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    בנתיב החירותבנתיב החירותבנתיב החירותבנתיב החירות
 

 בישראל המוצגת בפרשתנו היא בעלת חשיבות עליונה בעיצוב דמותו הרוחנית של מערכת החגים
מציין כי לאחר חורבן , יהודי מתחילת המאה העשרים-סופר גרמני, לאון פויכטונגר. העם היהודי

, לדידו של פויכטונגר נשענת היהדות". מקדש הזמןמקדש הזמןמקדש הזמןמקדש הזמן"הבית התארגנה הדת היהודית במסגרת של 
 1.שם בנו היהודים מקדש אותו לא ניתן להחריב.  ציר הזמןעל, בהעדר מקום מובטח

: כל מי שחגי ישראל הם חלק מחייו ומנוף ילדותו חש את החשיבות העצומה של חגי ישראל
. 'תקופת ההכנות וכדו, הצפייה לקראתו, העשייה המיוחדת לו, האווירה המיוחדת לכל חג וחג

כאשר בולטת , את הגותם במידה ניכרת על החגיםהוגים יהודיים רבים בעידן המודרני שאפו לבסס 
כך הרב שמשון רפאל . במיוחד המגמה למצוא בהם מזור רוחני ומורה דרך להשקפת עולם יהודית

ולכן העיון , המרבה לחפש בחגי ישראל את המסרים המרכזיים של היהדות) 1888-1808(הירש 
הנשען אף הוא ) 1929-1886(זנצווייג  וכך גם פראנץ רו2,בחגים מהווה חלק גדול ממפעלו ההגותי

 3).גאולה, התגלות, בריאה(על מעגל המועדים כדי לבסס באמצעותם את המשולש הפילוסופי שלו 
ואך טבעי אם המבט , מועדי ישראל הם נדבך מרכזי בחיי הפרט והכלל בישראל: כללו של דבר

 על פשר ההוויה היהודית לעברם מהווה אחד האמצעים של ההגות היהודית על דורותיה להתחקות
 .המיוחדת

אחד ההוגים המעניינים והמקוריים בעידן המודרני המתחקה אף הוא על פשר החגים היהודיים הוא 
 אולם מפעלו 5, השפעתו על בני דורו הייתה ניכרת4.ד"הי) 1942-1883(הרב יוסף צבי קרליבך 

לא הגיעה הגותו לגיבוש בשל נסיבות התקופה בה חי . ההגותי לא זכה להערכה המגיעה לו
תורה עם דרך "המחשבה המיוחדת במיטב מסורת . הספרותי הטמון בה מן הבחינה המחשבתית

באה לידי ביטוי במאמרים רבים הפזורים על פני ,  המאפיינת את הגותו של הרב קרליבך6,"ארץ
קדשים  רבים ממאמרים אלו מו7.רובם בשנות השלושים, כתבי עת יהודיים שהתפרסמו בגרמניה

                                                           
1
 .ה"תל אביב תש, מלחמת היהודים 
2
 .ו"בני ברק תשכ, במעגלי שנהבמעגלי שנהבמעגלי שנהבמעגלי שנה הכרכים של' ראה ד 
3
 .348-341' עמ', חלק ג, ל"ירושלים תש, כוכב הגאולהכוכב הגאולהכוכב הגאולהכוכב הגאולה 
4

נרצח  הוא. כיהן כאחרון הרבנים האורתודוקסיים בגרמניה, רבה הראשי של המבורג, ר יוסף צבי קרליבך"הרב ד 
 .יחד עם אשתו ושלוש מבנותיו, י הגרמנים"בשואה ע

5
השווה  .165-147' עמ, ט"תל אביב תשל, נוכית של הרב יוסף צבי קרליבךנוכית של הרב יוסף צבי קרליבךנוכית של הרב יוסף צבי קרליבךנוכית של הרב יוסף צבי קרליבךמשנתו החימשנתו החימשנתו החימשנתו החי, קרליבך-ראה מרים גליס 

 B.S. Jacobsohn, "Joseph Carlebach", in: Leo Jung, Guardians of our Heritage, (1724-1953), New: גם
York 1958, pp. 649-659. 

