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  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                  הפקולטה למדעי היהדות

  ד �  ש ב ו ע י 
  ב"עתש ,ויקראפרשת                                     מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  959 מספר                           ש הלנה ופאול שולמ�                                     "ע        

        
  
        

 האור שבחיסרו�האור שבחיסרו�האור שבחיסרו�האור שבחיסרו�": ": ": ": �ָד� ִ�י ַיְקִריב ִמֶ���ָד� ִ�י ַיְקִריב ִמֶ���ָד� ִ�י ַיְקִריב ִמֶ���ָד� ִ�י ַיְקִריב ִמֶ��""""
        מתורתו של הרב מרדכי רביומתורתו של הרב מרדכי רביומתורתו של הרב מרדכי רביומתורתו של הרב מרדכי רביו

        ∗∗∗∗חזי כה�חזי כה�חזי כה�חזי כה�
  

 ופעמי� רבות 1,רבה של חברו�, ע� הרב מרדכי רביו, הרב יוס� חיי�, קשר מיוחד היה לב� איש חי
 הביא הב� איש חי 2)ב:א" (ִריב ִמֶ���ָד� ִ�י ַיְק"בדרשתו לפסוק . הביא מדבריו ה� באגדה ה� בהלכה

לכל אד� , כלומר. ' להלהקריב מעצמולהקריב מעצמולהקריב מעצמולהקריב מעצמו כל אד� צרי) ' לפיוו ,"שמ� המור"בעל , רביומדברי הרב 
  .'כוח זה עליו לעבוד את הודווקא בעזרת , כוח מיוחד בעול�

במקו� שבעלי תשובה עומדי� צדיקי� גמורי� אינ� "ל "הרב רביו דרש מחדש את מאמר חז
 מימרה זו שימשה רבות את ההגות היהודית בעיסוקה במעלת התשובה וביתרונ� של בעלי 3".י�עומד

יתרונו של בעל התשובה , לדבריו. הרב רביו פתח נתיב חדש להבנת המימרה. התשובה על הצדיקי�
ואילו הצדיק פועל תמיד על פי הצו , ו ותאוותיוישבימי חטאו פעל הוא על פי יצר ,הצדיק בכ)על 

, ואילו הצדיק, )כישרונותיו כמו ג�יצריו (כשהחוטא פורק עול הוא נותר ע� עצמיותו ! קיהאלו
מפתיע שדווקא . אינו נות� דרור לאישיותו ולפיכ) אינו מכיר אותה לאשורה', שכופ� עצמו לצו ה

, יותר מ� הצדיק' החוטא זוכה להיכרות ע� כוחותיו וכישרונותיו ולפיכ) הוא יכול להתקרב אל ה
  . � בעל התשובה גדול מ� הצדיקולכ

יתרונו של העצמאי . מדמה את הצדיק לשכיר ואת החוטא לבעל עסק עצמאי' שמ� המור'בעל 
 ג� לאחר שעות העבודה ומחפש דרכי� יצירתיות יו והוא חושב על, את העסקהיוז� שהואעל השכיר 
הוא עסוק ). ב:איוב ז" (יר ְיַק0ֶה ָפֳעל4ְ�ֶעֶבד ִי23ְ� ֵצל 0ְכָ/ִכ: "ואילו על השכיר נאמר. לפתח אותו
   .א) מכיוו� שהעסק אינו שלו אי� הוא חש מחויבות רבה להצלחתו, מבצע אותה נאמנה, במלאכתו

בעל התשובה חייב לגייס את כישרונו שהתגלה בעת שחטא ג� לפעילות ; כ) בתהלי) התיקו�
 בעל כוחות יצירה או שחק� בעל יכולת אמ�: על מנת לחדד את הדברי� נית� דוגמה. בעולמו המתוק�

 א� יחזור בתשובה וֵישב באוהלה של תורה ספו� בי� הספרי� –שירה או הצגה הרחוקה מכל קדושה 
שלא העז , כשאד� כזה יתק� דרכיו יש בידיו כלי� שאינ� בידי הצדיק. כלפי עצמו" חוטא"הריהו 

אד� כזה א� ֵישב כל היו� וילמד תורה . 'מעול� לפעול על פי רצונותיו שאולי סותרי� את רצו� ה
' לא מימש את אישיותו בעבודת הבכ) חשב כמי שחזר בתשובה א) ייאכ� , בשולי בית המדרש

טא וכיצד הוא וחהיותו עצמו היכ� כישרונותיו שנתגלו באת עליו לשאול . תו חסרהולפיכ) תשוב
 להביא לעולמה של אמורואות� הוא ,  בחינת עֵברותיו חושפת את כישוריודווקא. 'מגייס� לעבודת ה

להופיע ברוב ע� ולא , ולא לשתוקאו לשיר לדבר בשפת הקודש , עליו ליצור כעת בקדושה. תורה
  . לספרי הקודשלהסתתר בינות

                                                           

  .ישיבת מעלה גלבועב מלמדוות ביהדלימודי יסוד ל  מרצה במרכזר חזי כה�"ד   ∗∗∗∗
 . 1793ת הודפס בליוורנו בשנת "השו. מכירת הקרקעות לגוי בשנת שמיטהשל רעיו� ה מהוגי  היה מרדכי רביובהר   1
 ".אד� כי יקריב"ה "ד, רז'רה' עמ, פרשת ויקרא, עוד יוס� חיעוד יוס� חיעוד יוס� חיעוד יוס� חי   2
 .בש� רבי אבהו: ברכות לד   3
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. ציניות היא מידה רעה שיש להיפטר ממנה, למשל. דברי� אלה נכוני� ג� בעבודת המידות
המתמקדת בחולשות האחר ולכ� אינה מאפשרת , הציניק� מאמ: לעצמו נקודת מבט לעגנית וחיצונית

? יניק�מה� כישרונותיו של הצ: לאור דברי הרב מרדכי רביו נבח� את התופעה בזווית אחרת. תיקו�
�יכולת לקלוט את הלכי , יש לו חוש תזמו� מדויק להפליא, לשונו חדה, הוא בעל כושר הבחנה חרי

עליו לראות את סגולותיו אלה , כאשר הוא מבקש לתק� את דרכיו. הרוח בסביבה ועוד כהנה וכהנה
א) , לאיכול היה להיות ציניק� הלועג לבני אד� ותו , למשל, הרבי מקוצק. ולממש� מתו) קדושה

  .לשונו החדה כתער שימשה אותו בקודש לחידוד רעיונותיו הרוחניי�
ולפיכ) , שכש� שפרצופי בני האד� שוני� זה מזה כ) חטאיה� שוני� זה מזה, נאמר בפרפרזה

על כל אד� להכיר בקולו המיוחד ולרתו� אותו לעבודת . תשובת כל אחד מה� צריכה להיות ייחודית
ותשובה מלאה באה דווקא מתו) קיו� דיאלוג ע� , ו רק בריחה מעול� החטאתיקו� אינ: ויתרה מז. 'ה

  . ורק מתו) כ) תעלה התשובה במלואה, הכרת החטא מביאה להכרת האד� את עצמו. החטא
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הד� מופ: בסיוע קר� הנשיא לתורה ולמדע
 יש לשמור על קדושת העלו�


