
 בס"ד א אב  התשע"ח  פרשת מטו"מ  

 הטיפותבין שניהם מהלכים יק ורשע צד
 האישיסודו של המצפן 

ב  ר יה ר א ל  א נ ת  הנ

 מהו המצפן שלי?
: י שיאמרמיש  ומכוון? אנשים שהמצפן שלהם ֵערניהופכים לבאמת כיצד  .חייוח את מצפן ֵת לַפ ומבקש , חיים פנימייםאדם חפץ ב

אם נטה אוזן פנימית  אך .ומספקת הטוב שהיא שויים לחשובעורבים , תשובה פשוטה הי". זו!ימצפן חי היא"מה השאלה? התורה 
 וחז"ל לאחר כל דיני התורהגם יתירה מזו, הלוא נוכל לשאול: וכי הידיעה הופכת בקרבנו בהכרח למצפן פנימי?  ,לתשובה זו

וכאן . עצמוי מול ו האישמוסרו שיקול דעתועם פעמים רבות תקנותיהם וגזרותיהם, המקיפות את כלל מהלך חיינו, מצוי האדם ב
 הוא"שכל ישר" . common senseהאם זה פשוט מה קוראים  כוון את עצמו?להאדם על כיצד ו ,מהו המצפן ,עולה השאלהצפה ו

  !דבר חשוב ללא ספק, אך מצפן פנימי זה הרבה למעלה מכךאכן 

דרישה אולי להיפך, , או מליתקסימו אופטימאליתדרישה  אוההתורה צו האם  ;מאד משמעותיתמשיקה לשאלה אחרת וזו שאלה 
 מבקש שאתה אלא ,התורה לך שאסרה מה דייך לא" :מובנת מאוד גערת חז"ל -אם זוהי דרישה אופטימאלית ? מינימליתבסיסית ו

הוראה זו להתייחס ל ניתןלא שא). א ,הרמב"ם (דעות ג הדרכתך היא וכ ,(ירושלמי נדרים ט, א)" !?אחרים דברים עליך לאסור
מכוונת אלא בריות, הבטרוניה עם  באה אין התורה הבין כיל יש מקום כהוראה כלליתאך  ,בדווקאמסייגת ביחס לפרישות כאמירה 

של הלא כתוב וואי תביהלך האדם שציפייה  המותירהבנה זו  .תהאנושייכולת בין הרצון העליון לבין ה ןזֵ המַא  ,אל הרף הבסיסי
  הפנימי שלו., תוך הפעלת המצפן להית-קריאת הכיוון הא

 התורה כדרישת סף בלבד

קשורה ה ,מיוחדתבספרו 'ספר חסידים' הערה לפני כשבע מאות שנה תב כ, מגדולי חסידי אשכנז הראשונים, רבי יהודה החסיד
הייתי עונה ש ני, דומנשאל וגם אם הייתי ,מעלה בדעתי לשאוללא הייתי ששאלה אל שרבי יהודה החסיד  .באופן ישיר לענייננו

 :ויותר מכך לתשובתו ,הבה נטה אוזן לשאלתועכ"פ . פן אחרבאו

. לא דברה תורה כנגד רצון "לא מצאנוהו שגיא כוח"התורה התירה לכל מלאכה ולא לאכילה. זהו שנאמר (איוב לז)  -ֵחֶלב 
ה וחמץ אסור חלב בכרת וחמץ בכרת. ואיך חלב מותר בהנא -ואכילת האדם  1הבורא, ולא כפי הצורך לאדם, אלא כפי המנהג!