6
 בין תורת ישראל לבין "לשדך"מבית מדרשו של הרב שמשון רפאל הירש שאפה " תורה עם דרך ארץ"שיטת  

. ט התחנכה כל היהדות האורתודוקסית בגרמניה על ברכי שיטה זו"בשלהי המאה הי. תרבות ההשכלה המערבית
תוך ) לעיתים גם בתואר אקדמי גבוה(ובהשכלתם הכללית הרחבה , חניכיה הצטיינו בנאמנותם לתורה ומצוות מחד

 .מאידך, תיהגישה חיובית כלפי חלק גדול מערכי ההשכלה ותופעו
7
היא , )1938נובמבר (אחת התופעות המעניינות אך פחות ידועות מחיי היהודים בגרמניה הנאצית עד לליל הבדולח  

הפריחה המדהימה של כתבי עת יהודיים שהיו יחסית חופשיים בהשוואה לעיתונות הגרמנית הכללית של אותה 
 .תקופה
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ועל כן פנה , הרב קרליבך ביקש להשפיע על בני דורו בצוק העיתים. מטבע הדברים לחגי ישראל
 8.לרוב לבמות פובליציסטיות

ברצוני להביא לידיעת הקורא העברי את תמצית הגיגיו של הרב קרליבך הנוגעים לתקופה שבין 
,  תקופת הבשלת החיטה9.בתקופה זו מבשילה החיטה שהיא המאכל המיוחד לאדם. פסח לשבועות

, מהווה עבור הרב קרליבך סמל לתהליכי ההבשלה אותם עובר היהודי, המסתיימת בחג קציר חטים
כי החגים אינם פועלים את פעולתם , "אמור לעבור"כתבתי . בין פסח לשבועות, או אמור לעבור
יין הרב קרליבך כפי שמצ, ''''עבודת העבודת העבודת העבודת הלא בכדי נקראת הדרך הרוחנית של היהדות . באופן אוטומטי

 :במאמר על חודש אלול המהווה הכנה לחגי תשרי
: חוץ מתחום אחד,  מקובל על כולם כמובן מאליו בכל תחומי החיים…הכלל שלפום צערא אגרא 

מצפים רבים שהחוויה הרוחנית תזדמן לחיקם בשל עצם נכונותם האדיבה , ורק כאן, כאן. הדת
 10).בית הכנסת(ום מסויים במק) יום הכיפורים(להופיע בשעה הנקובה 

תקופת הבשלת , כך גם בתקופה המיוחדת שבין פסח לשבועות.  עבודה…אם כן , מצריכה' עבודת ה
העבודה הנדרשת מאתנו בתקופה שבין פסח .  כיצור בן חורין–האדם באחד מאיפיוניו המרכזיים 

 .לשבועות היא להתחקות על טיבה של חירות זו
מושג , לפיו. לו מפתח הרב קרליבך מתוך המבט על חגים אלואת תפיסת החירות המיוחדת ש

 החירות היא נקודת מוצא מחד ויעד נשגב שאליו יש לשאוף –החירות היהודי טומן בחובו פרדוקס 
כיעד עליון . זמן חירותנו, בתור נקודת מוצא מתגלה לנו החירות ביציאת מצרים? הכיצד. מאידך

" חרות על הֻלחֹת"ל -תן תורה בו פוגשים אנו את כתב האנשגב ומוחלט ניצבת היא מולנו בחג מ
 לקראת חירות זו החרותה על הלוחות 11".אל תקרא ַחרות אלא ֵחרות"  שעליו נאמר –) טז, לב' שמ(

קרליבך מתעמת . לקראתה סופרים אנו בתקופת הספירה, צועדים אנו בתקופה שבין פסח לשבועות
שהיא הביטוי המרכזי של התורה בחיי הכלל (ה בהקשר זה עם התפיסה הרווחת הרואה בהלכ

מקורותיה של . מערכת של חוקים נוקשים המֵצרים את חירותו של האדם על כל צעד ושעל) והפרט
והיא ,  של הנצרות12במגמה האנטינומיסטית, התפיסה הלועגת לאופי ההלכתי של הדת היהודית

ה זו חדרה התפיסה בתקופ. התפשטה במערב אירופה ביתר שאת מאז תקופת ההשכלה
על . האנטינומיסטית גם לתוך היהדות פנימה ונהייתה לנחלתה הרוחנית של התנועה הרפורמית

 :מגמה רפורמית זו עונה קרליבך
 150 זה …' חוק העקר'ול' פורמליזם הריק'מאז אלפיים שנה מכירים אנו את להקת המתנגדים ל

היא . כמות היהודית הנוכחית במיטבהזוהי ההתח. שנה מצאה להקה זו הדים גם בחוגים שלנו
היא מוותרת . ה לכל דברבתור קנה מיד, פרי אומלל של האופנה הרגעית, מציבה את האדם העכשווי

ושבכוחה לרומם את האדם מעל , שאינה מכירה פשרות, על הדרישה האבסולוטית כלפי האדם
היא מתחנפת ומפתה לרפיון . למעמד של יצור מקרי נסיבתי לדרגה של אישיות בעלת שיעור קומה

