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אחד ומיוחד
רבי עקיבא ורבי נחוניא
שורה ארוכה של תנאימ ואמוראימ אשר זכו לאריכות ימימ ,מגלימ את 0ודמ
לתלמידיהמ ,ובאמצעותמ גמ לנו .לפנינו דו־שיח מרתק בינ שני גדולי ישראל ,רבי
עקיבא ורבי נחוניא הגדול:

"đĕďčĞ đČč ?ęĕĚĕ ĦėĤČĐ ĐĚč :ĘđďĎĐ ČĕĜđēĜ ĕčĤ ĦČ ČčĕģĞ ĕčĤ ĘČĥ
)מ0כת מגילה כח(
רבי נחוניא( ."...đĦđėĐĘ đĥģĕčđ

)של

עבדיו של רבי נחוניא 0ברו שרבי עקיבא מתכוונ לפגוע ברבמ .השאלה ĐĚčÃ
 ÃęĕĚĕ ĦėĤČĐעלולה להתפרש בטעות כ.Ã?ĦđĚĦ Ĥčė ĕĦĚÃ
ברור לגמרי ,שרבי עקיבא התכוונ בשאלתו ללמוד על 0וד אריכות הימימ ,בכדי
שאולי גמ הוא יזכה לככ .את כוונתו זו ,הוא מבהיר בשאלתו הבאה ,לא לפני
שנמלט מעבדיו של רבי נחוניא:

ĤĚČĜ ęČ !ĕčĤ :Ęđģč ČĤģ ęĥĚđ ,ĐđčĎ ġĞ ĘĞ ĝĠĕĔđ ČčĕģĞ ĕčĤ ĤĐĕĚ...Ã
) Åĉĥčþ ėÅă þלשונ יחיד( Ã...?ÅďēĀ ČÅþ ĤĚČĜ ĐĚĘ
”את ַה ֶּכ ֶבש ֶא ָחד ַּת ַע ֶשה ַבּב ֶֹקר.”...
רבי עקיבא התכוונ לפ0וק ֶ

)במדבר כח ,ד(

) ęĐĘ ĤĚČ...Ãרבי נחוניא(.đč đĞĎĦ ĘČ ,ČđĐ ęėē ďĕĚĘĦ :
.Ã...đĤďĞčĥ ďēđĕĚ ,ÅďēĀ ČÅþ :ČĕĜđēĜ ĕčĤ đĘ ĤĚČ .ġĞĐ ěĚ ČčĕģĞ ĕčĤ ďĤĕ
אחרי שהובהרה התשובה לשאלה השנייה ,חזר רבי נחוניא לשאלתו הראשונה של
רבי עקיבא והשיב:

.ÃĕĦĕĕĐ ĕĜđĚĚč ěĤĀ Ħăø đÿ ...ĕĦđďĕĚ
ĘĞ ĕĦďĚĞ ČĘ ...ĦđĜĦĚ ĕĦĘčĕģ ČĘ ĕĚÿ ĕĀ Ě...Ã
ÿ
ü
)מ0כת מגילה כח(
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ב9ופ המאמר נתייח 9לתשובתו זו ולניתוח מידותיו של רבי נחוניא.
נשוב ונתמקד בעומק שאלתו הלמדנית השנייה של רבי עקיבא )”הכבש אחד”( ונברר,
האמ שאלתו זו חופפת את שאלתו הראשונה )”במה הארכת ימימ?”(?
ב9פר במדבר ,בפרשת פינח  ,מצווה התורה על קרבנ התמיד ,הכולל הקרבת שני
כבשימ בכל יומ:

.Ãęĕü čă Ā Ĥø Ğÿ ĐĀ ěĕčă ý Đĥ
ĉ þ Ğú Ħăÿ ĕĜü ĥý ă Ĉ Đÿ ĥ
ĉ čþ ėă þ Đÿ ĦČý đø Ĥģāþ ăččÿ Đĥ
ĉ þ Ğú Ħăÿ ďēĀ Čþ ĥĉ čþ ėă þ Đÿ ĦČÃþ
)במדבר כח ,ד(

