפתרון

העיסוק הוא סביב הטקסט, ברור שבשלב  כאשר העיקר הוא לימוד הגמרא עצמה, ועיקר

ראשון צריך ללמוד איך לקרוא גמרא. ומכאן, כדאי שהלומד יקדיש יותר זמן ללימוד 

הגמרא. לעומת זאת, כאשר השאיפה היא להגיע לסברות למדניות ותובנות מעמיקות, 

הרי שההתעסקות בגמרא מעבר למינימום איננה נצרכת. על פי גישה זו, גם לומד צעיר 

 שמעולם לא למד לקרוא גמרא, לא יתעכב בקריאת הגמרא.

קריאת הגמרא וההבחנה בין שאלה לתשובה אין די בה, כדי לפענח את חידת הגמרא. 

צריך גם להבין ולחקור את הקשר הלוגי שיש בין שלבי הסוגיה. שלב זה איננו פחות 

גמרא לוגיקה קריטי מהשלב של לימוד הקריאה בגמרא. לומד גמרא חייב להבין שיש ב

ייחודית לה, ועל כל צעד וצעד שמתקדמים בגמרא, הלומד צריך לוודא שהוא מבין את 

הלוגיקה. לא תמיד חייבים להבין את ההקשר בתוך הסוגיה, אבל גם כאשר ההגיון 

בסוגיה אינו ברור, הלומד יודע להגדיר לעצמו את הקושי, והוא מבין איפה יש בעיה 

 בסוגיה. 

ע לקרוא גמרא בצורה טובה, והוא גם יכול להסביר את המהלך הלוגי ברגע שהלומד יוד

שיש בתוך הסוגיה, גם דברי ה"ראשונים" נעשים מובנים. דברי הראשונים אינם חיצוניים 

לסוגיה, אלא באים לענות על קשיים אמיתיים שיש בקריאת הגמרא. ממילא, אם נקרא 

 

. "קצות החושן" וה"אבני מילואים", על אף שהם ספרים למדניים המחדשים חידושים בגמרא ובסברא, 4

 נכתבו כנושאי כלים על השולחן ערוך. 

אי כליו, כי הם מרחיבים את . קובץ אגרות ח"ב אגרת ט: "תעיין בפוסקים טור ובית יוסף, שולחן ערוך ונוש5

גופי ההלכות לפקח עינים ולפתח את הלב ולענג את הנפש". ובהקדמה לספר דינים והנהגות חזון איש ח"א 

כתב: "לעיין הרבה בטור שולחן ערוך ונושאי כליו, ולראות איך נתבארו הדינים בגמרא, ופעם אמר מרן ז"ל 

  שהמפרש היותר טוב של הגמרא הוא השולחן ערוך".

. מעבר לחידוש שיש לו בפרשנות הגמרא ובצורה שיש לקרא את הנושאי כלים, יש בזה גם הבנה 6

משמעותית למקום שהוא נותן לכל אחד מהחידושים והסברות שאומרים בגמרא. הסברות "רציניות", לא 

רק מדובר בסברא בעלמא, אלא החזון איש, בעקבות הנושאי כלים, לוקח את הסברות האלה להלכה 

 מעשה. ל
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ונים לדברי הראשונים או את הגמרא בצורה טובה פעמים רבות, נמצא שאנו מכו

 האחרונים.

רווח נוסף בלימוד סביב הטקסט הוא, שהסברות והחידושים אינם תלושים מהמקור: 

הגמרא. אם קוראים את הגמרא כדבעי, הסברות בוקעות ועולות מתוך לשון הגמרא. 

ברגע שהסברא בנויה על דברי הגמרא, יש גם דרך לבחון את הסברא. השאלה היא, 

ון הגמרא וההקשר של הסוגיה מכוונים להסבר מסוג זה. או בלשון האם באמת לש

 .7אחרת: האם אכן זה "פשט" הגמרא

עניין נוסף, שחשוב להקפיד עליו בשעת הלימוד הוא, שאין לנו אלא מה שעינינו רואות. 

כלומר, קודם כל אנו לומדים את פשט הסוגיה שלפנינו. אם לאחר מכן אנו מעוניינים 

גם בסוגיות אחרות, הרשות בידינו. אך צריך להיות ברור, שגם קודם  לבחון את הנושא

להסביר את הפשט שעולה מן הסוגיה הנלמדת. לימוד באופן זה  – ואף רצוי – לכן ניתן

משחרר את הלומד החדש, ומאפשר לו ללמוד ולחדש גם מבלי להכיר את כל הש"ס. אם 

מרות שהוא לא מתאים לסוגיה מוכנים לקבל הסבר שמתאים ונראה בסוגיה מסוימת, ל

, הפחד מלומר טעות או שטות מצטמצם בהרבה. בצורה זו, הלומדים משתחררים 8אחרת

 מהפחד, ומקבלים אומץ לומר חידושים בעלי משמעות.

לימוד מסוג זה הופך את הגמרא לטקסט עשיר, מורכב ומרתק. לכל סוגיה יש מהלך 

לות משמעות, עולות כל מיני בעיות פנימי והתפתחות משל עצמה. ברגע שהמילים מקב

והצעות לפתרונן, או שמגלים כי ניתן להסביר את הסוגיה בכמה צורות, ולהבין את 

 המסקנה בכמה אופנים. מתוך כך, לימוד הגמרא הופך לדבר מעניין ומרתק מאין כמוהו.

על מנת שכל האמור לעיל לא ישאר בגדר מילים בעלמא, אוכיח שניתן ליישם את 

שהבאתי. לשם כך, אציג את סוגית "השהיה, החזרה והטמנה בשבת" )השהיה,  ההצעות

של כבר בערב שבת. התבהחזרה והטמנה הנן שלש הפעולות השייכות לתבשיל ש

לפעולות אלו יש קשר לאיסור בישול אך הן לא ממש בישול(. בסוגיה אני מיישם את 

יה. בסוגיה זו התעסקתי גם העקרון הבסיסי עליו הצבעתי, שהכל צריך לחזור לפשט הסוג

בפרשנים הלכתיים, ובעיקר בשיטת הרמ"א. מתוך התבוננות בשיטת הרמ"א עולה, שגם 

הרמ"א התייחס לפשטי הגמרות וגם הוא בגדר פרשן על הגמרא. כדי להבין את הרמ"א 

לעמקו, צריך לראות במבט כללי את כל המקורות שעמדו לפניו. בסוף המאמר ארחיב 

 ת הרמ"א.קצת יותר בשיט

 

. המונח "פשט" פרושו, בהקשר זה: כוונת האומר. פשט גמרא היינו כאשר מבינים למה התכוון אותו 7

אמורא. על מנת להבין את פשט הדברים, לא מספיק להבין רק את המשמעות המילולית של הדברים, אלא 

א בחינת יש צורך להשתמש גם בכלים נוספים. אחד הדברים המשמעותיים ביותר בהבנת הפשט הו

 המימרא בתוך הקשרה.

. חשוב להעיר, שכאשר רוצים ללמוד את הפוסקים לאור סוגיות הגמרא חייבים להתייחס לכל מכלול 8

הסוגיות. הסוגיות לא תמיד חייבות להסתדר אחת עם השניה, אבל חייבים לתת עליהם את הדעת. בלימוד 

יותר. פעמים רבות הפוסקים מכריעים בין  כזה השאלה תהיה איזה סוגיה היא הסוגיה העיקרית והחשובה

 הסוגיות ו"בוחרים" באחת מהסוגיות כסוגיה העיקרית והסוגיות האחרות נדחות מההלכה.
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 החזרה והטמנה ,סוגיית השהיהחלק שני: 

אפתח בהשוואה בין המשניות במסכת שבת פרק א' למכילתא דרשב"י. לאחר מכן 

אעמוד על ההבדלים שיש בין המשנה בפרק "כירה" לתוספתא. אמשיך עם הסוגיות 

בגמרא שעוסקות בהשהיה, החזרה והטמנה ועל היחס בינה לבין המקורות התנאיים. 

 ף נגיע לשיטת הרמ"א ונבין איך הוא לומד את כל הסוגיה.בסו

 המשנה ביחס למלאכות הנעשות בעוד יוםומכילתא ההשוואת 

 ט(: ,כשמות מכילתא דרשב"י )

 –"ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך" 

 זו היא שבית שמאי אומרין: 

 אין שורין דיו וסמנין וכרשינין אלא כדי שישורו מבעוד יום. 

 ין מצודות חיות ועופות אלא כדי שיצודו מבעוד יום. ואין פורש

 ואין פותקין מים לגנות אלא כדי שיצלו מבעוד יום. 

 ובית הלל מתירין בכולן.

שתהא  – אלא שבית שמאי אומרין: "ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך"

 מלאכתך גמורה מערב שבת. 

ושאר מלאכתך עושה אתה כל ששה  – ובית הלל אומרין: "ששת ימים תעבד"

שתהא בשבת כמי שאין לו  – היא נעשית מאיליה בשבת. "ועשית כל מלאכתך"

 מלאכה.

במכילתא עולה מחלוקת קוטבית בין בית שמאי לבית הלל. המחלוקת איננה רק על 

מקרה ספציפי, אלא על כל המקרים. המחלוקת הנה מחלוקת עקרונית בנושא שביתה 

ים ששביתה ממלאכה היא חיוב דווקא על עושה ממלאכה ביום השביעי. בית הלל סובר

הפעולה, ולא על התוצאה או על התהליך שבעקבות המעשה. לעומת זאת, בית שמאי 

סוברים שגם כאשר האדם איננו עושה את הפעולה בשבת, הרי זה בגדר "עושה מלאכה" 

בשבת. החיוב של שביתה ממלאכה כולל גם את התהליך שנוצר בעקבות הפעולה 

 ת.הראשוני
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 :י–מסכת שבת פרק א' משניות ה

 בית שמאי אומרים:

 אין שורין דיו וסממנים וכרשינים

 אלא כדי שישורו מבעוד יום.

 ובית הלל מתירין.

 בית שמאי אומרים:

 אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור

 אלא כדי שיהבילו מבעוד יום.

 ולא את הצמר ליורה אלא כדי שיקלוט העין.

 ן.ובית הלל מתירי

 בית שמאי אומרים:

 אין פורשין מצודות חיה ועופות ודגים

 אלא כדי שיצודו מבעוד יום.

 ובית הלל מתירין.

 בית שמאי אומרים:

 אין מוכרין לנכרי ואין טוענין עמו ואין מגביהין עליו

 אלא כדי שיגיע למקום קרוב.

 ובית הלל מתירין.

 בית שמאי אומרים:

 ם לכובס נכריאין נותנין עורות לעבדן ולא כלי

 אלא כדי שיעשו מבעוד יום.

 ובית הלל מתירין עם שמש.

נוהגין היו בית אבא שהיו נותנין כלי לבן לכובס נכרי  אמר רבן שמעון בן גמליאל:

 שלשה ימים קודם לשבת.

 ושוין אלו ואלו שטוענים קורות בית הבד ועגולי הגת.

 אין צולין בשר בצל וביצה 

 .אלא כדי שיצולו מבעוד יום

 אין נותנין פת לתנור עם חשכה,

 ולא חררה על גבי גחלים

 אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום.

אמנם המשנה גם כן מזכירה את צמד המילים "מבעוד יום", ובית שמאי מחייבים שיעשה 

מבעוד יום, אבל נראה שהאיסור במשנה הינו עדין יותר. במשנה לא מופיעה הדרשה 

עקרונית בין בית שמאי ובית הלל, כל המחלוקת היא על מהפסוק, ולא קיימת מחלוקת 

. יתירה מזו, ישנם מקרים בהם בית שמאי ובית הלל מסכימים. גם בית םמקרים ספציפיי

הלל מודים שאסור לצלות בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יום, ובית שמאי מודים 

 שמותר לטעון קורות בית הבד

 ועגולי הגת.
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בסוף "אין נותנין עורות לעבדן ולא כלים לכובס נכרי אלא כדי שיעשו  את המקרה שמופיע

כובס הוא מבעוד יום. ובית הלל מתירין עם שמש", לא ניתן להבין כאיסור ממש. הרי ה

נכרי. אי אפשר להבין שהדרישה של בית שמאי שיעשו מבעוד יום הוא למנוע מישראל 

ין דרישה שהנכרי יכבס לפני השבת, עשיית מלאכה. כל העניין הוא מראית העין. גם א

העיקר הוא שלא יראה שהוא נותן לנכרי לכבס בשבת, כי אין זה ראוי. הבנה זו מקבלת 

חיזוק מדברי רשב"ג מיד לאחר מכן "נוהגין היו בית אבא שהיו נותנין כלי לבן לכובס נכרי 

ינה אלא שלשה ימים קודם לשבת". מדובר כאן על מנהג גרידא. כל הבעיה מלכתחילה א

 ולהחמיר פחות. מצד מראית העין, וביחס למראית העין ניתן להחמיר יותר

כל האיסור בפרישת מצודות  – לאור משנה זו, יש להבין גם את המשניות הקודמות

מבעוד יום הוא כאשר אין אפשרות שיצודו מבעוד יום. אין בעיה שהצידה תהיה בשבת, 

ם השבת, אחרת יש בעיה של מראית אבל צריך שתהיה אפשרות שהצידה תהיה קוד

העין. בניגוד למכילתא, בית שמאי מודים לבית הלל ששביתה ממלאכה היא דווקא 

מפעולה אקטיבית. מה שנעשה לאחר מכן בעקבות פעולת האדם, הוא לכל היותר בעיה 

 של מראית העין.

 השוואת משנת פרק "כירה" עם התוספתא

 פרק כירה. והתוספתא שלהמשנה  לענייננו הואמקור נוסף שחשוב 

מהו  ,השאלה שצריכה להשאל היאל. קיימים שני מרכיבים: סוגי תנורים, בישו 9במשניות

מתמודדת עמה בשבת. האם הבעיה  הנושא המרכזי של המשנה: סוגי תנורים או בישול

כגון: הבערה, )ווצר בעקבות תנורים בעיתיים בשבת יהמשנה היא איסורים שיכולים לה

 . או שמא עיקר ההתמודדות של המשנה היא בשאלת הבישול בשבת.(כיבוי וכו'

היא  אך מיד ,משנה א' אמנם פותחת בהגדרת סוג התנור "כירה שהסיקוה בקש ובגבבא"

י מחלוקות של בית שמאי תדנה בנתינה על אותה כירה. לאחר מכן מופיעים במשנה ש

 

 . להלן כל המשניות של פרק "כירה" )שבת פ"ג(:9

 את שיתן עד או שיגרוף עד יתן לא ובעצים בגפת תבשיל עליה נותנים ובגבבא בקש שהסיקוה כירה[ א]

 אבל נוטלין אומרים שמאי בית ותבשיל חמין אומרים הלל ובית תבשיל לא אבל חמין אומרים ש"ב האפר

 מעל בין מתוכו בין יתן לא ובגבבא בקש שהסיקוהו תנור. ]ב[ מחזירין אף אומרים הלל ובית מחזירין לא

 בצד ביצה תניןנו אין[ ג]. כתנור הוא הרי ובעצים בגפת ככיריים זה הרי ובגבבא בקש שהסיקוהו כופח גביו

 בשביל דרכים ובאבק בחול יטמיננה ולא מתיר יוסי ורבי בסודרין יפקיענה ולא שתתגלגל בשביל המיחם

 אם חכמים להן אמרו חמין של אמה לתוך צונן של סלון והביאו טבריא אנשי שעשו מעשה[ ד]. שתצלה

 ברחיצה אסורים טוב ביום שהוחמו כחמין טוב ביום ובשתיה ברחיצה אסורין בשבת שהוחמו כחמין בשבת

 המיחם[ ה]. ממנה שותין אין שגרופה פי על אף אנטיכי בשבת הימנו שותין הגרוף מוליאר בשתיה ומותרין

 והקדרה האילפס להפשירן כדי הכוס לתוך או לתוכו הוא נותן אבל שיחמו בשביל צונן לתוכו יתן לא שפינהו

 לכל אומר יהודה רבי התמחוי לתוך או הקערה לתוך הוא נותן אבל תבלין לתוכן יתן לא מרותחין שהעבירן

 יום מבעוד נותנו ואם השמן את בו לקבל הנר תחת כלי נותנין אין[ ו]. וציר חומץ בו שיש מדבר חוץ נותן הוא

 הנרות כל אומר שמעון' ר ישן לא אבל חדש נר מטלטלין המוכן מן שאינו לפי ממנו ניאותין ואין מותר

 שהוא מפני מים לתוכו יתן ולא נצוצות לקבל הנר תחת כלי נותנין בשבת הדולק רהנ מן חוץ מטלטלין

 .מכבה
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חלוקת הראשונה קשורה ולא לתנורים. המ ,לבישול ותי המחלוקות קשורתובית הלל. ש

. והמחלוקת השניה קשורה לאופן הנתינה על גבי התנור (חמין ותבשיל)לסוג התבשיל 

מתוכו ). גם בהמשך הפרק ממשיכים לדון בנתינה ובאופן הנתינה בתנור (נטילה וחזרה)

המשנה עוסקת בסילון של צונן ובביצה שהתבשלו בשבת.  ,. לאחר מכן(או מעל גביו

לסוג התנור יש השלכות ו ,א בישול בשבתומשנה ההעקרי בנושא הש ,נראהמתוך כך 

מרחיבה אין היא המשנה גם מתעסקת בסוגי התנורים. אך וזו הסיבה ש ,בנוגע לבישול

 .בעניינים יתר על המידה

משתמשת בביטוי "קיום". לא  10התוספתא ,שמשתמשת בביטוי "נתינה" ,לעומת המשנה

על התנור. התבשיל כבר מצוי אלא  ,ל גבי התנורמדובר על מעשה אקטיבי של נתינה ע

התוספתא מרחיבה הרבה יותר בסוגי התנורים. היא מרחיבה בהגדרת "גרוף  בנוסף,

ים המתאימות אחת ישני כיר)וכן מביאה מקרים נוספים של תנורים יוצאי דופן  ,וקטום"

א בעיקר תוספתהנראה ש ,. בניגוד למשנה(גרופה וקטומה ואחת שאינה גרופה וקטומה

נראה  .(נתינהל )ולפיכך אין כלל התייחסות מרחיבה בסוגי התנורים ולא בפעולת הבישול

. או שהתוספתא מתמודדת עם האיסורים הנובעים מהתנורים ולא עם פעולת הבישול

 בלשון אחרת, העיסוק בתנורים מעביר את המוקד ממלאכת בישול למלאכת הבערה.

 ה והטמנהבעניין השהייה, חזר ראסוגיות הגמ

דנה בדיני השהיה, חזרה והטמנה, כל האמור לעיל קיים ברקע. מצד אחד  ראכאשר הגמ

קיימת ברקע האפשרות שזוהי מלאכה של ממש )כפי שעולה מהמכילתא דרשב"י, ואולי 

גם מהמשניות בפרק "כירה"(. מצד שני, קיימת האפשרות שכל האיסור איננו בגדר של 

גזירה, למשל איסור של מראית העין )כפי שעולה  "עשיית מלאכה" אלא רק סוג של

מהמשניות בפרק א'(. בתוך האיסור של מראית העין ניתן ללכת לכיוון של בישול )כפי 

שעולה מהמשניות בפרק "כירה"(, מאידך אפשר להסביר שכל האיסור קשור לגזירה 

סוגיות, משום הבערה )כפי שעולה מתוך התוספתא(. בגוף המאמר נביא את העולה מן ה

 והרוצה לעיין בסוגיות עצמן יעיין בנספח למאמר.

 

 (:ב פרק( ליברמן) שבת מסכת. להלן התוספתא )10

 גחלים[ יב. ]וקטומה גרופה שתהא עד עליה מקיימין ואין לה סומכין ובעצים בגפת שהסיקוה כירה[ יא]

 גרופה אחת המתאימות כירים שתי[ יג. ]כקטומות הן הרי פשתן של נעורת עליהם שהדליק או שעממו

 גרופה שאינה גבי על מקימין ואין] וקטומה גרופה גבי על מקיימין וקטומה גרופה שאינה ואחת וקטומה

 עקר תבשיל לא אבל חמין' או הלל ובית כלום עליה מקיימין אין' או שמיי בית עליה מקיימין הן ומה[ וקטומה

 ובית תבשיל לא אבל חמין' אומ שמיי בית' אומ יהודה' ר מאיר' ר דברי זיריח שלא מודים הכל המחם את

 כירה גבי על תבשיל השכח[ יד. ]יחזיר' אומ הלל ובית יחזיר לא' או שמיי בית עקר ותבשיל חמין' או הלל

 שלא וחמין צרכו כל בשל שלא בתבשיל' אמורי דברים במי יאכל לא במזיד יאכל בשוגג היום עליו וקדש

 חמין' אומ יהודה' ר מותרין אילו הרי צרכן כל שהוחמו וחמין צרכו כל שבשל תבשיל אבל צרכן כל מוהוח

 כגון לו ויפה המצטמק כל צרכו כל שבשל תבשיל אבל להם שרע מפני מותרין אילו הרי צרכן כל שהוחמו

 .מותר לו ורע המצטמק וכל אסור טרוף ובשר ופול כרוב
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 . גזירת "שמא יחתה" בעקבות דעתו של אדם1

הגמרא )שבת יח, ב( מחפשת טעם לאיסור למלא קדרה בעססיות ותורמסין בתוך התנור 

ערב שבת עם חשיכה, וכן טעם לאיסור למלא חבית במים ולהניחה בתנור ערב שבת עם 

ביאה הגמרא הוא: "גזירה שמא יחתה בגחלים". בשלב זה, כאשר חשיכה. הטעם אותו מ

הגמרא מציגה את הגזירה, ניתן להבין את הגזירה כגזירה עצמאית, בדומה לגזירות 

. 11אחרות. כלומר, אסור להשהות בשבת על גבי כירה, לא משנה באיזה מקרה מדובר

לגזור". אמנם, אין חשש על פי הסבר זה מובנת הקושיה שם: "אי הכי מוגמר וגופרית נמי 

של חיתוי במוגמר ובגפרית, ובכל זאת הגמ' רוצה לאסור במקרים אלו בגלל גזירה "שמא 

 יחתה בגחלים".

הגמרא מתרצת שלא אוסרים במוגמר וגופרית "דאי מחתי סליק בהו קיטרא וקשי להו". 

ה בגלל אם יפתח בשביל לחתות יכנס עשן וזה ילכלך ויזיק לבגדים. אין חשש שהוא יחת

סיבה מציאותית, שמא יווצר נזק בתהליך החיתוי. הגמרא מחדשת, שהגזירה היא דווקא 

כאשר יש מקום לחשש במציאות. בניגוד להווה אמינא שהגזירה אוסרת בכל מקרה, 

 הגמרא מצמצמת את הגזירה דווקא למקרים בהם יש חשש של ממש.

יחתה בגחלים, האי  בהמשך הסוגיה הגמרא אומרת "והשתא דאמר מר גזירה שמא

קדרה חייתא שרי לאנוחה ערב שבת עם חשיכה בתנורא. מאי טעמא? כיון דלא חזי 

לאורתא אסוחי מסח דעתיה מיניה ולא אתי לחתויי גחלים". סברא זו היא סברא מחודשת 

במיוחד. היא תולה את כל הגזירה ביחס לדעתו של האדם. ברגע שיש היסח הדעת 

קיימת. ההיתר לא קשור לשוני מהותי במציאות, אלא לשוני מהחיתוי, הגזירה כבר לא 

 בדעתו של האדם.

סברא זו, שתולה את הגזירה של "שמא יחתה" בדעתו של האדם מקבלת אף הרחבה: 

"ואי שדא ביה גרמא חייא שפיר דמי". אם מניח בתוך התבשיל חתיכת בשר חיה, למרות 

איננה קיימת. מבחינה מציאותית,  שכל התבשיל איננו חי, בכל זאת גזירת "שמא יחתה"

הרי יש כאן תבשיל ששייך בו חיתוי, אבל בכל זאת בגלל שהניח בתוכו חתיכה אחת של 

בשר חי גילה שדעתו לא לחתות את התבשיל. דעתו של האדם יכולה לנטרל את גזירת 

 "שמא יחתה". מספיק היכר כלשהו שאין בדעתו לחתות והתבשיל מותר.

ת עוד שתי סברות לביטול גזירת "שמא יחתה". הסברא הראשונה: בסוף הסוגיה מופיעו

סוג הבשר. בשר גדי קשה לו הרוח כאשר פותחים את התנור ולכן אין לחשוש לחיתוי. 

סברא זו היא המשך של העקרון האמור לעיל ביחס למוגמר וגופרית. זו סברא מציאותית 

הסברא השניה: "שריק"  שמעמידה את החיתוי כדבר שמזיק יותר מאשר שהוא מועיל.

כלומר טח בטיט את פי התנור. סברא זו ניתן להבין כסברא שדומה לסברא הקודמת, 

סברא במציאות. בפועל הוא לא יכול לחתות כל עוד פי התנור סתום. אמנם, ניתן להבין 

את הסברא של "שריק" גם כסברא שקשורה להיכר. אכן ניתן להוריד את הטיט, לפתוח 

ות. אבל אין זו הנקודה. ברגע שיש גילוי דעת מצד האדם שהוא הסיח את התנור ולחת

 

רה גם לאחר שבטל הטעם לא בטל הגזירה. הגזירה מקבלת מעמד . סברא זו דומה לסברא שגזי11

 עצמאי.
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דעתו מהתבשיל, כבר לא צריך לחשוש לגזירת "שמא יחתה". הטיחה של פי התנור יש 

בה גילוי דעת שמסיח דעתו. הגמ' מסכמת שגזירת "שמא יחתה" עומדת ביחס ישיר עם 

חת פי התנור מועילה לנטרל דעתו של אדם. כשם שנתינת חתיכת בשר חי מועילה, כך טי

 .12את הגזירה

 . גמרא בתחילת פרק "כירה"2

הסוגיה פותחת בספק שיש לה בהבנת המשנה. הספק הוא, האם מדובר במשנה 

ב"החזרה" או ב"השהיה". אם מדובר בהשהיה, אסור להשהות על כירה שאינה גרופה 

משנה מדברת על לעומת זאת, אם ה וקטומה, גם אם התבשיל הגיע למאכל בן דרוסאי.

"החזרה", הרי להשהות בכירה לא גרופה וקטומה מותר, גם כאשר לא הגיע למאכל בן 

סאי. הגמרא בהמשך מנסה להכריע בספק. אלא שהעיקר חסר מן הספר: מה הבעיה ודר

 בהחזרה? מה הבעיה בהשהיה בכירה שאינה גרופה וקטומה?

עלה העלנו כמה כיוונים לאור האמור לעיל, בכלל לא ברור מהו מוקד הבעיה. למ

אפשריים לאסור השהיה. ממכילתא דרשב"י עולה ש"כל מלאכתך תהיה עשויה" מבעוד 

יום. אם התבשיל לא מבושל )לפחות כבן דרוסאי( קודם השבת הרי זה כ"עושה מלאכה" 

בשבת. כלומר, לאור המכילתא הדיון בגמ' הוא ממש ספק בגדרי איסור מלאכה בבישול. 

של  בשבת נחשבת למלאכת בישול, או שמא גם בהשהיה יש בעיה האם רק "החזרה"

 בישול.

לעומת זאת, אפשר להסביר שכל הבעיה היא במראית העין, ובלשון רש"י: "מחזי 

כמבשל". אין זו בעיה של מלאכת מבשל, שהרי בהשהיה איננו עושה שום מעשה בפועל, 

סוגיה מבינה בדומה וגם בהחזרה הרי התבשיל מבושל לפחות כמאכל בן דרוסאי. ה

למשניות בפרק ראשון, שהדיון הוא ברמת "מראית העין". אמנם אין כאן בישול, אבל זה 

 נראה כמו מבשל.

אפשרות שלישית היא, להשוות בין הסוגיה בתחילת פרק כירה לסוגיה בדף יח, ב. גם 

כאן מתמודדים עם גזירת "שמא יחתה". אם משווים בין הסוגיה בדף יח לסוגיית 

תיחה של פרק כירה יש צורך "ליישר קו" בין שתי הסוגיות. בדף יח משתמשים הפ

במושגים "בשיל" ו"לא בשיל". לעומת זאת בפרק כירה משתמשים בגדר של "מאכל בן 

 .13דורסאי"

מעבר לעובדה שהמושגים הקיימים בדף יח והמושגים הקיימים בתחילת פרק "כירה" 

"שמא יחתה" הינה גזירה חיצונית למלאכת  אינם דומים, יש קושי נוסף. הגזירה של

מבשל. "שמא יחתה" הוא חשש שקשור למלאכת "הבערה", אלא שהוא בא לידי ביטוי 

במלאכת בישול. לעומת זאת, פרק "כירה" עוסק בנושאים ששייכים לבישול. הגזירה של 

"שמא יחתה" לא תעלה מאליה וכלל אינה מתבקשת מתוך המהלך ההגיוני של ריש פרק 

 

. עיין לקמן בשיטת הרמ"א ביחס להטמנה. מוכח משיטת הרמ"א בהטמנה שהוא מבין את הסברא של 12

 "שריק" כפי ההצעה השניה שהעלתי.

 ן רנג.. הבית יוסף מתמודד עם הפער בין הגדרים של דף יח לגדרים של פרק כירה, בתחילת סימ13
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ירה. אם כל הדיון קשור לגזירת "שמא יחתה" היה מן הראוי שהגמרא תאמר זאת כ

 במפורש.

יתר על כן, הגמרא דנה )שבת לז, ב( בתבשיל ש"שמצטמק ויפה לו". השאלה היא, האם 

מותר להשהות תבשיל שבושל כל צורכו והבישול גורם לו להצטמק, אלא שההצטמקות 

שאלה בהלכות בישול: האם יש איסור של בישול יפה לו. בקריאה פשוטה, שאלה זו היא 

ב"מצטמק ויפה לו". מצד אחד, התבשיל כבר בושל כל צרכו, ומאידך הבישול משביח את 

 .14התבשיל

שאלה נוספת שמופיעה בגמרא )שבת לח, ב( היא: "שכח קדירה על גבי כירה ובשלה 

לדין  בשבת, מהו?". רב חייא בר אבא )שם( מדמה מקרה זה של השהיה בשוגג

"המבשל בשבת בשוגג". אמנם, להלכה הוא מחלק בין בישול בשוגג להשהיה בשוגג, אך 

הסברה לאסור בהשהיה, ברמת העיקרון, נובעת מהדמיון לבישול בשבת. רב חייא בר 

אבא מבין, שהשהיה היא סניף במלאכת בישול, לכן ניתן גם ללמוד מאחד על השני. אם 

גזירת "שמא יחתה", לא שייך ללמוד דין זה ממבשל כל האיסור של השהיה היה קשור ל

 בשבת.

מכל האמור לעיל נראה, שהגמרא בתחילת פרק כירה מבינה שדיני "השהיה" ו"החזרה" 

קשורים למלאכת מבשל )אופה(. אמנם, אין צורך לומר שמשהה בשבת הוא מבשל, וניתן 

של", במובן להסביר שזה מעין נספח למלאכה עצמה. זהו איסור משום "מחזי כמב

. אין זו רק בעיה של מראית העין, אלא בעיה ממשית של 15החמור של "מחזי כמבשל"

בישול. יש לאיסור השהיה זיקה לאיסור הבסיסי של בישול. ההשהיה מזכירה את הבישול 

האסור מן התורה, ולכן אף היא אסורה. ניתן להציג את איסור השהיה כאיסור בישול 

 החמור, אך

 .16"מקורו "מדרבנן

לסיכום, עולות כאן שתי סוגיות שעוסקות בדיני השהיה והחזרה. ההבנה העולה משתי 

הסוגיות שונה. ההבנה שעולה מן הסוגיה בדף יח קשורה לגזירת "שמא יחתה", כלומר 

. לעומת זאת, מן הגמרא בתחילת פרק "כירה" עולה, שיש 17גזירה משום מלאכת הבערה

אינן עולים בקנה אחד, וישנם ביניהם גם הבדלים . הסוגיות 18בעיה מצד מלאכת בישול

בהלכה למעשה )למשל: שיעור הבישול שמתיר בדף יח, ושיעור הבישול שמתיר בפרק 

 כירה(.
 

. הראשונים במקום )עיין רש"י( מתעקשים לפרש את הסוגיה כהמשך לגזירת "שמא יחתה". לכן הם 14

מסבירים שכל הסברא להקל במצטמק ויפה לו היא, שלא חוששים שיחתה בגחלים כאשר התבשיל כבר 

 בושל כל צורכו אלא שהוא מצטמק ויפה לו.

שני הסברים לאיסור, ההסבר השני שלו הוא "מחזי . רש"י על המשנה ד"ה "אבל לא תבשיל" מציע 15

 כמבשל".

. בצורה דומה ניתן להבין את המכילתא דרשב"י. אין צורך להסביר בצורה קיצונית, שבית שמאי סוברים 16

 שיש זהות בין השהיה לבישול בשבת, אלא מדובר על סוג של "מחזי כמבשל" רציני, מעין בישול מדרבנן.

ספתא שעוסקת בסוגי תנורים. גם מהתוספתא שהובאה לעיל עולה שהבעיה . הבנה זו דומה לתו17

 קשורה להבערה.

 . הבנה זו מזכירה את מה שעולה מתוך המשניות בפרק כירה, שהבעיה היא בבישול.18
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 שיטת הרמ"א

מתוך הגמרות עולה, שישנם שלשה מעשים בעיתיים: השהיה, החזרה והטמנה. הדבר 

ת אלו, היא הפסיקה לכל אורך הדרך, בפסקיו בהלכו 19הבולט בהתייחסות של הרמ"א

לקולא. כבר מעובדה זו יש מקום לטעון שהרמ"א הוא שיטתי, ויש לו הבנה מסוימת 

המנחה את פסיקתו. כמו כן, יש לשער שהרמ"א מבין שדינים אלו אינם שייכים למלאכת 

בישול גופא, לפי שאם היה מדובר על איסורי דאורייתא )כגון בישול( מן הראוי היה 

 . 20להחמיר

 רמ"א בהשהיהשיטת ה

הגמרא בפרק כירה מסתפקת, האם המשנה עוסקת בהחזרה או בהשהיה. בעקבות 

. הרמ"א פוסק לקולא, ומתיר 21הגמרא, ישנה מחלוקת ראשונים כיצד לפסוק בסוגיה

להשהות על גבי כירה תבשיל שהגיע למאכל בן דרוסאי, אבל לא מבושל כל צרכו או 

 שמצטמק ויפה לו.

יתר של הגמרא בשתי כירות המתאימות זו לזו, ודופן של חרס הרמ"א גם מזכיר את הה

ביניהם. האחת גרופה וקטומה, והאחת לא גרופה וקטומה. מותר להניח כירה על גבי 

 כירה גרופה וקטומה, למרות שמוסיף הבל מהכירה שאינה

 .22גרופה וקטומה

ורים של זמן כמו כן, הרמ"א מציין את שיטת הר"ן שהתנורים שלנו דינם ככירה ולא כתנ

 המשנה.

בסוף סימן רנד מביא הרמ"א סברא נוספת להיתר בהשהיה: "הגה. וכל זה בתנור שאינו 

טוח בטיט, אבל אם הוא טוח בטיט, או שאינו אופה לצורך שבת רק למוצאי שבת דיש לו 

מותר, דלא גזרינן בכי האי גוונא שמא יחתה". ברגע שהתנור טוח בטיט  – זמן לאפותו

השהיה. כל האיסור של השהיה הוא שמא יחתה, החשש לא קיים כאשר אין איסור 

התנור טוח בטיט. אלא שנראה שהרמ"א אף מרחיק לכת יותר. גם במקרה שאופה לחם 

לצורך מוצאי שבת, כיוון שאין דעתו לצורך השבת אין לחשוש שמא יחתה. למרות שלא 

שהיה קשור לדעתו של . כל האיסור של ה23עשה היכר במציאות מותר בכל זאת להשהות

 האדם. ברגע שברור שאין בדעתו של האדם לחתות מותר להשהות.

 

 . ראה שו"ע או"ח סימנים: רנג, רנד, רנז, רנט ושיח.19

בין בישול דאו' להשהיה, החזרה  . הוכחה לדבר שהרמ"א מחמיר בדין בישול מדאורייתא ומבחין20

והטמנה מופיע בדברי הרמ"א בסוף רנט. הרמ"א מחמיר מאוד ולא מתיר אפילו לגוי לחזור ולסתום את 

התנור בלילה כאשר התבשיל לא מבושל כל צרכו כי חוששים לבישול. לעומת זאת בכל המקרים האמורים 

 לעיל הרמ"א מיקל בכל מיני אופנים אף לא על ידי גוי.

 . הרי"ף והרמב"ם פסקו לחומרא שמדובר בהשהיה ורש"י ור"י פסקו לקולא שמדובר בהחזרה.21

. בדין זה קשה לומר שהשו"ע חולק על הרמ"א שהרי זה ממש דינא דגמ' אלא שנראה שדין זה לא 22

 עקרוני בשיטת השו"ע, בניגוד לשיטת הרמ"א שהלכה זו מהווה אבן יסוד בשיטתו, כפי שיבואר לקמן.

. חשוב להעיר, שהמגן אברהם במקום )ס"ק כ( מסייג את דברי הרמ"א ואומר שמדובר דווקא במקרה 23

שיש לו כבר מזון שלוש סעודות, ואם כן אסור לרדות את הפת גם אם נמלך בדעתו ורוצה את הפת לצורך 
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נראה שהרמ"א פוסק כמו הסוגיה בדף יח ואף לוקח את מסקנת הסוגיה בצורה המוקצנת 

שלה. הוא תולה את כל הגזירה של "שמא יחתה" בדעתו של האדם )כפי שהסברנו 

ה רואים שהרמ"א קרא את הסוגיה בדף לעיל(, העיקר הוא שיהיה היסח הדעת. בשלב ז

יח כפי שהוצג לעיל. גם להבנת הרמ"א ישנה התקדמות בתוך מהלך הסוגיה. הגמרא 

מתחילה מגזירה שלכאורה תמיד קיימת לאחר מכן מחדשת הגמרא שמעשה מסוים יכול 

לבטל את הגזירה ובסוף הגמרא מרחיקה לכת ואף מחדשת שמספיק דעתו של אדם גם 

 בלי מעשה.

פי זה גם מובן מדוע הרמ"א טרח לכתוב את המקרה של שתי כירות המתאימות זו לזו. ל

למרות שמוסיף הבל והחיתוי בגחלים יועיל לתבשיל, בכל זאת הרמ"א מבין שמותר 

להניח את התבשיל על הכירה שגרופה וקטומה. הרי בזה שהניח את התבשיל על הכירה 

 .24חליםלחתות בג שגרופה וקטומה גילה שאין בדעתו

כמו כן, העובדה שהרמ"א פסק כשיטת המקילים בהשהיה ומתיר להשהות תבשיל 

שהגיע למאכל בן דורסאי מובן לאור האמור לעיל. ברגע שהתבשיל הגיע למאכל בן 

 דורסאי הרי עיקר הבישול נעשה וממילא אין לחשוש

 שיחתה בגחלים.

יע למאכל בן דורסאי הרמ"א לא חושש להשהיה מצד מלאכת בישול. ברגע שהתבשיל הג

אין בעיה אמיתית של בישול )בניגוד למה שעולה מהסוגיה בתחילת פרק "כירה"(. הדבר 

שממנו הרמ"א כן חושש זה גזירת "שמא יחתה", מהסוגיה בדף יח'. אלא שהגמרא 

בעצמה תולה את הגזירה בדעתו של אדם. לכן הרמ"א יכול למצא כל מיני דרכים בהם 

 רגע שברור שאין בדעתו של האדם לחתות הרי זה מותר.ניתן להתיר השהיה. ב

 שיטת הרמ"א בהחזרה

בניגוד לשו"ע שתמיד חושש להחזרה, הרמ"א פוסק שכל האיסור שחכמים גזרו בהחזרה 

זה דווקא כאשר נטל את הכירה בערב שבת והחזיר את הכירה בתוך השבת. אבל אם 

. הרמ"א הופך 25שאסרו חכמים נטל והחזיר את הכירה בתוך השבת אין זה בכלל החזרה

את איסור החזרה לאיסור מאוד ספציפי שברוב המקרים הוא בכלל לא רלוונטי. איסור 

 החזרה כמעט לא קיים לפי הרמ"א.

גם בהחזרה, נראה לפי הרמ"א שהסוגיה העקרית היא הסוגיה של דף יח. את הגמרא 

א פוסק בצורה גורפת בפרק כירה הוא מקבל רק באופן חלקי מאוד. הדבר היחיד שהרמ"

זו הגזירה של "שמא יחתה". ההרחבה של איסור בישול מפרק "כירה" לא מתקבלת לפי 

שיטת הרמ"א. לכן האיסור של החזרה, ברמת העקרון, לא קיים. אלא שבכל זאת הרמ"א 

 

ר המגן שבת. ואם כן בתנורים שלנו שאין איסור רדיה אין היתר בפת שהניח לצורך מוצאי שבת. כלומ

אברהם דורש משהו של ממש שימנע מהאדם להוציא את הפת בשבת. הוא לא סומך על דעתו של אדם. 

 ברם גם המגן אברהם מודה שמדובר במקרה שאין שום היכר או סייג בתנור בעצמו.

 . עיין באגרות משה או"ח חלק רביעי סימן ס, שגם מסביר בדומה לרמ"א את הסברא של "שמא יחתה".24

 יין בערוך השולחן סימן רנג סעיף יט שכך מבין את דברי הרמ"א, זה כלל לא בגדר החזרה שאסרו. . וע25
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לא דוחה לגמרי את הסוגיה של פרק כירה ונותן לה מקום מאוד מסוים, דווקא במקרה 

 רב שבת ומחזיר לאחר כניסת שבת.שהוריד מהכירה בע

 שיטת הרמ"א בהטמנה

השו"ע אוסר משום הטמנה ברגע שהקדירה נוגעת בגחלים. אולם הרמ"א סובר שכל עוד 

שהקדירה מגולה מלמעלה אין זה נחשב להטמנה. הטמנה זה דווקא כאשר כל הקדירה 

כל עוד  עטופה והכיסוי נוגע בה. כמו כן הרמ"א מתיר בתנור שאפו בו מבעוד יום

מביא הרמ"א יש אומרים שאם שכח והטמין בשוגג  ,שהתבשיל לא נצטנן לגמרי. כמו כן

 מותר לאכול. בדבר המוסיף הבל

בדומה לשיטת הרמ"א בדיני החזרה, הרמ"א מצמצם את דיני הטמנה דווקא למקרה 

ספציפי. וכן אם עבר בשוגג יש מקום להתיר. שהרי כאמור, אין בעיה אמיתית של בישול 

 בהטמנה.

הרמ"א מביא את המנהג שמשווה בין השהיה להטמנה וכשם שהרמ"א מתיר  ,בנוסף

בהשהיה להשהות בשר חי או מבושל כל צרכו כך הוא מתיר בהטמנה. כמו כן הוא מזכיר 

דעה שמתירה להטמין אם האוכל הוא בשביל מחר ולא בשביל הלילה. וכן הוא מזכיר את 

פי התנור בטיט. כל הדינים האלו נובעים מההשוואה המנהג שמטמינים בתנור וטחים את 

שהרמ"א עושה בין השהיה להטמנה. כשם שכל הבעיה בהשהיה היא "שמא יחתה" וכל 

החשש תלוי דווקא בדעתו של אדם. כמו כן גם בהטמנה כל העניין בסיכומו של חשבון 

לחתות.  מגיע לגזירה של "שמא יחתה" ואת הגזירה מבטלים כאשר יודעים שאין בדעתו

לרמ"א יש רק בעיה אחת והיא בעיית "שמא יחתה" בהשהיה. הטמנה זה פשוט שיכפול 

 .26של דיני השהיה

לסיכום: מפסקי הרמ"א בהשהיה, החזרה והטמנה עולה, שהרמ"א קרא את שתי 

הסוגיות והבין שהסוגיות שונות זו מזו. הוא אף סבר שאם מקבלים את אחד מהסוגיות 

וק את הסוגיה השניה, בצורה גורפת. לכן הרמ"א לא מקבל את להלכה לא ניתן גם לפס

הרעיון של הרחבת מלאכת בישול גם לפעולות אלו. הרמ"א כמעט דוחה לגמרי את 

הסוגיה בפרק "כירה" אבל מקבל את הסוגיה בדף יח. הבעיה בפעולות אלו היא הגזירה 

בהשהיה, החזרה יכול להקל  של שמא יחתה. ברגע שאין בעיה של "שמא יחתה" הרמ"א

 והטמנה.

 השוואת שיטת הרמ"א לשיטת השלחן ערוך

נעמוד בקצרה על הקשיים שבשיטת השו"ע. ראשית, השו"ע מחמיר באיסור השהיה, 

כיוון שהוא לא סומך על הסברא התולה את הכל בדעתו של האדם. עם זאת, הגזירה של 

הטמנה, כלומר: לא השהייה היא עדיין "שמא יחתה". בנוסף, השו"ע מחמיר בהחזרה ו

 

. עניין נוסף שקיים אצל הרמ"א בדיני הטמנה זה המנהג שהיו מטמינים וכפי שהוא טורח לומר בסוף 26

שאינו מאמין  דיני הטמנה "ומצוה להטמין בשבת כדי שיאכל חמין בשבת כי זה מכבוד ועונג השבת וכל מי

 בדברי החכמים ואוסר אכילת חמין בשבת, חיישינן שמא אפיקורס הוא.
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מדובר רק בגזירה מדרבנן, אלא, כפי שעולה מהגמרא בפרק כירה, זוהי בעייה של 

בישול, או "מחזי כמבשל". אם כן, השו"ע לוקח להלכה גם את הסוגיה של "שמא יחתה" 

וגם את הסוגיה מפרק "כירה". לפיכך, מהשו"ע לא ברור אם הוא שיטתי, ועם איזו הבנה 

אין בדבריו מסקנה העולה מן הסוגיות, ואין שיטה בה הוא הולך, אלא הוא הולך. נראה ש

 הוא מכניס להלכה את כל הסוגיות.

 ההשלכות שיש ללימוד הרמ"א באופן הנזכר

נו טענה למדנית גרידא, אלא טענה בעלת השלכות מעשיות על צורת נכל האמור לעיל אי

 הלימוד.

