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נר	זיכרון

לעילוי	נשמת

שלומית	פורת	ז"ל
חמותי	ע”ה,	הייתה	אישה	אצילה,	חכמה	וצנועה,	נקיית	הדעת	
והמעשה.	על	כמותה	נאמר:	ַחְכמֹות	ָנִׁשים	ָּבְנָתה	ֵביָתּה	)משלי	
י”ד	א(.	בתשעים	וחמש	שנותיה	השתתפה	כחלוצה	במשימות	

דור	הגאולה	ובניית	ההתיישבות.	

שלומית	נולדה	בתרע”ז	1917	בסוף	מלחמת	העולם	הראשונה,	
בחיפה.	שמה	ניתן	לה	על	שם	השלום	שהחל	להפציע.	האנגלים	

נכנסו	לארץ,	אלנבי	כבש	את	ירושלים,	נמסרה	הצהרת	בלפור.

אביה,	ר’	אריה	בן	צבי,	היה	איש	העלייה	השלישית,	ואימה	חסידה	הייתה	בת	למשפחת	
נעמני	–	זיסרמן	הירושלמית.	הוא	היה	מורה	דגול,	מבוני	החינוך	הדתי	בחיפה.	נמנה	
בין	מקימי	שכונת	נווה	שאנן	שעל	הכרמל,	ושנותיה	בגן	הילדים	עברו	על	הר	הטרשים,	
בשכונה	הקטנה	והמבודדת.	בגלל	העדר	בית	ספר	דתי	מתאים	בחיפה	נדדה	שלומית	אל	
סבא	וסבתא	בפתח	תקוה.	ולמדה	בבית	הספר	לבנות	‘נצח	ישראל’	ובתיכון	ב’תלפיות’	
בתל	אביב.	הפרידה	מן	ההורים	הייתה	קשה,	אך	איכות	הלימודים,	החברה	ואהבתה	

הגדולה	לספרות	ותנ”ך,	פיצו	במידת	מה	על	הגעגועים.	

לאחר	סיום	לימודיה	התיכוניים	חיפשה	אפיק	של	הגשמה,	והצטרפה	לקבוצת	אברהם	
החברים.	 בין	 היחידה	 הארץ	 בת	 והייתה	 מגליציה,	 עולים	 של	 דתית	 קבוצה	 	)1936(
קבוצת	אברהם	עשתה	את	שנות	הגיבוש	וההכשרה	על	הגבעה	שליד	כפר	פינס	)גבעת	
תרצ”ט(,	 )תרצ”ח	 המאורעות	 שנות	 הוא	 הזמן	 קשים	 היו	 התנאים	 היום(.	 האולפנה	
המגורים	באהלים,	לא	תמיד	היה	מה	לאכול.	עבודה	נמצאה	בקושי	ובמרחק	רב,	היה	
צריך	ללכת	הרחק	אפילו	עד	כרמי	גבעת	עדה.	פורעים	התקיפו	את	הגבעה,	גם	נפלו	

מחברי	הקבוצה	בגבעת	עדה	ובחניתה.	

בדרכה	האופיינית	כתבה	אז	ביומן	הקבוצה	אותו	ניהלה:	“היום	נמצאה	הביצה	הראשונה	
על	 כמה	מהספקות	 בלב,	 לנטוע	 בכוחה	 יש	 כמה	אמונה	 יקרה.	 	– זעירה	 ביצה	 בלול.	
עמידתנו	במקום	אחד,	על	חוסר	ההתקדמות,	יש	בכוחה	לגרש.	לו	היו	הזמנים	כתיקונם,	
הלב	קל	יותר,	והכוחות	לא	היו	מרוכזים	בגירוש	הדיכאון	המייאש,	הייתה	מתעוררת	

תשומת	לב	יותר	גדולה	למאורע	הצנוע	שלנו”	)י”ד	תמוז	תרצ”ט(.

1939	התחתנה	עם	יוסף	)שפריצר(,	ועל	הגבעה	נולד	הבן	הבכור	חנן.	 בתמוז	תרצ”ט	
באביב	1943	החליטה	הקבוצה	לעלות	להתיישבות	בהר	חברון,	יוסף	יצא	עם	קבוצת	

395 	 	 	 	 	 כנהר	שלום	 	.6

397 	 	 	 	 כי	הנה	ה'	באש	יבוא	 	.7

399 	 	 	 	 כי	באש	ה'	נשפט	 	.8

401 	 	 	 	 והיה	מדי	חודש	בחודשו	 	.9

404 	 	 	 	 10.	חותמין	בדברי	נחמה	
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החלוץ	להכשיר	את	השטח	ליישוב,	ושלומית	נשארה	בגבעה	עד	שעלו	כל	המשפחות	
לכפר	עציון.	בכפר	עציון	נולדו	התאומים	צביקי	ויעל.

והכפר	 עציון	 לגוש	 אספקה	 שהובילה	 בשיירה	 חברים	 עשרה	 נהרגו	 תש”ח	 בחנוכה	
הושם	במצור.	הנשים	והילדים	הועברו	למנזר	רטיסבון	בירושלים,	ויוסף	שימש	כמארגן	
עברו	 הגוש	 נפילת	 לאחר	 הלאומיים.	 המוסדות	 בבניין	 ועבד	 ההגנה	 מטעם	 שיירות	
שרידי	כפר	עציון	לפתח	תקווה,	שם	שוכנו	זמנית	בבית	הספר	בו	למדה,	ומשם	עברו	

לגבעת	עלייה	ביפו	שם	התקיים	הקיבוץ	עוד	חמש	שנים.	שם	נולד	שמעון.

ב1955	כאשר	הקבוצה	ביפו	החלה	להתפזר,	עברה	המשפחה	לכפר	פינס.	יוסף	עסק	
בצרכי	הציבור,	ושלומית	העניקה	לו	עוגן	מוסרי	ומשען	בטוח.	שנים	רבות	היה	מזכיר	
‘קרן	המושבים	של	איגוד	המושבים	של	הפועל	המזרחי’,	 ואחר	כך	הקים	את	 הכפר,	
וערבויות	 הלוואות	 העניקה	 הקרן	 ושתיים.	 שמונים	 בגיל	 פרישתו	 עד	 אותה	 וניהל	

לנזקקים,	ותמכה	ביוזמות	חדשות	בהתיישבות	ובחינוך.

יוסף,	 נפטר	 כחודשיים	 לאחר	 צבי,	 לטירת	 ושלומית	 יוסף	 עברו	 תשס”ז	 אב	 בחודש	
ושלומית	נשארה	שם	חמש	שנים	נוספות.	שם	השתתפה	בלימודים	בתכנית	‘קתדרא’	
בתשרי	 בא’	 צבי’.	 ‘עטרת	 ובבית	 בקיבוץ	 שנתנו	 הרבים	 ובשיעורים	 עוז”,	 “גיל	 בבית	

תשע”ד	נפטרה	בשיבה	טובה.

יהודית	קליין	ז"ל
ופני	בוקופצר.	היא	 נולדה	בתל	אביב	בכ"ד	בשבט	תש"ט	לדוד	 יהודית	
גדלה	ב"תל	אביב	של	פעם"	)בין	השטיבל	של	בעלז	לקפה	תמר(.	הגיעה	
)שמיל(.	לאחר	 הכירה	את	שמואל	 גרעין	הנח"ל,	שם	 הנצי"ב	עם	 לעין	
הגננת	 הייתה	 שם	 בירושלים,	 המתחדש	 היהודי	 ברובע	 גרו	 הנישואין	

הראשונה	במעון	"אמונה".

בתשל"ה	עלו	לגולן	ומאז	דבקה	נפשה	בחבל	ארץ	זה	ובאנשים	הגרים	בו,	אהבה	עמוקה	
המיוחדת	 בדרכה	 והשכילה	 בחספין	 התיכונית	 בישיבה	 כספרנית	 עבדה	 ושורשית.	

להאהיב	עם,	תורה	וארץ	על	תלמידי	הישיבה.

ובדיבורה,	 בהליכותיה	 צנועה	 לשונה",	 על	 חסד	 "תורת	 וביושר,	 האמת	 במידת	 דבקה	
אך	היו	לה	דעות	ברורות	ואמירות	חותכות	ובהירות	ביחס	לעם,	הארץ	ולימוד	התורה.

הייתה	מסורה	עד	אין	קץ,		לידידיה,	למשפחתה	–	לילדיה	ונכדיה.	נפטרה	בי"א	בתשרי	
תשע"ו.	

הקדמה
חזון	הגאולה

את	 מגדיר	 בארץ.	 היושבים	 הדור	 בני	 אל	 מדבר	 )א’-ל”ט(	 הספר	 של	 הראשון	 חלקו	
משמעותם	של	האירועים	ההיסטוריים	שטלטלו	אותו	מאיגרא	רמה	לבירא	עמיקתא,	

ועוסק	בתיקון	פגמיו	הדתיים	והמוסריים	של	העם.	

בחלקו	השני	של	הספר	)מ’-ס”ו(	נשא	ישעיהו	את	עיניו	אל	העתיד,	ודיבר	על	הגאולה	
העתידה,	זו	שתתחיל	בימי	שיבת	ציון	לאחר	גלות	בבל,	כמאה	וחמישים	שנה	אחריו,	

ותגיע	אל	שלמותה	לעת	קץ.	

שליחות	הנביא	לעסוק	בעידן	כה	רחוק,	היא	תופעה	ייחודית.	מה	פשר	הדבר?	השאלה	
אינה	כיצד	יחזה	אדם	אירועים	שלא	התרחשו	בתקופתו,	כי	אנו	מאמינים	בנבואה,	ומן	
השמים	יכולים	לחשוף	לעיני	הנביא	את	צפונות	העתיד.	אך	גם	אם	הדבר	אפשרי	עדיין	
השאלה	עומדת	במקומה.	מדוע	יזנח	הנביא	את	ענייני	דורו	ויבשר	נחמה	לבעיה	שעדיין	

לא	נוצרה?	מדוע	לדבר	על	שיבת	ציון,	כאשר	העם	יושב	בארצו?

התשובה	היא	שקרה	דבר	בישראל	והנביא	מוכרח	היה	לגלות	את	הלוט	מעל	העתיד	
להתרחש,	לחשוף	משהו	מתעלומות	הגאולה.	האירוע	ההיסטורי	המרכזי	של	תקופת	
ויהודה,	חורבן	ממלכת	שומרון	ומפלת	 ישעיהו	הוא	מלחמתה	של	אשור	נגד	ישראל	
יהושע,	 בימי	 לארצו	 ישראל	 עם	 נכנס	 מאז	 ראשונה	 פעם	 זו	 ירושלים.	 בשערי	 אשור	
ראשונים	 הגליות.	 של	 משטר	 הנהיגה	 אשור	 ממשי.	 באופן	 בה	 אחיזתו	 שהתערערה	
יצאו	עשרת	השבטים	עם	נפילת	שומרון,	ואנשי	יהודה	צפו	בחרדה	במפולת	האזורית.	
העם	 מן	 וחלק	 במצור,	 ניתנה	 ירושלים	 יהודה,	 על	 אשור	 עלתה	 מעטות	 שנים	 אחרי	
ומאיימת	על	 כאן,	 כבר	 נמצאת	אפוא	 לכיש.	הגלות	 הוגלה,	כמתואר	בתחריטי	מצור	
יהודה.	העם	זועזע,	והנביא	אינו	יכול	להתחמק	מלגעת	בבעיה	המרכזית	שלפני	דורו.	
תשובתו	היא	שאכן	הגלות	יכולה	להתרחש,	אך	אחריה	תבוא	גם	הגאולה,	והעם	ישוב	
ויתנחם.	זה	יכול	לקרות	כבר	עתה,	אם	הדור	יתרומם	אל	הגובה	הראוי,	אך	גם	אם	לא,	

הדברים	יידחו	ויתקיימו	בימי	שיבת	ציון,	או	בגאולה	העתידה	במהרה	בימינו.		

ועדיין	נשאלת	השאלה,	מדוע	נכנס	הנביא	לתיאורים	מעשיים	וירד	לפרטים,	נקב	בשמו	
של	כורש	כמשיח,	וניבא	שיכריע	את	בבל	הגדולה,	כאשר	לא	רק	כורש	לא	נולד,	אלא	
ֵמֹראׁש	 ַהֹּדרֹות	 ֹקֵרא	 ְוָעָׂשה,	 ָפַעל	 ִמי	 היא:	 לעולם?	התשובה	 לא	באה	 עוד	 זו	 בבל	 גם	
)מ”א	ד(.	ההודעה	מראש	הופכת	את	דבריו	הערטילאיים	לחזון	מעשי	וממשי.	האמירה	

המוקדמת	מלווה	את	המעשים	בעת	התרחשותם,	ועושה	אותם	לאירוע	ניסי	מכוון1.	

ישעיהו	הדגיש	את	חשיבותה	של	הנבואה	על	העתידות	שעוד	לא	באו:	"הראשונות	הנה	באו	וחדשות	 	1
אני	מגיד	בטרם	תצמחנה	אשמיע	אתכם"	)מ"ב	ט(.	"הראשונות	מאז	הגדתי	ומפי	יצאו	ואשמיעם..	
ואגיד	לך	מאז	בטרם	תבא	השמעתיך"	)מ"ח	ג,	וכן	מ"ו	י,	ומ"ה	כא(.	וכן	קורא	ישעיהו	בשם	כורש	עוד	
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מבנה	הנבואות
נבואות	הנחמה	אין	חלוקה	ברורה	של	הנבואות.	אין	לשונות	של	פתיחה,	כמו	 בתוך	
‘משא’	או	‘חזון’,	כמו	שיש	בחלקו	הראשון	של	הספר,	אין	פתיחות	או	סיומים	מובהקים.	
אין	כאן	הרצאה	ערוכה,	שכלתנית	ושיטתית,	אלא	שירה	ססגונית,	שטף	של	רעיונות	
יודעים	כיצד	נאמרו	הדברים	לעם,	אם	נאמרו	 נשגבים	הכתובים	כדברי	שיר.	אין	אנו	
ברצף	אחד	או	פסוקים	בודדים	בכל	פעם.	אלינו	מגיעים	הדברים	לאחר	שנערכו,	כעדות	
חכמים,	על	ידי	חזקיה	וסיעתו:	“חזקיה	וסיעתו	כתבו	ישעיה”2.	הם	כנראה	שצירפו	את	

הנבואות	זו	לזו	וחיברון	יחד	על	פי	זמנן,	תוכנן	או	דמיון	סגנונן.	

אופייני	לנחמות	ישעיהו	העיסוק	בשורה	של	נושאים	בולטים	יחד.	כאשר	הם	חורזים	
מנבואה	לנבואה,	וכך	הולכים	ומתבררים	עוד	ועוד.	התוצאה	היא	הרמוניה	מוזיקאלית,	
בה	חוזרים	מוטיבים	דומים	בווריאציות	שונות.	משובצים	יחד	כפסיפס	צבעוני	ומעשה	
רקמה	עשיר.	הקשר	בין	הפסוקים	רופף	ופעמים	רבות	אסוציאטיבי,	וכל	פסוק	עשוי	

לעמוד	בפני	עצמו.	

קשה	לפרש	את	הדברים,	כאשר	רצף	האמרות	אינו	ברור,	ויש	קפיצות	מעניין	לעניין.	
אך	חכמים	במשך	כל	הדורות,	לא	ראו	בכך	בעיה.	דברי	נבואה	אלה	נצרכים	לא	רק	לדור	
הגאולה	אלא	לכל	הדורות.	ויש	להם	משמעות	גם	מחוץ	להקשר	המיידי	בו	נכתבו,	וכך	
נמצא	בהם	מסרים	והדרכות	לכל	אדם,	ולכל	זמן.	פעמים	רבות	התייחסו	חכמים	אל	
בפני	 העומדים	 מופלאים,	 תכנים	 בו	 ומצאו	 ממנו,	 חלק	 אל	 אפילו	 או	 הבודד	 הפסוק	

עצמם.	אנו	נלך	בעקבותיהם	ונביא	מדבריהם.	

חלוקת	נבואות	הנחמה
ספר	ישעיהו	היה	ידוע	בישראל	כחיבור	אחד,	‘נבואות	ישעיה	בן	אמוץ’.	כך	הוא	הופיע	
בימי	הבית	השני	בתרגומים,	אצל	יוספוס,	ואצל	בן	סירא3	המתאר	את	כל	חלקי	הספר,	
הנבואות	והנחמות	יחד:	“בימיו	שב	השמש	אחורנית	וימי	המלך	על	פיהו	נוספו,	ברוח	
סיפר	 הימים	ותעלמות	 קץ	 עד	 הגיד	 אותו	 ציון,	 אבלי	 וינחם	 דבר,	 כל	 קץ	 ראה	 קדשו	

בטרם	צמחו”.

החלוקה	הפנימית	בין	החלק	הראשון	)א’-ל”ט(	לנבואות	הנחמה	)מ’-ס”ו(	ברורה.	אך	
גם	חלק	הנחמות	אינו	עשוי	מעור	אחד,	וניכרים	בו	שני	חלקים	עיקריים.	הרמב”ן	חילק	

את	הנחמות	לשתיים.	א.	שיבת	ציון	מבבל	)מ’-נ”א(	ב.	הגאולה	העתידה	)נ”א-ס”ו(:

לפני	שנולד:	"ואקרא	לך	בשמך,	אכנך	ולא	ידעתני"	)מ"ה	ד(.	אפשרות	נוספת,	שפרטים	אלה	שאין	
ותלמידיו	שיש	להם	 ידי	הנביא	בבית	מדרשו,	לבניו	 זמנם,	נאמרו	על	 להם	משמעות	בטרם	הגיע	
תפקיד	מרכזי	בנבואתו,	והם	שימרו	את	המסורת	הזאת	עד	בוא	יום	פקודה.	אז	פירשו	את	המציאות	

על	פי	הנבואות	הקדומות,	והצביעו	בפני	העם	על	משמעות	האירועים	)שד"ל(.
בבא	בתרא	ט"ו	א. 	2

בן	סירא	מ"ח	כה-כח.	 	3

נבואות:	 לשלוש	 נחלק	 )כולו(	 הספר	 שזה	 לומר	 המפרשים	 מעיון	 היה	 “כבר	
מתחלתו	עד	ספור	מפלת	סנחריב,	ענין	רובי	הנחמות	בכללן	על	נפילת	הצורר	
יצא	המעשה	ההוא	מכח	הגזרה	על	הפעל,	 וכאשר	 גדולת	חזקיהו.	 ועל	 ההוא	
כאשר	הזכיר	בפרשת	ויהי	בארבע	עשרה	שנה	)ל”ו(,	התחיל	לנבא	על	גאולת	
ז(.	 )ל”ט	 בבל	 מלך	 בהיכל	 סריסים	 והיו	 שנאמר:	 כמו	 גלותה,	 גזר	 שכבר	 בבל	
ובאר	בפרשיות	הבאות	אחרי	 נחמו	עמי’,	 ‘נחמו	 והתחיל	על	הגאולה	הההיא:	
ישראל	 ולשבטי	 לאפרים	 זכר	 האלה	 בפרשיות	 תמצא	 ולא	 נבואתו...	 עניין	 כן	
רק	ליהודה	לבדו.	והנבואה	השלישית	התחיל	גם	כן	בדומה	לתחלתו	על	גאולה	
)נ”א	 ‘אנכי	אנכי	הוא	מנחמכם’	 ובזה	אמר	 ‘נחמו	נחמו	עמי’,	 שניה,	שם	נאמר	
ומן	 נחמתי	מן	השנית.	 מן	הגלות	השלישית	כאשר	 כלומר	מנחם	אתכם	 יב(.	
המקום	הזה	והלאה	לא	תמצא	בדבר	ישעיהו	זכר	לבבל,	וזאת	ראיה	גמורה	לכל	

מודה	אמת”4.	

שבע	דנחמתא	
בסדר	הפטרות	השנה	נקראות	שלוש	הפטרות	של	פורענות	משבעה	עשר	בתמוז	עד	
תשעה	באב,	ואחריהן	נקבעו	שבע	הפטרות	מפרקי	הנחמה	של	ישעיהו.	הן	אינן	קשורות	

לפרשה	אלא	לזמן	בשנה,	ובאות	כסדר		מתשעה	באב	עד	ראש	השנה:

לפרשת	ואתחנן:	נחמו	נחמו	עמי	יאמר	אלוהים	)מ’	א-כו(.

לפרשת	עקב:	ותאמר	ציון	עזבני	ה’	וה’	שכחני	)מ”ט	יד	–	נ”א	ג(.

לפרשת	ראה:	עניה	סוערה	לא	נוחמה	)נ”ד	יא	-	נ”ה	ה(.

לפרשת	שופטים:	אנכי	אנכי	הוא	מנחמכם	)נ”א	יב	–	נ”ב	יב(.

לפרשת	כי	תצא:	רני	עקרה	לא	ילדה	)נ”ד	א-י(.

לפרשת	כי	תבוא:	קומי	אורי	כי	בא	אורך	)ס’	א	-	כב(.

לפרשת	ניצבים	או	וילך:	שוש	אשיש	בה’	)ס”א	י	–	ס”ג	ט(.

הפטרות	אלה	באו	לפי	סדרן	בכתוב,	חוץ	מ”עניה	ֹסערה	לא	ֻנחמה”	)נ”ד-נ”ה(	שהוקדמה	
נמצא	חלקו	 )נ”א-נ”ב(.	 הוא	מנחמכם”	 אנכי	 “אנכי	 ל:	 חוזרים	 אז	 להפטרת	שופטים,	

הראשון	של	פרק	נ”ד:	“רני	עקרה	לא	ילדה”	נדחה	לפרשת	כי	תצא.

שינוי	הסדר	מעיד	על	התפתחות	והדרגה	מכוונות	בסדר	הפטרות	זה:	“לפיכך	מקדימין	
‘עניה	סוערה’	קודם	‘רני	עקרה’,	דדרך	הנחמות	להיות	הולכות	ומשובחות	יותר”5.

“דרך	המנחמים	לנחם	מעט	מעט,	שהאומר	לנחרב	נחמה	יותר	מדי,	דומה	כמי	

כתבי	הרמב"ן,	ספר	הגאולה',	כרך	א	עמ'	רסט-רע. 	4
	תוספות	מגילה	ל"א	ב	ד"ה	ראש	חדש. 	5
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שאומר	למחזר	על	הפתחים:	למחר	אתה	מלך,	שאינו	מאמין.	כמו	שנאמר,	ולא	
ציון’	אע”פ	 ‘ותאמר	 ‘נחמו’,	 לפיכך	 וגו’.	 ומעבודה	 רוח	 אל	משה	מקוצר	 שמעו	
שהיא	נחרבת	אל	תאמר	שהיא	נעזבת,	מאחר	שניחמה	הק’	בחסדיו	שוב	אינו	
ואחר	 מנחמה.	 הוא	 ואילך	 מכאן	 נביאים	 ניחמוה	 כאן	 ועד	 נחמה.	 לה	 קורא	
אורי’,	 ‘קומי	 עקרה’,	 ‘רני	 וגדולות:	 טובות	 כמה	 לה	 פוסק	 תנחומים	 שקיבלה	

‘שוש	אשיש’”6.

ההפטרות	הראשונות	מבשרות	נחמה	על	ייסורי	העבר:	“נחמו	נחמו”,	“ניחם	ה’	ציון”,	
עם	 הארץ.	 אל	 במדבר	 וההליכה	 הגלות	 מן	 היציאה	 הייסורים,	 בהפסקת	 עוסקות	 הן	
התפתחות	התהליך,	הנושא	הוא	גאולת	הארץ	ובניין	ירושלים.	הישועה	מביאה	הצלחה	
מופיעה	 הגאולה	 בהמשך,	 העכשווית.	 ההיסטורית	 המסגרת	 בתוך	 ורוחנית	 מדינית	
יתחברו	 והרוח	 החומר	 העולם,	 סדרי	 ישתנו	 יזרחו.	 ואורו	 ה’	 כבוד	 ומרוממת,	 שלמה	

לעצב	את	פני	המציאות	מחדש,	“קומי	אורי”	)ס’א-כב(.	

את	 מתארות	 הן	 ביותר,	 המפותחות	 הן	 והשביעית,	 השישית	 האחרונות,	 ההפטרות	
ו”משוש	 ה’:	“שוש	אשיש	בה’”,	 והאיחוד	עם	 והכלה,	 השלב	הנשגב	של	חיבור	החתן	

חתן	על	כלה	ישיש	עליך	אלוהיך”.	

שיח	ההפטרות
המדרש	מוצא	בין	ההפטרות	גם	סוג	של	שיח	פנימי:	

“ואומר	במדרש	על	דרך	צחות,	כי	תיקנו	לומר	בתחילת	הפטרות	הנחמות	‘נחמו	
משיבה	 זה	 על	 עמי,	 נחמו	 נחמו	 לנביאים:	 אומר	 שהקב”ה	 כלומר	 עמי’.	 נחמו	
כנסת	ישראל:	ותאמר	ציון	עזבני	ה’,	כלומר	אינה	מתפייסת	מנחמת	הנביאים...	
חוזרים	 הנביאים	 כלומר	 נוחמה,	 לא	 סוערה	 עניה	 שמפטירין...	 ובמקומות	
ואומרים	לפני	הקב”ה:	הנה	כנסת	ישראל	לא	נתפייסה	בתנחומים	שלנו.	על	זה	
חוזר	הקב”ה	ואומר:	אנכי	אנכי	הוא	מנחמכם,	ואומר	עוד	רני	עקרה	לא	ילדה,	
ואומר	קומי	אורי	כי	בא	אורך.	על	זה	משיבה	כנסת	ישראל:	שוש	אשיש	בה’,	
ישע	 בגדי	 הלבישני	 כי	 באלהי	 נפשי	 תגל	 ולשמוח,	 לשוש	 לי	 יש	 עתה	 כלומר	

וגו’”7.

כלומר,	יש	פה	שיח	משולש	בין	הקדוש	ברוך	הוא	לנביאים,	ובין	הנביאים	לעם	ישראל,	
וחזרה.	הקדוש	ברוך	הוא	פונה	אל	הנביאים	לנחם	את	ישראל	“נחמו	נחמו	עמי”.	הם	
עושים	זאת	אך	עם	ישראל	מסרב	לשמוע.	החורבן	בא	מן	השמים,	גם	את	הנחמה	יש	
לקבל	משם	באופן	ישיר8.	הנביאים	חוזרים	אל	ה’	ומספרים:	“עניה	סוערה	לא	נוחמה”.	

מחזור	ויטרי. 	6
אבודרהם,	סדר	הפרשיות	וההפטרות,	מהד'	ירושלים	תשכ"ג	עמ'	שג. 	7

נוסח	אחר:	"א"ל	הקב"ה	לאברהם:	לך	נחם	את	ירושלים	שמא	מקבלת	ממך	תנחומין,	הלך	אברהם	 	8

ישיר	ללא	 והחמישית	באופן	 והקדוש	ברוך	הוא	פונה	אל	ישראל	בהפטרה	הרביעית	
מתווכים:	“אנוכי	אנוכי	הוא	מנחמכם”.	“רוני	עקרה	לא	ילדה	פצחי	רינה	וצהלי	לא	חלה	
כי	רבים	בני	שוממה	מבני	בעולה	אמר	ה’”.	בשישית	מפצירים	הנביאים	בעם	לראות	
את	המתרחש:	“קומי	אורי	כי	בא	אורך	וכבוד	ה’	עליך	זרך”,	ועם	ישראל	נענה	לבסוף	
בשביעית:	“שוש	אשיש	בה’	תגל	נפשי	באלוקי	כי	הלבישני	בגדי	ישע	מעיל	צדקה	יעטני	

כחתן	יכהן	פאר	וככלה	תעדה	כליה”.	

תפקיד	ההפטרות
פרקי	הנחמה	מגלים	מחדש	את	אהבת	ה’	לעמו.	העם	זוכה	לנקודת	מבט	חדשה,	להבנה	
שכל	ייסורי	העבר	לא	היו	אלא	ייסורים	של	אהבה,	‘כאשר	ייסר	איש	את	בנו’.	עתה	באה	
ההתפייסות	ההדדית	בין	כנסת	ישראל	לקדוש	ברוך	הוא,	כאיש	ואשה	שנפרדו,	וחזרו	
לאהבתם	הראשונה	ביתר	שאת	ועוז,	‘ועל	כל	פשעים	תכסה	אהבה’9.	חודש	אלול	הוא	
והרעיה,	 הדוד	 בחיבור	 נחתמות	 והנחמות	 לי”,	 ודודי	 לדודי	 “אני	 ה’:	 קרבת	 של	 חודש	

“כחתן	יכהן	פאר	וככלה	תעדה	כליה”.	

השנה	 פתיחת	 לקראת	 אותנו	 מכינות	 השנה,	 את	 המסיימות	 הללו	 השבתות	 שבע	
החדשה.	לאחר	שנחרבה	כביכול	מלכות	השכינה	בחורבן	הבית,	תפקידן	לסייע	בבניין	

ואמר	לה:	קבלי	ממני	תנחומין,	אמרה	לו:	היאך	אקבל	ממך	תנחומין	שעשיתני	כהר	שנאמר	בהר	ה'	
יראה.	הלך	יצחק	וא"ל:	קבלי	ממני	תנחומין.	א"ל:	היאך	אקבל	ממך	תנחומין	שיצא	ממך	עשו	הרשע	
שעשאני	שדה	ובניו	שרפוני	באש.	הלך	יעקב	וא"ל:	קבלי	ממני	תנחומין.	אמרה	לו:	היאך	אקבל	ממך	
תנחומין	ששמתני	כלא	הייתי,	אין	זה	כי	אם	בית	אלוקים.	הלך	משה	ואמר	לה:	קבלי	ממני	תנחומין.	
א"ל:	היאך	אקבל	ממך	תנחומין	שכתבת	עלי	קללות	וגזירות	קשות.	שנאמר,	מזי	רעב	ולחומי	רשף.	
מיד	הולכים	כלם	לפני	הקב"ה	ואומרים:	רבש"ע,	אינה	מקבלת	ממנו	תנחומין.	שנאמר	עניה	סערה	
לא	נחמה,	א"ל	הקב"ה	אני	ואתם	נלך	וננחמנה.	הוי:	נחמו	נחמו	עמי.	נחמוה	נחמוה	עמי	)בחיריק("	

ילקוט	שמעוני	ישעיהו	רמז	תמ"ג.

המדרש	שולח	את	אבות	האומה	לנחם	את	ישראל	והם	לא	התנחמו,	מפני	שהאבות	הם	חלק	מן	 	
הבעיה,	כי	בהם	נעוץ	שורש	הפגמים	והחסרונות	וגם	ביקורת	מחמירה	על	חטאי	העם.	רק	כאשר	
מבינים	 הם	 התוכחה..	 את	 רק	 ולא	 ה'	 אהבת	 את	 גם	 חשים	 ישראל	 האבות,	 אל	 מצטרף	 הקב"ה	
שהקב"ה	נאמן	באהבתו	להם,	גם	כאשר	הם	מתגלים	בקלקלתם	ונבלותם,	על	כן	הם	משתכנעים	

באמיתות	הנחמה.
ס"ו	 רבה	 )בראשית	 וסופן	שלוה	 יסורין	 צדיקים	תחילתן	 ענין	מה	שאמרו:	 זה	 ק"ע:	 צדקת	הצדיק	 	9
י'	 )תענית	 כטעם	 בצער,	 הוא	 בו	 הכניסה	 תחילת	 טוב	 וענין	 טובה.	 מדה	 וכל	 דבר	 בכל	 פירוש,	 ד'(,	
בו	רואה	הוא	 ולכך	כל	דבר	שמתעורר	 כידוע	 רובו	רע	 ...לפי	שהעולם	הזה	 ב(	כל	התחלות	קשות	
מקודם	כח	הרע	שבו	ומצטער	ועל	ידי	הצער	ממתיקו	ומיד	סופו	שלוה.	וכענין	תלתא	דפורעניתא	
ושבע	דנחמתא	שתיקנו	חז"ל	שהם	שלוש	)ספירות(	ראשונות	ושבע	תחתונות,	שההתחלה	חלוק	
לשלושה	והסוף	לשבעה	כידוע.	והתחלת	כל	פעולה	הוא	מצד	הכרח	הפועל	שחסר	לאותה	פעולה	
אם	כן	ההתחלה	מצד	החסרון	שהוא	חסר	ודחוק	לכך,	ומן	המיצר	קראתי	יה,	שמתוך	הצער	זועק	לה'	
ועונהו	במרחב,	שזה	נקרא	נחמה.	דהיינו	שמתנחם	על	צער	העבר,	שרואה	שאין	צער,	כענין	)ויקרא	

כ"ו	י"ז(	ונסתם	ואין	רודף.	
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החדש.	כל	שנה	בונה	נדבך	נוסף	בבניין	בית	המקדש	העתידי10,	ואנו	מתנחמים	בידיעה	
שמתפתחת	כאן	אתחלתא	דגאולה11.

שבע	הנחמות	הן	כספירת	שבעה	נקיים,	שבהם	האשה	מתקדשת	לבעלה.	אחריהן	בא	
החיבור	בראש	השנה	‘יום	חתונתו’,	ביום	הכפורים	‘יום	שמחת	לבו’	במתן	לוחות	שניים,	

ובחג	הסוכות	‘הביאני	המלך	חדריו’,	כשהיא	נכנסת	להיות	עמו	בצילא	דמהמנותא.	

גם	לפני	מתן	תורה	בחג	השבועות	נספרים	שבעה	שבועות.	אלא	שבלוחות	הראשונים	
היוזמה	באה	מצד	הקדוש	ברוך	הוא,	שקרא	לישראל	לקבל	את	התורה,	וכפה	עליהם	
הר	כגיגית,	בלוחות	השניים	היוזמה	הייתה	מצד	ישראל	ששבו	בתשובה	וביקשו	את	
ה’.	מכאן	מנהג	בנות	ירושלים	לחול	בכרמים	בט”ו	באב	וביום	הכיפורים,	ולומר:	בחור	
שא	נא	עיניך	וראה	את	מי	אתה	בוחר.	היוזמה	באה	מצד	הבנות	המבקשות	את	החתן	

שיתרצה	להן.	

כעין	שבעת	עמודי	הבניין:	"חצבה	עמודיה	שבעה"	משלי	ט'	א. 	10
המגיד	מקוז'ניץ,	תלמיד	המגיד	ממזריטש,	"עבודת	ישראל",	דברים. 	11

א.	פתיחה

ַנֲחמּו	ַנֲחמּו	ַעִּמי	.	

ַלִם  ְירּוׁשָ ֵלב  ַעל  רּו  ּבְ ּדַ )ב(  ֱאלֵֹהיֶכם:  יֹאַמר  י  ַעּמִ ַנֲחמּו  ַנֲחמּו  )א(  מ'  פרק 

ָכל  ְפַלִים ּבְ י ָלְקָחה ִמַּיד ְיהָֹוה ּכִ י ִנְרָצה ֲעוָֹנּה ּכִ י ָמְלָאה ְצָבָאּה ּכִ ְוִקְראּו ֵאֶליָה ּכִ

ַחּטֹאֶתיָה:

יחידת	פתיחה	אחת	)א-יא(,	המורכבת	מארבעה	חלקים.	כל	אחד	משמיע	קול	שונה.	

א.	השכינה	פונה	אל	העמים	או	הנביאים	שידברו	על	לב	ירושלים	וינחמוה,	כי	שלמו	ימי	
סבלה.	היא	מדברת	על	לב	ירושלים,	משתמשת	בכפל	של	נחמה,	ומפצירה	בה	לקבל	
ולהינחם.	אלא	שהיחס	המתואר	כאן	בין	הקדוש	ברוך	הוא	לישראל	מוזר	מאד.	השכינה	
אינה	פונה	ישירות	אל	ישראל,	היא	מדברת	עם	העמים	ומבקשת	מהם	שיתווכו	בינה	
ובין	ישראל,	ויבשרו	להם	את	בשורת	הנחמה.	ירושלים	מצידה	אינה	מגיבה,	היא	מטה	
כתף	קרה	כאילו	ממאנת	להינחם.	מדוע	נדחית	הנחמה?	מדוע	ירושלים	אינה	מאמינה	
ֵמה’	 ַדְרִּכי	 ִנְסְּתָרה	 בהמשך:	 תאמר	 אף	 והיא	 הפוך,	 שהמצב	 בטוחה	 היא	 מדוע	 בה?	

ּוֵמֱאֹלַהי	ִמְׁשָּפִטי	ַיֲעבֹור	)כז(?

תשובה	לכך	אפשר	למצוא	בדברי	הריצוי	והנחמה	עצמם:	ִּכי	ָלְקָחה	ִמַּיד	ה’	ִּכְפַלִים	ְּבָכל	
ַחֹּטאֶתיָה.	ישראל	חטאו	ומגיע	להם	עונש,	אבל	ייסורי	הגלות	לא	עמדו	בשום	יחס	אל	
החטא.	קושי	השעבוד	ומשך	שנות	הגלות,	הם	מעבר	לכל	חשבון	של	שכר	ועונש.	אבות	

אכלו	בוסר	ודורות	של	צדיקים	וקדושים	סבלו	על	לא	עוול	בכפם.	

עמים	נעלמו	אחרי	כמה	דורות	של	גלות,	רק	עם	ישראל	המשיך	להתקיים	באופן	בלתי	
טבעי.	עמידתה	של	כבשה	בין	שבעים	זאבים	היא	בוודאי	נס	גמור,	אבל	הנס	הזה	לא	
חולל	מפנה	ולא	הפך	לישועה.	הבעייה	לא	נפתרה,	ועם	ישראל	נשאר	לסבול	בגלות,	
להתקיים	קיום	שפל	ואומלל.	אומות	העולם	אף	הציגו	את	הנס	המיוחד	הזה	כעדות	

נצחית	לחטאת	ישראל,	ולדחייתם	על	ידי	השכינה.

מדוע	אפוא	על	עם	ישראל	להתפייס?

המדרש	מצא	בלשון	הכתוב	תשובה	לטענה	זו:	

ָחְטאּו	ְּבִכְפַלִים,	ִּדְכִתיב:	ֵחְטא	ָחְטָאה	ְירּוָׁשַלִים.	ְוָלקּו	ְּבִכְפַלִים,	ִּדְכִתיב:	ִּכי	ָלְקָחה	
ִמַּיד	ה'	ִּכְפַלִים	ְּבָכל	ַחֹּטאֶתיָה.	ּוִמְתַנֲחִמים	ְּבִכְפַלִים,	ִּדְכִתיב:	ַנֲחמּו	ַנֲחמּו	ַעִּמי	ֹיאַמר		

ֱאֹלֵהיֶכם1.

איכה	רבה	א'	נז,	סוף	אלפא	ביתא	קמא. 	1



2223

	פרק	מ'א.	פתיחה

כל	מה	שקרה	לישראל	היה	בכפליים.	כפילות	אינה	רק	הכפלת	הכמות	והגדלתה	פי	
שניים,	אלא	ביטוי	לסדר	גודל	אחר,	למהות	אחרת.	לא	רק	הסבל	היהודי	אינו	רגיל,	גם	
החטא	היה	עמוק	וקשה,	מחוצף	ובוגדני,	אך	גם	הגאולה	תהיה	גאולה	אחרת,	גאולת	

עולמים.	

“גדולים	אנחנו,	וגדולות	הנה	משוגותינו,	ובשביל	כך	גדולות	הן	צרותינו,	וגדולים	
גם	תנומותינו”2.

השכינה	 בפי	 חכמים	 שמו	 וארוכה,	 עמוקה	 כה	 בגלות	 העם	 שרד	 כיצד	 התמיהה	 את	
עצמה,	כביכול	גם	היא	תמהה,	מדוע	לא	התייאש	העם	ומדוע	המשיך	להמתין	לגאולה?

תשובת	המדרש	היא	–	התורה.	

ָרֵאל		ְואֹוְמִרין	ָלֶהם:	ֱאֹלֵהיֶכם	ִהְסִּתיר	ָּפָניו	ִמֶּכם	ְוִסֵּלק	 “עֹוְבֵדי	ּכֹוָכִבים	מֹוִנין	ֶאת	ִיּׂשְ
ְׁשִכיָנתֹו	ִמֶּכם,	עֹוד	ֵאינֹו	חֹוֵזר	ֲעֵליֶכם.	ְוֵהן	ּבֹוִכין		ּוִמְתַאְּנִחין.	ְוֵכיָון	ֶׁשִּנְכָנִסין	ְלָבֵּתי	
ְכֵנִסּיֹות	ּוְלָבֵּתי	ִמְדָרׁשֹות	ְוקֹוִרין	ַּבּתֹוָרה	ּומֹוְצִאין	ֶׁשָּכתּוב:	ּוָפִניִתי	ֲאֵליֶכם	ְוִהְפֵריִתי	
ְלָמָחר	 ִמְתַנֲחִמין.	 ְוֵהן	 ְּבתֹוֲכֶכם3,	 ְוִהְתַהַּלְכִּתי	 ְּבתֹוֲכֶכם	 ִמְׁשָּכִני	 ְוָנַתִּתי	 ֶאְתֶכם	
ָרֵאל:	ָּבַני	ֲאִני	ָּתֵמַּה	ִמֶּכם,	 ְּכֶׁשָּיֹבא	ֵקץ	ַהְּגֻאָּלה	אֹוֵמר	ָלֶהם	ַהָּקדֹוׁש	ָּברּוְך	הּוא	ְלִיּׂשְ
ִנים?	ְוֵהן	אֹוְמִרים	ְלָפָניו:	ִרּבֹונֹו	ֶׁשל	עֹוָלם,	ִאּלּוֵלי	 ֵהיַאְך	ִהְמַּתְנֶּתם	ִלי	ָּכל	אֹוָתן		ַהּׁשָ

ּתֹוָרְתָך	ֶׁשָּנַתָּת	ָלנּו	ְּכָבר	ִאְּבדּונּו	ָהֻאּמֹות4.	

זו	בלבד	שהתורה	הבטיחה	גאולה	לעתיד	לבוא,	אלא	היא	עצמה	הנחמה.	כאשר	 לא	
השאירה	 אותם,	 עזבה	 והיא	 לשכינה	 ישראל	 בין	 הברית	 שהופרה	 לאומות	 נדמה	
השכינה	בידי	ישראל	את	התורה.	בתוך	מעמקי	ההסתר	והסבל	מוצא	ישראל	נקודת	
אחיזה	ומשען,	והתורה	נעשית	לו	שעשוע	ומרגוע.	בעת	לימודה,	מחדש	העם	את	השיח	
העם	 יוצר	 מצוותיה	 וקיום	 בלימודה	 וממשי.	 עכשווי	 ישיר,	 קשר	 אתו	 ויוצר	 קונו	 עם	
עולם	משלו,	בועה	רוחנית,	בה	הוא	ממשיך	את	חייו,	מתפתח	ומתעלה,	מתכונן	ומבשיל	
לקראת	שעת	ההגשמה.	התורה	הייתה	עוגן	מוצק,	העם	נשען	עליה	והיא	אפשרה	לו	

לחדש	את	אמונתו	בעתידו	וייעודו.	

ב.	מדוע	קשה	לקבל	את	הנחמה?	כי	מרחפת	עדיין	השאלה	של	משמעות	הגלות.	גם	
אם	עם	ישראל	ייגאל,	יחזור	אל	תפארת	העבר,	ויחדש	ימיו	כקדם,	מה	הרוויח	מדרך	
החתחתים	ההיסטורית	הארוכה	והאיומה	שעשה?	לשם	כך	באה	כפילות	הנחמה,	ַנֲחמּו	
ַנֲחמּו	ַעִּמי.	משמעות	הכפילות	היא	הבטחה	לעתיד	כה	גדול,	שהעבר	המפואר	יחוויר	
תיקון	 של	 ממנף	 לתהליך	 ויהפכנה	 שהייתה,	 לגלות	 משמעות	 ייתן	 זה	 חזון	 לעומתו,	
ועלייה.	דרכו	המיוסרת	של	עם	ישראל	היא	שעשתה	אותו	למה	שהוא,	היא	הביאה	לו	
את	הישגיו	הרוחניים	והמוסריים,	תורה,	קדושה,	שליחות,	תיקון	עצמי	ותיקון	העולם.	

אורות	התחיה	ה'. 	2
ויקרא	כ"ו	ט-יב. 	3
איכה	רבה	ג'	ז'. 	4

הגלות	היא	נפילה,	אך	היא	גורמת	לבסוף	עלייה	גדולה	יותר:	

אלא	 העולם,	 את	 ומניח	 עוזב	 ואינו	 ח”ו,	 לעולם	 כפיו	 יגיע	 מואס	 הקב”ה	 “אין	
בשעה	שנראה	כאילו	העולם	עזוב	ממנו.	העניין	הוא	שאדרבא,	הרי	הוא	מחדש	
טובה	לעולמו,	ונפלאותיו	ומחשבותיו	תמיד	כל	היום	רק	לתיקונו	של	עולם	–	
לא	לקלקולו,	אלא	שהוא	מסתיר	עצתו	הסתר	גדול	מאד,	ואז	נמצא	העולם	כמו	

עזוב	ובני	אדם	סובלים	ענשי	חטאתיהם”5.

“כל	מי	שעוקב	אחר	סדרי	הישוב	מראשית	צעדיו	עד	עכשיו,	יכול	הוא	לראות	
בחוש	שמכל	ירידה	שסבלנו	נצמחה	אח”כ	עליה	והתפתחות	יותר	גדולה,	וצעד	
בבחינת	 היא	 הרי	 המפעל	 במהלך	 ירידה	 כל	 משבר...	 מכל	 לטובה	 דליגה	 של	

ההתכסות	של	הגואל,	וכל	עליה	הבאה	אחריה	הרי	היא	בבחינת	התגלותה”6.

ג.	כפילות	הנחמה,	ַנֲחמּו	ַנֲחמּו	ַעִּמי,	רומזת	גם	לכך	שיש	כמה	אפשרויות	לגאולה:	

“אמר	רבי	אלכסנדרי,	רבי	יהושע	בן	לוי	רמי:	כתיב,	וארו	עם	ענני	שמיא	כבר	
אנש	אתה,	וכתיב	עני	ורוכב	על	חמור?	זכו,	עם	ענני	שמיא,	לא	זכו	עני	רוכב	על	

חמור”7.	

הייתה	 אולי	 כזו	 גאולה	 שמים,	 ענני	 על	 הבאה	 וברורה,	 מאירה	 מפוארת,	 גאולה	 יש	
מתקבלת	על	ידי	העם	בשמחה	ובלא	שום	היסוס.	אך	גאולה	מושלמת	תבוא	רק	לעם	
מעוקל	 תהליך	 אחרת.	 גאולה	 להוליד	 עלול	 העם	 של	 הירוד	 הרוחני	 מצבו	 מושלם,	
ומסובך,	הכרוך	בייסורים	רבים,	התקדמות	ונסיגה,	רצוא	ושוב,	‘הגואל	נגלה	ונכסה’8.	
הייתה	 ציון	 שיבת	 בימי	 התקווה	 כזה.	 ומורכב	 קשה	 מסלול	 על	 לעלות	 מהסס	 העם	
אפוא	 קל	 לא	 השנייה.	 בדרך	 הדברים	 התנהלו	 בפועל	 אך	 הראשון,	 הסוג	 מן	 לגאולה	

להתנחם	ולקבל	את	הגאולה	בכל	אופן	שתגיע9.

כבר	במצרים	התקשה	העם	לקבל	דרך	זו	של	גאולה	המלווה	בקשיים,	ומשה	חזר	אל	
הקדוש	ברוך	הוא	ואמר:	ֲאֹדָני	ָלָמה	ֲהֵרֹעָתה	ָלָעם	ַהֶּזה	ָלָּמה	ֶּזה	ְׁשַלְחָּתִני.	ּוֵמָאז	ָּבאִתי	ֶאל	
ַּפְרֹעה	ְלַדֵּבר	ִּבְׁשֶמָך	ֵהַרע	ָלָעם	ַהֶּזה	ְוַהֵּצל	ֹלא	ִהַּצְלָּת	ֶאת	ַעֶּמָך.	הקדוש	ברוך	הוא	ענה	לו:	

ַעָּתה	ִתְרֶאה	ֲאֶׁשר	ֶאֱעֶׂשה	ְלַפְרֹעה	ִּכי	ְבָיד	ֲחָזָקה	ְיַׁשְּלֵחם	ּוְבָיד	ֲחָזָקה	ְיָגְרֵׁשם	ֵמַאְרצֹו10.

הוא	 בכך	 בה.	 תלות	 אין	 לתשובה,	 קריאה	 כאן	 אין	 תנאי,	 ללא	 גאולה	 מבשר	 ישעיהו	
עושה	את	הגאולה	לשמיימית,	ובלתי	קשורה	למעשיהם	של	ישראל.	הדימוי	המרכזי	

רמח"ל,	דעת	תבונות	קמ"ו. 	5
מאמרי	הראי"ה	"שובו	לבצרון",	נכתב	אחרי	פרעות	תרפ"ט. 	6

סנהדרין	צ"ח	א,	וראה	אור	החיים	במדבר	כ"ד	יז. 	7
שיר	השירים	רבה	ב'	כ"ה. 	8

בטולא	 דאיתיב	 ואזכי	 ייתי	 יוסף	אמר:	 רב	 איחמיניה.	 ולא	 ייתי	 ]רבה[:	 "וכן	אמר	 ב:	 צ"ח	 סנהדרין	 	9
דכופיתא	דחמריה".	צדיקים	טהרנים	מתקשים	לקבל	גם	את	'אתחלתא	דגאולת'	דורנו.	

שמות	ה'	כב-כג. 	10
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	פרק	מ'א.	פתיחה

חד- יחסים	 מערכת	 זו	 וצאנו’.	 ‘הרועה	 משל	 הוא	 למקום,	 ישראל	 שבין	 ליחס	 בפרק	
סטרית.	הרועה	מכיר	באחריותו	על	צאנו,	בעוד	הצאן	אינו	מכיר	דבר.	

שלוש	סיבות	מצדיקות	את	עיתוי	הגאולה	עתה,	גם	בלא	תשובה:	א.	ִּכי	ָמְלָאה	ְצָבָאּה,	
ִּכי	 ג.	 ֲעֹוָנּה,	נתכפר	העוון	ואיננו.	 ִנְרָצה	 ִּכי	 שלמו	ימי	השעבוד	שנגזר	והגיעה	העת.	ב.	

ָלְקָחה	ִמַּיד	ה’	ִּכְפַלִים	ְּבָכל	ַחֹּטאֶתיָה,	קושי	השעבוד.	

הקדוש	ברוך	הוא	מצדו	פונה	אליהם	ומנחמם.	הוא	מבשר	שיש	אור	בקצה	המנהרה,	
הגלות	אינה	מצב	סופני	בלתי-הפיך,	אלא	יש	דרך	להיחלץ	ממנה.	הידיעה	שישנו	קץ	
לסבל	הגלות	ולעול	השעבוד	עדיין	אינה	פתרון,	אבל	היא	תריס	מפני	פורענות	הייאוש.	
היא	נותנת	לעם	תקווה	ואחרית	שלא	יאבד	ביגונו.	התיקון	הפנימי,	שיקום	הקשר	עם	

השכינה,	והגאולה	השלמה	יבואו	אחר	כך.

המתמשך	 חילולו	 ומניעת	 השם,	 קידוש	 בחישובי	 הגאולה	 את	 תלה	 יחזקאל	 גם	
בגלות11.	אלא	שיחזקאל	שם	במרכז	הגאולה	את	השכינה,	וישעיהו	הציב	במוקדה	את	
עם	ישראל.	הגלות	תסתיים	גם	אם	לא	תוקן	העוון,	משום	שמוצתה	ותם	זמנה,	העוון	
לגאול	את	 והגיעה	העת	 הייסורים,	 אין	הצדקה	להמשך	 הגלות.	 ייסורי	 ברוב	 התכפר	

ישראל	ולפתור	את	בעייתם.	

גילוי	שכינה.	2

ה ֵלאלֵֹהינּו: )ד(  ֲעָרָבה ְמִסּלָ רּו ּבָ ְ ֶרְך ְיהָֹוה ַיּשׁ ּנּו ּדֶ ר ּפַ ְדּבָ ּמִ מ' )ג( קֹול קֹוֵרא ּבַ

לּו ְוָהָיה ֶהָעקֹב ְלִמיׁשֹור ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה:  ּפָ א ְוָכל ַהר ְוִגְבָעה ִיׁשְ ׂשֵ יא ִיּנָ ל ּגֶ ּכָ

ר: ּבֵ י ְיהָֹוה ּדִ י ּפִ ו ּכִ ר ַיְחּדָ ׂשָ בֹוד ְיהָֹוה ְוָראּו ָכל ּבָ )ה( ְוִנְגָלה ּכְ

בנבואה	ארבע	קריאות.	קריאה	אלוהית	לנחמה	)א-ב(.	קול	קורא	להופעת	ה’	וסלילת	
קול	 )ו-ח(.	 השכינה	 גודל	 מול	 האדם	 אפסות	 על	 המצביע	 קול	 )ג-ה(.	 הגאולה	 דרך	

המבשר	)ט-יא(.	

שלושה	קטעים,	הראשון,	השני	והאחרון,	קוראים	לגאולה.	החלק	השלישי	חריג,	אך	
מתחבר	אל	שאר	הקטעים	באמצעות	הקולות.	שלושת	הקטעים	האחרונים	מזכירים	

קולות,	וגם	בחלק	הראשון	מהדהדת	קריאה.	

הקטע	השלישי	יתפרש	אפוא	גם	הוא	באותו	הקשר:	הגאולה	נראית	לאנשים	רחוקה	

ַוָּיבֹוא	ֶאל	ַהּגֹוִים	ֲאֶׁשר	ָּבאּו	ָׁשם	ַוְיַחְּללּו	ֶאת	ֵׁשם	ָקְדִׁשי	ֶּבֱאֹמר	ָלֶהם	ַעם	ה'	ֵאֶּלה	ּוֵמַאְרצֹו	ָיָצאּו.	ָוֶאְחֹמל	ַעל	 	11
ֵׁשם	ָקְדִׁשי	ֲאֶׁשר	ִחְּללּוהּו	ֵּבית	ִיְׂשָרֵאל	ַּבּגֹוִים	ֲאֶׁשר	ָּבאּו	ָׁשָּמה.	ָלֵכן	ֱאֹמר	ְלֵבית	ִיְׂשָרֵאל	ֹּכה	ָאַמר	ֲאֹדָני	ה'	
ֹלא	ְלַמַעְנֶכם	ֲאִני	ֹעֶׂשה	ֵּבית	ִיְׂשָרֵאל	ִּכי	ִאם	ְלֵׁשם	ָקְדִׁשי	ֲאֶׁשר	ִחַּלְלֶּתם	ַּבּגֹוִים	ֲאֶׁשר	ָּבאֶתם	ָׁשם.	ְוִקַּדְׁשִּתי	
ֶאת	ְׁשִמי	ַהָּגדֹול	ַהְמֻחָּלל	ַּבּגֹוִים	ֲאֶׁשר	ִחַּלְלֶּתם	ְּבתֹוָכם	ְוָיְדעּו	ַהּגֹוִים	ִּכי	ֲאִני	ה'	ְנֻאם	ֲאֹדָני	ה'	ְּבִהָּקְדִׁשי	ָבֶכם	

ְלֵעיֵניֶהם	)יחזקאל	ל"ו	כ-כג(.

ובלתי	מציאותית,	אך	האמת	היא	שדווקא	מעשי	האדם	הממשיים	הם	מקסם	שווא	
חסר	משמעות,	ובאותה	שעה	נרקמת	משמים	המציאות	האמיתית,	ודבר	ה’	מעצב	את	

פני	הדברים.	

הכול	נפתח	בקריאה	אלוהית	לנחם	את	ירושלים,	ַנֲחמּו	ַנֲחמּו	ַעִּמי.	בתגובה	לקריאה	זו	
מופיעים	שלושה	קולות,	כל	אחד	פונה	לירושלים	ומדבר	על-לבה	מכיוון	אחר.

רּו	ָּבֲעָרָבה	ְמִסָּלה	ֵלאֹלֵהינּו	)ג(.	קורא	 ַיּׁשְ הקול	הראשון:	קֹול	קֹוֵרא	ַּבִּמְדָּבר	ַּפּנּו	ֶּדֶרְך	ה’	
לפתוח	במעשה	הגאולה,	לסלול	לה	את	הדרך	ולגלות	בכך	את	כבוד	ה’	בעולם:	“ְוִנְגָלה	
הגאולה,	 מפני	 נמוגים	 העולם	 סדרי	 )ה(.	 ִּדֵּבר"	 ה’	 ִּפי	 ִּכי	 ַיְחָּדו	 ָּבָׂשר	 ָכל	 ְוָראּו	 ה’	 ְּכבֹוד	
עוצמת	המעשה	כה	גדולה,	שהגבוה	יונמך	והנמוך	ייגבה:	ָּכל	ֶּגיא	ִיָּנֵׂשא	ְוָכל	ַהר	ְוִגְבָעה	

ִיְׁשָּפלּו	ְוָהָיה	ֶהָעֹקב	ְלִמיׁשֹור	ְוָהְרָכִסים	ְלִבְקָעה	)ד(.	

יציאת	מצרים	היא	אם	כל	הגאולות,	והמקרא	נוהג	להשוות	אליה	את	הגאולה	האחרונה.	
גאולת	העתיד	תלווה	בקולות,	כשם	שגאולת	מצרים	ומעמד	הר	סיני	לוו	בקולות.	גם	
הדרך,	המדבר,	והמים,	שגילו	אז	את	כבוד	ה’,	יעשו	כן	גם	בעתיד.	לפיכך	יש	להבין	את	
רּו	ָּבֲעָרָבה	ְמִסָּלה	ֵלאֹלֵהינּו,	לא	כחזון	חדש,	אלא	כהמשכת	הגאולה	ממצרים	 הציווי:	ַיּׁשְ

ושכפולה	בעתיד.

גם	להלן	חוזר	סגנון	יציאת	מצרים	וקריעת	ים	סוף:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ַהּנֹוֵתן	ַּבָּים	ָּדֶרְך	ּוְבַמִים	
ָכבּו.	 ַּכִּפְׁשָּתה	 ָּדֲעכּו	 ָיקּומּו	 ַּבל	 ִיְׁשְּכבּו	 ַיְחָּדו	 ְוִעּזּוז	 ַחִיל	 ָוסּוס	 ֶרֶכב	 ַהּמֹוִציא	 ְנִתיָבה.	 ַעִּזים	
ַאל	ִּתְזְּכרּו	ִראֹׁשנֹות	ְוַקְדֹמִנּיֹות	ַאל	ִּתְתֹּבָננּו.	ִהְנִני	ֹעֶׂשה	ֲחָדָׁשה	ַעָּתה	ִתְצָמח	ֲהלֹוא	ֵּתָדעּוָה	
ַיֲעָנה	ִּכי	ָנַתִּתי	 ֶדה	ַּתִּנים	ּוְבנֹות	 ַאף	ָאִׂשים	ַּבִּמְדָּבר	ֶּדֶרְך	ִּביִׁשמֹון	ְנָהרֹות.	ְּתַכְּבֵדִני	ַחַּית	ַהּׂשָ

ַבִּמְדָּבר	ַמִים	ְנָהרֹות	ִּביִׁשיֹמן	ְלַהְׁשקֹות	ַעִּמי	ְבִחיִרי	)מ”ג	טז-כ(.	

שיבת	המוני	הגולים	בתקופה	קצרה	אל	הארץ,	היא	התרחשות	כה	ניסית	ומופלאה,	
ְוִתְפַרח	 ֲעָרָבה	 ְוָתֵגל	 ְוִצָּיה	 ִמְדָּבר	 ְיֻׂשׂשּום	 רבות:	 דרכים	 במדבר	 נסללו	 כאילו	 שדומה	
ְוִצָּמאֹון	ְלַמּבּוֵעי	 ָרב	ַלֲאָגם	 ְוָהָיה	ַהּׁשָ ָּבֲעָרָבה.	 ּוְנָחִלים	 ַבִּמְדָּבר	ַמִים	 ִנְבְקעּו	 ִּכי	 ַּכֲחַבָּצֶלת...	

ָמִים...	ְוָהָיה	ָׁשם	ַמְסלּול	ָוֶדֶרְך	ְוֶדֶרְך	ַהֹּקֶדׁש	ִיָּקֵרא	ָלּה”	)ל”ה	א-ז(.	

נדבך	לגאולה,	 אינו	מסתפק	בכך	שאפשר	לעבור	במדבר,	אלא	מוסיף	 אלא	שהנביא	
תיקון	המדבר	עצמו	והפיכתו	לגן	עדן.

חכמים	השוו	את	הדברים	גם	בכיוון	ההפוך,	מתיאורי	הגאולה	העתידה	נלמד	על	אופייה	
של	גאולת	מצרים	בעבר:	

ר’	 יאשיה.	 ור’	 הושעיה	 ר’	 במדבר?	 ישראל	 את	 מקיפין	 היו	 כבוד	 ענני	 “וכמה	
יאשיה	אמר:	חמשה,	ארבע	לארבע	רוחות	וא’	מהלך	לפניהם.	ר’	הושעיה	אמר:	
שהיה	 ואחד	 מלמטן	 וא’	 מלמעלן	 וא’	 השמים	 רוחות	 לארבע	 ארבעה	 שבעה,	
מהלך	לפניהם	רחוק	ג’	ימים,	והיה	מכה	לפניהם	את	הנחשים	ואת	העקרבים	
ואת	השרפים	ואת	הסלעים.	ואם	היה	מקום	נמוך	היה	מגביהו	ואם	היה	מקום	
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גבוה	היה	משפילו	ועושה	אותם	מישור,	שנאמר:	כל	גיא	ינשא	וכל	הר	וגבעה	
ישפלו”12.	

ְוָראּו	ָכל	ָּבָׂשר	ַיְחָּדו	ִּכי	ִּפי	ה’	ִּדֵּבר.	מטרת	הניסים	ביציאת	מצרים	הייתה	חיזוק	ההכרה	
בה’,	הן	על	ידי	ישראל	פנימה	והן	כלפי	חוץ	ביחס	לאומות	העולם:	ְוָלַקְחִּתי	ֶאְתֶכם	ִלי	
ִסְבלֹות	 ִמַּתַחת	 ֶאְתֶכם	 ַהּמֹוִציא	 ֱאֹלֵהיֶכם	 ֲאִני	ה’	 ִּכי	 ִויַדְעֶּתם	 ֵלאֹלִהים	 ָלֶכם	 ְוָהִייִתי	 ְלָעם	
ִמְצָרִים.	ְוָיְדעּו	ִמְצַרִים	ִּכי	ֲאִני	ה’13.	גם	תכלית	הגאולה	העתידה	היא	הכרה	במלכות	שמים.	
כוח,	 העולם	 אומות	 בידי	 נתנה	 היא	 שמים,	 שם	 וחיללה	 האמונה,	 את	 סדקה	 הגלות	
אותו	ייחסו	לאלוהיהם,	הגאולה	תתקן	זאת.	היא	לא	תפתור	רק	את	בעיות	עם	ישראל,	
אלא	תשיב	את	האמון	והאמונה	בשליטה	האלוהית	המוחלטת.	ישעיהו	לא	תלה	את	
הגאולה	במעשי	העם,	היא	תבוא	לקדש	שם	ה’	בעולם,	ואינה	מותנית	בבחירתם.	אך	גם	
אם	התשובה	אינה	תנאי	לגאולה,	היא	בוודאי	תהיה	תוצאתה:	ְוָראּו	ָכל	ָּבָׂשר	ַיְחָּדו	ִּכי	ִּפי	
ה’	ִּדֵּבר.	גם	ישראל	וגם	האומות	יזכו	לראות	בקידוש	השם	שיבוא,	והגאולה	החומרית	

תביא	לתיקון	הרוחני,	והוא	שיעניק	לה	את	מלוא	משמעותה.	

אפסות	האדם	.	3

ֶדה:  ִציץ ַהּשָׂ ר ָחִציר ְוָכל ַחְסּדֹו ּכְ ׂשָ ל ַהּבָ )ו( קֹול אֵֹמר ְקָרא ְוָאַמר ָמה ֶאְקָרא ּכָ

ָבה ּבֹו ָאֵכן ָחִציר ָהָעם: )ח( ָיֵבׁש ָחִציר  י רּוַח ְיהָֹוה ָנׁשְ )ז( ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ ּכִ

ָנֵבל ִציץ ּוְדַבר ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם:

הדברים	 האדם.	 של	 הקטנה	 לדמותו	 ותפארתו,	 ה’	 שם	 מקידוש	 עובר	 השני	 הקול	
נאמרים	על	העם	שיימצא	בעומק	חרפת	גלות	בבל,	שם	ייראה	חזון	הגאולה	הזה	רחוק,	
הזוי,	ולא	מציאותי.	העם	יגיב	בהסתייגות,	זהירות	וחשש,	פחד	מפני	אכזבה	קשה,	אך	
עליו	ללמוד	שהמציאות	הגלויה	והנראית	לו,	אינה	כל	האמת.	תפארת	האומות,	כפי	
שהיא	מופיעה	לעיני	העם	עתה,	היא	תופעה	חולפת	וקיקיונית,	בעוד	דבר	ה’,	גם	אם	

יתמהמה,	יקום	לעולם.

ֶדה	ֵּכן	ָיִציץ.	ִּכי	רּוַח	 הדברים	נאמרו	בתהילים	בסגנון	דומה:	ֱאנֹוׁש	ֶּכָחִציר	ָיָמיו	ְּכִציץ	ַהּׂשָ
ְוִצְדָקתֹו	 ְיֵרָאיו	 ַעל	 ְוַעד	עֹוָלם	 ֵמעֹוָלם	 ְוֶחֶסד	ה’	 ַיִּכיֶרּנּו	עֹוד	ְמקֹומֹו.	 ְוֹלא	 ְוֵאיֶנּנּו	 ּבֹו	 ָעְבָרה	

ִלְבֵני	ָבִנים14.	

קול	זה	מופיע	כשיח	בין	שניים,	העורכים	השוואה	בין	האדם	לאלוהיו:	האדם	וחסדו	הבל,	

	במדבר	רבה	א'	ב. 	12
	שמות	ו'	ז.	ז'	ה. 	13

בתהילים	ק"ג	טו-יז.	אין	בכך	כל	פלא,	כי	מליצת	תהילים	שגורה	על	לשונו	של	הנביא	)ראה	ר'	משה	 	14
זיידל,	מחקרי	מקרא(.

ואילו	השכינה	ומעשיה	נצחיים.	והנביא	מסכם	בקריאה	‘ּוְדַבר	ֱאֹלֵהינּו	ָיקּום	ְלעֹוָלם’,	זו	
‘ֱאֹלֵהינּו’,	שלנו,	המבטא	 אינה	רק	מסקנה	עובדתית,	הוא	קורא	לשכינה	בכינוי	היחס	
ביניהם,	המחזק	את	 זו	מתברר	עומק	הקשר	הפנימי	 וקרבה.	בקריאת	קרבה	 שייכות	
אמונתו	הבסיסית	של	כל	אדם	מישראל	גם	בשעות	קשות:	ֲאִני	ַמֲאִמין	ֶּבֱאמּוָנה	ְׁשֵלָמה	

ְּבִביַאת	ַהָּמִׁשיַח.	ְוַאף	ַעל	ִּפי	ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה,	ִעם	ָּכל	ֶזה	ֲאַחֶּכה	ּלֹו	ְּבָכל	יֹום	ֶׁשָּיבֹוא.

המבשר.	4

ָלִם  ְירּוׁשָ ֶרת  ַבּכַֹח קֹוֵלְך ְמַבּשֶׂ ֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי  בַֹה ֲעִלי ָלְך ְמַבּשֶׂ ּגָ )ט( ַעל ַהר 

ָחָזק  ה ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ּבְ ה ֱאלֵֹהיֶכם: )י( ִהּנֵ יָרִאי ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה ִהּנֵ ָהִריִמי ַאל ּתִ

רֶֹעה ֶעְדרֹו ִיְרֶעה  תֹו ְלָפָניו: )יא( ּכְ ָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעּלָ ה ׂשְ ָלה לֹו ִהּנֵ ָיבֹוא ּוְזרֹעֹו מֹׁשְ

א ָעלֹות ְיַנֵהל: ץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִיּשָׂ ְזרֹעֹו ְיַקּבֵ ּבִ

ישעיהו	 מגדיר	 הזה	 הקול	 באמצעות	 ישראל.	 לעם	 טובות	 מבשר	 השלישי	 הקול	
ז(.	המבשר	מקדים	את	 נ”ב	 כז,	 תפקיד	חדש	בתהליך	הגאולה	–	המבשר	)מ’	ט,	מ”א	
בוא	הגאולה	ומודיע	עליה	לפני	שהיא	מתרחשת.	הקדימון	הזה	בא	שעה	קצרה	בלבד	
לפני	האירועים,	ואף	על	פי	כן	מייחסים	לו	חשיבות	רבה	והשפעה	מכרעת	על	התהליך.	

הקדמת	ההודעה,	מאפשרת	את	בוא	הגאולה	וקובעת	את	אופייה.

המבשר	יכול	להועיל	בשלוש	דרכים:	

א.	הצלה	מייאוש.	ככל	שהגלות	מתארכת,	כך	החושך	מתעבה,	וקשה	יותר	לעמוד	בה.	
העם	עלול	לוותר	ולא	לשרוד	את	חשכת	הגלות.	הבשורה	שבאה	בשעה	זו	תחייה	את	

העם,	ותאפשר	לו	לעבור	את	הפרק	הקשה	הזה	עד	השחר	המפציע.

ב.	גשר	אל	העתיד.	בין	המציאות	העכשווית	לזו	שלעתיד	לבוא	פעורה	תהום,	צריך	לגשר	
על	פניה	ולחבר	את	הקצוות.	המבשרים	נושמים	אוויר	פסגות,	רוח	של	גאולה,	‘שוכבים	
למעננו	על	הגדר’	וסוללים	בגופם	את	הדרך	לגאולה.	הם	מושכים	את	המציאות	שלנו	
לעבר	העתיד,	ומביאים	ממנו	אורות	אל	תוכה.	אחרי	שהם	מחברים	את	שני	הקטבים,	
ולהתקדם	אל	 ליטול	על	עצמו	את	אתגרי	התקופה,	 יכול	להצטרף	למהלך,	 גם	העם	

עבר	הגאולה.

ג.	ההגדה	מראש.	כאשר	המבשר	מודיע	מראש	את	אשר	יתרחש	בעתיד,	הוא	הופך	את	
האירוע	הסתמי	להתרחשות	שמיימית,	ומעניק	למציאות	ההיסטורית	משמעות	ותוכן	
יתברר	למפרע	 כפי	שנצפה,	 יתרחשו	הדברים	במציאות	 כי	כאשר	 וברור.	 גלוי	 אלוהי	
ויד	ה’	הובילה	את	העולם	לקראתם.	אמירת	הדברים	 שאירועים	אלה	תוכננו	מראש,	
מראש	בטרם	התגשמו	במציאות,	מייחדת	את	ישראל	ומבדילה	בין	האלילים	לאלוהי	
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אמת15.	

מי	הם	המבשרים?
גם	הוא	עצמו	 זמנם,	אך	 יחידי	סגולה	המקדימים	את	 ‘המבשרים’,	 ישעיהו	מדבר	על	

‘מבשר’,	ואפילו	גדול	המבשרים,	כדבריו:	

ִלְקֹרא	 ֵלב,	 ְלִנְׁשְּבֵרי	 ַלֲחֹבׁש	 ְׁשָלַחִני,	 ֲעָנִוים	 ר	 ְלַבּׂשֵ ֹאִתי	 ה’	 ָמַׁשח	 ַיַען	 ָעָלי,	 ה’	 ֲאֹדָני	 רּוַח	
ִלְׁשבּוִים	ְּדרֹור	ְוַלֲאסּוִרים	ְּפַקח	קֹוַח.	ִלְקֹרא	ְׁשַנת	ָרצֹון	ַלה’	ְויֹום	ָנָקם	ֵלאֹלֵהינּו	ְלַנֵחם	ָּכל	
ַמֲעֵטה	 ֵאֶבל,	 ַּתַחת	 ָׂשׂשֹון	 ֶׁשֶמן	 ֵאֶפר,	 ַּתַחת	 ְּפֵאר	 ָלֶהם	 ָלֵתת	 ִצּיֹון	 ַלֲאֵבֵלי	 ָלׂשּום	 ֲאֵבִלים.	

ְתִהָּלה	ַּתַחת	רּוַח	ֵּכָהה,	ְוֹקָרא	ָלֶהם	ֵאיֵלי	ַהֶּצֶדק	ַמַּטע	ה’	ְלִהְתָּפֵאר	)ס”א	א-ג(.	

הבנת	תפקידו	כמבשר	נותנות	משמעות	לנבואותיו.	נביא	מדבר	בדרך	כלל	לדורו	ומוכיח	
אותו,	ישעיהו	חרג	מענייני	תקופתו	ועסק	בפרטיה	של	גאולה	עתידית,	כי	חשיבותה	של	
נבואה	נמדדת	לא	רק	בהשפעתה	הישירה	והמיידית.	גם	אם	עתה	אין	איש	שומע	את	
דברי	הנביא	ומבין	אותו,	עצם	הגדת	הדברים	מראש,	תקנה	עומק	אלוהי	להתרחשות	

העתידית	כאשר	תגיע.	

דוגמא	לדבר	היא	דורנו	שלנו.	אנו	חווים	התרחשויות	היסטוריות,	קיבוץ	גלויות	ותחיית	
הארץ,	שלא	היו	כמותן.	מאחר	ואין	לנו	נביא	אפשר	להתייחס	לאירועים	אלו	כמעשים	
לפני	 שנאמרה	 ישעיהו	 מנבואת	 להתעלם	 אפשר	 אי	 אך	 חולין.	 של	 רגילים	 מדיניים	
אלפיים	ושבע	מאות	שנה,	ומאירה	את	המציאות	שלנו	באור	של	חסד.	בעקבותיו	אנו	
מזהים	את	יד	ה’	הפועלת	לעינינו,	ומבינים	את	המהלך	ההיסטורי	הגדול	כמהלך	של	

הגאולה	שהחלה	להתממש.	

מתחושת	 משהו	 עצמו	 על	 שיקח	 אדם	 לכל	 ראוי	 מופת,	 אנשי	 הם	 שהמבשרים	 אף	
השליחות	הזאת.	

באמונה?	 ונתת	 נשאת	 לו:	 אומרים	 לדין	 אדם	 שמכניסין	 בשעה	 רבא:	 “אמר	
קבעת	עתים	לתורה?	עסקת	בפריה	ורביה?	צפית	לישועה?	וכו’”16.	

אין	זו	ציפייה	סבילה.	המצפה	אינו	יושב	ומחכה	שהגאולה	“תיפול	מן	השמים”,	אלא	
מתכונן	לקראתה	ומעורב	בהבאתה.	

“ביחס	לתקווה	המפעמת	בלב	כל	יהודי	מדור	דור	לישועה	ולגאולה	השתמשו	
הצופה	 תפקיד	 צפה.	 מגזרת	 היא	 צפייה	 “קווית”.	 ולא	 “צפייה”,	 בביטוי	 חז”ל	
ישועה.	 של	 למפעל	 ולעורר	 תקלה	 על	 להזהיר	 שהוא	 מאורע	 בכל	 להשתמש	
וכך	עלינו	להשתמש	בכל	המאורעות	שבעולם,	שעל	ידם	תוכל	לבוא	או	לצמוח	
תשועה	לישראל.	אנו	אמונים	על	האמונה	שכל	דבר	שיוכל	להועיל	לבניין	הארץ	

רעיון	זה	חוזר	גם	בדברי	יחזקאל	הכופל	ואומר:	"וידעו	כי	נביא	היה	בתוכם"	יחזקאל	ב'	ה. 	15
שבת	ל"א	א. 	16

ולחזוק	האומה	צפון	בו	דבר	ה’	לתחיית	הקודש	בארץ	הקודש”17.	

האדם	 של	 ומעשיו	 חייו	 כל	 המשיח”18,	 לימות	 להביא	 חייך	 ימי	 “כל	 הדרשנים:	 אמרו	
צריכים	להוביל	אל	ימות	המשיח	וקירובם.

~ ציון וירושלים
ם,	ציון	וירושלים	הם	שני	שמות	של	מקום	אחד,	תקבולת	 ֶרת	ְירּוָׁשלִָ ֶרת	ִצּיֹון,	ְמַבּׂשֶ ְמַבּׂשֶ
לשונית.	אולם	לירושלים	שני	תפקידים	ושני	ממדים:	היא	מקדש	מלך,	ועיר	מלוכה.	
הגאולה	 ירושלים.	 הוא	 הבית	 והר	 ומצודתו,	 דוד	 עיר	 על	 בתחילה	 נקרא	 ‘ציון’	 השם	
זה	שלב	 אך	 ובניינה,	 לציון,	בתחייה	לאומית,	חזרת	העם	אל	הארץ	 מתחילה	בשיבה	

בדרך	אל	‘ירושלים’,	אל	השראת	השכינה,	ִאְמִרי	ְלָעֵרי	ְיהּוָדה:	ִהֵּנה	ֱאֹלֵהיֶכם.	

הנביא	מורה	למבשרת	ציון	לעלות	על	“הר	גבוה”,	ואילו	ממבשרת	ירושלים	הוא	מבקש	
ש”תרים	את	קולה”.	הגאולה	החומרית	ניכרת	וקולה	נשמע	בכוח	מקצה	העולם	ועד	
קצהו.	האומה	תובעת	את	זכויותיה	המגיעות	לה	ככל	העמים,	זכויות	מדיניות	להגדרה	
עליה	 הדברים,	 של	 החיצוני	 הצד	 רק	 זה	 אולם	 בארץ.	 ולשלטון	 לעצמאות	 עצמית,	
לרומם	את	מטרותיה	גבוה	ולהעמיק	את	יסודותיה	הלאומיים,	לבנותם	על	גבי	הייעוד	

והבחירה	האלוהיים,	ולהגביהם	בכך	למעלה:	‘ַעל	ַהר	ָּגֹבַה’.	

לעומתה	“מבשרת	ירושלים”	ניצבת	מלכתחילה	במקום	הנכון,	עומדת	על	“הר	גבוה”,	
היא	מדברת	 וקדושים,	 והמקדש.	מסריה	עמוקים	 עיר	הקודש	 עוסקת	בתקומת	 היא	
בשם	ה’,	אך	ככל	שהיא	יותר	רוחנית,	היא	רחוקה	יותר	מן	המציאות,	קולה	חלש	ואינו	
ם,	ָהִריִמי	-	ַאל	 ֶרת	ְירּוָׁשלִָ נשמע	בעולם.	ממנה	מבקש	הנביא:	“ָהִריִמי	ַבֹּכַח	קֹוֵלְך	ְמַבּׂשֶ

ִּתיָרִאי!”19.

ִעְברּו	 ִעְברּו	 להלן:	 בהרחבה	 הדברים	 חוזרים	 ושוב	 )י(.	 ְלָפָניו	 ּוְפֻעָּלתֹו	 ִאּתֹו	 ְׂשָכרֹו	 ִהֵּנה	
ה’	 ִהֵּנה	 ָהַעִּמים.	 ַעל	 ֵנס	 ָהִרימּו	 ֵמֶאֶבן	 ַסְּקלּו	 ַהְמִסָּלה	 ֹסּלּו	 ֹסּלּו	 ָהָעם	 ֶּדֶרְך	 ַּפּנּו	 ָעִרים	 ַּבּׁשְ
ִהְׁשִמיַע	ֶאל	ְקֵצה	ָהָאֶרץ	ִאְמרּו	ְלַבת	ִצּיֹון	ִהֵּנה	ִיְׁשֵעְך	ָּבא,	ִהֵּנה	ְׂשָכרֹו	ִאּתֹו	ּוְפֻעָּלתֹו	ְלָפָניו.	

ְוָקְראּו	ָלֶהם	ַעם	ַהֹּקֶדׁש	ְּגאּוֵלי	ה’	ְוָלְך	ִיָּקֵרא	ְדרּוָׁשה	ִעיר	ֹלא	ֶנֱעָזָבה	)ס”ב	י-יב(.

גאולה	מן	הצרה,	גאולה	אשר	תחזיר	אותה	אל	מצבה	הראשון,	לא	תספק	את	כנסת	
נקודת	 אל	 ונחזור	 כשהיה	 יישאר	 הכול	 ההיסטורי	 המהלך	 כל	 אחרי	 אם	 ישראל.	
ההתחלה,	לא	הפקנו	תועלת	מכל	ההתרחשות,	מוטב	היה	להישאר	במקום.	הגאולה	
תביא	הישגים	חדשים,	ותוצאות	גדולות	מן	המציאות	הקודמת,	אז	יהיה	שכר	לפעולת	
הגלות,	והיא	תהפוך	למהלך	בונה.	ולמרות	מארתה	וחסרונותיה,	תביא	לעלייה	נשגבת.	

מאמרי	הראי"ה	ח"א	קודש	וחול	בתחיית	ישראל. 	17
ברכות	י"ב	ב. 	18

הרב	קוק,	בתוך	מועדי	הראי"ה	תפ"ב. 	19
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רֶֹעה ֶעְדרֹו ִיְרֶעה  ~ ּכְ
ְיַקֵּבץ	 ִּבְזֹרעֹו	 ִיְרֶעה	 ֶעְדרֹו	 ְּכֹרֶעה	 עדרו:	 את	 הנוהג	 לרועה	 דומה	 ישראל	 את	 ה’	 הנהגת	
א	ָעלֹות	ְיַנֵהל	)יא(.	קשר	כזה	מבטא	יחס	קרוב	בין	השכינה	לישראל,	 ְטָלִאים	ּוְבֵחיקֹו	ִיּׂשָ

ותלות	מוחלטת	של	ישראל	בשכינה.	תיאור	זה	מופיע	גם	במקומות	אחרים	במקרא:

בתהילים:	ִמְזמֹור	ְלָדִוד	ה’	ֹרִעי	ֹלא	ֶאְחָסר.	ִּבְנאֹות	ֶּדֶׁשא	ַיְרִּביֵצִני	ַעל	ֵמי	ְמֻנחֹות	ְיַנֲהֵלִני20.

ביחזקאל:	ִּכי	ֹּכה	ָאַמר	ֲאֹדָני	ה’	ִהְנִני	ָאִני	ְוָדַרְׁשִּתי	ֶאת	ֹצאִני	ּוִבַּקְרִּתים.	ְּכַבָּקַרת	ֹרֶעה	ֶעְדרֹו	
ְּביֹום	ֱהיֹותֹו	ְבתֹוְך	ֹצאנֹו	ִנְפָרׁשֹות	ֵּכן	ֲאַבֵּקר	ֶאת	ֹצאִני	ְוִהַּצְלִּתי	ֶאְתֶהם	ִמָּכל	ַהְּמקֹוֹמת	ֲאֶׁשר	
ָנֹפצּו	ָׁשם	ְּביֹום	ָעָנן	ַוֲעָרֶפל.	ְוהֹוֵצאִתים	ִמן	ָהַעִּמים	ְוִקַּבְצּתים	ִמן	ָהֲאָרצֹות	ַוֲהִביֹאִתים	ֶאל	
ַאְדָמָתם	ּוְרִעיִתים	ֶאל	ָהֵרי	ִיְׂשָרֵאל	ָּבֲאִפיִקים	ּוְבֹכל	מֹוְׁשֵבי	ָהָאֶרץ.	ְּבִמְרֶעה	ּטֹוב	ֶאְרֶעה	ֹאָתם	
ָהֵרי	 ֶאל	 ִּתְרֶעיָנה	 ָׁשֵמן	 ּוִמְרֶעה	 ְּבָנֶוה	ּטֹוב	 ִּתְרַּבְצָנה	 ְנֵוֶהם	ָׁשם	 ִיְהֶיה	 ִיְׂשָרֵאל	 ְמרֹום	 ּוְבָהֵרי	
ַהִּנַּדַחת	 ְוֶאת	 ֲאַבֵּקׁש	 ָהֹאֶבֶדת	 ֲאֹדָני	ה’.	ֶאת	 ְנֻאם	 ַאְרִּביֵצם	 ַוֲאִני	 ֹצאִני	 ֶאְרֶעה	 ֲאִני	 ִיְׂשָרֵאל.	
ֶאְרֶעָּנה	 ַאְׁשִמיד	 ַהֲחָזָקה	 ְוֶאת	 ֵמָנה	 ַהּׁשְ ְוֶאת	 ֲאַחֵּזק	 ְוֶאת	ַהחֹוָלה	 ֶאֱחֹבׁש	 ְוַלִּנְׁשֶּבֶרת	 ָאִׁשיב	

ְבִמְׁשָּפט21.

השכינה	מופיעה	כרועה	נאמן	המרביץ	את	עדרו	במרעה	טוב	ושמן.	לפעמים	הוא	משליט	
משמעת	בין	הכבשים	ומראה	להם	את	נחת	זרועו:	ִׁשְבְטָך	ּוִמְׁשַעְנֶּתָך	ֵהָּמה	ְיַנֲחֻמִני	)ד(. 
ֵמָנה	ְוֶאת	ַהֲחָזָקה	ַאְׁשִמיד	ֶאְרֶעָּנה	ְבִמְׁשָּפט	)טז(,	אבל	שבט	זה	צמוד	למשענת,	 ְוֶאת	ַהּׁשְ
שניהם	מרפאים	ומנחמים.	תיאורו	של	ישעיהו	קצר,	אולם	הוא	מגובש,	הרועה	נושא	

את	הטלאים	בחיקו,	ומציין	את	הקשר	האישי	החזק	והרגיש	מכולם.	

משה	למד	ממידות	קונו	גם	את	דרכי	מנהיגותו:	

“אמרו	רבותינו:	כשהיה	משה	רבנו	ע”ה	רועה	צאנו	של	יתרו	במדבר	ברח	ממנו	
גדי	ורץ	אחריו	עד	שהגיע	לחסית.	כיון	שהגיע	לחסית	נזדמנה	לו	בריכה	של	מים	
ועמד	הגדי	לשתות,	כיון	שהגיע	משה	אצלו	אמר:	אני	לא	הייתי	יודע	שרץ	היית	
מפני	צמא.	עיף	אתה.	הרכיבו	על	כתיפו	והיה	מהלך.	אמר	הקדוש	ברוך	הוא:	

יש	לך	רחמים	לנהוג	צאנו	של	בשר	ודם	כך,	חייך	אתה	תרעה	צאני	ישראל”22.

תהילים	כ"ג	א-ב. 	20
יחזקאל	ל"ד	יא-טז. 	21

שמות	רבה	ב'	ב'. 	22

ב.	ניחומים

א(	בריאת	העולם

	הבריאה	.	

ַקל  ִלׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוׁשָ ָ ּשׁ ן ְוָכל ּבַ ּכֵ ֶּזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ ֳעלֹו ַמִים ְוׁשָ ׁשָ )יב( ִמי ָמַדד ּבְ

ֲעָצתֹו  ְוִאיׁש  ְיהָֹוה  רּוַח  ֶאת  ן  ִתּכֵ ִמי  )יג(  מֹאְזָנִים:  ּבְ ּוְגָבעֹות  ָהִרים  ֶלס  ּפֶ ּבַ

ַדַעת  ֵדהּו  ַוְיַלּמְ ט  ּפָ ִמׁשְ אַֹרח  ּבְ ֵדהּו  ַוְיַלּמְ ַוְיִביֵנהּו  נֹוַעץ  ִמי  ֶאת  )יד(  יֹוִדיֶעּנּו: 

ֵהן  בּו  ֶנְחׁשָ ַחק מֹאְזַנִים  ּוְכׁשַ ִלי  ִמּדְ ַמר  ּכְ ּגֹוִים  ֵהן  יֹוִדיֶעּנּו: )טו(  בּונֹות  ּתְ ְוֶדֶרְך 

ל ַהּגֹוִים  י עֹוָלה: )יז( ּכָ ֵער ְוַחָּיתֹו ֵאין ּדֵ י ּבָ ק ִיּטֹול: )טז( ּוְלָבנֹון ֵאין ּדֵ ּדַ ִאִּיים ּכַ

ַעְרכּו  מּות ּתַ יּון ֵאל ּוַמה ּדְ ַדּמְ בּו לֹו: )יח( ְוֶאל ִמי ּתְ ַאִין ֶנְגּדֹו ֵמֶאֶפס ָוֹתהּו ֶנְחׁשְ ּכְ

ן  ֶסף צֹוֵרף: )כ( ַהְמֻסּכָ ֶעּנּו ּוְרֻתקֹות ּכֶ ָּזָהב ְיַרּקְ ֶסל ָנַסְך ָחָרׁש ְוצֵֹרף ּבַ לֹו: )יט( ַהּפֶ

ֶסל לֹא ִיּמֹוט: )כא(  ׁש לֹו ְלָהִכין ּפֶ רּוָמה ֵעץ לֹא ִיְרַקב ִיְבָחר ָחָרׁש ָחָכם ְיַבּקֶ ּתְ

ד ֵמרֹאׁש ָלֶכם ֲהלֹוא ֲהִביֹנֶתם מֹוְסדֹות  ָמעּו ֲהלֹוא ֻהּגַ ֲהלֹוא ֵתְדעּו ֲהלֹוא ִתׁשְ

ַמִים  ׁשָ ַכּדֹק  ַהּנֹוֶטה  ֲחָגִבים  ּכַ ֶביָה  ְויֹׁשְ ָהָאֶרץ  חּוג  ַעל  ב  ַהּיׁשֵ )כב(  ָהָאֶרץ: 

ה:  ָעׂשָ ּתֹהּו  ּכַ ֶאֶרץ  ׁשְֹפֵטי  ְלָאִין  רֹוְזִנים  ַהּנֹוֵתן  )כג(  ֶבת:  ָלׁשָ אֶֹהל  ּכָ ֵחם  ַוִּיְמּתָ

ֶהם ַוִּיָבׁשּו  ף ּבָ ְזָעם ְוַגם ָנׁשַ ָאֶרץ ּגִ ל ׁשֵֹרׁש ּבָ ל זָֹרעּו ַאף ּבַ עּו ַאף ּבַ ל ִנּטָ )כד( ַאף ּבַ

ֵאם: ּשָׂ ׁש ּתִ ּקַ ּוְסָעָרה ּכַ

חלקו	השני	של	הפרק	)מ’	יב-לא(	מתחיל	בתיאור	הבריאה:	ִמי	ָמַדד	ְּבָׁשֳעלֹו	ַמִים	ְוָׁשַמִים	
ַּבֶּזֶרת	ִּתֵּכן	)יב(,	ומסתיים	בה:	ְׂשאּו	ָמרֹום	ֵעיֵניֶכם	ּוְראּו	ִמי	ָבָרא	ֵאֶּלה	)כו(.	ושוב	בהמשך:	

ֱאֹלֵהי	עֹוָלם	ה’	ּבֹוֵרא	ְקצֹות	ָהָאֶרץ	)כח(.

הגאולה	לא	נזכרה	כאן,	אולם	יש	פה	הרחבה	על	אפסות	האדם	שהוזכרה	לעיל:	ָיֵבׁש	
ַוִּיָבׁשּו	 ָּבֶהם	 ָנַׁשף	 ְוַגם	 חוזר:	 והנביא	 ח(.	 )מ’	 ְלעֹוָלם	 ָיקּום	 ֱאֹלֵהינּו	 ּוְדַבר	 ִציץ	 ָנֵבל	 ָחִציר	

ֵאם	)כד(.	 ּוְסָעָרה	ַּכַּקׁש	ִּתּׂשָ

ישראל	התייאשו	מן	הישועה	ואמונתם	נחלשה:	ָלָּמה	ֹתאַמר	ַיֲעֹקב	ּוְתַדֵּבר	ִיְׂשָרֵאל,	ִנְסְּתָרה	
היא	התשובה	 בבריאה	האלוהית	 )כז-לא(.	האמונה	 ַיֲעבֹור	 ִמְׁשָּפִטי	 ּוֵמֱאֹלַהי	 ֵמה’	 ַדְרִּכי	
לייאושם.	ההשגחה	האלוהית	בראה	את	העולם	באופן	מכוון,	היא	כל	יכולה,	וגם	כאשר	

א.	פתיחה
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נדמה	לאדם	שהתרחקה	ממנו,	היא	ממשיכה	ללוותו	בדרכו	לייעודו	ולגאולתו.	

בחלק	הזה	מופיעים	קולות	דומים	לאלה	שהופיעו	בתחילת	הפרק:	

ִלׁש	ֲעַפר	ָהָאֶרץ	ְוָׁשַקל	 א.	גדלות	הבורא.	“ִמי	ָמַדד	ְּבָׁשֳעלֹו	ַמִים	ְוָׁשַמִים	ַּבֶּזֶרת	ִּתֵּכן	ְוָכל	ַּבּׁשָ
נֹוַעץ	 ִמי	 ֶאת	 יֹוִדיֶעּנּו.	 ֲעָצתֹו	 ְוִאיׁש	 ה’	 רּוַח	 ֶאת	 ִתֵּכן	 ִמי	 ְּבֹמאְזָנִים.	 ּוְגָבעֹות	 ָהִרים	 ַּבֶּפֶלס	

ַוְיִביֵנהּו	ַוְיַלְּמֵדהּו	ְּבֹאַרח	ִמְׁשָּפט	ַוְיַלְּמֵדהּו	ַדַעת	ְוֶדֶרְך	ְּתבּונֹות	יֹוִדיֶעּנּו.	

ַּכַּדק	 ִאִּיים	 ֵהן	 ֶנְחָׁשבּו	 ֹמאְזַנִים	 ּוְכַׁשַחק	 ִמְּדִלי	 ְּכַמר	 ּגֹוִים	 ֵהן	 וקטנותו:	 ב.	אפסות	האדם	
ב-ְוֶאל	 הפתיחה	 )יז(.	 לֹו!”	 ֶנְחְׁשבּו	 ָוֹתהּו	 ֵמֶאֶפס	 ֶנְגּדֹו	 ְּכַאִין	 ַהּגֹוִים	 “ָּכל	 )יב-טז(.	 ִיּטֹול”	
את	 לניסיון	להשוות	 לעג	 )כה(.	 ְוֶאְׁשֶוה	 ְתַדְּמיּוִני	 ִמי	 ְוֶאל	 והסיום	 )יח(,	 ֵאל	 ְּתַדְּמיּון	 ִמי	

האלילים	ותפארת	האדם	אל	רוממות	השכינה.	

ג.	חיזוק	לישראל.	נדמה	לישראל	שנזנחו	על	ידי	השכינה,	תבוא	בריאת-העולם	ותוכיח	
מי	שולט	בו,	וממשיך	להשגיח	על	ישראל:	ֲהלֹוא	ָיַדְעָּת	ִאם	ֹלא	ָׁשַמְעָּת	ֱאֹלֵהי	עֹוָלם	ה’ 
ּבֹוֵרא	ְקצֹות	ָהָאֶרץ	ֹלא	ִייַעף	ְוֹלא	ִייָגע	ֵאין	ֵחֶקר	ִלְתבּוָנתֹו.	ֹנֵתן	ַלָּיֵעף	ֹּכַח	ּוְלֵאין	אֹוִנים	ָעְצָמה	
ְוִיָגעּו	ּוַבחּוִרים	ָּכׁשֹול	ִיָּכֵׁשלּו.	ְוקֵֹוי	ה’	ַיֲחִליפּו	ֹכַח	ַיֲעלּו	ֵאֶבר	ַּכְּנָׁשִרים	 ְוִיֲעפּו	ְנָעִרים	 ַיְרֶּבה.	

ָירּוצּו	ְוֹלא	ִייָגעּו	ֵיְלכּו	ְוֹלא	ִייָעפּו!"	

כלומר:	

“מי	אשר	שעור	השמים	לפניו	כשעור	זרת	בקירוב,	היאך	יקשה	עליו	להשמיענו	
לקבץ	 עליו	 יקשה	 היאך	 שעל,	 כפס	 לפניו	 הים	 שמרחבי	 ומי	 ממנה?	 נבואה	
יוכל	 לא	 היאך	 שבמדה,	 כדבר	 לפניו	 הארץ	 עפר	 ששעור	 ומי	 ממנה?	 פזורינו	
להביאנו	מקצוותיה?	ומי	שהריה	לפניו	כדבר	שבמשקל,	היאך	לא	יהא	קל	לפניו	
מאזנים,	 כהכרע	 או	 מדלי	 כטפה	 לפניו	 העמים	 שכל	 ...ומי	 קדשו?	 הר	 לבנות	

האם	לא	יכניעם	לפנינו?”1.

אזכורי	הבריאה	בנחמות	ישעיהו:	.	2
ָהִרים	 ַּבֶּפֶלס	 ְוָׁשַקל	 ָהָאֶרץ	 ֲעַפר	 ִלׁש	 ַּבּׁשָ ְוָכל	 ִּתֵּכן	 ַּבֶּזֶרת	 ְוָׁשַמִים	 ַמִים	 ְּבָׁשֳעלֹו	 ָמַדד	 ִמי	 	.1
ּוְגָבעֹות	ְּבֹמאְזָנִים	)מ’	יב(.	ְׂשאּו	ָמרֹום	ֵעיֵניֶכם	ּוְראּו	ִמי	ָבָרא	ֵאֶּלה	ַהּמֹוִציא	ְבִמְסָּפר	ְצָבָאם	
ְלֻכָּלם	ְּבֵׁשם	ִיְקָרא	ֵמֹרב	אֹוִנים	ְוַאִּמיץ	ֹּכַח	ִאיׁש	ֹלא	ֶנְעָּדר	)כו(.	ֲהלֹוא	ָיַדְעָּת	ִאם	ֹלא	ָׁשַמְעָּת	

ֱאֹלֵהי	עֹוָלם	ה’	ּבֹוֵרא	ְקצֹות	ָהָאֶרץ	ֹלא	ִייַעף	ְוֹלא	ִייָגע	ֵאין	ֵחֶקר	ִלְתבּוָנתֹו	)כח(.

ַמִים	ְונֹוֵטיֶהם	ֹרַקע	ָהָאֶרץ	ְוֶצֱאָצֶאיָה	ֹנֵתן	ְנָׁשָמה	ָלָעם	ָעֶליָה	 2.	ֹּכה	ָאַמר	ָהֵאל	ה’	ּבֹוֵרא	ַהּׁשָ
ְורּוַח	ַלֹהְלִכים	ָּבּה	)מ”ב	ה(	.	

3.	ְוַעָּתה	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ֹּבַרֲאָך	ַיֲעֹקב	ְוֹיֶצְרָך	ִיְׂשָרֵאל	ַאל	ִּתיָרא	ִּכי	ְגַאְלִּתיָך	ָקָראִתי	ְבִׁשְמָך	ִלי	
ָאָּתה	)מ”ג	א(.	

אמונות	ודעות,	מאמר	שמיני,	ב'. 	1

4.”ֹּכל	ַהִּנְקָרא	ִבְׁשִמי	ְוִלְכבֹוִדי	ְּבָראִתיו	ְיַצְרִּתיו	ַאף	ֲעִׂשיִתיו”	)מ”ג	ז(.	

5.	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ֹעֶׂשָך	ְוֹיֶצְרָך	ִמֶּבֶטן	ַיְעְזֶרָּך	ַאל	ִּתיָרא	ַעְבִּדי	ַיֲעֹקב	ִויֻׁשרּון	ָּבַחְרִּתי	בֹו	)מ”ד	ב(.	
ֹּכה	ָאַמר	ה’	ֹּגֲאֶלָך	ְוֹיֶצְרָך	ִמָּבֶטן	ָאֹנִכי	ה’	ֹעֶׂשה	ֹּכל	ֹנֶטה	ָׁשַמִים	ְלַבִּדי	ֹרַקע	ָהָאֶרץ	ֵמִאִּתי	)כד(.	

ָׁשַמִים	 ַהְרִעיפּו	 ֵאֶּלה.	 ָכל	 ֹעֶׂשה	 ה’	 ֲאִני	 ָרע	 ּובֹוֵרא	 ָׁשלֹום	 ֹעֶׂשה	 ֹחֶׁשְך	 ּובֹוֵרא	 יֹוֵצר	אֹור	 	.6
ְּבָראִתיו	 ה’	 ֲאִני	 ַיַחד	 ַתְצִמיַח	 ּוְצָדָקה	 ֶיַׁשע	 ְוִיְפרּו	 ֶאֶרץ	 ִּתְפַּתח	 ֶצֶדק	 ִיְּזלּו	 ּוְׁשָחִקים	 ִמַּמַעל	
)מ”ה	ז-ח(.	ָאֹנִכי	ָעִׂשיִתי	ֶאֶרץ	ְוָאָדם	ָעֶליָה	ָבָראִתי	ֲאִני	ָיַדי	ָנטּו	ָׁשַמִים	ְוָכל	ְצָבָאם	ִצֵּויִתי.	
ְוֹלא	 ִבְמִחיר	 ֹלא	 ְיַׁשֵּלַח	 ְוָגלּוִתי	 ִעיִרי	 ִיְבֶנה	 הּוא	 ר	 ֲאַיּׁשֵ ְּדָרָכיו	 ְוָכל	 ְבֶצֶדק	 ַהִעיֹרִתהּו	 ָאֹנִכי	
ְבֹׁשַחד	ָאַמר	ה’	ְצָבאֹות	)יב-יג(.	ִיְׂשָרֵאל	נֹוַׁשע	ַּבה’	ְּתׁשּוַעת	עֹוָלִמים	ֹלא	ֵתבׁשּו	ְוֹלא	ִתָּכְלמּו	
ַמִים	הּוא	ָהֱאֹלִהים	ֹיֵצר	ָהָאֶרץ	ְוֹעָׂשּה	הּוא	כֹוְנָנּה	ֹלא	 ַעד	עֹוְלֵמי	ַעד.	ִּכי	ֹכה	ָאַמר	ה’	ּבֹוֵרא	ַהּׁשָ

ֹתהּו	ְבָרָאּה	ָלֶׁשֶבת	ְיָצָרּה	ֲאִני	ה’	ְוֵאין	עֹוד	)יז-יח(.

