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  רמה ת הרפו ל בשרו   חטא העג

שתי רפורמות גדולות מצפות לבני ישראל במהלך נאומיו 
של משה רבנו בספר דברים: הקמתה של מערכת הנהגה 
המורכבת מנביא, מלך ובית הדין הגדול, וכינונה של ברית 

לבד הברית שנכרתה בחורב. ברית זו מכירה חדשה, מ
כמובן את הברית הקודמת שנכרתה בחורב )על שני 
גלגוליה( ואת כשליה, והיא מציבה את בסיסה על אדנים 
שונים מאלו של הקודמת: אין מדובר בברית הבנויה על 
חווית התגלות גרנדיוזית וחד פעמית, ובבסיסה עשרת 

המצוות, ושנכרתת  הדברות, אלא בברית הכוללת את כלל
לאחר מסע הכנה ממושך של ארבעים שנה במדבר, שבו 
העם חווה את הנהגתו הניסית של ה' במדבר ואת כיבוש 

 עבר הירדן המזרחי.

שום דבר מרפורמות אלו לא היה מוכר לבני ישראל עד 
עתה: הם פעלו לאורה של הברית הדיסקרטית של הלוחות 

וחטא העגל, השניים, שנכרתה לאחר מעמד הר סיני 
הם הכירו במשה רבנו כמנהיג  –ומהבחינה המוסדית 
 הבלעדי של עם ישראל.

הצורך בביצוע הרפורמות באופן מיידי הינו ברור ביותר: 
משהודיע משה לעם ישראל שהוא אינו נכנס לארץ כנען 
זקוק העם למערכת הנהגה אלטרנטיבית. אלמלא נגזר על 

משה רבנו משה רבנו שלא להיכנס לארץ כנען היה 
"מושך" עוד מספר שנים לא ידוע )שהרי העיד הקב"ה על 

"לא כהתה אינו ולא  –משה רבנו, גם ערב מותו של משה 
נס ליחו"( ומועד ביצוע הרפורמה היה נדחה. ואולם במצב 
הנוכחי, הפכה סוגיית ההנהגה החלופית לעניין בוער 

 ביותר. 

מצבו  בכל הנוגע לכריתת ברית חדשה, מעידה פרשתנו על
הרוחני של דור הנכנסים לארץ שהינו שונה מזה של דור 

-"וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' יוצאי מצרים: 
לוהיך זה ארבעים שנה במדבר, למען ענותך לנסותך לדעת 

וירעיבך   את אשר בלבבך התשמור מצוותיו אם לא. ויענך

למען  ,ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך
ך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא הודיע

". בהתאם לכך קיימת נחיצות בעדכון פי ה' יחיה האדם
ורענון הקשר הדתי שבין ה' עם ישראל, מה עוד שנוכחנו 
לדעת כי המצע הקודם עליו הושתתו יחסי ה' ודור 
היוצאים מארץ מצרים לא החזיק מעמד, ויעידו על כך, 

 המרגלים.כמובן, חטא העגל וחטא 

נאומיו של משה בספר דברים מכינים את הרפורמות 
ומעבירים אותן לעם ישראל באופן מדורג, ובמסגרתם 
חייב משה להתמודד עם אירועי העבר ולשלב אותם 
במסגרת הכנה לעם. על מכשול משמעותי אחד, שמשה 
רבנו היה חייב להתגבר עליו, עמדנו בעבר בדברינו 

יותו של מעמד הר סיני. אם והוא מרכז -לפרשת ואתחנן 
החוויה הדתית של מעמד הר סיני, ועשרת הדברות שניתנו 
 –שם, עומדים במרכז התודעה הדתית של עם ישראל 

כיצד ניתן יהיה להעביר רפורמות חדשות? לפיכך ניסה 
משה רבנו להעמיד את מעמד הר סיני בפרספקטיבה נכונה 

 )!(. כשלשנמהלך זה היה  –של ארבעים שנה ולומר לעם 

חטא העגל שנעשה  –את הצד השלילי של מעמד הר סיני 
חייב משה רבנו לגייס בשתי ידיים,  –למרגלות ההר 

