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אחריות והתחדשות
ית לְ ָעמ
ַהּיֹומ ַהּזֶ ה נִ ְהיֵ ָ
אינ חולק על ככ שעיקר התגבשותו של עמ ישראל ,התחולל בשנות העבדות
במצרימ .שנות העבדות וה:בל יצרו כור היתוכ ,שלתוכו נוצק עמ הנצח שחולל
את המפנה הגדול בהי:טוריה.
על התהוות העמ במצרימ אנו לומדימ מלשונ הכתוב:

ę āđĕă ėă ÿ ĐĘĀ ēú Ĝÿ ęĞÿ Ęø āđĘ Ħ āđĕĐø Ęü ęĕü ĤĀ Ģø Ěüă Ěü ĘĒþ Ĥø čă ÿ Đÿ Ĥđă ăėĚü ęėþ Ħø Čþ ČĢü āđĕă đÿ 'Đ ēģÿ ĘĀ ęėþ Ħø Čþ đ"ø
)דברימ ד ,כ(
."ĐĒă þ Đÿ
כור ברזל הוא המקומ בו מתיכימ עפרות ברזל ,מ:ננימ את ה:יגימ ומפיקימ ברזל
טהור .עמ ישראל עבר תהליכ היתוכ ,נוצר ונוצק בתוכ עבדות מצרימ.
עוד בטרמ צאתמ ממצרימ הועלו בני ישראל לדרגת ַעמ בחיר ה' ,כפי שה' מציינ
בפירוש למשה רבנו:

."...Ĥčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ĕĜü ďĂ čø Ğÿ ĕÿ đø ĕĚüă Ğÿ ĦČþ ēĘăÿ ĥÿ Ĉ ...đĕĘĀ Čý ĦăĀ Ĥø Ěÿ ČĀ đ"ø

)שמות ז ,טז(

הביטוי ַע ִּמי ,הוא על שמ העתיד .כלומר ,למרות שהמ ַעמ נבחר לעבוד את ה',
עדיינ שמ ה' לא נקרא עליהמ עד מתנ תורה .בפועל ,רק במעמד הר :יני שבו בני
ישראל קיבלו על עצממ לשמוע בקול ה' ולשמור את בריתו ,רק אז ,הכריז ה' באזני
העמ:

."...ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĕėāü ĜČ"Ā

)שמות כ ,ב(

נשוב ונדגיש .בארצ מצרימ ,התגבש עמ ישראל לדרגת עמ שהקב"ה בחר בו להיות
."ĘČý ĤĀ ĥ
מוכנ לעמוד בעתיד למרגלות הר :יני ולשמוע את ה' מצהיר שהוא ĉ ø ĕü ĕĐāý ĘąČ"þ
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לאור זאת ,כיצד ייתכנ שארבעימ שנה אחרי מעמד הר 7יני יעמוד משה רבנו
ויכריז באוזני עמ ישראל:

?"ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'ĐĘÿ ęĞĀ Ęø ĦĕĀ ĕý Đø Ĝü ĐĒþă Đÿ ę āđăĕĐÿ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĞĚÿ ĥø Ĉ đă Ħėă ý ĝø Đ"ÿ

)דברימ כז ,ט(

משומ ככ מפרש רש"י ."ĦĕĤčč đĚĞ ĦČč ęđĕĐ đĘĕČė ĖĕĜĕĞč ĐĕĐĕ ęđĕ Ęėč" :כלומר,
הכרזתו של משה באה להמחיש ,כיצד עלינו להתייח 7אל הברית באופנ שתלווה
אותנו יומ יומ.
אולמ רש"י לא מ7ביר מהו ה7וד שבאמצעותו ניתנ לחוש את הופעת הברית בינ
ה' ובינ עמ ישראל מחודשת בכל יומ?
גמ הפ7וק הבא שנזכר ערב הכני7ה לארצ ישראל ,לא ברור:

."...ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕģăü ēĂ Đÿ ĦČþ Ħ āđĉĥĞú Ęÿ ĖĀ đøă Ģÿ Ěø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĐĒþă Đÿ ę āđăĕĐ"ÿ

)דברימ כו ,טז(

האמ רק היומ הזה ה' מצווה אותנו? מה היה עד היומ הזה?
גמ כאנ רש"י בפירושו ,נאמנ לשיטתו."ęĕĥďēė ĖĕĜĕĞč đĕĐĕ ęđĕ Ęėč" :
שוב נשאל בפשטות.
איכ מבצעימ את זה? איכ יוצרימ את החוויה המרוממת של התחדשות בקבלת
המצוות מידי יומ ביומו?