 ,ÃďēĀ Čþ ĥהוא צירופ משונה .לכאורה ,הני9וח היה צריכ להיות
צירופ המילימ ĉ čþ ėă þ ĐÃÿ
 ,ÃďēĀ Čþ ĐĀ ĥכלומר את הכבש האחד מבינ השניימ ,שנזכרו לפני כנ ă ø -
ęĕĥ
ĉ ü čĀ ėÃ
ĉ čþ ėă þ Đ”ÿ
) Ã...ę āđĕă Ęÿ ęĕü Ĝÿ ĥø Ĉ ęĚĕבמדבר כח ,ג(  -תעשה בבוקר .אי אפשר לומר שהפירוש
ü Ěü Ħø ĐĜĀ ĥĀ Ĉ ĕĜý čă ø
הוא ,כבש אחד ולא שנימ ,כי ă þ
 Ãĉĥčþ ėÃהוא לשונ יחיד.
שאלה זו מתעצמת במיוחד לאור הני9וח המדויק ב9פר שמות ,בפרשת תצווה:

ĕĜü ĥý Ĉă Đÿ ĥĉ čþ ėă þ Đÿ ĦČý đø Ĥģāþ ăččÿ Đĥ
) ďēĀ Čþ ĐĀ ĥמבינ השניימ( ĉ þ Ğú Ħăÿ
ĉ čþ ėă þ Đÿ ĦČÃþ
.Ãęĕü čă Ā Ĥø Ğÿ ĐĀ ěĕčă ý Đĥ
ĉ þ Ğú Ħăÿ

)מבינ השניימ(
)שמות כט ,לט(

אחד
בכדי להשיב על שאלה זו ,נפנה למאמר אחר בגמרא .מאמר המתייח 9לפרשת
 ,ÃĘČĤĥĕ ĞĚĥÃשבה נאמר :ÃďēĀ Čþ ÅĐÃ

.ÃđĕĦđĜĥđ đĕĚĕ đĘ ěĕėĕĤČĚ ďēČč ĖĕĤČĚĐ Ęė :ĤĚđČ ĝđėĚđĝ ,ČĕĜĦÃ

)ברכות יג(:

מכאנ נראה ,שמילת הק9מ  ÃďēČÃרומזת לחיימ ארוכימ .כיצד?
במילימ  ,ÃďēČ ÅĐÃהתורה מטילה עלינו לאחד את כל המציאות תחת הנהגת ה’.
כיצד עושימ זאת? את התשובה נותנת התורה ,באמצעות הפירוט הבא ,המורכב
מארבעה זוגות מנוגדימ:

...ęčă Ā ĦăĀ Ĥø čă ÿ ďü đø ĖĕĀ Ĝþ čĀ Ęø ęĦăĀ Ĝø Ĝăÿ ĥü Ĉ đÃø
) Ėø Ĥþ ďþă čÿ ĖĀ Ħăø ėø Ęþ čø đă - ĖĀ Ħĕþ čý čă ø ĖĀ Ħăø čø ĥü Ĉ čă ø .1בבית ובשדה(.
) ĖĀ Ěþ đă ģčø đă - ĖĀ čă ø ėø ĥĀ Ĉ čø đă .2בלילה וביומ(.
) ĖĕĀ Ĝĕþ Ğý ěĕčă ý ĦāĠĔāĀ ĔĘø đă ĕĐĀ đø - ĖĀ ďþ ĕĀ ĘĞÿ Ħ āđČĘø ęĦăĀ Ĥø ĥÿ Ĉ ģø đă .3במעשה ובמחשבה(.
)דברימ ו ,ז-ט(
) ĖĕĀ Ĥþ ĞĀ ĥø Ĉ čü đă - ĖĀ Ħĕþ čă ý Ħ āđĒĒĂ Ěø ĘĞÿ ęĦăĀ čø Ħÿ ėø đă .4בכני9תכ וביציאתכ(Ã.
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כלומר ,עלינו להגות ולשננ את דבר ה’ בכל מקומ ובכל מצב ,גמ במקומות ובמצבימ
מנוגדימ והפוכימ ,ובככ אנו מאחדימ ומייחדימ את שמ ה’.
לאור כוונה ברורה זו של התורה ,הו@יפו חז”ל והרחיבו את חובת ייחוד ה’ בעוד
עמדות ניגודיות .את דבריהמ ה@מיכו לפ@וק השניĘėĀ čă ø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĦČý ĦăĀ čø Đÿ ČĀ đÃø ,
.”ĖĀ ďāþ ČĚø ĘėĀ čø đă ĖĀ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ĘėĀ čø đă ĖĀ čø čĀ Ęø