בעקבות המחלוקות השונות שיש אם אכן הרמ"א אינו רק אוסף של פסקים שנוצרים 

בראשונים, אלא יש לרמ"א שיטה עקבית בהלכה, יש ללמוד את הרמ"א כיצירה עצמאית. 

כמו שאפשר לקרוא את דברי השו"ע לבד, כך יש לקרוא את דברי הרמ"א לבד. אין 

לקרוא את הרמ"א כהמשך לדברי השו"ע, כהערות והסתייגויות על פסקי השו"ע. אמנם 

ל גבי השו"ע אבל אין לראות את השו"ע כעיקר ואת הרמ"א כנספח. אלא הרמ"א כתוב ע

. היצירה של הרמ"א עומדת כנגד 27ישנן שתי יצירות שכל אחת מהן עומדת בזכות עצמה

השו"ע. לא רק מבחינה הזו שיש לו מחלוקות נקודתיות על השו"ע אלא הוא מציג גישה 

ה. ולא זו בלבד, יש לו אף אמירה אחרת לגמרי. הוא גורס שיטה משלו לכל אורך הסוגי

עקרונית מזו: פוסקים הלכה לא אחרי שיכלול שיטות הראשונים אלא מתוך לימוד 

. ניתן לומר שהרמ"א הוא ה"איפכא מסתברא" של השו"ע, כמעט בכל 28הסוגיות

 המישורים.

 

. בהקשר זה חשוב לציין עובדה היסטורית ביצירת החיבור של הרמ"א. את החיבור "דרכי משה הארוך" 27

כתב הרמ"א עוד קודם שנודע לו על החיבור של הבית יוסף. כאשר הוא גילה את ה"בית יוסף" והוא ראה 

וא מתקבל בקרב עם ישראל, הוא החליט לכתוב על גבי ה"בית יוסף את ה"דרכי משה הקצר". כמו כן שה

הוא כתב על גבי השולחן ערוך את ה"מפה". מלכתחילה הרמ"א התכוון להוציא חיבור עצמאי לגמרי, אלא 

ם ספרים שכבר יצא לאור הבית יוסף והשולחן ערוך. הרמ"א סבר שאמנם הבית יוסף והשולחן ערוך הינ

טובים אך כלל לא מספקים, לרמ"א היו כמה הסתייגויות מהשולחן ערוך. לכן מצד אחד הוא כתב את 

החיבור שלו עליהם אך יחד עם זה ברור שזה חיבור לעצמו )על פירוט של הבעיות שיש לרמ"א עם דרך 

 הפסיקה בבית יוסף ובשולחן ערוך עיין בהקדמה לדרכי משה(.

הרמ"א מנמק בהקדמה שלו מדוע הוא כותב את חיבורו על גבי הטור. הוא מסביר כמו כן, חשוב להעיר ש

שהטור קרוב מאוד לדברי אביו הרא"ש. הרא"ש הוא הראשון החשוב ביותר שאותו למדו בצמוד לגמרא 

במקומות בהם למד הרמ"א. הרמ"א רואה קשר מובהק בין חיבורו ושיטתו הלמדנית וההלכתית לבין 

לכתית של הרא"ש, וממילא לשאר בעלי התוספות. לעומת הבית יוסף, שראה בטור שיטתו הלמדנית והה

רק ספר המלקט בצורה טובה את השיטות השונות, ראה הרמ"א קירבה של ממש בינו לבין הרא"ש ולבנו 

 הטור. 

. בהקדמת הבית יוסף מסביר הר"י קארו את צורת פסיקתו בהלכה. יש לו שלשה עמודי הוראה: הרי"ף, 28

ב"ם והרא"ש, ובאופן כללי הוא מכריע לפי דעת הרוב. הרמ"א איננו הולך בהכרח על פי רוב, ובנוסף הרמ

הוא מתייחס לגמרא ולא רק לשיטות הראשונים. נראה, כי הדבר העקרוני לשיטת הרמ"א הוא, שיהיה לו 

 פשט טוב בסוגיה.
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השלכה נוספת שיש לכל האמור לעיל היא שכאשר לומדים רמ"א יש ללמוד אותו יחד עם 

. כיוון שיש קשר ישיר בין פסיקת הרמ"א לגמרא, והמסקנות של הרמ"א נובעות הגמרא

מהמסקנות של הגמרא, יש צורך ללמוד את הרמ"א יחד עם הגמרא. בשביל להבין את 

הרמ"א כראוי יש להבין את הסוגיה בגמרא כראוי. זה לא מספיק ללמוד את הראשונים 

אשונים הרמ"א פסק?" אלא צריך גם על הסוגיה ולשאול את השאלה "כאיזה אחד מן הר

לשאול "איך הרמ"א הבין את הגמרא?". אמנם חשוב לראות גם את הראשונים, אך 

המוקד בראשונים זה ההבנה שלהם בגמרא ולא השיטה שלהם להלכה. אם הקריאה של 

ראשון מסוים נראית לרמ"א הוא יקבל את דעתו להלכה. לא בגלל שיטת הראשון בהלכה 

 .29בנה של הראשון בסוגיה נראית לרמ"א כנכונהאלא בגלל שהה

המסקנה החשובה ביותר שעולה ביחס לרמ"א הוא שגם הרמ"א הוא פרשן על הגמרא. 

בניגוד לנושאי כלים, היה מקום לומר שהרמ"א לא כתב חיבור שלם אלא רק קובץ של 

פסקים. כיון שרק מדובר באוסף פסקים, אין לקשר בין שיטת הרמ"א בהלכה לבין 

גמרא. הרמ"א הינו חיבור שהוא הלכתי גרידא, ספר הלכה טהור. אלא שמהאמור לעיל ה

עולה שגם לרמ"א יש הבנה משלו ולא רק הבנה משלו אלא ההבנה שלו בנויה על הבנה 

בדברי הגמרא. לא רק שהנושאי כלים הינם הפרשנים הטובים ביותר על הגמרא אלא גם 

 הרמ"א הינו פרשן על הגמרא.

 שהובאו בקצרה בגוף המאמר ת הגמראוסוגי :נספח

 ב–, אשבת יח

תנו רבנן: פותקין מים לגינה ערב שבת עם חשיכה, ומתמלאת והולכת כל היום כולו. ומניחין מוגמר תחת 

הכלים )ערב שבת( ומתגמרין והולכין כל היום כולו. ומניחין גפרית תחת הכלים )ערב שבת עם חשיכה( 

. ומניחין קילור על גבי העין, ואיספלנית על גבי מכה )ערב שבת עם ומתגפרין והולכין כל השבת כולה

חשיכה( ומתרפאת והולכת כל היום כולו. אבל אין נותנין חטין לתוך הריחים של מים אלא בכדי שיטחנו 

אמר רבה: מפני שמשמעת קול. אמר ליה רב יוסף: ולימא מר משום שביתת  – מבעוד יום. מאי טעמא?

לרבות שביתת כלים. אלא אמר רב יוסף:  – (שמות כג) אשר אמרתי אליכם תשמרו ובכל :כלים! דתניא

גפרית ומוגמר, מאי  – משום שביתת כלים. והשתא דאמרת לבית הלל אית להו שביתת כלים דאורייתא

משום דלא עביד מעשה,  – משום דלא קעביד מעשה. אונין של פשתן מאי טעמא שרו? – טעמא שרו?

התם נמי, בלחי וקוקרי, דלא  – ות חיה ועוף ודגים, דקא עביד מעשה, מאי טעמא שרו?ומינח נייחא. מצוד

בית שמאי היא  – קעביד מעשה. והשתא דאמר רב אושעיא אמר רב אסי: מאן תנא שביתת כלים דאורייתא

אסור. לבית הלל, אף על גב  – ולא בית הלל. לבית שמאי, בין דקעביד מעשה בין דלא קעביד מעשה

]יח, ב[ אסור, אי הכי  – שרי. והשתא דאמרת: דלבית שמאי אף על גב דלא עביד מעשה – מעשה דקעביד

 

סיקת ההלכה. הרמ"א בדומה . יש להעיר שלרמ"א, מעבר לפשט של הסוגיות, יש קריטריון נוסף בפ29

לרבים מגדולי אשכנז שקדמו לו מחויב למנהג המקובל. בסיכומו של חשבון מה שעומד לנגד עיניו של 

הרמ"א בפסיקת ההלכה זה הפשט של הסוגיה והמנהג. מהבחינה הזו, הרמ"א דומה לבעלי התוספות 

ניסו להסתדר עם המנהג הנפוץ. שגם כן התיחסו לגמרא ובפרט למסקנת הסוגיה ברצינות אך יחד עם זה 

 ואין כאן המקום להאריך ביחס שבין המנהג לדינא דגמרא בקרב חכמי אשכנז.



ן ו י ע ב א  מר הג ד  ו מ י ל ב ם  י כ ר  ד

 

217 

גיגית ונר וקדרה ושפוד מאי טעמא שרו  – התם מנח אארעא. – מוגמר וגפרית מאי טעמא שרו בית שמאי?

 דמפקר להו אפקורי. – בית שמאי?

סין ותניח לתוך התנור ערב שבת עם מאן תנא להא, דתנו רבנן: לא תמלא אשה קדרה עססיות ותורמ

למוצאי שבת אסורין בכדי שיעשו. כיוצא בו, לא ימלא נחתום חבית של מים ויניח לתוך  – חשכה. ואם נתנן

למוצאי שבת אסורין בכדי שיעשו. לימא בית שמאי היא ולא  – התנור ערב שבת עם חשכה, ואם עשה כן

התם  – !אי הכי, מוגמר וגפרית נמי לגזור – חתה בגחלים.אפילו תימא בית הלל, גזירה שמא י – !בית הלל

התם, כיון דקשי  – !אונין של פשתן נמי ליגזור – סליק בהו קוטרא, וקשי להו. – לא מחתי להו, דאי מחתי

 – וניחוש שמא מגיס בה – אמר שמואל: ביורה עקורה. – צמר ליורה לגזור! – לא מגלו ליה. – להו זיקא

 בעקורה וטוחה.

שרי לאנוחה ערב שבת עם חשיכה  – תא דאמר מר: גזירה שמא יחתה בגחלים, האי קדרה חייתאוהש

 – כיון דלא חזי לאורתא אסוחי מסח דעתיה מיניה, ולא אתי לחתויי גחלים. ובשיל – בתנורא מאי טעמא

ידי שפיר דמי. והשתא דאמר מר: כל מ – אסיר. ואי שדא ביה גרמא חייא – שפיר דמי, בשיל ולא בשיל

אסור, דגדיא  – שפיר דמי, דברחא ולא שריק – לא מגלו ליה, האי בשרא דגדיא ושריק – דקשי ליה זיקא

מסורת ]אסיר. ולרב אשי דשרי, )והתניא(  – שרי, ורב ירמיה מדיפתי – ולא שריק, דברחא ושריק, רב אשי

דברחא ולא שריק. איכא  התם – הש"ס: והתנן[ אין צולין בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יום!

דברחא ולא  – שפיר דמי, כי פליגי – שפיר דמי, דברחא נמי ושריק – דאמרי: דגדיא, בין שריק בין לא שריק

מסורת הש"ס: והתנן[ אין צולין ]שריק; דרב אשי שרי, ורב ירמיה מדיפתי אסיר. ולרב אשי דשרי, )והתניא( 

שפיר  – התם בבשרא אגומרי. אמר רבינא: האי קרא חייא – בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יום!

 דגדיא דמי. דמי, כיון דקשי ליה זיקא, כבשרא

 ואילך ב ,שבת לו

 – משהין אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום, ומני – לא יחזיר הוא, אבל לשהות – איבעיא להו: האי לא יתן

מותר לשהותו על גבי כירה, אף על פי  – חנניה היא. דתניא, חנניה אומר: כל שהוא כמאכל בן דרוסאי

לא, וכל שכן להחזיר. תא  – אין, אי לא – שאינו גרוף ואינו קטום; או דילמא: לשהות תנן, ואי גרוף וקטום

שמע, מדקתני תרי בבי במתניתין: בית שמאי אומרים: חמין אבל לא תבשיל, ובית הלל אומרים: חמין 

ל לא מחזירין, ובית הלל אומרים: אף מחזירין. אי אמרת בשלמא ותבשיל. בית שמאי אומרים: נוטלין אב

לא ישהא  – משהין עליה תבשיל, בגפת ובעצים – הכי קתני: כירה שהסיקוה בקש ובגבבא – לשהות תנן

עד שיגרוף או עד שיתן אפר, ומה הן משהין? בית שמאי אומרים: חמין אבל לא תבשיל, ובית הלל אומרים: 

פליגי נמי בלהחזיר, שבית שמאי אומרים: נוטלין אבל לא  – יכי דפליגי בלשהותחמין ותבשיל. וכי ה

מחזירין, ובית הלל אומרים: אף מחזירין. אלא אי אמרת להחזיר תנן, הכי קתני: כירה שהסיקוה בקש 

לא יחזיר עד שיגרוף או עד שיתן אפר. ומה הן מחזירין?  – מחזירין עליה תבשיל, בגפת ובעצים – ובגבבא

ת שמאי אומרים: חמין אבל לא תבשיל, ובית הלל אומרים: חמין ותבשיל. בית שמאי אומרים: נוטלין אבל בי

לעולם אימא לך להחזיר תנן, וחסורי ]לז, א[  לא מחזירין, ובית הלל אומרים: אף מחזירין. הא תו למה לי?

לא יחזיר עד  – ובעצים מחזירין עליה תבשיל, בגפת – מיחסרא והכי קתני: כירה שהסיקוה בקש ובגבבא

משהין, אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום. ומה הן משהין?  – שיגרוף או עד שיתן את האפר. אבל לשהות

לאו  – בית שמאי אומרים: חמין אבל לא תבשיל, ובית הלל אומרים: חמין ותבשיל. והך חזרה דאמרי לך

אומרים: נוטלין ולא מחזירין, ובית הלל  דברי הכל היא אלא מחלוקת בית שמאי ובית הלל; שבית שמאי

 אומרים: אף מחזירין.

אסור. אי  – תא שמע, דאמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: לא שנו אלא על גבה, אבל לתוכה

מה לי תוכה מה  – היינו דשני בין תוכה לעל גבה, אלא אי אמרת לשהות תנן – אמרת בשלמא להחזיר תנן

ברת רבי חלבו ארישא קאי? אסיפא קאי ובית הלל אומרים אף מחזירין. ואמר רבי חלבו מי ס – לי על גבה!

 אסור. – אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: לא שנו אלא על גבה, אבל תוכה

משהין על גבי  – תא שמע: שתי כירות המתאימות, אחת גרופה וקטומה ואחת שאינה גרופה ואינה קטומה

שאינה גרופה ואינה קטומה. ומה הן משהין? בית שמאי אומרים: ולא כלום,  גרופה וקטומה, ואין משהין על
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דברי הכל לא יחזיר, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר,  – ובית הלל אומרים: חמין אבל לא תבשיל. עקר

בית שמאי אומרים: חמין אבל לא תבשיל, ובית הלל אומרים: חמין ותבשיל. בית שמאי אומרים: נוטלין אבל 

רבי יהודה היא,  – מחזירין, ובית הלל אומרים: אף מחזירין. אי אמרת בשלמא לשהות תנן; מתניתין מנילא 

קשיא לבית שמאי  – אלא אי אמרת להחזיר תנן, מתניתין מני? לא רבי יהודה ולא רבי מאיר. אי רבי מאיר

ך: להחזיר תנן, ותנא לעולם אימא ל – קשיא גרופה וקטומה! – בחדא, ולבית הלל בתרתי. אי רבי יהודה

בחמין ותבשיל, ונוטלין  – דידן סבר לה כרבי יהודה בחדא, ופליג עליה בחדא. סבר לה כרבי יהודה בחדא

דאילו תנא דידן סבר: לשהות, ואף על פי שאינו גרוף וקטום, ורבי יהודה  – ומחזירין. ופליג עליה בחדא

 לא. – אי לא אין, – סבר: בלשהות נמי, גרוף וקטום

תא  – שפיר דמי, או דילמא לא שנא? – אסור, אבל לסמוך בה – בעיא להו: מהו לסמוך בה? תוכה וגבהאי

משהין על גבי גרופה  – שמע: שתי כירות המתאימות, אחת גרופה וקטומה ואחת שאינה גרופה וקטומה

בה אוירא.  דכיון דמידליא שליט – דילמא שאני התם – וקטומה, ואף על גב דקא סליק ליה הבלא מאידך.

סומכין לה, ומקיימין עליה, ונוטלין ממנה,  – תא שמע, דאמר רב ספרא אמר רב חייא: קטמה ונתלבתה

 ולטעמיך נוטלין ממנה דקתני, קטמה – לא. – אין, לא קטמה – ומחזירין לה. שמע מינה: לסמוך נמי, קטמה

הכי  – א סומכין משום מקיימין.לא? אלא: תנא, נוטלין משום מחזירין הכא נמי: תנ – אין, לא קטמה –

בחד מקום  – נוטלין ומחזירין בחד מקום הוא, תנא נוטלין משום מחזירין. אלא הכא, סומכין – השתא! התם

סומכין לה,  – תא שמע: כירה שהסיקוה בגפת ובעצים – בחד מקום הוא. מאי הוי עלה? – הוא, ומקיימין

הרי היא  – שעממו, או שנתן עליה נעורת של פשתן דקה ואין מקיימין אלא אם כן גרופה וקטומה. גחלים

 כקטומה.

משהין עליה חמין שהוחמו כל צורכן, ותבשיל  – אמר רבי יצחק בר נחמני אמר רב אושעיא: קטמה והובערה

אי הכי, מאי  – שאני הכא, דקטמה. – שמע מינה: מצטמק ויפה לו מותר]לז, ב[  שבישל כל צורכו.

הדרא לה למילתא קמייתא, קמשמע לן.  – ריכא ליה, מהו דתימא: כיון דהובערההובערה איצט – למימרא?

משהין עליה חמין שהוחמו כל צורכן ותבשיל  – אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: קטמה והובערה

אי  – שאני הכא דקטמה. – שבישל כל צורכו, ואפילו גחלים של רותם. שמע מינה: מצטמק ויפה לו מותר.

 גחלים של רותם אצטריכא ליה. – היינו הך! – הובערה אצטריכא ליה. – למימרא?הכי, מאי 

אמר רב ששת אמר רבי יוחנן: כירה שהסיקוה בגפת ובעצים משהין עליה חמין שלא הוחמו כל צורכן 

לא יחזיר עד שיגרוף או עד שיתן אפר. קסבר: מתניתין להחזיר תנן,  – ותבשיל שלא בישל כל צורכו, עקר

הות משהין אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום. אמר רבא: תרווייהו תננהי, לשהות תנינא: אין נותנין אבל לש

שרי.  – את הפת בתוך התנור עם חשיכה, ולא חררה על גבי גחלים, אלא כדי שיקרמו פניה. הא קרמו פניה

בגרופה וקטומה, אבל  להחזיר נמי תנינא: בית הלל אומרים: אף מחזירין. ועד כאן לא קשרו בית הלל אלא

 דיוקא דמתניתין קמשמע לן. – לא. ורב ששת נמי – בשאינה גרופה וקטומה

אמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן: כירה שהסיקוה בגפת ובעצים משהין עליה תבשיל שבישל כל 

יהודה: הא צורכו וחמין שהוחמו כל צורכן ואפילו מצטמק ויפה לו. אמר ליה ההוא מדרבנן לרב שמואל בר 

אמר ליה: אטו לית אנא ידע דאמר רב יוסף אמר רב  – רב ושמואל דאמרי תרווייהו. מצטמק ויפה לו אסור!

לרבי יוחנן קאמינא. אמר ליה רב עוקבא ממישן  – יהודה אמר שמואל: מצטמק ויפה לו אסור! כי קאמינא לך

נעביד כרבי יוחנן. אמר ליה אביי לרב  – עבידו כרב ושמואל, אנן – לרב אשי: אתון דמקרביתו לרב ושמואל

אמר ליה: בר מיניה דרב יהודה, דכיון  – יוסף: מהו לשהות? אמר ליה: הא רב יהודה משהו ליה ואכיל.

אמר ליה: בסורא משהו, דהא רב נחמן בר  – אפילו בשבת נמי שרי למעבד ליה, לי ולך מאי? – דמסוכן הוא

אמר רב אשי: קאימנא קמיה דרב הונא ושהין ליה כסא דהרסנא  יצחק מרי דעובדא הוה ומשהו ליה ואכיל.

ואכל ולא ידענא אי משום דקסבר מצטמק ויפה לו מותר, אי משום דכיון דאית ביה מיחא מצטמק ורע לו 

 הוא.

 – מותר. כללא דמלתא: כל דאית ביה מיחא – אסור, מצטמק ורע לו – אמר רב נחמן: מצטמק ויפה לו

דאית  – תבשיל דליפתא, דאף על גב דאית ביה מיחא מצטמק ויפה לו הוא. והני מילימצטמק ורע לו, לבר מ

מצטמק ורע לו הוא. וכי אית ביה בשרא נמי לא אמרן אלא דלא קבעי  – ביה בשרא, אבל לית ביה בשרא

 מצטמק ורע להן. – מצטמק ורע לו. לפדא דייסא ותמרי – לה לאורחין, אבל קבעי לה לאורחין

שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת, מהו? אישתיק ולא אמר ]לח, א[  רבי חייא בר אבא:בעו מיניה מ
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לא יאכל, ולא שנא. מאי ולא  – יאכל, במזיד – ליה ולא מידי. למחר נפק דרש להו: המבשל בשבת, בשוגג

ל האי לא יאכל, אב – שנא? רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו להיתירא: מבשל הוא דקא עביד מעשה, במזיד

 במזיד נמי יאכל. רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורא: מבשל הוא דלא אתי לאיערומי – דלא קא עביד מעשה

בשוגג נמי לא יאכל. מיתיבי: שכח קדירה על גבי כירה ובישלה  – בשוגג יאכל, אבל האי דאתי לאיערומי –

הוחמו כל צורכן, ותבשיל בחמין שלא  – לא יאכל. במה דברים אמורים – יאכל, במזיד – בשבת, בשוגג

יאכל,  – שלא בישל כל צורכו. אבל חמין שהוחמו כל צורכן ותבשיל שבישל כל צורכו, בין בשוגג בין במזיד

מותרין, מפני שמצטמק ורע לו. ותבשיל שבישל  – דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר: חמין שהוחמו כל צורכן

אסור, וכל  – מצטמק ויפה לו, כגון כרוב ופולים ובשר טרוףאסור, מפני שמצטמק ויפה לו, וכל ה – כל צורכו

מותר. קתני מיהא: תבשיל שלא בישל כל צורכו, בשלמא לרב נחמן בר יצחק לא קשיא:  – המצטמק ורע לו

קשיא מזיד,  – לאחר גזרה. אלא רבה ורב יוסף דאמרי להיתירא, אי קודם גזרה – קודם גזרה, כאן – כאן

 קשיא. – נמי שוגג!קשיא  – אי לאחר גזרה

מאי גזירתא? דאמר רב יהודה בר שמואל אמר רבי אבא אמר רב כהנא אמר רב: בתחילה היו אומרים 

לא יאכל, והוא הדין לשוכח. משרבו משהין במזיד ואומרים שכחים  – יאכל, במזיד – המבשל בשבת, בשוגג

דרבי מאיר  – בי יהודה אדרבי יהודהחזרו וקנסו על השוכח. קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר, קשיא דר – אנו

 – דיעבד. דרבי יהודה אדרבי יהודה נמי לא קשיא: כאן – לכתחילה, הא – אדרבי מאיר לא קשיא: הא

 בשאינה גרופה וקטומה. – בגרופה וקטומה, כאן

תא שמע, דאמר שמואל בר נתן אמר רבי חנינא:  – איבעיא להו: עבר ושהה מאי, מי קנסוהו רבנן או לא?

ולא אסר להן, ביצים מצומקות שנשתהו על גבי  – הלך רבי יוסי לציפורי מצא חמין שנשתהו על גבי כירהכש

לא, לשבת הבאה. מכלל דביצים מצומקות מצטמקות ויפה  – לאותו שבת? – ואסר להן. מאי לאו – כירה

והביאו לפנינו אין, דאמר רב חמא בר חנינא: פעם אחת נתארחתי אני ורבי למקום אחד,  – להן נינהו?

 ביצים מצומקות כעוזרדין, ואכלנו מהן הרבה.

אפילו בשבת. ואף רבי  – מחזירין]לח, ב[  בית הלל אומרים: אף מחזירין. אמר רב ששת: לדברי האומר

אפילו בשבת; דאמר רבי אושעיא: פעם אחת היינו עומדים לעילא מרבי חייא  – אושעיא סבר: אף מחזירין

וס של חמין מדיוטא התחתונה לדיוטא העליונה, ומזגנו לו את הכוס והחזרנוהו רבה, והעלנו לו קומקמ

למקומו, ולא אמר לנו דבר. אמר רבי זריקא אמר רבי אבא אמר רבי תדאי: לא שנו אלא שעודן בידו, אבל 

לגרמיה הוא דעבד, אלא הכי אמר רבי חייא  – אסור. אמר רב אמי: רבי תדאי דעבד – הניחן על גבי קרקע

מותר. פליגי בה רב דימי ורב שמואל בר יהודה, ותרוייהו  – ר רבי יוחנן: אפילו הניחה על גבי קרקעאמ

אסור. וחד אמר: הניחן על גבי  – מותר, על גבי קרקע – משמיה דרבי אלעזר אמרי. חד אמר: עודן בידו

אלא שדעתו לא אמרן  – נמי מותר. אמר חזקיה משמיה דאביי: הא דאמרת עודן בידו מותר – קרקע

אסור. איכא  – אסור. מכלל דעל גבי קרקע, אף על פי שדעתו להחזיר – להחזיר, אבל אין דעתו להחזיר

לא אמרן אלא שאין דעתו להחזיר,  – דאמרי, אמר חזקיה משמיה דאביי: הא דאמרת על גבי קרקע אסור

מותר. בעי רבי ירמיה:  – מותר. מכלל שבעודן בידו, אף על פי שאין דעתו להחזיר – אבל דעתו להחזיר

 תיקו. – תלאן במקל מהו? הניחן על גבי מטה מהו? בעי רב אשי: פינן ממיחם למיחם מהו?



 

 

 הרב זאב פרידמן

 מעגלי מדרש

 על לימוד והוראת מדרשי חז"ל

 מבוא

היצירה המדרשית מתאפיינת בשילוב של טקסטים שונים וזמנים שונים זה בזה. מלאכת 

מאמרים השונים, היא סוד קסמה של יצירה זו. ברם, הפרדת הקליעה של הסיפורים וה

הסיפורים השונים והשוואתם זה לזה, תגלה כי הסיפורים מקרינים זה על זה ומשתקפים 

מעל  זה בזה. השתקפות זו מעניקה לטקסט עומק נוסף, וכיוונים חדשים, שאינם נראים

 .1היצירה המשולבת פני השטח של

אות מספר לאותם מעגלים שלובים המתקיימים בסיפורים במאמר זה אנסה להציג דוגמ

הצעה ללימוד יצירתי של מדרשים. לימוד משותף, ישנה דרשניים שונים. בסוף המאמר 

 בית מדרשי, שיש בו כדי להעשיר ולהפרות את העיסוק בדרשות חז"ל.

תיאור  – . סיפור המסגרת1 אפשר להבחין בסיפור הדרשני בשלשה מעגלים עיקריים:

הצעת לימוד או רעיון חדש במקרא, בדרך כלל על  – . דרשה2 שה מחייהם של חז"ל.מע

הסיפור בתורה  – . הפרשה המקראית3 ידי השוואת כתובים או פרשיות שונים זה לזה.

 ידי הדרשה. על המתפרש

 ננסה, כאמור לבחון את המעגלים והשתקפותם זה בזה בסיפורים הבאים.

 עזר הורקנוסא. בחירתו ובריחתו של ר' אלי

 א(. ויהי בימי אמרפל מלך שנער )בראשית יד,

ר' יהושע דסכנין בשם רבי לוי פתח: חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני 

ואביון לטבוח ישרי דרך. חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה )תהילים לז, 

 טו(.–יד

בהר, מעשה בר' אליעזר בן הורקנוס שהיו אחיו חורשים במישור והוא חורש 

 

קינן, –ניתוח ספרותי באמצעות שיקוף סיפור בסיפור מוכר בביקורת הספרות. ראה למשל שלומית רמון. 1

גמאות מן הספרות . המחברת מציגה דו92–89, עמ' (1984מ )"דתשה'הפואטיקה של הסיפורת בימינו, 

 הכללית לשימוש בסיפור בתוך סיפור, כאשר הסיפור הפנימי אנלוגי

 לסיפור החיצון.
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ונפלה פרתו ונשברה. אמר: לטובתי נשברה פרתי. ברח והלך לו אצל רבן יוחנן 

בו זכאי והיה אוכל קוזזות אדמה, עד שעשה פיו ריח רע. הלכו ואמרו לרבי יוחנן 

בן זכאי ריח פיו של ר' אליעזר קשה לו. אמר לו: כשם שהבאיש ריח פיך על 

 עד סופו.התורה כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף העולם ו

לאחר ימים עלה אביו לנדותו מנכסיו ומצאו יושב ודורש וגדולי מדינתו יושבים 

בן ציצית הכסת ונקדימון בן גוריון ובן כלבא שבוע. ומצאו יושב ודורש  – לפניו

זה  – זה אמרפל וחבריו. להפיל עני ואביון – הפסוק הזה: חרב פתחו רשעים וגו'

ויחלק עליהם לילה  – חרבם תבא בלבם זה אברהם. – לוט. לטבוח ישרי דרך

 הוא ועבדיו ויכם.

אמר לו אביו: בני לא עליתי לכאן אלא לנדותך מנכסי, עכשיו כל נכסי נתונים לך 

 מתנה. אמר: הרי הם עלי חרם, ואיני אלא שוה בם כאחי.

 דבר אחר: חרב פתחו רשעים ודרכו זה אמרפל וחבריו.

 )בראשית רבה מב, א(

ם לפנינו: הראשון, סיפור המסגרת, הוא סיפור בריחתו של אליעזר שלשה מעגלים שוני

ר' אליעזר בפני גדולי  שני, הדרשה, הוא המזמור הנדרש על ידיהורקנוס ממשפחתו. ה

מדינתו. והמעגל השלישי, מעגל הגרעין: תיאור מלחמת המלכים בבראשית פרק יד, 

ת מעגל נוסף: דרשתו של אותה מנסה ר' אליעזר לבאר בדרשתו. במדרש זה ניתן לזהו

ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי כמעטפת לסיפור הדרשני כולו. ר' יהושוע דסכנין מביא את 

הוא חוזר על עיקר  הסיפור המובנה כולו כפתיחה לפרשת מלחמת המלכים, ולצורך זה

 .2הדרשה בסופה

על רקע  נעיין תחילה בסיפור המסגרת: אישיותו של ר' אליעזר בן הורקנוס מוצגת כאן

העימות שבינו לבין אחיו, שבא לידי ביטוי כבר בתחילת המדרש: "שהיו אחיו חורשים 

במישור והוא חורש בהר". נראה, כי האחים הם העומדים מאחרי הרעיון לנדותו מנכסי 

אביו, ולפיכך בסיומו של הסיפור מחליט הורקנוס לשלול את הירושה מן האחים. וכך 

יעזר )פרק ב(: "אמרו בניו של הורקנוס לאביהם: עלה לך אמנם מפורש בפרקי דרבי אל

 לירושלים ונדה את בנך אליעזר מנכסיך".

מי שטרח והשקיע  – השקפת עולמם של האחים מבוססת על יחס ישיר בין עבודה לשכר

בנכסים סופו לזכות בירושתם. אליעזר אחיהם נראה בעיניהם כמי שמשתמט מן 

עימות מול השקפת עולם זו היא הציר המרכזי של העבודה, ובדעתו לזכות בשכרה. ה

 המאמר כולו, וננסה לעמוד על ביטוייה המשתקפים בחלקים השונים של המדרש.

 

הסיפור מסתיים בחזרה על הדרשה המרכזית: "ד"א חרב פתחו רשעים זה אמרפל וחבריו". החזרה . 2

שת נועדה ככל הנראה לסגור את הפתיחה כולה בפרשה שבתורה בה עוסק הדרשן )מלחמת המלכים בפר

'לך לך'(, כנהוג בפתיחתאות. יתכן, כאמור, שר' יהושוע דסכנין או ר' לוי עצמו, השתמשו בסיפור המובנה 

כפתיחה לפרשת המלכים, ולכן חיברו לו סיום נוסף )אם ניתן לומר: מלאכותי משהו(. ראה מנחת יהודה 

 (.1הערה  399אלבק, עמ' –בביאור המדרש )בראשית רבה, מהדורת תיאודור
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נחשד, כמובן, בדבר שאין בו. לאורך הסיפור כולו מתגלית אישיותו העקשנית  ר' אליעזר

וקשה של ר' אליעזר, המוכן לכל מאמץ והשקעה. ר' אליעזר חורש בהר, מקום סלעי 

הוא משקיע את כל מאמציו  – לעיבוד, לעומת אחיו החורשים במישור. גם בלומדו תורה

בתורה, ומוכן להסתפק באכילת קזוזות אדמה. מעשהו התמוה של ר' אליעזר, חושף את 

השקפת עולמו. באכילת עפר מן האדמה מהדהדת הגזירה הקדומה על האדם: "ארורה 

–י חייך, בזיעת אפך תאכל לחם" )בראשית ג, יחהאדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימ

יט(. ר' אליעזר מדלג בהתנהגותו על הגזירה לעבוד את האדמה כדי להוציא ממנה לחם, 

 והוא ניזון ישירות מן האדמה.

מתברר אם כן, כי ר' אליעזר אינו משתמט מן העבודה, אלא מורד בה. הוא מתקומם נגד 

ו, כוחותיו וחייו, באמצעים למען שכרו, והוא הגזירה המועידה את האדם להשקעת זיעת

פציעתה של  – את האירוע המביא אותו למפנה בחייו מוותר עליה ומבטל אותה מעיקרה.

פרתו, אין ר' אליעזר מפרש כקושי הקשור בעבודת האדמה, כפי שיפרשו אותו אחיו, אלא 

 הוכחה משמיים שהוא איננו קשור לקללת האדמה. – כסימן שלו ציפה

ד השכר הגשמי לו מצפה עובד האדמה בסיום עבודתו, מגלה ר' אליעזר מבנה אחר כנג

לחלוטין. מערכת השכר בעולמה של תורה מתוארת בדברי רבן יוחנן בן זכאי: "אמר לו: 

כשם שהבאיש ריח פיך על התורה, כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף העולם ועד סופו". 

אותו ריח  – צדדיו השונים של אותו עניין עצמוזו מערכת אימננטית, העמל והתוצאה הם 

 רע של העמל בתורה יתגלה בסופו של עניין כריחה של תורה.

אביו של ר'  – . על פניו נראה, כי הורקנוס3עיקרו של סיפור הוא בנקודת השינוי שבו

עובר שינוי מהותי במהלך הסיפור. הוא עולה לנדות את בנו מנכסיו, ולמעשה  – אליעזר

אותו מן המשפחה. והנה, הוא מגלה את גדולת בנו, והחלטתו מתהפכת: במקום  להוציא

לנדות את אליעזר, הרי הוא מעניק לו את כל נכסיו, ואת אחיו שביקשו להרחיקו, מבקש 

הוא לנדות מן הירושה. ברם, לא כך הם פני הדברים. הדרשן מגלה לנו את הסיבה 

דברים שנושא בנו, מצדיקותו או להתפעלותו של הורקנוס: אין הוא מתרשם מן ה

מאישיותו. הוא מתרשם מן העובדה ש"גדולי מדינתו יושבים לפניו". המעמד והכבוד בו 

זוכה בנו במחיצתם של עשירי ירושלים הם המרשימים אותו. למעשה, מתברר כי במובן 

העקרוני לא השתנה בהורקנוס דבר. כאן מגיע הניגוד בין השקפות העולם לשיאו: כסף, 

כסים וכבוד, נותרו משאת נפשם של הורקנוס ומשפחתו. ר' אליעזר עצמו אינו שייך כלל נ

למערכת הערכים אותה מייצגים אחיו ואביו, ולכן אין לו כל כוונה לזכות בנכסים שמבטיח 

לו אביו. השינוי הדרמטי בעלילה, עיקר הסיפור מנקודת מבטו של הקורא, בטל מעיקרו 

רקי דרבי אליעזר מובא סיום הסיפור בנוסח הבא: "והרי אני בעולמו של ר' אליעזר. בפ

איני שווה כאחד מהם". נוסח המתבקש לכאורה מן הסיפור: ר' אליעזר מוותר לחלוטין על 

. ברם, יתכן 4קיום גשמיים–הנכסים, ודבק בעמדתו הנשגבה המבטלת כל ערך לאמצעי

 

 יא(.–פרקים י הזיהוי היפה ביותר הוא זה הכרוך במהפך" )אריסטו, פואטיקה,". 3

 נוסח זה יכול להתבסס על הביטוי "הרי הם עלי חרם", שמשמעו ויתור מוחלט על הנכסים.. 4
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גה את ר' אליעזר כאדם ריאלי, שדווקא הנוסח שלפנינו: "ואיני אלא שווה בהם כאחי", מצי

 .5עמיד לה סולם ערכים שונה לחלוטיןהמכיר במציאות, אך מ

דרשתו של ר' אליעזר באותו מעמד נראית מקרית, ולכאורה אין לה קשר לסיפור 

 ענינו של המזמור בתהילים המסגרת. נציג אפוא את המעגל הפנימי יותר, מעגל הדרשה.

דורש ר' אליעזר הוא שאלת 'צדיק ורע לו רשע וטוב לו'. עניינו של המזמור בתהילים אותו 

"אל תתחר במרעים, אל תקנא בעושי עולה" קורא המשורר בתחילתו של המזמור. 

הפתרון המוצע מובהר ומוסבר לכל אורכו של הפרק: "כי אחרית רשעים נכרתה" )פסוק 

 – הרשע (; ולעומתלח(; "כי כחציר מהרה ימלו" )פסוק ג(; "ועוד מעט ואין רשע" )פסוק י

הצדיק: "יודע ה' ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה" )יח(; "ותשועת צדיקים מה' מעוזם 

צדיקים ירשו ארץ. זאת ועוד,  – בעת צרה" )לט(. דהיינו, הצלחת הרשעים זמנית. ומנגד

דרכם של הרשעים, היא עצמה תביא עליהם את כליונם: "חרב פתחו רשעים, ודרכו 

 .6טו(–וקשתותם תשברנה" )פסוקים יד ואביון ... חרבם תבוא בלבם קשתם להפיל עני

, 7כשנבחן את השתקפות שני המעגלים זה בזה נגלה בשניהם הבנות חדשות. ברור לעין

אלו  – כי ר' אליעזר דורש בפני גדולי מדינתו את סיפורו האישי: 'חרב פתחו רשעים'

יתם לנדותו מן הירושה. 'תבוא זו תכנ – האחים שרדפוהו על לא עוול בכפו. 'חרבם'

. 8זו כוונת הורקנוס לנדות את האחים מן הירושה, ולהעניק כל נכסיו לאליעזר – בלבם'

פסוקי המזמור מחדדים את המאבק בין ר' אליעזר לאחיו. הפסוקים מדגישים את דברי 

האחים הרשעים יקבלו את אשר זממו על  – הורקנוס, ומעמידים אותם במרכז הסיפור

 , מידה כנגד מידה.ראשם

אינו בגמולם של הרשעים, אלא בעימות בין עולמו  ברם, עיקרו של הסיפור, כפי שראינו,

של ר' אליעזר לעולמם של האחים ושל הורקנוס אביו, ובהצבת סולם ערכים אלטרנטיבי 

לזה של משפחת הורקנוס: עבודה בשדה המביאה לשכר גשמי. נעיין אם כך בהשתקפות 

, מעגל הסיפור, במעגל הדרשה, מעגל המזמור. תתגלה לעינינו אמירה המעגל החיצוני

חדה על הצלחת הרשעים בעולם: לא עוד "אחרית רשעים נכרתה", כמדידה של הצלחת 

הרשעים בעולם, אלא אמירה מהותית הרבה יותר. מנקודת ראותו של הצדיק, אין 

ונה לבעיית הצדיק להצלחת הרשעים בעולם כל משמעות! חז"ל מציעים אפוא פתרון ש

והרשע, ואולי אף קריאה מחודשת במזמור. מעתה יהיה הדגש בפסוקים: "טוב מעט 

 

סיומת זו מתאימה לדרכם של חז"ל לא להביא את הסיפור לקיצוניות, אלא להשאירו פתוח משהו, . 5

זה ראוי לעיון נרחב יותר. במסגרת זו ניתן רק להעיר, כי הדבר מנוגד לדרכה של מציאותי יותר. עניין 

הטרגדיה היוונית, למשל, המעצימה את הסיפור עד לקיצוניותו, כדי ליצור את הקאתרזיס )הטיהור, 

השחרור( שהוא מטרתה של הטרגדיה לפי אריסטו. חז"ל רואים באומנות מדיה בלבד, ולכן הם כופפים את 

ם האומנותיים לעולם הערכים ולמציאות. אפשרות אחרת היא, כי חז"ל אינם רואים בעוני אידיאל, האמצעי

 אלא דווקא בהסתפקות במועט, השקפה המשתנית כנראה במקורות המאוחרים יותר כפרקי דר"א.

 רעיון המוכר לנו מן הפסוק: "בור כרה ויחפרהו, ויפול בשחת יפעל" )תהילים ז, טז(.. 6

מבחינת העלילה קשה לשער שר' אליעזר יודע כי אביו בא לנדותו, ובודאי שאינו יודע על כמובן ש. 7

המהפך בעמדתו. כאן בולטת שיטת הלימוד: מעגל הדרשה מציע לקורא קריאה אחרת, המוצגת דרך 

 השתקפות הדרשה בסיפור המסגרת.

 על פי מעגל זה מבואר, כמובן, יותר הנוסח בפרקי דרבי אליעזר.. 8
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. 10ונה" )ג(; "בטח בה' ועשה טוב, שכון ארץ ורעה אמ9לצדיק מהמון רשעים רבים" )טז(

השאלה המשמעותית, בסיפור זה כמו בסיפורים רבים אחרים: 'מי יזכה בנכסים?', מי 

', יש לה משמעות בעולם החיצון, בעולמם של האחים והורקנוס יזכה 'בעושר ובאושר

אביהם, אך אין לה כל משמעות בעולמו של ר' אליעזר. ההשוואה למזמור בתהילים 

מעמתת את הגישות השונות לשאלת הגמול, ומחדדת מאוד את עמדתו של ר' אליעזר 

תייכותם לעולם אמת מידה זו היא בהש ה'עונש' הצפוי לרשעים על פי באשר לכל אלה.

 שכזה, ולאו דווקא בהחרמת נכסיהם

 או הכחדתם.

הפרשה המקראית,  – הסיפור כולו מובא בבראשית רבה כפתיחה לסיפור הגרעין

מלחמת המלכים. מלחמת עולם זו היא מלחמת מלכים אלו באלו, אם נרצה: מלחמת 

ישר  רשעים ברשעים. קשה לראות בפשט הכתוב כי המלכים יצאו לטבוח את אברהם

הדרך. ברם, השתקפות המזמור בפרשה תגלה, כי דרשתו של ר' אליעזר עוסקת 

במלחמה ככלל, והיא רואה במלחמת המלכים את המלחמה הראשונה בעולם: "חרב 

הרשעים פתחו בחרב. ישרי הדרך, העני והאביון, אינם מטרתה של  – פתחו רשעים"

מלחמה שהמציאו הרשעים  המלחמה בדרך כלל, אך הם עלולים להיות קרבנה. אותה

תפגע בסופו של דבר בהם עצמם, כפי שקרה במלחמת המלכים. אברהם, לעומת זאת, 

 נקלע אל תוך המלחמה ואין היא

 נוגעת לו.

הפרשה עצמה מציגה מלחמת עולם שאין לה כל תכלית. מלחמה זו מסתיימת ללא 

הם, המורדים תוצאות: ארבעת המלכים נכשלו בכוונתם לשוב ולשעבד את המורדים ב

המנצח הגדול של המלחמה, מלחמה  – עצמם יצאו מן המלחמה בשן ועין, ואפילו אברהם

לא זכה לממש את נצחונו. הפרשה מציגה  – בה כבש את כל הארץ המובטחת "עד דן"

את הסתמיות של המלחמה, כדרך שאינה מובילה לדבר. השתקפות הפרשה במזמור 

ותר של הרכושנות: "חרב פתחו רשעים ... מעמידה את המלחמה כאקט הקיצוני בי

להפיל עני ואביון". השתקפות סיפורו של ר' אליעזר בפרשה מעמידה את הצדיק מעל 

 למלחמות ולצרות שממיטים בני האדם על עצמם ועל זולתם, בניסיונם העקר לזכות

 בשלטון ובנכסים.

ממש כהורקנוס, סיומה של הפרשה מקביל כמובן לסיפורו של ר' אליעזר. מלך סדום, 

 – מציע לאברהם את שלל המלחמה. כמו הורקנוס, אין הוא מבין את עולמו של אברהם

 

 משלי טו ,טז: "טוב מעט ביראת ה', מאוצר רב ומהומה בו".כב. 9

הפתרון המוצע במזמור נראה למעיין נוח מדי. יותר מכך: דעה זו זהה לכאורה לדבריהם הדחויים של . 10

רעי איוב, למשל דברי בלדד על גורל הרשעים: "עודנו באבו לא יקטף, ולפני כל חציר יבש. כן אורחות כל 

–יג, וראה פירוש 'דעת מקרא' לאיוב בסיכום המזמור, עמ' ריד–ף תאבד" )איוב ח, יבשוכחי אל ותקות חנ

רטו(. אפשר שבשל כך מציעים חז"ל פתרון אחר: אכן, צדיק ורע לו! ברם, עדיין יש לשאול: מהו רע, מהו 

ור כיצד נמדדת הצלחה בסולם הערכים שמציב לפנינו ר' אליעזר הורקנוס. בקריאת המזמ – טוב, ובעיקר 

נפרש את ההבטחות לצדיק כנושאות מסר של בטחון, ולא כהבטחת גמול. למשל, הפסוק הקשה להבנה: 

 "נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם" )כה(.
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"הרימותי ידי אל ה' אל עליון קונה שמים וארץ, אם מחוט ועד שרוך נעל, ואם אקח מכל 

 .11כג(–את אברהם" )בראשית יד, כב אשר לך, ולא תאמר אני העשרתי

 לסיכום:

 הפרשה המקראית

 כים()מלחמת המל

 סיפור המסגרת הדרשה – המזמור

 )ר' אליעזר ואחיו(

מלחמת המלכים היא אם 

המלחמות. למלחמה אין כל 

 תכלית

המלחמות הן הביטוי הקיצוני 

 לרכושניות

העימות בין ר' אליעזר ואחיו 

המייצגים את התפיסה 

 הרכושנית

המלכים שפתחו במלחמה 

 יפלו בה

הצלחת הרשעים זמנית, 

 א עליהםוהרעה שזממו תבו

האחים ינושלו מן הירושה 

 מידה כנגד מידה

למלחמות ולשלל אין 

משמעות בעיני הצדיק. 

