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גבול האמונה והביטחונ )א(
על הגבול בינ האמונה והביטחונ בה’ לבינ מאמצ אנושי טבעי
ְונָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרצ יְ בּולָ ּה
אמנמ גמולי השכר והעונש על הליכה או אי־הליכה בדרכ ה’ מפוזרימ בכל התורה
כולה ,אכ פרשת בחוקותי נותנת להמ מקומ מרכזי:

ęĦăþ čø ĥĕ
ÿ Ĉ đü ...Đă ĘĀ đă čĕø ġĤþ ČĀ ĐĀ ĐĜĀ Ħø ĜĀ đø ,ęĦăĀ Ğü čă ø ęėĕþ Ěý ĥø Ĉ Ďü ĕĦăü Ħÿ ĜĀ đø ...đă ėĘý Ħăý ĕĦāÿ ģă ēĂ čă ø ęČÃü
) .Ãęėþ Ģø Ĥø Čÿ čă ø Ĥā čĞú Ħÿ ČāĘ čĤþ ēþ đø ...ġĤþ ČĀ čă Ā ę āđĘĥĀ Ĉ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ đø ...ęėþ Ģø Ĥø Čÿ čă ø ēĔÿ čþ ĘĀויקרא כו ,ג-ו(
בבואנו לנתח את ההתחייבויות שהתורה נתנה למי שהולכ בדרכי ה’ ,נמצא כי
המדובר הוא בהבטחות המיועדות לעמ ישראל בכללותו ,ולא ליחיד עובד ה’.
זאת ועוד.
העובדה שארצ ישראל שזורה כמעט בכל הברכות או הקללות ,רומזת לככ שפרשה
מכוונת לעמ ישראל בארצו ,ולא לכל יחיד ויחיד בכל מקומ בו הוא מתגורר.
זו ֻ
את ההבחנה הזאת מגיש לנו הרמב”נ בפירושו כאנ )פרק כו ,פKוק יא(.
כל זה מלמד ,שאמ כאנ בארצ ישראל יבחר עמ ישראל ללכת בתורת ה’ ,קיימת
התחייבות אלוקית להגנה מלאה ,ולשפע של טובה וברכה בכל התחומימ הרוחניימ
והחומריימ בעולמ הזה ,בינ בדרכ הטבע ובינ בניKימ גלויימ.
אולמ ,אינ כאנ התחייבות כלפי יחיד הדבק בה’ ומקיימ את חוקיו ומצוותיו.
בעקבות הרמב”נ הולכ הרשב”א בתשובותיו )חלק א תשובה תט( ,ומציג את העובדה
שצדיקימ ,חכמימ ובעלי מופתימ כרבי חנינא בנ דוKא וכרבי אלעזר בנ פדת ,היו
עניימ מרודימ אפ על פי שהייתה בת קול מכרזת ואומרת שהעולמ כולו מתקיימ
מכ ָּוונות ליחיד ההולכ בדרכ ה’,
בזכותמ .זה מלמד ,שאינ הבטחותיה של התורה ֻ
אלא לכלל ישראל.

 | 2 0 8ותיש אנ י ר ו ח | ו י קר א

הבנה זו תואמת את הפ1וק הבא:

ăü
.Ã...ġĤþ ČĀ ĐĀ čĤþ ģăþ Ěü ě āđĕčø Čþ Ęďÿă ēø ĕþ ČāĘ ĕėÃ

)דברימ טו ,יא(

ראוי להו1יפ ,כי צדיקימ אלו לא ה1כימו לקבל מתנות ונדבות ולא רצו שאחרימ
יפרנ1ו אותמ .מצד שני ,שקדו ועמלו כל היומ על לימוד התורה .אמ כנ ,מהי הדרכ
שנשארה פתוחה לפרנ1תמ? רק דרכ נ 1על־טבעי .על אלה ואחרימ אמר רבא
במ1כת מועד קטנ )כח ,(.שמזונו של היחיד אינו תלוי בזכותו אלא במזלו.
זו גמ התשובה שהשיב הקב”ה לרבי אלעזר בנ פדתֶ ,ש ִּת ָ ּנה לפני ה’ על גודל צער
פרנ1תו )תרגומ חפשי(:

ďĞ :đĘ ĕĦĤĚČđ ĐÃčģĐ ęĞ ēĕĥąđďč ĕĦĕĕĐ :đĦđČ ęĕĘČđĥĘ ĤĒĞĘČ ĕčĤ čĕĥĐ...Ã
ĖđĠĐČĥ ĖĘ ēđĜ !ĕĜč ĤĒĞĘČ :ĕĘ ĤĚČ ?ĐĒĐ ęĘđĞč ĕĜđĞ Ęĥ ĤĞĢč ĐĕĐČ ĕĦĚ
)תענית כה(.
.Ã...?ĞĠĥ ĦĠđģĦč ďĘđđĕĦĥ ĤĥĠČđ đĦĘĕēĦĚ đĘđė ęĘđĞĐ ĦČ
האמ בכל זאת יש דרכ ליחיד עובד ה’ להתברכ בברכות חומריות בזכות מעשיו
ותפילתו?
התשובה היא חיובית כל עוד זה מתנהל בדרכ הטבע.