ă ø .5
 - ÃĖĀ čø čĀ Ęø ĘėĀ čÃבשני יצריכ )ביצר הטוב וביצר הרע(.
 - ÃĖĀ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ĘėĀ čø đă Ã .6אפילו הוא נוטל את נפשכ )בחייכ ובמותכ(.
 - ÃĖĀ ďāþ ČĚø ĘėĀ čø đă Ã .7בכל מידה ומידה שהוא מודד לכ ,הווי מודה לו במאוד מאוד )בינ

במידה טובה בינ במידת פורענות(.
מה נאמר בפרשה השניה של קריאת שמע?

,ęĐþ ĘĀ ĦĦý ĘĀ ęėĕþ Ħāý čČú Ęÿ ÅĐ Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĘĞÿ ęėĕþ Ĝý čø ĕĚĕý đü ęėĕþ Ěý ĕø đă ăčĤø ĕü ěĞÿ Ěÿ ĘÃ
ø
)דברימ יא ,כא(
.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ ĘĞÿ ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ ĕĚĕý ėă ü
אמור מעתה@ ,וד אריכות הימימ קשור בי@וד האחדות.

אריכות ימימ
כעת נברר מנ ההיבט ההגותי ,כיצד אריכות ימימ קשורה בי@וד האחדות?
כל אחד מאתנו בא לעולמ עמ שליחות וייעוד .לשמ ביצוענ המוצלח קיבלנו רגעי
חיימ ,שהמ כלי לביצוע שליחותנו .כמעט חצי מנ החיימ אינו מנוצל ,כגונ שעות
השינה בלילה ,נ@יעה בדרכימ וכו’ .כאשר אנחנו מנצלימ גמ את החלק הזה שבדרכ
כלל אינו מנוצל ,הרי אנחנו מאריכימ ומכפילימ את החיימ .זהו פירוש אורכ ימימ.
רק אמ ניצלנו את מלוא החיימ על כל צדדיהמ ,נוכל לפנות אל ה’ ולבקש תו@פת
של שנות חיימ.
מצויידימ בתובנה זו ,נפנה לפ@וק הבא במשלי:

Ħ āđĜĥø Ĉ ĖĀ Ęăø đă Ġĕĝü āđĕđø ĖĕĀ Ěþ ĕĀ đă ăčĤø ĕü ĕčü ĕėă ü .ĐĜĕĀ čă ü ęĕĥāü Ĉ ďģø ĦĞÿ ďÿ đø ÅĐ ĦČÿ Ĥø ĕü ĐĚĀ ėø ēĀ ĦĘăÿ ēü ĦÃăø .1
)משלי ט ,י-יא(
.Ãęĕĕă ü ēÿ
כלומר ,קודמ כל Ā Ěþ ĕĀ đă ăčĤø ĕÃü
 ÃĖĕואחר ככ .Ãęĕĕă ü ēÿ Ħ āđĜĥø Ĉ ĖĀ Ęăø đă Ġĕĝü āđĕđÃø
ככ יתפרש גמ הפ@וק הבא במשלי:

ă ø .2
ę āđĘĥĀ Ĉ đø ęĕĕă ü ēÿ Ħ āđĜĥø Ĉ đă ęĕĚü ĕĀ Ėø Ĥāþ Č ĕėă ü .ĖĀ čă þ Ęü Ĥā ăĢĕü ĕĦÿ āđĢø Ěü đă ēėă Ā ĥø Ĉ Ħăü ĘČÿ ĕĦü ĤĀ āđĦă ĕĜü čÃ
)משלי ג ,א-ב(
.ÃĖø ĘĀ đă Ġĕĝü āđĕ
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”שנֹות ַחּיִ ימ”.
קודמ כל ”א ֶֹרְכ יָ ִמימ” ורק אח”כ ְ
בפרשת ”שמע” מייעצת התורה כיצד לנצל גמ את שעות השינה וההליכה בדרכ.
באמצעות הרהור בדברי תורה ,שינונ מצוות התורה והגייה בהנ גמ בשכבכ גמ
בקומכ ,גמ בשבתכ בביתכ וגמ בלכתכ בדרכ ,אנו מכפילימ את ניצול הימימ .חז”ל
הוGיפו גמ את הזמנימ שבהמ אנו שרויימ בתחושת ִּד ְכדּוְכ עקב אירועימ קשימ.
יש ללמוד איכ להפוכ אותמ למקור כוח ליראה את ה’ ,ולבקש את קרבתו )”אפילו
נוטל את נפשכ ...אפילו במידת פורענות.(”...
נשוב לGיפור שציטטנו בתחילת המאמר .בתשובתו הGביר רבי נחוניא ,שבאומרה
”ה ֶּכ ֶבש ֶא ָחד” ,התכוונה התורה לכבש המיוחד שבעדר .כלומר ,כבש שהוא מנהיג,
ַ
המאחד את כל העדר ומוביל אותו אחריו.
המנהיג עושה זאת על ידי חלוקת תפקידימ מותאמימ לכל אחד ,ובככ הוא מנצל
את הכישורימ השונימ של כל פרט לטובת יעד משותפ אחד .מנהיג מוכשר יודע
לרתומ בחוכמה גמ את אלה המתנגדימ אליו ,שהמ החלק הלא מנוצל של העדר.
תשובתו זו של רבי נחוניא ,תאמה את אישיותו הענקית של רבי עקיבא ,שדבק כל
ימיו באחדות ה’ עד הרגעימ האחרונימ של חייו .גמ בשעה שהרומאימ עינו אותו
) ÃďēĀ Čþ ÅĐ ...ĘČý ĤĀ ĥדברימ ו ,ד( ,כפי
”ĉ ø ĕü ĞĚÿ ĥ
עד צאת נפשו ,היה דבק בכוונתו באמירת ø Ĉ
שמתארת הגמרא ברגש רב:

ęĕģĤđĝ đĕĐđ ,ĐĕĐ ĞĚĥ ĦČĕĤģ ěĚĒ ĐĎĕĤĐĘ ČčĕģĞ ĕčĤ ĦČ đČĕĢđĐĥ ĐĞĥčÃ
đĘ đĤĚČ .ęĕĚĥ ĦđėĘĚ ĘđĞ đĕĘĞ ĘčģĚ ĐĕĐđ ,ĘĒĤč Ęĥ ĦđģĤĝĚč đĤĥč ĦČ
ĘėčÅ ĐĒ ģđĝĠ ĘĞ ĤĞĔĢĚ ĕĦĕĕĐ ĕĚĕ Ęė :ęĐĘ ĤĚČ ?ěČė ďĞ ,đĜčĤ :đĕďĕĚĘĦ
Ččĥ đĕĥėĞđ ,đĜĚĕĕģČđ ĕďĕĘ Ččĕ ĕĦĚ :ĕĦĤĚČ ,ĖĦĚĥĜ ĦČ ĘĔđĜ đĘĕĠČ - ÅĖĥĠĜ
)ברכות Gא(:
.ÃďēČč đĦĚĥĜ ĐĦĢĕĥ ďĞ ďēČč ĖĕĤČĚ ĐĕĐ ?đĜĚĕĕģČ ČĘ ĕďĕĘ
כל ימי  -אומר רבי עקיבא  -עשיתי ככל יכולתי כדי לייחד את ה’ בכל מצב אפשרי
כפי שפרשת שמע דורשת .בשכבי ובקומי ,בשבתי ובלכתי ,במידה טובה ובמידת
פורענות וכו’ ,מלבד  - ÃĖĀ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ĘėĀ čø đă Ãבחיי ובמותי .כעת כשבאה השעה להתעלות
לייחוד ה’ במותי ,לא אעשה זאת?
רבי עקיבא זכה לחיות מאה ועשרימ שנה.
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שניימ מקרא ואחד תרגומ
על פי הדברימ האלה נוכל לפרש את אחת מנ ההוראות המפור1מות של חז”ל
שאינ להמ מקור מפורש:

ęĞ đĕĦđĕĥĤĠ ęďČ ęĕĘĥĕ ęĘđĞĘ :ĕĚČ ĕčĤ ĤĚČ ĐďđĐĕ Ĥč ČĜđĐ čĤ ĤĚČÃ
) Åěāčĕďü đø Ħ āđĤĔĀ ĞÅú đĘĕĠČđ ęđĎĤĦ ďēČđ ČĤģĚ ęĕĜĥ ĤđčĢĐבמדבר לב ,ג(Ęėĥ ,
)ברכות ח(.
.ÃđĕĦđĜĥđ đĕĚĕ đĘ ěĕėĕĤČĚ ĤđčĢĐ ęĞ đĕĦđĕĥĤĠ ęĕĘĥĚĐ
חז”ל אינמ מציינימ מקור לשכר אריכות הימימ ,אולמ השוואה לפרשת ÃĞĚĥÃ
תפתור את התעלומה .נתבוננ במבנה של פרשת  ÃĞĚĥÃונמצא שמ שניימ מקרא
ואחד תרגומ.
כיצד?
לפנינו ֶּדגֶ מ ,המ1ביר מהו ’שניימ מקרא’ ,ומדוע צריכ לחזור על כל פ1וק פעמיימ.
בקריאה הראשונה ,אנו קולטימ 1וג של מידע כללי בלבד .בחזרה נו1פת על אותנ
וה ְדּגֵ ָשנ שולל כל אפשרות אחרת.
מילימ אנו מגלימ ,שהנ אמירות החלטיותֶ ,
בפ1וק הראשונ אנו מוצאימ את האמירה .ÃďēČ ÅĐ đĜĕĐĘąČ ÅĐÃ

לכשנעיינ נמצא ,כי המשמעות העמוקה של אמירת  ÃđĜĕĐĘąČ ÅĐÃהיא בעצמ ÅĐÃ
 ;ÃďēČמפני שאמ ה’ אלוקינו ממלא את כל עולמנו ,אינ מקומ להו1יפ עוד מישהו
מלבדו .בכל זאת ,בקריאה ראשונה של המילימ  ,ÃđĜĕĐĘąČ ÅĐÃלא יורדימ לעומק
ההבנה של  ÃđďčĘĚ ďđĞ ěĕČÃואפשר אולי לחשוב ’גמ וגמ’ .לכנ באה האמירה
המשלימה  ,ÃďēČ ÅĐÃהמבהירה את הכוונה האמיתית ,שהוא ורק הוא ממלא את
עולמנו.
אכ לא די ב’שניימ מקרא’ ,חובה להו1יפ גמ ’אחד תרגומ’.
המילה ’תרגומ’ בארמית תואמת את המילה ’פירוש’ בעברית .כלומר ,גמ קריאה
חוזרת דורשת אחריה פירוש .הנה מה שאמר רבי יהודה הנשיא לרבי חייא ,אחרי
שנזפ בו:

ČĘ - ĦĥĘĕĥ ęČđ ,ĦĥĘĕĥ ČĘ - ĦĕĜĥ ęČđ ,ĦĕĜĥ ČĘ - ĦĕĤģ ęČ :ĐĕĘ ĤĚČÃ
)מועד קטנ טז(:
.ÃĖĘ đĥĤĕĠ
אמור מעתה ,בפעמ השלישית צריכ להיות פירוש ואמ בפעמ השלישית לא פירשו
לכ ,אינ 1יכוי שתדע גמ בפעמ הרביעית והחמישית.
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בפ<וק הראשונ של  ,ÃĞĚĥÃהוכחנו ’שניימ מקרא’ .היכנ ’אחד תרגומ’? היכנ
הפירוש?
הפירוש הוא בהמשכ פרי<ת ההפכימ שיש לְ ַא ֵחד ביניהמ ,כפי שהתבארו לעיל:

Ã...ĖĚđģčđ - Ėčėĥčđ ,ĖĤďč ĖĦėĘčđ - ĖĦĕčč ĖĦčĥč...Ã
עד כאנ ראינו ,כיצד פרשת  ÃĞĚĥÃהיא דוגמה ל.ÃęđĎĤĦ ďēČđ ČĤģĚ ęĕĕĜĥÃ
גמ האמירה  ,ÃĤđčĕĢĐ ęĞ đĕĦđĕĥĤĠ ęďČ ęĕĘĥĕ ęĘđĞĘÃמוצאת את ביטויה בקריאת
שמע .כיצד?
שתי הפרשיות  ÃĞđĚĥ ęČ ĐĕĐđÃ ÃĞĚĥÃדומות מאוד; מלבד פירוט שכר ועונש
שיש רק בפרשה השנייה .אלא שפרשה ראשונה נאמרה בלשונ יחיד ופרשה שנייה
”) ęĦĤĥģđלשונ יחיד(  ,Ã...Ėďĕ ĘĞ ĦđČĘובפרשה
בלשונ רבימ .בפרשה ראשונה נאמר:
ăĀ
”) ęĦĤĥģđלשונ רבימ( .ÃęėĕĜĕĞ ěĕč ĦđĠĔđĔĘ đĕĐđ ,ęėþ ďø ĕþ ĘĞ ĦđČĘ ęĦđČ
שנייה:
ăþ
מתי משתמשת התורה בלשונ יחיד ומתי בלשונ רבימ?
מצאנו בתורה את הביטוי ” ) Ã...Ħčă Ā ĥÿ Ĉă Đÿ ĦĤÿ ēû ĚĀă Ěü ęėþ ĘĀ ęĦăþ Ĥø Ġÿ ĝø đăויקרא כג ,טו( ,שהוא לשונ
רבימ ,וכוונתו לכל יחיד ויחיד מישראל.
מאידכ ) ÃęĕĜü ĥĀ Ĉ ĦāĦčă ø ĥÿ Ĉ Ğčÿ ĥþ Ĉ ĖĀ Ęø ĦăĀ Ĥø Ġÿ ĝĀ đ”øויקרא כה ,ח( ,שהוא לשונ יחיד ,כוונתו ל<נהדרינ
בלבד.
על פי זה ,פרשה ראשונה של קריאת שמע שנאמרה בלשונ יחיד ,משמעותה פנייה
של משה פונה אל עמ ישראל בכללותו .לעומתה ,פרשה שנייה שנאמרה בלשונ
רבימ ,מופנית לכל יחיד ויחיד .צירופנ של שתי הפרשיות יחד מלמד ,שעל כל יחיד
לכוונ להתחבר עמ הציבור ,הנ בלימוד התורה ,הנ בקריאת שמע והנ בתפילה.
אמ ככ יעשה ,מה שכרו?

.Ã...ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĘĞÿ ęėĕþ Ĝý čø ĕĚĕý đü ęėĕþ Ěý ĕø đă ăčĤø ĕü ěĞÿ Ěÿ ĘÃ
ø

)דברימ יא ,כא(

הרי המקור לדברי חז”ל ,שđĕĚĕ đĘ ěĕėĕĤČĚ ĤđčĢĐ ęĞ đĕĦđĕĥĤĠ ęĕĘĥĚĐ ĘėÃ
.ÃđĕĦđĜĥđ
עטרות ודיבונ

לשונ המאמר הנזכר בגמראČĤģĚ ęĕĜĥ ĤđčĕĢĐ ęĞ đĕĦđĕĥĤĠ ęďČ ęĕĘĥĕ ęĘđĞĘÃ :
.”ěđčĕďđ ĦđĤĔĞ đĘĕĠČđ ęđĎĤĦ ďēČđ
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מה פירוש ?Ãěđčĕďđ ĦđĤĔĞ đĘĕĠČđÃ
רש”י מפרש  .ÃęđĎĤĦ ęĐĘ ěĕČĥÃבפירושו מתעורר קושי .יש הרבה מילימ בתורה
שאינ להמ תרגומ ,כדוגמת שמות אנשימ ומקומות?
קושי זה בפירוש רש”י ,מחזיר אותנו אל מקור מילימ אלו בתורה:

ġĤþ ČĀ ĐĀ ...ĐĤĀ Ěø Ĝü đø ĤĒý Ğø ĕÿ đø ěāčĕďü đø Ħ āđĤĔĀ Ğú ...Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ ěčý đă ČĤø ĕĜý čø đă ďĎĀ ĕĜý čø đă Čāčĕă Ā đÃÿ
ęČü đă ĤĚČā
ĉ ø ĕü Ħďÿ Ğú ĕĜý Ġø Ęü ÅĐ Đėă Ā Đü Ĥĥþ Ĉ Čú
ø ĕă đÿ ...ĐĜþ ģø Ěü ĖĕĀ ďþ čĀ Ğú Ęÿ đø ČđĐü ĐĜþ ģø Ěü ġĤþ Čþ ĘČý ĤĀ ĥ
.Ãěďýă Ĥø ĕă ÿ Đÿ ĦČþ đă ĜĤý čü Ğú Ħăÿ ĘČÿ ,ĐĒă Ā ēĂ Čú Ęÿ ĖĕĀ ďþ čĀ Ğú Ęÿ ĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ěĦăÿ ĕĂ ĖĕĀ Ĝĕþ Ğý čă ø ěēý đă ĜČĢĀ ĚĀ
)במדבר לב ,ב-ה(

ġĤþ Čþ ĘČý ĤĀ ĥ
בני גד ובני ראובנ פותחימ ואומרימĉ ø ĕü Ħďÿ Ğú ĕĜý Ġø Ęü ÅĐ Đėă Ā Đü Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐÃĀ :
 .ÃČđĐü ĐĜþ ģø Ěüזהו רמז עבה לבקשתמ .בכל זאת המ חוזרימ ומדגישימĖĕĀ ďþ čĀ Ğú Ęÿ đÃø :
 .ÃĐĜþ ģø Ěüכעת כל אחד יכול לעשות חשבונ של אחד ועוד אחד המ שניימ .אמ הארצ
היא ארצ מקנה ולבני גד וראובנ יש מקנה ,אז אי אפשר לטעות בכוונת בקשתמ.
למרות זאת משה רבנו מראה כאילו לא הבינ את בקשתמ .משומ ככ נאמר שוב
ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ěĦăÿ ĕĂ ĖĕĀ Ĝĕþ Ğý čă ø ěēý đă ĜČĢĀ ĚĀ ęČü đă ĤĚČā
 ,Ãđă ĤĚČāכלומר פירשו את דבריהמø ĕă đÃÿ .
ø ĕă đÃÿ
Ā ďþ čĀ Ğú Ęÿ ĦČāĒă Đÿ
.Ãěďýă Ĥø ĕă ÿ Đÿ ĦČþ đă ĜĤý čü Ğú Ħăÿ ĘČÿ ,ĐĒă Ā ēĂ Čú Ęÿ Ėĕ
אנו רואימ ,שכל המבנה של פרשה זו הוא כעינ שניימ מקרא ואחד תרגומ! משומ
ככ מדגישה הגמרא :ואפילו  ,Ãěđčĕďđ ĦđĤĔĞÃכלומר ,מקומ שהתורה עצמה כתבה
זאת פעמיימ עמ תוFפת תרגומ ופירוש ,גמ שמ יש לקרוא שניימ מקרא ואחד
תרגומ.