אלא לפי שהתיר הבהמה, ואיך יתכן לאסור אכילת החלב. הרי כששוחט הבהמה הרי מצוי החלב, והתורה חסה על  !בהנאה?
ממונו של ישראל בדבר שלא יוכלו לסבול. ומן הדין היה לאסור החלב, אלא כמו שאמרו (פסחים כג, א) לא יעשה אדם סחורה 

לב, לפי שמצוי, ֵח ימכרם. וכן  -ימכרם, ואם תפסה מצודתו דגים טמאים  -דמנו לו בדברים טמאים שמא יאכלם. אלא אם נז
אמר הקב"ה: מוטב שאתיר למלאכה כדי שלא יכשלו. ומן הדין היה לו לאסור אף בהנאה פן יכשלו בו, אלא שתדיר ומצוי. ומי 

לב נימוח ואין נזהרין שלא ישפוך ר מלא ֵח שהוא עשיר ויכול להדליק שמן, זכות גדול עושה, מפני שלפעמים... מוליכין את הנ
  2על מאכל ועל הכלים ועל השלחן, ושמא הלחם והמאכל יגע בחלב, וכתיב (תהלים יט) 'גם עבדך נזהר בהם'.

אסור אף בהנאה. שאל רבי יהודה החסיד, חמץ  ,המותר בהנאה להבדיל מחלב ךכרת, אבאיסור שניהם אסורים חמץ בפסח ֵחֶלב ו
הנאה הוא הרחקה איסור ש ,כפי הנראה מוצא של רבי יהודה החסיד היאהנקודת  !?התורה חלב בהנאהלא אסרה באמת מה מפני 
מדוע אסרה ר"י החסיד ועל כן תמה , מן העבירה הריתי הקלהרחיש מקום כרת, יסור אאסור באכילה במה שבר האכילה, ולאיסו

  3.תורה דווקא חמץ ולא ֵחלב

"לא דברה י מן האדם. ּדַ גבוהות ִמ דרישות התורה אינה דורשת  ,יותר משאלתו. לדבריולטעמי  מעניינתשל ר"י החסיד תשובתו 
כה הלי אינןתורה כנגד רצון הבורא, ולא כפי הצורך לאדם, אלא כפי המנהג". מצוות התורה אינן הביטוי העליון לרצון הבורא, וגם 

, כיוון שהעולה מכך הוא שאע"פ זהו היגד משמעותי מאודהאדם. כפי מה שניתן להנהיג את ממוצעות , אלא עם רצון האדם הפשוט
היאך ייאסר  .מש למאורשיהבהמה  וֵחלב ,לאדם הקב"ה התיר את הבהמהבהחלט מקום לאסור אותו. יש לא אסרה ֵחלב, התורה ש
 
" לעמוד יכולים היו לא כחו בחוזק עליהם בא היה אלו ...כחו לפי אלא האדם על בא לא .בריותיו עם בטרחות בא הוא ברוך הקדוש שאין... כח שגיא מצאנוהו לא די-ש"   1

 ,רבה במדבר" (כחן לפי אלא מבקש אינו מבקש וכשהוא ,כחו לפי להם נותן להם נותן כשהוא ...בכחו ישגיב אל הן :וכתיב .כח שגיא מצאנוהו לא שדי). "לד ,רבה שמות(
 ).כא

 .ספר חסידים הוצ' מקיצי נרדמים, כת"י פארמא, סימן תתרעו  2
 בכ"מ ביחס לאיסורים שונים, וכך מסבירים בראשונים את חומרת דיני חמץ.ניתן היה ליישב שבחמץ יש יותר מקום לאסור מצד שמורגלים בו כל השנה. כך נוקט הש"ס    3

 הואיל, מיניה בדילי לא חמץ אבל, מיניה דבדילי הוא התם ...גזר לא ודם דבחלב גב על ואף ...הוא ובכרת הואיל, בזמנו בחמץ גזר רב, ב: "כט פסחים י"רשראה לדוגמה 
 ."השנה ימות כל ואוכלו
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ניתן עומת זאת ל !?למאורשמן דווקא לקנות  אפשרותלא לכל אחד והתורה חסה על ממונם של ישראל,  הלאו ,השימוש בֵחלב
 לא נשמר כמעט חמץבזמנם  יש לכל אחד מאגרי מזון עמוסים לעייפה,ש ,. להבדיל מזמננופסחשבוע של חמץ בלגזור הנאה על 

 ...בבית לפני פסח. לא נורא הדבר אם את חצי הכיכר שנשארה מסעודת יום אתמול יבער האדם מביתו