לטובת המהלכים העתידיים, שכן על בסיסו של חטא 
כשלון העבר  –העגל יכול לבוא משה רבנו ולומר לעם 

והדרך שעברתם מחייבת אתכם לצאת למסע חדש, ולכך 
 מנאומו הנזכר בפרשתנו. מקדיש משה חלק ניכר

אלא שכאן צריך לנקוט במשנה זהירות: אם חטא העגל 
יסופר לדור הנכנסים לארץ כסיפור היסטורי גרידא יאבד 
הסיפור את חשיבותו, מן הטעם שחטא המרגלים נראה 
משמעותי בהרבה לגורלם של הנכנסים לארץ מאשר חטא 

חטא המרגלים הוא זה שעיכב את העם  הריהעגל, ש
יכנס לארץ ישראל, והוא זה אשר את לקחיו יש להפיק מלה

 למען לא יישנה החטא.

 «גיל נדל »  

 18:74-02:21  |  ירושלים

 19:20-02:20  |  תל אביב
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 < עלון לבוגרי ישיבת ברכת משה מעלה אדומים [2]   לעילא> 
 

על בסיס דברים אלו, הקורא את תיאור חטא העגל הנזכר 
בפרשתנו, ומשווה אותו למקבילו בספר שמות, יגלה כמה 
דגשים יחודיים המופיעים בפרשתנו, אשר יבהירו כיצד 

ארץ מחבר את חטא העגל לאירוע הכניסה למגייס ומשה 
  ישראל: 

ראשית, פרשתנו משמיטה את תיאור הרקע לחטא העגל, 
)"וירא העם כי בושש  שמתואר בהרחבה בספר שמות

משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו 
להים אשר ילכו לפנינו..."( כמו גם את -קום עשה לנו 

תיאור הריגת החוטאים, ובמקום זאת היא מזכירה חטאים 
ל בני ישראל במשך ההליכה במדבר, לרבות את נוספים ש

 חטא המרגלים.

, פרשתנו אינה מזכירה כלל את מעמד כריתת זאת ועוד
הברית החדשה עם מתן הלוחות השניים, וגם לא את 
קרינת עור פניו של משה בחזרתו מההר. השמטה זאת 
מצטרפת למסקנה הברורה אודות חשיבותם הפחותה של 

הם יים, בהשוואה למקבילהלוחות השניים בספר דבר
 בספר שמות.

מיד לאחר חטא העגל נזכר ציווי כללי של  ובכך לא די:
שמירת המצוות, דבר שאין לו אח ורע בספר שמות: 

להיך שואל מעמך, כי אם ליראה -"ועתה ישראל מה ה' 
להיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את -את ה' 

את מצוות ה'  להיך בכל לבבך ובכל נפשך. לשמור-ה' 
 ואת חוקותיו אשר אנוכי מצוך היום לטוב לך".

פרשתנו יודעת שחטא העגל לא היה החטא היחיד של בני 
ארבעים שנה לישראל במדבר, וכי בני ישראל נזקקו 

במדבר כדי להכינם לקראת הכניסה לארץ, כמו גם לברית 
חדשה. מסיבה זו כמובן, משמיטה פרשתנו את תיאור 

, וגם אינה מדגישה את ברית חורב ואת הרקע לחטא העגל
, שכן הללו אינם מספיקים לדור יםברית הלוחות השני

הנכנס לארץ. מצד שני, פרשתנו מקדימה את המאוחר 
וכבר עתה מספרת באופן חד וצלול על הפתרון שעל מנת 
לבנותו נדרשו ארבעים שנה במדבר: "ועתה ישראל מה ה' 

ת ה' ואת חוקותיו להיך שואל מעמך... לשמור את מצוו-
 אשר אנוכי מצוך היום לטוב לך".

