 | 2 4 8ו תיש אנ י ר ו ח | שמ ו ת

ציפוי מבית ומחוצ
תוכו כברו
העדּות שהיו בו .פרשת
ארונ הברית נקרא גמ בשמ  ,ÃĦđďĞĐ ěđĤČÃעל שמ לוחות ֵ
 ,ÃĦďĂ Ğý ĐĀ ěėă ÿ ĥø Ĉ ĚÃבתיאור
תרומה פותחת את ציווי מלאכת בניית המשכנ ,המכונה ü
.ÃĦđďĞĐ ěđĤČÃ
הארונ עצמו היה עשוי עצ ומצופה זהב .בעניינ זה מדגישה התורה:

.Ã...đă ăĜĠþ ă Ģÿ Ħăø ġđă ēĚü đă Ħĕü čă ÿ Ěü ,Ĥ āđĐĔĀ čĐĀ ĒĀ āđĦāČ ĦĕĀ Ġü ă Ģü đÃø

)שמות כה ,יא(

 Ãġđă ēĚü đă Ħĕü čă ÿ ĚÃכלומר ,פנימ הארונ וחיצוניותו היו זהימ .כאנ וכאנ היה ציפוי של
ü
זהב טהור .מכאנ מDיקה הגמרא מDקנה מאוד משמעותית:

Ħĕü čă ÿ ĚÅü :ĤĚČĜĥ ,ęėē ďĕĚĘĦ đĜĕČ ÅđĤčė đėđĦÅ ěĕČĥ ęėē ďĕĚĘĦ Ęė :ČčĤ ĤĚČÃ
)יומא עב(:
.ÃÅđă ăĜĠþ ă Ģÿ Ħăø ġđă ēĚü đă
כוונת רבא לומר ,שתלמיד חכמ אמור לייצג את התורה .אמ אינ בו יושר פנימי
ויראת שמימ אמיתית ,אינו ראוי לתואר תלמיד חכמ ,ואינו ראוי לשאת את דגל
התורה ולשמש כמנהיג ומורה דרכ לציבור.
ממשיכה הגמרא ומDפרת:

ĦĜėĐ ĘĞ ĘĚĞ ČđĐđ ,Ħĕč đĘ ěĕČĥ ĕĚ ĘĞ Ęčē :ĤĚđČđ ĒĕĤėĚ ĕČĜĕ ĕčĤ ĐĕĐÃ
)שמ(
.ÃĦĕčĘ ĤĞĥĐ
כלומר אינ טעמ בעיDוק בהופעה חיצונית ,כאשר הפנימיות ריקה מתוכנ.
זאת ועוד.
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העדּות צריכ
שעדּות חייבת להיות נאמנת למציאות המקורית ,ככ ארונ ֵ
כשמ ֵ
להיות נאמנ למה שהוא מייצג.
הפDוק הבא ידגימ את המושג ’תוכו כברו’.

.Ã...ĕĜü ĥý Ĉ čă Ā Ęø ĕă ü đÿ ĕĦăü ĥø Ĉ čÿ ĘĀ ģďþ ĢÃ
þ

)איוב כט ,יד(

 .ÃĕĦăü ĥø Ĉ čÿ ĘĀ ģďþ ĢÃמצד שני ,היה הצדק
כלומר ,הצדק שימש עבורי כבגד חיצוני ,וזהו þ
נטוע בתוכ תוכי ,ואני שימשתי לו כבגד חיצוני ,וזהו ) ÃĕĜü ĥý Ĉ čă Ā Ęø ĕă ü đÃÿהוא לבש אותי כבגד(.
במילימ אחרות ,איוב אומר :הצדק ,שאותו דרשתי כלפי חוצ ,לא היה ַמ ְDוֶ וה לאי
צדק בתוכי פנימה; אלא חיצוניותי שיקפה נאמנה את פנימיותי.
ּומחּוצ ְּת ַצ ֶּפּנּו”.
”מ ַּביִ ת ִ
מה שמפליא הוא ,שהמקור לכל הרעיונ הזה ,הוא הפDוק ִ
לכאורה ,עצמ המושג ’ציפוי’ משדר את ההיפכ הגמור .ציפוי הזהב מDתיר את
הפנימ שהוא עצ פשוט! אינ זה ’תוכו כברו’!
כדי להבינ ביטוי זה לעומקו ,נתבוננ בDיפור המעשה הבא המופיע בגמרא.

