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  הרב שלום כרמי
  ישיבה אוניברסיטה

  
  גם חשך לא יחשיך ממך
  ולילה כיום יאיר
  כחשיכה כאורה

  )'ט יב"תהלים קל(
  

  )'ז ח"תהלים ט" ('לנגדי תמיד וגו' שויתי ה"
 ם בהלכה ובמחשבה"לדרכו של הרמב

  
  .א

) א"א ע"ל(בברכות . ס שני מקורות בענין הכוונה הראויה לתפילה"מצינו בש

תכין "אבא שאול אומר סימן לדבר ; פלל צריך שיכוון את ליבו לשמיםר המת"ת: שנינו

ע שאדם מניחו בזוית זו "ס את מנהגו של ר"כ מביא הש"ואח." לבם תקשיב אזנך

  .ומוצאו בזוית אחרת מפני הכריעות וההשתחואות שלו

לדעה אחת . ת של מלך"בדין ס) א"ב ע"כ(בסנהדרין ' עוסקת הגמ, לעומת זאת

 האי –ואידך "; לנגדי תמיד' שויתי ה' ת שלו בזרועו כמין קמיע שנא"המלך תולה ס

המתפלל : ש חסידא"ההוא מיבעי ליה כדרב חנה בר ביזנא אר? שויתי מאי דריש ביה

  ."לנגדי תמיד' שויתי ה' צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו שנא

נת הלב הכ. המתבונן בשתי הסוגיות יראה שהם מציינים כוונות שונות במהותן

, עיקר כוונת הפסוק. תשומת לב והתרכזות בתוכן התפילה, בראש וראשונה, פירושה

ולכן מביא , היא טהרת הלב הבאה לידי בטוי לכל אורך התפילה, י"כפי שמבארים תר

לפחות , אך התרכזות זו לשם שמים כוללת. אבא שאול את הפסוק רק כסימן לדבר

רו של אבא שאול מופיע במקומות אחרים מאמ. את פירוש המלות, ברמה המינימלית

כל , )מדרש תהלים קח; ז"ר סוף פרשה ט"ויק; ה"ה ה"ברכות פ' ירוש(ל "בספרות חז

  .'פעם בקשר לתשומת הלב האינטנסיבית של האדם הפונה אל ה
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לא מילות התפילה עומדות . שומעים אנו על כוונה מסוג אחר' בסנה' מן הגמ

על האדם מוטלת החובה . 'דם הבא בדברים אל הכי אם עצם המעמד של הא, במוקד

  .ושכינה כנגדו, לראות את עצמו כאילו הוא עומד לפני המלך

  .ב

. ם"ח בין שני דיני כוונה בתפילה לדעת הרמב"מפורסם חילוקו של הגר

פוסק שעל המתפלל לפנות את לבו מכל המחשבות ) ז"תפלה הט' ד מהל"פ(ם "הרמב

: פ ברכות ל"ע(פסק ' א' הל' ובפרק י." לפני השכינהויראה עצמו כאילו הוא עומד "

ואם כיון את ליבו , ולא כיון את ליבו יחזור ויתפלל בכוונה"שהמתפלל :) וברכות לב

וחידש דיש , ם"ח סתירה בדברי הרמב"כאן מצא הגר." בברכה ראשונה שוב אינו צריך

, ד לפני שכינהמדובר בתודעת המתפלל שהוא עומ' בפרק ד. שני גדרי כוונה בתפילה

ם בכוונת המתפלל "עוסק הרמב' בפרק י. ובהעדר הכרה זאת אין מעשה תפילה כלל

ופסק שברכה ראשונה מספיקה ליצור כוונה החלה על התפילה , למילים שהוא אומר

  .כולה

בין השאר , ח הלוי"א בגליונותיו לחידושי ר"ידועה לא פחות בקורתו של החזו

. ולכן אינה זקוקה לתירוץ, ח סתירה כלל"ה עמד הגרא שאין הסתירה עלי"טוען החזו

ואילו , שמשורת הדין חייב המתפלל לכוון ליבו, ז כלל"ד הט"א מהוה פ"לדעת חזו

ושם ביאר שבדיעבד אדם יוצא , ם לפירוט הדינים הנוגעים לכוונה"בא הרמב' בפרק י

 .בכוונת ברכה ראשונה בלבד
  

  

  .ג

ם מתברר חילוקו היסודי של "מבפ דיוק לשון הגמרא ולשון הר"ע, ברם

המגדירה את כוונת התפילה ' בסנה' בחר בלשון הגמ' ם בפרק ד"כי הנה הרמב. ח"הגר

הסתמך על המאמרים בהם מדובר בכוונת הלב או ' ואילו בפרק י, כעמידה לפני השכינה

 –ח "א צודק בטענתו שהבסיס המוצהר של שיטת הגר"ייתכן שהחזו, אמנם. כוון דעתו

 ניתן לישוב פשוט מבחינת סידור ההלכות –י "ד ובפ"ם בפ" בין פסקי הרמבהסתירה

ם מעולם לא התכוון לפסול תפילה החסרה כוונה מפורשת "ייתכן גם שהרמב. ם"ברמב

הסבור שיש , א"ולו בגלל השיקולים הנוספים שהעלה החזו, של עומד לפני השכינה
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, עם זאת. אדם עומד בתפילהמודעת כל אימת ש-תמיד רמה מינימלית של כוונה בלתי