אברהם אבינו מוותר על 

 השלל

לשאלת הצלחת הרשעים אין 

 משמעות בעיני הצדיק

הצלחה ונכסים אינם נחשבים 

בעיני הצדיק, ר' אליעזר 

 מוותר על הירושה

 ב. יחיד וציבור

יצון, מעגל המסגרת, את משמעותו מכוחם של המעגלים במדרש הבא מקבל המעגל הח

 הפנימיים:

 

מהקבלה זו אפשר לחזק את שתי הגרסאות: אברהם מוותר באופן מוחלט על הנכסים לעצמו כגרסת . 11

ש את הוצאות המלחמה הריאליות: "רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר פרקי דר"א, אך גם דור

 סיפור בב"ר.ת ההלכו איתי", דרישה המקבילה לגרס
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 רבי היה יושב ודורש ונתנמנם הציבור.

 ביקש לעוררן.

 ילדה אשה אחת במצרים ששים ריבוא בכרס אחת. מר:א

 והיה שם תלמיד אחד ורבי ישמעאל ברבי יוסי שמו .

 מאן הות כן? אמר ליה:

 כנגד ששים ריבוא של ישראל.אמר ליה: זו יוכבד שילדה את משה ששקול 

 א(. הה"ד אז ישיר משה ובני ישראל )שמות טו,

 לב(. ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה ה' את משה )שמות לט,

 י(. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה )דברים לד,

 (ב שיר השירים רבה ד,)

השני גם בקטע זה שלשה מעגלים: מעגל המסגרת הוא הסיפור על רבי והציבור. המעגל 

 – הוא הסיפור המקראי על הולדתו ודמותו של משה. והמעגל הפנימי, גוף הדרשה

 שרשרת הפסוקים הנדרשת על ידי רבי. 

קשה יהיה להסביר את התמונה הנפרשת לעינינו בפתח המדרש, בכך שדרשתו של רבי 

שבין  הוא סיפור טראגי: הפערשלפנינו  סיפורכי היותר, נראה  משעממת את הציבור.

מנקודת מבטנו שלנו יקשה עוד יותר להבין את המצב: רבנו  לשומעיו. נו הקדושרב

הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שמימות משה ועד אליו 'לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד' 

 )גיטין נט, א(, יושב ודורש, והציבור אינו מכיר

 בגודל המעמד!

רר את הציבור. אנו מצפים כי אמור לעוכתרגיל מתודי, סיון לספר לציבור דבר פלא, יהנ

היחיד המגיב . אך מתברר מיד שלא כך! אולי אף ידחה את הדבריםוהציבור ישתאה, 

תלמיד, מבני בית  הוא .לדברים הוא 'תלמיד אחד' ש'היה שם'. אין הוא אחד מן הציבור

מוכר לנו היטב: זהו ר' ישמעאל ברבי יוסי היושב לפני  תלמיד זה – ולא זו בלבד .המדרש

אין 'אותו תלמיד' מייצג את הציבור,  (., א וש"נרבי כממלא מקום אבותיו )סנהדרין כד

אם  ,רבי , שהיה מרבותיו המובהקים של רבי עצמו.גדולתו והתעוררותו יסודם בבית אביו

 אינו מצליח להשפיע על הציבור, כי אם על אותו אחד מיוחד הקשור לתורה ולרביכן, 

 !בלאו הכי

בדבר, הרי שר' ישמעאל ברבי יוסי, לא חידש דבר. הוא הציג שאלה  אם נוסיף ונעיין

מדוע חשוב היה אם כן,  )מי היתה כך?(. שאינה אלא שאלת בירור: "מאן הות כן?"

ולא אחר? ברבי יוסי  ר' ישמעאלשהיה זה כך מהי החשיבות בולהזכירו בהדגשה שכזו? 

ד למצופה, שהשומע יופתע, או מפליא ביותר, שלא ניכרת הפתעה בשאלתו. בניגובנוסף, 

 ,בזהותה של האשה. העובדה הפלאיתבר"י יביע את ספקותיו, מתעניין ר' ישמעאל 

 אינה מפתיעה שהיתה אשה כזו,

 אותו כלל.

ה'ציבור', שבודאי  העומד מול הדבר האנונימי הקרוי 'ציבור'. ,סיפור על אדם גדול לפנינו

ן לא בתורה ולא יגוף שאינו מגלה ענייש לו מעלות משלו, מצוייר כאן כמנומנם, כ

עומדים שני אנשים מיוחדים, המפתחים ביניהם שיחה  ,בפלאותיה. לעומת הציבור



מדרש י  ל ג  מע

 

227 

וכאן  מפרשת את הסיטואציה בה ניצב רבי לפני הציבור.שבעומקה היא ינת ביותר, ימענ

האמירה: "ילדה אשה אחת במצרים ששים  הולדת משה. – אנו עוברים למעגל המקראי

, או כסיפור 12בכרס אחת", יכולה להתפרש בשני אופנים: כמכוונת לתופעה כללית ריבוא

ישמעאל מובן מאליו, כי רבי  לר'יחידה שילדה ששים ריבוא בכרסה.  על אשה אחת

בשאלתו הוא גם מניח, כי אותה אשה,  מתכוון לאשה אחת, ולא לכלל הנשים במצרים.

שאלתו התמימה לכאורה, מגלה  ממקומות אחרים. היא אשה מיוחדת, הידועה לנו

הדברים הגדולים והמעניינים מתרחשים אצל אנשים  השקפת עולם ברורה ונוקבת:

תשובתו של רבי אומרת את הדברים מפורשות: "זו יוכבד  הציבור. מיוחדים ולא אצל

שילדה את משה ששקול כנגד ששים ריבוא של ישראל"! לציבור יש מעלות רבות, אך 

האדם, הפרט. אדם גדול, ה'צדיק', מאחד בנשמתו את הגוונים כולם,  עיקר העיקרים הוא

 – יוכבד מגדלת ברחמה עולם חדש, המכיל את עם ישראל כולו ומהווה בכך עולם שלם.

 ששים ריבוא בכרס אחד.

בנוי משלשה נדבכים, ה, דרשהדרשה. מעגל זה, שהוא גוף ה – ועתה, המעגל הפנימי

"אז ישיר משה  ,ראשוןפסוק הה יותר ויותר:חיצוניים שבמעגלים ההמחריפים את הטענה 

משמעות לשירת משה משה שקול כנגד ישראל,  מתפרש על ידי רבי כך: – ובני ישראל"

"ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה ה' את  ,זהה לשירתו של עם ישראל כולו. הנדבך השני

ט, אל משה. בני יחסו המהותי, הישיר, של הקב"ה מכוון אל הפריתפרש כך:  – משה"

לפי הסבר זה, אין העם  ישראל מקיימים את מה שציוה ה' את משה )וכביכול לא אותם!(.

הטענה השלישית חריפה  ומשה שקולים זה לזה, אלא משה הוא העיקר והעם טפל לו.

אפשר לראות את חשיבותו של הציבור,  – "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה" ,מכולן

אף את  ,רבי שולל, באמירה חריפה , אךשל בני עלייהבהיותו הבסיס לצמיחתם 

מקומות מגם את הסיכוי להצמיח אנשי מעלה, אלה צומחים לציבור אין האפשרות הזאת! 

 העמדת הצדיק, היחיד, מול הציבור, מעניקה לצדיק יתרון מהותי ומובהק. אחרים.

ל מנומנם, אינו על פי מהלך זה, המעגל החיצון, המעמד בו מנסה רבי ליצור עניין בקה

תרגיל בדידקטיקה. הוא מבטא את הנתק בין אישיות גדולה לבין הקהל המצוי. המעגל 

משה רבנו,  – הפנימי של הדרשות מציג את הבעיה באמצעות דמות גדולה אף יותר

ומעניק למעמד את הקשרו הטרגי. השתקפות הסיפור בדמותו של משה, מדגישה את 

שמסר נפשו על עם, שלא תמיד ידע את גודל השעה  להים,–מנהיגותו של משה איש הא

 ואת גודל המנהיג. מנהיג שאף שילם על כך במותו במדבר.

ברם, למרות הכל, מאירה אישיותו של משה באור אחר את הסיטואציה. השפעתו של 

משה חורגת כמובן הרבה מעבר לגבולות של מעמד, מקום וזמן. המנהיג כולל בתוכו את 

אם לא יצליח לעורר את בני עירו או את בני דורו, לא תשוב תורתו  העם לדורותיו. גם

 ריקם. וכך אמנם מביא הדרשן בסמוך:

יש מין יונה שמאכילים אותה, וחברותיה מריחות אותה, ובאות אצלה  רבי אומר:

לשובכה. כך בשעה שהזקן יושב ודורש, הרבה גרים מתגיירים באותה שעה. 

 

 ראה למשל מכילתא בא יב: "שהיתה אשה אחת יולדת ששה בנים בכרס אחד".. 12
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מעה ואתיה. אף בחנניה מישאל ועזריה הרבה כגון יתרו הא שמע ואתי. רחב ש

 גרים נתגיירו באותה שעה. מה טעמא?

 כד(".–כג 'כי בראותו ילדיו', מה כתיב בתריה? 'וידעו תועי רוח בינה' )ישעיה כט,

מסתבר אפוא, כי הזקן הדורש, גם כשאין בכוחו לעורר את הציבור המנומנם היושב 

אנשים הרחוקים ממנו מרחקים של דרך, של  לפניו, משפיע בדרשתו, בדרך לא דרך, על

 .תרבות, ולעתים של דורות

 לסיכום:

משה  – הפרשה המקראית משה וישראל – הדרשה

 והולדתו

רבי  – סיפור המסגרת

 והציבור

הצדיק משפיע ללא תלות  יוכבד יולדת עם שלם משה שקול כנגד כלל ישראל

 בציבור

 –ום אחדתורה וגדולה במק  משה הוא עיקרם של ישראל

 רבי כמשה

לא יהיה עוד אדם כמשה. 

לציבור כגוף אין סיכוי 

 להצמיח צדיק

היחיד המקשיב אינו צומח מן  

 הציבור

 הציבור אינו מבין את הצדיק  פער עצום בין הצדיק לציבור

משה מת במדבר, כמחיר 

 הטרגי של הנתק

המעמד כמבטא מצב טרגי  

 בין אישיות לציבור

השפעתו של רבי יהודה   ותהשפעתו של משה לדור

 הנשיא על הגרים

 ג. תורה ומדע

נעיין עתה בסיפור מסגרת המצניע למעשה, בתמימות משהו, את הסיפור המהותי, 

 המתבאר רק מתוך הדרשה הפנימית:

 פילוסופוס אחד בקש לידע לכמה הנחש מוליד.

ם כיון שראה אותם מתעסקים זה עם זה, נטלן ונתנן בחבית, והיה מספיק לה

 מזונות עד שילדו.

 כיון שעלו הזקנים לרומי שאלו את רבן גמליאל.

 לכמה הנחש מוליד? ולא יכול להשיבו, ונתכרכמו פניו. אמר ליה:

 פגע בו ר' יהושע ופניו חולניות.
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 למה פניך חולניות? אמר לו:

 שאלה אחת נשאלתי ולא יכולתי להשיבו. אמר לו:

 מה היא? אמר לו:

 לכמה נחש מוליד. אמר:

 לשבע שנים. אמר לו:

 מנא לך? אמר לו:

הכלב חיה טמאה ומוליד לחמישים יום, ובהמה טמאה יולדת לי"ב  אמר לו:

חודש, וכתיב: "ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה", וכשם שהבהמה 

 ארורה מן החיה שבעה, כך נחש ארור מהבהמה שבעה.

 כמפני רמשא סלק ואמר ליה.

 התחיל מטיח ראשו לכותל.

 כל מה שעמלתי שבע שנים, בא זה והושיט לי בקנה אחד. ר:אמ

 )בראשית רבה כ, ד(

גם בסיפור זה שלשה מעגלים: החיצון, סיפור המסגרת: המעשה בפילוסוף והמפגש עם 

חכמים. השני, הדרשה והסוגיה עצמה: "לכמה נחש מוליד?". והפנימי, הפרשה 

 פרשת קללת אדם, חוה והנחש. – המקראית

, כמת התורה אל מול החכמה היוונית המדעיתון מציג למעשה את חהמעגל החיצ

חכמתו של הפילוסוף נובעת מן הניסוי  ובמרכזו השאלה: מהו משך ההריון של הנחש.

: "לכמה נחש שערך. הקורא המודע למקור הידיעה, מבין כי שאלתו התמימה לכאורה

בידי רבן , כי אין ברור מאליו צופנת בחובה את ההבדל בין שתי החכמות., מוליד"

השאלה. התורה  לענות על , המייצג תורה אלוקית שאין בה מקום לניסוי ומחקר,גמליאל

עקרונות בלקנטר לפגוע ובאה  אינה עוסקת בשאלות של מציאות, ושאלתו של הגוי

 .היהודיתוהחכמה האמונה 

את  המתמחה בויכוחים עם הגויים. למרבה הפלא הוא מוכיח ,הישועה באה מר' יהושע

היקש  – שיטות ה'מחקר' שהתורה נדרשת בהם באמצעותתשובתו מן התורה עצמה, ו

הטענה אם כך על פי המעגל החיצון היא, כי ניתן באמצעות מדרש הכתובים  הכתוב.

 .13הבין את המציאות הטבעית בעולםלדעת ול

המעגל השני, מעגל הדרשה, עוסק כאמור בשאלת המחקר: לכמה זמן הנחש מוליד. אך 

שתקפותו במעגל החיצון תגלה, כי עיקרו של הסיפור אינו בנחש אלא באדם! השאלה ה

המשתקפת אל המעגל החיצון היא: לכמה זמן זקוק אדם כדי שיוכל לענות על השאלה 

 המדעית...

, והוא מתברר רק בסופו ובעקיפין: זמן המחקר של הפילוסופוס מוצנע בתחילת הסיפור

צר מתח בסיפור, אך הדבר יו ה והושיט לי בקנה אחד"."כל מה שעמלתי שבע שנים בא ז

 

פירש שם טענה המוכרת ממאמר חז"ל: "הפך בה והפך בה דכולה בה" )אבות ה, כב( ]אמנם רש"י  .13

במובן שונה: "שבכל שעה תמצא בה חידושים וטעמים"[. או באופן אחר: "כך היה הקב"ה מביט בתורה 

 ובורא את העולם" )בראשית רבה פרשה א, א; זוהר ח"ב תרומה קסא, א(.
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רבן גם  .ר' יהושע משיב על השאלה בקלות ובמהירות ו.במרכז מציב שאלה זובעיקר 

"כמפני  – צליח להחזיר תשובה לאותו פילוסוף עוד באותו היוםמ , למרות העיכוב,גמליאל

לה המספר שתשובתו מגת רבן גמליאל, ! בתגובת הפילוסוף לתשוב(לפנות ערב)רמשא" 

הזמן שנזקק לו אותו פילוסוף כדי להשיב על  גם את העיקר:של ר' יהושוע נכונה, אך 

עלתה לאותו השאלה. הידיעה, שקשה לדעת מה המשקל שמייחסים לה שני הצדדים, 

ר' יהושע ורבן אותו זמן, כמובן, גם נחסך מחייהם של  יקרות מחייו.שבע שנים ב פילוסוף

 ".הפילוסוף: "כל מה שעמלתי שבע שנים, בא זה והושיט לי בקנה של נוגמליאל. בלשו

נעבור עתה למעגל הפנימי, המעגל המקראי. השאלה: "לכמה נחש מוליד" קשורה כמובן 

לעונשו של הנחש, כמצוין במדרש עצמו: "ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה". 

ם בעונשה של האישה, אך זמן ההריון לא צוין בפשט הכתוב כעונשו של הנחש, כי א

החטא  ןמל – עונשו של האדם קשור לזמן ולעמלהרעיון עובר כחוט השני בכל הקללות. 

שה להקדיש את יהאעל צריך האדם לעמול ולהקדיש את זמנו, כדי שיזכה לפת לחם. 

מעגל הדרשה  ל פי, עאף הוא חייה וזמנה לקשיים הכרוכים בהריון ובלידה. הנחש

 להריון של שבע שנים. – תו עונש, אך קשה הרבה יותר, נידון לאוהאמצעי

המסגרת, נשים לב, כמובן מאליו, שהזמן שהשקיע הפילוסוף כדי אם נחזור לסיפור 

שבע שנים! נמצא  – להגיע אל המטרה שהציב לעצמו, זהה לזמן הריונו של הנחש

תל, וכבהטחת ראשו  ,תגובתו של הפילוסוףגם מקולל בקללת הנחש! עצמו הפילוסוף 

 "הוא ישופך ראש". – לקללת הנחש תמזור

העמל והזמן השתקפות המעגלים זה בזה מציגים בפנינו אפוא את האמירה הבאה: 

שה תוכנה של הקללה הבאה מן החטא עשצריך להשקיע כדי להגיע למטרה, הם למ

אדם אמור היה להתחיל לחיות את חייו מהרגע בו מזומנים לו  שבאכילה מעץ הדעת.

מזונותיו, קורת גג וכדומה. קללת האדם היא כי עליו להשקיע את מרבית  – ומוצרכי קי

חייו וזמנו, כדי להגיע לרגע זה. למרבה הצער, פעמים רבות הוא מגיע לנקודה זו, כאשר 

 הוא כבר מותש ועייף ממלחמת קיומו.

החכמה המדעית את החכמה היוונית אל מול התורה.  ,כאמור ,סיפור המסגרת מציג

אך לא רק שיש בתורה, . נה של התורהית בחכמת הטבע שאינה בדרך כלל מעניעוסק

יש לפנינו אמירה נוקבת יותר: לדעת המדרש, כדי להשיב על שאלות המדע והפילוסופיה, 

בטבע, כפי שתלוי החוקר הפילוסוף. יהודי מסוגל  יםתלויוחכמי התורה אינם התורה 

ואין הוא נאלץ להשקיע את חייו בהתחקות להגיע אל המהויות עצמן דרך לימוד התורה, 

בקללת לא ו ,תלוי בקללת הנחשאין לומד התורה  ,למעשה .אחר עולם הטבע ומהלכיו

 עץ הדעת.באה לעולם בעטיה של האכילה מש ,הדעת
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 לסיכום:

 –הפרשה המקראית 

 קללת האדם

 –הדרשה 

 לכמה הנחש מוליד

 –סיפור המסגרת 

 הפילוסוף וחכמים

 התורה מול החכמה היוונית  כל לחםבזיעת אפיך תא

האדם נידון להשקיע את חייו 

 באמצעים ובטבע

, התורה עוסקת במהות 

 החכמה תלויה במהלכי הטבע

הפילוסוף השקיע מחייו שבע  הריון הנחש שבע שנים האשה נידונה להריון ממושך

 שנים

חכמי התורה אינם מקוללים 

 בקללת הנחש

 ,לחכמים לא נדרש כמעט זמן 

 פילוסוף כנחשה

חכמים דורשים את הידיעה  

 מהתורה

 14הכל נמצא בתורה

 

ברור אם כן שזהו עיקרו של המסר בסיפור, ולא עצם הידיעה הנדרשת מן הפסוקים. בכך אין צורך . 14

שאלת ההתאמה בין דברי חז"ל לממצאי המדע העסיקה  ידיעה עם ממצאי המדע המודרני.לעמת את ה

רבים. ראה פסחים צד, ב שהודו חכמי ישראל לחכמי אומות העולם בשאלה האסטרונומית האם גלגל חוזר 

ומזלות קבועים; רמב"ם, מורה נבוכים, חלק ג, פרק יד: "ואל תבקשני לתאם כל מה שאמרו מעניני התכונה 

עם המצב כפי שהוא, לפי שהמדעים באותו זמן היו חסרים"; ר' אברהם בן הרמב"ם, מאמר אודות דרשות 

–1חז"ל )נדפס בתחילת ספר 'עין יעקב' על אגדות הש"ס(; רש"ר הירש, הובא ב'המעין' טבת תשלו, עמ' 

בעניני מדע גם  . ולעומתם המצדדים בקבלת דברי חז"ל197–196; הגרי"א הרצוג , קובץ אסיא, ה, עמ' 16

כשאין בהם השלכה הלכתית: מהרש"א חדושי אגדות, גטין סח, ב ד"ה "לדמא דרישא"; ערוך השולחן 

אה"ע סימן יג, סעיף ל: "וכלל גדול אומר לך שרבותינו ז"ל לבד גודל קדושתם וחכמתם בתורת ה', עוד היו 

השיב על דבריהם הטהורים. יותר גדולים בחכמות טבעיות ובידיעות העולם, יותר מכל המתחכמים ל

והמפקפק על דבריהם, מעיד על עצמו שאינו מאמין בתורה שבעל פה, אם כי יבוש מלהגיד זה בפה מלא". 

קפח. בנושא שאנו –וראה סקירה מפורטת בספרו של הרב נריה גוטל, השתנות הטבעים בהלכה, עמ' קעז

; וכן יהודה לוי, המדע 46עמ'  25', כרך עוסקים בו הריון הנחש, ראה אנציקלופדיה עברית, ערך 'נחשים

, ובהערות שם, על מינים של נחשים שהזמן העובר מההזדווגות להטלת הביצים יכול 70שבתורה, עמ' 

 להגיע לכמה שנים.

לפי המבט המוצע בשיטת המעגלים, אני מציע, כאמור, לראות באמירה המוסרית של חז"ל, בדבר תפקידו 

הסיפור, כאשר הם מתאימים את דבריהם למדעי זמנם. יותר מכך: המסר  של האדם בעולם את עיקרו של

העיקרי בסיפור הוא כי חז"ל מזלזלים בשאלות המחקר, שאלות ה'מה', של המדע, אותן הם משאירים 

לחכמי העולם, והם מקדישים את חייהם לשאלות מהותיות יותר, כשאלות 'מדוע', ושאלות הקשורות 

 דם. ראה על כך ר"י עראמה, עקידת יצחק, פרשת בא, שער לז.להתנהגותו ולחובתו של הא
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 מעגלי לימוד

כפי שציינו בראשית הדברים, שזור המדרש מעשה חושב בטקסטים סיפוריים ודרשניים 

שונים. ברם, מעבר לשילוב המופלא של המאמרים השונים זה בזה, קיים רובד נוסף, 

סטים זה בזה. מעגלים מדרשיים אלו עמוק יותר, המתגלה מן ההשתקפות של הטק

מעמידים לעתים דווקא את המעגל המוצנע, במרכז הדיון, והוא מעניק לסיפור מרחב 

 והקשרים שאינם נראים במבט ראשון.

בשנת תשנ"ט לימדתי מדרש ואגדה בישיבת 'מקור חיים' על פי המודל המוצג במאמר 

דה במסגרת של קבוצות זה. המורכבות של המדרש ומעגליו מתאימה ביותר לעבו

משימה. ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות על פי המעגלים השונים: קבוצת אגדה המנתחת 

את סיפור המסגרת. קבוצת מקרא הלומדת ומבארת את הסיפור המקראי כפי שהוא 

מופיע בתורה. קבוצת הדרשה העוסקת בטקסט המקראי הנוסף המשולב במדרש, או 

צוות בלשני;  –. בצד קבוצות המשימה פועלות יחידות עזרבדרכי הדרשה וברעיון הדרשני

צוות ריאליסטי העוסק בצדדים המציאותיים של הסיפור: דמויות חכמים, רקע היסטורי, 

גיאוגרפי וכדומה; צוות העשרה האמור להוסיף טקסטים ספרותיים הנוגעים בנושא. 

מנקודות המבט  בתום הלימוד בקבוצות נערך 'אסיף' קבוצתי, כאשר הסיפור מסופר

השונות כפי שנלמדו. במהלך הדיון מתבררות נקודות המבט השונות והפירושים השונים 

לנושא. השתקפות המעגלים זה בזה מציגה עולם מופלא, יצירתי מאוד, ומשמעותי 

 ביותר.



 

 



 

 

 

 

 סֹוֵבב הֹוֵלְך ָהרּוח  

 
 החינוך דורש מאתנו להיכנס

י ְוִלְפִנים  ִלְפִנים וִלְפנ 

 וףעד אין ס

 להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד

 ולהניח לרוח לעבור דרכנו

 



 

 



 

 

 הרב יצחק מנדלבאום

 מעגל מיפתחים למוליכות רוח

 מיפתח

י ִתְפָתח ּוִפי י ִגיד ְתִהָלֶתָך )תהילים נא, יז(.–אדנ  י ְשָפת 

המיפתח הוא הצוהר דרכו אנו נפגשים עם מושגי מפתח בחיינו, ודרך התבוננות 

 גילוי ודיוק של הולכת רוח דרכם.המאפשרת 

באמצעות המיפתח אנו רואים את המנעד הרחב של המושג בו אנו עוסקים, את שני 

הקטבים המסמנים את קצותיו, ולעומתם האפשרות השלישית המפליאה, נושאת 

 ההפכים. 

המיפתח חושף את האפשרות להגיע ממקום נקי של בטחון וגילוי אמונה, לעומת 

ממקום של הישענות, פחד, התגוננות. וכך אנו יכולים לכוון את  האפשרות להגיע

המשקלות, ולכוון את עצמנו אל המקום הנקי והמאיר, ולשים לב לדוקים דקים וגסים יותר 

 המאפילים את האור. 

ניתן להנהיג מיפתח לפני עיסוק כלשהו, כמו הפתיחות המוכרות במדרשים "פתח רבי 

שיחה או לכל דבר אחר. ניתן גם לגלות אותו במהלך של תנחומא...", כפתיח לעבודה, ל

 לימוד, או של עבודה אישית.

על ידי צוות הלמידה של בית המדרש, במהלך שנת למוד  המיפתחים שיובאו כאן נלמדו

 ועבודה. מטבעם של מיפתחים הם בהתהוות מתמדת, ונגלים מחדש בכל פעם.

הרוח, עם הזמנה פתוחה לפתוח נציע מספר מיפתחים הקשורים לליבה של מוליכות 

מיפתחים לכל דבר בו ניפגש, ולגלות מה הם, למה הם מזמינים אותנו, מהם הקטבים 

 החוסמים ומהי התנועה המכוונת ביניהם שתוליך את הרוח.
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 מיפתח הרפיהא. 

ִכי אֱ  ְרפּו ּוְדעּו ִכי ָאנ   להים )תהילים מו, יא(.–ה 

ִליט ָברּוח  ִלְכל  ֹוא ֶאת ָהרּוח  )קהלת ח, ח(. ֵאין ָאָדם ׁש 

האחיזה במציאות, הניסיון לחזק את האחיזה כשנראה שהיא מתערערת, עשויה לנבוע 

מפחד והתגוננות ועשויה לבוא ממקום של ביטחון, אמונה ואהבה. אי אפשר לרקוד עם 

 ידים מתוחות וקשיחות. כשם שניתן להרפות אחיזה

אותנו  להרפות ולהישען על ההשגחה, בה מוליך ולהישען על ידיד נאמן, כך אנו מוזמנים

 הקב"ה בעולם. ההרפיה היא גמישות המאפשרת התכווננות לקראת הדבר ותנועה.

אולם, הרפיה איננה עזיבה. עזיבה היא הקוטב השני של האחיזה, והיא כוחנית באותה 

יתן לאחוז מידה. אני עוזב בכעס, אני נוטש, אני מתנתק, אני מתרחק. ניתן לעזוב בכוח, נ

 בכוח. אי אפשר להתרפות בכוח.

האימון להתרפות, לרופף אחיזה, לנוע על קו האמצע, הוא אימון במוליכות רוח. עזיבה 

 נעשית מחמת פחד או תסכול, הרפיה מתהווה מאמונה.

לעיתים אנו מורגלים לאחוז בדברים אחיזה חומרית, להגביר שליטה, אנו רושמים אותם 

שישרדו, אנו נאחזים באמונות שלנו על מנת שנהיה בטוחים  על מנת שנהיה בטוחים

ומוגנים. יש לנו דעות מוצקות. אולם, הרוח מפתיעה אותנו ותפתיע אותנו. אי אפשר 

 לכלוא אותה ואי אפשר לאחוז בה, אך אפשר לרקוד עמה ולהניח לה להוליך אותנו.

שנעזוב מתוך חולשה  איבדנו את הדבר, ניכסנו אותו. ברגע -ברגע שנחזק את האחיזה 

איבדנו אותו, ויתרנו עליו. כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיו. כשהריקוד  -או עייפות 

 הזה אינו מוכר דיו, הוא עשוי להפחיד. זהו סוד התנועה.

השימוש הלשוני המסייע: הרפה. רופף. המתן קמעא, הבט קדימה או פנימה, הייה 

 מוקסם, הייה נכון.
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 שיוב. מיפתח כאן ועכ

על פי דברי קדושת הרבי ר"ב מפרשיסחא, על הכתוב, הנה טפחות נתתה ימי, 

וחלדי כאין נגדך )תהלים לט, ו(, שהוא כמו שמודד מאה אמות חבלים, ואין לו רק 

עבר, ומה שעדיין עתיד  – כן שנות האדם. מה שעבר – הטפח שיש לו בידו

בונן ויחשוב שאין לו רק אינו ידוע, ואין לו רק הרגע ההוא. וכאשר ית – להיות

אזי, כמה יהיה יקר וחשוב בעיניו הרגע הזאת. ויעבוד את ה'  – הרגע הזאת

 באהבה וביראה טהורה ובדביקות נפלא )קול מבשר, פר' ראה(.

 חיים בהווה. הגברת רמת הנוכחות שלנו. 

אחד הגורמים המקשים על החיים בהווה הוא השיפוטיות והביקורת. כשאני נע ממקום 

נתי ומנותק ממקור החיוניות, אני עסוק בחשש מלאבד את הרגעים הבאים הג

 ובהתחשבנות ברווחים ובנזקים שברגעי העבר, במקום להיות

 כאן ועכשיו. 

אגביר את מידת הנוכחות שלי בהווה ממקום של אהבה, אמונה וקבלה. כששאלת 

הייה שם,  -ם הלגיטימיות לא תחסום, תתגלה המניעה כאשליה. גם בהיותי במקום חסו

ֵהל ְברּוֲחָך ִלְכעֹוס, שים לב למקום, מה קורה שם, הנה אתה כבר  ל ְתב  אל תיבהל, א 

 בפנים.

ומי שהוא בר דעת, הוא מסתכל בהמניעה, ומוצא שם הבורא ברוך הוא, ומי שאינו בר 

דעת, כשרואה המניעה חוזר תכף לאחוריו. וזהו ומשה נגש אל הערפל, שהוא המניעה, 

 האלקים כנ"ל )לקוטי מוהר"ן קמא קטו(.כי שם 

אולם, אם החיים בהווה מגיעים ממקום של השכחת העתיד או העבר, הינתקות ממנו, 

חוסר נכונות להישיר מבט לפנים, הינעלות במקום הזה, פחד מיצירה או התחייבות, פחד 

 הרי שהנוכחות איננה מגיעה ממקום נקי, הולכת הרוח תיחסם. -מקביעות



ח ו ר ת  ו כ י ל ו מ ל ם  י פתח מי ל  ג  מע

 

239 

 אין יש

 

 אין

 

 ח רצוא ושובג. מיפת

יֹות ָרצ   ח  ָבָזקוְוה  ְרֵאה ה   )יחזקאל א, יד(. א ָוׁשֹוב ְכמ 

המגע עם הרוח מאופיין בתנועות של רצוא ושוב. ברגע שבו גילינו משהו והמשגנו אותו 

סופית בין אחיזה והרפיה, יש ואין, רצוא –איבדנו אותו. התנועה האין – ואחזנו בו בחוזקה

ד עם הרוח. זהו הריקוד עם האהבה הנגלית ונחבאת בשיר היא תנועת הריקו – ושוב

השירים, וזהו עניין הסוד הרוקד מן הגילוי אל ההסתר, מאיר ונעלם. אלו חוקי השחייה 

בעולם הרוח, שאי ידיעתם עלולה לבלבל ולאבד. תנועת רצוא ושוב מאפשרת לדברים 

 להיווצר מחדש עם

 תנועת הרוח.

יש התנועה היא כתנועת הלולאה, ה

מתהפך אל האין והאין אל היש. 

הכרת התנועה ושחרורה, מוליכה 

את הרוח. היבהלות, ניסיון להישאר 

 בכוח באחד המעגלים, יחסום את הרוח.

הרצוא ושוב עשויים להגיע ממקום תזזיתי, חסר מנוחה, בבוקר תאמר מי יתן ערב ובערב 

בריחה היא סודו של תאמר מי יתן בוקר. ההבחנה בין תנועה של מנוחה ותנועה של 

 מיפתח זה.
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 מיפתח ענווהד. 

ל ָהָאָדם  ד ִמכ   )במדבר יב, ג(.ְוָהִאיׁש מֶׁשה ָעָנו ְמא 

 ענווה היא היענות, פתיחת עצמי לדבר שמעבר, לדבר שמתקרב.

 כולי כאן למענך.

 פחד, ביטול.  ענווה יכולה גם לדכא, לחסום, לנבוע ממקום של דחייה,

ענווה הנובעת מהידיעה שיש תמיד משהו מעבר. אני ביטוי של ענווה מוליכת רוח היא 

 עמוק יותר. האין סוף, ותמיד יש משהו

קיים מעגל של נסתר מעבר למעגל הנגלה שלנו, ואנו בתהליך של למידה ותנועה 

מתמדת. כשהתהליך הזה נעצר אנו במצב של "אלוהי מסיכה". הגילוי חייב להיות מתמיד 

 ובהתחדשות.

הרוח מונע את האפשרות לרכוש עליה בעלות, להתגאות, אנו מוזמנים להוליך אין סופיות 

 אותה, להיפתח ולנוע עמה מתוך ענווה.

ענווה מוליכת רוח היא המקור ליראה, יראת תלמידי חכמים, מורא רבך כמורא שמים, 

 טהרה, זהירות ופרישות.
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 ה. מיפתח התכללות

ָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ְלָך ְלֵעץ ב א  ֲאָחִדים ְבָיֶדָך ְוָקר   .יז( )יחזקאל לז, ֶאָחד ְוָהיּו ל 

התכללות היא יצירת מציאות חדשה תוך זיווג שתי מציאויות קיימות. יכולה להיווצר 

התכללות בין אנשים, בין רעיונות הנראים מנוגדים ובין מצבי קונפליקט. בהתכללות 

המשותפת שבדרך ההדדיות איננה מתבססת על המכנה המשותף הנמוך, על הגזרה 

כלל ליבת העניין היא מחוצה לה, אלא על המציאות החדשה המתאפשרת בזיווג המיוחד 

 הזה. השלמה ממקום של אהבה והכרה בתנועה של כל אחד מהרכיבים אל האין סוף.

ולמשל, בהתכללות בין אנשים, הנחת היסוד היא שבאופן פוטנציאלי כל אחד הוא אדם 

כדי ליצור ולנבוע. יחד עם זאת, חיבור אל האחר פותח שלם, ללא צורך באדם נוסף 

אפשרויות נוספות, שלא היו קיימות אצל האחד היחיד. האחד, יכול היה להתקיים וליצור 

 לא תמומשנה. בלי זה, אך האפשרויות הנוספות

האחד אחראי במאה אחוז להוציא את האחר אל הפועל, מתוך אהבה ולא מתוך כעס. 

את האחר לפועל בנקודה הנוספת, באפשרות החדשה שנפתחת,  האחריות היא להוציא

 במה שלא ייצא לאור בלי האחריות הזו.

מתוך כך, נוצרת יצירה אינסופית, שלימה, חדשה, שלא היתה נוצרת אילו לא היתה 

 התכללות, אילו לא היתה סינרגיה.
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 ו. מיפתח אחריות

 .אין הדבר תלוי אלא בי )במדבר רבה פרשה ח(

לדבר ברמ"ח האברים, כולי, בהכרה ש"אין הדבר תלוי אלא בי", מתוך נכונות  אני נרתם

להתמסר. לקיחת אחריות היא הליכה למקום בתחושה שאיני יודע לגמרי להיות בו, אולם 

אין מישהו אחר שנוטל על עצמו את האחריות, ואני מתמסר, נוטל אחריות ורשות והולך 

נובעת מאהבה, מיעוד, מהליכה בנתיב האישי לשם. הזיקוק כאן חיוני: האם האחריות 

שלי, מגילוי האור שבי, או שמא היא נובעת מאינטרסים חיצוניים, מפחד, מכעס. הקו 

המבחין הוא דק. האחריות המזוקקת מבטאת הישענות על ההשגחה במובן מלא. הבה 

יונבין את המילה אחריות כ ֲחר  יבהטיית תואר הפועל. לומר  א  ֲחר  יקחת לאחרים, ל א  ֲחר   א 

יבמלוא מובן המילה,  ֲחר  ות. פעמים רבות במצבי חירום אנשים נוטלים אחריות –א 

 במובנה המלא, אינם מביטים לצדדים או לערבויות אלא עושים כמיטבם.

ראיית העולם כחציו חייב וחציו זכאי, הוא נקודת מוצא של נטילת אחריות. כל שאנו 

 ריות.ניטול אח עושים מכריע את העולם, לכן

מובנה החוסם של האחריות הוא כיסוי, הישענות על דבר אחר, היסמכות על תעודה, על 

היתר, על משהו מחוצה אלי. כשיש לי אחריות במובן הזה, אינני עומד חזיתית מול 

הדבר, אני מבוטח. ממקום של מוליכות רוח דבר כזה ייחשב כחוסר אחריות, כהיסמכות 

מונח מקצועיות מתפרש כהיסמכות על דבר שמחוצה המשאירה ביציע. פעמים רבות ה

וגורע מכוחו של איש המקצוע. מקצועיות מוליכת רוח היא היכרות עמוקה עם ניואנסים 

 והתרחשויות ונכונות לקחת אחריות ליצירת ניואנסים חדשים.
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 ז. מיפתח "גם וגם"

 אלו ואלו דברי אלוקים חיים )ערובין יג, ב ועוד(.

ים בתודעה של "או או". האפשרויות שאנו פוגשים סותרות זו את זו, פעמים רבות אנו חי

 לחזק צד שני. ועלינו להפחית צד אחד בכדי

יגלה משהו  – מוליכות רוח פותחת אפשרות של גם וגם. חיזוק ומיצוי של שני הצדדים

 חדש, עמוק יותר, רב מימדי.

פשרויות נוספות. כל מפגש עם קוטב נוסף, עם אפשרות חדשה, מביא לידי ביטוי א

במקום לחיות מתוך ניגוד והפרדה, נחיה מתוך הרחבה. קטבים סותרים מבטאים מופעים 

 שונים של האין סוף, שיגדיל וירחיב אותנו בתנועה של

 "גם וגם".

המקום העמוק של הגם וגם אינו פשרנות של מציאת המכנה המשותף הנמוך, וויתור על 

 ות השניה עד שנוצרתתרומת כל אפשרות לאפשר הליכה עד הסוף, אלא זיהוי ברור של

 אפשרות חדשה.

התנועה הלולאתית בין קוטבי הפרדוקס, נושאת את ההפכים, יוצרת מקום חדש ומניעה 

 לקראת המופע הבא.

 גמגם בבקשה. – השימוש הלשוני המסייע: לגמגם. יש כאן בריחה מקצה לקצה
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ן( מ   ח. מיפתח למידה )כא 

 )ישעיהו יא, ב(רּוח  ָחְכָמה ּוִביָנה  ה' ְוָנָחה ָעָליו רּוח  

המנגינה הפנימית של למידה ללא מוליכות רוח היא השליטה. מטרתה היא לדעת, 

, של חומרים, באופן שיאפשר הלשלוט, להסתדר, לרכוש יתרון. זו למידה של מאטריי

לשלוט בהם, וכשהשליטה מספקת, ניתן להפסיק את הלמידה. כשהידע והשליטה אינם 

 ספקים יש לחדש את הלמידה שנית.מ

בדרך כלל אלמד בדרכים בהן אני יודע ללמוד, מסתורין יהוו בעיה, ואני תופס את עצמי 

 מתחילים, מתקדמים וכו'. – כקבוע, בלתי ניתן לשינוי. בלמידה כזו יש כרונולוגיה בזמן

דה הוא בלמידה מוליכת רוח, למידה כאמן, המנגינה הפנימית היא ההתהוות. שדה הלמי

חיים, הדבר הנלמד והיחסים בינינו. אורייתא קודשא בריך הוא וישראל. המטרה ה–אני

היא להתפתח, לצמוח, לגלות תגליות על עצמי ועל הנלמד ועל היחסים בינינו. אני לומד 

מכל דבר וכל הזמן. כולם מורים, הכל מורה. גם פחד וכאב הם מורים. המטרה היא 

מרתק אותי לדעת מה אינני יודע. זהו מפגש של ריקוד ושל למצוא עוד ועוד מסתורין. 

גילוי. אני בו זמנית מתחיל ומתקדם, מורה ותלמיד. אני בוחר מורה ונזהר מלהיכבל למה 

שהוא יודע שהוא יודע. אני לומד על הלמידה כל הזמן. אני מתאהב בלמידה. אני מתלהב 

 – לשנות תובנות כשהן מתחדשותמטעויות, נע מתוך הטעויות, מגלה בהן תגליות ומוכן 

 בין רגע.
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 ט. מיפתח מחויבות

מי גילה לבני  :להן יצתה בת קול ואמרה ,בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע

 .א( )שבת פח,השרת משתמשין בו  שמלאכירז זה 

מחויבות היא מציאות שאנו לוקחים על עצמנו ליצור, אפשרות שאנו רוצים שתהפוך 

משמעית –מול מציאות רצויה, מול תמונת עתיד, והתכווננות חדלמציאות. זו התמקמות 

 לעברה. 

 ולא מאהבה.  חשוב לשחרר את המחויבות מאשמה, שתנביע אותה מפחד

חשוב גם לשחרר את המחויבות לתוצאה, מהדרך שבה התוצאה תושג. ההשגחה 

 – נומוליכה בדרכים שלה, באופן בלתי צפוי ומתוך ריפוף ולא שליטה. מרגע שהתחייב

נשתחרר מהפרדיגמה של "כך זה צריך לקרות" וניפתח לתובנה שכל עיכוב הוא חלק 

מהתנועה עצמה, ואל לנו לבקר אותו קודם זמנו. זו כניסה לריקוד שתחילתו וסופו ידועים, 

 אך הדרך אליו איננה ידועה.

 ההשגחה והמחויבות רוקדות יחד. אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני.
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 . מיפתח הליכה עם השגחהי

. ואם אתה .. כצלך. מה צלך אם אתה משחק לו הוא משחק לך – מהו ה' צלך

 ,אף הקב"ה ה' צלך ,מראה לו פנים זעומות או מוסברות אף הוא נותן לך כך

 )מדרש המצוטט בנפש החיים א, ז(. וה עמךוה עמו הוא הוכשם שאתה הו

ויות, בעלות מבנה הולוגרמי. כל מה ההשגחה נושאת אותנו בנתיב מופלא של התרחש

שקורה כעת הוא ביטוי ותמונת ראי למה שמתחולל בתוכי וביטוי בו זמני לתנועת 

ההשגחה המוליכה אותנו בנתיב שלנו. הכל מתהווה כל העת, ואנו יכולים להקשיב 

 ולהצטרף לתנועה הזו. לרקוד עם ההשגחה.

ה, הם מביאי מסר שבידנו מחסומים שאנו נתקלים בהם הם הזמנה לצעידה קדימ

לפענחו. לא ניאבק עם המציאות שההשגחה מזמנת לנו, גם לא נברח או נימחק מפניה, 

אלא נצעד עמה, נתמרן את עצמנו למקום של הקשבה ופענוח ולמקום שבו התנועה שלנו 

 תתוזמן עם תנועת ההשגחה.

 זה קורה כל הזמן, זה מתהווה, ורק כך מתאפשרת מוליכות רוח.

היא ההיפוך של  – ות על השגחה ממקום של עייפות, פאטאליזם, בריחה מאחריותהישענ

  ריקוד עם ההשגחה. היא הפן החוסם של מיפתח ההשגחה.



 

 

 עמרם קליימן

 אימון מוליך רוח במערכות חינוך

 רקע

 מהו אימון?

 מה מאפיין אימון קלאסי?

 אימון בבית המדרש

 מאימון קלאסי לאימון מוליך רוח

 ספר: איך זה נראה בשטח? -ך רוח בביתאימון מולי

 טעימה: אימון עם צוות ישיבת סוסיא

 אסיף

בעמודים הבאים נציג אפשרות לעבודת אימון מוליכת רוח עבור מוסדות חינוך. נפתח 

(. בשלב שני, Coachingבהיכרות עם הכלים ועם אמונות היסוד שבבסיס אימון "קלאסי" )

רוח. נעמוד על נקודות החידוש באימון מוליך רוח נפגוש באפשרות חדשה לאימון מוליך 

בבית  –ועל הפערים בינו לבין אימון "קלאסי". מכאן נעבור לתיאור הדרכים בהם בחרנו 

ליישם אימון מוליך רוח בשדה החינוכי, מנקודת מבט של שנתיים  –מדרש להתחדשות 

רוח עבור מוסד מתחילת העשייה. לבסוף, נשרטט קוים מנחים לתוכנית אימון מוליכת 

חינוכי. נציע את שלבי האימון וגם כלים שימושיים לאימון מוליך רוח בבית ספר. את 

 המאמר חותמת טעימה חלקית של עבודת אימון עם צוות ישיבת סוסיא.