 ממנהגים הנוער צמא לרוחניות אמיתית ונרתע, לדידה. כדבריה, בשמה של רוחניות רעננה יותר
,  על הספה ועל כסא הנוח–לאדם המבקש לרכוש כושר גופני ללא מאמץ : למה הדבר דומה. מתים
 13.אפשר אם

מסוגלות לעצב את , רק הדרישות ההלכתיות שמקורם חרות על לוחות האבן הקשוחים, לפי קרליבך
 :אלא גם כמות, לכך דרושה לא רק איכות. נפש האדם

דרושים כל פעם מחדש דחפים נגדיים המשפיעים על חיי , חיי השעהלעומת אין סוף הגירויים של 
הרוח והמסוגלים לעמוד בפרץ ולהתפתח מול כוחות הגשמיות המבקשת להציף את האדם באין 

 14.סוף גירויה
. מתעקשים לראות בהלכה היהודית פורמליזם ריק מתוכן,  שהתנכרו לעצמם15"מפוני נפש"רק יהודים 

אולם זכות זו מקנה לו רק את . פתח ביציאת מצרים ומאז הוא פתוח לכל יהודיהשער לחירות היהודית נ
תנאי הכרחי אולם לא ; חירות הנחוצה לכל התפתחות רוחנית, זוהי חירות משעבוד. נקודת הזינוק הרצויה

חוקי התורה הם חוקי החירות התורמים לבנין יציב של האישיות , השלב הבא הוא מתן תורה. מספיק
                                                           

8
אינו גורע ממשקלם ההגותי הסגולי והוא פרי גישתו  קרליבךאופים הפובליציסטי של רבים ממאמריו של הרב  

 Der gute„: בגרמנית" (השיעור העממי הטוב"ראה בפרט מאמרו . החינוכית השואפת להוראה עממית
volkstümliche Shiur“, in: Der Israelit 74, Gola und Gëula 5, 1934, p. 4..( 

9
 .ב"ע, א וסנהדרין ע"ע, ראה ברכות מ 
10 „Rüsttage“, in: Israelitisches Familienblatt 36(33), 1834") התרגום והסוגריים שלי"). ימי ההכנה. 
 .ב ומקומות נוספים במדרש רבה, אבות ו, א"ע,  עירובין נב11
12
 .כביטוי מרכזי של ההוויה הדתית) ולהלכה(תפיסה אנטינומיסטית מתנגדת לחוק ". חוק"ביוונית " נומוס" 
13 „Freiheit“, in: Deutsche israelitische Zeitung. Die Laubhütte 51(6), 1934, p. 1") חירות.(" 
14
 .שם 
15
 .שם 
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 במאבק מתמיד עם הדחפים –" ומשחררים אט אט את כוחות הטוב הנצורים בנפש האדם"היהודית 
 החירות של חג החירות 16".והופכים אותו צעד אחר צעד לחופשי באמת "–הנמוכים ועם נסיבות עוינות 

אולם לכלל מימושה האמיתי , )…חירות מ(טעם החירות יש בה ,  חירות החיפזון17,היא על כן חירות חפוזה
הבא להנחיל , מימושה האולטימטיבי של החירות בא לידי ביטוי בחג מתן תורה. טרם הגיעה) …רות לחי(

,  בכך הופך קרליבך את הקערה הקאנטיאנית18.אל תקרא הליכות אלא הלכות; הליכות עולם לעם ישראל
הטרונומית רק חוקה ,  אדרבא20.על פיה,  שאיננה פרי יוזמת האדם19המכירה רק בוז כלפי חוקה הטרונומית
מסוגלת להוציא מהכוח אל הפועל את השלמות , חוקת ההלכה מסיני, מאת מי שנפח באדם את נשמת חייו

 .ובכך לעשותו חופשי באמת, ולעצב את האדם במלוא שיעור קומתו, האנושית
 ר מאיר סיידלר"ד

  המרכז ללימודי יסוד ביהדות

                                                           
16
 „Des Pessach Freiheitsruf an die Jugend“, in: Der Israelit 69(14), 1928, p. 2. 
17

 Die Freiheit der Übereilung und das Endziel“, in: Deutsche israelitische Zeitung. Die„ראה מאמרו  
Laubhütte 51(9), 1934, p. 1") חירות החפזון והיעד הסופי.(" 

18
 .א"ע, נידה עג; ב"ע, מגילה כח 
19
 .מציין חוקה שנכפתה על האדם מבחוץ ואיננה נובעת משיפוטו האוטונומי" הטרונומי"המונח  
20
 .שיפוטו האוטונומי של האדםנשען באופן בלעדי על , הקטגורי של קאנט המהווה בסיס לתורת המוסר שלו הצו 