בראיה של ארבעים שנה לאחור, מספרת פרשתנו מהו 
ברית הכוללת את כלל  -לחטא העגל  הנכון הפתרון

המצוות, ושנכרתת לאחר מסע הכנה ממושך של ארבעים 
שנה במדבר, שבו העם חווה את הנהגתו הניסית של ה' 

זרחי. משה מצליח במדבר ואת כיבוש עבר הירדן המ
בפרשתנו "להרוג שתי ציפורים במכה אחת": הוא מכין 
את העם לקראת מעמד כריתת הברית, שעליו נקרא 

, וגם מחבר את חטא העגל בפרשות כי תבוא ונצבים
 למציאות האקטואלית של אחרית ימיו ערב הכניסה לארץ.

 

 

 

 

 גיל נדל, מחזור י"א

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 י על  ם  י ר לסהרהו עקב האכי ו  עקב 

פרשת עקב זכתה בשם המושך תשומת לב ופירושים 
רבים, ואינו ברור האם עקב משמעותו הטעונה או 
הבלתי ברורה. מבחינה לשונית אפשר להצביע על כך 
שהמילה "עקב" קשורה למילה "בעקבות", ומקור 
משמעותה בכך שכשאדם הולך אחרי השני הוא רואה 

. לכן ניתן לומר בפשטות את סימני העקבות שלו בחול
שהפסוק הראשון בפרשה בא לומר, שמי שהולך 
בעקבות משפטי ה' ושומרם, יזכה לברכות המתוארות 

 בהמשך, כתוצאה והמשך טבעי להתנהגותו.

אמנם פרשני התורה לקחו את מובנה של המילה "עקב" 
 לעומק, ואזכיר כאן כמה מהם:

ת הקלות ידוע פירושו של רש"י, שמדובר כאן על המצוו
שאדם דש בעקביו. ויש לשאול: מה הפריע לרש"י 

בעקבות כמתואר למעלה? –לקבל את פשט המילה עקב
למה הרחיק לכת לצמצם את הפסוק למצוות הבזויות 

 כביכול דווקא?

הרמב"ן מפרש את המילה "עקב" כאחרית, לעומת 
הראש שהוא תחילת כל דבר, ומשמעות הדברים היא 

רית. גם פירוש זה לכאורה שהשכר המובטח יבוא באח
חורג מהפשט ולוקחו למקום רחוק יותר. במקום לפרש 
שהשכר בא בעקבות מעשי האדם הבטחת קיומו נדחתה 

 לאחרית.

 « ירון אנגלמאיירהרב  »



 < עלון לבוגרי ישיבת ברכת משה מעלה אדומים [3]   לעילא> 
 

בעל הטורים )יליד העיר קלן, מקום שליחותינו( כדרכו 
מחבר את המילים המוזכרות בתורה עם מונחים נרדפים 

בילות על בסיס הדרש והרמז. גם כאן הוא מוצא מק
"קבע" )בחילוף האותיות(, ומפרש:  -למונח "עקב" 

ענווה. למוד מן  –"עשה תורתך קבע", ועוד: "עקב 
העקב הזה שהולך אחר הרגל דרך ענווה." לעינינו נראה 
שדברי בעל הטורים הכי רחוקים מפשט הפסוק, אבל 
כמדומני שדווקא בדבריו נמצא המפתח להבנת עומק 

ים, ודבריהם מכוונים הפשט לפי הפרשנים המוזכר
לעיקרון גדול אותו התורה מבקשת ללמדינו בפתיחת 

 הפרשה:

כבר אצל יעקב, שבשמו מופיע העקב במכוון )כמתואר 
בלידתו(, במאבקו עם אחיו עשו מצאנו רמז מעניין 
להבדל ביניהם. עשו, כשנוכח לעובדה שיעקב רימהו 
ו"גנב" ממנו את הברכה, זועק בקול מר: "הכי קרא 

יעקב, ויעקבני זה פעמים: את בכרתי לקח, והנה  שמו
עתה לקח ברכתי!" )בראשית כז, לו(. לא בכדי התורה 
כותבת את המילה "בכורתי" חסר, בחילוף האותיות עם 
המילה "ברכתי", כי כאן נוכח עשו לעובדה שהבכורה 
אותה הוא ביזה לפני כן היא בעצם ברכה גדולה! מה 

 השתנה? זווית ראייתו! 