 רקע

בכל שנה באופן שונה ובמעגלים הולכים  –בית המדרש להתחדשות פעיל משנת תשס"ג 

חות ויצירה מתמידים. משנה לשנה ומעת לעת ומתרחבים. בית המדרש נמצא בהתפת

מקורות ההשראה וכלי העבודה של בית המדרש מתעדכנים: פעם מוחלפים, ופעם 

מותאמים מחדש לאור ניסיון ולמידה אליהן נחשפנו. עבודת השטח של בית המדרש 

יחד עם תשע ישיבות  –החלה בשנת הלימודים תשס"ד, בתוכנית אימון ניסיונית 

ליווינו צוותי מחנכים מתוך  –פגשנו עם ראשי ישיבות בקבוצה, ובמקביל תיכוניות. נ

הישיבות עצמן לאורך שנת הלימודים. בשנת הלימודים תשס"ה, פעילות בית המדרש 

התרחבה לעבודה עם ראשי מוסדות חינוכיים נוספים, חלקם ממלכתיים. בימים אלו בית 

ם, עובד עם קבוצת יועצים ואנשי המדרש פוגש מחזור שלישי של ראשי מוסדות חינוכיי
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וגם עם קבוצת מפגש ולמידה, דתיים וחילוניים יחד. בו זמנית, בית המדרש  –טיפול 

 מוסדות נוספים. מלווה בתוכנית אימון והדרכה רציפה, צוותים וראשי

מפגשינו עם עמיתי בית המדרש בשנים אלו מלווה, לא אחת, בעבודת "אימון" 

(Coachingאישית, זוגי ) ת או קבוצתית. במשך חודשים ארוכים מצאנו את עצמנו מאמנים

ומתאמנים, פעם "לפי הספר" ופעם מאלתרים. לא פעם בהעדר עקרון מנחה, שיטתי 

ובהיר. עם זאת, הברכה במפגשי האימון עם שותפינו לעבודה וגם בינינו הפתיעה אותנו 

בגוונים ובשפה  –מציע וחיזקה בנו את הרצון להמשיך ולפתח את האימון שבית המדרש 

המתאימים לו ולקהל היעד שלו. במהלך השנתיים האחרונות, תוך כדי עשייה ולמידה, 

הלך והתגבש אימון ייחודי לבית המדרש, אותו אנחנו מכנים "אימון מוליך רוח". לפנינו 

סיפור שיש בו תהליך התפתחותי מובהק: מהזדהות וחיקוי,  –סיפור היווצרותה של גישה 

עד לניסוח חדש ועצמאי. במאמר הזה נעשה ניסיון לתאר את  –ימות והבדלות דרך ע

 שנגזרות מהן. אמונות היסוד שבבסיס אימון מוליך רוח ואת דרכי העבודה

הם  –בעינינו, התנועה וההתרחשות שיוצאת לאור במפגשי בית המדרש עם שותפינו 

. את הסוד מאחוריה פלא. מתחוללת תנופה בעלת איכות "מדבקת", מתרחבת ומתפרשת

איננו יודעים. בכל פעם שניסינו לתת פשר לעשייה הזו, פגשנו מבוכה ואובדן מילים. 

מכתיבה  –עד כה  –ניסיונות לפענוח הסוד עלו בתוהו. מסיבה זו, בית המדרש נמנע 

"אודות" עצמו, נמנע מחשיפה וגילוי. אנחנו מבקשים להמשיך לעמוד מול ההתרחשות 

ליאה ובענווה. אין במאמר הזה ניסיון להסביר או לפצח את הקוד של החיונית בשטח בפ

את המתרחש לנגד עינינו. מוצע  –בשפה מקצועית ובהירה  –בית המדרש, אלא לתאר 

לפנינו ניסוח ראשוני לסוג ייחודי של אימון, שעשוי להתגלות כמתאים לבתי ספר שונים. 

שעשויים לפתוח צוהר בפני  –ודה מדובר במבנה שמורכב מאמונות יסוד, שפה וכלי עב

 יצירת מציאות חדשה עבור מוסדות חינוך, וגם עבור חברי הצוות במישור אישי.

בד בבד עם ההצעה לאימון מוליך רוח, בית המדרש מציע שפה חדשה וטרייה. בית 

המדרש מבקש לראות בשפה היום יומית שלנו יותר מאוסף "סמלים" מילוליים שמשקפים 

ביבנו. רענון שפה ויצירת שפה עשויים לעצב את המציאות עצמה, ולחולל את המציאות ס

במאמר הנוכחי יש הזמנה להיכרות עם  אווירה חדשה גם במערכות חינוך ובבתי ספר.

הצעה למערכות חינוך ולצוותים ליצור  –מושגי מפתח בשפת בית המדרש, ובמקביל 

ת שלפנינו "סגירה" של שפה פנימית חדשה ומחוללת מציאות. כמובן שאין בהצעו

אפשרויות אחרות, או הצעת מרשם ומתכונת להצלחה. ההצעה מיועדת דווקא לפתוח 

 אפשרויות אישיות חדשות למחנכים בבתי ספר, ולהצית דמיון ויצירה של צוותים בשדה

 העשייה החינוכית.

במאמר הזה יש הזמנה. הזמנה ללמוד, להיפתח למרחב חדש. אנחנו מזמינים אתכם 

ש בעמודים הבאים רעיונות, כלים חדשים או שאלות מכוונות שייפתחו בפניכם צוהר לחפ

לעשייה החינוכית היום יומית. בבתי המדרש, בכיתות, בחדרי  ותת חדשיוואפשרו

המורים, בחדרי האוכל, במגרשי הספורט ובהפסקות. במרחב הבינאישי והאישי כאחד. 

 –פנינו, תגובה פנימית או חיצונית אנחנו מזמינים את הקורא גם להגיב להצעה של

ולשתף אותנו בפיתוח או ברעיונות מקוריים ושונים מאלו שידועים לנו עד היום. נשמח 
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לשמוע הארות, השגות והוספות מכל מי שנדב ליבו אותו. במידה והתיאורים שלפנינו 

יהפכו ממילים למקור השראה, ראינו ברכה. המחנכים והתלמידים במוסדות שפגשנו, 

ששותפים אתנו בחזון ובעשייה, לימדו אותנו את האפשרות שנציע בעמודים הבאים. על 

 אנחנו מודים.  –האמון שהם נותנים בנו, ועל השיעורים שעוד נלמד יחד אתם 

 מהו אימון?

( בתחום הספורט, ומהותו: ליווי והכוונה של ספורטאי Coachingמקורו של המושג אימון )

מימוש מקסימאלי של הפוטנציאל הטמון בו, להישגים שסומנו בדרך ל –)או של קבוצה( 

מראש ולפריצת דרך. בבסיס היחסים יש שותפות אמיצה בין המאמן למתאמן ואמון מלא 

שמבוסס על בחירה הדדית של שני הצדדים זה בזה. ביניהם מתקיים דו שיח פנימי, 

יות של הספורטאי, שמיועד להבטיח תוצאות עתידיות: הצלחות ספציפ –אישי ותובעני 

שנבחרו מראש. המאמן מזהה בספורטאי משאבי עוצמה וכוח, ומנתב אותם לטובת 

 ההישגים עליהם הוא מופקד. 

בשני העשורים האחרונים, יחסי האימון הועתקו והורחבו גם לתחומים נוספים: לעולם 

יקר העסקי, לתחום הארגוני וגם למישור אישי ויום יומי. עבודת האימון התפתחה בע

ובעשור האחרון נפוצה גם  –, התפשטה בהדרגה לאירופה 80-הברית בשנות ה-בארצות

", Coachingבישראל. גלישה דרך מנוע חיפוש באינטרנט תחת המושגים "אימון" ו/או "

תאפשר גישה לעשרות אתרים בארץ ומחוצה לה שמציעים תיאוריות, קורסים וכלים 

. קיימות תוכניות הכשרה לאימון, 1ל "אימון"כולם תחת כותרת רחבה ש –מכלים שונים 

איגודים מקצועיים ואינספור מאמנים ומאמנות שמציעים שירותי אימון בשוק הפרטי. נכון 

להיום, ניתן להצטרף לסדנאות או לקורסים באימון, שמיועדים לקהלים שונים ומגוונים: 

פלים, מחנכים, אישיים )מט-אלה שמבקשים להתפתח באופן אישי, בעלי מקצועות בין

יועצים( שמתעניינים באפשרות לשכלל את ארגז הכלים המקצועי שלהם, וגם מנהלים 

שמוצאים באימון דרך לקידום מטרות של ארגונים ושל עסקים. עם זאת,  –ואנשי עסקים 

בשדה המקצועי של אימון נדיר למצוא תוכניות אימון שמעוצבות לכתחילה עבור מוסדות 

ספר. אימונים מתקיימים בפורמט אישי )מאמן עם -ים ומנהלי בתיחינוך או עבור מחנכ

בתדירויות משתנות, במפגשים "אמיתיים" או  –, או עם זוגות, קבוצות וצוותים 2מתאמן(

 וירטואליים )התכתבות, שיחות ועידה באינטרנט, וכד'(.

פשרים המגוון העצום בתוך שדה האימון, וריבוי המשמעויות של המושג "אימון" אינם מא

משמעית וברורה של התחום. הגדרת שדה האימון דורשת סקירה שיטתית -הגדרה חד

שחורגים  –וזהירה של ספרות ענפה, של כלי אימון ושל תוכניות הכשרה מגוונות ביותר 

 

ניתן להתרשם מאמונות, ערכים וכלי עבודה בסיסיים של  ICF. באתר של אגודת המאמנים האמריקאית 1

 פרות ולאתרים נוספים.. באתר ניתן למצוא גם הפניות לס//:comcoachfedarationhttp.אימון קלאסי:  

עצמי, כלומר: עבודה אישית של המתאמן עם עצמו, בליווי -. בעשור האחרון פותחו גם שיטות לאימון2

 ,The Life Coaching Handbook. (2002). Martinבלי קשר רציף עם מאמן. ראה למשל:  –ספרי הדרכה 

C. Crown House Publishing 

http://coachfedaration.com/
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את  –במידה רבה  –. התיחום שמוצע לפנינו, "משטיח" 3ממטרות המאמר הנוכחי

מון. הוא נעשה על מנת שנכיר את תחום ההבחנות הדקות בין זרמים בתוך שדה האי

האימון היכרות ראשונית, ועל מנת לצייר תמונה בהירה של אימון שתשמש מצע 

להשוואה מול "אימון מוליך רוח". בפסקאות הבאות נתאר את הזרם המרכזי בתחום 

( המטרה של האימון הקלאסי, 1האימון )מכאן ולהבא "אימון קלאסי"(. נבקש להכיר את )

( את צורת ההתקשרות וסוג היחסים בין 3) ת הכלים הבסיסיים שמשרתים אותו,( א2)

( ונוסיף גם דיון מעמיק יותר באמונות היסוד התשתיתיות מתוכן 4) מאמן למתאמן,

 נגזרות התשובות לשלושת הפרקים הקודמים.

 מה מאפיין אימון קלאסי?

היא לאתגר אנשים  המטרה הבסיסית והרחבה של אימון( מטרות האימון הקלאסי; 1)

וללכת בהתמדה וללא  –להגדיר מטרות ברורות, להציב יעדים חדשים, לפרוץ גבולות 

. ניתן ליישם "אימון קלאסי" בשירות המטרותפשרות בדרך ההצלחה עד להשגתן של 

(, עסקי, קבוצתי, ארגוני Life Coachingמטרות ויעדים מגוונים ביותר: במישור האישי )

מיועד להבטיח "ללקוח" את השגת המטרות והתוצאות שהציב, על פי ומוסדי. האימון, 

מדדים שנבחרו בתחילת התהליך. באימון קלאסי שמגיע מהזרם האמריקאי, מטרות מעין 

 –אלו עומדות בפני עצמן: השגת יעדים בכמות שהוגדרה, ובאיכות חדשה. כך, למשל 

טרה הולמת לאימון. הוא מנהל מפעל יכול לבחור את הכפלת רווחיו בשנה הקרובה כמ

כמטרה  –יוכל לבחור עלייה ניכרת בדרוג "שביעות רצון" של עובדי המפעל שברשותו 

איכותית. אולם, מאמנים רבים שמציעים אימון קלאסי לא מסתפקים בעשייה או 

ההרגשה בהגשמות מוחשיות. ישנם מאמנים שמתמקדים ברגשות. אלו מציבים את 

אמן כמטרה מרכזית: תחושת עוצמה, רוגע, ביטחון ( של המתWell Being) הטובה

שהמתאמן בוחר.  חזוןעצמי, שלווה וכד'. מאמנים אחרים רואים את עצמם משרתים של 

המטרות שייבחרו נגזרות מהחזון שנבחר ואינן עומדות בזכות עצמן. התוצאות שיושגו 

אסי מן הסוג הזה . באימון קל4באימון משרתות משהו: ערך, תקווה, עיקרון, אידיאולוגיה

יש תוספת מהותית אחת: האימון כולו הופך לאמצעי בשירות החזון. נשים לב: את החזון 
 

-Co -אישית, שוויונית ומכוונת מטרות ראה-ון עדכנית בגישה בין. לעיון מעמיק ושיטתי בשיטת אימ3

Active Coaching: New Skills for Coaching People Toward Success in Work and Life. (1998). 

Whitworth, L., et al. Consulting Psychologists Press, Inc. . 

קלאסי בכלל,  Coachingולאפקטיביות של   אקדמית שנוגעת לתוקף-לסקירה רחבה של הספרות המדעית

 Keeping up with the cheese again: Researchולמחקר שיטתי על יעילותו ניתן לעיין במאמרו של גראנט: 

as a foundation for professional coaching of the future. (2003). Grant, A. Paper presented at the 

International Coach Conference Symposium on Research and Coaching. Denver, Colorado. Nov, 

2003. 

. בשני העשורים האחרונים, גישות אימון מערביות שרותמות את מטרות האימון לחזון רוחני נפוצות יותר 4

 . דוגמא נגישה ועדכנית למודלNew-Ageויותר. יש שרואים בחיפוש חזון עבור האימון השפעה של תנועות 

 :Coaching with Spirit שמשלב "אימון קלאסי" יחד עם חיפוש של משמעות רוחנית ניתן למצוא בספר:

Allowing Success to Emerge. (2002). Belf, T.E. Wiley, John & Sons, Inc. 
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על שהמתאמן יוצר, מזהה -כלומר: מדובר במטרת –של אימון קלאסי בוחר המתאמן 

 בחזון אחר. ולעיתים ממציא . ברצותו, המתאמן גם עשוי להחליף את החזון

 כלים בסיסיים;  (2)

במידה ו"אימון קלאסי" פועל בשירות חזון, המתאמן ון ותוצאות אסטרטגיות. בחירת חז

לבחור אותו, כלומר: לזהות את החזון המהותי שמטרותיו  –בשלב ראשון  –מתבקש 

"נממש את המטרות שבחרת כך ש...". לאחר  –משרתות. הוא נשאל: "לשם מה"? או 

שנים קדימה.  שלשוגדר, למשל: שזוהה החזון, נבחרים יעדים אסטרטגיים לטווח זמן מ

ברמה קונקרטית.  –היעדים האסטרטגיים נגזרים מתוך החזון. הם משקפים את מימושו 

כל היעדים אינם קיימים בשטח כרגע, ועליהם להיות ממומשים תוך פרק זמן שנבחר. על 

 –שינוי או תוספת על הקיים גרידא  –המאמן לוודא שהיעדים אינם "עוד מאותו דבר" 

יעדים שמקדמים את המתאמן לעבר החזון שלו באופן שהיה חסום עד כה או בלתי  אלא

שאלמלא  –אפשרי. על המתאמן לבחור ביעדים שיסמנו עבורו מעבר לשדה חדש ואחר 

האימון לעולם לא היה מתממש. לשם כך, מקובל לבקש מהמתאמן לצייר "עתיד צפוי". 

שנים מהיום, בהנחה  שלשבעוד  תמונה שצפויה להתחולל בחייו )או בארגון שלו(

שהתנהלותו ממשיכה להיות טבעית ושגרתית, קרי: ללא אימון. לעומתה, הוא משרטט 

תמונה דמיונית של "עתיד נבחר": ציור של עתידו לאור החזון שנבחר. ציור זה כולל את 

שנים קדימה. ההשוואה בין "העתיד  שלש האופנים בו הוא עשוי להתממש בטווח של

לבין "העתיד הנבחר" משמשת מפה לניווט בדרך ההדרגתית לעבר "העתיד הצפוי" 

הנבחר", וגם כמכשיר בדיקה להתקדמות: האם מה שמתרחש היום תואם את "העתיד 

הנבחר", או שמא הוא מסמן גלישה חזרה לעבר "העתיד הצפוי"? שאלת אימון זו נשאלת 

בשירות  –עתיד הנבחר" באופן שיבטיח את ההתקדמות על ציר "ה –מפגישה לפגישה 

 המטרות, היעדים והחזון שהמתאמן בחר. 

 שלששלבים. למשל: תקופה של -את פרק הזמן המוגדר מחלקים לתת תוצאות ומדדים.

חודשים. המתאמן בוחר תוצאות חלקיות לכל  ששהפרקים של  ששהשנים מחולקת ל

. הוא מציב העתיד הנבחר –שלב, שמקדמות אותו באופן איכותי לעבר היעד הכללי 

מדדים שיסמנו עבורו הגשמה ראשונית של המטרות שהציב, באופן שניתן למדידה גלויה 

בבחירה של מדדים: סימנים  –אם כן  –וחושית. ההתקדמות ההדרגתית, מעוגנת 

מוחשיים ומוסכמים שיאותתו למתאמן ברמה וודאית שהיעדים שלו מתממשים בפועל 

: "מה צריך להתרחש שיסמן לי בוודאות שהחזון ובאופן בו בחר. המתאמן עונה לשאלה

"מה אני צריך לראות בעיניים כדי להיות בטוח שזה קורה"? כל  –שבחרתי מתממש"? או 

פרק זמן )על מדדיו( מוקדש לעשייה תכליתית וממוקדת, באחד התחומים הרלוונטיים, 

ודש, עד למימושם של היעדים האסטרטגיים הרחבים. צעד אחר צעד, חודש אחרי ח

בשירותו של החזון שנבחר. פגישות  –האימון מוליך את המתאמן למימוש מטרותיו 

האימון מלוות את ההתקדמות השיטתית הזו, ועומדות לימינו ברגעי ההיתקלות 

 ב"קירות".
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במהלך אימון פוגשים שוב ושוב את מגבלותיה של "קופסת התודעה", עבודה עם קירות. 

המתאמן. מחסומים שמחזירים את המתאמן  את גבולות התפיסה והראייה של

להתנהלות ישנה ומוכרת שסוחפת אותו חזרה אל עבר "העתיד הצפוי". כיוון שהתקדמות 

לעבר עתיד נבחר חדשה ולא מוכרת, היא דורשת יציאה של המתאמן מתוך מיצרי 

ומכאן שהיתקלות בקירות צפויה בכל  –התודעה )"הקופסא"( בה הוא התרגל לחיות 

כניעה לקירות עלולה לגרור את המתאמן לצמצום דרגות החופש שלו, ולהגבלת  אימון.

השינוי שהוא מסוגל לחולל. כל זאת בכפוף למסגרות המוכרות של תודעתו: "אני יכול 

לעשות יותר מ...", או "לשנות את הקיים ולעשות אחרת מ..." וכד'. במקרים אלו, טווח 

רחבה, העצמה וגם החלפה של הקיים. האפשרויות של המתאמן מוגבל לשיפור, ה

המתאמן שבוי במבצר תודעתו ונותר משועבד לסחף, להרגל ולאפשרויות הישנות שלו. 

תודעה חסומה ב"קירות" מאופיינת בהעדר חופש וגמישות. הקירות משמשים גם כהגנה 

מפני שינוי, התפתחות וצמיחה. מאמנים רבים מעדיפים להפוך את "הקירות" מדומם 

(. מתאמן עשוי לשמוע את עצמו מכריז: Gremlinאותו הם מכנים "שדון" ) –חי ליצור 

 –"השדון שלי אומר לי שאני לא מסוגל...", או "המטרות שלי יומרניות ושחצניות", וגם 

"כל התוכנית הזו חסרת אחריות לחלוטין"! "השדון" הופך למייצג בעל אופי של שלל 

 ת של המתאמן.המחשבות המחלישות, החוסמות והמכשילו

אימון מציע לפתוח בפני המתאמן אפשרויות שהוא לא מעלה על דעתו, אפשרויות 

חסומות שהוא מזהה כ"בלתי אפשריות", מסוכנות, לא מקצועיות או חסרות אחריות. 

מלאכת האימון מכוונת להוציא את המתאמן מהריבוע בו הוא חי כך שיגיע אל המקומות 

 –אימון קלאסי, כניעה לתכתיבים של קירות ושדונים בהם הוא חולם ושואף להיות. ב

פירושה ירידה מהמסלול וכישלון במימוש המטרות. סכנה זו גוררת תגובות רדיקליות: על 

אל עבר חופש  –המתאמן לפרוץ באופן חד ונועז את תכתיבי ההיגיון ושל קירות התודעה 

ו, מעבר למבצר וגמישות. משום כך, נדרשת פריצה. דילוג של המתאמן מעל עצמ

ולא נכנע למגבלות  –התודעה שלו. מאמן "טוב" לא "קונה את הסיפור" של המתאמן 

שהוא מציב. תפקידו של המאמן לזהות את המחסום ולעמת את המתאמן מולו. להזכיר 

לו את החזון ואת המטרות שנבחרו. בידיו של המאמן מופקדת האחריות להתקדם לעבר 

 א פשרות וללא רפיון ידיים."העתיד הנבחר" ויהי מה, לל

אימון קלאסי מציע מגוון של כלים לזיהוי והכרעת קירות או "שדונים". על הגישות כולן 

מוסכם שמפגש ישיר וחזיתי עם "קיר" הכרחי, על מנת להבטיח שהמתאמן יעמוד מולו 

ויפרוץ דרכו. גישה מרכזית ודומיננטית שאולה מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ומכלי 

התערבות של טיפול קוגניטיבי. הנחת העבודה היא שהמפתח לשינוי טמון בחשיבה, 

נטייה לחשיבה פרפקציוניסטית עלולה  –כלומר: באמירות ובהגיון הפנימי שלהן. למשל 

להכשיל את המתאמן. הוא יאמר לעצמו: "אם זה לא בדיוק, זה לא שווה"... או "זה חייב 

מי". מחשבות מעין אלה יזוהו כ"קירות" או כקולו להיות כך, אחרת לא מימשתי את חלו

של "שדון" פנימי. מאמנים אלו ממקדים עם המתאמן "מחשבות שליליות" או "טעויות 

ובהן מטפלים. לעיתים קרובות מיושמות טכניקות של טיפול קוגניטיבי: זיהוי  –בסיסיות" 
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חלופיים גמישים , טבלאות מעקב, תיעוד מחשבות, בניית משפטים 5ושינוי פרדיגמות

דרמטיים -. יש שעושים שימוש גם במשחקי תפקידים פסיכו6וחיוביים, שינון משפטים וכד'

מול "השדון" בהשראת טיפולי גשטאלט. מאמנים רבים פורצים דרך קירות כשהם 

נשענים על הקשר האישי שלהם עם המתאמן, על ההתחייבות שלו ועל החוזה עליו 

ומכוחה לבצע את מה  –ן "לתת לו את המילה שלו" סיכמו. המאמן מאלץ את המתאמ

 .7שנאמר לו

יחסי האימון מבוססים על שותפות מתמשכת לאורך זמן. מקובל יחסי מאמן מתאמן;  (3)

לתאר את ההתקשרות בין הצדדים כיחסי שותפות. יחסי האימון "נקיים" מפער היררכי, 

יחסים מבוססים על שוויון סמכותיות, ומגווניה השונים של עמדה טיפולית מרוחקת. ה

. חשוב להדגיש: באימון קלאסי, המטרות והחזון נשארות 8מלא, הדדיות ומחויבות הדדית

של המתאמן. המאמן עובד בשירותו, והופך שותף פעיל בהוצאה לפועל של מטרות 

המתאמן. הוא מזהה את מקורות הכוח ואת הפוטנציאלים של המתאמן, ומסייע בידו 

ר. המאמן עובד בשירות המציאות החדשה שהמתאמן בחר לחולל. הוא להוציא אותם לאו

תפקידו להתמיד בהליכה  שם את עצמו לרשות האפשרות הזו, ונרתם להגשמת החזון.

אל עבר האפשרות החדשה. זהו מקור העמדה  –אל עבר המטרות ותמיד קדימה 

 האקטיבית של מאמן קלאסי: יוזם, מכוון, ולעיתים גם דוחף ומתעקש.

אחריות  100%אחריות להצלחת האימון מונחת על כתפי שני הצדדים באופן מלא. ה

לשני הצדדים. האחריות המלאה על המתאמן באה לידי ביטוי בסגנון הכניסה לפגישת 

"בקשה לאימון": "אני מבקש אימון על... כך ש...". באופן -אימון: המתאמן פונה למאמן ב

ה פעילה, יוזמת ולומדת. בבקשה, המאמן לעמד –בלי משים  –הזה, המתאמן נכנס 

מודיע שהוא מוכן לצאת לדרך שאת סופה הוא לא יודע. בו זמנית, משמעות השותפות 

 

תבנית חשיבה בסיסית, שפועלת באופן לא  –. כלי מרכזי בעבודת אימון עם קירות הוא זיהוי "פרדיגמה" 5

צוני ולפעמים לא מודע, ומכוונת את החשיבה ואת העשייה של המתאמן באופן אוטומטי. למשל, פרדיגמה ר

שנוגעת לפריצת דרך מקצועית יכולה להיות: "אני מוכן לעשות את זה בתנאי שיש לי ביטחון... שמבטיחים 

ן המגבלות שהיא לי... שיש לי את הכלים ואת הידע..."; זיהוי הפרדיגמה הוא שלב ראשון בשחרור מ

מציבה בפני המתאמן. יש מאמנים שמציעים למתאמן לבנות פרדיגמה חלופית חדשה שתשרת את 

המטרות, ויש שיובילו את המתאמן לשחרור וחוסר תלות בפרדיגמות כלשהן. המונח "פרדיגמה" בשדה 

 The. ראה:האימון שאול מכתביו של תומס קון ביחס לערכים והנחות מוקדמות של תיאוריות מדעיות

52). -(pp. 43 rdStructure of Scientific Revolutions, Kuhn, T. Edition. (1996).3. 

. לעיון מקיף בטכניקות וכלים לעבודת אימון מול "השדון" שבתוכנו בסגנון פסיכולוגיה קוגניטיבית וטיפול 6

  . הוצאת אריה ניר.Richard Carsonקוגניטיבי, ראה בספר: לאלף את השדון, 

משמעית של המאמן לנקוט בפעולות -. בעבודה מול קירות נפוץ השימוש ב"הוראות מאמן": הוראה חד7

בכדי לפרוץ דרך הקירות שהמתאמן מציב. זו  –לא שגרתיות ובדרך כלל קשות עבור המתאמן, וכל זאת 

גרות ערכי דוגמא לנחיצות של יחסי אמון והתמסרות מלאים בין הצדדים. לא פעם, "הוראות מאמן" מאת

 יסוד בפסיכותרפיה: אמונה בזכות האדם לבחור, מתן מרחב לפרשנות סובייקטיבית של המציאות וכד'.  

. מאמנים רבים עורכים "טקס הבטחות": הכרזה )לעיתים כתובה( של המתאמן והמאמן על ההבטחות 8

 –לכתי מעולם זה לזה. למשל: "אני מבטיח לנסות ולהעיז גם בדרכים בהם לא ה –ההדדיות שלהם 

ללא סייג,  –ולמרות שאין לפני הוכחות או בטחונות" )מתאמן(, או "אני מבטיח להתמסר למטרות חייך ולך 

 עד למימוש החזון שלך באופן בו בחרת". 
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גם על המאמן. כאן טמון פתח ליחסי  100%ביחסי האימון היא גם אחריות מלאה של 

שותפות שמפרים את משחק התפקידים האופייני לטיפול פסיכולוגי או לייעוץ. יחסי 

ימון אינם כרוכים בלחצי תפקיד, אלא משוחררים לטובת מימוש המטרות ולטובת הא

החזון. בהנגדה ליחסי ייעוץ או טיפול / פסיכותרפיה, החופש של מאמן עשוי לבוא לידי 

 ביטוי ב:

בניגוד לעמדה ניטרלית שמניחה חופש בחירה למטופל, ובניגוד  חופש לנקוט עמדה:

מאמנים נוטים לתת הדרכה, הכוונה,  –ה דינאמית למגמת הזרם המרכזי בפסיכותרפי

 משמעיות.-ולא פעם גם "הוראות מאמן" מפורשות, מפורטות וחד –עצות 

את צורת  –המאמן והמתאמן קובעים ביניהם, באופן גמיש ופתוח  מסגרת המפגשים:

ההתקשרות ביניהם, באופן שיתאים לשניהם. לא קיימת תבנית מחייבת ומוגדרת מראש 

 רות המפגשים, אורכם או מיקומם.של תדי

הקשר הבין אישי באימון מוקדש כולו להשגת היעדים והמטרות  מטרות: –המוקד 

שבחר המתאמן, ולשיפור איכות חייו. המתאמן איננו מבקש טיפול רגשי, נפשי, או הקלה 

מכאב פסיכולוגי. באימון קלאסי, אין התמקדות ישירה בפתרון או בהקלה על בעיות 

גיות רגשיות, קוגניטיביות, אישיותיות או בין אישיות. המוקד של האימון איננו אלא פסיכולו

הגשמת המטרות העתידיות שנבחרו. אמנם, מתוך האימון לקראת הגשמת מטרות 

עשויה לצמוח גם עבודה על בעיות  –ובעקבות המפגש עם "קירות" שנקרים בדרכם 

 נשארת רווח משני. פסיכולוגיות. אולם תועלת זו איננה במוקד, היא

למאמן ניתן גם חופש תיאורטי מלא, וחופש להתערב בכל דרך שתיראה לו נכונה. הוא 

משוחרר מהתחייבות לגישה תיאורטית עקבית או לכלים והתערבויות שיטתיות. מרבית 

המאמנים מתאימים את גישתם לצרכים האישיים של המתאמן. לא פעם, מאמן נדרש 

 –מוד את השפה ואת כללי התחום בו המתאמן מבקש אימון "לעשות שיעורי בית" ולל

ומתוך הידע שרכש לבנות תוכנית אימון שתואמת את מציאות חייו של המתאמן. למרות 

הפערים שהוזכרו, מאמן קלאסי איננו "אנטי פסיכולוגי". להיפך, מאמנים רבים מבקשים 

יל אליה(, מעשירה לראות באימון גישה שמשתלבת עם פסיכותרפיה )אחריה, או במקב

 ומעצימה את כוחה. –אותה 

 אמונות יסוד; (4)

מאמנים רואים בלקוחותיהם אנשים שלמים, יצירתיים ועתירי שלם ובוחר.  –האדם 

משאבים. בעיניהם, המתאמן מגיע אליהם שלם, ונושא בחובו את כל מה שנדרש לו 

ירה הוליסטית למימוש החזון ומטרות חייו. ספרות האימון הקלאסית ספוגה באוו

והומאניסטית גם יחד. מתוך אווירה זו, המתאמן נתפס כחופשי לבחור את עתידו, את 

 –באופן חופשי ומודע  - חזונו מטרותיו. הוא מוזמן להכיר בכוחותיו וכישרונותינו ולמקד

את המטרות אליהן הוא מבקש לחתור באימון. בבסיס האימון הקלאסי, אם כן, אמונת 

מלא משאבי יצירה וחופש, ובידיו החרות לבחור בעצמו את עצמו. בידי  יסוד: האדם שלם,

מאמנים קלאסיים  –המתאמן נתון החופש לעצב את עתידו ולחולל את חייו. ועוד משהו 

רבים מדמים את המתאמן לפוטנציאל פעולה חסום ומוגבל. הם רואים בו פקעת של 
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בקשת האימון  , שטרם יצאו לאור.אפשרויות, כישרונות ויכולות עשייה שעדיין לא מומשו

 לחופש. –מבצר התודעה  משבי נתפסת כקריאה אנושה לשחרור
באימון קלאסי, המתאמן נתפס כ"אישיות" שלמה, בעלת מבנה מבנה אישיותי.  –האדם 

כתוצאה ישירה של עברו, סביבתו ותרבותו.  –ומאפיינים שהתגבשו במהלך שנות חיים 

נטיות אישיותו של אדם נתונים מראש וקבועים, כחומר כאן מונחת הנחת יסוד: מבנה ו

גלם בעל גבולות ומגבלות. ממילא, המתאמן גוזר מתוך "מי שהוא" את החזון, את 

המטרות ואת היעדים של האימון. אישיות קבועה ומטריאלית זו מכתיבה גם את הקירות, 

 והצלחותיו. ואת מה שנראה כבלתי אפשרי. מתוכה ייגזרו גם אתגרי האימון, קשייו

כלומר:  –מאמנים רבים מתייחסים לאישיות המתאמן ולעולמו הפנימי כ"קופסא שחורה" 

לטובת העתיד.  –מכירים באישיות כגורם מתווך, אולם מתעלמים ממנו או מדלגים מעליו 

וכל זאת בכוונה  –הם הולכים הלאה, נמנעים משקיעה בסבך האישיותי של המתאמן 

ת המתאמן אל העתיד שבחר בו למרות ומעבר לאישיותו. תחילה: על מנת להביא א

מאמנים קלאסיים אחרים עשויים לקבל ולכבד את האישיות שמולם כפי שהיא, ויחד 

איתה ניגשים למלאכה. מול אישיות זו המאמן צפוי למצוא את עצמו "נאבק", במטרה 

או  –כך שזה ישתחרר מעצמו, ישתנה  –להפיג את השפעתה המכרעת על המתאמן 

יפרוץ את גבולות תודעתו. למשל: מתאמן שמסווג כבעל "צורך בביטחון" צפוי לפגוש 

"קיר" או "שדון" בדמות פחד מלקיחת סיכון. המאמן מבין שהצורך בביטחון הוא תוצר של 

אישיות המתאמן, כלומר: כתכונה מבנית. מתוך הנחת יסוד זו הוא ניגש לאמן. המאמן 

ם הצורך בביטחון יוביל בהכרח לשקיעה ורפיון ידיים. יודע שדיאלוג מתחשב ורגיש ע

ממילא, הוא בוחר לפרוץ את קירות האישיות עצמן: להיאבק ולהתכתש עם המתאמן, 

להאיץ בו לבחור שוב ושוב במטרותיו, גם אם אלו נראות לו כרגע בלתי אפשריות. לקחת 

בהתגברות על  סיכון לא מחושב גם בלי בטחונות או הוכחות. הצלחת האימון תלויה

המבנה האישיותי של המתאמן. מתוך נקודת מוצא זו, האימון הקלאסי מזמין מאמנים 

מבנה אישיותם ועל פי הכוחות שעומדים  לברור מראש את המתאימים לאימון, על פי

(. על אלה שזוהו כלא מתאימים Coachableאימון מיועד ל"ברי אימון" ) –לרשותם. כלומר 

(Non-Coachableאי ,).מון קלאסי מוותר 

הנחת יסוד מרכזית באימון קלאסי, היא הבחירה מטיפול בעבר לעיצוב העתיד. 

המודעת בעתיד. המתאמן עוסק בעיצוב יזום של עתידו, והעתיד הוא שמכוון את העשייה 

גם בהווה. האימון מיועד להוספת הצלחה על הצלחה, למימוש  –היום יומית שלו 

להישג הבא. לבחירה הזו משמעות נוספת: היא שמה את עם המבט קדימה  –פוטנציאל 

העבר בצד. מעצבי תוכניות האימון מדגישים: איננו עסוקים בטיפול פסיכולוגי או במתן 

(. כאמור, אימון לא מתמקד בפתרון בעיות, בתלונות, Problem Solvingייעוץ על בעיה )

ל המתאמן. אימון קלאסי לא מתייחס לעברו הביוגראפי ש -בפחדים או בכאבים, ובעיקר

מציע להתמיד בהפניית המבט קדימה, לעתיד. מאמן מניח שניתן להגשים את המטרות 

ולממש אותן באופן מלא גם ללא עיבוד העבר, גם ללא תהליך מתמשך ומעמיק של טיפול 

בכאבים, בחסכים, ברגשות וביחסים מוקדמים. העבר תופס מקום בשיחת אימון רק 

ת עתידו של המתאמן ושל המטרות בהן בחר. במידה והעבר צף במידה והוא משרת א
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באופן גולמי ובולט, המאמן יבקש "למזער נזקים" ולהפוך את השיחה על העבר למנוף: 

"באיזה אופן הסיפור הזה בחייך מגביל אותך בנוגע למטרות שבחרת"? המאמן פועל 

עבר. תפקידו בשירות המטרות, ועומד מול הכוח הסוחף, המחליש והמצמצם של ה

להזכיר, שוב ושוב, את הבחירה בעתיד, את החזון ואת המטרות אליהן התחייב 

 המתאמן.

ההתקדמות לעבר המטרות שנבחרו מתוארת בספרות האימון הקלאסי פריצת דרך. 

באמצעות מילות פועל כמו "פריצה קדימה וחתירה עד..." או "לפרוץ את גבול היכולת 

ים אמונת יסוד מהותית של האימון הקלאסי: יצירת מציאות שלך..." וכד'. בבסיס הניסוח

להתחייב ולהתמסר. הוא בוחר  –חדשה דורשת מהמתאמן לנצח את עצמו, לא לעצור 

עד מעבר לקצה גבול היכולת שלו. תפיסת  –לתת למחויבות ולמטרות שבחר לנהל אותו 

דרך. פריצה האדם כשבוי בתוך מגבלות "קופסת התודעה" שלו מכתיבה אימון פורץ 

התמסרות לאימון, וכניסה  –בו זמנית  –קדימה באימון מן הסוג הזה, דורשת מהמתאמן 

 טוטאלית לעבודה.

אמון מלא והתמסרות.  –בבסיס יחסי האימון יש בחירה הדדית, ואחריה התמסרות. 

התמסרות מאפשרת שחרור אחיזה ושליטה אליה התרגל המתאמן. ההתמסרות באימון 

היכרות מוקדמת, ואין לה "על מה להתבסס". המתאמן נותן אמון אפריורי איננה נובעת מ

בלי הוכחות, בלי להמתין לראות מה הניסיון ילמד אותו. באימון יש התמסרות תחילה.  –

ללא תנאים מוקדמים וללא בדיקה. מאמנים רבים מבקשים מהמתאמן להתחייב מראש 

מות ובלי בטחונות. המתאמן בוחר ללכת גם בדרכים לא מוכרות לו, בלי הוכחות מוקד

לקפוץ פנימה, להתמסר לאימון למרות פחדיו. באימון קלאסי רגשות פחד וחוסר ביטחון 

'אני'. להיפך: הם מזוהים כרגשות -אינם מתפרשים כאותות שליליים שמסמנים איום על ה

מתוך בחירה  –טבעיים ורצויים בהקשר של פריצת דרך חדשה. המתאמן עושה 

'אני' שלו. המאמן מזכיר למתאמן להתמסר -דברים שהוא מזהה כמסוכנים ל –להתמסר 

לעבור  –למטרות שבחר ולחזון שלו, לחוש את הפחד במלוא עוצמתו, לכבד אותו, ואז 

 ולהמשיך בקו ישר קדימה לעבר מימוש המטרות. –דרכו 

אליות תנאי נוסף להצלחת אימון קלאסי פורץ דרך הוא "ללכת על זה" בטוט טוטאליות.

ובנחרצות. הטוטאליות מתבטאת בויתור ובהשמטה של הרגלים, של תכתיבי ההיגיון 

וצרכי השליטה. אימון קלאסי דורש טוטאליות ביחס ליעדים שנבחרו: המתאמן בוחר בהם 

דהיינו: להישאר  –ומתחייב שלא לסגת. הוא מתחייב "לסגור מאחוריו את הדלת"  –

. מדוע "סגירת דלת" חשובה כל כך? אמונת היסוד בפנים, ולהאמין שאין לו דרך חזרה

היא ש"סגירת דלת" יוצרת הקשר מחייב. היא מכוננת מסגרת עבודה ברורה ומחייבת, 

שנמשכת עד להגשמת מטרות האימון. "סגירת דלת" מונעת היסחפות לישן ולמוכר, 

מן מונעת מרגשות פחד לנהל את האימון, ומבטיחה שהחזון והעתיד יוליכו את המתא

קדימה. בתיאוריה של האימון הקלאסי, טוטאליות הכרחית על מנת לפרוץ דרך, על מנת 

 שהאדם ינצח את תודעתו ואת מגבלותיו.

שימת לב עדינה לכלים הנפוצים באימון קלאסי מעלה אמונת יסוד כיוונית. -תנועה חד

קדימה נוספת: אופי האימון ליניארי. הוא מנתב את המתאמן על ציר הזמן, קדימה, ו



ך ו נ י ח ת  ו כ במער ח  ו ר ך  י ל ו מ ן  ו מ י  א

 

257 

לעתיד. מחזון למטרות, וממטרות למימוש במציאות הקונקרטית.  –בלבד. מההווה 

ממטרה למטרה. העדר שינויים קונקרטיים במציאות המוחשית מסמן  –מהישג להישג 

כישלון של האימון. באותה נימה, הליכה אחורה או נסיגה ביחס למדדים שנבחרו מסמנת 

ן של האימון. אמונת היסוד, אם כן, קובעת: שינוי כישלו –ושוב  –חולשה, רפיון ידיים 

 מתחולל כאשר יש הליכה קדימה, על פי התכנון, בקו ישר וחד כיווני.

גולת הכותרת של אימון קלאסי מוצלח היא מימוש מוחשי של  מטרות קונקרטיות.

חד כיוונית: מהחזון )מופשט(  –שוב  –מטרות במציאות הקונקרטית. דרך ההצלחה היא 

אות מוחשיות )קונקרטית(. הדגש הקריטי על מימושן של מטרות קונקרטיות, מבוסס לתוצ

על אמונת יסוד אחרונה: שינוי מתרחש רק דרך "הורדת" החזון לתוך כלים מגושמים 

 ומדודים של זמן ותופעות מוחשיות.

 אימון בבית מדרש להתחדשות

ים ומגוונים, ביניהם בית המדרש שואב את ההשראה לשפה ולפעילות שלו ממקורות שונ

תחום האימון. חברי צוות בית המדרש השתלמו, למדו והתנסו אישית באימון )אישי 

וארגוני(, במשך תקופה ממושכת. בעזרת עבודה אימונית זוהה חזון משותף לבית 

המדרש, נבחרו מטרות אסטרטגיות, נסללו דרכים ונוצרו כלים להפיכת החזון למציאות. 

הקמת בית המדרש נמצאנו מאמנים ומתאמנים ברמה אישית בשנתיים שחלפו מאז 

בעיקר בשדה הפעילות המרכזי שלנו: השדה החינוכי  –ארגונית -וברמה קבוצתית

במוסדות חינוך. בתפקידנו כמאמנים של ראשי מוסדות ושל צוותים מתוך המוסדות 

"האימון החינוכיים ראינו ברכה באופנים שתואמים מטרות ויעדים שנבחרו. במפגש עם 

הקלאסי" זכינו גם אנחנו לאיכויות חדשות ומרעננות: בהירות, התלהבות, והתמסרות 

למימוש חזונו של בית המדרש. גם יחסינו ההדדיים כחבורה וכצוות העמיקו והתעדנו 

באמצעות כלי אימון. תודות למפגש שלנו עם תחום האימון הקלאסי אימצנו כלי עבודה 

והעשייה בבית המדרש מאז הקמתו. אלו ממשיכים שמשמשים ומפרים את החשיבה 

 להשרות את פעילותינו ואת דרכי קבלת ההחלטות שלנו גם כיום.

יחד עם זאת, מהלך האימונים עם הישיבות השותפות חשף פערים ומתחים מול 

"השיטה" הקלאסית לאימון. המפגש שלנו עם השפה ועם אמונות היסוד של האימון 

וך הן למתאמנים ממוסדות החינוך, והן לנו כמאמנים. התגלה הקלאסי, יצר מתחים וחיכ

מתח עמוק ויסודי בין הנחות העבודה של האימון הקלאסי לבין אמונות יסוד שבתשתית 

דתי באימון הקלאסי, ולא פעם מצאנו -השקפת עולמנו. חשנו בחסרונו של מימד רוחני

הזכיר לנו ועורר בנו געגוע אותו נטול אמונה, חד, תקיף ולעיתים מאיים. החיסרון הזה 

פנימית. מצאנו את עצמנו פותחים פגישות אימון בלימוד -לשפה אחרת, למנגינה יהודית

-וכך משיבים את רוחנו ויוצרים שפה אחרת לאימון, שפה ישנה –תורה משותף בחבורה 

 חדשה.

גם מול הכלים והשיטות של האימון הקלאסי פגשנו פער וחשנו חיכוך. מצאנו שהתמדה 

לא פעם תוך  –עיקשת על "השיטה" גוררת הסתגרות, עצירה או הדיפה של האימון 

הסתכנות ביחסים שיש בהם גוון של כוחנות ושליטה. דרכי הפעולה של האימון הקלאסי 
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נמצאו "גדולות" ויומרניות בצמתים רבים במהלך העבודה, בעיקר מול דרישות "חוזה 

צאנו את עצמנו מתמרנים בין מגבלות מוסדות העבודה" והאינטנסיביות ביחסי האימון. מ

"כמו שצריך להיות". מרבית  –החינוך לבין התביעה ל"אימון" טוטאלי ופורץ דרך 

המתאמנים התקשו לעכל את הכלים ואת השפה של "השיטה" הקלאסית, ושיקפו לנו את 

וכי עסקי( לבין המציאות בשדה החינ-חוסר התואם בין אימון קלאסי )בעל גוון ארגוני

והבית ספרי. האמונה הבסיסית שמטרות חדשות מתממשות ובאות לעולם רק דרך 

"פריצת דרך" התערערה גם היא: לא פעם הופתענו דווקא מהישגים שהגיעו "משום 

בלי קשר לאימון, ואולי למרות האימון. הקשבנו גם  –בדרך נס, כהפתעה גמורה  –מקום" 

נכים בבית ספר ללא התייחסות אישית לקולות המתאמנים. שמענו שאימון צוות מח

ועדינה לחיפוש אחר התחדשות רוחנית וקיומית של השותפים למהלך, נדון להתמוססות 

 בסחף השגרה.