ַהֵּמִציק	 ֲחַמת	 ִמְּפֵני	 ַהּיֹום	 ָּכל	 ָּתִמיד	 ַוְּתַפֵחד	 ָאֶרץ	 ְוֹיֵסד	 ָׁשַמִים	 נֹוֶטה	 ֹעֶׂשָך	 ַוִּתְׁשַּכח	ה’	 	.7
ַּכֲאֶׁשר	ּכֹוֵנן	ְלַהְׁשִחית	ְוַאֵּיה	ֲחַמת	ַהֵּמִציק	)נ”א	יג(.	ָוָאִׂשים	ְּדָבַרי	ְּבִפיָך	ּוְבֵצל	ָיִדי	ִּכִּסיִתיָך	

ִלְנֹטַע	ָׁשַמִים	ְוִליֹסד	ָאֶרץ	ְוֵלאֹמר	ְלִצּיֹון	ַעִּמי	ָאָּתה	)טז(.

ַמִים	ַהֳחָדִׁשים	ְוָהָאֶרץ	ַהֲחָדָׁשה	ֲאֶׁשר	ֲאִני	ֹעֶׂשה	ֹעְמִדים	ְלָפַני	ְנֻאם	ה’	ֵּכן	 8.	ִּכי	ַכֲאֶׁשר	ַהּׁשָ
ַיֲעֹמד	ַזְרֲעֶכם	ְוִׁשְמֶכם	)ס”ו	כב(.

ישעיהו	השתמש	בשניים	מן	הסימנים	המובהקים	של	תקופת	בראשית:

1.	התנינים	הגדולים.	שלמות	הבריאה	באה	לידי	ביטוי	ביצירת	היצורים	המפלצתיים:	
ַוִּיְבָרא	ֱאֹלִהים	ֶאת	ַהַּתִּניִנם	ַהְּגֹדִלים2.	ִצּפֹור	ָׁשַמִים	ּוְדֵגי	ַהָּים	ֹעֵבר	ָאְרחֹות	ַיִּמים3,	ִלְוָיָתן	ֶזה	

ָיַצְרָּת	ְלַׂשֶחק	וּבֹו4.

הלוויתן	אינו	עוד	פרט	בתהליך	הבריאה,	אלא	מוסד	בפני	עצמו.	בעולם	העתיק	נחשבו	
מפלצות	הים	לכוחות-על	הנמצאים	מחוץ	לשליטת	האל.	אבל	בתורה	‘אין	עוד	מלבדו’.	
המפלצות	הללו	הוכנסו	אל	תחום	שליטתו,	גם	הן	חלק	מן	הציוויליזציה.	בריאתם	היא	
כולו.	אולם	למרות	אחדותה	הבסיסית	 הוכחה	לשליטה	האלוהית	המוחלטת	בעולם	
חכמים	 במליצת	 מובנה.	 ומתח	 שניות	 הבדלה,	 מורכבות,	 בה	 קיימים	 הבריאה,	 של	

הייתה	בריאת	הים	כרוכה	בהריגתו	של	‘רהב’	שרו:

אמר	 העולם,	 את	 לבראות	 הקב”ה	 שביקש	 בשעה	 רב:	 אמר	 יהודה	 רב	 “אמר	
די	 רבש”ע,	 לפניו:	 אמר	 שבעולם.	 מימות	 כל	 ובלע	 פיך	 פתח	 ים:	 של	 לשר	 לו	
מחץ	 ובתבונתו	 הים	 רגע	 בכחו	 שנאמר:	 והרגו.	 בו	 בעט	 מיד	 בשלי.	 שאעמוד	

רהב”5.	

בראשית	א'	כא. 	2
תהילים	ח'	ט. 	3

תהילים	ק"ד	כ. 	4
בבא	בתרא	ע"ד	ב. 	5
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בראשית:	 סדרי	 וישנה	 בגבורתו	 ה’	 יופיע	 כאשר	 בעתיד,	 יסתיים	 זה	 בראשיתי	 מאבק	
ַּבּיֹום	ַההּוא	ִיְפֹקד	ה’	ְּבַחְרּבֹו	ַהָּקָׁשה	ְוַהְּגדֹוָלה	ְוַהֲחָזָקה	ַעל	ִלְוָיָתן	ָנָחׁש	ָּבִרַח	ְוַעל	ִלְוָיָתן	ָנָחׁש	

ֲעַקָּלתֹון	ְוָהַרג	ֶאת	ַהַּתִּנין	ֲאֶׁשר	ַּבָּים	)כ”ז	א(.	

גם	פרעה	ראה	עצמו	כתנין	וגם	נגדו	היה	צריך	לצאת	למאבק:	ִהְנִני	ָעֶליָך	ַּפְרֹעה	ֶמֶלְך	
ִמְצַרִים	ַהַּתִּנים	ַהָּגדֹול	ָהֹרֵבץ	ְּבתֹוְך	ְיֹאָריו	)כ”ט	ג(.	יציאת	מצרים	לא	הייתה	הליך	פשוט	
וטבעי,	אלא	התמודדות	חזיתית	עם	פרעה	והתגברות	עליו.	עשרת	המכות	חזרו	ובראו	

עולם	חדש	ומתוקן:	

כשיצאו	 אותם	 הפסיד	 כך	 מאמרות,	 בעשר	 בראם	 בראשית	 שבמעשה	 כמו	
ממצרים	בעשר	מכות6.

מו”ז	ז”ל	הי’	אומר:	כי	עשר	מכות	נגד	עשרה	מאמרות,	ועי”ז	באו	אח”כ	לעשרת	
ַוֲהֹלא	 ַּתְלמּוד	לֹוַמר,	 ּוַמה	 ִנְבָרא	ָהעֹוָלם.	 ַמֲאָמרֹות	 ַּבֲעָׂשָרה	 הדברות	כו’.	דאיתא	
ָהעֹוָלם	 ֶׁשְּמַאְּבִדין	ֶאת	 ָהְרָׁשִעים	 ִמן	 ְלִהָּפַרע	 ֶאָּלא	 ְלִהָּבְראֹות,	 ָיכֹול	 ֶאָחד	 ְבַמֲאָמר	
ֶׁשִּנְבָרא	ַּבֲעָׂשָרה	ַמֲאָמרֹות,	ְוִלֵּתן	ָׂשָכר	טֹוב	ַלַּצִּדיִקים	ֶׁשְּמַקְּיִמין	ֶאת	ָהעֹוָלם	ֶׁשִּנְבָרא	
ַמֲאָמרֹות.	בוודאי	להפרע	מרשעים	הוא	פרעה	דכתיב	ביה:	ואני	ועמי	 ַּבֲעָׂשָרה	
לבני	 שניתן	 טוב	 שנקראת	 התורה	 היא	 לצדיקים,	 טוב	 שכר	 ולתת	 הרשעים.	

ישראל7.	

הבריאה	הראשונית	ומכות	מצרים	אחריה,	סללו	את	הדרך	לגאולה	העתידה.	הן	מעידות	
על	יכולת	הבורא	לגאול	את	ישראל	מכל	צרה,	ולשלוט	באויביהם:	עּוִרי	עּוִרי	ִלְבִׁשי	ֹעז	
ַּתִּנין.	 ְמחֹוֶלֶלת	 ַרַהב	 ַהַּמְחֶצֶבת	 ִהיא	 ַאְּת	 ֲהלֹוא	 עֹוָלִמים	 ּדֹורֹות	 ֶקֶדם	 ִּכיֵמי	 עּוִרי	 ה’	 ְזרֹוַע	
ָמה	ַמֲעַמֵּקי	ָים	ֶּדֶרְך	ַלֲעֹבר	ְּגאּוִלים	)נ”א	 ֲהלֹוא	ַאְּת	ִהיא	ַהַּמֲחֶרֶבת	ָים	ֵמי	ְּתהֹום	ַרָּבה	ַהּׂשָ
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2.	גן	העדן:	בשעת	הבריאה	נבראו	כל	היצורים	אל	תוך	גן	העדן,	עולם	אלוהי	מושלם	
ושליו,	המאפשר	כינון	חיים	שלמים	ומלאים.	אלא	שהאדם	חטא	וגורש	מן	הגן,	ומאז	
את	 תסגור	 הגאולה	 האבוד.	 הגן	 אל	 לחזור	 ההיסטוריה	 במהלך	 גלגוליו	 כל	 מכוונים	
המעגל	ההיסטורי	האנושי,	ותשיב	את	המציאות	אל	הסדר	הראשוני,	אל	ההרמוניה	
כולו	 העולם	 ותפרח,	 תיגאל	 והארץ	 תינחם	 ציון	 כאשר	 י”א(.	 )פרק	 העולמי	 והשלום	

גבורות	השם	-	הקדמה	שלישית.	 	6
א'.ושם	שפת	אמת	בא	תרל"ב:	אחר	גאולת	מצרים	 ה'	 ובמשנה:	אבות	 וארא	תרל"ה.	 שפת	אמת	 	7

נעשה	מעשרה	מאמרות	עשרת	הדברות,	באמצעות	עשר	מכות.
אף	חכמים	עסקו	בלווייתן	ותיארו	את	הסעודה	מבשרו	לעתיד	לבא:	אמר	רב	יהודה	אמר	רב:	כל	מה	 	8
שברא	הקב"ה	בעולמו	זכר	ונקבה	בראם	אף	לויתן	נחש	בריח	ולויתן	נחש	עקלתון	זכר	ונקבה	בראם	
ואלמלי	נזקקין	זה	לזה	מחריבין	כל	העולם	כולו.	מה	עשה	הקב"ה?	סירס	את	הזכר,	והרג	הנקבה	
ומלחה	לצדיקים	לעתיד	לבא	)בבא	בתרא	ע"דב(.	כלומר,	בשרו	של	הלוויתן,	כוחו	ועוצמתו,	ישרתו	
בסופו	של	דבר	את	הטוב	בעולם,	וירוממו	את	הצדיקים	בדרכם.	ו"כשם	שזכינו	לישב	בסוכה	זו,	כן	

נזכה	לישב	בסוכת	עורו	של	לוויתן".

יתעלה	שוב	למציאות	של	גן	עדן:	“ִּכי	ִנַחם	ה’	ִצּיֹון	ִנַחם	ָּכל	ָחְרֹבֶתיָה	ַוָּיֶׂשם	ִמְדָּבָרּה	ְּכֵעֶדן	
ְוַעְרָבָתּה	ְּכַגן	ה’	ָׂשׂשֹון	ְוִׂשְמָחה	ִיָּמֵצא	ָבּה	ּתֹוָדה	ְוקֹול	ִזְמָרה"	)נ”א	ג(9.

ָהְיָתה	 ַהְּנַׁשָּמה	 ַהֵּלזּו	 ָהָאֶרץ	 “ְוָאְמרּו	 העדן:	 גן	 של	 היסוד	 מסורת	 אל	 חוזר	 יחזקאל	 גם	
הנהר	 בתיאור	 ושוב	 ָיָׁשבּו”10.	 ְּבצּורֹות	 ְוַהֶּנֱהָרסֹות	 ְוַהְנַׁשּמֹות	 ֶהֳחֵרבֹות	 ְוֶהָעִרים	 ֵעֶדן	 ְּכַגן	
ִמֶּזה	 ַיֲעֶלה	ַעל	ְׂשָפתֹו	 ַהַּנַחל	 “ְוַעל	 המופלא	שייצא	בעתיד,	לא	מעדן	אלא	מן	המקדש.	
ּוִמֶּזה	ָּכל	ֵעץ	ַמֲאָכל	ֹלא	ִיּבֹול	ָעֵלהּו	ְוֹלא	ִיֹּתם	ִּפְריֹו	ָלֳחָדָׁשיו	ְיַבֵּכר	ִּכי	ֵמיָמיו	ִמן	ַהִּמְקָּדׁש	ֵהָּמה	

יֹוְצִאים	ְוָהָיה	ִפְריֹו	ְלַמֲאָכל	ְוָעֵלהּו	ִלְתרּוָפה”11.

	משמעות	האמונה	בבריאה.	3
סיפור	הבריאה	מופיע	בפתיחת	התורה,	גם	בתהילים	ובאיוב.	לסיפור	הזה	יש	חשיבות	
התרכזו	 הם	 הזכירוהו.	 ולא	 כמעט	 הנביאים	 אך	 ופילוסופית,	 רעיונית	 מבחינה	 גדולה	
ביציאת	מצרים,	וביססו	את	האמונה	על	החוויה	הבלתי	אמצעית	של	ההתגלות,	כפי	

שהופיעה	בהיסטוריה	של	עם	ישראל,	ולא	על	הוכחות	אוניברסאליות12.

ישעיהו	הרבה	לחזור	אל	סיפור	הבריאה.	ותיאורה	חוזר	בנחמותיו	פעמים	רבות	)מ’-
מ”ה(,	אלא	שהוא	צבע	אותו	בגוון	מיוחד13.

א.	התורה	תיארה	את	פרטי	תהליך	הבריאה	האלוהית,	הנביא	הדגיש	את	המשמעויות	
הנגזרות	ממנה:	האמונה	בבורא	עושה	את	העולם	ליצירה	תבונית	ותכליתית,	יש	לאדם	
ולעם	ייעוד,	וממנו	נגזר	תפקידו.	ההשגחה	תופיע	במהלכי	ההיסטוריה,	תעצב	את	פניה,	

תגאל	את	העולם	ותביאו	אל	תכליתו.	

ההתערבות	השמיימית	בבריאה	ובהיסטוריה	תביא	את	העולם	לידיעת	ה’,	כפי	שהודגש	
בגאולת	מצרים:	ִויַדְעֶּתם	ִּכי	ֲאִני	ה’	ֱאֹלֵהיֶכם	ַהּמֹוִציא	ֶאְתֶכם	ִמַּתַחת	ִסְבלֹות	ִמְצָרִים14.	זה	
התחיל	בבריאה,	התקיים	באירועי	מצרים	ויימשך	במהלך	הגאולה	בעתיד.	זכר	הבריאה	

יחזק	את	הכרת	העם	ואמונתו	בגאולתו,	ויצילו	מאכזבה	וייאוש.

ב.	הבריאה	נעשתה	בדיבור,	הבורא	עומד	מחוץ	לעולם	ומעליו:	ִּכי	הּוא	ָאַמר	ַוֶּיִהי,	הּוא	
ִצָּוה	ַוַּיֲעֹמד15.	ישעיהו	נזהר	מהגשמה,	אך	תיאר	את	הבורא	בשורה	של	פעלים	נרדפים:	
“מדד”,	“תכן”,	“כל”,	ו”שקל”,	היוצרים	תחושה	של	אל	פעיל,	היורד	אל	המציאות	ומעורב	

וכן	שם	נ"ח	יא,	וס"א	יא.	אולי	זו	גם	משמעותו	של	תיאור	שפע	העצים	והארזים	העתידי:	ֶאֵּתן	ַּבִּמְדָּבר	 	9
ֶאֶרז	ִׁשָּטה	ַוֲהַדס	ְוֵעץ	ָׁשֶמן	ָאִׂשים	ָּבֲעָרָבה	ְּברֹוׁש	ִּתְדָהר	ּוְתַאּׁשּור	ַיְחָּדו,	מ"א	יט.	וירמיהו	ל"א	יא.

יחזקאל	ל"ו	לה. 	10
יחזקאל	מ"ז	יב. 	11
כוזרי	א'	יא-כה. 	12

להלן	מ"ב	נעמוד	על	משמעות	'הבריאה	המתחדשת'	בדבריו. 	13
שמות	ו'	ז. 	14

תהלים	ל"ג	ט. 	15
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	פרק	מ'ב.	ניחומים

בה.	אך	חזר	ושלל	כל	הגשמה	בשורה	של	שאלות	רטוריות	צפופות:	‘ִמי?’	המוכיחות	
שהבריאה	אפשרית	לשכינה	לבדה.	

הסופי	 את	 יצר	 האינסופי,	 מידה,	 לכל	 מעל	 שנמצא	 מי	 )יב(?	 ַמִים	 ְּבָׁשֳעלֹו	 ָמַדד	 ִמי	
המוגבל.	כך	הזהירו	חכמים	מכל	סוג	של	האנשה:	“משל	למלך	בשר	ודם	שהיו	לו	אלף	
אלפים	דינרי	זהב,	והיו	מקלסין	אותו	בשל	כסף,	והלא	גנאי	הוא	לו”16.		הנביא	רומם	את	
בביטוי:	 ומשתמשת	 משתפת	 שהתורה	 ובמקום	 האדם,	 ממושגי	 והבדילה	 האלוהות	
“ַנֲעֶׂשה	ָאָדם...”17,	המתאר	כיצד	נמלך	הבורא	בפמליא	שלו,	נזהר	מזה	הנביא	וטיהר	את	
תפיסתנו	מפירוש	פשטני:	“ֶאת	ִמי	נֹוַעץ	ַוְיִביֵנהּו...”	)יד(,	הבורא	אינו	זקוק	לעצה	ועזרה.	

סופי,	 לאין	 החומרי	 מן	 לעשות	 שצריך	 המחשבתי	 המעבר	 את	 הדגימו	 חסידים	 ג.	
‘ים	לעניים’,	קטן	 ‘ים	של	שלמה’.	הים	שעשה	שלמה	המלך	במקדש	הוא	 באמצעות	
ומוגבל,	כי	אין	ביכולת	האדם	ליצור	ים.	אבל	מנקודה	זו	של	הכרת	האדם	באפסותו,	הוא	

עשוי	לצמוח	ולהתחבר	אל	הים	הגדול:

...עשה	ים	המחזיק	מאה	וחמישים	מקווה	טהרה.	ולכאורה	ים	משמע	מים	שאין	
להם	סוף,	והרי	יש	להם	מדה?	אך	רגלי	השוורים	היו	חלולים,	והיו	מחוברים	
ובלתי	 וזהו	תכלית	הבעל	גבול,	כאשר	הוא	דבוק	במקורו	באין	סוף	 לתהום18.	

בעל	גבול19.

מצד	 קוטביות.	 תחושות	 האדם	 אצל	 יוצר	 היקום,	 ממדי	 גודל	 והבנת	 הבריאה	 תיאור	
אחד	היא	מרוממת	בעיניו	את	הבורא.	אך	מאידך	הבנת	סדרי	הגודל	של	אלפי	שנות	
האלוהית	 השלמות	 מול	 אפסותו.	 תחושת	 את	 ומגבירה	 האדם	 את	 מגמדת	 אור,	
מתבלטים	חסרונות	האדם,	קטנות	חכמתו,	כוחו	ושלטונו,	הפער	התהומי	המבדיל	בין	
הזמני,	הסופי,	לנצחי.	גם	התוצאה	יכולה	להיות	כפולה	וקוטבית,	העמקת	מוראו	מפני	
הבורא,	רתיעה	עמוקה	והתרחקות,	או	התבטלות	בהכנעה	ובאהבה,	שמסירה	את	כל	

המחיצות	ומאפשרת	דבקות,	קבלה,	ושאיבת	עצמה,	כוח,	ושמחה.

עם	ישראל	ניצב	בתוך	המציאות	החומרית,	אך	מתעלה	ממנה	ודבק	בשמים.	הוא	עומד	
בנקודת	החיבור	בין	השמיימי	לארצי:	

מדה,	 להם	 יש	 המים	 מדה.	 להם	 יש	 הדברים	 כל	 אבין:	 רבי	 אמר	 מדד?	 “מי	
יש	להם	מדה,	שנאמר:	ושמים	בזרת	 שנאמר:	מי	מדד	בשעלו	מים.	והשמים	
להם	 יש	 וההרים	 הארץ.	 עפר	 בשליש	 וכל	 שנאמר:	 מדה,	 לו	 יש	 והעפר	 תיכן.	
וגבעות	 שנאמר:	 מדה,	 להם	 יש	 והגבעות	 הרים.	 בפלס	 ושקל	 שנאמר:	 מדה,	

ברכות	ל"ג	ב. 	16
בראשית	א'	כו. 	17

ירושלמי	הובא	בתוס'	פסחים	ק"ט	ב. 	18
ר'	צדוק	הכהן	דובר	צדק	ח'. 	19

במאזנים.	כל	הדברים	יש	להם	מדה,	שנאמר:	במספר	במשקל	לכל20.	ומי	שאין	
לו	מספר	ולא	מדה	אלו	ישראל,	שאין	להם	מספר	ומדה,	שנאמר:	ְוָהָיה	ִמְסַּפר	

ְּבֵני	ִיְׂשָרֵאל	ְּכחֹול	ַהָּים,	מה	חול	הים	אין	לו	מדה,	כך	ישראל21.	

אין	 כן	 פי	 ִיָּסֵפר.	אף	על	 ְוֹלא	 ִיַּמד	 ֲאֶׁשר	ֹלא	 ִמְסַּפר...	 ְוָהָיה	 והיפוכו:	 הפסוק	אומר	דבר	
זו	סתירה,	החול	כה	שפל,	שכבר	אין	לו	שום	הגדרה	והוא	למעלה	מכל	מידה.	ישראל	
מכירים	באפסותם,	וככל	שהם	מתקטנים	הם	מפסיקים	לחצוץ	בפני	הופעת	השכינה,	
ַחִּיים	 ֱאֹלֵהיֶכם	 ַּבה’	 ַהְּדֵבִקים	 “ְוַאֶּתם	 בנצח:	 זוכים	לאחיזה	 ואחיזתם	בה	מעמיקה.	הם	

ֻּכְּלֶכם	ַהּיֹום”22.

	ְוֶאל	ִמי	ְתַדְּמיּוִני	ְוֶאְׁשֶוה	.	

אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי  ֶוה יֹאַמר ָקדֹוׁש: )כו( ׂשְ יּוִני ְוֶאׁשְ )כה( ְוֶאל ִמי ְתַדּמְ

יץ ּכַֹח  ם ִיְקָרא ֵמרֹב אֹוִנים ְוַאּמִ ׁשֵ ם ּבְ ר ְצָבָאם ְלֻכּלָ ה ַהּמֹוִציא ְבִמְסּפָ ָבָרא ֵאּלֶ

י ֵמְיהָֹוה  ָרה ַדְרּכִ ָרֵאל ִנְסּתְ ר ִיׂשְ ה ֹתאַמר ַיֲעקֹב ּוְתַדּבֵ ר: )כז( ָלּמָ ִאיׁש לֹא ֶנְעּדָ

ַמְעּתָ ֱאלֵֹהי עֹוָלם ְיהָֹוה  ִטי ַיֲעבֹור: )כח( ֲהלֹוא ָיַדְעּתָ ִאם לֹא ׁשָ ּפָ ּוֵמֱאלַֹהי ִמׁשְ

ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ לֹא ִייַעף ְולֹא ִייָגע ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו: 

ֹנֵתן	ַלָּיֵעף	ֹּכַח	
שתי	התחושות	האמורות	ביחס	לבריאה	הן	שתי	תחושות	היסוד	הקיומיות	שמלוות	
את	האדם	בחייו,	גדלות	וקטנות.	ושתיהן	קיימות	זו	בצד	זו,	אהבה	ויראה,	דחילו	ורחימו:	

“בשעה	שיתבונן	האדם	במעשיו	וברואיו	הנפלאים	הגדולים	ויראה	מהן	חכמתו	
שאין	לה	ערך	ולא	קץ,	מיד	הוא	אוהב	ומשבח	ומפאר	ומתאווה	תאווה	גדולה	
לידע	השם	הגדול,	כמו	שאמר	דוד	צמאה	נפשי	לאלוהים	לאל	חי,	וכשמחשב	
בריה	קטנה	 ויודע	שהוא	 ויפחד	 לאחוריו	 נרתע	 הוא	 מיד	 עצמן	 בדברים	האלו	
שפלה	אפלה,	עומדת	בדעת	קלה	מעוטה	לפני	תמים	דעות,	כמו	שאמר	דוד	כי	

אראה	שמיך	מעשה	אצבעותיך	מה	אנוש	כי	תזכרנו”23.

שתי	המגמות	הללו	מתחלקות	בין	ישראל	לעמים.	ישראל	מצפים	בהכנעה	להופעה	
של	גדולת	ה’,	ועל	כן	זכר	מעשה	הבריאה	ירומם	אותם,	ויוציאם	מאפילה	לתקווה:	ְׂשאּו	

עזרא	ח'	לד. 	20
במדבר	רבה	ב'	י"ז. 	21

דברים	ד'	ד. 	22
רמב"ם	יסודי	התורה,	ב'	ב'. 	23
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ָמרֹום	ֵעיֵניֶכם	ּוְראּו	ִמי	ָבָרא	ֵאֶּלה	ַהּמֹוִציא	ְבִמְסָּפר	ְצָבָאם	ְלֻכָּלם	ְּבֵׁשם	ִיְקָרא	ֵמֹרב	אֹוִנים	
ְוַאִּמיץ	ֹּכַח	ִאיׁש	ֹלא	ֶנְעָּדר	)כו(.	ֹנֵתן	ַלָּיֵעף	ֹּכַח	ּוְלֵאין	אֹוִנים	ָעְצָמה	ַיְרֶּבה	)כט(.	וראייה	זו	
ֶנְחְׁשבּו	לֹו	)יז(.	 ָוֹתהּו	 ֶנְגּדֹו	ֵמֶאֶפס	 ְּכַאִין	 עצמה	תשפיל	את	העמים	ותדכאם:	ָּכל	ַהּגֹוִים	
ַהּיֵׁשב	ַעל	חּוג	ָהָאֶרץ	ְוֹיְׁשֶביָה	ַּכֲחָגִבים	)כב(.	ַהּנֹוֵתן	רֹוְזִנים	ְלָאִין	ֹׁשְפֵטי	ֶאֶרץ	ַּכֹּתהּו	ָעָׂשה	

)כג(.	

הדברים	מצטלבים.	הבחורים	והנערים	החזקים	יתגלו	בחולשתם,	ודווקא	העייף	חסר	
האונים,	הצופה	לעזרתו	של	הקדוש	ברוך	הוא,	יזכה	להצליח	בדרכו	ויעשה	חיל:	ְוִיֲעפּו	
ְנָעִרים	ְוִיָגעּו	ּוַבחּוִרים	ָּכׁשֹול	ִיָּכֵׁשלּו.	ְוקֵֹוי	ה’	ַיֲחִליפּו	ֹכַח	ַיֲעלּו	ֵאֶבר	ַּכְּנָׁשִרים	ָירּוצּו	ְוֹלא	ִייָגעּו	

ֵיְלכּו	ְוֹלא	ִייָעפּו	)ל-לא(.

גם	הופעת	ה’	לעתיד	לבוא	היא	בעלת	השפעה	כפולה:	ִּכי	ִהֵּנה	ַהּיֹום	ָּבא	ֹּבֵער	ַּכַּתּנּור	ְוָהיּו	
ָכל	ֵזִדים	ְוָכל	ֹעֵׂשה	ִרְׁשָעה	ַקׁש	ְוִלַהט	ֹאָתם	ַהּיֹום	ַהָּבא	ָאַמר	ה’	ְצָבאֹות	ֲאֶׁשר	ֹלא	ַיֲעֹזב	ָלֶהם	
ֹׁשֶרׁש	ְוָעָנף.	ְוָזְרָחה	ָלֶכם	ִיְרֵאי	ְׁשִמי	ֶׁשֶמׁש	ְצָדָקה	ּוַמְרֵּפא	ִּבְכָנֶפיָה	ִויָצאֶתם	ּוִפְׁשֶּתם	ְּכֶעְגֵלי	

ַמְרֵּבק24.	

“אמר	)ריש	לקיש(	אין	גיהנם	לעולם	הבא	אלא	הקדוש	ברוך	הוא	מוציא	חמה	
מנרתיקה,	צדיקים	מתרפאין	בה,	ורשעים	נידונין	בה”25.

ה אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ~ ׂשְ
למושגים	 השוואה	 כל	 הוא,	 ברוך	 הקדוש	 של	 גדולתו	 על	 לעמוד	 יכול	 אינו	 אדם	 א.	
ְנִביֶאיָך	 ְּבַיד	 ְיַדְעִּתיָך.	 ְוֹלא	 ֲאַכְּנָך	 ֲאַדְּמָך	 ְרִאיִתיָך.	 האנושיים	מטעה:	“ֲאַסְּפָרה	ְכבֹוְדָך	ְוֹלא	

ְּבסֹוד	ֲעָבֶדיָך.	ִּדִּמיָת	ֲהַדר	ְּכבֹוד	הֹוֶדָך...	ִּדּמּו	אֹוְתָך	ְוֹלא	ְּכִפי	ֶיְׁשָך.	ַוַּיְׁשוּוָך	ְלִפי	ַמֲעֶׂשיָך”26.

על	כן	ביקש	ישעיהו	להתבונן	במעשיו:	ְׂשאּו	ָמרֹום	ֵעיֵניֶכם	ּוְראּו	ִמי	ָבָרא	ֵאֶּלה	ַהּמֹוִציא	
ְבִמְסָּפר	ְצָבָאם	ְלֻכָּלם	ְּבֵׁשם	ִיְקָרא	ֵמֹרב	אֹוִנים	ְוַאִּמיץ	ֹּכַח	ִאיׁש	ֹלא	ֶנְעָּדר	)כו(.	האדם	צריך	
לשאת	מבטו	אל	השמים,	אך	לא	להתפעל	מן	הכוכבים	עצמם,	אלא	מן	הגורם	המחולל	

אותם:	ּוְראּו	ִמי	ָבָרא	ֵאֶּלה.

ראיה	זו	מולידה	מסקנות	פילוסופיות:

ברא	 מי	 בדעתכם	 וראו	 עצומים	 נבראים	 שהם	 בככבים	 שיסתכלו	 להם	 “אמר	
אלה,	כי	ברואים	הם	ואינם	בוראים.	כי	יש	לאדם	להבין	בדרכי	החכמה	כי	העולם	
מחודש	וכיון	שיתברר	לו	שהעולם	מחודש	ידוע	שיש	לו	מחדש,	כי	אין	הדבר	
מחדש	עצמו.	והמחדש	לא	יתכן	להיות	אלא	אחד,	כמו	שיתברר	במופת	בדרכי	

החכמה.	אם	כן	הכוכבים	שהם	רבים	ברואים	הם	ולא	בוראים”27.	

מלאכי	ג'	יט-כ. 	24
נדרים	ח'	ב. 	25

שיר	הכבוד,	חסידי	אשכנז. 	26
רד"ק,	וראה	רבינו	בחיי	בראשית	א'	יח. 	27

ב.	אלא	שההתבוננות	בהדר	הטבע	וגדולת	היקום	מספקת	לאדם	רק	הבנה	חיצונית,	וזו	
עלולה	להיות	מסוכנת.	הסתמכות	האדם	על	עצמו,	ראייתו	והבנתו,	עלולות	להכשיל	
ַמְיָמה	 ַהּׁשָ ֵעיֶניָך	 א	 ִּתּׂשָ “ּוֶפן	 לשמים:	 העיניים	 נשיאת	 מפני	 הזהירה	 התורה	 אותו.	
ְוִנַּדְחָּת	ְוִהְׁשַּתֲחִויָת	ָלֶהם	 ַמִים	 ֶמׁש	ְוֶאת	ַהָּיֵרַח	ְוֶאת	ַהּכֹוָכִבים	ֹּכל	ְצָבא	ַהּׁשָ ְוָרִאיָת	ֶאת	ַהּׁשֶ

ַוֲעַבְדָּתם”28.	

הרבי	ר’	בונים	מפשיסחא	שאל	את	הרבי	מקוצק:

“מאין	לקח	ההתעוררות	שלו	לעבודת	השם?	והשיבו	מפסוק:	‘שאו	מרום	עיניכם	
וראו	מי	ברא	אלה’.	והשיב	לו:	הלוא	מזה	יכול	כל	אדם	ליקח	התעוררות,	אפילו	
אינו	יהודי.	והתעוררות	היהודי	צריכה	להיות	מיציאת	מצרים.	ודבריו	אלה	הם	
בכוזרי,	ששאל	לו	מלך	הכוזר:	מדוע	נאמר	אנכי	ה’	אלקיך	אשר	הוצאתיך	מארץ	
מצרים,	ולא	נאמר:	אשר	בראתי	שמים	וארץ,	שזה	יותר	פלא?	והשיב,	שמצד	
בריאת	שמים	וארץ	היו	הכל	שוים	כגרמני	ככושי,	ומה	שהקב”ה	מיחד	שמו	על	

ישראל	לבדם	שנא’	‘אלקיך’,	זהו	רק	מפאת	שהוציא	אותם	מארץ	מצרים”.	

כי	להתפעל	מראיית	דבר	תלוי	באיזה	לב	מביטים.	כי	מי	שיש	לו	לב	רע	לעולם	
ט(.	 )ו’	 תדעו	 ואל	 ראו	 וראו	 תבינו	 ואל	 שמוע	 שמעו	 כמ”ש:	 להיפוך,	 יראה	
ולראות	נכוחות	צריך	להיות	לו	מקודם	לב	זך	וישר.	וזה	השיגו	ישראל	ביציאתם	
ממצרים,	ורק	מאז	והלאה	יש	לפני	ישראל	דרך	ישר	לקחת	התעוררות	מבריאת	

שמים	וארץ29.	

ג.	התבוננות	בהדר	הטבע	יש	בה	גם	קושי	וסכנה.	אבל	בחסדי	שמים	נוצרה	דרך	ישירה	
אל	ה’,	ניתנה	תורה	לישראל.	ניתן	ביד	האדם	מסמך	אלוהי	שאותו	יכול	האדם	ללמוד	
פנימית	 חוויה	 לו	 יעניק	 התורה	 לימוד	 ובנפשו.	 בשכלו	 להכילו	 אמצעי,	 בלתי	 באופן	

ויחולל	בו	שינוי	אישיותי.

התבוננות	דרך	התורה	יש	לה	עדיפות	עקרונית	ומהותית.	היא	בונה	עולם	אמונה	שלם,	

דברים	ד'	יט. 	28
ה'אבני	נזר'	ביאר	את	דברי	חותנו	הרבי	מקוצק,	וחיבר	את	שתי	הראיות,	שם	משמואל,	בראשית,	 	29
תרע"ב.	"ובאמת	דברים	הללו	מוכרחים	מדברי	הנביא	עצמו	שדיבר	אל	ישראל	ואמר:	שאו	מרום	
עיניכם.	והנה	אברהם	אבינו	ע"ה	הוא	לקח	בראשונה	התעוררות	מחכמתו	הגדולה,	כבמדרש	)ריש	פ'	
לך(	שאמר:	תאמר	שהבירה	הזו	בלי	מנהיג?	ובזוה"ק	)ע"ח(	מפורש	עוד	יותר,	דהא	קוב"ה	יהב	ליה	
לאברהם	רוחא	דחכמתא	והוה	ידע	ומצרף	סטרי	דישובי	עלמא	כו',	ובמדרש	)פ'	ס"א(	אב	לא	למדו	
ורב	לא	הי'	לו	אלא	שתי	כליותיו	נובעות	חכמה.	אך	לאו	כל	אדם	זוכה	לכך	שלא	תיהפך	חכמתו	לרועץ,	
וע"ז	נאמר	)משלי	י"ז(	למה	זה	מחיר	ביד	כסיל	לקנות	חכמה	ולב	אין.	אך	אנחנו	בני	ישראל	שהוציאנו	
מארץ	מצרים	שהיא	מעבה	החומר	וע"י	הספירה	נהפכו	כל	תשוקות	וחמדות	עוה"ז	להשתוקקות	
להדבק	בשם	ה',	אז	קרבנו	לפני	הר	סיני	ונתן	לנו	את	תורתו	שבה	נכללים	כל	חכמה	וכל	מדע,	ומאז	
והלאה	כל	הדבק	בהש"י	ושומר	מצוותיו	בכל	לב,	הוא	יכול	להסתכל	וליקח	התעוררות	מפאת	השכל	
כמ"ש	הרמב"ם	)פ"ב	מה'	יסודי	התורה(	"והיאך	הוא	הדרך	לאהבתו	ויראתו?	בשעה	שיתבונן	האדם	

במעשיו	וברואיו	הנפלאים	וכו'".
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העומד	על	רגליו	שלו,	עולם	שאינו	תלוי	במציאות,	ואף	יכול	לעמוד	מולה:

ההלכה.	 של	 לעולה	 המציאות	 השתעבדות	 הוא	 ההלכה	 איש	 של	 “האידיאל	
ברם,	כל	זמן	שאין	שאיפה	זו	נהפכת	לעובדה	קבועה	ומסוימת,	אין	איש	ההלכה	
ובניגוד	 והאידיאליות,	 הריאליות	 בהתנגשות	 כלל	 מהרהר	 הוא	 ואין	 מתייאש,	
בועט	 ואינו	 בדרכו	 הוא	 הולך	 והחיים.	 הדין	 ובין	 והמעשה	 בין	ההלכה	 השולט	

בגורלו	ומזלו”30.	

את	 ומעדיף	 התורה,	 לימוד	 פני	 על	 עיניו	 ממראה	 ההתלהבות	 את	 המקדים	 כן,	 ועל	
ההתפעלות	על	ההכרה,	עליו	נאמר:	

“המהלך	בדרך	ושונה	ומפסיק	ממשנתו,	ואומר:	מה	נאה	אילן	זה,	ומה	נאה	ניר	
זה,	מעלה	עליו	הכתוב	כאילו	מתחייב	בנפשו”31.	

תפיסה	 ביטא	 אלא	 ממנה,	 חשש	 ולא	 בטבע,	 ההתבוננות	 על	 ויתר	 לא	 הנביא	 אולם	
מאחדת,	המחברת	שמים	וארץ:	ְׂשאּו	ָמרֹום	ֵעיֵניֶכם	ּוְראּו	ִמי	ָבָרא	ֵאֶּלה.	אפשר	לעשות	

את	ההתגלות	האלוהית	במציאות,	לדרך	מרכזית	אל	האמונה:	

“צריך	להראות	את	הדרך	איך	נכנסים	אל	הטרקלין	-	דרך	השער.	השער	הוא	
ופרח,	 צמח	 בכל	 ורחש,	 חי	 בכל	 והדרו,	 יופיו	 בכל	 בעולם	 המתגלה	 האלוקות	
בכל	גוי	וממלכה,	בים	וגליו,	בשפרירי	שחק	ובהדרת	המאורות,	בכשרונות	כל	
שיח,	ברעיונות	כל	סופר,	בדמיונות	כל	משורר	ובהגיונות	כל	חושב,	בהרגשת	כל	

מרגיש	ובסערת	גבורה	של	כל	גיבור”32.

הבעיה	של	ההלך	היא	שהוא	“מפסיק	ממשנתו”,	הוא	מפריד	בין	העולמות,	בין	התורה	
והטבע.	האילן	והניר	לא	קשורים	בתודעתו	אל	התורה	שהוא	לומד.	אילו	היה	מחבר	את	
הדברים,	לא	הייתה	זו	הפסקה	אלא	המשך	הלימוד.	אילו	היה	רואה	ביקום	לא	רק	את	
מעשי	ה’,	אלא	כביכול	משהו	ממנו	עצמו,	היו	שתי	הדרכים	מתמזגות,	הוא	היה	מברך	

את	ברכת	האילנות:	

אילן	 נאה	 “מה	 הזה.	 הנוי	 של	 גילויו	 את	 האדם	 תופס	 התורה	 שפע	 “מתוך	
זה”,	המופיע	כולו	בתורה	ועל-ידה,	שהיא	גם	כולה	“עץ	חיים	למחזיקים	בה”.	
הנוי	 אותו	 אל	 הנפרדת	 פנייתו	 זה	מסתלפת	 חיוניותו	ממקור	שפע	 בהפסקת	
והרי	הוא	מתחייב	בה	בעצמה,	ברוממות	הנוי	בנפשו,	בנפשו	 מחוסר-החיים,	
החיה	וברוחו	האומללה.	בשייכות	דבקותו	הקיימת	ועולה	אל	אותו	מקור	שפע	
-	מתגלה	כל	הודו	והדרו	של	הנוי	הזה,	והוא	מתמלא	תהילת	מלכו	של	עולם,	

“אשר	ברא	בריות	טובות	ואילנות	טובות	להנות	בהם	בני	אדם”33.

הרב	סולוביצ'יק	"איש	ההלכה",	35. 	30
אבות	ג'	ח'. 	31

אורות,	קיט,	זרעונים	א',	ראה	עין	אי"ה	ח"א	124. 	32
הרצי"ה,	לנתיבות	ישראל,	נויו	של	אילן. 	33

באמצעותו	 הגדירו	 אלא	 הפסוק,	 של	 הפשטני	 בפירוש	 הסתפקו	 לא	 הסוד	 אנשי	 ד.	
את	מהות	העיון	האנושי.	ר’	שמעון	בר	יוחאי34	הסביר	את	ההבדל	שבין	ה’מי’	ל’אלה’.	
הנקודה	בה	מתחיל	הקדוש	ברוך	הוא	להתגלות	היא	כה	דקה	ומופשטת	עד	שקשה	
יכולים	להתבונן	בו,	ב”מי”,	שכן	“אל	מי	 לכנותה	בשם,	אלא	רק	לשאול:	“מי”?	איננו	
תדמיוני	ואשוה”.	לעומת	זאת	על	הפרטים,	על	הכוכבים,	אפשר	להצביע	ולומר	“אלה”.	
כן	 על	 יודעים,	 בעגל	חשבו	שהם	 ‘ֵאֶּלה’.	החוטאים	 ָבָרא	 ‘ִמי’	 ּוְראּו	 ֵעיֵניֶכם	 ָמרֹום	 ְׂשאּו	
לא	שאלו	“מי”,	אלא	אמרו:	“אלה	אלהיך	ישראל	אשר	העלוך	מארץ	מצרים”35.	אך	אי	
אפשר	להסתפק	ב”אלה”,	על	האדם	להתאמץ	לשאת	את	עיניו,	לראות	את	ה”מי”,	כיצד	
אל	 ה”אלה”	מתחברות	 אותיות	 כאשר	 “אלה”.	 נוצרו	 הזאת	 מנקודת	המקור	העלומה	
ויוצרות	את	שמו	של	הקדוש	ברוך	הוא	-	“אלהים”.36	כך	 ה”מי”,	מצטרפות	האותיות	
נוצר	המשכן,	מקום	השראת	השכינה,	ובאה	הכפרה	לחטא	העגל.	מן	המשכן	למדנו	
שהעולם	המעשי,	עולם	ה”אלה”	והיצירה,	כאשר	הוא	בא	בציווי	ה’,	אין	בו	פסול,	אדרבה	
נובעות	 העולם,	 את	 הבונות	 המלאכות	 כל	 עליון.	 רוחני	 לעולם	 ביטוי	 משמש	 הוא	
ממלאכת	הקודש	של	המשכן.	ועל	כן	אפשר	ללמוד	מהמילה	“אלה”	)בגימטרייה	ל”ט(	
את	מלאכות	השבת:	“אלה	הדברים	וגו’	ששת	ימים	תעשה	מלאכה,	דברים,	הדברים,	

אלה	הדברים,	אלו	שלשים	ותשע	מלאכות	שנאמרו	למשה	בסיני”37.

יותר	משהיא	מלמדת	על	השכינה	היא	מלמדת	לאן	הארץ	יכולה	 ה.	ראיית	הכוכבים	
לזרעו:	 נעשים	משל	 הכוכבים	 וראה	את	 ולהגיע.	אברהם	הביט	השמימה,	 להתרומם	
ַמְיָמה	ּוְסֹפר	ַהּכֹוָכִבים	ִאם	ּתּוַכל	ִלְסֹּפר	ֹאָתם	ַוֹּיאֶמר	 ַוּיֹוֵצא	ֹאתֹו	ַהחּוָצה	ַוֹּיאֶמר	ַהֶּבט	ָנא	ַהּׁשָ
לֹו	ֹּכה	ִיְהֶיה	ַזְרֶעָך38.	ישראל	נמצאים	בארץ,	אך	דווקא	התבטלותם	אל	השכינה	מרוממת	

אותם	למעלה,	והם	נעשים	ככוכבי	השמים.

את	 גם	 אלא	 הכוכבים	 של	 המספרי	 ריבויים	 את	 רק	 לא	 זה	 במשל	 הוסיף	 ישעיהו	
ִיְקָרא.	הקריאה	בשם	מגלה	את	אהבתו	 ְלֻכָּלם	ְּבֵׁשם	 ְצָבָאם	 ְבִמְסָּפר	 איכותם,	ַהּמֹוִציא	
היא	מבליטה	את	 ואת	היחס	האישי	החיובי	של	הבורא	אל	הבריות.	 לעולמו,	 ה’	 של	

זוהר	ח"א	א'	ב. 	34
שמות	ל"ב	ד. 	35

"מי"	 וב"אלה"	שתי	התבוננויות	במהלך	ההיסטוריה.	 ב"מי"	 ולראות	 זה	הלאה	 קו	 אפשר	להמשיך	 	36
גם	 )המכונה	 משה	 בשלהם.	 הפועלים	 הבריות	 הם	 "אלה"	 בחוטים,	 המושך	 העליון,	 הצופה	 הוא	
"אלהים",שמות	ד'	טז(,	קשר	בין	ה'מי'	ל'אלה',	ואז	ה'	נזכר	בישראל	וראה	בצרתם.	פרעה	הכריז	"מי	
ה'	אשר	אשמע	בקלו"	)ה'	ב(	וכפר	בקשר	שבין	ה'מי'	ל'אלה',	ואז	ירד	ה'מי'	אל	תוך	ה'אלה',	והתגלה	
בעצמו:	"אני	ולא	מלאך,	אני	ולא	שרף",	והוציא	את	בני	ישראל	ממצרים.	המציאות	עתידה	לגלות	
את	שורשה	ומקורה	הנסתר	והעליון.	אז	יתקיים:	"הנה	אלה	מרחוק	יבאו	והנה	אלה	מצפון	ומים	
ואלה	מארץ	סינים",	הרחוקים	יתקבצו	וישובו	אל	מקומם.	חלקי	המציאות	הרחוקים	מן	הפנימיות,	
יגלו	לבסוף	את	מקורם	ומקומם	ב"מי"	הנסתר.	הכתוב	מאחד	את	ה"מי"	עם	ה"אלה":	"מי	אלה	כעב	

תעופינה	וכיונים	אל	ארבותיהם",	לכל	יונה	יש	שורש,	אליו	היא	שבה	בנאמנות.
שבת	ע'	א. 	37

בראשית	ט"ו	ה. 	38
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של	 אופיים	 את	 מטשטשת	 כללית	 ראייה	 לפניו.	 וחביבותם	 הכוכבים	 של	 איכותם	
הפרטים,	קריאתם	בשם	עושה	את	ההפך,	היא	מגדירה	את	הפרט,	מחשיבה	אותו,	ואת	

ערכו	כשהוא	לעצמו.	

חכמים	העמיקו	נקודה	זו	ביחס	לישראל.	ספר	שמות	פותח	את	הדיון	במהות	הגלות	
והגאולה.	קריאת	השבטים	בשמותם	בשעה	זו,	הופכת	את	הצרה	להצלה,	וכמו	במשל	

הכוכבים,	לתנועה	של	אהבה:	

“ואלה	שמות	בני	ישראל	-	אע”פ	שמנאן	בחייהן	בשמותן	חזר	ומנאן	במיתתן	להודיע	
חבתן	שנמשלו	לכוכבים	שמוציאן	ומכניסן	במספר	ובשמותם	שנא’:	המוציא	במספר	

צבאם	לכולם	בשם	יקרא”39.	

ְוקֵֹוי	ה’	ַיֲחִליפּו	ֹכַח.	5

ה: )ל( ְוִיֲעפּו ְנָעִרים ְוִיָגעּו ּוַבחּוִרים  )כט( ֹנֵתן ַלָּיֵעף ּכַֹח ּוְלֵאין אֹוִנים ָעְצָמה ַיְרּבֶ

ִרים ָירּוצּו ְולֹא ִייָגעּו  ׁשָ ּנְ לּו: )לא( ְוקֵֹוי ְיהָֹוה ַיֲחִליפּו כַֹח ַיֲעלּו ֵאֶבר ּכַ ׁשֵ ׁשֹול ִיּכָ ּכָ

ֵיְלכּו ְולֹא ִייָעפּו:

את	הדימוי	לנשרים	אפשר	להסביר	בכמה	אופנים:

א.	עוף	גדול	אינו	יכול	לעוף	באמצעות	חתירה	בכנפיו,	הדורשת	אנרגייה	רבה	מדי.	אבל	
כנפיו	הארוכות	והרחבות,	הן	בעלות	כח	עילוי	רב,	והוא	מנצל	את	זרמי	האוויר	החמים	
העולים	מן	הקרקע	כלפי	מעלה	)טרמיקות(,	ומצליח	לדאות	על	גלי	האוויר	בלי	להניע	
היא	 הנשר	 דאיית	 גדולים.	 למרחקים	 דאייה	 לו	 מאפשר	 זה	 חסכני	 ריחוף	 כנפיו.	 את	
אפוא	דוגמא	לתעופה	ללא	מאמץ,	ובדומה	לה	יזכו	קווי	ה’	לרוץ	וללכת	בלא	לאבד	כוח	

בדרך	לשווא,	בלי	יגיעה	ועייפות.

ב.	אפשר	לתלות	את	הדימוי	בהתחדשות	הנוצות	באברת	הנשר.	התחלפות	מתמדת	
זו,	היא	סם	החיים,	היא	סוד	‘החלפת	הכוח’,	המקנה	לו	את	יכולת	התעופה	לאורך	זמן.	

ג.	מסורת	אגדית	מדברת	על	התחדשת	הנוצות	בדרך	נס	מעין	תחיית	המתים:	

“הנשר	יעלה	לעשר	שנים	גבוה	מאד	על	פני	רקיע	השמים,	ויקרב	לחום	האש	
לימי	 וישוב	 ויעלה	אבר	 כן,	 ויתחדש	אחר	 וימרט	 לים	מרוב	חומו,	 ויפיל	עצמו	
בים	 ויפול	 כמנהגו	 יעלה	 המאה	 ובשנת	 מאה,	 עד	 שנים	 עשר	 כל	 וכן	 עלומיו.	

וימות”40.	

רש"י	שמות	א'	א. 	39
רד"ק	)מ'	ל"א(	מביא	מסורת	בשם	רס"ג.	אלא	שתהליך	מיוסר	ומופלא	זה	אינו	תואם	את	הקלות	 	40

והפשטות	שבתיאור	'ַיֲעלּו	ֵאֶבר	ַּכְּנָׁשִרים'.

“כנשר	הזה	שמחדש	 ְנעּוָרְיִכי.	 ַּכֶּנֶׁשר	 ִּתְתַחֵּדׁש	 זו:41	 זו	בצד	 שתי	האפשרויות	מוזכרות	
כנפיו	ונוצה	משנה	לשנה,	ויש	מדרש	אגדה	על	מין	נשר	שכשמזקין	חוזר	לנערותו”42.

חכמים	ראו	בדימוי	הזה	לא	רק	תוספת	הרווחה	ומרגוע,	אלא	צורך	חיוני	בסיסי.	חיות	
הנשר	ועצמתו	כה	עזות,	שהיא	יכולה	לשמש	כאלטרנטיבה	למציאות.	כאשר	העולם	
יגיע	אל	סופו,	יתמוטט	ויחרב,	ועולם	חדש	ייבנה,	מה	יקרה	אז	עם	הצדיקים?	הם	יזכו	
לכנפיים	ובעזרתם	יוכלו	לשוט	על	פני	המים	)תהו	ובוהו(,	במין	עולם	אוטונומי	משלהם,	

ישרדו	את	החורבן	ויעברו	מעולם	לעולם	בלי	קרקע	לרגליהם.	

שנאמר:	 עולמו,	 את	 בהן	 לחדש	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 שעתיד	 שנים	 אותן	 תאמר	 “ואם	
ונשגב	ה’	לבדו	ביום	ההוא,	צדיקים	מה	הן	עושין?	הקדוש	ברוך	הוא	עושה	להם	כנפים	
נירא	בהמיר	ארץ	במוט	הרים	בלב	 כן	לא	 כנשרים	ושטין	על	פני	המים,	שנאמר:	על	
ימים.	ושמא	תאמר	יש	להם	צער?	תלמוד	לומר:	וקווי	ה’	יחליפו	כח	יעלו	אבר	כנשרים,	

ירוצו	ולא	ייגעו	ילכו	ולא	ייעפו”43.	

קיום	 של	 מצב	 ובאיזה	 הדברים	 משמעות	 את	 יודעים	 אנו	 אין	 שהרי	 במשל,	 מדובר	
יהיו	הצדיקים.	הכתוב	מדבר	על	עצמת	הצדיקים	וקלות	מצעדם	בעולם	הזה,	ואם	יש	
בו	גם	רמז	לפתרון	לעולם	הבא,	בוודאי	יש	בו	מתכון	כיצד	לשרוד	משברים	רוחניים	
ומעברים	חדים,	מעולם	רוחני	אחד	למשנהו,	כאן	ועכשיו.	כל	אדם	עובר	בעולמו	הרוחני	
והמוסרי	שלב	של	מלחמה	בכוחות	מנוגדים	ומאבק	פנימי	כדי	להגיע	לכיבוש	המידות	
ושליטה	בהם.	אך	ממצב	זה	הוא	מבקש	לעבור	למצב	של	שלמות	והרמוניה,	בו	רגלו	
תדרוך	במישור.	תנועה	זו	הלוך	וחזור	קשה,	אפשר	ליפול	באמצע,	היא	דורשת	כנפיים	
רחבות	ושימוש	נבון	בכוחות,	לא	לבזבזם	בפעילויות	סרק,	כדי	שיאפשרו	לו	להמשיך	

ולהתקדם.	

העליה	המעולה	בחיי	המוסר	היא	ההתיצבות	הישרת	בכל	הכחות,	“רגלי	עמדה	
במישור”,	ההתאמה	המפוארה	של	כל	נטיות	החיים,	עד	שהשכל	העליון	נמצא	
ענפיו	 הם	 הרי	 לו	 מתחת	 אשר	 וכל	 כולם,	 החיים	 סכום	 של	 עליון	 גלוי	 בתור	
ולעבודתו	 לרצונו,	 מוכנים	 עליו,	 ומתרפקים	 אליו	 שבים	 ממנו,	 המתפשטים	
כסופה	ירדופו,	וכל	המהלכים	הטבעיים	של	הנפשיות	והגופניות	מוארים	הם	
באור	עליון	ובמהות	הקדש	המנצח,	המלא	הוד	ויפעת	קדשים	של	זיו	ההשכלה	
הטהורה	המאירה	באור	חכמה	ודעת	יסודית.	התוכן	הזה	עומד	למעלה	למעלה	
ורעיון	 דעה	 להסיח	 או	 פנימיות,	 מלחמות	 לאסור	 המוכרח	 המוסרי	 מהאופי	
ממהותו	הטבעית	ומכל	תפקידיו,	אשר	אז	המוסר	מוסר	צולע	הוא,	מיסר	מסוכן	

רש"י	תהילים	ק"ג	ה. 	41
אגדה	זו	מופיעה	בבראשית	רבה	י"ט,	וקושרת	את	הנשר	לאגדת	עוף	החול	)הפניקס(:	ָוֹאַמר	ִעם	ִקִּני	 	42
ָיִמים"	)איוב	כ"ט	יח(.	"עוף	ושמו	חול	ולא	נקנסה	עליו	מיתה,	שלא	טעם	מעץ	 ְוַכחֹול	ַאְרֶּבה	 ֶאְגָוע	

הדעת	ולבסוף	אלף	שנה	מתחדש	וחוזר	לנערותו".
סנהדרין	צ"ב	ב. 	43
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לנפילה	למהמורות.	על	כן	האידיאליות	של	העין	הצופיה	של	המוסר	העליון,	
בפנימיותו	 החיים	 הופעת	 היש,	 כל	 התגלות	 התוכן,	 כל	 העלאת	 היא	 לפחות,	
וכל	מקיפיו.	היא	אמנם	כלולה	בתוך	המערכה	העליונה,	מערכת	הקודש,	שהיא	
התמימות	 התם,	 תוכן	 והיא	 מוסריים,	 ערכים	 לכל	 ממעל	 עולה	 כבר	 באמת	
יושר	 השכל,	 יושר	 ההופעות,	 מכל	 וקיצוץ	 פיסוק	 דופי	 בה	 שאין	 השלמה,	
יושר	 יושר	ההופעה,	 יושר	הבשר,	 יושר	הטבע,	 יושר	הרוח,	 יושר	הרגש,	 הלב,	
והעינים	 תחתיות,	 ומכל	 מרומים	 מכל	 אז	 דובר	 חיים	 אלהים	 וקול	 ההקשבה.	
למישרים	חוזות	והמעוף	מתחת	לרום	הוא	תדירי,	והחזרה	חלילה	בשביל	הופעה	
“הקב”ה	 ובטוחה.	 קלה	 תדירית,	 ג”כ	 היא	 והתממה,	 העלאה	 בשביל	 והארה,	
עושה	להם	)לצדיקים(	כנפים	כנשרים	ושטים	על	פני	המים,	שנאמר	על	כן	לא	
צער	תלמוד	 להם	 יש	 ושמא	תאמר	 ימים,	 בלב	 הרים	 במוט	 בהמיר	ארץ	 נירא	
ייעפו”.	 ייגעו,	ילכו	ולא	 לומר	וקוי	ד’	יחליפו	כח	יעלו	אבר	כנשרים,	ירוצו	ולא	
בפרטיות	מתגלה	חזון	העולמים	בכל	תקופה	שהקב”ה	מחדש	בה	את	עולמו,	
שהכל	לקוח	הוא	מאלף	השנים	של	ההחרבה	הכללית,	שענפיה	מתפשטים	בכל	
עת	אשר	תחיל	ארץ	ותנוע,	“יהמו	יחמרו	מימיו	ירעשו	הרים	בגאותו	סלה,	נהר	
פלגיו	ישמחו	עיר	אלהים	קדוש	משכני	עליון,	אלהים	בקרבה	בל	תמוט,	יעזרה	

אלהים	לפנות	בקר”44.

ב(	משפט	העמים

	ִמי	ֵהִעיר	ִמִּמְזָרח		.	

ו  ַיְחּדָ רּו  ְיַדּבֵ ָאז  ׁשּו  ִיּגְ כַֹח  ַיֲחִליפּו  ים  ּוְלֻאּמִ ִאִּיים  ֵאַלי  ַהֲחִריׁשּו  )א(  פרק מ"א 

ּגֹוִים  ְלָפָניו  ן  ִיּתֵ ְלַרְגלֹו  ִיְקָרֵאהּו  ֶצֶדק  ְזָרח  ִמּמִ ֵהִעיר  ִמי  )ב(  ִנְקָרָבה:  ט  ּפָ ׁשְ ַלּמִ

אורות,	ישראל	ותחייתו	י"ג.	אפשר	להדגים	זאת	ולדרוש	עפ"ז	את	מאמר	חכמים	)בראשית	רבה	פ"ד	 	44
ג'(.	"א"ר	אחא:	בשעה	שהצדיקים	יושבים	בשלוה	ומבקשים	לישב	בשלוה	בעולם	הזה,	השטן	בא	
ומקטרג,	אמר:	לא	דיין	שהוא	מתוקן	להם	לעולם	הבא,	אלא	שהם	מבקשים	לישב	בשלוה	בעולם	
הזה?	תדע	לך	שהוא	כן	יעקב	אבינו	ע"י	שבקש	לישב	בשלוה	בעוה"ז	נזדווג	לו	שטנו	של	יוסף,	וישב	

יעקב".	

יעקב	יצא	'וידו	אוחזת	בעקב	עשו',	דרכו	היא	דרך	המאבק.	אך	כאשר	התגבר	על	שרו	של	עשו		זכה	 	
לשם	חדש	–	ישראל,	השורר,	שולט	ומנהיג	את	כל	הכוחות.	שאיפת	הצדיקים	לישב	בשלווה	היא	
שאיפה	לשלמות	ודבקות	מלאה,	לעלות	ממדרגת	"הכובש"	למדרגת	"הישר"	)ראה	שמונה	פרקים	
פ"ו	ומאמר	הדור(.	שלווה	אינה	מצב	סטאטי	של	קיפאון	אלא	מדרגה	של	שלמות	והרמוניה.	כאשר	
כוחות	 עוד	 שיש	 מתברר	 יוסף.	 של	 רוגזו	 עליו	 קפץ	 כאן	 אך	 יחד.	 מתאחדים	 השונים	 הכוחות	 כל	

שצריך	לתקן,	ועליו	לחזור	ולהתמודד	עם	הרע	שבעולם.	

לֹום אַֹרח  ֵפם ַיֲעבֹור ׁשָ ּתֹו: )ג( ִיְרּדְ ף ַקׁשְ ַקׁש ִנּדָ ָעָפר ַחְרּבֹו ּכְ ן ּכֶ ּוְמָלִכים ַיְרּדְ ִיּתֵ

ה קֵֹרא ַהּדֹרֹות ֵמרֹאׁש ֲאִני ְיהָֹוה ִראׁשֹון ְוֶאת  ַרְגָליו לֹא ָיבֹוא: )ד( ִמי ָפַעל ְוָעׂשָ ּבְ

ַאֲחרִֹנים ֲאִני הּוא: )ה( ָראּו ִאִּיים ְוִייָראּו ְקצֹות ָהָאֶרץ ֶיֱחָרדּו ָקְרבּו ַוֶּיֱאָתיּון: )ו( 

ַמֲחִליק  צֵֹרף  ֶאת  ָחָרׁש  ַוְיַחֵּזק  )ז(  ֲחָזק:  יֹאַמר  ּוְלָאִחיו  ַיְעזֹרּו  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש 

ֶבק טֹוב הּוא ַוְיַחְּזֵקהּו ְבַמְסְמִרים לֹא ִיּמֹוט: ַעם אֵֹמר ַלּדֶ יׁש ֶאת הֹוֶלם ּפָ ּטִ ּפַ

הנבואה	עוסקת	במשפטם	של	אומות	העולם45,	אלה	שהשתכרו	מן	הכוח	שניתן	להם,	
וסברו	שהשלטון	בעולם	נמסר	להם	ולאלוהיהם.	השכינה	תניע	את	האיש	מן	המזרח	

)א-ז(	ומצפון	מזרח	)כא-כט(,	ותביאו	להכניע	את	הגויים	והמלכים.

משפט	האומות	מופיע	פה	פעמיים.	

א.	בתחילת	הפרק:	ַהֲחִריׁשּו	ֵאַלי	ִאִּיים	ּוְלֻאִּמים	ַיֲחִליפּו	ֹכַח	ִיְּגׁשּו	ָאז	ְיַדֵּברּו	ַיְחָּדו	ַלִּמְׁשָּפט	
ּוְמָלִכים	 ְלָפָניו	ּגֹוִים	 ִיֵּתן	 ְלַרְגלֹו	 ִיְקָרֵאהּו	 ֶצֶדק	 ִמִּמְזָרח	 ֵהִעיר	 ִמי	 ִנְקָרָבה	)א(.	תשובת	ה’:	
ַיְרְּד	ִיֵּתן	ֶּכָעָפר	ַחְרּבֹו	ְּכַקׁש	ִנָּדף	ַקְׁשּתֹו.	ִיְרְּדֵפם	ַיֲעבֹור	ָׁשלֹום	ֹאַרח	ְּבַרְגָליו	ֹלא	ָיבֹוא.	ִמי	ָפַעל	
ְוָעָׂשה	ֹקֵרא	ַהֹּדרֹות	ֵמֹראׁש	ֲאִני	ה’	ִראׁשֹון	ְוֶאת	ַאֲחֹרִנים	ֲאִני	הּוא	)ב-ד(.	ותגובת	הגויים:	

ָראּו	ִאִּיים	ְוִייָראּו	ְקצֹות	ָהָאֶרץ	ֶיֱחָרדּו	ָקְרבּו	ַוֶּיֱאָתיּון	)ה(.

הם	 )כא(.	 ַיֲעֹקב	 ֶמֶלְך	 ֹיאַמר	 ֲעֻצמֹוֵתיֶכם	 ַהִּגיׁשּו	 ה’	 ֹיאַמר	 ִריְבֶכם	 ָקְרבּו	 בסוף	הפרק:	 ב.	
מוזמנים	להגיש	את	עצומותיהם.	וגם	שם	מופיעים	כתשובה	אותם	שני	טיעונים:	הנעת	
ְוָיֹבא	 ִיְקָרא	ִבְׁשִמי	 ַוַּיאת	ִמִּמְזַרח	ֶׁשֶמׁש	 הגואל	מצפון,	וההגדה	מראש:	ַהִעירֹוִתי	ִמָּצפֹון	
ְסָגִנים	ְּכמֹו	ֹחֶמר	ּוְכמֹו	יֹוֵצר	ִיְרָמס	ִטיט.	ִמי	ִהִּגיד	ֵמֹראׁש	ְוֵנָדָעה	ּוִמְּלָפִנים	ְוֹנאַמר	ַצִּדיק	ַאף	
ֵאין	ַמִּגיד	ַאף	ֵאין	ַמְׁשִמיַע	ַאף	ֵאין	ֹׁשֵמַע	ִאְמֵריֶכם	)כה-כו(.	הקדוש	ברוך	הוא	מחולל	את	
מהלך	ההיסטוריה,	מלכי	בשר	ודם	נתונים	בה	וקשורים	במסגרתה	ואינם	יכולים	לחרוג	

מן	התכנית	השמיימית.	

ה’	 לישראל:	 ועידוד	 הרגעה	 דברי	 ובהם	 שירים,	 שלושה	 באים	 )ח-כ(	 הפרק	 באמצע	
ייכלו	)ח-יג(.	תולעת	יעקב	תיהפך	למורג	שידוש	את	 מחזיק	בימין	ישראל	ואויביהם	

הגויים	)יד-טז(.	ישראל	עניים	וצמאים	למים,	וה’	יפריח	למענם	את	המדבר	)יז-כ(.	

ַאְבָרָהם	ֹאֲהִבי.	2

ר  יָך ֶזַרע ַאְבָרָהם אֲֹהִבי: )ט( ֲאׁשֶ ַחְרּתִ ר ּבְ י ַיֲעקֹב ֲאׁשֶ ָרֵאל ַעְבּדִ ה ִיׂשְ )ח( ְוַאּתָ

ייערכו	לפני	ריבונו	של	עולם.	משפט	האומות	האמור,	ומנגד	משפטם	של	ישראל	 שני	משפטים	 	45
המדוכאים,	המתלוננים	שלא	נעשה	עמם	משפט:	"ָלָּמה	ֹתאַמר	ַיֲעֹקב	ּוְתַדֵּבר	ִיְׂשָרֵאל	ִנְסְּתָרה	ַדְרִּכי	

ֵמה'	ּוֵמֱאֹלַהי	ִמְׁשָּפִטי	ַיֲעבֹור"	)מ'	כז(.
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יָך  ַחְרּתִ ה ּבְ י ַאּתָ יָך ִמְקצֹות ָהָאֶרץ ּוֵמֲאִציֶליָה ְקָראִתיָך ָואַֹמר ְלָך ַעְבּדִ ֶהֱחַזְקּתִ

יָך  ְצּתִ י ֲאִני ֱאלֶֹהיָך ִאּמַ ע ּכִ ּתָ ׁשְ ָך ָאִני ַאל ּתִ י ִעּמְ יָרא ּכִ יָך: )י( ַאל ּתִ ְולֹא ְמַאְסּתִ

ְך  ֱחִרים ּבָ ְלמּו ּכֹל ַהּנֶ יִמין ִצְדִקי: )יא( ֵהן ֵיבֹׁשּו ְוִיּכָ יָך ּבִ ַמְכּתִ יָך ַאף ּתְ ַאף ֲעַזְרּתִ

ֶתָך ִיְהיּו  י ַמּצֻ ם ְולֹא ִתְמָצֵאם ַאְנׁשֵ ַבְקׁשֵ י ִריֶבָך: )יב( ּתְ ִיְהיּו ְכַאִין ְויֹאְבדּו ַאְנׁשֵ

י ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַמֲחִזיק ְיִמיֶנָך ָהאֵֹמר  ָך: )יג( ּכִ י ִמְלַחְמּתֶ ְכַאִין ּוְכֶאֶפס ַאְנׁשֵ

יָך: יָרא ֲאִני ֲעַזְרּתִ ְלָך ַאל ּתִ

שתי	תשובותיו	של	ה’	אל	האומות	מתארות	גל	העולה	על	הארץ	ובראשו	איש,	הגל	
שוטף	אותה	והופך	את	סדריה	וממלכותיה.	פעם	גל	מן	המזרח:	ִמי	ֵהִעיר	ִמִּמְזָרח	ֶצֶדק	
ִיְרְּדֵפם	 ַקְׁשּתֹו.	 ִנָּדף	 ְּכַקׁש	 ַחְרּבֹו	 ֶּכָעָפר	 ִיֵּתן	 ַיְרְּד	 ּוְמָלִכים	 ּגֹוִים	 ְלָפָניו	 ִיֵּתן	 ְלַרְגלֹו	 ִיְקָרֵאהּו	
ַוַּיאת	 ִמָּצפֹון	 ַהִעירֹוִתי	 מזרח:	 מצפון	 ופעם	 ָיבֹוא)ב-ג(.	 ֹלא	 ְּבַרְגָליו	 ֹאַרח	 ָׁשלֹום	 ַיֲעבֹור	
ִמִּמְזַרח	ֶׁשֶמׁש	)כה(.	הגל	הזה	אינו	בא	מעצמו,	ההשגחה	שלחה	את	האיש	להניע	את	

תהליך	הגאולה,	שיביא	את	העולם	אל	תכליתו46.

והמאבק	 המערב47,	 מן	 הבא	 הצפיר	 דניאל:	 גם	 תיאר	 כאלה	 היסטוריות	 תנועות	
המתמשך	בין	צפון	לדרום48.	מי	מניע	את	הזרמים	הללו	ושולח	אותם	לעצב	מחדש	את	

פני	המציאות?	ריבונו	של	עולם49.

מי	הוא	זה	ואיזה	הוא,	האיש	העולה	ממזרח?

הפסוק	מספק	רמזים	לאישים	שונים:	

א.	כורש.	כורש	הוא	הדמות	המדינית	המרכזית	שחוללה	את	שיבת	ציון.	התנ”ך	)דברי	
הימים(	נחתם	בהצהרת	כורש,	הצהרה	הפותחת	את	ימי	הבית	השני.	ישעיהו	משתמש	
ֲאֶׁשר	 ְלכֹוֶרׁש	 ִלְמִׁשיחֹו	 ה’	 ָאַמר	 ֹּכה	 לכורש:	 ביחס	 כאן	 האמורה	 ממש	 לשון	 באותה	
ֶהֱחַזְקִּתי	ִביִמינֹו	ְלַרד	ְלָפָניו	ּגֹוִים	)מ”ה	א(.	כאן	נאמר:	ִמי	ֵהִעיר	)ב(,	ַהִעירֹוִתי	ִמָּצפֹון	)כה(,	
ְוָגלּוִתי	 ִעיִרי	 ִיְבֶנה	 ר	הּוא	 ֲאַיּׁשֵ ְּדָרָכיו	 ְוָכל	 ְבֶצֶדק	 ַהִעיֹרִתהּו	 ָאֹנִכי	 כורש:	 ולהלן	נאמר	על	
ְיַׁשֵּלַח	ֹלא	ִבְמִחיר	ְוֹלא	ְבֹׁשַחד	ָאַמר	ה’	ְצָבאֹות	)יג(.	בשני	המקומות	השכינה	‘עוררה’	את	

במקביל	תיארו	הנביאים	תנועת	איום	כזו	שתביא	את	העונש	במשפט	האלוהי	על	ישראל:	ַוֹּיאֶמר	 	46
ה'	ֵאָלי	ִמָּצפֹון	ִּתָּפַתח	ָהָרָעה	ַעל	ָּכל	ֹיְׁשֵבי	ָהָאֶרץ.	ִּכי	ִהְנִני	ֹקֵרא	ְלָכל	ִמְׁשְּפחֹות	ַמְמְלכֹות	ָצפֹוָנה	ְנֻאם	ה'	
ּוָבאּו	ְוָנְתנּו	ִאיׁש	ִּכְסאֹו	ֶּפַתח	ַׁשֲעֵרי	ְירּוָׁשַלם	ְוַעל	ָּכל	חֹוֹמֶתיָה	ָסִביב	ְוַעל	ָּכל	ָעֵרי	ְיהּוָדה.	ְוִדַּבְרִּתי	ִמְׁשָּפַטי	
אֹוָתם	ַעל	ָּכל	ָרָעָתם	ֲאֶׁשר	ֲעָזבּוִני	ַוְיַקְּטרּו	ֵלאֹלִהים	ֲאֵחִרים	ַוִּיְׁשַּתֲחוּו	ְלַמֲעֵׂשי	ְיֵדיֶהם	)ירמיה	א'	יד-טז(.

דניאל	ח'	ה. 	47
	דניאל	י"א. 	48

בספרות	העולם	בחן	טולסטוי	בספרו	'מלחמה	ושלום',	את	טיב	התעוררותו	של	גל	כזה.	מלחמת	 	49
הזרמים	 על	 והוא	הצביע	 לכבוש	את	המזרח,	 מן	המערב	 עצום	שעלה	 גל	 הייתה	 ברוסיה,	 נפוליון	

הרוחניים	הפנימיים	שחוללו	אותו.

המהלך	והובילה	אותו.	

מובהקים	 מאפיינים	 אינם	 הצדק,	 שלטון	 ושבחי	 כאלה	 מופתיים	 שתיאורים	 אלא	
למלך	נוכרי	ולשלטונו	של	כורש50.	כאן	מודגשת	השכינה	המפעילה,	ושם	האדם	עושה	

והשכינה	מסייעת.	

לדמות	 שכיוון	 ייתכן	 האיש,	 של	 בשמו	 נקב	 לא	 והכתוב	 מאחר	 המשיח.	 המלך	 ב.	
ממלכתית	מישראל,	אולי	המלך	המשיח,	שישועתו	שלמה,	ובואו	יעשה	רושם	עז	על	

כל	העמים:	

“משגיח	מן	החלונות.	זה	המשיח	שכיון	שיבא,	שערי	מזרח	נפתחים	לו.	כמה	
אלא	 ממזרח?	 בא	 הוא	 ולמה	 לרגלו.	 יקראהו	 צדק	 ממזרח	 העיר	 מי	 שנאמר:	
מהיכן	שהיום	עולה.	והמשיח	מבני	בניו	של	דוד,	שהוא	משול	כחמה.	שנאמר:	
וכסאו	כשמש	נגדי51.	וכמה	שאמר	עליו	הכתוב,	שהוא	נעור	כשהוא	כאלו	ישן,	
ויאת	 מצפון	 העירותי	 הכתוב:	 אמר	 הקץ	 כשהגיע	 כיון	 הוא,	 ברוך	 הקדוש	 אף	

ממזרח	שמש	יקרא	בשמו”52.

ג.	אברהם.	חכמים	נטו	לראות	בגואל	שבא	מן	המזרח	תיאור	של	אברהם:	

“אמר	רב:	איתן	האזרחי	זה	הוא	אברהם,	כתיב	הכא	איתן	האזרחי,	וכתיב	התם	
מי	העיר	ממזרח	צדק”53.	

הנביא	קשר	את	הדברים	שוב	לדמותו	של	אברהם	בהמשך	כאשר	חזר	והזכירו:	ְוַאָּתה	
ִיְׂשָרֵאל	ַעְבִּדי	ַיֲעֹקב	ֲאֶׁשר	ְּבַחְרִּתיָך	ֶזַרע	ַאְבָרָהם	ֹאֲהִבי	)ח(.	ְוַאָּתה	ִיְׂשָרֵאל	ַעְבִּדי	ַיֲעֹקב	ֲאֶׁשר	

ְּבַחְרִּתיָך	ֶזַרע	ַאְבָרָהם	ֹאֲהִבי	)ח(54.

לפירוש	זה	אין	מדובר	בדמות	עתידית	שתניע	את	מהלך	הגאולה	ותממש	את	החזון	
הזה	בעולם,	אלא	בנקודת	הראשית	שהניעה	את	מהלך	הופעתו	של	עם	ישראל,	וממנה	
החלה	השפעתו	על	התרבות	האנושית.	אברהם	מוזכר	כאן	לומר,	שהמהלך	ההיסטורי	

שהתחיל	בו	לא	נעצר,	והוא	יימשך	לעתיד	לבוא	עד	שיבוא	אל	ייעודו.	

“מי	העיר	ממזרח	-	אמר	ר’	ראובן:	ישנים	היו	עובדי	אלילים	מלבוא	תחת	כנפיו	

ואולי	המושג	'צדק'	משמעו	כאן	הצלחה	וניצחון,	כמו	בכתוב	"ֲהֻיַּקח	ִמִּגּבֹור	ַמְלקֹוַח	ְוִאם	ְׁשִבי	ַצִּדיק	 	50
ִיָּמֵלט"	)ישעיה	מ"ט	כד(.	

תהלים	פ"ט	לז. 	51
מדרש	זוטא	שיר	השירים	ב. 	52

בבא	בתרא	ט"ו	א. 	53
בראשית	כ"ו	כד.	הפסוק	מחולק	לשלושה,	אך	מזכיר	את	שמותיהם	של	שניים	מן	האבות	בלבד,	 	54
יעקב	ואברהם.	כך	גם	עושה	מיכה:	"ִּתֵּתן	ֱאֶמת	ְלַיֲעֹקב	ֶחֶסד	ְלַאְבָרָהם	ֲאֶׁשר	ִנְׁשַּבְעָּת	ַלֲאֹבֵתינּו	ִמיֵמי	
ֶקדם"	מיכה	ז'	כ.	אולם	יצחק	נרמז	בהמשך:	"ַאל	ִּתיָרא	ִּכי	ִעְּמָך	ָאִני"	)י(.	וליצחק	נאמר:	"ַאל	ִּתיָרא	
ִּכי	ִאְּתָך	ָאֹנִכי".	אפשר	שנשמט	שמו	של	יצחק	משום,	שאברהם	ויעקב	נחשבים	כאבות	המייסדים,	

בעוד	יצחק	צעד	בדרך	שסלל	אביו	והוא	ממשיכו	של	אברהם.
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של	הקב”ה.	ומי	העירן	לבוא	תחת	כנפיו?	אברהם,	שנאמר	“מי	העיר	ממזרח”55.

זיהוי	זה	אינו	הולם	במדויק	את	דמותו	של	אברהם.	אברהם	לחם	נגד	ארבעת	המלכים,	
אבל	אינו	דמות	מלחמתית,	ולא	על	חרבו	הייתה	תפארתו.	הוא	לא	הטיל	פחד,	והאיים	
אינם	צריכים	לרעוד	מפניו,	הוא	דמות	מוסרית	מופתית	נערצת.	אולי	הכתוב	מקפל	אל	
תוך	דמותו,	גם	את	תולדות	העם,	את	יציאת	ישראל	ממצרים	וניצחונותיהם	בכיבוש	

הארץ.

חכמים	מילאו	את	התיאור	הזה	בתוכן	ובצבע,	אברהם	לא	הניף	את	חרבו,	ומלחמתו	
הייתה	רוחנית	וניסית:	

מזרח	 מלכי	 עלייכו	 אתו	 כי	 לאליעזר:	 רבא	 שם	 אמר	 לואי:	 בר	 חנה	 רב	 “אמר	
לאברהם	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 אייתי	 ליה:	 אמר	 עבידיתו?	 היכי	 אתון	 ומערב	
ואותביה	מימיניה.	והוה	שדינן	עפרא	והוו	חרבי,	גילי	והוי	גירי.	)שאל	שם	הזקן	
לו:	 את	אליעזר:	כאשר	באו	עליכם	מלכי	המזרח	והמערב	מה	עשיתם?	אמר	
ונעשה	 זורקים	עליהם	עפר	 והיינו	 והושיבו	מימינו.	 הביא	הקב”ה	את	אברהם	
חרבות,	קש	ונעשה	חיצים(	שנאמר:	מזמור	לדוד	נאם	ה’	לאדוני,	שב	לימיני	עד	
יתן	 יקראהו	לרגלו	 וכתיב:	מי	העיר	ממזרח	צדק	 אשית	אויביך	הדום	לרגליך.	

לפניו	גוים	ומלכים	ירד	יתן	כעפר	חרבו	כקש	נדף	קשתו”56.

זה	 היה	 בעבר	 האחרית.	 ואת	 ההווה	 את	 הראשית,	 את	 מסמנות	 האפשרויות	 שלוש	
אברהם,	בקרוב	יהיה	זה	כורש,	ושניהם	מכינים	את	הופעתו	של	המלך	המשיח	לעתיד	
לבוא.	על	כן	שלושת	הזיהויים	נכונים.	כי	בכל	הזמנים,	מראשית	ועד	אחרית,	מתרחש	
משהו	מן	התהליך	המשיחי	הגואל,	אדם	או	עם	עולים	כשליחי	ההשגחה	להשמיד	את	

ממלכות	הרשע,	ולהביא	לעולם	אורה	וברכה.	

העולם	 את	 הצילו	 לא	 וגדולתה	 הבריאה	 הדר	 ברור.	 היסטורי	 קו	 משרטטת	 התורה	
מלחטוא	בעץ	הדעת,	ברצח,	במרדף	אחר	בנות	האדם,	בחמס,	אכזבה	גדולה	המסתיימת	
במבול.	על	חורבות	העולם	הישן	קם	עולם	חדש,	אך	גם	הוא	מיהר	לקלקל	במגדל	בבל,	
והחבילה	התפרדה.	אך	ההיסטוריה	לא	נעצרה	שם,	אברהם	מופיע	בתורה	כמין	שמש	
חדשה,	הזורחת	לעולם	שכשל	וחשך.	הוא	מביא	תקווה	חדשה,	אפשרות	של	תיקון.	
ומאז,	זה	תפקידו	של	עם	ישראל,	לתקן	את	הקלקול,	לבנות	מערכת	חברתית	מוסרית	
בסיפור	 הוא	פתח	 צועד	בעקבות	התורה.	 ישעיהו	 שתתקן	את	העולם	במלכות	שדי.	
קלקולי	 לכל	 פתרון	 ונחמה,	 תקווה	 כמקור	 עמו	 ואת	 אברהם	 את	 והציג	 הבריאה57,	

העולם.	

מקום	 בכל	 קורא	 הוא	 הצדק,	 איש	 הוא	 ֹאֲהִבי’.	 ‘ַאְבָרָהם	 בתואר	 כאן	 נקרא	 אברהם	

מדרש	תהלים	ק"י	ילקוט	שמעוני	ח"ב	התס"ט. 	55
סנהדרין	ק"ח	ב. 	56

הזכיר	גם	את	חורבנו	ומי-נח	נ"ד	ט. 	57

בנו	על	אהבת	 נתבע	לעקוד	את	 הוא	 ומביא	את	בשורתו.	כראש	למאמינים	 ה’	 בשם	
ה’.	ולמסורת	חכמים	כבר	עלה	בעצמו	על	המוקד	בכבשנו	של	נמרוד.	אהבת	אברהם	
לבוראו	משמשת	דוגמה	ומופת	לכל	זרעו:	ְוַאָּתה	ִיְׂשָרֵאל	ַעְבִּדי	ַיֲעֹקב	ֲאֶׁשר	ְּבַחְרִּתיָך	ֶזַרע	
ַאְבָרָהם	ֹאֲהִבי.	ֲאֶׁשר	ֶהֱחַזְקִּתיָך	ִמְקצֹות	ָהָאֶרץ	ּוֵמֲאִציֶליָה	ְקָראִתיָך	ָוֹאַמר	ְלָך	ַעְבִּדי	ַאָּתה	

ְּבַחְרִּתיָך	ְוֹלא	ְמַאְסִּתיָך	)ח-ט(.

ממנו	למדו	בניו	למסור	את	נפשם	על	קידוש	השם:	

ישראל	 בארץ	 יושבים	 שהם	 אלו	 מצותי’,	 ולשומרי	 ‘לאוהבי	 אומר:	 נתן	 “רבי	
ונותנין	נפשם	על	המצות.	מה	לך	יוצא	ליהרג?	על	שמלתי	את	בני.	מה	לך	יוצא	
לישרף?	על	שקראתי	בתורה.	מה	לך	יוצא	ליצלב?	על	שאכלתי	את	המצה.	מה	

לך	לוקה	מאפרגל?	על	שנטלתי	את	הלולב”58.

ובאלהותו	לבדו	 כי	המודים	בשם	הנכבד	 עליו,	 “לאהביו,	הם	המוסרים	נפשם	
ויכפרו	בכל	אלוה	נכר	ולא	יעבדו	אותם	עם	סכנת	נפשם,	יקראו	אוהביו,	כי	זו	
היא	האהבה	שנתחייבנו	בה	בנפשותינו,	כמו	שאמר:’ואהבת	את	ה’	אלהיך	בכל	
וחייך	באהבתו,	שלא	תחליפנו	באל	אחר,	 ובכל	נפשך’,	שתמסור	נפשך	 לבבך	
ולא	תשתף	עמו	אל	נכר	ולכך	נאמר	באברהם:	‘זרע	אברהם	אוהבי’,	שנתן	נפשו	

שלא	יעבוד	ע”ז	באור	כשדים”59.

ֹאֲהִבי.	הבחירה	האלוהית	 ַאְבָרָהם	 ֶזַרע	 ַעְבִּדי,	 ִיְׂשָרֵאל	 ישעיהו	משתמש	בשני	תארים:	
המחויבות,	 הדגשת	 עבד,	 אחד	 מצד	 ו’אוהב’.	 ‘עבד’	 עמודים,	 שני	 על	 ניצבת	 בישראל	

מאידך	אהבה,	שבאה	מרצון	ובחירה.

התורה	הבליטה	את	מידת	היראה	של	אברהם,	תחושה	של	“ָאֹנִכי	ָעָפר	ָוֵאֶפר”60.	הוא	
נעשה	מופת	להתבטלות	לפני	השכינה	בעקידת	יצחק:	ִּכי	ַעָּתה	ָיַדְעִּתי	ִּכי	ְיֵרא	ֱאֹלִהים	
ַאָּתה61.	הוא	קיבל	עול	מלכות	שמים,	בחר	בשעבוד	לקונו	ובמחויבות	טוטאלית	כעבד	
ַעְבִּדי,	 ִיְׂשָרֵאל	 ְוַאָּתה	 כלפי	רבו.	בא	ישעיהו	והוסיף	גם	את	האהבה.	ב”דחילו	ורחימו”.	
ֶזַרע	ַאְבָרָהם	ֹאֲהִבי.	ובכך	מילא	את	הקשר	הזה	בחמימות,	קרבה	 ַיֲעֹקב	ֲאֶׁשר	ְּבַחְרִּתיָך,	

ואינטימיות.

הראשון	 האלוהי	 בציווי	 מלמעלה,	 התחיל	 הקשר	 בתורה	 מצטלבים.	 הללו	 הקווים	
אל	אברהם:	“ֶלְך	ְלָך	ֵמַאְרְצָך”62.	אגדת	חכמים	מתחילה	את	הקשר	עוד	קודם,	ביוזמת	
אברהם	וחיפושיו	אחר	‘מנהיג	הבירה’.	הקשר	מתחיל	אפוא	מלמטה	על	ידי	אברהם,	

מכילתא	בחודש	פ'	ו'. 	58
רמב"ן	שמות	כ'	ו. 	59
בראשית	י"ח	כח. 	60
בראשית	כ"ב	יב. 	61
בראשית	י"ב	א. 	62
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ושיאו	אהבה.	

השראת	השכינה	מלמעלה	יכולה	להביא	מורא,	או	לחבוק	את	האדם	באהבה,	ומן	הצד	
האחר	-	הכרת	האדם	ועיונו	הפילוסופי	עלולים	למלא	את	לבו	מורא	ופחד,	אף	ייאוש,	
יתקיימו,	 לא	 שמעשיו	 ָחִציר’,	 ַהָּבָׂשר	 ש’ָּכל	 מבין	 האדם	 אם	 למטה.	 הרחק	 ולהשאירו	
ולא	ישאירו	רושם,	מדוע	יטרח	לעשות	וליצור?	ואם	הוא	כה	קטן	ובלתי	נחשב,	מדוע	

הקדוש	ברוך	הוא	ידאג	לו	ויגאל	אותו?

אלא	שבעיני	חכמים	שני	מקורות	הקשר	הללו	משתלבים	יחד.	אברהם	אינו	פילוסוף	
עקר	ויבש:

“שלא	הכירני	מתוך	הוכחה	ולמוד	אבותיו	אלא	מתוך	אהבה”63.	

והאל	שגילה	אברהם	במחקריו	אינו	רחוק,	אלא	אל	מנהיג,	מעורב	ומשגיח:

אחת	 בירה	 וראה	 למקום	 ממקום	 עובר	 שהיה	 לאחד	 משל	 יצחק:	 רבי	 “אמר	
דולקת,	אמר:	תאמר	שהבירה	זו	בלא	מנהיג?	הציץ	עליו	בעל	הבירה	אמר	לו:	
אני	הוא	בעל	הבירה.	כך	לפי	שהיה	אבינו	אברהם	אומר:	תאמר	שהעולם	הזה	

בלא	מנהיג?	הציץ	עליו	הקב”ה	ואמר	לו:	אני	הוא	בעל	העולם”64.	

הקדוש	ברוך	הוא	אינו	מרוחק	ומתנכר	אלא	רוצה	באדם	ובעולמו	ויורד	אליו:	“אמר	רבי	
יוחנן	כל	מקום	שאתה	מוצא	גבורתו	של	הקדוש	ברוך	הוא	אתה	מוצא	ענוותנותו”65.	

ּתֹוַלַעת	ַיֲעֹקב	.	3

ְוֹגֲאֵלְך  ְיהָֹוה  ְנֻאם  יְך  ֲעַזְרּתִ ֲאִני  ָרֵאל  ִיׂשְ ְמֵתי  ַיֲעקֹב  ּתֹוַלַעת  יְרִאי  ּתִ ַאל  )יד( 

דּוׁש  ּתָ יִפּיֹות  ּפִ ַעל  ּבַ ָחָדׁש  ָחרּוץ  ְלמֹוַרג  יְך  ְמּתִ ׂשַ ה  ִהּנֵ )טו(  ָרֵאל:  ִיׂשְ ְקדֹוׁש 

ִפיץ  ּתָ ּוְסָעָרה  ֵאם  ּשָׂ ּתִ ְורּוַח  ְזֵרם  ּתִ )טז(  ים:  ׂשִ ּתָ ּמֹץ  ּכַ ּוְגָבעֹות  ְוָתדֹק  ָהִרים 

ְוָהֶאְביֹוִנים  ל: )יז( ָהֲעִנִּיים  ְתַהּלָ ּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְקדֹוׁש  ּבִ יהָֹוה  ּבַ ִגיל  ּתָ ה  ְוַאּתָ אֹוָתם 

ָרֵאל לֹא  ה ֲאִני ְיהָֹוה ֶאֱעֵנם ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּתָ ָמא ָנׁשָ ּצָ ים ַמִים ָוַאִין ְלׁשֹוָנם ּבַ ְמַבְקׁשִ

רֹוׁש  ֲעָרָבה ּבְ ים ּבָ ֶמן ָאׂשִ ה ַוֲהַדס ְוֵעץ ׁשָ ּטָ ר ֶאֶרז ׁשִ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ֶאֶעְזֵבם: )יט( ֶאּתֵ

י ַיד ְיהָֹוה  ו ּכִ ילּו ַיְחּדָ ּכִ ימּו ְוַיׂשְ ו: )כ( ְלַמַען ִיְראּו ְוֵיְדעּו ְוָיׂשִ ּור ַיְחּדָ ְדָהר ּוְתַאּשׁ ּתִ

ָרָאּה: ָרֵאל ּבְ ָתה ֹּזאת ּוְקדֹוׁש ִיׂשְ ָעׂשְ

רש"י	ישעיהו	מ"א	ח. 	63
בראשית	רבה	ל"ט	א'. 	64

מגילה	ל"א	א. 	65

שתי	הבטחות	היסטוריות	מבטיחה	פה	השכינה	לישראל:	

א.	ההבטחה	הראשונה	ניתנת	לעם	היושב	בארצו	ומופיע	בכל	כוחו	המוסרי	וגדולתו.	
השכינה	מבטיחה	להגן	עליו	ולחזקו	שלא	יימוט	מעמדו	הלאומי:	ְוַאָּתה	ִיְׂשָרֵאל	ַעְבִּדי	
ַיֲעֹקב	ֲאֶׁשר	ְּבַחְרִּתיָך	ֶזַרע	ַאְבָרָהם	ֹאֲהִבי...	ַאל	ִּתיָרא	ִּכי	ִעְּמָך	ָאִני	ַאל	ִּתְׁשָּתע	ִּכי	ֲאִני	ֱאֹלֶהיָך	

ִאַּמְצִּתיָך	ַאף	ֲעַזְרִּתיָך	ַאף	ְּתַמְכִּתיָך	ִּביִמין	ִצְדִקי	)ח,	י(.	

ב.	ההבטחה	השנייה	נאמרת	לעם	חלש	ומשועבד:	ַאל	ִּתיְרִאי	ּתֹוַלַעת	ַיֲעֹקב	ְמֵתי	ִיְׂשָרֵאל	
ִיְׂשָרֵאל	)יד(.	מצב	שפל	וקשה	זה	של	העם,	ּתֹוַלַעת	 ְוֹגֲאֵלְך	ְקדֹוׁש	 ְנֻאם	ה’	 ֲעַזְרִּתיְך	 ֲאִני	
ַיֲעֹקב	-	ְמֵתי	ִיְׂשָרֵאל66,	הוא	תולדת	מצבו	המוסרי	הירוד:	ִמְּפֵני	ֲחָטֵאינּו	ָּגִלינּו	ֵמַאְרֵצנּו.	
ְוִנְתַרַחְקנּו	ֵמַעל	ַאְדָמֵתנּו.	ָּפֲחדּו	ְבִצּיֹון	ַחָּטִאים	ָאֲחָזה	ְרָעָדה	ֲחֵנִפים	)ל”ג	יד(.	עם	ישראל	
ייעודו.	באה	 גם	הוא	את	 נדמה	שהחמיץ	 והצטרף	לקלקול	הדורות	הראשונים,	 חטא	
הנבואה	ומשווה	את	בחירת	ישראל	לבחירת	אברהם.	גם	כאשר	נדמה	שבטלה	הברית,	

השכינה	מכירה	בסגולת	ישראל	וזו	הולכת	ונמשכת:	“ְּבַחְרִּתיָך	ְוֹלא	ְמַאְסִּתיָך”	)ט(”.	

אולם	רמתו	של	העם	קובעת	את	אופי	הגאולה.	כאשר	הוא	ראוי	וטוב	וזוכה	בקרבת	
וישועתה	מרוממת.	אויביהם	מתגמדים,	נעלמים	 אלהים,	ההופעה	האלוהית	עליונה,	

ונגוזים,	ואין	צריך	בהתמודדות	עמם.

של	 בדרכה	 הגאולה	 גם	 נעשית	 עפר,	 עד	 אליהם	 לרדת	 נאלצת	 השכינה	 כאשר	 אך	
התולעת,	ּתֹוַלַעת	ַיֲעֹקב	)יד(.	אבל	תולעת	רכה	זו	תהפוך	למורג	נוקשה,	תדוש,	תדרוך	
ותרמוס	את	אויביה	ותהפכם	לאבק:	ְלמֹוַרג	ָחרּוץ	ָחָדׁש	ַּבַעל	ִּפיִפּיֹות,	ָּתדּוׁש	ָהִרים	ְוָתֹדק	

ּוְגָבעֹות	ַּכֹּמץ	ָּתִׂשים.	

התולעת	מאוסה	ושפלה,	אך	אפשר	למצוא	בה	גם	צדדים	חיוביים,	משל	עמוק	למהותה	
של	כנסת	ישראל	וסוד	כוחה	הפנימי:	

קשה	 כביר,	 קיומי	 וכוח	 חיים	 עצמת	 בה	 יש	 אולם	 ופרימיטיבית,	 עלובה	 התולעת	 א.	
לחסל	אותה.	מחלקים	את	השלשול	והוא	הופך	לשניים.	

ב.	התולעת	רכה	וחסרת	שדרה	וחוליות,	אולם	כוחה	בפיה,	היא	יכולה	לכרסם	את	העץ	
הקשה,	לחדור	לתוכו	ולהופכו	לאבק,	‘ִּכְמֹסס	ֹנֵסס’	)י’	יח(.	כאשר	תם	כוחם	הפיזי	והצבאי	
של	ישראל,	עשויים	הם	לגלות	את	כוחם	הרוחני	ולהתגבר	על	אויביהם	מבפנים,	על	ידי	

השפעה	רוחנית	ותרבותית	כבירה.	

יש	שפירשו	את	זאת	כתקבולת:	"רצונו	לומר,	אף	על	פי	שאתה	חשוב	כתולעת	ואנשיך	הם	כמתים	 	66
בגלות"	)אברבנאל(.	ובדומה	לזה:	כתולעת	הנרמסת	מכל	הולך	והמה	מתי	מספר.	"מתי"	נופל	על	
)שד"ל(. להם	 לא	 בארץ	 ונשפטים	 נהוגים	 המה	 רק	 וממשלה,	 מדינה	 להם	 שאין	 יחידים	  אנשים	
יפולו	 בחרב	 "מתיך	 כמו	 גבורה,	 לשון	 שהוא	 בהיפך,	 אומר	 ואני	 ניגודית:	 תקבולת	 פה	 שראו	 ויש	
"מתי	 אלא	 תולעת,	 באמת	 שאינך	 יעקב,	 תולעת	 תיראי	 אל	 והטעם:	 כה(.	 )ג'	 במלחמה"	 וגבורתך	
ישראל"	אנשי	גבורה.	ומפני	זה	הזכיר	"ישראל"	אצל	"מתי",	כי	"ישראל"	לשון	גבורה	כמו	)בראשית	

ל"ג(	"כי	שרית	עם	אלוקים	ועם	אנשים	ותוכל"	)בנו	יעקב(.
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ג.	יש	תולעים	רעות	ויש	תולעים	טובות.	התולעים	הרעות	הן	יצור	מאוס	המכרסם	את	
מצויר	 ‘הספק’	 גם	 טובה.	 חלקה	 כל	 ומקלקל	 מבפנים,	 הגוף	 את	 מכלה	 הטוב,	 המזון	
כתולעת,	המכרסמת		בישראל	מבפנים,	ומחלישה	את	אחיזתם	הרוחנית	בצדקת	דרכם.	
ְוָאֹנִכי	תֹוַלַעת	ְוֹלא	ִאיׁש67.	זו	 אולם	יש	תולעים	טובות.	דוד	הגדיר	את	עצמו	כתולעת:	
ביקורת	עצמית	נוקבת,	וצניעות	האופיינית	לישראל68.	דווקא	נקודה	זו	של	ענווה	ללא	

גבול,	תעורר	כלפיהם	כבוד,	ותביא	להם	את	אהבת	השכינה:	

שאני	 בשעה	 שאפילו	 בכם,	 חושקני	 לישראל:	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 להם	 “אמר	
משפיע	לכם	גדולה	אתם	ממעטין	עצמכם	לפני.	נתתי	גדולה	לאברהם,	אמר	
לפני:	ואנכי	עפר	ואפר.	למשה	ואהרן,	אמר:	ונחנו	מה.	לדוד,	אמר:	ואנכי	תולעת	
נבנה	 הבה	 אמר:	 לנמרוד,	 גדולה	 נתתי	 כן.	 אינן	 כוכבים	 עובדי	 אבל	 איש.	 ולא	
וגו’.	 הארצות	 אלהי	 בכל	 מי	 אמר:	 לסנחריב,	 ה’.	 מי	 אמר:	 לפרעה,	 עיר.	 לנו	
צור,	אמר:	מושב	אלהים	 לחירם	מלך	 עב.	 על	במתי	 לנבוכדנצר,	אמר:	אעלה	

ישבתי	בלב	ימים”69.

שם	 השמים,	 אל	 התולעת	 של	 פיה	 את	 וכיוונו	 דתית,	 משמעות	 לכך	 נתנו	 חכמים	 ד.	
נקבע	העניין	הרוחני,	ושם	ישראל	מחוברים	ורצויים.	עליהם	לפנות	בפיהם	אל	קונם	

ולהתפלל	לפניו	והוא	יושיעם:	

“מה	תולעת	אינה	מכה	את	הארז	אלא	בפה,	כך	אין	להם	לישראל	אלא	תפלה”70.	

ה.	חכמים	קראו	את	הפסוק	גם	בכיוון	ההפוך,	‘אל	תפחדי	מן	התולעת’:

“אל	תראי	תולעת	את	יעקב!”.	“למה	מת	יוסף	בפני	אחיו?	רבי	ורבנן,	רבי	אמר:	
על	שחנט	את	אביו.	אמר	ליה	הקב”ה:	לא	הייתי	יכול	לשמור	את	צדיקי?	לא	כך	
אמרתי	לו:	אל	תיראי	תולעת	יעקב:	למה	מת	יוסף	בפני	אחיו?	רבי	ורבנן,	רבי	
אמר:	על	שחנט	את	אביו.	אמר	ליה	הקב”ה:	לא	הייתי	יכול	לשמור	את	צדיקי?	

לא	כך	אמרתי	לו:	אל	תיראי	תולעת	יעקב,	אל	תראי	תולעת	את	יעקב?”71.	

