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: תקציר

 

 גוילין נשרפין ואותיות פורחות

.  לבריאה2448ז בתמוז שנת "שגרם חטא העגל באותו י, עיונים בעומק השבר

בו עם ישראל היה מאוחד כולו למקשה אחת לקבלת , מהמעמד הנשגב של מעמד הר סיני

, במקביל לשבירת הלוחות.  נפל מדרגתו עד למעמקים בעקבות חטא העגל, תורה מושלמת

נשברה אחדות הצבור של , כך, שהופלו מידיו של משה רבינו בעקבות פריחתן של האותיות לאויר

.  עם ישראל לפרטיו השונים

הוטלה על עם ישראל המשימה , שמעמד הר סיני לא הגיע אז לסיומו בקבלת התורה, מאחר

שיהווה , י חבור ולכוד מחדש של כל פרטי העם לצבור מלוכד"הקשה לבנות את המעמד מחדש ע

ספר . לכל יהודי יש אות בתורה: כאשר הקו המנחה, כלי קיבול לקבלת תורה משלמת מחדש

 600,000נוראיותה של המשימה לבנות צבור של , מכאן. כולו פסול- בו אות אחת פסולה , תורה

!!  הי-ושיוכלו להוות בסיס לספר תורה אל, שכולם יהיו מאוחדים למטרה אחת, איש
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בעם ישראל " צבור"מהות המונח 

מעמד קבלת התורה בהר סיני התאפשר אך ורק כתוצאה ממצב בו היה כל קהל עם ישראל 

שאז היו ,  בלשון יחיד–" ויחן שם ישראל נגד ההר: "(2ט "י' שמ)כפי שכתוב , כאיש אחד בלב אחד

. צבורים ביחד לצבור אחד

לעומת המהות . צבור מתהווה מצרוף זו לזו של המהויות הרוחניות של הגברים בישראל

הזמון בשלשה גברי לברכת המזון מביא . המצטרפת לבעלה או לאביה, הרוחנית של האשה

לעצמה רוחנית גבוהה יותר מאשר חבור פשוט של העצמות הרוחניות של כל אחד ואחד מהם 

הינו בעל עצמה רוחנית גבוהה יותר ,  גברי10זמון במנין של . דבר זה ראוי לברכה מיוחדת, ולכן

וכך העצמה . בדרגה זו ניתן להוציא ספר תורה ולאמר קדיש. וזוכה בברכה ברמה גבוהה יותר

כשהעצמה ,  איש600,000עד לשיא החבור בצבור של  ... 1000,  גברים100-הולכת וגדלה מ

. הרוחנית שלו מאפשרת להיות כלי קבול לקבלת תורה

שמטענים חשמליים זהים , בידוע. ניתן להשוות תופעה זו לאנרגית הקישור שבגרעין האטום

גרעין האטום מכיל . בה בשעה שמטענים הפוכים נמשכים זה לזה, בסימנם דוחים זה את זה

, חייבים להשקיע אנרגיה, על מנת להושיב אותם ביחד. שמטענם החשמלי חיובי, פרוטונים

בבקוע . שגדלה ככל שמספר הפרוטונים גדל, זו אנרגית הקשור. שתתגבר על הדחיה שביניהם

ההרס , כאשר מדובר בפצצה גרעינית. שעצמתה רבה מאד, הגרעין משתחררת חלק מהאנרגיה

. שיכול להגרם הוא עצום

, לעתים אות אחת בתורה מרכבת ממספר אותיות, לכל יהודי יש אות בתורה: נחזר לעניינינו

פסול באות אחת .  איש מהווה אותיותיו של ספר תורה שלם600,000שכל אותו צבור של , כך

שדי היה , מכאן נבין את כובד נוראיותו של מעמד הר סיני. פוסלת את כל הספר, בספר תורה