במשך חודשים ארוכים פערים אלו גררו אותנו להגיב לאימון קלאסי בסלקטיביות: נמצאנו 

והתחדדה שאלת ואפילו מתקוממים. בו בזמן, הלכה  –מחליפים, משמיטים, מתרגמים 

"האמירה" המהותית של בית המדרש ביחס לאימון הקלאסי: איזו אמירה ערכית, חינוכית 

ורוחנית עומדת בבסיס האימון שאנחנו עושים, הלכה למעשה?! בכל פגישת אימון 

מחדש, נמצאנו טועים, מתקנים, מתאימים ומשתכללים. המפגש שלנו עם המגבלות של 

שמותאם  –דתית הציף את הצורך באימון מסוג אחר -אימון רגיל בזירה החינוכית

למערכות חינוכיות בכלל, ולמוסדות חינוך דתיים בפרט. המתח הזה הניע ותיעל חיפוש 

לגיבושן של  –בהדרגה  –ולמידה אחרי אימון מסוג חדש. פירות הלמידה הזו, הוליכו 

 השורות האלה.

הקוד "אימון מוליך רוח". בהצמדת  הגישושים אחרי אימון מסוג חדש הביאו אותנו לניסוח

המילה "רוח" למילה "מוליכות" טמונה אפשרות לאימון ששואב את השראתו מתוך 

ובו זמנית, מבקש להוליך את המתאמן לעבר העתיד ולקראת הגשמת  –אמונה ורוח 

רוח: הצעת אפשרות להוביל -חלומותיו בפועל. להבנתי, זו נקודת החידוש של אימון מוליך

דרך תנועה חופשית עם הרוח, אמונה  –ך לתוצאות ממשיות ולהתחדשות בפועל ולהולי

וענוה. המאמר הזה מסמן מעבר מעמדה ביקורתית או בוררת נקודות טובות לעמדה 

יצירתית ותורמת שמציעה אפשרות חדשה. תקוותי, שהצעה זו תעשיר ותתרום גם 

שות. הצעה זו עשויה להרחיב פנימית, בכלים, בגמי-לאימון הקלאסי עצמו: בשפה יהודית

בתוכם  –את הרלוונטיות של חשיבה ועבודה אימונית לציבור מגוון יותר ולשדות נוספים 

 .9השדה החינוכי

 

על יחסי גומלין מפרים בין "אימון מוליך רוח" לבין "למידה  –. הפיתוח של בית המדרש מבוסס, בעיקרו 9

ית שתוצג בדפים הבאים מצטמצמת לאימון. בשטח, בית המדרש מציע מפגש שמשלב מוליכת רוח". התוכנ

למידה ואימון על מנת לקדם את מוליכות הרוח של הלמידה בבית הספר, עבור התלמידים ועבור המחנכים 

גם יחד. סוגי וערוצי הלמידה שמוצעים מתואמים לנתיב של בית הספר ולמטרות האימון באופן שמעצים 

בשיתוף פעולה בין מאמן לבין נציג  –תחומים. לעיתים קרובות, פגישות אימון בנויות, לכתחילה את שני ה

מוקדש כולו לענף  –צוות למידה. לפיתוח המשולב הזה נקדיש, אי"ה, מאמר נפרד. המאמר הזה, כאמור 

 האימון. 
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 מאימון קלאסי לאימון מוליך רוח

בניסוח המחודש של אימון מוליך רוח טמונה, במידה רבה, הזמנה לפגוש את קירות 

ח אותו לאפיקים חדשים. בעמודים הבאים נציע התודעה של האימון הקלאסי עצמו, ולפתו

כתמונת ראי לאלו של האימון הקלאסי. נעשה ניסיון  –אמונות יסוד לאימון מוליך רוח 

להניח את היסודות, בזה אחר זה, לבניית מודל לסגנונו ולרוחו של אימון מוליך רוח. 

בחבורה. כחלק  –עבודתנו בבית המדרש משלבת אימון מוליך רוח בלימוד תורה משותף 

מהצגת אמונות היסוד של אימון מוליך רוח, הוספנו מקורות שמשרים אותנו בגיבוש שפת 

בית המדרש להתחדשות. בחרנו לשזור מספר מובאות ממקורות חסידיים, רובם ככולם 

מתורותיו של ר' נחמן מברסלב. בחשיפה לתורות שתוצגנה בעמודים הבאים אנחנו 

השפה ומהאקלים שמלווים את עבודת האימון בבית מזמינים את הקורא לטעום מ

המדרש. מקורות מעין אלו עשויים גם לשמש כלי ללימוד אישי או ללימוד בחבורה, 

ולשמש כמצע או כרקע ליצירת שפה מוליכת רוח בבית ספר. נציג עשר אמונות יסוד של 

מוצגות  אימון מוליך רוח, תוך הדגשת החידוש שלהן על אלו של האימון הקלאסי. הן

בתבנית קבועה: "מ... ל...", תבנית שמשמשת כלי לניסוח ומיקוד תנועה של התחדשות, 

 ובמקרה שלנו: מאימון קלאסי לאימון מוליך רוח.

במקום חזון שמתאמן בוחר בכוחות עצמו, אימון מוליך  מבחירת חזון לחשיפת נתיב.

-שקפת עולם קבליתרוח מציע את המושג "נתיב". בבסיס אמונת היסוד הזו נמצאת ה

חסידית, שרואה בתופעות המוחשיות של חיינו גילויי אור אלוקי אין סופי. המקור וחיותו 

אלוקי. הנתיב נמשל לקרן אור שעוברת דרך מנסרות שונות ומתחלפות  –של נתיב 

בגוונים ובצבעים שונים. הנתיב עובר דרכנו, מתגלה ונחשף על  –ומאירה על פני מסך 

ם המוחשי של חיינו. משום כך נתיב הוא אישי, ייחודי וחד פעמי. רקע "מסך" הקיו

במהותו  –מנקודת ראות זו, האדם איננו בוחר בחזון בכוחות עצמו, אלא חושף 

נקודה פנימית של קרן אור שעוברת דרכו. אור שצומצם לתוך מנסרה  –ובעצמיותו 

בין גילוייו במציאות . הנתיב מגשר על הפער בין מקור האור ל10אנושית מוגבלת וסופית

 חיינו.

אני צריך לכרות ולשתות מים מבארי, באר מים חיים, מחשק התורה שבנשמתי, 

 מהאות המיוחד לי. שכל האותיות שבתורה באים על ידי 

 

 

 ס"ד. -. לעיון מעמיק עיין בליקוטי מוהר"ן קמא תורה כ"ד, מ"ט ו10
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הצינור הזה אלי, וכל העולם כלו וכל עניניו מתיחסים אלי על פי זה התכן 

 .בתמימות לב

 ז(כ-ריו, עמ' כו)הראי"ה. חד

הוא "האות" שלנו בספר התורה. הוא מקור החיות שלנו. דרכו הקב"ה מתגלה נתיב 

בעולם, מצמצם את אורו לתוך המציאות, מתגלה ונחשף על פני "מסך" חיינו היום יומיים. 

ככזה, נתיב אישי איננו נתון לבחירה או להחלפה. קרן האור או משב הרוח האלוקי עובר 

מזהה את הנתיב האישי של המתאמן  –ונה, אם כן דרכנו, בוחר בנו. אמונת היסוד הראש

כמקור חיים אלוקי. הנתיב איננו תוצר של בחירה אנושית. הוא יותר מאשר תכונה או קו 

אופי. הוא איננו "חומר" )פסיכולוגי, או אחר(. נתיב אישי קיים לפני האדם, והוא מתאר 

הבדל מהותית, יותר מאשר סך יכולות וכוחות של המתאמן. מכאן נגזרת נקודת 

בהשוואה לאימון קלאסי: האדם לא בוחר את עצמו, ולא מגדיר את זהותו. אימון מוליך 

רוח לא פועל בשירות האדם גרידא, על מניעיו ושאיפותיו. הוא מבקש "להוציא לאור" את 

הנתיב האישי של המתאמן על פני מסך חייו, באופנים חדשים. הוא עובד בשירות אור 

 שמבקש להתגלות, שמזמין את המתאמן להקשיב לו, להיענות לו. אלוקי ואין סופי

. 11במהלך אימון מוליך רוח, מתאמן מזהה ומנסח את "הנתיב האישי" שלו, קורא לו בשם

מבלי להפוך אותו לחומר, מבלי לאחוז או להגשים אותו. הנתיב ישמש אותו  –כל זאת 

מזמין את המתאמן לאפשר לנתיב כקוד, כנקודת מוצא בעבודת האימון. אימון מוליך רוח 

שעד היום היו חסומים עבורו.  –האישי שלו לצאת לאור בגוונים חדשים ובשדות חדשים 

עבודת האימון לזיהוי נתיב אישי היא מלאכת חשיפה והוצאה לאור. מתאמן איננו נדרש 

 להמציא לעצמו נתיב, אלא רק לחשוף אותו. ההנחה היא שנתיב אישי כבר קיים. אין לנו

אלא להפנות אליו מבט, להסיר מחסומים, להקשיב לו. המונח "נתיב" מגשר בין אחדות 

אחת, אולם גילוייה על פני "המסך"  –לבין ריבוי גוונים. "הנקודה" מתוכה נובע הנתיב 

שונים ורבים: היא מתגלית בריבוי גוונים, נחשפת באופנים חדשים. משום כך, לנתיב יש 

אירים בזוויות שונות מעת לעת, הולכים ונחשפים, הולכים "מופעים": גילויי אור שמ

ומתגלים. מסיבה זו, זיהוי נתיב אישי איננו חד פעמי. הוא דורש זיקוק וניקוי חוזרים 

ונשנים, גם תוך כדי שלבי אימון מתקדמים. בכל פעם נחשפת נקודת האור בגוונים 

 חדשים, ברורים ובהירים יותר.

, מימוש מטרות והשגת יעדים אינם תלויים רק באדם, תוצאות .מפריצת דרך לאמונה

  –בכוחו ובמאמציו. את מקומה של פריצת הדרך קדימה תופסת אמונה 

 ... , צֹוֵמח  גֹוֵדל ְוכח  ה  (: "ו ְיִהי אֹוֵמן 'ֶׁשָכתּוב )ֶאְסֵתר ב ְכמֹוֶוֱאמּוָנה ִהיא ְבִחינ ת כח  ה 

ָסה", ְלׁשֹון ִגדּול, ּוכְ  ָבת ל"א(: ֶאת ֲהד  בֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ׁש  מֹו ֶׁשָאְמרּו ר 

גֹוֵדל ְוכח   ל ֵכן ְכֶׁשֵיׁש לֹו ֱאמּוָנה, ֶׁשִהיא ְבִחינ ת כח  ה  'ֱאמּוָנה ֶזה ֵסֶדר ְזָרִעים' ְוע 

צֹוֵמח   ִזיק לֹו ׁשּום ָדָבר  ה  י ֵאין מ  ל... ָדָברָיֵרא ִמּׁשּום ָאָדם ְוׁשּום  ְוֵאינֹוֲאז  -ֶׁשזֹוֶכה ע 

ר ִבְלבּול ּוְמִניָעה ֶׁשעֹוֵבר  ל ָכל ְדב  פֹו ע  ִים, ֶׁשי ֲאִריְך א  פ  ֲאִריכ ת א   ָעָליוְיֵדי ֱאמּוָנה ל 

ל ֵצל ע  ֵצב ְולא ִיְתע  כל ְולא ִיְתע  ק י ֲעצר -ְיֵדי-ִבְתִפָלתֹו ו ֲעבֹוָדתֹו, ֶׁשִיְסבל ה  ֶזה ְכָלל, ר 
 

 לזיהוי נתיב אישי מוצגות בהמשך.. שאלות 11
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ת ֵלּה ְכָלל רּוחֹו וְ  כל ְוי ֲעֶשהלא ִיְכפ  ל ה  ֲעבֹוָדתֹו, ְוי ֲעבר ע  ל ָכל  ֶאת ֶׁשלֹו ב  ְולא ָיחּוׁש ע 

ְּמִניעֹות ְכָלל ִבְלבּוִלים ְוה   ...ה 

 )ליקוטי מוהר"ן קמא, קנ"ה(

לשון אמונה. מאמן מוליך רוח ניחן ביכולת ובכוונה לעבוד עם כוחות הצמיחה  –מאמן 

באדם. מאמן רואה בכוחות הגדילה של המתאמן את הבסיס לתנועתו קדימה והגדילה ש

ולהצלחת האימון. באימון מוליך רוח אין חיפוש אחרי תוכן אמוני או הכוונת מתאמנים 

להאמין "ב...", או להאמין "ש...". אמונה היא אופן קיום וכוח מחייה. מסיבה זו, הצלחת 

ייניים לפריצת דרך באימון קלאסי. את מקומה האימון איננה תלויה במאמץ וזיעה שאופ

של פריצה כוחנית ומאומצת קדימה דרך בלבולים ומניעות, תופסת אמונה: היזכרות בכוח 

ולמה שהיא מביאה איתה. מתאמן מוזמן  –הגודל והצומח, התמסרות לרוח, להשגחה 

לת את להישען על אמונה ולהתמודד עם מניעות בדרכו ב"אריכות אפיים". אמונה סול

ללא מאמץ, ללא הכוונה. כגילוי  –הדרך גם להפתעות. לתוצאות שמתרחשות דרך נס 

כיוונית של אימון קלאסי "פורץ דרך" הוחלפה בתנועה -של חסד. הליניאריות החד

באופן שפותח צוהר להתרחשויות לא צפויות. אמונה כזו, משאירה  –מעגלית ומפתיעה 

 וגם פתחים להגשמת חלומות. – פתח לרוח להביא אתה הזדמנויות, שפע
פנימיים  –בכל אימון, המתאמן צפוי להעלות קשיים ומחסומים  מקירות למניעות.

שמערימים קושי בפני מימוש יעדיו בהצלחה. גם באימון מוליך רוח אנחנו  –וחיצוניים 

צפויים לפגוש מחסומים פנימיים, כמו רגשות חשש ופחד משינוי, תסכול מול תקלות 

ו רפיון ידיים בימי אימון שגרתיים. גם חסרון "אישיותי" בתכונות כמו נחישות, בדרך, א

מסומנות כמחסום בדרכו של המתאמן. בו בזמן,  –כוחות נפש, אומץ או ביטחון עצמי 

מציאותיים כמו בעיות תקציב, העדר שותפים -צפויים לצוף גם מחסומים חיצוניים

. באימון קלאסי מחסומים מעין אלה מתאימים, העדר הכשרה מקצועית הולמת וכד'

מכונים "קירות". המתאמן מתבקש להעלות מול המאמן את "הקיר" שמונע את 

משקף את הקיר כמפגש עם קופסת התודעה "הישנה"  –בתמורה  –התקדמותו, והמאמן 

של המתאמן, שצלעותיה מונעות ממנו מימוש של יעדיו. יתרה מכך: מאמן קלאסי מדרבן 

ול קירות, עבודה שפורצת דרכם. המאמן מציע למתאמן לראות ב"קירות" עבודה נועזת מ

הפנימיים והחיצוניים איתות לתנועה אל עבר מטרותיו, באופנים שלא היו מוכרים לו עד 

המחסום  –היום. אימון מוליך רוח מקבל את ההנחות הללו, ומוסיף להן קומה חדשה 

  –הופך ל"מניעה" 

ֵבנּו ִזְכרֹונֹו ר ר  ת ְוָאמ   ִלְבָרָכה, ֶׁשָכל ִמי ֶׁשֵיׁש לֹו ְיִגיעֹות ְוִטְרחֹות יֹוֵתר ִבְתִחל 

ִהְתָקְרבּות ְינּו ֶׁשֵיׁש לֹו  ה  ְך, ְדה  ֵּׁשם ִיְתָבר  בֹות ּוְגדֹולֹות ְמִניעֹותְלה   ֶׁשּמֹוְנִעים...  ר 

ת ָממֹון ּוְׁשָאֵרי  ְכִבים אֹותֹו ְמאד ּוְמִניעֹות ֵמֲחמ  ְוִעכּוִבים ּוִבְלבּוִלים  יעֹותְמנִ ּוְמע 

ְבָרם ּומֹוְנִעיםְלָפָניו  ְטִחיםֶׁשִּמְׁשת    – אֹותֹו ְמאד ְוהּוא ָצִריְך ְלִהְתי ֵגע  ְוִלְטרח  ְמאד ְלׁש 

ת כָ  ְטָרחֹות ֶׁשֵיׁש לֹו ִבְתִחל  ְיִגיעֹות ְוה  ִהְתָקְרבּותל ֵאלּו ה  . ֵהם טֹוָבה ְגדֹוָלה ְלָהָאָדם ה 

לכִ  ר-ְיֵדי-י ע  ח  ָרה-ֶזה זֹוֶכה א  ְרֵבה ְקֻדָּׁשה ְוָטהֳּ ֵבל ה   ...ָכְך ְלק 
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 12)לקוטי מוהר"ן קמא, קפ"ה(

"לטובה",  –מניעה הופכת את המחסום ממשוכה שיש לפסוח עליה או מקיר שיש לפרוץ 

להזדמנות. באימון מוליך רוח "מניעות" נתפסות כחלק מהזרימה של הרוח, שמנתבת אל 

עה הזו דווקא, ובאופן הזה בדיוק. לפני היגיעה על "שבירת" המניעה, המתאמן המני

בזכות המניעה  –בעודו חסום  –מתבקש לזהות את האפשרות שנפתחת לו כרגע 

שנגזרה עליו. מכאן, ששאלות האימון על קירות ומניעות מכוונות לשיעור שעלינו ללמוד. 

סר הוודאות אליו הוא הולך יישאל: "מה כך, למשל, מתאמן שמבקש אימון על פחד מול חו

מתגלה לך על הנתיב שלך תודות לפחד שאתה מרגיש"? או "איזו טובה עשויה לצמוח 

במקום  –באופן פרדוכסלי  –מהמפגש שלך עם המניעה הזו"? לא פעם האימון יציע 

מאבק ו"שבירה" של המניעה, דווקא כניסה "לתוך" המניעה עמוק עוד יותר: "אם נרפה, 

לאן זה יוליך אותך? איזו אפשרות זה עשוי לפתוח  –תמסר ונקבל את המניעה לגמרי נ

 –בפניך"? באופנים אלו, המתאמן הופך את המניעה למנוף, לאפשרות של צמיחה 

 ולשלב בונה בדרך להתמרת החלום לתמונה ממשית.

 –י דרך נתיבו האיש –אימון מוליך רוח מציע לפגוש את המתאמן מאישיות לאפשרות. 

כאפשרות אין סופית, כתנועה של רוח. בבסיס ההצעה הזו קיימת בחירה לראות 

במציאות האנושית את מה שהיא עשויה להיות, ולא להסתפק בתיאור או באבחון של מה 

שקיים בה עד היום. בעיניו של מאמן מוליך רוח, המתאמן איננו אוסף יכולות, פוטנציאל 

אופי נתונים מראש. -גית בעלת מבנה מעוצב וקווילעשייה ומימוש או אישיות פסיכולו

באימון מוליך רוח מוותרים על אבחנת מבנה או ארגון האישיות של המתאמן, וגם על 

סיווג דפוסיו המופנמים שצפויים וידועים מראש. אימון מוליך רוח מציע שחיפוש ואבחון 

את  –ניסטי באופן דטרמי –סטרוקטוראלי כזה או אחר של אישיות המתאמן סותמת 

הגולל על חיוניותו של המתאמן, על הנתיב שלו, ועל היותו אפשרות אין סופית: 

 גם בדרך נס. –להשתחרר, להפתיע, להוליך את הרוח למקום חדש 

תפיסה מטריאליסטית  –בשפה של אימון מוליך רוח  –ראייה כזו של המתאמן מייצגת 

רוח אנשים שאינם "ברי אימון". הנחה  של האדם, ושל רוחו. מסיבה זו, אין באימון מוליך

מוקדמת שלאדם שמולנו יש "אישיות" שמונעת ממנו להתאמן כמוה כהפיכתו של האדם 

מרוח לחומר. המאמן חוזר ומזכיר לעצמו את הנתיב של המתאמן, את הרוח שמבקשת 

או  –לעבור דרכו. במידה והמאמן ימצא את עצמו מאבחן את המתאמן, שופט אותו 

הוא יבקש על כך אימון. הוא ישאל את עצמו  –ופן "ריאלי" את סיכוייו להתקדם מעריך בא

נפגש, תודות למתאמן שמולו. הוא יבקש  הואאישית -באיזה מחסום / מניעה פנימית

כלומר: להתאמן דרכו. למשל, הוא עשוי לשאול את עצמו: "איזו  –ללמוד את השיעור שלו 

"מה גיליתי על הנתיב האישי  –ר בתוכי"? או אמונת יסוד על אנשים המתאמן הזה מאתג

 

מרב ובן יחיד. ועיין גם בלקוטי מוהר"ן תנינא  –. בעניין "מניעות" ראה גם סיפורי מעשיות, מעשה ח' 12

ע,  מ"ו: "... ֲעמד ָבֶהם ְמִניעֹותֶאָחד ֵאין לֹו  ֶׁשְלָכלד  ה ֶּׁשָיכֹול ָלֵשאת ְול  ק ְכִפי כחֹו, ְכִפי מ  ֶבֱאֶמת ֵאין ִאם ִיְרֶצה ּו-ר 

םְמִניָעה, ִכי  ּוםׁש ְך ג  ֵּׁשם ִיְתָבר  ְצָמּה ְמֻלָבׁש ָׁשם ה  ְּמִניָעה ְבע  ְגדֹוָלה  ...ְבה  ְּמִניָעה ה  ְּמִניעֹות ִהיא  ֶׁשְבָכלְוה  ה 

ְך ֵּׁשם ִיְתָבר  ה ֶּׁשּמחֹו ְוִלבֹו ֲחלּוִקים ֵמה  ְינּו מ  , ְדה  ּמח  ת ה   ...".ְמִניע 
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שלי דרך המפגש עם המתאמן? אילו מניעות זיהיתי בתוכו, וממה עלי להרפות"? 

אפשרות אין סופית. הוא  –כמו המתאמן  –בשאלות מעין אלו, המאמן נזכר שהוא עצמו 

מבקש להשתחרר מהמניעות האישיות שלו ומאמונות יסוד שחוסמות את תנועת הרוח, 

 אפשרויות חדשות. כך שיחסי האימון ישמשו כמנוף לתנועת הרוח ולפתיחת

 –יחד עם ההתלהבות מהכוח היוצר, פורץ הדרך והנועז שיש באדם  .ממאבק לענווה

וענווה. במקום  –זמנית( של התאיינות, ביטול -אימון מוליך רוח מציע עמדה נוספת )בו

 –לגלוש עם הרוח", להרפות מאבק ומאמץ, אימון מוליכות רוח פותח אפשרות "

. את מקומה של התעוזה והנחישות שמאפיינים אימון קלאסי, 13ולהתמסר לתנועת הרוח

ומול זולתו.  –אימון מוליך רוח מציע למתאמן לעמוד בענווה מול הנתיב שלו, מול העתיד 

בכל שלבי  –היחסים בין ענווה לבין גדלות עשויים להיות נושא מרכזי ללמידה ואימון 

 אימון.ה

"אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח". במקום טוטאליות  .מטוטאליות לחופש

והתמסרות חד פעמית ובלתי הפיכה, אימון מו"ר פותח צוהר ליחסים מאזנים בין 

התמסרות טוטאלית לבין חופש, חשק ורצון. מצאנו שתהליך אימון מחייב וטוטאלי עשוי 

לא פעם גם לעורר התנגדות או להותיר את אמנם להוביל ליעדים שנקבעו ובזמן, אך 

המתאמן מותש, מרוקן וללא רוח במפרשים. אימון מוליך רוח מציע, כאמור, שתוצאות 

עשויות להגיע גם בלי מאבק מתיש ועיקש, דווקא דרך זרימה חופשית עם תנועת הרוח. 

גמישים מצאנו שאימון באווירה חופשית ומתוך ענווה פותח אפשרות ליחסי אימון רכים ו

יותר, עם הקשבה סבלנית ל"חומרים" שמזוהים כ"מעכבי אימון" קלאסי )למשל: תלונות, 

כאבים פסיכולוגיים וכד'(. הצעתנו היא להמיר עבודת אימון על פריצות דרך באקלים של 

התמסרות טוטאלית באימון שיש בו מקום להתמסרות מחייבת יחד עם תנועה חופשית, 

לוחות הזמנים והתעקשות על התמסרותם של מתאמנים בו זמנית. במקום אחיזה ב

לפרויקטים שנקבעו מראש, מתפתחת תודעה מתמדת של יצירה, של הוויה מתחדשת, 

 –שיש בה מסירות והתמסרות יחד עם חופש יצירתי ומרחב לשינוי ואלתור. הצעה זו 

את  היא אחת מנקודות הסוד של אימון מוליך רוח. היא מזמינה –שיש בה "גם וגם" 

המתאמנים לפגוש, ללמוד ולהפנים שוב ושוב את מורכבות היחסים בין טוטאליות, 

 התמסרות, עקשנות

 והליכה קדימה )תנועה קווית( לבין חופש, הרפיה, חוסר עקשנות וזרימה

 .14)תנועה מעגלית(

אימון קלאסי מסיט את המבט מן העבר אל העתיד של ממבט לעתיד לחלימה. 

ומודע. לא פעם הרושם הוא שיש באימון התעלמות מן העבר, אולי המתאמן, באופן רצוני 
 

ליקו"מ קמא, תורה רמ"ו; ליקו"מ תנינא תורה   –ס בין גדלות לענווה, ומקומה של גדלות ראה . על היח13

ליקוטי מוהר"ן קמא, תורה  –ע"ב; קיצור ליקו"מ ע"ב ]אות ה'[. על שלילת העזות מול החיוב שבענווה ראה 

 קמ"ז.

עקש כלל", עיין: לקו"מ . ללמידה מעמיקה יותר של היחס הסותר לכאורה בין "עקשנות" לבין "לבלי להת14

תנינא תורה מ"ח; חיי מוהר"ן, תל"א ]ב[ תל"ג ]ג[; שבחי הר"ן / סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל ]אות י"ח[; 

 שיחות הר"ן, אות פ"ה. 
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מתוך איום או פחד מכוחו השואב, המחליש והדטרמיניסטי. באימון מוליך רוח תודעת 

העבר מרכזית. אנחנו משתדלים להכיר בכוח המניע והמחייה של ההיסטוריה האישית 

ים שלנו. אמונת היסוד הזו והלאומית שלנו. כלומר: לכבד ולהקשיב בעדינות לסיפור החי

מושפעת מתיאוריה וחשיבה נרטיבית. המתאמן מוזמן לכתוב את סיפור חייו. הוא 

ולספר סיפור בעל משמעות קיומית עבורו.  –מתבקש להיזכר, לאסוף את העבר לתוכו 

למוביל. ממוכתב לעמדה של "כותב". בכך,  –הוא מוזמן להפוך ממובל על ידי עברו 

מי העבר, לפגיעות ולפצעים משנים עברו. פתח שמוביל ליותר נפתח פתח גם לרש

משחזור, קבלה והתמודדות עם העבר. מתוך עברו המתאמן צומח וגדל. הוא יוכל גם 

"לברך על הרעה", כלומר: לתת מקום לזיכרון העבר, לחפש לו פשר ולנסח את משמעותו 

העבר שלו שופך על  העדכנית לאור מטרותיו וחלומותיו בעתיד. הוא נשאל איזה אור

לברך  כלומר: מה התגלה בזכות העבר, ועל מה עליו –גילויי הנתיב האישי שלו כיום 

 .15ולהודות

 –יחד עם עבודת אימון על העבר, המתאמן מוזמן לפגוש גם את כוחו החוסם של העבר 

ברוח אימון קלאסי. עליו להכיר את הסחף הטבעי שלו חזרה למוכר ולישן. הוא מתאמן 

חרור אחיזתו בהרגל ובמגבלות שניסיון חייו מכתיב לו. מתוך כך עליו להפנות את על ש

ומתוכו לפעול. גם באימון מוליך רוח המתאמן בוחר למקם את זירת  –העיניים לעתיד 

הדרך אל העתיד שונה. משמעות הבחירה בעתיד באימון  –ההתרחשות בעתיד. אולם 

כוחותיו במחיר שכחת העבר. אימון מוליך  מוליך רוח איננה רק הכרעה למקד בעתיד את

רוח מציע עבודה דרך ראייה רוחנית של העתיד שיש בה פרדוכס: שילוב בין זיכרון העבר 

  –לחלומות על העתיד. ובשפתו של ר' נחמן, היזכרות בעלמא דאתי 

ִזָכרֹון, ֶׁשלא ִיפל ְלִׁשְכָחה, ְבִחינ ת  ֵלבִכי ְצִריִכין ִלְׁשמר ְמאד ֶאת ה  ת ה  ר  .ִמית  ְוִעק 

ִזָכרֹון הּוא ִלְזכר ָתִמיד ְבָעְלָמא  ס ְוָׁשלֹום, ֶׁשֵאין עֹוָלם ְדָאֵתיה  ְעתֹו, ח  , ֶׁשלא ִיְהֶיה ְבד 

ְבֵתּה  ...ֶאָלא ֶאָחד ֲחׁש  ְדָבָקא מ  ְינּו ְלא  ָבא, ְדה  ּוְבִחיָנה זֹו, ִלְזכר ָתִמיד ָבעֹוָלם ה 

ֵּׁשם,  ָכְך, הּוא ִבְכָלִליּות ּוִבְפָרִטיּות ִבְכָלִליּות ָאֵתיְד ְבָעְלָמא  ג ִיְרֵאי ה  ָראּוי ִלְהיֹות ִמְנה 

ֲהִקיצֹו, קֶדם ֶׁשי ְתִחיל ׁשּום ָדָבר, ִיְזכר ִמָיד ְבָעְלָמא  בֶקר ב  ר ְדָאֵתיֵתֶכף ב  ח  ָכְך -ְוא 

 ...זאת ִבְפָרִטיּות י ֲעֶשה

 (ד"נ, )לקו"מ קמא

בו זמנית. מתאמנים מוזמנים להיזכר  –במקום שכחת העבר, המתאמן נזכר וחולם 

בחלום שיש בהם, שתמיד היה להם. המתאמן מתבקש לפנות מקום ולהקשיב לחלום 

 חייו שהוא נושא בתוכו.

מהו הכוח המניע של המתאמן? אימון קלאסי נשען על הבחירה של מהכרעה לחלום. 

על ההכרעה שלו ללכת בדרך הזו. מתוך  -לת", זאת אומרת המתאמן "לסגור את הד

הכרעה זו המתאמן הבטיח למאמן והגיע להסכם אתו. ברגעי חולשה ומשבר מאמן 

קלאסי יזכיר למתאמן את המחויבות שלו ואת ההכרעה שעשה. באימון מוליך רוח ישנה 

 

. מצאנו, באימון מן הסוג הזה, ברכה ותועלת בכלים של כתיבה יוצרת וביבליותרפיה. לאפשרות הפורה 15

 ב כלים וחשיבה מתחום הביבליותרפיה, ראוי להקדיש מאמר נפרד.של אימון מוליך רוח בשילו
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מרכזי. היזכרות חלופה רכה וגמישה יותר. אימון מוליך רוח מזהה את החלום ככוח מניע 

בחלום היא מפתח ראשי לעבודה עם העתיד. המתאמן מוזמן לתת לחלום שלו "לנהל 

חדש שלו ישרה את הפעילות המוחשית -אותו". במילים אחרות: להכריע שהחלום הישן

 –והיום יומית. אימון מוליך רוח מציע למתאמן להשתמש בכוח הדמיון שלו, ולחלום 
ל ֲחלֹוםְוֶזה ְבִחינ ת ... ְלָאְך )ברכות נה ע  ל ְיֵדי  ֲחלֹוםִכי ... (, בְיֵדי מ  ְלָאְךע  ֶזה  מ 

ְלֵמנּו ִכְדמּוֵתנּו"  – 'ִכְדמּוֵתנּו' .ְבִחינ ת ָאָדם, ְבִחינ ת )ְבֵראִׁשית א( "נ ֲעֶשה ָאָדם ְבצ 

ֶּמה ֶׁשהּוא  ְמד  ְלֵמנּוֶזה כח  ה  ְלָאְך ְבִחינ ת  ,ְבצ  ל םֲחלֹוִבְבִחינ ת מ  ְלָאְך ע  ִכי  .ְיֵדי מ 

ֵלק ְוֵאין ִנְׁשאָ  ּמח  ִמְסת  ת ֵׁשָנה ה  ק ְבִחינ ת כח   רִבְׁשע  ֶּמהר  ְמד  י  .ה  ּמִחין ז ִכים ֲאז  ּוְכֶׁשה 

ְלָאְך ֶּמה ֶׁשִנְׁשָאר הּוא ִבְבִחינ ת מ  ְמד  כח  ה  ם ה  ְלֵמנּו .ג  כח  . ְבִחינ ת: ִכְדמּוֵתנּו ְבצ  ֶׁשה 

מְ  ֶּמהה  נ "ל ד  ְלָאְך כ  ְלֵמנּו ִבְבִחינ ת מ  : ָכתּובְוֶזה ְבִחינ ת ָאָדם ְכמֹו ׁשֶ  ... הּוא ְבצ 

 ."ָאָדם"נ ֲעֶשה 

 ה', ט()לקו"מ תנינא, 

לחלום חלומות ודרכן "לעשות".  –בצלם אלוקים  –המתאמן נקרא להשתמש בכוח דמיונו 

נעשית עבודה מרוכזת סביב חלימת העתיד דרכן ליצור, להפוך לבורא. באימון מוליך רוח 

וסביב היזכרות בחלומות. נעשה ניסיון להפוך את החלום לתמונות מוחשיות איתן ניתן 

לגשת למציאות. בהשראת חלומות אלו המתאמן יבחר לאן ללכת, איך ומתי. מצאנו 

שבחירה בחלום והתמסרות אליו נופחים רוח חדשה שמוליכה אנשים ומערכות לקראת 

יד בשמחה וחיוניות. הבחירה בעתיד, אם כן, כרוכה בבחירה להיות מולך על ידי העת

הרוח, על ידי החלום שיש לנו, שפעם היה לנו. בחירה להתנהל ולעצב מציאות חדשה לא 

 דרך מה שיש או מה שאין כרגע, אלא דרך מבט מאמין בכוחו האלוקי והיוצר של החלום.

ים חשים שזרימה עם הרוח מסוכנת. הם חשים מתאמנים רבמתנועה קדימה למכוונות. 

סכנה בהתמסרות טוטאלית למשבי רוח במחיר זניחת מושגים כמו אחריות, עבודה, 

 –תוצאות, זמן וכד'. מסיבה זו, עשויים מתאמנים ומאמנים גם יחד להעדיף אימון קלאסי 

לו יתרון על הבהירות, המוחשיות והשליטה שיש בו. הקונקרטיות של אימון קלאסי מקנה 

בקרב אלו שמבקשים אימון שכפוף ללוחות זמנים ולתוצאות. אימון מוליך רוח מבקש 

למצוא דרך שלישית שמבוססת על זרימה מתמדת וחיונית בין רוח לבין מימוש תוצאות. 

 - 16תנועת רצוא ושוב

ְתׁשּוָבה, ָצִריְך ִלְהיֹות ָבִקי ב   ְרֵכי ה  ֲהָלָכה, ְוָצִריְך ִלְהיֹות לֹו ּוְכֶׁשרֹוֶצה ָאָדם ֵליֵלְך ְבד 

ְינּו ָבִקי ְבִקיאּותְׁשֵני  ִיל ְוָנִפיק'  ָבִקי ְבָרצֹוא, ה  אן ְדע  ָכָאה מ  ְבׁשֹוב, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב: 'ז 

ר ו י ְקֵהל ריג: ִזינּו רצב ,)זה  א  קְוֶזה ְבִחינ ת )ְתִהִלים קל"ט(: "ִאם (. ה  ִים ֶאס  ָׁשם  -ָׁשמ 

ִיל, ְבִחינ ת ָבִקי  :ָאָתה" ִציָעה ְׁשאֹול .ְבָרצֹואְבִחינ ת ע  ְבִחינ ת ְוָנִפיק,  :ִהֶנָּך" -"ְוא 
 

ר. ראה גם בחיי מוהר"ן, רנ"ב: "16 ְיִגיָעה ֶאְצלֹו  ֶׁשֶאְצלֹו ָאמ  ר ָהֲעבֹוָדה ְוה  ָהָרצֹוא ֵאינֹו ׁשּום ֲעבֹוָדה ֶאְצלֹו ְוִעק 

ּׁשֹו ר ִכי בִהיא ְבִחינ ת ה  ת. ְכלֹומ  ֲעבֹוד  ֵּׁשם ֵיׁש ְבִחי ב  ְבִחיָנה ִהיא ֵאֶצל ָכל ָאָדם ֲאִפלּו ָוׁשֹוב ָרצֹואנ ת ה  , ְוזאת ה 

ְפחּוִתים. ִכי ָכל ָאָדם  ָפחּות ֶׁשב  ְתִפָלה ֶׁשִלְפָעִמים  ִמְתעֹוֵררֵאֶצל ה  ת ה  ְך ִבְפָרט ִבְׁשע  ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָבר  ִלְפָעִמים ל 

ֵהב ִלבֹו ְמאד, ְואֹוֵמר ֵאיֶזה ִדב ֲהבּותּוִרים ִמְתל  ְבִחיָנה ִהיא ְבִחינ ת  ְבִהְתל  רָרצֹואָגדֹול, ְוזאת ה  ח  ָכְך ִנְפָסק -. ְוא 

ֲהבּות ְולא נִ  ִהְתל  ִהְתעֹוְררּות ְוה  ק  ְׁשָארה    .."..ָוׁשֹובְוֶזה ְבִחינ ת  ָהְרִׁשימּולֹו ר 
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ִיל -'ֲאִני ְלדֹוִדי' ."ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי" .ְבׁשֹובָבִקי  ְבִחינ ת ֶזה  - 'ְודֹוִדי ִלי' ,ֶזה ְבִחינ ת ע 

 ְבִחינ ת ְוָנִפיק

 )לקו"מ קמא, ו'(

ן מוליך רוח מציע בקיאות כפולה: מחד, הליכה קדימה ועל הקרקע לעבר תוצאות אימו

בעזרת כלים בהירים ולקיחת חלק ב"משחק" של לוחות זמנים ושלבי עבודה. בו בזמן, 

אימון מוליך רוח מזמין בקיאות נוספת, של "אסק שמים": עבודה מתוך אמונה, 

"מוליכות ושוב הללו, נבחר השם  והתמסרות לרוח ותנודותיה. על בסיס יחסי הרצוא

כמייצג את שני קטבי התנועה הדיאלקטית בין הרוחני למוחשי. באימון מוליך רוח  – רוח"

או( ביחסי אימון כסימן לגלישה אל תוך אחד הקטבים, או כאות לקושי -נזהה קוטביות )או

מאמן רוח מזמין את ה-בהכלת מורכבות היחסים בין רוח לבין תוצאות. אימון מוליך

והמתאמנים לתנועה מתמדת בין קטבים: אנחנו מבקשים להיות "מכוונים" למטרות 

 –להפעיל כוחות להגשמתם, וגם: להאמין ברוח ולהקשיב לה  –ולתוצאות, לחתור אליהן 

 להרפות, ולהתמסר לה.

. באימון מכוון ישנן בהירות "מכוונות"בבית המדרש יחסי רצוא ושוב מסוג כזה נקראים 

ולתוצאות שבקשים לחולל בזמן נקוב מראש. מתאמן  –נוגע לחזון, להופעותיו וחדות ב

יומי וממשי עם תוכניות עבודה ולוחות זמנים. עם כניסתו לאימון, -"מכוון" נמצא במגע יום

הוא מתבקש להיזכר בתוכניות העבודה ובתוצאות אליהן התחייב. אולם ב"מכוונות" יש 

בתוכנית, להיזכר ביכולתה של הרוח להפתיע גם הדרכה למאמן לשחרר את אחיזתו 

יחד עם ענווה  –וחולל תוצאות ממקום לא ידוע. הוא מוזמן לעוצמה ונוכחות מלאים 

יחד עם  –והקשבה. "המכוונות" מזכירה את הכוון אליו הולכים, את המטרות ואת התכנון 

 –למימושם הכרה וקבלה של האפשרות שהרוח תכוון ותיצור דרכים מקוריות ויצירתיות 

שלא צפינו מראש, שלא כלולים בתוכניות. לשם כך, נדרשת למידה ויצירה מתמידים 

ומתחדשים של המרחב והמתח בין ניגודים נוספים: בין פריצת דרך ומאמץ לבין אמונה 

ברוח והרפיה, בין עקשנות לזרימה, בין טוטאליות לחופש, בין כלים ושיטות לבין פתיחות 

ים אלה עשויה להצמיח אימון גמיש ואמוני יותר, שעשוי לפתוח להפתעות. הכלת ניגוד

שתגענה  –את השער בפני כלים חדשים, בפני חלומות חדשים ובפני תוצאות מפתיעות 

 דרך נס.

באימון קלאסי שמיועד לצוותים, המתאמנים נתפסים כ"קבוצה" בעלת  מקבוצה לחבורה.

"חבורה". כאן -ח מציע להפוך קבוצה למטרות, אינטרסים וחזון משותפים. אימון מוליך רו

אוסף אנשים  –בשפה של בית המדרש  –מונחת המרה מהותית. "קבוצה" מייצגת 

שהתאגדו סביב מבנה חברתי, תפקידים ומבנה היררכי, מבנים ארגוניים, ודינאמיקה של 

שמדגישה את  –קבוצה פסיכולוגית. בעינינו, זו תפיסה חומרית של תופעה חברתית 

ובכך מנציחה אותו. ההתמקדות בפסיכולוגיה של הקבוצה צפויה, אמנם, המבנה, 

אך בו בזמן טמון בה סיכוי להחמצה של  –לאפשר מימוש מטרות משותפות באופן יעיל 

פנימי של הקבוצה. הניסוח של "חבורה" מייצג את הבחירה להתמקד -הנתיב הרוחני
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. באימון 17דווקא במקרה ולאו –ברוח הפנימית שעוברת דרך האנשים שהתאספו יחד 

 מוליך רוח של צוותים נוצרת "חבורה" כזו.

באימון מוליך רוח החבורה מוזמנת לגלות יחדיו את הנתיב שמאגד אותם, לבנות יחד 

שפה משותפת "פנימית" וייחודית ולממש יחד חלומות. האימון תר אחרי חלום משותף, 

בדומה ל"כת", החבורה  אחרי הדבר שלשמו החבורה קיימת, שעבורו היא נוצרה.

מפתחת שפה פנימית ומסכימה על נתיב משותף. אימון מוליך רוח חושף את "הנתיב של 

ופועל בשירות הוצאת הנתיב הזה לאור. החבורה מתאגדת ומתאמנת עבור  –החבורה" 

רעיון שגדול יותר ממנה, שקדם לה. החבורה הופכת למקום שיתוף והתכנסות עבור 

שאים גוון של התוועדות אישית ואינטימית. בחבורה, הנתיב האישי מפגשים שנו –חבריה 

של כל חבר מועצם. בני החבורה נותנים רשות הדדית ומקום: "נותנים באהבה רשות זה 

לזה". הם מחפשים דרכים לאפשר לנתיב האישי של כל שותף לצאת לאור ביתר שאת, 

 עבורו ועבור הנתיב המשותף של החבורה:

ֲחִביָבה ו ֲאהּוָבה ָכזֹו, ֶזה ג ם  ֲחבּוָרהְצמֹו, ֶׁשזֹוִכין ִלְהיֹות ִנְמֶנה ְוִנְכָלל ֵבין ֶזה ְבע   ָדָבר

ֵּׁשם  ֲעבד ֶאת ה  ְצמֹו ג ם ֵכן ל  ֵכן טֹוב ְוָיָקר ְמאד ְבִלי ִׁשעּור. ּוִמָכל ֶׁשֵכן ִאם זֹוֶכה ְבע 

ְך ֲעִשים טֹו ִיְתָבר  ִבים ֶׁשלֹו ָבִאים ְוִנְכָלִלים ִמֵּמיָלא ְבתֹוְך ָכָראּוי, ְוָהֻעְבדֹות ּומ 

ֲחֵבִרים ָהֲאהּוִבים  ָקדֹוׁש ֶׁשל ה  ֻּׁשָתפּות ה  נ  ה  ם ֵהם ה  "ל, ו ֲאז י הּוא טֹוָבה ְלכָֻלם ִכי ג 

ְקדֹוׁשֹות ֶׁשלו ל ְיֵדי ָהֻעְבדֹות ה  ְצִליח  ְביֹוֵתר ע  ְרִחיב ְיֵדיֶהם ְלה   .ְיכֹוִלים ְלה 

 אוצר היראה, אות ק"י()

באימון מוליך רוח, כל חבר נקרא להתמסר לחלום המשותף ולתרום פנימה את הכישרון 

לא עבור עצמו בלבד, אלא כיוון שזו "טובה לכולם".  –את הנתיב שלו  –הייחודי שלו 

לא. את מקומם -בתוך חבורה, אין הצעה לפשרה בין הצדדים, או ל"פינוי מקום" הדדי ותו

ם את עצמי בצד", ושל "יחסי ניהול תקינים" תופסת הזמנה הדדית לנוכחות של "לשי

ובכך את העוצמה  –חיונית ומלאה, להעצמת ה"קול" והנתיב האישי של כל חבר בצוות 

אישיים בתוך צוותים באים על -המשותפת של החבורה כולה. לא פעם, קונפליקטים בין

וצתית, אלא דרך שיתוף ודיבוק חברים קב-ארגונית-פתרונם, לא דרך עבודה פסיכולוגית

לטובת הנתיב המשותף. מצאנו שההתרחשות הפנימית בחבורה  –בעשייה ובמימוש 

התרחשויות חיצוניות בהן החבורה עצמה עסוקה.  –"בתהליכים מקבילים"  –משקפת 

החבורה משמשת גם כמראה שמשקפת שחזור או הדגמה של התרחשויות בזירות 

, החבורה עצמה הופכת למרכז התרחשות, שימת לב ולמידה. עם רחבות יותר. משום כך

 הזמן, היא עצמה עשויה להפוך לזירה מרכזית לתיקון עצמו.