קבלת אחריות
נמשיל משל מחייו של ילד יהודי.
יומ ה'בר מצווה' בחיי כל נער ,הוא יומ מאוד משמעותי בחייו .במה? מה היא
ההגדרה המדוייקת המציינת את נקודת המעבר מנ היומ שלפני ה'בר מצווה' ליומ
שאחריו?
ההגדרה היא :אחריות.
יכולת הנער לקבל אחריות על מעשיו ,היא נקודת המעבר מילדות לבגרות .כמובנ
שיש רמות שונות בדרגת קבלת אחריות ,אכ השלב הראשונ הוא יומ ה'בר מצווה'.
זוהי הגדרה ההופכת את האדמ לבר עונשינ ,כלומר ,קבלת אחריותו למעשיו .כעת
הילד מודע למשמעות אמירתו ."čĕĕēĦĚ ĕĜČ" :מעתה ,אפשר ל7מוכ עליו שיתייצב
מאחרי דיבורו.
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טרמ היות הנער בר מצווה ,כל עוד הילד מקבל את כל הדרוש לו מבלי להידרש
להתחייבות מקבילה ,אינ משמעות לקבלת אחריות .במעבר לבגרות ,נדרש הנער
יותר ויותר להתחייבות ולעשייה הדורשת אחריות .ככל שרמת אחריותו עולה ,ככ
מתרחבת מידת עצמאותו ּוגְ ֵדלֹות ה=מכויות המוענקות לו.
אחריות אישית היא קומה ראשונה .קיימת מדרגה גבוהה יותר והיא :ערבות
המשפחתית.
כשהנער מגיע לגיל  ,18הוא כבר בשל לנישואינ ולבניית התא המשפחתי החדש.
בקומה השניה ,הוא מתחיל גמ לקחת אחריות למשפחה.
בקומה השלישית ,מתרחב מעגל האחריות מעבר למעגל המשפחתי ,דוגמת
חברו .יש גמ ערבות קהילתית ואפילו
המקבל על עצמו להיות ערב להלוואה של ֵ
לאומית .במילימ אחרות ,ערבות ואחריות על מעשה אחרימ.
זהו המשל .מהו הנמשל?
עמ ישראל נולד כעמ ביציאתו ממצרימ ,מקומ ששימש לו כמקומ עיבור .את
תקופת ילדותו ובחרותו בילה עמ ישראל במדבר .במקומ הזה ניתנ לו הכול מנ
המוכנ ,כילד.
בתקופת המדבר ,עמד משה רבנו ולימד את ישראל תורה ודעת ולכל שאלה היה
מציב מענה .למשה היה קו פתוח אל ה' בשאלות ותשובות .מזונמ העיקרי היה
ַמנ שניתנ בשפע עד פתח ביתמ .עמוד האש בלילה ועמוד העננ ביומ היו מ=מנימ
להמ את הכיוונ ואת הדרכ .באר המימ הייתה מתלווה אליהמ ממקומ למקומ ולא
הייתה בעיה של ֵמי שתייה .את הצל מחומ השמש הכבד היה מ=פק העננ שעל
ראשמ .לבגדימ חדשימ לא היה צורכ כי בגדיהמ לא עברו תהליכ שחיקה.
נקודת המפנה הייתה בכני=ה לארצ ישראל .כעת ,עמ ישראל נדרש לעשייה,
למלחמה נגד אויביו ב=יוע ה' מלמעלה .מעתה עליהמ בעצממ לבנות בתימ
ולנטוע עצימ ,למנות מלכ ולבנות את בית המקדש.
המעבר הזה ,מהווה מעבר מילדות לבגרותִ .מ ְּתלּות מוחלטת ,למצב של עצמאות
מודרכת על ידי התורה והנביאימ.
המדרש מתאר זאת ככ:

."ĘėĀ Čú Ěÿ ġĞý Ęėă Ā ęĦăþ Ğø Ĕÿ Ĝø đă ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ đă ČāčĦĀ ĕėü đ"ø