לסוף יורד למי ש .לבלהשתמש בֵח עדיף לקנות שמן מבידו  שיש יכולת אדםלש, מסקנה מעשיתמוליך לבאופן זה הדברים ניתוח 
יש מקום דבר שאיסורו כרת, ו וזה ;לבהרי ברור שיש בעיה בֵח וחפץ לעשות רצונו באמת, של ריבונו של עולם,  כוונת מצוותו

רוח  זהוך מנם התורה התירה, אא .להתערבב עם האוכל, להטריף כלים וכדו'ועלול הידיים, טפטף על השולחן וילב ֵח נר הלחשוש ש
 רצונו של הבורא. וההלכה 

תמיד את רצון הבורא באופן מקסימלי. היצמדות לספר, לפרטים ולהוראות  משקפת לאהרעיון של ר"י החסיד עמוק וברור, ההלכה 
י טכני המקיים שולחן להיות יהודמצטמצם בהמדויקות של המותר והאסור, עלולה לאבד את העיקר שהוא רצון הבורא. העניין אינו 

מכל מקום הדוגמה עדיין שייכת לתחום החיצוני והמעשי ולא  לרצון ה'. והקישורהחושים הפנימיים האידאל בפיתוח ערוך, אלא 
 יותר. תלתחום הפנימי והמחשבתי. להבהרה טובה יותר, יש למצוא דוגמה פנימי

 החובה להישמע לשכל הפשוט

 :בהקדמת ספרוהחסיד  רבי יהודההוסיף וכתב בעניין דומה 

ויקצוף ". שנאמר (במדבר לא) נענש עליו, על שלא שם על לבו -שכל מי שיכול להבין, אף על פי שלא נצטווה ומצינו בתורה 
. ולמה לא ענו לו: "משה על פקודי החיל שרי אלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה ויאמר אליהם החייתם כל נקבה

; מה כנענים שכתוב "ואלא שידע משה שהיו חכמים ובקיאים לדון ק !אמרת לנו להמית הנשים? ולמה לא צוית לנו, והלא לא
(שם ז) שמא  "כי יסיר את בנך מאחרי"(שם), וכתיב " לא תחיה כל נשמה למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות"בהם (דברים כ) 

 4אלו שכבר חטאו והחטיאו לא כל שכן?! .יחטיאך להבא

ה ָהיּו ובחזרתם המדיינים,  אתאת נקמת ה' מעם ישראל יצא לנקום  ל ְנֵקָבה? ֵהן ֵהּנָ יֶתם ּכָ משה רבנו קצף על הפיקוד הבכיר: "ַהִחּיִ
ְלָעם". יכלו  ְדַבר ּבִ ָרֵאל ּבִ  מדוע אם כןלהשיב למשה: וכי אמרת לנו לעשות משהו ולא עשינו? הרי לא ציווית אותנו דבר,  הםִלְבֵני ִיׂשְ

וכי אין האדם מחויב להפעיל את : מי אמר שכל דבר צריך להיות כתוב? בתו של ר"י החסיד מפתיעה ונוקבתתשוהוא כועס עליהם? 
 שכלו הפשוט?! 

ָמה" וה ל ְנׁשָ ה ּכָ ְנָך ֵמַאֲחַרי". וכאן בבנות מדין זה א נימוק פשוטהרי על עמי כנען כתוב "לֹא ְתַחּיֶ י ָיִסיר ֶאת ּבִ  .חשש תיאורטי ינו"ּכִ
 התירוץיש כאן קביעה תובענית המעלה כי יצאנו למלחמה!  ה של הנפילה הגדולה עם בנות מדיןי, ובעטרדי ניסיון מלוא אנו למוה

, אינו יכול להסתתר זאתלהיות מכוון לרצון ה'. מי שראוי לתבוע ממנו להפעיל את שכלו, ו על האדם. לקביו נאינ "לא אמרת"
"שכל ישר". לשם  common senseזו עדיין שייכת למה שקראנו לו אלא שגם דוגמה  מאחרי המותר והאסור הפשטניים!

 המחשה של התביעה למצפן פנימי אנו נדרשים לדוגמאות פנימיות יותר.