 

פי שאין התורה נקנית אלא . "הסכת ושמע ישראל" )דברים כ"ז(. עשו כתות כתות ועסקו בתורה, ל17

ספור אזכורים של חבורות שהתאספו -בחבורה )ברכות ס"ג(. את ההשראה למונח "חבורה" קיבלנו מאין

סביב נתיב משותף: חבורת הזוהר, גורי האר"י ועוד. דגש ופיתוח מיוחד ל"חבורה" מצאנו בכתביו של 

ריאתו לחידוש החבורה, על מקומה האדמו"ר מפיאסצנא )ר' קלנמוס קלמיש שפירא(. לתוספת עיון בק

עיין בקונטרס 'בני מחשבה טובה', וגם בספר 'הכשרת האברכים'  –המרכזי, תקנותיה והדרכים להקמתה 

לכן גם את החברייא  –פרק י"א: "ומעתה, כיון שאת עקבות קדושינו זצ"ל אנו רוצים להכיר ובהם ללכת 

 צריכים לשוב ולחדש".
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 ספר: איך זה פועל בשטח?-אימון מוליך רוח בבית

אימון מוליך רוח עושה ניסיון לגשר על הפער בין חזון רוחני לבין ממשות כניסה לאימון. 

ינורות וכלים דרכם הרוח תשתלשל לתוך גילוי מוחשי ריאלית. הוא מבקש למצוא צ

בשטח. הוא מזמין את המתאמן להיזכר בחלום וללוות אותו בתהליך שסופו גילוי ממשי 

בעתיד הנראה לעין. מכאן נגזרת נקודת המוצא של אימון מוליך רוח: הנתיב שלנו 

ליך רוח דורש מרחב. וחלומותינו אודות עצמנו ואודות העשייה החינוכית. כלומר: אימון מו

לכן, ראשיתו של אימון ביצירת מרחב ופינוי מקום. מרחב שיאפשר לרוח לשרות, 

שיאפשר להיזכר בחזון האישי והמוסדי שישרו ויכוונו את העשייה הממשית. בניגוד 

לאווירה העניינית והעסקית באימון קלאסי, הכניסה לאימון מוליך רוח מדורגת, עדינה 

: פינוי מרחב פנימי ובינאישי שיאפשר למתאמנים מקום לפגוש זה יותר ודורשת הכנות

יחד עם כנות, אינטימיות ונקיות דעת שיפים  –את זה, אווירה מתאימה לחלימה ודמיון 

 לשיחה על נתיב אישי ועל נתיב משותף.

-באופן טבעי, אימון שמבקש לחולל מציאות שכרגע איננה אפשרית נתקל בשגרת היום

ומציף כאבים של חברי הצוות, תלונות, ולעיתים גם פסימיות או ציניות.  יום בבית הספר,

מסיבה זו, המאמן מציע להתנסות בעבודת אימון במקום להסביר אותה, לספר אודותיה 

או לשכנע ביעילותה. התקווה היא למנוע "דיבורים על זה", ולפגוש את האופציה של 

ימון מוליך רוח מוגש כהצעה, יחד עם אימון מוליך רוח דרך התנסות אישית וישירה. א

מרחב פתוח לגישוש, עדינות ובחירה. לעיתים קרובות, אנחנו מציעים לראש המוסד 

לקיים יום היכרות בין חברי צוותו לבין צוות בית המדרש. יום ההיכרות מוביל לימי אימון 

רות מרוכזים עבור צוות מחנכים מוביל של בית הספר להתנעת התהליך. על מנת להש

את מפגשי האימון ולעורר את המתאמנים לקראתם מפגשי אימון נפתחים בלימוד 

שעשוי להצית את הדמיון ולהציף מילים ותחושות חדשות לקראת האימון.  –משותף 

מצאנו שיש יתרון בקביעת מיקום מפגשי ההתנעה הראשונים הרחק משטח בית הספר, 

ללמידה משרה, לפינוי מקום ומרחב  במרחבי הטבע. ראשיתו של אימון, אם כן, מוקדש

 ולהכנסת אוויר חדש ושפה אחרת לצוות בית הספר.

בסופן של ההכנות ניתן חופש למתאמנים לבחור: ירידה למגרש, הבטחה והתמסרות. 

האם הולכים על זה? האם זה מתאים לנו? מי ומי ההולכים? במידה וצוות בית הספר 

ידה למגרש" של כל השותפים. בניגוד והעומד בראשו בוחרים באימון נדרשת "יר

ל"ישיבה ביציע", הירידה למגרש מבטיחה תנועה, נוכחות מלאה, שותפות ויוזמה. ירידה 

למגרש מועצמת באמצעות מעמד של "הבטחה אישית" מול הצוות המוביל והמאמן: 

הצהרה אישית של כל חבר צוות על סגירת דלת, בחירה והתמסרות. השותפים מבטיחים 

בשירות  –ר לאימון ולתרום את האיכויות ואת העוצמות האישיות שלהם פנימה להתמס

גם בהעדר הוכחות ובלי בטחונות. ההבטחה  –הנתיב של בית הספר והיעדים שייבחרו 

וההתמסרות מיועדות, בין היתר, לרגעי מתח או משבר בהמשך הדרך: המתאמנים 

 כנס פנימה.מבטיחים שלא לפרק את החבילה, אלא לבקש אימון ולהי

הצוות שבוחר לרדת למגרש מתאמן בזיהוי הנתיב ספרי. -זיהוי נתיב מוסדי / בית

נעשה ניסיון לחשוף  –המוסדי, הנתיב של בית הספר. באמצעות שאלות וכלים מיוחדים 
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)לא ליצור( את האור המיוחד שעובר דרך המוסד החינוכי, את נקודת הייחוד שלו, את 

סד הזה בא לעולם. אימון לזיהוי נתיב בית ספרי בנוי, על פי הניגון או הצבע שלשמם המו

 :18ואיסוף. למשל –רוב, על שאלות של המאמן, עבודה אישית )בכתב( של אנשי הצוות 

מה אנחנו מבקשים לחולל, כבית ספר? איזו איכות מיוחדת אנחנו מחוללים  ▪

 כמוסד חינוכי?

 מהי הברכה הייחודית שבית הספר עשוי להביא לעולם? ▪

 מהם מאפייניה? 

איזו מתנה ייחודית אנחנו מבקשים להוציא לאור? שאנחנו מבקשים לתת  ▪

 לבוגר שלנו? 

אומרים  –כבית ספר  –איזו "אמירה" ייחודית אנחנו אומרים? למה אנחנו  ▪

 "כן"?! )בשאלה זו, מוצע למתאמנים להיעזר בהשוואה למוסדות אחרים(.

גשות ובעלות עוצמה בבית מהם המאפיינים של התרחשויות חיוניות, מר ▪

 הספר? איך ניתן לקרוא להתרחשויות הללו? 

 מהם האתגרים המרכזיים בחיי בית הספר? מהו החוט המקשר ביניהם?  ▪

מה אני רואה? מה רואים אחרים? )דרך עיני  –כאשר בית הספר במיטבו  ▪

 הורים, מפקח וכד'(.

הוא מבקש למקד את בשלב האיסוף, המאמן מלקט מילות מפתח שעלו מאנשי הצוות. 

ולחשוף מתוך ריבוי הגוונים בתשובות שהתקבלו נקודה, את הלוז  –הניסוח, לזכך אותו 

בניסוח בהיר וקצר. תשומת לב מיוחדת מוקדשת להבחנה בין "איך"  –של בית הספר 

הבחנה בין הדרכים, האסטרטגיות והכלים בעזרתם  –"מה": כלומר -הנתיב פועל לבין ה

עושה בשטח, לבין המהות, נקודת האור האין סופית או הרוח בית הספר פועל ו

שמבקשת להתגלות דרך העשייה החינוכית. לא פעם, תהליך זיהוי הנתיב אורך זמן 

בעיקר מול ניסוחים שונים של המתאמנים. למרות עדכוני הנוסח של הנתיב  –ממושך 

 יב בהיר, נקימעת לעת, הנתיב לא מתחלף. בכל פעם שנפגשים בשאלות האימון, הנת

 ומזוכך יותר.

במקביל לזיהוי הנתיב הבית ספרי, כל אחד מחברי הצוות מוזמן לזהות את הנתיב האישי 

שלו. לעיתים קרובות, אימון מהסוג הזה מתרחש בפגישות אישיות עם מאמן, או יחד עם 

מעגל מצומצם של חברי צוות. גם כאן נשאלות שאלות אימון, והמתאמנים מתבקשים 

 למשל: .19בכתב –בשלב ראשון  –עליהם לענות 

 

ספרי ונתיב מוסדי לקוחות מתוך מאגר שאלות וכלים לזיהוי נתיב / חזון  . השאלות לזיהוי נתיב בית18

מוסדי; קיימים גם כלים שמזמינים מפגש עם הנתיב וזיהויו בערוצים לא מילוליים: דרך תנועה, צבע, מקצב 

 מוזיקלי וכד'.

רך . מתוך מאגר השאלות לזיהוי נתיב אישי; המתאמן מתבקש לבחור שאלה אחת שפותחת עבורו ד19

באופן שישפוך אור גם עם שאלות  –לנתיב האישי שלו ומתוכה לפסוע פנימה, לתוך שיחת האימון האישי 

 נוספות.
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מהי המתנה שאתה נושא עמך? השליחות הייחודית שלך? היכן אתה  מתנה. ▪

רואה ברכה? מה אתה מביא אתך כשאתה נכנס לחדר / לכיתה? מהו הדבר 

אפשר לסמוך  –שהעולם סומך עליך בקשר אליו? מה יש לך? יודעים שבזה 

 עליך.

ותחפש, וברגעים שנדמה שאתה  מה אתה מחפש תמיד, חיפשת תפילה. ▪

אתה חש שאתה במקומך? מהי התפילה שלך? תפילה "כרונית"  –מוצא אותו 

 שחוזרת על עצמה במשך שנים? –

 מה מלהיב אותך? מהי תשוקתך? מה מציף אותך באושר? תשוקה. ▪

מהם הכאבים שלך? איזה כאבים כרוניים אתה חש? מהן התלונות  כאב. ▪

 20 החוזרות שלך?

חיים אתה חש -פה אתה חש החמצה? באיזה תקופות ומצביאי החמצה. ▪

 שאתה "חי ליד החיים", עובר לידם, מחמיץ אותם?

למה אתה מוצא את עצמך נענה? למה אתה אומר שוב ושוב "כן"  הפתעה. ▪

 )גם כשזה מפתיע אותך(? איזו רוח נושאת אותך, בוחרת בך?

( אנשי צוות עשויים לזהות 1) מצאנו שהתועלת בצדה של עבודה על נתיב אישי כפולה:

פירות אימון אישי כזה  דרכי יצירה וביטוי חדשים באמצעות אימון אישי, עבור עצמם.

( בו זמנית, גילינו שאימון מוליך רוח 2. )21עשויים להתגלות גם בכיתה, ובעשייה החינוכית

מעצים את נוכחותם החיונית של מחנכים בכיתות הלימוד ובחדר המורים. ההזמנה 

וף נתיב אישי ולתרום את מתנותיו פנימה לטובת החבורה ובשירות הנתיב המוסדי, לחש

מרעננת, ומוסיפה שמחה וחיוניות. לעיתים, אימון משותף מהסוג הזה מקרב בין חברי 

( 3הצוות ומוסיף היכרות אישית, תמיכה וחיזוק הדדי בין השותפים למהלך. לבסוף, )

גם ברכה לנתיב הבית ספרי: נוצרת מחויבות  אימון אישי לחברי הצוות עשוי להצמיח

עמוקה והתלהבות להגשמת החלום של בית הספר, יחד עם זיהוי ההזדמנות האישית 

 של כל חבר צוות ב"מופע החדש" של בית הספר.

 

. השאלות על כאב ותחושות החמצה נובעות מהנחת עבודה של "אימון קלאסי": תחושות כאב, החמצה 20

לא הולכים בנתיב שלנו, כל ותלונות חוזרות הן אותות מצוקה שמגיעות ישירות מהנתיב: כל אימת שאנחנו 

מתעורר כאב, נשמעת תלונה. ההנחה הזו מזמינה את הכאב  –אימת שהנתיב שלנו נחסם או מדוכא 

 והופכת אותו לכלי מרכזי בזיהוי –פנימה, לתוך האימון 

 הנתיב עצמו. 

של מחנך . במהלך אימון אישי הולך ונחשף נתיב אישי קיומי ועמוק שעשוי להוסיף ברכה רבה לעבודתו 21

בתחומים רבים, ובכללם גם בזירה החינוכית ובכיתה. כמה דוגמאות לשאלות שממקדות את המבט על 

( באילו דרכים משתקף הנתיב שלי במערכי 1נתיב אישי כפי שזה נחשף בכיתה ובעשייה החינוכית: )

 השיעורים שלי? באופן בו אני מנחה דיון בכיתה?

( מה בלתי אפשרי עבורי היום בכיתה? 3ב שלי" בביה"ס נכון להיום? )( באיזו עוצמה אני "הולך את הנתי2)

( אם ארפה מכל הנחות היסוד שלי )פרדיגמות( איזה חופש אקבל? איך יוכל הנתיב שלי לבוא לידי ביטוי 4)

( עם איזה 6( עם איזה סוג תלמידים המפגש עבורי הכי מכאיב? )5בכיתה באופן שכיום חסום בפני? )

 פשוט נתקע?תלמידים אני 
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כאן, לאימון ב"חבורה" יש סגולה מיוחדת. החברים לצוות עשויים לתרום תרומה אישית 

האישי שלו. באימון מוליך רוח בחבורה, חברי הצוות לכל מתאמן בדרכו לזיהוי הנתיב 

מוזמנים להאיר את עיני המתאמן בזמן שהוא עסוק בזיהוי נתיבו האישי: להאיר עבורו 

נקודות שהוא לא רואה ביחס לעצמו וביחס לאיכויותיו. חברי הצוות תורמים לחשיפת 

אמון. בו בזמן, הם הנתיב האישי של המתאמן על סמך היכרותם אתו, עין טובה, חיזוק ו

ובכך לשמש  –עשויים גם לשקף עבור המתאמן זיוף, עקיפה או הליכה בדרך הקלה 

עבורו מנוף ליציאה מהקופסא, ולהוצאת נתיבו האישי לאור. עם הזמן, ההיכרות של חברי 

תעמיק. הנתיב הופך לשפה,  –הצוות עם הנתיב האישי של כל אחד מהשותפים למסע 

צוות עשויים לחזק ולהעצים זה את נתיבו של זה, להזכיר או לסימן מוסכם. חברי ה

 לשאול "לשלומו של הנתיב", או להזמין זה את זה לאימון הדדי.

האימון מתמקד בסימון  –עם זיהויו של נתיב מוסדי )כמו גם אישי( זיהוי מופעים. 

ע "מופע עכשווי" מול "מופע חדש". בעבודת הזיהוי של "המופ –"מופעים" )פאזות( 

העכשווי" חברי הצוות מתבקשים לתאר את אופן הופעתו וגילוייו של הנתיב בשטח בית 

נכון להיום )כלים, דרכים, מגבלות, ומידת עוצמה(. אימון על המופע העכשווי  –הספר 

מסתפק בתיאור המתרחש, בזירות החינוכיות השונות בבית הספר. המופע העכשווי 

מאפשר פיתוח של שפת סימנים וקודים משותפת. הופך לנקודת מוצא להמשך האימון, ו

במקביל, המתאמנים מזהים את "המופע החדש" של נתיב בית הספר. המבט מופנה 

יחד. הם  –המתאמנים מוזמנים לחלום  –קדימה, לעתיד. באימון על המופע החדש 

מתבקשים לחלום את בית הספר כפי שהוא נראה בעתיד: הולך בנתיב שלו בעוצמה 

כמתאימה ומעשירה  –יוניות. בנקודה זו, מצאנו עבודה באמצעות דמיון מודרך מלאה ובח

 . 22ביותר

המאמן מבקש מצוות המתאמנים לתאר בתמונות של ממש את "העתיד הצפוי" )דרך 

שנים קדימה. אנחנו מציעים למתאמן לתת לדמיון  3הטבע( של בית הספר בטווח של 

ולתאר את התמונות בהן  –של בית הספר לקחת אותו לתוך "אלבום התמונות" העתידי 

הוא רואה את עצמו. במקביל, המתאמנים מתארים את "העתיד הנבחר" )דרך נס( של 

מסמנים גם תופעות  –על שני התסריטים גם יחד  –בית הספר. בעבודה מהסוג הזה 

 

. עבודת אימון מוליך רוח בכלים של דמיון )על חלום, על מופע חדש ועל עתיד נבחר( מתרחשת בשתי 22

רמות: האחת, נובעת מתוך אמונות היסוד של אימון קלאסי, ועניינה לסייע למתאמן לפרוץ את גבולות 

קת ממקורו הנבואי של הדמיון תודעתו ולצאת מהן לשדות חדשים. השנייה, שנוספת באימון מוליך רוח, יונ

רק פעולות השכל הם... ואנו רוצים  –פנטסטי(: "... כי הציורים הבאים על ידי חיפוש -)בניגוד לדמיון שכלי

לזכות לגלות ניצוץ הראיה של בני הנביאים אשר בקרבנו. ולתכלית זה צריכים לגלות ולהוציא בנו מחשבה 

איך צריכים לצייר מראות הקודש כאילו הן נגד עיניו... לא חזקה ודמיון של קדושה. הלא הבאנו לך... 

דמיונות מדיחים ולא הזיות הבל )פאנטאזיעס( שאין בהם ממש... רק דמיונות הנפש ומראות הקודש תעלה 

לט(: "-בקרבך" )האדמו"ר מפיאסצנא, הכשרת האברכים פ"ו(. ראה גם לקו"מ תנינא תורה ח' )ז ְיֵדי -ע 

נְ  ְׁשטּות ה  לִהְתפ  ֶּמה ְיֵדי בּוָאה ע  ְמד  ֵקן ְבִחינ ת כח  ה  ֶּמה... ֶזה ִנְתָבֵרר ְוִנְתת  ְמד   .ִכי ִעָקר ָהֱאמּוָנה ְתלּוָיה ְבכח  ה 

ָיְך  ֵשֶכל ֵמִבין ֵאין ׁש  ֶּמה ֶׁשה  ֵשֶכל ִנְפָסק ְוֵאינֹו ֵמִבי .ֱאמּוָנהִכי ב  ק ְבָמקֹום ֶׁשה  ָדָבר ְבִשְכלֹוְוִעָקר ֱאמּוָנה ִהיא ר   ן ה 

ָדָברּוְכֶׁשֵאינֹו ֵמִבין  .ָׁשם ְצִריִכין ֱאמּוָנה – ֶּמה, ְוָׁשם ְצִריִכין ֱאמּוָנה ה  ְמד  ק ִבְבִחינ ת כח  ה  י ִנְׁשָאר ר  ... ְבִשְכלֹו ֲאז 

ל  ...".ְיֵדי ֱאמּוָנה ִיְהֶיה ִחדּוׁש ָהעֹוָלם ֶלָעִתיד-ְוע 
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ממשיות שיאותתו על התקדמות האימון לעבר החלום. על המאמן להבטיח שהחלום 

מתוך העבר או מתוך ההווה )"עוד מאותו דבר"(. אימון מוליך רוח לא מקבל איננו נגזר 

את הקביעה השכיחה: "אני מסוגל לעשות שינוי, במסגרת האפשרויות שלי". מתוך 

תודעת "נעשה מה שאפשר", קיימת נטייה להוסיף עוד מאותו דבר, לשפר, לתקן. אפשר 

תוך העבר, ומצמצמים את גם לעשות הפוך. כל אלה עדיין מופעלים ונגזרים מ

-ותו לא. בדומה לאימון קלאסי, אימון מוליך –המתאמנים לשדה של "שינוי בדרך הטבע" 

רוח מבקש לשחרר את האחיזה בתודעה הישנה והמוכרת, ולפתוח אפשרות למימוש של 

. 23"בלתי אפשרי": להגשמת חלומות, לנס, לסלילת דרך חדשה שעדיין לא הלכנו בה-ה

לומות וזיהוי הקווים המשותפים בחלום של חברי הצוות המוביל, יש אחרי איסוף הח

הפעם בחירה בחלום ובשדות החדשים בהם הצוות ימצא את עצמו,  –בחירה נוספת 

במטרה  –בעתיד הקרוב. ושוב, נדרשת התמסרות משותפת של החבורה לנתיב המוסדי 

 לממש את

 הופעתו החדשה.

 –מוסד החינוכי מתורגמים, בשלב זה בשלב זה המופעים השונים של המדדים. 

לתמונות מוחשיות ומפורטות, למדדים של ממש שיעידו עבורנו להיכן הגענו. שפת 

האימון הופכת מוחשית. מתוך תמונות הדמיון והחלום נאספים מדדים שניתנים לצפייה, 

 עין בעין. שאלות המפתח בשלב זה הן: 

יאותתו לנו ש"העתיד הצפוי" לנו מהם הסימנים הצפויים להופיע לנגד עינינו, ש ▪

 מתממש?

אילו סימנים מוחשיים ומובהקים, יסמנו לנו בוודאות שדווקא "העתיד הנבחר"  ▪

 של הנתיב שלנו מתחולל לנגד עינינו?

אילו התרחשויות יכולות לבוא לעולם רק אם המופע החדש של הנתיב אכן  ▪

 זה בלתי אפשרי(. –מתחולל? )כלומר: בלעדיו 

ם עבור שני תסריטי המופעים )עכשווי וחדש( בנפרד. המאמן מצרף לשני המדדים נאספי

התסריטים את הסימנים המוחשיים, את המדדים. לא פעם, שלב סימון המדדים נחווה 

כריקני וחסר רוח. ובכל זאת, מצאנו שחשיבותו להפיכת חלום ורוח לממשות ריאלית 

רומה של חברי צוות עם נטייה קריטית. יש בו גם הזדמנות לחשיבה יצירתית, ופתח לת

מעשית יותר. אל רשימת המדדים הללו המאמן צפוי לחזור בהמשך האימון. המדדים 

 –מתפקדים כחיישן של העתיד, הם יסמנו לאיזה עתיד הגענו. הם יאפשרו לנו לשים לב 

אם ההתקדמות לעבר החלום של בית הספר סטתה ממסלולה,  –גם בעוד זמן רב 

 

ימון בשלב זה הוא הבחנה עדינה ומדויקת בין "האפשרי" לבין "הבלתי . אחד הכלים השימושיים לא23

אפשרי" בבית הספר. הצוות מתבקש לסמן הישגים או התרחשויות אפשריות, ובלתי אפשריות: מה אפשרי 

עבורנו כמוסד היום? ומה בלתי אפשרי? )על מה אנחנו אומרים "הלוואי! אבל ברור שאין אפשרות"?( 

 –פחד(, והחיצוניות )למשל  –מתחדדות ומתבהרות "המניעות" הפנימיות )למשל  באמצעות אימון כזה,

 תקציב( עליהן נתאמן באימונים הבאים.
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 ולהחזיר את

 .24ן לנתיבוהאימו

אחרי זיהוי המדדים, הצוות ניגש לבחור זירה מרכזית בבית הספר בה  בחירת שדה.

חודשים לשנה(. בחירת השדה כרוכה  3יופיע המופע החדש, בטווח זמן קצר )בין 

בצמצום של המופע החדש הן בזמן והן בהיקף. ההצטמצמות מיועדת ליצור מקום מוגדר 

בר על תחום מרכזי בעשייה החינוכית בבית הספר לתוכו אליו מכוונת עבודת האימון. מדו

תנותב תנופת החידוש והיצירה של המופע החדש. למשל: חדר המורים, הפסקות, חדר 

האוכל, סדר ערב, הוראת מקצועות חול, היחסים בין המורים וכד'. על חברי הצוות לקבוע 

אלה שאפשר לראות פרק זמן קצוב ולבחור בתוצאות שיתחוללו. התוצאות מוחשיות, כ

בעיניים. החבורה מתחייבת לחולל מציאות חדשה כך שהתוצאות הללו יופיעו בשטח תוך 

פרק הזמן שנבחר. בוחרים בשדה ובתוצאות אלה למרות שעכשיו )מתוך המופע הנוכחי( 

מימושן נראה רחוק, חסר סיכוי או בלתי אפשרי. שוב, המאמן מבקש מצוות המתאמנים 

ות שיסמנו את מימושו של החלום בשדה שנבחר. על המאמן לרשום תוצאות מדיד

להבטיח שאל תוצאות מעין אלו אי אפשר יהיה להגיע דרך הוספה או שכלול השיטות 

הקיימות )"עוד מאותו דבר"(. המתאמנים מוזמנים לבחור שדה עם מדדים שלא היו 

 ית הספר.מתוך המופע העכשווי או מתוך "עתיד צפוי" של ב –מתממשים בשום אופן 

בשלב הבא באימון חברי הצוות יוצרים מבנים שיוליכו את בית הספר  יצירת תשתיות.

אל השדה שנבחר, ומבטיחים את מימושן של התוצאות. השאלה המרכזית בשלב הזה 

של האימון היא: "מה חסר"? מיקוד החסרים מיועד ליצור בהירות ביחס לפעולות 

חלום לבין מימושו בפועל. באימון מוליך רוח  ולצעדים שנדרשים, ולגשר על הפער בין

חומריות )למשל: תקציב, בניין, -ל"חסרונות" פנים רבות: הן עשויות להתגלות כמוחשיות

רגשיות )למשל: אומץ, -אישיות )כמו: אמון מ... רשות ל...(, או פנימיות-קמפוס(, בין

תשתיות שנדרשות התלהבות, אמונה, תעוזה וכד'(. מיקוד החסרונות מסייע בזיהוי ה

 בכדי שהתוצאות שנבחרו יוגשמו בהצלחה תוך פרק הזמן שהוגדר.

סוגיה מרכזית בשלב יצירת התשתיות היא הקמת פורומים חדשים בבית הספר, שישרתו 

את ההקמה ואת הניהול השוטף בשדה שנבחר, על תוצאותיו ומדדיו. מאמן עשוי להציע 

השוטף של העשייה. תפקידו של הצוות שיופקד על הניהול  "צוות מוביל"הקמה של 

המוביל להבטיח התחדשות וטריות מעת לעת בחודשי היישום של התוכנית בבית הספר. 

עליו למשש את הדופק של חברי הצוות, לוודא שההתרחשות אכן מתחוללת ובאופן 

-: תת"צוותי משנה"שנאמן לנתיב ולמופעו החדש. צוות מוביל עשוי להפקיד אחריות על 

ם שמופקדים על אחד מענפיה היישומיים של העשייה המתחדשת בבית הספר. כל צוותי

 

. דיוק בשאלות הללו נועד גם ליצור בהירות בנוגע לשינוי המהות האיכותית )טרנספורמציה( שבית 24

וצאתו לאור במופעו החדש. הספר מבקש לממש דרך האימון. טרנספורמציה איננה החלפת נתיב, אלא ה

איסוף רשימת המדדים מאפשרת לזהות את הטרנספורמציה אליה הולכים. הטרנספורמציה מנוסחת 

בשפת קודים "פנימית" איתה יכולים חברי הצוות למשש את הדופק מעת לעת. תבנית האימון לזיהוי 

שעברנו מ... )מופע עכשווי( ל... הטרנספורמציה ]מ... ל...[ היא: "כשכל זה יקרה, זה יהיה סימן עבורנו 

 )מופע חדש(".
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צוות משנה אחראי על למידת עומק של הענף עליו הופקד, על התנסות אישית בו, 

שאמון על  –בהוצאתו לפועל וגם בהפחת רוח חדשה באותו תחום. למשל: צוות שפה 

ש. דוגמא נפוצה נוספת היא פיתוח שפה חדשה לבית הספר בהתאם לנתיב ולמופעו החד

שיעמיק את הבנתו ואת התנסותו ב"למידה מוליכת רוח" ויציע  –הקמת צוות למידה 

דרכים וכלים ליישום ההתחדשות בכיתות. חלוקת האחריות בין חברי הצוות מאפשרת, 

בין השאר, הזדמנות אישית לכל חבר בהבאת נתיבו האישי לתוך העשייה החינוכית 

כל אחד מחברי צוותי המשנה נפתחת הזדמנות "לקפוץ" פנימה,  בבית הספר. בפני

במופעו החדש. צוות מוביל עשוי לפנות גם אל  –ולהוציא את הנתיב האישי שלו לאור 

אנשי מפתח נוספים בבית הספר )לאו דווקא מן הצוות החינוכי( במעגלים רחבים יותר, 

ות, צוותים מובילים בוחנים ולרתום אותם לתנועה שמתחוללת בבית הספר. לעיתים קרוב

מעורבות שעשויה לתרום  –את האופן המתאים לשילוב תלמידים בהתרחשות הזו 

רעננות ותעוזה גם יחד. מתפקידו של המאמן לדאוג לכך שהצוותים יקבלו חופש וגיבוי 

מלא ליצור באופן חדשני ואפילו מהפכני את המבנים הארגוניים ואת דרכי העבודה בבית 

 ן שישים את בית הספר על ציר ההתקדמות לקראת מימוש החלום שלו.הספר, באופ

 –בשלב זה, האימון עשוי להתמקד בשאלות ארגוניות, ניהוליות ותקציביות. ובכל זאת 

ארגוני. -באימון מוליך רוח התייחסות לשאלת "מה חסר" חורגת מהמישור החומרי

ציה מומרת בזיהוי הפעולות חשיבה קונקרטית על חסרים ועל אנשי הצוות כממלאים פונק

כלומר: היענות מוליכת רוח ואמירת  –שנדרשות להוצאת הנתיב של בית הספר לאור 

"כן" לחלום משותף של החבורה. המרה זו מבקשת לשחרר את העבודה הארגונית 

והניהולית של הצוות מדרכי הפעולה והעשייה המוכרות לו. המרה מוליכת רוח לשאלות 

 בשלוש זירות מרכזיות: –באופן מיידי  –ת מתבטאת ארגוניות וניהוליו

שחרור מתבניות פעולה ישנות וקריאת דרור לעיצוב העתיד מתוך ניהול עם מה שיהיה. 

החלום ומתוך מה שיהיה. אימון מוליך רוח מזמין את חברי הצוות להיזכר בחלום ומתוכו 

גוניות מתוך החלום, לברוא את המציאות, כלומר: לגזור תשובות לשאלות ניהוליות ואר

מתוך העתיד. בשלב הזה של האימון נפגוש שוב ושוב את הנטייה לשחזר את הקיים, 

ולפעול מתוכו. המאמן אחראי על שחרור האחיזה מדפוסי הניהול המוכרים בבית הספר. 

עליו להבטיח שצוות המתאמנים ייצור את התשתיות החסרות למימושו של החלום מתוך 

. על המתאמנים האחריות לוודא 25ך אמונה "במה שיהיה"מתו –חופש ובעיקר 

שהתשתיות המוקמות אינן נגזרת של הרגל או תוצאה של כניעה לנתונים שקיימים היום 

בשטח. עליהם להבטיח )ולבקש אימון( כך שדרכי הפעולה והתשתיות ינבעו מתוך הנתיב 

 של בית הספר וייגזרו מתוך התמונות הריאליות של החלום.

ימון מוליך רוח מציע ניהול ובניית תשתיות מתוך אמונה בנוכחות אפריורית של א שפע.

"שפע" )מסוגים שונים(. ההנחה היא שהשפע כבר ישנו. חברי הצוות מכריעים ללכת 

 

המאמן עשוי להציף )דרך שאלות מנחות( פרדיגמות ניהוליות של בית הספר . אימון על "מה יהיה"?! :  25

כמו: "זה מה שיש לנו... זה מה / מי / כמה שעומד לרשותנו, מכאן כבר נראה מה אפשרי...". אימון מוליך  –

באמונה בשפע  –מיר הנחות עבודה ומושגים מצמצמים )שסוגרים את הרוח( רוח מזמין את שותפיו לה

 ובהשגחה. אימון כזה מציע טרנספורמציה מ"עובדים עם מה שיש" ל"עובדים עם מה שיהיה".
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גם בלי  –לקראת עיצוב עתיד בית הספר באמונה שהברכה תחול, שהשפע יופיע 

 הוכחות, ערבויות או בטחונות.

ה של חברי צוות )או של תלמידים( מתורגמים מ"אין" לשפה חסר או תלונ בקשות.

כלומר: לבקשת בקשה. חבר צוות שנתקל במניעה או סובל ממחסור מוזמן  - פוזיטיבית

להפוך את התלונה לבקשה. יחד עם המאמן, הוא מתבקש לשאול את עצמו "ממי אני 

שה הלאה: צריך לבקש מה"? עם התבהרות הבקשה, המאמן מציע לו להפנות את הבק

לראש המוסד, למנהל, לאחד מחברי הצוות, למאמן ואפילו לבקש מעצמו. מצאנו 

שבקשות מעבירות את המתאמן מעמדה סבילה ותקועה לעמדה מוליכה, יוזמת 

 ומאמינה. 

במהלך שגרת העשייה וההגשמה, אימון מוליך רוח  אימון ולמידה רציפים לאורך זמן.

עליו להבטיח שגלגלי ההגשמה נעים קדימה. עליו  פועל בשני ערוצים בו זמנית: מחד,

לוודא שהפעולות והעשייה של בית הספר נגזרות מתוך הנתיב, ומכוונות ליישום המופע 

החדש בשדה שנבחר. מה שלא מוביל ולא מקדם את התוצאות האסטרטגיות הללו, 

ם אימון נשאר מאחור. מול סחף המציאות, "מניעות", אילוצים ושגרה חברי הצוות מבקשי

שיבטיח התקדמות וימנע רפיון, ויתור או גלישה חזרה לתוך שדות מוכרים. בו בזמן, 

המאמן אחראי על משב הרוח של השותפים לתהליך. עליו להיות קשוב לתנועות 

"ללמוד מהם את השיעור". יחד עם -ולתנודות ברוחם של חברי הצוות, לתת להם פשר ו

נשארים פתוחים להפתעות, לזרמי רוח לא צפויים ההליכה קדימה, חברי הצוות והמאמן 

מכיוונים לא ידועים. מעת לעת, המאמן מזמין את החבורה המובילה לשוב ולהיזכר 

בנתיב של בית הספר, לזכך את ניסוחו במילים טריות ומתוכו לשוב לעשייה. בפגישות 

אש, הצוות המוביל בוחן את התוצאות בשטח בהתאם למדדים שנכתבו מר 26תקופתיות

 ימי חש"קומתוך ההשוואה מסיק את צעדיו הבאים. בית המדרש הציע לשותפיו לקיים 

]"חשיבה קדימה"[ לרענון והיזכרות בנתיב וברוח בחודשי הקיץ )בתחילת החופש או 

 לקראת תחילת שנת לימודים(, וגם פעם אחת במחצית השנה.

הזמן הבא )שוב,  עם מימושן של התוצאות בשדה שנבחר, חברי הצוות בוחרים בפרק

חודשים עד שנה( וניגשים לשלב נוסף באימון. לפעמים, השלב הבא לוקח את  שלשה

בית הספר צעד אחד נוסף לתוך המופע החדש שנבחר זה מכבר. לא פעם, מלאכת 

הניסוח והבחירה של שדה ושל תוצאות חדשות מאיר לחברי הצוות מופע שלישי בנתיב 

וות עשויים למצוא את עצמם חוזרים ושבים אל מקור הבית ספרי. באופן הזה, חברי הצ

ומתוכו יוצאים בתנועות מעגליות חוזרות, אל שדות  –הנתיב  –ההשראה של בית הספר 

 חדשים ואל הגשמת חלומותיהם.

לאימון מוליך רוח של מוסד חינוכי מצאנו עבודת אימון  מי מתאמן? עבודה ב"מעגלים".

ראש המוסד )מנהל,  –במיוחד. במעגל הפנימי  פורייה –במעגלים, מהמרכז והחוצה 

ראש הישיבה( שמתאמן באופן אישי עם מאמן אישי. במעגל סביבו, חבורה של צוות 

 

שלושה, באורך ממוצע של -. פגישות תקופתיות של מאמן עם צוות מוביל מתקיימות אחת לשבועיים26

 כשלש שעות. 



ם י נ פ  ל

 

276 

כלל  –משתתפים( שמתאמנים גם הם באופן סדיר. במעגל שלישי ורחב  4-8מוביל )בין 

פעמים בשנה )לקראת פתיחת שנה"ל,  2-3צוות המחנכים, שמתאמנים בפורום רחב 

מחצית, ולקראת היציאה לחופשת הקיץ(. יש מקום גם לאימון במעגל מקיף ורחב עוד ב

 הספר, תלמידים והורים.-כלל צוות בית –יותר 

במעגל פנימי, כאמור, מתאמן מנהל בית הספר ו/או ראש הישיבה. אימון אישי עם מאמן, 

מהותי מוליך בתדירות ממוצעת של פגישת אימון קבועה, אחת לשבועיים. מצאנו ששינוי 

ספר מבוסס, במידה רבה, על מקומו האישי של ראש המוסד, על הדילמות -רוח בבית

בחייו, ועל הזיקה בין הנתיב האישי שלו לבין הנתיב הבית ספרי. במידה וראש  העכשוויות

המוסד מזהה את הובלת ביה"ס למופע חדש כהזדמנות לצמיחה אישית, כפתח להוצאת 

יום -עוצמת המעורבות שלו מול לחצי היום –גם כשליחות הנתיב האישי שלו לאור ו

וההתמסרות שלו לתוצאות האימון מועצמת ומשודרגת באופן איכותי. כאמור, במעגל שני 

סביבו מתאמנת חבורת ה"צוות המוביל" של המהלך בבית הספר. הצוות המוביל מתאמן 

( עד פעם בחודש "בחבורה", בתדירות ממוצעת של פעם בשבועיים )בשלבים הראשונים

( בשלבי האימון 1)בחודשי שגרה(. האימון הקבוצתי מוקדש למספר מטרות: )

ההתחלתיים החבורה מתאמנת כ"קבוצת חשיבה" ומתמקדת בזיהוי ראשוני של הנתיב. 

עבודה דומה תיעשה במפגשים שמיועדים לזיכוך ורענון ניסוח הנתיב הבית ספרי, מעת 

אמנו, עם כניסה לשגרת האימון כ"קבוצת ניהול שוטף", ( חברי הצוות המוביל ית2לעת. )

( חלק מרכזי 3ויבקשו אימון על קבלת החלטות ניהוליות וארגוניות באופן מוליך רוח. )

יחד עם חבריהם. מתאמנים  –מזמן האימון מוקדש לאימון אישי של חברי הצוות המוביל 

או את הנתיב האישי לאור על זיהוי נתיב אישי של כל משתתף, ועל גילוי דרכים שיוצי

 בעוצמה ובכלים חדשים, כחלק מהנתיב המוסדי ולטובת ההתקדמות של

 בית הספר.

הספר. רתימתם לתהליך ולשפה -במעגל שלישי, מתאמן הצוות הרחב של מחנכי בית

שהתגבשה חיונית לפוריותה של העבודה. מטרת הרתימה היא היכרות של מעגל 

ספר, עם השפה שהתפתחה סביבו ועם התוכניות מתרחב והולך עם הנתיב של בית ה

למימוש החלום של בית הספר, והשדה שנבחר. לא פעם, קיימנו ימים מרוכזים בנוכחות 

מחוץ לשטח ביה"ס במועדים מתאימים: לקראת פתיחת שנה"ל /  –מליאת המורים 

עם סיומה ולקראת היציאה לחופשת הקיץ. מתוך המעגל הרחב,  –במחצית השנה, ושוב 

 מתאפשרת חשיפה רחבה עוד יותר, למעגל התלמידים וההורים.

באימון מוליך רוח, כולם מתאמנים. האחריות של המאמן והשותפות שלו לנעשה בבית 

הספר מזמנות עבורו נושאים לאימון אישי. גם המאמן מתאמן על עצמו, על חייו האישיים, 

המאמן שואל את עצמו מה על חלומותיו, ועל המחסומים שמתעוררים בו. בכל אימון, 

השיעור שהזדמן לו בשיחה הזו ומה עליו ללמוד. לא פעם, החבורה שמתאמנת ונושאי 

האימון שעולים מהשטח משקפים באופן מדויק את "המקום" האישי של המאמן. המאמן 

מזהה בשיקוף כזה הזמנה לאימון יחד עם המתאמנים. באימון מוליך רוח, ההנחה היא 

קטיבי באותה מידה שהמאמן "למד את השיעור" בעצמו ועל עצמו יחד שאימון הופך לאפ

 הופך לחלק ממעגל המתאמנים. –עם המתאמן. מכאן, שגם המאמן עצמו 
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 –סיכום מרכיבי היסוד של העבודה עם מוסד או ארגון חינוכי, מוצג ברשימה הבאה 

 / תוכנית עבודה(: Manual) "עמנואל"שמכונה בבית המדרש 

 : התנסות, ימי התנעה לצוות.הכנות לאימון ▪

 ירידה למגרש: הבטחה והתמסרות. ▪

 של חברי הצוות. נתיבים: זיהוי נתיב מוסדי וזיהוי נתיב אישי ▪

באמצעות  –זיהוי מופעים: זיהוי המופע העכשווי של הנתיב, ומופע חדש שלו  ▪

 חלום.

 מדדים: רשימת סימני זיהוי למופע החדש. ▪

ופע החדש, יחד עם הגדרת תוצאות בחירת שדה: זירה מרכזית למימוש המ ▪

 ולוחות זמנים.

יצירת תשתיות: יצירת מבנים וערוצי תקשורת שמוליכים את ביה"ס אל השדה  ▪

 שנבחר.

 אימון ולמידה רציפים לאורך זמן. ▪

 כולם מתאמנים: עבודת אימון במעגלים. ▪

 על אף שהשלבים הוצגו בסדר כרונולוגי, הם אינם מורים על סדר התקדמות ליניארית

בהכרח. מצאנו שניתן להגיע אל שלבים מוקדמים דרך עבודה על שלבים מאוחרים יותר. 

זמנית. יתרה מכך, השקעה באחד -לעיתים קרובות, נמצאנו מאמנים במספר שלבים, בו

המוקדים מפרה ומשרה בדרכים לא צפויות את ההתקדמות במוקדים אחרים. כלומר, 

דה עוקבים, אלא תיאור של זירות התרחשות איננו מציגים תוכנית נוקשה של שלבי עבו

 זמניות.-בו

 טעימה: אימון עם צוות ישיבת סוסיא

לפנינו הצגה )חלקית( של עבודת אימון שנעשתה עם צוות ישיבת סוסיא. האימון נערך 

לצוות מוביל של הישיבה, שהורכב משמונה חברים. בחרנו בתיאור שכוחו יפה לטעימה 

ח בתוך צוות מחנכים. בנוסף, בחרנו בתיאור שעשוי לפתוח ראשונית של אימון מוליך רו

ספרי ושדה הפעילות שלהם שונים מאלו של ישיבת -דלת גם בפני מוסדות שהנתיב הבית

סוסיא. מתוך שלבי האימון הרבים ומתוך גלגוליו השונים, בחרנו להציג את הניסוח של 

[, מדדיו ]שלב 4וחדש( ]שלב "עמנואל"[, את מופעיו )נוכחי -ב 3ספרי ]שלב -הנתיב הבית

[, יחד עם 6יישום של העבודה הזו בשדה שנבחר על ידי הצוות ]שלב  –[, ואחריהם 5

 צוות

 בית המדרש.

ספרי )ראה לעיל( התגבשה בין חברי צוות -: בתשובה לשאלות הנתיב הביתנתיב מוסדי

מפגשי צור הישיבה הסכמה: הנתיב הייחודי של הישיבה הוא בבקשה ובכישרון לחולל ולי

: מפגש בין האדם לבין סביבתו, בינו לבין מי / מה שמולו. מפגש אינטימי, שיש בו שכינה

כלומר: גילוי שכינה. המפגשים עשויים להתחולל  –הקשבה, וגם גילוי או חשיפה של סוד 
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בין אדם לעצמו )מישור תוך אישי(, עם האחר )במישור בין אישי(, או עם אובייקט )כמו 

 תא שטח, או מעיין(. טקסט, פרח,

( התלהבות, 1: המדדים שנבחרו על ידי הצוות לזיהוי מפגש שכינה איכותי היו: )מדדים

והדבר נמצא  –( התמזגות עם הדבר: אני בתוך הדבר 3) ( תאוות דעת;2ברק בעיניים; )

( גילוי סוד. על כל אחד מהסעיפים הללו נבנה מדד שמסמן אם ובאיזו עוצמה 4בתוכי. )

מפגש שכינה. למשל: עד כמה זיהיתי התלהבות בזמן המפגש עם חומר  מתחולל

באיזו מידה  –(. או 10עד  1-כמורה? )דרוג מ –הלימודים בעיניים של תלמידי? ואצלי 

התרחש מפגש שכינה שהייתה בו התמזגות? האם התגלה לי / לתלמידי סוד במפגש 

 נחשף? –קבות המפגש הזה? האם אני מזהה משהו שהיה מוסתר מעיני עד כה, ובע

: עם תחילת האימון סומנו המקומות בהן הברכה הזו כבר חלה, בעוצמה מופע נוכחי

רבה. בהן הישיבה )כמכלול( וחברי הצוות )באופן אישי( מצליחים להוציא לאור את 

הנתיב בעזרת הכלים הקיימים, בדרכים שכבר ידועות. בלט במיוחד הגילוי שמפגשי 

במקומות "טבעיים": במקצועות הקודש, במפגש עם סיפור שכינה מתרחשים בעיקר 

מקראי, או עם פרק תהילים. כאן, נחשפה פרדיגמה: "אפשר לחולל מפגש שכינה בתנאי 

שיש הקשר מתאים: 'חומר' דתי, במרחב מוגן של כיתה". במופע הזה של הנתיב, מפגשי 

ביבה, גולת הכותרת חסומות. דווקא בלימודי הס –שכינה ללא תבנית וללא הקשר "דתי" 

של הישיבה, נדמה היה שהרוח נעצרת. מושגת בהן )לכל היותר( חוויה לימודית, צבירת 

ידע, כיף וגיבוש חברתי. היציאות השגרתיות של תלמידי הישיבה לשטח מלוות בחוויה 

של "לצאת החוצה", מחוץ להקשר של מפגשי שכינה. עוצמת מפגשי השכינה במגרש של 

. דווקא במקום הזה, זיהו 27"נמוכה מאוד"-ל, דורגו על ידי חברי הצוות כלימודי החול ככל

 חברי הצוות של הישיבה את המופע החדש של הנתיב הבית ספרי.