בחירה חופשית
אחד הי1ודות החשובימ ביותר שעליו מושתתת הנהגת ה’ בעולמ ,הוא י1וד
הבחירה החופשית:

ĦăĀ Ĥø ēÿ čĀ đă ...ĞĤĀ ĐĀ ĦČþ đø Ħđþ ĚĀă Đÿ ĦČþ đø č āđĔă Đÿ ĦČþ đø ęĕĕă ü ēÿ Đÿ ĦČþ ę āđĕă Đÿ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø ĕĦăü Ħÿ ĜĀ ĐČý ĤÃø
)דברימ ל ,טו; יט(
.ÃĖĀ Ğþ Ĥø Ēÿ đø ĐĦăĀ Čÿ Đĕþ ēø Ħăü ěĞÿ Ěÿ Ęø ęĕĕă ü ēÿ čă ÿ
”ּוב ַח ְר ָּת ַּב ַחּיִ ימ” נשמע כציווי ,אינ הדבר כנ אלא בגדר עצה טובה
למרות שהביטוי ָ
בלבד; אולי אפילו בקשה ותחינה ,כדברי הכתוב ב1פר דברימ:

) ěĦăý ĕü ĕĚÃüהלוואי( .ÃęĕĚü ĕă Ā Đÿ Ęėă Ā ...ĕĦāü Č ĐČĀ Ĥø ĕü Ęø ęĐþ ĘĀ ĐĒþ ęčĀ čĀ Ęø ĐĕĀ ĐĀ đø

)דברימ ה ,כו(

או כדברי הפ1וק בתהילימ:

.Ãđă ėĘăý Đÿ ĕø ĕėÿ ĤĀ ďø čă ü ĘČý ĤĀ ĥ
) đă ĘÃהלוואי( ĉ ø ĕü ĕĘü Ğÿ Ěāý ĥĈ ĕĚüă Ğÿ

)תהילימ פא ,יד(

מהמ החיימ שה’ מייעצ לנו לבחור בהמ?

.ÃĖĕĀ Ěþ ĕĀ Ėø Ĥāþ Čđø ĖĕĀ ĕă þ ēÿ Čđă Đ ĕėă ü āđč ĐģĀ čø ďĀ Ęø đă āđĘāģčă ø Ğāÿ Ěĥø Ĉ Ęü ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĦČþ ĐčĀ Đú Čÿ ĘÃ
ø
)דברימ ל ,כ(
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כלומר ,חיי נצח בדבקות בה’.
על מנת שיישמר יEוד הבחירה החופשית ,חייב להיות נתק בינ המעשה של האדמ
לבינ השכר והעונש .אמ המ יהיו צמודימ ,איזו בחירה חופשית אמתית תישאר
בעולמ?
כל אחד יודע שאמ הוא נוגע באש ,ידיו ִּת ָּכוֶ ונָ ה .האמ יש מקומ להעניק שכר למי
שנמנע מנ המעשה הנואל והמטופש הזה?
זהו הטעמ ,שלא תיתכנ הבטחה אלוקית לשכר ועונש ִמּיָ דיימ וחד משמעיימ על
מעשה האדמ לטוב או לרע .לא כנ לכלל עמ ישראל .כאנ ,ההבטחות האלו הנ
ברות ביצוע מבלי לפגוע בבחירה החופשית של היחיד.
כיצד?
ניקח לדוגמה את עמ ישראל במדבר .למרות שהיה תחת השפעת הנהגה על
טבעית ,בכל זאת לא נמנעו היחידימ מלחטוא פעמ אחר פעמ.
גמ הכניEה לארצ ישראל שהייתה מלֻ ווה בניEי ניEימ  -כגונ בקיעת מי הירדנ
ויִ ּבּושֹו בעונת השיא שבה הוא עולה על גדותיו ,או כגונ נפילת חומותיה הבצורות
של העיר יריחו כתוצאה מהקפות ותקיעה בשופרות  -לא מנעה מעכנ בנ זרח
למעול בחרמ ולקחת לאהלו כEפ ובגדימ משלל יריחו )Eפר יהושע פרק ז(.
כל זה מוכיח ,ששכר ועונש ִמּיָ דיימ לעמ ישראל כולו ,איננו מונע מנ היחיד את
הבחירה החופשית.
על פי עיקרונ זה ,אמ לא תהיה זיקה תודעתית בינ המעשה לבינ הגמול ,ניתנ יהיה
לתגמל את היחיד על צדקותו.
אמור מעתה ,יחיד העובד את ה’ באמונה ועוEק לפרנEתו בעבודה ובמEחר ,אפשר
שיעניק לו ה’ גמול טוב וברכה בעEקיו .הנימוק הוא ,שהבריות יקשרו את הצלחתו
וכשרונותיו ולאו דווקא לצדקותו .כללו של דבר ,שכר בדרכ הטבע שומר
לזריזותו ִ
על עיקרונ הבחירה החופשית.
באופנ זה יתפרשו דברי הרמב”נ בפרשתנו:

ÅĖĀ čă þ Ĥø ģăü Ěü ĐĘĀ ēú Ěÿ ĕĦāü Ĥĝü Đú đÿ ,ĖĕĀ Ěĕþ Ěý ĦČþ đø ĖĀ Ěø ēø Ęÿ ĦČþ Ėø Ĥÿ čý đă ęėĕþ Đāý ĘąČù ÅĐ ĦČý ęĦăþ ďø čÿ Ğú đÅÃÿ
)שמות כג ,כה( ďĕēĕĘ đĘĕĠČ ęĐđ ĞčĔĐ ĖđĦč ęĕĤĦĝĜ ęĕĝĕĜ ęĐ đĘČĐ ęĕĝĕĜĐ -
)רמב”נ ויקרא כו ,יא(
.ÃÅĐ ďčđĞ ČđĐĥ
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ְּב ָכל ַמ ַע ֵשה יָ ְדָכ
וימ/ הדרכ להוציא לפועל את ברכת ה’ בתחומ מ,קנה אליה הגענו/על פי המ
.וקה באותו תחומ/תהיה באמצעות תע
’ ה,חר/וקו במ/ אדמ שעי. יזכה לברכת ה’ בשדהו,תו בחקלאות/אדמ שפרנ
 יזכה להשראה פותחת אפיקימ,באמנות
ָ וקו/ מי שעי.חרו/יצליחהו בניהול מ
.חדשימ
]ולא

וקו בתורה ימצא ברכה בלימודו ובחידושי תורתו/ שמי שעי,אינ צורכ לציינ
.[ה/בהכרח שערי פרנ

: נציג קטע ממדרש תהילימ,קנה זאת/לחיזוק מ

,( )ציטוט מדבריו של אליהו הנביאđĐĕĘČ ĕčď ČĜĦÃ
ěĕČđ ,ČĤģĚ đč ĐĕĐĥ ďēČ ęďČ ĕĜČĢĚ .ęđģĚĘ ęđģĚĚ ĤčđĞ ĕĦĕĕĐ ĦēČ ęĞĠ
ČĚĥ ĕĜČ ČĤĕĕĦĚđ ,ďēČ Ĥčď ĖĕĜĠĘ ĤĚđĘ ĕĜČ ĐĢđĤ !ĕčĤ :ĕĘ ĤĚČ .ĐĜĥĚ đďĕč
.ďĕĠģĦ
.ĐĤđĦ ĕĤčďč ĕĜĘČđĥ ĐĦČ ęČ ,ęđĘĥđ ĝē :đĘ ĕĦĤĚČ
ĉ Ā čă Ā ĘėĀ Ęø ęēþ Ęþ ěĦāý ĜÅ čđĦė ĐĚ ĕĜĠĚ !ĕčĤ :ĕĘ ĤĚČ
ěĦý āđĜÅ čđĦėđ ,( כה, )תהילימ קלוÅĤĥ
?đĚēĘ ĦČ ěĕėĚ ęďČ ěĕČ ĕėđ ,( ט, )שמ קמזÅĐă ĚĀ ēø Ęÿ ĐĚĀ Đý čø Ęü
:ĤĚČĜĥ ,đĕďĕ ĐĥĞĚ ĖĤčĚ ĐÃčģĐđ ,đĕďĕč ĐĥđĞ ęďČ .ġĤČ ĖĤď đĐĒ :đĘ ĕĦĤĚČ
:ĤĚđĘ ďđĚĘĦ ?ĘĔč čĥđĕ ČĐĕ Ęđėĕ .Å...ĖĀ ďø ĕĀ Đĥ
ĉ ý Ğú Ěÿ ĘėĀ čă ø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĖĀ ėø Ĥþ čĀ ĕø ěĞÿ Ěÿ ĘÅø
.( כט, )דברימ ידÅĐĥ
ĉ þ Ğú Ħăÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ĖĀ ďø ĕĀ Đĥ
ĉ ý Ğú Ěÿ ĘėĀ čÅă ø
ĐĞĥ đĚĢĞ ĦČ ĝĜĤĠĘ Ęđėĕ đĜĕČ ,ĐĚėē đĜĚĚ ĐĘĔĕĜĥė .ĐĔđĥĐ ěĚ ďĚĘđ ČĢ...
ÅĐđ ,ğđĞėđ Đĕēėđ ĐĚĐčė ęĕčđĥē ,ĐĞď ęĐĚ ĐĘĔĕĜĥė ,ęďČ ĕĜč Ėė .ĦēČ
()מדרש תהילימ קלו
.ÃęĘđĞ ĕČč ĘėĘ ĦđĜđĒĚ ģĘēĚ
תו מבלי שהוא/ מי שרוצה שה’ יזמנ לו את פרנ:ההוראה במדרש זה היא חריפה
/ ואז יפרנ, הרי הוא כאילו מבקש מה’ ליטול את דעתו ושכלו,וק בדבר מה/יע
!אותו ה’ ככל בהמה ועופ
:וק הזה ונתבוננ בו/נחזור שוב אל הפ

