
www.imagesthroughtime.com | photos@imagesthroughtime.com  | קובלסקי  רבקה  צילום: 

"לעבדו בכל לבבכם"
על נוכחות ה' בחיינו

ד"ר קלמן נוימן

הרב ד"ר דניאל טרופר

הרב דוב זינגר

הרב יואל בן-נון

ד"ר אריקה בראון

הרב יהודה גלעד

וזאת
ליהודה

בהוצאת ישיבת מעלה גלבוע

עלון 
הגותי ע"ש 
הרב יהודה 
עמיטל ז"ל



וזאת
ליהודה
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לתת מקום לקדושה להיכנס

מחויבותנו  חידוש  ושל  נפש  חשבון  של  תקופה  מהווים  הנוראים  הימים 
לקב"ה. אל שאלה אחת יש להידרש - כיצד ניתן להגביר את הנוכחות של 
נוכחות  האין  פשוט:  נראה  הדבר  אחד  מצד  שלנו?  היום-יום  בחיי  הקב"ה 
חשוב  דבר  להיות  היכול  במציאותו?  הכרתנו  מעצם  טבעי  באופן  נובעת  זו 
יותר בחיינו מיחסנו לקב"ה? האם אין זה ברור שתחושתנו כעובדי ה' צריכה 
למלא את תודעתנו בכל רגע ורגע? נראה שזאת צריכה להיות הדרישה מכל 
אדם מאמין, כדברי הרמב"ם "צריך האדם שיכווין כל מעשיו כולם כדי לידע 
את השם ברוך הוא בלבד... נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו כולן עובד את ה' 

תמיד" )הלכות דעות ג, ג(.

אולם אנו יודעים שאידיאל זה קשה להשגה. גדולי החסידות תיארו את האדם 
כנמצא בתנועה מתמדת בין "רצוא" של התקרבות לה' ל"שוב" של התרחקות 
הסוציולוג  )כדברי  שבו  המודרני,  בעולם  יותר  עוד  קשה  האתגר  אך  ממנו, 
מקס ובר( העולם איבד מן הקסם שבו. אצל רבים מאתנו, במקום שהחוויה 
הדתית תלווה אותנו בכל רגע, היא ממודרת בתוך מתחמים סגורים. דומה 
כי רוב האנשים, ובעיקר אלו שעיסוקיהם היומיומיים חורגים מתחומי תורה 

ורוחניות, אינם נמצאים בתודעה מתמדת של עבודת ה'. 

זצ"ל ושל משנת "תורה  לעתים מוצגת גרסה פשטנית של תורת הרב קוק 
ועבודה", כאילו ניתן לדלג בהיסח הדעת על הפערים בין קודש וחול ובין גוף 
ונשמה, כאילו ניתן להצדיק כל דבר בשם "תורת האחדות הכוללת" ו"קידוש 
להוות  עלולות  רחבים  לציבורים  המחלחלות  אלה  מעין  תפיסות  החול". 

הצדקה שטחית לכל טרנד עכשווי ולכל פן של תרבות ההמונים. 

מה אפשר להציע לאדם השרוי בשגרת היום-יום ושואף להעמיק את עבודת 
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ה' שלו? דווקא המציאות הממודרת, אשר בה עבודת ה' איננה מלווה את האדם בכל רגע ורגע, קוראת 
לנו לפתוח פתח לקב"ה באותם זמנים המוקדשים לקיום מצוות. הרמב"ם במורה נבוכים מציע להשתמש 
בזמנים אלו כהזדמנות להחדיר את אהבת ה' לחיינו. "דע שכל המעשים האלה של עבודת ה', כגון קריאת 
התורה התפלה ועשיית שאר המצוות, אין מטרתם אלא שתרגיל עצמך לעסוק בציוויו יתעלה. ולא תעסוק 
בענייני העולם כזה כאילו אתה עוסק בו יתעלה ולא בזולתו" )מורה נבוכים ג, נא(. נראה כי כוונת הרמב"ם 
היא שהמצוות מעניקות לנו מעין "בועה" בתוך הזמן, המייצרת את הזדמנות המפגש עם ריבונו של עולם 
עצמו. דווקא בעולם מחולן יש משמעות יתרה לזירת מפגש זו. המצוות כפי שהן, גם ללא פרקטיקות 

מחודשות, עשויות להיות ֵמֵעבר לערכן העצמי גם הזדמנות לתרגול המודעות של עבודת ה'. 

הדבר כמובן מחייב מאמץ. קיום מצוות מתוך הרגל או "זרימה" של מצוות אנשים מלומדה איננו יכול 
לעורר  חידושים בתפילה שנועדו  זה. למשל,  בנושא  בנמצא  אינם  גם פתרונות קסם  זה.  למלא תפקיד 
התלהבות )כאמירת "לשם ייחוד" או תפילה בנוסח קרליבך( דרכם להפוך עם הזמן לחלק מאותו 
הרגל שניסינו לברוח ממנו. אך אם נשים לכך לב, למצוות יש פוטנציאל לשמש מנוף 
להגברת המודעות לקב"ה. יתר על כן, ייתכן שאנשים שונים יכולים למצות את 
היכולת הזאת על ידי קיומן של מצוות שונות. אחד ימצא את הערך המוסף 
ושלישי  תפילה  בשעת  אותו  יחוש  אחר  תורה,  בלימוד  ה'  עבודת  של 
יחווה חוויה זו בשעת קיום מצוות בין אדם לחברו. אם נתייחס למצוות 
לא רק בתור חובה אלא בתור הזדמנות להביא את הקב"ה אל חיינו, 
לדוגמא  ניקח  באופן משמעותי.  אותן תשתנה  נקיים  האיכות שבה 
את השבת – שגם אם היא מתייחדת בתפילות, בארוחות, במצוות 
עשה ובמיוחד בלא תעשה, האם אנו אכן מרגישים שזו הזדמנות לא 

רק לנוח מימות החול, אלא גם להחדיר קדושה לחיינו?  