יעקב	מת,	אך	לא	נגעה	בו	תולעת,	גופו	נשאר	שלם.	יוסף	חנט	אותו	שלא	לצורך,	וחטא	
בכך	חטא	מהותי,	ונענש.	החניטה	מבקשת	להנציח	את	הגוף	באופן	מלאכותי.	“המצרי	
עומדת	 לנו	 לגוף,	 מגוף	 נדדה	 והנשמה	 הפרטי,	 בייחודו	 יעמוד	 למען	 הגוף	 את	 חנט	
נודד	ושב	אל	העפר”72.	מצוות	הקבורה	סותמת	את	הגולל	 ואילו	הגוף	 הנשמה	לעד,	

תהילים	כ"ב	ז. 	67
"אין	השכינה	שורה	אלא	בשפלי	הרוח,	הוא	שכתוב	)נ"ז	טו(	מרום	וקדוש	אשכון	ואת	דכא	ושפל	רוח	 	68

)רבנו	בחיי	ויקרא	כ"ה	א(.
חולין	פ"ט	א. 	69

מכילתא	בשלח	ב'. 	70
בראשית	רבה	ק'	ג' 	71

רש"ר	הירש. 	72

על	הגוף	המוגבל,	ומשחררת	את	הרוח	אל	מקומה	בעליונים:	“וישב	העפר	על	הארץ	
כשהיה	והרוח	תשוב	אל	האלהים	אשר	נתנה”.

יש	מדרגה	גבוהה	עוד	יותר,	יעקב	אבינו	היה	כה	שלם	שגופו	לא	היווה	נטל	על	הנשמה,	
קבורתו	היא	גניזה	ולא	כילוי.	

ו.	התולעת	יכולה	לשמש	משל	גם	לתחיית	המתים.	זחל	התולעת	גדל	והולך,	לבסוף	
אך	 הסתיים,	 והכל	 מתה	 שהתולעת	 אז	 נדמה	 לגולם.	 והופך	 קורים	 סביבו	 טווה	 הוא	

נקודת	החיים	הפנימית	משתמרת	בה,	וממנה	מתפתח	פרפר	מופלא:	

“אל	תיראי	תולעת	יעקב,	מה	תולעת	לית	לבריה	דעלמא	כהאי	תולעת	דמשי	
דסיסטרא,	דמנה	נפקי	כל	לבושי	יקר	טיסטרי	דמלכין,	לבתר	זרע	זרעין	ומית,	
בקיומא,	 איהו	 והא	 מניה	אתקיים	כמלקדמין,	 זרעא	דאשתאר	 ולבתר	מההוא	
כך	ישראל	אינון	כהאי	תולעת,	דאף	על	גב	דמתין,	יתהדרון	ויתקיימון	בעלמא	
מאי	 ישראל,	 בית	 בידי	 אתם	 כן	 היוצר	 ביד	 כחמר	 כי	 אתמר:	 והא	 כמלקדמין.	
כחמר?	אלא	דא	הוא	חמר	דההוא	זכוכית73,	דאף	על	גב	דאתבר	אתתקן,	ואית	

ליה	תקנה	כמלקדמין”74.

תרגום:	מה	תולעת,	אין	בריה	בעולם	כמו	תולעת	המשי	הזו,	שכל	בגדי	כבוד	יוצאים	
ממנה,	בגדי	המלכים,	לאחר	שזורעת	זרע	מתה,	ולאחר	מכן	מאותו	זרע	שנשאר	ממנה	
והרי	היא	חיה.	כך	ישראל	הם	כתולעת	הזו,	שלמרות	שמתים	-	 מתקיימת	כמקודם,	
יחזרו	ויחיו	בעולם	כמלפנים.	והרי	נאמר:	‘כי	הנה	כחומר	ביד	היוצר	כן	אתם	בידי	בית	
ישראל’.	מהו	“כחומר”?	אלא	זהו	חומר	של	אותה	זכוכית,	שאף	על	פי	שנשבר,	מיתתקן,	

ויש	לו	תקנה	כמקודם.

גם	אם	נדמה	שהתולעת	מתה,	אל	לה	להתיירא.	אין	זו	מיתה	גמורה,	אלא	ירידה	לצורך	
עלייה	גדולה	יותר.	אפשרות	התחייה	נובעת	מכך	שהמיתה	אינה	מוחלטת	אלא	נשארת	
נופל	 זו	מתגלה	תדיר	בעולם	התשובה.	בעת	החטא	 חיים.	תחייה	 נקודה	של	 אחריה	
האדם	ומתרסק,	אך	הנפילה	הזאת	אינה	טוטאלית,	ועל	כן	מתחילה	מגרעין	האישיות	
צמיחה	חדשה,	ומן	הנפילה	נולדת	עלייה	גדולה.	דוגמא	לדבר:	עם	ישראל	נפל	אחרי	
מתן	תורה	בחטא	העגל	והלוחות	נשתברו,	אך	שברי	הלוחות	נגנזו.	משה	צווה	לפסול	

לוחות	שניים,	ואלה	שנעשו	בידי	האדם,	השיבו	את	העם	אל	השכינה75.

ִיְרְמָיהּו	ֵמֵאת	ה'	ֵלאֹמר.	קּום	 ָהָיה	ֶאל	 ֲאֶׁשר	 ַהָּדָבר	 משל	החומר	והזכוכית	מופיע	כבר	אצל	ירמיהו:	 	73
ְוָיַרְדָּת	ֵּבית	ַהּיֹוֵצר	ְוָׁשָּמה	ַאְׁשִמיֲעָך	ֶאת	ְּדָבָרי.	ָוֵאֵרד	ֵּבית	ַהּיֹוֵצר	ְוִהֵּנה	הּוא	ֹעֶׂשה	ְמָלאָכה	ַעל	ָהָאְבָנִים.	
ְוִנְׁשַחת	ַהְּכִלי	ֲאֶׁשר	הּוא	ֹעֶׂשה	ַּבֹחֶמר	ְּבַיד	ַהּיֹוֵצר	ְוָׁשב	ַוַּיֲעֵׂשהּו	ְּכִלי	ַאֵחר	ַּכֲאֶׁשר	ָיַׁשר	ְּבֵעיֵני	ַהּיֹוֵצר	ַלֲעׂשֹות.	
ַוְיִהי	ְדַבר	ה'	ֵאַלי	ֵלאמֹור.	ֲהַכּיֹוֵצר	ַהֶּזה	ֹלא	אּוַכל	ַלֲעׂשֹות	ָלֶכם	ֵּבית	ִיְׂשָרֵאל	ְנֻאם	ה'	ִהֵּנה	ַכֹחֶמר	ְּבַיד	ַהּיֹוֵצר	

ֵּכן	ַאֶּתם	ְּבָיִדי	ֵּבית	ִיְׂשָרֵאל	)ירמיה	י"ח	א-ו(.
זוהר	ח"א	קע"ז	ב. 	74

וכן	 לשיטה	שאין	מוקדם	ומאוחר	בתורה	)רש"י	שמות	ל'	א(	וציווי	המשכן	בא	אחרי	חטא	העגל,	 	75
במדרש:	אמר	הקב"ה	יבא	זהב	המשכן	ויכפר	על	זהב	העגל	אמר	הקב"ה	לישראל	בשעה	שעשיתם	
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הנביא	משתמש	בדימוי	חקלאי	מוכר:	ִהֵּנה	ַׂשְמִּתיְך	ְלמֹוַרג	ָחרּוץ	ָחָדׁש	ַּבַעל	ִּפיִפּיֹות	ָּתדּוׁש	
ָּתִׂשים	)טו(.	המורג	הוא	משטח	עץ	שבחריציו	קבועות	אבנים	 ַּכֹּמץ	 ּוְגָבעֹות	 ְוָתֹדק	 ָהִרים	
נלחצים	 הגרגירים	 סלעי,	 משטח	 על	 הפזורה	 התבואה	 על	 אותו	 גוררים	 וחדות.	 קשות	
והגרעין	נפרד	מקליפתו.	אחר	כך	זורים	את	התבואה	שנדושה	באוויר,	הרוח	נושאת	את	
הוא:	האומות	מקיפות	את	 ונאסף.	הנמשל	 נופל	ארצה	 והגרעין	הכבד	 הפסולת	הקלה,	
ישראל	כקליפה,	הן	יופרדו	מהם,	וישראל	יהיו	חופשיים	להמשיך	את	שליחותם	האלוהית.	

המורג	הקשה	מחליף	את	הדימוי	הרכרוכי	של	‘ּתֹוַלַעת	ַיֲעֹקב’,	המעיד	על	פעולה	בדרכי	
עקלתון	נפתלות.	מתחת	לתולעת,	מסתתרת	אבן	נוקשה,	“ֶאֶבן	ִיְׂשָרֵאל”76.	‘יעקב’	זכה	
הופך	 הוא	 ַוּתּוָכל,	 ֲאָנִׁשים	 ְוִעם	 ֱאֹלִהים	 ִעם	 ָׂשִריָת	 ִּכי	 ‘ישראל’77,	 ולהיקרא	 להתרומם	

מתולעת	לאבן.	

בין	הקצוות,	בין	התולעת	לשמים,	קיים	גם	מצב	שלישי,	מצב	ביניים:	ָהֲעִנִּיים	ְוָהֶאְביֹוִנים	
)יז(.	 ֶאֶעְזֵבם	 ִיְׂשָרֵאל	ֹלא	 ֱאֹלֵהי	 ֶאֱעֵנם	 ה’	 ֲאִני	 ָנָׁשָּתה	 ַּבָּצָמא	 ְלׁשֹוָנם	 ָוַאִין	 ַמִים	 ְמַבְקִׁשים	
ישראל	לא	ירדו	למדרגת	התולעת,	אולם	הינם	עניים	ואביונים.	האויב	אינו	בא	עליהם	
בדרכו	 נמצא	 העם	 עליהם.	 סגרה	 המציאות	 עצמם,	 בהם	 נמצאת	 הבעיה	 מבחוץ,	
לירושלים,	אך	נגמרו	לו	המים.	הקדוש	ברוך	הוא	לא	יעזבם	אלא	יהפוך	להם	את	המדבר	

לגן	פורח.	ארץ	ישראל	ששממה	בגלות	-	יהפכו	היא	וגם	מדבריותיה	לגן	עדן.	

בעיה	פנימית	זו	שבתוך	ישראל,	אפשר	להבינה	כמשל	לכל	חולשה	רוחנית	וצמא	רוחני:	

“נתנבא	הנביא	על	אחרית	הימים:	לא	רעב	ללחם	ולא	צמא	למים	כי	אם	לשמוע	
יכין	להם	 את	דבר	ה’,	ישוטטו	לבקש	את	דבר	ה’	ולא	ימצאו78.	וכשישוב	אפו	

לחם	ומים	וישכון	שכינתו	ורוח	בפי	נביאיהם”79.

כבוד	ה'	ואפסות	האדם.	4

)כב(  ַיֲעקֹב:  ֶמֶלְך  יֹאַמר  ֲעֻצמֹוֵתיֶכם  יׁשּו  ַהּגִ ְיהָֹוה  יֹאַמר  ִריְבֶכם  ָקְרבּו  )כא( 

את	העגל	הכעסתם	אותי	באלה	אלהיך	עכשיו	שעשיתם	המשכן	באלה	אני	מתרצה	לכם	הוי	אלה	
פקודי	המשכן	)שמות	רבה	נ"א	ח(.	זכו	בעקבות	התשובה	על	החטא	לקרבת	שכינה	מתמדת	בתוכם,	

יתר	על	שהיה	להם	קודם.
בראשית	מ"ט	כה. 	76

'האבן'	תופסת	מקום	מרכזי	בחיי	יעקב.	בפרשת	'ויצא'	לוקח	יעקב	מאבני	המקום	ושם	מראשותיו,	 	77
הוא	עושה	מן	האבן	מצבה,	הוא	גולל	את	האבן	מעל	פי	הבאר	וכד'.	האבן	נזכרת	בפרשה	בהדגשה	
עשר	פעמים,	שרשרת	של	נקודות	ציון	משמעותיות	בדרכו	של	יעקב.	לעומת	זאת	מתחילת	ספר	
בראשית	ועד	פרק	כ"ח	הופיעה	האבן	רק	פעם	אחת,	במגדל	בבל,	וגם	שם	רק	לומר	שלא	הייתה:	

"ותהי	להם	הלבנה	לאבן"	י"א	לג.		
עמוס	ח'. 	78

התרגום	ורש"י. 	79

נּו  יָמה ִלּבֵ ידּו ְוָנׂשִ ה ַהּגִ ְקֶריָנה ָהִראׁשֹנֹות ָמה ֵהּנָ ר ּתִ ידּו ָלנּו ֵאת ֲאׁשֶ יׁשּו ְוַיּגִ ַיּגִ

ְוֵנְדָעה  ְלָאחֹור  ָהאִֹתּיֹות  ידּו  ַהּגִ )כג(  ִמיֻענּו:  ַהׁשְ אֹות  ַהּבָ אֹו  ַאֲחִריָתן  ְוֵנְדָעה 

ו: )כד( ֵהן  ָעה ְוִנְרֶא \}ְוִנְרֶאה\{ ַיְחּדָ ּתָ יִטיבּו ְוָתֵרעּו ְוִנׁשְ ם ַאף ּתֵ י ֱאלִֹהים ַאּתֶ ּכִ

ַוַּיאת  פֹון  ֶכם: )כה( ַהִעירֹוִתי ִמּצָ ּבָ ִיְבַחר  ּוָפָעְלֶכם ֵמָאַפע ּתֹוֵעָבה  ם ֵמַאִין  ַאּתֶ

מֹו חֶֹמר ּוְכמֹו יֹוֵצר ִיְרָמס ִטיט: )כו(  ִמי ְוָיבֹא ְסָגִנים ּכְ ֶמׁש ִיְקָרא ִבׁשְ ְזַרח ׁשֶ ִמּמִ

ִמיַע  יד ַאף ֵאין ַמׁשְ יק ַאף ֵאין ַמּגִ ָפִנים ְוֹנאַמר ַצּדִ יד ֵמרֹאׁש ְוֵנָדָעה ּוִמּלְ ִמי ִהּגִ

ן:  ר ֶאּתֵ ַלִם ְמַבּשֵׂ ם ְוִלירּוׁשָ ה ִהּנָ ַאף ֵאין ׁשֵֹמַע ִאְמֵריֶכם: )כז( ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהּנֵ

ם  ּלָ יבּו ָדָבר: )כט( ֵהן ּכֻ ָאֵלם ְוָיׁשִ ה ְוֵאין יֹוֵעץ ְוֶאׁשְ )כח( ְוֵאֶרא ְוֵאין ִאיׁש ּוֵמֵאּלֶ

יֶהם: יֶהם רּוַח ָוֹתהּו ִנְסּכֵ ָאֶון ֶאֶפס ַמֲעׂשֵ

שלושת	הקולות	שהופיעו	בפרק	מ’	מהדהדים	גם	כאן,	וכל	קול	מצביע	על	נקודת	מבט	
אחרת:	

א.	כבוד	ה’.	המלחמות	הגדולות	הן	מעשה	ה’	ומגלות	את	כבודו	לעיני	הגויים.	השכינה	
ּוְלֻאִּמים	 ִאִּיים	 ֵאַלי	 “ַהֲחִריׁשּו	 והמלכים:	 הגויים	 את	 שיביס	 הכוח	 את	 ממזרח	 הביאה	
ַיֲחִליפּו	ֹכַח	ִיְּגׁשּו	ָאז	ְיַדֵּברּו	ַיְחָּדו	ַלִּמְׁשָּפט	ִנְקָרָבה.	ִמי	ֵהִעיר	ִמִּמְזָרח	ֶצֶדק	ִיְקָרֵאהּו	ְלַרְגלֹו	
ִיֵּתן	ְלָפָניו	ּגֹוִים	ּוְמָלִכים	ַיְרְּד	ִיֵּתן	ֶּכָעָפר	ַחְרּבֹו	ְּכַקׁש	ִנָּדף	ַקְׁשּתֹו	)א-ב(.	ִמי	ָפַעל	ְוָעָׂשה	ֹקֵרא	

ַהֹּדרֹות	ֵמֹראׁש	ֲאִני	ה’	ִראׁשֹון	ְוֶאת	ַאֲחֹרִנים	ֲאִני	הּוא!"	)ד(.	

ב.	העמים	נתקפים	פחד	וחרדה:	“ָראּו	ִאִּיים	ְוִייָראּו	ְקצֹות	ָהָאֶרץ	ֶיֱחָרדּו"	)ה(,	הם	מתלכדים	
נגד	ישראל	ומתקינים	נשק	חדש,	אליל	גדול	ומפואר	מן	הקודמים:	“ָקְרבּו	ַוֶּיֱאָתיּון	ִאיׁש	ֶאת	
ֵרֵעהּו	ַיְעֹזרּו	ּוְלָאִחיו	ֹיאַמר	ֲחָזק	)ו(.	אך	לעומתם	יבוא	הקול	המעודד	את	ישראל:	ַאל	ִּתיָרא	

ִּכי	ִעְּמָך	ָאִני	ַאל	ִּתְׁשָּתע	ִּכי	ֲאִני	ֱאֹלֶהיָך	ִאַּמְצִּתיָך	ַאף	ֲעַזְרִּתיָך	ַאף	ְּתַמְכִּתיָך	ִּביִמין	ִצְדִקי	)י(.

ג.	אפסות	האלילים	ועובדיהם:	הוצע	להם	להגיש	את	עצומותיהם.	אך	עומדת	נגדם	
ִּתְקֶריָנה	 ֲאֶׁשר	 ֵאת	 ָלנּו	 ְוַיִּגידּו	 ַיִּגיׁשּו	 מראש:	 ההודעה	 אפשרות	 הקובעת,	 ההוכחה	
ַהִּגידּו	 ַהְׁשִמיֻענּו.	 ַהָּבאֹות	 אֹו	 ַאֲחִריָתן	 ְוֵנְדָעה	 ִלֵּבנּו	 ְוָנִׂשיָמה	 ַהִּגידּו	 ֵהָּנה	 ָמה	 ָהִראֹׁשנֹות	
ָהֹאִתּיֹות	ְלָאחֹור	ְוֵנְדָעה	ִּכי	ֱאֹלִהים	ַאֶּתם	ַאף	ֵּתיִטיבּו	ְוָתֵרעּו	ְוִנְׁשָּתָעה	ְוִנְרֶאה	ַיְחָּדו.	ֵהן	ַאֶּתם	

ֵמַאִין	ּוָפָעְלֶכם	ֵמָאַפע	ּתֹוֵעָבה	ִיְבַחר	ָּבֶכם”	)כב-כד(.

ג(	ֹקֵרא	ַהֹּדרֹות	ֵמֹראׁש

ההודעה	מראש	.	
השתלטות	כורש	על	בבל	הפתיעה	את	העולם,	רק	הנביא	הקדמון	בישראל	חזה	זאת,	
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ובישר	את	שיבת	ציון	מבבל80.	על	כן	‘ההגדה	מראש’	היא	טיעון	מרכזי	בנבואות	הנחמה	
)פרקים	מ’-מ”ח(,	הוכחה	ניצחת	למציאות	הבורא	וכוחו.	

‘ההגדה	מראש’	כורכת	יחד	שלושה	עיקרי	אמונה	בסיסיים:	ייחוד	ה’,	נבואה	מן	השמים,	
והשגחה.	היודע	כול,	הוא	גם	כול	יכול,	הוא	שליט	בזמן81,	בהיסטוריה,	ומוביל	אותה	אל	
ועדות	 עמו	 על	 הבורא	 הוכחה	להשגחת	 ישראל	 גאולת	 כמו	 אין	 ושלמותה.	 תכליתה	

לייחודו.	

אומות	העולם	ביקשו	מאז	ומעולם	לדעת	את	העתיד,	והשתמשו	לשם	כך	בקוסמים,	
כוהנים,	אורקלים.	אך	אלה	רואים	רק	את	צדדיהם	החיצוניים	והשטחיים	של	המאורעות	
ורחוקים	מלהבין	את	מהלכם	הפנימי.	הם	לא	ראו	את	יד	ה’	המכוונת	את	מעשי	העמים,	
ליד	 המתרחש	 את	 ייחסו	 כן	 על	 כבירים.	 וצבאיים	 מדיניים	 למעשים	 אותם	 ומניעה	

המקרה,	או	תלו	אותו	ביוזמת	האדם.

הנבואה	בישראל	חריגה	וייחודית.	היא	אינה	באה	לספק	תשובות	לסקרנות	האדם,	היא	
בכך	מוכיחה	 בפני	הבריות	את	מגמת	הדברים	הפנימית.	 שליחות	אלוהית	החושפת	
אותם	על	טעויותיהם	ומחזירה	אותם	אל	דרך	הישר.	היא	וודאית	ומוחלטת,	“מה	לתבן	

את	הבר”,	ובזה	תפארתה.

ההודעה	מראש	מופיעה	בכמה	דרכים:

	הודעה	נבואית	מפורשת	של	העתיד.	כפי	שאברהם	התבשר	על	הולדת	יצחק,	והאבות	
זכו	להבטחת	הארץ	והזרע	וכד’.	

	חלומות	אמת,	כחלומות	יוסף,	פרעה,	נבוכדנצר	ודניאל,	שהינם	מסר	אלוהי	על	העתיד	
להתרחש.	ופתרונם	מסור	לשמים82	באמצעות	“איש	אשר	רוח	אלהים	בו”83.

השאילה	באורים	ובתומים,	או	בנביא,	לגלות	את	העתיד.

דוחה	את	המעשה	 נבואה	מוקדמת	 גם	חיסרון.	 יש	בה	 זו,	 יתרונותיה	של	הגדה	 בצד	
לעתיד	הרחוק,	ומחלישה	בכך	את	משקלה	בהווה.	ישעיהו	הודיע	לחזקיה	את	גזירת	
א	ָּכל	ֲאֶׁשר	ְּבֵביֶתָך	ַוֲאֶׁשר	ָאְצרּו	ֲאֹבֶתיָך	ַעד	ַהּיֹום	ַהֶּזה	ָּבֶבל	ֹלא	 הגלות:	ִהֵּנה	ָיִמים	ָּבִאים	ְוִנּׂשָ
ִיָּוֵתר	ָּדָבר	ָאַמר	ה’.	ּוִמָּבֶניָך	ֲאֶׁשר	ֵיְצאּו	ִמְּמָך	ֲאֶׁשר	ּתֹוִליד	ִיָּקחּו	ְוָהיּו	ָסִריִסים	ְּבֵהיַכל	ֶמֶלְך	
ַוֹּיאֶמר	 הרגעה:	 של	 כסימן	 הפורענות	 דחיית	 את	 פירש	 הצדיק,	 המלך	 וחזקיהו,	 ָּבֶבל.	

ע'	קדמוניות,	תחילת	ספר	י"א. 	80
וקידושו.	השליטה	 בזמן	 מצוות	השבת	שהיא	מצוות	מפתח	בתורה,	מבטאת	את	שליטת	הבורא	 	81
גילוי	העתיד,	אלא	גם	את	ביאור	העבר.	ההיסטוריוגרפיה	הישראלית	 בזמן	מאפשרת	לא	רק	את	
באה	לידינו	באמצעות	התורה	והנבואה,	שהגישו	לנו	את	נקודת	המבט	השמיימית	והערכתה	את	

משמעות	הדברים.	
"הלוא	לאֹלהים	פתרֹנים"	בראשית	מ'	ח. 	82

בראשית	מ"א	לח. 	83

ִחְזִקָּיהּו	ֶאל	ְיַׁשְעָיהּו	טֹוב	ְּדַבר	ה’	ֲאֶׁשר	ִּדַּבְרָּת!	ַוֹּיאֶמר:	ִּכי	ִיְהֶיה	ָׁשלֹום	ֶוֱאֶמת	ְּבָיָמי	)ח(84.	
הדחייה	עלולה	להיתפס	על	ידי	החוטא	כהשלמה	שמיימית,	ואף	כחסינות	וערובה	שלא	

יאונה	לו	עתה	כל	רע.	

‘ההגדה	מראש’,	קובעת	שההיסטוריה	אינה	אקראית,	אלא	מגשימה	תכנית	אלוהית.	
נע	 הוא	 ומשמעות.	 יש	מטרה	 לעולם	 גם	תכלית,	 לה	 יש	 כן	 ועל	 לבריאה	ראשית	 יש	

ומתפתח,	אך	לא	התפתחות	עיוורת,	אלא	הכול	זורם	קדימה	ומתקדם	לטובה.	

זו	אינה	רק	ידיעה	מוקדמת,	ראיית	פני	העתיד,	אלא	יש	בה	גם	מעשה	מוקדם	ומטרים,	
שהנבואה	מובילה	אליו.	בראשית	נעוצה	כבר	האחרית.	הראשית	היא	הגרעין	בו	גנוז	
כבר	המטען	 כלול	 ובמצוות	 בתורה	 שיוביל	את	ההתפתחות	העתידה.	 הגנטי	 המטען	
הזה,	ועבודת	ישראל	בהם	מולידה	וחושפת	את	החידוש,	וסוללת	בכך	את	דרך	הגאולה:	

“החודש	הזה	לכם	כו’.	דרך	התורה	איך	להמשיך	כל	הטבע	אחר	הנהגה	עליונה	
זיכה	 על	פי	התורה	ומצות.	והשם	יתברך	שרצה	לחדש	העולם	על	פי	התורה	
את	בני	ישראל	להיות	התחדשות	זה	על	ידיהם.	וכן	הוא	לעולם.	וכל	גלות	הוא	
הנה	 “הראשונות	 וכתיב	 הגאולה.	 בעת	 להיות	 שצריך	 התחדשות	 לאור	 הכנה	
באו	וחדשות	אני	מגיד	בטרם	תצמחנה	אשמיע	אתכם”.	שמקדים	השם	יתברך	

בעבודת	בני	ישראל,	שישיגו	הם	אורות	החדשים	העתידין	לבוא”85.

במובן	זה	נכלל	ב’הגדה	מראש’	גם	הכלל:	“מעשה	אבות	סימן	לבנים”:

“אומר	לך	כלל	תבין	אותו	בכל	הפרשיות	הבאות	בעניין	אברהם	יצחק	ויעקב,	
והוא	ענין	גדול,	הזכירוהו	רבותינו	בדרך	קצרה,	ואמרו:	כל	מה	שאירע	לאבות	
סימן	לבנים86,	ולכן	יאריכו	הכתובים	בספור	המסעות	וחפירת	הבארות	ושאר	
תועלת,	 בהם	 אין	 מיותרים	 דברים	 הם	 כאלו	 בהם	 החושב	 ויחשוב	 המקרים,	
וכולם	באים	ללמד	על	העתיד,	כי	כאשר	יבוא	המקרה	לנביא	משלשת	האבות	

יתבונן	ממנו	הדבר	הנגזר	לבא	לזרעו”87.	

מעשי	האבות	אינם	רק	סימן	למה	שיקרה	לבנים,	האבות	מניעים	את	התהליך	שייקבע	
את	גורל	בניהם.	לראשונים	יש	יתרון	שהכול	עדיין	פתוח,	ומרחב	הבחירה	גדול.	במשך	
הזמן	מצטברים	המעשים,	מצטמצמות	האפשרויות,	והדברים	מתועלים	לאפיק	אחד	
על	הבנים	 ונגזר	 והחידוש,	 לכאורה	מצטמצמות	אפשרויות	הבחירה,	החופש	 ברור88.	

וכן	אמר	העם	על	יחזקאל:	"החזון	אשר	הוא	חוזה	לימים	רבים	ולעתים	רחוקות	הוא	נבא"	יחזקאל	 	84
י"ב	כז.

שפת	אמת	שמות	בא	תרמ"א. 	85
תנחומא	ט'. 	86

רמב"ן	בראשית	י"ב	ו. 	87
"דע,	שכל	הדורות	כלם	נמשכין	מן	הצדיק	שהוא	הראש,	בחינת	ראש	בית,	בחינת	הבעל-הבית	של	 	88
העולם	כנ"ל	בבחינת:	"קורא	הדורות	מראש",	שכל	הדורות	נמשכין	מן	הראש,	דהיינו	הצדיק	הנ"ל.	
ואזי	כשיש	זה	הצדיק	שהוא	הראש	בית,	אזי	יש	בחינת	'ראש'	ויש	בחינת	'בית',	ואזי	כולנו,	דהיינו	כל	
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לצעוד	במסלול	שהותווה	להם.	אולם	אין	זה	מגמד	את	האחרונים,	כי	ראייה	היסטורית	
כוללת	מחברת	את	הדורות	חיבור	כה	עמוק,	שפעולת	האבות	והבנים	הופכת	לפעולה	

אחת:

הוא	באבות	בתור	 בבנים,	מופיע	 “החופש	הצפוי,	של	הטוב,	העתיד	להתגלם	
בחירה	חופשית	גלויה,	מה	שנושא	בזה	את	העצמות	היותר	מיוחדה	של	הבנים,	
החיים”.	 את	 יורשים	 “המתים	 האומה	 ובכללות	 אברהם”.	 את	 פדה	 ו”יעקב	
של	 בצורה	 חוזרת	 בגילויה,	 באבות	 המתגלה	 הגנוזה,	 עצמה	 הבחירה	 ואותה	
של	 זכותם	 הנה	 שבאמת	 אבות,	 זכות	 של	 החיזיון	 את	 ומתמדת	 בבנים,	 גניזה	
הבנים	שבאה	לידם	דרך	הצינור	של	האבות.	וכשמתעורר	רוח	מלא	אור	באחת	
התקופות	של	החיים	באומה,	לכונן	מעשה	היסתורי	אדיר,	המקיף	בחילו	עתיד	
מכוח	 חופשה,	 במלא	 העליונה	 הצפייה	 של	 הבחירה	 מתנוצצת	 וארוך,	 גדול	
ההתגלות	העצמית	של	החיים	העתידים,	מצד	תכונת	ההוויה	העומדת	למעלה	
ממסגר	הזמן,	“את	אשר	ישנו	פה	ואת	אשר	איננו	פה”.	לא	האבות	מקבלים	על	
כי	אם	מיטב	העצמיות	של	הבנים	מתגלה	לעת	 עול,	 כל	 חשבונם	של	הבנים	
רצון	באבות,	לעת	הופעת	נהרה,	והכרת-החובה	מפתחה	את	צורתה	הבהירה,	
יוכל	 בה	 הכחש	 רק	 אשר	 עצמיותם,	 מלא	 כל	 את	 פיה	 על	 מוצאים	 שהבנים	

לעשות	המדחה	להתיקם	מזה	ולנתקם	ממיטב	מקור	חייהם”89.

האבות	מעניקים	לבנים,	והבנים	חוזרים	ומעצימים	את	האבות:	ֲעֶטֶרת	ְזֵקִנים	ְּבֵני	ָבִנים	
ְוִתְפֶאֶרת	ָּבִנים	ֲאבֹוָתם90.	

אזכורי	ההגדה	מראש.	2
עשר	פעמים	מוזכרת	‘ההגדה	מראש’	בפרקים	אלה,	לפי	הסדר	הבא:

ָלְך	 ֲעִלי	 ָּגֹבַה	 ַהר	 ַעל	 ‘מבשר’:	 גם	 אלא	 מנחם	 רק	 לא	 ישעיהו	 לישראל.	 בשורה	 א.	
ְיהּוָדה	 ְלָעֵרי	 ִאְמִרי	 ִּתיָרִאי	 ַאל	 ָהִריִמי	 ם	 ְירּוָׁשלִָ ֶרת	 ְמַבּׂשֶ קֹוֵלְך	 ַבֹּכַח	 ָהִריִמי	 ִצּיֹון	 ֶרת	 ְמַבּׂשֶ
ִהֵּנה	ֱאֹלֵהיֶכם	)מ’	ט(.	הוא	פועל	בכך	שלושה	דברים.	א.	הבשורה	של	מפלת	סנחריב	
מראש,	הופכת	את	המאורע	בעת	התרחשותו,	ממעשה	מקרי	של	חולין	לאירוע	אלוהי.	
ב.	המבשר	המודיע	את	הדברים	מכשיר	בכך	את	הדרך	לגאולה,	מקדים	את	הופעתה	
והתהוותה,	ועושה	אותה	לממשית	ווודאית.	ג.	בשורת	בוא	כורש	מראש,	הופכת	את	
כל	מעשי	המדינות	והמלכים,	הפוליטיים,	הצבאיים	והמוסריים	במשך	מאה	חמישים	
השנה	שיעברו,	לחלק	מתכנית	ההשגחה.	ָהִראֹׁשנֹות	ִהֵּנה	ָבאּו	ַוֲחָדׁשֹות	ֲאִני	ַמִּגיד	ְּבֶטֶרם	

ִּתְצַמְחָנה	ַאְׁשִמיע	ֶאְתֶכם	)מ”ב	ט(.

בני	הדור,	כלם	בחינת	בני	בית"	ליקוטי	מוהר"ן	בתרא	סז.
אגרות	ראי"ה	ח"א	רפ"ג. 	89

משלי	י"ז	ו. 	90

ֲהלֹוא	 ָלֶכם,	 ֵמֹראׁש	 ֻהַּגד	 ֲהלֹוא	 ִתְׁשָמעּו,	 ֲהלֹוא	 ֵתְדעּו,	 ֲהלֹוא	 העולם:	 אומות	 כלפי	 ב.	
ֲהִביֹנֶתם	מֹוְסדֹות	ָהָאֶרץ	)מ’	כא(.	ושוב:	ִמי	ָפַעל	ְוָעָׂשה?	ֹקֵרא	ַהֹּדרֹות	ֵמֹראׁש	)מ”א	ד(.	

היכולת	לנבא	את	הדברים	מראש	מוכיחה	את	השליטה	האלוהית	במהלכי	האומות.	
הם	ואליליהם	אינם	יודעים	לחזות	את	אשר	יקרה,	משום	שאין	להם	שליטה	במציאות	
ואין	להם	כוח	לשנותה,	להיטיב	או	להרע:	ַיִּגיׁשּו	ְוַיִּגידּו	ָלנּו	ֵאת	ֲאֶׁשר	ִּתְקֶריָנה,	ָהִראֹׁשנֹות	
ָהֹאִתּיֹות	 ַהִּגידּו	 ַהְׁשִמיֻענּו.	 ַהָּבאֹות	 אֹו	 ַאֲחִריָתן,	 ְוֵנְדָעה	 ִלֵּבנּו	 ְוָנִׂשיָמה	 ַהִּגידּו,	 ֵהָּנה,	 ָמה	

ְלָאחֹור,	ְוֵנְדָעה	ִּכי	ֱאֹלִהים	ַאֶּתם,	ַאף	ֵּתיִטיבּו	ְוָתֵרעּו	ְוִנְׁשָּתָעה	ְוִנְרֶאה	ַיְחָּדו	)כב-כג(.

ְוֵנָדָעה	 ג.	בפעם	השלישית	מעמיד	הנביא	את	הדברים	זה	לעומת	זה:	ִמי	ִהִּגיד	ֵמֹראׁש	
ּוִמְּלָפִנים	ְוֹנאַמר	ַצִּדיק,	ַאף	ֵאין	ַמִּגיד	ַאף	ֵאין	ַמְׁשִמיַע	ַאף	ֵאין	ֹׁשֵמַע	ִאְמֵריֶכם.	ִראׁשֹון	ְלִצּיֹון	
העתיד,	 את	 מגידים	 אינם	 	 האלילים	 כו-כז(.	 )מ”א	 ֶאֵּתן	 ר	 ְמַבּׂשֵ ם	 ְוִלירּוָׁשלִַ ִהָּנם	 ִהֵּנה	
ֶאֵּתן.	הנה,	אישור	מוצק	לעליונות	השכינה	על	העמים	 ר	 ְמַבּׂשֵ ם	 ְוִלירּוָׁשלִַ ולעומתם	–	

ואליליהם:	ֵהן	ֻּכָּלם	ָאֶון	ֶאֶפס	ַמֲעֵׂשיֶהם	רּוַח	ָוֹתהּו	ִנְסֵּכיֶהם	)כט(.

ְוַאְחֵזק	 ְבֶצֶדק	 ְקָראִתיָך	 ה’	 ֲאִני	 לישראל:	 ה’	 לאהבת	 כהוכחה	 מראש’	 ה’הגדה	 שוב	 ד.	
ְּבָיֶדָך	ְוֶאָּצְרָך	ְוֶאֶּתְנָך	ִלְבִרית	ָעם	ְלאֹור	ּגֹוִים.	ָהִראֹׁשנֹות	ִהֵּנה	ָבאּו	ַוֲחָדׁשֹות	ֲאִני	ַמִּגיד	ְּבֶטֶרם	

ִּתְצַמְחָנה	ַאְׁשִמיע	ֶאְתֶכם	)מ”ב	ו,	ט(.

ה.	תוכחה	לישראל,	שמצבם	קשה	משום	שלא	האזינו	לדבר	ה’:	ְוהּוא	ַעם	ָּבזּוז	ְוָׁשסּוי	
ָהֵפַח	ַּבחּוִרים	ֻּכָּלם	ּוְבָבֵּתי	ְכָלִאים	ָהְחָּבאּו	ָהיּו	ָלַבז	ְוֵאין	ַמִּציל	ְמִׁשָּסה	ְוֵאין	ֹאֵמר	ָהַׁשב.	ִמי	
ָבֶכם	ַיֲאִזין	ֹזאת	ַיְקִׁשב	ְוִיְׁשַמע	ְלָאחֹור	)מ”ב	כב-כג(.	כאשר	‘ְלָאחֹור’	יתפרש	או	כהאזנה	

עכשיו	לאשר	יהיה	בעתיד,	או	הקשבה	בדיעבד	למה	שנאמר	מראש.

מול	 האומות,	 בדאות	 ואלוהיהם.	 האומות	 במשפט	 זה	 מול	 זה	 מוצגים	 הם	 ושוב	 ו.	
אמיתות	נבואת	ישראל.	כך	הופכים	ישראל	עדים	למציאות	האלוהית:	ָּכל	ַהּגֹוִים	ִנְקְּבצּו	
ַיְחָּדו	ְוֵיָאְספּו	ְלֻאִּמים	ִמי	ָבֶהם	ַיִּגיד	ֹזאת	ְוִראֹׁשנֹות	ַיְׁשִמיֻענּו	ִיְּתנּו	ֵעֵדיֶהם	ְוִיְצָּדקּו	ְוִיְׁשְמעּו	
ְוֹיאְמרּו	ֱאֶמת.	ַאֶּתם	ֵעַדי	ְנֻאם	ה’	ְוַעְבִּדי	ֲאֶׁשר	ָּבָחְרִּתי	ְלַמַען	ֵּתְדעּו	ְוַתֲאִמינּו	ִלי	ְוָתִבינּו	ִּכי	ֲאִני	

הּוא	ְלָפַני	ֹלא	נֹוַצר	ֵאל	ְוַאֲחַרי	ֹלא	ִיְהֶיה	)מ”ג	ט-י(.

ַאֶּתם	ֵעַדי	ְנֻאם	ה’:	ששים	רבוא	עמדו	לפני	הר	סיני	ושמעו	בעצמם	את	הדיבור	האלוהי:	
ותולדות	חייהם	הינם	עדות	חיה	 “אנכי	ה’	אלהיך	אשר	הוצאתיך	מארץ	מצרים”.	הם	

למעורבות	האלוהית	במהלך	ההיסטוריה	האנושית91.

“אין	מלך	בלא	עם”,	וגילוי	שמו	ומלכותו	של	הקדוש	ברוך	הוא	בעולם	תלויים	בישראל:

“אתם	עדי	ואני	אל.	וכשאין	אתם	עדי	אין	אני	אל”92.

ז.	שוב	ישראל	הם	העדות	להופעת	השכינה:	ּוִמי	ָכמֹוִני	ִיְקָרא	ְוַיִּגיֶדָה	ְוַיְעְרֶכָה	ִלי	ִמֹּשּוִמי	

כוזרי,	א'	י'. 	91
ספרי	ברכה	ל"ג	ה'. 	92
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ְוַאל	ִּתְרהּו	ֲהֹלא	ֵמָאז	 ַיִּגידּו	ָלמֹו.	ַאל	ִּתְפֲחדּו	 ַוֲאֶׁשר	ָּתֹבאָנה	 ְוֹאִתּיֹות	)הבאות(	 ַעם	עֹוָלם	
ִהְׁשַמְעִּתיָך	ְוִהַּגְדִּתי	ְוַאֶּתם	ֵעָדי	ֲהֵיׁש	ֱאלֹוַּה	ִמַּבְלָעַדי	ְוֵאין	צּור	ַּבל	ָיָדְעִּתי	)מ”ד	ז-ח(.

ח.	‘ההגדה	מראש’	פותחת	לעמים	פתח	להתחבר	אל	ישראל	ולכרוע	ברך	יחד	איתם	
לפני	קונם:	ַהִּגידּו	ְוַהִּגיׁשּו	ַאף	ִיָּוֲעצּו	ַיְחָּדו	ִמי	ִהְׁשִמיַע	ֹזאת	ִמֶּקֶדם	ֵמָאז	ִהִּגיָדּה	ֲהלֹוא	ֲאִני	ה’	
ְוֵאין	עֹוד	ֱאֹלִהים	ִמַּבְלָעַדי	ֵאל	ַצִּדיק	ּומֹוִׁשיַע	ַאִין	זּוָלִתי.	ְּפנּו	ֵאַלי	ְוִהָּוְׁשעּו	ָּכל	ַאְפֵסי	ָאֶרץ	ִּכי	
ַבע	 ֲאִני	ֵאל	ְוֵאין	עֹוד.	ִּבי	ִנְׁשַּבְעִּתי	ָיָצא	ִמִּפי	ְצָדָקה	ָּדָבר	ְוֹלא	ָיׁשּוב	ִּכי	ִלי	ִּתְכַרע	ָּכל	ֶּבֶרְך	ִּתּׁשָ
ָּכל	ָלׁשֹון.	ַאְך	ַּבה’	ִלי	ָאַמר	ְצָדקֹות	ָוֹעז	ָעָדיו	ָיבֹוא	ְוֵיֹבׁשּו	ֹּכל	ַהֶּנֱחִרים	ּבֹו.	ַּבה’	ִיְצְּדקּו	ְוִיְתַהְללּו	

ָּכל	ֶזַרע	ִיְׂשָרֵאל	)מ”ה	כא-כה(.

ט.	ִזְכרּו	ִראֹׁשנֹות	ֵמעֹוָלם	ִּכי	ָאֹנִכי	ֵאל	ְוֵאין	עֹוד	ֱאֹלִהים	ְוֶאֶפס	ָּכמֹוִני.	ַמִּגיד	ֵמֵראִׁשית	ַאֲחִרית	
ּוִמֶּקֶדם	ֲאֶׁשר	ֹלא	ַנֲעׂשּו	ֹאֵמר	ֲעָצִתי	ָתקּום	ְוָכל	ֶחְפִצי	ֶאֱעֶׂשה	)מ”ו	ט-י(.

ָאָּתה	 ָקֶׁשה	 ִּכי	 “ִמַּדְעִּתי	 בבל(:	 גלות	 )בני	 ישראל	 רשעי	 אל	 הפעם	 מראש’,	 ‘ההגדה	 י.	
ְוִגיד	ַּבְרֶזל	ָעְרֶּפָך	ּוִמְצֲחָך	ְנחּוָׁשה.	ָוַאִּגיד	ְלָך	ֵמָאז	ְּבֶטֶרם	ָּתבֹוא	ִהְׁשַמְעִּתיָך,	ֶּפן	ֹּתאַמר	ָעְצִּבי	
ְיַדְעִּתין”	)ז(.	הרשעים	ממסמסים	 ְוִנְסִּכי	ִצָּום	)מ”ח	ד-ה(.	“ֶּפן	ֹּתאַמר	ִהֵּנה	 ָעָׂשם	ּוִפְסִלי	
הופכים	 לאליליהם,	 המעשים	 את	 מייחסים	 הם	 האלוהית,	 ההוכחה	 של	 תוקפה	 את	
בכך	את	חסד	הגילוי	לקללה,	את	האור	לחושך.	ובאמת	הם	ואליליהם	לא	יודעים	דבר:	
את	 כביכול	 מאלצים	 הם	 )ח(.	 ָאְזֶנָך	 ִפְּתָחה	 ֹלא	 ֵמָאז	 ַּגם	 ָיַדְעָּת	 ֹלא	 ַּגם	 ָׁשַמְעָּת	 ֹלא	 ַּגם	
השכינה	ל”התחכם”,	להערים	עליהם,	להפתיעם	ולהקדים	את	הביצוע,	כדי	לשלול	את	
אפשרות	הכפירה:	ָהִראֹׁשנֹות	ֵמָאז	ִהַּגְדִּתי	ּוִמִּפי	ָיְצאּו	ְוַאְׁשִמיֵעם,	ִּפְתֹאם	ָעִׂשיִתי	ַוָּתֹבאָנה	
)ג(.	ִהְׁשַמְעִּתיָך	ֲחָדׁשֹות	ֵמַעָּתה	ּוְנֻצרֹות	ְוֹלא	ְיַדְעָּתם.	)ז(	ַעָּתה	ִנְבְראּו	ְוֹלא	ֵמָאז	ְוִלְפֵני	יֹום	

ְוֹלא	ְׁשַמְעָּתם.

קביעת	הנביא	בשבח	ישראל	מתערערת	על	ידי	הרשעים	בישראל	הבוגדים	בברית:	ִּכי	
ָיַדְעִּתי	ָּבגֹוד	ִּתְבּגֹוד	ּוֹפֵׁשַע	ִמֶּבֶטן	ֹקָרא	ָלְך	)ח(.	לפיכך	הגאולה	לא	תבוא	בזכות	ישראל	

אלא	למען	כבוד	השכינה.	

 ֲאִני ה'	ִראׁשֹון	.	
שלוש	פעמים	חוזרת	הקביעה:	ֲאִני	ִראׁשֹון	ַוֲאִני	ַאֲחרֹון.

א.	ִמי	ָפַעל	ְוָעָׂשה	ֹקֵרא	ַהֹּדרֹות	ֵמֹראׁש	ֲאִני	ה’	ִראׁשֹון	ְוֶאת	ַאֲחֹרִנים	ֲאִני	הּוא	)מ”א	ד(.

 ב.	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ֶמֶלְך	ִיְׂשָרֵאל	ְוגֲֹאלֹו	ה’	ְצָבאֹות	ֲאִני	ִראׁשֹון	ַוֲאִני	ַאֲחרֹון	ּוִמַּבְלָעַדי	ֵאין	ֱאֹלִהים	)מ”ד	ו(.
ג.	ְׁשַמע	ֵאַלי	ַיֲעֹקב	ְוִיְׂשָרֵאל	ְמֹקָרִאי	ֲאִני	הּוא	ֲאִני	ִראׁשֹון	ַאף	ֲאִני	ַאֲחרֹון	)מ”ח	יב(.

אלה	יסודות	האמונה	בייחוד	ה’:

ֲאדֹון	עֹוָלם	ֲאֶׁשר	ָמַלְך,	ְּבֶטֶרם	ָּכל	ְיִציר	ִנְבָרא.	ְלֵעת	ַנֲעָׂשה	ְבֶחְפצֹו	ֹּכל,	ֲאַזי	ֶמֶלְך	ְׁשמֹו	

ִנְקָרא.	ְוַאֲחֵרי	ִּכְכלֹות	ַהֹּכל,	ְלַבּדֹו	ִיְמֹלְך	נֹוָרא.

“ֲאִני	ִראׁשֹון	ַוֲאִני	ַאֲחרֹון”,	מדגיש	את	יחידותו	של	הקדוש	ברוך	הוא,	וממילא	את	מלכותו	
ושליטתו	המוחלטת:	

אין	 ומבלעדי	 מאחר.	 קיבלתי	 שלא	 ראשון,	 ה’	 אני	 לומר:	 לקיש:	 ריש	 “אמר	
אלהים	שאין	לי	שותף.	ואת	אחרונים	אני	הוא,	שאיני	עתיד	למוסרה	לאחר”93.

בחינה	שכלית	של	מושגי	האמונה,	מזככת	אותם	ושוללת	מן	הבורא	כל	הגדרה.	לפיכך	
גם	קביעת	הראשית	יש	בה	מן	ההגדרה,	והפיוט	מתקן	זאת	ומרומם	אותו	מעל	הזמן:	
ְּבִלי	ֵראִׁשית	ְּבִלי	ַתְכִלית,	ְולֹו	ָהעֹוז	ְוַהִּמְׂשָרה”94.	וכן:	ַקְדמֹון	ְלָכל	ָּדָבר	ֲאֶׁשר	ִנְבָרא,	ִראׁשֹון	

ְוֵאין	ֵראִׁשית	ְלֵראִׁשיתֹו.

אבל	הנביא	אינו	נמנע	מלנסח	זאת	בעוז	ובאופן	חיובי:	“ֲאִני	ה’	ִראׁשֹון	ְוֶאת	ַאֲחֹרִנים	ֲאִני	
הּוא”	)ד(.	“ֲאִני	ִראׁשֹון	ַוֲאִני	ַאֲחרֹון”	)מ”ד	ו(95.	כי	התפיסה	הדתית	אינה	יכולה	להסתפק	
בהבנה	השכלית,	אלא	מבקשת	לבטא	את	כל	נפשו	של	האדם,	גם	את	הרגש,	והדמיון.	
על	כן	היא	מוותרת	על	השלילה	האינטלקטואלית,	ומבקשת	קשר	חיובי	אישי	ישיר	אל	

הבורא.	

‘אין	 והאחרית,	 בין	הראשית	 והמציאות	העולמית	חבוקה	 וגם	אחרון,	 גם	ראשון	 הוא	
עוד	מלבדו’:	

אני	 כמו	שנאמר:	 והאחרית,	 בין	הראשית	 ההווה,	האמצעי	 הוא	 הבריאה	 כלל	
ראשון	ואני	אחרון.	שהראשית	הוא	השם	יתברך,	וכן	האחרית	יהיה	השם	יתברך	

לבדו,	הוא	אחרון.	והבריאה	הוא	האמצעי96.	

אפשר	להבין	זאת	לא	רק	כציון	הזמן,	אלא	גם	כביטוי	של	מהות	ההשפעה	והיחס.	‘ֲאִני	
ִראׁשֹון’,	הוא	נקודת	הראשית,	מקור	החיים	העליון	ממנה	משתלשל	העולם	ונוצר.	אך	
את	 יונקת	 היא	 וממנו	 עליה	 ומשגיח	 אותה	 מחייה	 הוא	 נוצרה,	 שהבריאה	 לאחר	 גם	

חיותה,	‘ַוֲאִני	ַאֲחרֹון’.	

נמשכת	השגחתו	וחיותו	מאתו	יתברך	על	כל	נברא	זה	בחינת	‘ראשית’.	ואחר	-	
כך	כשנמשך	החיות	וההשגחה	עד	שפוגע	בהנברא	להחיותו	ולקימו	זה	בחינת	

‘אחרית’...	

ירושלמי	סנהדרין	א'	א',וכן	בבראשית	רבה	פ"א	ב. 	93
מתוך	הפיוט	"אדון	עולם". 	94

הפסוק	נלקח	לברכת	מלכויות	של	מוסף	ראש	השנה. 	95
שיחת	מלאכי	השרת	פרק	רביעי.	ביחס	לאלוהות	מטשטשים	ההבדלים	שבין	הזמנים,	העבר,	ההווה	 	96
והעתיד	נסקרים	יחד:	חותמו	של	הקב"ה	אמת	ובמדרש	)בראשית	רבה	פ"א(:	א'	בראשן	של	אותיות,	
מ"ם	באמצע,	תי"ו	בסוף	ע"ש.	אני	ראשון	ואני	אחרון.	וכהוראות	שם	הוי"ה,	היה	הווה	ויהיה	)פרי	

צדיק	וארא	י"ג(.	
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ואזי	האחרית	מקושר	בראשית,	כי	כל	העולם	הזה	הגשמי	שהוא	בחינת	אחרית,	
שהוא	 המחשבה	 בראשית	 ונכלל	 וחוזר	 חיותו	 מקבל	 דרגין,	 כל	 סוף	 הוא	 כי	
השגחתו	יתברך.	וזהו	בחינת	‘סוף	מעשה	במחשבה	תחלה’,	כי	ה’	יתברך	ראשון	
ואחרון,	כמו	שכתוב,	אני	ראשון	ואני	אחרון	ומבלעדי	אין	אלקים.	והוא	יתברך	
מגיד	מראשית	אחרית,	כי	האחרית	מקשר	בתכלית	האחדות.	על	-	ידי	השגחתו	
השלמה	שעל	-	ידי	זה	מקשרין	כל	העולמות	ואפילו	העולם	הגשמי	הזה	שהוא	

בחינת	סוף	כל	דרגין	בחינת	אחרית,	הכל	מקשר	בראשית	המחשבה97.	

ד(	ְבִרית	ָעם	ְלאֹור	ּגֹוִים

עבד	ה'	.	

ט  ּפָ י רּוִחי ָעָליו ִמׁשְ י ָנַתּתִ ִחיִרי ָרְצָתה ַנְפׁשִ י ֶאְתָמְך ּבֹו ּבְ פרק מ"ב )א( ֵהן ַעְבּדִ

חּוץ קֹולֹו: )ג( ָקֶנה ָרצּוץ  ִמיַע ּבַ א ְולֹא ַיׁשְ ַלּגֹוִים יֹוִציא: )ב( לֹא ִיְצַעק ְולֹא ִיּשָׂ

ט: )ד( לֹא ִיְכֶהה ְולֹא  ּפָ ה ֶלֱאֶמת יֹוִציא ִמׁשְ ּנָ ה ֵכָהה לֹא ְיַכּבֶ ּתָ ּבֹור ּוִפׁשְ לֹא ִיׁשְ

ט ּוְלתֹוָרתֹו ִאִּיים ְיַיֵחילּו: ּפָ ָאֶרץ ִמׁשְ ים ּבָ ָירּוץ ַעד ָיׂשִ

רעיונות:	 של	 שורה	 בהם	 חוזרת	 אחת.	 בנשימה	 נקראים	 מ”ב-מ”ה	 הפרקים	 ארבעת	
יעקב	הוא	עבד	ה’,	ממלא	את	שליחותו	לשים	בארץ	משפט	וצדק,	להיות	אור	לגויים,	
ובסופה	 הבל.	 העמים	 ואלוהי	 מלך,	 ישראל	 אלוהי	 ה’	 כי	 לראות	 עיוורים	 עיני	 לפקוח	

מקדים	ישעיהו	לבשר	את	בוא	כורש	בשליחות	ה’,	להכניע	את	בבל	למען	ישראל.

מ”ב	א	-	מ”ג	י.	חטיבה	אחת	המורכבת	מכמה	יחידות: א-ד	עבד	ה’.	ה-ט	עזרת	ה’.	י-	יג	
שיר	הלל	לה’.	יד-יז	ה’	יצא	כגיבור	להושיע	את	ישראל.	יח-כה	ה’	השפיל	את	ישראל.	

מ”ג	א-י	ה’	יושיעם	וירוממם.

הפרק98	פותח	בתיאור	‘עבד	ה’’,	ֵהן	ַעְבִּדי	ֶאְתָמְך	ּבֹו	ְּבִחיִרי	ָרְצָתה	ַנְפִׁשי	ָנַתִּתי	רּוִחי	ָעָליו	
ִמְׁשָּפט	ַלּגֹוִים	יֹוִציא.	וגם	מסיים	בתיאור	קצר	וביקורתי	שלו:	ִמי	ִעֵּור	ִּכי	ִאם	ַעְבִּדי	ְוֵחֵרׁש	

ְּכַמְלָאִכי	ֶאְׁשָלח	ִמי	ִעֵּור	ִּכְמֻׁשָּלם	ְוִעֵּור	ְּכֶעֶבד	ה’	)יט(.

	ליקוטי	הלכות,	הלכות	משא	ומתן	ד'.	 	97
הפרק	)מ"ב	ה	-	מ"ג	י(	נקבע	כהפטרה	לשבת	בראשית	למנהג	האשכנזים,	בגלל	אזכור	הבריאה:	ֹּכה	 	98
ַמִים	ְונֹוֵטיֶהם	ֹרַקע	ָהָאֶרץ	ְוֶצֱאָצֶאיָה	ֹנֵתן	ְנָׁשָמה	ָלָעם	ָעֶליָה	ְורּוַח	ַלֹהְלִכים	ָּבּה	 ָאַמר	ָהֵאל	ה'	ּבֹוֵרא	ַהּׁשָ
)ה(.	והשוואה	של	בריאת	עם	ישראל	אליה:	ְוַעָּתה	ֹּכה	ָאַמר	ה'	ֹּבַרֲאָך	ַיֲעֹקב	ְוֹיֶצְרָך	ִיְׂשָרֵאל	ַאל	ִּתיָרא	ִּכי	

ְגַאְלִּתיָך	ָקָראִתי	ְבִׁשְמָך	ִלי	ָאָּתה	)מ"ג	א(.

לעבד	לא	הובטחו	חיים	טובים	ושלווים,	מוטלות	עליו	חובות,	ועליו	להתמזג	לחלוטין	
המוחלטת	 והתמסרותו	 האדם,	 מחויבות	 את	 מדגיש	 ה’’,	 ‘עבד	 הכינוי	 שליחותו.	 עם	

לתפקיד	עליו	הופקד	מן	השמים.	

ישעיהו	הזכיר	את	‘עבד	ה’’	פעמים	רבות,	והוא	מופיע	בנחמות	בשני	אופנים:	

א.	הכינוי	‘עבדי’,	ללא	תוספת	ופירוט99.

ב.	ארבעה	תיאורים	מפורטים	של	‘עבד	ה’’	כדמות	איש	–	שליח100.	

מי	הוא	העבד	שעליו	מדובר,	ואת	ידי	מי	באים	לחזק?	

ַעְבִּדי,	 ִיְׂשָרֵאל	 ְוַאָּתה	 ַיֲעֹקב”:	 “ַעְבִּדי	 ַעְבִּדי,	מתייחס	באופן	מובהק	לעם	ישראל,	 הכינוי	
לכנסת	 ככינוי	 רבים	 בלשון	 העבד	 מופיע	 ואילך	 נ”ד	 מפרק	 )ח(.	 ְּבַחְרִּתיָך	 ֲאֶׁשר	 ַיֲעֹקב	

ישראל,	לציבור,	לעם101:	ֹזאת	ַנֲחַלת	ַעְבֵדי	ה’	ְוִצְדָקָתם	ֵמִאִּתי	)נ”ד	יז(.	

ִיְׂשָרֵאל	 ְבֵני	 ִלי	 ִּכי	 הגדרת	עם	ישראל	כעבדו	של	ה’	נובעת	ישירות	מן	האמור	בתורה:	
ֲעָבִדים	ֲעָבַדי	ֵהם	ֲאֶׁשר	הֹוֵצאִתי	אֹוָתם	ֵמֶאֶרץ	ִמְצָרִים	ֲאִני	ה’	ֱאֹלֵהיֶכם102.	על	העבד	הוטל	
התפקיד	להביא	את	בשורת	האחדות	המוחלטת	לעולם:	ַאֶּתם	ֵעַדי	ְנֻאם	ה’	ְוַעְבִּדי	ֲאֶׁשר	
ִיְהֶיה	 ְוַאֲחַרי	ֹלא	 ְלָפַני	ֹלא	נֹוַצר	ֵאל	 ֲאִני	הּוא	 ִּכי	 ְוָתִבינּו	 ִלי	 ְוַתֲאִמינּו	 ְלַמַען	ֵּתְדעּו	 ָּבָחְרִּתי,	

)מ”ג	י,	יב(.	

אך	נחלקו	הפרשנים	למי	כיוון	הנביא	בתיאור	המפורט	של	דמות	העבד	השליח:

א.	הנביא.	“לישעיהו	הוא	אומר”103,	“ֲאִני	ה’	ְקָראִתיָך	ְבֶצֶדק,	ְוַאְחֵזק	ְּבָיֶדָך,	ְוֶאָּצְרָך,	ְוֶאֶּתְנָך	
הייתה	 זאת	 	- “כשיצרתיך	 מלידתו:	 לתפקידו	 נועד	 הנביא	 ּגֹוִים”.	 ְלאֹור	 ָעם,	 ִלְבִרית	
מחשבתי	שתשיב	את	עמי	לבריתי	ולהאיר	להם”104.	אֹור	ּגֹוִים,	אינו	אור	לעולם	כולו,	

אלא	לעם	ישראל,	בו	“כל	שבט	קרוי	גוי	לעצמו,	כענין	שנאמר	‘גוי	וקהל	גויים’”105.

ב.	המשיח.	“הנה	עבדי	אשר	אתמך	בו	והוא	מלך	המשיח”106.	

לצאת	 זמנך	 כשהגיע	 בצדק	 שקראתיך	 הוא	 אני	 לישראל...	 “אומר	 ישראל.	 עם	 ג.	 	

מ"א	ח,	מ"ב	יט,	מ"ג	י,	מ"ד	א-ב,	כא,	מ"ה	ד,	מ"ט	ג. 	99
100	מ"ב	א-ז,	מ"ט	א-ז,	נ'	ד-י,	ונ"ב	יג	–	נ"ג	יב,	המפורסם	מכולם	והוקדש	כולו	לתיאור	סבלו	של	עבד	ה'.
101	תיאור	עם	ישראל	בלשון	יחיד,	רגיל	בשפת	המקרא.	עשרת	הדברות	נאמרו	לעם	ישראל	בלשון	יחיד:	

ָאֹנִכי	ה'	ֱאֹלֶהיָך	ֲאֶׁשר	הֹוֵצאִתיָך	ֵמֶאֶרץ	ִמְצַרִים	ִמֵּבית	ֲעָבִדים	)שמות	י"ט	ב(.
ויקרא	כ"ה	נה.	 	102

שמירה:	 של	 אלא	 יצירה	 של	 במובן	 "ואצרך",לא	 לפיכך,	 כך.	 פירשו	 ומלבי"ם	 עזרא	 אבן	 גם	 103	רש"י.	
"ואצרך	-	שלא	יגעו	בך	לרעה".	כאמור	לירמיהו:	"אל	תירא	מפניהם	כי	אתך	אני	להצילך	נאום	ה'"	

)א'	ח(.
104	כעין	שנאמר	לירמיהו:	"ְּבֶטֶרם	ֶאָּצְרָך	ַבֶּבֶטן	ְיַדְעִּתיָך	ּוְבֶטֶרם	ֵּתֵצא	ֵמֶרֶחם	ִהְקַּדְׁשִּתיָך	ָנִביא	ַלּגֹוִים	ְנַתִּתיָך"	

)א'	ה(.
105	רש"י	על	פי	הירושלמי.

106	מצודת	דוד.
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	פרק	מ"בב.	ניחומים

]מהגלות[	ואצרך	-	אשמרך	מן	הגויים	שלא	ירעו	לך,	ואתנך	לברית	עם	-	לקיום	כל	
עם	ועם	כי	בעבורך	מתקיים	כל	העולם,	לאור	הגויים	-	כמו	שאמר	והלכו	גויים	לאורך,	

והאור	הוא	התורה	שתצא	להם	מציון”107.

מסתבר	שכל	הפירושים	נכונים.	הנביא	מכוון	לשלושה	מעגלים	הולכים	ומתרחבים,	
ולעם	 אותם.	 שיגאל	 המשיח,	 למלך	 לישראל.	 אור	 להיות	 שתפקידו	 השליח,	 לנביא	
	- המרכז	 מן	 יוצא	 ה’	 שם	 קידוש	 כולו.	 לעולם	 ומשיח	 נביא	 להיות	 שייעודו	 ישראל,	
ומשיחו,	 ה’	 שליח	 הוא	 כולו	 ישראל	 ועם	 ישראל,	 על	 קדושה	 משפיע	 הנביא	 החוצה.	

העומד	על	משמר	האמונה	בעולם,	וממנו	נמשכות	קרני	אורה	לכל	הגויים:	

האלוהי,	 העניין	 בה	 ידבק	 למען	 ההיא	 הסגולה	 בעבור	 אפוא	 נתהווה	 “הכל	
והסגולה	ההיא	באה	בעבור	סגולת	הסגולה	והם	הנביאים	והחסידים.	ובדרך	זו	
סודרו	דברי	בעל	התפילה	)בתפילה	מן	החוץ	פנימה	ופה	בכיוון	ההפוך(:	‘ובכן	
תן	פחדך	ה’	אלוהינו	על	כל	מעשיך’,	ואחרי	כן	‘ובכן	תן	כבוד	ה’	לעמך’,	ואחרי	כן	

‘ובכן	צדיקים	יראו	וישמחו’,	כי	הם	סגולת	הסגולה”108.

תיאור	עבד	ה’	כאן	מזכיר	את	התיאורים	המשיחים	שהופיעו	בתחילת	הספר109.

מ”ב
הן	עבדי	אתמך	בו

בחירי	רצתה	נפשי
נתתי	רוחי	עליו

משפט	לגוים	יוציא
לא	יכהה	ולא	ירוץ

עד	ישים	בארץ	משפט
ולתורתו	איים	ייחלו

ב’

והיה	באחרית	הימים

נכון	יהיה	הר	בית	ה’	בראש	
אלהי	 בית	 אל	 ה’	 הר	 אל	

יעקב
ושפט	בין	הגוים

לא	ישא	גוי	אל	גוי	חרב
והוכיח	לעמים	רבים
כי	מציון	תצא	תורה

י”א

ויצא	חטר	מגזע	ישי

ונצר	משרשיו	יפרה
ונחה	עליו	רוח	ה’

ושפט	בצדק	דלים
והכה	ארץ	בשבט	פיו

והוכיח	במישור	לענוי	ארץ
אליו	גוים	ידרשו

בפרק	ב’	המקדש	ועם	ישראל	עומדים	ברקע	הנבואה,	והגויים	ינהרו	מרצונם	לשמוע	
את	דבר	ה’	באמצעותם.	גם	כאן	מבליט	הנביא	)ו-ז(	את	ההקשר	העולמי	הכללי:	בריאת	
העולם,	הברית	עם	יושביו,	עבד	ה’	יזכה	לתמיכה	משמים	ויהיה	ִלְבִרית	ָעם	ְלאֹור	ּגֹוִים.	

ושורה	 מופיעה	 ה’	 רוח	 ותפקידו	המרכזי:	 תיאורי	מאפייניו	 נזכר,	אלא	 לא	 שם	העבד	

107	רד"ק.	כייעודו	של	אברהם	)בראשית	י"ז	ה(	ְוָהָיה	ִׁשְמָך	ַאְבָרָהם	ִּכי	ַאב	ֲהמֹון	ּגֹוִים	ְנַתִּתיָך.	ועוד	קודם	
)בראשית	י"ב	ג(:	"ונברכו	בך	כל	משפחות	האדמה".

108	כוזרימ"ב	מ"ד.
109	ב'	א-ד,	י"א	א-ד.

עליו,	הוא	עושה	צדק	ומשפט	בעולם,	והשפעתו	הרוחנית	תבוא	בדרכי	שלום.	

“והודיעו	שלא	יקנה	ממשלתו	בחיל	ולא	בכח	כמלכים	המושלים	באומות,	כי	
אם	ברוח	ה’.	וכמו	שאמר	ישעיהו:	ויצא	חוטר	מגזע	ישי	וגו’	ונחה	עליו	רוח	ה’.	
ואמר	גם	כן:		הן	עבדי	אתמוך	בו	בחירי	רצתה	נפשי	נתתי	רוחי	עליו.	ואמר:	קנה	
רצוץ	לא	ישבור	)ג(,	דומה	למה	שאמר:	‘לא	בחיל	ולא	בכח’110...	ואמר	שאותו		
מלך	משיח	יהיה	למישור,	רוצה	לומר,	שיהיה	מיישר	את	כל	העמים	ומדריכם	

במעגלי	צדק,	וכמו	שאמר	ישעיהו:	ושפט	בין	הגויים”	)ב’	ד(111.	

המשטרים	בעולם	מתקיימים	או	בדרך	של	הסכמה	עממית,	או	בכוח	הזרוע	מלמעלה112.	
שמיימית	 בחירה	 הסמכות,	 מקורות	 שני	 של	 בשילוב	 נעשה	 בישראל	 המלך	 מינוי	
ידי	הסנהדרין	)המייצגת	 מלמעלה,	והסכמה	דמוקרטית	של	העם.	מינויו	מתבצע	על	
את	העם(,	והנביא	)המייצג	את	רצון	ה’(113.	המלך	המשיח	יישלח	משמים,	כוחו	נובע	
יפעל	בהסכמה	מלאה	של	העם,	והשפעתו	על	האומות	 מסמכותו	הרוחנית,	אך	הוא	
תבוא	מרצון	ובאהבה:	ָקֶנה	ָרצּוץ	ֹלא	ִיְׁשּבֹור	ּוִפְׁשָּתה	ֵכָהה	ֹלא	ְיַכֶּבָּנה	ֶלֱאֶמת	יֹוִציא	ִמְׁשָּפט.	

ֹלא	ִיְכֶהה	ְוֹלא	ָירּוץ,	ַעד	ָיִׂשים	ָּבָאֶרץ	ִמְׁשָּפט	ּוְלתֹוָרתֹו	ִאִּיים	ְיַיֵחילּו	)ג-ד(.

יחסי	הקדוש	ברוך	הוא	ועם	ישראל	מופיעים	במקרא	בכמה	דגמים,	יחסי	אב	–	בן,	וגם	
אדון	–	עבד114.	בדרך	כלל	הבן	חביב	יותר	מן	העבד,	אבל	הכתוב	נותן	יתרון	לעבד,	גם	
למשה	רבנו	קרא	עבד	ולא	בן115.	וכן	לאחר	מותו,	כאשר	נתרומם	למעלה	העליונה,	חזר	
הכתוב	וקראו	כך,	‘משה	עבדי	מת’116.	גם	ישעיהו	מתאר	את	האישיות	המרכזית	תחת	
השם	‘עבד	ה’’,	ומרומם	בכך	אותה	ואת	תפקידה,	אף	מקנה	לה	אפיונים	של	משה	העבד	

הנאמן117.

לא	כל	מי	שביקש	להיות	‘עבד’	זכה	למעלה	זו:	

“ישראל	נקראו	עצמם	עבדים,	והקב”ה	קראם	עבדים.	ויש	שקראו	עצמם	עבדים,	
והקב”ה	לא	קראם	עבדים.	ויש	שלא	קראו	עצמם	עבדים,	והקב”ה	קראם	עבדים.	
אברהם	קרא	עצמו	עבד	שנא’:	אל	נא	תעבור	מעל	עבדך118,	והקב”ה	קראו	עבד,	
שנא’:	בעבור	אברהם	עבדי.	יעקב	קרא	עצמו	עבד,	שנ’:	קטנתי	מכל	החסדים	

זכריה	ד'	ו. 	110
111	אברבנאל	זכריה	ד'.

נשימך	 "אנחנו	 בנו".	 תמשל	 אםמשול	 עלינו,	 תמלך	 "המלך	 ואמרו:	 חלומותיו,	 את	 דחו	 יוסף	 112	אחי	
למלך,	או	אתה	תמשול	בנו	בחזקה"	)ראב"ע,	בראשית	ל"ז	ח.	וראה	פירוש	הגר"א	משלי	כ"ז	כז(.

113	רמב"ם	גזלה	ה'	י"ח.	מלכים	א'	ג'.	
114	הכתוב	כרך	גם	את	שני	הממדים	יחד:	'שלח	את	בני	ויעבדני'	שמות	ז'	טז.

115	במדבר	י"ב	ח.
116	יהושע	א'	ב,	של"ה,	פסחים,	מצה	עשירה	יב.

117	מצודות	דוד.
118	בראשית	י"ח.
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ומכל	האמת	אשר	עשית	את	עבדך119,	והקב”ה	קראו	עבד,	שנא’:	ואתה	עבדי	
עבד	 קראו	 והקב”ה	 עבדך,	 את	 להראות	 עבד:	 עצמו	 קרא	 משה	 )מ”א(.	 יעקב	
אמתך121,	 בן	 עבדך	 אני	 שנא’:	 עבד,	 עצמו	 קרא	 דוד	 מת120.	 עבדי	 משה	 שנא’:	
והקב”ה	קראו	עבד,	שנאמר:	למען	דוד	עבדי122.	ישעיהו	קרא	עצמו	עבד,	שנ’:	

יוצרי	מבטן	לעבד	לו	)מ”ט(,	והקב”ה	קראו	עבד	עבדי	ישעיהו	וכו’	)כ’(”.	

הבריאה	המתחדשת.	2

ַמִים ְונֹוֵטיֶהם רַֹקע ָהָאֶרץ ְוֶצֱאָצֶאיָה ֹנֵתן  ָ )ה( ּכֹה ָאַמר ָהֵאל ְיהָֹוה ּבֹוֵרא ַהּשׁ

ְוַאְחֵזק  ְבֶצֶדק  ְקָראִתיָך  ְיהָֹוה  ֲאִני  )ו(  ּה:  ּבָ ַלהְֹלִכים  ְורּוַח  ָעֶליָה  ָלָעם  ָמה  ְנׁשָ

ְנָך ִלְבִרית ָעם ְלאֹור ּגֹוִים: )ז( ִלְפקַֹח ֵעיַנִים ִעְורֹות ְלהֹוִציא  ְרָך ְוֶאּתֶ ָיֶדָך ְוֶאּצָ ּבְ

ִמי ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר  ְך: )ח( ֲאִני ְיהָֹוה הּוא ׁשְ ֵבי חׁשֶ ֶלא יׁשְ ית ּכֶ יר ִמּבֵ ר ַאּסִ ְסּגֵ ִמּמַ

יד  ַמּגִ ֲאִני  ַוֲחָדׁשֹות  ָבאּו  ה  ִהּנֵ ָהִראׁשֹנֹות  )ט(  ִסיִלים:  ַלּפְ ִתי  ּוְתִהּלָ ן  ֶאּתֵ לֹא 

ִמיע ֶאְתֶכם: ְצַמְחָנה ַאׁשְ ֶטֶרם ּתִ ּבְ

‘בריאת	העולם’(.	אבל	ישעיהו	 יסודות	האמונה	)לעיל	 א.	בריאת	העולם	מצביעה	על	
כאמירה	 אלא	 העולם,	 של	 הרחוק	 עברו	 לשאלת	 כהתייחסות	 לא	 להזכירה	 הרבה	
עכשווית.	תפיסת	הבריאה	שלו	אינה	יצירה	חד-פעמית,	אלא	הבריאה	מתחדשת	בכל	

יום.	תפיסה	זו	מעמידה	כמה	עקרונות	אמונה	יסודיים:

1.	התורה	נקטה	לשון	עבר:	“ָּבָרא”,	ואילו	הנביא	הזכיר	כמעט	תמיד	את	הבורא	והבריאה	
העולם	 את	 ברא	 רק	 לא	 ה’	 המשמעות,	 את	 משנה	 הזמן	 שינוי	 “ּבֹוֵרא”.	 הווה:	 בלשון	

בעבר,	אלא	ממשיך	לחיותו	ולהנהיגו	תמיד123.	

הבריאה	האלוהית	נעשתה	יש	מאין.	בכך	היא	שונה	באופן	מהותי	מכל	יצירה	אחרת,	
שחומר	הגלם	קיים	והאומן	רק	מעצב	את	צורתו.	במקרה	האחרון	אין	היצירה	תלויה	

119	בראשית	ל"ב.
120	יהושע	א'.

121	תהלים	קט"ז.
122	מלכים-א	י"א.

ואתקין	 השמים,	 בורא	 "דאיהו	 בבריאה:	 הכתוב	 את	 כך	 שפרש	 הזוהר	 ידי	 על	 הועמקה	 זו	 123	תפיסה	
ליה	תדיר	בכל	זמנא"	)א'	ר"ה	ב(.	"הבריאה	נאמרה	על	ההויה	ועל	קיומה,	כדכתיב,	"בורא	השמים	
ונוטיהם",	'ברא'	לא	נאמר,	אלא	"בורא",	שבורא	אותם	ומעמידם	בכל	יום"	)מזרחי:	בראשית	א'	א.	וכן	
פירש	מהר"י	קארו	ז"ל	על	התורה(.	בעולת	ראיה	הבחין	הרב	בשני	יסודות	אלה	גם	ביציאת	מצרים:	
מכוון	להמשך	 נטויה',	 ו'בזרוע	 יציאת	מצרים	שהייתה,	 היא	 חזקה'	 'ביד	 נטויה',	 ובזרוע	 חזקה	 'ביד	

הגאולה	בעתיד,	כך	שיציאת	מצרים	היא	'אם	כל	הגאולות'.

ביוצרה,	וכמו	שהחומר	התקיים	לפני	בוא	האומן,	כך	הוא	ימשיך	להתקיים	לאחר	מותו.	
בריאת	העולם	היא	אחרת.	הבורא	ממשיך	להוות	ולחיות	את	העולם	תמיד,	הוא	מהווה	

את	הדברים	ונותן	להם	חיים.	על	כן	התלות	בו	היא	מוחלטת	וקיימת	תמיד.		

הדברים	הורחבו	בדורות	האחרונים,	הן	על	ידי	תלמידי	הגאון	והן	בחסידות:	

יש	מאין,	 והמציאם	 בראם	 כולם	 בריאת	העולמות	 בעת	 כמו	 ית”ש	 הוא	 “אבל	
כן	מאז	כל	יום	וכל	רגע	ממש,	כל	כח	מציאותם	וסדרם	וקיומם	תלוי	רק	במה	
שהוא	ית”ש	משפיע	בהם	ברצונו	יתברך	כל	רגע	כח	ושפעת	אור	חדש.	ואילו	
היה	הוא	יתברך	מסלק	מהם	כח	השפעתו	אף	רגע	אחת	כרגע	היו	כולם	לאפס	
ותוהו.	וכמו	שיסדו	אנשי	כנסת	הגדולה:	ַהְמַחֵּדׁש	ְּבטּובֹו	ְּבָכל	יֹום	ָּתִמיד	ַמֲעֵׂשה	
‘לעושה	 ורגע,	וראייתם	מפורשת:	כאמור	 ְבֵראִׁשית.	היינו,	תמיד	ממש	כל	עת	

אורים	גדולים’124	-	שלא	אמר	‘עשה’	אלא	‘עושה’”125.	

וכן:	

כי	דברך	שאמרת	 ז”ל,	 ופי’	הבעש”ט	 נצב	בשמים’	 ה’	דברך	 ‘לעולם	 הנה	כתיב	
‘יהי	רקיע	בתוך	המים	וגו’’	תיבות	ואותיות	אלו	הן	נצבות	ועומדות	לעולם	בתוך	
רקיע	השמים,	ומלובשות	בתוך	כל	הרקיעים	לעולם	להחיותם.	כדכתיב	‘ודבר	
האותיות	 היו	 אילו	 כי	 כו’’,	 לעד	 וקיימים	 חיים	 ‘ודבריו	 לעולם’,	 יקום	 אלהינו	
והיו	 ממש,	 ואפס	 אין	 השמים	 כל	 היו	 למקורן	 וחוזרות	 ח”ו	 כרגע	 מסתלקות	
כלא	היו	כלל,	וכמו	קודם	מאמר	‘יהי	רקיע	כו’’	ממש.	וכן	בכל	הברואים	שבכל	
העולמות	עליונים	ותחתונים.	ואפי’	ארץ	הלזו	הגשמית	ובחי’	דומם	ממש,	אילו	

היו	מסתלקות	ממנה	כרגע	ח”ו	האותיות	לפני	ששת	ימי	בראשית	ממש126.

יצירה	מתמדת	מציירת	את	הבורא	כאל	פעיל,	היורד	אל	המציאות	 זו	של	 2.	תפיסה	
ִלׁש	ֲעַפר	 ומעורב	בה.	הפעלים	הנרדפים:	ִמי	ָמַדד	ְּבָׁשֳעלֹו	ַמִים,	ְוָׁשַמִים	ַּבֶּזֶרת	ִּתֵּכן,	ְוָכל	ַּבּׁשָ
ָהָאֶרץ,	ְוָׁשַקל	ַּבֶּפֶלס	ָהִרים	ּוְגָבעֹות	ְּבֹמאְזָנִים.	מתארים	יצירה	הנעשית	בידיים,	בידי	בונה,	

מכוון	ומדייק	בפרטים.

3.	בפרשת	הבריאה	בבראשית	א’	מופיע	שם	אלהים	לבדו,	בפרק	ב’,	נוסף	לו	שם	ה’:	
ְּביֹום	ֲעׂשֹות	ה’	ֱאֹלִהים	ֶאֶרץ	ְוָׁשָמִים	)ד(.	על	כך	אמרו	חכמים:	“שבתחלה	עלה	במחשבה	
לבראתו	במדת	הדין,	ראה	שאין	העולם	מתקיים,	הקדים	מדת	רחמים	ושתפה	למדת	
ַמִים	ְונֹוֵטיֶהם”.	ונקט	בשם	 הדין”127.	ישעיהו	כפל	את	השמות:	“ֹּכה	ָאַמר	ָהֵאל	ה’	ּבֹוֵרא	ַהּׁשָ
‘אל’,	שאינו	דין	אלא	רחמים.	נראה	שבריאה	תמידית	ועכשווית,	קרובה	אל	המציאות	

ואל	האדם,	ופניה	רחומות.	

124	תהילים	קל"ו	ז.
125	נפש	החיים	א'	ב'

126	תניא,	שער	היחוד	והאמונה	א'.
127	רש"י		בראשית	א'	א.
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4.	בתיאור	הבריאה	העולם	עומד	במרכז,	והבורא	טורח	בבריאתו.	תפקיד	האדם:	ְלָעְבָדּה	
לו	 לתת	 והאדם	 הבריאה	 ותפקיד	 המרכז,	 אל	 הבורא	 את	 מחזיר	 ישעיהו	 ּוְלָׁשְמָרּה128.	
כבוד:	ְׂשאּו	ָמרֹום	ֵעיֵניֶכם	ּוְראּו	ִמי	ָבָרא	ֵאֶּלה,	ַהּמֹוִציא	ְבִמְסָּפר	ְצָבָאם	ְלֻכָּלם	ְּבֵׁשם	ִיְקָרא	

ֵמֹרב	אֹוִנים	ְוַאִּמיץ	ֹּכַח	ִאיׁש	ֹלא	ֶנְעָּדר	)מ’	כו(.		

לבריאת	 העם	 בריאת	 בין	 עורך	 שהוא	 ההשוואה	 הוא	 ישעיהו	 של	 חידושו	 עיקר	 ב.	
ַמִים	ְונֹוֵטיֶהם	...ֹנֵתן	ְנָׁשָמה	ָלָעם	ָעֶליָה	ְורּוַח	ַלֹהְלִכים	 העולם:	“ֹּכה	ָאַמר	ָהֵאל	ה’	ּבֹוֵרא	ַהּׁשָ
)מ”ב	 ִיְׂשָרֵאל	 ְוֹיֶצְרָך	 ַיֲעֹקב	 ֹּבַרֲאָך	 בריאה:	 במונחים	של	 נעשית	 ישראל	 עם	 יצירת	 ָּבּה.	
ַמִים	ְונֹוֵטיֶהם	ֹרַקע	ָהָאֶרץ	ְוֶצֱאָצֶאיָה	ֹנֵתן	ְנָׁשָמה	 ב(.	ובהמשך:	ֹּכה	ָאַמר	ָהֵאל	ה’	ּבֹוֵרא	ַהּׁשָ
ָלָעם	ָעֶליָה	ְורּוַח	ַלֹהְלִכים	ָּבּה	)ה(.	ֹּכל	ַהִּנְקָרא	ִבְׁשִמי	ְוִלְכבֹוִדי	ְּבָראִתיו	ְיַצְרִּתיו	ַאף	ֲעִׂשיִתיו	
)ז(.	וכן	בפרק	הבא	ַעם	זּו	ָיַצְרִּתי	ִלי	ְּתִהָּלִתי	ְיַסֵּפרּו	)מ”ג	כא(.	כלומר,	יצירת	העם	אינה	
בפסגת	 הבריאה.	 כנגד	מעשה	 קוסמי,	השקול	 אירוע	 אלא	 וטבעי,	 פרטי	 לאומי	 עניין	
הכרה	 בעל	 יחיד	שהוא	 אלוהים,	 בצלם	 הבריאה	העמידה	התורה	את	האדם,	שנברא	
ומבין	את	גודלה	של	היצירה,	תכליתה,	ומשמעותה.	ישעיהו	העמיד	במרכז	ההוויה	את	
עם	ישראל,	והטיל	על	כתפיו	את	גורל	העולם.	הוא	המכיר	ויודע	את	בורא	העולם,	והוא	

שיקרא	לו	בשמו.	

את	הקשר	הזה	בין	בריאת	העולם	ליצירת	העם	נעצו	חכמים	כבר	בשורש,	מחשבתם	
של	ישראל	קדמה	לבריאת	העולם129:	

“ששה	דברים	קדמו	לבריאת	העולם...	התורה	והכסא	הכבוד...	האבות	וישראל	
ובית	המקדש	ושמו	של	משיח”130.

כאשר	ישראל	יקיימו	את	רצון	הבורא	-	יממשו	את	תכלית	העולם,	ועל	כן	בהם	סוד	
קיומו:	

“הקב”ה	נמלך	במלאכים,	אמר	להן:	עולם	אני	מבקש	לבראות.	א”ל:	למה?	אמר	
להן:	בשביל	עם	אחד	שנקרא	ישראל”131.	

וכך	 לעולם,	 קיום	 ברית	 נכרתה	 המבול	 דור	 במשבר	 העולם.	 את	 מקיים	 ישראל	 עם	
נכרתה	ברית	כזו	עם	העם:	ִּכי	ֵמי	ֹנַח	ֹזאת	ִלי	ֲאֶׁשר	ִנְׁשַּבְעִּתי	ֵמֲעֹבר	ֵמי	ֹנַח	עֹוד	ַעל	ָהָאֶרץ	
ֵּכן	ִנְׁשַּבְעִּתי	ִמְּקֹצף	ָעַלִיְך	ּוִמְּגָער	ָּבְך	)נ”ד	ט(.	הברית	עם	ישראל	מעוגנת	ביסוד	המציאות.	

וכמו	שאמרו	חכמים:	

בד’	 דבדרתהון	 אלימא	 קאמר?	 מאי	 אתכם.	 פרשתי	 השמים	 רוחות	 “כארבע	
שא”א	 כשם	 אלא,	 ליה?	 מבעי	 רוחות’	 רוחות’’לארבע	 ‘כארבע	 האי	 רוחות?	

128	בראשית	ב'	טו.
וכן:	"'בראשית',	בשביל	ישראל	שנקראו	ראשית"	רש"י	בראשית	א'	א. 	129

130	בראשית	רבה	א'	ד'.
ילקוט	שמעוני	בראשית	רמז	י"ז. 	131

לעולם	בלא	רוחות,	כך	א”א	לעולם	בלא	ישראל”132.

קיום	עם	ישראל	הוא	חוק,	ולא	עוד	אלא	שהוא	גדול	וחזק	מכל	חוק:	ִּכי	ֶהָהִרים	ָימּוׁשּו	
ְמַרֲחֵמְך	ה’	 ָאַמר	 ּוְבִרית	ְׁשלֹוִמי	ֹלא	ָתמּוט	 ָימּוׁש	 ֵמִאֵּתְך	ֹלא	 ְוַחְסִּדי	 ְוַהְּגָבעֹות	תמוטטנה	
)נ”ד	י(.	עם	ישראל	עומד	מעל	לחוקי	הטבע,	הוא	מחובר	ישירות	אל	השכינה,	אל	חסדה	

האין	סופי	ושגב	ייעודיה,	וברית	זו	משחררת	אותו	מכבלי	המציאות.

ג.	מאחר	ובריאת	העולם	לא	הסתיימה	בתום	ששת	הימים,	הוזמן	האדם	להמשיך	את	
הבריאה	במעשיו:	אֶׁשר	ָּבָרא	ֱאֹלִהים	ַלֲעׂשֹות133.	

של	 נאים,	 מעשים	 איזו	 עקיבא:	 ר’	 את	 הרשע	 טורנוסרופוס	 ששאל	 “מעשה	
הקדוש	ברוך	הוא	או	של	בשר	ודם?	אמר	לו:	של	בשר	ודם	נאים.	אמר	לו:	למה	
אתם	מולין?	אמר	לו:	אני	הייתי	יודע	שעל	דבר	זה	אתה	שואלני,	ולכך	הקדמתי	
ואמרתי	לך	שמעשה	בני	אדם	נאים	משל	הקדוש	ברוך	הוא.	הביא	לו	ר’	עקיבא	
ידי	 מעשה	 ואלו	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 מעשה	 אלו	 לו:	 אמר	 וגלוסקאות,	 שבלים	
הוא	חפץ	 טורנוסרופוס:	אם	 לו	 מן	השבלים?	אמר	 יותר	 נאים	 אלו	 אין	 אדם,	
במילה,	למה	אינו	יוצא	הולד	מהול	ממעי	אמו?	אמר	לו	ר’	עקיבא:	ולמה	שוררו	
יוצא	 ומה	שאתה	אומר	למה	אינו	 ואמו	חותכו?	 והוא	תלוי	בבטנו	 יוצא	עמו,	
מהול?	לפי	שלא	נתן	הקדוש	ברוך	הוא	את	המצות	לישראל	אלא	לצרף	אותם	

בהם.	ולכך	אמר	דוד:	כל	אמרת	ה’	צרופה”134.	

ד.	האדם	הקדמון	קלקל	את	מעשיו	ואלפיים	שנותיו	הראשונות	נקראו	בפי	חכמים	‘ימי	
תוהו’,	אחריהן	באו	ישראל	וקיבלו	את	התורה,	והביאו	לעולם	את	דרך	התיקון135.	

שני	פסוקים	מקבילים	בפרק	מ”ה.	הראשון	מתאר	את	בריאת	העולם,	השני	את	מתן	
תורה:		

ַמִים	הּוא	ָהֱאֹלִהים. ִּכי	ֹכה	ָאַמר	ה’	ּבֹוֵרא	ַהּׁשָ

132	עבודה	זרה	י'	ב.
133	בראשית	ב'	ג.	ורמב"ן	שם.

134	תנחומא	תזריע.	המהר"ל	מרחיב	עיקרון	זה	גם	לתורה	עצמה:	כל	אשר	נברא	צריך	תקון	ועשייה.	הרי	
החטים	צריכים	תקון	לעשות	אותם	כדי	שיהיו	מתוקנים	לאדם,	ולא	נבראו	מן	השם	יתברך	שיהיו	
חטים	גמורים.	ובמדרש	)ב"ר	י"א	ו'(,	כל	מה	שנברא	בששת	ימי	בראשית	צריך	תקון	ועשייה	אחרת;	
כגון	חטים	צריכים	לטחון,	החרדל	צריך	להמתיק,	התורמוס	צריך	להמתיק...	ומפני	כי	התורה	ניתנה	
מן	השם	יתברך	על	ידי	הנביא,	ומעלת	השכל	הוא	יותר	מן	הנביא,	וכמו	שאמרו	)ב"ב	י"ב	א(	חכם	
עדיף	מנביא.	לפיכך	כמו	שפועל	השכל	הוא	יותר	גדול	מן	הטבע.	כמו	שהביא	רבי	עקיבא	ראיה	כי	
פעולת	האדם	השכלי	יותר	גדול	מן	הטבע,	כך	פעולת	השכל	יותר	גדול	מן	הנבואה,	שכך	אמרו	ז"ל	
ידי	 ואף	שנתנה	בסיני	על	 ולכך	החכמים	הם	הם	תיקון	והשלמה	אל	התורה.	 'חכם	עדיף	מנביא'.	
משה,	שהיה	נביא	ה',	מכל	מקום	מצד	החכמה,	שהיא	גדולה	מן	הנבואה,	השלמת	התורה	על	ידי	

השכל,	שהוא	מברר	הכל	)תפארת	ישראל	ס"ט(.	
135	סנהדרין	צ"ז	א.
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יט:	ֹלא	ַבֵּסֶתר	ִּדַּבְרִּתי	ִּבְמקֹום	ֶאֶרץ	ֹחֶׁשְךיח:	ֹיֵצר	ָהָאֶרץ	ְוֹעָׂשּה	הּוא	כֹוְנָנּה

ֹלא	ָאַמְרִּתי	ְלֶזַרע	ַיֲעֹקב	ֹּתהּו	ַבְּקׁשּוִניֹלא	ֹתהּו	ְבָרָאּה	ָלֶׁשֶבת	ְיָצָרּה

ֲאִני	ה’	ֹּדֵבר	ֶצֶדק	ַמִּגיד	ֵמיָׁשִריםֲאִני	ה’	ְוֵאין	עֹוד

הראשון	קובע	את	תכלית	הבריאה:	ֹלא	ֹתהּו	ְבָרָאּה,	מן	ה’תהו	ובהו’	צריך	ליצור	בריאה	
התוהו	 מן	 העולם	 את	 להוציא	 התורה,	 תכלית	 את	 קובע	 השני	 ישיבה.	 בת	 חיים	 של	
ועשרת	 העולם,	 בריאת	 את	 אפוא	 חותם	 תורה	 מתן	 משמעות.	 לו	 ולהעניק	 המוסרי,	
הדברות	שניתנו	לישראל,	נותנים	משמעות	מחודשת	לעשרת	המאמרות	שבהם	הוא	

נברא.	

דרשו	 וכך	 ובמקדש.	 במשכן136	 השכינה	 הופעת	 הוא	 האלוהית	 ההתגלות	 של	 שיאה	
חכמים	ביחס	למקדש:	

“אשר	ברא	אלהים	לעשות,	עשה,	אין	כתיב	כאן	אלא	לעשות,	עדיין	יש	מלאכה	
עכשיו	 הוא:	 ברוך	 הקדוש	 אמר	 המקדש,	 בית	 ובנה	 שלמה	 שבא	 כיון	 אחרת.	
שלמה	מלאכת	השמים	וארץ.	ותשלם	כל	המלאכה.	לכך	נקרא	שלמה,	שהשלים	

הקב”ה	מלאכת	ששת	ימי	בראשית	לתוך	מעשי	ידיו”137.

ה.	אדם	הראשון	נענש	בגלות	וגלה	מגן	עדן,	גם	העם	נשלח	לגלות:	“ְוהּוא	ַעם	ָּבזּוז	ְוָׁשסּוי	
ָהֵפַח	ַּבחּוִרים	ֻּכָּלם	ּוְבָבֵּתי	ְכָלִאים	ָהְחָּבאּו	ָהיּו	ָלַבז	ְוֵאין	ַמִּציל	ְמִׁשָּסה	ְוֵאין	ֹאֵמר	ָהַׁשב”	)מ”ב	
כב(,	“ִמי	ָנַתן	ִלְמִׁשָּסה	ַיֲעֹקב	ְוִיְׂשָרֵאל	ְלֹבְזִזים	ֲהלֹוא	ה’	זּו	ָחָטאנּו	לֹו	ְוֹלא	ָאבּו	ִבְדָרָכיו	ָהלֹוְך	
ְוֹלא	ָׁשְמעּו	ְּבתֹוָרתֹו”	)כד(.	וכן	בסוף	פרקנו	)כח(	ַוֲאַחֵּלל	ָׂשֵרי	ֹקֶדׁש	ְוֶאְּתָנה	ַלֵחֶרם	ַיֲעֹקב	
ְוִיְׂשָרֵאל	ְלִגּדּוִפים.	אדם	הראשון	נשאר	בגלותו	ולא	חזר	לגן	עדן,	אבל	הבטחה	זו	מלווה	
את	עם	ישראל	שייגאל	לבסוף	ויחזור	אל	ארצו:	“ִמִּמְזָרח	ָאִביא	ַזְרֶעָך	ּוִמַּמֲעָרב	ֲאַקְּבֶצָּך”	
)מ”ג	ה(.	וגאולתו	לא	תהיה	שלו	בלבד,	אלא	תסגור	את	מעגל	נדודיה	של	האנושות	

ותשיב	לבסוף	את	האדם	אל	גן	העדן.

הבריאה	נוצרה	יש	מאין,	גם	הגאולה	תבוא	לעולם	‘יש	מאין’.	כלומר,	היא	תתרחש	נגד	
תנאי	המציאות	ההיסטורית,	ותהפוך	אותה	על	פניה.	הגאולה	לא	רק	תחזיר	את	העולם	
מרבץ	 להיות	 יפסיק	 המדבר	 אותו.	 ותשכלל	 תרומם	 תחדש,	 אלא	 הקודם,	 למסלולו	
...ָאִׂשים	 ופורחת.	כאמור:	 נושבת	 ויהפוך	מארץ	צלמוות	לארץ	 ומשכן	הלילית,	 תנים	
ִמְדָּבר	ַלֲאַגם	ַמִים	ְוֶאֶרץ	ִצָּיה	ְלמֹוָצֵאי	ָמִים.	ֶאֵּתן	ַּבִּמְדָּבר	ֶאֶרז	ִׁשָּטה	ַוֲהַדס	ְוֵעץ	ָׁשֶמן	ָאִׂשים	
ָּבֲעָרָבה	ְּברֹוׁש	ִּתְדָהר	ּוְתַאּׁשּור	ַיְחָּדו.	ְלַמַען	ִיְראּו	ְוֵיְדעּו	ְוָיִׂשימּו	ְוַיְׂשִּכילּו	ַיְחָּדו	ִּכי	ַיד	ה’	ָעְׂשָתה	

ֹּזאת	ּוְקדֹוׁש	ִיְׂשָרֵאל	ְּבָרָאּה	)מ”א	יח-כ(.

ימי	 ששת	 נוסח	 את	 המזכירה	 במתכונת	 פקודי	 פרשת	 בסוף	 מופיעה	 במשכן	 השכינה	 136	השראת	
הבריאה.

137	פסיקתא	רבתי	ו'.

הגאולה	תוליד	מציאות	חדשה:	ִהְנִני	ֹעֶׂשה	ֲחָדָׁשה	ַעָּתה	ִתְצָמח	ֲהלֹוא	ֵּתָדעּוָה	ַאף	ָאִׂשים	
ַּבִּמְדָּבר	ֶּדֶרְך	ִּביִׁשמֹון	ְנָהרֹות	)מ”ג	יט(.	ָוָאִׂשים	ְּדָבַרי	ְּבִפיָך	ּוְבֵצל	ָיִדי	ִּכִּסיִתיָך	ִלְנֹטַע	ָׁשַמִים	
ַמִים	ַהֳחָדִׁשים	ְוָהָאֶרץ	 ְוִליֹסד	ָאֶרץ	ְוֵלאֹמר	ְלִצּיֹון	ַעִּמי	ָאָּתה	)נ”א	טז(.	ושוב:	ִּכי	ַכֲאֶׁשר	ַהּׁשָ
ַהֲחָדָׁשה	ֲאֶׁשר	ֲאִני	ֹעֶׂשה	ֹעְמִדים	ְלָפַני	ְנֻאם	ה’	ֵּכן	ַיֲעֹמד	ַזְרֲעֶכם	ְוִׁשְמֶכם	)ס”ו	כב(.	והשכינה	

הגואלת	מדומה	ליולדת:	“ַּכּיֹוֵלָדה	ֶאְפֶעה	ֶאּשֹׁם	ְוֶאְׁשַאף	ָיַחד”	)מ”ב	יד(.	

כקדם’,	 ימינו	 ו’חדש	 העבר,	 תפארת	 אל	 חזרה	 והשלמתו,	 הזה	 העולם	 בתיקון	 די	 לא	
אלא	תהיה	בריאה	חדשה,	גדולה	וזכה,	שלא	תושפע	מקטנות	האדם	וחטאיו.	חידוש	
העולם	 במקום	 שתבוא	 אלטרנטיבית,	 בריאה	 זו	 אבולוציה,	 ולא	 רבולוציה	 הוא	 זה	
ַמִים	ַהֳחָדִׁשים	ְוָהָאֶרץ	ַהֲחָדָׁשה	ֲאֶׁשר	ֲאִני	 שחטא	וכשל.	אף	על	פי	כן	אומר	הנביא:	ַהּׁשָ
ֹעֶׂשה,	ֹעְמִדים	ְלָפַני,	כלומר,	החידוש	הזה	עומד	כבר	עכשיו.	משמע,	יש	קשר	בינו	ובין	
המציאות	הנוכחית,	התיקון	גנוז	בה,	וממנה	יתפתח.	הקשר	בין	שני	החזונות	הללו	יוצר	
ה’חד-פעמית’,	שהיא	מלכתחילה	 הבריאה	הראשונית	 אפשרות	של	מעבר	מתפיסת	
‘הבריאה	המתמדת’,	המתפתחת,	המתחדשת	ומתעלה	 מדודה,	קפואה	ומוגבלת,	אל	
לטובה	עד	אין	קץ.	בתהליך	הזה	ייעלמו	יסוד	החטא,	הקלקול	והחיסרון	מן	העולם,	והוא	

יושתת	על	בסיס	עילאי	ומתוקן.	

ו.	תפיסת	הבריאה	החד-פעמית	משאירה	את	העולם	סגור	וקפוא,	‘הבריאה	המתמדת’	
מציגה	עולם	מתחדש,	המתפתח	ומתקדם	בכל	רגע.	הנסיגות	נובעות	מן	האדם	שלא	
עדיין	 נסתיימה,	 לא	 שהבריאה	 משום	 אולם	 הבריאה,	 בעת	 עליו	 שהוטל	 את	 תיקן	
ולחדשו,	להביאו	אל	שלמותו	 ה’	תופיע	בהיסטוריה	לתקן	את	העולם	 יד	 יש	תקווה.	

בגאולת	העתיד.	

הקשר	בין	בריאת	העם	לבריאת	העולם	הופך	את	גאולת	העם	לגאולת	עולמים:

מה	שמים	וארץ	עתידים	להתחדש,	אף	ישראל	עתידין	להתחדש,	שנאמר:	כי	
כאשר	השמים	החדשים	והארץ	החדשה	אשר	אני	עושה	עומדים	לפני	נאם	ה’	

כן	יעמוד	זרעכם	ושמכם138.