 בין הטיפות אומנות ההליכה

 ולכאורה תדמיתבלעם היה רשע או לא? האם עולה מפשט הפסוקים, הכפי , לי ומרִא  :שבת י בשולחןיָלַד שאלתי את פעם 
ו. כשבאים אליו שליחי בלי קבלת אישור פורמלי לדרכרצון ה'! בלעם לא זז עם אם ותמשל מי שפועל אך ורק ב היאמוצהרת ה

ר ה' ֵאָלי" (במדבר כב, ח),  ,בלק ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ָבר ּכַ בִֹתי ֶאְתֶכם ּדָ ְיָלה ַוֲהׁשִ  "שאלת רב"שאול זז בלי להוא אינו הוא אומר להם: "ִלינּו פֹה ַהּלַ
י ָברּוְך הּוא", מקבל תשוכש ֶהם לֹא ָתאֹר ֶאת ָהָעם ּכִ י  ואומר בהכנעה: ,ערהוא מסרב לשליחים בצובה: "לֹא ֵתֵלְך ִעּמָ "ֵמֵאן ה' ְלִתּתִ

ֶכם". בלעם  ֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ּפִ שליחים הנוספיםלבגילוי לב אומר גם ַלֲהלְֹך ִעּמָ ן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ּכֶ לָֹהי -י ה' ֱא : "ִאם ִיּתֶ
ה אֹו ְגדֹוָלה" פעם נוספת, אולי אם כבר הגעתם, אשאל את ריבונו של עולם  כבר אמרתי לכם שאינני יכול, אךכאומר:  .ַלֲעׂשֹות ְקַטּנָ

ם",אכן הקב"ה ו ..בדעתו. שינויאיזה  נוצר ים קּום ֵלְך ִאּתָ אּו ָהֲאָנׁשִ   קם והולך. ורק בשל כך בלעם אומר לו: "ִאם ִלְקרֹא ְלָך ּבָ

לפתע אינו מודע למלאך ה', ועל כן מכה וגוער באתון שלחצה אותו אל הקיר. אך כש בלעם .רך קורה מה שקורה עם האתוןבד
י"מצטדקהוא ה' מלאך פתאום נגלה לעיניו  ֵעיֶניָך ָאׁשּוָבה ּלִ ה ִאם ַרע ּבְ סליחה, חשבתי שקיבלתי רשות,  . כאומר:: "ָחָטאִתי... ְוַעּתָ

מקום למקום, כך לאורך כל הדרך, בלק לוקח אותו מ !את פי ה'ח"ו עובר ני י, אני לוקח את כל חפציי וחוזרהרי, תקיןה לא אם זאך 
ים ֱא אך בלעם בשלו, צמוד לדבר ה':  ר ָיׂשִ ָבר ֲאׁשֶ ר". הוא א-"ַהּדָ ִפי אֹתֹו ֲאַדּבֵ מוסיף,  אינושלא ברצון ה'.  יופמוציא מילה מ ינולִֹהים ּבְ

 !?"בלעם הרשע"קוראים לו  מדועאז  רע.גו אינוו

ַעת יֵֹדַע המתיימר בתואר "בלעם  .מאוד מגוחכתהדברים בדרך זו  תכמובן שהצג  נביא וכי .נשכר כדי לקלל) טז, כד במדבר" (ֶעְליֹון ּדַ
ְצַרִים", עם לקלל את "ַעם ָיָצ הוא מתבקש אלא שזו בלבד לא הלא תפקיד הנביא להביא את דבר ה' לתיקון המציאות.  !מקלל? א ִמּמִ

 
 .מרגליות 'ים בכת"י פארמא, וסימן קנג במהדוהקדמת ספר חסיד   4
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כיצד הוא מסוגל לבקש ? לוהית-א מגמה כאןשיש האם אינו מבין בונו של עולם הוציא אותו כדי להביאו לארץ ישראל! ישר
רגשים עליו תמעלה בדעתו שהעיכובים המ וכי אינומכיר ויודע? אותה הוא ית הול-בונו של עולם רשות לפעול כנגד המגמה האימר