רבנ גמליאל ורבי יהושע

.ĞĥđĐĕ ĕčĤ ĕĜĠĘ Ččĥ ďēČ ďĕĚĘĦč ĐĥĞĚÃ
.ĦđĥĤ :đĘ ĤĚČ ?Đčđē đČ ĦđĥĤ ĦĕčĤĞ ĦĘĕĠĦ :đĘ ĤĚČ
.Đčđē :đĘ ĤĚČ ?Đčđē đČ ĦđĥĤ ĦĕčĤĞ ĦĘĕĠĦ :đĘ ĤĚČ .ĘČĕĘĚĎ ěčĤ ĕĜĠĘ Čč
ĕĘĞč đĝĜėĕĥ ďĞ ěĦĚĐ :đĘ ĤĚČ ?ĦđĥĤ ĕĘ ĤĚČ ĞĥđĐĕ ĕčĤ ČđĘĐđ :đĘ ĤĚČ
) ěĕĝĕĤĦתלמידי חכמימ המתמודדימ בהלכה כגיבורימ בשדה הקרב( .ĥĤďĚĐ ĦĕčĘ
]כלומר ,רבנ גמליאל הקפיד שההלכות הנקבעות בבית המדרש תהיינה אחידות לכולמ,
ולא שכל חכמ יפDוק כראות עיניו[.

?Đčđē đČ ĦđĥĤ ĦĕčĤĞ ĦĘĕĠĦ :ĘČĥđ ĘČđĥĐ ďĚĞ ,ěĕĝĕĤĦ ĕĘĞč đĝĜėĜĥė
) ĘČĕĘĚĎ ěčĤ đĘ ĤĚČשהיה נשיא הDנהדרינ(.Đčđē :
?ĐĒĐ Ĥčďč ģĘđē ęďČ ĥĕ ęđĘė :ęĕĚėēĘ ĘČĕĘĚĎ ěčĤ ęĐĘ ĤĚČ
) ĞĥđĐĕ ĕčĤ đĘ ĤĚČשהיה אב בית הדינ(!ČĘ :
?ĦđĥĤ ĕĘ đĤĚČ ĖĚĥĚ ČđĘĐđ :đĘ ĤĚČ
) đĘ ĤĚČרבנ גמליאל() Ėč đďĕĞĕđ ĖĕĘĎĤ ĘĞ ďđĚĞ !ĞĥđĐĕ :העד עדות אמת(.
.Å?ĕēĐ ĦČ ĥĕēėĐĘ ĕēĐ Ęđėĕ ĖČĕĐ...Å :ĤĚČđ đĕĘĎĤ ĘĞ ĞĥđĐĕ ĕčĤ ďĚĞ
) đĕĘĎĤ ĘĞ ďĚđĞ ĞĥđĐĕ ĕčĤđ ,ĥĤđďđ čĥđĕ ĘČĕĘĚĎ ěčĤ ĐĕĐכעונש(.Ã...
)ברכות כז(:
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 לומר את מה, חכמ כתלמיד, דרש מכל אחד,נהדרינ5 שהיה נשיא ה,רבנ גמליאל
.שהוא חושב ביושר וללא משוא פנימ
:פרת הגמרא בהמשכ5מ
 ומינו את רבי אלעזר בנ,)אחרי שהורידו את רבנ גמליאל מנשיאותו