נטיעת	השמים	נעשית	באמצעות	הדיבור	האלוהי.	אולם	בתהליך	המתפתח	יש	מקום	
לנביא:	 שנאמר	 כפי	 ביצירה.	 הבורא	 אל	 להצטרף	 כוח	 לו	 ונתנו	 אותו	 שיתפו	 לאדם,	
ָוָאִׂשים	ְּדָבַרי	ְּבִפיָך	ּוְבֵצל	ָיִדי	ִּכִּסיִתיָך	ִלְנֹטַע	ָׁשַמִים	ְוִליֹסד	ָאֶרץ	ְוֵלאֹמר	ְלִצּיֹון	ַעִּמי	ָאָּתה	)נ”א	
טז(.	בניגוד	לבריאה	הראשונית	שהייתה	מוגדרת	ונתונה,	הבריאה	המתמדת	מאפשרת	
את	החידוש,	וזה	מתבצע	בידי		העם	כאשר	הוא	לומד	תורה	ומחדש	בה.	כך	הוא	מחבר	

שמים	וארץ,	ומביא	לעולם	חיים	חדשים	מרוממים	מעל	כל	הגבולות:	

“בכל	עת	נבראים	שמים	חדשים	וארץ	חדשה,	על	ידי	עסק	התורה	וחדושים	של	
תורה	שמחדשים	תלמידי	חכמים	בכל	עת,	והם	נעשים	בדבר	ה’	כמו	בתחילת	
שית	 אמרו:	 הראשונה,	 הבריאה	 כן	 שאין	 מה	 ועומדים.	 קימים	 והם	 הבריאה,	

138	מסכת	כלה	ח'.
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חדתין	 העלמין	 אבל	 ושעור.	 בגבול	 שנתנו	 חרוב,	 וחד	 עלמא	 הוה	 שנין	 אלפי	
שנבראים	בכל	עת,	כמו	שהתורה	אין	לה	גבול	כמו	שנאמר,	“לכל	תכלה	ראיתי	
קץ,	רחבה	מצותך	מאד”139,	כמו	כן	הם	קיימים	נצחיים.	ועל	זה	אמרו	רבותינו	
ז”ל:	שבעת	שיחרב	העולם,	אז	הקדוש	ברוך	הוא	עושה	להם	כנפים	לצדיקים	
ודבורי	 המצות	 הם	 אלו	 והכנפים	 המים140.	 פני	 על	 ושטים	 השרת,	 כמלאכי	

התורה,	שהם	נקראים141	‘כנפי	יונה’”142.

ֹנֵתן	ְנָׁשָמה	ָלָעם	ָעֶליָה.	3
העם	והארץ	מחוברים	בקשר	של	חיים	ומהות:	ֹרַקע	ָהָאֶרץ	ְוֶצֱאָצֶאיָה	ֹנֵתן	ְנָׁשָמה	ָלָעם	
ָעֶליָה	ְורּוַח	ַלֹהְלִכים	ָּבּה	)ה(.	הארץ	אינה	רק	גורם	פיזי	חיוני,	אלא	יש	לה	השפעה	על	
השפעה	 מאשר	 יותר	 הרוחנית143.	 דמותו	 את	 לעצב	 מצטרפת	 היא	 האדם,	 של	 צלמו	
סביבתית	ותרבותית	על	האדם144,	יש	כאן	קשר	עמוק	ומשמעותי,	זיקה	מהותית,	חיבור	

פנימי	הקובע	ומעצב	את	פני	הנפש:	

כעמך	 ומי	 ושמך	אחד,	 כמו	שאמר:	אתה	אחד	 בארץ,	 ישראל	מתאחדים	 “בני	
בחלק	 דבוק	 שלמטה	 כשהחלק	 הוא,	 אחד	 פירוש	 כי	 בארץ.	 אחד	 גוי	 ישראל	
שלמעלה.	כי	החצי	אינו	נקרא	אחד.	וכשבני	ישראל	נתיישבו	בארץ	קיבלו	כח	
הנשמה	שלמעלה.	וכן	כתוב:	נותן	נשמה	לעם	עליה.	ולכן	נזכר	בפרשה	זו	ענין	
האחדות	‘ולא	תונו	איש	את	עמיתו’	כי	עיקר	האחדות	בארץ	ישראל	ואז	השכינה	

שורה	עליהם”145.	

“ארץ	ישראל	איננה	דבר	חיצוני,	קנין	חיצוני	לאומה,	רק	בתור	אמצעי	למטרה	
של	ההתאגדות	הכללית	והחזקת	קיומה	החמרי	או	אפילו	הרוחני.	ארץ	ישראל	
בסגולות	 חבוקה	 האומה,	 עם	 חיים	 בקשר	 קשורה	 עצמותית	 חטיבה	 היא	

פנימיות	עם	מציאותה”146.

139	תהלים	קי"ט	צו.
140	סנהדרין	צ"ב	ב.

141	שבת	מ"ט	א.
142	המגיד	ממזריץ',	אור	תורה	צ'.

א	ְדַבר	ה'	ַעל	ִיְׂשָרֵאל	ְנֻאם	ה'	ֹנֶטה	ָׁשַמִים	ְוֹיֵסד	ָאֶרץ	ְוֹיֵצר	רּוַח	 143	גם	זכריה	השתמש	במילים	דומות:		"ַמּׂשָ
ָאָדם	ְּבִקְרּבֹו"	י"ב	א.	אבל	בעוד	ישעיהו	מדגיש	את	הקשר	המהותי	שבין	העם	והארץ:	ֹנֵתן	ְנָׁשָמה	ָלָעם	

ָעֶליָה,	זכריה	מתעלם	מן	הקשר	הזה.
144	"האדם	אינו	אלא	תבנית	נוף	מולדתו,	רק	מה-שספגה	אזנו	עודה	רעננה,	רק	מה-שספגה	עינו	טרם	
ש.	 ועי-אדמה..."	 גוש	 כל	 על	 נכשל	 מתלבט,	 ילד	 במשעולי-טללים	 פגע	 אשר	 כל	 לראות,	 שבעה	

טשרניחובסקי.
145	שפת	אמת	בהר	תרנ"ג.

146	אורות,	ארץ	ישראל.	וכן	בהקדמה	ל'שבת	הארץ':	סגולת	הארץ	וסגולת	האומה	מתאימות	יחד.	כשם	
שהאומה	היא	מיוחדת	להרוממות	האלהית	במעמקי	חייה,	כך	הארץ,	ארץ	ד׳,	היא	מכשירה	את	העם	

השוואה	של	יצירת	העולם	ליצירת	העם	ונשמתו,	נותנת	את	הייתרון	לנשמה,	למעלה	
הפנימית,	לתוכן	ולא	למסגרת.	מבחינת	ממדיו	-	האדם	אינו	אלא	גרגר	חול	בעולם,	אך	

מעלתו	הרוחנית	עולה	עליהם.	

גם	כוחו	של	הצדיק	הבודד	גדול	עד	מאד,	“צדיק	יסוד	עולם”:	ַוְּתַחְּסֵרהּו	ְּמַעט	ֵמֱאֹלִהים	
ְוָכבֹוד	ְוָהָדר	ְּתַעְּטֵרהּו.	ַּתְמִׁשיֵלהּו	ְּבַמֲעֵׂשי	ָיֶדיָך	ֹּכל	ַׁשָּתה	ַתַחת	ַרְגָליו147.	וכך	אמר	הנביא	
ם,	ְוֶנֶגד	ְזֵקָניו	 לעיל:	ְוָחְפָרה	ַהְּלָבָנה	ּובֹוָׁשה	ַהַחָּמה,	ִּכי	ָמַלְך	ה’	ְצָבאֹות	ְּבַהר	ִצּיֹון	ּוִבירּוָׁשלִַ

ָּכבֹוד	)כ”ד	כג(.	

ֶמׁש	 ְוִהֵּנה	ַהּׁשֶ יוסף	ראה	בחלומו	את	גרמי	השמים,	השמש	והירח,	משתחווים	בפניו:	
ְוַהָּיֵרַח	ְוַאַחד	ָעָׂשר	ּכֹוָכִבים	ִמְׁשַּתֲחִוים	ִלי148.	בגאוותו	המשיל	אותם	לאביו	ואחיו,	וציפה	
שגם	הם	ישתחוו	לו.	יוסף	למד	בבית	הסוהר,	שלעולם	לא	ימשול	באדם	ובאיתני	הטבע,	
ארץ149.	 יירשו	 וענווים	 בו:	 שיתקיים	 יזכה	 כך	 רק	 וביצריו,	 בעצמו	 למשול	 שידע	 לפני	

חלומו	של	יוסף	התגשם	לבסוף	במישור	הלאומי	במלחמת	יהושע:

“אמר	ר’	יצחק:	כך	אמר	יהושע	לשמש:	עבד	ביש	שכמותך!	לא	קניין	כספו	של	
אבא	אתה?	לא	כך	ראה	אותך	אבא	בחלום	ככתוב:	“והנה	השמש	והירח	ואחד	
עשר	כוכבים	משתחווים	לי”?	אף	אתה	דום	לפני!	שנאמר:	“אז	ידבר	יהושע...	
“וידום	 מיד:	 אילון”150.	 בעמק	 וירח	 דום,	 בגבעון	 שמש	 ישראל:	 לעיני	 ויאמר	

השמש	וירח	עמד	עד	יקם	גוי	איביו	הלא	היא	כתובה	על	ספר	הישר”151.	

ַאֲחִריׁש	ֶאְתַאָּפק	.	4

ִאִּיים  ּוְמלֹאֹו  ַהָּים  יֹוְרֵדי  ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  תֹו  ִהּלָ ּתְ ָחָדׁש  יר  ׁשִ ַליהָֹוה  ירּו  ׁשִ )י( 

ֵבי ֶסַלע ֵמרֹאׁש  ב ֵקָדר ָירֹּנּו יׁשְ ׁשֵ ר ְוָעָריו ֲחֵצִרים ּתֵ אּו ִמְדּבָ ֵביֶהם: )יא( ִיׂשְ ְויֹׁשְ

ּבֹור  ּגִ ידּו: )יג( ְיהָֹוה ּכַ ִאִּיים ַיּגִ תֹו ּבָ בֹוד ּוְתִהּלָ ימּו ַליהָֹוה ּכָ ָהִרים ִיְצָוחּו: )יב( ָיׂשִ

היושב	עאה	בנחלת	עולמים	הבאה	בברית	ובשבועה	בבטחון	נצח	ישראל,	המיוסד	על	הטבע	האלהי	
הקבוע	במטבע	ארץ-חמדה	נפלאה	זו,	המזווגת	לעם	זה	אשר	בחר	לו	יה	לסגולתו.	נשמת	האומה	
והארץ	יחדו	פועלות	את	יסוד	הויתן,	תובעות	את	תפקידן,	להוציא	אל	הפעל	את	עריגת	קדושתן,	
בשנת-שבתון.	העם	פועל	בכחו	הנפשי	על	הארץ,	זרע	ד׳	מתגלה	על-ידי	השפעתו	הרוחנית,	והארץ	

פועלת	על	העם,	להכשיר	את	תכונתו	לפי	חפץ	חיים	אלהיים	שלמים	בתבניתם.
147	תהילים	ח'	ו-ז.
148	בראשית	ל"ז	ט.

149	תהילים	ל"ז	יא.	ומשה	בברכתו	ליוסף	המתיק	את	הברכה	הזאת,	וגייס	את	השמים	להביא	ליוסף	
חיים	ומתיקות:		ּוִמֶּמֶגד	ְּתבּוֹאת	ָׁשֶמׁש	ּוִמֶּמֶגד	ֶּגֶרׁש	ְיָרִחים	דברים	ל"ג	יד.

150	יהושע	י'	יב-יג.
151	בראשית	רבה	פ"ד	י"א.	ספר	הישר	הוא	"ספר	אברהם	יצחק	ויעקב	שנקראו	ישרים"	עבודה	זרה	כ"ה	א.
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	פרק	מ"בב.	ניחומים

)יד(  ר:  ּבָ ִיְתּגַ אְֹיָביו  ַעל  ַיְצִריַח  ַאף  ָיִריַע  ִקְנָאה  ָיִעיר  ִמְלָחמֹות  ִאיׁש  ּכְ ֵיֵצא 

)טו(  ָיַחד:  ַאף  ְוֶאׁשְ ֹם  ֶאּשׁ ֶאְפֶעה  ּיֹוֵלָדה  ּכַ ק  ֶאְתַאּפָ ַאֲחִריׁש  ֵמעֹוָלם  יִתי  ֶהֱחׁשֵ

ים  ַוֲאַגּמִ ָלִאִּיים  ְנָהרֹות  י  ְמּתִ ְוׂשַ אֹוִביׁש  ם  ּבָ ֶעׂשְ ְוָכל  ּוְגָבעֹות  ָהִרים  ַאֲחִריב 

ַאְדִריֵכם  ָיְדעּו  לֹא  ְנִתיבֹות  ּבִ ָיָדעּו  לֹא  ֶדֶרְך  ּבְ ִעְוִרים  י  ְוהֹוַלְכּתִ )טז(  אֹוִביׁש: 

יִתם ְולֹא  ָבִרים ֲעׂשִ ה ַהּדְ ים ְלִמיׁשֹור ֵאּלֶ ִ ְך ִלְפֵניֶהם ָלאֹור ּוַמֲעַקּשׁ ים ַמְחׁשָ ָאׂשִ

ם  ָכה ַאּתֶ ֶסל ָהאְֹמִרים ְלַמּסֵ ּפָ ת ַהּבְֹטִחים ּבַ ים: )יז( ָנסֹגּו ָאחֹור ֵיבֹׁשּו בֹׁשֶ ֲעַזְבּתִ

ים.  יִתם ְולֹא ֲעַזְבּתִ ָבִרים ֲעׂשִ ה ַהּדְ ֱאלֵֹהינּו: ֵאּלֶ

ה’	ייצא	כגיבור	להביא	את	נקמתו	בעמים,	להחריב	ולהוביש.	אך	מאיש	המלחמה	הזה	
מגיחה	דמות	של	יולדת	הצועקת	בלידתה:	ֶהֱחֵׁשיִתי	ֵמעֹוָלם	ַאֲחִריׁש	ֶאְתַאָּפק,	ַּכּיֹוֵלָדה	
ֶאְפֶעה	ֶאּשֹׁם	ְוֶאְׁשַאף	ָיַחד	)יד(152.	ההרס	אינו	עקר,	אלא	יש	בו	תהליך	של	לידה	ובריאה	
מחודשת,	וזו	מחייבת	את	הגויים	לתת	לקדוש	ברוך	הוא	כבוד:	ִיְׂשאּו	ִמְדָּבר	ְוָעָריו,	ֲחֵצִרים	

ֵּתֵׁשב	ֵקָדר,	ָיֹרּנּו	ֹיְׁשֵבי	ֶסַלע	ֵמֹראׁש	ָהִרים	ִיְצָוחּו.	ָיִׂשימּו	ַלה’	ָּכבֹוד	ּוְתִהָּלתֹו	ָּבִאִּיים	ַיִּגידּו.

אלא	שדרך	התנהלותו	מוזרה.	בתחילה	שמע	האב	את	עלבונם	של	בניו	שהוכו,	שתק	
ולא	הגיב.	ולפתע	התעורר,	שינה	את	דרכו	והחל	צועק	כיולדה.	

מהפך	כזה	היה	גם	במצרים.	שנים	רבות	היה	העם	משועבד	והשכינה	שתקה,	ולפתע	
באה	הגאולה.	חכמים	מצאו	לזה	הד	בשירת	הים:	

“מי	כמכה	באלם	ה’,	מי	כמוך	באלמים153.	מי	כמוך	שומע	עלבון	בניך	ושותק,	
יחד.	 ואשאף	 כיולדה	אפעה	אשום	 שנאמר:	החשתי	מעולם	אחריש	אתאפק,	
לשעבר	אחריש	אתאפק,	מכאן	ואילך	כיולדה	אפעה,	אחריב	הרים	וגבעות	וכל	

עשבם	אוביש”154.	

האיפוק	הוא	גילוי	מופלא.	אבהותו	של	הקדוש	ברוך	הוא	מתגלה	לא	רק	בשעת	הנקמה,	
וחוסר	 כוח	 יצרה	רושם	של	תשות	 אלא	גם	בשעת	השתיקה	המרה.	ההבלגה	אמנם	
יכולת,	אך	התנערותו	אחריה	מלמדת	שגם	השתיקה	הייתה	מכוונת.	השתיקה	קשה	
לאב	יותר	מאשר	התגובה,	ואף	על	פי	כן	שתק,	לא	משום	שהוא	אדיש	לגורל	ישראל,	

ֶאּשֹׁם	ְוֶאְׁשַאף,	נשיפת	האוויר	החוצה,	ושאיפתו	פנימה.	נשימות	ונשיפות	כאלה	מלוות	את	תהליך	 	152
שותפה	 אלא	 עליהם	 שליטה	 לה	 שאין	 לכוחות	 קרבן	 אינה	 היולדת	 האישה	 באמצעותם	 הלידה.	

בתהליך.	חיל	–	כוח	ועוצמה,	גם	רמז	לצירי	הלידה.	מלבי"ם.
153	הדרשה	נשמעת	כשימוש	אירוני	בכבוד	השם	כדי	להעלות	תמיהה	ומחאה	כנגדו.	אולם	חכמים	העלו	
הגדולה.	 השמיימית	 התכנית	 את	 משרת	 שהאיפוק	 תשכיל	 מעמיקה	 הבנה	 ורציני,	 אמיתי	 טיעון	
ריקה	 כמובן	השוואה	 ה'	לשאר	האלים,	שהיא	 בין	 בכתוב,	משום	שערך	השוואה	 נאחזת	 הדרשה	

וחסרת	משמעות.	על	כן	יש	להעתיק	זאת	להשוואה	בתוך	האלוהות	עצמה,	מי	כמוך	באלמים.			
	מכילתא	פ'	השירה	ח. 	154

או	מרוחק,	אלא	אדרבה,	הוא	התאמץ	לעצור	ולידום,	כדי	לתת	לתהליך	הזיכוך	הכואב	
שעבר	העם	להשלים	את	פעולתו155.

“למנצח	לדוד	מזמור,	אלהי	תהלתי	אל	תחרש.	אין	לישראל	תהלה	אלא	הקב”ה,	
שנאמר:	הוא	תהלתך	והוא	אלהיך,	ואין	להקב”ה	תהלה	אלא	ישראל,	שנאמר:	
לפני	הקב”ה:	רבש”ע,	אתה	תהלתי,	 דוד	 יספרו.	אמר	 לי	תהלתי	 יצרתי	 זו	 עם	
ואתה	מחריש?	אל	תחרש...	אמר	לו	הקב”ה:	החשיתי	מעולם,	אחריש,	אתאפק,	

הרי	שלש	מלכיות	ראשונות.	עכשו	באדום	כיולדה	אפעה”156.	

בוסר.	 יאכלנה	 שלא	 כדי	 הגאולה,	 לקראת	 ולהתרומם	 להבשיל	 לעם	 לאפשר	 צריך	
האב	נמצא	כאן	כל	הזמן,	הוא	רקם	את	המהלך	השלם,	את	השעבוד	והגאולה,	ובשעת	

ההודאה	על	הגאולה	יש	לכלול	בה	גם	את	השעבוד	ולשבח	עליו.	

הכתוב	אינו	חושש	מלייחס	לשכינה	גם	איפוק	וגם	כעס.	אך	הבנה	שכלתנית	ורוחנית,	
תגובה	 אינה	 אתאפק,	 אחריש	 הזאת.	 ההתמודדות	 מן	 השכינה	 את	 לרומם	 מבקשת	
רגשנית	אלא	הגדרה	מהותית	של	הנהגת	השכינה,	היא	אינה	חלק	מן	ההתלבטויות	

האנושיות,	אלא	מעל	להן:	

“שלא	תאמר	כי	השם	יתברך	צריך	גבורה	לכבוש	את	כעסו,	לכך	אמר:	מי	כמוך	
באלים,	מי	כמוך	באלמים,	כמו	האלם	שאין	צריך	לכבוש	את	הדיבור	שלא	יצא,	
אינו	משיב	למכעיסים	מפני	 יתברך	מה	שהוא	 וכך	השם	 כך,	 הוא	 רק	מעצמו	
ואם	 חרופים,	 שומע	 אם	 מתפעל	 שהוא	 האדם	 כמו	 ולא	 מתפעל,	 אינו	 שהוא	
מפני	 כך...	 אינו	 יתברך	 השם	 אבל	 בחזקה,	 כעסו	 לכבוש	 צריך	 לשתוק	 ירצה	
שהוא	נבדל	מן	הגשם	וכל	נבדל	הוא	תקיף	וקשה	ואינו	מתפעל	ולכך	אינו	משיב	

למכעיסים”157.

155	שפת	אמת		בראשית	ויגש	תרמ"א:	ענין	הבכיה	של	יוסף	הצדיק.	וחז"ל	דרשו	על	החרבנות.	ומה	ענינו	
לכאן.	ויתכן	לומר	ע"פ	לשון	הפסוק	ולא	יכול	יוסף	להתאפק	כו'.	כנראה	שהי'	מהצורך	עוד	לעכב	
עצמו	ואם	הי'	ביכולתם	לתקן	עד	הסוף	לא	הי'	הגלות	והחורבן.	כאשר	חכמים	הגידו	כי	הכל	נמשך	
מהשורש	ועמ"ש	בפ'	וישב	מזה.	והכלל	כי	עבודת	האבות	הכנה	לבנים	רק	שלא	היה	בכחם	לסבול	
כל	כך	צער	כאשר	מעיד	הכתוב	ולא	יכול	יוסף	כו'.	לכן	הרגיש	יוסף	מיד	שיהי'	החרבנות	כו'.	והרי	
זה	המעט	שנשאר	מהתיקון	אין	אנו	יכולין	לגומרו	בדורי	דורות	ומזה	יש	לבחון	גודל	עבודת	האבות	

והשבטים.	)ראה	גם	שם	משמואל	ויגש	תרע"א-ט(.
156	ילקוט	שמעוני	תהלים	ק"ט.

157	מהר"ל	חדושי	אגדות,	גיטין,	הניזקין.	וכבר	הגדירו	זאת	הקדמונים:	כל	שמות	האלוה	)חוץ	מן	השם	
שהנבראים	 מההתפעליות	 שאולים	 שכלם	 עצמותו(,	 )על	 נוספים	 ותארים	 ספורים	 הם	 המפרש(	
אנשים	 היו	 לכן	 קדם	 לאדם	אשר	 ייטיב	 כאשר	 רחום,	 נקרא	 הוא	 כך	 וממעשיו.	 מגזרותיו	 נפעלים	
מרחמים	עליו	בצר	לו.	מיחסים	אנו	לאלוה	רחמים	וחמלה,	אם	כי	לפי	מהותם	בנו	אין	אלה	כי	אם	
חלשת	הנפש	והפעלות	טבענו,	דבר	אשר	לא	יתכן	בו	ית',	כי	הוא	שופט	צדיק	הגוזר	על	האיש	האחד	
עני	ועל	חברו	עשר	בלא	שתשתנה	עצמותו,	לא	מתוך	שנתעוררו	בו	רחמים	על	האחד,	ולא	מתוך	
ריבות	לפניהם	 דברי	 בני	אדם.	אשר	בבוא	 אנו	מוצאים	אפלו	בשופטי	 זה	 ומעין	 שכעס	על	חברו.	
והללו	 בדין	 זוכים	 כשהם	 שמחים	 הללו	 מלפניהם,	 הדין	 בעלי	 יצאו	 זה	 ולפי	 החק,	 פי	 על	 ישפטו	
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אותה	הנהגה	אלוהית	שהופיעה	עם	יציאת	מצרים:	ַוְיִהי	ֶהָעָנן	ְוַהחֶׁשְך	ַוָּיֶאר	ֶאת	ַהָּלְיָלה158,	
ֵאֶּלה	 ְלִמיׁשֹור	 ים	 ּוַמֲעַקּׁשִ ָלאֹור	 ִלְפֵניֶהם	 ַמְחָׁשְך	 ָאִׂשים	 לבוא:	 לעתיד	 ותתגלה	 תחזור	

ַהְּדָבִרים	ֲעִׂשיִתם	ְוֹלא	ֲעַזְבִּתים	)טז(.	ובמהלכה	תפתור	גם	את	הבעיות	החדשות.	

כך	אמרו	חכמים:	

כך	עתיד	לעשות	 זכרו,	שכל	הנסים	שעשה	לישראל	במדבר,	 ויתעלה	 “יתברך	
להם	בציון.	במדבר	כתיב:	אלה	הדברים,	ובציון	כתיב:	אשים	מחשך	לפניך	לאור	

ומעקשים	למישור	אלה	הדברים	עשיתים	ולא	עזבתים”159.	

קשר	האהבה	הגדול	שבין	ישראל	לקדוש	ברוך	הוא,	מחבר	אותם	יחד,	הם	עמו	וצאן	
ה’	 ֲאִני	 להתערב:	 אותו	 ומחייבת	 בכבודו,	 לפגיעה	 הופכת	 בהם	 פגיעה	 וכל	 מרעיתו	
ְקָראִתיָך	ְבֶצֶדק	ְוַאְחֵזק	ְּבָיֶדָך,	ְוֶאָּצְרָך	ְוֶאֶּתְנָך	ִלְבִרית	ָעם	ְלאֹור	ּגֹוִים.	ִלְפֹקַח	ֵעיַנִים	ִעְורֹות,	
ְלהֹוִציא	ִמַּמְסֵּגר	ַאִּסיר	ִמֵּבית	ֶּכֶלא	ֹיְׁשֵבי	ֹחֶׁשְך.	ֲאִני	ה’	הּוא	ְׁשִמי,	ּוְכבֹוִדי	ְלַאֵחר	ֹלא	ֶאֵּתן	
ּוְתִהָּלִתי	ַלְּפִסיִלים	)ו-ח(.	ה’	ַּכִּגּבֹור	ֵיֵצא	ְּכִאיׁש	ִמְלָחמֹות	ָיִעיר	ִקְנָאה,	ָיִריַע	ַאף	ַיְצִריַח	ַעל	

ֹאְיָביו	ִיְתַּגָּבר	)יג(.	חילול	השם	הנורא	יתוקן	במחווה	של	אהבה	וגאולה	של	ישראל.	

אך	קשר	זה	הוא	דו-סטרי	ומחייב	גם	את	העם,	אין	בו	מתן	חסינות	לחוטאים.	קרבת	
העם	לבוראו	מחייבת	אותו	ללכת	בתורתו.	וככל	שגדלה	הקרבה,	כך	מחויבות	זו	גדלה	
ומתבררת	יותר.	שמירת	כבוד	שמים	והצורך	למנוע	חילול	שם	ה’	בעולם,	לא	מנעה	את	
היציאה	לגלות:	“ִמי	ָנַתן	ִלְמִׁשָּסה	ַיֲעֹקב	ְוִיְׂשָרֵאל	ְלֹבְזִזים”?	והיא	כוללת	גם	את	הסיבה:	

“ֲהלֹוא	ה’	זּו	ָחָטאנּו	לֹו	ְוֹלא	ָאבּו	ִבְדָרָכיו	ָהלֹוְך	ְוֹלא	ָׁשְמעּו	ְּבתֹוָרתֹו”.

הדרך.	5
‘הדרך’	תופסת	מקום	מרכזי	בגאולה.	סלילת	הדרך	היא	פרויקט	חשוב,	החוזר	ומופיע	

במקומות	הבאים:	

ַהר	 ְוָכל	 ִיָּנֵׂשא	 ֶּגיא	 ָּכל	 ֵלאֹלֵהינּו,	 ְמִסָּלה	 ָּבֲעָרָבה	 רּו	 ַיּׁשְ ֶּדֶרְך	ה'	 ַּפּנּו	 ַּבִּמְדָּבר	 קֹוֵרא:	 “קֹול	
ְוִגְבָעה	ִיְׁשָּפלּו,	ְוָהָיה	ֶהָעֹקב	ְלִמיׁשֹור	ְוָהְרָכִסים	ְלִבְקָעה"	)מ’	ג-ד(.

“ְוהֹוַלְכִּתי	ִעְוִרים	ְּבֶדֶרְך	ֹלא	ָיָדעּו	ִּבְנִתיבֹות	ֹלא	ָיְדעּו	ַאְדִריֵכם,	ָאִׂשים	ַמְחָׁשְך	ִלְפֵניֶהם	ָלאֹור	
ים	ְלִמיׁשֹור"	)מ”ב	טז(. ּוַמֲעַקּׁשִ

ֹלא	 ַמְרִעיָתם	 ְׁשָפִיים	 ּוְבָכל	 ִיְרעּו	 ְּדָרִכים	 ַעל	 ִהָּגלּו,	 ַּבֹחֶׁשְך	 ַלֲאֶׁשר	 ֵצאּו	 ַלֲאסּוִרים	 “ֵלאֹמר	
ְיַנֲהֵלם,	 ַמִים	 ַמּבּוֵעי	 ְוַעל	 ְיַנֲהֵגם	 ְמַרֲחָמם	 ִּכי	 ָוָׁשֶמׁש,	 ָׁשָרב	 ַיֵּכם	 ְוֹלא	 ִיְצָמאּו	 ְוֹלא	 ִיְרָעבּו	

ְוַׂשְמִּתי	ָכל	ָהַרי	ַלָּדֶרְך	ּוְמִסֹּלַתי	ְיֻרמּון"	)מ”ט	ט-יא(.

עצובים	כשהם	יוצאים	חיבים	בדין.	כך	האלוה	מכנה	אצלנו	לפי	בחינת	פעולותיו	פעמים	בשם	אל	
חנון	ורחום	ופעמים	בשם	אל	קנוא	ונוקם	אם	כי	הוא	ית'	אינו	משתנה	מתאר	לתאר)הכוזרי	ב'	ב(.

158	שמות	י"ד	יט-כ.
159	תנחומא	דברים	א'.

“ֹסּלּו	ֹסּלּו	ַּפּנּו	ָדֶרְך	ָהִרימּו	ִמְכׁשֹול	ִמֶּדֶרְך	ַעִּמי”	)נ”ז	יד(.

ה’דרך’	חשובה	מכמה	טעמים.	

א.	התהליך.	הדגשת	היציאה	אל	הדרך,	מחדדת	את	תפיסת	הגאולה	כתהליך	מתפתח	
ולא	מהפך	חד.	אין	קפיצות,	אי	אפשר	להגיע	לתוצאה	בלי	לעבור	במסלול.	התהליך	
אינו	רק	אמצעי,	אלא	יש	לו	חשיבות	משל	עצמו.	לפעמים	הוא	יותר	חשוב	מן	התוצאה.	

הדרשנים	דקדקו	כך	בהגדה	של	פסח:	

“אילו	קרבנו	לפני	הר	סיני	ולא	נתן	לנו	את	התורה,	דיינו”.

זו	כמובן	מליצת	השיר,	אבל	אפשר	למצוא	בה	משמעות.	יש	ערך	למעמד	עצמו,	ולא	
רק	לתוצאותיו:	

“כי	הלא	יראה	תפל	מבלי	מלח.	כי	אם	לא	נתן	לנו	את	התורה,	מה	בצע	בקריבת	
הר	סיני?	אך	יובן.	על	ידי	שבת	ישראל	ששת	ימים	נגד	ההר	אשר	שם	האלהים,	
שעל	ידי	כן	פסקה	זוהמתן	שהיתה	מתמרקת	חלאתם	יום	יום	עד	תומה,	ביום	
הששי	קבל	משה	את	התורה	לישראל,	שאם	לא	כן	לא	היה	מקבלה.	הלא	דבר	
וזכינו	 זוהמתנו,	 פסקה	 כי	 סיני.	 הר	 לפני	 בקרבנו	 הנחילנו	 להפליא	 עד	 גדול	

להיות	כל	עם	ה’	נביאים	בהקיץ	יחד.	ועל	כן	אמר	דיינו160.

צריך	 כדי	לשנות	את	המציאות	 מילין	מתחילה	בצעד	קטן.	 דרך	של	אלף	 ב.	ההנעה.	
הקשה	 הצעד	 היא	 התהליך	 התנעת	 מקום.	 להחליף	 הדרך,	 אל	 לצאת	 מהלך,	 להניע	
והמשמעותי	ביותר.	התנועה	בדרך	אחר	כך	נעשית	קלה	יותר.	כל	מהפך	הוא	תולדה	

של	תנועה	ראשונית,	שמחוללת	לבסוף	שינוי	שורשי.	

ראשית	כניסת	האדם	לעבודת	ה’	צריך	להיות	בחפזון	כמו	שמצינו	בפסח	מצרים	
שהיה	נאכל	בחפזון	ולא	פסח	דורות.	מפני	שההתחלה	לנתק	עצמו	מכל	תאוות	
עולם	הזה	שהוא	מקושר	בהם	צריך	לשמור	הרגע	שמתעורר	בו	רצון	ה’	ולחפוז	
על	אותו	רגע	למהר	לצאת	מהם	אולי	יוכל.	ואחר	כך	שוב	ילך	במתינות	ולאט	

כדין	פסח	דורות161.

כך	נעשית	היציאה	לדרך,	ֶלְך	ְלָך,	נקודת	הראשית	ביצירת	האומה:	

ֲאֶׁשר	 ָהָאֶרץ	 ֶאל	 ָאִביָך	 ּוִמֵּבית	 ּוִמּמֹוַלְדְּתָך	 ֵמַאְרְצָך	 ְלָך	 ֶלְך	 ַאְבָרם	 ֶאל	 ה’	 ַוֹּיאֶמר	
כל	פסיעה	 לו	שכר	על	 וליתן	 בעיניו	 כדי	לחבבה	 לו?	 גלה	 ולמה	לא	 ַאְרֶאָּך162.	

ופסיעה163.

	תורת	משה	שמות	י"ט	א-ב,	ויקרא	ט'	ה-ו. 	160
161	צדקת	הצדיק	א'.	

162	בראשית	י"ב	א.
163	בראשית	רבה	ל"ט	ט'.	על	כן	הלשון	הזאת	חוזרת	בניסיון	הגדול	האחרון	של	אברהם	)בראשית	כ"ב	

ב(:	ְוֶלְך	ְלָך	ֶאל	ֶאֶרץ	ַהֹּמִרָּיה.
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ִיְׂשָרֵאל	ֲאֶׁשר	 התורה	מעניקה	חשיבות	לדרכו	של	עם	ישראל	במדבר:	ֵאֶּלה	ַמְסֵעי	ְבֵני	
ָיְצאּו	ֵמֶאֶרץ	ִמְצַרִים	ְלִצְבֹאָתם	ְּבַיד	מֶׁשה	ְוַאֲהֹרן.	ַוִּיְכֹּתב	מֶׁשה	ֶאת	מֹוָצֵאיֶהם	ְלַמְסֵעיֶהם	ַעל	
ִּפי	ה’	ְוֵאֶּלה	ַמְסֵעיֶהם	ְלמֹוָצֵאיֶהם.	מה	חשיבות	יש	למסעות	שהיו	בעבר,	מקומות	שעם	
ישראל	חלף	בהם	ביעף,	ושמותיהם	וזהותם	אינם	ידועים	ומוכרים	לנו?	הכתוב	רומז	
בכך	שהמסלול	שעבר	עם	ישראל	במדבר	הוא	גם	מסלול	נפשי	ורוחני,	שהשאיר	חותם	
נצח	על	העם.	שם	נסללו	דרכי	ההתמודדות	עם	כל	בעיות	האדם	ותיקון	נפשו	לדורות:

“הענין	בזה	כי	בהמ”ב	מסעות	נכללו	כל	הנסיונות	וההתנשאות	שישיג	כל	נפש	
ע”י	 יתרון	 לאדם	 שיהי’	 בכדי	 האדם	 לפני	 בנסיונות	 דרכים	 ברא	 כי	 מישראל.	

מעשיו,	ומצד	זה	יבא	גם	התנשאות”164.

המוכר	 המקום	 בעזיבת	 מתחילה	 יציאה	 כל	 סכנה”165.	 בחזקת	 הדרכים	 ש”כל	 אלא	
אליו	 שיגיעו	 ביטחון	 ואין	 רחוק	 הוא	 אבל	 חדש,	 מקום	 אל	 הולכים	 אמנם	 והבטוח.	
בין	הכסאות,	העולם	 נופל	 נורא166.	האדם	 וכאב	 כן	התהליך	מלווה	בצער	 על	 לבסוף.	

הישן	נעלם	ואל	החדש	עוד	לא	הגיע,	צריך	להתפלל	תפילת	הדרך.	

הדרך	היא	מצב	ביניים,	כדי	לא	להיכשל,	צריך	למצוא	בה	עצמה	משהו	מן	התוכן	והטעם	
שקיימים	במטרה.	עם	מקצת	מאור	העתיד	-	תימלא	דרך	הגאולה	עוצמה	וביטחון.	לא	
זו	בלבד	שההולכים	בה	לא	ייפגעו,	אלא	שהליכתם	במדבר	תחולל	בו	מהפכה.	לא	יהיה	
זה	רק	שינוי	אישי	פנימי	שלהם	בלבד,	אלא	הם	יקרינו	מן	האור	על	המציאות	הסובבת	

אותם	והיא	עצמה	תשתנה,	ההרים	והגאיות	יתיישרו	ויפרחו.

העיוורים	והחרשים.	6

י  ַעְבּדִ ִאם  י  ּכִ ר  ִעּוֵ ִמי  )יט(  ִלְראֹות:  יטּו  ַהּבִ ְוַהִעְוִרים  ָמעּו  ׁשְ ים  ַהֵחְרׁשִ )יח( 

ַרּבֹות  ְיהָֹוה: )כ( ָראֹות  ֶעֶבד  ּכְ ר  ְוִעּוֵ ם  ּלָ ְמׁשֻ ּכִ ר  ִעּוֵ ִמי  ָלח  ֶאׁשְ ַמְלָאִכי  ּכְ ְוֵחֵרׁש 

164	מי	השילוח.
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166	ראה	לעיל	מ'	לא	'וקווי	ה'	יחליפו	כח'.	אורות	הקודש,	צער	היצירה	כח,	קובץ	ג'	כ"ה:	כשסדר	עולם	
זה	צריך	להתפרק,	להתפוצץ	ולהשתנות,	בשביל	הופעת	היצירה	הטהורה,	יש	בזה	יסורים	של	חורבן	
קטנים	 שעשועים	 אבדן	 על	 ילדים	 כצער	 הם.	 מתגלים	 נשמה	 לבעלי	 רק	 היסורים	 אלה	 עולמות.	
נחשבים	הם	כל	יסורי	העולם	הרגילים,	לגבי	יסורי	היצירה	של	חורבן	עולמות.	אלמלא	יש	כאן	אור	
חסד	מקיף.	שתכף	לחורבן	עולמים,	בא	אור	של	הוית	עולמים,	וההויה	היא	בודאי	יותר	חשובה	מן	
החורבן,	ויותר	רוממה	מן	כל	היש	שנחרב.	וההויה	מנחמת	את	האבל	של	החורבן.	וההויה	משיבה	
את	כל	האבדות	של	החורבן.	וההויה	מחיה	את	כל	המת	שבחורבן,	לולא	חסד	גדול	זה,	לולא	רחמים	
היוצרים	 היצירה.	 שבצער	 העולמים	 של	 החורבן	 יסורי	 בפני	 לעמוד	 אפשר	 היה	 לא	 הללו,	 רבים	
השטחיים	חפצים	ביצירה	מתוך	שובע,	מתוך	קלות	ראש,	מתוך	אכילה	ושתיה	וטיול,	חושבים	את	
הצער	ואת	המרירות,	ששם	גנוז	כתר	המלוכה	הרוחנית,	למין	זעה	המיוחדת	לאמנים	נכשלים.	אבל	

זוהי	טעות	מרה,	אף	חכמתי	עמדה	לי,	חכמה	שלמדתי	באף	עמדה	לי.	

יל ּתֹוָרה  ָמע: )כא( ְיהָֹוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגּדִ קֹוַח ָאְזַנִים ְולֹא ִיׁשְ מֹר ּפָ ְולֹא ִתׁשְ

אּו  י ְכָלִאים ָהְחּבָ ם ּוְבָבּתֵ ּלָ חּוִרים ּכֻ סּוי ָהֵפַח ּבַ זּוז ְוׁשָ יר: )כב( ְוהּוא ַעם ּבָ ְוַיְאּדִ

ב  ַיְקׁשִ זֹאת  ַיֲאִזין  ָבֶכם  ִמי  ב: )כג(  ָהׁשַ ְוֵאין אֵֹמר  ה  ּסָ ְמׁשִ יל  ַמּצִ ְוֵאין  ָלַבז  ָהיּו 

זּו  ה'  ֲהלֹוא  ְלבְֹזִזים  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַיֲעקֹב  ה  ּסָ ִלְמׁשִ ָנַתן  ִמי  )כד(  ְלָאחֹור:  ַמע  ְוִיׁשְ

ּפְֹך ָעָליו ֵחָמה  תֹוָרתֹו: )כה( ַוִּיׁשְ ְמעּו ּבְ ָחָטאנּו לֹו ְולֹא ָאבּו ִבְדָרָכיו ָהלֹוְך ְולֹא ׁשָ

ים ַעל ֵלב: ְבַער ּבֹו ְולֹא ָיׂשִ ִביב ְולֹא ָיָדע ַוּתִ ַלֲהֵטהּו ִמּסָ ַאּפֹו ֶוֱעזּוז ִמְלָחָמה ַוּתְ

האדם,	 של	 אלה	 מרכזיים	 חושים	 גדולה.	 וברכה	 שמים	 מתת	 הם	 והשמיעה	 הראייה	
פותחים	בפניו	צוהר	אל	העולם.	היעדרם	הוא	אסון	גדול.	העיוורון	והחרשות	הינם	מום	

חמור:	“החרש	כאילו	מת,	שהרי	אמרינן:	חרשו	נותן	לו	דמי	כולו”167.	

אך	לא	תמיד	החרשות	נובעת	מפגם	גופני,	פעמים	רבות	היא	סוג	של	בחירה,	יש	אוזניים	
אך	אין	מקשיבים.	השעבוד	המצרי	היה	כה	קשה,	שעם	ישראל	לא	היה	בשל	לשמוע	
את	בשורת	הגאולה	והתקשה	להאמין	בה:	“ְוֹלא	ָׁשְמעּו	ֶאל	מֶׁשה	ִמֹּקֶצר	רּוַח	ּוֵמֲעֹבָדה	

ָקָׁשה”168.	וכן:	“ְוֹלא	ָנַתן	ה’	ָלֶכם	ֵלב	ָלַדַעת	ְוֵעיַנִים	ִלְראֹות	ְוָאְזַנִים	ִלְׁשֹמַע"169.

יוכל	 שלא	 עצמו,	 זה	 בדבר	 נענש	 לתשובה,	 המעורר	 ה’	 דבר	 את	 לשמוע	 שמסרב	 מי	
לשמוע	כפי	שביקש:	“ַוֹּיאֶמר	ֵלְך	ְוָאַמְרָּת	ָלָעם	ַהֶּזה	‘ִׁשְמעּו	ָׁשמֹוַע	ְוַאל	ָּתִבינּו,	ּוְראּו	ָראֹו	
ּוְבָאְזָניו	 ְבֵעיָניו,	 ִיְרֶאה	 ֶּפן	 ָהַׁשע;	 ְוֵעיָניו	 ַהְכֵּבד,	 ְוָאְזָניו	 ַהֶּזה,	 ָהָעם	 ֵלב	 ַהְׁשֵמן	 ֵּתָדעּו’.	 ְוַאל	
ָיִבין,	ָוָׁשב	ְוָרָפא	לֹו”)ו’	ט-י(170.	אין	זה	עיוורון	פיזי	אלא	רוחני.	יש	עיניים	 ִיְׁשָמע,	ּוְלָבבֹו	
עד	 ומנוגד	למציאות,	 מוזר	 כה	 נראה	 הנביא	 אוזניים	לשמוע,	אלא	שחזון	 יש	 לראות,	
שאין	מאמינים	בו.	זה	קורה	לעם	היושב	בשלווה	על	אדמתו,	ואינו	מבין	מאין	באה	לו	
התוכחה	ומדוע	ניתנה	גזירת	החורבן.	וזה	בוודאי	עלול	לקרות	כאשר	העם	נמצא	בגלות,	

ואינו	מבין	כיצד	תתגשם	בשורת	הישועה.	

ַּתְרֵּדָמה,	 רּוַח	 ה’	 ֲעֵליֶכם	 ָנַסְך	 “ִּכי	 זה	הן	בתוכחה	לראשי	העם:	 ישעיהו	חזר	על	מוטיב	
ַוְיַעֵּצם	ֶאת	ֵעיֵניֶכם	ֶאת	ַהְּנִביִאים,	ְוֶאת	ָראֵׁשיֶכם	ַהֹחִזים	ִּכָּסה”	)כ”ט	י(,	ולמנהיגיו:	“ֹצָפיו	

ִעְוִרים	ֻּכָּלם	ֹלא	ָיָדעּו”	)נ”ו	י(.

והן	בתוכחתו	לעם:	“ַּגם	ֹלא	ָׁשַמְעָּת	ַּגם	ֹלא	ָיַדְעָּת	ַּגם	ֵמָאז	ֹלא	ִפְּתָחה	ָאְזֶנָך;	ִּכי	ָיַדְעִּתי	ָּבגֹוד	
ִּתְבּגֹוד	ּוֹפֵׁשַע	ִמֶּבֶטן	ֹקָרא	ָלְך”	)מ”ח	ח(171.	

167	בבא	קמא	פ"ה	ב.	גור	אריה	ויקרא	י"ט	יד.
168	שמות	ו'	ט.

169	דברים	כ"ט	ג.
ירמיהו	חידד	חטא	זה.	כאשר	אין	לב	-	העיניים	אינן	רואות:	"ִׁשְמעּו	ָנא	ֹזאת	ַעם	ָסָכל	ְוֵאין	ֵלב,	ֵעיַנִים	 	170

ָלֶהם	ְוֹלא	ִיְראּו,	ָאְזַנִים	ָלֶהם	ְוֹלא	ִיְׁשָמעּו"	)ה'	כ-כא(.	
בגלל	 ה'	 כבוד	 את	 ורואים	 שומעים	 אינם	 שאלה	 אלא	 הגויים,	 כלפי	 גם	 זה	 בדימוי	 משתמש	 171	הוא	
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הגאולה	תרפא	את	קללת	העיוורון	והחרשות.	התיקון	יתרחש	בדיוק	בנקודה	זו,	כולם	
ִעְוִרים	 ֵעיֵני	 ּוֵמֹחֶׁשְך	 ּוֵמֹאֶפל	 ֵסֶפר,	 ִּדְבֵרי	 ַהֵחְרִׁשים	 ַההּוא	 ַבּיֹום	 “ְוָׁשְמעּו	 וישמעו:	 יראו	

ִּתְרֶאיָנה”	)כ”ט	יח(.

ִּתְקַׁשְבָנה.	 ְוָאְזֵני	ֹׁשְמִעים	 ֹרִאים,	 ֵעיֵני	 “ְוֹלא	ִתְׁשֶעיָנה	 והוא	חוזר	על	כך	בנבואת	העתיד:	
ּוְלַבב	ִנְמָהִרים	ָיִבין	ָלָדַעת,	ּוְלׁשֹון	ִעְּלִגים	ְּתַמֵהר	ְלַדֵּבר	ָצחֹות”	)ל”ב	ג-ד(.

“ָאז	ִּתָּפַקְחָנה	ֵעיֵני	ִעְוִרים	ְוָאְזֵני	ֵחְרִׁשים	ִּתָּפַתְחָנה.	ָאז	ְיַדֵּלג	ָּכַאָּיל	ִּפֵּסַח	ְוָתֹרן	ְלׁשֹון	ִאֵּלם	ִּכי	
ִנְבְקעּו	ַבִּמְדָּבר	ַמִים	ּוְנָחִלים	ָּבֲעָרָבה”)ל”ה	ד(.

“ְוהֹוַלְכִּתי	ִעְוִרים	ְּבֶדֶרְך	ֹלא	ָיָדעּו,	ִּבְנִתיבֹות	ֹלא	ָיְדעּו	ַאְדִריֵכם;	ָאִׂשים	ַמְחָׁשְך	ִלְפֵניֶהם	ָלאֹור,	
ים	ְלִמיׁשֹור;	ֵאֶּלה	ַהְּדָבִרים	ֲעִׂשיִתם	ְוֹלא	ֲעַזְבִּתים”	)מ”ב	טז(. ּוַמֲעַקּׁשִ

ויקובצו	גלויות	העם	העיוור	והחרש:	“הֹוִציא	ַעם	ִעֵּור	ְוֵעיַנִים	ֵיׁש,	ְוֵחְרִׁשים	ְוָאְזַנִים	ָלמֹו”	
)מ”ג	ח(.

צודקת,	 ביקורת	 זו	 הייתה	 ושומע,	 רואה	 דיבר	על	העם	החוטא	שאינו	 הנביא	 עוד	 כל	
וחירש:	 כעיוור	 המשיח,	 או	 הנביא	 	- ה’	 עבד	 את	 גם	 מתאר	 הוא	 הפלא	 למרבית	 אך	
“ַהֵחְרִׁשים	ְׁשָמעּו,	ְוַהִעְוִרים	ַהִּביטּו	ִלְראֹות.	ִמי	ִעֵּור	ִּכי	ִאם	ַעְבִּדי,	ְוֵחֵרׁש	ְּכַמְלָאִכי	ֶאְׁשָלח?	
ִמי	ִעֵּור	ִּכְמֻׁשָּלם,	ְוִעֵּור	ְּכֶעֶבד	ה’?	ָראֹות	ַרּבֹות	ְוֹלא	ִתְׁשֹמר,	ָּפקֹוַח	ָאְזַנִים	ְוֹלא	ִיְׁשָמע”	)יח-

כ(.	כאשר	הוא	עושה	את	עבד	ה’	הצדיק	לחרש	גמור,	הדבר	צריך	הסבר.

המפרשים	נחלקו	למה	כיוון	הכתוב.	

א.	יש	שראו	בזה	את	דברי	העם,	המגנה	את	עבד	ה’.	איש	המתמסר	בשלמות	אל	ה’	
ועובד	אותו	בכל	ליבו,	מצטייר	בעיניהם	כעיור	וחירש.	אדם	אטום	וסגור	בבועה	שלו,	
שאינו	מודע	למציאות	ואינו	‘קורא	את	המפה’	נכון172.	הנביא	אינו	זקוק	לפתיחת	עיניים,	
אלא	העם.	אליו	פונים	באותו	דימוי	בו	השתמשו	כלפי	הנביא.	הם	לא	היו	חרשים,	אלא	

לא	רצו	לשמוע	תורה	ולראות	נגעי	עצמם.

ב.	יש	שפירשו	שאלה	דברי	ה’	המאשים	את	העם	ואת	נביאיו,	‘הרואים’	האולטימטיביים,	
רואים	את	אשר	הוא	מורה	להם:	 כן	אינם	 פי	 ואף	על	 המסוגלים	לראות	את	האמת,	
“ישראל	אשר	יש	לו	ההכנה	לראות,	והנביא,	שיש	לו	הכנה	לשמוע	דבר	ה’...	והוא	אינו	

רואה	הגם	שיכול	לראות,	מי	עור	כמוהו?”173.

ג.	יש	גם	צדיקים	ועובדי	ה’	שכה	שקועים	בעצמם,	שהם	כעיוורים	שאינם	שמים	לב	
למצב	העם	ורעתו.	הם	שלמים	בתורה,	אך	חושבים	שהעוסק	בה	ובמצוותיה	פטור	מן	
המצווה,	ועל	כן	הם	אדישים	לחולשת	העם.	על	אלה	אמר	הנביא:	ִמי	ִעֵּור	ִּכְמֻׁשָּלם,	ְוִעֵּור	

ריחוקם:	"ְוַׂשְמִּתי	ָבֶהם	אֹות,	ְוִׁשַּלְחִּתי	ֵמֶהם	ְּפֵליִטים	ֶאל	ַהּגֹוִים	ַּתְרִׁשיׁש	ּפּול	ְולּוד	ֹמְׁשֵכי	ֶקֶׁשת	ֻּתַבל	ְוָיָון,	
ָהִאִּיים	ָהְרֹחִקים	ֲאֶׁשר	ֹלא	ָׁשְמעּו	ֶאת	ִׁשְמִעי	ְוֹלא	ָראּו	ֶאת	ְּכבֹוִדי,	ְוִהִּגידּו	ֶאת	ְּכבֹוִדי	ַּבּגֹוִים"	)ס"ו	יט(.

172	רד"ק.
173	מלבי"ם.

ְּכֶעֶבד	ה'	)כ(,	הִעֵור	הזה	רואה	מה	שנוגע	לעצמו,	אך	‘ְוֹלא	ִתְׁשֹמר’	את	מה	שנוגע	לזולת.	
ולכן	אף	שהם	שלמים	‘כמלאכים’,	עדיין	הם	חרשים	ואינם	שומעים.	עבודתם	העצמית	
אמנם	חשובה:	ה’	ָחֵפץ	ְלַמַען	ִצְדקֹו	)כא(,	אבל	למה	להניח	את	העם	שיאבד:	ַיְגִּדיל	ּתֹוָרה	
ְוַיְאִּדיר.	הלא	העם	ָּבזּוז	ְוָׁשסּוי	)כב(,	איך	אפשר	להתבודד	בשעה	כזו,	ללמוד	תורה,	ולא	
לתקן	את	עניינו.	דווקא	משום	כך	אשמתו	תלויה	בראשם.	כל	זה	תוכחה	מגולה	אל	
גדולי	העם	ומנהיגיו,	לבל	ירפו	ידיהם	ובל	יעשו	עצמם	כחרשים	ועיוורים,	לבלתי	ראות	

ובלתי	שמוע	צרות	העם,	ואינם	מזדרזים	לתקנם,	כי	אז	יהיה	אשמם	בראשיהם174.

ד.	יש	שפירשו	את	הדברים	כנבואה	חיובית	על	מידותיו	של	עבד	ה’175.	ביטחונו	בשכינה	
ועיוור’.	אך	כאשר	הוא	מבטל	את	חושיו	 ‘חרש	 טוטאלי,	כשלעצמו	אין	לו	כלום,	הוא	
ידי	השכינה,	 על	 מודרך	 הוא	 ואוזניו	לשמוע	את	המסר	השמיימי,	 לבו	 נפתחים	 שלו,	

רואה	ושומע	רק	ממנה:	

קח	בידך	משל	נאה	על	ענין	זה,	והוא	כמו	מאה	עיוורים	ההולכים	זה	אחר	זה,	
וכל	אחד	שם	ידו	על	כתף	חברו,	ובראש	כולם	יש	איש	הרואה	והוא	מנהיג	כולם	
ידו	על	כתף	חברו	והוא	מנהיגו,	 יודע,	שאף	על	פי	ששם	 אחריו,	הנה	כל	אחד	
שאין	זאת	ההנהגה	באה	מכוחו,	אך	כולם	נמשכים	אחר	האיש	הרואה	הראשון,	
ואם	יהיה	נשמט	מהם	ייכשלו	כולם	ויפלו	-	זה	ישים	האדם	אל	לבו	ויחשוב,	
ונעזר	 מסתייע	 ממנו	 אחד	 וכל	 כעיוורים,	 וכולנו	 המנהיג,	 הוא	 ברוך	 שהקדוש	
בעזר	חברו,	אך	אין	כח	בחברו	לולא	המנהיג	העליון	הנותן	כל	דרכיו	ישרים,	ואין	
להרהר	אחריו.	וכמו	שהמתפרנס	לא	יחשוב	אלא	בקדוש	ברוך	הוא,	כך	המפרנס	
המנהיג	 בעזרת	 חברו	 עיור	 המנהיג	 כעיור	 הוא	 אך	 מפרנס,	 שהוא	 יתגאה	 לא	
הראשון	שהוא	הרואה.	ועל	זה	נאמר:	“והולכתי	עורים	בדרך	לא	ידעו	בנתיבות	
לא	ידעו	אדריכם”	)מ”ב	טז(,	ואומר:	“והעורים	הביטו	לראות”	)יח(.	ואומר:	“מי	

174	אלשיך	פירש	את	הכתובים	פסוק	אחר	פסוק.	רממ"ש	הרבי	מחב"ד	סיפר	ברוח	זו:	מעשה	באדמו"ר	
הזקן	בעל	התניא,	שישב	ולמד	בחדרו.	לפתע	שמע	תינוק	בוכה	בעריסתו.	סגר	האדמו"ר	את	הגמרא,	
ניגש	לחדרו	של	התינוק	בקומה	התחתונה	והרגיעו.	לאחר	מכן	הלך	האדמו"ר	לחדר	הסמוך,	ומצא	
התינוק	 את	 להרגיע	 קמת	 לא	 מדוע	 בנו:	 על	 תמה	 האדמו"ר	 בלימודו.	 שקוע	 יושב	 בנו	 את	 שם	
לו	אביו:	 הבוכה?	הבן	הנבוך	היה	כל	כך	שקוע	בלימוד,	עד	שלא	שמע	כלל	את	קול	הבכי.	העיר	
אדם	צריך	לשמוע	קול	בכיו	של	יהודי	היכן	שלא	יהיה.	הרב	יהודה	עמיטל	היה	חוזר	ומספר	סיפור	
זה	והוסיף:	אם	אדם	לומד	תורה	ואינו	שומע	קול	של	תינוק	יהודי	בוכה,	משהו	פגום	בלימוד	זה.	
סיפור	דומה	סופר	בגרסאות	שונות	גם	על	ר'	ישראל	מסלאנט	וגם	על	ר'	משה	ליב	מססוב:	"ערב	יום	
הכיפורים	בשעת	"כל	נדרי"	נאספו	כל	החסידים	בבית	המדרש	והמתינו	לו	לרבי	שיבוא.	עברה	שעה	
והרבי	לא	בא.	אמרה	אחת	הנשים	לנפשה:	"עוד	יארך	הזמן	עד	שיפתחו	בתפילה	ואני	מהרתי	כל	כך	
וילדי	נשאר	לבדו	בבית,	אלכה	נא	ואראה	אם	לא	הקיץ	משנתו	ועוד	מעט	ואשוב".	מיד	רצה	הביתה.	
הקשיבה	ליד	הדלת,	והנה	דומיה.	לחצה	בחשאי	על	כף	המנעול,	הכניסה	את	ראשה	פנימה,	והנה	
הרבי	עומד	ומחזיק	את	ילדה	על	זרועותיו.	בלכתו	לבית	המדרש	שמע	את	קול	בכייתו,	נכנס	ושיחק	

עמו	וזימר	זמר	לפניו,	עד	שנרדם".	)אור	הגנוז	עמ'	385(.
175	אורחות	צדיקים,	שמחה.
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עור	כי	אם	עבדי	וחרש	כמלאכי	אשלח,	מי	עור	כמשולם	ועור	כעבד	ה’”	)יט(.

מוסברת	 כך	 מוחלטת.	 התבטלותו	 גם	 כן	 ועל	 מוחלט,	 בקונו	 הצדיק	 של	 ביטחונו	
התנהגותו	של	אברהם	בניסיון	העקידה:

למקום,	 להשיב	 מה	 להם	 שיש	 בנים	 חרשים,	 בני	 אלמים,	 בני	 אלים176.	 “בני	
ואינן	משיבין.	וכן	ישעיה	אומר:	מי	עור	כי	אם	עבדי	וחרש	כמלאכי	אשלח,	מי	
עור	כמשולם	ועור	כעבד	ה’.	וכן	הוא	אומר:	ויקרא	אברהם	שם	המקום	ההוא	
ה’	יראה177.	אמר	לו:	ראה,	היה	לי	להשיבך	ולא	השיבותיך	והחרשתי.	אמר	לו	
לך	 יקרא	 ביצחק	 כי	 לי:	 אמרת	 אמש	 לו:	 אמר	 להשיב?	 לך	 היה	 מה	 הקב”ה:	

זרע178.	ועכשיו	אמרת	לי,	קח	נא	את	בנך?

וכן:	“ועליו	נאמר:	מי	עור	כי	אם	עבדי,	בשעה	שאמרתי	לו,	לך	לך	מארצך179	אמר	
זה	 אשלח,	 כמלאכי	 וחרש	 אראך.	 אשר	 הארץ	 אל	 א”ל:	 אלך?	 להיכן	 אברהם:	
אברהם,	שלחתיו	למצרים	ונטלו	אשתו	ממנו	ולא	הרהר	אחרי.	מי	עור	כמשלם,	
השלמתי	לו	כל	הארץ	שנאמר:	קום	התהלך	בארץ180,	ולסוף	מתה	שרה	עליו	
ולא	היה	לו	מקום	לקברה,	עד	שקנה	מקום	קבורתה	בד’	מאות	קנטורי	כסף,	

ולא	הרהר	אחרי”181.

בגדולתו	הוא	 חוליים,	אך	 וצרותיו,	אף	סובל	את	 ה’	כאן	משתתף	בצער	הציבור	 עבד	
מצליח	להתגבר	על	חסרונותיהם.	לתקן	את	פגמיהם	ולכפר	על	חטאי	הציבור	כולו:	ָאֵכן	
ֳחָלֵינּו	הּוא	ָנָׂשא	ּוַמְכֹאֵבינּו	ְסָבָלם	ַוֲאַנְחנּו	ֲחַׁשְבֻנהּו	ָנגּוַע	ֻמֵּכה	ֱאֹלִהים	ּוְמֻעֶּנה.	ְוהּוא	ְמֹחָלל	

ִמְּפָׁשֵענּו	ְמֻדָּכא	ֵמֲעֹוֹנֵתינּו	מּוַסר	ְׁשלֹוֵמנּו	ָעָליו	ּוַבֲחֻבָרתֹו	ִנְרָּפא	ָלנּו	)נ”ג	ג-ה(.	

העולם	 את	 מכירים	 אנחנו	 ייתרון182.	 אלא	 מום	 אינם	 הללו	 והחרשות	 העיוורון	 ה.	
עונה.	 והעולם	 מדעיים,	 ניסויים	 באמצעות	 הדברים	 את	 בוחנים	 החושים,	 באמצעות	
אולם	כך	אין	אנו	שומעים	את	קול	המאמרות	בהן	נברא	העולם	באופן	ישיר,	אלא	רק	
את	הד	הקול	החוזר.	עבד	ה’,	סוגר	את	עיניו	וסותם	את	אוזניו,	אך	דווקא	משום	כך	הוא	
מסוגל	לכוון	את	ראייתו	הפנימית	להכיר	את	האמת.	הנבואה	מתרחשת	דווקא	כאשר	
לגילוי	 ועיוורון	כאלה	הם	תנאי	 ומן	העולם	החיצוני.	חרשות	 האדם	מתנתק	מחושיו	

סודות	העולם	הפנימי,	מפתח	לעולם	הפלאות	והחזון183.

176	תהלים	כ"ט	א.
177	בראשית	כ"ב.	

178	בראשית	כ"א	יד.
179	בראשית	י"ב	א.	
180	בראשית	י"ג	יז.

181	בראשית	רבתי,	חיי	שרה	וישקול	אברהם	לעפרון.
182	ראה	לעיל	ח"א:	'ְוָיְספּו	ֲעָנִוים	ַּבה'	ִׂשְמָחה'.

ַוֲאִני	ִנְׁשַאְרִּתי	ְלַבִּדי	ָוֶאְרֶאה	ֶאת	ַהַּמְרָאה	ַהְּגֹדָלה	ַהֹּזאת	ְוֹלא	ִנְׁשַאר	ִּבי	ֹּכח	ְוהֹוִדי	ֶנְהַּפְך	ָעַלי	ְלַמְׁשִחית	ְוֹלא	 	183
ָעַצְרִּתי	ֹּכַח.	ָוֶאְׁשַמע	ֶאת	קֹול	ְּדָבָריו	ּוְכָׁשְמִעי	ֶאת	קֹול	ְּדָבָריו	ַוֲאִני	ָהִייִתי	ִנְרָּדם	ַעל	ָּפַני	ּוָפַני	ָאְרָצה	)דניאל	

אוזנינו.	חדר	מלא	מראות	מציג	תמונה	מקסימה	 והקולות	מחריש	את	 ריבוי	המידע	
כפולת	פנים	ובעלת	הד	אינסופי,	אך	תמונה	זו	מעוותת	לגמרי	את	המציאות	ומפריעה	
לנו	לשמוע	נכוחה.	לפיכך,	מי	ששומע	את	דברי	ה’,	אינו	רוצה	לשמוע	דברים	מן	החוץ	

שעלולים	לטשטש	אותם.	

ה”חוטר	מגזע	ישי”	מוותר	על	מראה	עיניו	ומשמע	אוזניו,	כדי	שיוכל	להריח	את	הדברים	
ולזכות	להבנתם	מלמעלה:	“ַוֲהִריחֹו	ְּבִיְרַאת	ה’,	ְוֹלא	ְלַמְרֵאה	ֵעיָניו	ִיְׁשּפֹוט,	ְוֹלא	ְלִמְׁשַמע	
ָאְזָניו	יֹוִכיַח;	ְוָׁשַפט	ְּבֶצֶדק	ַּדִּלים,	ְוהֹוִכיַח	ְּבִמיׁשֹור	ְלַעְנֵוי	ָאֶרץ;	ְוִהָּכה	ֶאֶרץ	ְּבֵׁשֶבט	ִּפיו,	ּוְברּוַח	

ְׂשָפָתיו	ָיִמית	ָרָׁשע”	)י”א	ג-ד(.

הצדיק	השלם	אוטם	את	אוזניו	ועוצם	את	עיניו,	כדי	שלא	יראה	רע,	ויוכל	לראות	נכוחה:	
“ֹהֵלְך	ְצָדקֹות,	ְוֹדֵבר	ֵמיָׁשִרים,	ֹמֵאס	ְּבֶבַצע	ַמֲעַׁשּקֹות;	ֹנֵער	ַּכָּפיו	ִמְּתֹמְך	ַּבׁשַֹּחד,	ֹאֵטם	ָאְזנֹו	

ֹמַע	ָּדִמים,	ְוֹעֵצם	ֵעיָניו	ֵמְראֹות	ְּבָרע"	)ל”ג	טו(. ִמּׁשְ

תפיסה	זו	נעשתה	עיקרון	יסוד	בתורתו	של	ר’	נחמן:	“החרשים	שמעו	והעורים	הביטו	
לראות.	אך	איך	אפשר	לעור	לראות	ולחרש	לשמע?	ועל	-	כן	נסמך	לזה:	מי	עור	כי	אם	
עבדי	וחרש	כמלאכי	אשלח,	שהם	הצדיקים	הגדולים	המרמזים	בהמעשה	של	השבעה	
בעטלירס	שנקראים	עור	וחרש	וכו’.	שעל	ידם	נתתקן	הכל	וכו’”184.	חרשות	זו	אינה	מום,	
הקבצן	החרש	אינו	רוצה	לשמוע	בדרך	המקובלת,	ודווקא	משום	כך	הוא	שומע	יותר	

עמוק	ויותר	נכון.	

דוגמא	לדבר	בסיפור	חכמים	על	חושים	בן	דן:	

שלי	 להם:	 אמר	 מעכב.	 והחל	 עשו	 בא	 המכפלה,	 למערת	 שהגיעו	 “כיוון	
הוא.	אמרו	לו:	והרי	מכרת	את	חלקך?	אמר	להם:	את	בכורתי	מכרתי,	ולא	את	
הביאו	 להם:	 אמר	 לי”.	 כריתי	 אשר	 “בקברי	 כתוב	 שהרי	 כן,	 לו:	 אמרו	 חלקי?	
לי	את	השטר.	אמרו	לו:	השטר	במצרים	הוא.	ומי	ילך?	ילך	נפתלי	שקל	הוא	
דן,	שכבדו	אזניו	משמוע,	אמר	להם:		מאי	האי?	 בן	 כאיילה.	היה	שם	חושים	
אמרו	לו:	אנו	מתעכבים	עד	שישוב	נפתלי	מארץ	מצרים.	אמר	להם:	ועד	שיבוא		
נפתלי	ממצרים	יהא	אבי	אבא	מוטל	בבזיון?!	מיד	נטל	מקל	והיכה	על	ראשו	

של	עשו”185.

להפוך	 עלולה	 שחרשות	 נראה	 לדורות.	 פעולה	 מופת	 חושים	 במעשי	 לראות	 קשה	
לאטימות	נפשית,	שאינה	מסוגלת	להוכיח	את	טענותיה	בדרכי	ההיגיון	והמשפט,	והיא	
מקצרת	דרכים	להכריע	את	הויכוח	באלימות	גסה.	אף	על	פי	כן	המדרש	מוצא	בתגובתו	
יעקב	מוטל	 והשאירו	את	 עם	עשו,	 לויכוח	 נגררו	 יעקב	 בני	 נקודת	שבח.	 חושים	 של	

י'	ח-ט(.
ז'	בטלערס.	ור'	נתן	ביאר	הדברים	בליקוטי	הלכות	או"ח	-	 184	תוכן	עמוק	זה	הרחיב	ר'	נחמן	בסיפור	

הלכות	תפלת	המנחה	ז'.	ראה	לעיל	חלק	א'	'ויספו	ענוים	בה'	שמחה'.
185	סוטה	י"ג	א.
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בביזיון.	חושים	לא	השתתף	בזה	בגלל	אטימותו,	אך	חושיו	לא	קהו,	הוא	לבדו	ראה	את	
המצב	כהווייתו,	ועל	כן	קם,	עשה	מעשה	והציל	את	כבוד	יעקב.	

קשה	לקבל	רעיון	מהפכני	כזה	כאשר	אנו	שקועים	במציאות	החומרית	העכשווית.	לכן	
אנו	דוחים	את	התפיסה	שהשמיעה	היא	חיסרון,	והחרשות	יתרון,	ועבד	ה’	נראה	לנו	
עיוור	וחרש.	אבל	כאשר	נדבק	במושגי	האמת	השמימיים,	יתגלה	לנו	ה’עתיד	לבוא’,	

ו’תרון	לשון	אילם’,	אז	נבין	שלא	היה	אילם	וחרש	מעולם:

הרה	 שנאמר:	 יום,	 בכל	 שתלד	 אשה	 עתידה	 דריש:	 וקא	 גמליאל	 רבן	 “יתיב	
ויולדת	יחדיו.	ליגלג	עליו	אותו	תלמיד,	אמר:	אין	כל	חדש	תחת	השמש.	אמר	
לו:	בא	ואראך	דוגמתן	בעולם	הזה.	נפק,	אחוי	ליה	תרנגולת”186.	עלינו	להכיר	
מתוך	ההוה	את	הערך	הכללי	של	החיים,	ומה	שמתחלפת	התמונה	לפי	המינים	
והערכים	זה	נקל	להודע	ג”כ	מתוך	סקירה	סוביקטיבית	וניסיונית	מעשית,	שהם	
העצמי	 הטבע	 ביסוד	 כלל	 נעוצים	 שאינם	 חיצונים	 מקרים	 מסיבות	 רק	 באים	
היכולת	 כשתבא	 הטוב,	 לצד	 משתנים	 להיות	 עתידים	 הם	 ע”כ	 החיים.	 של	
לו:	 “אמר	 ע”כ	 ממקבליה.	 מתקבלת	 להיות	 הטוב	 של	 רחבה	 היותר	 להמדה	
בא	ואראך	דוגמתו	בעוה”ז”.	בא	אלי,	התקרב	למושגי	הפנימיים	כפי	כחך,	אז	
העומד	 החיים	 כח	 כללות	 של	 מההכרה	 היוצא	 הלימוד	 של	 הערך	 על	 תשכיל	
אין	 שאמנם	 לדעת	 ג”כ	 תחרץ	 א”כ	 בעוה”ז.	 דוגמתו	 ותראה	 לפרטיהם,	 ממעל	
לדורשי	 הגנוזים	 הרשמים	 להתחדש.	 צריך	 ואינו	 כלל	 מתחדש	 הכללי	 הכח	
כל	 בחסדו	 נוהג	 ושהוא	 חזקה,	 כי	 ד’	 יד	 את	 להכיר	 בעם	 המשכילים	 רשומות	
דור.	ושהתולדה	איננה	בור	שאון	של	מי	מערה	מכונסים	העומדים	להתעפש	
ולהעלות	באשה	וצחנה,	כ”א	מים	מפכים,	מים	חיים,	אשר	מימיו	מן	המקדש	
המה	יוצאים,	ופלגי	מים	המה	ביד	ד’	לכל	אשר	יחפוץ	יטנו.	“ועל	הנחל	יעלה	
על	שפתו	מזה	ומזה	כל	עץ	מאכל,	לא	יבול	עלהו	ולא	יתם	פריו	לחדשיו	יבכר,	
דברו	 לתרופה”,	 ועלהו	 למאכל	 פריו	 והיה	 יוצאים	 המה	 המקדש	 מן	 מימיו	 כי	
חכמים:	מאי	לתרופה?	להתיר	פה	אלמים.	“מי	עור	כי	אם	עבדי	וחרש	כמלאכי	

אשלח”,	“אז	ידלג	כאיל	פסח	ותרון	לשון	אלם”187.

ה(	ַאֶּתם	ֵעַדי	ְנֻאם	ה’

ָקָראִתי	ְבִׁשְמָך		.	

י  יָרא ּכִ ָרֵאל ַאל ּתִ ה ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ּבַֹרֲאָך ַיֲעקֹב ְויֶֹצְרָך ִיׂשְ פרק מ"ג )א( ְוַעּתָ

186	שבת	ל'	ב.
187	עין	אי"ה.

ָהרֹות לֹא  ָך ָאִני ּוַבּנְ ִים ִאּתְ ּמַ י ַתֲעבֹר ּבַ ה: )ב( ּכִ ְמָך ִלי ָאּתָ יָך ָקָראִתי ְבׁשִ ְגַאְלּתִ

ְך: ֶוה ְוֶלָהָבה לֹא ִתְבַער ּבָ מֹו ֵאׁש לֹא ִתּכָ י ֵתֵלְך ּבְ ְטפּוָך ּכִ ִיׁשְ

השם	מגדיר	ומייחד	את	האדם,	קריאתו	על	ידי	הקדוש	ברוך	הוא	היא	סימן	של	קרבה	
ואהבה:	ִּכי	ָמָצאָת	ֵחן	ְּבֵעיַני	ָוֵאָדֲעָך	ְּבֵׁשם188.	וכן:	ְוֵאֶּלה	ְׁשמֹות	ְּבֵני	ִיְׂשָרֵאל	ַהָּבִאים	ִמְצָרְיָמה.	
“אע”פ	שמנאן	בחייהן	בשמותן	חזר	ומנאן	במיתתן.	להודיע	חבתן	שנמשלו	לכוכבים	
שמוציאן	ומכניסן	במספר	ובשמותם.	שנא’	המוציא	במספר	צבאם	לכולם	בשם	יקרא	
)מ’(”189.	גם	ישעיהו	מזכיר	זאת:	ָקָראִתי	ְבִׁשְמָך	ִלי	ָאָּתה	)א(.	וכן	להלן:	ה’	ִמֶּבֶטן	ְקָרָאִני	

ִמְּמֵעי	ִאִּמי	ִהְזִּכיר	ְׁשִמי)מ”ט	א(.	

ִיְקָרֵאִני	 ְׁשִמי190.	 ָיַדע	 ִּכי	 ֲאַׂשְּגֵבהּו	 לאהבתו:	 ביטוי	 זה	 ה’	 בשם	 קורא	 האדם	 כאשר	 גם	
ֵבַע192:	“שהשבועה	 ְוֶאֱעֵנהּו	ִעּמֹו	ָאֹנִכי	ְבָצָרה	ֲאַחְּלֵצהּו	ַוֲאַכְּבֵדהּו191.	ומחויבותו:	ּוִבְׁשמֹו	ִּתּׁשָ

בשמו	הגדול	והקדוש	מדרכי	העבודה	היא	והדור	וקדוש	גדול	הוא	להשבע	בשמו”193.

שלו	 למי	 נתונה	 בשם	 לקרוא	 הזכות	 וייעודו.	 תפקידו	 האדם,	 מהות	 את	 מגדיר	 השם	
הבעלות,	לאדון.	הקדוש	ברוך	הוא	מסר	לאדם	את	זכותו	לקרוא	בשמות	בעלי	החיים,		
ֶדה	ְוֵאת	ָּכל	 ובכך	מסר	לו	את	הבעלות	עליהם:	ַוִּיֶצר	ה’	ֱאֹלִהים	ִמן	ָהֲאָדָמה	ָּכל	ַחַּית	ַהּׂשָ
ַמִים,	ַוָּיֵבא	ֶאל	ָהָאָדם	ִלְראֹות	ַמה	ִּיְקָרא	לֹו,	ְוֹכל	ֲאֶׁשר	ִיְקָרא	לֹו	ָהָאָדם	ֶנֶפׁש	ַחָּיה	 עֹוף	ַהּׁשָ

הּוא	ְׁשמֹו194.

קריאת	האדם	בשם,	היא	פרישת	חסות	והגנת	האדון.	ישראל	נבראו	בידי	ה’,	הוא	אף	
קרא	להם	בשם,	על	כן	הם	נמצאים	לחלוטין	בשליטתו,	חסותו	ומרותו.	מכאן	מתחייב	

הליווי	הצמוד	וההשגחה	האישית:	ִּכי	ַתֲעֹבר	ַּבַּמִים	ִאְּתָך	ָאִני	)ב(.	

ההשגחה	האלוהית	אינה	מופיעה	תמיד	ובאופן	שווה,	היא	מתגלה	יותר	בחייהם	של	
אנשי	המעלה	השלמים	הדבקים	בו,	בהתאם	לרמתם	השכלית	ומידת	דבקותם	בבורא:	

כי	כפי	שיעור	שכל	כל	בעל	שכל	תהיה	ההשגחה	בו.	והאיש	השלם	בהשגתו	

188	שמות	ל"ג	יז.	ראה	לעיל	'שאו	מרום	עיניכם	וראו	מי	ברא	אלה'.
189	שמות	א'	א	ורש"י.

190	"החכמה	העברית	המקורית,	אין	לפניה	כלל	שאלת	העצם	והתארים,	לא	שאלת	האם,	ולא	שאלת	
 המה,	הבאות	מתוך	העיון	ההסתכלותי,	בציור	וגדר,	כבמראה	המקום,	להגיון	העיוני,	ההסתכלותי.
להגיון	העברי,	המקורי,	הבלתי	הסתכלותי,	הכל	נשמע,	סוף	דבר	הכל	נשמע.	השם	העליון	נשמע	

לישראל.	שמע	ישראל	ה'	אלוהינו	ה'	אחד"	)קול	הנבואה,	השם	העליון	הנשמע,	פסקה	נה(.
191	תהילים	צ"א	יד	טו.

192	דברים	ו'	יג.	
193	רמב"ם	הלכות	שבועות	י"א	א',	ראה	להלן	)מ"ה	כג(:	תשבע	כל	לשון..

194	בראשית	ב'	יט.	פרעה	כבש	את	הארץ	ושינה	את	שמו	של	אליקים:	ַוַּיְמֵלְך	ַּפְרֹעה	ְנֹכה	ֶאת	ֶאְלָיִקים	ֶּבן	
ֹיאִׁשָּיהּו	ַּתַחת	ֹיאִׁשָּיהּו	ָאִביו,	ַוַּיֵּסב	ֶאת	ְׁשמֹו	ְיהֹוָיִקים	)מלכים-ב	כ"גלד(.	שינוי	השם	הוא	ביטוי	לאדנות	

המלך.
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שלם	 והאיש	 תמיד,	 בו	 ההשגחה	 תהיה	 תמיד	 מהאלוה	 שכלו	 יסור	 לא	 אשר	
ההשגה	אשר	תפנה	מחשבתו	מהאלוה	קצת	עתים	-	תהיה	ההשגחה	בו	בעת	
חשבו	באלוה	לבד	ותסור	ההשגחה	ממנו	בעת	עסקו...	והנה	התאמתה	אצלי	
והיה	 מהם,	 פני	 “והסתרתי	 ית’,	 אמר	 	- ה’תורה’	 מדברי	 כן	 גם	 האמונה	 זאת	
כי	אין	אלוהי	 וצרות,	ואמר	ביום	ההוא,	הלא	על	 לאכול,	ומצאוהו	רעות	רבות	
אנחנו	 הזאת	 הפנים’	 ש’הסתרת	 הוא	 ומבואר	 האלה”.	 הרעות	 מצאוני	 בקרבי	
סיבתה	ואנחנו	עושים	זה	המסך	המבדיל	בינינו	ובינו	-	והוא	אמרו,	“ואנכי	הסתר	
אסתיר	פני	ביום	ההוא	על	כל	הרעה	אשר	עשה”	-	ואין	ספק	כי,	דין	היחיד	כדין	
הציבור.	הנה	התבאר	לך	כי	הסיבה	בהיות	איש	מבני	אדם	מופקר	למקרה	ויהיה	
מזומן	לאכל	כבהמות	הוא	היותו	נבדל	מהאלוה;	אבל	מי	ש’אלוהיו	בקרבו’	לא	
יגע	בו	רע	כל	עיקר	-	אמר	ית’:	“אל	תירא,	כי	אתך	אני	אל	תשתע,	כי	אני	אלוהיך	
וגו’”,	ואמר:	“כי	תעבור	במים	אתך	אני	ובנהרות	לא	ישטפוך	וגו’”,	ופירושו,	‘כי	
תעבור	במים	ואני	אתך	-	הנהרות	לא	ישטפוך’.	כי	כל	מי	שהכין	עצמו	עד	ששפע	

עליו	השכל	ההוא	תדבק	בו	ההשגחה	וימנעו	ממנו	הרעות	כולם195.

ההשגחה	המתוארת	בפסוקי	פרקנו	מופיעה	לא	על	היחיד	הצדיק,	אלא	על	הכלל196.	
אפילו	 ההשגחה	 של	 צמוד	 לליווי	 ראוי	 ככלל	 העם	 כן	 ועל	 בבורא	 דבק	 ישראל’	 ‘כלל	

בשעת	נפילתו:	“עמו	אנכי	בצרה”,	ו”שכינתא	בגלותא”.

ָנַתִּתי	ָכְפְרָך	ִמְצַרִים	.	2

ּכּוׁש  ִמְצַרִים  ָכְפְרָך  י  ָנַתּתִ יֶעָך  מֹוׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְקדֹוׁש  ֱאלֶֹהיָך  ְיהָֹוה  ֲאִני  י  ּכִ )ג( 

ָאָדם  ן  ְוֶאּתֵ יָך  ֲאַהְבּתִ ַוֲאִני  ְדּתָ  ִנְכּבַ ְבֵעיַני  ָיַקְרּתָ  ר  ֵמֲאׁשֶ )ד(  יָך:  ְחּתֶ ּתַ ּוְסָבא 

ָך: ַחת ַנְפׁשֶ ים ּתַ יָך ּוְלֻאּמִ ְחּתֶ ּתַ

ָנַתִּתי	ָכְפְרָך	ִמְצַרִים,	זו	לכאורה	מטאפורה,	אין	כאן	‘כופר’	אלא	דרכי	הטבע.	האשורים	
יצאו	למסע	כיבוש	רצחני	והרסני	במערב,	הם	לא	יחזירו	את	חרבם	לנדנה	עד	שיבצעו	
את	זממם,	וישתלטו	על	כל	הארצות.	ירושלים	ניצלה	משום	שמסת	האנרגיה	האדירה	
הזאת	הופנתה	למצרים.	ככתוב	במצור	סנחריב:	“ַוִּיְׁשַמע	ֶאל	ִּתְרָהָקה	ֶמֶלך	ּכּוׁש	ֵלאֹמר	
יהודה	 חזר	מארץ	 ישראל,	 על	 “בלכת	מלך	אשור	 כלומר,	 ִאָּתְך’”197.	 ְלִהָּלֵחם	 ָיָצא	 ‘ִהֵּנה	
נצולו	 כך	 ידי	 ועל	 כוש,	 את	 והגלה	 מצרים	 את	 שבה	 ואז	 כוש,	 עם	 להלחם	 ה’	 בדבר	

195	מורה	נבוכים	ח"ג	נ"א.
196	הרמב"ם	כתב:	"אין	ספק	שדין	היחיד	כדין	הציבור",	אלא	שעיקר	דבריו	בהשגחה	האישית,	וההיקש	

לעניין	הציבור	צריך	חיזוק.
197	מלכים-ב	י"ט	ט,	ישעיהו	ל"ז	ט.	

ישראל”198.	כך	נעשו	מצרים	וכוש	כביכול	‘כופר’	על	ישראל.

אולם	‘דרכי	הטבע’	הללו	עמוקות	יותר.	זה	נכון	לא	רק	לגבי	אשור,	אלא	כל	צרה	שיורדת	
לעולם	אינה	חוזרת	ריקם,	אלא	ממשיכה	לפעול	ללא	הבחנה:

כיון	 ביתו	עד	בקר?	 ואתם	לא	תצאו	איש	מפתח	 יוסף:	מאי	דכתיב,	 רב	 תאני	
שניתן	רשות	למשחית,	אינו	מבחין	בין	צדיקים	לרשעים.	ולא	עוד	אלא	שמתחיל	

מן	הצדיקים199.

ההסבר	לחופש	שניתן	למשחית:

כונתם	בזה	ב’	שרשים.	האחד	שה’	לא	ישנה	תמיד	טבע	המציאות	אבל	ימשיכהו	
על	הויתו	וטבעו	כי	אם	לצורך	גדול.	והשני...	מה	שאמר	שלמה	הע”ה	בחכמתו:	
וגו’.	באורו	אם	תראה	במדינה	עושק	שיהיה	האיש	 אם	עשק	רש	וגזל	משפט	
הטוב	רצוץ	משפט,	בלתי	משיג	למה	שיהיה	ראוי	שיהיה	משיג	כפי	שלמותו	
וענינו,	כי	האיש	אשר	הוא	נראה	טוב	שיהיה	נגזל	המשפט.	אל	תתמה	איך	יחפוץ	
הש”י	בזה,	שאלו	היו	סבות	המציאות	חלקיות	ופרטיות	לכל	איש	מאנשיו	ולכל	
פרט	מפרטיו,	היה	זה	התימה	נופל.	אבל	סבות	המציאות	אינם	כן,	כי	כל	ענינם	
בהשתלשלות	סבות	גבוה	מעל	גבוה	וגבוהים	עליהם.	ובהיות	הסבות	כלליות	
היה	צריך	שישתנה	טבע	המציאות	בשביל	כל	אחד	ואחד,	ולא	רצה	זה	הש”י,	

ולכן	אמר	להם:	ואתם	לא	תצאו	איש	מפתח	ביתו200.	

אולם	בעיני	חכמים	אין	זה	רק	מהלך	מדיני	או	הסבר	צבאי,	אלא	תהליך	פנימי.	כביכול	
צריך	לספק	את	תיאבונה	של	השאול,	ואבדנם	של	אלה	מכפר	על	אלה.	כך	הוסברה	
פעולתה	של	הקללה:	ַּכִּצּפֹור	ָלנּוד	ַּכְּדרֹור	ָלעּוף	ֵּכן	ִקְלַלת	ִחָּנם	ֹלא	/	לֹו	ָתֹבא201.	הכתוב	
“למי	שהוציאה	בפיו”202.	לקללה	 לומר:	 וכתיב,	 התייחס	אליה	באמירה	מורכבת,	קרי	
יש	כוח	והיא	תתקיים.	אם	לא	תחול	על	ראש	מי	שאליו	כוונה,	תחזור	ותבוא	כבורמנג	
על	מי	שיצר	אותה.	צריך	כופר	להציל	את	הנשבע	ולפטור	אותו	ממנה.	גם	הצרה,	כיוון	
שיצאה	מנרתיקה	תעשה	את	שליחותה,	תפגע	בעם	החוטא	ותכריעו.	אולם	אם	מצרים	

וכוש	יבואו	במקומם,	ישמשו	להם	ככופר	-	ישראל	יינצלו.	

כיצד	פועל	הכופר?	מה	ההצדקה	להסב	את	העונש	למצרים?	אם	מידת	הדין	תובעת	
מידת	 עניינית.	 התגמשות	 כאן	 יש	 בדין,	 פנים	 משוא	 אין	 יינצלו?	 מדוע	 ישראל,	 את	
הרחמים	לא	תעמיד	מולם	את	המצרים	חינם,	אלא	תברר	שבעומק	העניין	המצרים	הם	

שאשמים	בחטא	ישראל,	ממילא	יזכו	ישראל	בדין,	ומצרים	תתחייב	בעונשם:

198	מלבי"ם.
199	בבא	קמא	ס'	א.

200	דרשות	הר"ן	-	הדרוש	השלישי.
201	משלי	כ"ו	ב.

202	רש"י.	וראה	סנהדרין	מ"ט	א,	תהא	לוטא	ולא	לטה.
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ומזה	 ידי	הרע	שנמצא	במצרים.	 ישראל	הוא	רק	על	 “כל	מה	שיש	טענות	על	
הכניסו	השאור	שבעיסה	בלב	ישראל	גם	כן.	וזהו	שנאמר:	נתתי	כפרך	מצרים.	
ואחר	כך	אמר	הכתוב:	כוש	וסבא	תחתיך.	נראה	שמרמז	על	מלחמת	זרח	הכושי	
על	אסא,	שהוזכר	שם	‘חיל	אלף	אלפים’203	ולא	מצינו	חיל	כבד	כזה.	וכבר	אמרנו	
וחלילה,	 חס	 וקטרוג	 טענה	 להם	 שיש	 ידי	 על	 רק	 הוא	 למלחמה	 אומה	 שכח	
שנמצא	גם	בישראל	מעין	קליפה	שלהם	ועל	ידי	זה	מתגברין...	והתפלל	אסא:	
‘עזרינו	ה’	אלהינו,	כי	עליך	נשענו	ובשמך	באנו	וגו’’,	ואז	נהרגו	הם	במגיפה	והיו	
השאור	 נכנס	 בהם	 שנמצא	 שמהקליפה	 יתברך	 השם	 שבירר	 לישראל.	 כופר	

שבעיסה	בלב	ישראל.	וזהו	שנאמר	כוש	וסבא	תחתיך”204.	

אומות	 וכופר.	 תמורה	 של	 אפשרות	 אין	 וקשיחים,	 ברורים	 הגבולות	 החומר	 בעולם	
העולם	נאחזות	בעולם	הזה,	ונוהגות	על	פי	כלליו.	אולם	ישראל	מתחברים	אל	עולם	
המקום,	 לפני	 להתחבב	 זוכים	 הם	 ומשם	 והזמן,	 המקום	 מגבולות	 המרומם	 הרוח,	

לכפרה	ולפדיון:	

“אומות	העולם	אין	להם	פדיון,	תלמוד	לומר:	אח	לא	פדה	יפדה	איש,	ולא	יתן	
לאלקים	כפרו,	ויקר	פדיון	נפשם.	חביבין	ישראל	שנתן	הקב”ה	אומות	העולם	
תחתיהן	כפרה	תחת	נפשותיהם,	שנאמר:	נתתי	כפרך	מצרים.	מפני	מה?	מאשר	

יקרת	בעיני	נכבדת	ואני	אהבתיך	ואתן	אדם	תחתיך	ולאומים	תחת	נפשך”205.

לעולם	 פתח	 נפתח	 הרוח,	 עולם	 אל	 ועכשיו	 שכאן	 המציאות	 מן	 מתרוממים	 כאשר	
התשובה.	ישראל	שמתחברים	אל	העולם	הזה	מסוגלים	להתנער	מפגמיהם	וקלקוליהם,	
לתקן	את	העולם	מבחינה	מוסרית	ולרוממו	רוחנית.	על	כן	כופר	כזה	אפשרי	להם	לא	

רק	בחיק	העתיד	אלא	גם	בהווה:	

בקווץ	 המוץ	 ועלה	 הגורן	 שפת	 על	 עומדים	 שהיו	 וקרח	 לקווץ	 אמר:	 לוי	 “ר’	
ונסתבך	בשערו,	עלה	המוץ	בקרח	ונתן	ידו	על	ראשו	והעבירו.	כך	עשו	הרשע	
מתלכלך	בעונות	כל	השנה	ואין	לו	במה	להתכפר,	אבל	יעקב	מתלכלך	בעונות	
]כל	השנה[	ויש	לו	יום	הכיפורים	להתכפר	לו.	אמר	ר’	יצחק:	לא	שאיל	הוא	לה	
ולא	שאילה	היא	לו,	‘ונשא	השעיר	עליו’206,	זה	עשו	שנאמר:	הן	עשו	אחי	איש	
שעיר,	‘את	כל	עונותם	אל	ארץ	גזירה’,	את	כל	עונות	תם,	שנאמר:	ויעקב	איש	

תם”207.

203	דברי	הימים-ב	י"ד.
204	פרי	צדיק	פ'	בראשית	יא.

205	מכילתא,	משפטים	י"א.
	ויקרא	ט"ז	כב. 	206

	בראשית	רבה	תולדות	ס"ה. 	207

ִלְכבֹוִדי	ְּבָראִתיו	ְיַצְרִּתיו	ַאף	ֲעִׂשיִתיו.	3

)ו( אַֹמר   : ֶצּךָ ֲאַקּבְ ֲעָרב  ּוִמּמַ ַזְרֶעָך  ָאִביא  ְזָרח  ִמּמִ ָאִני  ָך  ִאּתְ י  ּכִ יָרא  ּתִ )ה( ַאל 

)ז(  ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ:  ָבַני ֵמָרחֹוק  ָהִביִאי  ְכָלִאי  ּתִ ּוְלֵתיָמן ַאל  ִני  ּתֵ פֹון  ַלּצָ

ר  יִתיו: )ח( הֹוִציא ַעם ִעּוֵ יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ ּכֹל ַהּנִ

ים ְוָאְזַנִים ָלמֹו: ְוֵעיַנִים ֵיׁש ְוֵחְרׁשִ

לכל	היצורים	תפקיד	וייעוד	לשמו	נבראו:	ֹּכל	ַהִּנְקָרא	ִבְׁשִמי	ְוִלְכבֹוִדי	ְּבָראִתיו	ְיַצְרִּתיו	ַאף	
ֲעִׂשיִתיו	)ז(.	לעם	ישראל	יש	תפקיד	מרכזי	בעולם,	גורל	העולם	הונח	על	כתפיו,	אך	הוא	
אינו	לבד,	כל	היצורים	שותפים	לאחריות.	כולם	שותפים	להלל	את	בוראם	ולקדש	את	

שמו	בעולם,	כל	אחד	על	פי	דרכו:

שאר	 כן	 גם	 יהיו	 אבל	 האדם,	 מציאות	 מפני	 שהם	 כולם	 בנמצאות	 יאמן	 “לא	
שאלת	 כן	 גם	 ותבטל	 אחר.	 דבר	 מפני	 לא	 לעצמם,	 מכוונות	 כולם	 הנמצאות	
שאנחנו	 העולם.	 בחידוש	 דעתנו	 לפי	 ואפילו	 הנמצאות,	 מיני	 בכל	 התכלית	
נאמר,	כל	חלקי	העולם	המציאם	ברצונו	-	ומהם	מכונים	לעצמם	ומהם	מפני	
דבר	אחר,	האחר	ההוא	מכון	לעצמו.	וכמו	שרצה	שיהיה	מין	האדם	נמצא,	כן	
	- נמצאים	 רצה	שיהיו	המלאכים	 וכן	 נמצאים,	 וכוכביהם	 רצה	שיהיו	השמים	
ומה	שאי	אפשר	מציאותו	אלא	 בו	עצם	הנמצא	ההוא,	 כוון	 וכל	נמצא	אמנם	
אחר	הקדמות	דבר,	המציא	הדבר	ההוא	תחילה,	כהקדים	ההרגשה	לשכל.	וכבר	
אפשר	 למענהו”,	 יי	 פעל	 “כל	 אמר:	 	– הנבואה	 בספרי	 כן	 גם	 הדעת	 זה	 נאמר	
שיהיה	זה	הכינוי	שב	אל	הפעול;	ואם	יהיה	שב	אל	הפועל,	יהיה	פרושו,	למען	
עצמו	ית’	-	רצונו	לומר,	רצונו,	שהוא	עצמו,	כמו	שהתבאר	בזה	המאמר.	וכבר	
בארנו	שעצמו	ית’	יקרא	גם	כן	‘כבודו’,	באמרו,	“הראני	נא	את	כבודך”	-	הנה	יהיה	
יי	למענהו’	כאמרו,	“כל	הנקרא	בשמי	ולכבודי	בראתיו,	 ‘כל	פעל	 גם	כן	אמרו,	
למען	 פעולתו	אמנם	עשיתיו	 לי	 שיוחס	 כל	מה	 יאמר,	 	- אף	עשיתיו”	 יצרתיו	

רצוני,	לא	זולת	זה”208.

208	מורה	נבוכים	ח"ג	י"ג.		דבריו	אלה	חשובים	ביותר	לבני	התקופה	המודרנית,	כפי	שביאר	מרן	הרב	
בהרחבה:	צריכים	להחזיק	טובה	לרבינו	על	אשר	גילה	את	דעתו,	שהיות	כל	ההויה	כולה	בכללותה	
רק	לצורך	האדם,	אין	זה	יסוד	שהתורה	עומדת	עליו,	כי	הלא	כל	הכופרים	שנתרבו	בעולם	ביחוד	מאז	
שנתרחבו	הגבוליס	הקוםמיים,	על	פי	שיטתו	של	קופרניקוס	והבאים	אחריו	לא	יסדו	את	כפירתם	כי	
אם	נגד	זה	היסוד,	שחשבו	שכל	עיקר	האמונה	מושרש	הוא	רק	על	היות	האדם	מרכז	היש	כולו,	ובעת	
שהציור	היה	שהארץ	עומדת	באמצע	והגלגלים	סובבים	עליה,	היה	ציור	זה	נח	להתקבל,	אבל	עכשיו	
גרגיר	קטן	בתהום	 כולו	לא	נחשב	כ״א	כמו	 שהציור	נתרחב	עד	כדי	התפיסה	שכל	הכדור	הארצי	
אין	סופי,	באו	מזה	לכפירה	מוחלטת;	ועל	כן	צריכים	אנו	להתפאר	בהשקפתו	של	רבנו	שהציל	את	
יותר	 מעמד	האמונה	בכללותו.	במה	שהורה,	שגם	אם	נאמר	שהתכלית	של	כל	ההויה	הוא	כולל	
ממין	האדם,	בכל	זאת	יש	מקום	לתורה	ואמונה,	וכן	הוא	דרכו	של	רבנו	תמיד,	לבנות	את	יסודות	
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בכתוב	המונה	ְּבָראִתיו,	ְיַצְרִּתיו,	ַאף	ֲעִׂשיִתיו	)ז(	רמז	ל’ארבע	העולמות’	הקבליים,	אבי”ע:	
אצילות,	בריאה,	יצירה	ועשייה.	שלושה	מפורשים	בכתוב.	בריאה,	יצירה	ועשייה,	הם	
פעלים	בולטים	בסיפור	מעשה	בראשית.	תורת	הסוד	הוסיפה	גם	את	עולם	האצילות,	
שנחשב	מרומם,	חלק	מן	האלוהות	עצמה,	על	כן	הוא	‘מוצפן’	בכתוב,	ורמוז	במילים	

הראשונות:	“ֹּכל	ַהִּנְקָרא	ִבְׁשִמי”.	

תבנית	זו	של	חלוקה	לארבעה	עולמות	רוחניים	שונים,	רואה	את	בריאת	העולם	כתהליך	
רב	שלבי,	בו	העולמות	‘השתלשלו’	זה	מזה,	עד	שנתהוותה	הדרגה	הנמוכה	של	העולם	
החומרי.	אבל	בפסוק	שלושת	הפעלים	מתייחסים	לאותו	מושא,	על	כן	אפשר	לראותם	
שונות,	 תודעתיות	 ארבע	עדשות	 המציאות.	 על	 הסתכלות	 של	 כארבעה	אופנים	 גם	

שהמציאות	נראית	דרך	כל	אחת	באופן	אחר.	

יציאת	מצרים	בנחמות	ישעיהו.	4

ְוִראׁשֹנֹות  זֹאת  יד  ַיּגִ ָבֶהם  ִמי  ים  ְלֻאּמִ ְוֵיָאְספּו  ו  ַיְחּדָ צּו  ִנְקּבְ ַהּגֹוִים  ל  ּכָ )ט( 

ם ֵעַדי ְנֻאם ְיהָֹוה  ְמעּו ְויֹאְמרּו ֱאֶמת: )י( ַאּתֶ קּו ְוִיׁשְ נּו ֵעֵדיֶהם ְוִיְצּדָ ִמיֻענּו ִיּתְ ַיׁשְ

לֹא  ְלָפַני  הּוא  ֲאִני  י  ּכִ ְוָתִבינּו  ִלי  ְוַתֲאִמינּו  ְדעּו  ּתֵ ְלַמַען  י  ָחְרּתִ ּבָ ר  ֲאׁשֶ י  ְוַעְבּדִ

יַע: ְלָעַדי מֹוׁשִ נֹוַצר ֵאל ְוַאֲחַרי לֹא ִיְהֶיה: )יא( ָאֹנִכי ָאֹנִכי ְיהָֹוה ְוֵאין ִמּבַ

האמונה	על	בסיסים	חזקים	מה	שאי	אפשר	לפחות	מהם,	וכמו	שהחליט	לבאר	את	מציאות	השם	
יתברך,	דוקא	על	יסוד	הקדמות,	מפני	שעל	פי	יסוד	החידוש	הוא	דבר	יותר	פשוט	להוכיח	את	ההכרח	
של	המחדש	ברוך	הוא,	על	כן	הראה	שגם	לפי	שיטת	הקדמות	גם	כן	יסוד	היסודות	של	מציאות	השם	
יתברך	איתן	הוא,	וכמו	כן	עשה	בדבר	התכלית	שלפי	אותה	ההשקפה,	שהאדם	לבדו	הוא	תכלית	כל	
היש	הלא	פשוט	הוא	שיש	מקום	לתורה	ואמונה,	אבל	לפי	אותה	השיטה	המרחיבה	ומרחיקה	את	
התכלית	הכללית	יותר	מגבול	האדם,	הרי	יש	מקום	לטועים	לטעות.	בשביל	כך	החליט	שהתכלית	
הכללית;	היא	מתרחבת	על	כל	ההויה	כולה,	ומכל	מקום	התורה	והאמונה	הן	בטהרתן	עומדות	על	

יסוד	בל	ימוט...