ה מידה עלינו לשנות את זווית ראייתינו על סדרי באות
עדיפויות ומשמעות מעשינו, בפרט המעשים "הקטנים" 

אותם שהאדם "דש בעקביו". נטייתינו  –בחיי היומיום 
לראות ברגעים גדולים ובמעשים חשובים משמעות 

 רבה. לא כן מלמדים אותנו פרשני התורה! 

לקביעות  בעל הטורים מדגיש שעלינו לשים לב דווקא
השוחקת, הדורשת מאיתנו מאמץ יומיומי ואינה מלווה 
בחצוצרות וקול שופר, אלא בקול דממה דקה, וכרוכה 
בסבלנות ובענווה בסתר. רש"י פותח את עינינו לא 
לראות במעשים הקטנים המתלווים בקביעות 
היומיומית קטנות, אלא גדולה שבעקבותיה שכר רב! 

ולים להפוך לנו ל"עקב דווקא את הדברים הבזויים העל
האכילס" )המקום הרגיש בו מסתתרת חולשה הנותנת 
מקום לפצע עמוק( עלינו להפוך לראש מעיינינו, 
להעריכם ולהתחזק בהם, כי הם דורשים חיזוק רב 

 ומתמיד.

וכיצד מתבצע שינוי זה? על ידי ששמים את ה"עין" 
במקום אחר )מ"עקב" ל"קבע" בשינוי מיקום ה"עין"( 

 –ים לראייה אחרת. )באותה מידה ה"נגע" ומתרגל
שהופיע בבית יכול להפוך ל"ענג", ע"י שינוי  -הצרעת 

מיקום ה"עין", ולהביא ברכה במקום קללה, כמבואר 
ברש"י ויקרא יד, לד, ולכן לא יפסוק לומר "נגע" אלא 

 "כנגע" נראה לי בבית...( 

ומתי מקבלים את הראייה הברורה? באחרית ובסוף, 
רמב"ן. לפעמים התוצאות מתגלות רק מאוחר כדברי ה

זמן רב. אבל התורה מבטיחה לנו  יותר, לפעמים אחרי
בפתיחת הפרשה, שאם נשים לב גם ובמיוחד לדברים 
"הקטנים" הקבועים בחיינו ונעשה כל מאמץ ללכת 
בעקבותיהם יומיום ולא נרפם ולא נעזבם, אזי, כתוצאה 
מובטחת וכהמשך הן טבעי והן בלתי טבעי מובטח לנו 

היא  שכר רב וברכה מרובה בחיים, כי זו נפש האדם וכך
 בנויה ונבנית. 

הלוחות הראשונים שניתנו בקול רעש גדול ומתוך 
איתערותא דלעילא )התעוררות מלמעלה, ניסים 
ש"נפלו" על עם ישראל( נשברו, כמתואר בפרשתינו 

יז(. דווקא הלוחות השניים שצמחו מתוך -)דברים ט, ז
ימי ריצוי ותשובה בסתר, מתוך איתערותא דלתתא  08

, השקעה תמידית ומאמץ ממושך )התעוררות מלמטה
מתוך עם ישראל(, הם הם שהחזיקו מעמד, נשתמרו 
וליוו את עם ישראל בהמשך הדרך! בניגוד ללוחות 
הראשונים שניתנו על ידי ה' )שם, י( הלוחות השניים 

ג(: -נעשו בידי אדם, כמודגש על ידי משה )שם י, א
"פסל לך שני לוחת אבנים כראשנים... ואפסל שני לחת 
אבנים כראשנים...". כל דבר גדול צריך קודם כל לצמוח 
בסתר ולאט לאט, בסבלנות ובענווה, ובהפיכת ה"עקב" 

 ל"קבע".