)ויקרא יט ,כג(
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"ěĚĘ .ęĜđĒĚ ĦČ ęĐĕĠĘ ĐĔĕĥđĚ ĐĦĕĕĐ ĐĕēđĤĠČ đĘďĎĥ ďĞĥ ,ĦĘđĎĜĤĦĘ ĘĥĚ
ĎĠđĝ ČđĐ ěđĒĚ ęđģĚč ,đĤđģĚ ĦČ ĔĕĥđĚđ đĚČĘ čĤģĦĚ ďēČ Ęėđ đĘďĎĥ ĞĎĤĐ
.ĖĚĢĞ Ħđēđėč ěđĒĚ ĎĥĐđ Ėø Ęý ,đĘ ĦĒĚđĤė ,ęČĐ Ęĥ ĐĤđģĚĚ ĐĤĕģĜ đĥČĤ ĘĞ
đĕĘĥđ ,ěĚđÿ ęĕĚ ĤČč ďđĞ ČĘ ĖĘĕČđ ĐĦĞĚ] .ĘČĤĥĕĘ đĜčĤ ĐĥĚ ęĐĘ ĤĚČ Ėė
) āđĥĈ đă ģĚÿ ĦČ ěĞĔĕ ďēČđ ďēČ Ęė [ČĘČ ,ďđčė ĕĜĜĞđכלי עבודה( ČĢĕđ đĠĦė ĘĞ
)על פי מדרש רבה ,ויקרא יט(
."đĚĢĞč ĦđĞĕĔĜ ĞĔĕđ
כלומר ,מעתה נדרשת אחריות אישית לעשייה ,ולפיתוחה של ארצ ישראל.

בכל יומ כחדשימ
בכניAתו לארצ ,החל עמ ישראל לקבל אחריות על יישומ התורה בארצ ישראל.
האחריות הביצועית ,מחייבת עיונ מחודש בהוראות הביצוע .קיומ מצוות התורה
הלכה למעשה ,מחייב חזרה על חוקי התורה ומצוותיה ולימוד ברמה גבוהה
ואחראית ,כדי שלא תיפול טעות בביצוע.
רוב בני אדמ בתקופת לימודיהמ ,אינמ מקדישימ תשומת לב לפרטימ קטנימ
בחומר הנלמד ,מפני שהמ אינמ משמעותיימ לגביהמ .לא כנ בשעה שהמ עוברימ
לעשיה ולביצוע .כאנ צצות שאלות על גבי שאלות בכל פרט ופרט וזה מעורר את
ההתחדשות בלימוד כאילו הוא התקבל היומ.
על פי זה מובנ הפAוק שהתקשינו בו לעיל:

."ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕģăü ēĂ Đÿ ĦČþ Ħ āđĉĥĞú Ęÿ ĖĀ đøă Ģÿ Ěø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĐĒþă Đÿ ę āđăĕĐ"ÿ

)דברימ כו ,טז(

ומּודעּות עמוקה לתורה ולמצוות.
ָ
יומ קבלת אחריות ביצועית מחייב לימוד מחודש
ככ גמ יהיה פירוש הפAוק בAופ הפרשה:

ĦĕĤü čă ø Đÿ ďčÿ Ęă ø Ěü ...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĦČþ ĦāĤėø Ęü Đĥāþ Ĉ Ě ĦČþ 'Đ ĐđĀă Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ĦĕĤü čă ø Đÿ ĕĤý čø ďü ĐĘăþ Č"ý
)דברימ כחA ,ט(
."čĤāý ēčă ø ęĦăĀ Čü ĦĤÿ ėă Ā Ĥĥþ Ĉ Čú
מדוע שתי בריתות? מה מוAיפה השניה על הראשונה?
התשובה היא ,שהברית הראשונה הייתה בהר Aיני בקבלת התורה .שמ החל
ראשית תהליכ הלמידה על תפקידו העולמי של עמ ה' ,ההולכ בדרכ ה'.
תהליכ הלמידה הזה נמשכ  40שנה .כל עוד הבנ לומד ,נותנימ לו מילגת לימודימ
ודואגימ לכל מחAורו .פנימיה ,חדר אוכל ,מתקני בריאות.
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הברית השנייה הייתה כאנ בערבות מואב ,קרוב מאוד למקומ כני2תמ לארצ
ישראל .כאנ מתחדשת הברית ברמה של הכנה לביצוע וקבלת אחריות אישית
מלאה.
מכאנ נובעת חוויית ההתחדשות כאילו זה היה היומ הראשונ .זהו פירושו של
הפ2וק שציטטנו לעיל:

."ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'ĐĘÿ ęĞĀ Ęø ĦĕĀ ĕý Đø Ĝü ĐĒþă Đÿ ę āđăĕĐÿ ,ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĞĚÿ ĥø Ĉ đă Ħėă ý ĝø Đ"ÿ

)דברימ כז ,ט(

ערבות הדדית
כבר צוינ לעיל ,שעל גבי האחריות האישית קיימת מדרגה גבוהה יותר ,והיא
ערבות הדדית .בני ישראל קיבלו על עצממ להיות ערבימ זה לזה .המקור בתורה
לערבות זו ,הוא כאנ:

) "...đĕēü ČĀ čă ø ĥĕĈ Čü đă Ęĥø Ĉ ėĀ đ"øויקרא כו ,לז( ."đĕēČ ěđđĞč ĥĕČ" Ę"Ēē ĦĤďĎĐėđ

)2נהדרינ כז(:

ערבות הדדית היא י2וד למצוות התוכחה ,כפי שמדגישה התורה:

."ČĔø ēý đĕĘĀ ĞĀ Čĥ
"ĉ Ā ă Ħü ČāĘđø ĖĀ Ħĕþ Ěü Ğú ĦČþ ēĕÿ ėü āđĦă ēÿ ėý āđĐ ...

)ויקרא יט ,יז(

כלומר ,אמ לא הוכחת והזהרת את חברכ ,אתה נושא במקצת האחריות לחטא
ועלול להיענש בהתאמ.
חברו
זהו גמ הב2י 2להלכה ,שכל אדמ מישראל יכול להוציא ידי חובה את ֵ
בברכותיו ,אפ על פי שהוא אישית כבר יצא ידי חובתו .כגונ ,מי שעשה קידוש
בליל שבת ,יכול לקדש שוב למי שעדיינ לא שמע קידוש.
הה2בר הוא כדלקמנ.
מכיוונ שהוא ערב לחברו ,כל עוד חברו לא יצא ידי חובתו ,הדבר נחשב כאילו הוא
עצמו לא יצא ידי חובתו .משומ ככ הוא רשאי לברכ בשבילו.
רואימ זאת בפירוש בפרשת ניצבימ:

... āđĦĘĀ ČĀ čø đă ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĦĕĤü čø čă ü ĖĀ Ĥø čø ĞĀ Ęø ...ęėþ Ęăø ėă Ă ę āđĕă Đÿ ęĕčü ăĢĀ Ĝü ęĦăþ Č"ÿ
."...ęĕĐāü ĘąČĘý ĖĀ Ęăø Đĕþ Đø ĕü Čđă Đđø ęĞĀ Ęø āđĘ ę āđăĕĐÿ ĖĀ Ħāø Č ęĕģü ĐĀ ěĞÿ Ěÿ Ę...
ø

)דברימ כט ,ט-יב(

במה התייחד היומ הזה ,שבו אפשר לומר בביטחונ שעמ ישראל נהפכ לעמ ה'?
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התשובה היא בפ6וק הבא:

...ĦČāĒă Đÿ ĦĕĤü čă ø Đÿ ĦČþ ĦĤāý ăė ĕėāü ĜČĀ ęėþ ďøă čÿ Ęø ęėþ Ħăø Čü ČāĘđ"ø
."ę āđăĕĐÿ đă ĜĚĀă Ğü ĐāĠă đă ăĜĜĕþ Čý Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČý đø ...đă ĜĚĀă Ğü ĐāĠă āđĜĥø Ĉ ĕþ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČþ ĕėă ü

)שמ ,יג-יד(

כלומר ,המּוכנּות לערבות הדור הזה על כל הדורות הבאימ אחריו ,היא המטביעה
את החותמת ה6ופית המאשרת כי בני ישראל התעלו לדרגת עמ ה' לדורות עולמ.