אלא	שבאמת	כל	הדברים	הללו	על	דבר	התכלית	הכללית	של	ההויה	המה	דברים,	שיוכלו	להאמר	 	
רק	לסבר	את	האוזן	כדי	לבאר	על	ידם	את	הזיקה	המוסרית	העליונה	של	האדם	ודבקותו	אל	בוראו	
גורם	לרומם	אותו	 ותוכן	חייו	הוא	 יצירת	האדם	 יתברך,	שלפעמים	הציור	התכליתי	המקושר	עם	
ד׳	 כולו	שהוא	מעשה	 והאפסיות	של	האדם	לגבי	היצור	 יש	שהחשבון	של	ההתבטלות	 ולפעמים	
הנורא	גורם	להלביש	אותו	גדולה	וענות	צדק,	ואלו	ואלו	דברי	אלקים	חיים,	וחלילה	לומר	על	אחת	
מהידיעות	הללו	שהיא	חיצונית	ויוצאת	מכלל	חכמת	ישראל!	...וכשם	שכל	אחד	ואחד	חייב	לומר	
בשבילי	נברא	העולם	)סנהדרין	ל״ז	א	׳	במשנה(	ואע״פ	כן	לא	יכחיש	כל	אחד	שעיקר	העולם	הוא	
הכלל	כולו,	כך	גם	כן	צריך	כל	בעל	דעת	בעולם	לומר	בשבילי	נברא	העולם	ובשל	כך	לא	יוכחש	התוכן	
של	הכלל	הגדול	של	כל	העולמים	במילואם.	וזאת	היא	דעת	המורה	)'מלואים	לתולדות	ישראל'	של	

ר'	זאב	יעבץ	י"ב,	הובא	ב'מאמרי	הראי"ה'	ח"א	עמ'	110(.	

א.	יציאת	מצרים	וקריעת	הים	מוזכרות	פעמים	רבות	בתורה,	בדברי	הנביאים,	גם	בספר	
תהילים.	אך	יותר	מכולם	מתאר	אותם	ישעיהו	בנחמותיו:

ְגַאְלִּתיָך	 ִּכי	 ִּתיָרא	 ַאל	 ִיְׂשָרֵאל	 ְוֹיֶצְרָך	 ַיֲעֹקב	 ֹּבַרֲאָך	 ה’	 ָאַמר	 ֹּכה	 ְוַעָּתה	 1.	פרק	מ”ג	א-ד:	
ָקָראִתי	ְבִׁשְמָך	ִלי	ָאָּתה.	ִּכי	ַתֲעֹבר	ַּבַּמִים	ִאְּתָך	ָאִני	ּוַבְּנָהרֹות	ֹלא	ִיְׁשְטפּוָך	ִּכי	ֵתֵלְך	ְּבמֹו	ֵאׁש	
ָכְפְרָך	 ָנַתִּתי	 מֹוִׁשיֶעָך	 ִיְׂשָרֵאל	 ְקדֹוׁש	 ֱאֹלֶהיָך	 ה’	 ֲאִני	 ִּכי	 ָּבְך.	 ִתְבַער	 ֹלא	 ְוֶלָהָבה	 ִתָּכֶוה	 ֹלא	
ִמְצַרִים	ּכּוׁש	ּוְסָבא	ַּתְחֶּתיָך.	ֵמֲאֶׁשר	ָיַקְרָּת	ְבֵעיַני	ִנְכַּבְדָּת	ַוֲאִני	ֲאַהְבִּתיָך	ְוֶאֵּתן	ָאָדם	ַּתְחֶּתיָך	

ּוְלֻאִּמים	ַּתַחת	ַנְפֶׁשָך

2.	פרק	מ”ג	טז-כ:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ַהּנֹוֵתן	ַּבָּים	ָּדֶרְך	ּוְבַמִים	ַעִּזים	ְנִתיָבה.	ַהּמֹוִציא	ֶרֶכב	ָוסּוס	
ְוַקְדֹמִנּיֹות	ַאל	 ִּתְזְּכרּו	ִראֹׁשנֹות	 ַּכִּפְׁשָּתה	ָכבּו.	ַאל	 ָּדֲעכּו	 ִיְׁשְּכבּו	ַּבל	ָיקּומּו	 ַיְחָּדו	 ְוִעּזּוז	 ַחִיל	
ִּביִׁשמֹון	 ֶּדֶרְך	 ַּבִּמְדָּבר	 ָאִׂשים	 ַאף	 ֵּתָדעּוָה	 ֲהלֹוא	 ִתְצָמח	 ַעָּתה	 ֲחָדָׁשה	 ֹעֶׂשה	 ִהְנִני	 ִּתְתֹּבָננּו.	
ִּביִׁשיֹמן	 ְנָהרֹות	 ַמִים	 ַבִּמְדָּבר	 ָנַתִּתי	 ִּכי	 ַיֲעָנה	 ּוְבנֹות	 ַּתִּנים	 ֶדה	 ַהּׂשָ ַחַּית	 ְּתַכְּבֵדִני	 ְנָהרֹות.	

ְלַהְׁשקֹות	ַעִּמי	ְבִחיִרי.

3.	פרק	מ”ד	כד-כח:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ֹּגֲאֶלָך	ְוֹיֶצְרָך	ִמָּבֶטן	ָאֹנִכי	ה’	ֹעֶׂשה	ֹּכל	ֹנֶטה	ָׁשַמִים	ְלַבִּדי	
ֹרַקע	ָהָאֶרץ	ֵמִאִּתי.	ֵמֵפר	ֹאתֹות	ַּבִּדים	ְוֹקְסִמים	ְיהֹוֵלל	ֵמִׁשיב	ֲחָכִמים	ָאחֹור	ְוַדְעָּתם	ְיַסֵֹּכל.	
ִּתָּבֶניָנה	 ְיהּוָדה	 ּוְלָעֵרי	 ּתּוָׁשב	 ם	 ִלירּוָׁשלִַ ָהֹאֵמר	 ַיְׁשִלים	 ַמְלָאָכיו	 ַוֲעַצת	 ַעְבּדֹו	 ְּדַבר	 ֵמִקים	
ְוָכל	ֶחְפִצי	 ְוַנֲהֹרַתִיְך	אֹוִביׁש.	ָהֹאֵמר	ְלכֹוֶרׁש	ֹרִעי	 ְוָחְרבֹוֶתיָה	ֲאקֹוֵמם.	ָהֹאֵמר	ַלּצּוָלה	ֳחָרִבי	

ם	ִּתָּבֶנה	ְוֵהיָכל	ִּתָּוֵסד ַיְׁשִלם	ְוֵלאֹמר	ִלירּוָׁשלִַ

4.	פרק	נ”א	ט-יא:	עּוִרי	עּוִרי	ִלְבִׁשי	ֹעז	ְזרֹוַע	ה’	עּוִרי	ִּכיֵמי	ֶקֶדם	ּדֹורֹות	עֹוָלִמים	ֲהלֹוא	ַאְּת	
ָמה	 ִהיא	ַהַּמְחֶצֶבת	ַרַהב	ְמחֹוֶלֶלת	ַּתִּנין.	ֲהלֹוא	ַאְּת	ִהיא	ַהַּמֲחֶרֶבת	ָים	ֵמי	ְּתהֹום	ַרָּבה	ַהּׂשָ
ַמֲעַמֵּקי	ָים	ֶּדֶרְך	ַלֲעֹבר	ְּגאּוִלים.	ּוְפדּוֵיי	ה’	ְיׁשּובּון	ּוָבאּו	ִצּיֹון	ְּבִרָּנה	ְוִׂשְמַחת	עֹוָלם	ַעל	ֹראָׁשם	

יגּון	ָנסּו	ָיגֹון	ַוֲאָנָחה. ָׂשׂשֹון	ְוִׂשְמָחה	ַיּׂשִ

ושם	טו:	ְוָאֹנִכי	ה’	ֱאֹלֶהיָך	ֹרַגע	ַהָּים	ַוֶּיֱהמּו	ַּגָּליו	ה’	ְצָבאֹות	ְׁשמֹו:

5.	פרק	נ”ב	ג-ה:	ִּכי	ֹכה	ָאַמר	ה’	ִחָּנם	ִנְמַּכְרֶּתם	ְוֹלא	ְבֶכֶסף	ִּתָּגֵאלּו.	ִּכי	ֹכה	ָאַמר	ֲאֹדָני	ה’	
ִמְצַרִים	ָיַרד	ַעִּמי	ָבִראֹׁשָנה	ָלגּור	ָׁשם	ְוַאּׁשּור	ְּבֶאֶפס	ֲעָׁשקֹו.	ְוַעָּתה	ַמה	ִּלי	ֹפה	ְנֻאם	ה’	ִּכי	ֻלַּקח	

ַעִּמי	ִחָּנם	מְׁשָליו	ְיֵהיִלילּו	ְנֻאם	ה’	ְוָתִמיד	ָּכל	ַהּיֹום	ְׁשִמי	ִמֹּנָאץ.

ְלֵבית	 טּוב	 ְוַרב	 ה’	 ְּגָמָלנּו	 ֲאֶׁשר	 ֹּכל	 ְּכַעל	 ה’	 ְּתִהֹּלת	 ַאְזִּכיר	 ה’	 ַחְסֵּדי	 ז-יד:	 ס”ג	 פרק	 	.6
ַוְיִהי	 ְיַׁשֵּקרּו	 ֹלא	 ָּבִנים	 ֵהָּמה	 ַעִּמי	 ַאְך	 ַוֹּיאֶמר	 ֲחָסָדיו.	 ּוְכֹרב	 ְּכַרֲחָמיו	 ְּגָמָלם	 ֲאֶׁשר	 ִיְׂשָרֵאל	
ָלֶהם	ְלמֹוִׁשיַע.	ְּבָכל	ָצָרָתם	ֹלא	לֹו	ָצר	ּוַמְלַאְך	ָּפָניו	הֹוִׁשיָעם	ְּבַאֲהָבתֹו	ּוְבֶחְמָלתֹו	הּוא	ְגָאָלם	
ֵאם	ָּכל	ְיֵמי	עֹוָלם.	ְוֵהָּמה	ָמרּו	ְוִעְּצבּו	ֶאת	רּוַח	ָקְדׁשֹו	ַוֵּיָהֵפְך	ָלֶהם	ְלאֹוֵיב	הּוא	 ַוְיַנְּטֵלם	ַוְיַנּׂשְ
ם	ְּבִקְרּבֹו	 ִנְלַחם	ָּבם.	ַוִּיְזֹּכר	ְיֵמי	עֹוָלם	ֹמֶׁשה	ַעּמֹו	ַאֵּיה	ַהַּמֲעֵלם	ִמָּים	ֵאת	ֹרֵעי	ֹצאנֹו	ַאֵּיה	ַהּׂשָ
ֵׁשם	 לֹו	 ַלֲעׂשֹות	 ִמְּפֵניֶהם	 ַמִים	 ּבֹוֵקַע	 ִּתְפַאְרּתֹו	 ְזרֹוַע	 ֹמֶׁשה	 ִליִמין	 ָקְדׁשֹו.	מֹוִליְך	 רּוַח	 ֶאת	
עֹוָלם.	מֹוִליָכם	ַּבְּתֹהמֹות	ַּכּסּוס	ַּבִּמְדָּבר	ֹלא	ִיָּכֵׁשלּו.	ַּכְּבֵהָמה	ַּבִּבְקָעה	ֵתֵרד	רּוַח	ה’	ְּתִניֶחּנּו	ֶּכן	

ִנַהְגָּת	ַעְּמָך	ַלֲעׂשֹות	ְלָך	ֵׁשם	ִּתְפָאֶרת.
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	פרק	מ"גב.	ניחומים

ב.	בכל	המובאות	הללו	לא	הוזכרה	היציאה	עצמה,	גם	לא	המכות	שהובילו	אליה,	לא	
המצרים	ומפלתם,	אלא	מרכז	הכובד	של	האירועים	עבר	מן	היציאה	אל	קריעת	הים.	יש	

לכך	טעם	פרקטי	ותוכן	מהותי.

אל	 מכוונים	 אלא	 המפואר,	 העבר	 זכר	 על	 התרפקות	 אינה	 מטרתם	 אלה	 אזכורים	
העתיד.	יציאת	מצרים	היא	‘אם	כל	הגאולות’,	כשם	שיצאו	ישראל	ממצרים	כך	יצאו	
מכל	הגלויות.	ולא	זו	בלבד	אלא	שמתכונת	הגאולה	אחת	היא,	ויש	להשוות	את	הגאולה	

העתידה	אל	יציאת	מצרים.	

יצאו	 כן	כאשר	 והשחרור	מן	השעבוד,	לא	 מוקד	הגאולה	במצרים	היה	שלב	היציאה	
מבבל.	שם		נתן	כורש	ביוזמתו	רשות	ליהודים	לחזור	לארץ,	ולא	צריך	היה	להיאבק	על	
כך209,	חשיבות	היציאה	התגמדה.	השאלה	החשובה	אחרי	היציאה	היא:	לאן.	גם	היום	
בדרך	כלל	אין	ליהודים	בעיה	לצאת	ממקומם,	אף	יש	שאומרים	להם:	‘לכו	לפלשתינה’,	
האתגר	הגדול	אחרי	היציאה	הוא	להגיע	לארץ	ישראל.	אך	בינם	ובין	הארץ	עמד	מחסום	
בלתי	עביר,	הים	והמדבר.	בין	בבל	לארץ	ישראל	אין	ים,	צריך	לחצות	את	הפרת	והמדבר	
ָאִני	 ַּבַּמִים	ִאְּתָך	 ִּכי	ַתֲעֹבר	 הסורי	הגדול.	הנביא	משווה	את	המכשולים	ומדמה	אותם:	

ּוַבְּנָהרֹות	ֹלא	ִיְׁשְטפּוָך	ִּכי	ֵתֵלְך	ְּבמֹו	ֵאׁש	ֹלא	ִתָּכֶוה	ְוֶלָהָבה	ֹלא	ִתְבַער	ָּבְך	)מ”ג	ב(.	

ג.	התורה	קבעה	מלכתחילה	את	היום	הראשון	והיום	השביעי	של	פסח	ל’מקרא	קודש’.	
שני	ימים	אלה	מציינים	בפועל	גם	שני	קטבים	של	הגאולה:	היציאה	וקריעת	הים.	

משה	הכין	את	העם	לקראת	ליל	הפסח,	ליל	השימורים,	מועד	הגאולה.	העם	חגר	את	
באה	 היציאה	 אחרי	 המצרים	 רדיפת	 ליציאה.	 בהכנות	 ועסק	 חפציו	 את	 ארז	 מותניו,	
בהפתעה.	הזעזוע	הקיומי	על	הים	היה	כה	גדול	שהטביע	את	חותמו	על	העם,	ועוררו	

לפתוח	בשיר	הלל	ותודה.

חכמים	ביקרו	את	ישראל	על	שנזכרו	לשיר	כה	מאוחר:	

“‘ויראו	העם	את	ה’.	לשעבר	במצרים	לא	היו	יראים	ה’,	אבל	כאן:	‘ויראו	העם	את	
ה’	ויאמינו	בה’	ובמשה	עבדו’”210.	

במשקלן	 לפיחות	 גרמה	 מצרים,	 מכות	 לפלאי	 ביחס	 העם	 של	 זו	 אדישות	 אולי	
ובמשמעות	ההיסטורית	שלהן,	והסיטה	את	נקודת	הכובד	מהן	אל	הים.	

גם	התנאים	העבירו	את	כובד	המשקל	מעשר	המכות	למכות	שהיו	על	הים:	

ַמּכֹות	 ֶעֶׂשר	 ְּבִמְצַרִים	 ַהִּמְצִרים	 ֶׁשָּלקּו	 אֹוֵמר	 ַאָּתה	 ִמַּנִין	 אֹוֵמר,	 ַהְּגִליִלי	 יֹוֵסי	 ַרִּבי	
ֶאל	 ַהַחְרֻטִּמים	 ַוֹּיאְמרּו	 אֹוֵמר,	 הּוא	 ָמה	 ִמְצַרִים	 ַמּכֹות?	 ים	 ֲחִמּׁשִ ָלקּו	 ַהָּים	 ְוַעל	
ַּפְרֹעה:	ֶאְצַּבע	ֱאֹלִהים	ִהיא.	ְוַעל	ַהָּים	ָמה	הּוא	אֹוֵמר,	ַוַּיְרא	ִיְׂשָרֵאל	ֶאת	ַהָּיד	ַהְּגדֹוָלה	

209	בעצם	יצאו	ממנה	גיאוגרפית,	אבל	נשארו	תחת	שלטון	פרס	עוד	הרבה	שנים.
	מכילתא	דרבי	ישמעאל	בשלח	ו'. 	210

ֲאֶׁשר	ָעָׂשה	ה’	ְּבִמְצַרִים	ַוִּייְראּו	ָהָעם	ֶאת	ה’	ַוַּיֲאִמינּו	ַּבה’	ּוְבמֶׁשה	ַעְבּדֹו.	ַּכָּמה	ָלקּו	
ים	 ְּבֶאְצַּבע	ֶעֶׂשר	ַמּכֹות.	ֱאמֹור	ֵמַעָּתה,	ְּבִמְצַרִים	ָלקּו	ֶעֶׂשר	ַמּכֹות	ְוַעל	ַהָּים	ָלקּו	ֲחִמּׁשִ

ַמּכֹות211.	

רגלים,	 שתי	 על	 מצרים	 יציאת	 את	 מעמידים	 כולם	 ֲעִקיָבא,	 וַרִּבי	 ֱאִליֶעֶזר	 ַרִּבי	 וכן	
ומעדיפים	לבסוף	את	מה	שקרה	בקריעת	הים.	

את	 להציל	 באה	 אמנם	 הים	 קריעת	 מצרים?	 ממכות	 הים	 קריעת	 מתייחדת	 במה	 ד.	
ישראל,	אך	הייתה	זו	הצלה	מיותרת.	העם	המשוחרר	חזר	אל	פי	החירות,	לפתות	את	
פרעה	ולהעמידו	במבחן	נוסף,	ולקיים	בו:	“וגם	את	הגוי	אשר	יעבדו	דן	אנוכי”.	זה	קיים	
כבר	בעשר	המכות,	אבל	שם	זה	הובלע	בשחרור	ישראל,	בעוד	שהאירוע	על	הים	היה	
יוזמה	שמיימית	שנועדה	כולה	לקידוש	שם	ה’	בעולם,	על	ידי	קיום	הדין	ברשעים:	“ולמען	

תספר	באזני	בנך	ובן	בנך	את	אשר	התעללתי	במצרים	ואת	אתתי	אשר	שמתי	בם”.	

בלי	 לו	משמעות	מהותית	משלו,	 כאירוע	שיש	 אפשר	אפוא	לראות	את	קריעת	הים	
קשר	למצרים.	הנס	הזה	לא	היה	רק	מכשיר	פונקציונאלי	להצלת	ישראל,	אלא	בעל	
משמעות	רוחנית	עצמית.	יש	משמעות	לקריעת	הים	גם	בלא	ההצלה,	ואילו	היו	מצילים	
את	ישראל	בדרך	אחרת,	ולעיניהם	המשתאות	היה	נקרע	הים	בלי	לעבור	בתוכו,	גם	זו	

הייתה	חוויה	מכוננת	בתולדות	ישראל212.

ה.	המחסום	שיוצרים	הים	והמדבר	במהלכה	של	הגאולה	בדרך	אל	ארץ	ישראל	אינו	
צריך	 ישראל	 לארץ	 להגיע	 כדי	 עקרונית.	 אלא	 גיאוגרפית,	 בעיה	 רק	 אינה	 זו	 מקרי,	
להתגבר	על	מחסומים	נפשיים	פנימיים	וחיצוניים,	ביטחוניים,	מדיניים	וכלכליים.	צריך	
ולעבור	 כדי	להתקדם	 יותר,	 רוחני	 לעולם	 ולהתעלות	 לבקוע	את	המציאות	הריאלית	

פנימה213.	

ארץ	ישראל	אינה	עוד	ארץ,	קניין	חומרי	פשוט,	אלא	ארץ	ה’.	לא	כל	אחד	יזכה	לבוא	
בשעריה.	כמאמר	חכמים.

“רבי	זירא	כי	הוה	סליק	לא”י	לא	אשכח	מברא	למעבר,	נקט	במצרא	וקעבר.	אמר	
ליה	ההוא	צדוקי:	עמא	פזיזא	דקדמיתו	פומייכו	לאודנייכו,	אכתי	בפזיזותייכו	
דזכינא	 יימר	 מי	 אנא	 לה,	 זכו	 לא	 ואהרן	 דמשה	 דוכתא	 ליה:	 אמר	 קיימיתו.	

	הגדה	של	פסח,	והמקור	במכילתא. 	211
212	הגדה	של	פסח	-	ִאּלּו	ָקַרע	ָלנּו	ֶאת	ַהָּים,	ְוֹלא	ֶהֱעִביָרנּו	ְבתֹוכֹו	ֶּבָחָרָבה	ַּדֵּינּו.	השל"ה	הקדוש	-	מסכת	
פסחים	-	ביאור	ההגדה	)יג(:	אלו	לא	קרע	לנו	את	הים,	ממילא	היו	נטבעים	ומה	זה	דיינו?	...	נתן	לנו	
ממונם,	ואז	היה	מעשירם.	ועל	זה	קרע	לנו	הים,	ולא	יצא	מזה	שום	תועלת,	כי	להצלה	היה	די	שיבריח	
את	מצרים,	וגם	לא	היה	קיצור	דרך,	כי	הם	לא	הלכו	רק	כקשת	ולא	הרויחו	מאומה,	כי	בדרך	שנכנסו	
ומרגליות	 טובות	 אבנים	 דהיינו	 הים,	 ביזת	 רק	 תועלת	 להם	 היה	 ולא	 פסח,	 זבח	 בספר	 עיין	 יצאו	

שמצאו	שם.	
213	כמאמר	הבדחנים:	לא	נכנסו	ישראל	לארץ	עד	שהרגו	את	'מלך	חשבון'.	
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לה?”214.

הדרך	אליה	צריכה	סיוע	שמיימי	מיוחד,	בעוד	הדרך	ממנה	החוצה	פשוטה	וקצרה:

ָּגַדר	ְּדָרַכי	ְּבָגִזית.	עֹוָבָדא	ֲהָוה	ְּבַחד	ַּבר	ָנׁש	ַּדֲהָוה	ָקֵאי	ְוָרֵדי.	ֲעַרַקת		ּתֹוָרֵתיּה.	ְנַפק,	
ֲאַמר	ְלהּו:	ַּכּדּו.	ֲאַמרּו	ֵליּה:	ְּבִאְּדָנא	ִאְסְטַרְטָיא	ָאֵתית.	ָׁשֵרי	ְמחּוי	ְלהֹון	ְוָלא	ַאְׁשַּכח	
תרגום:	 ַאְצִּדי215.	 ִעָּוה,	 ְנִתיֹבַתי	 ְּבָגִזית	 ְּדָרַכי	 ָּגַדר	 ַקְרָיה:	 ָהֵדין	 ֲעֵליּה	 ְוָקרּו	 ַהֶּדֶרְך.	
מעשה	באדם	שהיה	חורש.	ברחה	פרתו.	הלך	אחריה,	ומצא	עצמו	במהרה	בחוץ	
לארץ.	שאלוהו	באיזו	דרך	באת?	ביקש	להראות	להם	ולא	מצא	את	הדרך	חזרה.	

ו.	הנס	של	קריעת	הים	הוא	טוטאלי:	

“קריעת	הים	הוא	מעלה	לישראל	מה	שלא	היו	בכל	המכות	במצרים,	שהיה	הים	
נסים	שהיו	במצרים	 כמו	שאר	 ויבש,	לא	 נחרב	 שהוא	אחד	ממציאות	העולם	
שהיו	המכות	בדברים	פרטיים	ממציאות	העולם,	אבל	הים	שהוא	יסוד	המים	אין	
זה	פרטי	ונחרב	הים...	לכך	במצרים	היה	פועל	באצבע	בלבד	כי	האצבע	מורה	על	
פרטיים,	אבל	הים	היתה	המכה	ביד,	כמו	שהתבאר	לך	הטעם	כי	בכל	היד	המכה	

כללית	ולא	פרטית”216.

ז.	ישעיהו	מוסיף	לתיאור	המעבר	במדבר	בעת	הגאולה,	משהו	חדש.	לא	זו	בלבד	שיהיה	
להם	מים	בדרך,	אלא	המדבר	עצמו	יפרח	ויהפוך	לארץ	נושבת.	בתורת	החסידות	נעשית	

הפיכת	הים	ליבשה,	והמדבר	לארץ	נושבת,	לצעד	בתיקון	שורש	הקלקול	העולמי:

יציאת	מצרים	רק	שיוצאין	 כי	 ים	סוף.	 יציאת	מצרים	לקריעת	 “ההפרש	שבין	
מהמיצר	אבל	נשאר	המיצר.	וקריעת	ים	סוף	הוא	שנדחה	כל	המיצר	מפניהם.	
נדחה	 להיות	 יוכל	 ולא	 השי”ת,	 בחסד	 רק	 היה	 מצרים	 שיציאת	 מטעם	 והוא	
המיצר	רק	ע”י	עבודת	האדם,	שזכו	בקריעת	ים	סוף	לנס	מצדם,	וממילא	נעשה	

הנס	תוך	גוף	המיצר.	ויש	לומר	בזה	הפירוש:

“ִאּלּו	ָקַרע	ָלנּו	ֶאת	ַהָּים,	ְוֹלא	ֶהֱעִביָרנּו	ְבתֹוכֹו	ֶּבָחָרָבה,	דיינו”.	כי	הקב”ה	עשה	זה	
ולכך	 יבשה.	 נעשה	 בים	 שעברו	 שע”י	 ‘העבירנו’,	 שאמר	 וזה	 ישראל,	 ע”י	 הנס	
כתיב,	כי	לא	נקרע	עד	שירדו	לים	עד	חוטמם.	וזה	שאמר:	היתה	יהודה	לקדשו	
ישראל	ממשלותיו.	שבכחם	נקרע	הים.	וזהו	שמשבחין	שלא	קרע	השי”ת	הים	

רק	ע”י	ירידת	ישראל217.

ח.	אפשר	להרחיב	את	הדברים	עוד	יותר.	חכמים	ראו	בקריעת	הים	אירוע	קוסמי.	‘כל	

214	כתובות	קי"ב	א.
215	מדרש	איכה	ג'	ט'	)וראה	'מעשה	העז'	י.	ש.	עגנון(.

216	גבורות	השם	נ"ט.
217	שפת	אמת	ויקרא,	פסח,	תרל"א.

של	 העכשווית	 לבעייתם	 מכוונת	 אינה	 הים	 קריעת	 כלומר,	 נבקעו’218.	 שבעולם	 מים	
אדם	 לכל	 המתאימה	 ונצחית,	 פנימית	 עקרונית	 אמירה	 בה	 יש	 אלא	 בלבד,	 ישראל	
יצא	 הוא	 כאילו	 עצמו	 את	 לראות	 אדם	 חייב	 ודור	 דור	 “בכל	 הזמנים:	 ובכל	 מישראל,	
ממצרים”219.	יציאת	מצרים	היא	בעלת	משמעות	לכל	אדם,	וכל	אחד	צריך	לבקוע	את	

‘ים-סוף’	שלו	ולעבור	אותו.

מים	 כל	 המים.	 ויבקעו	 שנאמר	 חרבה	 כמן	 עשאן	 לחרבה.	 הים	 את	 “וישם	
ושבמערות,	 ושבשיחין,	 שבבורות,	 המים	 אומר	 אתה	 ומנין	 נחרבו.	 שבעולם	
והלא	 ויבקעו	המים.	 ושבכד,	ושבכוס,	ושבחבית,	ושבצלוחית,	מנין?	שנאמר:	
כבר	נאמר:	וישם	את	הים	לחרבה,	הא	למדת,	שכל	מים	שבעולם	נחרבו,	כל	מים	

שבעולם	נבקעו”220.

גם	 חסידים221	 ידי	 על	 הורחב	 עדן,	 לגן	 יהפוך	 עצמו	 שהמדבר	 ישעיהו	 של	 חידושו	 ט.	
אל	הים.	בקיעת	הים	לא	פינתה	בו	מקום	לעבור,	אלא	שינתה	כליל	את	מהותו	והפכה	
בלשון	 נקרא	 הים	 הכלליים.	 המציאות	 מצבי	 שני	 הינם	 והיבשה	 הים	 ליבשה.	 אותו	
“עלמא	 נקראת	 והיבשה	 הנסתר(,	 המכוסה,	 )העולם	 דאתכסיא”  “עלמא	 הזוהר222	
דאתגליא”	)העולם	הנגלה(.	היבשה	היא	המציאות	שמעל	לפני	השטח,	מציאות	גלויה	
לעין,	שהחיים	נמצאים	על	פניה.	לעומתה,	הים	נשאר	מסתורי,	הוא	מכסה	על	החיים	

וההתרחשויות	הקיימים	בתוכו,	הדברים	קורים	לא	על	פניו,	אלא	בתוכו.

הגבוהים	 החלקים	 הגלוי.	 בעולם	 עוסקת	 ותודעתם	 יבשה,	 יצורי	 הינם	 האדם	 בני	
על	 ומיוצגים	 מכוסים	 והרגילה	 הפשוטה	 לתודעה	 מעל	 הנמצאים	 באדם,	 והעליונים	
ידי	הים.	בדרך	כלל	רואים	אנו	רק	את	‘קצה	הקרחון’	שבולט	על	פני	השטח,	את	הקצה	
האדם	 מהות	 בפנים.	 המתרחש	 את	 רואים	 אנו	 ואין	 העליונים,	 הדברים	 של	 התחתון	
שקועה	כביכול	בתוך	החלל	הגדול	של	הים	הנסתר,	ומה	שמתגלה	לעינינו	אינו	אלא	

חלק	קטן,	השכבה	הדקה	שבה	אנו	פועלים.	

קיומם	של	בני	האדם	וכל	הוייתם	הם	קיום	של	יבשה:	כל	מחשבותיהם	הן	מחשבות	
של	יבשה,	וכל	ההתייחסות	שלהם	לחיים	היא	דרך	הגלוי.	נדמה	לאדם	שהוא	חי	ביבשת	
ענקית,	ואין	דבר	חוץ	ממנה,	אבל	לאמיתו	של	דבר	הוא	חי	על	אי	קטן,	ועולמו	הגלוי	הוא	

כעין	נקודה	קטנה	של	יבשה,	אי	המוקף	בים	מכל	צדדיו.

ההכרה	שיש	בנו	חלק	נסתר,	עולם	מכוסה,	שהוא	חלק	מן	ההוויה	שלנו,	היא	המפתח	
למסתורין	שבתוכנו.	אמנם	אין	זו	הסביבה	הידועה	והמוכרת,	אבל	כאשר	אנו	מגיעים	

אליה	אנחנו	חוזרים	הביתה	אל	שורשנו.

218	מכילתא.
219	פסחים	קט"ז	ב.

220	מכילתא	בשלח	ד'.
221	ראה	שיעורו	של	הרב	ע.	שטיינזלץ,	אתר	ישיבת	בית	אל.

זוהר	ח"א	י"ח	א,	בשינוי	פתח	אליהו,	הקדמה	לתיקוני	זהר	י"ז	ב. 	222
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קריעת	הים	–	גילוי	הים	והפיכתו	ליבשה	–	מאחדת	את	העולמות,	והאדם	רואה	את	
–	כמין	 וביבשה	 בים	 ואת	העולם	באופן	שלם.	היכולת	לחיות	בשני	העולמות,	 עצמו	
יצורים	אמפיביים	–	מייחדת	אותנו	כבני	אדם,	מפני	שכפילות	כזו	מצויה	גם	בתוכנו,	

בצירוף	של	הגוף	והנפש.

עדים.	5

ם ֵעַדי ְנֻאם ְיהָֹוה ַוֲאִני  ֶכם ָזר ְוַאּתֶ י ְוֵאין ּבָ ַמְעּתִ י ְוִהׁשְ ְעּתִ י ְוהֹוׁשַ ְדּתִ )יב( ָאֹנִכי ִהּגַ

ה: יֶבּנָ יל ֶאְפַעל ּוִמי ְיׁשִ ם ִמּיֹום ֲאִני הּוא ְוֵאין ִמָּיִדי ַמּצִ ֵאל: )יג( ּגַ

ז(.	הוא	נוצר	לשם	כך	 “ִלְבִרית	ָעם	ְלאֹור	ּגֹוִים”	)מ”ב	 ייעוד	נשגב,	להיות:	 לעם	ישראל	
יצירה	מיוחדת	מן	הבטן.	תפקידו	לפקוח	עיניים	עיוורות	ולהוציא	ממסגר	אסיר.	אולם	
דא	עקא,	שישראל	עצמו	הוא	עתה	עיוור	ויושב	בבתי	כלאים.	אבל	עתיד	ה’	לפקוח	את	

עיני	העם	ואז	ימלאו	את	תפקידם	להעיד	על	גבורת	הבורא	ולקדש	את	שמו	בעולם.

בדרך	כלל	עד	אינו	מחווה	דעה	על	המציאות,	הוא	רואה	ניטראלי,	הוא	פוקח	את	עיניו	
ומעיד	על	מה	שראה.	הנביא	עשה	את	ישראל	לעדים,	אבל	הם	אינם	רואים	חיצוניים,	
המאורעות	שעברו	עליהם	כה	גדולים	וגלויים,	שעצם	קיומם	יהיה	עדות	לגדולתו	של	
ותולדות	 ההיסטוריה	 חוקי	 כל	 כנגד	 בעולם	 מתקיים	 ישראל	 עם	 הוא.	 ברוך	 הקדוש	
משואות	 מתוך	 קם	 ובמים,	 באש	 עבר	 הוא	 שרד.	 והוא	 ונפלו,	 קמו	 מעצמות	 העמים,	
כן	 על	 כמותו.	 היה	 לא	 שמעולם	 וניסי,	 מופלא	 גלויות	 בקיבוץ	 לארצו,	 שב	 הגלות,	
ההיסטוריה	שלו	היא	הוכחה	להתערבות	שמיימית	מיוחדת,	למלכות	ה’:	“ֹאַמר	ַלָּצפֹון	

ֵּתִני	ּוְלֵתיָמן	ַאל	ִּתְכָלִאי	ָהִביִאי	ָבַני	ֵמָרחֹוק	ּוְבנֹוַתי	ִמְקֵצה	ָהָאֶרץ”	)ו(.	

ישראל	להסתפק	בשותפות	סבילה,	לראות	 יוכלו	 כראוי	לא	 כדי	למלא	את	תפקידם	
את	המתרחש	לנגד	עיניהם,	הם	צריכים	תודעה	של	“עדים”,	להיות	שותפים	פעילים	
שנכח	 מי	 עליו223.	 והאחראים	 הרע	 את	 לבער	 במהלך,	 להשתתף	 הדברים.	 לפרסום	
על	 ולפעול	 אותם	 להפנים	 הראשון	 הוא	 הדברים,	 משמעות	 את	 ראשון	 והבין	 וחווה,	
פיהם.	אם	“ַאֶּתם	ֵעַדי”,	עליכם	לפעול	ראשונה.	על	כן	באה	תביעה	מישראל	להיות	עדיו	
של	הקדוש	ברוך	הוא,	דרישה	לפרסם	את	כל	המהלך	המתואר	בפרקים	אלה.	גדולתם	
ישראל	 של	 תכליתם	 העולמי,	 בזיכרון	 הטמעתם	 את	 מבטיחה	 אינה	 המאורעות	 של	

לספר	את	תהילת	ה’,	והם	משמשים	בכך	פה	לכל	היקום	להכרת	מהלכי	השכינה	בו.	

“כל	מה	שברא	הקב”ה	לכבודו	ברא.	וכבודו	יתב’	מתברר	מכל	מעשה	בראשית,	
ויש	לכל	בריה	חלק	בכלי	זו,	וכפי	עבודת	האדם	להוציא	מכח	אל	הפועל	התגלות	
כבודו	ית’	בעולם.	כך	יש	לו	חלק	ביותר.	וזה	הכח	ניתן	לבני	ישראל	כדכתיב	‘אתם	

"יד	העדים	תהיה	בו	בראשונה"	דברים	י"ז	ז. 	223

עדי’.	וכתיב	‘כל	פעל	ה’	למענהו’,	לעדותו.	כי	באמת	כל	עולם	ומלואו	מעידין	על	
הבורא	ית’.	רק	האדם	הוא	צריך	לברר	זאת	העדות.	דכתיב	‘השמים	מספרים	כו’’,	
אבל	זה	הסיפור	נודע	רק	לחכמים	ובעלי	דעת.	ושמעתי	ממו”ז	ז”ל	פי’	המשנה	
שצדיקים	‘מקיימין’	העולם	שנברא	בעשרה	מאמרות,	ואמר	שהוא	מלשון	‘קיום	
הטביע	 אשר	 ואותיות	 הרשימות	 אותן	 מקיימין	 הצדיקים	 כי	 בחותמיו’.	 שטר	
הקב”ה	תוך	הבריאה,	להיות	ניכר	מתוכן	כבודו	ית”ש.	וגם	פי’:	ואעידה	בם	את	
השמים	וארץ.	כי	בני	ישראל	מבררין	ומשלימין	זאת	העדות	שהשמים	מספרים	
כו’...	ועל	זה	איתא:	העוסק	בפ’	שירה	בכל	יום	כו’,	כי	צריך	האדם	לחפש	ולמצא	
חכמת	הבורא	ית’	שהוטבע	בבריאת	שמים	וארץ,	שיש	בכל	דבר	להכיר	כבודו	
ית’	וחכמתו	וחסדיו.	ובנ”י	הם	כלים	להוציא	זאת	מכח	אל	הפועל,	דאיתא:	אין	

מעידין	אלא	בשומע,	דכתיב	שמעה	עמי	כו’	ואעידה	בך”224.	

מהלך	הגאולה	מורכב	ומסובך.	לפעמים	קורה	שדווקא	אוזניהם	החרשות	של	הגויים	
ייפקחו	ראשונות.	הם	יקלטו	שמתרחש	דבר	גדול,	בעוד	עם	ישראל	יהסס	אם	להצטרף	
לצאת225.	 זכו	 כולם	 ולא	 הגאולה,	 את	 ראה	 העם	 כל	 לא	 במצרים	 אפילו	 האירוע.	 אל	
ֹיאְמרּו	 ָאז	 ְּכֹחְלִמים...	 ָהִיינּו	 ִצּיֹון	 ִׁשיַבת	 ֶאת	 ה’	 ְּבׁשּוב	 ַהַּמֲעלֹות	 “ִׁשיר	 מתאר:	 הכתוב	
ַבּגֹוִים	ִהְגִּדיל	ה’	ַלֲעׂשֹות	ִעם	ֵאֶּלה.	ִהְגִּדיל	ה’	ַלֲעׂשֹות	ִעָּמנּו	ָהִיינּו	ְׂשֵמִחים226.	הראשונים	
ישראל	 עם	 ובעקבותיהם	משתכנע	 הגויים,	 הם	 כאן,	 על	משמעות	המהלך	 שהצביעו	
שהגאולה	אכן	הגיעה	ואפשר	לשמוח.	בא	הנביא	ומבשר	שלא	רק	שהגאולה	תבוא,	עם	
חסרונות	וקשיים	או	בלעדיהם,	אלא	ש”ַאֶּתם	ֵעַדי”,	אתם	תהיו	נוכחים	בה,	מודעים	לה,	

ובאמצעותכם	היא	תתגלה	ותתפרסם	לעיני	העולם	כולו.

ו(	הגאולה	מבבל

ְלַמַעְנֶכם	ִׁשַּלְחִּתי	ָבֶבָלה		.	

ָבֶבָלה  י  ְחּתִ ּלַ ׁשִ ְלַמַעְנֶכם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְקדֹוׁש  ּגַֹאְלֶכם  ְיהָֹוה  ָאַמר  ּכֹה  )יד(  מ"ג 

ֶכם ּבֹוֵרא  ָתם: )טו( ֲאִני ְיהָֹוה ְקדֹוׁשְ ֳאִנּיֹות ִרּנָ ים ּבָ ּדִ ם ְוַכׂשְ ּלָ י ָבִריִחים ּכֻ ְוהֹוַרְדּתִ

ֶכם: ָרֵאל ַמְלּכְ ִיׂשְ

שלושה	פירושים	ניתנו	לפסוק,	ְלַמַעְנֶכם	ִׁשַּלְחִּתי	ָבֶבָלה:

224	שפת	אמת	פ'	בראשית	תרמ"ח.
225	מכילתא	דרבי	ישמעאל	מס'	דפסחא	יב,	ד"ה	והיה	כי.

226	תהילים	קכ"ו	א-ג.
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	פרק	מ"ג ב.	ניחומים

א.	“למענכם”–	בגללכם:	“בדיל	חוביכון	אגליתי	יתכון	לבבל”227.	תרגום:	בגלל	חטאיכם	
כור	 להיות	 תפקידה	 ישראל,	 חטא	 תולדת	 היא	 הגלות	 כלומר,	 לבבל.	 אתכם	 הגלתי	
הוא	 חומותיה,	 ייפלו	 אז	 ולהיטהר.	 להתחזק	 עצמו,	 לתקן	 עתיד	 הוא	 בה	 לעם,	 היתוך	

ייצא	מן	הגלות	ויחזור	ארצה	נקי	מחטא	העבודה	הזרה.

התנודות	 בבל.	 ממלכת	 את	 ולכבוש	 לעלות	 שזומן	 כורש,	 את	 	- ִׁשַּלְחִּתי	 ְלַמַעְנֶכם	 ב.	
ההיסטוריות	האדירות	בעולם,	התמוטטות	ממלכות	ועליית	אחרות	במקומן,	מכוונות	

מן	השמים,	ומוקד	תכליתן	הוא	גאולת	ישראל.

בבלה.	 שולחתי	 למענכם	 ואומר:	 לשכינה,	 מתייחס	 הכתוב	 “שולחתי”.	 	- ִׁשַּלְחִּתי	 ג.	
חורבן	ישראל	אינו	רק	חורבן	לאומי	אלא	בעל	ממד	קוסמי,	הוא	פוגע	פגיעה	אנושה	
בסדר	ההשפעה	האלוהית	בעולם.	כביכול	כאשר	ישראל	גולים	הם	גורמים	גם	לשכינה	
לגלות,	“שכינתא	בגלותא”,	גם	השכינה	נמצאת	בגלות.	לפיכך	עומק	הגלות	אינו	רק	
צרות	ישראל	והשפלתם	בניכר,	אלא	הנפילה	הרוחנית	המהותית	בעולם	שכרוכה	בכך.	
על	 חצות’	 ב’תיקון	 ומקוננים	 בוכים	 חלציהם,	 על	 ידיהם	 ליל,	 בחצות	 קמים	 צדיקים	

הקרע	הפנימי	הזה,	ומנסים	לאחותו.	

אולם	בכך	ש”לכל	מקום	שגלו	–	שכינה	עמהם”228,	יש	גם	נקודה	חיובית.	השכינה	יצאה	
אותם	 מלווה	 היא	 אלא	 בודדים,	 ואינם	 נזנחו	 לא	 הם	 לפיכך	 ישראל,	 עם	 יחד	 לגלות	
גם	תחזיר	אותם.	עצם	 והיא	 עליהם,	 היא	מגוננת	 ֻטְמֹאָתם229.	 ְּבתֹוְך	 ִאָּתם	 ַהּשֵֹׁכן	 שם,	

המצאותה	עמם	היא	ההבטחה	לגאולה	העתידה.	

שלושת	הפירושים	מתחברים	יחד.	הגלות	והגאולה	מתקיימים	בכמה	רמות:	זה	מהלך	
של	תיקון	ישראלי	פנימי,	מהלך	שקובע	את	מצב	העמים	שהם	נמצאים	בתוכם,	וגם	
הקשר	עם	השכינה	מתהדק.	מתחולל	בגלות	משבר	רוחני	עולמי,	אך	מתחיל	במקביל	

גם	מהלך	של	תיקון	כללי.

ַאל	ִּתְזְּכרּו	ִראֹׁשנֹות.	2

ֶרֶכב  )יז( ַהּמֹוִציא  ְנִתיָבה:  ַעִּזים  ּוְבַמִים  ֶרְך  ּדָ ָּים  ּבַ ַהּנֹוֵתן  ְיהָֹוה  ּכֹה ָאַמר  )טז( 

רּו  ְזּכְ ּתִ ַאל  )יח(  ָכבּו:  ה  ּתָ ׁשְ ּפִ ּכַ ֲעכּו  ּדָ ָיקּומּו  ל  ּבַ בּו  ּכְ ִיׁשְ ו  ַיְחּדָ ְוִעּזּוז  ַחִיל  ָוסּוס 

ה ִתְצָמח ֲהלֹוא  ה ַעּתָ ה ֲחָדׁשָ ְתּבָֹננּו: )יט( ִהְנִני עֹׂשֶ ִראׁשֹנֹות ְוַקְדמִֹנּיֹות ַאל ּתִ

ים  ּנִ ֶדה ּתַ ֵדִני ַחַּית ַהּשָׂ ַכּבְ מֹון ְנָהרֹות: )כ( ּתְ יׁשִ ֶרְך ּבִ ר ּדֶ ְדּבָ ּמִ ים ּבַ ָדעּוָה ַאף ָאׂשִ ּתֵ

227	תרגום	יונתן.
228	מגילה	כ"ט	א.
ויקרא	ט"ז	טז. 	229

י ְבִחיִרי: )כא(  קֹות ַעּמִ ימֹן ְלַהׁשְ יׁשִ ר ַמִים ְנָהרֹות ּבִ ְדּבָ י ַבּמִ י ָנַתּתִ ּוְבנֹות ַיֲעָנה ּכִ

רּו: ִתי ְיַסּפֵ ִהּלָ י ִלי ּתְ ַעם זּו ָיַצְרּתִ

ַמִים	ֶּדֶרְך	ָנָחׁש	ֲעֵלי	צּור	 ְׁשלָׁשה	ֵהָּמה	ִנְפְלאּו	ִמֶּמִּני	ְוַאְרָּבָעה	ֹלא	ְיַדְעִּתים.	ֶּדֶרְך	ַהֶּנֶׁשר	ַּבּׁשָ
ְוֶדֶרְך	ֶּגֶבר	ְּבַעְלָמה230.	השמים,	הצור	והים	הם	בלתי	עבירים.	הנשר,	 ֶּדֶרְך	ֳאִנָּיה	ְבֶלב	ָים	
סוללים	 ואינם	 עקבות,	 משאירים	 אינם	 אך	 דרכם,	 לעבור	 מצליחים	 והאנייה	 הנחש	
דרך.	כל	מי	שיבוא	בעקבותיהם	יצטרך	לסלול	את	דרכו	שלו	מחדש.	אי	אפשר	אפוא	
לסלול	דרך	בים,	על	אחת	כמה	וכמה	כאשר	מדובר	במים	עזים,	בסערה,	שאיש	אינו	יכול	
לעבור.	רק	הקדוש	ברוך	הוא	סולל	דרך	במים,	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ַהּנֹוֵתן	ַּבָּים	ָּדֶרְך	ּוְבַמִים	ַעִּזים	

ְנִתיָבה,	רק	הוא	יכול	להשאיר	בהם	חותם	לדורות.	

הים.	 בתוך	 ממשית	 דרך	 נוצרה	 שם	 מוגדרת,	 היסטורית	 להתרחשות	 מכוון	 הכתוב	
האלוהית	 שההשגחה	 מגלה	 פרעה	 חיל	 של	 אבדנו	 סוף.	 ים	 לקריעת	 בוודאי	 כוונתו	
מכוונת	את	מעשי	המדינות	למטרותיה,	ומכאן	שכל	מעשיהם	של	המלכים	והצבאות	

שבכל	הדורות,	אף	הם	משרתים	אותה.

המקרא	מחשיב	מאד	את	הזיכרון.	תודעה	היסטורית	היא	השלד	עליו	בונה	האדם	את	
עולמו	ואישיותו,	היא	תדריך	אותו	ותקבע	את	דרך	תפקודו	העכשווי:	ְזֹכר	ְימֹות	עֹוָלם	
ְוֹיאְמרּו	ָלְך231.	קיום	התורה	לדורות	בנוי	על	 ְזֵקֶניָך	 ְוַיֵּגְדָך	 ָוֹדר	ְׁשַאל	ָאִביָך	 ִּבינּו	ְׁשנֹות	ֹּדר	
מסורת	האבות,	ומעניק	חשיבות	עצומה	להנחלת	זיכרון	הניסים	שנעשו	לישראל.	יש	
לנו	מחויבות	אל	העבר,	עלינו	להכיר	טובה	על	ניסיו,	ויותר	מזה	הוא	מלמד	על	העתיד.	
ההשגחה	מלווה	את	ישראל	תמיד:	ְוָהָיה	ְלָך	ְלאֹות	ַעל	ָיְדָך	ּוְלִזָּכרֹון	ֵּבין	ֵעיֶניָך,	ְלַמַען	ִּתְהֶיה	

ּתֹוַרת	ה’	ְּבִפיָך,	ִּכי	ְּבָיד	ֲחָזָקה	הֹוִצֲאָך	ה’	ִמִּמְצָרִים232.	

והנה	בא	הנביא	ואומר	כאן	את	ההפך:	ַאל	ִּתְזְּכרּו	ִראֹׁשנֹות	ְוַקְדֹמִנּיֹות	ַאל	ִּתְתֹּבָננּו.	ִהְנִני	
ֹעֶׂשה	ֲחָדָׁשה	ַעָּתה	ִתְצָמח	ֲהלֹוא	ֵּתָדעּוָה	ַאף	ָאִׂשים	ַּבִּמְדָּבר	ֶּדֶרְך	ִּביִׁשמֹון	ְנָהרֹות	)יח-יט(233.

כיצד?	האם	בא	לשלול	את	משמעות	הזיכרון?

ֱאֹלִהים	 עֹוד	 ְוֵאין	 ֵאל	 ָאֹנִכי	 ִּכי	 ֵמעֹוָלם,	 ִראֹׁשנֹות	 ִזְכרּו	 עצמו:	 ישעיהו	 יאמר	 להלן	 לא,	
)מ”ו	ט(.	הוא	בא	להדגיש	שפנינו	אל	העתיד.	העבר	כבר	אין,	הוא	סגור	 ָּכמֹוִני	 ְוֶאֶפס	
וחתום,	אנחנו	נשענים	עליו	אבל	אין	אנו	נשארים	שם,	אלא	פונים	אל	העתיד	האינסופי,	
כל	 אבל	 מופלא,	 אירוע	 הייתה	 מצרים	 יציאת	 מוגבל.	 אינו	 בו	 האפשרויות	 שמרחב	

230	משלי	ל'	יח-יט.
231	דברים	ל"ב	ז.
232	שמות	י"גט.

233	גם	ירמיהו	נתנבא	בסגנון	זה,	גם	הוא	לא	הסתפק	בשיבה	מצפון	אלא	הוסיף	והדגיש:	ָלֵכן	ִהֵּנה	ָיִמים	
ָּבִאים	ְנֻאם	ה'	ְוֹלא	ֹיאְמרּו	עֹוד	ַחי	ה'	ֲאֶׁשר	ֶהֱעָלה	ֶאת	ְּבֵני	ִיְׂשָרֵאל	ֵמֶאֶרץ	ִמְצָרִים.	ִּכי	ִאם	ַחי	ה'	ֲאֶׁשר	ֶהֱעָלה	
ַוֲאֶׁשר	ֵהִביא	ֶאת	ֶזַרע	ֵּבית	ִיְׂשָרֵאל	ֵמֶאֶרץ	ָצפֹוָנה,	ּוִמֹּכל	ָהֲאָרצֹות	ֲאֶׁשר	ִהַּדְחִּתים	ָׁשם	ְוָיְׁשבּו	ַעל	ַאְדָמָתם	

ירמיהו	ט"ז	יד-טו,	כ"ג	ז-ח.
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החד-פעמית	 הים	 קריעת	 העתידה.	 הגאולה	 ניסי	 לעומת	 יחוויר	 במצרים	 שנעשה	
תתגמד	לעומת	הפיכת	הישימון	עצמו	לאגם	מים.	

לאיזה	אירוע	בעתיד	מכוון	הנביא?

הגאולה	מבבל?	הגאולה	העתידה?	ואולי	כיוון	לשתיהן,	ולכן	כפל	את	דבריו:	ִראֹׁשנֹות	
)יח(,	זו	יציאת	מצרים,	ְוַקְדֹמִנּיֹות	זו	הגאולה	מבבל.	ִהְנִני	ֹעֶׂשה	ֲחָדָׁשה	)יט(	גדולה	יותר	

-	קיבוץ	הגלויות	שלעתיד	לבוא:

“אמרו	לו	)חכמים	לבן	זומא(:	לא	שתעקר	יציאת	מצרים	ממקומה,	אלא	שתהא	
שעבוד	מלכיות	עיקר,	ויציאת	מצרים	טפל	לו...	וכן	הוא	אומר:	אל	תזכרו	ראשנות	
וקדמניות	אל	תתבוננו,	אל	תזכרו	ראשנות	-	זה	שעבוד	מלכיות,	וקדמניות	אל	
תתבוננו	-	זו	יציאת	מצרים,	הנני	עשה	חדשה	עתה	תצמח	-	תני	רב	יוסף:	זו	

מלחמת	גוג	ומגוג.	

וניצל	ממנו,	 משל	למה	הדבר	דומה	-	לאדם	שהיה	מהלך	בדרך	ופגע	בו	זאב	
והולך	 מספר	 והיה	 ממנו,	 וניצל	 ארי	 בו	 פגע	 זאב;	 מעשה	 והולך	 מספר	 והיה	
מעשה	ארי;	פגע	בו	נחש	וניצל	ממנו,	שכח	מעשה	שניהם	והיה	מספר	והולך	

מעשה	נחש;	אף	כך	ישראל	-	צרות	אחרונות	משכחות	את	הראשונות”234.	

נשגבה,	 כה	 סוברים	שתהא	 כולם	 גאולת	העתיד,	 גדולתה	של	 על	 נחלקו	 לא	 חכמים	
שנפלאות	יציאת	מצרים	יתגמדו	לעומתה.	אלא	שבן	זומא	סבר	שחשיבותה	של	יציאת	
ולכן	הגאולה	העתידה	תשכיח	אותה	 ישראל,	 יצירת	העבר	המפואר	של	 מצרים	היא	
בגודלה.	ואילו	חכמים	סברו	שיציאת	מצרים	אינה	אירוע	שהיה,	אלא	אם	כל	הגאולות.	
יש	לה	חלק	בהבאת	גאולת	העתיד,	ולכן	ככל	שתהא	גאולה	זו	גדולה	יותר,	כך	יגדל	גם	

חלקה	של	יציאת	מצרים	בה,	ומקומה	וחשיבותה	יישמרו.	

ייחודה	של	הגאולה	ממצרים	-	בכפילות	שבה.	השעבוד	היה	שעבוד	כפול,	גופני	ורוחני,	
והיציאה	הייתה	לידה	כפולה,	גם	פיזית	וגם	עיצוב	מהותו	הרוחנית	של	העם,	משום	כך	
‘המוציא	אתכם	 נעשתה	שלב	מכונן	בדרכו	של	העם.	הכתוב	מתאר	את	שני	הפנים:	
לידה	 זו	 גוי’,	 גוי	מקרב	 לו	 לקחת	 ‘לבא	 הפיזית,	 ההיפרדות	 זו	 הברזל	ממצרים’,	 מכור	

רוחנית.	כך	פירשו	חכמים:	

ידו	 שפושט	 כזהבי	 או	 ושומטה,	 ידו	 נותן	 והרועה	 בהמה	 במעי	 הנתון	 “כעובר	
ונוטל	הזהב	מן	הכור”235.	

234	ברכות	י"ב	ב.
235	מדרש	תהילים	ק"ז.	שיר	השירים	רבה	ב'	ה':	ר'	יהושע	בשם	ר'	חנן	אמר,	גוי	מקרב	עם	ועם	מקרב	
גוי	אין	כתיב	כאן,	אלא	גוי	מקרב	גוי,	שהיו	אלו	ערלים	ואלו	ערלים,	אלו	מגדלין	בלורית	ואלו	מגדלין	
בלורית,	אלו	לובשי	כלאים	ואלו	לובשי	כלאים.	אם	כן	לא	היתה	מדת	הדין	נותנת	שיגאלו	ישראל	
נגאלין	 ישראל	 היו	 לא	 בשבועה	 עצמו	 הקב"ה	 שאסר	 אלולי	 נחמן:	 בר	 שמואל	 ר'	 אמר	 לעולם?	

לעולם.

עבדים	 ישראל	 היו	 חומרי	 ענין	 והוא	 שבישראל	 הפחות	 מצד	 כי	 הדבר	 כלל	
המצרים	 היו	 הצורה	 ענין	 שהוא	 שבהם	 החשוב	 ומצד	 עצמם,	 מצד	 לפרעה	
שולטים	עליהם	בכח	ופועלים	בהם.	וכנגד	אלו	שני	דברים	אמר	הכתוב:	בצאת	
חלקיהם	 בשני	 ישראל	 יצאו	 כי	 הזכיר	 לועז,	 מעם	 יעקב	 בית	 ממצרים	 ישראל	
יעקב	 כי	שם	 היו	משועבדים	במצרים,	 כי	בשניהם	 ישראל,	 ובשם	 יעקב	 בשם	
יעקב	מלשון	 נקראו	בשם	 ענין	החמרי	שעליו	 והוא	 והשפל	 נאמר	על	הפחות	

עקב,	ושם	ישראל	נקרא	על	שם	הצורה	שהיא	חשובה	מלשון	כי	שרית236.	

וגאולות	 אחר	 שעבוד	 אחריה	 באים	 כאשר	 מיטשטשת	 הפיזית	 הגאולה	 חשיבות	
ולא	 נוספות.	אולם	המשמעות	הרוחנית	שעיצבה	את	פני	העם	נשארת	עמו	לעולם,	
תישכח	לעד.	שלב	כה	משמעותי	ומכריע	באופיו	של	העם	ותולדותיו,	הוא	כבר	השלב	

הראשון	בגאולת	העתיד,	ולא	תיתכן	גאולה	בלעדיו237.

ַעם	זּו	ָיַצְרִּתי	ִלי	ְּתִהָּלִתי	ְיַסֵּפרּו.	3
הים:	 בשירת	 ופעמיים	 כאן,	 פעם	 במקרא:	 זּו’238	 ‘ַעם	 	- הצירוף	 מופיע	 פעמים	 שלוש	
ָוַפַחד	 ֵאיָמָתה	 ֲעֵליֶהם	 “ִּתֹּפל	 ָקְדֶׁשָך”.	 ְנֵוה	 ֶאל	 ְבָעְּזָך	 ֵנַהְלָּת	 ָּגָאְלָּת	 זּו	 ַעם	 ְבַחְסְּדָך	 “ָנִחיָת	
ִּבְגֹדל	ְזרֹוֲעָך	ִיְּדמּו	ָּכָאֶבן	ַעד	ַיֲעֹבר	ַעְּמָך	ה’	ַעד	ַיֲעֹבר	ַעם	זּו	ָקִניָת"239.	אלה	שלוש	לשונות	
של	קניין	-	גאלת,	קנית,	יצרת.	הנביא	קושר	את	הגאולה	לקריעת	ים	סוף,	ומעמיק	את	

ביטויי	הזיקה	ביניהן.

ָיּה	 לֹו	 ָּבַחר	 ַיֲעֹקב	 ִּכי	 ככתוב:	 סגולה,	 לעם	 לו	 להיות	 בישראל	 בחר	 הוא	 ברוך	 הקדוש	
ִיְׂשָרֵאל	ִלְסֻגָּלתֹו240.	בחירת	ישראל	קודמת	למתן	תורה,	ככתוב	בסדר	הפרשיות	שלפנינו,	
שמשה	שילח	את	יתרו	מן	המחנה	לפני	מתן	תורה:	“כי	לישראל	בפרט	ובעצם	נתייחסה	
נתינת	התורה	בהחלט	ולא	לזולתן	מהעמים”241.	וכך	נוסחה	ברכת	התורה.	קודם	בחירת	
ישראל:	“אשר	בחר	בנו	מכל	העמים”,	ואחר	כך	מתן	התורה:	“ונתן	לנו	את	תורתו”.	וכן:	

“והייתם	לי	סגלה...	ממלכת	כהנים	וגוי	קדוש”242.	

בחירה	מתבצעת	בדרך	כלל	מתוך	היצע	רחב,	אחד	מני	רבים.	אבל	הכתוב	אומר:	ַעם	זּו	
ָיַצְרִּתי	ִלי	ְּתִהָּלִתי	ְיַסֵּפרּו	)כא(.	הבורא	אינו	צריך	לבחור	מן	הקיים,	אלא	יוצר	לו	את	עם	
הסגולה	המבוקש.	לפיכך	בחירת	ישראל	אינה	רק	תולדת	מעשיהם	הטובים	של	האבות,	
או	בזכות	מעשיהם	הטובים	של	הבנים,	אלא	קביעה	שמיימית	בלתי	תלויה.	משום	כך	

236	גבורות	השם	ג'.	
237	מהר"ל	הקדמה	לנצח	ישראל.	גבורות	ה'	ג'	על	פי	המכילתא	בשלח	ו'	ופסיקתא	רבתי	ט"ו.

'ַעם	זּו',	הוא	כינוי	של	זיקה,	כמו	ֲאֶשר	)ובארמית	-	ִדי(.	לכן:	ַעם	זּו	ָיַצְרִּתי,	העם	אשר	יצרתי	לי. 	238
239	שמות	ט"ו	יג	טז.
240	תהילים	קל"ה	ד.

241	מהר"ל	תחילת	דרשה	על	התורה.
242	שמות	י"ט	ה-ו.
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ציירו	חכמים	את	מעמד	הר	סיני	כאילו	נעשה	בכפייה:	“כפה	עליהם	הר	כגיגית”243,	כדי	
לומר	שבחירה	זו	לא	הייתה	מותנית	בקבלתם	הטובה	ב’נעשה	ונשמע’244.	

243	שבת	פ"ח	א.
244	אמנם	קיימים	בדברי	חכמים	תיאורים	של	מהלך	הבחירה	של	ישראל	מן	העמים:	'ה'	מסיני	בא	וזרח	
משער	למו	הופיע	מהר	פארן'	-	מאי	בעי	בשעיר,	ומאי	בעי	בפארן?	מלמד	שהחזיר	הקב"ה	התורה	

על	כל	העולם,	ולא	רצו	לקבלה	עד	שבאו	ישראל	וקבלוה	)עבודה	זרה	ב(.

ובספרי	)ברכה(:	'מלמד	שהחזיר	הקב"ה	את	התורה	לבני	עשו	ואמר	להם	רוצים	אתם	לקבל	התורה	 	
ואמרו	לו	מה	כתיב	בה?	אמר	להם	לא	תרצח,	אמרו	לו	כל	ברכות	של	אותו	איש	'ועל	חרבך	תחיה'	
אין	אנו	רוצים	לקבלה.	אמר	לבני	ישמעאל	רוצים	אתם	לקבל	התורה,	אמרו	לו	מה	כתיב	בה,	אמר	
להם	לא	תגנוב,	אמרו	לו	כל	ברכותיו	של	אותו	איש	'והוא	יהיה	פרא	אדם	ידו	בכל	ויד	כל	בו',	אין	אנו	

רוצים	לקבלה".

כי	 אמרנו	 אשר	 הדברים	 בזה	 "בארו	 מהותי:	 לעניין	 זאת	 עשה	 א'(	 ישראל	 )תפארת	 המהר"ל	 אך	 	
מצות	התורה	שהם	הפעולות	האלוקיות	מתייחסות	אל	ישראל	שלפי	מעלת	נפשם	הם	מוכנים	אל	
הפעולות	האלוקיות	והם	ביחוד	להם,	אבל	עכו"ם	מצד	חסרונם	ופחיתותם	אינם	ראויים	לפעולות	
האלוקיות	שהם	המצות,	וזהו	שהיה	מחזיר	התורה	על	כל	אומה	ולשון	ועצם	נפשם	ממאן	לקבל	

הפעולות	האלוקיות	כי	אם	ישראל	היו	מוכנים	לתורה	מצד	מעלת	נפשם".

הוא	 ישראל	 כנסת	 של	 הכללית	 הנשמה	 "טבע	 )טז(:	 הארץ"	 ל"שבת	 בהקדמה	 הרב	 מרן	 כתב	 וכן	 	
בצדקתה	 לא	 לא	מצד	מעשיה	הפרטיים,	 יתרונה	האלוקי,	 לה	את	 גרמה	 בחירתה	 לא	 אלוקיותה,	
ויושר	לבבה	באה	אל	מעלתה:	תכונת	גזעה,	הגופני	והרוחני,	עשתה	לה	את	חילה	ואת	עוזה	באלוקים	
אשר	לא	בבחירה	לקחה	אותו	ולא	תוכל	כל	קלקלה	של	בחירה	לאבדו.	יש	לה,	אמנם,	להבחירה	
מבוא	גדול	בכל	סגולה	טבעית,	בהיותה	טובה	תוכל	לפנקה,	לעדנה,	להוציאה	לפעל	באופן	שלם	
זהרו,	 ולעכר	את	 ושפלה	תוכל	להחשיך	את	המאור	שבסגולה	הטבעית	 רעה	 בהיותה	 וכן	 וחשוב,	
לטמטם	את	הלב	לבל	יחוש	את	העושר	הרוחני	הצפון	בתוך	חיי	הנשמה.	אבל	לא	יוכלו	טמטום	הלב	
ובהתעוררותה	לתחיה"	 בקיומה	 היא	 בטוחה	 לעולם.	הסגולה	הטבעית	 והחשכת	המאור	להמשך	

)וראה	באריכות	באגרות	ראי"ה	תקנ"ה	ח"ב	קפו(.

בדרך	זו,	ביאר	המלבי"ם	את	הפסוק:	"ואתה	ישראל	עבדי,	יעקב	אשר	בחרתיך"	)ישעיהו	מ"א	ח(:	"א(	 	
מצד	הבחירה	-	אף	שלא	עבדוהו	בעבודה	ומעשים,	שיבחר	ה'	לפעמים	באיש	מבין	יתר	האנשים	אף	
שאינו	במדרגת	עבד	ע"י	מעשיו.	ב(	מי	שהוא	עבד	ה'	וראוי	לעמוד	לפניו	מצד	עבודתו,	וה'	בחר	בזרע	
יעקב	מצד	הבחירה	אף	בהמון	שנקראו	בשם	יעקב	ולא	עבדוהו,	שע"ז	אמרו	'יעקב	אשר	בחרתיך'.
ואח"כ	הצטיינו	לפניו	בעבודה	ומעשים	טובים	עד	שנקראו	בשם	ישראל	ונקראו	עבדיו,	שע"ז	נאמר	

'ואתה	ישראל	עבדי'	".

וכן:	"ואתה	ישראל	עבדי"	-	"והנה	המלך	יאהב	לפעמים	את	עבדו	מצד	שהוא	נאמן	בעבודתו	והוא	 	
יש	 ובכל	אחד	 ולגדלו,	 כי	בחר	לנשאו	 זה	אהבה	רצונית	בלא	טעם	רק	 יהיה	 ולפעמים	 צריך	אליו,	
מעלה	וחסרון,	כי	הנבחר	מפני	הצורך	מעלתו	גדולה	מצד	שהאדון	צריך	אליו,	אבל	לעומת	זה	אם	
ימצא	עבד	אחר	שימלא	צרכו	זה	ביתר	שאת	יחליפהו	בהשני,	לא	כן	הנבחר	מצד	הרצון	שלא	יחליפנו	
בשום	אופן.	וז"ש	'ואתה	ישראל	עבדי'	-	שלקחתיך	מצד	עבודתך	הנאמנה	שאתה	עובד	אותי,	אבל	
'יעקב	אשר	 יותר	ואמירך	בעם	אחר,	לזה	אמר	הלא	אתה	 מצד	זה	עוד	תירא	פן	אמצא	עבד	נאמן	
בחרתיך'	-	עת	בחרתי	בך	אז	נקראת	בשם	יעקב	...	ואז	בחרתיך	מצד	הבחירה	לבד,	לא	מצד	עבודתך	
ומעלתך,	ובזה	אף	שאמצא	עבד	נאמן	יותר	לא	אעזבך")מלבי"ם,	ישעיה	מ"א	ח.	וראה	גם	שמות	ה'	

ישראל,	 כנסת	 סגולתה	המיוחדת	של	 היא	 זאת	 בישראל,	 “הבחירה	האלוקית	
הסתגלות	 ומכל	 הבנה	 מכל	 למעלה	 למוד,	 מכל	 ממעל	 העומד	 דבר	 שהוא	
זו	מתוך	הכרה	של	סגולת	הויה	מיוחדת	באומה	 מעשית.	בחירה	עליונה	היא	
זו,	המחטבת	אותה	ביחוד	מכל	העמים,	אשר	הם	ראויים	להשתמש	בשמושים	
בסגולת	 מוסרו,	 בסגולת	 האנושי,	 השכל	 בסגולת	 האדם,	 סגולת	 של	 אחרים	
האלוקית,	 העליונה	 בסגולה	 לא	 אבל	 החושים,	 ותפארת	 ליופי	 העדין	 חושו	
בפרטיהם	 יצוריו,	 בכל	 האלוקית	 המגמה	 הארת	 של	 תורה,	 של	 בסגולתה	
ובכלליהם,	המובלטת	באותיותיה	של	תורה,	במצותיה,	חוקיה	ומשפטיה,	וכל	

התגלותה	האלוקית	האין	סופית	–	זאת	היא	מתנת	ישראל	הנבחרת”245.

‘חכמה	בגויים	תאמין’,	אבל	 יש	כבוד	לחכמתם,	 יתרו	נכתבה	לפני	למתן	תורה,	 עצת	
תורה	לא.	תורה	אינה	חכמה	אלא	גילוי	אלוהי	מקודש.	ישראל	זכו	למדרגה	עליונה	זו,	

לחסות	בסתר	כנפי	השכינה	וחסדה,	למעלה	מן	השכל:	

כי	יש	באומות	גדולים	 ודור,	 וכל	דור	 “להראות	ה’	את	בני	ישראל	הדור	ההוא	
בהבנה	ובהשכלה,	וצא	ולמד	מהשכלת	יתרו	בעצתו	ואופן	סדר	בני	אדם	אשר	
באה	 לא	 כי	 בזה,	 והכונה	 המאושרים.	 דברים	 מכירים	 באומות	 יש	 כי	 בחר,	
וזה	לך	 יותר	מכל	האומות,	 הבחירה	בישראל,	לצד	שיש	בהם	השכלה	והכרה	
האות	השכלת	יתרו,	הא	למדת	-	כי	לא	מרוב	חכמת	ישראל	והשכלתם	בחר	ה’	

בהם,	אלא	לחסד	עליון	ולאהבת	האבות”246.

בחירת	ישראל	אינה	מותנית	ואינה	תלויה	במעשים,	על	כן	היא	נצחית	ואינה	בת	חלוף:

ולא	 בעצם,	 בישראל	 בחר	 השי”ת	 כי	 לאומות,	 ישראל	 בין	 יש	 אשר	 “ההפרש	
אז	 רצונו	שלו	 עושים	 דוקא	כאשר	הם	 לומר	 בשביל	מעשיהם	הטובים,	שלא	
הש”י	בוחר	בהם,	ולא	כאשר	אין	עושים	רצונו	של	הש”י.	ולפיכך	כתיב:	‘והייתי	
בחר	 שהש”י	 מה	 כלומר,	 לעם’,	 לי	 יהיו	 ‘והמה	 ואח”כ	 קודם,	 לאלוקים’	 לכם	
בישראל	הוא	קודם,	ואף	כי	ישראל	אינם	מקבלים	אלוקותו.	לכך	לא	כתב	ג”כ	
קודם	בחירת	אברהם	מעשיו	הטובים,	שלא	תאמר	כי	הוא	יתברך	בחר	באברהם	
ובזרעו	אחריו	בשביל	מעשיהם,	ואז	היה	לך	לומר,	כאשר	אין	מעשיהם	טובים	
ימאס	בהם,	שדבר	זה	אינו,	רק	כי	הבחירה	בהם	מצד	עצמה	וזהו	בחירה	כללית.	
אז	 וצדיקים	 טובים	 -	שכאשר	מעשיהם	 לעם’	 לי	 ‘להיות	 כתיב:	 באומות	 אבל	
הש”י	מקרב	אותם	ואין	הקירוב	אליהם	רק	מצד	הפרטים,	לא	בחירה	כללית”247.

ד"ה	והייתם	לי,	וכן	בכלי	יקר	דברים	ז'	ז,	והרב	סולוביצ'יק,	"על	התשובה"	93-98(.
	"עולת	ראיה"	ח"א	ס'. 	245

246	אור	החיים	שמות	י"ח	כא.
247	נצח	ישראל	י"א.
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	פרק	מ"גב.	ניחומים

ְולא	אִתי	ָקָראָת	ַיֲעקב.	4

ה  ׂשֵ י  ּלִ ֵהֵביאָת  לֹא  )כג(  ָרֵאל:  ִיׂשְ י  ּבִ ָיַגְעּתָ  י  ּכִ ַיֲעקֹב  ָקָראָת  אִֹתי  ְולֹא  )כב( 

ְלבֹוָנה:  ּבִ יָך  ְולֹא הֹוַגְעּתִ ִמְנָחה  ּבְ יָך  ֶהֱעַבְדּתִ לֹא  ִני  ְדּתָ ִכּבַ לֹא  ּוְזָבֶחיָך  עֹלֶֹתיָך 

ִני  ֶהֱעַבְדּתַ ַאְך  ִהְרִויָתִני  לֹא  ְזָבֶחיָך  ְוֵחֶלב  ָקֶנה  ֶסף  ַבּכֶ י  ּלִ ָקִניָת  לֹא  )כד( 

ְלַמֲעִני  ֶעיָך  ְפׁשָ מֶֹחה  הּוא  ָאֹנִכי  ָאֹנִכי  )כה(  ֲעוֹֹנֶתיָך:  ּבַ ִני  הֹוַגְעּתַ ַחּטֹאוֶתיָך  ּבְ

ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹר:

מן	השמים	עשו	חסדים	אין	ספור	עם	ישראל,	אך	עם	ישראל	נשאר	אדיש	וכפוי	טובה,	
יציאת	 מאז	 ישראל	 כלפי	 השכינה	 טוענת	 זו	 קשה	 באותה	מטבע.	טענה	 ואינו	משיב	

מצרים	ועד	היום:	ְולא-אִתי	ָקָראָת	ַיֲעקב,	ִּכי-ָיַגְעָּת	ִּבי	ִיְשָרֵאל.	

או	 הוא,	 ברוך	 לקדוש	 קראו	 שלא	 הביקורת?	 מה	 על	 פנימית.	 סתירה	 פה	 שיש	 אלא	
שקראו	לו	והתייגעו	בו?	

הנביא	 ה’.	 בעבודת	 עליהם	 הכבידו	 לא	 ומסובכים.	 קשים	 דברים	 מישראל	 תבעו	 לא	
מדגים	זאת	בקרבנות,	אלה	לא	נדרשו	מישראל,	והם	גם	לא	נתנו	אותם:	“ֹלא	ֶהֱעַבְדִּתיָך	

ְּבִמְנָחה	ְוֹלא	הֹוַגְעִּתיָך	ִּבְלבֹוָנה”.	

האם	ישעיהו	מכחיש	את	ציווי	התורה	על	הקרבנות?	האם	הוא	אומר	מה	שיאמר	אחריו	
ירמיהו248:	ִּכי	ֹלא	ִדַּבְרִּתי	ֶאת	ֲאבֹוֵתיֶכם	ְוֹלא	ִצִּויִתים	ְּביֹום	הֹוִציִאי	אֹוָתם	ֵמֶאֶרץ	ִמְצָרִים	ַעל	
ְוָהִייִתי	ָלֶכם	 ִצִּויִתי	אֹוָתם	ֵלאֹמר:	ִׁשְמעּו	ְבקֹוִלי	 ָוָזַבח.	ִּכי	ִאם	ֶאת	ַהָּדָבר	ַהֶּזה	 ִּדְבֵרי	עֹוָלה	

ֵלאֹלִהים	ְוַאֶּתם	ִּתְהיּו	ִלי	ְלָעם	ַוֲהַלְכֶּתם	ְּבָכל	ַהֶּדֶרְך	ֲאֶׁשר	ֲאַצֶּוה	ֶאְתֶכם	ְלַמַען	ִייַטב	ָלֶכם?	

כמה	פירושים	אפשריים:

א.	ה’	מאשים	אותם	בחטא	עבודה	זרה,	לא	אותי	קראת,	אלא	קראת	לאחרים.	“לא	אותי	
קראת	בפנותך	אחרי	עבודה	זרה.	לא	הבאת	לי	שה	עולותיך,	כי	אם	לעבודה	זרה”249.	וזה	
היה	בימי	אחז	שביטל	עבודת	האל	מבית	המקדש	כמו	שכתוב	עליו:	“ַוֶּיֱאֹסף	ָאָחז	ֶאת	
ְּכֵלי	ֵבית	ָהֱאֹלִהים	ַוְיַקֵּצץ	ֶאת	ְּכֵלי	ֵבית	ָהֱאֹלִהים	ַוִּיְסֹּגר	ֶאת	ַּדְלתֹות	ֵּבית	ה’	ַוַּיַעׂש	לֹו	ִמְזְּבחֹות	
ַוַּיְכֵעס	 ָוִעיר	ִליהּוָדה	ָעָׂשה	ָבמֹות	ְלַקֵּטר	ֵלאֹלִהים	ֲאֵחִרים	 ם.	ּוְבָכל	ִעיר	 ְּבָכל	ִּפָּנה	ִּבירּוָׁשלִָ
ֶאת	ה’	ֱאֹלֵהי	ֲאֹבָתיו"250.	וכן	התוודה	חזקיה	בנו	ואמר:	“ִּכי	ָמֲעלּו	ֲאֹבֵתינּו	ְוָעׂשּו	ָהַרע	ְּבֵעיֵני	
ה’	ֱאֹלֵהינּו	ַוַּיַעְזֻבהּו	ַוַּיֵּסּבּו	ְפֵניֶהם	ִמִּמְׁשַּכן	ה’	ַוִּיְּתנּו	ֹעֶרף.	ַּגם	ָסְגרּו	ַּדְלתֹות	ָהאּוָלם	ַוְיַכּבּו	ֶאת	

ַהֵּנרֹות	ּוְקֹטֶרת	ֹלא	ִהְקִטירּו	ְוֹעָלה	ֹלא	ֶהֱעלּו	ַבֹּקֶדׁש	ֵלאֹלֵהי	ִיְׂשָרֵאל”251.

ירמיהו	ז'	כב-כג.	וראה	לעיל	חלק	א'	פרק	א'	'למה	לי	רוב	זבחיכם	אמר	ה''. 	248
249	רש"י	ורד"ק.

250	דברי	הימים-ב	כ"ח	כד-כה.
251	דברי	הימים-ב	כ"ט	ו-ז.

ב.	ישראל	קראו	אל	ה’,		אבל	לא	ביקשו	אותו.	כלומר,	הם	קראו	אליו	בפיהם,	אך	לא	
חפצו	באמת	בקרבתו:	“מצייר	כאילו	התרחק	ה’	מן	העם	ע”י	חטאותיהם.	והם	-	הגם	
אין	קוראים	 לומר,	הגם	שמתפללים	אליו,	 אינם	קוראים	אותו,	רצה	 שקוראים	אליו,	

אותו	שיבוא	אליהם,	על	ידי	שיסירו	את	הקיר	המבדיל	בינו	ובינם	שהם	העוונות”252.

ג.	עבודת	ה’	מייגעת	אותם:

“ולא	אותו	קראת	יעקב	כי	יגעת	בי	ישראל,	דמי	שאומר	שמתייגע	מדברי	תורה,	
אין	עבודתו	באמת.	דכתיב,	כי	קרוב	אליך	הדבר	מאד	וגו’”253.

משל	לסוחר	שמסר	לסבל	לישא	לו	תיבה	קטנה	מלאה	אבנים	טובות	אל	מקום	מלונו.	
ויהי	בפגעו	בו	בשוק	ואמר:	עשיתי	שליחותך	תן	לי	שכרי	כי	עיפה	נפשי	מהמשא	הגדול	
שנשאתי	לך.	ויהי	כשמוע	הסוחר	ויספוק	את	כפיו	ויאמר:	אם	משא	גדול	נשאת,	אין	
זה	שלי	כלל,	ונתחלף	לך	משאי	בזולתו.	כן	אמר	הש”י:	מאחר	שיגעת,	לא	קראת	כלל	

אותי254.

ד.	אף	המדרש	אומר	כן:

ָרֵאל...	ָקֵאים	ְטרֹון	ָּכל	יֹוָמא	 ר’	ִיְצָחק	ָּפַתח:	ְוֹלא	ֹאִתי	ָקָראָת	ַיֲעֹקב	ִּכי	ָיַגְעָּת	ִּבי	ִיּׂשְ
ְוָלא	ָלֵעי,	ּוְצלֹוֵיי	ָקמֹוי	ַאְּת	ָלֵעי?	ָקֵאים	ְטרֹון	ָּכל	יֹוָמא	ְוָלא	ָלֵעי,	ַוֲאַמר	ֵליּה	ַחְבֵריּה:	
ֱאֵתי	ְוַצִּלי.	ְוהּוא	ֲאַמר:	ֵלית	ֲאָנא	ְיִכיל.	ֵאֶצל	ַהַּבַעל	ַמה	ְּכִתיב,	ַוִּיְקְראּו	ְבֵׁשם	ַהַּבַעל	
ֵמַהֹּבֶקר	ְוַעד	ַהָּצֳהַרִים	ֵלאֹמר	ַהַּבַעל	ֲעֵננּו	ְוֵאין	קֹול	ְוֵאין	עֹוֶנה	ַוְיַפְּסחּו	ַעל	ַהִּמְזֵּבַח	
ִּכי	 ָלָּמה,	 ַיֲעֹקב.	 ִהַּכְרִּתיָך	 ֹלא	 ַהְלַואי	 ַיֲעֹקב.	 ָקָראָת	 ֹאִתי	 ְוֹלא	 ֱהֵוי	 ה255.	 ָעּׂשָ ֲאֶׁשר	
ה	ֹעֹלֶתיָך.	ְׁשֵני	ְּתִמיִדין	ֶׁשָהיּו	ַמְקִריִבים	ְּבָכל	יֹום,	 ָרֵאל.	ֹלא	ֵהֵבאָת	ִּלי	ּׂשֵ ָיַגְעָּת	ִּבי	ִיּׂשְ
ה	ֵּבין	ָהַעְרָּבִים256.	 ִני	ַּתֲעּׂשֶ ה	ַבֹּבֶקר	ְוֵאת	ַהֶּכֶבּׂש	ַהּׁשֵ ֶׁשֶּנֱאַמר:	ֶאת	ַהֶּכֶבּׂש	ֶאָחד	ַּתֲעּׂשֶ
ּוְזָבֶחיָך	ֹלא	ִכַּבְדָּתִני.	ֵאּלּו	ָקְדֵׁשי	ֳקָדִׁשים.	ֹלא	ֶהֱעַבְדִּתיָך	ְּבִמְנָחה.	ֶזה	ֹקֶמץ	ַהִּמְנָחה.	
ְוֹלא	הֹוַגְעִּתיָך	ִּבְלבֹוָנה.	ֶזה	ֹקֶמץ		ַהְּלבֹוָנה.	ֹלא	ָקִניָת	ִּלי	ַבֶּכֶסף	ָקֶנה.	ר’	הּוָנא	ְּבֵׁשם	ר’	
ָרֵאל	ְוָהיּו	ִעִּזים	ּוְצָבִאים	אֹוְכִלין	ִמֶּמּנּו.	ְוֵחֶלב	 יֹוֵסף	ָאַמר:	ִקָּנמֹון	ָהָיה	ָּגֵדל	ְּבֶאֶרץ	ִיּׂשְ
ְזָבֶחיָך	ֹלא	ִהְרִויָתִני.	ֵאּלּו	ֵאמּוֵרי	ָקָדִׁשים	ַקִּלים.	ַאְך	ֶהֱעַבְדַּתִני		ְּבַחּטאֹוֶתיָך	הֹוַגְעַּתִני	

ַּבֲעֹוֹנֶתיָך257.	

ישראל	הביאו	קרבנות,	אך	היה	זה	מעשה	חיצוני	ריק,	לבם	אינו	מכוון	לשמים	ואינם	
הפסוק	 את	 דרש	 יצחק	 רבי	 בחטא.	 מגואלות	 ידיהם	 שהרי	 באמת,	 ה’	 בשם	 קוראים	
ככתבו,	‘כי’,	“ִּכי	ָיַגְעָּת”	אין	משמעו	‘אף	על	פי	שיגעת’,	אלא	‘משום	שיגעת’,	מי	שעבודת	

252	מלבי"ם.
253	פרי	צדיק	בשלח	יג	בשם	הרב	הקדוש	מפרשיסחא.

254	המגיד	מדובנא	משלי	יעקב	נצבים,	הביאו	שם	משמואל	במדבר	תרע"ה.
255	מלכים-א	י"ח	כו.

256	במדבר	כ"ח	ד.
257	איכה	רבתי	פתיחתא	י'.
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ה’	מייגעת	אותו	סימן	הוא	שאינו	עובד	ה’	באמת.	כל	היום	אתה	עוסק	בעסקיך	ואינך	
עייף,	אבל	כאשר	חברך	קורא	לך	ואומר:	בוא	להתפלל,	אתה	עונה:	איני	יכול.	את	הבעל	

עבדו	מהבוקר	ועד	הצהריים	ולא	התעייפו,	אבל	בבית	הכנסת	אין	להם	כוח	להתפלל:

“אותן	היושבים	בבית	התפלה	ומראין	עצמן	כעייפים	ואינן	יכולין	לעמוד,	עליהן	
הכתוב	אומר:	ְוֹלא	ֹאִתי	ָקָראָת	ַיֲעֹקב	ִּכי	ָיַגְעָּת	ִּבי	ִיְׂשָרֵאל.	כל	יומא	לא	לאי	ובעידן	
צלותיה	לאי,	כל	היום	עומד	בשוק	לפני	הפקיד	או	לפני	ליצנות	אחד	ואינו	עייף,	

ובשעת	התפלה	אינו	יכול	לעמוד?”258.

שורשי	החטא	נעוצים	בחיים	הנורמטיביים.	אם	המצווה	נעשית	באופן	חיצוני,	ללא	רוח	
ולב,	היא	הופכת	נטל	ולבסוף	מתקשים	לבצעה.	הקדוש	ברוך	הוא	לא	דרש	מן	האדם	

מאמץ	גדול,	אבל	גם	מטלות	קלות	יהיה	לו	קשה	לבצע	אם	לבו	אינו	פונה	לשמים.

ה.	חסידים	הפכו	את	הקערה	על	פיה.	בעיניהם,	מצווה	היא	משימה	בלתי	אפשרית.	אין	
ביד	האדם	להגיע	אל	הרמה	הרוחנית	הגבוהה	הראויה	להגשמתה	בשלמות:	

“כי	בודאי	אין	להכחיש	שקשה	להיות	עובד	ה’	בכל	לבו	נפשו	ומאודו,	במחשבה,	
דיבור	ומעשה.	ויש	בפני	כל	אדם	מניעות	גדולות	מבית	ומחוץ,	לקיים	את	התורה.	

עד	שאמרו	חכמים259:	איזהו	גבור	הכובש	את	יצרו,	הרי	שצריכין	לגבורה”260.	

קיום	המצווה	הוא	נס.	חסד	אלוהי	נותן	לאדם	את	הכוח	לבצע	את	משימתו	ולהשלימה261.

ויתן	אל	משה.	אמר	ר’	אבהו:	כל	מ’	יום	שעשה	משה	למעלה	היה	למד	תורה	
הקב”ה?	 עשה	 מה	 דבר!	 יודע	 ואיני	 יום	 מ’	 לי	 יש	 העולם,	 רבון	 א”ל:	 ושוכח.	

258	ספר	חסידים	י"ח.
259	אבות	פ"ד.

260	שם	משמואל	ויקרא	תרע"ו.
י"ב:	מעת	שעולה	על	טוהר	מחשבת	האדם	לעשו'	מצוה.	תיכף	נעשה	רשומו	 261	נפש	החיים	–	ש"א	
למעלה	בשרשו	העליון.	לבנות	ולנטוע	כמה	עולמות	וכחות	עליונים.	כמ"ש	)ישעי'	נ"א(	ואשים	דברי	
בפיך	וכו'	לנטוע	שמים	כו'.	וכמאמרם	ז"ל	א"ת	בניך	אלא	בוניך	כמש"ל.	וממילא	מתעורר	וממשיך	

גם	עליו	אור	מקיף	מהקדושה	העליונה.	והוא	המסייעו	לגומרה.	

ישמח	משה	כי	תבא:	לכל	דבר	יש	שלשה	חלקים	היינו	ראש	תוך	סוף,	והנה	המתחיל	והגומר	הוא	 	
העיקר,	והממוצע	הוא	מסייע	בעלמא,	וכן	קיימא	לן	בדיני	ממונות	)שבת	צ"ג	ע"א(.	והנה	הקב"ה	הוא	
המתחיל	בהכח	שנתן	באדם	היינו	הכח	הקדוש,	ועליו	להוציאו	אל	הפועל	והוא	הגומר,	כאמור	ה'	לא	
יעזבנו	בידו,	והאדם	הוא	רק	הממוצע,	אם	כן	אינו	רק	נטפל	לעושה	מצוה,	אף	על	משלם	לו	כאילו	

הוא	העושה.

ליקוטי	הלכות	-	הלכות	משא	ומתן	:	כל	התחלות	קשות	והגמר	קשה	ביותר.	ועל	-	כן	אין	המצוה	 	
נקראת	אלא	על	מי	שגומרה.	והמתחיל	במצוה	אומרים	לו	גמר,	כי	צריכים	לומר	לו	גמר,	כי	צריכין	
וכן	בכל	אדם	בכלליות	 וזהו	בכלליות	ישראל.	 לחזק	אותו	על	הגמר	ביותר,	כי	הגמר	קשה	ביותר.	

עבודתו	ובפרטיות	בכל	מצוה	ובכל	עבודה.	

משהשלים	מ’	יום	נתן	לו	הקב”ה	את	התורה	מתנה.	שנאמר:	ויתן	אל	משה262.	

כי	כלפי’	שדייק	תיבת	ככלותו	לומר	כי	הכל	תלוי	בסוף	המעשה.	כי	בכל	המצות	
קיום	 שע”י	 משמים.	 הסיוע	 ע”י	 רק	 המצוה	 בשורש	 להתדבק	 האדם	 בכח	 אין	
המצוה	שמראה	ומרמז	להתדבק	בקדושת	המצות.	אז	פותח	לו	הקב”ה	שערי	
בינה.	אך	זה	בא	בסוף	המעשה.	לכן	המניח	באמצע	לא	השיג	עיקר	המכוון.	וז”ש	
אין	המצוה	נקראת	אלא	על	הגומרה.	ז”ש	ככלותו	אז	זכה	שניתנה	לו	במתנה.	כי	

מרע”ה	לא	פסק	באמצע.	וגמר	כל	מה	שהי’	בכחו.	ואז	ניתן	לו	במתנה263.

מן	השמים	נשלח	האדם	אל	העולם,	לקיים	את	מצוות	ה’.	השליח	אינו	בא		מכוח	עצמו,	
אלא	יונק	מסמכותו	וכוחו	של	המשלח.	על	כן,	אם	אדם	מבטל	את	אישיותו	לתפקידו,	
ומקבל	עליו	עול	מלכות	שמים	שלמה,	הוא	זוכה	לכוח	לבצע	את	שליחותו,	ולגבורה	
נגד	כל	המניעות,	ואז	הדברים	ייעשו	בקלות	‘כי	קרוב	אליך	הדבר	מאד’.	אבל	אם	‘יגעת	
בי	ישראל’,	הרי	מוכח	שלא	עשית	את	התורה	בשליחותי	אלא	כעושה	מאליו,	ואם	כן	

לא	אותי	קראת.

את	 נבחן	 כאשר	 יֹום.	 ְּבָכל	 ַמְקִריִבים	 ֶׁשָהיּו	 ְּתִמיִדין	 ְׁשֵני	 ֹעֹלֶתיָך.	 ה	 ּׂשֵ ִּלי	 ֵהֵבאָת	 ֹלא	 ו.	
הרשימה	של	קרבנות	החובה	נמצא	שהם	מועטים,	ואין	הם	נטל	ועול	על	העם.	קרבנות	
החובה	הציבוריים	הם	שני	כבשים	בכל	יום,	דרישה	מועטת	מעם	שלם.	שאר	קודשי	
מן	 הכהנים.	 ידי	 על	 נאכל	 עיקרם	 אבל	 המזבח,	 גבי	 על	 קרבים	 אמוריהם	 הקודשים	

המנחה	ומן	הלבונה	רק	קומץ	מוקטר	על	המזבח264,

רוב	הקרבנות	שישראל	מביאים	הם	קרבנות	כפרה:	חטאות	ואשמות,	שבאים	ביוזמת	
העם	ולטובתו.	נמצא	שלא	הקדוש	ברוך	הוא	הוגיע	את	ישראל,	אלא	להפך,	הם	הטילו	
ועליה	להתייגע	 על	השכינה	באמצעות	קרבנותיהם	את	כל	חסרונותיהם	ופחיתותם,	

בבעיותיהם,	לעסוק	בחטאיהם,	ולכפר	עליהם	מכל	תועבותיהם.	

“ושמא	תאמר	‘כי	יגעת	בי’,	בשבילי,	בעבודתי,	ועל	כן	בשם	ישראל	תכונה,	כי	
עשית	הטוב	והישר,	כי	חלף	טובתי	יגעת	בעבודתי.	לא	כן	הוא,	כי	הנה	לא	הבאת	

262	שמות	רבה	מ"א	ו'.
263	שפת	אמת	שמות	תשא	תרל"ו.	

264	ֹלא	ָקִניָת	ִּלי	ַבֶּכֶסף	ָקֶנה	)כד(.	המדרש	מזהה	את	קנה	הבושם	עם	הקינמון.	הקינמון	הופיע	גם	בגנה	
ָראֵׁשי	 ָּכל	 ִעם	 ַוֲאָהלֹות	 ֹמר	 ְלבֹוָנה	 ֲעֵצי	 ָּכל	 ִעם	 ְוִקָּנמֹון	 ָקֶנה	 ְוַכְרֹּכם	 ֵנְרְּד	 השירים:	 בשיר	 הרעיה	 של	
אוכלים	ממנו	 היו	 וצבאים	 ועיזים	 בר	בארץ,	 גדל	 יד(.	משמע	שהקינמון	 ד'	 )שיר	השירים	 ְבָׂשִמים	
חינם.	וכן	אמרו:	"אמר	רחבה	אמר	רבי	יהודה:	עצי	ירושלים	של	קינמון	היו.	ובשעה	שהיו	מסיקין	
ולא	נשתייר	אלא	כשעורה,	ומשתכח	 נגנזו	 ירושלים	 ישראל.	ומשחרבה	 נודף	בכל	ארץ	 ריחן	 מהן	
ריאלי,	שהרי	מקור	 גן	 אינו	 כנראה	 הגן	שבפסוק	 ס"גא(.	אמנם	 )שבת	 דצימצמאי	מלכתא"	 בגזאי	
אפשר	 אבל	 נפרדים.	 מינים	 כשני	 כאן	 מופיעים	 וקינמון	 וקנה	 ואינדונזיה,	 לנקה	 בסרי	 הקינמון	
ש'קינמון'	הוא	כינוי	לתבלין	באופן	כללי	)בדומה	למה	שאמרו	ראש	השנה	כ"ג	א:	עשרה	מיני	ארזים	
יחדיו',	 ותאשור	 תדהר	 ברוש	 בערבה	 אשים	 שמן	 ועץ	 והדס	 שטה	 ארז	 במדבר	 שנאמר:'אתן	 הם,	

והכוונה	כנראה	לכל	עצי	הבנייה(.
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לי	שה	עולותיך,	כלומר	בשבילי	שאהנה	חלילה,	רק	בשבילך,	שתתכפר	על	עון	
וזבחיך	שזבחת	לפני	 מחשבה	או	על	עשה	או	לאו	הניתן	לעשה	למאן	דאמר.	
‘לא	כבדתני’,	שלא	היו	של	תודה	אשר	הם	בלי	עון	הנקראים	כבוד265.	ויאמר	לא	

כבדתני,	כי	לא	זבחת	רק	של	חטאים.	

‘לא	העבדתיך	במנחה’,	שתביא	 על	חטא,	 איננה	 היית	מביא	מנחה	אשר	 ואם	
סולת	 מעט	 אם	 כי	 העבדתיך	 לא	 רק	 לפחות,	 גדול	 מלך	 אל	 מתייחס	 דורון	 לי	
וכיוצא.	ולא	הוגעתיך	בלבונה	שצויתיך	לתת	על	המנחה,	כי	אינה	דבר	שדמיה	
יקרים,	כי	לא	קנית	לי	בכסף	קנה	רק	לבונה	שהיא	בזול.	וחלב	זבחיך	לא	הרויתני,	
כלומר,	אם	תאמר	נא	ישראל,	הלא	אתה	ה’	אמרת	שבזבחינו	לא	כבדנוך,	שלא	
היו	רק	על	חטא,	והנה	לא	יבצר	מהיות	גם	קצת	של	שלמים	ותודה.	לזה	אמר,	הן	
אמת	שהקרבת,	אך	מעט,	וזהו	‘וחלב	זבחיך’,	הם	מבחר	הזבחים	שהם	תודה,	לא	
הרויתני	כי	מעט	היו.	אך	אדרבא	‘העבדתני	בחטאתיך	שעשית’,	ששפחה	תירש	
גבירתה,	שהשכינה	תריק	ותתן	השפע	והברכה	אל	השרים	החיצונים,	ולא	אל	

נשמות	ישראל	בניה”266.

קרבנות	שבאים	כדי	לכפר	על	האדם	מעונשי	שמים,	באים	במידת	הדין,	מבליטים	את	
קטנות	האדם	וחושפים	את	חטאיו	וחסרונותיו.	מה	שנעשה	בקרבן	היה	צריך	להיעשות	

באדם	המקריב,	הקרבן	בא	לכפר	עליו	ולאפשר	את	עמידתו	בפני	השכינה.

כי	 ה’	 צווה	 ובמעשה,	 ובדבור	 במחשבה	 נגמרים	 אדם	 בני	 שמעשי	 בעבור	 “כי	
כנגד	 בפיו	 ויתוודה	 המעשה,	 כנגד	 עליו	 ידיו	 יסמוך	 קרבן,	 יביא	 יחטא	 כאשר	
והכרעים	 והתאווה,	 כלי	המחשבה	 והכליות	שהם	 וישרוף	באש	הקרב	 הדבור,	
ויזרוק	הדם	על	המזבח	כנגד	 ורגליו	של	אדם	העושים	כל	מלאכתו,	 ידיו	 כנגד	
דמו	בנפשו,	כדי	שיחשוב	אדם	בעשותו	כל	אלה	כי	חטא	לאלהיו	בגופו	ובנפשו,	

וראוי	לו	שישפך	דמו	וישרף	גופו	לולא	חסד	הבורא	שלקח	ממנו	תמורה”267.	

אולם	השכינה	אינה	רוצה	להעמיק	את	שפלות	האדם,	אלא	לקרבו	אליה	ולרוממו.	זה	
נעשה	על	ידי	קרבנות	המבטאים	אהבה,	קרבה,	קשר	ונשיאת	חן.	דורון	הניתן	לשמים:	
ה	ֵריַח	ִניחֹוַח	ַלה’268.	אלה	מדגישים	את	כוונתו	הטובה	של	האדם	וממחישים	אותה	 “ִאּׁשֵ
במעשה	הטוב,	בנתינה,	בהקרבה	בפועל.	אבל	גם	קרבנו	של	האדם	החוטא	הוא	קרבן	
של	תשובה,	“כל	קרבן	לשון	קריבה	ואחדות”.	כל	מעשה	של	הקרבה,	הופך	את	הכניעה	

להתקרבות,	ואז	מכניסים	אותו	תחת	כנפי	השכינה	בחסד	מופלא.

265	כמו	שאמרו	ז"ל	בויקרא	רבה	פרשת	צו	)ט	א(,	על	זובח	תודה	יכבדני	שנקרא	זבח	של	תודה	כבוד.
266	אלשיך	תורת	משה	ויקרא	א'	ב-ט.

267	רמב"ן	ויקרא	א'	ט.
ויקרא	א'	ט	ועוד. 	268

	ָאֹנִכי	הּוא	ֹמֶחה	ְפָׁשֶעיָך	ְלַמֲעִני	.	
למעשה	 האדם	 היתפסות	 על	 הנבואית	 לביקורת	 ישעיהו	 הצטרף	 נבואתו	 בתחילת	
ִזְבֵחיֶכם	 ֹרב	 ִּלי	 ָלָּמה	 בשלילתם:	 לכת	 הרחיק	 ואף	 הקרבנות,	 וריבוי	 החיצוני	 הפולחן	
ֹיאַמר	ה’	ָׂשַבְעִּתי	ֹעלֹות	ֵאיִלים	ְוֵחֶלב	ְמִריִאים	ְוַדם	ָּפִרים	ּוְכָבִׂשים	ְוַעּתּוִדים	ֹלא	ָחָפְצִּתי	)א’	

יא(.	במקומם	צריך	לבוא	התיקון	המוסרי,	הפנימי	הרוחני.	