ęđĕĐ đĦđČ...Ã

.ĝĜėĕĐĘ ęĕďĕĚĘĦĘ ĦđĥĤ ęĐĘ ĐĜĦĕĜđ ,ēĦĠĐ ĤĚđĥĘ đģĘĕĝ (עזריה לנשיא
ĦĕčĘ ĝĜėĕ ĘČ đĤčė đėđĦ ěĕČĥ ďĕĚĘĦ Ęė :ĤĚđČđ ĒĕĤėĚ ĘČĕĘĚĎ ěčĤ ĐĕĐĥ
.ĥĤďĚĐ
.ĥĤďĚĐ ĦĕčĘ ęĕĘĝĠĝ ĐĚė đĠĝđĦĕĜ ęđĕĐ đĦđČč
?ĘČĤĥĕĚ ĐĤđĦ ĕĦĞĜĚ ęđĘĥđ ĝē ČĚĥ ,ĤĚČ .ĘČĕĘĚĎ ěčĤ Ęĥ đĦĞď ĐĥĘē
.Ĥđēĥ ĤĠČ ęĕČĘĚ ęĕĜčĘ ęĕďė đĚđĘēč đĘ đČĤĐ
.( )החלומ היה להרגעתו בלבדČđĐ Ėė ČĘĥ ,ĦĚČĐđ
ĐĚĘĥ ĦėĝĚđ ,ĐđĥĤĕĠ ČĘĥ (ופקת5 )מĐĕđĘĦ ĐėĘĐ ĐĦĕĕĐ ČĘ ęđĕĐ đĦđČ
(.)שמ כח
.ÃĦđĕđďĞ ĦėĝĚ ČĕĐđ ,ęđĕĐ đĦđČč ĐĤčēĦĜ
 חדש של5ערה שהתחוללה הולידה דפו5 וה,האירוע הזה היה אירוע מכוננ
 את ההוכחה שלנגד עיניו של רבנ גמליאל לא.השתתפות הכול בבית המדרש
:פק העובדה הבאה5 ת,’עמדה טובתו האישית אלא הדאגה לעמ ישראל ולתורת ה

ĦēČ ĐĞĥ đĘĕĠČ ĥĤďĚĐ ĦĕčĚ đĚĢĞ ĞĜĚ ČĘ ĘČĕĘĚĎ ěčĤ ğČÃ
.(מגדולתו והפכ להיות כאחד החכמימ הרגילימ
ČđčĘ ĕĜČ ĐĚ :ęĐĘ ĤĚČ .ĥĤďĚĐ Ħĕčč ęĐĕĜĠĘ ĕĜđĚĞ ĤĎ ĐďđĐĕ Čč ęđĕč đč
.ĘĐģč ČđčĘ ĐĦČ ĤđĝČ :ĘČĕĘĚĎ ěčĤ đĘ ĤĚČ (?? )האמ יקבלו אותי כגרĘĐģč
, )כאנ התנהל ביניהמ ויכוח הלכתי...ĘĐģč ČđčĘ ĐĦČ ĤĦđĚ :ĞĥđĐĕ ĕčĤ đĘ ĤĚČ
.(תיימ בניצחונו של רבי יהושע5שה
ĦČ ĝĕĕĠČđ ĖĘČ ,ČđĐ Ėėđ ĘĕČđĐ :ĘČĕĘĚĎ ěčĤ ĤĚČ .ĘĐģč ČđčĘ đĐđĤĕĦĐ ďĕĚ
 )רבנđĘ ĤĚČ .ēĕĠĚ ęĕĤđēĥ đĦĕč ĕĘĦđė ĦČ ĐČĤ ,đĦĕčĘ ĞĕĎĐĥė .ĞĥđĐĕ ĕčĤ
ĤĚČ .( )מלאכתכ בעשיית פחמימĐĦČ ĕĚēĠĥ ĐĦČ ĤėĕĜ ĖĦĕč ĕĘĦđėĚ :(גמליאל
,ĐĔĕĜĤčģ ĐĦČĥ ĐĜĕĠĝĘ ĐĘ ĕđČđ đĝĜĤĠ ĐĦČĥ ĤđďĘ đĘ ĕđČ :( )רבי יהושעđĘ
ęĐ ĐĚčđ ęĕĝĜĤĠĦĚ ęĐ ĐĚč ęĕĚėē ĕďĕĚĘĦ Ęĥ ęĤĞĢč Ğďđĕ ĖĜĕČĥ
()שמ
.ÃęĕĜđĒĕĜ
)למרות שירד
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ניתוח והעמקה
לכאורה נראה שהויכוח פרצ על רקע השאלה ,האמ תפילת ערבית היא רשות או
חובה; אכ מאחורי הקלעימ ,נ@ב ויכוח על עניינ אחר לגמרי.
רבנ גמליאל הציב תנאי י@ודי בפני כל מי שרוצה לבוא וללמוד בבית המדרש.
התנאי היה ,שכל תלמיד יהיה ’תוכו כברו’ .כלומר ,שהתלמיד יהיה ברמה גבוהה
מאוד של יושר ואמינות עוד לפני כני@תו לבית המדרש.
רבי יהושע חשב אחרת .לדעתו לימוד התורה מדריכ ומכוונ את התלמיד ,ואינ
צורכ להבטיח ,שעוד לפני שייכנ@ לבית המדרש יועמד במבחנ האמינות .מבחנ
כזה ,עלול ל@גור בפני מאות תלמידימ פוטנציאליימ את השער ללימוד התורה.
רבנ גמליאל ,ביקש לְ לַ ֵּמד תלמידימ איכותיימ .רבי יהושע ,ביקש ללמד לַ ּכֹל ,בתקווה
שמהמ יֵ צאו יחידי ה@גולה.
כלומר ,הויכוח האמיתי היה על שומר הפתח ,האמ יש צורכ בשמירה או לא .משומ
ככ ,אחרי שהורידו את רבנ גמליאל מנשיאותו ומינו את רבי אלעזר בנ עזריה ,הדבר
הראשונ שעשו חכמי בית המדרש היה ל@לק את שומר הפתח.
זו בדיוק הייתה ה@יבה להקפדה של רבנ גמליאל .אנו מדמיינימ אותו אומר לרבי
יהושע :איכ זה ייתכנ שאני מציב שומר שימנע מתלמיד שאינ תוכו כברו מלהיכנ@
לבית המדרש ,בעוד שאתה  -רבי יהושע ,אב בית הדינ ,מראה דוגמא שלילית
לתלמידימ? מחוצ לכותלי בית המדרש ,אתה מורה לתלמידימ :תפילת ערבית
רשות .ואילו כאנ  -בתוכ בית המדרש ,אתה משנה את גִ ר@תכ ואומר ,שאינ מי
שחולק על עמדתי המחייבת את תפילת ערבית .אתה אינכ ממלא את התנאי
הי@ודי של ’תוכו כברו’!
הגמרא ממשיכה ומ@פרת ,שרבנ גמליאל חלמ חלומ .בחלומו ,כדימ לבנימ רבימ
מלאימ אפר שחור .פירושו של דבר הוא ,שכל התלמידימ שניתו@פו באותו היומ,
אינ ’תוכמ כברמ’ ,כשמ שהכדימ הלבנימ אינמ משקפימ את מה שיש בתוכמ.
החלומ הזה הרגיע אותו.
חלומו של רבנ גמליאל בא בעקבות חששו ,שהמבחנימ שהוא ערכ אינמ משקפימ
את האמת ,ואולי הוא מחמיצ הזדמנויות בקבלת תלמידימ רבימ כלבבו .חכמי
ממ ֶ@ר החלומ ,באומרמ ,שכל הופעת החלומ
הגמרא חולקימ על מה שמשתמע ֶ
לרבנ גמליאל ,הייתה אכ ורק בכדי להניח את דעתו ,ולא מפני שהאמת ככ .הגמרא
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מציינת ,שמ5פר 5פ5לי התלמידימ שניתו5פו באותו היומ לבית המדרש נע בינ
ארבע מאות לשבע מאות ,ובאותו היומ נתחברה מ5כת עדויות.
מעניינ מאוד ,שדווקא באותו היומ נתחברה מ5כת שכל כולה ֵעדּויֹות שנתקבלו
העדּות עומדת הנאמנות .מאות או אלפי תלמידימ עלומימ נו5פימ
להלכה .בי5וד ֵ
לא שיבשו את האמת שהתבררה באותו היומ:

.ÃĕĦü Ġþ ă ĦĚĕÿ ėă ü ēø Ěÿ ĐĜĀ ĚĀ Čù Ĝþ ÅĐ Ħđă ďĞ...Ã
ý

)תהילימ יט ,ח(

5וגיה זו של עדות נאמנה למקור קשורה ל5וגיית ’תוכו כברו’; וקשורה לתורה
 .Ãđă ăĜĠþ ă Ģÿ Ħăø ġđă ēĚü đă Ħĕü čă ÿ ĚÃכלומר ,הארונ מייצג
הגנוזה בארונ העדות ,שעליו נאמר ü
נאמנה את התורה שבתוכו.