, כדי לפגום בכל המעמד הנשגב, לא היה שלם בלבו עם כל הצבור, שחס ושלום, ביהודי אחד

! והתורה לא היתה יכולה להנתן

. הקשר המשולש בין עם ישראל והתורה לקדוש ברוך הוא

 לילה ללמד 40- יום ול40-עלה משה רבינו להר סיני ל, לאחר המעמד הנשגב ביום מתן התורה

, ויתן אל משה ככלֹתו לדבר אתו בהר סיני שני ֺלחֹת העֺדת. "את התורה ולקבל את לוחות הברית

, שהינם התמצית של התורה, עשרת הדברות. (18, א"ל' שמ)" כֺתבים באצבע אלקים, ֺלחֹת אבן

" הביתיתבית כפשי ננא א: "(ו"סימן רפ, ש יתרו"ילקו) לשון נוטריקון –" אנכי"פותחים במילה 

אלולא היו הדברים כתובים אי אפשר היה ". ונתתי (בתורה)אני את נפשי כתבתי : " בתרגום–

. לעם ישראל" נמסר"צמצם עצמו בתורה וכך , כביכול, ה"שהקב: לאמרם

אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת ' וייצר ה: "(7', ב' בר)מצד שני כתוב 

, ה ממעל-כלאמר אותה נשמה היא חלק אלו, שהנופח מתוכו נפח". ויהי האדם לנפש חיה, חיים

" = לנפש חיה"ואכן אונקלוס מתרגם . שנתוסף בו דעה ודבור, י"אומר רש, ובנפיחתה באדם

ר מחולקת כיום בגופותיהם "אותה נשמה של אדה.  זה כשר הדבור באותיותיו–" לרוח ממללא"

". אדם אתם.. ואתן צאני : "(31, ד"ל)כפי שיחזקאל הנביא אומר , של עם ישראל
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 –". ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם: "(7, ה"כ' שמ)ה "בהקמת המשכן מבטיח הקב, יתר על כן

שבפנימיותו של כל , כלאמר.  בתוך כל בני ישראל–" תוכם"אלא ב,  לא נאמר– (במקדש)בתוכו 

ולכן , הינו דבור בדברי תורה, ה נפח באדם"שהקב, ואותו כשר דבור. יהודי קים הניצוץ האלוקי

הא למה . חייב לקרוע, העומד על המת בשעת יציאת נשמה: (א"ע, ה"מועד קטן כ)ל "אמרו חז

שקדושת נשמת כל אחד מישראל היא היא קדושת ספר , לרואה ספר תורה שנשרף? הדבר דומה

".  כולא חד–אורייתא וישראל , קודשא בריך הוא: "כך שהמעגל סגור מיניה וביה. תורה ממש

' שמ)ככתוב ,  לילה בהר סיני מתכונן משה רבינו לחזור40- יום ו40והנה לאחר שהותו משך 

מזה , ֺלחֹת כֺתבים משני עבריהם, ויפן וירד משה מן ההר ושני ֺלחֹת העֺדת בידו: "(15-16, ב"ל

". והמכתב מכתב אלקים הוא חרות על הֺלחֹת, והֺלחֹת מעשה אלקים המה. ומזה הם כֺתבים

ילקוט )כפי שכתוב במדרש , אילו קבלו עם ישראל לוחות אלו הרי היו זוכים למעלות גבוהות

' ר, ֵחרות מן המלכויות: יהודה אומר' ר. אל תקרא ָחרות אלא ֵחרות" "(ב"ל' שמעוני על שמ

". ֵחרות מן היסורין: רבותינו אומרים, (אין מיתה יותר בעולם)נחמיה אומר ֵחרות ממלאך המוות 

. היו לומדים מהם ואינם שוכחים את תלמודם

   גוילין נשרפים ואותיות פורחות: החרבן

.  בעם ישראל" צבור"במקביל להפסד המהות של 

ויהי כאשר קרב . "בעוונותינו הרבים הצליח מעשה הסטרא אחרא והביא ליצירת עגל הזהב

ויחר אף משה וישלך מיָדו את הֺלחֹת וישבר אותם , וירא את העגל ומחֹלֹת, אל המחנה (משה)