,ĖĕĀ Ĥþ ĞĀ ĥø Ĉ čă ü Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĜĀ ĚĀ Ęø Čÿ ĐĀ đø ę āđĦĕă Ā Đÿ đø ĤĎă ý Đÿ đø ,Ėø ĚĀă Ğü ĐĘĀ ēú Ĝÿ đø ģĘþ ēý āđĘ ěĕČý ĕėă ü ĕđü Ęăý Đÿ ČčĀ đă Ã
.ÃĐĥ
ĉ þ Ğú Ħăÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ĖĀ ďø ĕĀ Đĥ
ĉ ý Ğú Ěÿ ĘėĀ čă ø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĖĀ ėø Ĥþ čĀ ĕø ěĞÿ Ěÿ Ęø ,đă Ğčý ĥ
ĉ Ā đø đă Ęėø ČĀ đø
( כט,)דברימ יד
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התורה איננה מתכוונת לומר ,שבשכר הנתינה ללוי ולגר יו?יפ לכ ה’ ברכה; אלא
כוונתה לומר ,שאמ אתה נותנ לעניימ ולאומללימ ,ה’ יבחר בכ ויברכ אותכ בתו?פת
מרובה מלכתחילה כדי שיהיה לכ ממה לתת להמ .כלומר ,אתה תהפוכ לשליח ה’
המחלק צדקה לנזקקימ.
ככ יהיה גמ פירושו של הפ?וק הבא:

ăü
ĐĒþă Đÿ ĤčĀ ďĀă Đÿ ĘĘÿ Ďø čă ü ĕėă ü , āđĘ ĖĀ Ħăø Ħü čă ø ĖĀ čø čĀ Ęø ĞĤÿ ĕý ČāĘđø , āđĘ ěĦăý Ħăü ě āđĦĜĀ ...ě āđĕčø Čþ ĖĀ čø Đĕþ Đø ĕü ĕėÃ
Ā
Ā
Ā
Ā
)דברימ טו ,ז; י(
.ÃĖďþ ĕĀ ēĘÿ ĥø Ĉ Ěü Ęāėčø đă Ėĥ
ĉ þ Ğú Ěÿ ĘėĀ čă ø ĖĕĐāþ ĘąČù ÅĐ Ėėø Ĥþ čĀ ĕø
גמ כאנ הכוונה היא ,שאמ ה’ רואה שאתה נותנ לעני בלב שמח ,ה’ יברכ אותכ
מראש כדי שיהיה לכ מה לתת; אמור מעתה ,ה’ ימנה אותכ שליח ,ויפקיד בידכ את
החלק הנו?פ שה’ מייעד אותו לעניימ דרככ.
עד כאנ הנחנו י?וד איתנ להבנה ,שה’ שולח את ברכתו בדרכ מעשה ידיו של
האדמ; כלומר ,התערבות ה’ הינה בדרכ נ?תרת שהיא דרכ הטבע .כמו כנ התבאר,
שבאופנ זה אינ ?תירה לעיקרונ הבחירה החופשית ,מפני שאפשר לייח? את
ההצלחה לזריזות ולכישרונ ולאו דווקא לגמול טוב מאת ה’.
כאנ נשאלת השאלה:
מהו המינונ ביח? בינ השתדלות האדמ בדרכ הטבע לבינ אמונתו ובטחונו בה’?

והגית בו יוממ ולילה
הדיונ ייפתח בהבנת המחלוקת במ?כת ברכות בינ רבי ישמעאל לבינ רבי שמעונ
בר יוחאי:

) ÅĖĕĀ Ġü ă Ěü ĐĒþă Đÿ ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĤĠþ ĝý ĥĈ đă ĚĕĀ ČāĘÅ :čđĦė ,ěĜčĤ đĜĦÃיהושע א ,ח(ęĕĤčď Ęđėĕ .
?ěčĦėė
Ā
) ÅĖĜþ ĎĀ ďø ĦăĀ Ġø ĝÿ ČĀ đÅø :ĤĚđĘ ďđĚĘĦדברימ יא ,יד( ĕčĤ ĕĤčď ,ġĤČ ĖĤď ĎĐĜĚ ęĐč ĎĐĜĐ -
.ĘČĞĚĥĕ
ĦĞĥč ĤĢđģđ ,ĐĥĕĤē ĦĞĥč ĥĤđē ęďČ ĤĥĠČ :ĤĚđČ ĕČēđĕ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤ
?ĐĕĘĞ ČĐĦ ĐĚ - ĐĤđĦ ?!ēđĤĐ ĦĞĥč ĐĤđĒđ ,Đĥĕď ĦĞĥč ĥďđ ,ĐĤĕĢģ
,ęĕĤēČ ĕďĕ ĘĞ ĦĕĥĞĜ ěĦėČĘĚ ,ęđģĚ Ęĥ đĜđĢĤ ěĕĥđĞ ĘČĤĥĕĥ ěĚĒč ČĘČ
) Å...ęėþ ĜČāישעיה ?א ,ה(.
ø Ģ đă ĞĤĀ đø ęĕĤü ĒĀ đă ďĚø ĞĀ đÅø :ĤĚČĜĥ
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,ěĚĢĞ ĕďĕ ĘĞ ĦĕĥĞĜ ěĦėČĘĚ ,ęđģĚ Ęĥ đĜđĢĤ ěĕĥđĞ ĘČĤĥĕ ěĕČĥ ěĚĒčđ
.ęĐĕďĕ ĘĞ ĦĕĥĞĜ ęĕĤēČ ĦėČĘĚĥ ČĘČ ,ďđĞ ČĘđ .ÅĖĀ Ĝþ ĎĀ ďø ĦăĀ Ġø ĝÿ ČĀ đÅø :ĤĚČĜĥ
) ÅĖĕĀ čþ ĕāø Č ĦČþ ĦăĀ ďø čÿ ĞĀ đÅø :ĤĚČĜĥדברימ כח ,מח(.
ěč ěđĞĚĥ ĕčĤė đĥĞ ĐčĤĐđ ,ěďĕč ĐĦĘĞđ ĘČĞĚĥĕ ĕčĤė đĥĞ ĐčĤĐ ,ĕĕčČ ĤĚČ
)ברכות לה(:
.Ãęďĕč ĐĦĘĞ ČĘđ ĕČēđĕ
להבנת המחלוקת וניתוחה ,נשוב ונתרכז במקורותיה.
בפרשת  ÃĞđĚĥ ęČ ĐĕĐđÃשאנו אומרימ פעמיימ בכל יומ ,מתארת התורה את
הגמול הטוב לעמ ישראל ההולכ בדרכ ה’ ,באופנ הבא:

,ĥĈ āđģĘø Ěÿ đă ĐĤþ āđĕ āđĦă Ğü čă ø ęėþ Ģø Ĥø Čÿ ĤĔÿ Ěø ĕĦăü Ħÿ ĜĀ đø ...ĕĦÿ āđĢø Ěü ĘČþ đă ĞĚø ĥø Ĉ Ħăü Ğāÿ ĚĥĀ Ĉ ęČü ĐĕĀ ĐĀ đÃø
)דברימ יא ,יג-יד(
.ÃĖĀ Ĥþ ĐĀ Ģø ĕü đø ĖĀ ĥāø Ĉ ĤĕĦü đø ĖĀ Ĝþ ĎĀ ďø ĦăĀ Ġø ĝÿ ČĀ đø
בביטוי  ,ÃĖĀ Ĝþ ĎĀ ďø ĦăĀ Ġø ĝÿ ČĀ đÃøישננ שתי בשורות טובות:
 .1ה’  -שהוא מלכ העולמ והכל שלו  -מעניק לכ בעלות על התבואה.
 .2ה’ יזכה אותכ באיCופ התבואה שעמלת בה וגידלת אותה.
נחדד זאת באמצעות הפCוקימ הבאימ המציגימ את ההיפכ ,כלומר ,בזמנ שישראל
מפנימ עורפ לה’:

.Ã... āđĦă Ğü čă ø ĕĜü ĎĀ ďø ĕĦăü ēø ģÿ ĘĀ đø čđă ĥĈ ČĀ ěėý ĘÃ
Ā .1
.ÃĐčă þ Ĥø Čÿ ĐĀ đă ăĜĘþ ĝø ēø ĕÿ ĕėă ü ğāĝČù Ħăþ ĔĞÿ Ěø đă ,Đďþ ĥ
ĉ Ā ă Đÿ ČĕĢü āđĦă čĤÿ ĞĤÿ ĒÃþ .2

)הושע ב ,יא(
)דברימ כח ,לח(

 ÃĕĜĎďÃ - 1ולא דגנכ - 2 .לא תזכה לאCופ את התבואה הביתה.
הביטוי  ÃĖĀ Ĝþ ĎĀ ďø ĦăĀ Ġø ĝÿ ČĀ đÃøמבטא תבואה שגדלה בשדה שבו חרשת וזרעת ,וזוהי ברכת
ה’ להולכימ בדרכיו .מכאנ משמע ,שהאדמ צריכ לעשות את כל הפעולות הטבעיות
של העבודה בשדה כדי להתברכ.