וגם בלימודי  –: מפגשי שכינה שמתרחשים "בחוץ": בלימודי הסביבה, בטבע מופע חדש

ות מפגשי מקצועות החול. המופע החדש נבחר על שום שהוא מאפשר את הרחבת יריע

השכינה גם לזירות ולשדות נוספים. חברי הצוות זיהו במופע הזה גם שדרוג איכותי: 

 –מפגשי שכינה יתחוללו ויתאפשרו גם מחוץ להקשר "דתי", במקומות בהם הרוח נושבת 

גם בלי שהצטיידנו ב"תבנית". במקום ניתוב המפגש לתוך כלים מוכנים מראש, נבחר 

רוח ובאמונה לקראת מה שהמפגש יביא אתו. מזמינים את מופע שמאופיין בהתמסרות ל

ומאמינים שהרוח תמצא לעצמה  –עצמנו ואת התלמידים למפגש עם הרוח, עם השכינה 

כרוך גם בהרפיה, בשחרור  –במידה ואלו יידרשו לה. השדרוג, אם כך  –תבניות וכלים 

ופע החדש היו: ובהיפתחות שלו ליצירה והפתעה. ממילא, המדדים של המ –של המורה 

( הפתעה. האם מפגש השכינה התחולל במתוכנן או שהוא התרחש במפתיע? האם / 1)

 

הדידקטיים תאמו את המופע הנוכחי ואת הפרדיגמה: המורה מנסה ליצור מפגש שכינה . כלי ההוראה 27

אצל תלמידיו בעזרת הצגת "תבנית" מארגנת: הוא מגדיר את גוף הידע, תוחם אותו באופן מקצועי. המורה 

מכוון את הידע ואת הלמידה בהתאם לתבנית, ולתוכה. במפגשי אימון יחד עם אנשי צוות למידה, נדונו 

רווחים והמחירים שיש בהסתמכות על תבנית, בהקשר של מפגשי שכינה. האחיזה בתבנית, יחד עם ה

התכנון והשליטה שמלווים אותה, וההרגל לצמצם את מפגש השכינה שיש בזמן למידה לתוך דפנות 

 זוהו כגורם מקבע במופע הנוכחי. –התבנית 
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( הרפיה: האם / עד 2עד כמה הרוח הביאה אותו, או שצפינו אותו מראש )מקום וזמן(? )

כמה היינו קשובים לרוח? עד כמה היינו רפויים ומזומנים לתנועה בהתאם למה שהרוח 

 מביאה?

ספרי -רי הצוות בחרו ליישם את החזון של המופע החדש בנתיב הבית: חבבחירת שדה

בשדה הלמידה והוראת לימודי התיכון )חול(, ובאופן ספציפי יותר: לימודי היסטוריה. 

ומשום שגלומה בו  –התחום הזה נבחר דווקא משום שהוא נחווה כ"יבש" וחיצוני יותר 

רוח, ועם ההשגחה. נבחרה למפגש עם ה –אפשרות זמינה וחיונית למפגש שכינה 

מסגרת זמן של חצי שנת לימודים, וסומנו מדדים. השדה שנבחר הכתיב בניית תוכנית 

שכורכת אימון ולמידה גם יחד. משום כך, המפגשים עם הצוות נבנו והועברו מתוך מיקוד 

 כפול:

מוקד לאימון: עבודה על הרפיה, על שחרור האחיזה בתבניות )פנימיות  ▪

 –שתתאפשר תנועה מפתיעה ויצירתית של הרוח, גילוי סוד  ודידקטיות( כך

 ומפגש שכינה.

רוח עם לימודי -מוקד הלמידה: חשיפה בפני כלים ואפשרויות למפגש מוליך ▪

"שליטה בחומר" -שכינה. טרנספורמציה מ-חול, באופן שיאפשר מפגשי

 "מפגש עם הרוח" שמתגלית דרך ידע ועובדות.-הלימודי, ל

לעצירה והתבוננות. מרגע שסומן נתיב, מופעים ונבחר שדה, "אימון זו נקודה מתאימה 

קלאסי" היה מציע לגשת למימוש באמצעות "פריצת דרך": להפשיל שרוולים, ולהסתער 

על המציאות עד להגשמת החלום בשטח: להתחייב לתוצאות באופן טוטאלי, "לסגור את 

זמנים( שתבטיח תוצאות. אנחנו ולבנות "ארכיטקטורה ארגונית" )ניהול, לוחות  –הדלת" 

חשנו שדווקא תהליך אימון כזה שמוכתב על ידי תבניות מוגדרות מראש ומנתב לתוצאות 

הוא שיקוף )לא מקרי( של המופע הישן בישיבה. דווקא כך, האימון מסתכן בהנצחה  –

של הרגלי "הטבע" הנוכחי, של דרכי החשיבה והלמידה המוכרות בישיבה. האפשרות 

מוליך רוח, פתחה בפנינו דרך שהולמת את התוכן ואת התהליך של המופע לאימון 

החדש גם יחד: מ"תבניות", שלפעמים מרחיקות ממפגש שכינה וכולאות את הרוח, 

 להרפיה ולתנועה מפתיעה של הרוח.

משום כך, תוכנית האימון שנבנתה הציעה לפעול באופן עקיף. במקום "פריצת דרך" 

הצענו ללמוד יחד, למידה מוליכת רוח. להציף אצל אנשי הצוות  – ו"פרויקט" עד זמן נקוב

בזמן אמת. רק  –הרגשות וחוויות של למידה עשירה שיש בה "מפגשי שכינה" אישיים 

אחר כך, ביקשנו להפנות מבט מודע פנימה, ולהפוך את החוויה האישית לתובנה, 

אימון: תחילתן בלמידה למסקנה או למדד. למעשה, בנינו יחידות משולבות של למידה ו

מוליכת רוח של מקצועות חול שונים )היסטוריה, מוזיקה, סיור בשטח( בהן נוצרת חווית 

שמזמינות התבוננות, ותיעול של  –למידה ישירה ואישית. אחריהן, ענינו לשאלות אימון 

ההתנסות האישית לטובת בניית כלים ומדדים. במהלך השיעורים עצמם, ביקשנו 

ולהקשיב לעצמם. בסופם, נעשתה  –להיות תלמידים של ממש  –למוד מהמשתתפים ל

עבודת אימון באמצעות שאלות מכוונות כמו: באילו רגעים חוויתי מפגש שכינה? באיזו 

עוצמה? מה היו התנאים שאפשרו את המפגש )תנאים פנימיים בתוכי, ותנאים חיצוניים 
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בעמודים הבאים נציג אחת מן סביבי(? באיזה רגע המפגש נקטע? מה קרה שם, וכד'. 

היחידות המשולבות הללו, שמוקדשת ללימוד היסטוריה מוליך רוח. בפועל, נעשה שימוש 

, ולימוד משותף 28בכלי למידה נוספים )שלא יוצגו במאמר הנוכחי( כמו למידת "מפתח"

 עם הכתוב. 30שיח אישי-רלוונטית, שמזמינה את הלומדים למפגש ודו 29של תורה

 ן: היסטוריה בגישה נרטיביתלמידה ואימו

לפנינו מערך משולב שעוסק בגישה נרטיבית לכתיבת ולהוראת היסטוריה. השיעור 

שלפנינו צמח מתוך עבודת אימון מתמשכת עם צוות ישיבת סוסיא, והוא הוכן על ידי צוות 

בית המדרש להתחדשות במיוחד עבורה, ועבור המופע הבא של הנתיב שלה בישיבה. 

כנה במשותף והועברה על ידי דוד ליברמן ועל ידי בסוף שנה"ל תשס"ד, יחידה זו הו

במהלך שלושה ימי למידה ואימון מרוכזים שהתקיימו בחודשי חופשת הקיץ עם צוות 

 

מדרש. בבסיסם קטע כתוב, שיש בו אמירת ה-. ה"מפתחים" פותחו על ידי אנשי צוות למידה של בית28

מפתח למידה עומק שנוגעת לאחד המאפיינים של מוליכות רוח. עם צוות ישיבת סוסיא בחרנו ללמוד את 

. לפנינו קטעים מתוכו: "מילת הקוד של למידה ללא מוליכות רוח היא שליטה. מטרתה היא לדעת, כאמן

 –, של חומרים, באופן שיאפשר לשלוט בהם הטריילשלוט, להסתדר, לרכוש יתרון. זו למידה של מא

וכשהשליטה מספיקה ניתן להפסיק את הלמידה. כשהידע והשליטה אינם מספיקים יש לחדש את הלמידה 

שנית. בדרך כלל אלמד בדרכים בהן אני יודע ללמוד, מסתורין יהוו בעיה ... בלמידה מוליכת רוח, למידה 

החיים, החומר הנלמד והיחסים בינינו. המטרה -הלמידה הוא אניכאמן, מילת הקוד היא ההתהוות. שדה 

היא להתפתח, לצמוח, לגלות תגליות על עצמי ועל הנלמד ועל היחסים בינינו. אני לומד מכל דבר וכל 

הזמן. כולם מורים, הכל מורה... המטרה היא למצוא עוד ועוד מסתורין. מרתק אותי לדעת מה אינני יודע. 

להיכרות מעמיקה ורחבה יותר גם עם מפתחים נוספים, כדאי לעיין  ד ושל גילוי...".זהו מפגש של ריקו

 במאמרו של הרב יצחק מנדלבאום.

תֹוָרה  ;ליקוטי מוהר"ן קמאתורה ק"י ב. עם חברי צוות ישיבת סוסיא בחרנו ללמוד את 29 לא ָימּוׁש ֵסֶפר ה 

תֹוָרה ִהיא  ֶזה ִמִפיָך )ְיהֹוֻׁשע  א(: ִכי ה  לוה  ְך ָיָׁשר ָפעֳּ ֲאֶׁשר ז  ְוִשְכלו רּוָחִניּות ו  תֹוָרה ֻכָלּה    רּוָחִני ָיכֹול ִלְתפס ָכל ה   

ח ָדָבר ִכי ָדָבר רּוָחִני ֵאינֹו תֹוֵפס ָמקֹום ֵּׁשם  ְולא ִיְׁשכ  ְך ִמי ֶׁשהּוא ְמג  ֵשט ְוִלְׁשכן ְבִשְכלֹו א  תֹוָרה ְלִהְתפ  ִויכֹוָלה ה 

תֹוָרה ְועֹוֶשה ִמֶּמָנהִדבְ  ָּמה הּוא ָיכֹול ִלְתפס ְבִשְכלֹו ְולא יֹוֵתר ְוִאם ִיְרֶצה  ֵרי ה  י ֵיׁש ָלּה ִׁשעּור ְוִקְצָבה כ  ָּמׁשּות ֲאז  מ 

ִשיג ְׁשִמי ִאם הּוא כְ  ְלה  ה ֶּׁשְכָבר ִנְכנ ס ְבִשְכלֹו ְכֶדֶרְך ָכל ָדָבר ג  י ִיָדֶחה מ  ְלֶאנּויֹוֵתר ֲאז  יֹוֵתר ִיְדֶחה  ָבר ָמֵלא ִאם ְימ 

ה ֶּׁשָהָיה בֹו ְכָבר תֹוָרה" מ  ר - )ְׁשמֹות י(: "ְוָיֵמׁש חֶׁשְך" ְוֶזהּו: "לא ָימּוׁש ֵסֶפר ה  ָּמׁשּות  ְכלֹומ  ִהָזֵהר ֶׁשלא ִתְהֶיה מ 

תֹוָרה ְׁשִמיּות ְבִדְבֵרי ה  ת  - 'ִמִפיָך' ,ְוג  ר ֵמֲחמ  ְׁשִמיּות ִפיָך ֶׁשיֹוֵצא ֵמִאְתָךְכלֹומ  ָּמׁשּות ְוג  ִתָזֵהר  ,ִיְהֶיה ָלּה מ 

 ...".ִמֶזה

. לימוד דיאלוגישלבים, שמכונים בבית המדרש  4. על פי רוב, המפגש עם הקטע הנלמד מונחה על ידי 30

הלומדים בודקים  שיקוף:( 1תפקידם לוודא שאכן מתקיימת שיחה בין הלומד לבין הכתוב. השלבים הם: )

שהם אכן שמעו את מילות הטקסט. בשלב זה אין להוסיף מילה על מה שנאמר, ויש להיזהר מפרשנות. 

שימת לב להגיון הפנימי של הנאמר.  תיקוף/אישוש:( 2לרוב, השיקוף מתחיל במילים: "שמעתי ש..." )

הסכמה לנאמר, אלא רק כניסה  בדרך כלל נפתח שלב זה במילים: "אכן זה הגיוני ש...". אין בתקוף  משום

שיח עם הכתוב. אנו מחפשים את -שלב מתקדם יותר בדו אמפטיה:( 3לתוך עולמו של הכתוב ואישושו. )

( 4הרגש, את הנקודה הפנימית שממנה נאמרו הדברים. בודקים שאנו מבינים את הכתוב מנקודת ראותו. )

ש אותנו, מה הרגש שהדברים מעוררים אצלנו : כאן הלומד מוזמן להגיב. ניתן לתאר היכן זה פוגתגובה

 וכד'. בשלב התגובה ניתן מקום גם למחלוקת, ולתגובות לעצם טענתו של הכותב.
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הישיבה. יש בו המחשה לשילוב בין אימון מוליך רוח לבין למידה מוליכת רוח, יחד עם 

 ם ומחנכים במקצועות נוספים.חשיפה בפני כלים שעשויים להיות שימושיים למורי

עם פתיחת השיעור, דוד העביר בין הלומדים ספר חלק ראשון: גישה נרטיבית / רקע; 

ילדים. בזמן שהספר עבר בינינו, הוא ביקש להפנות את תשומת הלב דווקא לאיורים. 

לתמונות שבשולי הכתב. לאחר שאספנו רשמים, דוד הציג אמירה עקרונית: "סיפור" נוצר 

רומזים לנו כיצד לקרוא את הסיפור  –מילולי. דרך איורים, למשל -הקשר מילולי ולאדרך 

הזה, ובונים עבורנו נרטיב. מכאן, לחלק התיאורטי של השיעור: היכרות עם גישה 

ראנקה זיהה את מטרת -גישה נרטיבית. ההיסטוריון פון –מרכזית בהוראת היסטוריה 

. על כן ההיסטוריון נדרש להצטייד במידע, ההיסטוריה עם תיאור "הדברים כפי שהיו"

להכיר את ההקשר של התקופה: אמונות, ערכים, תרבות וכלכלה. הנתונים מקבלים 

פירוש בתוך ההקשר של התקופה. ההיסטוריון הוא אפוא "השופט של העבר". גישה זו 

ן משמעית, ועל כן ניתנת להבנה, לתיאור ולשיפוט. ההיסטוריו-מניחה את המציאות כחד

הוא מי שמעביר את החומר הזה לבני דורו, ותפקידם לקבל את החומר. העבר נתפס 

, מתחלפת 20-כחומר, ומשום כך בגישה זו חסר משב רוח. עם תחילת המאה ה

הפרדיגמה: התיעוד ההיסטורי סובייקטיבי. מתוך החלפה זו, צמחה גישה נרטיבית )יחד 

ת על פי סיפורים ונרטיבים. נרטיב גם גישות נוספות(, אשר מניחה שהמציאות מתנהל

הוא "מעשה סיפר של רצף אירועים". טענתה האונטית היא: זה מה שיש. משום כך, 

הגישה הזו לא מחפשת הסברים למציאות והמתודה שלה הופכת פנומנולוגית: 

 "מתאר" התופעה, במקום למסביר שלה.-ההיסטוריון מתאר את הקיים. הוא הופך ל

להבין שהסיפור הקיים בנוי  –קונסטרוקציה. משמעה -את הדה לגישה זו יש להוסיף

קונסטרוקציה -ומרובד מפיסות של נתונים ומחיבורים וקישורים אותם מוסיף הכותב. הדה

מפרקת את הסיפור ליחידותיו, ובונה אותו מחדש. היא מאפשרת ליצור את הסיפור 

היסטוריה אינה קונסטרוקטיבית מראה בחדות כיצד ה-ההיסטורי מחדש. עמדה דה

"חומר" מת, אלא תנועה של רוח. זו נוצרת כל פעם מחדש על ידי המספר בהווה, למען 

ולבנות  –העתיד. תפקידו של ההיסטוריון הוא, אפוא, להתחקות אחר זרימת הרוח 

 .31מחדש את סיפורה

 

. קיים גם נרטיב קבוצתי: האופן בו הקבוצה מספרת את הסיפור שלה. כאן יש בחירה של תוכן ושל 31

בינה אותו ופועלת בתוכו. חמשת צורת סיפור. זה האופן בו הקבוצה רואה את העולם, תופסת אותו, מ

 ( אופי;3( התנהגות אישית; )2( צורות התארגנות חברתית; )1ביטויי הנרטיב הם: )

( חזון העתיד. דוד הדגים דרך מפגש עם הנרטיב של שני שירים מתקופת המחתרות: 5( שיפוט העבר; )4)

את המוטיבים  –בדיון פתוח  –ד של יאיר. הלומדים סימנו יח -של חיים חפר, וחיילים אלמונים  -דודו 

המרכזיים של הנרטיבים, כפי שאלו משתקפים בשירים השונים. למשל: אנושיות וחברותיות, מול טוטאליות 

ומשימתיות. מחדדים את הנרטיב של כל קבוצה על ידי העדר הנרטיב האחר. ניתן לתמוך ולעבות את 

על ידי בחינת הטיפוס האידיאלי בכל אחת  הדיון התיאורטי בעזרת מקורות היסטוריים נוספים, וכן

מהתנועות, והתנהלותו האישית )למשל: המנון בית"ר, ו'מעשר ראשון' של אלדד(. מכאן שנרטיב קבוצתי 

נגזר מתוך ה"אתוס" שלה ומוביל לעיצוב )מדעת או שלא מדעת( של הסיפור, השיר, וגם של התיעוד 

 ההיסטורי.
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העקרונות התיאורטיים של הגישות שהוצגו, נרטיב להיסטוריה אישית;  חלק שני:

דרך סדנת כתיבה. חברי הצוות של  –לי עבודה בעבודה אישית של הלומדים הופכים לכ

 ישיבת סוסיא התבקשו לענות בכתב, על השאלות הבאות:

 חלק את קורות חייך לקטעים, ותן שם לכל קטע. ▪

 בחר אחד מהקטעים הללו, חלק אותו לתקופות משנה. תן שם ▪

 לכל חלק.

 בחרת.תאר את האירוע המכונן של אותה תקופת משנה ש ▪

 מה הדבר / מי האיש שהמפגש אתו שינה את הראייה העצמית שלך?  ▪

עם החזרה למעגל, אחד המשתתפים הקריא את התשובות שכתב. חברי הקבוצה 

הוזמנו להקשיב לנרטיב שבסיפור חייו בעזרת שאלות מכוונות כמו: מהו התוכן, ומהי 

עות? מהי מידת הרציפות צורתו? אילו מילות מפתח חוזרות בסיפור? ואילו מילים מפתי

נמצא בסיפור? מה חסר? תוך כדי הקשבה, הפנינו מבט מודע של  לאבסיפור? ומה 

( אילו קשרים נחשפים לך בין 1המספר לבחירה האישית בנרטיב הזה. נעזרנו בשאלות: )

( באיזה אופן הנרטיב הזה משרת אותך היום? מה 2הנרטיב לבין הנתיב האישי שלך? )

( מה אפשר לשנות בנרטיב כדי 3ה הופך בעקבותיו לבלתי אפשרי? )נחסם בגינו? ומ

ומוליך רוח עבורך? בהתמודדות עם שאלות אלו נוצרת אווירת  להפוך אותו ליותר מעצים

אימון. בפועל, נוצר אימון אישי בין המאמן לבין המספר. כך הלמידה עוברת מתיאוריה 

 ממש.  להתנסות אישית, ומהתנסות אישית לאימון אישי של

בשלב זה, סוקרים במבט מלמעלה את השיעור  אימון על נתיב בית ספרי; חלק שלישי:

עצמו, ואת ההתרחשות שהתחוללה במהלכו. המאמן מזכיר לחבורה את הנתיב הבית 

ולשים לב  –התבוננות אישית  –ספרי: יצירת מפגשי שכינה. כאן הצוות מוזמן להתבונן 

במהלך למידת ההיסטוריה. מטרתן של השאלות  לרגעים בהם התחוללו מפגשי שכינה

להפוך את המראה פנימה: להפנות מבט מתבונן וסקרן על המהלך שהיינו שותפים לו, 

"ללמוד את השיעור". בדוגמא שלנו, נשאלו השאלות -ו –לשוב לנתיב ולמופע החדש שלו 

 הבאות:

דים היכן / מתי זיהיתי בתוכי רגע של מפגש עם מה שלמדתי? )על פי המד ▪

 הקיימים(

מה איפשר את זה? מה גיליתי על התנאים שנחוצים לי בכדי שיתחולל מפגש  ▪

 כזה? 

 היכן / מתי חשתי במהלך השיעור מחסום בפני מפגש?  ▪

 מה מנע אותו? מהם התנאים שאני מזהה שעלולים לבלום ▪

 מפגש שכינה?

איזה 'תבניות' פגשתי בדרך? כיצד נהגתי בהם? ממה נדרשתי להרפות על  ▪

 ת לאפשר מפגש?מנ

כל משתתף ענה על השאלות בכתב, ואחר כך נאספו התשובות במליאה. איסוף הדברים 

נועד לעזור לצוות הישיבה לנסח את השיעור שהם למדו בנוגע לנתיב של הישיבה, 
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ובמיוחד ביחס למופעו החדש: מפגשי שכינה במקצועות חול כמו היסטוריה. התשובות 

הישיבה את האיכויות ואת הסימנים )"מדדים"( שמעידים  שנאספו סימנו עבור הצוות של

על כך שהרוח אכן עברה כאן, שמפגש שכינה אכן התחולל. לפנינו מספר מצומצם של 

 תשובות שעלו מתוך החבורה:

חומר ורוח. כשהבנתי את הקשר בין החומר והתוכן של השיעור לבין המסר  ▪

 מפגש שכינה עבורי. הרוחני שלו. הרגע בו נפל לי האסימון הוא רגע של

חשק ותאוות ידע. כשהתחשק לי לקרוא על זה עוד ועוד. לחפש ספרים, לגלוש  ▪

 באינטרנט.

רגעים של משחק. המשחק בין ידע ותיאוריה של מבוגרים לבין אינטואיציה,  ▪

 זה סימן למקום בו יכולה להיות פגישה עם השכינה. –וספרי ילדים. משחק 

הולך לעשות עכשיו. לא היה לי מושג...  לא לדעת. כשלא ידעתי מה המורה ▪

בשבילי זה סימן שהרוח עוברת. פגשתי תבנית שאומרת: "אני חייב לדעת לאן 

 זה הולך". זו פרדיגמה שלי.

"מדדים" אלו ממשיכים לשמש את חברי הצוות על מנת לאמוד את היקף ואת עוצמת 

שית. הם הפכו גם מפגשי השכינה שהם יוצרים ומאפשרים בשיעור, בסיור, בשיחה אי

וממשיכים ללמוד, למידה כאמן.  –לפרמטרים בהם מחנכים בישיבה מודדים את עצמם 

את מקומה של השאלה "איך היה השיעור"? תופסת שאלה מכוונת חדשה: "באיזו מידה 

התחולל בשיעור מפגש שכינה"? עם מי, ובאיזו עוצמה? היכן עדיין נחסמת הרוח, ועל 

סימה הזו באה להאיר? בתשובה לשאלות הללו נשמר מתח איזו "מניעה" בתוכי הח

למידה ואימון מתמידים, ונפתחים פתחים לבקשות אימון חדשות בעתיד. המסקנות של 

אימון זה הוליכו את חברי הצוות לתוך שנת הלימודים החדשה עם כלים וניסוחים 

שיבת ששימשו אותם ליצירת מפגשי שכינה חדשים בשדה שנבחר. חברי הצוות של י

סוסיא ממשיכים להזמין את צוות בית המדרש ללוות ולהעצים את מפגשי השכינה 

בישיבה בזירות נוספות וחדשות, כמו מפגש אישי, מלהיב ואינטימי עם דף גמרא. הזמנה 

"קומות": למידה )רוח(, אימון )נפש(, דרמה  3-זו לוותה בעבודה שזורה ומשולבת ב

 ותיאטרון )גוף(.

 אסיף

ינו תוארה אפשרות לאימון מוליך רוח, כהצעה לבתי ספר ולצוותי מחנכים. במאמר שלפנ

ציירנו תמונת רוחב שמתארת, בתיאור תמציתי, את האימון הקלאסי על הכלים ועל 

אמונות היסוד שבבסיסו. על רקע תמונה זו פגשנו בעשרה מאפיינים של אימון מוליך רוח 

זה, בהשוואה לאימון קלאסי. החידוש  שמדגישים את האמירה ואת החידוש באימון מסוג

רוחנית של אמונות היסוד של האימון -באימון מוליך רוח נעוץ בטרנספורמציה דתית

שנובע ממקור אלוקי. מתוך הכרה זו, נגזרת עבודת  –הקלאסי, ובראשן המושג "נתיב" 

אימון שנוגעת במציאות המוחשית באמונה ובענווה. היא מוליכה את המתאמן לעבר 

ותיו ב"מכוונות": ריקוד דיאלקטי )רצוא ושוב( בין תכנון ושליטה לבין היענות לתנועת מטר
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הרוח. אימון מוליך רוח מציע לתת לחלום להוביל אותנו לתוך העתיד. הצעה זו פותחת 

וליחסי אימון מתוך חופש וחשק. ההיזכרות  –דלת רחבה בפני משב רוח מפתיע, דרך נס 

של המתאמן מול "מניעות" ומחסומים. לבסוף, יש באימון  בנתיב ובחלום עומדת לימינו

מוליך רוח לצוותים, הצעה להמרה של קבוצה ל"חבורה". מתוך עשרת המאפיינים, 

גיבשנו "עמנואל": הצעה לשלבי אימון מוליך רוח במוסד חינוכי, לאורך זמן. בתיאור שלבי 

מון עבור צוותי בתי ספר. האימון, שילבנו היכרות ראשונית עם כלים ושאלות מנחות לאי

 סיימנו בהצצה לתוך אימון עם צוות ישיבת סוסיא.

אנחנו מאמינים שההצעה במאמר הזה עשויה לתרום לתורת האימון בהגמשתו, 

בהרחבת הרלוונטיות שלו לציבור מגוון יותר ולשדה החינוכי בפרט. חשוב לנו להדגיש 

בהן ערובה להולכת רוח במוסד  שאיננו מתיימרים לקבע חוקיות, שיטה או תבנית שיש

חינוכי. אנחנו מקווים שההצעה המוגשת במאמר הזה תפתח בפני אנשי חינוך צוהר 

וראשית להתחדשות אישית ולמשב רוח מרענן במפגש שלהם עם תלמידים ועם חברים 

לצוות. תקוותנו היא גם לפתיחת אפשרות מוחשית לעשייה חינוכית יום יומית, שנובעת 

 ת, חלום והשראה.מתוך מכוונו

הניסוחים במאמר זה ראשוניים וניסיוניים. נעשה בהם ניסיון לנסח באופן בהיר את 

חדשה, -אמונות היסוד של אימון מוליך רוח. בניסיון מעין זה מתגבשת שפה ישנה

שעשויה לא רק לייצג אלא גם לחולל את המציאות. אנחנו חשים שכתיבת הדברים 

דד יצירתיות וחדשנות בנוגע לאימון מוליך רוח, על מזמינה התייחסות שתאיץ ותעו

ממדיו: שפה, אמונות יסוד וכלים. אנחנו מאמינים שהמפגשים הצפויים לנו במעגלי 

העשייה והאימון בעתיד ישנו את פני האימון מוליך הרוח לבלי הכר. לשינוי והתחדשות 

 –וליך רוח היא רעננה מעין זו אנחנו מפללים. היווצרות מתחדשת של תורת אימון מ

סימן ברכה, ואות לחיוניותו. משום כך נשמח ונודה על הארות, הוספות  –בעינינו 

 ומחשבות שעשויות להפרות ולשכלל את ההצעה הנוכחית לאימון מוליך רוח.



 

 

 בנציון עובדיה

 איש הרוח

 למשמעות הריקוד בתורת ר' נחמן מברסלב

 אדר התשס"ב

 הן הי"ד,המאמר מוקדש לזכרו של דודי ברוך כ

 איש ישר ונקי כפיים, ושמח בעמלו.

 נרצח בידי מחבלים בכביש המנהרות, כד באדר תשס"ב.

 תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים

 משיב הרוח ומעלה הגשם א.

 ב. רק בגלל מצב הרוח

 ג. 'כי על ידי ריקודים נעשה המתקת הדינים'

 ד. אריכות אפיים וקוצר רוח

 ניות –ה. רוח

 ו. איש הרוח

 בחור כארז או כקנה סוף?ז. 

 ח. סיום

 פתיחה

נחמן מברסלב )להלן ר"נ( היה טעם מיוחד מאין כמותו. כך מספר  בילריקודו של ר

 תלמידו ר' נתן:

כן היה דרכו על פי רוב, לרקד ע"י ניגון של התעוררות ויראה ... ומי שלא ראה 

הור תשובה ריקודין שלו לא ראה טוב מימיו, וכל מי שעמד שם בודאי היה לו הר

על כל פשעיו. וגודל ההתעוררות וההתלהבות של כל האנשים שעמדו שם בשעת 

 הריקודין אי אפשר לבאר ולצייר.

 מהו סוד ריקודו של ר"נ, ש'כל מי שלא ראה ריקודין שלו לא ראה טוב מימיו'?

תוך העיון בתורותיו ושיחותיו הרבות של ר"נ בהן הוא עוסק בריקוד ובמשמעותו, התחוור 

י, כי ר"נ ייחס לריקוד משמעות מיוחדת ועמוקה. את הפעולה הפיזית של הריקוד, תפס ל

פנימית, שהוא ראה בה עיקר מעיקרי –ר"נ, כפי שאנסה להראות, כמבטאת תנועה נפשית

תפיסותיו. התמה המרכזית, שאותה אפתח דרך התורות העוסקות בריקוד, היא המתח 

היינו, לבטח את החיים באופן  – שית ל'שמרנות'הרוחני והקיומי העומד בין הנטייה הנפ
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 – מלא מבלי לתת מקום להפתעות ושינויים מרעננים, לבין אפשרות חיים אחרת

 ריקוד. – דינאמית, מאמינה ופתוחה; חיים עם תנועה, רוח, ובשפת ר"נ

–תרבותי–סוגיה זו היא כמובן בעלת היבטים רבים עמוקים ורחבים הן במישור הפילוסופי

החינוכי, ולמעשה רבים מאיתנו פוגשים בה באופן יומיומי –, הן במישור הפסיכולוגירוחני

מזווית כזו או אחרת. לכן, כמובן שאין כאן יומרה להקיף סוגיה זו מכל צדדיה במסגרת זו, 

אלא נסיון מצומצם לתאר במשהו את האופציה הרוחנית שמלמד ר"נ בתורות הריקוד 

לא  – אם באמת מפנימים ממנה משהו לחיים – ה בעיניובמקומות נוספים, אופציה שערכ

 תסולא בפז.

פענוח תורותיו של ר"נ אינו מלאכה קלה, כידוע ללומדי תורתו. מחד גיסא יש לשאוף 

לאתר מבעד לסבך האסוציאציות והקישורים הדרשניים הסבוכים את הקו הרעיוני החורז 

נסים המובעים באותן דרשות. את הדברים, אך במקביל יש לתת מקום בפני עצמו לניוא

אני מקווה שבתורות שאותן הבאתי ופירשתי, עלה בידי לאחוז באופן משכנע בשני 

לחלץ את האמירה הקיומית מתוך המבנה העשיר, אך גם להתייחס לפרטים  – הדברים

של המכלול. מכל מקום, דברי תורה נחלקים לשבעים ניצוצות כדברי חז"ל, ואין צריך 

 וזמן לפלס בתורות שהבאתי דרך עצמאית משלו.לומר שהקורא מ

ועוד הערה אחרונה וחביבה. מאמר זה נכתב בהשראת שיעוריו של הרב דב זינגר על 

משמעות הידים במשנת ר' נחמן שנמסרו במסגרת מכון 'לפני ולפנים' בשנת תשס"ב. 

ברצוני להודות לו מעומק הלב שבשפתו המיוחדת פתח לי שער בתורת ר' נחמן, 

 לאורך השנים. זדמנות זו, גם על כל הדברים הטובים שלימדניובה

 משיב הרוח ומעלה הגשם .א

הפסקה המצוטטת להלן נלקחה מתוך תורה של ר"נ העוסקת בצדיק. לפני שנדון 

 בהקשרה הכללי של הפסקה נתבונן ב'צילום הרנטגן' של הרקדן המוצג בה:

נראה בחוש, כי על ידי כי רקודין והמחאת כף נמשכין מבחינת הרוח שבלב, כ

שמחת הלב הוא מרקד ומכה כף אל כף; וכמובא בתקונים )תקון כא נ"א:(: 'והאי 

רוחא נשיב בשית פרקין דדרועא ובשית פרקין דשוקין', והיא בחינת המחאת כף 

ובחינת רקודין. וזהו בחינת: 'לבו נשא את רגליו' )בראשית רבה, ויצא, פרשה ע( 

 1באים הרקודין.היינו על ידי הרוח שבלב 

את הריקוד רואה ר"נ, אם כן, כמין תופעה גופנית, שבה רוח שמחה הנושבת מן הלב 

 הידים מכות זו בזו, והרגלים נישאות כלפי מעלה. – מתפשטת באברים ומניעה אותם

 מהי הרוח עצמה? ר"נ מסביר במקום אחר:

וכתיב כל  ...כי חיות האדם הוא הנשימה, כמו שכתוב ויפח באפיו נשמת חיים,

אשר נשמת רוח חיים באפיו. וכמו שאמרו חכמים אם תחסר הנשימה תחסר 

החיים. נמצא, כי עיקר חיות כל הדברים הוא בבחינת רוח, וכשיש חיסרון באיזה 

 

 ח"א י סימן ו.ליקוטי מוהר"ן )להלן ליקוט"מ(  .1
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 ...2קר החיסרון הוא בבחינת החיות של אותו הדברידבר, ע

המוגבל, הרוח . בניגוד לחומר הדומם ו3חיותו של האדם, חיוניותו, היא בחינת רוח

מתייחדת בסגולתה לזרום, להיות דינאמית, בלתי נתפסת ואינסופית. האויר לנשימה, 

הוא הרוח הבסיסית ביותר המקיימת את האדם, אולם, ישנן איכויות שונות של רוחות 

 וממילא של חיים, וככל שחיוניותו של האדם איכותית יותר, כך הוא חי יותר.

מקורי, ראשוני. מדוע איבריו של אדם שמח מתרוצצים ר"נ מתבונן על הריקוד במבט 

פסיכופיזי: –להם ללא מנוח? כדרכו במקומות נוספים נותן ר"נ לתופעה הסבר הוליסטי

הכח המניע דברים בעולם הוא הרוח, הלכך, אם בא הריקוד כתוצאה משמחה 'כנראה 

כנה של מקום מש – בחוש', ניתן לדבר על רוח של שמחה, אנרגיה המנשבת מן הלב

. אמנם, גם לרוח השמחה רמות שונות של נשיבה. רוח 5, אל שאר האברים4הרוח

המנשבת בעוצמה נמוכה תישאר בסביבתו הקרובה של הלב, אך ככל שתעלה רמת 

השמחה יעלה בידה של הרוח 'לכבוש' גם מחוזות רחוקים השוכנים בקצוות הגוף, כמו 

 .6הידיים והרגלים, ולהחיותם

לנו נתפסים אנשים בעלי עוצמות אנרגיה גבוהות כמו מנהיגים או  גם בשפה המוכרת

יוצרים, כמלאי רוח. האדרנלין שפועם בדמם, נותן למתבונן מבחוץ את התחושה שהם 

מדלגים ומרחפים מתוך חדוות יצירה ופעלתנות. אמירה צינית שתופנה כלפיהם, עלולה 

. כשהגוף 7הם רפויים וכבדיםלהוציא להם את כל 'הרוח מהמפרשים', ולהותיר את אברי

חסר רוח, כבד ורפוי, נדמה הדבר כאילו ניטלה מאבריו ההארה )'הארת הידים והרגלים' 

בלשון ר"נ(, היינו אותו ממד רוחני ופלאי שהיה בו קודם לכן. הגוף נראה עכשיו כמסה 

חסר  – בשר ודם חסר נשמה ורוח. בכמה מקומות מתאר ר"נ את העצוב – דוממת ומתה

 

 שם ח, סימן א. .2

העולה מדברי ר"נ במקומות אחרים, כי ישנן רוחות רבות, כולל רוחות שמחה שונות )'עשרה מיני  .3

 דפיקין'(, ולהבדיל רוחות שליליות ומזיקות )עיין למשל ליקוט"מ ח"א, י סימן ה בנוגע ל'רוח גבוה'(.

החיות של כל דבר, ובודאי אין קיום בלא לב'. השווה  בסיפור 'הלב והמעין' אומר ר"נ: 'כי הלב הוא .4

 לדבריו על הרוח בגוף המאמר.

מערבית שנוטה לבודד בין מערכות ותחומים ולחקור אותם כמבודדים, המבט –בניגוד לגישה המדעית. 5

של ר"נ על העולם הינו מבט הוליסטי אחדותי )שדומה במידה רבה למבט המזרחי(, התופס את הדברים, 

 למשל מערכות הגוף והנפש, כמכלול.כמו 

ר"נ מחדד תיאור זה בתורה אחרת: 'כשאדם משמח עצמו בשמחה של מצוה, והשמחה גדולה כל כך עד  .6

שנוגעת עד לרגליו, היינו שמרקד מחמת שמחה, זה הבחינה נקרא 'ונביא לבב חכמה' )תהילים צ(. הרגלים 

"י השמחה שבלב, כי השמחה מעלה אותם, וזהו הם נצח והוד, בחינת נביאים, נתעלים לבחינת לב ע

 הריקוד שמעלה רגליו בכל פעם' )שם ח"ב פא(.

בסיפור שבעת הקבצנים של ר"נ, מספר הקבצן חסר הידיים על יכולתו לרפא את בת המלך הנתונה  .7

בתוך מבצר של מים מחוליה. לא נרחיב במסגרת זו בפירוש הספור, רק נזכיר את המחזה המרשים של 

ר המים שאת חומותיו מחזיקה הרוח, המופיע בסיפור. אם תחדל הרוח מלנשוב במים ולהעמידם, הם מבצ

יקרסו תחתיהם ויטביעו את בת המלך. אם ניתן להמשיך את הפירוש שהצענו גם לתיאור זה, מתחדד כאן 

זה מובע גם היטב הרעיון, שחיותו של האדם הכרחית בכל רגע לקיומו, כאויר לנשימה. בנוסף לכך, בציור 

 דווקא הרוח חסרת הממשות החומרית מעמידה את החומר. – פרדוכס מפליא 
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. הקבעון, 8כנמרץ וקל – בעל רוח החיים – כעצלן וכבד, ואת השמח – החיים רוח

 חיים.  – השקיעה, משקפות מוות, התנועה והצמיחה

. ביטוי זה מתפרש אצל ר"נ לא 9את הריקוד דורש ר"נ בדברי חז"ל 'לבו נשא את רגליו'

את הלב כניב בלבד אלא כפשוטו. ברגיל נוטים אנו לחשוב, כי הרגלים הן הנושאות 

ומוליכות אותו, אבל מסתבר שיש פעמים שדווקא הלב הוא הנושא את הרגלים. דרשה 

. 10כהרגל – זו, מתקשרת כך נראה לרעיון המופיע בכמה ספרי חסידות, בו נדרשת הרגל

פעילותה של הרגל עלולה להפוך למכאנית, ל'חסרת רוח', עד שילך האדם לאן שרגליו 

ומדה, ללא התכוונות פנימית. נשיאת הלב ע"י הרגלים מוליכות אותו כמצוות אנשים מל

, דיבור( תעשנה 'מתוך 11משמעה, שגם פעילויות חיצוניות )כגון הליכה, מעשה ידיים

 .12הלב', מתוך פנימיותו של האדם

 רק בגלל מצב הרוח .ב

אם כן, הריקוד לפי תיאורו של ר"נ, הוא מצב שבו רוח של שמחה מנשבת באברי האדם, 

ב רוחו' טוב עליו גופו נעשה קליל יותר ומאוורר יותר. תנועת הריקוד היא וככל ש'מצ

 תנועה הרמונית ואחדותית של הגוף והנפש, המשקפת מצב

 מאוזן ובריא.

כשנתקלתי לראשונה ברעיון זה נזכרתי בקוריוז מעניין מתקופת לימודי בישיבת מקור 

אלו נתבקשו להרים את  חיים. באחד הימים נערכה בדיקת 'סימני טהרה' לתלמידים.

סוליותיהם כלפי הבודק, אשר בחן את מידת הבליה שאחזה בהם. היו תלמידים 

שסוליותיהם נראו כחדשות. מספר מידת הנעלים בלט לעין ושסעי הסוליות היו חרוצים 

וברורים. לעומת אלו, היו סוליות שנשחקו עד דק זה מכבר. האחרונים ננזפו בחביבות לא 

 גוררים הם את רגליהם.מוסתרת על כך ש

גורר רגלים טיפוסי מתאפיין לרוב במצב רוח ירוד. הוא משרך את דרכו בכבדות  מדוע?

ממקום למקום, עיניו בוהות בחלל בחוסר עניין, וכל כולו נראה כמכונית ישנה הנגררת 

לאיטה משלולית בוץ. גורר הרגלים הוא היפוכו של הרקדן. בעוד שרגליו של הראשון 

 לאדמה, רגליו של האחרון אינן תלויות בה. משועבדות

 

 ראה למשל ליקוט"מ ח"א קנה, וכן נו, סימן ט. .8

מקור הביטוי הוא המדרש בבראשית רבה )ויצא פרשה ע(, המתאר את ההליכה קלת הרגלים של יעקב  .9

 אל.–אבינו לחרן לאחר ההתגלות בבית

'קדושת לוי' לר' יצחק לוי מברדיטשב תחילת פרשת וישלח, וב'קול מבשר' לאדמו"ר  ראה למשל בספר .10

 מפרשיסחא, ח"א פרשת וירא.

עיין ליקוט"מ ח"א, נו סימן ט, שם בונה ר"נ מבנה רעיוני מקביל לגבי הידיים, שגם הן, הרחוקות מהלב  .11

חיצוני. את אותו רעיון מקשר שם –ושמטבען עסקניות הן, אמורות להאיר ע"י הלב ולא לפעול באופן מכני

 ר"נ גם לגבי הדיבור.

עניינן של הספירות נצח והוד המסומלות ברגלים שבקומת האדם, הוא 'להביא את הרגש הפנימי לידי  .12

(. 63ישראל 'שלושה עשר עלי השושנה', ירושלים, תשנ"ח, עמ' –ביצוע ממשי בעולם המעשה' )הרב אבן

בעולם תחתון וחומרי, סכנת הנפילה הכרוכה בפעולתן רבה יותר, ובלשון כיון שעיסוקן של הרגלים הוא 

 יורדות מות'.  – של ספירת המלכות התחתונה מכולן, שהן נצח והוד(  –  הקבלה: 'רגליה )
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 כיצד משיבים לאבריו של גורר הרגלים את הרוח?

 כך אומר ר"נ:

בענין השמחה, על פי משל, שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אזי 

חוטפים איש אחד מבחוץ, שהוא בעצבות ומרה שחורה, ומכניסים אותו בעל 

תו בעל כרחו שיהא שמח עמהם, גם כן כרחו לתוך מחול המרקדים, ומכריחים או

יש בענין השמחה. כי כשאדם שמח, אזי המרה שחורה ויסורים נסתלקים מן 

להתאמץ לרדוף אחר המרה שחורה דווקא, להכניס  – הצד, אבל מעלה יתרה

 13אותה גם כן בתוך השמחה, באופן שהמרה שחורה בעצמה תתהפך לשמחה.

שבין הגוף והנפש, אם כי, בכיוון ההפוך. כפי גם כאן בא לידי ביטוי הקשר ההוליסטי 

חיצונית של –שרוח השמחה הפנימית מפעילה את הגוף החיצוני, כך ביצוע פעולה גופנית

שמחה, גם אם כפויה, עשויה להשיב לאדם את רוחו. לעתים נוח לו לאדם לשקוע בתוך 

התיקון להתחיל עצבותו. מסילות לבבו אינן נגישות עבורו, נעלמות וחסומות. הלכך, על 

במישור בו יש לו לאדם נגיעה והוא שישפיע גם על המישור הפנימי, וכמו שמכונית 

'מקוררת' ניתן לפעמים להצית באמצעות דחיפה, כך להבדיל קורא ר"נ גם לאדם השקוע 

רקוד, ולאחר מכן תגיע השמחה. מונח כאן סוד חשוב  – 'הרם עצמך כלפי מעלה' – בבוץ

'אחרי המעשים נמשכים הלבבות'. יש בכוחן של  – על ספר החינוךשכבר למדנו מתורת ב

 פעולות חיצוניות, גם אם מאולצות, להשפיע ולשנות גם את

 התבניות הפנימיות.

במקום אחר מלמד ר"נ, כי במחול מתרחש תהליך של טרנספורמציה נפשית, בו נפש 

האדם לבחור  מדוכאת נחלצת ממכאוביה ומתמלאת רוח שמחה, ויתרה מזו, בידיו של

 החולי למחול: את המצב הנפשי שבו הוא רוצה לשרות, ולהצליח להפוך את

עתיד הקב"ה להיות ראש חולה לצדיקים לעתיד לבא. דהיינו שיעשה מחול 

לצדיקים, והוא יתברך יהיה ראש חולה, כי שכינה למעלה ממראשותיו של חולה 

טבע ח תמיד, כי ... והכלל שצריך להתגבר מאד בכל הכוחות להיות אך שמ

האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם 

 ...14מלא יסורים, על כן צריך להכריח עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד

לכאורה נראה הדבר פשוט, 'כנראה בחוש', שבסגולת הריקוד לשפר את מצב הרוח, אך 

 .נראה שמאחרי הדברים מסתתר רובד עמוק יותר

 ריקודים נעשה המתקת הדינים' ל ידי'כי ע .ג

 מדוע קשה לאדם הנתון תחת מועקה לרקוד? 