(. 19ב "ל' שמ)" תחת ההר

, ועל כן נעשו הלוחות כבדים, שפרחו האותיות בעת שקרב אל העגל: "ם"אומר המלבי

ועל כן שברם אחר , כי הלך מהם הנשמה הנושאת אותם, והוצרך להחזיק אותם בשתי ידיו

וכמו : "תרומה' פר" רמזי המשכן"ם ב"אומר המלבי, כך בהשואה לאדם". שחלפה הקדושה מהם

והיא המשפעת בו התנועה , שהיא המחיה את כל הגוף, שהאדם עיקרו הוא הנשמה האלקית

". אז כל האיברים הם עצמות מפוזרות, ואם תפסד מן הגִויה, וההשכלה

שמאפשר לו , מהווה כח עילוי,  החלק הרוחני שלו–הנשמה . אדם חי קל יותר מאדם מת

: ואכן. כמו שהלהבה בנר עולה כלפי מעלה, כשראשו למעלה מן הגוף, לעמד זקוף על שתי רגליים

ההולכים על ארבע וראשם בקו הגוף המקביל , להבדיל מבעלי החיים".  נשמת אדם–' נר ה"

. לקרקע

. גופו נעשה כבד יותר והוא מתמוטט, שהנשמה פורשת מגוף האדם בשעת הפטירה, ברגע

רום מאו ש: "ממצב  של. מעשה העגל גרם לעם ישראל לאבד חלק נכבד ממהותו הרוחנית

ים -אלה" = "מי ברא אלה: " מצב בו ראו בברור–( 26', מ' ישע)" מי ברא אלהוראו , יניכםע

 ישראל אלה אלהיך: "ויזבחו לו ויאמרו, וישתחוו לו, עשו להם עגל מסכה"ירדו למצב בו , "ברא

(. 8, ב"ל' שמ)" אשר העלוך מארץ מצרים

, אותו אבוד של המהות הרוחנית של עם ישראל היה מקביל לאותיות שפרחו מן הלוחות

כאדם , אכן. ים אתם ובני עליון כלכם-אני אמרתי אלה: "ולמעשה הוריד שוב את המוות לעולם

שהוריד את המוות לעולם , כמו אדם הראשון (7, ב"פ' תה)". תמותון וכאחד השרים תפֹלו

. 'שהמרה את פי ה, כתוצאה מחטאו

וכך מידי שנה בשנה עומדים אנו דלים ורשים , תפלתו של משה רבינו דחתה את המוות המידי

וכל פרט . לפני רבונו של עולם בימים הנוראים ומתחננים לארכה של שנה נוספת של חיים

שבסופן הוא נקרא לישיבה של מעלה , זוכה למספר שנים עלי אדמות, לפי מה שהוא, מישראל
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ביום פקדי ופקדתי : "ועם ישראל ככלל נתחייב בשעבוד מלכויות וביסורין. ונפטר מעולמינו זה

יהיה חלק מהחשבון של , שלא תבוא על עם ישראל, כך שבכל צרה, (34ב "ל' שמ)" עליהם חטאתם

.  שנה3300-ובמדמנה זו אנו מבוססים כבר למעלה מ. עוון עגל הזהב

שעברו על קהילות ישראל , מהות שבירת הלוחות על ידי משה רבינו היתה אב טפוס לחרבנות

:  א"ח ע"דף י, עבודה זרה' אחת הדוגמאות הנוראות מובאת במס. לארך הדורות

.  חנינא בן תרדיון לבקרו' הלך ר, יוסי בן קסמא' כשחלה ר: תנו רבנן"

שהחריבה , אי אתה יודע שאומה זו מהשמים המליכוה, חנינא אחי: (יוסי' ר)אמר לו 

ואני ? ועדין היא קימת, שרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו, את ביתו

שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים וספר תורה מונח לך בחיקך , שמעתי עליך

?  (מורד במלכות)

!" מן השמים ירחמו: "(חנינא' ר)אמר לו 

! ?"מן השמים ירחמו: "אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי: "(יוסי' ר)אמר לו 

"! אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש, תמה אני

והלכו כל גדולי רומי לקברו . יוסי בן קיסמא' לא היו ימים מועטים עד שנפטר ר, אמרו

שהיה יושב ועוסק בתורה , ובחזרתן מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון. והספידוהו הספד גדול

והציתו , הביאוהו וכרכוהו בספר תורה והקיפוהו בחבילי זמורות. וספר תורה מונח לו בחיקו

כדי שלא תצא נשמתו , והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו, בהם את האּור

. מהרה

" ?אראך בכך, אבא: "אמרה לו בתו

שאני נשרף וספר תורה , עכשיו. היה הדבר קשה לי, אלמלי אני נשרפתי לבדי: "אמר לה

." הוא יבקש עלבוני, מי שמבקש עלבונה של ספר תורה, עמי

" ?מה אתה רואה, רבי:"אמרו לו תלמידיו

". גוילין נשרפין ואותיות פורחות: "אמר להן

חנינא בן תרדיון בשבתו עם ' ומה היתה המטרה של ר? על מה היה הוכוח בין גדולי התנאים

? ספר תורה בחיקו בהקהלת קהילות ברבים ללמוד תורה

ישנו עם : "כפי שאמר המן הרשע, "צבור"גלות חלה בנו עד כמה שאבדנו והפסדנו את השם 

ששברה לרסיסים את עם , המכה הראשונה. (5',  אסתר ג)... " אחד מפוזר ומפורד בין העמים

בקבלת " צבור"לאחר היותנו בשיא המצב של , ישראל היתה שבירת הלוחות במעשה העגל

. ואז התחייבנו בגלות. התורה

? כיצד ניתן לתקן מהלך זה של גלות

מעלה אני עליו : "ה"אומר עליו הקב, כל המתפלל עם הצבור: "'ברכות דף ח' כתוב במס

 ".כאלו פדאני לי ולבני מבין האומות

כל הברכות של בלעם חזרו לקללה חוץ : (ע"ש בלק סימן תש"ילקו)אבא בר כהנא ' אמר ר

" איש תם יושב אהלים"היה יעקב , כידוע". משכנותיך ישראל, מה טובו אהליך יעקב: "מהברכה

בתי כנסת ובתי מדרש , באותם בתי תפילה.  היה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה–( 27, ה"כ' בר)

. ועל זה לא חלה הגלות, לישראל" צבור"מאחר ששם חוזר השם , שורה ברכה מיוחדת

עתידין בתי : "(ט"כ, מגילה)כפי שכתוב , מכאן שאותם מקומות הינם חלק של ארץ ישראל

". מדרשות ובתי כנסיות להקבע בארץ ישראל



 7 

דרשו : "( 6-7, ה"נ' ישע)שליחיד נאמר . כח התפילה של צבור גדול לאין ערוך מתפילת היחיד

". וירחמהו' וישֹב אל ה, ואיש און מחשבותיו, יעזב רשע דרכו. קרֺאהו בהיותו קרוב, בהמצאו' ה

שהם חדש אלול ועשרת ימי התשובה , תפילת היחיד נשמעת במיוחד בימי הרחמים והסליחות

' דב)נאמר , לגבי צבור, אולם. קרוב במיוחד' שאז ה, כשהשיא הוא ביום הכפורים, שבחדש תשרי

ל כביר -הן א". "בכל קראנו אליואלקינו ' כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה: "(4', ד

שתפילת רבים אינה מושבת ריקם ועצמתה יכולה להיות במקסימום , תפילת רבים" ולא ימאס

ה בכבודו "שהקב, ח"סימן שצ" כי תשא"ש "כפי שכתוב בילקו, כמו ביום כפור, בכל ימות השנה