היחיד והעמ
נשוב ונעמיק במושג החדש הזה ,שהוא התחייבות העמ לדורותיו:

.ĦČāĒă Đÿ ĐĘĀ ČĀ ĐĀ ĦČþ đø ĦČāĒă Đÿ ĦĕĤü čă ø Đÿ ĦČþ ĦĤāý ăė ĕėāü ĜČĀ ęėþ ďøă čÿ Ęø ęėþ Ħăø Čü ČāĘđ"ø
)דברימ כט ,יג-יד(
."...đă ĜĚĀă Ğü ĐāĠă đă ăĜĜĕþ Čý Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČý đø ...đă ĜĚĀă Ğü ĐāĠă āđĜĥø Ĉ ĕþ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČþ ĕėă ü
" ,"đă ĜĚĀă Ğü ĐāĠă đă ăĜĜĕþ Čý Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČמכוונ לדורות הבאימ שעדיינ לא נולדו.
הביטוי ý
נשאלת השאלה.
מהו הצידוק המו6רי להתחייבות הדור הראשונ בשמ כל הדורות שעדיינ לא באו
לעולמ? איכ אפשר לקחת אחריות על מי שעדיינ לא נולד?
וביתר פירוט.
כדי לכרות ברית ,יש צורכ בה6כמת שני הצדדימ .כלומר ,עמ ישראל מול ה' .איכ
אפשר לחייב את הדורות הבאימ בברית ,כאשר לא שאלו את פיהמ ולא הייתה
להמ בחירה חופשית מלאה?
כדי לענות על השאלה הקשה הזאת ,נשאל עוד שאלה.
אנו יודעימ כי בגופ האדמ חיימ ופועלימ כמאה אלפ מיליארד ) 100טריליונ( תאימ.
לכל 6וג תאימ יש תוחלת חיימ מ6ויימת ,החל מיומ אחד וכלה במ6פר חודשימ.
בתוכ מ6פר חודשימ מתימ כל התאימ ונוצרימ תאימ חדשימ במקוממ .כלומר ,כל
מ6פר חודשימ האדמ מחדש את כל גופו בתאימ חדשימ לגמרי.
כעת ,נניח שאדמ קיבל על עצמו לבצע התחייבות מ6וימת ואפ נשבע .האמ
יכולימ התאימ החדשימ לטעונ ,אנחנו לא היינו בעולמ כשהתאימ הקודמימ לנו
היו שותפימ לשבועה ,ולכנ השבועה אינה מחייבת אותנו?
התשובה היא :לא .המ אינמ יכולימ לטעונ טענה כזאת .מדוע לא?
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כיוונ שהישות הנשבעת הנקראת 'אדמ' ,מייצגת את כל התאימ ,גמ אלו שנולדו
וגמ אלו שעדיינ לא נולדו .אמנמ ,נכונ שלכל תא יש חיימ וישות משלו ,אכ היות
והוא ֶחלֶ ק ממהות האדמ ,הרי הוא שותפ ליצירה המהותית הזאת ,שהיא הרבה
מעבר לצירופ מAפר תאימ .מותו של התא הוא כפרט ,אכ כחלק מנ הכלל הוא חי
ונקרא בשמ אדמ .הצופנ התורשתי עובר מתא לתא ,והתאימ חיימ בהמשכיותמ.
על פי אותה מתכונת ,הישות הנקראת 'עמ ישראל' חיה לנצח גמ אמ הפרטימ
שבתוכה ,דהיינו האנשימ או הדורות ,מתימַ .עמ ,הוא הרבה יותר מאשר צירופ
מAפר אנשימ או מAפר דורות ,יהיו ככל שיהיו.
על פי זה ,האדמ מת כפרט ,אכ חי לעולמ ביישות הנצחית הזו הנקראת ַעמ ה'.
הצופנ התורשתי של עמ ישראל ,עובר מדור לדור .משומ ככ יש ביכולתו של משה
להשביע את העמ לדורותיו ,גמ את הדורות שעדיינ לא באו לעולמ.
ההבנה העמוקה הזאת מחדדת מאוד את הקביעה של משה רבנו ,אשר Aביבה היה
הדיונ הנרחב הזה.

"."...ęĕĐāü ĘąČĘý ĖĀ Ęăø Đĕþ Đø ĕü Čđă Đđø ęĞĀ Ęø āđĘ ę āđăĕĐÿ ĖĀ Ħāø Č ęĕģü ĐĀ ěĞÿ Ěÿ Ę
ø

)שמ ,פAוק יב(

כלומר ,ההכרזה על עמ ישראל כעמ ,קשורה קשר עמוק עמ היכולת להתחייב גמ
בשמ אלו שאינמ ושעדיינ לא באו לעולמ.

Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČþ ĕėă ü ,ĦČāĒă Đÿ ĐĘĀ ČĀ ĐĀ ĦČþ đø ĦČāĒă Đÿ ĦĕĤü čă ø Đÿ ĦČþ ĦĤāý ăė ĕėāü ĜČĀ ęėþ ďøă čÿ Ęø ęėþ Ħăø Čü ČāĘđ"ø
)שמ ,יב-יג(
."ę āđĕă Đÿ đă ĜĚĀă Ğü ĐāĠă đă ăĜĜĕþ Čý Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČý đø ...ĐāĠă āđĜĥø Ĉ ĕþ
־ֹלהימ ַּב ִּמ ְש ָּפט
יאָכ ָה ֶא ִ
ַעל ָּכל ֵאּלֶ ה יְ ִב ַ
להשלמת הנושא ,נעבור אל Aפר קהלת וניפגש בהדרכה קשה ולא פשוטה:

ĕČý Ĥø Ěÿ čø đă ĖĀ čă ø Ęü ĕėý Ĥø ďÿ čă ø Ėø Ęăý Đÿ đø ĖĀ Ħþ āđĤđă ēčø ĕĚĕý čă ü ĖĀ čă ø Ęü ĖĀ čĕø Ĕĕ
" ü đü ĖĕĀ Ħþ đă ďĘø ĕÿ čă ø Ĥđă ēčă Ā ēĚÿ ĥĉ ø
)קהלת יא ,ט(
."ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěüă čă ÿ ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ ĖĀ Čĕú čü ĕø ĐĘăþ Čý Ęėă Ā ĘĞÿ ĕėă ü ĞďĀ đø ĖĕĀ Ĝĕþ Ğý
ראשית ,פAוק זה Aותר את עצמו .הפAוק פותח בהיתר גורפ לכל בחור לעשות
כראות עיניו ,וחותמ באזהרה חמורה שלא לעשות זאת!
ועוד .כיצד אפשר להעלות על הדעת ,להדריכ בחור ללכת אחר לבו ועיניו בניגוד
גמור להוראת התורה אשר מצווה בפירוש:

"?"...ęėĕþ Ĝĕý Ğý ĕĤý ēú Čÿ đø ęėþ čø čÿ Ęø ĕĤý ēú Čÿ đă ĤĦĂ ĦĀ ČāĘđø ...

)במדבר טו ,לט(
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את השאלות האלה שואלת הגמרא ,ומשיבה עליהמ בשמ ריש לקיש:

"."ęĕčđĔ ęĕĥĞĚĘ ĖĘĕČđ ěČėĚ ĐĤđĦ ĕĤčďĘ ěČė ďĞ
כלומרĉ ø " ,
."ęĕčđĔ ęĕĥĞĚ - ...ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěüă čă ÿ ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ ĖĀ Čĕ
ú čü ĕø .ĐĤđĦ ĕĤčďĘ - ...Ĥđă ēčă Ā ēĚÿ ĥ
עומק דבריו של האמורא המפור>מ הוא זה .כל לימוד ,ויהיה הקשה והמעמיק
ביותר ,עדיינ הוא מחוצ לגבולות האחריות ולכנ ניתנ להמשיל אותו לבילוי של
שמחה ומשתה.
למנ הרגע שבו נוטלימ אחריות ביצועית ,ההתייח>ות היא מחמירה .כאנ כבר
נדרשת תשומת לב מירבית לכל פרט העומד לפני ביצוע כאילו עומדימ למשפט
ה' בכל רגע ורגע.
אנו רואימ שוב ,שהמעבר מלימוד תיאורטי לאחריות מעשית וביצועית הוא
משמעותי מאוד ויוצר מימד של התחלה מחודשת.