 

 

 

 

 י"ט מחזור, ירון אנגלמאיירהרב 



 < עלון לבוגרי ישיבת ברכת משה מעלה אדומים [4]   לעילא> 
 

 

   

 

 ?לה ם בתפי תחי פו אך   הי

בתוך נאומו הנלהב של משה רבינו לישראל עם 
תובנות פרידתו מהם, אנו זוכים בכמה וכמה פנינים של 

מחשבתיות עמוקות. אחת מהן מצויה בשני הפסוקים 
בהם משבח ומפאר משה רבינו את הקב"ה )דברים י, 

 יח(:-יז

י  ים -ֹלֵהי ה  -ֹלֵהיֶכם הּוא - ה'כִּ ֲאֹדנִּ ים ַוֲאֹדֵני ה  ֹלהִּ

ים ְוֹלא -ה   נִּ א פ  ש  א ֲאֶשר ֹלא יִּ ֹבר ְוַהּנֹור  ֹדל ַהגִּ ל ַהג 

ַקח ֹשַחד נ ה ְוֹאֵהב ֵגר ֹעֶשה מִּ  .יִּ ְשַפט י תֹום ְוַאְלמ 

ה ְמל  ֶתת לֹו ֶלֶחם ְושִּ  .ל 

ראשית יש לתת את הדעת לפן החברתי העמוק 
-המתגלה בפסוקים נשגבים אלה, לפיהם גדלותו ה

להית של הקב"ה באה לידי ביטוי בראש ובראשונה 
ביכולתו לחמול ולתת סעד לנדכאים ולחלשים. ניתן 

יותר, ולקבוע שהעובדה  לנסח זאת בצורה עמוקה
שהקב"ה דואג לחלשים ואף תובע ממאמיניו לעמוד 

ל המבקש לכונן מערכת -לימינם מגלה שהוא איננו 
להינו איננו מחפש לעצמו -יחסים של כח ושררה. 

הוכחות לכוחו, בניגוד לאתוס הרעיוני של אומות 
ודתות אחרות. הוא מבקש ותובע מהאדם את עשיית 

גות של טּוב מצד מאמיניו מגלה הצדק והיושר. התנה
יותר מכל את עוצמתה המוסרית של הדת, וממילא 
משקפת את כוחה ואיתנותה באספקלריה של שיעור 

 הקומה של ההולכים בדרכיה. 

זאת בניגוד לעמדות שפלות שצצו ועלו בשלהי המאה 
למניינם, בהן עוצמתה של אומה וכוחה באים  91-ה

כה לרסן את עצמה, לידי ביטוי בעודה שהיא לא צרי
ושאין כח חיצוני שמסוגל לרסן אותה. תורת ה' מכוונת 
את המאמינים לדרוך בדרך של ריסון עצמי, שהוא 

ם ביטוי השלמות הדתית העליון ביותר )" טֹוב ֶאֶרְך ַאַפיִּ
יר ֹּלֵכד עִּ בֹור ּוֹמֵשל ְברּוחֹו מִּ גִּ  (.משלי טז, לב", מִּ

ים שהפך, אולם, חשוב לתת את הדעת לרצף השבח
לימים, להיות הנוסח המכונן של ברכת אבות, בראש 

ל -התפילה אותה אנו אומרים שלוש פעמים ביום: "ה
הגדול, הגבור והנורא" )דרך אגב, סמך לקדמותו של 
נוסח תורני זה בגוף התפילה מצוי בנחמיה ט, לב, שם 
הוא מופיע בתפילת ראשי הלויים(. מה סודו של רצף 

 זה, ובמה כוחו? 

חילתו של הדיון תהיה, כמובן, בדברי התלמוד ת
הבבלי )יומא סט, ב(, המביא שתי תפיסות עקרוניות 
ביחס לביטוי זה )לגירסה אחרת ראו ירושלמי ברכות 

 נה, א(:

דאמר רבי יהושע בן לוי: למה נקרא שמן אנשי 

שהחזירו עטרה ליושנה. אתא  -כנסת הגדולה 

ירמיה  אתא '.ל הגדל הגבר והנורא-ה'משה אמר 

ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? 

. אתא דניאל, אמר: נכרים 'נורא'לא אמר 

משתעבדים בבניו, איה גבורותיו? לא אמר 

. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת 'גבור'

גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים 

שאלמלא מוראו  -לרשעים. ואלו הן נוראותיו 

וך הוא היאך אומה אחת יכולה של הקדוש בר

 להתקיים בין האומות?