זאת ועוד. אולי אנו מחפשים "חוויה של עבודת ה'" שאיננה הדרך 
רק  מתבטאת  איננה  היהודית  ה'  עבודת  אולי  הבלעדית.  היהודית 
בחוויות שיא של התרוממות רוח. מורנו הרב עמיטל זצ"ל היה רגיל 
יעקב,  העין  בהקדמת  שמובא  המדרש  על  המהר"ל  דברי  את  להזכיר 
המצביע על כך שעבודת ה' איננה מתרחשת דווקא ברגעי שיא של דבקות 
יומית של הרגל קבוע - והקביעּות היומיומית  יום  עילאית, אלא בעבודה 

הזאת היא היא המבטאת את עשיית רצון ה'. 

הט"ז(  המאה  בראשית  )חי  חביב  בן  יעקב  הרב  מביא  יעקב"  "עין  לספר  בהקדמתו 
מדרש שהוא איננו מכיר את מקורו:

"בן זומא אמר מצינו פסוק כולל יותר והוא "שמע ישראל" וכו'. בן ננס אומר מצינו פסוק כולל יותר 
הוא "ואהבת לרעך כמוך". שמעון בן פזי אומר מצינו פסוק כולל יותר והוא "את הכבש אחד תעשה 

בבוקר" וכו'. עמד ר' פלוני על רגליו ואמר הלכה כבן פזי". 

על מדרש זה אומר המהר"ל  )נתיב אהבת הרע , פרק א(

"...ומה שאמר בן פזי "את הכבש האחד תעשה בבקר הוא כלל גדול בתורה יותר" רצה לומר מה 
שהאדם עובד השם יתברך בתמידות הגמור והוא עבדו, וכמו שהעבד לא סר עבודתו מן אדון שלו 

עבודת 
ה' איננה 

מתרחשת דווקא 
ברגעי שיא של 
דבקות עילאית, 

אלא בעבודה יום 
יומית של הרגל קבוע, 
והקביעּות היומיומית 

הזאת היא היא 
המבטאת את 

עשיית רצון 
ה'
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לציבור שלנו, הדתי-מודרני, יש הצלחה לא מבוטלת בטיפוח תלמידי חכמים משכילים, שהם הן בעלי 
הישגים אינטלקטואליים והן מבקשי אמת ביחס שלהם אל אלוקים. בלימוד תורה ובעשיית מצוות הציבור 
שלנו מציית בנאמנות לקריאת אלוקים "ועשיתם את כל מצוותיי". אולם בפן האיכותי של המצווה, בכך 
שהיא מהווה קשר בין הקב"ה לאדם, הצלחתנו מסויגת יותר. כאנשים שהתחנכו בעולם המודרני יש לנו 
קושי להתחבר לקב"ה ולהרגיש בנוכחותו. רבי ומורי, הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל, שיתף את תלמידיו 

לא פעם בתסכולו לחנך תלמידים בעלי דבקות והתלהבות: 

יום הכיפורים... מבחינה אינטלקטואלית  עניין  ומסביר לתלמידיי את  יושב אני בשיעוריי  "הנה 
יש לי הרבה למסור לתלמידיי ממה שספגתי מאבותיי ומרבותיי על מהות היום, על קדושת היום 
של הימים הנוראים, אבל מה שאיני יכול למסרו להם אלו החוויות שלי בכל הנוגע לאותם הימים. 
איני יכול להכניס אותם לעולם הרגשות שיהודי חייב להרגיש כשהוא אומר "זכרונות", כשהוא 
מוציא בשפתיו "וה' בשופר יתקע והלך בסערות תימן"... זוהי תחושה שיהודי חייב לחוש, תחושה 
שאינה ניתנת להסברה לא במסות ובמאמרים תיאולוגיים, לא בדרשות ובהטפות. זוהי תחושה - 
שצריכים לחוש! איך ללמד תחושה זו ליהודי האמריקני - אינני יודע. אמנם, הנני "מלמד" לא רע 

ואני יכול ללמד נושאים שונים, אבל זאת- לא אדע." 

)הרב י.ד. סולובייצ'יק, על התשובה, עמ' 200-201(

אצל  בעיקר  התפתחה,  האחרונה  בתקופה  השתנה.  המצב  שנה,  כארבעים  לפני  נאמרו,  שהדברים  מאז 
הנוער, תופעת ה"חבקו"ק" )חב"ד, ברסלב, קרליבך וקוק(, המהווה מרד נגד הגישה השכלתנית, וניסיון 
להתחבר רגשית לקב"ה. בתוך ציבורנו נראות תופעות חדשות, המשקפות זעקה נפשית כנה ומבטאות את 
החסר הרוחני הקיים בעולם השכלתני, ורצון עמוק להתחבר באופן אותנטי אל הקב"ה, להגיע לעבודת ה'. 

עם כל הצדדים החיוביים בכיוון חדש זה, קשה להיות שקט לגביו. הכמיהה האמיתית לחוש עבודת ה' והרצון 
האותנטי למלא את החסר הרוחני בתוכנו מגיעים גם לביטויים קיצוניים של דחייה של המודרנה כולה ללא 
אבחנה. עבודת ה' החדשה הזאת מלווה לא פעם בביטחון מוגזם בה', אשר הופך להיות דטרמיניזם ושחרור 
מאחריות אישית. לאחרונה מלווה דחייה זו בהקצנה מסוכנת מבחינה חברתית, הכוללת דחיית ממסדיות 

עבודת ה' כאתגר
הרב ד"ר דניאל טרופר  |  נשיא ארגון גשר

רק הוא עובדו תמידי, ולכך אמר "את הכבש האחד תעשה בבוקר" שזה נאמר על קרבן תמיד שחר 
וערב דבר זה הכלל בתורה, שתכלית המכוון שיהיה האדם עבד להקב"ה וכל שאר התורה פירושא 

שעל ידי המצות הוא עובד את בוראו לגמרי." 

לא מזמן צוין סיום הדף היומי. רבבות השקיעו מזמנם יום-יום במשך שבע שנים ועסקו בתורת ה' מעבר 
לחובה ההלכתית. האם אין כאן ביטוי עמוק של עבודתו, גם אם הלימוד היומי לא נעשה "באימה, ברתת 
ובזיע"? האין בשגרה הזאת, על אף שאיננה מלווה ב"ברקים ורעמים" חווייתיים, משום עבודת ה' עמוקה? 
כמובן, לצד "תמידים כסדרם" יש צורך ב"מוספים כהלכתם". יש צורך ביציאה מהשגרה כדי שהעבודה 
הקבועה לא תהפוך לחסרת משמעות. הזמנים המקודשים הבאים עלינו לטובה עשויים לשמש מנוף לכך; 

אך לאחר העלייה לשיא, גם השגרה האפורה מקבלת פרספקטיבה אחרת.
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באופן כללי ומביאה להיווצרותן של קבוצות אנרכיסטיות, המסכנות הן את הקבוצות והן את החברה כולה. 