: ובעצמו נתעטף כשליח צבור ולמד את משה רבינו סוד גדול ונורא זה לאחר חטא העגל ואמר לו

(: 5-7, ד"ל' שמ)ככתוב ". יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם, שישראל חוטאין לפני, כל זמן"

ארך , ל רחום וחנון-א' ה' על פניו ויקרא ה' ויעבר ה. 'ויקרא בשם ה, בענן ויתיצב עמו שם' וירד ה"

שניתן למשוך אותם ממקור גבוה של , ג מידות הרחמים"אלה י. 'וגו" אפים ורב חסד ואמת

עוד "ולקבל ,  מעל למידת הדין בעולם–" עולם חסד יבנה "(3, ט"פ' תה)שנאמר , בריאת העולם

.  עוד חיים לתקופת זמן נוספת–" אויר לנשימה

נמצא ". ֲרַחֵמי"לא בכדי נקראת התפילה , מאחר שמידת הרחמים שורה תמיד על צבור

והקהלת הקהילות ליצירת צבור הולך וגדל , חנינא הם באמת דברים של טעם' שדבריו של ר

והחבור של הצבור לאותו ספר תורה שבחיקו יחזיר אותו למקור , נעשתה כדי שמן השמים ירחמו

. השלמות שבמעמד הר סיני

אי אפשר לפגוע בעם ישראל . שאנחנו עדין בזמן החרבן, יוסי בן קיסמא היתה' טענתו של ר

, נתנו לה כח, מלכות זו מן השמים המליכוה: "ובבית המקדש אם לא ניתן אשור לכך מלמעלה

שאין בית , תוצאה של חרבן הבית הינה פזור, "ביחד" מושג של –בית )שהחריבה את ביתו 

שהם יחריבו , כלומר". ועדין היא קימת, הרגה את חסידיו ואת טוביו, שרפה את היכלו, (מאחד

חנינא בן תרדיון עצמו ' כולל הוצאתו של ר, גם את מה שיביאו הרחמים מהקהלת הקהילות

. שהיה בחיקו, לשריפה בתוך גויליו של ספר התורה

: תוך כדי שריפתו ענה את התשובה הנוראה" ?מה אתה רואה, רבי: "ולשאלתם של תלמידיו

. "גוילין נשרפין ואותיות פורחות"

חנינא בן ' היום חייבת ההנהגה להיות כדעת ר. יוסי בן קיסמא' אז היתה ההלכה כדעתו של ר

ואהבת "רק הקהלת הקהילות ברבים עם ספר תורה תחבר כל יהודי למשנהו בבחינת . תרדיון

וחברך , אם תבין שאתה שבר". רעוע" הינו שבר מלשון –רע . (18, ט"י' ויק)" 'אני ה, לרעך כמוך

אני "שהכלי יחובר ל, בתנאי אחד. שבר ויחד תתחברו אחד לשני וכך הלאה עד לבנית הכלי השלם

וככל שהצבור ילך ויגדל כך יהיה , כל יהודי יתחבר לאות שלו בתורה. תמימה'  לתורת ה–" 'ה

 24,000שהגיעו כמעט לחבור של , עקיבא' כדורו של ר, חס ושלום, ושלא נהיה. החבור משלם יותר

שהיה מביא , ומשם לא היתה הדרך רחוקה לחבור של שישים רבוא מישראל, תלמידי חכמים

, להוותנו התנפץ כלי זה לרסיסים. אותנו למעמד נשגב לא פחות ממעמד קבלת התורה בהר סיני

. יזע ודם, ומאז שוב התחלנו ללקט את השברים לנסות לחברם יחד בדמעות

וראו כל בשר ' ונגלה כבוד ה", יעזר ונזכה ונחיה כלנו לראות בבנין השלם של עם ישראל' ה

(. 5' מ' ישע)" דבר'  כי פי היחדו
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