 להי?! -בדרכו הם איתות א

כדי למצוא את האפשרות לעשות  ,יתהל-של הפקודה הא "בין הטיפות"בכך שהוא מהלך מתבטאת ההגדולה רשעותו זוהי בדיוק 
ל בגרונו, אך כל -של אדם שפל, שרוממות אגרוטסקית בלעם הינו קריקטורה ית. הלו-לחלוטין מהמגמה האהפוך מה שו ,הרעאת 

רבי  הוסיף וכתב שםעין זה כ לעשות ההיפך מרצון ה'.תוך כדי לוליינות רוחנית,  ,ואפשר לתשחושב ש ,הזמן מחפש את הפרצה
 : בהקדמת ספרו החסידיהודה 

צער בע"ח אין כאן, שלא רבצה  לוהיה לו להשיב מה עון יש שהכיתי את אתוני, ואפי 'על מה הכית אתונך'באמור המלאך לו: 
שהיה לו לחשוב, שמא שלא ברצון הקדוש ברוך הוא כותה? אלא למה לא היה לו לה - מחמת משאוי, גם כשלחצה רגלו

חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי "והקב"ה ראה ששמח אם יתן לו רשות לקלל את ישראל. וזהו שנאמר:  שאקללם...
, תחטאתי שלא שמתי לב לדעאלא כך אמר:  ?אדרבא, איפכא מסתברא, לפי שלא ידע שהוא נצב לקראתו לא חטא ."בדרך

 ן הוא.ושלא פשפשתי וחקרתי באיזה עו

או אז  .לא ראוי"לא שייך" או "זה : "זה אהיהאמיתית שואלים: "זה מותר או אסור?" אך לפעמים התשובה יש הרבה פעמים 
תר או אסור?"... כמה פעמים אנו רוצים לקבל תשובות פסקניות, אך : "מוולדרוש תשובה קונקרטית יותר השואל עשוי להתקומם

"מותר" או התייחסות לאקונית של לפעמים הרבה יותר פנימי מאשר וא ראוי" הלא " או "שייךשל "לא  הרוחני יש לדעת כי המקום
ניתן לחוש  שבאופן ישרלדברים  ,ידוקשהראיה מיטשטשת ומחפשת צבשעה מצפונית פנימית, חיפוש ובדיקה  כשאין "אסור".

ניתן בחוקים ובספרים. הכתוב  נמצאת תמיד אצל דבר ה' ינההתשובה א !בדיוק הֶרַשע וזה ,יתהלו-נגד המגמה הא םהשבפשטות 
ַעת כאותו נביא שתום עין, אשר היה  .את התחושה והמגמה ותחיללא  , אךא את המיליםוקרלכעיוור,  ך אחר הכתובלהלֵ  "יֵֹדַע ּדַ

  !לרצון ה'גמור באמת חי בניגוד  אךכביכול, ֶעְליֹון" 

  מדד חיצוני ומדד פנימי

יתירה מזו, בדרך כלל חוקי התורה מהווים מסר ישיר וברור, וניתן לראותם כפריזמה להבנת משקלו הרוחני של הדבר אליו מתייחס 
ם לעונשה, ובהתאם לכך גם הנדרש החוק. כך לדוגמה הרמב"ם בראש הלכות תשובה כותב שניתן להסיק את חומרת העבירה בהתא

 לכפר עליה. אולם אנו יודעים שאין זה כך תמיד!  

 לעצמנו אם כן הבה נתאררודף!  ינושפנחס הכיוון , מאשמת רצח פטור , הוא היההיה מתגונן ופוגע בפנחסבן סלוא זמרי אילו 
ראוי היה באמת בתי לעשות מעשה, וכך חש, משה רבנו" :היה אומרו ,ני שבט שמעוןחושש מזמרי או מבבאמת היה שפנחס 

אין שום הלכה מדאורייתא שאוסרת אך  ,מפליאאולי זה ? אז מה היה פסק הדין .סנהדרין"ב הבה נדונו .בדעתי נמלכתי ךלעשות, א
גם ו ,כרת ולא מיתת בית דין אין בזה, "לא תתחתן בם"יש איסור לאו על  ב"ם בהלכות איסורי ביאה (פרק יב).הרמ פוסק! כך זאת