אולם אסור שהביקורת על תופעות אלה תכשיר אצלנו את ההתחמקות מאחריותנו לעשות חשבון נפש 
נוקב. אם אנו, הנאבקים לשמור על קשר עם המודרנה ולהיות חלק מהציבור הכללי, רוצים להיות כנים 
עם עצמנו, עלינו לשמוע את זעקת מבקשי הדרך שבתוכנו ולחוש באמירה הנוקבת לגבי חיינו הרוחניים. 
עם כל הביקורת האמיתית על ההקצנה הדתית, עלינו לפתוח את ליבנו ולהסתכל בראי נפשנו. המימדים 
האיכותיים של קיום המצוות והקשר שלנו עם אלוקים חייבים לעבור להילוך גבוה יותר ולמצוא ביטויים 

נפשיים ורוחניים. 

הימים הנוראים קוראים לנו להציב לעצמנו אתגר חדש. האתגר המתבקש הוא להפוך את אלוקים ממושג 
אבסטרקטי, רחוק, וגרוע מזה - שולי, למציאות החובקת-כל, הנותנת לנו חיות בכל רגע, האוהבת אותנו 
מקשר  הנובע  רוחני  במתח  להתלוות  חייבים  שלנו  המצוות  ועשיית  התורה  לימוד  לאהבתנו.  ומחכה 
אינטימי - אישי עם הקב"ה. במקום לדבר על תלות באלוקים, עלינו לפעול להרגיש את התלות; במקום 
להכיר במלכות שמיים, עלינו לחתור לחוש את כבוד מלכותו; במקום לעשות חשבון נפש בלבד, עלינו 

לשאוף לעמוד בחרדה בימי הדין ולהתרגש מהיחס האישי של הדיין עצמו. 

כל אלו תלויים בשאלה כמה נרגיש בעומק את המילים שאנו חוזרים עליהן מאה פעמים ביום "ברוך אתה 
ה'...".

שאלה: מהי לדעתך הדרך להעמיק את תודעת עבודת ה' בחיינו?
אם העולם בנוי על שלושה עמודים - תורה, עבודה וגמילות חסדים, הרי שבעבור הראשון והאחרון קיימים 
מסלולי עיסוק ידועים, ואף התגבשו מסגרות מפוארות. הרוצה ללמוד תורה, גם אם הוא "בעל בית", יכול 
להצטרף ללומדי הדף היומי  וכדומה. עבור מי שרוצה ליטול חלק במצוות גמילות חסדים יש אפשרויות 

של יוזמה אישית וגם מסגרות מרשימות של חסד שאפשר להצטרף אליהן.  

לגבי העמוד השלישי המצב שונה - אין מקום או מסלול לאדם שמחפש להשתלם בעבודת ה'. אלו דברים 
האישית.  הרוחנית  ההתפתחות  נושא  לכל  לב  תשומת  מקדישים  איננו  אך  עולם,  של  ברומו  העומדים 
בחברה שלנו מתקבל הרושם כאילו מי שמחפש רוחניות עליו לנסוע להודו. בסופו של דבר השולחן ערוך 
מתחיל ב"שיוויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה... כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא 
לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול" )שולחן ערוך א', א'(, זו המהות של האדם 
בעולמו! אבל המוסדות החינוכיים והתורניים שעוסקים בכך מיועדים במקרה הטוב לאנשים עד גיל -22

23, ואז אדם נכנס למסלול מקצועי ולימודי ואין לו מסלול של התקדמות אישית מעבר להישרדותו כאדם 
דתי. באופן פרדוקסאלי, לפעמים דווקא אנשים שלא למדו בישיבות לוקחים אחריות על עצמם ועוברים 
תהליכים של צמיחה דתית, משום שלא התרגלו לכך שהמסגרת תיקח אחריות על החיים הרוחניים שלהם. 

אך ככלל, בשפה התרבותית שלנו אין נוכחות לאתגר של התקדמות אישית בעבודת ה'.

חבר אני לכל אשר יראוך
עבודת ה' דרך החבורה

שיחה עם הרב דוב זינגר | ראש ישיבת מקור חיים
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בשנים האחרונות אני עסוק בניסיון של גיבוש חבורה המנסה לפתח ולהעמיק ביחד את עבודת ה', ועוסקת 
במה שר' נחמן קורא "לדבר עם חברו ביראת שמים". לעומת מנין מתפללים מקרי שמתארגן ב'שטיבל', 
שאיננו )בלשונו של הרב שטיינזלץ( אלא "מניין של עשרים רגליים", מדובר בחבורה של אנשים העוזרים 
אחד לשני בעבודת ה' שלהם. כשאנשים מפנים זמן לנושא הזה )החבורה מפנה בוקר שלם בשבוע לכך( 
נעזרים בכלים שונים של  דווקא, אנחנו  יש הכנה לתפילה. ההכנה איננה לימוד  כל,  יש תוצאות. קודם 
התכוונות, כלים רוחניים ופיזיים, ובבסיס עומדת הדרישה שאדם יתבונן ויפנים לעומק היכן הוא נמצא 
ולפני מי הוא עומד. מהו המקום הקיומי שאני עומד בו כרגע, בשעה זו שאני ניגש לתפילה, ומול איזה 
דימוי של ריבונו של עולם אני פותח בתפילה. הרי הקב"ה פושט צורה ולובש צורה - פעם נראה כבחור 
ופעם כזקן, פעם בפנים זועפות ופעם בפנים שמחות. כאשר אני פוגש אדם אחר, כדי להתקשר אליו ועל 
מנת שהמפגש יהיה משמעותי אני צריך לדעת היכן אני נמצא ובמה אני עסוק; וכך גם בתפילה: אתה 

עומד מול מלך מלכי המלכים הקב"ה - אך אתה אינו אותו האדם שהיית אך אתמול, על כן דרושה 
עבודה והתכוונות רצינית ומעמיקה לפני התפילה.

וכך בשיחות הר"ן סימן א: 

כי אני ידעתי כי גדול ה' ואדונינו מכל אלקים ... אני ידעתי דיקא, כי גדלת 
לספר  אפשר  אי  לעצמו  ואפלו  לחברו  לומר  אפשר  אי  יתברך  הבורא 

יכול  אינו  היום.  באותו  לו  ומתנוצץ  לו  שמזריח  מה  לפי  ליום  מיום 
לספר לעצמו ליום שני הזריחה וההתנוצצות של גדלתו יתברך שהיה 

לו אתמול. 

התפילה עצמה משעממת עבור הרבה אנשים, מפני שהיא נראית  להם 
אחידה, ארוכה וחסרת חיים, והם אינם מבינים את התנועות הרוחניות 
ה' על חלקיה השונים. המקובלים  לפני  השונות שמשתקפות בעמידה 

תיארו את זה כביטוי לארבע העולמות )אצילות, בריאה, יצירה , עשייה(, 
התפילה  בשלבי  שלנו  העמידה  צורת  את  משנים  גם  אנו  שלנו  ובחבורה 

 - ותחנון  לחש  תפילת  וברכותיה,  שמע  קריאת  דזמרא,  פסוקי   - השונים 
בכל אחד מהם מתקיימת התרחשות שונה לחלוטין. אני מרגיש שאין זה עניין 

לחבורה אזוטרית בודדת, לדעתי יש דרישה גדולה בציבורים רחבים לתפילה כזאת 
שאינה מסמנת רק "וי" על חובת התפילה. בחבורה שלנו אנחנו לומדים לאחר התפילה 

והשפעתה למשך  אווירת התפילה  ובעצם ממשיך את  כזה המעניק השראה  אופי  קטעים בעלי 
היום, ולעיתים גם לשבוע כולו. לאחר מכן, אחד מן החבורה נפתח בפני כולם ומשתף אותנו במידה לא 
ובתמיכה  ועומק בשיתוף  יש עוצמה  ה'.  ובתהיותיו בעבודת  כנה במקומו  מבוטלת של חשיפה עצמית 

הקבוצתית, כך שלא אחת התכנסות של פעם בשבוע משפיעה על התפילה של כל השבוע.

אני מחפש דרך להקים בית שיהיו בו חבורות חבורות, מסוגים שונים. בית שיתן כלים ויקשר יחד כל מיני 
דרכים שאנשים עובדים בעזרתן על העוצמה של עבודת ה' שלהם. 

עוסקת  היא  אם  רק  כזאת  בהתבוננות  ואנרגיות  זמן  להשקיע  מוכנים  רבים  אנשים  לנו  המוכר  בעולם 
בנושא חינוך, או לחילופין בזוגיות. אנשים מודאגים אם הילדים שלהם מתדרדרים, אך הם לא מבחינים 

בהתדרדרות ובהתדלדלות של החיים שלהם עצמם! 

יש 
עוצמה ועומק 
בשיתוף ובתמיכה 
הקבוצתית, 
התכנסות של פעם 
בשבוע משפיעה 
על התפילה של 
כל השבוע
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שאלה: האם אין בדרך זו חשש לנרקיסיזם  באצטלה דתית? 
תשובה: לכן חשוב להכניס את זה לתוך מערכת של עבודת ה', ולחזק את הדברים על ידי העבודה בחבורה. 
עבודת ה' אינה יכולה להיות מנותקת מן החיים; אך מצד שני, בלי מודעות עצמית אין כלום. יש צורך 
לשכלל את הכישורים של האינטליגנציה הדתית שלנו. זה מחייב פיתוח תחושות כמו פליאה, רגישות, 
קדושה ועוד. לתפילה יש צורך בהרבה כישורים שיש לפתח. אני מאמין שככל שאדם יהיה מחובר יותר 
ומודע יותר לעצמו, ועבודת ה' שלו תגיע ממקום נכון יותר, כך הוא יהיה אנושי ורגיש יותר וממילא ייטול 
התכנים  דרך   – לנביאים  להתקרב  כיצד  יש שאלה אמיתית  בהתאם.  גם מחויבויות חברתיות  על עצמו 
שלהם או דרך עצם תכונת הנבואה. העובדה שהתכנים שלהם מקובלים גם על החילונים איננה מקרבת 
אותנו לעצם עניין הנבואה, ודיבור על "צדק חברתי" כחזון הנביאים איננו ממצה את המסר של הנבואה 
עבורנו, שזאת העבודה המיוחדת של תורת ארץ ישראל. אני חולם על חידוש תכונת הנבואה, על אנשים 
שיגביהו את קומתם הרוחנית ויגיעו למקום שממנו יצרו הנביאים. מתוך כך תבוא גם הבשורה חברתית 

הראויה מהמקום הנכון.

עד אז צריך לפתח שפה של עבודה על הרוח ופיתוחה, כך שאנשים לא יעבדו רק על שמירת הכושר הגופני 
שלהם )דבר המקובל לעבודה בצוותא גם אצל בני זוג(, אלא ישקיעו מאמצים גם כדי שאופן אכילתם, 

למשל, תבטא יותר קדּושה, או שהנהיגה בכביש תהיה גם היא מתוך עבודת ה'. 

קיים פער עצום בין הצהרות חגיגיות על נוכחות מלאה של הקב"ה – הנוכח בכל מקום, המהווה את הכל 
בני  הכנסת.  ולבית  לתפילות  נוכחותו  את  ומצמצמת  הקובעת  הדתיות המקובלת,  לבין   – בכל  והשולט 
ישיבות אולי מושכים אותו גם לבית המדרש. אבל החיים הרגילים שוטפים בחילוניותם הסתמית, ולא רק 
במקומות שאי אפשר לקרוא בהם בשם ה'. על כן אמר פעם אחד מחכמי הקיבוץ הדתי, דב רפל ז"ל, שאין 
כל טעם לכתוב "שיוויתי ה' לנגדי תמיד" במקום התפילה בבית הכנסת, וראוי לתלות פסוק זה דווקא 

בחדר האוכל.