כיצד זה יתיישב עמ הפCוק Ã...ĐĘĀ ĕø Ęÿ đĀ ęĚĀ āđĕ āđ ăč ĦĕĀ Ďü ĐĀ đø ĖĕĀ Ġü ă Ěü ĐĒă þ Đÿ ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĤĠþ ĝý ĥĈ đă ĚĕĀ ČāĘÃ
)יהושע א ,ח(?
משיב רבי ישמעאל ואומר ,ÃġĤČ ĖĤď ĎĐĜĚ ęĐč ĎĐĜĐÃ :כלומר ,עליכ לשלב עמ
לימוד התורה את עמל הפרנCה והדאגה לקיומ היומ־יומי .על פי זה ÃĐĘĀ ĕø Ęÿ đĀ ęĚĀ āđĕÃ
פירושו ,קביעות זמנ ללימוד ביומ וקביעות זמנ ללימוד בלילה ללא הגדרת משכ
הזמנ .רבי ישמעאל אינו מפרט את היח Cהמדויק בינ תורה למלאכה.
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על פי תגובתו ,גמ התנא רבי שמעונ בר יוחאי מAכימ לעיקרונ של רבי ישמעאל ,אכ
שואל את השאלה שהיא כל ככ טבעית ומתבקשת:
אמ אדמ יחרוש בשעת חרישה ,יזרע בשעת זריעה ,יקצור בשעת קצירה ,ידוש
בשעת דישה ויזרה בזמנ הרוח; תורה  -מה תהא עליה? האמ יישאר זמנ פנוי
להגות בתורה כפי שצריכ?
אמ כנ ,מה מציע רבי שמעונ?

) ęđģĚ Ęĥ đĜđĢĤ ęĕĥđĞ ĘČĤĥĕĥ ěĚĒčÃהקב”ה(ĕďĕ ĘĞ ĦĕĥĞĜ ěĦėČĘĚ ,
) Å...ęėþ ĜČāישעיה Aא ,ה(.Ã
ø Ģ đă ĞĤĀ đø ęĕĤü ĒĀ đă ďĚø ĞĀ đÅø :ĤĚČĜĥ ,ęĕĤēČ
כלומר ,הביטוי  ÃĖĀ Ĝþ ĎĀ ďø ĦăĀ Ġø ĝÿ ČĀ đÃøמבשר שבAופו של דבר ייאAפ הדגנ אל ביתכ; אמ
 - ÃĐĘĀ ĕø Ęÿ đĀ ęĚĀ āđĕ āđ ăč Ħĕללא הפAקה;
זכית ,יהיה זה על ידי אחרימ ,ואז יהיה פירוש Ā Ďü ĐĀ đÃø
אמ לא זכית ,תהיה עבודת השדה על ידי עצמכ.

שבט לוי
למה מתכוונ רבי שמעונ בר יוחאי?
כדי לרדת לAופ דעתו נצטט את הפAוקימ במלואמ:

đă ČĤý ģăĀ Ħăü ÅĐ ĕĜý Đāú ăė ,ęĦăþ Čÿ đø .ęėĕþ Ěý Ĥāø ėđø ęėĕþ Ĥý ėă Ā Čü ĤėĀ Ĝý ĕĜý čø đă ęėþ ĜČā
ø Ģ đă ĞĤĀ đø ęĕĤü ĒĀ đă ďĚø ĞĀ đÃø
)ישעיה Aא ,ה-ו(
.Ã...ęėþ ĘĀ ĤĚý ČĀ ĕý đă ĜĕĐāý ĘąČù ĕĦý Ĥø ĥĀ Ĉ Ěø
כלומר ,יגיע זמנ אחרית הימימ שבו יהיה עמ ישראל כולו במעמד של כוהנימ מול
שאר אומות העולמ .זה מחזיר אותנו אל השקפת התורה על חיי האומה שלנו.
שנימ עשר שבטי ישראל  -מלבד שבט לוי  -קיבלו נחלה בארצ ישראל מתוכ
מטרה לבנות ולנטוע ,להתיישב ולפרוח בארצ ישראל .שבט לוי שלא קיבל נחלה,
תפקידו הוא לשרת בבית המקדש ,להגות בתורה ובנבואה וללמדה לעמ ישראל.
שאר השבטימ נצטוו לפרנ Aאת שבט לוי באמצעות תרומות ומעשרות .באופנ זה,
נוצר חיבור מופלא בינ הכהנ המביא את דבר ה’ יחד עמ שמחת עבודת הקודש
בבית המקדש ,ובינ הישראלי בעל הבית ,הנותנ לו תרומה ומעשר בשמחה ובמאור
פנימ .חיבור נהדר זה מביא אתו את ברכת ה’ לשניהמ.
בא רבי שמעונ בר יוחאי ואומר:
כבר כעת אפשר לעלות אל מדרגה גבוהה זו ,שכל עמ ישראל יהיו ככוהנימ משרתי
ה’ ,כפי שמנבא ישעיהו לאחרית הימימ .בזמנ ההוא יבואו אומות העולמ לארצ
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ישראל כדי לשרת את עמ ישראל מתוכ רצונ ושמחה להידבק בעמ ה’ ולקבל את
.ברכתו
:אלא שהאמורא אביי בא ומעיד את העדות הבאה