עד שתגיע למקומו
נתבוננ בפ>וק הזה:

Ėø Ęý āđČđĀ ĐĒþă Đÿ ę āđăĕĐÿ ďĞÿ Ğāÿ Ěĥø Ĉ Ęü ęĕü Ĝÿ Ēø ČĀ đø Ħ āđČĤø Ęü ęĕü Ĝĕÿ Ğý đø ĦĞÿ ďÿ ĘĀ čĘý ęėþ ĘĀ 'Đ ěĦÿ ĜĀ ČāĘđ"ø
)דברימ כט ,ג-ד(
."Ĥčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ĐĜĀ ĥĀ Ĉ ęĕĞü čă Ā Ĥø Čÿ ęėþ Ħø Čþ
כלומר ,משה רבנו אומר לישראל :רק היומ ,ערב כני>תכמ לארצ ,ערב קבלת
אחריות מעשית וביצועית ,אתמ מ>וגלימ להבינ את כל הוראותיי והחלטותיי.
רק כעת אתמ יורדימ ל>ופ דעתי ועומדימ בלחצימ שאני עמדתי ובמחשבה שבה
הייתי.
מכאנ קבעו חכמי התלמוד ,שאינ אדמ עומד על דעת רבו עד ארבעימ שנה .כלומר,
היכולת להבינ עד ה>ופ את הנהגות רבו מתאפשרת אכ ורק מגיל ארבעימ.

"."ěĕĜĥ ěĕĞčĤČ ďĞ ĐĕčĤď ĐĕĦĞďČ ĥĕĜĕČ ĕČģ ČĘ ĐĜĕĚ ĞĚĥ :ĐčĤ ĤĚČ
)עבודה זרה ה(:

זה מביא אותנו לעוד משנה מפור>מת:

"."...đĚđģĚĘ ĞĕĎĦĥ ďĞ ĖĤčē ĦČ ěĕďĦ ĘČ ...

)אבות ב ,ד(
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כלומר ,כדי שאדמ יעמוד על דעת רבו ,הוא חייב להיות באותה עמדה .דהיינו,
באותו תפקיד ובאותה תמונת מצב .רק כאשר יגיע לגיל ארבעימ ויוכל ללמד
ולהורות ,רק אז ,בהיותו עומד באותמ לחצימ ובאותה אחריות ,יוכל להבינ לעומק
מדוע רבו קיבל החלטות אלו ולא אחרות.
משומ ככ ,בזמנ התנאימ והאמוראימ לא היו נותנימ רשות לאדמ להורות הלכה
לרבימ עד הגיעו לגיל ארבעימ ,אלא אמ כנ אינ בנמצא כמוהו )על פי הגמרא @וטה כב.(:
חז"ל מכנימ את הקדוש ברוכ הוא 'מקומ' ,וככ אנחנו אומרימ בהגדה של פ@ח:

"." ...ĐĤđĦĐ ĐĤčď ęĕĜč ĐĞčĤČ ďĎĜė ...ČđĐ ĖđĤč ęđģĚĐ ĖđĤč
הפירוש המקובל לכינוי הזה הוא ,שהקדוש ברוכ הוא מקומו של עולמ ואינ העולמ
מקומו .כלומר ,הקב"ה הוא קיומו של העולמ .הוא מחזיק את כל היקומ שלא
יתפרק ,ולא העולמ מחזיק אותו.
לעיל הצגנו את דברי המשנה."đĚđģĚĘ ĞĕĎĦĥ ďĞ ĖĤčē ĦČ ěĕďĦ ĘČ" :
כאנ המילה 'מקומ' מקבלת משמעות חדשה .לא מקומ חומרי אלא ה<ביבה
התודעתית שלו .א<ור לנו לדונ אדמ ,עד שנחדור לתמונת המצב בה היה .באותו
אופנ אינ ה' דנ את האדמ ,עד שהוא חודר לדעתו ומבינ עד ה<ופ את כל המניעימ
ואת כל הנ<יבות ואת כל הלחצימ שהיו עליו בשעה שעשה את מה שעשה.
על ככ מו<יפ הרב נחמנ מבר<לב ,שהביטוי " "ęđģĚ Ęėč ČĢĚĜ 'Đפירושו ,בכל
המֹוצא התודעתיות ,שמהנ יצא האדמ לבצע את מעשהו.
ָ
נקודות
זה מבטיח ,שפ<ק דינו של בורא עולמ יהיה אמת לאמיתו ,הוגנ וישר ,כדבריו
חוצבי הלהבות של משה רבנו:

"."Čđă Đ ĤĥĀ Ĉ ĕĀ đø ģĕďüă Ģÿ Ęđþ ĞĀ ěĕČý đø ĐĜĀ đă ĚČù ĘČý ...

)דברימ לב ,ד(