האמת הפנימית
ננתח גמ את המשכו של ה5יפור:

ęĕĤđēĥ đĦĕč ĕĘĦđė ĦČ ĐČĤ ,ĞĥđĐĕ ĕčĤ ĦČ ĝĕĕĠĘ ĘČĕĘĚĎ ěčĤ ĖĘĐĥėÃ
) .ÃĐĦČ ĕĚēĠĥ ĤėĕĜ ĖĦĕč ĕĘĦđėĚ :đĘ ĤĚČ .ēĕĠĚעושה פחמימ(
בתגובתו ,מכה רבי יהושע בשבט לשונו בעצמה רבה:

Ğďđĕ ĖĜĕČĥ ,ĐĔĕĜĤčģ ĐĦČĥ ĐĜĕĠĝĘ ĐĘ ĕđČđ đĝĜĤĠ ĐĦČĥ ĤđďĘ đĘ ĕđČÃ
Ã!ęĕĜđĒĕĜ ęĐ ĐĚčđ ęĕĝĜĤĠĦĚ ęĐ ĐĚč ,ęĕĚėē ĕďĕĚĘĦ Ęĥ ěĤĞĢč
כלומר ,אתה רבנ גמליאל ,מדקדק ובוחנ כל תלמיד שבא ללמוד ,אמ ’תוכו כברו’.
מדוע אינכ בודק איכ המ חיימ ובמה המ מתפרנ5ימ? מדוע אינכ בודק את
המתרחש בתוכ ביתמ? הנה הדוגמה לפניכ :אני ,אב בית הדינ ,מתפרנ 5בצער
ובעוני מעשיית פחמימ .מדוע אינכ נכנ 5אל תוכ ביתו של כל אחד מתלמידיכ
בכדי לבחונ במה אפשר לעזור לפרנ5תו? כמנהיג וכקברניטְּ ,בדֹוק בבקשה את
האמת העלובה ,החבויה מאחורי אב בית הדינ )רבי יהושע( ,שהעמדת אותו על
רגליו וביישת אותו ברבימ!
מצד שני ,א5ור לנו להתעלמ ִמּגַ ְדלּות נפשו של רבנ גמליאל .למרות שהעבירו אותו
מנשיאותו ,המשיכ רבנ גמליאל להיכנ 5לבית המדרש ולהשתתפ בדיונימ כחבר מנ
השורה .הוא אפילו ניהל ויכוח שווה בשווה מול רבי יהושע.
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עובדה זו מעידה ,כי לנגד עיניו של רבנ גמליאל לא עמד כבודו האישי ,כי אמ
שמירה על כבוד הנשיאות.
נשימ לב לדבריו” :שמא ח %ושלומ מנעתי תורה מישראל?”!

ציפוי  -אמת ושקר
כאנ המקומ לבירור יHודי .האמ באמת צריכ האדמ להיות שקופ ,תוכו כברו? האמ
צריכ לבטא את כל מה שחושבימ? האמ אHור לשמור Hוד?
במילימ אחרות ,אמ הציפוי הוא שלילי ,כיצד נHביר את הפHוק הבא:

ĉ Ğÿ ĕă ÿ đÃÿ
?Ãęĥý Ĉ čă ü Ęø ĕă ÿ đÿ Ĥ āđĞ Ħ āđĜĦø ėă Ā āđĦă ĥø Ĉ Čü Ęø đă ęďĀ ČĀ Ęø ęĕĐāü ĘąČù ÅĐ ĥ