ĕČēđĕ Ĥč ěđĞĚĥ ĕčĤė đĥĞ ĐčĤĐđ ,ęďĕč ĐĦĘĞđ ĘČĞĚĥĕ ĕčĤė đĥĞ ĐčĤĐÃ
.Ã( )לא צלחוęďĕč ĐĦĘĞ ČĘđ
.זה אומר שעדיינ לא הגיעה תקופת אחרית הימימ
ק הרמב”מB כפי שפו,גולהB  דבריו של רבי שמעונ בר יוחאי תקפימ ליחידי,עמ זאת
:בהלכות שמיטה ויובל

,đĦđČ đēđĤ ĐčďĜ ĤĥČ ęĘđĞ ĕČč ĘėĚ ĥĕČđ ĥĕČ Ęė ČĘČ ,ďčĘč ĕđĘ Ĕčĥ ČĘđÃ
đĚė Ĥĥĕ ĖĘĐđ ,ÅĐ ĦČ ĐĞďĘ đĦĤĥĘ ,ÅĐ ĕĜĠĘ ďđĚĞĘđ ĘďčĕĐĘ ,đĞďĚ đĜĕčĐđ
,ęďČ ĕĜč đĥģč ĤĥČ ęĕčĤĐ ĦđĜđčĥē ĘđĞ đĤČđđĢ ĘĞĚ ģĤĠđ ,ęĕģđĘČĐ đĐĥĞĥ
.ęĕĚĘđĞ ĕĚĘđĞĘđ ęĘđĞĘ đĦĘēĜđ đģĘē ÅĐ ĐĕĐĕđ ,ęĕĥďģ ĥďģ ĥďģĦĜ ĐĒ ĕĤĐ
.ÃęĕĕđĘĘđ ęĕĜĐđėĘ ĐėĒĥ đĚė đĘ ģĕĠĝĚĐ (הB )פרנĤčď ĐĒĐ ęĘđĞč đĘ ĐėĒĕđ
( יג,)הלכות שמיטה ויובל יג

כת מנחות אנו מוצאימ את אותמ ַּתּנָ ִאימ מפרשימ את אותוB במ,למרבה הפלא
: אולמ בצורה הפוכה מנ השיטה שהוצגה לעיל,ÃĐĘĀ ĕø Ęÿ đĀ ęĚĀ āđĕ āđ ăč Ħĕ
Ā Ďü ĐĀ đÃø :מקרא

ĦČĕĤģ ČĘČ ęďČ ČĤģ ČĘ đĘĕĠČ :ĕēđĕ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤ ęđĥĚ ěĜēđĕ ĕčĤ ĤĚČÃ
ęĚđĕ đč ĦĕĎĐđ ĖĕĠĚ ĐĒĐ ĐĤđĦĐ ĤĠĝ ĥđĚĕ ČĘÅ ęĕĕģü - ĦĕčĤĞđ ĦĕĤēĥ ĞĚĥ
...ÅĐĘĕĘđ
Ęė ĕĦďĚĘĥ ĕĜČ ěđĎė :ĘČĞĚĥĕ ÅĤ ĦČ ĘČĞĚĥĕ ÅĤ Ęĥ đĦđēČ ěč ĐĚď ěč ĘČĥ
ĤĠĝ ĥđĚĕ ČĘÅ :ĐĒĐ ČĤģĚĐ đĕĘĞ ČĤģ ?ĦĕĜđđĕ ĦĚėē ďđĚĘĘ đĐĚ ,ĐĘđė ĐĤđĦĐ
ęđĕĐ ěĚ ČĘ ĐĜĕČĥ ĐĞĥ ģđďčđ ČĢ - ÅĐĘĕĘđ ęĚđĕ đč ĦĕĎĐđ ĖĕĠĚ ĐĒĐ ĐĤđĦĐ
(:)מנחות צט
.ÃĦĕĜđđĕ ĦĚėē Đč ďđĚĘđ ĐĘĕĘĐ ěĚ ČĘđ
 שאינ ביניהמ מחלוקת אמתית אלא שניהמ יחד באימ להדגיש,מכאנ אנו למדימ
.כי ישננ שתי דרכימ בעבודת ה’ ובלבד שיכוונ לשמ שמיימ
Bייע לנו במציאת פתרונ לשאלתנו הראשונה עבור רוב העמ המתפרנBתובנה זו ת
 בינ הזמנ שצריכ להיות מושקע בתורה לבינ זה המושקעB מהו היח.ממלאכתו
?במלאכה
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קבע ועראי
בהמשכ להצגת המחלוקת במ?כת ברכות ממשיכה הגמרא וקובעת:

ĦđĤđď .ęĕĜđĤēČĐ ĦđĤđď ,ęĕĜđĥČĤĐ ĦđĤđďė ČĘĥ ĐČĤđ Čč ...ěĜēđĕ ĕčĤ ĤĚČÃ
ĦđĤđď .ęďĕč ĐĚĕĕģĦĜ đĒđ đĒ ,ĕČĤĞ ěĦėČĘĚđ Ğčģ ěĦĤđĦ đĥĞ ,ęĕĜđĥČĤĐ
.Ãęďĕč ĐĚĕĕģĦĜ ČĘ đĒđ đĒ ,ĕČĤĞ ěĦĤđĦđ Ğčģ ěĦėČĘĚ đĥĞĥ ,ęĕĜđĤēČĐ
)ברכות לה(:

כלומר ,אמ העיקר בחיימ הוא להכיר את דרכ ה’ ,ללמוד את תורתו ולקיימ את
מצוותיו ,הרי שאז הפרנ?ה משרתת מטרה מקודשת זו .במעלה זו היו דורות
הראשונימ ,שה’ זיכה אותמ וקיימ בידמ גמ את המטרה וגמ את האמצעי.
לא כנ דורות אחרונימ ,אשר שמו להמ למטרה לחזק את מלאכתמ וקיוממ המכובד,
בעוד שההתקרבות לה’ ולימוד תורתו ורצונו הפכו עבורמ לאמצעי ,דהיינו צידוק
לצאת ידי חובה ,ובככ החטיאו את שליחותמ בעולמ.
רבי יוחננ מו?ר לנו את מתכונ היח? המדויק .בכל זאת ,הרי כל אדמ שונה מחברו
בכשרונותיו ,יכולותיו ,אופיו ותנאי מחייתו וכו’ .לכנ ,היח? בינ הזמנ המוקדש
ִ
לתורה לבינ זה המוקדש למלאכה ,הוא פועל יוצא מנ היח? לתורה כעיקר ואל
המלאכה כטפל.
כדי לחדד עוד יותר את משמעות העיקר והטפל ,ממשיכה הגמרא ומפרטת את
ההשלכות הנובעות מנ הגישות ההפוכות של דורות ראשונימ ואחרונימ:

ęĦĕč ēĦĠ ĖĤď ęĐĕĦđĤĠý ă ęĕĝĕĜėĚ đĕĐ ,ęĕĜđĥČĤĐ ĦđĤđď ...ěĜēđĕ ĕčĤ ĤĚČđÃ
)בצורה מכובדת( ) ĤĥĞĚč ęčĕĕēĘ ĕďėזה הכלל בחיוב מעשרות(.
ĦđĠĕĠĤģ ĖĤď ,ĦđĤĢē ĖĤď ,ĦđĎĎ ĖĤď ęĐĕĦđĤĠ ęĕĝĕĜėĚ đĕĐ ,ęĕĜđĤēČĐ ĦđĤđď
)ברכות ,שמ(
)לא בדרכ הרגילה(.ÃĤĥĞĚĐ ěĚ ęĤĔĠĘ ĕďė ,
כלומר ,הבחירה היא אמ להשתמש בתחבולות על פי ההלכה כדי לא להתחייב
במצוות ה’ ,או להיפכ ,לעשות הכל כדי להיות מעובדי ה’.
ניתנ עוד שתי דוגמאות אקטואליות:
 .1האמ עדיפ לאכול מינימומ לחמ ב?עודה כדי שלא להתחייב בברכת המזונ? או
אדרבה ,להשתדל לאכול כזית לחמ כדי לזכות בברכת הודאה לה’? האמ ברכת
המזונ היא כתשלומ מכ? על מנת להעביר את ה?חורה? או אדרבה ,לברכ
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ברכת המזונ זו זכות שאי אפשר לבצע ללא 7עודה ,לכנ יש עדיפות באכילת
לחמ כדי לברכ את ה’?
 .2האמ קביעת מזוזה היא תשלומ מ 7לה’ הנדרש כדי להיכנ 7לבית חדש ,ולכנ
נחפש את מינימומ הכשרות ומינימומ הגודל שלא תהיה בולטת מדי? או אולי
להיפכ ,אנחנו מבקשימ בקוצר רוח להניח את שמ ה’ על פתח ביתנו ,כדי שיהיה
כל הזמנ על לבבנו .לכנ כאשר 7ופ 7ופ בנינו בית חדש ,אנו רצימ ומחפשימ את
המזוזה הנאה והמהודרת ביותר כדי להניח אותה קרוב אלינו?
מכאנ שלא מ7פר השעות הוא הקובע אלא מהו עיקר ומהו טפל .לעזרתנו באה
ברכת  ÃĦĞďĐ ěĜđēÃבתפילת שמונה עשרה ,שהיא המקומ בו ניתנ לכוונ בקשה
מאת ה’ ל7ייע לנו להבחינ בינ עיקר לטפל ,ואשרינו שזכינו.