טֹוב	 ִמֶּזַבח	 ְׁשֹמַע	 ִהֵּנה	 ה’,	 ְּבקֹול	 ִּכְׁשֹמַע	 ּוְזָבִחים	 ְּבֹעלֹות	 ַלה’	 ַהֵחֶפץ	 ְׁשמּוֵאל:	 “ַוֹּיאֶמר	
ְלַהְקִׁשיב	ֵמֵחֶלב	ֵאיִלים"269.

ֶזַבח	ּוִמְנָחה	ֹלא	ָחַפְצָּת,	ָאְזַנִים	ָּכִריָת	ִּלי,	עֹוָלה	ַוֲחָטָאה	ֹלא	ָׁשָאְלָּת270.

ָבא	ָתבֹוא	ְוָקֶנה	ַהּטֹוב	ֵמֶאֶרץ	ֶמְרָחק,	ֹעלֹוֵתיֶכם	ֹלא	ְלָרצֹון	ְוִזְבֵחיֶכם	 ָלָּמה	ֶּזה	ִלי	ְלבֹוָנה	ִמּׁשְ
ֹלא	ָעְרבּו	ִלי271.	

הנקודה	עקרונית:	לקרבנות	אין	משמעות	עצמית,	רחמנא	ליבא	בעי,	השכינה	מבקשת	
את	נפש	האדם,	הקרבנות	הם	ביטוי	לכיסופיו.	ההתמקדות	הטכנית	והכמותית	בהם	

מטה	את	האדם	מן	העיקר:

ְיַסֵּפרּו”	)כא(,	והוא	עשה	את	ההפך:	“ְוֹלא	 ְּתִהָּלִתי	 ִלי	 ָיַצְרִּתי	 זּו	 תפקיד	העם	הוא:	“ַעם	
ְּבִמְנָחה	 ֶהֱעַבְדִּתיָך	 ֹלא	 הקרבנות:	 ביקשו	את	 לא	 השמים	 מן	 )כב(.	 ַיֲעֹקב”	 ָקָראָת	 ֹאִתי	
ְוֹלא	הֹוַגְעִּתיָך	ִּבְלבֹוָנה,	והאדם	הוגיע	בהם	את	השכינה:	“ֶהֱעַבְדַּתִני	ְּבַחֹּטאוֶתיָך	הֹוַגְעַּתִני	

ַּבֲעֹוֹנֶתיָך	)כד(.	

נוצר	כאן	נתק	עמוק	בין	העם	לאלוהיו,	והנביא	היה	אמור	להגיב	בנבואת	זעם	ואבדן.	
אלא	שבמקום	זאת	עשה	ישעיהו	תפנית	קוטבית	ואמר	דברי	ריצוי	ונחמה:	ָאֹנִכי	ָאֹנִכי	
הּוא	ֹמֶחה	ְפָׁשֶעיָך	ְלַמֲעִני	ְוַחֹּטאֶתיָך	ֹלא	ֶאְזֹּכר	)כה(.	לא	הקרבנות	מכפרים	על	ישראל,	
אלא	ה’.	ואף	על	פי	שגדולה	האכזבה	מן	העם,	הסליחה	האלוהית	תופיע,	ותאחה	את	

הקרע	–	ְלַמֲעִני.

“בכל	מה	שעשו	מאלו	הקרבנות	לא	היו	לו	לתועלתו	כלל,	כי	הוא	יתעלה	לא	
שקבל	 מה	 חלף	 עונותיהם	 מחילת	 להם	 שתגיע	 שיאמר	 עד	 מהם,	 דבר	 נהנה	
הוא	 מהם,	 יתברך	 אליו	 שהגיע	 מה	 אך	 הקרבנות,	 וממתנות	 מהעבודה	 מהם	
היגיעה	והלאות	בחטאתם	ובעונותם	בלי	שום	תועלת	והנאה	כלל.	ואם	תאמר:	
אם	כן	במה	הם	מתכפרים?	אמר:	‘אנכי	אנכי	הוא	מוחה	פשעיך	למעני’.	ומה	
נכבד	טעם	כפל	השם,	לומר:	אני	אני	הוא	שעשיתי,	לא	למען	שום	דבר	אחר	
שיחובר	אלי...	לא	היתה	שם	שום	תמורה,	לא	נעשה	כי	אם	למען	צדקי.	והנה	
פניך,	אבל	אם	 כדי	שלא	להלבין	 זכרתי	לא	אזכור	פרטם	עתה	 חטאתיך	אשר	

269	שמואל-א	ט"ו	כב.
270	תהילים	מ'	ז.
	ירמיהו	ו'	כ. 	271
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תרצה	אתה:	הזכירני	ונשפטה	יחד,	ספר	אתה	מה	שתרצה	מהם	למען	תצדק272.	

הסליחה	באה	במקום	שהיינו	מצפים	לעונש,	והיא	מגלה	את	הייחוד	האלוהי	המוחלט.	
החסד	האלוהי	אינו	כפוף	לחוק	כל	שהוא.	גם	לא	לנורמה	המוסרית	הבסיסית	של	שכר	

ועונש,	הוא	מעל	ומעבר	לטוב	ולרע	כאחד:

יחיד	 אחד	 הוא	 שהקב”ה	 שיאמין	 צריך	 ענינו,	 ומבין	 ביחוד	 המאמין	 “ואמנם	
ומיוחד,	שאין	לו	מונע	ומעכב	כלל	ועיקר	בשום	פנים	ובשום	צד,	אלא	הוא	לבדו	
מושל	בכל.	לא	מבעיא	שאין	רשות	נגדו	ח”ו,	אלא	הוא	עצמו	בורא	הטוב	והרע,	
כענין	הכתוב,	“יוצר	אור	ובורא	חושך	עושה	שלום	ובורא	רע,	אני	ה’	עושה	כל	
אלה”	)מ”ה	ז(;	שאין	אחר	תחתיו	שיהיה	לו	שליטה	בעולם…	וכל	סדרי	המשפט	
וכל	החוקים	אשר	חקק	-	כולם	תלויים	ברצונו,	ולא	שהוא	מוכרח	בהם	כלל.	
הנה	כשרוצה	-	משעבד	רצונו,	כביכול,	למעשי	בני	האדם,	כענין	ששנינו:	“והכל	
לפי	רוב	המעשה”273;	וכשהוא	רוצה	-	אינו	חושש	לכל	המעשים,	ומטיב	בטובו	
אע”פ	 	- אחון	 אשר	 את	 “וחנותי	 ע”ה:	 רבנו	 למשה	 שאמר	 וכמו	 שרוצה,	 למי	
שאינו	הגון”274.	וכבר	נאמר:	“אם	חטאת	מה	תפעל	בו	ורבו	פשעיך	מה	תעשה	
לו”275.	ואז	נאמר,	“יבוקש	את	עון	ישראל	ואיננו	וגו’	כי	אסלח	לאשר	אשאיר”276.	
וכן	נאמר:	“למעני	למעני	אעשה	לי	ואיך	יחל”	)מ”ח	יא(.	“אנכי	אנכי	הוא	מוחה	
פשעיך	למעני	וחטאתיך	לא	אזכור”.	וכן	נאמר:	“ומשתי	את	עון	הארץ	ההיא	ביום	
ימתין,	 לזכותנו	 ולא	 יפקוד,	 על	מעשינו	 לא	 כי	 בעניינו,	 נחמתנו	 זאת	 אחד”277.	
לאבותינו	 נשבע	 אשר	 השבועה	 מפני	 אלא	 ח”ו,	 יחליפינו	 מעשים	 מחסרון	 או	
והברית	אשר	כרת.	הנה	אפילו	אם	לא	יהיה	זכות	בישראל	-	כשיגיע	עת	מועד,	
יום	נסתם	בלבו,	הנה	על	כל	פנים	יושיענו	ודאי,	כי	אדון	כל	הוא,	ויכול	לעשות	

כן	כשהוא	רוצה”278.

	עקידת	יצחק	נ"ז. 	272
273	אבות	פ"ג	י"ט.

274	ברכות	ז'	א.
275	איוב	ל"ה	ו.
ירמיהו	נ'	כ. 	276
זכריה	ג'	ט. 	277

278	רמח"ל,	דעת	תבונות	ל"ו.	לכך	מכוון	כנראה	גם	המדרש	אשר	מבדיל	בין	העולם	הזה,	בו	שולט	הדין	
ישירות	מן	הבורא:	 ובין	העולם	הבא,	שבו	הכפרה	אינה	מותנית	בדבר,	אלא	באה	 והקרבן	מכפר,	
"אמר	להם	הקדוש-ברוך-הוא:	בעולם	הזה	נתכפר	להם	על-ידי	קרבנות,	ולעולם	הבא	אני	מוחל	
עונותיהם	שלא	בקרבן,	שנאמר:	אנכי	אנכי	הוא	מוחה	פשעיך	למעני	וחטאתיך	לא	אזכור"	תנחומא,	

שמיני.

	ָאִביָך	ָהִראׁשֹון	ָחָטא	.	6

ק: )כז( ָאִביָך ָהִראׁשֹון ָחָטא  ְצּדָ ה ְלַמַען ּתִ ר ַאּתָ ְפָטה ָיַחד ַסּפֵ ָ יֵרִני ִנּשׁ )כו( ַהְזּכִ

ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַיֲעקֹב  ַלֵחֶרם  ָנה  ְוֶאּתְ קֶֹדׁש  ֵרי  ׂשָ ל  ַוֲאַחּלֵ )כח(  ִבי:  עּו  ׁשְ ּפָ ּוְמִליֶציָך 

ְלִגּדּוִפים:
הפסוק	המסיים	את	הפרשה,	ַעם	זּו	ָיַצְרִּתי	ִלי	ְּתִהָּלִתי	ְיַסֵּפרּו	)מ”ג	כא(,	הוא	גם	כותרת	
מקדימה279	לתיאור	של	אכזבת	ה’	מבניו	וריחוקם	ממנו.	העמדת	המטרה	בראש	הפסקה,	
מבליטה	את	גודל	ההחמצה:	לא	זו	בלבד	שלא	סיפרו	את	תהילתי,	אלא	שרוקנו	מכל	
תוכן	את	הקרבן	שנועד	לבטא	קרבה	זו,	והפכוהו	לתועבה	מרחקת.	המדרש	תיאר	זאת	

במשל:

“אמר	רבי	לוי:	לעבדו	של	מלך	שעשה	סעודה	לחיילותיו	וזימן	כל	לגיונותיו	של	
מלך	ולרבו	לא	קרא,	אמר	לו	המלך:	הלואי	השוית	אותי	ככל	חיילותי,	כך	אמר	
הקדוש	ב”ה:	הלואי	עשאוני	בני	ככרזימין	הזה	שבא	באחרונה,	אלא,	ולא	אותי	

קראת	יעקב	כי	יגעת	בי	ישראל	)מ”ג	כב(”280.

הנבואה	מהלכת	בין	הטיפות,	היא	נמנעת	מלקטרג	על	העם,	אבל	אינה	יכולה	להתעלם	
ככל	 העונש.	 את	 עליהם	 ומביא	 שבשמים,	 לאביהם	 ישראל	 בין	 שמבדיל	 החטא	 מן	
שהחטא	יותר	גדול	כך	מתגלה	החסד	האלוהי	ששומר	על	העם	גם	בחורבנו	ואינו	עושה	

אותו	כלה.

באבות	 שם,	 בשורש,	 ההתחלה,	 בנקודת	 החטא	 את	 נועצת	 היא	 נמרצת.	 התוכחה	
האומה	נמצא	הפגם:	ָאִביָך	ָהִראׁשֹון	ָחָטא	ּוְמִליֶציָך	ָּפְׁשעּו	ִבי	)כז(.	

למי	מכוון	הנביא,	מיהו	ָאִביָך	ָהִראׁשֹון?

א.	אבי	האומה	הוא	אברהם.	במה	חטא?

יהושע	בתוכחתו	חזר	אף	הוא	אל	אבות	האומה,	אך	האשים	בזה	את	תרח:	ַוֹּיאֶמר	ְיהֹוֻׁשַע	
ֲאִבי	 ֶּתַרח	 ֲאבֹוֵתיֶכם	ֵמעֹוָלם	 ָיְׁשבּו	 ַהָּנָהר	 ְּבֵעֶבר	 ִיְׂשָרֵאל	 ֱאֹלֵהי	 ָאַמר	ה’	 ֹּכה	 ָהָעם:	 ָּכל	 ֶאל	

ַאְבָרָהם	ַוֲאִבי	ָנחֹור	ַוַּיַעְבדּו	ֱאֹלִהים	ֲאֵחִרים	)כ”ד	ב(281.	

אבותינו,	 היו	 זרה	 עבודה	 עובדי	 “מתחלה	 פסח:	 של	 בהגדה	 אומרים	 אנו	 ובעקבותיו	
ועכשיו	קרבנו	המקום	לעבודתו”.	

אמירה	קשה	מזו	מצאנו	אצל	יחזקאל:	“ָאִביְך	ָהֱאֹמִרי	ְוִאֵּמְך	ִחִּתית”282.	“וזה	ודאי	גנות	

	וכך	היא	גם	מופיעה	כהפטרת	פ'	ויקרא. 	279
280	אסתר	רבה	ג'	ד'.

ולא	כדברי	רשי:	"במה	אדע	כי	אירשנה". 	281
282	יחזקאל	ט"ז	ג.
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וכדי	בזיון	וקצף	לבזותן	מעיקר	מולדתן”283.	הדברים	גם	מוזרים,	שהרי	אין	הם	אמת	ויש	
בהם	חילול	זכרם	המקודש	של	אבות	האומה.

והרי	כך	יש	לתאר	את	תולדות	אברהם:	

“לא	היה	לו	מלמד	ולא	מודיע	דבר	אלא	מושקע	באור	כשדים	בין	עובדי	כוכבים	
הטפשים	ואביו	ואמו	וכל	העם	עובדי	כוכבים	והוא	עובד	עמהם...	ובן	ארבעים	

שנה	הכיר	אברהם	את	בוראו”284.	

חכמים	אכן	התקשו	לקבל	פגיעה	כזו	באבות:	

“תניא:	מעשה	באדם	אחד	שהיה	קורא	למעלה	מרבי	אליעזר:	ֶּבן	ָאָדם	הֹוַדע	ֶאת	
ּוֹמְלֹדַתִיְך	 ְמֹכֹרַתִיְך	 ם	 ִלירּוָׁשלִַ ה’	 ֲאֹדָני	 ָאַמר	 ֹּכה	 ְוָאַמְרָּת	 ּתֹוֲעֹבֶתיָה.	 ֶאת	 ְירּוָׁשַלם	
בודק	בתועבות	 לו:	עד	שאתה	 ִחִּתית.	אמר	 ְוִאֵּמְך	 ָהֱאֹמִרי	 ָאִביְך	 ַהְּכַנֲעִני	 ֵמֶאֶרץ	

ירושלים,	צא	ובדוק	בתועבות	אמך.	בדקו	אחריו	ומצאו	בו	שמץ	פסול”285.

צורך	השעה	הביא	את	ישעיהו	ויחזקאל	לבקר	את	העם	בחריפות,	והם	עשו	את	מלאכתם	
נאמנה.	אך	אין	זאת	אומרת	שיש	לנפנף	בדבריהם	לדורות	ולהשמיעם	בציבור,	דיינו	אם	

ייקראו	בדבריהם	בצנעה.

ב.	אפשר,	שלא	כוונו	כלל	אל	אברהם,	יצחק	ויעקב,	אבות	האומה,	אלא	לאדם	הראשון,	
הוא	‘אביך	הראשון’.	וכוונתם	שהאדם	מוטבע	בחטא:	“כי	יצר	לב	האדם	רע	מנעוריו”286.	

ג.	או	שיש	לאחר	את	הדברים,	ולכוונם	לשאול	ולירבעם,	המלכים	הראשונים	שבחרו	
ישראל	לעצמם287.	

ד.	הנביאים	דיברו	אל	אנשי	דורם,	וכוונתם	לומר:	“במעשיך	אתה	דומה	לתרבות	ארץ	
כנען,	כאילו	נולדת	ושכנת	שם,	וכאילו	אביך	האמרי	ואמך	חתית	שעשית	כמעשיהם”288.

גם	בהגדה	הדברים	נאמרו	במגמה	חיובית:	

“בעל	הגדה	סידר	לספר	בזמן	גאולתינו,	בכדי	שלא	יאמר	אדם	הואיל	והרעותי	
את	מעשי	עד	הנה,	אין	לי	תקנה	להתקרב	אל	ה’,	אלא	אדרבה	יתחזק	האדם	על	
כל	פנים	לשוב	מהיום.	ויאמר	בלבו:	הלא	מתחלה	עובדי	עבודה	זרה	היו	אבותינו	

ואף	על	פי	כן	קרבנו	המקום	לעבודתו”289.	

283	לבוש	או"ח	תצ"ג.
284	רמב"ם	עבודת	כוכבים	א'	ג'.	במדרש	בראשית	רבה	ס"ד:	"בן	מ"ח	שנה	הכיר	אברהם	את	בוראו".	

285	מגילה	כ"ה	ב.
286	בראשית	ח'	כא.

287	ראב"ע.
288	רד"ק.

289	המגיד	מקוזניץ,	עבודת	ישראל,	ההגדה.

ז(	ַאף	ִיְפַעל	ֵאל	ַוִּיְׁשָּתחּו
י בֹו: )ב( ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה  ַחְרּתִ ָרֵאל ּבָ י ְוִיׂשְ ַמע ַיֲעקֹב ַעְבּדִ ה ׁשְ פרק מ"ד )א( ְוַעּתָ

ק  י ֶאּצָ י בֹו: )ג( ּכִ ַחְרּתִ רּון ּבָ י ַיֲעקֹב ִויׁשֻ יָרא ַעְבּדִ ֶטן ַיְעְזֶרּךָ ַאל ּתִ ָך ְויֶֹצְרָך ִמּבֶ עֹׂשֶ

ּוִבְרָכִתי ַעל ֶצֱאָצֶאיָך:  ַזְרֶעָך  ה ֶאּצֹק רּוִחי ַעל  ׁשָ ַיּבָ ַמִים ַעל ָצֵמא ְונֹוְזִלים ַעל 

ְוֶזה  ָאִני  ַליהָֹוה  יֹאַמר  ֶזה  )ה(  ָמִים:  ִיְבֵלי  ַעל  ֲעָרִבים  ּכַ ָחִציר  ֵבין  ּבְ ְוָצְמחּו  )ד( 

ה: ָרֵאל ְיַכּנֶ ם ִיׂשְ ם ַיֲעקֹב ְוֶזה ִיְכּתֹב ָידֹו ַליהָֹוה ּוְבׁשֵ ִיְקָרא ְבׁשֵ

ּוְבֵׁשם	ִיְׂשָרֵאל	ְיַכֶּנה	.	
הנבואה	עוברת	ביעף	מתיאור	הבגידה	והשבר	היישר	אל	התיקון	)בפרק	מ”ד(,	הקדוש	
ברוך	הוא	ימחל	על	פשעי	העם,	ועוד	ישרה	עליהם	מרוחו.	ההשראה	השמיימית	תבוא	
משמים	בדומה	למים	המחיים	את	העולם	ואת	הצומח	בו:	ִּכי	ֶאָּצק	ַמִים	ַעל	ָצֵמא	ְונֹוְזִלים	
ַעל	ַיָּבָׁשה	ֶאֹּצק	רּוִחי	ַעל	ַזְרֶעָך	ּוִבְרָכִתי	ַעל	ֶצֱאָצֶאיָך.	ְוָצְמחּו	ְּבֵבין	ָחִציר	ַּכֲעָרִבים	ַעל	ִיְבֵלי	ָמִים	
)ג-ד(.	אין	צורך	בתיווך	הקרבנות	ובדם	כדי	שתשרה	עליהם	רוח	הנבואה	ותחייה	אותם.	

העם	יתקרב	אל	ה’,	אך	ישנם	כמה	רמות	של	הזדהות	וקרבה:	ֶזה	ֹיאַמר	ַלה’	ָאִני,	ְוֶזה	ִיְקָרא	
ְבֵׁשם	ַיֲעֹקב,	ְוֶזה	ִיְכֹּתב	ָידֹו	ַלה’,	ּוְבֵׁשם	ִיְׂשָרֵאל	ְיַכֶּנה	)ה(.	אפשר	לראות	ברשימה	זו	רצף	של	
דרגות,	התפתחות	המצטרפת	יחד:	כל	העם	ֹיאַמר	ַלה’	ָאִני,	ִיְקָרא	ְבֵׁשם	ַיֲעֹקב,	ִיְכֹּתב	ָידֹו	
ַלה’,	ּוְבֵׁשם	ִיְׂשָרֵאל	ְיַכֶּנה	)ה(.	הקשר	מתפתח	מן	הדיבור	אל	ההכרזה	הפומבית:	יאמר,	
יקרא,	ומשם	אל	המעשה:	יכתוב,	יכנה.	ִיְכֹּתב	ָידֹו	ַלה’,	הוא	סוג	של	סימון	וכתיבה	על	היד,	
כעין	שעשו	לעבדים.	וכמו	שיעשה	הקדוש	ברוך	הוא	לישראל:	ֵהן	ַעל	ַּכַּפִים	ַחֹּקִתיְך	)מ”ט	

טז(,	וכעין	קשירת	אות	כמו	התפילין.	ויכנה	משמעו	ששמו	יקרא	בשם	קונו.

חכמים	ראו	בכתוב	הבחנה	בין	כיתות	ודרגות	שונות290.	

חוטאים	 גם	 ומרוממים,	אלא	 נבחרים	 צדיקים	 רק	 לא	 כל	העם,	 כוללת	את	 הרשימה	
החוזרים	בתשובה	וגרים:	“לפי	שבעולם	הזה	שכינה	נגלית	על	יחידים,	אבל	לעולם	הבא	
מה	כתיב?	“וראו	כל	בשר	כי	פי	ה’	דבר”)מ’	ה(”291.	יש	בהם	מי	שקורא	בשם	ה’	באופן	
מפורש,	ויש	מי	שאינו	עושה	זאת	אבל	הוא	חלק	מן	העם,	ואף	זה	בכינויו	הפחות	‘יעקב’,	

290	המדרשים	מדרגים	את	הדרגות	המופיעות	בפסוק	באופנים	שונים:	ליי'	אני,	ואל	יתערב	בי	חטא,	
וזה	יקרא	בשם	יעקב,	אלו	גרי	צדק,	וזה	יכתוב	ידו	ליי',	אלו	בעלי	תשובה,	ובשם	ישראל	יכנה,	אלו	
יראי	שמים	)מכילתא	דר'	ישמעאל,	משפטים	י"ח(.	זה	יאמר	לה'	אני	אלו	צדיקים	גמורים.	וזה	יקרא	
בשם	יעקב	אלו	קטנים	בני	רשעה.	וזה	יכתוב	ידו	לה'	אלו	רשעים	שפירשו	מדרכיהם	וחזרו	בהם	ועשו	

תשובה.	ובשם	ישראל	יכנה	אלו	גרי	אמת	)אבות	דר'	נתן	נוסח	א	ל'(.
291	ילקוט	שמעוני	ויקרא	א'.
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יש	מי	שכותב	את	ידו	לה’292,	ויש	מי	שנקרא	בשם	ישראל,	השם	המבטא	את	ישרותם	
וגדולתם.

אך	יש	מי	שראה	בסוג	הזה	את	הנחות	ביותר,	אלה	שנותר	להם	מן	היהדות	רק	שמם	
ישראל:	

ִיְקָרא	 ְוֶזה	 ָאִני	 ‘ֶזה	ֹיאַמר	ַלה’	 “עיקר	היהדות	בקריאת	שם	ישראל,	כמו	שנאמר	
זו	 ְיַכֶּנה",	שלא	יהיה	לו	רק	מעלה	 ִיְׂשָרֵאל	 ּוְבֵׁשם	 ָידֹו	ַלה’	 ִיְכֹּתב	 ְוֶזה	 ַיֲעֹקב	 ְבֵׁשם	
לו”,	 הנח	 	- “חבור	אפרים	עצבים	 נאמר	 זה	 ועל	 די...	 	- ישראל	 שמכונה	בשם	

שהם	בחיבור	אומה	אחת,	ולא	נתפרדו	להתחבר	עם	הגוים	להיות	בכללם”293.

ונשארה	 ודתי,	 יהודי	 יהודים	שחסרים	כל	מאפיין	 ומכאן	המסקנה	החריפה:	שאפילו	
לקשור	 לבדה,	 זו	 חיים	 נקודת	 יכולה	 ישראל,	 כבני	 העצמית	 הגדרתם	 עצם	 רק	 להם	

אותם	ולחבר	את	נפשם	עמוק	אל	גורל	האומה	ואפילו	אל	תורתה.

דבר	מוחש	וגלוי	לעינים,	כי	אור	הצדק	הפנימי,	היושר	הכללי	והאהבה	הלאומית	
הטהורה	ברשפיה	רשפי	אש	נתרבה	ונתעלה	בלב	הדור	הצעיר,	במעולה	שבו.	
על	כן	אף	על	פי	שאין	לו	עדיין	בפועל	מאומה...	עד	מהרה	יגלה	ויראה	לפנינו	
הודו	והדרו	של	דור	בנינו	אלה.	אהבתם	העזה	של	הבנים	היקרים	לעמנו	ולארץ	
קדשנו,	תופיע	ותאיר	ג”כ,	כשתתפרש	ותתרומם	ותמלא	הכרה	ורגש	אמת,	על	
אהבת	דודנו	רוענו	רועה	ישראל,	אלהי	עולם,	צור	יעקב	“אמצאך	בשוק	אשקך	
גם	לא	יבוזו	לי”,	ואהבת	תורת	חיים.	זאת	אות	הברית,	לארץ	חיים	ולעם	סגולה,	
“זה	יאמר	לד’	אני,	וזה	יקרא	בשם	יעקב,	וזה	יכתב	ידו	לד’	ובשם	ישראל	יכנה”.	
לא	יבוש	עוד	להקרא	בשם	זה	נגד	כל	העולם	הגדול	והנאור,	כי	יכיר	את	העז	

ואת	האמת	שבו294.

ֲאִני	ִראׁשֹון	ַוֲאִני	ַאֲחרֹון.	2

ָרֵאל ְוֹגֲאלֹו ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון  )ו( ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ֶמֶלְך ִיׂשְ

ַעם  ִמּשֹּוִמי  ִלי  ְוַיְעְרֶכָה  יֶדָה  ְוַיּגִ ִיְקָרא  ָכמֹוִני  ּוִמי  )ז(  ֱאלִֹהים:  ֵאין  ְלָעַדי  ּוִמּבַ

ְרהּו ֲהלֹא ֵמָאז  ְפֲחדּו ְוַאל ּתִ ידּו ָלמֹו: )ח( ַאל ּתִ בֹאָנה ַיּגִ ר ּתָ עֹוָלם ְואִֹתּיֹות ַוֲאׁשֶ

י: )ט(  ל ָיָדְעּתִ ְלָעַדי ְוֵאין צּור ּבַ ם ֵעָדי ֲהֵיׁש ֱאלֹוּהַ ִמּבַ י ְוַאּתֶ ְדּתִ יָך ְוִהּגַ ַמְעּתִ ִהׁשְ

ל ִיְראּו ּוַבל ֵיְדעּו  ה ּבַ ל יֹוִעילּו ְוֵעֵדיֶהם ֵהּמָ ם ּתֹהּו ַוֲחמּוֵדיֶהם ּבַ ּלָ ּכֻ יְֹצֵרי ֶפֶסל 

292	כמו	בהנחת	תפילין.
293	צדקת-הצדיק	נ"ד,	מכתב-יד.

	הרב	קוק,	מאמר	'הדור'. 	294

ְלַמַען ֵיבֹׁשּו:

הפסוק	פותח	בהכרזה	על	ייחוד	ה’:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	)מ”ד	ו(,	וכורך	ומחבר	אותה	מיד	עם	
הקשר	הלאומי:	ֹּכה	ָאַמר	ה’,	ֶמֶלְך	ִיְׂשָרֵאל	ְוֹגֲאלֹו,	ה’	ְצָבאֹות,	הבורא	נקרא	על	שם	בניו,	
ֶמֶלְך	ִיְׂשָרֵאל	ְוֹגֲאלֹו295.	כך	נפתחת	פרשת	שמע,	בה	אנו	מקבלים	עול	מלכות	שמים	יום	

יום,	בהתכנסות	פנימה	אל	תוך	ישראל:	“ְׁשַמע	ִיְׂשָרֵאל,	ה’	ֱאֹלֵהינּו,	ה’	ֶאָחד”.	

אך	באופן	חד	עובר	הפסוק	מיד	לאמירה	אוניברסאלית,	ומסיים	בתפיסה	כלל	עולמית:	
“ֲאִני	ִראׁשֹון	ַוֲאִני	ַאֲחרֹון	ּוִמַּבְלָעַדי	ֵאין	ֱאֹלִהים”.	גאולת	ישראל	אינה	פתרון	לבעיותיהם	
ה’	 בשורת	 את	 להביא	 תפקידם	 העולם.	 גאולת	 של	 מהלך	 אלא	 בלבד,	 ישראל	 של	

לאנושות	כולה.	ישראל	נקראים	על	שמו	של	הבורא	והוא	נקרא	על	שמם:

“ומי	משתבח	קודשא	בריך	הוא	בשבחייהו	דישראל?	אין,	דכתיב	את	ה’	האמרת	
היום,	)וכתיב(	וה’	האמירך	היום.	אמר	להם	הקדוש	ברוך	הוא	לישראל:	אתם	
אתם	 בעולם.	 אחת	 חטיבה	 אתכם	 אעשה	 ואני	 בעולם	 אחת	 חטיבה	 עשיתוני	
ואני	 אחד,	 ה’	 אלהינו	 ה’	 ישראל	 שמע	 בעולם,שנאמר:	 אחת	 חטיבה	 עשיתוני	
אעשה	אתכם	חטיבה	אחת	בעולם,	שנאמר:	ומי	כעמך	ישראל	גוי	אחד	בארץ”296.

שני	המוקדים	הללו,	הלאומי	והכללי,	עומדים	במרכזו	של	ראש	השנה,	שהוא	יום	של	
דו-סיטריים,	 סבבים	 בשני	 בתפילה	 נעשה	 הדבר	 שמים.	 מלכות	 על	 עדות	 ‘מלכויות’,	

המתחילים	באימה,	פחד	וכבוד,	ומסיימים	בשמחה:

א.	מתחילים	במלכות	ה’	בעולם	כולו:	ּוְבֵכן	ֵּתן	ַּפְחְּדָך	ה’	ֱאֹלֵהינּו	ַעל	ָּכל	ַמֲעֶׂשיָך.	ְוֵאיָמְתָך	
ֻּכָלם	 ְוֵיָעׂשּו	 ַהְּברּוִאים.	 ָּכל	 ְלָפֶניָך	 ְוִיְׁשַּתֲחוּו	 ַהַּמֲעִׂשים.	 ָּכל	 ְוִייָראּוָך	 ָּבָראָת.	 ּׁשֶ ַמה	 ָּכל	 ַעל	
ֲאֻגָּדה	ֶאָחת	ַלֲעׂשֹות	ְרצֹוְנָך	ְּבֵלָבב	ָׁשֵלם.	וממשיכים	בהופעת	השכינה	בישראל:	ּוְבֵכן	ֵּתן	
ָּכבֹוד	ה’	ְלַעֶּמָך.	ְּתִהָּלה	ִליֵרֶאיָך.	ְוִתְקָוה	טֹוָבה	ְלדֹוְרֶׁשיָך.	ּוִפְתחֹון	ֶּפה	ַלְמַיֲחִלים	ָלְך.	ִׂשְמָחה	
ִּבְמֵהָרה	 ְמִׁשיֶחָך.	 ִיַׁשי	 ְלֶבן	 ֵנר	 ַוֲעִריַכת	 ַעְבֶּדָך.	 ְלָדִוד	 ֶקֶרן	 ּוְצִמיַחת	 ְלִעיֶרָך.	 ְוָׂשׂשֹון	 ְלַאְרֶצָך	

ְּבָיֵמינּו.

ַיֲעֹלזּו.	 ִויָׁשִרים	 ְוִיְׂשָמחּו	 ִיְראּו	 ַצִּדיִקים	 ּוְבֵכן	 בישראל:	 ההתגלות	 בשמחת	 מתחילים	 ב.	
ֻּכָּלּה	 ָהִרְׁשָעה	 ְוָכל	 ִּפיָה	 ְועֹוָלָתּה	ִּתְקָּפץ	 ָיִגילּו.	כילוי	הרשעה	מן	העולם:	 ְּבִרָּנה	 ַוֲחִסיִדים	
ְוִתְמֹלְך	 עולמים:	 במלכות	 ומסיימים	 ָהָאֶרץ.	 ִמן	 ָזדֹון	 ֶמְמֶׁשֶלת	 ַתֲעִביר	 ִּכי	 ִּתְכֶלה	 ְּכָעָׁשן	
ַאָּתה	הּוא	ה’	ֱאֹלֵהינּו	ְמֵהָרה	ְלַבֶּדָך	ַעל	ָּכל	ַמֲעֶׂשיָך.	ְּבַהר	ִצּיֹון	ִמְׁשַּכן	ְּכבֹוֶדָך.	ּוִבירּוָׁשַלִים	ִעיר	

ָקְדֶׁשָך.	ַּכָּכתּוב	ְּבִדְבֵרי	ָקְדֶׁשָך.	ִיְמֹלְך	ה’	ְלעֹוָלם	ֱאֹלַהִיְך	ִצּיֹון	ְלֹדר	ָוֹדר	ַהְללּוָיּה.

להעמיק	 לדייק,	 מבקשים	 אם	 )ו(.	 ֱאֹלִהים”	 ֵאין	 ּוִמַּבְלָעַדי	 ַאֲחרֹון	 ַוֲאִני	 ִראׁשֹון	 “ֲאִני	
ולהגדיר	את	הדברים	באופן	פילוסופי,	צריך	לשלול	מן	הבורא	כל	הגשמה	ולא	לייחס	
לו	לא	ראשית	ולא	אחרית	)ראה	לעיל	מ”א	ד(.	אולם	הנביא	מבטא	יחס	ישיר	אל	קונו,	

"ג'	דרגין	אינון	מתקשרן	דא	בדא,	קב"ה,	אורייתא	וישראל"	זוהר	ח"ג	ע"ג	א.	 	295
	ברכות	ו'	א. 	296
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ומשתמש	בכינוי	פשטני,	חיובי,	מגובש	וחד	של	התפיסה	הדתית.	

באמונת	הייחוד,	“ה’	אחד”	ו”אין	עוד”,	אינן	מליצות,	אלא	עיקרון	מוחלט:	ִמַּבְלָעַדי	ֵאין	
בעולם	 שאין	 להפנים	 ה’	 מבלעדי	 אחר	 כוח	 כל	 מציאות	 לשלול	 המאמין	 על	 ֱאֹלִהים,	
אלא	כוחו	לבדו,	והכל	תלוי	בו.	ואף	על	פי	שהבורא	מסתתר	ונותן	לעולם	להתנהל	על	
ידי	כוחות	הטבע,	אלה	באים	ממנו	וכפופים	למרותו.	רמה	זו	של	אמונה	וביטחון	של	
האדם	בקונו,	הופכת	את	כל	הנעשה	בעולם	מכשיר	להשלמת	רצונו	העליון,	ומזמינה	

את	ההשגחה	להתערב	בכל	רגע	ולשנות	את	פני	הדברים:

יחיד	 אחד	 הוא	 שהקב”ה	 שיאמין	 צריך	 ענינו,	 ומבין	 ביחוד	 המאמין	 “אמנם	
ומיוחד,	שאין	לו	מונע	ומעכב	כלל	ועיקר	בשום	פנים	ובשום	צד,	אלא	הוא	לבדו	
מושל	בכל.	לא	מבעיא	שאין	רשות	נגדו	ח”ו,	אלא	הוא	עצמו	בורא	הטוב	והרע,	
כענין	הכתוב:	“יוצר	אור	ובורא	חושך	עושה	שלום	ובורא	רע,	אני	ה’	עושה	כל	
אלה”	)מ”ה	ז(;	שאין	אחר	תחתיו	שיהיה	לו	שליטה	בעולם,	דהיינו	שאין	שום	
שר	ולא	שום	כח	שני,	כמו	שחשבו	עובדי	עבודה	זרה.	ולא	עוד,	אלא	שהוא	לבדו	
משגיח	על	כל	בריותיו	השגחה	פרטית,	ואין	שום	דבר	נולד	בעולמו	אלא	מרצונו	
ומידו,	ולא	במקרה,	ולא	בטבע,	ולא	במזל;	אלא	הוא	השופט	כל	הארץ	וכל	אשר	
שבכל	 המדרגות	 כל	 סוף	 עד	 ובתחתונים,	 בעליונים	 יעשה	 אשר	 כל	 וגוזר	 בה,	

הבריאה	כולה”1.

ְלִפְסלֹו	ִיְסָּגד.	3

ה  ים ֵהּמָ ל ֲחֵבָריו ֵיבֹׁשּו ְוָחָרׁשִ י הֹוִעיל: )יא( ֵהן ּכָ )י( ִמי ָיַצר ֵאל ּוֶפֶסל ָנָסְך ְלִבְלּתִ

ּוָפַעל  ַמֲעָצד  ְרֶזל  ּבַ ָחַרׁש  )יב(  ָיַחד:  ֵיבֹׁשּו  ִיְפֲחדּו  ַיֲעמֹדּו  ם  ֻכּלָ צּו  ִיְתַקּבְ ֵמָאָדם 

ָתה ַמִים  ם ָרֵעב וֵאין ּכַֹח לֹא ׁשָ ְזרֹוַע ּכֹחֹו ּגַ ֵרהּו ַוִּיְפָעֵלהּו ּבִ בֹות ִיּצְ ּקָ ָחם ּוַבּמַ ּפֶ ּבַ

חּוָגה  ּוַבּמְ ְקֻצעֹות  ּמַ ּבַ הּו  ַיֲעׂשֵ ֶרד  ַבּשֶׂ ְיָתֲאֵרהּו  ָקו  ָנָטה  ָחַרׁש ֵעִצים  )יג(  ַוִּייָעף: 

לֹו  ִלְכָרת  )יד(  ִית:  ּבָ ֶבת  ָלׁשֶ ָאָדם  ִתְפֶאֶרת  ּכְ ִאיׁש  ַתְבִנית  ּכְ הּו  ַוַּיֲעׂשֵ ְיָתֳאֵרהּו 

ל: )טו( ְוָהָיה  ם ְיַגּדֵ ֲעֵצי ָיַער ָנַטע אֶֹרן ְוֶגׁשֶ ץ לֹו ּבַ ְרָזה ְוַאּלֹון ַוְיַאּמֶ ח ּתִ ֲאָרִזים ַוִּיּקַ

חּו  ּתָ ַוִּיׁשְ ֵאל  ִיְפַעל  ַאף  ָלֶחם  ְוָאָפה  יק  ַיּשִׂ ַאף  ַוָּיָחם  ֵמֶהם  ח  ַוִּיּקַ ְלָבֵער  ְלָאָדם 

ִיְצֶלה  יֹאֵכל  ר  ׂשָ ּבָ ֶחְציֹו  ַעל  ֵאׁש  מֹו  ּבְ ַרף  ׂשָ ֶחְציֹו  ָלמֹו:)טז(  ד  ַוִּיְסּגָ ֶפֶסל  הּו  ָעׂשָ

ה  ֵאִריתֹו ְלֵאל ָעׂשָ ע ַאף ָיחֹם ְויֹאַמר ֶהָאח ַחּמֹוִתי ָרִאיִתי אּור: )יז( ּוׁשְ ּבָ ָצִלי ְוִיׂשְ

ה:  י ֵאִלי ָאּתָ יֵלִני ּכִ ל ֵאָליו ְויֹאַמר ַהּצִ ּלֵ חּו ְוִיְתּפַ ּתַ ד לֹו\{ ְוִיׁשְ וד \}ִיְסּגָ ְלִפְסלֹו ִיְסּגָ

	דעת	תבונות	א'	ל"ו. 	1

יב  יל ִלּבָֹתם: )יט( ְולֹא ָיׁשִ ּכִ י ַטח ֵמְראֹות ֵעיֵניֶהם ֵמַהׂשְ )יח( לֹא ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו ּכִ

ְוַאף ָאִפיִתי ַעל  י ְבמֹו ֵאׁש  ַרְפּתִ ׂשָ ֶאל ִלּבֹו ְולֹא ַדַעת ְולֹא ְתבּוָנה ֵלאמֹר ֶחְציֹו 

ה ְלבּול ֵעץ ֶאְסּגֹוד: )כ(  ְוִיְתרֹו ְלתֹוֵעָבה ֶאֱעׂשֶ ְואֵֹכל  ר  ָחָליו ֶלֶחם ֶאְצֶלה ָבׂשָ ּגֶ

יִמיִני: ֶקר ּבִ יל ֶאת ַנְפׁשֹו ְולֹא יֹאַמר ֲהלֹוא ׁשֶ הּו ְולֹא ַיּצִ רֶֹעה ֵאֶפר ֵלב הּוַתל ִהּטָ

ישעיהו	עמד	בראש	הנביאים	שנלחמו	בעבודה	הזרה	)ראה	גם	מ”ו	‘ליצנותא	דעבודה	
שטחית,	 כאמונה	 אותה	 תיאר	 ולעובדיה.	 לה	 לעגני	 סאטירי	 תיאור	 פיתח	 הוא	 זרה’(.	

פשטנית	ופרימיטיבית,	המייחסת	כוח	ממשי	לעץ	ואבן2.	

ישראל	ואומות	העולם	הם	היפוך	קוטבי:	הללו	בנים	למקום,	ואלה	עובדי	עבודה	זרה.	
ובורא	את	 ליוצר,	 הנוכרי	 עושה	עצמו	 וכבורא,	 כיוצר	 ה’	 הרואים	את	 לישראל	 בניגוד	
הפסל:	ַאף	ִיְפַעל	ֵאל	ַוִּיְׁשָּתחּו	)טו(.	הנביא	תובע	מן	האדם	לבחור:	‘מי	יצר	את	מי’,	האדם	
זּו	 “ַעם	 את	האלוהים	או	אלוהים	את	האדם?	ואם	הוא	הבורא,	אזי	האדם	מחויב	לו:	
ָיַצְרִּתי	ִלי	ְּתִהָּלִתי	ְיַסֵּפרּו”,	“ִּכי	ַעְבִּדי	ָאָּתה	ְיַצְרִּתיָך	ֶעֶבד	ִלי	ַאָּתה	ִיְׂשָרֵאל	ֹלא	ִתָּנֵׁשִני”	)כא(.	

זה	 הנביא	את	משל	העץ	החרוך.	 זרה,	מעמיד	 עבודה	 לעובדי	 א.	במרכז	הלעג	השנון	
תיאור	קרוב	מחיי	הבית	והאיכר,	המעיד	על	אפסות	האלילות	ועובדיה:	ְוֹלא	ָיִׁשיב	ֶאל	
ִלּבֹו	ְוֹלא	ַדַעת	ְוֹלא	ְתבּוָנה	ֵלאֹמר,	ֶחְציֹו	ָׂשַרְפִּתי	ְבמֹו	ֵאׁש	ְוַאף	ָאִפיִתי	ַעל	ֶּגָחָליו	ֶלֶחם	ֶאְצֶלה	
ָבָׂשר	ְוֹאֵכל,	ְוִיְתרֹו	ְלתֹוֵעָבה	ֶאֱעֶׂשה	ְלבּול	ֵעץ	ֶאְסּגֹוד	)יט(.	הנביא	משווה	בלגלוג	את	יחס	
עובדי	האלילים	לשני	חלקי	העץ,	את	זה	שרפו	וצלו	עליו	בשר,	ולזה	הם	סוגדים.	החלק	

שנשרף	מורה	שגם	החלק	שהפך	אליל	אינו	אלא	עץ	יבש,	ואין	לו	שום	כוח	וממשות.	

ב.	הנביא	כולל	בתיאור	הלעגני	הזה	גם	אמירה	מהותית	על	העבודה	הזרה.	שני	השימושים	
ההפוכים	בעץ	מטרתם	אחת:	להפיק	ממנו	את	רצון	האדם	ותועלתו.	כשם	שהם	נהנים	
מן	העץ	עליו	הם	צולים,	כך	הם	מבקשים	ליהנות	מן	העץ	לפניו	הם	משתחווים.	כך	וכך	
הם	עובדים	בעצם	רק	את	עצמם.	האדם	מקריב	לפני	האלים,	כאשר	כוונתו	לרצות	אותם	
ולתמרן	אותם	שלא	יפריעו	לתכניותיו	ומעשיו.	זה	הפוך	מעבודת	ה’,	בה	נתבע	האדם	לבטל	

את	עצמו	ואת	רצונותיו	לרצון	גבוה,	להיות	כלי	שרת	בידי	ההשגחה,	‘אין	עוד	מלבדו’.	

ג.	ואולי	מכוון	הנביא	גם	לנקודה	נוספת.	האיש	עושה	את	אלילו	מן	השארית	החרוכה: 
ּוְׁשֵאִריתֹו	ְלֵאל	ָעָׂשה	)יז(.	העץ	החרוך	לא	יצלח	למלאכה,	אפילו	לא	לעשיית	צלם.	העץ	

ביותר,	 קשה	 התמודדות	 הזרה	 העבודה	 בפיתוי	 וראו	 לעניין,	 יותר	 מורכבות	 פנים	 הציגו	 חכמים	 	2
שגדולים	וחכמים	נמשכו	אחריו:	רב	אשי	אוקי	אשלשה	מלכים.	אמר:	למחר	נפתח	בחברין.	אתא	
מנשה	איתחזי	ליה	בחלמיה.	אמר:	חברך	וחבירי	דאבוך	קרית	לן?	מהיכא	בעית	למישרא	המוציא?	
אמר	ליה:	לא	ידענא.	אמר	ליה:	מהיכא	דבעית	למישרא	המוציא	לא	גמירת	וחברך	קרית	לן?	אמר	
ליה:	אגמריה	לי,	ולמחר	דרישנא	ליה	משמך	בפירקא.	אמר	ליה:	מהיכא	דקרים	בישולא.	אמר	ליה:	
מאחר	דחכימתו	כולי	האי,	מאי	טעמא	קא	פלחיתו	לעבודת	כוכבים?	אמר	ליה:	אי	הות	התם	הות	
נקיטנא	בשיפולי	גלימא,	ורהטת	אבתראי.	למחר	אמר	להו	לרבנן:	נפתח	ברבוותא	)סנהדרין	ק"ב	ב(.
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החרוך	הוא	גם	משל	לאדם	היוצר	עצמו:	ְּכמֹוֶהם	ִיְהיּו	ֹעֵׂשיֶהם	ֹּכל	ֲאֶׁשר	ֹּבֵטַח	ָּבֶהם3.	אין	
זו	רק	אזהרה	שהבוטח	בשקר	לא	ייענה,	אלא	גם	השוואה	גמורה.	אם	האדם	יוצר	לו	אל,	
הוא	מקטין	אותו	ובוראו	בדמותו	וצלמו,	סובל	מכל	חסרונותיו	וקטנותו4.	וגם	להפך,	מי	
שסוגד	למעשה	ידיו	מציב	לעצמו	אידיאלים	ארציים,	ערכיו	כה	נמוכים,	שלעולם	לא	

יצליח	להתרומם	משפלותו.	

ּדֹוִדי	 ִׁשיַרת	 ִליִדיִדי	 ָּנא	 ָאִׁשיָרה	 ידי	ישעיהו	לגפן	שורק:	 ירושלים	נמשלו	על	 ד.	תושבי	
ְלַכְרמֹו	ֶּכֶרם	ָהָיה	ִליִדיִדי	ְּבֶקֶרן	ֶּבן	ָׁשֶמן	)ה’	א(.	ויחזקאל	השווה	אותם	לעץ	החרוך5.	הגפן	
זמורותיה	דקות,	חלשות	ועקומות,	היא	נתמכת,	מטפסת	ומודלית	על	גבי	כלונסאות	
מוצקים.	הזמורות	אינן	ראויות	למלאכה,	בוודאי	לא	כאשר	הן	חרוכות:	“ִהֵּנה	ָלֵאׁש	ִנַּתן	
ְלָאְכָלה,	ֵאת	ְׁשֵני	ְקצֹוָתיו	ָאְכָלה	ָהֵאׁש	ְותֹוכֹו	ָנָחר,	ֲהִיְצַלח	ִלְמָלאָכה?	ִהֵּנה	ִּבְהיֹותֹו	ָתִמים	
ֹלא	ֵיָעֶׂשה	ִלְמָלאָכה,	ַאף	ִּכי	ֵאׁש	ֲאָכַלְתהּו	ַוֵּיָחר	ְוַנֲעָׂשה	עֹוד	ִלְמָלאָכה?”6.	יושבי	ירושלים	
שנותרו	לפליטה	במצור	נבוכדנצר,	דומים	לזמורת	הגפן	השרופה,	שלא	תצלח	לשום	

מלאכה,	ועל	כן	לעולם	לא	ינצחו	את	בבל.	

יֲַעֹקב	ַעְבִּדי	.	4
ָרֵאל  ה ִיׂשְ יָך ֶעֶבד ִלי ַאּתָ ה ְיַצְרּתִ י ָאּתָ י ַעְבּדִ ָרֵאל ּכִ ה ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ )כא( ְזָכר ֵאּלֶ

יָך:  י ְגַאְלּתִ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאוֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי ּכִ ׁשָ ִני: )כב( ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ ׁשֵ לֹא ִתּנָ

ה ַיַער ְוָכל  ְצחּו ָהִרים ִרּנָ ּיֹות ָאֶרץ ּפִ ְחּתִ ה ְיהָֹוה ָהִריעּו ּתַ י ָעׂשָ ַמִים ּכִ )כג( ָרּנּו ׁשָ

ָאר: ָרֵאל ִיְתּפָ י ָגַאל ְיהָֹוה ַיֲעקֹב ּוְבִיׂשְ ֵעץ ּבֹו ּכִ

ַוֹּיאֶמר	 יותם	במשלו	על	המלוכה:	 בין	הדור	למנהיגו	כפי	שאמר	 זה	היחס	 וכעין	 ח.	 תהילים	קט"ו	 	3
ֵאׁש	 ֵּתֵצא	 ַאִין	 ְוִאם	 ְבִצִּלי	 ֲחסּו	 ֹּבאּו	 ֲעֵליֶכם	 ְלֶמֶלְך	 ֹאִתי	 ֹמְׁשִחים	 ַאֶּתם	 ֶּבֱאֶמת	 ִאם	 ָהֵעִצים	 ֶאל	 ָהָאָטד	
ִמן	ָהָאָטד	ְוֹתאַכל	ֶאת	ַאְרֵזי	ַהְּלָבנֹון	)שופטים	ט'	טו(.	שמשמעו	שהמלך	או	המנהיג	ראוי	לדורו.	וכן	
אמרו	חכמים:	"רבי	יהודה	נשיאה	ורבנן,	חד	אמר:	דור	לפי	פרנס,	וחד	אמר:	פרנס	לפי	דורו"	)ערכין	
וגם	להפך.	 דורשיו,	 ב(,	במובן	שהדור	לפי	 )סנהדרין	ל"ח	 ודורשיו"	 דור	 "דור	 	הוא	שאמרו:	 י"ז	א(.	
ראה	תורת	משה	דברים	ט"ז	יח,		נועם	אלימלך	קורח,	תולדות	יעקב	יוסף	צו	ג,	וכן	בספר	קול	מבשר	
ח"ב	–	וערטער:	"הגיד	החידושי	הרי"ם	זי"ע	זצ"ל,	הגם	שבפשיסחא	היו	אומרים,	שדור	דור	ודורשיו	
-	שהדורש	הוא	לפי	הדור,	ואם	הדור	הוא	בקטנות	-	נצרכים	לדורש	גדול	ביותר,	כמו	למשל	לחולה,	
כל	שמסוכן	ביותר	-	נצרך	לרופא	מומחה	וגדול	ביותר.	מכל	מקום,	הפשוט	הוא	-	שהגדולים	לפי	

הדור".	
ויצרים	 צרכים	 כבעלי	 האלים	 מופיעים	 המזרחית,	 או	 היוונית	 הקדומות,	 האליליות	 במיתולוגיות	 	4

אנושיים	שפלים	ונבזים,	מלאי	קנאה	ותאווה	ריב	ומדון.
העץ	החרוך	שנעשה	עבודה	זרה,	בא	מן	האש	וסופו	לחזור	אליה:	ֵמָהֵאׁש	ָיָצאּו	ְוָהֵאׁש	ֹּתאְכֵלם	)יחזקאל	 	5
ט"ו	ז(.	ל'זמורה'	יש	גם	תפקיד	בפולחן	האלילי:"ְוִהָּנם	ֹׁשְלִחים	ֶאת	ַהְּזמֹוָרה	ֶאל	ַאָּפם"	)יחזקאל	ח'	יז(.

יחזקאל	ט"ו	ד-ה. 	6

ַאֲחרֹון	 ַוֲאִני	 ֲאִני	ִראׁשֹון	 ְוֹגֲאלֹו	ה’	ְצָבאֹות	 ִיְׂשָרֵאל	 ֶמֶלְך	 הבורא	הוא	המלך:	“ֹּכה	ָאַמר	ה’	
ּוִמַּבְלָעַדי	ֵאין	ֱאֹלִהים"	)ו(,	בין	ישראל	לקונם	מתקיימים	יחסי	אדון-עבד.	תכלית	הבריאה	

היא	לכבוד	ה’,	והאדם	הוא	עבדו	משרתו.	

האדון	במודל	הזה,	אינו	אדון	מתנשא	והעבד	אינו	כפוי	ומשועבד.	האדון	מתחשב	ודואג,	
ישראל	צאן	מרעיתו:	“ְוַעָּתה	ְׁשַמע	ַיֲעֹקב	ַעְבִּדי	ְוִיְׂשָרֵאל	ָּבַחְרִּתי	בֹו.	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ֹעֶׂשָך	ְוֹיֶצְרָך	
ָּבַחְרִּתי	בֹו	)א-ב(.	והוא	מוחל	על	חטאיהם:	 ִויֻׁשרּון	 ַיֲעֹקב	 ַעְבִּדי	 ִּתיָרא	 ַיְעְזֶרָּך	ַאל	 ִמֶּבֶטן	

ָאֹנִכי	ָאֹנִכי	הּוא	ֹמֶחה	ְפָׁשֶעיָך	ְלַמֲעִני	ְוַחֹּטאֶתיָך	ֹלא	ֶאְזֹּכר	)מ”ג	כה(.

לעמו	 ה’	 שבין	 הקרבה	 יחסי	 את	 יותר	 הנביא	 ידגיש	 הנחמה	 נבואות	 התפתחות	 עם	
ַנְפִׁשי	 ָּתֵגל	 ַּבה’	 ָאִׂשיׂש	 ׂשֹוׂש	 ביניהם:	 האינטימי	 והיחס	 והאשה	 הבעל	 למשל	 ויעבור	
ֵכֶליָה	 ְוַכַּכָּלה	ַּתְעֶּדה	 ְיַכֵהן	ְּפֵאר	 ֶּכָחָתן	 ְיָעָטִני	 ֶיַׁשע	ְמִעיל	ְצָדָקה	 ִּבְגֵדי	 ִהְלִּביַׁשִני	 ִּכי	 ֵּבאֹלַהי	
)ס”א	י(.	ִּכי	ִיְבַעל	ָּבחּור	ְּבתּוָלה	ִיְבָעלּוְך	ָּבָנִיְך	ּוְמׂשֹוׂש	ָחָתן	ַעל	ַּכָּלה	ָיִׂשיׂש	ָעַלִיְך	ֱאֹלָהִיְך	)ס”ב	
ם	ְּתֻנָחמּו	)ס”ו	יג(.	 ה(.	או	אם	ובנה:	ְּכִאיׁש	ֲאֶׁשר	ִאּמֹו	ְּתַנֲחֶמּנּו	ֵּכן	ָאֹנִכי	ֲאַנֶחְמֶכם	ּוִבירּוָׁשלִַ
מערכות	 לשתי	 זקוקים	 אנו	 ורחימו.	 דחילו	 ואהבה,	 יראה	 הקווים,	 שני	 מתחברים	 כך	

היחסים	יחד,	כפי	שהדברים	חוזרים	רבות	בכתובים	ובדברי	חכמים.	

ֻּכָּלם	 ַּבחּוִרים	 ָהֵפַח	 ְוָׁשסּוי	 ָּבזּוז	 ַעם	 ְוהּוא	 ומסכנותם:	 בעליבותם	 פה	 מופיעים	 ישראל	
ּוְבָבֵּתי	ְכָלִאים	ָהְחָּבאּו	ָהיּו	ָלַבז	ְוֵאין	ַמִּציל	ְמִׁשָּסה	ְוֵאין	ֹאֵמר	ָהַׁשב"	)מ”ב	כב(,	הגאולה	לא	
תבוא	מפני	זכותם	של	ישראל	וחזרתם	בתשובה,	הם	ייגאלו	כדי	למנוע	את	חילול	השם	

שגורמת	גלותם,	בהיותם	עבדי	ה’.	

התיקון	 גם	 הישועה	 של	 גבה	 על	 ייבנה	 שמו,	 למען	 יגאלם	 וה’	 השעה,	 תבוא	 כאשר	
ְונֹוְזִלים	ַעל	 הרוחני.	ה’	ימחה	עוונם	ויערה	עליהם	רוח	ממרום:	ִּכי	ֶאָּצק	ַמִים	ַעל	ָצֵמא	
ַזְרֶעָך	ּוִבְרָכִתי	ַעל	ֶצֱאָצֶאיָך	)מ”ד	ג(.	מחיית	החטא	והכפרה	יולידו	 ַיָּבָׁשה	ֶאֹּצק	רּוִחי	ַעל	
הזדהות	והתמסרות	מצד	העם,	ובעקבותיהם	יבואו	תשובה,	תיקון	והתרוממות	רוחנית:	

ֶזה	ֹיאַמר	ַלה’	ָאִני	ְוֶזה	ִיְקָרא	ְבֵׁשם	ַיֲעֹקב	ְוֶזה	ִיְכֹּתב	ָידֹו	ַלה’	ּוְבֵׁשם	ִיְׂשָרֵאל	ְיַכֶּנה	)ה(.

מקובל	לחשוב	שקודם	על	העם	לשוב	בתשובה	ואחר	כך	ייגאל,	אך	סדר	הדברים	פה	
הפוך,	הפסוק	מקדים	את	מחיית	החטא	והגאולה	לתשובה:	ָמִחיִתי	ָכָעב	ְּפָׁשֶעיָך	ְוֶכָעָנן	
ַחֹּטאוֶתיָך	ׁשּוָבה	ֵאַלי	ִּכי	ְגַאְלִּתיָך	)כב(.	אפשר	לטשטש	זאת,	ולפרש	שהכתוב	מתייחס	
אל	מה	שכבר	היה:	מחיית	החטא	בעבר	הרחוק,	היא	סיבה	טובה	שגם	הדור	הזה	יאמין,	

שאם	יחזור	בתשובה	יכופר	לו.	

אולם	גם	בפרשת	התשובה7	סדר	התפתחותה	הוא	דו-צדדי.	ישראל	מתחילים:	ְוַׁשְבָּת	
ַעד	ה’	)ב(.	והקדוש	ברוך	הוא	נענה	להם	וגואלם:	ְוָׁשב	ה’	ֱאֹלֶהיָך	ֶאת	ְׁשבּוְתָך	ְוִרֲחֶמָך	ְוָׁשב	
ְוָׁשַמְעָּת	 ָתׁשּוב	 ְוַאָּתה	 ישראל	את	תהליך	התשובה:	 אז	משלימים	 ורק	 אז	 )ג(.	 ְוִקֶּבְצָך	

ְּבקֹול	ה’	)ח(.

דברים	ל'.	ראה	להלן	'הגאולה	קודמת'. 	7
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נראה	שכאשר	האדם	נמצא	בגלות	ושקוע	בחטא,	הוא	אינו	מסוגל	להרים	את	ראשו	
ולתקן.	הכפרה	והגאולה	משחררים	אותו,	ורק	עתה	הוא	יכול	לעסוק	בזה	באופן	יסודי	

ונכון,	ולשוב	באמת:	

“ׁשּוָבה	ֵאַלי	ִּכי	ְגַאְלִּתיָך.	כי	באמת	קשה	לעשות	תשובה	בעוד	כוחו	של	עשו	קיים,	
סיבה	 שהוא	 שכן	 כל	 לחטא,	 סיבה	 להיות	 יכול	 היה	 אם	 הדברים,	 וחומר	 וקול	
למנוע	את	התשובה.	אך	באם	גאל	ה’	את	ישראל	כנ”ל,	וכחו	של	עשו	נמסר	ליד	
מלאכי	משחית	לעשות	בו	דין,	שוב	אין	לו	עוד	כח	לטמטם	את	הלב	ולטמא	את	
האויר,	וע”כ	אז,	אחר	יום	הכיפורים	נקל	לעשות	תשובה	יותר	מכל	השנה	כולה”8.

שבחלקו	 התוכחות	 חריפות	 את	 וסותרת	 החטא	 מציאות	 עם	 משלימה	 זאת	 אמירה	
כאן	 שמופיעה	 הכפרה	 אל	 היישר	 אותנו	 מעבירה	 היא	 ישעיהו,	 ספר	 של	 הראשון	
בנחמות.	המדרש	מצביע	על	הסתירה	הזאת,	ומציע	לא	להתייחס	לתוכחה	כפשוטה,	

אלא	להתרכז	בעיקר,	בקשר	הקרוב	שבין	הקדוש	ברוך	הוא	לישראל:	

“אף	ישעיה	כשנתנבא	אמר	תחילה	התוכחות.	למה	היה	דומה	לבעל	הבית	שהיה	
לו	בן	והכעיסו	הבן.	עבר	אביו	וראה	את	הלבלר	יושב,	קרא	אותו	ואמר	לו:	לך	
כתוב	שאני	כופר	בבני.	והלך	וכתב	ולא	היה	שם	עדים	ולא	חתם.	אחר	זמן	הלך	
הבן	ונפל	לרגלי	אביו	ובקש	הימנו	וקבלו.	ואחר	כך	עבר	אביו	אצל	אותו	הלבלר	
ואמר	לו	הלבלר:	מה	לך	הנחת	אגרת	שכתבת	לכפור	בבנך	ואמרת	לי	להביא	
עדים	וכתוב	שאני	כופר	בבני.	אמר	לו:	שמא	אמרתי	לך	בכעסי	אכפור	בו,	חס	לי,	
וכי	יש	לי	אחר	בעולם	אלא	הוא,	אין	אני	כופר	בבני.	שמא	מדמה	)פירוש:	אתה	
מחליף	אותי	באחר,	והוא	שאמר	לך	כך(	את	אותי.	כך	הכעיסו	ישראל	להקדוש	
ברוך	הוא,	וקרא	לישעיה	ואמר	לו:	כתוב	שאני	כופר	בבני.	התחיל	כותב:	שמעו	
שמים	וגו’	)א’	ב(,	למה	כופר	אני	בהן?	שהן	הכעיסו	אותי.	בנים	גדלתי	ורוממתי	
וגו’,	ידע	שור	קונהו	וגו’	)ג(.	אחר	זמן	בקשו	ישראל	מן	הקב”ה	וקבלן.	אותו	הפה	
שאמר:	והם	פשעו	בי	)ב(	חזר	ואמר:	מחיתי	כעב	פשעיך	וגו’	)מ”ד	כב(	וקבלן,	
על	 חותם	 אתה	 אין	 רבש”ע,	 ישעיה:	 לו	 אמר	 גאלתיך.	 כי	 אלי	 שובה	 שנאמר:	
מה	שכתבת	לכפור	בבניך?	אמר	לו	הקדוש	ברוך	הוא:	איני	כופר	בבניי.	שמא	

דימיתה	אותי,	שנאמר9:	וביד	הנביאים	אדמה10.

שם	משמואל	מועדים,	מוצאי	יום	הכפורים	תרע"ב,	באופן	מפתיע,	הזמן	הטוב	ביותר	לעשות	תשובה	 	8
ולהלן:	 וראה	גם	שפת	אמת	סוכות	תרס"ב.	 והכפרה.	 יום	הכיפורים,	אחרי	המחילה	 הוא	במוצאי	

'חינם	נמכרתם	ולא	בכסף	תגאלו'.
הושע	י"ב	יא. 	9

אגדת	בראשית	י"ד. 	10

ם	ּתּוָׁשב ח(	ָהֹאֵמר	ִלירּוָׁשלִַ

ֹּכה	ָאַמר	ה'	ִלְמִׁשיחֹו	ְלכֹוֶרׁש		.	

ַמִים  ה ּכֹל ֹנֶטה ׁשָ ֶטן ָאֹנִכי ְיהָֹוה עֹׂשֶ מ"ד )כד( ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ּגֲֹאֶלָך ְויֶֹצְרָך ִמּבָ

ים ְוקְֹסִמים ְיהֹוֵלל  ּדִ י\{: )כה( ֵמֵפר אֹתֹות ּבַ י \}ֵמִאּתִ י רַֹקע ָהָאֶרץ ֵמי ִאּתִ ְלַבּדִ

ַמְלָאָכיו  ַוֲעַצת  ַעְבּדֹו  ַבר  ּדְ ֵמִקים  )כו(  ל:  ְיַסֹּכֵ ם  ְוַדְעּתָ ָאחֹור  ֲחָכִמים  יב  ֵמׁשִ

ֲאקֹוֵמם:  ְוָחְרבֹוֶתיָה  ֶניָנה  ּבָ ּתִ ְיהּוָדה  ּוְלָעֵרי  ב  ּתּוׁשָ ַלִם  ִלירּוׁשָ ָהאֵֹמר  ִלים  ַיׁשְ

)כז( ָהאֵֹמר ַלּצּוָלה ֳחָרִבי ְוַנֲהרַֹתִיְך אֹוִביׁש: )כח( ָהאֵֹמר ְלכֹוֶרׁש רִֹעי ְוָכל ֶחְפִצי 

ֵסד: ּוָ ֶנה ְוֵהיָכל ּתִ ּבָ ַלִם ּתִ ִלם ְוֵלאמֹר ִלירּוׁשָ ַיׁשְ

ְלַרד  ִביִמינֹו  י  ֶהֱחַזְקּתִ ר  ֲאׁשֶ ְלכֹוֶרׁש  יחֹו  ִלְמׁשִ ְיהָֹוה  ָאַמר  ּכֹה  )א(  מ"ה  פרק 

ֵגרּו: )ב(  ָעִרים לֹא ִיּסָ ָלַתִים ּוׁשְ ַח ִלְפּתַֹח ְלָפָניו ּדְ ְלָפָניו ּגֹוִים ּוָמְתֵני ְמָלִכים ֲאַפּתֵ

ּוְבִריֵחי  ר  ּבֵ ֲאׁשַ ה  ְנחּוׁשָ ְלתֹות  ּדַ ר\{  ֵ \}ֲאַיּשׁ ר  ֵ ֲאַוּשׁ ַוֲהדּוִרים  ֵאֵלְך  ְלָפֶניָך  ֲאִני 

ַדע  ּתֵ ְלַמַען  ִרים  ִמְסּתָ ּוַמְטֻמֵני  ְך  חֹׁשֶ אֹוְצרֹות  ְלָך  י  ְוָנַתּתִ )ג(  ַע:  ֲאַגּדֵ ַבְרֶזל 

ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַיֲעקֹב  י  ַעְבּדִ ְלַמַען  )ד(  ָרֵאל:  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ְמָך  ְבׁשִ ַהּקֹוֵרא  ְיהָֹוה  ֲאִני  י  ּכִ

זּוָלִתי  ְוֵאין עֹוד  ְיהָֹוה  ֲאִני  ִני: )ה(  ְיַדְעּתָ ְולֹא  ָך  ֲאַכּנְ ֶמָך  ׁשְ ּבִ ְלָך  ָוֶאְקָרא  ִחיִרי  ּבְ

י  ֲעָרָבה ּכִ ֶמׁש ּוִמּמַ ְזַרח ׁשֶ ִני: )ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ִמּמִ ֵאין ֱאלִֹהים ֲאַאֶּזְרָך ְולֹא ְיַדְעּתָ

לֹום ּובֹוֵרא  ה ׁשָ ְך עֹׂשֶ ְלָעָדי ֲאִני ְיהָֹוה ְוֵאין עֹוד: )ז( יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֹׁשֶ ֶאֶפס ּבִ

ֶצֶדק  ִיְּזלּו  ָחִקים  ּוׁשְ ַעל  ִמּמַ ַמִים  ׁשָ ַהְרִעיפּו  )ח(  ה:  ֵאּלֶ ָכל  ה  ְיהָֹוה עֹׂשֶ ֲאִני  ָרע 

ָראִתיו: ע ּוְצָדָקה ַתְצִמיַח ַיַחד ֲאִני ְיהָֹוה ּבְ ח ֶאֶרץ ְוִיְפרּו ֶיׁשַ ְפּתַ ּתִ

ישעיהו	הציג	תפיסה	כוללת	של	הופעת	מלכות	שמים	בעולם.	כל	מלכי	האומות,	מהלכי	
ֵׁשֶבט	 ַאּׁשּור	 הֹוי	 מדעתם:	 ושלא	 מרצונם	 שלא	 גם	 שליחיה,	 הם	 והמדיניות	 הצבאות	
ַאִּפי	ּוַמֶּטה	הּוא	ְבָיָדם	ַזְעִמי	)י’	ה(.	הוא	ניבא	שכורש	יכבוש	את	בבל	ויאפשר	את	בניית	
ְוֵהיָכל	 ִּתָּבֶנה	 ם	 ִלירּוָׁשלִַ ְוֵלאֹמר	 ַיְׁשִלם	 ֶחְפִצי	 ְוָכל	 ֹרִעי	 ְלכֹוֶרׁש	 ָהֹאֵמר	 וההיכל:	 ירושלים	
כורש:	 בהצהרת	 במדויק	 שנאמר	 כמו	 כמאמרה,	 התקיימה	 נבואתו	 כח(.	 )מ”ד	 ִּתָּוֵסד	
ִיְרְמָיה	ֵהִעיר	ה’	ֶאת	רּוַח	ֹּכֶרׁש	ֶמֶלְך	 ּוִבְׁשַנת	ַאַחת	ְלכֹוֶרׁש	ֶמֶלְך	ָּפַרס	ִלְכלֹות	ְּדַבר	ה’	ִמִּפי	
ָּפַרס	ַוַּיֲעֶבר	קֹול	ְּבָכל	ַמְלכּותֹו	ְוַגם	ְּבִמְכָּתב	ֵלאֹמר.	ֹּכה	ָאַמר	ֹּכֶרׁש	ֶמֶלְך	ָּפַרס	ֹּכל	ַמְמְלכֹות	
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ם	ֲאֶׁשר	ִּביהּוָדה11.	 ָמִים	ְוהּוא	ָפַקד	ָעַלי	ִלְבנֹות	לֹו	ַבִית	ִּבירּוָׁשלִַ ָהָאֶרץ	ָנַתן	ִלי	ה’	ֱאֹלֵהי	ַהּׁשָ

כורש	נקרא	כאן	‘משיח’:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ִלְמִׁשיחֹו	ְלכֹוֶרׁש	ֲאֶׁשר	ֶהֱחַזְקִּתי	ִביִמינֹו	ְלַרד	ְלָפָניו	
ּגֹוִים	ּוָמְתֵני	ְמָלִכים	ֲאַפֵּתַח	ִלְפֹּתַח	ְלָפָניו	ְּדָלַתִים	ּוְׁשָעִרים	ֹלא	ִיָּסֵגרּו	)מ”ה	א(,	והביטוי	הזה	
גורם	לנו	צמרמורת.	כבר	שאלו	חכמים:	“וכי	כורש	משיח	היה?”12.	הייתכן	שמלך	גוי,	

עובד	עבודה	זרה,	ייקרא	‘משיח’?	

א.	הכינוי	‘משיח’	אצלנו	טעון	ועמוס	בכל	תוכני	הגאולה	שבמסורת	ישראל.	אולם	בפי	
הנביא	יש	לו	משמעות	מינורית,	כינוי	לכל	שליחות	אלוהית.	גם	ישעיהו	עצמו	נמשח:	
“רּוַח	ה’	ֱאֹלִהים	ָעָלי	ַיַען	ָמַׁשח	ה’	ֹאִתי	ְלַבֵּשר	ֲעָנִוים”	)ס”א	א(.	“דרך	משל,	שימשיל	רוח	

הקדש	אשר	תחול	עליו	לשמן	הטוב,	כענין13:	טֹוב	ֵׁשם	ִמֶּשֶמן	טֹוב”14.	

בתפיסה	האוניברסאלית	כולם	שליחים	להגשמת	התכנית	השמיימית,	כורש	ונבוכדנצר,	
שניהם	היו	‘שלוחים’,	וכל	מי	שיש	לו	יד	בשיבת	ציון,	יש	לו	חלק	בתהליך	המשיחי.

ב.	אפשר	שהכתוב	מתייחס	למעשה	הטכני	של	המשיחה,	‘מי	שנמשח’,	וייתכן	שכורש	
נמשח	בשמן	על	ידי	נביא	ישראל,	כהכרזה	אלוהית	על	שליחותו	זו.	כמו	שאליהו	משח	

את	אלישע,	ואלישע	את	חזאל:	

נביא	 כי	 שידע	 בעבור	 ישראל,	 כמלכי	 משחוהו	 אשר	 בכורש,	 עשו	 כן	 “ואולי	
בישראל	המליך	אותו	ויקרא	את	שמו	בעבור	ה’.	ולכך	אמר	ִלְמִׁשיחֹו	ְלכֹוֶרׁש”15.	

יש	מי	שנמשח	כדין	בשמן	הקודש,	כמו	מלך	וכהן	גדול,	והמשיחה	עוטרת	אותו	בהילה	
של	קדושה,	ויש	מי	שנמשח	בשמן	מבושם	לכבוד	ולתפארת	בעלמא.

ג.	חכמים	פירשו	את	הכתוב	שלא	על	פי	פשוטו,	הדיבור	הוא	אל	‘המשיח’	האמיתי,	ויש	
בו	דווקא	ביקורת	על	כורש:	

“אמר	לו	הקדוש	ברוך	הוא	למשיח:	קובל	אני	לך	על	כורש”16.	

ציפו	מכורש	שיעשה	מעשה	ויגאל	את	ישראל,	יביא	אותם	לארץ	ויבנה	את	המקדש:	
הּוא-ִיְבֶנה	ִעיִרי	ְוָגלּוִתי	ְיַׁשֵּלַח,	ואילו	הוא	הסתפק	במתן	היתר	לעלות	לירושלים:	ִמי-
ֱאֹלֵהי	 ה’	 ֶאת-ֵּבית	 ְוִיֶבן	 ִּביהּוָדה	 ֲאֶׁשר	 ם	 ִלירּוָׁשלִַ ְוַיַעל	 ִעּמֹו	 ֱאֹלָהיו	 ְיִהי	 ִמָּכל-ַעּמֹו	 ָבֶכם	

ם.	 ִיְׂשָרֵאל	הּוא	ָהֱאֹלִהים	ֲאֶׁשר	ִּבירּוָׁשלִָ

כאשר	מתבוננים	היטב	קיים	פער	גדול	בין	נבואת	ישעיהו	ובין	הצהרת	כורש.	

עזרא	א'	א-ב. 	11
מגילה	י"ב	א. 	12

קהלת	ז'	א. 	13
רמב"ן	שמות	כ"ט	כט. 	14

רמב"ן	שם. 	15
מגילה	י"ב	א.	וכן	בראש	השנה	ג'	ב:	כאן	קודם	שהחמיץ	כאן	לאחר	שהחמיץ. 	16

א.	ישעיהו	הדגיש	את	השלטון	האלוהי	המוחלט	בעולם,	כורש	הינו	שליח	בלבד.	כורש	
אותו	 המליך	 ַהָשָּׁמִים”,	 “ֱאֹלֵהי	 לו,	 קרא	 אולם	 ישראל,	 אלוהי	 בהוראת	 שפעל	 הצהיר	
בשמים,	ונטל	לעצמו	את	הארץ:	“כֹּה	ָאַמר	כֶֹּרׁש	ֶמֶלְך	ָפַּרס--ָּכל	ַמְמְלכֹות	ָהָאֶרץ	ָנַתן	ִלי	

ַמִים	ְוהּוא	ָפַקד	ָעַלי	ִלְבנֹות	לֹו	ַבִית	ִבּירּוָשַׁלם	ֲאֶשׁר	ִבּיהּוָדה"17.	 ה’	ֱאֹלֵהי	ַהּׁשָ

מסתבר	 בבל.	 ואלהי	 למרדוך	 גם	 הצלחתו	 את	 כורש	 ייחס	 שלו	 אחרות	 בכתובות	 ב.	
שנשאר	כל	ימיו	עובד	אלילים,	ואת	אלוהי	ישראל	זיהה	עם	אלוהויות	אחרות	שהכיר.	

אלא	שידע	לדבר	“אל	עם	ועם	כלשונו”.	

ג.	כורש	אישר	את	ייסוד	ההיכל,	אך	לא	את	בניין	ירושלים,	גם	לא	את	חזרת	הגולים	אל	
נחלתם	בכל	הארץ.	

ד.	אין	בהצהרתו	דבר	על	הכרה	בשלטון	יהודי.	

ה.	נמנו	שם	הכלים	שהוחזרו,	אך	הם	כלים	שוליים,	כלי	המקדש	המרכזיים	נעלמו.

“שלוש	מצוות	 ובלא	שלטון?	 ירושלים,	בלא	הארץ,	 בלא	 ה’	 לבית	 יש	 איזו	משמעות	
נצטוו	ישראל	בכניסתם	לארץ:	למנות	להם	מלך,	להכרית	זרעו	של	עמלק	ולבנות	את	
לבנות	 יכולה	 ממלכה	 רק	 הללו,	 הממלכתיות	 המצוות	 בין	 קשר	 יש	 הבחירה”18.	 בית	
את	בית	המקדש	או	להכריז	מלחמה.	מלכות	בית	דוד	לדורותיה	נטלה	על	עצמה	את	

התפקידים	הללו,	אבל	כורש	לא	הכיר	בה19.	

כורש,	 של	 ו’משיחיותו’	 מבבל	 הגאולה	 את	 ישעיהו	 תיאר	 בה	 עצמה,	 לשון	 באותה	
תיאר	ירמיהו	את	החורבן	בידי	בבל.	ישעיהו	כינה	את	כורש	“משיחי”,	וירמיהו	כינה	את	
נבוכדנצר	“עבדי”.	ישעיהו	אמר:	“ָאֹנִכי	ָעִׂשיִתי	ֶאֶרץ	ְוָאָדם	ָעֶליָה	ָבָראִתי	ֲאִני	ָיַדי	ָנטּו	ָׁשַמִים	
ְוָכל	ְצָבָאם”	)מ”ה	יב(,	וירמיה:	“ָאֹנִכי	ָעִׂשיִתי	ֶאת	ָהָאֶרץ	ֶאת	ָהָאָדם	ְוֶאת	ַהְּבֵהָמה	ֲאֶׁשר	ַעל	
ר”,	וירמיה	אמר	כנגדו	 ְּפֵני	ָהָאֶרץ”20.	ישעיהו	אמר:	“ָאֹנִכי	ַהִעיֹרִתהּו	ְבֶצֶדק	ְוָכל	ְּדָרָכיו	ֲאַיּׁשֵ
“ּוְנַתִּתיָה	ַלֲאֶׁשר	ָיַׁשר	ְּבֵעיָני”.	כלומר,	הגלות	והגאולה	מיד	אחת	יצאו,	ומי	שהגלה	את	

ישראל,	הוא	גם	יגאלנו.	

ואינטרסים	משלהם.	כפי	שאמר	הנביא	 ונבוכדנצר	עצמם	פעלו	מתוך	מניעים	 כורש	
על	כורש:	“ָוֶאְקָרא	ְלָך	ִּבְׁשֶמָך	ֲאַכְּנָך	ְוֹלא	ְיַדְעָּתִני	)מ”ה	ד(.	ועל	אשור:	“ְוהּוא	ֹלא	ֵכן	ְיַדֶּמה	

עזרא	א'	א-ד. 	17
רמב"ם	מלכים	א'	א'. 	18

החסות	שהעניקה	מלכות	בית	דוד	למקדש	הייתה	כה	קרובה,	שגם	בית	המלך	נבנה	צמוד	למקדש.	 	19
וקרבה	יתירה	זו	פסל	הנביא:	ְּבִתָּתם	ִסָּפם	ֶאת	ִסִּפי	ּוְמזּוָזָתם	ֵאֶצל	ְמזּוָזִתי	ְוַהִּקיר	ֵּביִני	ּוֵביֵניֶהם	ְוִטְּמאּו	
ְּבַאִּפי	)יחזקאל	מ"גח(.	הנביא	בוודאי	העריך	את	 ֹאָתם	 ָוֲאַכל	 ֲאֶׁשר	ָעׂשּו	 ָקְדִׁשי	ְּבתֹוֲעבֹוָתם	 ֶאת	ֵׁשם	
חיוניות	המלכות	לביצור	קדושת	המקדש,	ואת	כוחו	של	המקדש	לרומם	את	מלכות	ישראל	ולהפיח	
בה	רוח	קדושה.	אך	יצא	נגד	חיבוק	הדוב,	היוצר	זהות	ביניהם.	השכינה	אינה	זקוקה	לפטרונות,	ואינה	

חותמת	גומי	למלך	ולפעולותיו.				
ירמיהו	כ"ז	ה. 	20
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ּוְלָבבֹו	ֹלא	ֵכן	ַיְחֹׁשב	ִּכי	ְלַהְׁשִמיד	ִּבְלָבבֹו	ּוְלַהְכִרית	ּגֹוִים	ֹלא	ְמָעט”.	“ִּכי	ָאַמר	ְּבֹכַח	ָיִדי	ָעִׂשיִתי	
ּוְבָחְכָמִתי	ִּכי	ְנֻבנֹוִתי”	)י’	יג(.	אבל	ההשגחה	מסבבת	את	התהליכים	בעולם,	והאנשים	
מוציאים	אותם	אל	הפועל,	גם	כאשר	אינם	מודעים	למגמה	זו	או	מתנגדים	לה.	המקרא	
מדגים	זאת	הרבה,	ואף	הקדיש	לכך	מגילה	שלמה,	את	מגילת	אסתר.	כל	אחד	פועל	בה	
ממניעיו,	ועושה	את	הטוב	ביותר	לעצמו,	ולבסוף	מתברר	שכולם	הגשימו	את	תכנית	

ההשגחה	באופן	המדויק	ביותר.	

תתקיים	 לא	 ישעיהו	 שנבואת	 להבין	 העם	 עיני	 את	 פקחה	 כורש,	 של	 ‘החמצתו’	
בשלמותה	בבית	השני.	השראת	השכינה	חסרה:	

וכפורת	 ארון	 הן:	 ואלו	 שני,	 למקדש	 ראשון	 מקדש	 בין	 שהיו	 דברים	 “חמשה	
וכרובים	אש	ושכינה	ורוח	הקודש	ואורים	ותומים”21.	

לפיכך	התייחס	העם	אל	התקופה	הזאת	בספקנות,	וראה	בה	חלון	הזדמנויות	קריטי,	
היא	יכולה	להיות	מבוא	אל	הגאולה	השלמה,	או	חלילה	החמצה	שתדרדר	את	העם	אל	

הגלות	הארוכה.	

לכן	נמנע	העם	מלכתחילה	מלבנות	את	הבית	השני	במתכונת	בית	העתיד	שביחזקאל,	
ובנה	משהו	ממוצע	בין	מה	שהיה	למה	שעתיד	להיות:	

“אנשי	בית	שני	כשבנו	בימי	עזרא	בנוהו	כבנין	שלמה	ומעין	דברים	המפורשים	
ביחזקאל”22. 

כך	גם	לא	חגגו	את	חנוכתו,	ולא	קידשו	את	שאר	אירועי	שיבת	ציון.

ֹעֶׂשה	ָׁשלֹום	ּובֹוֵרא	ָרע	.	2
הבריאה	מורכבת,	יש	בה	אור	וחושך.	כך	כבר	בתיאור	מעשה	הבריאה	הראשוני:	ְוָהָאֶרץ	
ָהְיָתה	ֹתהּו	ָוֹבהּו	ְוחֶׁשְך	ַעל	ְּפֵני	ְתהֹום	ְורּוַח	ֱאֹלִהים	ְמַרֶחֶפת	ַעל	ְּפֵני	ַהָּמִים.	ַוֹּיאֶמר	ֱאֹלִהים	
את	 מחדד	 ישעיהו	 האור.	 בריאת	 הוא	 הראשון	 האלוהי	 המעשה	 אֹור23.	 ַוְיִהי	 אֹור	 ְיִהי	
הדברים,	ומדגיש	שהבורא	יצר	לא	רק	את	הטוב	אלא	גם	את	הרע:	יֹוֵצר	אֹור	ּובֹוֵרא	ֹחֶׁשְך	

ֹעֶׂשה	ָׁשלֹום	ּובֹוֵרא	ָרע	ֲאִני	ה’	ֹעֶׂשה	ָכל	ֵאֶּלה	)ז(24.

יומא	כ"א	ב. 	21
רמב"ם	הלכות	בית	הבחירה	א'	ד'.	וכן	בהשגות	הראב"ד	בית	הבחירה	פ"ו	הי"ד:	"ולא	עוד	אלא	שאני	 	22
אומר	שאפילו	לר'	יוסי	דאמר	קדושה	שנייה	קדשה	לעתיד	לבוא	לא	אמר	אלא	לשאר	ארץ	ישראל,	
וירושלים	עתידים	להשתנות	 יודע	עזרא	שהמקדש	 ולמקדש	לא	אמר,	לפי	שהיה	 אבל	לירושלים	
ולהתקדש	קידוש	אחר	עולמי,	בכבוד	ד'	לעולם,	כך	נגלה	לי	מסוד	ד'	ליראיו	לפיכך	הנכנס	עתה	שם	
אין	בו	כרת".	וסברתו	שלא	ייתכן	שתישאר	קדושת	המקדש	שבנה	עזרא	לעולם,	שהרי	לא	נתקיימה	

נבואתו	של	יחזקאל	ונבנה	בית	שני	כבנין	שלמה,	ברור	אפוא	שעתיד	המקדש	להשתנות.
בראשית	א'	א. 	23

זרתוסטרא	 דת	 את	 שוללת	 והרע,	 החושך	 ובורא	 והטוב	 האור	 יוצר	 הבורא	 של	 יחידותו	 הדגשת	 	24

“פילסופי	אחד	שאל	את	רבן	גמליאל,	אמר	ליה:	צייר	גדול	הוא	אלהיכם,	אלא	
שמצא	סממנים	טובים	שסייעו	אותו,	תוהו	ובוהו,	וחושך	ורוח	ומים	ותהומות.	
ובוהו,	 תוהו	 בריאה.	 בהן	 כתיב	 כולהון	 גברא,	 דההוא	 רוחיה	 תיפח	 ליה:	 אמר	
שנאמר:	עושה	שלום	ובורא	רע.	חושך:	יוצר	אור	וגו’.	מים:	הללוהו	שמי	השמים	
והמים25,	למה?	שצוה	ונבראו.	רוח:	כי	הנה	יוצר	הרים	ובורא	רוח26.	תהומות:	

באין	תהומות	חוללתי”27.

האור	והחושך	משמשים	משל	לגלות	ולגאולה.	הגלות	נמשלה	לחושך	וללילה,	פעילות	
העם	נעצרה	והוא	קפא	בה	ונכנס	לתרדמת.	הגאולה	היא	כאור	הבוקר,	בו	‘מתעוררים’	
משנת	הגלות:	“ִׁשיר	ַהַּמֲעלֹות	ְּבׁשּוב	ה’	ֶאת	ִׁשיַבת	ִצּיֹון	ָהִיינּו	ְּכֹחְלִמים"28.	כך	דרשו	חכמים:

“אני	ישנה	ולבי	ער:	אני	ישנה	מן	הגאולה	ולבו	של	הקב”ה	ער	לגאלני”29.	

“כינה	את	הגלות	בשם	‘שינה’	ואת	התמדת	הנבואה	בקרבם	בשם	‘לב	ער’”30.	

אינו	 זה	 זמן	 זו	טעות.	 אולם	 נראה	כמת,	 ְבֶצֶדק.	בשעת	השינה	האדם	 ַהִעיֹרִתהּו	 ָאֹנִכי	
יתעורר	 כאשר	 כוח,	 ומחליפה	 מתגברת	 וחיוניותו	 בקרבו,	 נאצרים	 כוחותיו	 מבוזבז,	

יתגלו	אלה	בכל	עוזם.	כך	גם	האומה.	

הכתוב	מדגיש	את	תהליכי	ההתעוררות	והיקיצה,	כל	הגורמים	צריכים	לקום	ולהתעורר.	
ִעיִרי	 ִיְבֶנה	 הּוא	 ר,	 ֲאַיּׁשֵ ְּדָרָכיו	 ְוָכל	 ְבֶצֶדק	 ַהִעיֹרִתהּו	 “ָאֹנִכי	 כורש:	 עוררו	את	 מן	השמים	
צריכה	 ראשונה	 האחרון.	 השלב	 היא	 זו	 התעוררותו	 אולם	 יג(.	 )מ”ה	 ְיַׁשֵּלַח	 ְוָגלּוִתי	
השכינה	‘לעורר’	כביכול	את	עצמה:	“עּוִרי	עּוִרי	ִלְבִׁשי	ֹעז	ְזרֹוַע	ה’	עּוִרי	ִּכיֵמי	ֶקֶדם	ּדֹורֹות	
זכריה	מתוארת	 )נ”א	ט-יא(.	גם	בנבואת	 ְּבִרָּנה"	 ִצּיֹון	 ּוָבאּו	 ְיׁשּובּון	 ּוְפדּוֵיי	ה’	 עֹוָלִמים...	
ָבא	 ִהְנִני	 ִּכי	 ִצּיֹון	 ַּבת	 ְוִׂשְמִחי	 “ָרִּני	 ציון:	 והופעתה	בתהליך	שיבת	 ‘התעוררות’	השכינה	

ְוָׁשַכְנִּתי	ְבתֹוֵכְך	ְנֻאם	ה’...	ַהס	ָּכל	ָּבָׂשר	ִמְּפֵני	ה’	ִּכי	ֵנעֹור	ִמְּמעֹון	ָקְדׁשֹו"31.

אחר	כך	‘מעוררת’	השכינה	את	לב	העם,	את	רוחם	של	זרובבל	ויהושע	הכוהן	הגדול:	
“ַוָּיַער	ה’	ֶאת	רּוַח	ְזֻרָּבֶבל	ֶּבן	ַׁשְלִּתיֵאל	ַּפַחת	ְיהּוָדה	ְוֶאת	רּוַח	ְיהֹוֻׁשַע	ֶּבן	ְיהֹוָצָדק	ַהֹּכֵהן	ַהָּגדֹול	

ְוֶאת	רּוַח	ֹּכל	ְׁשֵאִרית	ָהָעם	ַוָּיֹבאּו	ַוַּיֲעׂשּו	ְמָלאָכה	ְּבֵבית	ה’	ְצָבאֹות	ֱאֹלֵהיֶהם"32.

הפרסית,	הרואה	שתי	רשויות,	ניגוד	בין	אור	לחושך,	ומלחמה	מתמדת	ביניהם.	מועד	צמיחתה	של	
דת	זו	אינו	ברור,	אולם	אפשר	שיסודותיה	קדמונים,	ונעוצים	כבר	בימי	כורש,	על	כן	חייב	היה	הנביא	

להציג	כנגדה	את	אמונת	ישראל	המאחדת.	
תהילים	קמ"ח. 	25

	עמוס	ד'. 	26
	משלי	ח'.	בראשית	רבה	א'	ט'. 	27

	תהילים	קכ"ו	א. 	28
	שיר	השירים	רבה	ה'	ב'. 	29

	כוזרי	מאמר	ב'	כ"ד.	 	30
	זכריה	ב'	יד-יז. 	31

חגי	א'	יד.	חגי,	המתאר	את	הדברים	מנקודת	המבט	הנבואית	של	ארץ	ישראל,	מאשים	את	העם	 	32
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	פרק	מ"הב.	ניחומים

ולבסוף	צריך	להעיר	את	אומות	העולם,	כאשר	תחילה	מעוררים	את	רוח	הצדק	והיושר	
ר,	הּוא	ִיְבֶנה	ִעיִרי	ְוָגלּוִתי	ְיַׁשֵּלַח	)מ”ה	יג(.	 בקרבן:	“ָאֹנִכי	ַהִעיֹרִתהּו	ְבֶצֶדק	ְוָכל	ְּדָרָכיו	ֲאַיּׁשֵ
כך	מזעזעת	השכינה	את	העולם	ומעוררתו.	הכרזת	כורש	לא	רק	הוציאה	את	העם	מן	
ההיסטוריה	 גלגלי	 את	 מחדש	 הניעה	 אלא	 ציון,	 שיבת	 תקופת	 את	 ופתחה	 הקיבעון,	

כולה	קדימה.	

הֹוי	ָרב	ֶאת	ֹיְצרֹו.	3

ה  ֲעׂשֶ י ֲאָדָמה ֲהיֹאַמר חֶֹמר ְליְֹצרֹו ַמה ּתַ )ט( הֹוי ָרב ֶאת יְֹצרֹו ֶחֶרׂש ֶאת ַחְרׂשֵ

ִחיִלין: )יא( ּכֹה  ה ַמה ּתְ ָ ּוָפָעְלָך ֵאין ָיַדִים לֹו: )י( הֹוי אֵֹמר ְלָאב ַמה ּתֹוִליד ּוְלִאּשׁ

ִני:  ַצּוֻ ַני ְוַעל ּפַֹעל ָיַדי ּתְ ָאלּוִני ַעל ּבָ ָרֵאל ְויֹוְצרֹו ָהאִֹתּיֹות ׁשְ ָאַמר ְיהָֹוה ְקדֹוׁש ִיׂשְ

ְצָבָאם  ְוָכל  ַמִים  ׁשָ ָנטּו  ָיַדי  ֲאִני  ָבָראִתי  ָעֶליָה  ְוָאָדם  ֶאֶרץ  יִתי  ָעׂשִ ָאֹנִכי  )יב( 

ְוָגלּוִתי  ִעיִרי  ִיְבֶנה  הּוא  ר  ֵ ֲאַיּשׁ ָרָכיו  ּדְ ְוָכל  ְבֶצֶדק  ַהִעירִֹתהּו  ָאֹנִכי  )יג(  יִתי:  ִצּוֵ

ַח לֹא ִבְמִחיר ְולֹא ְבׁשַֹחד ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות: ּלֵ ְיׁשַ

האדם	בשחצנותו	מנסה	להכתיב	למציאות	כיצד	תיראה,	לקבוע	את	הבאות.	הנבואה	
לועגת	לו:	כיצד	יריב	החרס	עם	יוצרו	הקדר.	ה’	הוא	הבורא	ותכניתו	מתבצעת	על	ידי	

הנבראים.

מיהו	הרב	את	יוצרו?	עם	מי	צריך	הנביא	להתווכח	ועל	מה?

הדבר	אינו	מפורש	בכתוב,	ויש	לחפש	את	נשוא	הריב	בין	הנושאים	שהוזכרו	בפרק.	

א.	היו	אנשים	מן	העם	שטענו	כנגד	בחירת	כורש	לגאול	את	ישראל,	או	שלא	האמינו	
שתיתכן	גאולה	כזו.

חכמים	ייחסו	טענה	כזו	גם	לנביאים	והשתמשו	במליצת	הכתוב	כנגדם.	הם	התקוממו	
בידי	 הכוח	 ניתן	 מדוע	 בעולם.	 גלוי	 באופן	 ההשגחה	 הופעת	 ואי	 הפנים	 הסתר	 נגד	
האומות?	גם	ישעיהו	יכול	להיחשב	בכללם,	אם	יתמה	כיצד	זכה	כורש	לניצחונות	כה	

גדולים:

אמרו	הנביאים	לפני	הקב”ה:	למה	אתה	מטיב	לאומות	העכו”ם	בעולם	הזה?	
אמר	להם:	לפי	שכתבתי:	ומשלם	לשונאיו33.	וכן	הוא	אומר:	הוי	רב	את	יוצרו	

על	שהתעצל	בבניין	הבית	והמתין	לאישורי	פרס.	הדוחק	הכלכלי	הקשה	אינו	סיבת	הדחייה,	אלא	
ַיַען	ֵּביִתי	 ְוָנַפְחִּתי	בֹו	ַיַען	ֶמה	ְנֻאם	ה'	ְצָבאֹות	 תוצאתה:	"ָּפֹנה	ֶאל	ַהְרֵּבה	ְוִהֵּנה	ִלְמָעט	ַוֲהֵבאֶתם	ַהַּבִית	

ֲאֶׁשר	הּוא	ָחֵרב	ְוַאֶּתם	ָרִצים	ִאיׁש	ְלֵביתֹו"	חגי	א'	ט.
דברים	ז'	י. 	33

חרש	את	חרשי	אדמה34.	

נגד	 ניסה	להתקומם	 בבל,	שבמשתה	האחרון	 הביא	למפלת	בלשאצר	מלך	 כורש	 ב.	
הגזרה	האלוהית:	אמר	זה	על	מלך	בבל	שהיה	מתגאה	ומתנשא	כנגד	האל	והוציא	כלי	
בית	המקדש	לשתות	בהם.	והמשיל	משל	ואמר:	אם	החומר	יריב	עם	היוצר	אותו	ויאמר	
לו	מה	תעשה,	אני	יודע	יותר	ממך.	כי	זה	המלך	חרש	יתחשב	עם	חרשי	אדמה,	כי	ככלי	

יוצר	נפץ	במהרה	כמו	שכתוב:	ביה	בליליא	אתקטיל	בלשצר	מלכא35.

ג.	הנושא	הוא	השאלה	הפילוסופית	הכללית	של	מציאות	הרע	בבריאה:	יֹוֵצר	אֹור	ּובֹוֵרא	
ֹחֶׁשְך	ֹעֶׂשה	ָׁשלֹום	ּובֹוֵרא	ָרע.	

“מדוע	ברא	את	האדם	שיהיה	אדם,	ואת	העולם	הגשמי	שיהיה	עולם	גשמי,	עד	שמוכרח	
שימצא	במציאות	רע	והעדר,	ומדוע	לא	עשאם	באמת	בענין	מעולה	ממה	שהם?	על	
זה	משיב	שזה	דומה	כאילו	הכלי	חרש	יריב	עם	יוצרו,	מדוע	יצר	אותו	שיהיה	כלי	חרש	
ולא	כלי	של	זהב...		כי	לא	היה	באפשר	להמציא	העולם	הגשמי	באופן	אחר,	רק	שישאר	
מקום	לההעדר	והרע	והחשך,	כי	אם	היה	בורא	אותו	בענין	שלא	ישתנה	כלל	ולא	יופסד	
לא	היה	עולם	גשמי,	והאדם	לא	היה	אדם	מורכב	מבשר	גידים	ועצמות	רק	מלאך	או	

רוחני”36.

ד.	הנושא	הוא	תחיית	המתים,	והוא	עולה	מתוך	המשל	עצמו:	ֶחֶרׂש	ֶאת	ַחְרֵׂשי	ֲאָדָמה,	
על	 יוצרו	 את	 הרב	 המתים:	 לתחיית	 ביחס	 “וביארו	 ַּתֲעֶׂשה,	 ַמה	 ְלֹיְצרֹו	 ֹחֶמר	 ֲהֹיאַמר	
עשותו	ית’	גבר	חי	מחומר,	נמצא	כי	הוא	כאומר	לאב	מה	תוליד	כו’,	כי	ק”ו	הדברים	אם	
על	עשות	כלים	מעפר	הוא	תמה,	מכל	שכן	שיתמה	על	העשותם	ממים,	כלומר	ואחר	
שזה	אינך	יכול	להכחיש,	כי	מבשרך	תחזה	כי	באת	מטיפת	מים	כל	שכן	מחומר,	ואם	כן	

איפוא	בטלה	תמיהתך	וכך	יאות	לך	להאמין	בקונך”37.

ָאֵכן	ַאָּתה	ֵאל	ִמְסַּתֵּתר	.	4

ה ָעַלִיְך ַיֲעבֹרּו  י ִמּדָ )יד( ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ְיִגיַע ִמְצַרִים ּוְסַחר ּכּוׁש ּוְסָבִאים ַאְנׁשֵ

ְך ֵאל  לּו ַאְך ּבָ ּלָ ֲחוּו ֵאַלִיְך ִיְתּפַ ּתַ ים ַיֲעבֹרּו ְוֵאַלִיְך ִיׁשְ ִּזּקִ ְוָלְך ִיְהיּו ַאֲחַרִיְך ֵיֵלכּו ּבַ

יַע:  ָרֵאל מֹוׁשִ ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ר  ּתֵ ִמְסּתַ ֵאל  ה  ַאּתָ ָאֵכן  ֶאֶפס ֱאלִֹהים: )טו(  ְוֵאין עֹוד 

ָרֵאל  ִיׂשְ ִציִרים:מ)יז(  י  ָחָרׁשֵ ה  ִלּמָ ַבּכְ ָהְלכּו  ו  ַיְחּדָ ם  ּלָ ּכֻ ִנְכְלמּו  ְוַגם  ּבֹוׁשּו  )טז( 

ְלמּו ַעד עֹוְלֵמי ַעד: ׁשּוַעת עֹוָלִמים לֹא ֵתבׁשּו ְולֹא ִתּכָ ידָֹוד ּתְ ע ּבַ נֹוׁשַ

מדרש	תהלים	ז'. 	34
רד"ק. 	35

מלבי"ם	וראה	אמונות	ודעות	ו'. 	36
אלשיך. 	37
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ולא	 לו	דמות	הגוף	הדהימה	את	העולם	העתיק,	 ואין	 גוף	 ישראל	במי	שאינו	 אמונת	
כהיפוכה	 ניצבת	 היא	 ומאז	 והחומרנית.	 הפשטנית	 וחשיבתם	 דעתם,	 על	 התקבלה	
הקוטבי	של	תפיסת	ההגשמה	של	העבודה	הזרה.	האומות	התקשו	לעכל	את	היעדר	
הפסל	והתמונה	במקדש,	וטרחו	להמציא	במוחם	הקודח	את	הדבר	שמסתירים	ישראל	
בבית	קדשי	הקדשים38:	ָאֵכן	ַאָּתה	ֵאל	ִמְסַּתֵּתר	)טו(.		לא	רק	הפשטה	אלא	גם	העמקה,	
ההבנה	שאיננו	מבינים,	ו’תכלית	הידיעה	שנדע	אשר	לא	נדע’.	על	כן	ההסתתרות	היא	

במקום	המאיר	והגבוה	ביותר,	בשפריר	חביון,	שם	אין	לנו	כל	הבנה	והשגה39.