)בראשית ג ,כא(

השאלות הנ רבות.
האמ בני אדמ צריכימ ללכת ללא לבוש כדי להדגיש שתוכמ כברמ?
האמ משה רבנו לא עשה כהוגנ כאשר שמ על פניו מHווה?
מה נאמר על העננ שכיHה את הר Hיני בזמנ גילוי השכינה?
לאור שאלות אלו ,יש צורכ לחלק בינ שני Hוגימ של ציפוי.
אמ הציפוי נועד להגנה על התוכנ הפנימי ,או הגנה על הHובבימ מעוצמתו של
התוכנ הפנימי ,הרי שהוא חיובי ואפ חיוני ואמיתי.
אכ אמ הציפוי נועד לשמ הטעיה ,אז הוא שלילי .אHור שחליפה חיצונית מפוארת
תכHה על מידות פנימיות מקולקלות.
בכלי המשכנ ,תפקיד ציפוי הזהב היה להגנ על העצ שלא ירקב .הזהב היא מתכת
אצילה שאינה נאכלת בשיני הזמנ .אמ ציפוי הזהב בארונ הברית היה כדי ליצור
הּפנִ ימ? הרי משעה שהונחה
רושמ של יופי בלבד ,מדוע היה צריכ לצפות גמ את ְ
הכפורת על הארונ ,אHור היה לפותחה עד עולמ ,ואיש לא יוכל לראות את ְּפנִ ימ
הארונ!
מנ המשכנ נעבור לגופ האדמ.
תפקיד העור הוא להגנ על הגופ מפני חדירת חיידקימ ווירוHימ מבחוצ ,ולא ליצור
רושמ חיצוני של יופי בלבד.
מגופ האדמ נעבור להר Hיני.
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העננ כי:ה את ההר כדי להגנ על בני ישראל מפני מראה כבוד ה’ ,ומשה רבנו שמ
על פניו מ:ווה כדי להגנ על בני ישראל מפני האור שקרנ מפניו.
בחזרה לרבי יהושע ורבנ גמליאל.
רבי יהושע לא רצה להתבטא בפומבי מול כל חכמי ה:נהדרינ ולומר ,שתפילת
ערבית היא רשות ,נגד דעתו של הנשיא .רבנ גמליאל הנשיא כבר הביע את עמדתו,
ומשומ כבוד הנשיאות לא ראוי לחלוק עליו בגלוי.
כאנ המקומ לציינ ,כי :דר הדיונ בדיני נפשות הוא ,שמתחילימ לשמוע את חוות
דעתמ של דייני ה:נהדרינ מנ הקטנ אל הגדול ולא להיפכ .הנוהל הזה נעשה ,בכדי
לאפשר לכל אחד להביע את עמדתו באופנ חופשי ,מבלי לחשוש פנ יחלוק על
הגדול ממנו.
אמ היה רבנ גמליאל שואל לדעתו של רבי יהושע לפני שהביע הוא את עמדתו,
בודאי היה שומע שתפילת ערבית היא רשות! הבעיה הייתה ,שרבנ גמליאל הביע
ראשונ את דעתו ,ובככ ח:מ את רבי יהושע מלהביע דעה חולקת.
לכל זה התעורר רבנ גמליאל בעקבות מה שקרה בהמשכ.
אחרי שרבנ גמליאל הועבר מנשיאותו ,התעורר בבית המדרש עוד ויכוח בנוכחות
רבנ גמליאל .כאנ רבי יהושע אינו מה ::מלחלוק על רבנ גמליאל ,ולומר לגר
העמוני שרשאי הוא לבוא בקהל! אז הבינ רבנ גמליאל ,שבפעמ הקודמת שמר
רבי יהושע על כבוד הנשיאות ומשומ ככ נמנע מלחלוק עליו ,ולא מפני שאינ תוכו
כברו.

דובר אמת בלבבו
בכל בוקר אנו מבטאימ בתפילה את רצוננו להימנות על אלו ש’תוכמ כברמ’:

.ÃđččĘč ĦĚČ Ĥčđďđ ĦĚČĐ ĘĞ ĐďđĚđ ĕđĘĎčė ĤĦĝč ęĕĚĥ ČĤĕ ęďČ ČĐĕ ęĘđĞĘÃ
א:ור שנהיה בינ אלה שישעיהו הנביא מלגלג עליהמ:

Ĥĥ
) Ħ āđ ăĜĎă ÿ Đÿ ĘČþ ęĕĤü Đú Ĕÿ ă Ěüă Đÿ đø ęĕĥü Ĉ ďøă ģÿ Ħø Ěüă ĐÃÿשומרימ על ניקיונמ החיצוני(ĉ ÿ čă ø ĕĘý ėāø Č ...,
)ישעיהו :ו ,יז(
) Ĥčă Ā ėø Ğÿ ĐĀ đø ġģþ ĥþ ă Ĉ Đÿ đø ĤĕĒü ēú Đÿרקובימ מבפנימ(.Ã...
בכל זאת ,הכתוב משבח את אלו היודעימ לשמור :וד ולא לגלותו:

.ÃĤčĀ ďĀ Đĝþă ėÿ Ěø ēÿ đă Ĥ ěĚÿ Čù Ĝþ đ...Ã
ø

)משלי יא ,יג(
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ועלינו להיזהר ממה שהזהירה אותנו התורה:

Ã...ĖĕĀ Ěþă Ğÿ čă ø Ęĕėü ĤĀ Ėø Ęý Ħý ČāĘÃ
כי ) Ã...ď āđĝă ĐĘă þ Ďÿ Ěø Ęĕėü ĤĀ Ėø Ęý āđĐÃמשלי שמ(

)ויקרא יט ,טז(

שמירת Dוד היא פעולה הגנתית ,ואינה פעולה המכוונת להטעיה.
איכ כל זה מתחבר עמ המחלוקת שהייתה בינ רבנ גמליאל ובינ רבי יהושע על
תפילת ערבית ,בשאלה אמ היא רשות או חובה?
תפילות שחרית ומנחה המ שני קצותיו של היומ המגולה .המ מDמלימ את הצד
החיצונ .תפילת ערבית היא בלילה המכוDה ,והיא מייצגת את הצד הפנימי החבוי.
השאלה שנשאלה היא ,האמ מעמד תפילת ערבית צריכ להיות כשחרית ומנחה?
במילימ אחרות ,האמ יש להקפיד על ’תוכו כברו’?

ויכוח קדומ
ויכוח זה בינ רבנ גמליאל לרבי יהושע ,על ַא ַּמת המידה לקבלת תלמידימ ,נעוצ
בויכוח קדומ בינ בית שמאי לבית הלל.
במDכת אבות נאמר:

) ęĐ...Ãאנשי כנDת הגדולה( đďĕĚĞĐđ ,ěĕďč ęĕĜđĦĚ đđĐ ,ęĕĤčď ĐĥđĘĥ đĤĚČ
)אבות א ,א(
.ÃĐĤđĦĘ Ďĕĕĝ đĥĞđ ,ĐčĤĐ ęĕďĕĚĘĦ
מDכת אבות דרבי נתנ ,מלמדת אותנו מעט על הרקע להוראה זו של ”והעמידו
תלמידימ הרבה”:

) ĐĜþ ĥø Ĉ ĕü ĘČ :ęĕĤĚđČ ĕČĚĥ ĦĕčÃיְ לַ ֵּמד( ĦđčČ ěčđ đĕĜĞđ ęėē ČđĐĥ ĕĚĘ ČĘČ ,ęďČ
)פרק ב ,הלכה ט(
)מיוח.ÃĤĕĥĞđ (D
כלומר  4קריטריונימ:
 .1חכמה  -להבינ את התורה.
 .2עניו  -מידות טובות.
 .3בנ אבות  -זכות אבות.
 .4עשיר  -שיוכל לשבת וללמוד בלי דאגות פרנDה.
ללא כל Dפקַ ,רפ )משוכה( הקבלה הזה הוא גבוה מאוד.
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בית הלל חולקימ לחלוטינ על בית שמאי:

) ĐĜĥĕ ęďČ ,Ęā ăėĘÿ :ęĕĤĚđČ ĘĘĐ ĦĕčÃלכל מי שמעוניינ ללמוד(đĕĐ ęĕĞĥđĠ ĐčĤĐĥ .
.ÃęĕĤĥėđ ęĕďĕĝēđ ęĕģĕďĢ ęĐĚ đČĢĕđ ĐĤđĦ ďđĚĘĘ đčĤģĦĜđ ,ĘČĤĥĕč ęĐč
)שמ(

כלומר ,מהותו של הויכוח היה ,האמ צריכ להבטיח מראש מידות נעלות ותכונות
נדרשות )כדעת בית שמאי( ,או שנאפשר לתהליכ הפנימי של לימוד התורה ,לבצע
לע ֵּדנ את מידותיו של
זאת במקומנו )כדעת בית הלל(; דהיינו ,לCמוכ על כוח התורה ַ
התלמיד ולהדריכ אותו בדרכי האמת והיושר.
Cילוק שומר בית המדרש היווה איתות ברור ,שדעת חכמי אותו דור הייתה כדעת
בית הלל ,ולא כרבנ גמליאל שהחמיר כבית שמאי.