דברים אלה מלמדים על שוני מהותי בתפיסת מושגי 
הגבורה והנוראּות, בין ירמיה ודניאל לבין אנשי כנסת 
הגדולה. בעוד הראשונים ראו צורך בנוראות ובגבורה 
מוחצנות, ובעיקר ביחס שבין ישראל לאומות העולם, 

לימדו )אולי אף תוך באו אנשי כנסת הגדולה ו
התייחסות למקור, וכפי שכתבנו בתחילת הדברים( 
שתכונות אלה אינן באות בהכרח לידי ביטוי בקשר אל 
החוץ, כי אם ביכולתה של האומה הישראלית לשרוד 

 כישות אוטונומית בסביבה עוינת. 

הבהרה נוספת ביחס למהותו של הביטוי שלפנינו 
ה כה, א וירושלמי נמצא בברכות לג, ב )ראו גם מגיל

 ברכות סב, ב(:

ל הגדול -ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא, אמר: ה

הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק 

והאמיץ והודאי והנכבד. המתין לו עד דסיים, כי 

סיים אמר ליה: סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך? 

אי  -למה לי כולי האי? אנן הני תלת דאמרינן 

שה רבינו באורייתא, ואתו אנשי לאו דאמרינהו מ

לא הוינן יכולין  -כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה 

למימר להו, ואת אמרת כולי האי ואזלת! משל, 

למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב, 

 והיו מקלסין אותו בשל כסף, והלא גנאי הוא לו!

תוכחה קשה זו של ר' חנינא מורה שיש ייחוד דווקא 
חים אלה, הגם שקשה להבין ייחוד זה בשלושה שב

בשכלנו הקט. אנו רק הולכים בעקבות רבותינו אנשי 
כנסת הגדולה, שתקנו את נוסח התפילה, ומקבלים את 
שיקול דעתם )בהקשר זה ראוי לציין לקושייתו העזה 
של הריטב"א בברכות לג, על אודות ההשוואה 
הבעייתית במשל זה בין התארים המותרים לדינרי 

 (. כסף

קשה להמלט מההשוואה בין דתות שביטוי האמונה 
ל, -הגדול שלהן בא בזעקה בפומבי כמה גדול הוא ה

לבין הצהרת האמונה באמירת שמע ישראל, המדברת 
ל, -ל שלנו, שמצהירה על הקשר המיוחד עם ה-על ה

ומבינה שהקב"ה איננו זקוק שנפארנו ונרומם אותו, 
ה עשרה והשבח הנשגב והמרומם על כל )וברכות שמונ

 שבהן, שנאמר בדממה, אשר יחדיו נמתיק סוד(.

 « צחי הרשקוביץהרב  »



 < עלון לבוגרי ישיבת ברכת משה מעלה אדומים [5]   לעילא> 
 

לפיכך, דומני שראוי לתת כיוון מחשבה קצת שונה על 
מהותה של התפילה ועל תכלית השפעתה על נפש 

להיים -האדם, כפועל יוצא מברירת התארים ה
המעטרים את ראשה )הדברים שלהלן נכתבו בהשראת 

"דת התבונה  דבריו המרוממים של הרמן כהן, בספרו
ממקורות היהדות"(. המתבונן בסדר תפילת שמונה 
עשרה ימצא שתפילה זו אמנם מטילה את יהבו של 
האדם על ה', אך היא איננה מסירה לרגע את אחריותו 
של האדם לגורלו. לדוגמה: "ברך עלינו ... ואת כל 
מיני תבואתה לטובה". האם ניתן להבין שברכת השנים 

ג ליבוליו? או דוגמה נוספת: פוטרת את האדם מלדאו
"אתה חונן לאדם דעת ... חננו מאתך חכמה בינה 
ודעת". האם ברכת חונן הדעת נועדה לפטור את האדם 
מאחריות על דעתו, שכלו ולימודיו, או שמא היא 

להית על המעשה האנושי? ודאי -בקשת ברכה 
 שהתשובה הנכונה היא האפשרות השניה. 