איסור  אלאגויה אין איסור מדאורייתא,  עםזנות  יאת , דהיינו חיים של קבע עם גויה. אך על ב"חתנות"קא על ואיסור זה הוא דו
לפי שורת  כלל זמריאת  שנוניתן היה לע לא היהמכת מרדות מדברי סופרים. בדורו של משה ועונשו , יותר דרבנן בדורות מאוחרים

 מצד שני!  - פטור בלא כלוםלבין מצד אחד,  - "קנאים פוגעים בו" ביןהמפרידה קוטבית  תהום משפטית היזו !הדין

שלו למזרח  "מסע הדילוגים"ב 5.הנרי קיסינג'ר בשםיהודי אחר מלחמת יום הכיפורים ניהל את מדיניות החוץ של ארצות הברית ל
ומוביל  ,מתנכר לצרכיה וערכיה של מדינת ישראלוא ה, שהמסר בהן היה שרבות התיכון הוא זכה לביקורת נוקבת והפגנות מחאה

רבים אינם שומרים לצערנו טהרת מנהיגים הלא רבנו, וו: שאלו אות 6"בעל הגויה". כינהואף צבי יהודה מדיניות הפוגעת בה. הרב 
 א חמורה מאוד;גם אם הי ,פרטיתשהיא עבירה יש עבירה  :השיב הרצי"ה ?!נבלות וטריפות יואוכל ותשבת ימחללוהם , המשפחה

הן עבירות חמורות אך  ואל - מאכלות אסורותאכילת  עונשה כרת! - דינו מיתה! אי שמירת טהרת המשפחה - מחלל שבת
רק כותב הרמב"ם, בהלכות איסורי ביאה (פבדיוק כך  !זה דבר נורא ואיוםמכלל ישראל, שכורת עצמו בפועל יש מי  פרטיות! אבל

 : בעניין בא על הגויה )בי

הרי עונשו מפורש בדברי קבלה שהוא בכרת, שנאמר: 'כי חלל יהודה קדש ה' אשר אהב  -פגעו בו קנאים ולא הלקוהו ב"ד לא 
לא יהיה לו ער בחכמים ולא עונה בתלמידים. ואם  -ובעל בת אל נכר יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה'. אם ישראל הוא 

נה למדת שהבועל כותית כאילו נתחתן לעכו"ם, שנאמר 'ובעל בת אל נכר', לא יהיה לו מגיש מנחה לה' צבאות. ה -כהן הוא 
 !אל יהי קל בעיניך, אלא יש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו ,אף על פי שאין בו מיתת בית דין ,עון זהונקרא מחלל קדש ה'! 

'כי יסיר את  :שנאמר ,גויה אינו בנושהבן מן הערוה בנו הוא לכל דבר, ובכלל ישראל נחשב אף על פי שהוא ממזר, והבן מן ה

 
 .מזכיר המדינה של ארצות הבריתיהודי הראשון שכיהן כהכבן למשפחה מסורתית, והיה בגרמניה  1923נולד ב   5
או איזה  בעל הגויהבהמשך של  ,לרמטכ"ל דאז מוטה גור: "והננו מחויבים מן התורה במסירות נפש ממש נגד כל כפיה מצד מישהו כתב (ג' בסיון תשל"ה)לדוגמה כך   6

 שהם על מצות כיבושנו את ארצנו ושלטוננו עליה"... גויים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
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 ,ולשוב מאחרי ה' ,ודבר זה גורם להדבק בעכו"ם שהבדילנו הקדוש ברוך הוא מהם מסיר אותו מלהיות אחרי ה'. -בנך מאחרי' 
 !ולמעול בו

 גלה,מ הרמב"ם כאן .העונשלפי ניתנת למדידה חומרת העבירה ש, הלכות תשובהפרק א של באת מה שכתב כאן סייג מהרמב"ם 
 של האדםהעצמית בקדושה ת שוֹ ישנן עברות מהותיות הפוגעות אנוּ . חיצונימדד הלכתי מהותי נשקל רק על פי  ענייןשלא תמיד 

זוהי דוגמה פשוטה למדד משפטי חיצוני  .ומשקלם הסגולי הינו כבד לאין ערוך ממשקלם המשפטי, ושייכותו לקדושת ישראל
 שאינו תואם את המדד הפנימי. 