חז"ל היו מודעים מאד לבעיה זו, שאיננה מודרנית במיוחד, וקבעו שורה ארוכה של ברכות כדי לבטא את 
מציאות ה' בכל. מעניין לשאול מדוע קבע רבי יהודה הנשיא את מסכת ברכות בראש סדר זרעים, הגדוש 
בהלכות השדה, וחיבר בה קריאת שמע ותפילה, ברכות סעודה וברכות ראייה, אך לא הכניס לתוכה ציצית 
ותפילין, ואף לא את סדרי בית הכנסת. התשובה לדעתי נעוצה ברצונו של רבי להנחיל לכל היוצאים לשדה 
בהשכמה, שהם הרוב הגדול, את הקריאה בשם ה' בדרך לשדה, בסעודה, ובכל אשר הם רואים בדרכים. 
בבית הכנסת הקדום, בימי המשנה, ישבו 'עשרה בטלנים' – בדרך כלל הזקנים – שכבר לא יצאו לשדה. רק 
בתלמודה של בבל התקשרה מסכת ברכות לשבת ולמועדים, בדרך להלכות 'אורח חיים' בטור ובשולחן 

ערוך, שפותחות בעבודת ה' בתפילת בית הכנסת, ומובילות לשבת ולמועדים. 

יראי ה' בדורות האחרונים צעדו שלב נוסף, ורובם נמנעים מלברך את רוב הברכות שתיקנו חז"ל בפרק 
החותם של מסכת ברכות; וזאת אף שנקבעו בהלכה באין חולק. רוב רובו של 'עולם התורה' מעדיף להניח 
את חיי העולם בחילוניותם, ולצמצם את השכינה לבית הכנסת ולבית המדרש. להלן שורה של דוגמאות:

הרב יואל בן-נון

לית אתר פנוי מיניה
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נפגשים בשמחה גלויה, אחרי 30 יום וגם אחרי שנים רבות; מחייכים, מתחבקים, טופחים על שכם, 	 
לא פעם שולפים גם מצלמה – רק ברכת 'שהחיינו' אינה נשמעת, ואין שם ה' נזכר. פעם, ליד שולחן 
של סעודת הודיה, בירכתי על פגישה עם ראש ישיבה חשוב; מבוהל מן התעוזה שלי לברך על פי 
כראיית  )לפחות(  עלי  ראייתך  חביבה  אמרתי:  חדש!  אפרסק  מהר  תביאו  לתלמידיו:  אמר  ההלכה, 

אפרסק חדש...

חוזרים 	  ומחייכים,  ומצטלמים שמחים  הנוף, מצלמים  – מתפעלים בקול רם מיפי  יוצאים לטיולים 
הביתה, מספרים חוויות ומראים תמונות – רק "ברוך ה'... עושה מעשה בראשית" אינו נשמע, ושם 
ה' נפקד; ברקים ורעמים מצליחים לעורר ברכה זו בקרבנו לפעמים, ולעתים רחוקות יותר – מראה 

הקשת )שמזכיר את מראה כבוד ה', כנבואת יחזקאל בפרק א'( באור השמש בתוך הענן.      

הולכים לים – נהנים, שוחים, מתמרחים, משתזפים – רק "ברוך ה' ... אשר עשה את הים הגדול" אינו 	 
עולה על הדעת, וכמובן שלא על השפתיים. 

הולכים עם ילדים לגן החיות – לומדים ונהנים, מתבוננים ושמחים, אך כלל אין יודעים על קיומה של 	 
ברכה – "ברוך ה' ... שככה לו בעולמו", שהיא מעין ברכת "שהכל נהיה בדברו" המוכרת. כל זאת מפני 

שאוכל הוא כנראה הנאה 'בטוחה' מפני ספקות בברכות, אבל ברכות הראיה??

רואים בהתרגשות מדען דגול, רב גדול בתורה או ראש ממשלה )'ראית אותו? ראית אותו?'(, ומספרים 	 
זה לזה; אם זוכים גם לדבר או ללחוץ יד של אישיות ידועה, ההתרגשות מגיעה לשיאים, וכן הסיפורים 

– רק "ברוך ה'... שחלק מחכמתו/מכבודו לבני אדם/ליראיו", אינה תופשת מקום בתודעה 
ולא בשפה; ועוד לא נגענו בתסבוכת ההלכתית ביחס למדינת ישראל הציונית...

האם מישהו זוכר תענית על הגשמים בשנות בצורת קשות? מישהו שמע 	 
פעם עשרים וארבע ברכות בתפילת עמידה? מה קרה למסכת תענית, 

פוסקי  לכל  בניגוד  מחייבת,  בלתי  כאגדה  אותה  לומדים  שרבים 
בארץ  אלא  הגשמים  על  מתענים  שאין  ההלכה  האם  ההלכה? 

ישראל נשארה בקרבנו, כאילו אנו עדיין בגלויות אירופה? 

הזהירה 	  )שהתורה  המבורך  השפע  עם  יחד  האחרונות,  בשנים 
מפני סכנותיו בפרק שבו חייבה לברך את ה' על הארץ הטובה(, 
עומדת בסכנה גם ברכת המזון ברוב ימות השבוע – 'לא אכלתי 
ומברכים  פר  כמו  אוכלים   – ועצלים  אומרים מדושנים  לחם', 
כמו פרפר, בלי הודאה על הארץ הטובה, בלי יציאת מצרים, בלי 
ברית ותורה, בלי ירושלים; מרוויחים שלוש דקות, ומפקיעים 

את מצוות התורה בלב מלא הנאה ושפע. משאירים את ברכת 
המזון לשבתות בלבד. 

ואחר כך שואלים איך מתחברים אל ה' בחיים המחולנים שלנו? לאחר 
שאנחנו פרקנו מעלינו את עול הברכות שחייבה תורה וקבעו חז"ל??