העצים את יכולותיו של ברכות שמונה עשרה נועדו ל
האדם, ולהפוך אותו לבעל כוחות הנעה גדולים, 
ְשיבין שהרוח הנושבת במפרשיו שורשה ויסודה  -מִּ

להי. התפילה יוצרת, למעשה, מהלך כפול בנפש 
להיו, והוא -האדם. תחילה, האדם מבטל עצמו למול 

מפקיד בידיו את כל כוחות הפעולה שלו. התפילה 
-חסר, של חסך, שאותו רק ה צריכה לנסוע ממקום של

ל יכול למלא. אולם, כפי שציינו, אם התפילה נשארת 
במקום זה היא איננה תפילה אמיתית, היא לא נוגעת 
בעולם הזה. זו תפילה שמתאימה לרשב"י ותלמידיו, 
אך, כידוע, רבים ניסו ללכת בדרכם ולא עלתה בידם 
)יצויין שרשב"י היה פטור מן התפילה, חיי שעה, 

צם מעלתו הלימודית(. אנו איננו נתבעים באמת לעו
לוותר על כוחות הפעולה שלנו, אלא רק להעביר אותם 

להי. במהלך התפילה אנו -זיקוק וזיכוך בצינור ה
אמורים לשאוב עוז וכח, ולהבין שהקב"ה יעמוד 
לימיננו ויסייע לנו בבנייננו האישי, המשפחתי 

 והלאומי. זאת בכל המדדים כולם. 

התפילה פותחת בשבח, שכל מהותו היא לפיכך, 
הקריאה לקב"ה שיגאל אותנו בכל תחומי החיים שלנו, 
שייקח אחריות על חיינו וגורלנו. לאחר מכן עוברת 
התפילה להתמקד בבקשות, בעולם הצרכים האנושי, 
ולבסוף איננה מסיימת שנית בשבח, כי אם פונה אל 

ל כל ההודאה. הודאה זו אין תכליתה להודות לקב"ה ע
אשר עשה, אוטומטית, מבלי לדעת את תוצאות 
התפילה. זו הרי הודאה לא אחראית וגם לא אמיתית. 
ההודאה היא על הכח שהקב"ה מעניק לנו לצאת מן 
 התפילה ולפעול את פעולותינו לשם שמיים ומכוחם. 

לפיכך, יתכן שהסיבה בגינה בחרו חכמים להמנע 
אינפלציה ל בראש התפילה, בצד ה-מהפרזה בשבחי ה

שעלולה להתרחש בתארים אלה, כפי שאכן קרה בבית 
מדרשו של ר' חנינא, היא כי הקב"ה קורא לנו ללכת 
בדרכיו, להבין שכוחו בא לידי ביטוי בפעולות שהוא 
מצפה שאנו נעשה ונפעל. המיעוט בתארים מאפשר 

להי של בני האדם. הראיה -יתר הזדהות עם התפקיד ה
הראשוני של הפסוק. במה לכך היא, כמובן, ההקשר 

מתבטאות גדולתו, גבורתו ונוראותו העצומה של 
הקב"ה? ביכולת לחמול על אביונים, מסכנים ודוויים, 

אנושיות. הקב"ה פונה -ולא בפעולות גרנדיוזיות על
אלינו, בתפילה, ומבקש להאציל את סמכותנו לשנות 
את העולם ואת עצמנו לטובה. באמצעות ההזדהות 

ובו יתברך, ועם כלי הפעולה האדירים העמוקה עם ט
שהוא העניק לנו בעולמו, אנו דולים מהתפילה את 
עקרונות היסוד של האומה, הכרה בגדלותו יתברך 
בעיקר מכח התביעות המוסריות, הדתיות והחברתיות 
שהוא האציל עלינו, שמגלות את ענוותנותו הגדולה, 

 להינו.-ואת הצדק והיושר שבדברי 

 

 

        

     

 

 

 ח"י מחזורהרב צחי הרשקוביץ, 

 