אין	זה	ויכוח	פילוסופי	תיאולוגי,	אלא	גם	תפיסת	חיים,	ועל	כן	הנביא	הוסיף	מיד:	

ֱאֹלֵהי	ִיְׂשָרֵאל	מֹוִׁשיַע.	האל	המסתתר	מופיע	במציאות,	בהשגחתו	על	ישראל	וגאולתם	
מצרותיהם.	אלא	שכשם	שדמותו	אינה	נראית,	גם	השגחתו	נסתרת,	והעולם	מתנהג	
בדרך	כלל	על	פי	סדרי	הטבע.	לפעמים	הסתר	זה	מעמיק	ונעשה	‘הסתר	פנים’	מכוון:	
“ְוָאֹנִכי	ַהְסֵּתר	ַאְסִּתיר	ָּפַני	ַּבּיֹום	ַההּוא”40.	אך	להסתר	זה	יש	מטרה:	“ַוֹּיאֶמר	ַאְסִּתיָרה	ָפַני	

ֵמֶהם	ֶאְרֶאה	ָמה	ַאֲחִריָתם"41.	

יש	ניגוד	בין	שני	חלקי	הפסוק,	הוא	מתחיל	בהסתתרות	ומסיים	באל	המושיע.	האם	
הושם	קץ	להסתתרות	ובאה	ההתגלות	והישועה?	חיבורם	יחד	בכתב	אומר	משהו	אחר.	
תיתכן	הופעת	גאולה	נסתרת.	גאולה	שבאה	באופן	חלקי	ובדרך	עקלתון,	באמצעות	גוי	
כמו	כורש,	מערבת	הסתר	וגילוי	יחד,	ומחייבת	להבין	את	מהות	ההסתרה.	כאשר	הכלים	
הקיימים	במציאות	קטנים	ושפלים,	אי	אפשר	להיחשף	אל	אור	ה’	בלי	להסתנוור,	על	כן	
צריך	חושך.	המעמיקים	להתבונן	יראו	שגם	בו	יש	הופעה	אלוהית,	ודווקא	באמצעותו	

בבית	הראשון	עמד	במרכזו	הארון	שבתוכו	הלוחות	והתורה.	תמיהתם	התחדדה	בימי	הבית	השני	 	38
בו	נותר	קודש	הקודשים	ריק.	ההיסטוריון	היווני	דאמוקריטוס	כתב	בספרו,	שהיהודים	משתחווים	
לראש	מוזהב	של	חמור,	ושאחת	לשבע	שנים	הם	תופסים	נכרי,	מקריבים	אותו	על	ידי	'קריעת	בשרו	
נאלץ	 ויוספוס	 דבריו,	 על	 הוסיף	 אחריו,	 שבא	 אפיון	 מותו.	 את	 מוצא	 המסכן	 וכך	 קרעים',	 קרעים	

להשיב	על	דבריו	בספרו	'נגד	אפיון'.
על	פי	הפסוק	הזה	חיבר	ר'	אברהם	מימין	מתלמידי	הרמ"ק	בצפת	את	פיוטו	על	הספירות.	וכך	תיאר	 	39
ֶכל	ַהֶּנְעָלם	ִמָּכל	ַרְעיֹון,	ִעַּלת	 את	הספירה	העליונה,	ספירת	ה'כתר':	ֵאל	ִמְסַּתֵּתר	ְּבַׁשְפִריר	ֶחְביֹון,	ַהּׂשֵ

ָהִעּלֹות	ֻמְכָּתר	ְּבֶכֶתר	ֶעְליֹון.
דברים	ל"א	יח. 	40

לֹו	 נֹוְתִנין	 ֵאין	 ַּפְרָנָסה,	 ְמַבֵּקׁש	 ְּכֶׁשָהָאָדם	 ַמה	 ִמְּפֵני	 "ִהְקׁשּו:	 נחמן	מברסלב	שאל:	 ר'	 כ.	 ל"ב	 דברים	 	41
ְוַלֲחרׁש	 ְּתבּוָאה	 ִלְזֹרַע	 ָצִריְך	 ֶׁשֶּזה	 ִסָּבתֹו;	 ְלִפי	 ֶאָחד	 ְלָכל	 ִסּבֹות,	 ְיֵדי	 	- ַעל	 ִאם	 	- ִּכי	 ַמִים,	 ַהּׁשָ ִמן	 ֵּתֶכף	
ְוִלְקֹצר	ְוכּו',	ְוֶזה	ָצִריְך	ִלְנֹסַע	ְוִלְמֹצא	ֹצֶרְך	ַּפְרָנָסתֹו	ָׁשם,	ְוַכּיֹוֵצא	ָּבֶזה,	ְוָלָּמה	ֹלא	נֹוְתִנין	לֹו	ֵּתֶכף,	ְּבָׁשָעה	
ֶׁשְּמַבֵּקׁש	ַּפְרָנָסתֹו,	ְמֻזָּמן	)ליקוטי	מוהר"ן	תנינא	ט"ז(.	מדוע	הנהגת	ה'	נסתרת.	מדוע	הלביש	את	רצונו	
ובהשגחתו? בו,	בהנהגתו	 ואולי	אף	טובים,	לכפירה	 רבים	 רבים,	עד	שהם	מביאים	 כה	  בלבושים	

ה'	 גדולתו,	 יגלה	את	 ולבושים,	 בלי	סיבות	 נס,	 דרך	 גילוי	אלוהי	 התשובה	מונחת	בשאלה	עצמה.	
מסתתר	מאחורי	לבושי	הטבע,	כביטוי	של	ענוה,	הוא	לא	משתלט	על	תודעתנו	בנוכחותו	הברורה	
את	 מאתנו	 תוציא	 זו	 דרך	 דבר	 של	 בסופו	 מצרים.	 ביציאת	 כמו	 גדולים	 נסים	 ידי	 על	 והמחייבת,	

מיטבנו	ותביא	לנו	גילוי	גדול	יותר.

מושיע	ה’	את	ישראל.	כדרשת	חכמים:	

“כי	אשב	בחושך	ה’	אור	לי42,	“אם	לא	ישבתי	בחושך,	לא	היה	ה’	אור	לי”43.

“אחת	מההופעות	שהאורה	העליונה	השמימית	מופיעה	בהן	על	הארץ	קשורה	
באורו	של	משיח,	שהוא	אור	הגאולה	מראשית	צמיחתה	של	אורה	זו.	היא	היתה	
לוטה	מאפלים	עד	בלי	להכיר	איזה	אור	מתנוצץ	ממנה.	וכן	הולכות	התעלומות	
בכל	המדרגות	עד	אשר	ביסוד	הבית	השני	שנבנה	על	ידי	עזרתו	של	כורש	הפרסי,	
אותו	הגוי	שהחמיץ44	גם	כן,	גם	בו	אור	משיח	התנוצץ	במסתרים,	כי	הלא	“כה	
אמר	ד’	למשיחו	לכורש”	)מ”ה	א’(,	“ואקרא	לך	בשמך	אכנך	ולא	ידעתני,	אאזרך	
ולא	ידעתני”	)ד-ה(.	ובימינו	אלה	אין	שום	ספק	שעוד	הפעם	אורו	של	משיח,	
אור	של	גאולה	בבחינת	תעלומה	מופיע	ומתנוצץ	לפנינו,	ומרוב	הזוהר	המעולף	

בעיקרו	בעובי	חושך,	עד	כדי	הסתרה	נוראה...

ישנם	 ולעשותם,	 בראשם	 לעמוד	 הקרואים	 מבין	 אשר	 במעשים	 במסתרים,	
כאלה	שאינם	יודעים	כלל	את	ערכם	ואת	מהותם,	ביחס	לתפקידם	ההשגחיי	
כורש	 וכמו	אצל	 ידעו	מי	הוא	הקורא	אותם,	 ולא	 העליון,	הם	נקראים	בשמם	
הנכרי	מתקיים	גם	בהם:	“אכנך	ואאזרך	ולא	ידעתני”.	אבל	הסוף	של	ההסתרה	
הנוראה	הזאת,	תהיה	ההופעה	היותר	אדירה	והיותר	נצחית:	למען	ישמע	העם	
בדברי	עמך	וגם	בך	יאמינו	לעולם.	ומאופל	וממסתור,	עיני	עורים	תראינה	באור	

חדש,	אשר	יופיע	על	ציון	ועל	מקראיה”45.	

ִּכי	ִלי	ִּתְכַרע	ָּכל	ֶּבֶרְך.	5

ּה  ַמִים הּוא ָהֱאלִֹהים יֵֹצר ָהָאֶרץ ְועֹׂשָ ָ י כֹה ָאַמר ְיהָֹוה ּבֹוֵרא ַהּשׁ ּכִ מ"ה )יח( 

ֶתר  ֶבת ְיָצָרּה ֲאִני ְיהָֹוה ְוֵאין עֹוד: )יט( לֹא ַבּסֵ הּוא כֹוְנָנּה לֹא ֹתהּו ְבָרָאּה ָלׁשֶ

ׁשּוִני ֲאִני ְיהָֹוה ּדֵֹבר  י ְלֶזַרע ַיֲעקֹב ּתֹהּו ַבּקְ ְך לֹא ָאַמְרּתִ ְמקֹום ֶאֶרץ חׁשֶ י ּבִ ְרּתִ ּבַ ּדִ

ָיְדעּו  ַהּגֹוִים לֹא  ִליֵטי  ּפְ ו  ַיְחּדָ ׁשּו  ִהְתַנּגְ ָובֹאּו  ְבצּו  ִהּקָ ִרים: )כ(  ֵמיׁשָ יד  ַמּגִ ֶצֶדק 

יׁשּו  ְוַהּגִ ידּו  ַהּגִ )כא(  יַע:  יֹוׁשִ ֵאל לֹא  ֶאל  ְלִלים  ּוִמְתּפַ ְסָלם  ּפִ ֵעץ  ִאים ֶאת  ַהּנֹׂשְ

יָדּה ֲהלֹוא ֲאִני ְיהָֹוה ְוֵאין עֹוד  ֶדם ֵמָאז ִהּגִ ִמיַע זֹאת ִמּקֶ ו ִמי ִהׁשְ ֲעצּו ַיְחּדָ ַאף ִיּוָ

ל ַאְפֵסי  עּו ּכָ ׁשְ נּו ֵאַלי ְוִהּוָ יַע ַאִין זּוָלִתי: )כב( ּפְ יק ּומֹוׁשִ ְלָעַדי ֵאל ַצּדִ ֱאלִֹהים ִמּבַ

מיכה	ז'	ח. 	42
מדרש	תהילים	כ"ב. 	43

ראש	השנה	ג'	ב. 	44
מאמרי	הראיה	על	לורד	בלפור,	עמ'	170-171. 	45
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י  ָבר ְולֹא ָיׁשּוב ּכִ י ְצָדָקה ּדָ י ָיָצא ִמּפִ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ י ֲאִני ֵאל ְוֵאין עֹוד: )כג( ּבִ ָאֶרץ ּכִ

ידָֹוד ִלי ָאַמר ְצָדקֹות ָועֹז ָעָדיו  ל ָלׁשֹון: )כד( ַאְך ּבַ ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ ִלי ּתִ

ָרֵאל: ל ֶזַרע ִיׂשְ קּו ְוִיְתַהְללּו ּכָ ידָֹוד ִיְצּדְ ֱחִרים ּבֹו: )כה( ּבַ ָיבֹוא ְוֵיבֹׁשּו ּכֹל ַהּנֶ

הפסוקים	יח-יט	מקבילים46.	הראשון	מתאר	את	בריאת	העולם,	השני	את	מתן	תורה.	
גם	תכלית	 כך	 חיים,	 ובהו’	מציאות	 ליצור	מן	ה’תהו	 לומר,	שכשם	שתכלית	הבריאה	
התורה,	להוציא	את	העולם	מן	התוהו	המוסרי,	ולהעניק	לו	משמעות.	וכשם	שבריאת	
העולם	אינה	בשביל	ישראל	לבדם,	אלא	בשביל	העולם	כולו,	כך	גם	מתן	התורה	אינו	

מכוון	רק	לישראל,	אלא	עליהם	להביא	צדק	ואור	אל	ֶאֶרץ	ֹחֶׁשְך.	

מנקודה	זו	ממשיך	הנביא	ופונה	אל	העולם	כולו,	אל	פליטי	הגויים	הנבוכים,	בעקבות	
התמוטטות	ממלכת	בבל	ארץ	הפסילים,	ופותח	בפניהם	את	השער:	ְּפנּו	ֵאַלי	ְוִהָּוְׁשעּו	ָּכל	
ַאְפֵסי	ָאֶרץ	ִּכי	ֲאִני	ֵאל	ְוֵאין	עֹוד.	ִּבי	ִנְׁשַּבְעִּתי	ָיָצא	ִמִּפי	ְצָדָקה	ָּדָבר	ְוֹלא	ָיׁשּוב	ִּכי	ִלי47	ִּתְכַרע	

ַבע	ָּכל	ָלׁשֹון	)מ”ה	כב-כג(.	זו	שעת	הכושר	לתיקון	עולם	במלכות	שדי48.	 ָּכל	ֶּבֶרְך	ִּתּׁשָ

ִּבי	ִנְׁשַּבְעִּתי.	“ואף	כי	רבו	הצרות	ראוי	לנו	לקוות	למנוחה,	ותוחלת	להבטחותיו	הטובות	
שיעדנו	כי	דבריו	נאמנים,	והוא	יתעלה	דבר	על	עצמותיו:	ִּבי	ִנְׁשַּבְעִּתי	ָיָצא	ִמִּפי	ְצָדָקה	
ָּדָבר	ְוֹלא	ָיׁשּוב.	והפירוש	בזה:	הן	בשמי	נשבעתי	וגזרתי	בגאולתכם	בחסד	ממני,	והוא	
ַבע	ָּכל	ָלׁשֹון,	ואין	מי	שישבע	בשמי	שלא	 דבור	ולא	ישוב	ריקם,	ִּכי	ִלי	ִּתְכַרע	ָּכל	ֶּבֶרְך	ִּתּׁשָ

יקיימנה	ושלא	יפעל,	וכל	שכן	אם	אני	הוא	הנשבע	ואני	הפועל.	יתעלה	זכרו	ושמו”49.

בעקבות	הכתוב	כאן	נתקנה	תפילת	‘עלינו	לשבח’,	תוך	עיבוד	מגוף	ראשון	לגוף	שני:	ִּכי	
ַבע	ָּכל	ָלׁשֹון.	החלק	הראשון	של	‘עלינו	לשבח’	מדגיש	את	הייחוד	 ְלָך	ִתְכַרע	ָּכל	ֶּבֶרְך	ִּתּׁשָ
כגויי	הארצות;	שהם	משתחוים	 ‘שלא	עשנו	 לעמים:	 ישראל	 בין	 ואת	השוני	 היהודי,	
להבל	וריק	ומתפללים	אל	אל	לא-יושיע	ואנחנו	כורעים	ומשתחוים	לפני	מלך	מלכי	
המלכים’.	החלק	השני	‘ועל	כן	נקוה’	הוא	תפילה	אוניברסאלית.	בה	מוסיף	המתפלל	
ומבקש:	‘לתקן	עולם	במלכות	שדי,	וכל	בני	בשר	יקראו	בשמך,	להפנות	אליך	כל	רשעי	
ַבע	ָּכל	ָלׁשֹון...	ויקבלו	כולם	את	 ארץ,	יכירו	וידעו	כל	יושבי	תבל,	ִּכי	ְלָך	ִתְכַרע	ָּכל	ֶּבֶרְך	ִּתּׁשָ

ראה	לעיל	מ"ב	הבריאה	המתחדשת. 	46
הביטוי	'ִּכי	ִלי'	מופיע	בתנ"ך	עשר	פעמים,	חמש	בתורה	וחמש	בנ"ך.	הפעם	הראשונה	היא	לפני	מתן	 	47
תורה,	"והייתם	לי	סגלה	מכל	העמים	כי	לי	כל	הארץ".	וברש"י:	אתם	תהיו	לי	סגולה	משאר	אומות,	
ולא	תאמרו	אתם	לבדכם	שלי	ואין	לי	אחרים	עמכם,	ומה	יש	לי	עוד	שתהא	חבתכם	נכרת.	כי	לי	כל	
הארץ	-	והם	בעיני	ולפני	לכלום.	בכל	ההופעות	ה'	אומר:	"כי	לי",	רק	פעם	אחת	אומר	זאת	האדם.	

אדניהו	אומר	לבת	שבע:	"את	ידעת	כי	לי	היתה	המלוכה",	ובגין	אמירה	זאת	נהרג.	
כורש	ימלא	תפקיד	חשוב	בהגשמת	הייעוד	העולמי,	ובשורת	הייחוד	והחזון	באים	בפרקים	מ-מח	 	48
לשיא	ביטויו:	מ"א	ד;	מ"ג	י;	מ"ה	ה-ז,	יד,	יח,	כב.	הבשורה	מופנית	אל	האיים	והלאומים	הרחוקים	

באימפריה	הענקית	שעתה	הוקמה	על	ידי	כורש:	מ"א	א,	ה;	מ"ב	ד,	י,	יב;	מ"ה	כב;	מ"ט	א.
אגרת	הנחמה	-	לרבנו	מיימון	אבי	הרמב"ם	ז"ל. 	49

עול	מלכותך’.	ומסיים	בציטוט	הפסוק:	‘והיה	ה’	למלך	על	כל	הארץ’.

יהיה	הכסא	 יכולים	להתנתק	מהם,	כי	לא	 למרות	הניגוד	בין	ישראל	לעמים,	אין	הם	
כאן	 נע	 וישעיהו	 מובנה	במציאות,	 הזה	 הניגוד	 הזה.	 כולם	לשבח	 עד	שיצטרפו	 שלם	

מביקורת	קשה	על	העמים	ואליליהם,	אל	הבשורה	של	גאולת	העולם	כולו50.	

ַבע	ָּכל	 חזון	העתיד	הגדול	הוא	שכל	העולם	יעבוד	את	הבורא:	ִּכי	ִלי	ִּתְכַרע	ָּכל	ֶּבֶרְך	ִּתּׁשָ
ָלׁשֹון.	הכריעה	והשבועה	הן	שתי	פעולות	המבטאות	התמסרות	וכניעה	מוחלטת	לה'.	
ההשתחוויה	והשבועה	שתיהן	פעולות	פולחניות	מופשטות	יחסית,	והן	נעשות	על	ידי	

האדם	באופן	אישי	ובגופו	שלו.	

כל	אדם	מישראל	מצווה	בשתיהן.

ובשמו	 שנאמר:	 בשם.	 דין	 בבית	 שבועה	 שנתחייב	 מי	 שישבע	 עשה	 ו”מצות	
תשבע,	זו	מצות	עשה51..	שהשבועה	בשמו	הגדול	והקדוש	מדרכי	העבודה	היא,	

והדור	וקדוש	גדול	הוא	להשבע	בשמו”52.	

“שלש	עשרה	השתחויות	היו	במקדש.	של	בית	רבן	גמליאל	ושל	בית	רבי	חנניה	
סגן	הכהנים	היו	משתחוין	ארבע	עשרה.	והיכן	היתה	יתרה?	כנגד	דיר	העצים,	

שכן	מסורת	בידם	מאבותיהם	ששם	הארון	נגנז”53.	

אל	 הקרבנות	 מן	 הדגש	 את	 ישעיהו	 מסיט	 לבוא	 לעתיד	 במקדש	 ה’	 עבודת	 בתיאור	

תפילת	עלינו	לשבח	נקבעה	במלכויות	שבתפילת	ראש	השנה,	שנעה	בין	הממד	האוניברסאלי,	'ובכן	 	50
תן	פחדך	ה'	אלוהינו	על	כל	מעשיך',	ללאומי	'ובכן	תן	כבוד	ה'	לעמך'	)ראה	לעיל	'אני	ראשון	ואני	
'...ובורא	את	הכל;	המאיר	 'יוצר	אור'	בעלת	האופי	האוניברסאלי,	 אחרון'(.	כך	גם	המעבר	מברכת	
לארץ	ולדרים	עליה',	אל	הברכה	הסמוכה	לה,	'אהבה',	שהיא	לאומית	במוצהר,	וחותמת	ב'ישראל':	
'אוהב	עמו	ישראל'.	גם	הברכות	שאחריה	'גאל	ישראל',	'שומר	עמו	ישראל'.	וגם	תפילת	העמידה	של	
כל	השנה	פותחת:	'אלוהי	אבותינו,	אלוהי	אברהם',	וחלק	מן	הברכות	חותמות:	'גואל	ישראל',	'רופא	
חולי	עמו	ישראל',	'מקבץ	נדחי	עמו	ישראל',	'המברך	את	עמו	ישראל	בשלום'.	כך	גם	שתי	הברכות	
על	 אלוקנו	 ה'	 לך	 'נודה	 לאומית	 	- והשניה	 אוניברסאלית	 	- בברכת	המזון:	הראשונה	 הראשונות	

ישראל	עמך',	וכו'.
כל	אדם	מישראל	גם	'מושבע	ועומד	מהר	סיני'	לקיים	את	התורה	)יומא	ע"ג	ב(. 	51

רמב"ם	שבועות	י"א	א'.	בשבועה	בשם	קורא	האדם	שם	שמים	עליו	ועל	כל	מעשיו.	אמנם	הראב"ד	 	52
והרמב"ן	)דברים	ו'	יג(	חלקו	עליו:	אינו	מצוה	שישבע,	אבל	הוא	אזהרה	כי	בשמו	בלבד	תשבע	לא	
לכם	 לישראל	לא	תהיו	סבורין	שהותר	 להן	הקב"ה	 עוד	בתנחומא:	אמר	 וראיתי	 בשם	אל	אחר...	
להשבע	בשמי,	אפילו	באמת	אין	אתם	רשאין	להשבע	בשמי	אלא	אם	יהיו	בך	כל	המדות	הללו,	את	
ה'	אלהיך	תירא,	שתהיה	כאותן	שנקראו	יראי	אלהים	אברהם	יוסף	איוב,	ואותו	תעבוד,	שתהא	מפנה	
עצמך	לתורה	ולמצות	ולא	יהיה	לך	עבודה	אחרת	לכך	נאמר	ואותו	תעבוד,	ובו	תדבק,	וכי	אפשר	לו	
לאדם	להדבק	בשכינה	והלא	כבר	נאמר	)לעיל	ד	כד(	כי	ה'	אלהיך	אש	אוכלה	הוא,	אלא	לומר	לך	כל	
המשיא	בתו	לתלמיד	שקורא	ושונה	והעושה	לו	פרקמטיא	והמהנהו	מנכסיו	זהו	שאמר	ובו	תדבק,	

אם	יש	לך	כל	מדות	אלו	אתה	רשאי	להשבע	ואם	לאו	אי	אתה	רשאי	להשבע.
משנה	שקלים	ו'	א. 	53
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	פרק	מ"הב.	ניחומים

ההשתחוויה:	ְוָהָיה	ַּבּיֹום	ַההּוא	ִיָּתַקע	ְּבׁשֹוָפר	ָּגדֹול	ּוָבאּו	ָהֹאְבִדים	ְּבֶאֶרץ	ַאּׁשּור	ְוַהִּנָּדִחים	
ְּבֶאֶרץ	ִמְצָרִים	ְוִהְׁשַּתֲחוּו	ַלה’	ְּבַהר	ַהֹּקֶדׁש	ִּבירּוָׁשלם	)כ”ז	יג(.		ְוָהָיה	ִמֵּדי	ֹחֶדׁש	ְּבָחְדׁשֹו	ּוִמֵּדי	

ַׁשָּבת	ְּבַׁשַּבּתֹו	ָיבֹוא	ָכל	ָּבָׂשר	ְלִהְׁשַּתֲחֹות	ְלָפַני	ָאַמר	ה’	)ס”ו	כג(.

ַהּגֹוִים	 ִמָּכל	 ַהּנֹוָתר	 ָּכל	 ְוָהָיה	 יבואו	להשתחוות	שם:	 ולא	רק	ישראל,	אלא	גם	העמים	
ַחג	 ֶאת	 ְוָלֹחג	 ְצָבאֹות	 ה’	 ְלֶמֶלְך	 ְלִהְׁשַּתֲחֹות	 ְבָׁשָנה	 ָׁשָנה	 ִמֵּדי	 ְוָעלּו	 ם	 ְירּוָׁשלִָ ַעל	 ַהָּבִאים	

ַהֻּסּכֹות54.	

אברהם	צווה	להעלות	את	בנו	בהר	המוריה,	והתכונן	להקרבה	פיזית	שלו,	אך	לנעריו	
ְוַהַּנַער	 ַוֲאִני	 ַהֲחמֹור	 ִעם	 ֹּפה	 ָלֶכם	 ְׁשבּו	 ְנָעָריו	 ֶאל	 ַאְבָרָהם	 ַוֹּיאֶמר	 הזכיר	רק	השתחוויה:	

ֵנְלָכה	ַעד	ֹּכה	ְוִנשְַּׁתֲחֶוה	ְוָנׁשּוָבה	ֲאֵליֶכם.

וזה	נוסח	הוידוי	על	המקדש:	ּוִמְּפֵני	ֲחָטֵאינּו	ָּגִלינּו	ֵמַאְרֵצנּו.	ְוִנְתַרַחְקנּו	ֵמַעל	ַאְדָמֵתנּו.	ְוֵאין	
ֲאַנְחנּו	ְיכֹוִלים	ַלֲעלֹות	ְוֵלָראֹות	ּוְלִהְׁשַּתֲחֹות	ְלָפֶניָך.	ְוַלֲעׂשֹות	חֹובֹוֵתינּו	ְּבֵבית	ְּבִחיָרֶתָך.	וכן	
בהמשך	בקשתנו	על	העתיד:	ְוָׁשם	ַנֲעֶלה	ְוֵנָרֶאה	ְוִנְׁשַּתֲחֶוה	ְלָפֶניָך	ְּבָׁשֹלׁש	ַּפֲעֵמי	ְרָגֵלינּו55.

ההשתחוויה	הזאת	כה	חשובה	שעליה	אמרו	חכמים:

א”ר	יצחק:	הכל	בזכות	השתחויה.	ואברהם	לא	חזר	מהר	המוריה	בשלום	אלא	
בזכות	 אלא	 נגאלו	 לא	 ישראל	 אליכם.	 ונשובה	 ונשתחוה	 השתחויה.	 בזכות	
אלא	 נתנה	 לא	 התורה	 וישתחוו56.	 ויקדו	 וגו’	 העם	 ויאמן	 שנאמר:	 השתחויה,	
בזכות	השתחויה	שנאמר:	והשתחויתם	מרחוק57.	חנה	לא	נפקדה	אלא	בזכות	
בזכות	 אלא	 מתכנסות	 אינן	 הגליות	 לה’58.	 שם	 וישתחו	 שנאמר:	 השתחויה	
לה’	 והשתחוו	 וגו’	 גדול	 בשופר	 יתקע	 ההוא	 ביום	 והיה	 שנאמר:	 השתחויה	
בהר	הקדש	בירושלים	)כ”ז	יג(.	בית	המקדש	לא	נבנה	אלא	בזכות	השתחויה.	
שנאמר:	רוממו	ה’	אלהינו	והשתחוו	להר	קדשו59.	המתים	אינן	חיין	אלא	בזכות	

זכריה	י"ד	טז. 	54
תפילת	המוסף.	הגרי"ז,	יומא	כ"א	א:	"בגמ'	אר"י	א"ר	בשעה	שישראל	עולין	לרגל	עומדים	צפופים	 	55
ומשתחוים	רווחים,	והנה	נראה	דהאי	דינא	דבעינן	להשתחוות	ברגלים	אין	זה	דין	מיוחד	ברגלים	אלא	
כל	שעה	שנכנסים	לעזרה	צריכים	השתחואה,	ודבר	זה	מבואר	מדברי	הגר"א,	]באדרת	אליהו	פרשת	
כי	תבוא[	שכתב	גבי	הבאת	ביכורים	"והשתחוית	זה	הכלל	כל	היוצא	מביהמ"ק	צריך	השתחואה",	
הרי	דגם	זה	דביכורים	טעונין	השתחואה	אינו	דין	מיוחד	לביכורים	אלא	משום	דכל	הנכנס	לביהמ"ק	
נעלה	 "ושם	 מוסף	 בתפילת	 שאומרים	 ברגלים	 שנאמרה	 ההשתחואה	 ג"כ	 וזהו	 להשתחוות	 צריך	
השתחואה". טעון	 לעזרה	 שבא	 דכל	 כללי	 דין	 דזה	 רגלינו"	 פעמי	 בשלש	 לפניך	 ונשתחוה	  ונראה	
אולי	זה	קשור	לביטוי	החריג	"יראה	כל	זכורך	את	פני	האדון	ה'"	וכן	"את	פני	האדון	ה'	אלוקי	ישראל",	
אפשר	שה"אדון"	בא	להגדיר	את	צורת	העלייה	לרגל	אל	ה'	בבחינת	"אדון",	וליראות	לפניו	כעבד	

לפני	אדונו.
שמות	ד'. 	56

שמות	כ"ד	א.		 	57
שמואל-א	א'. 	58

תהלים	צ"ט. 	59

השתחויה.	שנאמר60:	באו	ונשתחוה	ונכרעה	נברכה	לפני	ה’	עושנו61.	

מדוע	ההשתחוויה	כה	חשובה?	כי	בה	האדם	מבטא	הלך	נפש	עמוק,	כאשר	הוא	רואה	
את	גדלות	הבורא,	מבין	את	קטנותו	ומבטל	עצמו	לחלוטין,	זו	תנועה	של	רצוא	ושוב.	

ודווקא	ממקום	זה	הוא	זוכה	לקבל	כוחות	חדשים	ומשמעות	חדשה	לחייו:	

“השתחויה	מורה	על	השפלות,	מחמת	הסתכלות	בגדלות	מי	שהשתחוה	אליו,	
מבין	שפלות	עצמו,	ובא	לאין,	ומכח	זה	נמתקים	כל	הדינים.	ולזה	אמר:	אברהם	
אבינו	עליו	השלום	לא	חזר	מהר	המוריה	שלם	אלא	בהשתחויה,	כי	על	ידי	שבא	
לאין,	חזר	לשלום	בלי	שום	פגע,	כי	היה	ממתיק	מעליו	כל	הדינין.	וכן	התורה	לא	
נתנה	אלא	בהשתחויה,	דהיינו	על	ידי	אין,	שנתדבקו	באין	והיו	יכולין	לקבל	את	
התורה.	וזהו	והשתחויתם	מרחוק,	רצה	לומר	השתחויה	שתבואו	לאין	מרחוק,	
שתהיה	מרוחק	ומופשט	מאצליכם,	ועל	ידי	זה	יהיו	מוכנים	לקבל	את	התורה.	
כלל	 במחשבה	 אצלי	 אני	 שאין	 מרחוק	 כשאני	 לי,	 נראה	 ה’	 מרחוק	 רמז	 וזהו	
ידי	 וכן	הגלות	אין	אנו	מתכנסין	אלא	בזכות	השתחויה	שעל	 לי.	 נראה	 ה’	 אזי	
שיבואו	למדת	אין,	יסתום	פיות	המקטריגים	שנאמר:	והיה	ביום	ההוא	יתקע	

וכו’	והשתחוו	וכו’62.

ַבע	ָּכל	ָלׁשֹון	מציירת	את	פני	העתיד.	אומות	העולם	יקבלו	עליהם	 השבועה	בשם	ה’,	ִּתּׁשָ
עול	מלכות	שמים,	ויקראו	שם	שמים	על	כל	מעשיהם.	

חזון	רחוק	זה	הוא	כבר	מציאות	יומיומית	לישראל,	כל	יהודי	מושבע	ויש	לו	מחויבות	
בסיסית	מוחלטת	לטוב	ולצדקות63.	מחויבות	פנימית	זו	תוארה	על	ידי	חכמים	במשל	
השבועה,	העוטרת	אותו	מלידתו,	וקושרת	אותו	למצע	המוסרי	הרוחני	הזה,	שהוא	יסוד	

הקיום	היהודי	ומהותו:	

וכיון	שבא	לאויר	העולם	בא	 דרש	רבי	שמלאי:	למה	הולד	דומה	במעי	עמו...	
מלאך	וסטרו	על	פיו	ומשכח	ממנו	כל	התורה	כלה,	שנאמר:	לפתח	חטאת	רובץ.	

תהילים	צ"ה. 	60
בראשית	רבה	נ"ו	ב'. 	61

קדושת	לוי	וירא.	ישמח	משה	בשלח	קנ"ד	ב.	ולפי	זה	קשה	למה	לא	מצינו	השתחואה	גבי	שירת	 	62
וגו',	ר"ל	העמידני	בקומה	זקופה	ולא	רצה	 ויקם	 וזה	דברי	המדרש	 הים,	מאחר	דהוא	גדול	כל	כך.	
ממנו	השתחואה,	כדי	ויתן	בפי	וגו'	תהלה	לאלקינו,	דהיינו	דמזה	נצמח	התהלה	לאלקינו	כי	מעשה	
ידיו	היא	ההצלה,	עד	כאן	דבריו	)ווי	העמודים,	הביאו	השבט	מישראל	צ"ה(.	והנה	המבואר	משם,	
כי	השירה	לה'	נצמח	על	ידי	שלא	רצה	השתחואה	רק	קומה	זקופה...	והנה	נחזי	אנן	דדרך	השי"ת	
תמיד	לשכון	את	דכא,	ולהראות	חסדו	על	ידיהם..	וכאן	רצה	דוקא	בגאות	דקומה	זקופה,	ועל	ידי	זה	
התגאה	ועשה	ניסים.	כי	גאה	גאה,	'ארי	מתגאה	על	גוותניא',	ר"ל	דוקא	שלא	כדרכו	יתברך	תמיד,	
דהיינו	שעשה	להם	נס	שהוא	גאותו	ית'	דוקא	בהראות	סימני	גאות	וסוס	ורוכבו	וגו',	ומזה	נודע	ה'	

עשה	והשירה	לה'.
בראשית	י"ח	יט:	ִּכי	ְיַדְעִּתיו	ְלַמַען	ֲאֶׁשר	ְיַצֶּוה	ֶאת	ָּבָניו	ְוֶאת	ֵּביתֹו	ַאֲחָריו	ְוָׁשְמרּו	ֶּדֶרְך	ה'	ַלֲעׂשֹות	ְצָדָקה	 	63

ּוִמְׁשָּפט.
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ואינו	יוצא	משם	עד	שמשביעין	אותו,	שנאמר:	כי	לי	תכרע	כל	ברך	תשבע	כל	
לשון.	כי	לי	תכרע	כל	ברך,	זה	יום	המיתה,	שנאמר:	לפניו	יכרעו	כל	יורדי	עפר.	
תשבע	כל	לשון	זה	יום	הלידה.	שנאמר:	נקי	כפים	ובר	לבב	אשר	לא	נשא	לשוא	
נפשו	ולא	נשבע	למרמה.	ומאי	שבועה	משביעין	אותו?	אומרים	לו	הוי	צדיק	
ולא	רשע.	ואפילו	כל	העולם	כלו	אומרים	עליך	שאתה	צדיק,	הוי	בעיניך	כרשע.	
הוי	יודע	שהקב”ה	טהור,	ומשרתיו	טהורים,	ונשמה	שנתן	בך	טהורה,	אם	אתה	
דומה,	 הדבר	 נוטלה	ממך.	משל	למה	 הריני	 לאו	 ואם	 מוטב,	 משמרה	בטהרה	
אוכלה	בטהרה	 ליה	אם	אתה	 עם	הארץ,	אמר	 לכהן	 לכהן	חבר	שנתן	תרומה	

מוטב,	ואם	לאו	הריני	שורפה	לפניך64.

מהו	שמשביעים	אותו?	

הופעת	 אדם,	 בני	 אצל	 סותרות.	 תחושות	 שתי	 ליצור	 עשויה	 והיא	 פנים,	 שני	 ללידה	
החיים	החדשה	מעוררת	שמחה	עזה,	שהרי	היא	יכולה	להצמיח	את	הדברים	הגדולים	
ביותר.	אך	מנקודת	המבט	השמיימית	יש	להצטער	צער	עמוק	על	נפילת	הנשמה.	כל	
עוד	הוולד	במעי	אמו	הנשמה	טהורה,	והוא	צופה	על	כל	העולם	ולומד	את	התורה	כולה.	
יציאתו	לאוויר	העולם	היא	נפילה	גדולה,	ממציאות	רוחנית	שלמה	וטוהר	אין	קץ,	אל	
עולם	חומרי	ומצומצם,	בו	הוא	הופך	לתינוק	שאינו	מסוגל	לכלום.	על	כן	בטרם	שירד	
ָלׁשֹון,	 ָּכל	 ַבע	 ִּתּׁשָ צדיק,	 שיהא	 אותו	 משביעים	 תורתו,	 כל	 את	 וישכח	 החומר	 לעולם	

שיזכור	את	גובה	מוצאו	ולא	יתנתק	משורשיו	העליונים.	

כפל	פנים	זה	בא	לידי	ביטוי	בטומאת	הלידה,	היולדת	יוצרת	חיים	ואף	על	פי	כן	היא	
אך	 אותה?	 החיים	מביאה	 יצירת	 וכאן	 במוות,	 בכל	התורה	הטומאה	קשורה	 טמאה.	
נפילת	הנשמה	מאיגרא	רמה	לבירא	עמיקתא	מחסרת	מחייה.	שתי	התחושות	עתידות	
הילד,	 בנשמת	 הגנוזה	 העוצמה	 את	 נבין	 בקטנותנו	 הכרה	 מתוך	 כאשר	 להתחבר.	

ופוטנציאל	החיים	הכביר	שיש	בו,	ומכאן	תבוא	השמחה	על	הלידה.

מה	עניין	הלימוד	וההשכחה?	ואם	משכחים	מדוע	מלמדים?	התינוק	הלומד	ואחר	כך	
שוכח,	הוא	משל	על	מהות	הלמידה	האנושית.	תפיסת	‘ההזכרות’	מניחה	שהמחשבות	
הגדולות	הן	שמיימיות,	והן	הוטבעו	בנפש	האדם	בעת	בריאתו.	הוא	יכול	להשיג	אותן	
ולהגות	בהן,	משום	שאינו	יוצר	עכשיו	יש	מאין,	אלא	נזכר	וחושף	משהו	שקיים	בתוכו	

מכבר:	

“האדם	מתחלת	יצירתו	כחני	)בעל	פוטנציאל(	להשיג	השלמיות	הנכללות	בהשתדלות	
ידיעת	התורה	האלהית,	והוא	מה	שאמר,	שמלמדין	שם	אותו	כל	התורה	כלה.	אמנם	
ההכרחיות	ההוא	לא	יחוייב	צאתו	אל	הפועל,	כי	אם	ברוב	ההשתדלות	וההתעמלות	בו.	
ולפי	שרוב	בני	האדם	הם	מתרשלים	בזה	לפנותם	אל	הבלי	העולם	וחמודותיו,	אמרו,	
שבצאתו	מרחם	אמו	בא	מלאך	וסטרו	על	פיו.	והמלאך	הזה	כבר	פרסמו	שמו	באומרו:	

נדה	ל'	ב. 	64

לפתח	חטאת	רובץ,	כי	ודאי	החוטא	בזה,	מלאך	אכזרי	ישולח	בו	להשכיחו	את	אשר	
דרך	 על	 הם	 האדם	 שישכילהו	 מה	 שכל	 שאמרו:	 שהחוקרים65	 ואולי	 להשיגו.	 בכחו	
השבועה	 וענין	 מאמרם.	 ויצדק	 חז”ל	 רמזהו	 אשר	 הזה	 הכחניות	 אל	 כוונו	 ההזדכרות,	
הזאת	היא	להורות	שאף	על	פי	שביציאתו	לאויר	העולם	נשכחו	ממנו	אלו	הידיעות,	כמו	
שאמרנו,	מכל	מקום	הכרעה	גדולה	יש	לו	אל	זכירתן	מצד	התחלתו	זאת,	שאין	לך	חומר	
שבועה	לקיים	כל	דבר	מאשר	יכריחהו	טבע	המושבע.	ולזה	אמר	שהוא	מושבע	ועומד	

שיהיה	צדיק	ולא	רשע,	שכבר	הוא	מוכרע	לזה	מתחלת	היצירה”66.

באופן	זה	כאשר	אדם	מישראל	לומד	תורה,	אין	הוא	עוסק	בתורת	האדם	שלו,	אלא	נזכר	
ונאחז	בתורה	השמיימית.	הוא	מצווה	לחדש	בתורה	ולא	לקפוא	על	שמריו	ולהתקבע,	

אך	החידוש	מחזיר	אותו	אל	היסודות	הראשונים	שניתנו	בו	מלמעלה.

סוקרטס,	בפידון	לאפלטון. 	65
עקידת	יצחק	ס"ח.	והוסיפו	עוד	לשאול:	"לכאורה,	ע"פ	דרשה	זו	הוצרך	להיות	סדר	הכתוב	להיפך,	 	66
לי	תכרע	 'כי	 בגמרא	חלק	הפסוק	 הובא	 למה	 מובן,	 אינו	 ועוד	 ליום	המיתה?	 קודם	 הלידה	 שהרי	
כל	ברך'	)דקאי	על	יום	המיתה(	בנוגע	להענין	דמשביעין	אותו	שלמדים	מחלק	הפסוק	'תשבע	כל	
לשון'?	אך	הענין	הוא,	שהאפשרות	שתשבע	כל	לשון,	ויוכלו	לקיים	את	השבועה,	היא	מצד	זה	ש'לי	
תכרע	כל	ברך'.	כיוון	שיודעים	בוודאות	שסוף	כל	סוף	לא	ידח	ממנו	נדח,	ו'לי	תכרע	כל	ברך',	הרי	זה	
פועל	שהעבודה	ד'תשבע	כל	לשון'	תהי'	בנקל	יותר.	וכפי	שרואים	במוחש	במלחמה	למטה,	שכאשר	
יודעים	ובטוחים	שסוף	כל	סוף	ינצחו,	הרי	זה	פועל	שהנצחון	יהיה	בנקל	יותר	ובהקדם	יותר"	על	פי	

הרבי	מלובביץ'	רממ"ש,	תורת	מנחם	ח"א.	
אפשר	להדגים	מהלך	זה	באמצעות	הברכה.	כל	ברכה	מתחילה	ב"ברוך	אתה".	המלה	'ברוך'	מקפלת	 	
בתוכה	את	משמעות	הברכה	כולה.	ויש	קשר	לשוני	בין	'ברוך',	'ברכה'	ל'ֶבֶּרך'	שבגוף	האדם.	הברך	
השפלות.	 הבריות	 אל	 האלוהי	 המקור	 מן	 יורדת	 הברכה	 גם	 מטה.	 כלפי	 הכריעה	 את	 מאפשרת	
וההתכופפות	כפולה:	הרעב	מביא	את	האדם	להתבטל	כלפי	שמים,	הוא	מרגיש	את	תלותו	והזדקקותו	
לחסד	ה'.	וכריעה	זו	מ'כופפת'	את	השמים	ומורידה	מלמעלה	את	שפע	המזון.	הרעב	שלפני	האוכל	
ולברך.	סיום	הברכה	הוא	בבחינת	"תשבע	כל	לשון",	 'יום	המיתה',	ומביאנו	לכרוע-ברך	 מזכיר	את	

ומזכה	אותנו	ללידה	חדשה,	לחיות	חדשה	לגוף	ולנשמה	מ"מוצא	פי	ה'"	אשר	במאכל.
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ג.	מפלת	בבל

ליצנותא	דעבודה	זרה	.	

אֵֹתיֶכם  ְנׂשֻ ֵהָמה  ְוַלּבְ ַלַחָּיה  יֶהם  ֲעַצּבֵ ָהיּו  ְנבֹו  קֵֹרס  ל  ּבֵ ַרע  ּכָ )א(  מ“ו  פרק 

ם  ְוַנְפׁשָ א  ַמּשָׂ ט  ַמּלֵ ָיְכלּו  לֹא  ו  ַיְחּדָ ָכְרעּו  ָקְרסּו  )ב(  ַלֲעֵיָפה:  א  ַמּשָׂ ֲעמּוסֹות 

ִבי ָהָלָכה: ְ ּשׁ ּבַ

שני	פרקים	)מ”ו	מ”ז(	מוקדשים	למפלת	בבל.	פרק	מ”ו	פונה	לישראל	ועיקרו	המסקנות	
בבל	 אל	 פונה	 מ”ז	 פרק	 הבבלית.	 הממלכה	 מהתמוטטות	 להסיק	 ישראל	 עם	 שצריך	

וחוזה	לה	את	חורבנה,	גלותה	וקלונה.

ַכְׂשָּדָאה1.	 ַמְלָּכא	 ֵּבְלאַׁשַּצר	 ְקִטיל	 ְּבֵליְלָיא	 ֵּבּה	 פתאומי:	 באופן	 נפלה	 האדירה	 בבל	
התמוטטות	פתאומית	מוחלטת	זו	הדהימה	את	העולם.	אלא	שהתדהמה	היא	תולדה	
של	אטימות	והסתכלות	שטחית	על	המציאות.	הנביא	רואה	את	הניוון	הרוחני	הפנימי	
שיעבור	על	בבל,	וקריסתה	הצבאית	נראית	לו	תוצאה	טבעית.	הנביא	כרך	את	מפלת	
ַלַחָּיה	 ֲעַצֵּביֶהם	 ָהיּו	 בבל(	 ונבו	אלוהי	 	)בל	 ְנבֹו	 ֹקֵרס	 ֵּבל	 ָּכַרע	 בבל	עם	מפלת	אלוהיה:	
א	ַלֲעֵיָפה.	גם	להלן	הוא	רואה	את	הדברים	הללו	ביחד:	 ְוַלְּבֵהָמה	ְנֻׂשֹאֵתיֶכם	ֲעמּוסֹות	ַמּׂשָ
ְוִהֵּנה	ֶזה	ָבא	ֶרֶכב	ִאיׁש	ֶצֶמד	ָּפָרִׁשים	ַוַּיַען	ַוֹּיאֶמר	ָנְפָלה	ָנְפָלה	ָּבֶבל	ְוָכל	ְּפִסיֵלי	ֱאֹלֶהיָה	ִׁשַּבר	

ָלָאֶרץ	)כ”א	ט(.	

הנבואה	לועגת	באופן	שיטתי	לאלילים	ולעובדיהם.	התיאור	המגוחך	של	יצירת	הפסל	
)מ”ד(,	חוזר	כאן:	“ַהָּזִלים	ָזָהב	ִמִּכיס,	ְוֶכֶסף	ַּבָּקֶנה	ִיְׁשֹקלּו;	ִיְׂשְּכרּו	צֹוֵרף	ְוַיעֵׂשהּו	ֵאל,	ִיְסְּגדּו	
ֻאהּו	ַעל-ָּכֵתף	ִיְסְּבֻלהּו	ְוַיִּניֻחהּו	ַתְחָּתיו,	ְוַיעֹמד.	ִמְּמקֹומֹו	ֹלא	ָיִמיׁש;	ַאף- ַאף-ִיְׁשַּתחוּו.	ִיּׂשָ

ִיְצַעק	ֵאָליו	ְוֹלא	ַיעֶנה,	ִמָּצָרתֹו	ֹלא	יֹוִׁשיֶעּנּו”	)ו-ז(.

במקום	שאלילי	בבל	יושיעו	את	עובדיהם,	התאמצו	אנשי	בבל	להושיעם,	להעמיסם	
על	הבהמות	להצילם.	אך	הפסלים	הללו	לא	יצליחו	להציל	את	עצמם	משבי	האויב,	על	

אחת	כמה	וכמה	לא	את	מאמיניהם.	

חכמים	לקחו	את	הלעג	הזה	למקום	נמוך	עוד	יותר:	

אמר	רב	נחמן:	כל	ליצנותא	אסירא	חוץ	מליצנותא	דעבודה	זרה,	דשריא.	דכתיב:	“כרע	
בל	קרס	נבו,	קרסו	כרעו	יחדו,	לא	יכלו	מלט	משא”2.	כלומר,	מרוב	פחד	עשו	האלילים	
את	צרכיהם,	והם	מתגוללים	בצואתם.	אין	זה	כמובן	אלא	לעג	מושחז.	אך	מה	הטעם	

דניאל	ה'	ל. 	1
סנהדרין	ס"ג	ב. 	2

בליצנות	נמוכה	כזו?	למי	היא	פונה,	את	מי	היא	תשכנע,	האם	בעקבותיה	יחזור	עובד	
האלילים	בתשובה?	

הליצנות	דוחה	כל	השפעה,	שלילית	או	חיובית,	ומחסנת	את	האדם	מפניה.	הליצנות	
נגד	העבודה	הזרה	משתמשת	בכוחה	זה	של	הליצנות,	כדי	להשיג	את	המטרה	החיובית,	

חיסון	מהשפעותיה	הרעות	של	העבודה	הזרה:	

“כמו	המגן	המשוח	בשמן	אשר	ישמיט	ויפיל	מעליו	החצים	ומשליכם	לארץ	ולא	
יניח	אותם	שיגיעו	אל	גוף	האדם,	כן	הלצון	מפני	התוכחה	והמרדות.	כי	בליצנות	
אחד	ובשחוק	קטן	יפיל	האדם	מעליו	ריבוי	גדול	מן	ההתעוררות	וההתפעלות	
שיעירוהו	 ענינים	 שומעו	 או	 ראותו	 מדי	 בעצמו	 ומתפעל	 מתעורר	 שהלב	 מה	
אל	החשבון	והפשפוש	במעשים,	ובכח	הליצנות	יפיל	הכל	לארץ	ולא	יעשה	בו	

רושם	כלל”3.

באמצעות	הליצנות	דוחה	הנבואה	את	עבודת	הכוכבים.	צריך	לדחות	אותה	על	הסף	
מכל	וכול,	ולא	להתייחס	אליה	כלל.	כל	הכרה	נותנת	לה	מקום,	משהו	של	כבוד	ורצינות,	
ומעמידה	אותה	כאלטרנטיבה	אפשרית.	על	כן	יש	בה	פגימה	וחסרון	בשלמות	אמונת	

הייחוד4.

ולא	רק	בעבודה	זרה	יש	לנהוג	בדרך	זו	של	ליצנות	ודחייה	מוחלטת,	אלא	כלפי	הרשעה	
והרוע	בכלל.	התייחסות	רצינית	אליהם	תעניק	להם	כוח	שאין	להם.	משום	כך	מנהג	
ישראל	לעשות	בפורים	מיני	שחוק	וליצנות	מהמן.	ור’	מאיר5	מרוב	נקיותו	התיר	לעצמו	
את	 גם	 הכול,	 בורא	 הוא	 ה’	 אבל	 במקומם.	 להציבם	 כדי	 עבירה6,	 בעוברי	 להתלוצץ	
הרשעים,	הוא	מחייה	אותם	ומחזיקם,	על	כן	בשמים	אין	דוחים	אותם	ואין	משחקים	
בהם	כך,	וקילוסו	עולה	מן	הרשעים	כשם	שעולה	מן	הצדיקים.	יש	מקום	לליצנותא	זו	
רק	לעתיד	לבוא,	כאשר	תבוא	שעת	הסיכום	וההכרעה,	ויתגלו	אפסותם	וקלונם	לעין	

כול7.	

בני	 צריכים	 הזרה,	אלא	המסקנה	אותה	 אינו	הלעג	לעבודה	 כאן	 עיקרה	של	הנבואה	
לכלל	 הגולים	 מן	 רבים	 הביא	 ישראל	 חורבן	 גדולה.	 טלטלה	 עבר	 העם	 להסיק.	 הדור	
ייאוש.	מנגד,	הילכה	עליהם	תפארת	בבל	קסם	רב,	עד	שביקשו	לעבוד	את	אלוהיה.	
והנה	קרסה	בבל	הגדולה	בין	לילה,	והתברר	לכל	שאין	בה	ובאליליה	ממש.	המסקנה	
ברורה.	יחסי	הכוחות	המציאותיים,	הינם	חסרי	חשיבות,	ומכריעה	רק	מהותם	הפנימית	
של	הדברים.	השבים	מבבל	לציון	הסיקו	את	המסקנות	ורחקו	מן	העבודה	הזרה,	אבל	

מסילת	ישרים	ה',	בבאור	מפסידי	הזהירות. 	3
ר'	אמנון	ממגנצא	הצטער	על	עצם	הסכמתו	לדיון	תיאורטי	באפשרות	של	התנצרות.	וקיבל	עליו	את	 	4

הדין	והייסורים,	בגילוי	הפיוט	הקדמון	'נתנה	תוקף'.	
קידושין	פ"א	א 	5

צדקת	הצדיק	ר"ס. 	6
עבודה	זרה	ג'	ב. 	7
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הם	היו	מעטים	ודלים,	עיקרו	של	הציבור	נשאר	שם,	וחזון	הגאולה	לא	כבש	את	לבבם.	
הצוהר	שנפתח	עם	חורבן	בבל	ועליית	פרס	לא	נוצל	היטב,	ולא	חולל	שינוי	תודעתי	

יסודי8.	

שלוש	קריאות	קורא	הנביא	אל	העם:	

ִאים  ׂשֻ י ֶבֶטן ַהּנְ ָרֵאל ַהֲעֻמִסים ִמּנִ ית ִיׂשְ ֵאִרית ּבֵ ית ַיֲעקֹב ְוָכל ׁשְ ְמעּו ֵאַלי ּבֵ )ג( ׁשִ

א  יִתי ַוֲאִני ֶאּשָׂ יָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל ֲאִני ָעׂשִ י ָרַחם: )ד( ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ׂשֵ ִמּנִ

ַהָּזִלים  )ו(  ְוִנְדֶמה:  לּוִני  ְוַתְמׁשִ וּו  ְוַתׁשְ יּוִני  ְתַדּמְ ְלִמי  )ה(  ט:  ַוֲאַמּלֵ ֶאְסּבֹל  ַוֲאִני 

ֲחוּו: )ז(  ּתַ דּו ַאף ִיׁשְ הּו ֵאל ִיְסּגְ רּו צֹוֵרף ְוַיֲעׂשֵ ּכְ קֹלּו ִיׂשְ ֶנה ִיׁשְ ּקָ יס ְוֶכֶסף ּבַ ָזָהב ִמּכִ

קֹומֹו לֹא ָיִמיׁש ַאף ִיְצַעק  יו ְוַיֲעמֹד ִמּמְ יֻחהּו ַתְחּתָ ֻלהּו ְוַיּנִ ֵתף ִיְסּבְ ֻאהּו ַעל ּכָ ִיּשָׂ

יֶעּנּו: ָרתֹו לֹא יֹוׁשִ ֵאָליו ְולֹא ַיֲעֶנה ִמּצָ

א.	ִׁשְמעּו	ֵאַלי	ֵּבית	ַיֲעֹקב	ְוָכל	ְׁשֵאִרית	ֵּבית	ִיְׂשָרֵאל"	)ג-ד(.	אלילי	בבל	לא	הצילוה	בשעת	
דחקה,	אבל	ה’	נושא	את	עמו	מראשית	הוויתו	ובמשך	כל	ההיסטוריה:	ַהֲעֻמִסים	ִמִּני	
א	 ֶבֶטן	ַהְּנֻׂשִאים	ִמִּני	ָרַחם.	ְוַעד	ִזְקָנה	ֲאִני	הּוא	ְוַעד	ֵׂשיָבה	ֲאִני	ֶאְסֹּבל	ֲאִני	ָעִׂשיִתי	ַוֲאִני	ֶאּׂשָ
ַוֲאִני	ֶאְסֹּבל	ַוֲאַמֵּלט.	ה’	הוציאם	ממצרים	והוא	הביאם	אל	הארץ,	על	כן	גם	בשעת	הסתר	
פנים,	עליהם	להאמין	שהוא	ממשיך	ללוות	אותם	תמיד,	יוציאם	מגלות	בבל	ויביאם	

חזרה	אל	ארצם.	“הוא	עשה	הגלויות,	והוא	יסבול	אתכם	וימלטכם	מהם”9.	

חמש	פעמים	נזכר	‘ֲאִני’	בפסוק	זה10,	אני,	אני,	אני,	זו	דרך	ביטוי	סמכותית	מלכותית,	של	
מי	שיש	לו	הכוח.	פרעה	אמר	ליוסף:	“ֲאִני	ַפְרֹעה,	ּוִבְלָעֶדיָך	ֹלא	ָיִרים	ִאיׁש	ֶאת	ָידֹו"11.	ואם	
כך	מלך	בשר	ודם,	קל	וחומר	לשכינה,	שרק	היא	יכולה	לומר	‘ֲאִני’	באמת.	לכן	צמוד	לכך	
הלעג	לעבודה	הזרה,	שאין	לה	כוח	לקיים	את	הבטחתה:	ְלִמי	ְתַדְּמיּוִני	ְוַתְׁשוּו	ְוַתְמִׁשלּוִני	

ְוִנְדֶמה	)ה(.	

חטא	זה	גורר	התייחסות	בוטה	של	אמוראי	ארץ	ישראל	לבני	בבל,	שבע	מאות	שנה	אחר	כך:	ריש	 	8
לקיש	הוי	סחי	בירדנא.	אתא	רבה	בר	בר	חנה	יהב	ליה	ידא.	אמר	ליה:	אלהא,	סנינא	לכו.	דכתיב:	אם	
חומה	היא	נבנה	עליה	טירת	כסף	ואם	דלת	היא	נצור	עליה	לוח	ארז.	אם	עשיתם	עצמכם	כחומה	
ועליתם	כולכם	בימי	עזרא,	נמשלתם	ככסף	שאין	רקב	שולט	בו.	עכשיו	שעליתם	כדלתות,	נמשלתם	

כארז	שהרקב	שולט	בו	)יומא	ט'	ב(.	
רבי	זעירא	נפיק	ליה	לשוקא	למיזבן	מקומא.	א"ל	לדין	דהוא	תקיל:	תקיל	יאות.	ואמר	ליה:	לית	את	אזיל	  
לן	מן	הכא	בבלייא	די	חרבון	אבהתיה.	בההיא	ענתה	אמר	ר'	זעירא:	לית	אבהתי	כאבהתהון	דהדין?	על	
לבית	וועדא	ושמע	קליה	דרבי	שילא	יתיב	דריש:	אם	חומה	היא,	אילו	עלו	ישראל	חומה	מן	הגולה	לא	

חרב	בית	המקדש	פעם	שנייה,	אמר:	יפה	לימדני	עם	הארץ	)מדרש	רבה	שיר	השירים	ח'	י"ג(.
עקידת	יצחק	ק. 	9

כדרך	שאמר	בשירת	האזינו:	"ְראּו	ַעָּתה	ִּכי	ֲאִני	ֲאִני	הּוא	ְוֵאין	ֱאֹלִהים	ִעָּמִדי"	דברים	ל"ב	לט. 	10
בראשית	מ"א	מד. 	11

לא	 הגאולה	 ולעולם	 קצוב,	 הגלות	 זמן	 אחריה,	 עומדת	 והשכינה	 מבוררת	 ההבטחה	
תתאחר:	“ֲאִני	ָעִׂשיִתי”	רצה	לומר	הגלות,	שגזרתי	עליכם	בזמן	המחויב	ההכרחי,	“ַוֲאִני	
א	ַוֲאִני	ֶאְסֹּבל”	רשעת	האומות	בזמן	הגלות	האפשרי.	אמנם	בגבול	המחויב,	“ֲאַמֵּלט”	 ֶאּׂשָ

אתכם	ואוציאכם	מן	הגלות	בהכרח12.	

ִעים ַעל ֵלב: )ט( ִזְכרּו ִראׁשֹנֹות ֵמעֹוָלם  יבּו פֹוׁשְ ׁשּו ָהׁשִ )ח( ִזְכרּו זֹאת ְוִהְתאֹׁשָ

ֶדם  ית ַאֲחִרית ּוִמּקֶ יד ֵמֵראׁשִ מֹוִני: )י( ַמּגִ י ָאֹנִכי ֵאל ְוֵאין עֹוד ֱאלִֹהים ְוֶאֶפס ּכָ ּכִ

ְזָרח  ִמּמִ קֵֹרא  )יא(  ה:  ֶאֱעׂשֶ ֶחְפִצי  ְוָכל  ָתקּום  ֲעָצִתי  אֵֹמר  ַנֲעׂשּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ

י ַאף  ה ָיַצְרּתִ י ַאף ֲאִביֶאּנָ ְרּתִ ּבַ ּדִ ַעִיט ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק ִאיׁש ֲעָצִתו \}ֲעָצִתי\{ ַאף 

ה: ּנָ ֶאֱעׂשֶ

ב.	קריאה	שנייה:	ישראל	מכונים	‘פֹוְׁשִעים’.	אומרים	למיואשים,	שנטו	להאמין	באלילי	
בבל:	ַמִּגיד	ֵמֵראִׁשית	ַאֲחִרית.	גאולת	מצרים	שהתרחשה	מכבר,	היא	עדות	ניצחת	על	
בוא	הגאולה	מבבל.	כשם	שהראשונות	נעשו,	וה’	גאל	את	עמו	בגאולה	הראשונה,	כך	

יתקיים	דברו	גם	בעתיד.	

י ִצְדָקִתי לֹא ִתְרָחק  ָדָקה: )יג( ֵקַרְבּתִ יֵרי ֵלב ָהְרחֹוִקים ִמּצְ ְמעּו ֵאַלי ַאּבִ )יב( ׁשִ

י: ְפַאְרּתִ ָרֵאל ּתִ ׁשּוָעה ְלִיׂשְ י ְבִצּיֹון ּתְ ּוְתׁשּוָעִתי לֹא ְתַאֵחר ְוָנַתּתִ

ג.	בקריאה	השלישית	נקראים	ישראל	ַאִּביֵרי	ֵלב	)יב-יג(.	הביטוי	ַאִּביֵרי	ֵלב	מבטא	חוזק,	
יכולים	להופיע	לטובה	או	לרעה.	אולם	הנביא	הוסיף	ופירש:	 ונחרצות,	אלה	 עקשות	
לעשות	 שהיא	 ה’	 מדרך	 רחוקים	 הם	 השלילה.	 לכיוון	 זאת	 והיטה	 ִמְּצָדָקה,	 ָהְרחֹוִקים	
צדקה	ומשפט.	עיקשות	זו	אוטמת	אותם,	וברשעתם	אינם	שומעים	גם	את	הבשורה	
ואינם	 מקשיבים	 אינם	 הם	 הגאולה,	 בוא	 את	 הנביא	 מבשר	 כאשר	 וגם	 האלוהית.	

מאמינים,	אלא	נאחזים	בגלות,	מחזיקים	בעבודה	הזרה,	ומתרחקים	מן	הישועה.	

ֵקַרְבִּתי	 חיובית:	 מסקנתה	 הפלא	 למרבית	 והנה	 השכינה	 תגובת	 באה	 הבא	 בפסוק	
ִצְדָקִתי	ֹלא	ִתְרָחק.	בניגוד	לפתיחה	הקשה	הזאת,	מבטיח	להם	הנביא	שיתנהגו	אתם	
בצדקה,	והגאולה	בוא	תבוא.	הגאולה	לא	מותנית	בתשובתם	ולא	תלויה	בה.	גם	ירמיהו	
שניבא	את	בוא	החורבן,	קצב	את	זמן	הגלות,	ובכך	עקר	כל	התניה	במעשי	העם:	“ְוָהְיָתה	
ְוָהָיה	 ְוָעְבדּו	ַהּגֹוִים	ָהֵאֶּלה	ֶאת	ֶמֶלְך	ָּבֶבל	ִׁשְבִעים	ָׁשָנה.	 ְלָחְרָּבה	ְלַׁשָּמה	 ָּכל	ָהָאֶרץ	ַהֹּזאת	
ִכְמֹלאות	ִׁשְבִעים	ָׁשָנה	ֶאְפֹקד	ַעל	ֶמֶלְך	ָּבֶבל	ְוַעל	ַהּגֹוי	ַההּוא	ְנֻאם	ה’	ֶאת	ֲעֹוָנם	ְוַעל	ֶאֶרץ	

ַּכְׂשִּדים	ְוַׂשְמִּתי	ֹאתֹו	ְלִׁשְממֹות	עֹוָלם"13.	

אברבנאל,	ישועות	משיחו	ח"ב	עיון	שלישי	ח'. 	12
ירמיהו	כ"ה	יא-יג. 	13
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“כורש	החמיץ	בעקבות	האינטריגות	של	צרי	יהודה,	בגלל	החשש	שבנין	הבית,	
העם	והארץ	יקלקל	את	סדרי	הפוליטיקה	הרחוקה	שלו,	“ְּכַען	ְיִדיַע	ֶלֱהֵוא	ְלַמְלָּכא	
ָלְך	 ִאיַתי	 ָלא	 ַנֲהָרא	 ַּבֲעַבר	 ֲחָלק	 ִיְׁשַּתְכְללּון...	 ְוׁשּוַרָּיא	 ִּתְתְּבֵנא	 ָדְך	 ִקְרְיָתא	 ֵהן	 ִּדי	
פעולת	 את	 לבטל	 יכלה	 לא	 כורש	 של	 חמיצותו	 )אבל(	 טז(”...	 יג,	 ד’	 )עזרא	
הצהרתו	בשעתה...	ההצהרה	שלו	נצחית	היתה,	היא	באה	מדבר	ה’	ועל	כן	הוא	
נקרא	בגללה	גם	בשם	משיח,	“ֹּכה	ָאַמר	ה’	ִלְמִׁשיחֹו	ְלכֹוֶרׁש”.	אבל	כאשר	החמיץ,	
כאשר	פעלו	עליו	האינטריגות	לצאת	מכשרותו,	אז	היה	גוי	ככל	הגויים,	אשר	
ְּבֵדי	ֵאׁש	ּוְּבֵדי	ִריק14.	והפעולה	של	האמרה	המשיחית	לא	חדלה	להמשך	גם	אחרי	
שנתחמץ,	וסוף	כל	סוף	היתה	לנו	על	ידה	תקופה,	שגם	היא	מזהרת	ומופיעה	לנו	
לעולם,	תקופת	הבית	השני...	דבר	ה’	ביד	עבדו	ישעיה	הנביא	המנחם,	האומר	
“ָאֵכן	 שבותה:	 ושיבת	 האומה	 תחית	 בארחות	 ומכשולות	 יאוש	 רגעי	 לעומת	
ַאָּתה	ֵאל	ִמְסַּתֵּתר	ֱאֹלֵהי	ִיְׂשָרֵאל	מֹוִׁשיַע”	)מ”ה	טו(.	הרי	היתה	שם	כבר	הסתרה,	
גרעון	והגבלה,	מעצורים	ומכשולים,	אבל	אחרית	כל	אלה	באה	החלטה.	לעומת,	
“ַאִּביֵרי	ֵלב	ָהְרחֹוִקים	ִמְּצָדָקה”:	“ֵקַרְבִּתי	ִצְדָקִתי	ֹלא	ִתְרָחק	ּוְתׁשּוָעִתי	ֹלא	ְתַאֵחר	

ְוָנַתִּתי	ְבִצּיֹון	ְּתׁשּוָעה	ְלִיְׂשָרֵאל	ִּתְפַאְרִּתי”	)מ”ו	יב-יג(15.

ֵלב,	הביא	את	 ַאִּביֵרי	 כינוי	הגנאי	 הקושי	ליישב	את	בשורתו	החיובית	של	הנביא	עם	
החכמים	לפרש	את	הביטוי	באופן	חיובי.	‘ַאִּביֵרי	ֵלב’	הם	צדיקים	כה	גדולים,	שיכולים	

לעמוד	בתוקף	לפני	השכינה	ולדרוש	את	זכויותיהם	בדין:	

“רב	ושמואל	ואמרי	לה	רבי	יוחנן	ורבי	אלעזר,	חד	אמר:	כל	העולם	כולו	נזונין	
בצדקה,	והם	נזונין	בזרוע.	וחד	אמר:	כל	העולם	כולו	נזונין	בזכותם	והם	אפילו	
בזכות	עצמן	אין	נזונין.	כדרב	יהודה	אמר	רב,	דאמר	רב	יהודה	אמר	רב:	בכל	יום	
ויום	בת	קול	יוצאת	מהר	חורב	ואומרת:	כל	העולם	כולו	נזונין	בשביל	חנינא	בני,	

וחנינא	בני	די	לו	בקב	חרובין	מערב	שבת	לערב	שבת”16.

תפילת	בני	האדם	היא	בקשה	ותחנון,	הם	מבקשים	“מתנת	חנם”,	שה’	ירחם	עליהם	
וימלא	את	משאלותיהם,	אף	שאינם	ראויים	לכך.	אבל	יש	צדיקים	בעלי	זכויות,	שיכולים	
גם	לתבוע	ולדרוש.	אלה	‘הניזונים	בזרוע’	הם	צדיקים	כה	נפלאים,	שאינם	באים	בחוצפה	
לדרוש	את	זכויותיהם,	אלא	בכניעה	ושפלות	לב,	כאדם	המקבל	טובה	מאהבת	הנותן	

ומכיר	לו	טובה	על	כך.	הם	מרבים	בצדקה	כדי	שה’	יתנהג	עמם	גם	בצדקה.

תורה,	 ריבוי	 פשוטים.	 אנשים	 אצל	 גם	 קיים	 הללו	 הצדיקים	 של	 משלמותם	 משהו	
מצוות	ומעשים	טובים	מזכה	את	האדם	בצרכיו	בדין,	ולא	בתור	צדקה.	התורה	הבטיחה:	
ְוָנְתָנה	 ְּבִעָּתם	 ִגְׁשֵמיֶכם	 ְוָנַתִּתי	 ֹאָתם.	 ַוֲעִׂשיֶתם	 ִּתְׁשְמרּו	 ִמְצֹוַתי	 ְוֶאת	 ֵּתֵלכּו	 ְּבֻחֹּקַתי	 “ִאם	

על	פי	ירמיה	נ"א	נח. 	14
מאמרי	הראיה:	לזכר	לורד	בלפור. 	15

	ברכות	י"ז	ב	וכן	בירושלמי	מעשר	שני	פ"ה	ה"ח. 	16

ֶדה	ִיֵּתן	ִּפְריֹו”17.	אלא	שאדם	רגיל	אינו	יכול	‘לבוא	בזרוע’	ולתבוע	 ָהָאֶרץ	ְיבּוָלּה	ְוֵעץ	ַהּׂשָ
את	אשר	מגיע	לו,	כי	מעשיו	אינם	מושלמים.	

ֵּתָרֶאה	ֶחְרָּפֵתְך.	2

ת  א ּבַ ּסֵ ִבי ָלָאֶרץ ֵאין ּכִ ֶבל ׁשְ ת ּבָ תּוַלת ּבַ ִבי ַעל ָעָפר ּבְ פרק מ"ז )א( ְרִדי ּוׁשְ

י  ּלִ ה: )ב( ְקִחי ֵרַחִים ְוַטֲחִני ָקַמח ּגַ ה ַוֲעֻנּגָ י לֹא תֹוִסיִפי ִיְקְראּו ָלְך ַרּכָ ים ּכִ ּדִ ׂשְ ּכַ

ֵתְך  ָרֶאה ֶחְרּפָ ם ּתֵ ל ֶעְרָוֵתְך ּגַ ּגָ י ׁשֹוק ִעְבִרי ְנָהרֹות: )ג( ּתִ ּלִ י ׁשֶֹבל ּגַ ּפִ ֵתְך ֶחׂשְ ַצּמָ

ָרֵאל: )ה(  מֹו ְקדֹוׁש ִיׂשְ ע ָאָדם: )ד( ּגֲֹאֵלנּו ְיהָֹוה ְצָבאֹות ׁשְ ח ְולֹא ֶאְפּגַ ָנָקם ֶאּקָ

ֶבֶרת ַמְמָלכֹות: י לֹא תֹוִסיִפי ִיְקְראּו ָלְך ּגְ ים ּכִ ּדִ ׂשְ ת ּכַ ְך ּבַ ִבי דּוָמם ּובִֹאי ַבחֹׁשֶ ׁשְ

נבואת	קינה	לעגנית	זו,	המבטאת	את	השמחה	על	חורבנה	המוחלט	של	בבל,	מצטרפת	
י”ד(.	מאה	חמישים	 )י”ג	 אל	נבואות	המסתורין	הגורליות	של	ישעיהו	על	חורבן	בבל	
אותו	 שהציבו	 נבוכדנצר,	 של	 הגדולה	 חלומות	 את	 וד’(	 )ב’	 דניאל	 חזה	 כך	 אחר	 שנה	
כראש	הזהב	בראש	העמים,	וגם	ראה	את	התנפצות	החלומות,	נפילתו	של	נבוכדנצר,	

וחורבנה	של	בבל.	

יש	 ישראל.	אולם	 על	 זו	 היא	תגובה	טבעית	לחורבן	שהמיטה	 השמחה	למפלת	בבל	
בעיני	 הוציאוה	 החריגים,	 ואכזריותה	 שתוקפנותה	 לאומה	 עקרונית	 תשובה	 גם	 בה	
הנביא	ממשפחת	העמים.	כפי	שאמר	לעיל:	ֵהן	ֶאֶרץ	ַּכְׂשִּדים	ֶזה	ָהָעם	ֹלא	ָהָיה	)כ”ג	יג(.	
אפשר	להגיד	על	בבל	דברים	רבים,	אך	לומר	שלא	הייתה?	הן	עלתה	לגדולה,	כבשה	
את	העולם	העתיק	מקצה	אל	קצה,	אף	החריבה	את	המקדש,	מדוע	אינה	עם?	לא	בגלל	
קטנותה	וחולשתה,	אלא	להפך,	מהותה	ההרסנית	והתוקפנית,	היא	שמוציאה	אותה	
מחברת	העמים.	היא	אינה	נספרת	בתוכם,	כי	“הקב”ה	גידל	אותם	כדי	לרדות	בהם	את	

עולמו.	כמו	שאמר:	מפץ	אתה	לי,	כלי	מלחמה”18.	

“להיותו	עם	משחית	ממלכות,	מחריב	ארצות	אמר	עליו	כמתרעם	ומתחרט:	הן	
ארץ	כשדים	זה	העם	לא	היה	נמצא	בעולם,	כי	לא	נברא	אלא	להחריב	ולהשמיד	
הארץ	 יסד	 אשר	 הראשון	 שהאב	 לומר	 רצה	 יסדו’	 ‘אשור	 ואמרו	 אחרים.	 את	
ההיא	לא	יסדה	לישוב	אנשים	נכבדים	סוחרים	כי	אם	...לשלול	שלל	ולבוז	בז,	

ויקרא	כ"ו	ג-ד.	טור	יורה	דעה	רמ"ז:	"הדבר	בדוק	ומנוסה	כי	בשביל	הצדקה	שנותן	לא	יחסר	לו	אלא	 	17
אדרבה	תוסיף	לו	עושר	וכבוד	כדכתיב	)ד"ה	ב'	לא(	מהחל	התרומה	לבא	בית	ה'	אכול	ושבוע	והותר	
עד	לרוב	כי	ה'	ברך	את	עמו	וכתיב	)מלאכי	ג'(	הביאו	את	כל	המעשר	אל	בית	האוצר	ויהי	טרף	בביתי	
ובחנוני	נא	בזאת	אמר	ה'	צבאות	אם	לא	אפתח	לכם	ארובות	השמים	והריקותי	עליכם	ברכה	עד	בלי	

די.	ואמרו	חכמים:	בכל	דבר	אסור	לנסות	את	ה'	חוץ	מדבר	זה,	כדכתיב	ובחנוני	נא	בזאת".
ירמיה	נ"א	כ. 	18
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וכאילו	מתחילת	יסודה	הייתה	מערת	פריצים	וחברי	גנבים”19.	

ולהחריבה	 בבל	 את	 להעניש	 )מ”ה(,	 ישראל	 את	 לגאול	 הפרסי	 כורש	 של	 שליחותו	
הפיזי	 וחורבנה	 די	במפלתה	הצבאית	 לא	 תילו.	 על	 הדין	האלוהי	 )מ”ו(,	מעמידה	את	
של	בבל,	אלא	יש	לנהל	מערכה	רוחנית	גם	נגד	אלוהיה,	רוחה	וגאוותה,	רק	אז	תהא	
יהיה	לא	רק	אבדן	וסבל,	אלא	איבוד	כבודה	 )מ”ז(.	עונשה	 מפלתה	שלמה	ומוחלטת	
העצמי,	בבל	הגדולה	תושפל	עד	שאול	תחתיה.	מחיי	התפארת	תרד	היישר	אל	הארץ,	
אל	גסות	החיים	וקשייהם.	לבסוף	יבואו	גם	החרפה,	השפלות	ואבדן	צלם	האדם:	גילוי	
הראש,	גילוי	השוק	וגילוי	הערווה.	המכה	מכוונת	היישר	אל	הנפש,	טראומה	רוחנית	

והתרסקות	נפשית	שיביאו	להתמוטטות	פנימית.		

ְקִחי	ֵרַחִים	ְוַטֲחִני	ָקַמח	)ב(.	פעולת	הטחינה	מתבצעת	בחטים,	אך	במקום	לכתוב	זאת,	
במפתיע	 הולידה	 זו	 לשונית	 חריגה	 ָקַמח.	 ַטֲחִני	 הפעולה:	 לתוצאת	 הכתוב	 מתייחס	
לקח	גם	לישראל	)ו(.	כשם	שעונשה	של	בבל	אינו	רק	חורבנה	הפיזי	אלא	התפרקותה	
מלחמה	 של	 שילוב	 תהיה	 בישראל	 בבל	 מלחמת	 ירושלים.	 בחורבן	 גם	 כך	 הרוחנית,	
צבאית	ורוחנית.	אלא	שבבל	כה	זרה	לעולם	הרוחני	של	ישראל	שאינה	יכולה	להרוס	
את	המקדש,	וידה	אינה	מגיעה	לפגוע	בנשמת	ישראל	וקדושתו.	על	כן	לא	הרסה	בבל	

דבר	אלא	עצים	ואבנים:	

“קימחא	טחינא	טחינת,	שנאמר	קחי	רחים	וטחני	קמח...	חטים	לא	נאמר	אלא	
קמח”20.

הבעיה	היא	שישראל	עצמם	הקדימו	וטימאו	במעשיהם	את	המקדש.	הם	חיללו	את	
קדושתו,	והשכינה	פרחה	והסתלקה	ממנו21.	בבל	רק	השלימה	את	המעשה,	היא	נגעה	

במעטפת	החיצונית,	והקליפה	החלולה	קרסה.		

אברבנאל	ישועות	משיחו	א'	כט. 	19
סנהדרין	צ"ו	ב. 	20

מכאן	למד	ר'	חיים	מוולוז'ין	שהעולם	החומרי	והמעשי	מתעצב	על	פי	מצבה	הפנימי	של	נפש	האדם	 	21
ונקבע	בבחירותיה	הרוחניות:	"וזאת	תורת	האדם	כל	איש	ישראל	אל	יאמר	בלבו	ח"ו,	כי	מה	אני	ומה	
כחי	לפעול	במעשי	השפלים	שום	ענין	בעולמות.	אמנם	יבין	וידע	ויקבע	במחשבות	לבו,	שכל	פרטי	
מעשיו	ודבוריו	ומחשבותיו	כל	עת	ורגע.	לא	אתאבידו	ח"ו.	ומה	רבו	מעשיו	ומאד	גדלו	ורמו.	שכל	א'	
עולה	שפי	שרשה	לפעול	פעולתה	בגבהי	מרומים	בעלמות	וצחצחות	האורות	העליונים.	ובאמת	כי	
האיש	החכם	ויבן	את	זאת	לאמיתו.	לבו	יחיל	בקרבו	בחיל	ורעדה.	בשומו	על	לבו	על	מעשיו	אשר	לא	
טובים	ח"ו	עד	היכן	המה	מגיעים	לקלקל	ולהרוס	בחטא	קל	ח"ו.	הרבה	יותר	ממה	שהחריב	נבוכדנצר	
וטיטוס.	כי	הלא	נבוכדנצר	וטיטוס	לא	עשו	במעשיהם	שום	פגם	וקלקול	כלל	למעלה,	כי	לא	להם	
יכולים	לנגוע	שם	כלל	במעשיהם.	רק	שבחטאינו	נתמעט	 חלק	ושורש	בעולמות	העליונים	שיהו	
ותש	כביכול	כח	גבורה	של	מעלה.	את	מקדש	ה'	טמאו	כביכול	המקדש	העליון.	ועל	ידי	כך	היה	להם	
נגד	המקדש	של	מעלה.	כמו	שארז"ל	 וטיטוס	להחריב	המקדש	של	מטה,	המכוון	 לנבוכדנצר	 כח	
קמחא	טחינא	טחינת.	הרי	כי	עונותינו	החריבו	נוה	מעלה	עולמות	עליונים	הקדושים.	והמה	החריבו	
רק	נוה	מטה.	וזהו	שהתפלל	דוד	המע"ה:	יודע	כמביא	למעלה	בסבך	עץ	קרדומות.	ביקש	שיחשב	לו	
כאלו	למעלה	בשמי	מרומים	הרס.	אבל	באמת	לא	נגעו	שם	מעשיו	כלל	)נפש	החיים	-	שער	א'	ד'(.

עשו	 ממרום	 אילולי	 בבל:	 לבת	 ירושלים	 אמרה	 כך	 	... לוי	 בן	 יהושע	 ר’	 “אמר	
מלחמה	עמי	את	היית	יכולה	לי?	אילולי	שלח	אש	בעצמותי	את	היית	יכולה	
לי?	הוי	קמחא	טחינא	טחנת,	ואריא	קטילא	קטילת,	ודרא	יקידא	יקדת”	)קמח	

טחון	טחנת,	ואריה	הרוג	הרגת,	ובית	שרוף	שרפת(22.

תפיסה	זו	מצמצמת	את	נזקו	של	החורבן	הפיזי	ואת	משמעותו,	ומדגישה	במקומו	את	
השבר	הרוחני.	אך	אין	זה	מקטין	כלל	את	האחריות	המוטלת	על	בבל.	גם	אם	פגיעתה	
הרעה	לא	הגיעה	אל	שורשם	הרוחני	של	ישראל,	מעשיה	ואכזריותה	הרסניים	וקשים.

ַעל	ָזֵקן	ִהְכַּבְדְּת	ֻעֵּלְך	ְמֹאד.	3

ְמּתְ ָלֶהם ַרֲחִמים ַעל  ָיֵדְך לֹא ׂשַ ֵנם ּבְ י ַנֲחָלִתי ָוֶאּתְ ְלּתִ י ִחּלַ י ַעל ַעּמִ )ו( ָקַצְפּתִ

ה  ְמּתְ ֵאּלֶ ְך ְמאֹד: )ז( ַוּתֹאְמִרי ְלעֹוָלם ֶאְהֶיה ְגָבֶרת ַעד לֹא ׂשַ ְדּתְ ֻעּלֵ ָזֵקן ִהְכּבַ

ֶבת ָלֶבַטח  ְמִעי זֹאת ֲעִדיָנה ַהּיֹוׁשֶ ה ׁשִ ְך לֹא ָזַכְרּתְ ַאֲחִריָתּה: )ח( ְוַעּתָ ַעל ִלּבֵ

)ט(  כֹול:  ׁשְ ֵאַדע  ְולֹא  ַאְלָמָנה  ב  ֵאׁשֵ לֹא  עֹוד  ְוַאְפִסי  ֲאִני  ְלָבָבּה  ּבִ ָהאְֹמָרה 

רֹב  אּו ָעַלִיְך ּבְ ם ּבָ ֻתּמָ כֹול ְוַאְלמֹן ּכְ יֹום ֶאָחד ׁשְ ה ֶרַגע ּבְ י ֵאּלֶ ּתֵ ְך ׁשְ ְוָתבֹאָנה ּלָ

ְבְטִחי ְבָרָעֵתְך ָאַמְרּתְ ֵאין רָֹאִני ָחְכָמֵתְך  ָעְצַמת ֲחָבַרִיְך ְמאֹד: )י( ַוּתִ ַפִיְך ּבְ ׁשָ ּכְ

ְך ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד: )יא( ּוָבא ָעַלִיְך ָרָעה  ַוּתֹאְמִרי ְבִלּבֵ ְך ִהיא ׁשֹוְבָבֶתְך  ְוַדְעּתֵ

ְתאֹם  ּפִ ָעַלִיְך  ְוָתבֹא  ָרּה  ּפְ ּכַ תּוְכִלי  לֹא  הָֹוה  ָעַלִיְך  ְוִתּפֹל  ְחָרּה  ׁשַ ֵתְדִעי  לֹא 

עּוָרִיְך  ר ָיַגַעּתְ ִמּנְ ֲאׁשֶ ַפִיְך ּבַ ׁשָ ׁשֹוָאה לֹא ֵתָדִעי: )יב( ִעְמִדי ָנא ַבֲחָבַרִיְך ּוְברֹב ּכְ

יֻעְך  רֹב ֲעָצָתִיְך ַיַעְמדּו ָנא ְויֹוׁשִ ֲערֹוִצי: )יג( ִנְלֵאית ּבְ אּוַלי ּתּוְכִלי הֹוִעיל אּוַלי ּתַ

ר ָיבֹאּו ָעָלִיְך:  ים ֵמֲאׁשֶ ּכֹוָכִבים מֹוִדִעים ֶלֳחָדׁשִ ַמִים ַהחִֹזים ּבַ הְֹבֵרו \}הְֹבֵרי\{ ׁשָ

ֶחֶלת  ם ִמַּיד ֶלָהָבה ֵאין ּגַ ילּו ֶאת ַנְפׁשָ ָרָפַתם לֹא ַיּצִ ה ָהיּו ְכַקׁש ֵאׁש ׂשְ )יד( ִהּנֵ

ִאיׁש  עּוַרִיְך  ִמּנְ סֲֹחַרִיְך  ָיָגַעּתְ  ר  ֲאׁשֶ ָלְך  ָהיּו  ן  ּכֵ )טו(  ֶנְגּדֹו:  ֶבת  ָלׁשֶ ַלְחָמם אּור 

יֵעְך: עּו ֵאין מֹוׁשִ ְלֶעְברֹו ּתָ

ָקַצְפִּתי	ַעל	ַעִּמי,	ִחַּלְלִּתי	ַנֲחָלִתי	)ו(,	אינה	רק	תקבולת,	אלא	עונש	כפול.	גם	כלפי	ישראל	
מופיעים	שני	חורבנות,	כעס	פיזי	ואבדן	רוחני,	צרת	העם	וחורבן	המקדש23.

שיר	השירים	רבה	ג'	ב'. 	22
אדוניהם,	 יד	 אל	 עבדים	 כעיני	 ומטולטלים	 גולים	 ויהיו	 בהם	 ה׳	אלא	שישתעבדו	 גזר	 לא	 "מעולם	 	23
אמת	 הן	 ַעִּמי,כלומר	 ַעל	 ָקַצְפִּתי	 אומרו	 וזה	 ְלָרָעה,	 ָעְזרּו	 ְוֵהָּמה	 ְּמָעט,	 ָקַצְפִּתי	 ֲאִני	 הכתוב	 וכמאמר	
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אך	חורבנה	של	בבל	יהיה	קשה	וחמור	משל	כולם,	יצטרפו	בו	כל	האסונות	יחד,	ויבואו	
בפתאומיות	בשעה	אחת.	תבואנה	“ָּלְך	ְׁשֵּתי-ֵאֶּלה	ֶרַגע	ְּביֹום	ֶאָחד:	ְׁשכֹול	ְוַאְלֹמן”.	שכול	
הוא	מות	הבן,	ואלמון	מות	הבעל,	בדרך	כלל	קורה	לאישה	אחד	מן	השניים,	ואילו	כאן	

יבואו	שניהם	ברגע	אחד.

והרס	 השלטון	 להתמוטטות	 משל	 הוא	 הכתוב	 כפשטם,	 והאלמון	 השכול	 מלבד	
אז	תישאר	המדינה	אלמנה	 כי	 “אלמנה”,	 נקרא	 נגד	המושל,	 במדינה	 הממלכה:	מרד	
בלא	מושל,	ואויב	חיצוני	שיהרוג	את	אנשיהם	וישבית	את	הממלכה	נקרא	“שכול”.	בבל	

הגדולה	והעדינה,	חשבה	שהיא	בטוחה	משני	אלה,	ושניהם	התרחשו	בקרבה24.	

ביקשה	 ההשגחה	 אלוהית?	 שליחות	 מילאה	 היא	 והרי	 בבל,	 על	 הקצף	 יצא	 מדוע	
להעניש	את	ישראל	ומסרה	אותם	ביד	בבל,	מדוע	אפוא	מתלונן	עליה	הכתוב	כאשר	
שמו	 זו	 סתירה	 עליהם.	 ריחמה	 שלא	 על	 אותה	 מעניש	 ומדוע	 תפקידה?	 את	 ביצעה	
חכמים	בפי	נירון	קיסר,	ומסקנתו	הייתה	שישראל	הם	כמו	תפוח	לוהט,	יש	להתחמק	

מלגעת	בו:	

אתא	 למערב	 בירושלים,	 נפל	 אתא	 למזרח	 גירא	 שדא	 קאתי	 כי	 קיסר	 “נירון	
נפל	בירושלים,	לארבע	רוחות	השמים	אתא	נפל	בירושלים.	אמר	ליה	לינוקא:	
פסוק	לי	פסוקיך.	אמר	ליה:	ונתתי	את	נקמתי	באדום	ביד	עמי	ישראל	וגו’.	אמר:	
קודשא	בריך	הוא	בעי	לחרובי	ביתיה,	ובעי	לכפורי	ידיה	בההוא	גברא.	ערק	ואזל	

ואיגייר,	ונפק	מיניה	רבי	מאיר”25.

שאלה	זו	תקפה	ביחס	למשעבדי	ישראל	בכל	הדורות,	כולם	ביצעו	את	העונש	השמיימי,	
ואף	על	פי	כן	יצא	עליהם	הקצף,	כי:	ֹלא	ַׂשְמְּת	ָלֶהם	ַרֲחִמים,	ַעל	ָזֵקן	ִהְכַּבְדְּת	ֻעֵּלְך	ְמֹאד:	

“ְוַגם	ֶאת	ַהּגֹוי	ֲאֶׁשר	ַיֲעֹבדּו	ָּדן	ָאֹנִכי...	אף	על	פי	שאני	גזרתי	על	זרעך	להיות	גרים	
בארץ	לא	להם	ועבדום	וענו	אותם,	אף	על	פי	כן	אשפוט	את	הגוי	אשר	יעבודו	

על	אשר	יעשו	להם,	ולא	יפטרו	בעבור	שעשו	גזרתי.	

ם	ּוְלִצּיֹון	ִקְנָאה	ְגדֹוָלה.	ְוֶקֶצף	ָּגדֹול	ֲאִני	ֹקֵצף	 והטעם?	כמו	שאמר	הכתוב:	ִקֵּנאִתי	ִלירּוָׁשלִַ
ֲאַנִּנים,	ֲאֶׁשר	ֲאִני	ָקַצְפִּתי	ְּמָעט,	ְוֵהָּמה	ָעְזרּו	ְלָרָעה26.	ואומר:	ָקַצְפִּתי	ַעל	ַעִּמי	 ַעל	ַהּגֹוִים	ַהּׁשַ
ִחַּלְלִּתי	ַנֲחָלִתי	וגו'.	וכן	היה	במצרים	שהוסיפו	להרע	כי	השליכו	בניהם	ליאור,	וימררו	
את	חייהם	וחשבו	למחות	את	שמם,	וזה	טעם	דן	אנכי,	שאביא	אותם	במשפט,	אם	עשו	

שאני	קצפתי	על	עמי	וגזרתי	עליהם	לזרותם	בגוים	זעיר	שם	זעיר	שם,	אמנם	לא	היתה	כוונתי	אלא	
לטובתם	שע״י	הגלות	יתכפר	להם	מה	שחטאו	לפני,	כי	באלה	חפצתי	ולא	שח״ו	היה	ה׳	כאויב,	והעד	

על	זה	שהרי	ִחַּלְלִּתי	ַנֲחָלִתי,	שהחרבתי	את	ביתי"	)פרשת	דרכים	כ"ו(.
מלבי"ם. 	24

גיטין	נ"ו	א. 	25
זכריה	א'	יד. 	26

כנגזר	עליהם	או	הוסיפו	להרע	להם.	וזהו	מה	שאמר	יתרו:	ִּכי	ַבָּדָבר	ֲאֶׁשר	ָזדּו	ֲעֵליֶהם27,	
כי	הזדון	הוא	שהביא	עליהם	העונש	הגדול	שאבדם	מן	העולם.	וכן:	ִּכי	ָיַדְעָּת	ִּכי	ֵהִזידּו	

ֲעֵליֶהם”28. 

	וכבר	הזכירו	רבותינו	הענין	הזה,	אמרו29:	“משל	לאדון	שאמר	לבנו	“יעשה	עם	
פלוני	ולא	יצערנו”,	הלך	ועשה,	אף	על	פי	שעשה	עמו	חנם	לא	הניח	שלא	היה	
שיהיו	 הקב”ה	 גזר	 כך	 הריגה.	 מצעריו	 על	 גזר	 לבנו,	 האדון	 כשנתרצה	 מצערו.	
ישראל	משועבדין	במצרים,	עמדו	עליהם	ושעבדום	בחוזק.	אמר	הקב”ה:	היה	

לכם	לנהוג	בם	כעבדים	ויעשו	צרכיכם,	ֲאִני	ָקַצְפִּתי	ְּמָעט,	ְוֵהָּמה	ָעְזרּו	ְלָרָעה...”

“והנה	נבוכדראצר	שמע	כי	הנביאים	פה	אחד	קוראים	אותו	להחריב	ירושלים,	
נענשו	 כן	 פי	 על	 ואף	 שכתוב30,	 כמו	 הנביא,	 מפי	 כך	 על	 נצטוו	 עמו	 וכל	 והוא	
הכשדים	כולם	בסוף...	מפני	שני	טעמים,	האחד	שגם	הוא	נתכון	להשמיד	כל	
ְוַאְפִסי	 ֲאִני	 ִּבְלָבָבּה	 ָהֹאְמָרה	 באומתו:	 שכתוב...	 כמו	 ממשלתו,	 להגדיל	 הארץ	
עֹוד	)מ”ז	ח(.	אבל	היה	במלך	בבל	עונש	אחר	שהוסיף	על	הגזרה	והרע	לישראל	
יותר	מאד,	כמו	שאמר	בו:	ָקַצְפִּתי	ַעל	ַעִּמי	ִחַּלְלִּתי	ַנֲחָלִתי	ָוֶאְּתֵנם	ְּבָיֵדְך,	ֹלא	ַׂשְמְּת	
ָלֶהם	ַרֲחִמים	ַעל	ָזֵקן	ִהְכַּבְדְּת	ֻעֵּלְך	ְמֹאד	)ו(.	ועל	כן	בא	עליהם	עונש	כפול	ומכופל,	
שנשמד	זרעו	לגמרי,	ולא	יהיה	ְלָבֶבל	ֵׁשם	ּוְׁשָאר	ְוִנין	ָוֶנֶכד	)י”ד	כב(,	ונשמדה	עירו	

לעולמים...”31.

ֲאִני	ְוַאְפִסי	עֹוד.	4
פעמיים	חוזר	כאן	הביטוי:	ָהֹאְמָרה	ִּבְלָבָבּה	ֲאִני	ְוַאְפִסי	עֹוד	)ח(.	ַוֹּתאְמִרי	ְבִלֵּבְך	ֲאִני	ְוַאְפִסי	
יהירות.	 של	 ביטוי	 זה	 בלעדיי.	 עוד	 ואין	 אני,	 רק	 כלומר,	 עוד,	 ואפסי	 	– אני	 )י(32.	 עֹוד	
אופייני	למי	שרואה	רק	את	עצמו	ותו	לא,	כל	השאר	אפס,	היעדר	ואין.	בבל	לא	ראתה	

בעולם	דבר	חוץ	ממנה,	ולכן	דרסה	את	כולם	וביקשה	למשול	על	העולם	כולו33.

שמות	י"ח	יא. 	27
נחמיה	ט'	י. 	28

שמות	רבה	ל'	ט"ו. 	29
ירמיה	כ"ה	ט,	כ"ו	ו,	מ'	ב. 	30

רמב"ן	בראשית	ט"ו	יד.	באופן	דומה	נימק	המדרש	את	צרעת	נעמן:	"לעולם	הבא	הקב"ה	יושב	בדין	 	31
והיא	אומרת:	לא	אתה	הוא	שמסרתם	 בבניי?	 היית	משעבדת	 לה:	למה	 ואומר	 על	מלכות	אדום	
בידינו?	והקב"ה	אומר	לה:	ובשביל	שמסרתי	אותם	בידך	'לא	שמת	להם	רחמים,	על	זקן	הכבדת	
עלך	מאד'?	'והאיש	היה	גבור	חיל	מצרע'.	בשביל	מה	נצטרע?	בשביל	ששבה	מארץ	ישראל	נערה	
ידי	הנביא,	אולם	 על	 ונצפתה	 נגזרה	מראש	 בישראל	 י"א(.	מלחמת	ארם	 )תנחומא	תזריע	 קטנה!	
ולהרוס,	להפוך	את	 ומלחמה,	אלא	להזיק,	לשדוד	 נועדה	לכיבוש	 פשיטת	הגדודים	הארמיים	לא	

הארץ	להפקר.	בבל	נידונה	אפוא	על	אכזריותה	לזקנים,	ונעמן	על	אכזריותו	לקטנים.
צפניה	)ב'	טו(	חזר	גם	הוא	על	ביטוי	זה	ובהקשר	דומה:	ָהֹאְמָרה	ִּבְלָבָבּה	ֲאִני	ְוַאְפִסי	עֹוד. 	32

ספר	התניא	ח"א	ל"ו:	"ענין	השתלשלות	העולמות	וירידתם	ממדרגה	למדרגה	ע"י	ריבוי	הלבושים	 	33
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בא	 הכבוד	 וקלון.	 רוח	 מעניות	 דווקא	 אלא	 מכובדות,	 מעודף	 נובעת	 אינה	 כזו	 גישה	
לגאוותן	מן	החברה	הסובבת	אותו,	ועל	כן	נדמה	לו	שהוא	קצוב,	ואין	מקום	לאחרים	
בו.	הוא	מבקש	להתכבד	בקלון	חברו,	כאילו	בהשפילו	את	זולתו	יישמר	כבודו	שלו.	אך	
זו	טעותו.	הכבוד	האמיתי	הוא	קניין	עצמי	הדבק	תמיד	בבעליו,	ואינו	תלוי	כלל	בדעת	
ומידות	טובות,	הריהו	 כבוד,	מי	שהינו	בעל	מעלות	אמיתיות	 אחרים.	מי	שהוא	איש	
מכובד.	אדם	כזה	מכיר	את	ערכו	ויודע	את	ערך	זולתו,	מכבד	ומייקר	כל	מדה	ומעלה	
טובה	שמוצא	באחרים.	איש	הכבוד	הוא	מקור	הכבוד,	הוא	אינו	זקוק	לאחרים	שיתנוהו	

לו,	אלא	מעניק	אותו	לזולתו34.	

עליו	 הבורא,	 מול	 זו	 בלשון	 עצמה	 את	 מציבה	 היא	 בזה,	 נעצרת	 אינה	 בבל	 רברבנות	
נאמר	לעיל:	ְּפנּו	ֵאַלי	ְוִהָּוְׁשעּו	ָּכל	ַאְפֵסי	ָאֶרץ,	ִּכי	ֲאִני	ֵאל	ְוֵאין	עֹוד	)מ”ה	כב(.	כלומר,	בבל	

בגאוותה	מנסה	לחרוג	מן	המעגל	האנושי,	ומתיימרת	להיות	אל.

כינוי	בבל,	הגברת	האכזרית,	כ’עִדיָנה’,	יש	בו	מן	הלעג	והשמחה	לאיד.	אין	לטעות,	‘רכה	
וענוגה’	אינן	תכונות	נפש	נעלות,	אלא	תולדת	פינוק	ואורח	חיים	עשיר.	כפי	שתיארה	
התורה	בתוכחה	את	אורח	חייהן	של	בנות	ישראל	העשירות:	“ָהַרָּכה	ְבָך	ְוָהֲעֻנָּגה	ֲאֶׁשר	
ֹלא	ִנְּסָתה	ַכף	ַרְגָלּה	ַהֵּצג	ַעל	ָהָאֶרץ	ֵמִהְתַעֵּנג	ּוֵמֹרְך”35.	הנביא	אינו	משבח	את	בבל,	אלא	
מבליט	את	הניגוד	בין	התנהגות	שליטים	שלא	טעמו	טעם	שכול,	אבדן,	עבודה	ועבדות,	

ובין	מצב	ישראל,	שהם	עבדיה	של	בבל,	וכל	הייסורים	באו	עליהם.