אמנם הראב"ד )על הרי"ף למסכת ברכות, פרק 'הרואה'( סבור שכל הברכות 
האלה הן רשות, ולכן אומרים אותן בלא שם ומלכות )ברוך עושה מעשה בראשית(, 

כמו שהן כתובות במשנה. סיבת הדבר היא, לדעתו, שאין קביעּות לברכות אלה, והן תלויות 
בתחושה ובהכרה של 'הרואה' – "שהרשות בידו שלא יראה כך, ולא יראה כך". במילים אחרות, הקשר 

קיים 
פער עצום בין 
הצהרות חגיגיות 
על נוכחות מלאה 
של הקב"ה  לבין 
הדתיות המקובלת, 
הקובעת ומצמצמת 
את נוכחותו לתפילות 
ולבית הכנסת
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שבין ראיית נוף )למשל( לבין ברכה הוא קשר של התפעלות סובייקטיבית, ולא כל אחד רואה בנוף יפה 
את חכמת הבורא וגבורתו. על כן אי אפשר לחייב את הברכה אלא בתור רשות, ובלי שם ומלכות. מאידך, 
מי שבאמת מתפעל באופן ספונטני – הרשות בידו לברך גם בשם ומלכות, כלשון הראב"ד בסיום דבריו 
שם: "מכל מקום, על כולן אם אמר הזכרה ומלכות לא הפסיד". ואולם מרן המחבר הכריע 
בשולחן ערוך כרוב הפוסקים, שיש כאן חובת ברכה גמורה בשם ומלכות )אורח-

"ולא  ג'(:  )שם סעיף  ופוסק  הוא מצמצם  זו רשות. מאידך  ואין  רכ"ח(,  חיים 
על כל הרים וגבעות מברך, אלא דווקא על הרים וגבעות המשונים, וניכרת 

גבורת הבורא בהם".

ה'  לנוכחות  מובהקת  כדוגמה  בטיולים  הראיה  בברכות  יותר  נתמקד 
בכל, ונראה היכן נפגשת שיטת הראב"ד עם ההלכה הפסוקה בשולחן 

ערוך. 

לטיול,  שיוצא  מי  מברך.  אינו  כלום,  רואה  ואינו  בדרך  שנוסע  מי 
על  המנוחה,  על  רק  חושב  עימו,  המטיילים  ואת  עצמו  רק  ורואה 
האוכל ועל האווירה החברתית, וכשהוא שולף מצלמה הוא מצלם 
את עצמו ואת חבריו או את משפחתו על רקע הנוף, לאמור: 'הייתי 
כאן, ושם!' – אינו מברך, משום שאינו רואה שום דבר המחייב אותו 
לברך. מן הסתם הוא יברך ברכה משמעותית לעת האוכל... אם יאכל 
לנוכח  )למשל(  הטבעי,  בנוף  הבורא  גבורת  את  שרואה  מי  אבל  לחם. 
תוך  אל  ַמגמתי  חומר  של  הפריצה  או  והבליה,  השבר  והקימור,  הקימוט 
הסלע; לנוכח ההעתק, המפגש בין שכבות וצורות נוף, בין סלעי יסוד לסלעי 
משקע או לאבן חול, וכמובן גם לנוכח ההתאמה המופלאה בין הנוף לבין הצומח 

והחי שבו – חייב לברך; וגם לדעת הראב"ד רשאי לברך, ומקיים בזה מצווה.

כאשר הוא מברך על כל אלה בשם ומלכות "ברוך... עושה מעשה בראשית", הרי הוא מקדש את השם בכך 
שהוא מצהיר שבורא עולם הוא הוא בורא הנוף שאנו רואים, ודווקא לפי כל הידע הגיאולוגי )או הביולוגי( 
החדש; גם אם הנוף הזה נוצר בתהליכים ארוכים, בורא עולם יכול לברוא וליצור עולם בכל תהליך ובכל 

זמן שיחפוץ בו, ומי יאמר לו מה תעשה! 

על כן, היוצא לטיול ויודע מראש שיגיע למקומות של נופים מופלאים, רצוי שיתכנן מראש את ברכת 
"עושה מעשה בראשית" באחד המקומות הראשונים שבו כולם מתפעלים. גדר ההתפעלות היא כשאנשים 
אומרים "איזה יופי", בלב או בפה, או שולפים מצלמה. אכן אם יוצאים לטיול, מתפעלים תדיר ואומרים 
לכל  הסיבות  סיבת  )שזוהי  ברכה  בלא  הזה  העולם  מן  נהנים  הרי   – נזכר  אינו  ה'  שם  ורק  יופי",  "איזה 
הברכות(, ו"הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה – מעל" )תוספתא ברכות פ"ד ה"א, בבלי ברכות ל"ה ע"א – 

ואמנם אין מעילה במראה, אבל פגם יש בזה, וכאילו נהנה מקדשי שמים, כלשון הגמרא שם(. 

כיום, כאשר אנו יוצאים לטייל כדי ליהנות מזיו הבריאה כמעשה קבוע ואף כחלק מן החינוך, נוצר מצב 
לחזור בתשובה  וצריכים  הראיה,  ברכות  לרוב  ביחס  כ'חילונים'  נוהגים  התורה  בני  רוב  ואבסורדי:  חדש 

ולגלות מחדש את אור ה' המתגלה בעולמו, בטבע הבריאה.

ובלבד שלא יכפה המברך את עצמו על הבריות בדרך שאינם רוצים בה, שאז הוא מרחיק אותם; צריכים 
להיות רגישים מאוד, שכן הגבול בין חילול השם לקידוש השם דק הוא מאוד.

כאשר 
מברך על כל 

אלה בשם ומלכות 
"ברוך... עושה מעשה 

בראשית", הרי הוא 
מקדש את השם בכך 
שהוא מצהיר שבורא 
עולם הוא הוא בורא 

הנוף שאנו 
רואים
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ֵמֵעבר ל"אבינו"
ד"ר אריקה בראון*  |  תרגום: קלמן נוימן

בעונה זו של השנה אנו מכנים את הקב"ה "אבינו מלכנו". השוני בין שני תארים אלה מעביר אותנו מחוויה 
של בנים לתחושה של עבדים, וחוזר חלילה. אך אולי ניתן להעצים את עבודת ה' שלנו, ולהעלות את 
היחס שלנו לקב"ה אל רמה נוספת של אינטנסיביות. יש מקום להתייחס לה' לא בתור "אבינו" בלבד, אלא 
כ"אבא". כפי שציין הנרי ניוון )Henri Nouwen(, "הכינוי אבא מבטא אינטימיות נוספת. הוא משקף 
בטחון, השתייכות, ומעל לכל - קירבה. אין לו את הקונוטציות של סמכות, שליטה ועוצמה שהביטוי "אב" 

מעורר. הכינוי "אבא" רומז לאהבה מחבקת שאנו חווים מאבות ומאמהות, מאחים ומאחיות, 
מבני זוג ומידידים. לקרוא לקב"ה "אבא" היא זעקה מן הלב; תפילה הבאה מן הנקודה 

העמוקה ביותר שלנו".

