
  והלב רבא ,אביי

  

מהם בחרתי נושא אחד שאני מקווה יים ויפהפיים של עולמינו הפנימי, משנתם של חז"ל מצויים נופים ענקב

על וסייעתא דשמיא הצלחתי להרכיב את חלקי הפאזל. תוך . אקדים ואודה שרק נולהבימדי לא יהיה קשה ש

על כל פנים  התלוו אלי וננסה ללמוד סוגיה אני סומך שיוכלו לתקן את שגיאותי. ן קוראי החכמים שבי-תלמידי

  תלמודית.

  

בשנות  פעמים רבות, לכאורה דומות אך שונות: המופיעה בשתי נוסחאות אתחיל עם אנקדוטה תלמודית

על ידי לא גם פעמים רבות היו תפלות אלו מבוקשות לירידת גשמים, כשל מתפלליםישראל  חכמיהיו  ,בצורת

לעצמם סביר המנסים לחכמים אלה, ה יהם שלבעיותארים לנו את מתתלמודיים יהודים. והנה שני סיפורים 

הם שני שבסיפור הראשון המתדיינים . ו, ע"ב)ק(סנהדרין במשימתם   את כישלונותיהם כשלא הצליחו

גדולי דורם של  את כישלונותיהםהעמידו . הם ורבא אבייהגיבורים הקלאסיים של התלמוד הבבלי, האמוראים 

כשהוכרז הראשונים  בימי : רב ושמואל.הגדול של ראשוני אמוראי בבל םתלמידיהודה  ר'הצלחתו של כנגד 

 אחת מנעליו כדי להשתתף בתענית, מיד ירד גשםיהודה הוריד את ספיק שר' גשמים ההצום בגלל עצירת 

מאשר בהרבה רחב שבימיו הישיבות למדו תורה בהיקף   עידהרבא . רבאבדורם של אביי ולא כך . והצום בוטל

בשמים". צעקותינו  צועקים לגשם כל היום, אך אין משגיחים עלאנו "למרות זאת,  והנה,בימי רב יהודה, 

"רוצה את [ הקב"ה [או בנוסח שהתקבל: רחמנא] ליבא בעיהפך קלאסי "למה? על כך עונה רבא בפתגם ש

 ִּכי ְמַאְסִּתיהּו ִּכי קֹוָמתוֹ  ְּגֹבּהַ  ְוֶאל ַמְרֵאהּו ֶאל ַּתֵּבט : "ַאל)(שמואל א טז, ז לנביאהלוא כך אמר הקב"ה . ]"הלב

   ַלֵּלָבב". וה' ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים ִיְרֶאה ָהָאָדם ִּכי ,ָהָאָדם ִיְרֶאה ֲאֶׁשר א

  

לנוסח השני של נעבור לשם כך  כך התייחסו לקטע הזה רבים. אלא שזה לא נכון.כאן הסתיים העניין ולכאורה 

הבדל ביניהם שמהר יבלוט , אלא זהיםטים סטקהחלקים שונים של שני בגמרא (ברכות כ ע"ב).  הסיפור

השאלה של רב פפא היא אותה .  אביי –השואל הוא רב פפא, והעונה הוא  שכעתנזכיר, קודם כל, עקרוני. 

אך רב פפא נוקט גשמים. הלא נענתה תפילת החכמים להורדת מדוע : של אביי ורבא שבדיון הקודםשאלה 

 ת אביי לשאלה זו בתשוב.  ?ישיר וחריף יותר: "מה נשתנה שלראשונים התרחש נס, ולנו לא מתרחש" בנוסח

"הקדמונים היו מוסרים נפשם על קדושת השם, אנו לא מוסרים : מה עונה אביי?. בינו לבן רבא יבלוט ההבדל

בגלל של השלטונות קנס שקיבל  (מ"הקדמונים") חכםלכך מ. הגמרא מביאה דוגמה "נפשנו על קדושת השם

בין הניגוד שזהו  אביי ורבא. שבין תשובותיהם של  קונטרסטל כעת, הבא נשים ליבנו הקפדה במצוות. 



כמה להבנת חשוב מפתח נמצא שכאן  ,ליונדמה . בין ההתעלות במחשבה (רבא)(אביי), ל מעשהבההתעלות 

  בין השניים. המבדילות האחרות המחלוקות מ

  

הובן העיקרון כיצד תחיל בשאלה כללית. אאך בש"ס. מן הקשות ביותר  היא לדעתישמסוגיה אביא דוגמה 

הכלל של רבא מלמד  ,מקורותהמוחלט של הרובם ייווכח שעל פי מוחשבים המאגרים מבשל רבא? הבודק 

, שאנו לבשאם לא מוסיפים למעשים את הכוונה או את המחשבה, אין ערך למעשים. זהו הבפשטות אותנו 

גוף ללא נשמה. אנו הופכים לכאשר אין אנו עושים זאת, . פהכדי לתת משמעות ל צריכים להקדיש להקב"ה

ננסה כעת ליישם עקרון זה של רבא בכיוון ? הבה האמת כלאך האם זו . מתאכן נכונה הבנה פשוטה זו. א

לטרנטיבה פניהם הושמה אשב מאמינים תמימים וכשריםעמדו לא מעט דילמה בפניה ההפוך ונחשוב על ה

? בואו נפשםלהציל את לנסות להם האם מותר או שתהרגו.  או אחר  זהכבפולחן הפגני  שתשתתפואו  :קשה

-את הקב"ה, אשבגלל איום עובד מי : סימטריה בין שני מצבים יצירת, תוך עיקרון של רבאלהשתמש בוננסה 

ומכאן ללא לב, גוף ללא נשמה.  'מעשה'הו ז. את העיקרון 'ליבא בעי'בפועל מקיים  הרי שאינו להי ישראל

לפיכך, ושל "ליבא בעי"  מי שהוכרח לעבוד עבודה זרה גם הוא אינו מקיים את התנאי -בכיוון ההפוך גם ש

 "אינטרס"הנאמר משהו "נגד" נוכל לומר שנעשה או  מתקייםרק כאשר התנאי ! עובד עבודה זרה אינובעצם 

כשמכריחים כי  .ואינו משמעותי מבחינה דתית תיאולוגי"ה"את הסף  עברהחטא לא  , אחרת. של הקב"ה

  עולם.  עלבון למכריח ולא לריבונו של שזה אינו אלא , הרי מישהו לעבוד אל או אליל

וכדי שלא יטען הטוען שדברים מרחיקי לכת אלו לא אמרם רבא, הבה נסתכל יחדיו בקטע הבא שלדעתי 

 : (סנהדרין ס"א ע"ב) מרחיק לכת הרבה יותר ובו מסוכמת בצורה דרמטית מחלוקת זו שבין אביי לרבא

 ,חייב אמר אביי [=מפחד] ומיראה לאשה] -אולי אפילו  - [=משום אהבתו  מאהבה כוכבים עבודת העובד"

. כי פטור  - א עבר על איסור העבודה זרה]. רבא אמר[שהרי הו פלחה דהא - חייב אמר אביי . פטור אמר רבא

הוא חטא בחטא הקשה של עבודה  את הדמות הנעבדת כאלוה, הרי בלב שלםקיבל  חוטא""אם הלדעתו, רק 

הרי שלפי הסכמת הלב,  המעשה החיצוני או למילים הנאמרות חסרה כאשר , לא עבר שום איסור. אחרת זרה.

  לא יותר. בלבד ו הצגה תיאטרליתכאן התרחשה  רבא

  

  