  דרים כביטוי למצפן אישיפרשת נ

מקום עד כה עסקנו בשיפוט פנימי מול שיפוט חיצוני במבט הכללי. אך אנו מוצאים בתורה הוראה מופלאה המלמדת אותנו כי יש 
ליקוטי ב" ר' נתןלכל אחד ואחת לסלול לעצמו דרכים ייחודיות, המתאימות לו באופן מיוחד או בזמן מן הזמנים בחייו. כך כותב 

  ":הלכות

י ַיְפִליא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְוכּו'. ְבִחיַנת ִאיׁש ּכִ ָבה ּבִ ּגָ ִליָאה ִנׂשְ ִפיו  ..ִעְנַין ְנָדִרים הּוא ּפְ ׁש לֹו ּכַֹח ּבְ ּיֵ ִחיָרה ׁשֶ ַעל ּבְ ת ָהָאָדם ַהּבַ ֻדּלַ ֶזה רֹוִאין ּגְ י ּבָ ּכִ
ֶה  ה ּבָ ּלֹא ִנְצַטּוָ ים ׁשֶ ִאּסּור ּתֹוָרה וְ ַלֲעׂשֹות ְלַעְצמֹו ִמְצוֹות ֲחָדׁשִ ר ּבְ ּתָ ָבר ַהּמֻ ֶכף ֶנֱאַסר ָעָליו ַהּדָ ִפיו ֲאַזי ּתֵ ר ּבְ ּתָ ָבר ַהּמֻ אֹוֵסר ָעָליו ּדָ ׁשֶ גֹון ּכְ הּוא ם. ּכְ

ִפיו ׁשֶ  אֹוֵמר ּבְ ׁשֶ ֶכף ּכְ י ֵכן ּתֵ ְרׁשֹו, ְוַאף ַעל ּפִ ׁשָ ָבר ֵאין ּבֹו ׁשּום ִאּסּור ּבְ ֱאֶמת ֶזה ַהּדָ ְלִאי. ֲהלֹא ּבֶ ם ֶנֱאָסר ּפִ ֵ ַרת ַהׁשּ לֹא ַהְזּכָ ָבר ֲאִפּלּו ּבְ ָאֵסר ָעָליו ַהּדָ ּיֵ
ר ַהּכַֹח  ִחיָרה. ְוָהִעּקָ ַעל ּבְ ֶזה רֹוִאין ּגֶֹדל ּכַֹח ָהָאָדם ַהּבַ ִאּסּור ָחמּור ִמן ַהּתֹוָרה. ַאְך ּבָ ֶכף ּבְ ׁש ֶאתָעָליו ּתֵ ק ְלַקּדֵ ּבֹו חֹוׁשֵ ּלִ ׁשֶ ּכְ ִפיו ְוִלּבֹו. ׁשֶ   הּוא ּבְ

ה ּתֹוָרה. כִּ  ה ִמּזֶ ִפיו ֲאַזי ַנֲעׂשֶ קֹו ּוְרצֹונֹו ּבְ ה ּוְפִריׁשּות ְוַכּיֹוֵצא ּומֹוִציא ִחׁשְ ָ ֵאיֶזה ְקֻדׁשּ ֱאֶמת ַעְצמֹו ּבְ י ּבֶ ִאּסּור ּתֹוָרה. ּכִ ָבר ּבְ י ָאז ֶנֱאָסר ָעָליו ַהּדָ
ַעל ְרׁשֹו הּוא ֵחֶלק ֱאלִֹקי ִמּמַ ׁשָ ָרֵאל ּבְ ִחיַנת ַהּתֹוָרה. ְוהּוא 'ֶנֶפׁש ִיׂשְ ַעְצמֹו ּבְ   7ּבְ