שני חיובי הכוונה קיימים הן . ם בעינה עומדת"ובלשון הרמב' עצם ההבחנה בלשון הגמ

  .מבחינה פנומנולוגית והן במסגרת הלשונית של המקורות

  

  .ד

תוך כדי , רק בעקיפין" לנגדי תמיד' שויתי ה"ם בפסוק "אם בהלכה עסק הרמב

  .ם אל הפסוק בגלוי"ים התיחס הרמבבמורה נבוכ', בסנה' הסתמכות על הגמ

ם איך "מלמדנו הרמב, נ"שהוא אחד מפרקי השיא של המו, א"פרק נ' בחלק ג

, ל"ד זצ"וכבר פתח לנו פתח בהבנת פרק זה מרן הגרי. יתברך שמו' להידבק בה

, שהדגיש כמה וכמה פעמים שההלכה מציגה דרישות שכל אדם יכול לעמוד בהן

ליהודי הפשוט מתאים הצווי . ס נתיב ליחידי סגולההמפל, נ"ם במו"כ הרמב"משא

ם את הקורא לקיים את "אך במורה נבוכים מזמין הרמב. בשעת התפילה" שויתי"לקיים 

  .ולחשוב עליו יתברך בלי הרף, בלי הפסק" שויתי"

כי : "ם פירוש מחודש במחצית השניה של הפסוק"בהקשר זה מרצה הרמב

וכאלו הוא , הוא אומר איני מפנה מחשבתי ממנו": ם"ומבאר הרמב." מימיני בל אמוט

ומפני זה לא אמוט כלומר לא , יד ימינו אשר לא ישכחה האדם כהרף עין לקלות תנועתה

  ."אפול

כמתיחס אל כוחו של " מימינו"המעיין בפסוק זה מבין את הבטוי , בדרך כלל

ך מלכי המרגיש את מוראו של מל, לנגדו תמיד' על כן האדם המשוה את ה. ה"הקב

כמו שהוא בוטח באיתנות יד ' בוטח בעזרתו של ה, המלכים ומצפה להדרכתו בכל עת

ם הוא בכך שאין "חידושו של הרמב). ע ושאר מפרשים לפסוק"י וראב"רש' עי(ימינו 

אין המורה נבוכים פירוש רציף . הוא מתמקד בכח היד הימנית כי אם בקלות תנועתה

, ם לעסוק בפרטי הדמויים המקראיים ללא צורך"מבולכן אין זה דרכו של הר, לכתובים

ם את הדיבור על נושאים בעלי חשיבות מכרעת "מה גם בפרק מרכזי בו מרחיב הרמב

  .ם חשיבות רוחניית מיוחדת לחידושו הזה"ודאי שייחס הרמב. 'בעבודת ה

כשאדם צריך לעשות מעשה איזה שהוא באחת : ולתכלית הביאור נפתח במשל

, חזקה כי יעשה את הפעולה בידו החזקה, או לפתוח דלת, כפית ובמזלגלאחוז ב, מידיו
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ההסבר הנפוץ הוא שמשתמשים ביד ימין כי יד . ואם איטר הוא בשמאלו, ברגיל בימינו

ההזדקקות ליד , זאת אומרת. ולכן אפשר לבצע בה את הפעולה בקלות, זו חזקה יותר

  .מפני שהיא קלה יותר, ימין טבעית יותר

אין האדם מחשב את המאמץ הדרוש לפתוח דלת או . ין הדבר כןאך באמת א

, קופסת סרדינים בידו האחת כנגד המאמץ הכרוך בעשיית אותה הפעולה בידו השנייה

במקרים רבים אין חשבונות אלה מעלים . ומסיק שכדאי לו להשתמש בידו האיתנה יותר

אינסטינקט ונטיה פ "בין כך ובין כך מתנהג האדם ע. או מורידים מבחינה מעשית

הילד משתמש ביד ימינו כי יד זו קלת תנועה יותר ומזומנת . פ חשבונות"ולא ע, טבעית

. כך ממשיך גם המבוגר. לפעולה ולא משום שערך נסויים ומצא שימינו מוצלחת יותר

ברם הרגשתו . בכוחה ובמיומנות שלה, מובן שעדיפות הימין קשורה גם ביתרונה

נובעת מבטחון , ת את ימינו כל אימת שיש שעת הכושר לכךהמגיס, הטבעית של האדם

  .שהוא עמוק הרבה יותר מהרהורים על התועלת היחסית שבכך

שהוא הקורא , אדם המעלה. ם בנוגע לפסוקנו"בזה נעוץ חידושו של הרמב

בנוהג שבעולם אישיות . שואף להתמדת הקשר עם הבורא, האידיאלי של ספר המורה

ואם השכל מהוה גשר .  אישיות ידועת חשבונות רבים גם כןמשכילה ורציונלית היא

עלולים החשבונות הרבים להעמיד מחיצה בסוף , ממחשכי החיים הכהים לעולם האור

. ם את ניתוחו הדק של דמוי היד הימנית"אפשר שכנגד מכשול זה כיון הרמב. הדרך

הוא מעפיל . םפרי של סברות או חשבונות מסובכי' עבור איש המעלה אין העליה אל ה

אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול : "באותה הטבעיות שהוא מושיט את יד ימינו' אל ה

 ).א"תהלים קל" (עלי אמו כגמול עלי נפשי