בכינוי "אבינו מלכנו" יש מכנה משותף של כוח והיררכיה; גם אם בחלקה 
הראשון מכילה הסמכותיות רמה גבוהה יותר של רחמים. 

אחת מן ההתייחסויות הרבות לקב"ה כאב במקרא מצויה במזמור כז, 
ואמי  אבי  "כי  רבא:  להושענא  עד  אלול  מר"ח  קוראים  אנו  שאותו 
מתייחסים  שהדברים  ייתכן  הפשט,  דרך  על  יאספני".  וה'  עזבוני 
לחייו האישיים של דוד המלך. רש"י, לעומת זאת, מציע )בעקבות 
האדם:  יצירת  לרגע  הקשור  נועז  פירוש  רבה"(  ב"ויקרא  המדרש 
בשעת תשמיש להנאתן נתכוונו כיוון שגמרו הנאתן זה הופך פניו 
לכאן וזו הופכת פניה לכאן. ה'עזיבה' אם כן איננה יתמות, הזנחה או 
נטישה של ילד. מדובר במצב הראשוני שבו הקב"ה שותף ביצירת 

הוולד, ומעניק לכך משמעות שמעבר להנאות הגוף בלבד. הקב"ה 
אוסף את הוולד הקיים בינתיים רק בכוח, ומתחיל את התהליך המביא 

לידי אנושיות.

ייתכן שניתן להוסיף לפרשנות זו משמעות רוחנית יותר. הקב"ה הוא האב 
 – ביותר  האינטימיים  געגועינו  את  אליו  מפנים  אנו  כן  ועל  האולטימטיבי, 

געגועים כאלו שהם כל כך עמוקים, עד שגם מי שהוליד וגידל אותנו איננו יכול 
להשתתף בהם. 

כדי להדגיש את ההבנה הזו נפנה לפסוק אחר:

ה ַלה'  ַאּתָ י ַעם ָקדֹוׁש  ּכִ ֵעיֵניֶכם ָלֵמת:  ין  ּבֵ ָקְרָחה  ימּו  ָתׂשִ ְולֹא  ִתְתּגְֹדדּו  ם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם לֹא  ַאּתֶ ִנים  ּבָ
ֵני ָהֲאָדָמה )דברים יד, א( ר ַעל ּפְ ים ֲאׁשֶ ה ִמּכֹל ָהַעּמִ ַחר ְיֹדָוד ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגּלָ ֱאלֶֹהיָך ּוְבָך ּבָ

המפרשים מתקשים להבין את הקשר שבין היותנו בנים של הקב"ה לבין האיסור על השחתת הגוף. רש"י 
מפרש שהדבר פוגע ביכולת של עם ישראל לייצג את הקב"ה בעולם, אך הרמב"ן דוחה פירוש זה משום 
שהפסוק עוסק דווקא בתגובות למוות. על כן הוא מעדיף את פירושו של הראב"ע, שאין להתאבל בצורה 

מוגזמת משום שאין מערכת יחסים חשובה יותר מזו שיש לנו עם הקב"ה. 

* ד"ר אריקה בראון עוסקת בחינוך יהודי למבוגרים בארצות הברית. פרסמה מספר ספרים על רוחניות יהודית 
וכותבת מסה שבועית על "חכמת חיים יהודית" המופצת באינטרנט.

הקב"ה 
הוא האב 
האולטימטיבי, 
ועל כן אנו מפנים 
אליו את געגועינו 
האינטימיים ביותר, 
געגועים כאלו שהם 
כל כך עמוקים, עד 
שגם מי שהוליד 
וגידל אותנו איננו 
יכול להשתתף 
בהם
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דברי רש"ר הירש צועדים בעקבות פרשנותו של הראב"ע : 

"שום אישיות לא תרתק אותנו עד כדי כך שנזדהה עמה בהתבטלות גמורה, ובהסתלקה מן העולם 
נשליך את עצמנו אחריה ככלי אין חפץ בו." 

לעיתים נובעת אבלות מוגזמת לא מתוך קרבה לנפטר אלא מן ההיפך - העוצמה של האבלות מתגברת 
משום שלא היינו קרובים כראוי לנפטר. במותו איבדנו לא רק את האדם, אלא גם את הסיכויים לתקן את 

מערכת היחסים שהשתבשה. 

אך מי שבאמת חווה את חייו כבנו של הקב"ה יודע שהערך שלו איננו נובע מאדם אחר, אלא מהבורא 
בעלי  בחיים  האמונה  את  לעקור  יכול  איננו  אך  החיים,  את  לטלטל  עשוי  קרוב  אדם  של  איבוד  עצמו. 
משמעות ותכלית. ניוון טוען שמי שאיננו חש מספיק כבנו של הקב"ה מייחס תפקיד זה לאנשים אחרים, 
והם הופכים להיות חלק מזהותו; אך משום שאף בשר ודם איננו יכול לעמוד במקומו של הקב"ה אנו חשים 
נעזבים על ידם. הם אינם יכולים למלא תפקיד אלוקי ועל כן המסתמך עליהם חש כי ננטש. חוויה זו בדיוק 

מחזירה את האדם להזדהות כבנו של הקב"ה. 

פרק "לדוד ה' אורי וישעי" מחזק את ההכרה שההורים אינם יכולים למלא את מקומו של הקב"ה, ולהבין 
הן את הציפיות והן את האכזבות העומדות בפנינו . היחס עם הקב"ה מסוגל לפצות אותנו על כך בחוויה 

של אינטימיות. 

אכן אנו בניו של הקב"ה, והוא - אבא. אך בעבור רבים מאתנו הדיבור על כך מביך. עבודת ה' היא דרישה 
מתמדת שיש לה ביטוי מפורש ומרכזי בעולם החרדי, אך כמעט איננו עומד על הפרק בשיח של ציבורים 
דתיים אחרים, המתפארים במודרניות שלהם. היחס השכלתני ליהדות הפך את האתגר של עבודת ה' בחיי 

היום יום למטרה רחוקה, הניתנת להשגה בערך כמו הטיפוס על הר גבוה באזור שאינו מוכר. 

משפחתיים  ממפגשים  לבד  מטרתם,  מה   - כן  לא  אם  ה'.  לעבודת  אותנו  להשיב  חייבים  התשובה  ימי 
ותכניות שטחיות של שיפור עצמי? את העבודה העמוקה והקשה אין להשאיר לאחרים. כעת הזמן לטפס 

על ההר. לנו ניתנת ההזדמנות להפוך את "אבינו" ל"אבא" שלנו.

הרב יהודה גלעד  |  ראש ישיבת מעלה גלבוע

"לרעך כמוך אני ה'"
כמה מן הכותבים בעלון זה האירו היבטים שונים ביכולותינו להנכיח את הקב"ה בעולמנו, והתמקדו בקשר 
ברצוני  למקום,  אדם  שבין  המצוות  במסגרת  לנו  שניתנות  להזדמנויות  בנוסף  לקונו.  אדם  שבין  הישיר 

להעלות גם את היכולת של המצוות שבין אדם לחברו להנכיח את הקב"ה בחיינו.

ואנווהו".  "זה אלי  בבחינת  רצונו של מקום,  הידור המצווה, המבטא כמיהה לעשות  דברו בשבחי  חז"ל 
אולם יש בתוכנו כאלו שאינם מרגישים בנוח עם  הידורים וחומרות, מתוך הרגשה שלעיתים אלו נובעים 
רף  לקביעת  ומתנגדים  המצווה"  חובת  ידי  ב"יציאה  מסתפקים  והם  נכונים,  שאינם  חיצוניים  ממניעים 
הלכתי גבוה יותר. אשר על כן, מבקש אני להציע למי ש'קשה לו' עם חומרות הלכתיות, שאולי חשוב 
שנחפש הידורים וחומרות דווקא במצוות שבין האדם לחברו, ובכך אף נעצים את חוויית נוכחות הקב"ה 

בחיינו. 

הייתה  רבות   "בין אדם לחברו" בכלל. במשך שנים  כרוך בדרך ההתייחסות שלנו לתחום של  זה  נושא 
ֶעמדתי הנחושה שיש לקיים מצוות אלו מתוך תחושה אנושית, מוסרית וטבעית, ולא מתוך תודעה של 
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קיום מצוות ה'. הקב"ה איננו חפץ שנקיים מצוות אלה כרובוטים, אלא כבני אדם על 
רגשותיהם וחוויותיהם האנושיות. תודעה מצוותית, סברתי, עלולה לעקור את הרגשות 
ולהפוך את האדם ל"טכנוקרט של מצוות". אולם בעת האחרונה  המוסריים הטבעיים 
שיניתי את דעתי, ונראה לי שיש יתרון משמעותי באימוץ תודעה מצוותית דתית גם 

במצוות אלו, כרובד נוסף על גבי התחושות האנושיות הפשוטות.

למימד זה יש יתרון בשני מישורים: הרוחני-תודעתי והמעשי. ניקח לדוגמא את מצוות 
הצדקה. החוויה של מצוות ה' בנתינת צדקה, מעבר להיותה מעשה אנושי טוב, עשויה 
אורחים  שאנו  ההרגשה  ואת  לך"  נתנו  ומידך  הֹכל  "ממך  של  התחושה  את  להעמיק 
בעולמו של הקב"ה, ומה שניתן לנו הינו פיקדון על מנת לעשות בו שימוש ראוי. יש 
בתודעה זו משהו העשוי להרפות מעט את האחיזה החומרנית שלנו בעולם, בבחינת "כי 
לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עימדי" )ויקרא כה, כג(. בדרך זו, כאשר אנו מפנימים  
שאיננו הבעלים האמיתיים על נכסינו, הנתינה נעשית דווקא טבעית יותר. יתרה מזו, 
את  לאפשר  עשויה  ה"חילוני"  היומיומי  החיים  במרחב  מתרחשת  שהמצווה  העובדה 
העמקת המודעות שלנו לעבודת ה' גם כאשר איננו עוסקים בתורה ובמצוות בהגדרתן 

המצומצמת. 

גם מבחינה מעשית, התודעה של קיום מצוות צדקה מתוך רצון להדר במצווה ובהלכותיה 
ולא רק כדי לצאת ידי חובה עשויה להביא לשינוי משמעותי באופן קיומה. בדרך זו לא 
ומצוות הצדקה  "צדק חברתי",  נלהבות של  פוליטיות  יהיה להסתפק בסיסמאות  ניתן 
מקבלים  אנו  כאשר  שלנו.  החיים  באורח  משמעותיות  להכרעות  להביא  עשויה  תהיה 
החלטות הנוגעות לרמת החיים שלנו, למשל בזמן רכישת מכונית, מכשיר מותרות יקר, 
או בזמן תכנון חופשה או אירוע משפחתי - עד כמה אנו לוקחים בחשבון את השלכותיה 
של החלטה כזאת על היכולת שלנו לתת צדקה ברמה המשקפת באופן ראוי את רמת 
אותנו  להניע  עשויה  הצדקה  במצוות  להדר  רצון  של  תודעה  שלנו?  הכלכלית  החיים 
לוותר במשהו על רמת החיים שלנו כדי לקיים מצווה מן המובחר. המודעות המצוותית 
הקב"ה  של  ההנכחה  אך  לחלשים,  לעזור  הטבעי  האנושי  הרצון  חשבון  על  באה  אינה 

בקיום מצוות הצדקה תוסיף לה מימד נוסף של עומק ומחויבות. 

כמה  לחברו.  אדם  בין  מצוות  של  התחום  לכל  בלבד  אחת  דוגמא  היא  הצדקה  מצוות 
ו"חומרות" במצוות "הארת  עשוי עולמנו להשתנות אם נפתח שדה רחב של הידורים 
פנים", בהלכות "עמידה בתור" וביחסי איש לרעהו בכלל, שלא לדבר על "הלכות נהיגה 
בכבישים". ידועים דברי הרא"ש )בפירושו למסכת פאה, פרק א משנה א( "כי הקב"ה 
חשוב  לקונו".  אדם  שבין  מבמצוות  הבריות  רצון  גם  בהם  שיעשה  במצוות  יותר  חפץ 
שנרגיש כי בכל קיום מצווה שבין אדם לחברו אנו עושים את רצונו של המקום ברוך הוא, 

ומנכיחים אותו בעולמנו. 