לוה ממעל. אמנם המדובר -יש באדם מקום לנביעה פנימית המורה לו את הראוי לו באופן מיוחד, כיוון ששורש נשמתו הוא חלק א
שהאסור או המצווה הם בבחינת אמת ושקר, כיוון או לאסור את המצווה. הוא בהוראה לאסור את המותר ולא להתיר את האסור, 

, וניתן לעיצוב ומתן פנים שונות. אך עכ"פ זה בוודאי מופלא היאך גולמימשוחרר והמותר הוא מהותם אינה ברת שינוי, בעוד שו
כפי  ,יש כאן היגד נוסף הבא לסייג את המסגרת החוקית הכללית דבר מותר הופך לאסור על האדם רק מחמת שהוא רואה בו ככזה!

 שכותב מרן הראי"ה זצ"ל:

ומק ההתגלות הטבעית של חוש האמונה, שמתגלם בביטוי ובמעשה. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, היא ערובה הנדר הוא ע
על האמוניות הטבעית שתשמר את עמדתה, ולא תהיה נשטפת בשטף האורה הגדולה של החובה החוקית, הנתונה מגבוה מפי אל 

 8עליון, מפי הגבורה, מורשה כללית לכל קהילת יעקב.

שטופים ובמצוות ובחוקים הכלליים הנתונים מפי עליון, ויש בהם הרבה אור וברכה. אך לפעמים יש בהם כדי להאפיל על ייחודו אנו 
 של היחיד המבקש את עבודתו וביטויו היחידאי, כפי שמורה לו מצפנו האישי.

 האנושי  מצפןיסוד הלהים כ-צלם א

השכל האנושי והנשמה מקורם בבורא יתברך,  .תפנימיהחיות ההוא  העיקרכי ר לזכוצריכים  המצוות, אך ושומרי ספר יודעיאנחנו 
ברה ניטע באדם מרגע היותו. על כן אומרת הגמ' "למה לי קרא? סברה הוא!" (ב"ק מו, ב), שכן סההפנימי המצפן זהו מקור ו

ארץ קדמה לתורה", שכן המידות "דרך  בביטוי:הפשר העמוק גם כוחה יפה מדאורייתא! זהו  אנושית פשוטה ומוסכמת על הכל
והמצוות מחזקים את התורה  9.של התורה, ואינם פחות מדברי התורה יסוד הכלליוהמוסר הטבעי הישר הינו השלד הפנימי וה

 המפתחת את הרגישות ,ובצומת מסופקת הם גם מורים על הכיוון הראוי. אך כדאי לנו לשקוד על הקשבה עצמית ,המצפן הפנימי
 ,לא לחיות רק את המישור של המותר והאסור, אלא הרבה יותר מכך .שבתוכנולהים -צלם אלהיות מודעים ל שלנו.האישי  למצפן

 .נובחיילידי ביטוי אם יבהלו ,את רוח הדבריםהפנים ל

 
 תורה ועבודת ה'.  מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית, העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד

 כות רוחניות, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדר
 הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.

                    : דביר בן ישרהפצה |  : יאיר רחמני צילום |  ה רזי : יקיר ליטמנוביץ' ונואינטרנט

 
י: "ה, ג גיטין הלכות ליקוטיכעין זה גם ב ליקוטי הלכות, ברכת השחר, ה.  7 ָאה ֵמָחְכָמה אֹוָרְיָתא ּכִ ּתֹוָרה ֵחֶלק לוֹ  ֵיׁש  ָאָדם ְוָכל ,ָנְפָקת ִעּלָ י, ּבַ מוֹ , ַהּתֹוָרה הּוא ָהָאָדם ּכִ תּוב ּכְ ּכָ : ׁשֶ

מוֹ ". ָאָדם ּתֹוָרהַה  זֹאת" ַתב ּכְ ּכָ נוּ  ׁשֶ ה ִלְבָרָכה ִזְכרֹונוֹ  ַרּבֵ ּמָ ָעִמים ּכַ  . ּפְ
 הראי"ה, שמונה קבצים, ז, פז.  8
 כדברי מהרח"ו בשערי קדושה, ח"א ראש שער ב.  9
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