 אומר ר"נ:

כי כשיש צרות חס וחלילה, הן צרות בכלליות או בפרטיות, אי אפשר לרקד כי 

כשיש דינין מוסרין אותן לשלוחי הדין. והם נקראים רצים )זוהר בראשית מג( והם 

 

 ליקוט"מ ח"ב כג. .13

 שם, כד. .14
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היינו הדינין, כי כבדים מחמת הדמים שנתפשטו לשם,  בחינת רגלין, ואזי הרגלין

דמים בחי' דינים, וכשנולד הדין, אזי יוצאין הדמים מהרגלין, כי בשעת לידה 

יוצאין הדמים מרגלי האשה, ועל כן נצטננים רגליה ... כי בשעת עיבור הוא 

בחינת דין, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: 'בשעה מתמלא עליהם עברה 

 עוברה'. נמצא שעיבור הוא בחינת דין, ולדה הוא בחינת המתקת הדין... כאשה

ועל כן בעת הדין והצרה חס וחלילה אי אפשר לרקד, כי אז אי אפשר להגביה 

הרגלין כי הרגלין הם כבדים בשעת התגברות הדינים ... אבל כשיוצאין הדמים 

קלים, ואזי יכולה שהם הדינין מהרגלין, דהיינו כשנמתקין הדינין, אזי הרגלין 

 השמחה להתפשט עד שם, עד שירקד מחמת השמחה כי דמים בחינת דינים...

ולהמתיק הדין הוא על ידי שהאדם דן את עצמו, דהיינו על כל מה שעושה, ידין 

וישפוט בעצמו את עצמו על כל דבר, אם כך ראוי לו לעשות, ויפשפש במעשיו 

ידי זה שהאדם דן ושופט את עצמו,  ויתקנם כראוי על פי דין ומשפט התורה, ועל

על ידי זה ממתיק ומבטל הדין שלמעלה ... ואזי יכולה השמחה להתפשט 

 15ברגלין, עד שזוכה לריקודין.

בניגוד לרגליו של הרקדן, בהן שוכנת הרוח וזו הסיבה לקלילותן, ברגליו של הנתון תחת 

ימן ולרקוד. המישור עול הצרה התנקז דם, ובשל משקל עודף זה הוא אינו מסוגל להר

הפיזי הינו אחד עם המישור הנפשי והרוחני, ור"נ מבהיר: 'הדמים היינו הדינים', ואלו 

הדינים, מתפרשים בין השאר ככוחותיו הנפשיים העכורים של האדם. צרה הניתכת על 

האדם מעוררת בתוכו רגשות שליליים כמו פחד עצבות וכעס, שמורידים מטה את 'מצב 

. עצתו של ר"נ היא להמתיק את הדינים. 16ות את רגליו כבדות מלאות דםרוחו' ומותיר

 דינים מן הרגלים ולפנות מקום לרוח השמחה. –כלומר, לשחרר את הדמים

 המתקת הדינים נעשית לפי ר"נ, כאשר האדם דן ושופט עצמו.

 מהי עצה זו? 

ידינו להבין עיון בתורה אחרת של ר"נ בה הוא מתייחס לחרדותיו של בעל עסק יסייע ב

 יותר:

ובמה מעלין את היראה? בבחינת משפט, כמו שכתוב: מלך במשפט יעמיד ארץ. 

וארץ הוא בחינת יראה, כמו שכתוב: 'ארץ יראה', היינו שישפוט את כל עסקיו ... 

היינו שישפוט וידון בעצמו כל עסקיו, ובזה יסיר מעליו כל הפחדים ויעלה בחינת 

ראת ה' ולא יראה אחרת. כי כשאין אדם דן ושופט יראה ברה ונקיה, ותשאר אך י

את עצמו, אזי דנין ושופטין אותו למעלה, כי אם אין דין למטה יש דין למעלה 

 

 ליקוט"מ ח"א, קסט. .15

יה בדם חלל השמאלי של הלב נראה שיש לכך קשר הדוק לתפיסה שמופיעה בכמה ספרי חסידות, לפ .16

שוכן היצר הרע: 'והרוב )רוב בני האדם(, היצר הרע שלהם הם הדמים בעצמם, היינו הדם שבחלל 

השמאלי שהוא בתקפו, ועקר בלבולים שלהם מעכירת ובלבול הדמים'. אמנם, שם ר"נ מבחין בין יצר הרע 

הרע שהוא 'בחינת דינים', הגבוה יותר שמשכנו בדם חלל הלב השמאלי אותו הוא מגדיר כנמוך, לבין יצר 

ישראל חלק א' עמ' –)ליקוט"מ ח"א עב, ועיין עוד ספר 'התניא' תחילת פרק ט', ו'בביאור תניא' של הרב אבן

191.) 
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וכששופטין את האדם במשפט דלעילא, אזי הדין נתלבש בכל הדברים, וכל 

הדברים נעשים שלוחים למקום לעשות בזה האיש משפט ... וזהו שהאדם 

זה הוא שהיראה  – משר או מגנבים ושאר פחדים – דבר מפחד את עצמו מאיזה

נתלבש בזה הדבר, כי אם לא היה נתלבש היראה בזה הדבר, לא היה כח בזה 

 17הדבר להפחיד את האדם.

למרות שר"נ משתמש במילה פחד בסוף פסקה זו, התיאור שלו מקביל למה 

גוד לפחד, הינה שהפסיכולוגים מגדירים כחרדה, אפילו כמצב של פרנויה. חרדה, בני

חיצוני אלא היא באה לו לאדם מבפנים, מתוך הנפש, –רגש שאיננו תוצאה לאיום קונקרטי

ובלשונו של ר"נ כאשר האדם 'מפחד את עצמו מאותו הדבר'. אולם לעומת הפסיכולוג, 

שמזהה את מקורן של ההתרחשויות הפנימיות הללו בעולם הנפש, ר"נ רואה זאת 

 וח, כביטוי ל'דינים' שרובצים על האדם. כהשתקפות לפגם בעולם הר

כיון שמדובר בחרדות פנימיות, הפתרון איננו נעוץ בשינוי המציאות החיצונית. אדרבה, 

ככל שבעל העסק ינסה להילחם במחשבותיו או לחילופין לבטח שוב את החנות שלו, הוא 

יגיע לעולם  יסתבך בחרדות הללו יותר ויותר, ועד מהרה הוא יווכח לדעת שבדרך זו לא

 לביטחון מלא. 

 הדרך לפתרון? ,אם כן ,מהי

חוסר  – דינים אלו, טוען ר"נ, הם תוצרים ישירים לחסרון מהותי שיש לאותו בעל עסק

ביראת ה'. תוקפו של הדין, הקושי שבו, איננו המאורע הקשה כשלעצמו, אלא בכך שהוא 

להיות אחרת'. הבנת פשרו  'הכל יכול היה – נתפס בעיני האדם כסתמי, כמאורע שרירותי

ממתקת אותו. מובנה של  – של הדין אינה מעלימה אותו, אלא נוטלת ממנו את עוקצו

יראת ה' בהקשר זה היא ההכרה והתחושה העמוקה בהשגחת ה' על כל המעשים, בכך 

 שהמאורעות החולפים על האדם אינם שרירותיים אלא יד מכוונת להם. 

מתגלגלות וגוברות עד שהופכות לפרנויה של ממש  למעשה, החרדות והמחשבות הזרות

עקב היעדר רוח פנימית הנוסכת ביטחון בחיים. ישנו פסוק במשלי שמבטא זאת יפה: 

'אמר עצל: ארי בחוץ, בתוך רחובות ארצח' )פרק כב, יג(. עצלות, ברבים מן המקרים, 

קום בבוקר. איננה אלא סימפטום לריקנות פנימית, לתחושה שאין סיבה מספיק טובה ל

כשהעולם נדמה כחסר ערך, כעולם חלול, מחשבות פרנואידיות מזדחלות וממלאות את 

'ארי בחוץ, בתוך רחובות ארצח'. הדרך לגרש את הצללים איננה  – חללה של הנפש

לנהל איתם וויכוח או להילחם בהם, אלא להדליק את האור בנפש החשוכה, להעלות 

 .בתוכה מוקד חיוני של ערך ומשמעות

בנקודה זו נשוב לתורה שעסקה בריקוד. בדבריו שם הזכיר ר"נ את הרעיון שעיבור הוא 

בחינת דין, ולידה היא בחינת מיתוק הדין. רחם האם שבתוכו מכונס העובר הוא מקום צר 

וחשוך, כמו הדינים המיצרים והמחשיכים, אך דווקא במקום זה הולכת ונשלמת היווצרות 

מת של העובר לאוויר העולם עלולה לסכן את חייו, ולמרות גוף העובר. יציאתו המוקד

 

 ליקוט"מ ח"א טו סימן יב. .17
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באותו  18הסבל הכרוך בכך על אימו להמתין בסבלנות לשעת הלידה ולקבל את מצבה.

אופן, גם האדם הכבוש תחת עול הדינים, כדוגמת בעל העסק, הינו בבחינת היולדת 

ן את העוולות היושבת על המשבר. בשעה זו הוא נדרש לשכלל את מידותיו, למשל, לתק

המוסריות של העסק שלו. המלצתו של ר"נ לאדם 'לדון ולשפוט את עצמו' לפי קריאה זו, 

 – עניינה למקד את המאמץ פנימה במקום להפנותו החוצה. כאשר האדם מתקן את נפשו

'שופט את עצמו', הוא זוכה להבנת פשר הקורות אותו וממילא לסוג של השלמה 

חרדותיו, שכן מתחוור לו לאדם שהדינים הללו אינם אלא  שמלכדת את נפשו ומפוגגת את

יצירי התנהגותו שלו, חלק אימננטי ובלתי נפרד מ'הסיפור' האישי שלו. תובנה משחררת 

'עד שזוכה  – זו מסוגלת לעורר שמחה עמוקה בקיום, אפילו שמחה אקסטטית

 .19לריקודין'

ים, האוחזות במלא כוחן אלא שעמדה נפשית זו מותנית ביכולת להרפות מקמיצת הידי

במושכות החיים, ולהתגמש עם נפתולי מאורעותיהם. הקושי הטבעי של בעל העסק 

לחדול מלהילחם עם הגורמים שמאיימים עליו, נעוץ בשאיפתו לשלוט באופן מלא במהלך 

חייו ולבטח אותם בכל מחיר. נטייה זו של האדם, מזוהה למעשה בעיני ר"נ עם חטא 

 נראה בפרק הבא.הגאוה עצמו, כפי ש

 אריכות אפים וקוצר רוח .ד

ר"נ מעמיד את הצדיק שהוא בחינת רוח, ואת הריקודים שמתהווים מכוחו, כאנטיתזה 

 לכמה גורמים שליליים, שאחד מהם הוא חטא הגאוה:

היינו על ידי הצדיק שהוא בחינת רוח כנ"ל, נתבטל הגאוה כנ"ל, כמו שכתוב 

 

יסוד הדברים ברעיון שבירת הכלים של הקבלה. לפי התפיסה הקבלית נודע לדינים מקום חשוב בכל  .18

ללא הכנת הנפש  – ך של בנין, היות שהם מכוננים כלים לקליטת השפע. ללא הכנת כלים מתאימים תהלי

עלולה להתרחש שבירה. לכן, טוען ר"נ, שבניגוד לאינסטינקט הראשוני להתנגד לדינים,  – לשפע החדש 

 שומה על האדם להיפתח אליהם ולקבלם.

יקודים לבטל את הגזירות הקשות עצמם, ולא רק ולא זו בלבד, אלא שלפי דעת ר"נ יש בכוחם של הר .19

את האפקטים העכורים שלהם בנפש האדם. כך מעיד ר' נתן תלמידו: 'כשכתבתי לפניו התורה ואלה 

המשפטים, המתחלת כשיש דינים חס ושלום על ישראל על ידי ריקודין והמחאת כף נעשה המתקת 

שלום על ישראל. והנה הולכים וממשמשים לבוא הדינים, אמר לי: כך אמרתי, שעכשיו נשמע גזירות חס ו

 ימי הפורים האלה ויהיו ישראל מרקדים וימחאו כף, ועל ידי זה ימתיקו הדינים'.

עדות מעניינת נוספת של ר' נתן מופיעה בחיי מוהר"ן רסג: 'ושמעתי מפיו הקדוש שאמר בעצמו: בשנה 

שקורין פונקטן )הכוונה היא להצעת  הזאת )תקס"ג( רקדתי הרבה, מחמת שנשמע אז שיוצאין גזרות,

חוקה לתקנת היהודים ברוסיה שכללה רפורמות שונות. הרחבה בנושא תמצא במאמרו של ישראל 

היילפרין 'ר' לוי יצחק מברדיטשב וגזרת המלכות בימיו', תרביץ כח, תשי"ט( על ישראל, כי ע"י ריקודין 

ניתן להסביר את סוד יכולתו של הריקוד לבטל והמחאות כף ממתיקין הדינים ומבטלין הגזרות'. יתכן ש

גזרות רעות, בזכות סגולתו המרגיעה, שמצליחה לגרום לאדם לפעול באופן יעיל ומפוכח כנגד הדינים. 

הסבר בכיוון אחר לעניין שמעתי מפי ידידי אלחנן ניר. לפי הסברו המקורי, הריקודים עשויים לבטל את 

ות כוחנית לגזירות הצאר, שימוש באותם כלים, לא יצליחו, שהרי הגזירה, בהיותם בלתי צפויים. התנגד

בשטח זה כוחו רב יותר, אולם דיבור בשפה אחרת לגמרי כמו ריקוד, שוברת את כללי המשחק המוכרים, 

 מפתיעה, ועשויה לחולל שינוי פתאומי.
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וה', ונתבטל העבודת אלילים, כמו שכתוב: )תהלים ל"ו(: 'אל תבואני רגל גא

 'ורחצו רגליכם' )בראשית י"ח( 'זה עבודת אלילים'.

וכשנתעלה הרגלין על ידי הרקודין, בחינת נשא לבו את רגליו, ונתבטל הגאוה, 

היינו העבודה זרה, על ידי זה נמתקין הדינים; כי 'כל זמן שיש עבודה זרה 

, וכשנתעבר העבודה זרה, נתעבר החרון בעולם, חרון אף בעולם' )ספרי, ראה(

אף ונמשכין חסדים, ואז הרגלין הם בבחינת רגלי חסידיו )שמואל א ב(, היינו 

בבחינת חסדים, היינו בחינת "חסדי דוד הנאמנים" )ישעיהו נ"ה( 'הנאמנים' 

נמצא, שעל ידי הצדיק, היינו בחינת רוח  דיקא, כי נתבטלו המינות והכפירות ]...[

גלה הארת הידים והרגלים, היינו בחינת רקודין והמחאת כף, ונתבטל שבלב, נת

 20הגאוה והכפירות, ונתרבה האמונה.

הסיפור בספר שמואל )שמו"ב ו, טו(, המתאר את מיכל הנשקפת בעד החלון ורואה את 

דוד המלך מפזז ומכרכר לפני ה' ו'בזה לו בליבה', מחדד היטב את המתח שבין הרקדן 

מבעד לחלון,  עין התמונה שבה מיכל 'משקיפה על דוד מלמעלה',לגאותן. בולטת ל

המשקפת את הבוז שחשה כלפיו. כעסה המתפרץ של מיכל כלפי דוד רווי בעוקצנות: 'מה 

נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות כאחד 

המלוכה של אביה,  הרקים?!'. מנגד, תשובתו של דוד, המטיח בפני מיכל את כשלון

עוקצנית לא פחות: 'לפני ה' אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצות אותי לנגיד על עם ה' 

 על ישראל ושחקתי לפני ה'. ונקלותי עוד מזו והייתי שפל בעיני ועם האמהות אשר אמרת

 עמם אכבדה'.

וד מה הכעיס כל כך את מיכל בת שאול? מה יש בריקוד, ובייחוד בריקוד סוער כשל ד

 'המפזז ומכרכר בכל עוז', שמעורר בושה?

סערת הרגשות הפנימית מחד, והגוף  – בריקוד מתרחשת פעולה כפולה של חשיפה

מאידך, נחשפים ומוצגים באנושיותם. חשיפה זו, לתפיסתה של מיכל, רומסת את 

התדמית המלכותית הרצויה, בה מעמדו של המלך בלתי מושג ונעלה מן ההמון. הסרת 

חיצונית של המלך, בבחינת 'המלך עירום', מפוגגת את הילת הכבוד שלו, המסכה ה

 לכאורה, באופן בסיסי, דבריה של מיכל מובנים .21כאשר המלך מוצג כאחד מבזויי העם

כיצד יוכל המלך לתפקד בממלכתו אם העם יזלזל בו, והלא כבר דרשו חז"ל 'שום  –

 שתהא אימתו עליך'? – תשים עליך מלך

יניו של דוד המלך עומד אידיאל גבוה יותר של מלכות. באופן פרדוכסלי, אלא שלנגד ע

עוצמתה של המלכות האמיתית יונקת את כוחה דווקא מתוך כפיפותה ושפלותה בפני 

מלך  – הקב"ה. דוד המלך מממש למעשה את הדגם של המלך המופיע בתורה עצמה

נשים וסוסים, ואשר הוגה  המשולל מכל הסממנים הכוחניים של מלכות הגויים כמו ריבוי

'כל מקום שיש  – בתורה כל ימי חייו; מלך חסיד. הכבוד האנושי הנמוך בטל מול כבוד ה'

 חילול ה' אין חולקין כבוד לרב'.

 

 ליקוט"מ ח"א י סימן ו. .20

 ראה רד"ק שם. .21
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מכל מקום, נראה שר"נ לוקח את הדברים עוד כמה צעדים קדימה, ומעמיד בפנינו 

משתמשים בביטוי 'לעמוד על תפיסה רוחנית עמוקה יותר. מעניין לשים לב לכך, שאנחנו 

. בריקוד, בו האדם אינו 22הרגלים' כמסמל יציבות ויכולת שליטה )בעיקר במובן הכלכלי(

עומד על רגליו והוא מרשה לעצמו להיסחף אחר שמחתו, מובעת עמדה נפשית עמוקה 

ההפוכה לעמדת הגאותן. מטבעו, שואף האדם לחיות חיים מסודרים ומתוכננים, 'לדרוך 

מוצקה ויציבה' ולא לחשוש מפני המחר. הוא מעונין שבכיסו ימצאו המפתחות  על קרקע

לכל השערים של מציאותו, ולהבטיח את הצלחתו. בתאווה של האדם לחסן את 'האני' 

שלו מפני הפתעות, רואה ר"נ שורש רע מרכזי. הנסיון לשלוט לחלוטין במציאות, וממילא, 

ת אצל ר"נ כמידת הגאוה. הכבדות, היא ההיסמכות וההתרכזות המלאה ב'אני' מזוהו

אחת ממאפייניו של המתבצר בתוך עצמו, שלא מוכן לעולם לעשות צעד לא מספיק 

מחושב ומתוכנן. לעומת זאת, רוח הזרימה והגמישות המתגלית בריקוד מבטאות את 

 היכולת להיות קליל ולחדול מ'לעמוד כל העת על הרגלים'.

להדגים זאת. אחת מהן, המוכרת לרובנו, היא  ישנן סיטואציות למכביר העשויות

ת להמתנה לטרמפ. מן המפורסמות הוא, כי הגעתו של טרמפ יהתחושה המעיקה הנלו

'גואל', תלויה בחסדי שמים. בניגוד לאוטובוס שמועדי הגעתו מסודרים וקבועים, על 

מבטא  טרמפ לא ניתן לסמוך. עובדה זו מעוררת תחושה של לחץ ותסכול, ונדמה לי שאני

 תחושה שרבים מנצרכי הטרפים חשים, מי פחות ומי יותר. 

אך האם תחושה זו הכרחית היא? האם לא ניתן להיפתח לתחושות אחרות בשעת 

 ההמתנה? 

נדמה לי, שאין זו תחושה מחוייבת המציאות. גם אם אמנם קשה עד מאוד להשתחרר 

אי שישאל את עצמו מנטייה זו, אפשרי הדבר. השאלה הראשונה שהממתין לטרמפ כד

 היא, מה בדיוק קורה לו? אילו תחושות מתעוררות אצלו בפנים ומה מקורן?

לרוב נגלה, כי הלחץ והתסכול אינם תמיד תוצרים של חשש קונקרטי ממשי, כמו איחור 

לפגישה חשובה וכדומה. הלחץ נובע מעצם התחושה, כי אין בידינו לשלוט ולצפות בצורה 

. יש לרובנו, כך נדמה, נטייה מובהקת לנסות לשלוט בסדרי מסודרת במאורעות החיים

חיינו, לעצבם ולארגנם כרצוננו, ועצם העובדה שאינני יודע אימתי יבוא הטרמפ היא 

שמעוררת את המועקה. למעשה, רבים מאיתנו חיים את חייהם כטיל מונחה אל המטרה 

ים והספקים, שיש כאשר החיים הופכים למסע מפרך שלאורכו פרוס סך מסוים של יעד

להשיגם ולממשם. ממילא, שיבוש בסדר היום שמסיט אותנו מן הדרך ליעד הבא מעורר 

באופן מובן לחץ, כעס, תסכול וכדומה. אך מעבר ללחץ, ישנה גם החמצה. האם תודעת 

חיים ממוקדת מטרה מעין זו, איננה מחמיצה אופציות שלא שמנו לב לקיומן, הנמצאות 

 נו?במרחב ומזמינות אות

במידה רבה ניתן לחוש אמפתיה כלפי תודעת החיים הזו. כפרפרזה לשירו של מאיר 

אריאל ז"ל, ניתן לומר, כי הרחובות, לצערנו או לא, אינם נותנים לנו זמן בלי חשבונות. 

 

אמר רבי אלעזר: זהו ממונו של אדם,  – ל היקום אשר ברגליהם ביטוי המופיע כבר בחז"ל: 'ואת כ .22

 שמעמידו על רגליו' )פסחים קיט, א(.
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הסביבה, הידידים, המשפחה מתכננים בשבילנו ומפנימים בתוכנו נורמות של הגשמה 

נו יכולים להיענות לכל הזמנה, איננו יכולים להתפזר לכל רוח. מיצוי עצמי ומילוי ייעוד. אינ

 אנו בונים נדבך על גב נדבך את הקריירה, את העתיד, את עצמנו. 

אלא שלפי ר"נ, סגנון חיים 'קצר רוח' כגון זה מאפשר פחות את המפגש עם אלוקים, 

. 23שעלהמתגלה דווקא בנכונות להיפתח לאפשרויות הרבות שהוא מזמן על כל צעד ו

תנועה נפשית זו מתפרשת אצל ר"נ בכמה מקומות כאמונה, ולכן מובן מדוע הריקודים 

'מבטלים את הכפירות, ומרבים את האמונה'. האמונה, לפי תפיסה זו, איננה הטמעה של 

אידאולוגיה או ידיעת שלש עשרה עיקרי אמונה בעל פה, האמונה מתגלה באופן ממשי 

ות, וביכולת להקשיב ברגישות לאפשרויות האינסופיות ביכולת לתת אמון בטוב שבמציא

 שהקב"ה מזמן. 

נושא זה עולה בהרחבה רבה בכתביו של ר"נ. נזכיר למשל את הסיפור "מעשה 

בו מתאר ר"נ את בעל הביטחון כאדם שבכל בוקר נאלץ לחפש עבודה אחרת,  24מבטחון"

ה. בעל הבטחון צולח בגלל המלך שמתנכל לו וסותם לו את מקורות הפרנסה בזה אחר ז

את מסלול המשוכות שהמלך מעמיד בפניו, בזכות סגולתו לזרום עם המציאות ולא 

'להינעל' על מקום עבודה אחד. הוא חווה את העולם כמזמן אין סוף אפשרויות ויכולתו 

 .25להיפתח אליהן ולתת קרדיט להתממשותן היא עצמה אמונה

גלו בקוצר רוח בקרקע מאחר שלא מילאו הילד )או המבוגר( המוכר לכולנו, הרוקע בר

מיד את בקשתו עושה תנועה הפוכה מן הרקדן. הוא רוצה תשובות עכשיו. האמונה, 

, היא בחינה של ארך אפיים, ובשפתנו, היכולת 'לנשום עמוק' 26אומר ר"נ במקום אחר

א ולהאריך את הרוח. הרוקע ברגלו אומר בשפת הגוף שלו שאיננו מוכן ליסוג, לוותר, הו

ן מיד, כאן ועכשיו. לעומתו, הרקדן קל הרגלים אבל ארך האפיים מוותר רוצה את הפתרו

מוכן להתמתן, להמתין. למעשה, השאלה היא, האם יש לאדם את היכולת להיות יותר 

'לרקוד', או שהוא מעדיף להתבצר בעמדתו, להינעל ולהסגר  – קליל להשתחרר ולוותר

 'לרקוע ברגלו'. – בתוך עצמו

 ניות–וחרה. 

ר"נ משלב בדבריו גם את המושג עבודה זרה שגם אותה הוא רואה כמנוגדת לריקוד. 

כבר בדברי חז"ל ניתן למצוא שורש לזיקה החזקה הקיימת בין הגאותן לעובד האלילים 

 

חשוב לציין שאין הכוונה לגישה פאסיבית או לחילופין לגישה פטאליסטית. ההפך הוא הנכון. השחרור  .23

 פים.מהלחץ ההישגי עשוי דווקא להניע את האדם לפעול, לצאת מעצמו, ולפגוש עולמות נוס

 נדפס בסוף סיפורי מעשיות. .24

ראה סיפורו של ר"נ 'מעשה מחכם ותם'. מחכים ומהנה מאוד פירושו של אליעזר מלכיאל לסיפור זה  .25

 ולתורות הקשורות בו, בספרו 'חכמה ותמימות', הוצ' ידיעות אחרונות,

 .2005אביב –תל

 ראה למשל ליקוט"מ, ח"א, קנה. .27
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במאמרו של ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי: 'כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד 

 קה זו?. מה פשר זי27עבודה זרה'

עובד האלילים 'בורא את אלהיו'. טענתו של ישעיהו הנביא כלפי עובדי האלילים )ישעיהו 

א, ח(: 'ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו, לאשר עשו אצבעותיו', היא, שהם 

בסופו של דבר אינם עובדים אלא את עצמם. במקום אחר )ישעיהו מד( לועג להם הנביא, 

לים נוטע את העץ שממנו יפסל לעצמו פסל, מגדל אותו, ולאחר ומתאר כיצד עובד האלי

מכן את חציו האחד שורף להסקה, על חציו האחר צולה בשר, ולשארית הפליטה 

 שנותרה מן העץ הוא סוגד ומתחנן 'הצילני, כי אלי אתה'.

התפיסה האלילית טעונה סתירה מיניה וביה. מצד אחד עובד האלילים משתחווה לפסלו 

נו למלא את צרכיו, אך בו זמנית גם 'בורא אותו', רואה אותו כפונקציה למילוי ומבקש ממ

צרכיו. יחסו ההפכפך של עובד האלילים כלפי אלוהיו משקף את העובדה שהוא איננו 

רוצה או מסוגל לצאת מעצמו באופן מלא, איננו מסוגל להשתחרר מה'אני' שלו. בלשונו 

רקוד' ולהיענות למשהו אינסופי מבחוץ, ללכת איתו עובד האלילים אינו מסוגל 'ל – של ר"נ

ולשכוח את עצמו. לפי ר"נ, דבר רוחני, זהו דבר שאינך יכול להשיג אותו ואז 'לנוח על זרי 

הדפנה'. הגאותן השקוע בתוך עצמו, המתבצר בעמדתו ולא נותן לרוח להניע אותו, הרי 

האלוקית. העמדה הרוחנית  הוא בבחינת עובד אלילים, כיון שאיננו פתוח לאינסופיות

איננה סטריאוטיפית, תבניתית, היא משתנה בכל רגע ורגע לפי הקונקרטי, לפי מה 

 .28שמתגלה באותה שעה

ההתחדשות. אנחנו מוצאים  – נושא זה נושק למוטיב מרכזי נוסף החורז בכתבי ר"נ

 בכמה מקומות בכתביו את הרעיון שעל האדם להתחיל בכל בוקר מחדש מבלי לנסות

לאחוז כבקרנות המזבח ביום שחלף. ההתרפקות על העבר, כמו 'ליטוף עצמי' של נחת 

מהצלחות והישגים, רחמים עצמיים, קינה ובכי על כישלונות והחמצות, או קשיחות 

 אידיאולוגית, באה פעמים רבות ממקום שלילי, מתוך רצון להתבוסס ולשקוע ב'אגו'. 

 ו את התיאור המרשים הבא:בספר 'חיי מוהר"ן' מתאר ר' נתן תלמיד

והיה רגיל להתחיל בכל פעם מחדש. דהיינו, כשנפל ממדרגתו לפעמים לא היה 

מיאש עצמו בשביל זה רק שאמר שיתחיל מחדש כאילו לא התחיל עדין כלל 

לכנוס בעבודתו יתברך רק עתה הוא מתחיל מחדש. וכן בכל פעם ופעם תמיד 

 29ות ביום אחד...היה רגיל להתחיל מחדש והיה לו כמה התחל

 מעלה ר"נ על נס את מעלת השכחה: (שיחות הר"ן, כו) ובמקום אחר

אצל העולם השכחה היא חסרון גדול בעיניהם. אבל בעיני יש בהשכחה מעלה 

גדולה. כי אם לא היתה שכחה לא היה אפשר לעשות שום דבר בעבודת ה'. אם 

 

 למימרא זו )נתיבות עולם, נתיב הענוה פרק ד(. השווה להסברו של המהר"ל .27

'האחר'. לוינס,  – בהגותו של לוינס, מיושם רעיון זה ביחס למערכת היחסים שבין האני לבין הזולת . 29

רואה בפניו של האחר את מבע האחרות המוחלטת, זו הנעלמת ומתגלה בכל פעם מחדש, ואשר לעולם 

למשל ספרו, 'ההומניזם של האחר', הוצ' מוסד ביאליק, ירושלים תהיה בלתי ניתנת לתפיסה גמורה. ראה 

 תשס"ד.

 חיי מוהר"ן, ח"ב )שבחי הר"ן(, ו. .29



ח ו הר ש  י  א

 

297 

בודתו יתברך היה זוכר כל מה שעבר לא היה אפשר לו להרים את עצמו לע

בשום אופן ... ואיתא בספרים, שבשביל זה ניתן השכחה כדי שתהיה התורה 

 חביבה על לומדיה תמיד כשעה הראשונה...

ר"נ מלמד כאן שעל האדם לחיות בכל יום את היום עצמו ולא את העבר, ללמוד את 

 הסוגיה עכשיו מחדש ולא להיאחז בקונספציות 'מתות' מהיום הקודם.

 איש הרוח .ו

רוח', –כדי לשאוב רוח, מייעץ ר"נ ללכת אל הצדיק המבטל את הגאוה. הצדיק הוא 'איש

וביכולתו להעניק מן הרוח שממלאת  –ליבו חלל בקרבו  –וטהרה פנימיים יש בו ניקיון 

'להאציל מן הרוח אשר עליו'. אך כיצד מבטל הצדיק את  – את ליבו למי שמתקשר אליו

חילת התורה, כי בעלי הגאוה נמנעים מללכת אל הצדיק הגאוה? ר"נ מסביר לפני כן בת

'ואומרים, שהן בעצמם יכולים להתפלל'. ר"נ טוען, כי הכרחי הדבר שבאדם ההולך לצדיק 

. על החסיד ההולך לצדיק להיות בעל 'שאר 30השפעה תהיה מידה של ענוה ונכונות לקבל

 תנות.רוח', בעל נכונות לשמוע ולהיענות לעצה שיקבל מהצדיק, ולהש

. 31'ומה שהאדם אינו נוסע להצדיק, הוא מחמת עצבות וכבדות', אומר ר"נ במקום אחר

לא רק  – האדם השקוע בעצמו מחוסר רוח, מריקנות פנימית, איננו מסוגל לחרוג ממקומו

באופן פיזי, אלא אף באופן נפשי. מידת האמון שהחסיד רוחש לצדיק שבא לידי ביטוי 

א ממנו תבוא התשועה, קשורה בקשר הדוק לשאלת 'מצב ב'קרדיט' שהוא נותן לו שמ

עד כמה הוא 'קצר רוח', דהיינו מכונס בתוך עצמו ומיואש מכל  – רוחו' של האדם

אפשרות של שינוי ותיקון, או שהוא פתוח ובעל אמונה. המעגל נסגר גם מן הצד השני 

', ונוסך רוח , מעלה את 'מצב רוחו32כאשר הצדיק נותן רוח חדשה בעצמותיו של החסיד

 .33אמונה בחייו של

 

יתכן שנתינת כספי הפדיון לצדיק, שר"נ רואה בה פעולה הממתקת את הדינים ומקילה את כבדות  .30

מרפה במקצת את  הרגלים קשורה לעניננו. כאשר האדם משחרר את קמיצת ידו ונותן לצדיק מעות הוא

 קפ(.–האחיזה שלו בעצמו ונפתח לעצתו של הצדיק )ראה ליקוט"מ ח"א מא ו

 ליקוט"מ ח"א קנה. .31

דימוי יפיפה להאצלת הרוח של הצדיק בחסיד מדמה ר"נ בליקוט"מ ח"ב ט: 'כי ע"י הרוח מכבין הנר  .32

מים מדליקין הנר שנכבה על ומדליקין הנר, כנראה בחוש, שלפעמים נכבה הנר על ידי הרוח המנשב, ולפע

ידי הרוח שמנשבין בו. כי כיבוי הנר הוא ע"י שנופל על הנר עפרורית, ונפרדין חלקי האש ... ואינם יכולין 

לבעור, ועל כן כשמנפחין בו, אזי הרוח מנפח מן הנר את העפרורית, ועל ידי זה חוזרים ונתחברים 

מנהיגי הדור לנשב בבחינת רוחם על כל אחד מישראל, ונתקשרים חלקי האש ומתחילין לדלוק ... וצריכין 

שהם לבא דעלמא, לנפח מהם העפרורית, דהיינו מרה שחורה שנופל עליהם, שעל ידי זה אינו יכול האיש 

הישראלי, שהוא בחינת לב, לדלוק ולבעור לה' יתברך'. כפי שמבעיר הגחלת נושף בה בעדינות ומתאים 

גם מנהיגי הדור )או כל מחנך ומורה דרך( שתפקידם לעורר את לב את נשיפתו למצב הבעירה שלה, כך 

צאן מרעיתם, חובה עליהם לעשות זאת בעדינות ובתבונה, שמא 'רוח' חזקה מדי שיאצילו עליהם תפעיל 

 אצלם ריאקציה הפוכה, שלילית, ותגרום ל'כיבויים' חלילה.

ינם באי חצרו של צדיק מסוים. היות אין כל ספק כי הדברים רלוונטיים במידה רבה גם לאנשים שא .33

שכל אדם יכול להיות כלפי חברו מקור השפעה, שהרי לכל אדם יש נקודה ייחודית שבה הוא נבדל מחברו 

וממנה יכול הוא להשפיע לו שפע, טוען ר"נ )ליקוט"מ ח"א לד( שמצד מסוים כל אדם הוא בבחינת צדיק 
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 בחור כארז או כקנה סוף? .ז

 את הסימן שהבאנו לעיל בדבר הריקודים והגאוה משלים ר"נ במשפטים אלו:

ואז נתקיים )תהלים כ"ו(: 'רגלי עמדה במישור', שהוא בחינת אמונה. כי המינות 

ר שם על היא בחינת נטיו רגלי, כמאמר אסף )שם ע"ג(: 'כמעט נטיו רגלי', שנאמ

שהשיאו לבו למינות, כמבואר שם; 'ורגלי עמדה במישור' מורה על אמונה, ואז 

 34נתקיים 'ויהי ידיו אמונה'.

הרגל העומדת במישור, היציבה, היא בחינת אמונה, ואילו הרגל הנוטה מסמלת מינות 

וכפירה. לכאורה הדברים סותרים לדבריו של ר"נ מיניה וביה, הרי דווקא את הרקדן, 

א לכאורה בעל הרגל הנוטה הוא זיהה כאיש אמונה, ואילו את הטיפוס היציב כהפוך שהו

 ממנו!

 אפשר שבדברי המדרש נמצא פתרון:

אחיה השילוני קללן בקנה שנאמר והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, 

מה קנה אינו עומד אלא במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובים ואפילו כל 

באות ונושבות בו הולך ובא עמהן, כיון שדממו הרוחות עומד  הרוחות שבעולם

הקנה במקומו, אבל בלעם הרשע ברכן בארז מה ארז זה אינו עומד במקום מים 

ואין גזעו מחליף ואין שורשיו מרובין ואפילו כל הרוחות באות ונושבות בו ואין 

וקרתו על מזיזות אותו ממקומו, וכיון שבאה רוח דרומית או מערבית הופכתו וע

 35פניו.

קנה הסוף המתנועע לו בקלילות לפי משב הרוח, מזכיר אסוציאטיבית את הרקדן. 

גמישותו המאפשרת לו ללכת ולבוא עם הרוחות, היא גם זו המסייעת בידו לשוב ולזקוף 

את קומתו לאחר שוך הסערה. דווקא רגליו של הרקדן הן היציבות באמת, והוא מסוגל 

ם כאשר הקרקע נשמטת תחתיו. וכמו הקנה, אף גזעו של הרקדן לנחות על שתי רגליו ג

מחליף. הוא מסוגל להיות פתוח לשינויים 'להחליף את עצמו' מדי פעם בדמות חדשה, 

במקור הפרנסה שלו,  – ולא להינעל ולהיאחז בכל מחיר בדמות הקודמת שלו

חליף, ושמתייצב באידיאולוגיות או אפילו בכישלונות שלו. לעומתו, הארז, שאין גזעו מ

 בתוקף מול רוח הסערה, עתיד בסופו של דבר להיעקר מפניה.

 :36מבטא רעיון זה באופן קולע – טאי צ'י – שיר הזן הבא

 האדם

 בכניסתו לחיים

 גמיש ורפוי

 

 ם ומחנכים שכל תפקידם הוא להשפיע מעצמם על זולתם.כלפי חברו. בודאי שהדברים נכונים כלפי מדריכי

 ליקוט"מ ח"א, י סימן ו. .34

 ילקוט שמעוני בלק, רמז. .35

הזיקה בין פילוסופיית הזן )ובאופן כללי בין רעיונות המכונים דרך הכללה 'מזרחיים'( לבין תורות . 37

המקום  זוקקים עיון נפרד ואין כאן (, אך אלו6חסידיות, ובייחוד של ר' נחמן, מפליאים )ראה למשל הערה 

 להרחיב.
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 במותו צפוד ונוקשה

 כל העשבים והצמחים

 בכניסתם לחיים

 גמישים וענוגים

 במותם

 יבשים וכמושים

 מתלוות למוות על כן הצפידות והנוקשות

 הגמישות והרפיון לחיים

 צבא נקשה

 אינו מנצח

 עץ נקשה 

 מזומן לגרזן

 הנוקשה והכבד תמיד למטה

 37הגמיש והרפוי זקוף יהיה.

אם ברצוננו לזכות בדבר מה, נטייתנו הטבעית היא לנסות לכבוש אותו בכח, לאחוז בו, 

המטרה. הדבר  לתפסו. אלא שהפעלת כח אקטיבי ואלים, מחטיאה לעתים רבות את

אותו מלמדים חכמי המזרח )למשל בתורות הזן(, ונדמה לי שר"נ כאן מבטא רעיון דומה 

 בשפה שלו, הוא, שניתן לזכות באמת בדבר רק כאשר מצליחים לוותר עליו.

הכנסת חוט בחריץ מחט. בכדי לבצע  – ניתן להמחיש זאת באין ספור דוגמאות, לדוגמא

להרפות  – רשים לבצע דבר המנוגד לנטייה הטבעיתאת הפעולה הפשוטה הזו אנו נד

את שרירי הזרוע ובאותו שבריר שנייה של היסח דעת לקלוע בזריזות את החוט פנימה. 

החכמה היא להגיע  ריכוז מופרז ואימוץ שרירים רק יגרמו לרעידת היד, והמטרה תחמוק.

, 'לכבוש את היעד', אל מקום עדין שבו אנו מוותרים על הרצון לשלוט בפעולה באופן מלא

. דבר דומה מתרחש כאשר אנו רוכשים 38אך דווקא אז מצליחים אנו לזכות בדבר

מיומנות כלשהי, כגון נהיגה ברכב. בשלבים הראשונים של הנהיגה אנו חשים זרים בתוך 

קופסת הפח הגדולה המתגלגלת הזו, היא לא 'יושבת עלינו טוב' כמו בגד חדש שעדיין 

נו משקיעים מחשבה מאומצת בכל פעולה ופעולה, ומנסים לשלוט בו אינו מוכר לגוף. א

כבסוס פרא, אך נסיונות כוחניים אלו רק משקפים ואף מכוננים את כישלון הנהיגה. 

נקודת המפנה חלה בשלב שבו אנו חדלים לחשוב על מה שאנו עושים במובן מסויים, 

ו. השליטה הכוחנית מבחוץ, הופכים להיות כביכול 'אחד' עם הרכב, זורמים עם תנועותי

 

, 2001צה. תרגם את הספר ניסים אמון, הוצ' אבן חושן, ת"א –מתוך 'ספר הטאו' של החכם הסיני לאו. 38

 .76עמ' 

 .1990אביב –ראה בהקשר זה ספרו המרתק של אויגן הריגל, הזן באמנות הקשת, הוצ' דביר, תל. 39
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הופכת למצב הרמוני שבו הרכב נתון ביד הנהג כחומר ביד היוצר, כאשר התחושה היא 

 שאנו רק מכוונים מ'בפנים' את האנרגיות של הרכב עצמו הנוצרות כביכול מאליהן.

זהו ריחוף של הרפיה, נגיעה קלה, כמו רמז ספרותי נוגע  – בריקוד עצמו יש תנועה כזו

 .39ע, שדווקא בכך שהוא נמנע מלתאר את הדבר באופן ישיר, הוא מצליח להביעולא נוג

 סיום .ח

אסיים בסיפור אישי. איתרע מזלי, ובשלב מתקדם למדי של כתיבת מאמר זה, אבד לי 

סמוך', אף 'הצבר מצוי שהתחנך על ברכי תרבות  הדיסקט שעליו היה המאמר שמור. ככל

רתי ערום ועריה. זכרון ההשקעה הרבה היורדת לטמיון לא היה לי גיבוי בשום מקום, ונות

היה קשה מנשוא, והבהלה שאחזה בי דרבנה אותי באופן מיידי לפתוח במסע חיפושים 

אובססיבי אחר הדיסקט. תליתי מודעות, נברתי בחפצי חזור ונבור, העסקתי מומחי 

 מחשבים אולי מי מהם יצליח לשחזר משהו מן הכתוב, אך דבר לא הועיל.

בשלב מסויים חדרה אלי פתאום ההכרה, שהנה עתה נקרית לי הזדמנות פז לבחון את 

מידת כנותי ביחס לרעיונות שתיארתי על הדיסקט האבוד. המציאות המוכרת )המאמר( 

 'לרקוד'? – האם אצליח לוותר ולהרפות – קרסה, הדיסקט נעלם

רות הנפש הנדרשים יחד עם העובדה שנסיון זה המחיש לי היטב היטב את האומץ ומסי

בכדי ליישם בפועל את 'התיאוריה', שוכנעתי בד בבד שהדבר בכל זאת אפשרי, ולא רק 

אפשרי, אלא משחרר את הנפש מתלות חיצונית ומאפשר אפילו צמיחה חדשה, כמו 

 הוספת פסקה בסיכום המאמר...

כיצד מתמודדים עם מצב חדש? האם מנסים לשחזר את העבר בכל מחיר ולחוש ברע 

כאשר זה לא מתאפשר, או שמא כדאי להרפות מהמצב הישן, לחיות את החיים 

 ואולי לכתוב באמת משהו חדש? – כטרמפיסט, לזרום עם המצב המזדמן

ר"נ ממליץ כמובן על האפשרות השניה, אבל כאן צצות ועולות מספר רב של שאלות 

תפיסות כאלו נוקבות רבות שחובה להידרש אליהן. הנה כמה מהן: האם ניתן ליישם 

מערבי כשלנו שכל כולו בנוי על מצליחנות, בניה אישית, שימור –באופן מלא בעולם הישגי

 – הידע ומודעות אליו; האם באמת ניתן לצאת כנגד המנגנונים החברתיים האדירים הללו

 לצאת נגד עצמנו? אולי עדיף לקבל את המצב ולהשקיע את האנרגיות המקום אחר 

אחר פעם? האם רעיונות אלו אינם באים בסתירה ליכולת לטפח במקום להתאכזב פעם 

ולקדם תלמיד לקראת השגת מטרה כלשהי וגורמים לחוסר רצינות ואחריות; כיצד בפועל 

 ניתן ליצור איזון בין הכוחות הללו?

מובן שלשאלות אלו אין פתרון קסם, ובמסגרת זו לא נוכל לדון עליהן ברצינות הראויה. 

י, ניתן בכל אופן לקחת מרעיונות אלו אותם ניסיתי להציע כאן מבלי ברם, לעניות דעת

מעט אור גם אל המסגרות המוכרות שלנו כפי שהן,  – להעביר עליהן את שבט הביקורת

וכפי שלימד אותי הנסיון עם אבדן הדיסקט. על כל פנים, נראה, שר"נ היה ממליץ בין 

 

 :ספרבתוך הוכיבוש היצר ראה מאמרו של הרב שג"ר 'צניעות ובושה', רעיון זה בהקשר של צניעות . 40

 כתנות אור, הוצ' מכון מופת, תש"ס.
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ריקוד שהרגלים מתרוממות בו מעל השאר פשוט לרקוד, ובמובן הפשוט של המילה. בכל 

פני הקרקע, מנשבת הרוח באיכות כזו או אחרת. עצם רוח השמחה שנותנת באדם חיים 

 .ים לקלים יותר. תרתי משמעבאופן התשתיתי ביותר, כבר הופכת את החי
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