הכוח המאחד
לביטוי  ÃďēČ ÅĐÃיש עוד משמעות מאוד מיוחדת .ה’ מאחד את כל היקומ ובלעדיו
הכול מתפרק וחוזר לאפ .Fבעולמ הפיזיקה ידוע ,שלכל אטומ קטנטנ בעולמ יש
גרעינ .בתוכ הגרעינ יש חלקיקימ חיוביימ מבחינה חשמלית הנקראימ ’פרוטונימ’
ויש עוד חלקיקימ ,שהמ ניטראליימ מבחינה חשמלית ,הנקראימ ’נויטרונימ’ .מחוצ
לגרעינ Fובבימ האלקטרונימ ,שFימנמ הוא שלילי מבחינה חשמלית.
מה שמחזיק את האלקטרונימ מFביב לגרעינ הוא כוח המשיכה הטבעי ,הקיימ
בינ הFימנ החיובי החשמלי שבפרוטונימ לFימנ השלילי שבאלקטרונימ .השאלה
הגדולה הנשאלת היא ,מי מחזיק ביחד את הפרוטונימ שבגרעינ ,הרי Fימנמ הוא
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חיובי?! ולאור עובדה זו ,היה מנ הדינ שידחו זה את זה בכוח רב! דומה הדבר
לשני מגנטימ שמקרבימ אותמ זה לזה בצידמ הצפוני או זה לזה בצידמ הדרומי,
התוצאה תהיה בהכרח שהמ ידחו זה את זה בכוח רב!
התשובה היא ,שבגרעינ קיימ כוח אדיר מימדימ הנקרא ,ÃģĒēĐ ĕĜĕĞĤĎĐ ēđėĐÃ
המאחד את הפרוטונימ לגוש אחד למרות שהיו צריכימ להתפרק .בעצמ ,הקב”ה
מחזיק את כל היקומ כולו באמצעות הכוח הגרעיני החזק ,המאחד את אינFופ
גרעיני האטומ .בלעדיו הכול היה מתפרק והופכ לאפ.F
זהו .ÃďēČ ÅĐÃ

גופ ונשמה
כפי שנראה מתשובתו לרבי עקיבא ,הלכ רבי נחוניא הגדול בדרכ ייחודית משלו.
רבי נחוניא קושר בינ אריכות ימיו לבינ אורחות חייו ,והוא מFכממ בשלוש נקודות:
ִ .1מיָ ַמי לא קיבלתי מתנות.
ַ
 .2לא עמדתי על
מידותי) .מחלתי על כבודי(.
ַ .3ו ְּת ָרנ בממוני הייתי) .לא התעקשתי ִ
בFכFוכימ כFפיימ(.

המכנה המשותפ של שלוש הנקודות האלה הוא ,ויתור על השאיפות החומריות
לטובת השאיפות הרוחניות.
לשיטת רבי נחוניא ,היות והנשמה היא נצחית והגופ הוא זמני ,אמ רוצימ להאריכ
את חייו של הגופ ,חייבימ להתאימ אותו אל שאיפות הנשמה .לשמ ככ יש להקטינ
את השאיפות החומריות ולהתאיממ לשאיפות הרוחניות ,ובככ תושג אריכות
ימימ.
כיצד מקטינימ את השאיפות החומריות?
 .1כאשר מקבלימ מתנות ,מרגילימ את הגופ לחמוד מה שלא שייכ לו ,וזה מגדיל
.ÃĦđĜĦĚ ĕĦĘčĕģ ČĘ ĕĚÿ ĕĀ ĚÃ
את השאיפה החומרית ü -
 .2כאשר נצמדימ לממונ ומתייחFימ אליו כחלק בלתי נפרד מנ האישיות ,הרי
שמגדילימ מאוד את כוח החומר .ÃĕĦĕĕĐ ĕĜđĚĚč ěĤĦđÃ -
 .3על פי זה ,דרישת כבוד ואי מוכנות לFלוח על פגיעה בכבוד ,מגדילה מאוד את
.ÃĕĦđďĕĚ
האנוכיות ובעקבותיה את הגאווה הפFולה ĘĞ ĕĦďĚĞ ČĘÃ -
ÿ
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יש להדגיש ,כי הבעיה העיקרית היא בעצמ הדבקות בממונ וה.ירוב להיפרד ממנו
לטובת ח.ד ומעשימ טובימ .לא כנ מי שרואה בכ.פו מכשיר ל.יוע לנצרכימ.
באופנ זה ,יכול גמ אדמ זה לראות את עצמו מחובר לשאיפות רוחניות ולאריכות
ימימ ושנימ.
רבי נחוניא השתדל כל חייו לוותר בנושאימ כ.פיימ ולא להיות דקדקנ .כמו כנ
השתדל למחול על כבודו ולוותר גמ בנושא הזה .את גולת הכותרת ראה בנוהג
שהנהיג את עצמו ,לא לקבל מתנות ובככ לקיימ את דברי הפ.וק:

.ÃĐĕþ ēø ĕü ĦāĜĦăĀ Ěÿ ČĜý āđĉĥ...Ã

)משלי טו ,כז(