ְגָבֶרת”	 ֶאְהֶיה	 ְלעֹוָלם	 “ַוֹּתאְמִרי:	 גאוותה:	 גם	חטא	 נוסף	 בבל	 היתירה	של	 לאכזריותה	
)ז(.	וכשם	שחטאה	בכפליים	גם	עונשה	יהיה	כפול,	היא	תרד	ממעמדה	כגבירה,	להיות	

שפחה	שפלה,	ועוד	תבוא	בחושך	)הקבר(	ותשב	דומם.

המסתירים	האור	והחיות	שממנו	ית'	עד	שנברא	עוה"ז	הגשמי	והחומרי	ממש,	והוא	התחתון	במדרגה	
שאין	תחתון	למטה	ממנו	בענין	הסתר	אורו	ית',	וחשך	כפול	ומכופל,	עד	שהוא	מלא	קליפות	וס"א	

שהן	נגד	ה'	ממש.	לומר	'אני	ואפסי	עוד'".	
ראה	עקידת	יצחק	ס"ה	הערה	ה.	השם	משמואל	)קרח	תרע"ה(	הצביע	על	שני	צידיה	של	המידה	 	34
הזאת,	שבצדה	החיובי	אין	למעלה	ממנה,	ובשלילה	אין	גרועה	ממנה:	חוה	אמרה	קניתי	איש	את	
ה'	וע"כ	קראה	שמו	קין,	וידוע	דשם	של	אדם	הוא	מהותו,	והיינו	שמהותו	היתה	להיות	קנין	ויש	ולא	
להתבטל	מפני	כל.	ובאמת	שמדה	זו	אי	טב	לית	טב	מינה,	שהאדם	צריך	להיות	עז	כנמר	קל	כנשר	
ונגד	כל	 נגד	כל	המניעות	 נחושה	 ולהיות	מצחו	 גבור	כארי	לעשות	רצון	אביו	שבשמים,	 רץ	כצבי	
הקמים	עליו	להפריעהו	מעבודתו,	וחייב	אדם	לומר	בשבילי	נברא	העולם	ויהי'	לבו	מוגבה	בדרכי	ה'.	
וזהו	קניתי	איש	את	ה',	היינו	לעבודת	ה'	יהי'	קנין	ויש,	ולא	ישוב	מפני	כל.	אך	מדה	זו	צריכה	שמירה	
יתירה	שלא	תסתעף	ממנה	גסות	הרוח	ועזות	מצח,	ואי	ביש	לית	ביש	מינה.	והנה	קין	הפך	את	המדה	
הטובה	הזאת	לרוע	ונעשה	קנין	ויש	בעיני	עצמו	עד	שאמר	אני	ואפסי	עוד,	ונעשה	גס	רוח	ועז	פנים	

עד	שהרג	את	אחיו.
דברים	כ"ח	נו. 	35

ד.	בשורת	הגאולה

א(	ִׁשְמעּו	ֹזאת	ֵּבית	ַיֲעֹקב

ִמְצֲחָך	ְנחּוָׁשה	.	

ְיהּוָדה  י  ּוִמּמֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשֵ ּבְ ְקָרִאים  ַהּנִ ַיֲעקֹב  ית  ּבֵ זֹאת  ְמעּו  ׁשִ פרק מ“ח )א( 

ירּו לֹא ֶבֱאֶמת ְולֹא ִבְצָדָקה:  ָרֵאל ַיְזּכִ ם ְיהָֹוה ּוֵבאלֵֹהי ִיׂשְ ׁשֵ ִעים ּבְ ּבָ ׁשְ ָיָצאּו ַהּנִ

מֹו: )ג(  ָרֵאל ִנְסָמכּו ְיהָֹוה ְצָבאֹות ׁשְ י ֵמִעיר ַהּקֶֹדׁש ִנְקָראּו ְוַעל ֱאלֵֹהי ִיׂשְ )ב( ּכִ

)ד(  בֹאָנה:  ַוּתָ יִתי  ָעׂשִ ְתאֹם  ּפִ ִמיֵעם  ְוַאׁשְ ָיְצאּו  י  ּוִמּפִ י  ְדּתִ ִהּגַ ֵמָאז  ָהִראׁשֹנֹות 

ה: ָך ּוִמְצֲחָך ְנחּוׁשָ ְרֶזל ָעְרּפֶ ה ְוִגיד ּבַ ה ָאּתָ י ָקׁשֶ י ּכִ ְעּתִ ִמּדַ

בפרק	זה	חוזרים	מוטיבים	יסודיים	של	נבואות	הנחמה:	האמירה	מראש,	הבריאה,	אלא	
שלעיל	נאמרו	הדברים	אל	אומות	העולם,	וכאן	הנביא	פונה	לישראל,	ומשתמש	באותם	

טיעונים	עצמם	כדי	לשכנע	את	העם	החוטא	מבית.	

הדברים	מתחלקים	לשלושה	חלקים.	א-יג.	יד-כב.	מ”ט	א-יג.

חלק	א’	א-יב:	ההגדה	מראש	באה	בגלל	עומק	בוגדנות	ישראל,	ואף	על	פי	כן	תושלם	
הגאולה	למניעת	חילול	שם	שמים.	

ְּבֵׁשם	 ַהִּנְקָרִאים	 ַיֲעֹקב	 ֵּבית	 ֹזאת	 ִׁשְמעּו	 כהלכה:	 נוהג	 הוא	 שהרי	 בעצמו,	 בטוח	 העם	
ַיְזִּכירּו	)א(1,	אלא	שכאן	 ִיְׂשָרֵאל	 ּוֵבאֹלֵהי	 ְּבֵׁשם	ה’	 ַהִּנְׁשָּבִעים	 ָיָצאּו,	 ְיהּוָדה	 ּוִמֵּמי	 ִיְׂשָרֵאל	
ְוֹלא	 ֶבֱאֶמת	 ֹלא	 	– אבל	 כשורה	 לכאורה	 נוהגים	 הם	 הנוקבת,	 הביקורת	 עליהם	 באה	

ִבְצָדָקה.

לכך	הזכיר	‘בית	יעקב’,	כלשון	האמור	במתן	תורה:	כה	תאמר	לבית	יעקב	ותגיד	
ראו	 כי	 משררה,	 הנגזר	 ישראל,	 שם	 להם	 נתקיים	 תורה	 במתן	 כי	 ישראל2,	 לבני	
שררת	השי”ת	וכבודו	עין	בעין,	ומזה	נקראו	ישורון.	ואמר:	וממי	יהודה	יצאו,	כלומר	

מזרע	יהודה.	והזכיר	יהודה	לפי	שתחלת	נבואתו	של	ישעיה	לשבט	יהודה	היתה.	

והנה	הנביא	ע”ה	כמתמיה	בלשונו	על	זאת,	איך	אפשר	לבית	יעקב,	שקבלו	את	
התורה	והם	נקראים	בשם	ישראל	ויצאו	משבט	יהודה,	שממנו	האור	והמלכות,	

תארים	אלה	מקבילים	לתיאור	חזרתם	של	ישראל	אל	ה'	וגילויי	נאמנותם	לעיל	)מ"ד	ה(:	ֶזה	ֹיאַמר	 	1
ַלה'	ָאִני	ְוֶזה	ִיְקָרא	ְבֵׁשם	ַיֲעֹקב	ְוֶזה	ִיְכֹּתב	ָידֹו	ַלה'	ּוְבֵׁשם	ִיְׂשָרֵאל	ְיַכֶּנה.

שמות	י"ט. 	2
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שיהיו	נשבעים	בשם	ה’	ובאלהי	ישראל	יזכירו,	ואינם	חוששים	בהזכרת	הש”י	
שנקראו	 כשם	 קדושים,	 להיות	 להם	 והיה	 נקראו,	 הקדש	 מעיר	 והם	 תמיד?	
ממלכת	כהנים	וגוי	קדוש,	ועל	אלהי	ישראל	נסמכו.	בפיהם	לא	בלבבם.	כענין	
שכתוב:	קרוב	אתה	בפיהם	ורחוק	מכליותיהם3.	ואמר	ה’	צבאות	שמו,	כי	הוא	

אדון	כל	הצבאות	כלן	העליונים	והשפלים	ועל	כן	היה	לכם	לירא	ממנו4.

הנביא	מונה	שורת	חטאים	של	העם.	החטא	החמור	מכולם,	טעותם	אחרי	האלילים:	
ָעְצִּבי	ָעָׂשם,	ּוִפְסִלי	ְוִנְסִּכי	ִצָּום	)ה(.	לא	כל	העם	חטא,	אבל	די	בחלק	ממנו	שעושה	זאת,	
לטמא	את	העם	בחטא	הנורא	הזה.	מול	החוטאים	מעמיד	הנביא	את	הטיעון	שאתו	
ביקש	לשכנע	את	הגויים	עובדי	עבודה	הזרה	בטעותם,	את	ה’אמירה	מראש’:	ָוַאִּגיד	ְלָך	
ֵמָאז,	ְּבֶטֶרם	ָּתבֹוא	ִהְׁשַמְעִּתיָך,	ֶּפן	ֹּתאַמר	ָעְצִּבי	ָעָׂשם,	ּוִפְסִלי	ְוִנְסִּכי	ִצָּום	)ה(.	גם	לישראל	

צריך	להגיד	מראש,	כי	אחרת	הם	עוד	היו	מיחסים	את	האירועים	לאליליהם.

חוצפת	העם	ועזות-פניו	מוצאות	את	ביטויין	במצח	המתכתי	והמבהיק:	ִמַּדְעִּתי	ִּכי	ָקֶׁשה	
ָאָּתה	ְוִגיד	ַּבְרֶזל	ָעְרֶּפָך	ּוִמְצֲחָך	ְנחּוָׁשה	)ד(.	המצח	הוא	החלק	הגלוי	ביותר	של	הפנים,	
והאיש	עז	הפנים	מבליט	אותו	ללא	חשש	וללא	היסוס5.	גם	ירמיהו	דיבר	על	חוצפת	
ה	זֹוָנה	ָהָיה	ָלְך	ֵמַאְנְּת	ִהָּכֵלם”6,	וכן	יחזקאל:	“ִהֵּנה	 ישראל,	וקשר	זאת	למצח:	“ּוֵמַצח	ִאּׁשָ
ָנַתִּתי	ֶאת	ָּפֶניָך	ֲחָזִקים	ְלֻעַּמת	ְּפֵניֶהם	ְוֶאת	ִמְצֲחָך	ָחָזק	ְלֻעַּמת	ִמְצָחם.	ְּכָׁשִמיר	ָחָזק	ִמֹּצר	
ָנַתִּתי	ִמְצֶחָך	ֹלא	ִתיָרא	אֹוָתם	ְוֹלא	ֵתַחת	ִמְּפֵניֶהם	ִּכי	ֵּבית	ְמִרי	ֵהָּמה".	דימוי	זה	קושר	את	
מידות	העקשנות	והסרבנות	אל	ראש	האדם	ואולי	גם	אל	ההכרה	והשכל	ששוכנים	בו.	
השכל	מחזק	את	עמידת	האדם	על	דעתו	שלו	נגד	אחרים	לטובה	או	לרעה.	חכמים	אף	

גזרו	גזרה	שווה:	

“אמר	רבי	עיניני	בר	ששון...	ציץ	מכפר	על	עזות	פנים.	בציץ	כתיב	‘והיה	על	מצח	
אהרן’	ובעזות	פנים	כתיב	‘ומצח	אשה	זונה	היה	לך’7.

כך	עמוד	השדרה	 רוחני,	 יותר	 ככל	שאדם	 ולוותר.	 אנשים	חומרניים	קלים	להתגמש	
שעקשנות	 אף	 לפיכך,	 יותר.	 דעתו	 על	 ועומד	 מתעקש	 והוא	 מוצק,	 יותר	 שלו	 הערכי	
ישראל	נתפסת	פה	כחיסרון,	המקבע	אותם	בטעותם	ומקשה	על	ההידברות	איתם,	יש	
בה	גם	יתרון	ומעלה,	היא	חושפת	את	הגרעין	הרוחני	החזק	שלהם,	אותו	מסמל	המצח.

ַּבה’  ַוִּיְמַעל	 ְלַהְׁשִחית	 ַעד	 ִלּבֹו	 ָּגַבּה	 “ּוְכֶחְזָקתֹו	 עוזיה:	 של	 צרעתו	 למקום	 נבחר	 המצח	
ֱאֹלָהיו	ַוָּיֹבא	ֶאל	ֵהיַכל	ה’	ְלַהְקִטיר	ַעל	ִמְזַּבח	ַהְּקֹטֶרת...	ּוְבַזְעּפֹו	ִעם	ַהֹּכֲהִנים	ְוַהָּצַרַעת	ָזְרָחה	

ירמיה	י"ב. 	3
רבינו	בחיי	שמות	כ'	ז.	 	4

פגיעת	קלע	דוד	במצחו	של	גלית	הייתה	לא	רק	הצלחה	קרבית,	אלא	גם	סמל	לתשובה	ערכית	למי	 	5
ש"ֵחֵרף	ַמַעְרֹכת	ֱאֹלִהים	ַחִּיים",	וביזה	את	ישראל	ואלוהיו	.	שמואל-א	י"ז	כו,	מה.

ירמיהו	ג'	ג. 	6
זבחים	פ"ח	ב	וראה	ערכין	ט"ז	א,	ויקרא	רבה	י'	ו'. 	7

ְבִמְצחֹו	ִלְפֵני	ַהֹּכֲהִנים	ְּבֵבית	ה’	ֵמַעל	ְלִמְזַּבח	ַהְּקֹטֶרת"8.	המצח	הוא	סיבת	החוצפה,	על	כן	
תבוא	בו	הצרעת	מידה	כנגד	מידה,	ותפרסם	את	עונשו	של	עז-הפנים.

את	 ומכפיל	 הנחושת,	 נחישות	 את	 הקשה	 המצח	 אל	 מצרף	 נחושה’	 ‘מצח	 הביטוי	
קשיותו.	במלאכת	המשכן	צווינו	להשתמש	בנחושת	כדי	להתמודד	עם	בעיה	זו,	מיניה	

וביה:

הנחושת,	 מצח	 על	 לכפר	 נחושת?	 ציפויו	 היה	 ולמה	 	- נחושת	 אותו	 “וצפית	
שנאמר	‘וגיד	ברזל	ערפך	ומצחך	נחושה’9.	

מצח	הרשעים	מבריק	כנחושת,	ואינו	מחוויר	מבושה	על	מעשיהם	הרעים10.	אך	יש	בזה	
גם	מעלה,	הנחושת	חלקה	ונוצצת	וניתנת	לניקוי,	למירוק	וצחצוח.	לפיכך	גם	נחישות	
האדם	יש	בה	קשיות,	אך	גם	אפשרות	של	הברקה	מתקנת,	לכן	היא	משמשת	סמל	

לאפשרות	מירוק	העוונות	ותשובה:

פי	 על	 אף	 זו	 נחושת	 מה	 לך	 לומר	 נחושת?	 ולמה	 	- נחושת’	 אותו	 “‘וצפית	
שמעלית	חלודה,	היא	מתמרקת,	כך	ישראל	אף	על	פי	שהן	חוטאין	אם	עושים	

תשובה	מתכפר	להם”11.	

ּוֹפֵׁשַע	ִמֶּבֶטן	ֹקָרא	ָלְך.	2

ּוִפְסִלי  ם  ָעׂשָ י  ָעְצּבִ ּתֹאַמר  ן  ּפֶ יָך  ַמְעּתִ ִהׁשְ בֹוא  ּתָ ֶטֶרם  ּבְ ֵמָאז  ְלָך  יד  ָוַאּגִ )ה( 

ֲחָדׁשֹות  יָך  ַמְעּתִ ִהׁשְ ידּו  ַתּגִ ֲהלֹוא  ם  ְוַאּתֶ ּה  ּלָ ּכֻ ֲחֵזה  ַמְעּתָ  ׁשָ )ו(  ם:  ִצּוָ י  ְוִנְסּכִ

ם  ַמְעּתָ ה ִנְבְראּו ְולֹא ֵמָאז ְוִלְפֵני יֹום ְולֹא ׁשְ ם: )ז( ַעּתָ ה ּוְנֻצרֹות ְולֹא ְיַדְעּתָ ֵמַעּתָ

ָחה  ם ֵמָאז לֹא ִפּתְ ם לֹא ָיַדְעּתָ ּגַ ַמְעּתָ ּגַ ם לֹא ׁשָ ין: )ח( ּגַ ה ְיַדְעּתִ ן ּתֹאַמר ִהּנֵ ּפֶ

י  ִמי ַאֲאִריְך ַאּפִ ֶטן קָֹרא ָלְך: )ט( ְלַמַען ׁשְ ַע ִמּבֶ ְבּגֹוד ּופֹׁשֵ גֹוד ּתִ י ּבָ י ָיַדְעּתִ ָאְזֶנָך ּכִ

יָך  ַחְרּתִ ּבְ ְבָכֶסף  ְולֹא  יָך  ְצַרְפּתִ ה  ִהּנֵ )י(  ַהְכִריֶתָך:  י  ְלִבְלּתִ ָלְך  ֶאֱחָטם  ִתי  ּוְתִהּלָ

ן: י ֵאיְך ֵיָחל ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאּתֵ ה ּכִ כּור עִֹני: )יא( ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעׂשֶ ּבְ

ושוב	חוזרת	‘ההגדה	מראש’.	אותו	טיעון	שנועד	לשכנע	את	עובדי	האלילים	בטעותם	
נכון	גם	לישראל,	אך	העם	לא	הקשיב:	ַּגם	ֹלא	ָׁשַמְעָּת12	ַּגם	ֹלא	ָיַדְעָּת	ַּגם	ֵמָאז	ֹלא	ִפְּתָחה	

דברי	הימים-ב	כ"ו	טז-כ. 	8
תנחומא	תרומה	י"א. 	9

עמוס	חכם,	פירוש	דעת	מקרא. 	10
מדרש	הגדול	שמות	כ"ז,	ב. 	11

השורש	'שמע'	מופיע	בפרק	הזה	עשר	פעמים.	הנביא	פותח:	ִׁשְמעּו	ֹזאת	ֵּבית	ַיֲעֹקב	)א(.	ָׁשַמְעָּת	ֲחֵזה	 	12
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ָאְזֶנָך	ִּכי	ָיַדְעִּתי	ָּבגֹוד	ִּתְבּגֹוד	ּוֹפֵׁשַע	ִמֶּבֶטן	ֹקָרא	ָלְך	)ח(.	מסתבר	שהדברים	מכוונים	לאירוע	
מסויים	שהוגד	מראש:	הכתרת	כורש	על	ידי	הנביא.	ֲאִני	ֲאִני	ִּדַּבְרִּתי	ַאף	ְקָראִתיו	ֲהִביֹאִתיו	
ְוִהְצִליַח	ַּדְרּכֹו	)טו(.	הנבואה	הקדומה	הייתה	אמורה	לשכנע	את	העם	שבואו	של	כורש	

כוון	מלמעלה,	ותכלית	כל	המהלכים	המדיניים	בעולם	היא	טובת	ישראל	והגאולה.	

השכינה	ביקשה	להוכיח	להם	את	רצונה,	ואף	על	פי	כן	כצפוי,	הדבר	לא	עזר,	העם	לא	
הקשיב.	היה	ברור	שלא	יסיק	את	המסקנות	כי:	א.	ִּכי	ָקֶׁשה	ָאָּתה	ְוִגיד	ַּבְרֶזל	ָעְרֶּפָך.	ב.	
ֶּפן	ֹּתאַמר	ָעְצִּבי	ָעָׂשם	ּוִפְסִלי	ְוִנְסִּכי	ִצָּום.	ג.	ִּכי	ָיַדְעִּתי	ָּבגֹוד	ִּתְבּגֹוד	ּוֹפֵׁשַע	ִמֶּבֶטן	ֹקָרא	ָלְך.	
באופן	דומה	הגדיר	ישעיהו	את	העם	גם	בראשית	נבואתו:	ּוְבתֹוְך	ַעם	ְטֵמא	ְׂשָפַתִים	ָאֹנִכי	

ֹיֵׁשב	)ו’	ה(.

הגאולה	 של	 בהקשר	 לעם	 קרא	 כבר	 הוא	 קשה.	 לשון	 החוטא	 העם	 נגד	 נקט	 הנביא	
ָיַדְעִּתי	 מבבל:	פֹוְׁשִעים	)מ”ו	ח(,	וַאִּביֵרי	ֵלב	)יב(.	כאן	הוסיף	ורמז	לראשית	ישראל:	ִּכי	
ָּבגֹוד	ִּתְבּגֹוד,	ּוֹפֵׁשַע	ִמֶּבֶטן	ֹקָרא	ָלְך	)ח(.	אף	אמר:	ִמַּדְעִּתי	ִּכי	ָקֶׁשה	ָאָּתה	ְוִגיד	ַּבְרֶזל	ָעְרֶּפָך	

ּוִמְצֲחָך	ְנחּוָׁשה	)ד(.	

ומחזיר	 האומה,	 בשורש	 חיסרון	 וגנטי,	 מהותי	 לפגם	 החטא	 את	 עושה	 ִמֶּבֶטן,	 ֹפֵׁשַע	
אותנו	אל	האשמה	דלעיל:	ָאִביָך	ָהִראׁשֹון	ָחָטא	ּוְמִליֶציָך	ָּפְׁשעּו	ִבי	)מ”ג	כז(.	שם	נעץ	את	

החטא	בנקודת	ההתחלה,	ומצא	פגם	באבות	האומה.	

ַעד	 ִבי	 ָּפְׁשעּו	 ַוֲאבֹוָתם	 ֵהָּמה	 ִבי	 ָמְרדּו	 ֲאֶׁשר	 ַהּמֹוְרִדים	 ּגֹוִים	 יחזקאל:	 נקט	 דומה	 סגנון	
ֶעֶצם	ַהּיֹום	ַהֶּזה.	ְוַהָּבִנים	ְקֵׁשי	ָפִנים	ְוִחְזֵקי	ֵלב	ֲאִני	ׁשֹוֵלַח	אֹוְתָך	ֲאֵליֶהם13.	ובתגובה	צווה	
יחזקאל	לעמוד	לעומתם	איתן	כשמיר:	ִהֵּנה	ָנַתִּתי	ֶאת	ָּפֶניָך	ֲחָזִקים	ְלֻעַּמת	ְּפֵניֶהם	ְוֶאת	
ִמְצֲחָך	ָחָזק	ְלֻעַּמת	ִמְצָחם.	ְּכָׁשִמיר	ָחָזק	ִמֹּצר	ָנַתִּתי	ִמְצֶחָך	ֹלא	ִתיָרא	אֹוָתם'14.	גם	ירמיהו	
ְיהּוָדה	 ְלַמְלֵכי	 ָהָאֶרץ	 ָּכל	 ַעל	 ְנֹחֶׁשת	 ּוְלֹחמֹות	 ַּבְרֶזל	 ּוְלַעּמּוד	 ִמְבָצר	 ְלִעיר	 להיות:	 הוזהר	

ֻּכָּלּה	ְוַאֶּתם	ֲהלֹוא	ַתִּגידּו	ִהְׁשַמְעִּתיָך	ֲחָדׁשֹות	ֵמַעָּתה	)ו(.	וכן	פתח	ב-ְׁשַמע	ֵאַלי	ַיֲעֹקב	ְוִיְׂשָרֵאל	ְמֹקָרִאי	
ֲאִני	הּוא	ֲאִני	ִראׁשֹון	ַאף	ֲאִני	ַאֲחרֹון	)יב(.	ושוב:	ִהָּקְבצּו	ֻכְּלֶכם	ּוְׁשָמעּו	)יד(.	ועוד:	ִקְרבּו	ֵאַלי	ִׁשְמעּו	ֹזאת	

)טז(.

'ולא	ישמעו	 יג(;	 ג'	 'ושמעו	בקולך'	)שמות	 זה	חוזר	בנבואות	הקדשה	במקרא.	אצל	משה:	 שורש	 	
אצל	 י(.	 ג'	 )שמואל-א	 עבדך'	 שומע	 כי	 'דבר	 ה':	 להתגלות	 ענה	 שמואל	 ח-ט(.	 וכן	 א,	 )ד'	 בקולי'	
ישעיהו:	'ואשמע	את	קול	ה''	)ו'	ח(,	וכן,	בדבריו	שם	אל	העם:	'שמעו	שמע'	)ט(.	יחזקאל:	'ואשמע	
קול	מדבר'	)א'	כח(;	'שמע	את	אשר	אני	מדבר	)ב'	ב,	ה,	ז,	ח.	ג'	ו,	י,	יא,	יב(.	הנביא	הוא	שליח	השכינה	
ְורּוחֹו	)טז(,	אולי	משום	כך	השתמש	כאן	בביטוי	הכלול	בהקדשת	 ְׁשָלַחִני	 ֲאֹדָני	ה'	 ַעָּתה	 אל	העם,	

הנביא	לשליחותו.	

וכן	הדגיש	את	שמו	של	הקדוש	ברוך	הוא:	'ה'	צבאות	שמו'	)ב(.	והנביא	השתמש	בצירוף	זה	'המלך	ה'	
צבאות'	גם	לעיל,	ו'	ה(.	בדומה	לשאלת	משה	בראשית	נבואתו:	'ואמרו	לי	מה	שמו'	)שמות	ג'	יג(,	

ותשובת	ה':	'זה	שמי	לעולם'	)טו(.	
יחזקאל	ב'	ג,	ד. 	13

יחזקאל	ג'	ח. 	14

ְלָׂשֶריָה	ְלֹכֲהֶניָה	ּוְלַעם	ָהָאֶרץ15.	

בהם	 מותנית	 בלתי	 גאולה	 וחוזה	 ניחומים,	 בדברי	 ישעיהו	 להם	 אבל	במפתיע	משיב	
ובמעשיהם,	שתגאל	את	שם	השם	המחולל:	ְלַמַען	ְׁשִמי	ַאֲאִריְך	ַאִּפי	ּוְתִהָּלִתי	ֶאֱחָטם	ָלְך	

ְלִבְלִּתי	ַהְכִריֶתָך	)ט(.	ְלַמֲעִני	ְלַמֲעִני	ֶאֱעֶׂשה	ִּכי	ֵאיְך	ֵיָחל	ּוְכבֹוִדי	ְלַאֵחר	ֹלא	ֶאֵּתן	)יא(.

הנביא	מסייג	את	העונש:	ִהֵּנה	ְצַרְפִּתיָך	ְוֹלא	ְבָכֶסף,	ְּבַחְרִּתיָך	ְּבכּור	ֹעִני	)י(.	צריפה	וייסורי	
עוני	-	כן,	אבל	לא	כצריפת	כסף	בכור,	המכלה	את	הסיגים	כליל	בתהליך	הזיקוק.

ֹקֵרא	ֲאִני	ֲאֵליֶהם	ַיַעְמדּו	ַיְחָּדו	.	3

ָרֵאל ְמקָֹרִאי ֲאִני הּוא ֲאִני ִראׁשֹון ַאף ֲאִני ַאֲחרֹון: )יג(  ַמע ֵאַלי ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ )יב( ׁשְ

ו: ָמִים קֵֹרא ֲאִני ֲאֵליֶהם ַיַעְמדּו ַיְחּדָ ָחה ׁשָ ַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטּפְ

סיפור	הבריאה	המלווה	את	הנחמות	מדגיש	את	העיקרון	בהיותה	בריאה	מתמשכת	
ולא	יצירה	חד-פעמית16:	

“והנכון	בעיני	שפירושו	כן.	אני	עשיתים	בתחילת	בריאתם,	וכל	ימי	עולם	הם	
עומדים	יחדו	בכחי.	ופירוש	‘ֹקֵרא	ֲאִני	ֲאֵליֶהם’,	שאני	משפיע	עליהם	כחי	בכל	עת.	
‘ַיַעְמדּו	ַיְחָּדו’,	ובו	יעמדו	על	תכונתם,	וכאלו	אני	קורא	להם	שיעמדו	ועומדים”17.	

הבסיס	לתקוות	הגאולה	והנחמה	הוא	האמונה	שהבורא	שיצר	את	העולם,	מחייה	את	
הבריאה	ומקיימה	בכל	שעה,	הוא	ממשיך	לשלוט	בהיסטוריה	ולכוונה	אל	תכליתה.	

בריאת	העולם	תוארה	בכמה	מקומות	במקרא,	עיתים	השמים	נזכרו	ראשונה,	ועיתים	
הארץ	קדמה.	

נחלקו	חכמים	מה	נברא	קודם	-	השמים	או	הארץ?	

הארץ,	 נבראת	 כך	 ואחר	 תחלה	 נבראו	 שמים	 אומרים:	 שמאי	 בית	 רבנן:	 “תנו	
שנאמר:	בראשית	ברא	אלהים	את	השמים	ואת	הארץ.	ובית	הלל	אומרים:	ארץ	
ושמים.	 ארץ	 אלהים	 ה’	 עשות	 ביום	 שנאמר:	 שמים,	 כך	 ואחר	 תחלה	 נבראת	
בונה	 כך	 ואחר	 עלייה	 בונה	 אדם	 לדבריכם,	 לבית	שמאי:	 הלל	 בית	 להם	 אמר	
בית?	שנאמר:	הבונה	בשמים	מעלותיו	ואגדתו	על	ארץ	יסדה18.	אמר	להם	בית	
שמאי	לבית	הלל:	לדבריכם	אדם	עושה	שרפרף	ואחר	כך	עושה	כסא?	שנאמר:	

ירמיהו	א'	יח. 	15
ראה	לעיל	'הבריאה	המתחדשת'. 	16

רד"ק. 	17
עמוס	ט'	ו. 	18
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כה	אמר	ה’	השמים	כסאי	והארץ	הדם	רגלי	)ס”ו	א(19.	

כאן	הוסיף	הנביא	כעין	פשרה:	ַאף	ָיִדי	ָיְסָדה	ֶאֶרץ,	ִויִמיִני	ִטְּפָחה	ָׁשָמִים,	ֹקֵרא	ֲאִני	ֲאֵליֶהם	
כרונולוגית	אלא	ערכית:	מהו	 ַיְחָּדו.	מסתבר	שהשאלה	מה	קדם,	אינה	שאלה	 ַיַעְמדּו	
עיקר	בעולם,	האם	הרוח	היא	עיקר,	או	שהמציאות	החומרית,	והיא	הקובעת	את	פני	

הדברים.	

יוחאי:	תמיה	אני,	היאך	נחלקו	אבות	העולם	בית	שמאי	 “אמר	רבי	שמעון	בן	
ובית	הילל	על	בריית	שמים	וארץ?!	אלא	שאני	אומר	שניהם	לא	נבראו,	אלא	

כאלפס	וכסויה,	שנאמר:	קורא	אני	אליהם	יעמדו	יחדו”20.

רשב”י	מפרש	את	דברי	הנביא	לא	כפשרה,	אלא	כאמירה	עקרונית.	הוא	שולל	את	שתי	
הדעות	הקוטביות	ומדגיש	את	יסוד	‘אחדות	הבריאה’,	מדובר	במהות	אחת:	

כן,	 אם	 	- ַיְחָּדו”	 ַיַעְמדּו	 ֲאֵליֶהם	 ֲאִני	 “ֹקֵרא	 לאמרו,	 יחד,	 נבראו	 והארץ	 השמים	
הכל	נברא	יחד,	ונבדלו	הדברים	כולם	ראשון	ראשון.	עד	שהם	המשילו	זה	לזורע	
וקצתם	אחר	 יום,	 וצמח	קצתם	אחר	 זרעים	משתנים	בארץ	בבת	אחת,	 שזרע	
זרעים	משתנים	בארץ	בבת	אחת,	וצמח	קצתם	אחר	יום,	וקצתם	אחר	שני	ימים,	

וקצתם	אחר	שלושה	-	והזריעה	כולה	היתה	בשעה	אחת”21.	

הבריאה	היא	אחת,	כולם	נבראו	יחד,	הופעת	הברואים	והתגלותם	התרחשה	בזמנים	
לטבעו	 בהתאם	 כך	 אחר	 צומח	 אחד	 וכל	 יחד,	 הזרעים	 את	 שזורע	 איכר	 כמו	 שונים,	
וזמנו22.	הבריאה	מורכבת	מרוח	וחומר,	טוב	ורע,	קודש	וחול,	ותפיסת	האחדות	מלמדת,	

חגיגה	י"ב	א. 	19
הארץ	 ולשכלול	 קדמו,	 שמים	 לבריאה	 אמר:	 חכמים	 בשם	 יוחנן	 "ר'	 ושם:	 ט"ו.	 א'	 רבה	 בראשית	 	20
קדמה.	אמר	רבי	תנחומא:	אנא	אמרי	טעמא.	לבריאה	השמים	קדמו,	שנאמר:	בראשית	ברא	אלהים.	

ולשכלול	הארץ	קדמה,	שנאמר,	ביום	עשות	ה'	אלהים	ארץ	ושמים".

הרוח	והקודש	הם	יסוד	הבריאה	ותכליתה	על	כן	בבריאה	קדמו	השמים,	אך	לשכלול	-	ארץ	קדמה.	 	
כלומר,	אי	אפשר	להישאר	רק	עם	הקודש	יש	לצאת	ממנו	אל	עולם	המעשה	ולצקת	תוכן	בגוף.	
מטרת	העולם	איננה	להסתגר	בבית	ה',	אלא	לעובדו	בכל	מקום	ובכל	זמן.	להוריד	את	האידיאלים	

לעולם	המעשה,	וליישמם	בחיי	העולם,	"מלא	כל	הארץ	כבודו".

בספר	ערבי	נחל	)ראש	השנה	שחל	להיות	בשבת(	ביאר:	בראשית	מציאות,	שמים	נבראו	תחלה,	 	
וארץ	לבחינת	עשיה,	 ב'	שבאו	שמים	 ביום	 כמו	כל	המדרגות	שהגבוה	נשתלשל	תחילה.	משא"כ	
נגמרה	מלאכת	הארץ	תחלה.	כי	מיד	במאמר	'יהי	רקיע'	הגיע	הארץ	לבחינת	עשיה,	והשמים	הוצרכו	
למלאכה	עוד.	בית	שמאי	מדברים	כפי	מדתם	בהנהגה	שהוא	כמו	שעלה	במחשבה,	אמרו:	שמים	
ובית	הלל	אומרים	כפי	 זו.	 'בראשית	ברא',	המדבר	בהנהגה	 ומביאין	ראיה	מפסוק:	 נבראו	תחלה,	
מדתם	בהנהגה,	שהוא	אחר	שהקדים	מדת	הרחמים,	שהוא	מעשי	יום	ב',	ולכן	אמרו:	ארץ	נבראת	

תחלה,	ומביאין	ראיה	מפסוק	'ביום	עשות'.
מורה	נבוכים	ח"ב	ל'. 	21

יש	לכך	השלכות	ערכיות	ומעשיות.	למשל:	האם	יש	להקדיש	את	עיקר	הזמן	לתורה	או	לעבודה?	 	22
אם	ה'ארץ	קדמה'	הרי	ש"דרך	ארץ	קדמה	לתורה",	ואם	השמים	קדמו	הרי	שיש	להתמסר	לתורה	

שהם	מתחברים	יחד	לעשייה	משותפת,	כמו	האילפס	וכיסויו.

“מצינו	בכתוב	ענין	התחבר	ההשפעה	והקבלה	להשלמת	הנמצאות,	שאמר:	אף	
שהשמים	 יחד,	 יעמדו	 אליהם	 אני	 קורא	 שמים,	 טפחה	 וימיני	 ארץ,	 יסדה	 ידי	
משפיעים	והארץ	מקבלת,	ואף	על	פי	כן	שניהם	שקולים.	זה	כזה,	מצד	השתלם	
המציאות	מבין	שניהם.	על	כן	אמרו23,	“ואף	על	פי	כן	לא	אני	גדול	ממנה,	ולא	

היא	גדולה	ממני”24.	

שני	העולמות	קשורים	ומחוברים	ללא	התר,	העולם	הרוחני	והחומרי	זקוקים	זה	לזה,	
מפרים	ומזינים	זה	את	זה:

“גדולה	היא	תביעתנו	הגופנית,	גוף	בריא	אנו	צריכים,	התעסקנו	הרבה	בנפשיות,	
שכחנו	את	קדושת	הגוף,	זנחנו	את	הבריאות	והגבורה	הגופנית,	שכחנו	שיש	לנו	
בשר	קודש,	לא	פחות	ממה	שיש	לנו	רוח	הקודש.	עזבנו	את	החיים	המעשיים,	
ואת	התבררות	החושים	ואת	הקשור	עם	המציאות	הגופנית	המוחשית,	מפני	
	- סדר	זרעים	 זה	 “אמונת	 הארץ,	 בקדושת	 אמונה	 חוסר	 מפני	 נפולה,	 יראה	
שמאמין	בחי	העולמים	וזורע”.	כל	תשובתנו	תעלה	בידינו	רק	אם	תהיה,	עם	כל	
הוד	רוחניותה,	גם	תשובה	גשמית	יוצרת	דם	בריא,	בשר	בריא,	גופים	חטובים	
ואיתנים,	רוח	לוהט	זורח	על	גבי	שרירים	חזקים,	ובגבורת	הבשר	המקודש	תאיר	

הנשמה	שנתחלשה,	זכר	לתחית	המתים	הגופנית”25.	

הבורא	קורא	לבריאה	לעמוד	לפניו	יחדיו,	ועל	האדם	ללכת	בעקבותיו	ולעסוק	בחיבורם	

יחד	עושה	 צירופם	 ורק	 נבראו	כאחד,	 יחדיו',	הם	 יעמדו	 אני	אליהם	 'קורא	 היא:	 והמסקנה	 בלבד.	
את	העולם	שלם.	"אם	אין	קמח	אין	תורה,	אם	אין	תורה	אין	קמח"	)אבות	ג'	י"ז(.	רשב"י	היה	אמור	
"רבי	 ועבודה	בכל	כוחו,	אלא	שהוא	הורה	לעשות	את	ההפך:	 לכאורה	להחזיק	בשילוב	של	תורה	
שמעון	בן	יוחי	אומר:	אפשר	אדם	חורש	בשעת	חרישה,	וזורע	בשעת	זריעה,	וקוצר	בשעת	קצירה,	
ודש	בשעת	דישה,	וזורה	בשעת	הרוח,	תורה	מה	תהא	עליה?	)ברכות	ל"ה	ב(.	אמנם	אין	זה	מדויק	כי	
ר'	שמעון	אמר	גם	להיפך,	ועל	אף	שהדגיש	את	הטוטאליות	של	לימוד	התורה,	צמצם	באופן	מוזר	
יוחי:	אפי'	לא	קרא	אדם	אלא	 יוחנן	משום	ר"ש	בן	 את	חובת	לימוד	התורה	למינימום:	"אמר	רבי	
קרית	שמע	שחרית	וערבית	-	קיים	לא	ימוש"	)מנחות	צ"ט	ב(.	כלומר	גם	אם	העיקרון	ברור,	יישום	
הדברים	הרבה	יותר	מורכב.	כי	חיבור	שמים	וארץ	אינו	פשרה	פשטנית,	או	ויתור,	אלא	להפך,	תיקון	
צריך	לבוא	ממצב	של	שלמות,	ומן	המקום	הגבוה	ביותר	ממקור	האחדות,	השכינה.	לפיכך,	דרש	
ר'	שמעון	התמסרות	מוחלטת	לתורה,	אך	לא	העמידה	כחובה,	זו	יכולה	להיות	רק	תנועה	חופשית	
מרצון	ובחירה	ולא	מכוחו	של	ציווי.	וכמו	שלא	ניתנה	תורה	במעמד	הר	סיני	אלא	מרצונם:	'נעשה	
ונשמע'.	)כעין	זה	הסביר	המלבי"ם	שאשה	אינה	מצווה	בפריה	ורביה.	משום	שאי	אפשר	לצוות	על	

אמהות	טוטאלית	ומסירות	הגוף	והנפש	ולחייב	אותה,	היא	חייבת	לבוא	מרצון	חופשי(.
ילקוט	שמעוני	שיר	השירים	ה'.	 	23

דעת	תבונות	קנח.	ושם	הוסיף:	"הקב"ה	מחלק	מעצם	הנהגתו	לכנסת	ישראל,	להיותה	שותפת	עמו	 	24
בהשלמת	הבריאה,	שיהיה	הוא	ית'	מתקן	מצד	אחד,	והיא	מצד	אחר,	ומיניה	ומינה	יסתיים	התיקון	

השלם.	ובבחינה	זאת	אמרו	ז"ל	במדרש:	"יונתי	תמתי"	-	תאומתי"	)שיר	השירים	ה'	ב(.
אורות	התחיה	ל"ג.	 	25
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נקודות	 על	 להצביע	 היודעים	 הצדיקים,	 על	 בעיקרה	 מוטלת	 זו	 שליחות	 ואיחודם.	
פי	 על	 מוכנים	 כלים	 לכך	 יש	 פנימי.	 חיבור	 ביניהם	 לחבר	 וכיצד	 הקטבים	 בין	 הקשר	
חכמת	הסוד:	‘ייחודים’.	ייחודי	השמות	וצירופם,	מקרבים	את	ענייני	האלוהות	זה	לזה,	
ומחברים	אותם	איחוד	השלם,	איחוד	שמים	וארץ26.	אחרי	שאלה	יסללו	את	הדרך	יוכלו	

כולם	להשתמש	בה,	ולחבר	את	הדברים	גם	למעשה.

	גדולים	מעשי	צדיקים		.	
חכמים	השוו	את	מעשה	בריאת	העולם	השמיימי	למעשיהם	של	צדיקים27,	ולמדו	מן	

הכתוב	שלנו	באופן	מפתיע	שמעשי	האדם	גדולים	יותר:

“גדולים	מעשי	צדיקים	יותר	ממעשי	שמים	וארץ28,	דאילו	במעשה	שמים	וארץ	

		כיצד?	המילים	והשפה	הינם	לא	רק	אמצעי	לתקשורת	בין	בני	אדם,	אלא	כלי	לחשיבה	מושגית.	 	26
בלי	מילים	איננו	יכולים	לפגוש	את	המציאות:	ַוָּיֵבא	ֶאל	ָהָאָדם	ִלְראֹות	ַמה	ִּיְקָרא	לֹו,	ְוֹכל	ֲאֶׁשר	ִיְקָרא	לֹו	
ָהָאָדם	ֶנֶפׁש	ַחָּיה,	הּוא	ְׁשמֹו	)בראשית	ב'	יט(.	שפה	עשירה	משמעה	העמקת	הבנת	הדברים.	העברית	
באות	 "האותיות	 בשכינה:	 להיאחז	 לישראל	 שנתנו	 כלים	 הם	 האלוהיים	 השמות	 בשמים,	 נעוצה	
מעולם	רחוק	...	מעולם	שמרוב	ידיעה	הוא	לנו	מלא	תעלומה".	לפיכך	"השמות	הם	היחוסים	שכל	
ֹקֵרא	 יש	מתיחס	על	פיהם	לאור	אין	סוף,	והם	הם	המקיימים	את	הכל,	וקוראים	את	הכל	להויה.	
ַיְחָּדו"	)אורות	הקודש	ח"א,	עמ'	קיט(.	השמות	מבטאים	את	התוכן	הפנימי	של	 ַיַעְמדּו	 ֲאִני	ֲאֵליֶהם	
יש	מעשרה	מאמרות	 ומים	 ועפר	 ז"ל	שגם	בדומם	ממש	כמו	אבנים	 "וזה	שאמר	האר"י	 הדברים:	
וחיות	 נפש	 בחי'	 כמו	 ממש	 ואפס	 לאין	 חוזרת	 היתה	 בראשית,	 ימי	 בששת	 הארץ	 נבראת	 שבהן	
הדומם	 את	 ומהוות	 המחיות	 מאמרות	 מעשרה	 הדבור	 אותיות	 התלבשות	 בחינת	 דהיינו	 רוחנית,	
להיות	יש	מאין	ואפס	שלפני	ששת	ימי	בראשית...	והוא	חיותו	של	האבן...	וזה	שמו	אשר	יקראו	לו	
בלה"ק	הוא	כלי	לחיות	המצומצם.	באותיות	שם	זה	שנשתלשל	מעשרה	מאמרות	שבתורה	שיש	
בהם	כח	וחיות	לברוא	יש	מאין	ולהחיותו	לעולם,	דאורייתא	וקב"ה	כולא	חד".	אדמו"ר	הזקן	בשער	

הייחוד	והאמונה	פ"א.

השניות	בעולם,	הריב	והמחלוקת,	נובעים	מראיה	חלקית,	ִיחּוד	השמות	וחיבורם	מטיל	שלום:	"כל	 	
המגרעות,	החומריות	הרוחניות	שבעולם,	הכל	בא,	מפני	שכל	פרט	משיג	רק	צד	אחד	מהמציאות,	
הגשמי	והרוחני	הטוב	בעיניו.	ויתר	הצדדים,	שהם	בלתי	מושג	לו,	הנם	בעדו	ראויים	להיות	אבודים	
...	לכל	אלה	הפגעים	קרואים	הצדיקים,	מייחדי	הייחודים	לתקן	לחבר	ולמלאות	הטלת	 מהעולם	

השלום	בעולם,	על	ידי	הטלת	שלום	בנשמתם	פנימה..."	אורות	הקודש	ח"א	עמ'	קכא.

"זאת	היא	מגמת	הקריאה	בשם	ה'",	שהתחילה	עם	אברהם	אבי	האומה,	וממשיכה	בכל	עת.	"הארה	 	
זו	של	יחוד	השמות	תמיד	מביאה	ברכת	השלום	מפני	שמבטלת	את	הריב	בשרשו	והחלקים	כולם	
מתאחדים	באיחוד	מקורי,	וסופי	תיבות	גימטריה	רי"ב.	והשלום	המכליל	את	כל	המחשבות	הפזורות	
לרעיון	נשגב	ועשיר	אחד,	נורא	בהודו	ומלא	חיים	עזיזים	בתכנו,	הוא	שומר	את	התורה	מכל	שכחה,	

נגד	הרי"ב	המפרר	את	כל	דבר	לחלקים	ומשכח"	אורות	הקודש	ח"א	קי"ח.
האמור	על	מעשיהם	של	צדיקים	מכוון	לא	לצדיקים	מיוחדים	בקדושתם,	אלא	לכל	ישראל,	שהרי	 	27
בבניית	המקדש	כל	ישראל	שותפים:	ְוַעֵּמְך	ֻּכָּלם	ַצִּדיִקים	)ס'	כא(,	ישראל	כולם,	יש	להם	השפעה	על	

הופעת	הקדושה	בעולם,	ומעשיהם	מעצבים	את	דמותו.
בדומה	לזה	אמרו:	"מעשה	ששאל	טורנוסרופוס	הרשע	את	ר'	עקיבא:	איזו	מעשים	נאים,	של	הקדוש	 	28

כתיב	 צדיקים	 ואילו	במעשה	 ָׁשָמִים”,	 ִטְּפָחה	 ִויִמיִני	 ֶאֶרץ	 ָיְסָדה	 ָיִדי	 “ַאף	 כתיב:	
“מקדש	ה’	כוננו	ידיך”29.	

הידיים,	 מיוחס	לשתי	 בית	המקדש,	 בעוד	 בלבד,	 ליד	אחת	 יוחס	 וארץ	 מעשה	שמים	
“ידיך”.	בניית	בית	המקדש	גדולה	אפוא	מבריאת	שמים	וארץ.	לכאורה	ההשוואה	אינה	
ישראל?	 בידי	 נבנה	 המקדש	 ואילו	 השכינה,	 בידי	 נבראו	 וארץ	 שמים	 כי	 יפה,	 עולה	
אלא	שישראל	נתנו	את	הכול	לשכינה,	אין	לצדיקים	כוונה	אחרת	מלבד	קידוש	שם	ה’	
בעולם,	וכשלוחים	נאמנים	כל	מעשיהם,	גם	בניית	המקדש,	מיוחסת	לשכינה.	מן	הצד	
האחר	גם	הבורא	תלה	את	הופעת	הקדושה	בעולם	במעשיהם	של	ישראל,	והוא	פועל	

בו	באמצעותם30.		

הכתוב	קשר	את	יצירת	הבריאה	ובניית	המקדש	באופן	סגנוני,	כאשר	כלל	ביצירתם,	
חכמה,	בינה	ודעת:	ה’	ְּבָחְכָמה	ָיַסד	ָאֶרץ,	ּכֹוֵנן	ָׁשַמִים	ִּבְתבּוָנה.	ְּבַדְעּתֹו	ְּתהֹומֹות	ִנְבָקעּו31.	
רּוַח	 ֹאתֹו	 ָוֲאַמֵּלא	 ְיהּוָדה.	 ְלַמֵּטה	 חּור	 ֶבן	 אּוִרי	 ֶּבן	 ְּבַצְלֵאל	 ְבֵׁשם	 ָקָראִתי	 ְרֵאה	 ובמשכן:	

ֱאֹלִהים	ְּבָחְכָמה	ּוִבְתבּוָנה	ּוְבַדַעת	ּוְבָכל	ְמָלאָכה32	.

וכן	דרשו	חכמים:	

יודע	היה	בצלאל	לצרף	אותיות	שנבראו	בהן	שמים	 יהודה	אמר	רב:	 אמר	רב	
וארץ.	כתיב	הכא:	וימלא	אתו	רוח	אלהים	בחכמה	ובתבונה	ובדעת,	וכתיב	התם:	

ה’	בחכמה	יסד	ארץ,	כונן	שמים	בתבונה,	וכתיב,	בדעתו	תהומות	נבקעו33.

של	 “נויו	 העולם,	 תפארת	 הוא	 וקדושתו	 יופיו	 בגלל	 שבכתר,	 היהלום	 הוא	 המקדש	
משמעות	 נתן	 הוא	 וכך	 במשכן,	 וכללם	 העולם,	 סודות	 את	 הבין	 בצלאל	 עולם”34.	

למציאות,	לנויה,	תפארתה,	וקדושתה	האלוקית.

לּוא	ִהְקַׁשְבָּת	ְלִמְצֹוָתי	.	5

ה ֶחְפצֹו  ַיֲעׂשֶ ה ְיהָֹוה ֲאֵהבֹו  יד ֶאת ֵאּלֶ ָמעּו ִמי ָבֶהם ִהּגִ ּוׁשְ ֶכם  ְבצּו ֻכּלְ )יד( ִהּקָ

ברוך	הוא	או	של	בשר	ודם?	אמר	לו:	של	בשר	ודם	נאים.	אמר	לו:	למה	אתם	מולין?	אמר	לו:	אני	
נאים	משל	 בני	אדם	 לך	שמעשה	 ואמרתי	 ולכך	הקדמתי	 זה	אתה	שואלני,	 דבר	 יודע	שעל	 הייתי	

הקדוש	ברוך	הוא"	תנחומא	תזריע.
שמות	ט"ו	יז. 	29

	"פתחו	במעשי	צדיקים	וסיימו	ראייתם	ממקדש?	כי	כן	באמת	שהצדיקים	על	ידי	מעשיהם	הרצויים	 	30
לפניו	יתברך,	הן	הם	מקדש	ה'	ממש"	נפש	החיים	א'	ד'.

משלי	ג'	יט-כ. 	31
שמות	ל"א	ב-ג. 	32

ברכות	נ"הא. 	33

זבחים	נ"ד	ב. 	34
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	פרק	מ"חד.	בשורת	הגאולה

ְוִהְצִליַח  ֲהִביאִֹתיו  ְקָראִתיו  ַאף  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֲאִני  ֲאִני  )טו(  ים:  ּדִ ׂשְ ּכַ ּוְזרֹעֹו  ָבֶבל  ּבְ

ם  י ֵמֵעת ֱהיֹוָתּה ׁשָ ְרּתִ ּבַ ֶתר ּדִ ּסֵ ְמעּו זֹאת לֹא ֵמרֹאׁש ּבַ ְרּכֹו: )טז( ִקְרבּו ֵאַלי ׁשִ ּדַ

ָרֵאל  ָלַחִני ְורּוחֹו: )יז( ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ּגַֹאְלָך ְקדֹוׁש ִיׂשְ ה ֲאדָֹני ְיהָֹוה ׁשְ ָאִני ְוַעּתָ

ְבּתָ  ִהְקׁשַ )יח( לּוא  ֵלְך:  ּתֵ ֶדֶרְך  ּבְ ַמְדִריְכָך  ְדָך ְלהֹוִעיל  ְמַלּמֶ ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך  ֲאִני 

י ַהָּים:  )יט( ַוְיִהי ַכחֹול ַזְרֶעָך ְוֶצֱאָצֵאי  ַגּלֵ לֹוֶמָך ְוִצְדָקְתָך ּכְ ָהר ׁשְ ְלִמְצוָֹתי ַוְיִהי ַכּנָ

ָפָני: מֹו ִמּלְ ֵמד ׁשְ ָ ֵרת ְולֹא ִיּשׁ ְמעֹוָתיו לֹא ִיּכָ ֵמֶעיָך ּכִ

העם	לא	ניצל	את	ההזדמנות	להיגאל.	בקטנות	אמונתו	נמנע	מלעלות	ארצה,	ולהשתתף	
בתהליך	הגאולה,	עתה	הוא	מוזהר	מפני	החמצת	השעה35.	

סיבותיה	 וכל	קבוצה	עם	 הזה	 מונה	קבוצות	שונות	בחטא	 הנבואה	 הוא	חטא?	 במה	
שלה:	

א.	יש	שלא	האמינו	שגאולה	יכולה	לבוא	על	ידי	כורש	הנוכרי:	ִהָּקְבצּו	ֻכְּלֶכם	ּוְׁשָמעּו	ִמי	
ָבֶהם	ִהִּגיד	ֶאת	ֵאֶּלה	ה’	ֲאֵהבֹו	ַיֲעֶׂשה	ֶחְפצֹו	ְּבָבֶבל	ּוְזֹרעֹו	ַּכְׂשִּדים.	ֲאִני	ֲאִני	ִּדַּבְרִּתי	ַאף	ְקָראִתיו	

ֲהִביֹאִתיו	ְוִהְצִליַח	ַּדְרּכֹו	)יד-טו(.

ב.	היו	שדבקו	במקום	מושבם	בבבל:	ְצאּו	ִמָּבֶבל	ִּבְרחּו	ִמַּכְׂשִּדים	ְּבקֹול	ִרָּנה	ַהִּגידּו	ַהְׁשִמיעּו	
ֹזאת	הֹוִציאּוָה	ַעד	ְקֵצה	ָהָאֶרץ	ִאְמרּו	ָּגַאל	ה’	ַעְבּדֹו	ַיֲעֹקב	)כ(.

ג.	היו	שפחדו	מקשיי	הדרך:	ְוֹלא	ָצְמאּו	ָּבֳחָרבֹות	הֹוִליָכם	ַמִים	ִמּצּור	ִהִּזיל	ָלמֹו	ַוִּיְבַקע	צּור	
ַוָּיֻזבּו	ָמִים	)כא(.

ד.	היו	שחשבו	שבבבל	יהיה	להם	שלום,	להם	עונה	הנביא:	ֵאין	ָׁשלֹום	ָאַמר	ה’	ָלְרָׁשִעים	
)כב(.

ה.	היו	שהתייאשו	מן	הגאולה	בכלל:	ַוֲאִני	ָאַמְרִּתי	ְלִריק	ָיַגְעִּתי	ְלֹתהּו	ְוֶהֶבל	ֹּכִחי	ִכֵּליִתי	
ָאֵכן	ִמְׁשָּפִטי	ֶאת	ה’	ּוְפֻעָּלִתי	ֶאת	ֱאֹלָהי	)מ”ט	ד(.

התוכחה	שבחלק	הראשון	של	הספר	)א’-ל”ט(,	פונה	אל	העם	היושב	בארצו,	ומזהירה	
אותו	מפני	שואה	שתבוא	עליו	מיד	אשור	“שבט	אפו”.	ה’	פוקד	עוון,	ומעניש	את	מי	
שהפר	את	הברית.	ועם	זאת	הוא	שומר	הברית	והחסד	לאוהביו,	וימשיך	לגונן	על	העם	

מפני	השמדה.	

הבורא	 מופיע	 ואליהם	 בבבל,	 המשועבדת	 יהודה	 גולת	 אל	 ישעיהו	 מדבר	 בנחמותיו	
כקרוב	וגואל:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ֹּגַאְלָך	ְקדֹוׁש	ִיְׂשָרֵאל.	דיני	גאולה	בתורה	מדברים	על	תפקידו	
של	הקרוב	ושאר	הבשר	לגאול	את	קרובו	שנשתעבד	לזר:	“ַאֲחֵרי	ִנְמַּכר	ְּגֻאָּלה	ִּתְהֶיה	ּלֹו,	

גם	חלק	זה	מדגיש	את	השמיעה	ואי	ההקשבה.	הוא	פותח	בְׁשַמע	ֵאַלי	ַיֲעֹקב	)יב(.	ושוב	ִהָּקְבצּו	ֻכְּלֶכם	 	35
ּוְׁשָמעּו	)יד(.	ִקְרבּו	ֵאַלי	ִׁשְמעּו	ֹזאת	)טז(.	לּוא	ִהְקַׁשְבָּת	ְלִמְצֹוָתי	)יח(.	ְצאּו	ִמָּבֶבל...	ַהְׁשִמיעּו	ֹזאת	)כ(.

ִיְגָאֶלּנּו,	אֹו	 ֵאר	ְּבָׂשרֹו	ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו	 ִיְגָאֶלּנּו,	אֹו	ִמּׁשְ ִיְגָאֶלּנּו.	אֹו	ֹדדֹו	אֹו	ֶבן	ֹּדדֹו	 ֶאָחד	ֵמֶאָחיו	
יָגה	ָידֹו	ְוִנְגָאל”36.	גם	הקדוש	ברוך	הוא	מחויב	בגאולת	ישראל	מכוח	הקרבה. ִהּׂשִ

השכינה	אכן	מחוללת	את	הגאולה,	ויוצאת	מגדרה	לעשות	טוב	לישראל,	אך	הדבר	אינו	
תלוי	רק	בה,	אלא	גם	בהם.	מהדהד	כאן	עיקרון	הבחירה:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ֹּגַאְלָך	ְקדֹוׁש	ִיְׂשָרֵאל	
ַכָּנָהר	 ַוְיִהי	 ְלִמְצֹוָתי,	 ִהְקַׁשְבָּת	 לּוא	 ֵּתֵלְך.	 ְּבֶדֶרְך	 ַמְדִריְכָך	 ְלהֹוִעיל	 ְמַלֶּמְדָך	 ֱאֹלֶהיָך	 ה’	 ֲאִני	
ְׁשלֹוֶמָך	ְוִצְדָקְתָך	ְּכַגֵּלי	ַהָּים	)יז-יח(.	הבחירה	היא	חופשית,	בידם	לא	לעשות,	והשכינה	

מתחננת	כביכול	בפני	ישראל	שישמעו	לה:	

לשון	 אלא	 אם	 אין	 	- תלכו	 בחקתי	 אם	 רבנן:	 תנו	 	- ְלִמְצֹוָתי	 ִהְקַׁשְבָּת	 “לּוא	
וכתיב:	 וגו’	כמעט	אויביהם	אכניע,	 לי	 וכן	הוא	אומר:	לו	עמי	שומע	 תחנונים.	

לוא	הקשבת	למצותי”37.	

ומן	 הנביאים	 ומן	 התורה	 מן	 אלעזר:	 א"ר	 	- ְלהֹוִעיל	 ְמַלֶּמְדָך	 ֱאֹלֶהיָך	 ה’	 “ֲאִני	
הכתובים,	בדרך	שאדם	רוצה	לילך	בה	מוליכין	אותו.	מן	התורה	דכתיב:	לא	תלך	
עמהם,	וכתיב:	קום	לך	אתם.	מן	הנביאים,	דכתיב:	ֲאִני	ה’	ֱאֹלֶהיָך	ְמַלֶּמְדָך	ְלהֹוִעיל	
ַמְדִריְכָך	ְּבֶדֶרְך	ֵּתֵלְך.	מן	הכתובים,	דכתיב:	אם	ללצים	הוא	יליץ	ולענוים	יתן	חן”38.

ויקרא	כ"ה	מז-מח. 	36
עבודה	זרה	ה'	א. 	37

כב-מ"טה(	מבררים	את	 יז	 )מ"ח	 רצף	הפסוקים	 כיצד	 ביאר	 נ"ח,	 יצחק,	שער	 בעקידת	 ב.	 י'	 מכות	 	38
עיקרון	הבחירה:	ֲאִני	ה'	ֱאֹלֶהיָך	ְמַלֶּמְדָך	ְלהֹוִעיל,	כלל	השכל	והרצון,	אשר	מהסכמתם	יחד	תושלם	
הבחירה.	וכמו	שביארו	חכמינו	ז"ל	באומרם	כי	זה	אחד	מן	הכתובים	המלמדים	ש'בדרך	שאדם	רוצה	

לילך	בה	מוליכין	אותו'.

ותמידים.	 וטובים	 רבים	 יהיו	מעשיך	 אזי	 ְלִמְצֹוָתי,	אשר	למדתיך	ללכת	בהם,	 ִהְקַׁשְבָּת	 לּוא	 ואמר:	 	
אשר	ימשכו	מהם	שני	מיני	שכר,	והם	רבוי	הטוב	והשלמות,	והתמדתו.	ועל	הראשון	אמר:	ַוְיִהי	ַכָּנָהר	
ומגלי	 ומימיו	מושפעים	מלחות	הים	 ירצה,	כמו	שהנהר	הוא	מתהוה,	 ַהָּים,	 ְּכַגֵּלי	 ְוִצְדָקְתָך	 ְׁשלֹוֶמָך	
כנהר	 ושלומך	 כגלי	הים	 כן	תהיה	צדקתך	 אידיו	העולים	תמיד,	כמו	שזכר	החכם	בספר	האותות,	
המתהוה	והנמשך	מהם,	והוא	הטוב	השלם	והטבעי,	ההוה	לפי	טוב	מעשה	האדם.	וגם	יהיה	זרעיך	
שריר	וקיים	תמיד	כחול	הנהר,	ַוְיִהי	ַכחֹול	ַזְרֶעָך,	שלא	יתפסד	בעבור	עליו	המון	מים	רבים,	ויהיו	רבים	

ֵמד	ְׁשמֹו	ִמְּלָפָני. כמעותיו.	וכבר	ביאר	הדמיון	במה	שאמר:	ֹלא	ִיָּכֵרת	ְוֹלא	ִיּׁשָ

הנה	שביאר	כוונת	הפעולות	הבחיריות	באדם	וטוב	תכליתם	ותועלתם,	ולכן	אמר	כי	עם	היות	שכבר	 	
נמשך	להם	הענין	באופן	אחר,	עד	שגלו	מעל	אדמתם,	מכל	מקום	לא	תבטל	הכוונה	בבחינת	כלל	
האומה	כמו	שאמרנו.	לכן	מעתה:	ְצאּו	ִמָּבֶבל	ִּבְרחּו	ִמַּכְׂשִּדים,	ביד	רמה	בלי	שום	יראה	ופחד,	מהפיל	
ַיֲעֹקב,	ולא	עוד	אלא	שיעשה	להם	נסים	ונפלאות	כצאתם	 ַעְבּדֹו	 ָּגַאל	ה'	 דבר	מדבריהם.	אמרו:	כי	
ֵאין	 יהיו	בתכלית	ההשגחה	האלהית	עליהם,	והראיה	כי	בימים	ההם	ובעת	ההיא,	 ממצרים,	אשר	

ָׁשלֹום	ָאַמר	ה'	ָלְרָׁשִעים.

ומטעם	זה	ישראל	כלו	סדר	הדבור	והבשורה	המובטחת,	ואומר:	ִׁשְמעּו	ִאִּיים	ֵאַלי	ְוַהְקִׁשיבּו	ְלֻאִּמים	 	
ֵמָרחֹוק	ְיֹהָוה	ִמֶּבֶטן	ְקָרָאִני	ִמְּמֵעי	ִאִּמי	ִהְזִּכיר	ְׁשִמי)מ"ט	א(,	מימים	ראשונים	מימי	אבותי	קראני	לעבד	
ְּבַאְׁשָּפתֹו	 ָּברּור	 ְלֵחץ	 ַוְיִׂשיֵמִני	 ֶהְחִּביָאִני	 ָידֹו	 ְּבֵצל	 ַחָּדה	 ְּכֶחֶרב	 ִּפי	 ַוָּיֶׂשם	 שמי.	 הזכיר	 אמי	 וממעי	 לו,	
ִהְסִּתיָרִני.	זה	הפסוק	התעה	המפרשים	לומר,	שאלו	דברי	הנביא	על	עצמו,	והוצרכו	לומר,	כי	אומרו:	
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יזכה	להיגאל	גאולה	 ויחזיק	בתורה,	ואז	 הנביא	מתפלל	על	עם	ישראל	שידבק	בקונו	
שלמה,	לשלום	והצלחה,	ובאמצעות	הזרע	גם	לחיי	נצח.

ְצאּו	ִמָּבֶבל	ִּבְרחּו	ִמַּכְׂשִּדים.	6

הֹוִציאּוָה  זֹאת  ִמיעּו  ַהׁשְ ידּו  ַהּגִ ה  ִרּנָ קֹול  ּבְ ים  ּדִ ׂשְ ִמּכַ ְרחּו  ּבִ ֶבל  ִמּבָ ְצאּו  )כ( 

ֳחָרבֹות  ּבָ ָצְמאּו  ְולֹא  )כא(  ַיֲעקֹב:  ַעְבּדֹו  ְיהָֹוה  ַאל  ּגָ ִאְמרּו  ָהָאֶרץ  ְקֵצה  ַעד 

לֹום ָאַמר ְיהָֹוה  הֹוִליָכם ַמִים ִמּצּור ִהִּזיל ָלמֹו ַוִּיְבַקע צּור ַוָּיֻזבּו ָמִים: )כב( ֵאין ׁשָ

ִעים: ָלְרׁשָ

היציאה	לגלות	היא	גזירה	אלוהית.	עם	ישראל	פוזר	לכל	ארבע	רוחות	השמים,	אף	צווה	
ירמיהו	שלח	אל	הגולים	בבבל	ספר,	להדריך	אותם	בהלכות	 גורלו.	 להשלים	עם	מר	
הגלות:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ְצָבאֹות	ֱאֹלֵהי	ִיְׂשָרֵאל	ְלָכל	ַהּגֹוָלה	ֲאֶׁשר	ִהְגֵליִתי	ִמירּוָׁשַלם	ָּבֶבָלה.	ְּבנּו	
ִלְבֵניֶכם	 ּוָבנֹות	ּוְקחּו	 ָּבִנים	 ְוהֹוִלידּו	 ָנִׁשים	 ִּפְרָין.	ְקחּו	 ְוִאְכלּו	ֶאת	 ַגּנֹות	 ְוִנְטעּו	 ְוֵׁשבּו	 ָבִּתים	
ָנִׁשים	ְוֶאת	ְּבנֹוֵתיֶכם	ְּתנּו	ַלֲאָנִׁשים	ְוֵתַלְדָנה	ָּבִנים	ּוָבנֹות	ּוְרבּו	ָׁשם	ְוַאל	ִּתְמָעטּו.	ְוִדְרׁשּו	ֶאת	
ָלֶכם	 ִיְהֶיה	 ִבְׁשלֹוָמּה	 ִּכי	 ַבֲעָדּה	ֶאל	ה’	 ְוִהְתַּפְללּו	 ֶאְתֶכם	ָׁשָּמה	 ִהְגֵליִתי	 ֲאֶׁשר	 ָהִעיר	 ְׁשלֹום	

ַוֹּיאֶמר	ִלי	ַעְבִּדי	ָאָּתה	ִיְׂשָרֵאל	ֲאֶׁשר	ְּבָך	ֶאְתָּפָאר,	הוא	לשון	כלל	העם	האומרו	על	הנביא	בייחוד,	והוא	
קשה	לסבול.	אלא	האמת	כי	הוא	מאמר	ישראל,	הנקרא	'עבדו'	בכל	הפרשה,	אשר	ידבר	אליו	בלשון	
יחיד	כדרכו	בכל	המקומות,	ובפירוש	אמר	בכאן	)פסוק	כ(	כי	ִאְמרּו	ָּגַאל	ה'	ַעְבּדֹו	ַיֲעֹקב,	והוא	עצמו	
אשר	אמר:	ַוָּיֶׂשם	ִּפי	ְּכֶחֶרב	ַחָּדה	וגו',	והוא	שעשה	פיהו	חד	וחזק	כחרב	חדה	להשחית	האומות	כלן.	
ְוָתֹדק	 ָהִרים	 ִּפיִפּיֹות	ָּתדּוׁש	 ַּבַעל	 ִהֵּנה	ַׂשְמִּתיְך	ְלמֹוַרג	ָחרּוץ	ָחָדׁש	 כמו	שאמר	בפירוש	במקום	אחר:	
ּוְגָבעֹות	ַּכֹּמץ	ָּתִׂשים)מ"א	טו(.	ְּבֵצל	ָידֹו	ֶהְחִּביָאִני,	כאלו	היה	החרב	נחבא	בידו	לעשות	מלאכתו,	והוא	
ֲאֶׁשר	 ִיְׂשָרֵאל	 ָאָּתה	 ַעְבִּדי	 אל:	 ויאמר	 ִהְסִּתיָרִני.	 ְּבַאְׁשָּפתֹו	 ָּברּור	 ְלֵחץ	 ַוְיִׂשיֵמִני	 במשל:	 שביאר	 מה	
וזה	מה	שיורה	על	קיומם	 לו,	 והוא	אדון	 ֶאְתָּפָאר.	יאמר,	שהוא	מתנשא	לאמר	שישראל	עבדו	 ְּבָך	

ונצחיותם,	כי	מתנאי	המצטרפים	להמצא	יחד,	ולא	זה	בלא	זה.

אמנם	על	כל	התלאות	הבאות	והעוברות	עליהם	דרך	פרט,	שנמשכו	הפך	מה	שנתכוין,	אמר:	ַוֲאִני	 	
ֱאֹלָהי.	ירצה,	ואני	על	 ּוְפֻעָּלִתי	ֶאת	 ִמְׁשָּפִטי	ֶאת	ה'	 ָאֵכן	 ִכֵּליִתי	 ֹּכִחי	 ְוֶהֶבל	 ְלֹתהּו	 ָיַגְעִּתי	 ְלִריק	 ָאַמְרִּתי	
כל	הבא	עלי	אמרתי	כי	היה	לי,	לפי	שהלכתי	בשרירות	לבי	ודרך	רצוני	בלי	עצת	השכל	כלל,	ולזה	
אף	על	פי	שבמקצת	מעשי	כוונתי	לתכליות	טובות,	לא	הושגו	לי,	ויגעתי	לריק	בהם.	ומה	גם	עתה	

כשהפעולה	לא	כוונה	לתכלית	והיתה	תוהו,	או	שהיה	התכלית	פחות	ויהי	הבל.	

ָאֵכן	ִמְׁשָּפִטי	ֶאת	ה'	ּוְפֻעָּלִתי	ֶאת	ֱאֹלָהי.	ירצה,	אכן	משפט	הזה	הראוי	לשפוט	מפעולות	בעלי	הבחירה,	 	
והוא	שאין	להם	להחטיא	טוב	הכונה,	הנה	הוא	ראוי	שיושקף	בבחינתו	יתעלה,	שהוא	אשר	ראה	
להקריב	אותי	אליו.	והתחיל	בענינים	המביאים	אל	התכלית,	וראוי	ומחוייב,	לפי	מה	שקדם,	שימשך	
התכלית	על	כל	פנים,	ולא	יחטא,	ורצה	גם	פעולתי	הנכונה	תהיה	בבחינת	אלהי,	כי	הלמודים	הטובים	
ההם	סוף	סוף	יביאוני	להגעת	תכליתו.	ועתה	מכח	זה	המשפט	אמר:"ְוַעָּתה	ָאַמר	ה'	יֹוְצִרי	ִמֶּבֶטן	ְלֶעֶבד	
לֹו	ְלׁשֹוֵבב	ַיֲעֹקב	ֵאָליו	ְוִיְׂשָרֵאל	לֹו	ֵיָאֵסף	ְוֶאָּכֵבד	ְּבֵעיֵני	ה'".	במה	שיהיו	התכליות	הטובות	מגיעות	כמו	

שחוייב	מפועל	השכל,	"ֵואֹלַהי	ָהָיה	ֻעִּזי"	בזה,	וזה	ימשך	על	נכון	בכתובים	הסמוכים	כלם,	זיל	קרי.

ָׁשלֹום39.

אך	אסור	להתבלבל,	גם	אם	הגלות	מתמשכת,	היא	מצב	חריג	ומעוות,	לא	טבעי	ובלתי	
אפשרי	לישראל,	אסור	להפוך	אותה	למציאות	של	קבע:	

“אין	ספק	כי	הגלות	הוא	שנוי	ויציאה	מן	הסדר,	שהשם	יתברך	סדר	כל	אומה	
במקומה	הראוי	לה,	וסדר	את	ישראל	במקום	הראוי	להם,	שהוא	ארץ	ישראל.	
יוצאים	 הם	 כאשר	 הדברים	 וכל	 לגמרי.	 ויציאה	 שנוי	 הוא	 מקומם	 מן	 והגלות	
ממקום	הטבעי,	והם	חוץ	למקומם,	אין	להם	עמידה	במקום	הבלתי	טבעי	להם,	
טבעי	 הבלתי	 במקומם	 נשארים	 היו	 אם	 כי	 הטבעי.	 למקומם	 חוזרים	 הם	 רק	
זה	אי	אפשר	שיהיה	הבלתי	טבעי	 ודבר	 להם,	היה	הבלתי	טבעי	נעשה	טבעי,	
בארץ,	 עומד	 שיהיה	 האש	 חלק	 את	 מכריח	 אתה	 אם	 זה,	 משל	 טבעי.	 נעשה	
הטבעי	 למקום	 חוץ	 אותו	 מכריח	 ואתה	 למעלה,	 הוא	 שלו	 הטבעי	 שמקומו	
את	 מכריח	 אתה	 ואם	 למטה,	 הטבעי	 מקומה	 הארץ,	 וכן	 למטה.	 עומד	 להיות	
חלק	ממנו	לעמוד	למעלה,	אם	היה	נשאר	עומד	שלא	במקום	הטבעי,	כבר	היה	

הבלתי	טבעי	נעשה	טבעי”40.

משום	כך	חובת	ההשלמה	הייתה	נכונה	בשעת	הגלות,	אך	היא	נשללת	לחלוטין	כאשר	
ונוטים	 הקיים,	 למצב	 מתרגלים	 שהם	 הבריות	 של	 שדרכם	 אלא	 הגאולה.	 עת	 תגיע	
להמשיכו	הלאה.	האדם	נאחז	באורח	חייו	המעוות,	ובלבד	שלא	יצטרך	לשנות	דבר.	לכן	
יש	לזרז	את	העם	ולדחוף	אותו	באופן	נחרץ	ובוטה:	ְצאּו	ִמָּבֶבל	ִּבְרחּו	ִמַּכְׂשִּדים	ְּבקֹול	ִרָּנה,	
ַהִּגידּו	ַהְׁשִמיעּו	ֹזאת	הֹוִציאּוָה	ַעד	ְקֵצה	ָהָאֶרץ	ִאְמרּו:	ָּגַאל	ה’	ַעְבּדֹו	ַיֲעֹקב	)כ(.	חוזרים	על	כך	
ם,	ָטֵמא	ַאל	ִּתָּגעּו,	ְצאּו	ִמּתֹוָכּה,	ִהָּברּו	ֹנְׂשֵאי	ְּכֵלי	ה’	)נ”ב	יא(. גם	להלן:	סּורּו	סּורּו	ְצאּו	ִמּׁשָ

בימי	שיבת	ציון	השתמש	זכריה	הנביא	בסגנון	זה,	ופנה	אל	בני	יהודה	שנותרו	בגלות	
ַמִים	 ַהּׁשָ רּוחֹות	 ְּכַאְרַּבע	 ִּכי	 ה’,	 ְנֻאם	 ָצפֹון	 ֵמֶאֶרץ	 ְוֻנסּו	 הֹוי	 “הֹוי	 בבל,	שינוסו	מן	הגולה:	

ֵּפַרְׂשִּתי	ֶאְתֶכם	ְנֻאם	ה’.	הֹוי	ִצּיֹון	ִהָּמְלִטי	יֹוֶׁשֶבת	ַּבת	ָּבֶבל”41.

אלא	שיש	פה	ניגוד	פנימי.	אם	הגאולה	מופיעה	בחסד	אלוהי,	מדוע	לא	יצאו	מן	הגלות	
במסע	תפארת,	מדוע	נדרשים	לנוס	ולברוח?	שני	הנביאים,	ישעיהו	וזכריה	מעידים	על	
הסכנה	שבגלות	ובהילות	היציאה.	האזהרה	הזאת	מעידה	שהגאולה	באה	מתוך	מצוקה	

ירמיהו	כ"טד-ז. 	39
מהר"ל,	נצח	ישראל	א'. 	40

ֵּפַרְׂשִּתי	 ַמִים	 ַהּׁשָ ְּכַאְרַּבע	רּוחֹות	 "ִּכי	 זכריה	ב'	י-יא.	חכמים	שאלו:	"רבי	יהושע	בן	לוי:	דאמר	קרא:	 	41
ֶאְתֶכם	ְנֻאם	ה'",	מאי	קאמר	להו?	אילימא	הכי	קאמר	להו	הקדוש	ברוך	הוא	לישראל:	דבדרתינכו	
בארבע	רוחי	דעלמא,	אי	הכי	כארבע?	בארבע	מיבעי	ליה!"	)תרגום:	מה	אמר	להם?	אם	תאמר,	כך	
אמר	להם	הקב"ה	לישראל:	שפזרתי	אתכם	בארבע	רוחות	העולם	–	אם	כך	הלשון	'כארבע	רוחות	
השמים'	אינה	מתאימה,	והיה	צריך	לכתוב:	"בארבע	רוחות".	תענית	י'	ב(.	משום	כך	הפכו	חכמים	
את	הפסוק	הזה	לעדות	על	נצחם	של	ישראל:	"כשם	שאי	אפשר	לעולם	בלא	רוחות	-	כך	אי	אפשר	

לעולם	בלא	ישראל".
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והכרח.	הגלות	שימשה	מקלט	לילה,	אך	היא	הסתיימה,	ועתה	מתהפכת	עליהם	לקום	
ולבלוע	אותם.	לכן	צריך	למהר	ולברוח	ממנה42.	

יוצאים	 היו	 מעשיהם,	 וטוב	 צדקתם	 בתוקף	 שלמה	 לגאולה	 זוכים	 ישראל	 היו	 אילו	
נפתח	 לכבוד	שמים.	 גאולה	 ומפוייסת,	אלא	 כוללת	 גאולה	שלמה,	 זו	 אין	 אך	 בכבוד,	
חלון	הזדמנויות	צר,	והוא	הולך	ונסגר,	יש	למהר	ולנצלו,	כל	התמהמהות	תשאיר	את	

העם	בגלות	ותציבנו	בפני	סכנה	קיומית.	

יכולה	 ורצון	 ֲעִניִתיָך”	)מ”ט	ח(.	בשעה	של	חסד	 ָרצֹון	 “ְּבֵעת	 הגאולה	באה	ב’עת	רצון’:	
בלתי	 גאולה	 לתשובה,	 שקודמת	 גאולה	 זו	 בחסד.	 אלא	 ב”זכות”	 לא	 לבוא,	 הגאולה	
מותנית,	כמו	שאמר	לעיל:	“ָמִחיִתי	ָכָעב	ְּפָׁשֶעיָך	ְוֶכָעָנן	ַחֹּטאוֶתיָך	ׁשּוָבה	ֵאַלי	ִּכי	ְגַאְלִּתיָך”	

)מ”ד	כב(.	

“הנחמות	החזקות	אשר	אמר	ישעיה	ע”ה	שלא	נאמרו	בלשון	‘אל	תשמעו’	ו’אל	
תעבדו’,	עתידות	הן	לבוא	על	כל	פנים.	והוא	לא	פירש	אותן	על	חזקיהו	המלך	
כי	היו	באות	בימיו	על	כל	פנים,	רק	על	ישראל	ועל	מלכות	בית	דוד.	ככתוב	על	
הוא	 עתיד	 נתקיים	 שלא	 ומה	 נתקיים	 שנתקיים	 ומה	 ממלכתו.	 ועל	 דוד	 כסא	

ויֹבא	באמת”43.	

לגולי	 ורק	 ישראל	נמשכת,	 אין	מדובר	אפוא	אלא	בהצלה	פורתא,	הגלות	של	שבטי	
יהודה	בבבל	נפתח	סדק	צר	וניתנה	הזכות	להימלט:	

“זה	שאמרתי	שיצאו	מהגלות	לא	אמרתי	אלא	אותם	שגלו	לבבל.	כמו	שאמר:	
יושבת	בת	בבל,	כי	השאר	רחוקים	הם	מהם.	כי	אני	פרשתי	אותם	בגלות	כמו	
ממערב	 רחוק	 מזרח	 העולם	 פאות	 ארבע	 מזו,	 זו	 רחוקות	 שהם	 רוחות	 ארבע	
וצפון	רחוק	מדרום,	כן	רחוקים	ישראל	זה	מזה	בגלותם,	ולא	הגיע	זמנה	לצאת	
והוא	 ציון	המלטי,	 זמנו	לצאת.	לפיכך	אמר:	הוי	 יהודה	הגיע	 עדיין	אלא	גלות	

שבט	יהודה	ובנימין	כי	הם	היו	יושבים	בציון44.

ַעְבִּדי	ָאָּתה	.	

ֶטן ְקָרָאִני  ים ֵמָרחֹוק ְיהָֹוה ִמּבֶ יבּו ְלֻאּמִ ְמעּו ִאִּיים ֵאַלי ְוַהְקׁשִ פרק מ"ט )א( ׁשִ

יֵמִני  יָאִני ַוְיׂשִ ֵצל ָידֹו ֶהְחּבִ ה ּבְ ֶחֶרב ַחּדָ י ּכְ ם ּפִ ִמי: )ב( ַוָּיׂשֶ יר ׁשְ י ִהְזּכִ ֵעי ִאּמִ ִמּמְ

יָרִני: תֹו ִהְסּתִ ּפָ ַאׁשְ רּור ּבְ ְלֵחץ ּבָ

עגנון	 ש"י	 נתן	 הזאת	 הלאומית	 לסיטואציה	 עז	 ספרותי	 תיאור	 תצאו'.	 בחפזון	 לא	 'כי	 להלן	 ראה	 	42
בסיפורו	'האדונית	והרוכל'.

רמב"ן	ספר	הגאולה	עמ'	רע"ט,	מהדורת	רח"ד	שעוועל. 	43
רד"ק. 	44

חלק	זה	מצטרף	אל	הדברים	הקודמים:	עבד	המושלים	הופך	למושל	בהם,	הוא	משתחרר	
מן	המאסר	הפיזי	והרוחני,	נעשה	‘לברית	עם’	וזוכה	לגאולה.	כל	שלבי	הגאולה	יבואו	אל	
שלמותם:	תיסלל	דרך	במדבר,	ייפרצו	מבועי	מים,	יתקיים	קיבוץ	גלויות,	הארץ	תפרח.	

פסוקים	אלה	הינם	חלק	מנבואות	‘עבד	ה’’,	שלוש	פעמים	נזכר	כאן	)א-ו(	הביטוי	‘עבד’.	
וכבר	נשאלה	לעיל	השאלה	מיהו	‘עבד	ה’’,	צדיק	בודד,	הנביא,	או	העם?	

נושא	הפסוקים	א-יג	הוא	בפשטות	הנביא,		יאושו,	שכרו	וייעודו.	גם	התפקיד:	ְלׁשֹוֵבב	
ַיֲעֹקב	ֵאָליו	)ה(,	מכוון	לנביא,	המצווה	לפנות	אל	העם,	או	לפרטים	ממנו,	‘בני	יעקב’.	

אולם	בהמשך	הפרק	מתואר	עם	ישראל	בדימויי	העבד:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ֹּגֵאל	ִיְׂשָרֵאל	ְקדֹוׁשֹו	
ִלְבֹזה	ֶנֶפׁש	ִלְמָתֵעב	ּגֹוי	ְלֶעֶבד	ֹמְׁשִלים,	ְמָלִכים	ִיְראּו	ָוָקמּו	ָׂשִרים	ְוִיְׁשַּתֲחוּו	ְלַמַען	ה’	ֲאֶׁשר	
ֶנֱאָמן	ְקֹדׁש	ִיְׂשָרֵאל	ַוִּיְבָחֶרָּך	)ז(.	בדומה	לאמור	להלן	על	עבד	ה’:	ִנְבֶזה	ַוֲחַדל	ִאיִׁשים	ִאיׁש	
ַמְכֹאבֹות	ִוידּוַע	ֹחִלי	ּוְכַמְסֵּתר	ָּפִנים	ִמֶּמּנּו	ִנְבֶזה	ְוֹלא	ֲחַׁשְבֻנהּו	)נ”ג	ג(.	אבל	כאן	נוסף	גם	

המהפך	לטובה	והכרת	העולם	במעלת	ישראל.	

תוכן	הדברים	הוא	לאומי	כללי,	וקשה	ליחסו	לאדם	בודד.	הכתוב	משבח	את	ישראל:	
ַוֹּיאֶמר	ִלי	ַעְבִּדי	ָאָּתה	ִיְׂשָרֵאל	ֲאֶׁשר	ְּבָך	ֶאְתָּפָאר	)ג(.	גם	התפקיד	שניתן	לו:	ּוְנַתִּתיָך	ְלאֹור	
ּגֹוִים	ִלְהיֹות	ְיׁשּוָעִתי	ַעד	ְקֵצה	ָהָאֶרץ	)ו(,	מתאים	לעם	ישראל	כולו	ולא	לנביא.	והמשך	
הנבואה	)ז-יג(	אף	הוא	כלל	ישראלי.	כאמור	לעיל	מסתבר	שהנביא	מכוון	גם	לזה	וגם	

לזה,	ותפקיד	העם	כלפי	אומות	העולם,	הוא	כתפקיד	הנביא	כלפי	העם.

עם	ישראל	התקדש	מרחם	בדומה	לבכור,	כעין	שנבחר	יעקב	ועודו	בבטן	רבקה:	ִׁשְמעּו	
ִהְזִּכיר	ְׁשִמי	)א(.	וכבר	 ְקָרָאִני	ִמְּמֵעי	ִאִּמי	 ְוַהְקִׁשיבּו	ְלֻאִּמים	ֵמָרחֹוק,	ה’	ִמֶּבֶטן	 ֵאַלי	 ִאִּיים	
אמר	כן	הנביא	לעיל	)מ”ד	ב(:	“ֹּכה	ָאַמר	ה’	ֹעֶׂשָך	ְוֹיֶצְרָך	ִמֶּבֶטן	ַיְעְזֶרָּך,	ַאל	ִּתיָרא	ַעְבִּדי	ַיֲעֹקב	

ִויֻׁשרּון	ָּבַחְרִּתי	בֹו"45.	

לעיל	הגדיר	הנביא	את	מהות	הברית:	ֲאִני	ה’	ְקָראִתיָך	ְבֶצֶדק	ְוַאְחֵזק	ְּבָיֶדָך	ְוֶאָּצְרָך	ְוֶאֶּתְנָך	
ִלְבִרית	ָעם	ְלאֹור	ּגֹוִים	)מ”ב	ו(,	ועתה	הוא	חוזר	על	ביטויים	אלה	ומפתח	את	הדברים.

ִלְבִרית	ָעם:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ְּבֵעת	ָרצֹון	ֲעִניִתיָך	ּוְביֹום	ְיׁשּוָעה	ֲעַזְרִּתיָך	ְוֶאָּצְרָך	ְוֶאֶּתְנָך	ִלְבִרית	ָעם	
ְקָרָאִני	 ִמֶּבֶטן	 וכן	מבחינת	התוכן	)א-ג(:	ה’	 ְנָחלֹות	ֹׁשֵממֹות	)ח(.	 ְלַהְנִחיל	 ֶאֶרץ	 ְלָהִקים	

ִמְּמֵעי	ִאִּמי	ִהְזִּכיר	ְׁשִמי...	ַוֹּיאֶמר	ִלי	ַעְבִּדי	ָאָּתה	ִיְׂשָרֵאל	ֲאֶׁשר	ְּבָך	ֶאְתָּפָאר.

ְלאֹור	ּגֹוִים:	ּוְנַתִּתיָך	ְלאֹור	ּגֹוִים	ִלְהיֹות	ְיׁשּוָעִתי	ַעד	ְקֵצה	ָהָאֶרץ	)ו(.

דברים	דומים	נאמרו	גם	ביחס	לנביא:	ְּבֶטֶרם	ֶאָּצְרָך	ַבֶּבֶטן	ְיַדְעִּתיָך	ּוְבֶטֶרם	ֵּתֵצא	ֵמֶרֶחם	ִהְקַּדְׁשִּתיָך	ָנִביא	 	45
ְנַתִּתיָך	)ירמיהו	א'	ה(.	מלכי	נוכרים	יחסו	לעצמם	קדושה	כזו	כדי	לחזק	את	שלטונם,	בעוד	 ַלּגֹוִים	

שבישראל	הקדשה	זו	נכפית	על	הנביא,	ועמה	תפקיד	ושליחות.
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ִיְׂשָרֵאל	ֲאֶׁשר	ְּבָך	ֶאְתָּפָאר	.	8

י ְלִריק  ָאר: )ד( ַוֲאִני ָאַמְרּתִ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ י ָאּתָ )ג( ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבּדִ

ִתי ֶאת ֱאלָֹהי: )ה(  ִטי ֶאת ְיהָֹוה ּוְפֻעּלָ ּפָ יִתי ָאֵכן ִמׁשְ י ְלֹתהּו ְוֶהֶבל ּכִֹחי ִכּלֵ ָיַגְעּתִ

\ לֹא  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ֵאָליו  ַיֲעקֹב  ְלׁשֹוֵבב  לֹו  ְלֶעֶבד  ֶטן  ִמּבֶ יֹוְצִרי  ְיהָֹוה  ָאַמר  ה  ְוַעּתָ

ִלי  ִמְהיֹוְתָך  ָנֵקל  ַוּיֹאֶמר  )ו(  ֻעִּזי:  ָהָיה  ֵואלַֹהי  ְיהָֹוה  ֵעיֵני  ּבְ ֵבד  ְוֶאּכָ ֵיָאֵסף  }לֹו\{ 

יָך  ּוְנַתּתִ יב  ְלָהׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ \}ּוְנצּוֵרי\{  ּוְנצּיֵרי  ַיֲעקֹב  ְבֵטי  ׁשִ ֶאת  ְלָהִקים  ֶעֶבד 

ָרֵאל  ִיׂשְ ּגֵֹאל  ְיהָֹוה  ּכֹה ָאַמר  ְיׁשּוָעִתי ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ: )ז(  ּגֹוִים ִלְהיֹות  ְלאֹור 

ִרים  ׂשָ ָוָקמּו  ִיְראּו  ְמָלִכים  ִלים  מֹׁשְ ְלֶעֶבד  ּגֹוי  ִלְמָתֵעב  ֶנֶפׁש  ִלְבזֹה  ְקדֹוׁשֹו 

: )ח( ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה  ַוִּיְבָחֶרּךָ ָרֵאל  ִיׂשְ ר ֶנֱאָמן ְקדֹׁש  ֲחוּו ְלַמַען ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ּתַ ְוִיׁשְ

ְנָך ִלְבִרית ָעם ְלָהִקים  ְרָך ְוֶאּתֶ יָך ְוֶאּצָ ֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיָך ּוְביֹום ְיׁשּוָעה ֲעַזְרּתִ ּבְ

לּו  ְך ִהּגָ חֹׁשֶ ר ּבַ ֶאֶרץ ְלַהְנִחיל ְנָחלֹות ׁשֵֹממֹות: )ט( ֵלאמֹר ַלֲאסּוִרים ֵצאּו ַלֲאׁשֶ

ם  ַיּכֵ ְולֹא  ִיְצָמאּו  ְולֹא  ִיְרָעבּו  לֹא  )י(  ַמְרִעיָתם:  ָפִיים  ׁשְ ּוְבָכל  ִיְרעּו  ָרִכים  ּדְ ַעל 

י ָכל ָהַרי  ְמּתִ י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם ְוַעל ַמּבּוֵעי ַמִים ְיַנֲהֵלם: )יא( ְוׂשַ ֶמׁש ּכִ ָרב ָוׁשָ ׁשָ

ּוִמָּים  פֹון  ִמּצָ ה  ֵאּלֶ ה  ְוִהּנֵ ָיבֹאּו  ֵמָרחֹוק  ה  ֵאּלֶ ה  ִהּנֵ )יב(  ְיֻרמּון:  ּוְמִסּלַֹתי  ֶרְך  ַלּדָ

י  ה ּכִ ַמִים ְוִגיִלי ָאֶרץ ּיִפְצחּו \}ּוִפְצחּו\{ ָהִרים ִרּנָ ה ֵמֶאֶרץ ִסיִנים: )יג( ָרּנּו ׁשָ ְוֵאּלֶ

ִנַחם ְיהָֹוה ַעּמֹו ַוֲעִנָּייו ְיַרֵחם:

ישראל	הוא	עבד	ה’,	הוא	מבטל	עצמו	בפני	השכינה,	מתמסר	לעבודתה,	והיא	משתבחת	
בו	ומתפארת	בו	לעיני	כול:	ַוֹּיאֶמר	ִלי	ַעְבִּדי	ָאָּתה	ִיְׂשָרֵאל	ֲאֶׁשר	ְּבָך	ֶאְתָּפָאר	)ג(.	

מידותיהם	היסודיות	טובות:	

“שלשה	סימנים	יש	באומה	זו:	הרחמנים,	והביישנין,	וגומלי	חסדים;	רחמנים,	
דכתיב:	ונתן	לך	רחמים	ורחמך	והרבך;	ביישנין,	דכתיב:	בעבור	תהיה	יראתו	על	
פניכם;	גומלי	חסדים,	דכתיב:	למען	אשר	יצוה	את	בניו	ואת	ביתו	וגו’,	כל	שיש	

בו	שלשה	סימנים	הללו	ראוי	להדבק	באומה	זו”46.	

על	גבי	מידות	היסוד,	יבואו	מעשיהם	הטובים	של	ישראל	ובחירותיהם	הטובות	והנאות,	
יורו	על	טוב	השכינה,	ובכך	יתקדש	שמה.	עליהם	אפוא	להצדיק	את	שמם	ולהיות	לשם	
ולתפארת	לכל	הגויים.	תפקיד	זה	לפאר	את	השכינה	אינו	רק	לאומי,	אלא	מוטל	על	כל	

יבמות	ע"ט	א. 	46

אחד	ואחד	מישראל:	

ואהבת	את	ה’	אלהיך	–	שיהא	שם	שמים	מתאהב	על	ידך,	שיהא	קורא	ושונה	
הבריות	 מה	 הבריות,	 עם	 בנחת	 ומתנו	 משאו	 ויהא	 חכמים,	 תלמידי	 ומשמש	
להם	 אוי	 תורה.	 שלמדו	 רבו	 אשרי	 תורה,	 שלמדו	 אביו	 אשרי	 עליו?	 אומרות	
כמה	 דרכיו,	 נאים	 כמה	 ראו	 	- תורה	 שלמדו	 פלוני	 תורה,	 למדו	 שלא	 לבריות	
בך	 אשר	 ישראל	 אתה	 עבדי	 לי	 ‘ויאמר	 אומר:	 הכתוב	 עליו	 מעשיו,	 מתוקנים	
אתפאר’	)מ”ט	ג(47.	אבל	מי	שקורא	ושונה	ומשמש	תלמידי	חכמים	ואין	משאו	
ומתנו	באמונה,	ואין	דבורו	בנחת	עם	הבריות,	מה	הבריות	אומרות	עליו	-	אוי	
לו	לפלוני	שלמד	תורה,	אוי	לו	לאביו	שלמדו	תורה,	אוי	לו	לרבו	שלמדו	תורה,	
פלוני	שלמד	תורהראו	כמה	מקולקין	מעשיו	וכמה	מכוערין	דרכיו!	ועליו	הכתוב	

אומר	‘באמר	להם	ַעם	ה’	אלה	ומארצו	יצאו’48.

והדבר	טעון	הסבר.	בפשטות,	כל	עבודת	האדם	נוגעת	לו	עצמו,	ואין	הוא	יכול	לתרום	
או	לפגום	חלילה	משהו	ביחס	לשכינה.	כמאמר	הכתוב:	ִאם	ָחָטאָת	ַמה	ִּתְפָעל	ּבֹו,	ְוַרּבּו	
ְפָׁשֶעיָך	ַמה	ַּתֲעֶׂשה	ּלֹו.	ִאם	ָצַדְקָּת	ַמה	ִּתֶּתן	לֹו,	אֹו	ַמה	ִמָּיְדָך	ִיָּקח49.	וכי	השכינה	חסרה	

דבר?	מדוע	היא	מתפארת?	ובעיני	מי?	

המקובלים	ראו	כאן	סוד	גדול:

הוא	 אבל	 גבוה,	 צורך	 ולא	 הדיוט	 צורך	 בישראל	 הדבר	השכינה	 כפי	פשט	 “כי	
כענין	שאמר	הכתוב:	ישראל	אשר	בך	אתפאר,	ואמר	יהושע:	ומה	תעשה	לשמך	

הגדול50,	ופסוקים	רבים	באו	כן:	אוה	למושב	לו51,	פה	אשב	כי	אויתיה”52.

האלוהות	אינה	צריכה	דבר	מן	האדם,	אבל	הקדוש	ברוך	הוא	בחסדו	מבקש	להופיע	
בחירה,	 בבעלי	 אלא	 רובוטים,	 של	 בעולם	 עניין	 לו	 אין	 בריותיו.	 עם	 ולהיטיב	 בעולם	

הרוצים	בו.	על	כן	גזרה	חכמתו	שמידת	הופעתו	תהיה	על	פי	מה	שהאדם	פותח	לו:	

סגולה:	 ליחידי	 עניין	 עשאה	 בכך	 אך	 הכללית,	 האמירה	 את	 ופירט	 הוסיף	 י"ג(	 ה'	 )דעות	 הרמב"ם	 	47
ועל	הן	הן.	מדקדק	על	עצמו	 "משאו	ומתנו	של	תלמיד	חכם	באמת	ובאמונה.	אומר	על	לאו	לאו	
בחשבון	ונותן	ומוותר	לאחרים	כשיקח	מהן	ולא	ידקדק	עליהן.	ונותן	דמי	המקח	לאלתר.	ואינו	נעשה	
לא	ערב	ולא	קבלן	ולא	יבא	בהרשאה.	מחייב	עצמו	בדברי	מקח	וממכר	במקום	שלא	חייבה	אותו	
תורה,	כדי	שיעמוד	בדבורו	ולא	ישנהו.	ואם	נתחייבו	לו	אחרים	בדין	מאריך	ומוחל	להן.	ומלוה	וחונן.	
ולא	ירד	לתוך	אומנות	חבירו.	ולא	יצר	לאדם	לעולם	בחייו.	כללו	של	דבר:	יהיה	מן	הנרדפים	ולא	מן	
הרודפים,	מן	הנעלבים	ולא	מן	העולבים.	ואדם	שעושה	כל	המעשים	האלו	וכיוצא	בהן	עליו	הכתוב	

אומר:	ויאמר	לי	עבדי	אתה	ישראל	אשר	בך	אתפאר".
יחזקאל	ל"ו	כ,	יומא	פ"ו	א.	 	48

איוב	ל"ה	ו-ז. 	49
יהושע	ז'	ט. 	50

תהלים	קל"ב	יג-יד. 	51
רמב"ן	שמות	כ"ט	מו.	 	52
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“ומכאן	תבין	שהשכינה	בישראל	לא	צורך	הדיוט	בלבד	אלא	צורך	גבוה,	כי	כיון	
שהשם	המיוחד	המפורסם	על	ידי	הכבוד	הנה	הכבוד	מקבל	תוספת	רוח	הקודש	
וזהו:	יהי	כבוד	ה’	לעולם	ישמח	ה’	במעשיו53.	ולכך	יש	להם	כח	לישראל	להיות	
מחלישין	או	מוסיפים	כח	בגבורה	של	מעלה	כפי	מעשיהם.	שכן	כתוב:	צור	ילדך	

תשי54,	וכתיב55:	באלהים	נעשה	חיל”56.

דרך	הישר	בה	יבחרו	ללכת	ומעשיהם	הטובים,	היא	עניינם,	ואף	על	פי	כן	היא	הקובעת	
את	מידת	הופעת	השכינה	והארתה	בעולם.	וחלילה	אם	בחרו	בחירות	רעות	הם	גורמים	

לשכינה	שתצמצם	את	אורה	ותסתלק	מלהופיע	בעולם.

ב(	ַוֹּתאֶמר	ִצּיֹון	ֲעָזַבִני	ה’
הפטרת	עקב,	הפטרה	שנייה	מז’	דנחמתא	מ”ט	יד-נ”א	ג

תורעמנין	בני	תורעמנין	.	

ֵכָחִני: מ"ט )יד( ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני ְיהָֹוה ַואדָֹני ׁשְ

השעבוד,	 הארץ,	 עזיבת	 בעקבות	 פיזית	 מצוקה	 כפולים.	 והגלות	 החורבן	 ייסורי	
התמעטות	העם,	אבדן	ההנהגה,	הדלות,	היותם	למשל	ושנינה	בעמים,	וגם	כאבי	הנפש	
ומסתגלים	 הכאב	 את	 מקהה	 הזמן	 משמים.	 הנטישה	 ותחושת	 הפנים	 הסתר	 בשל	
מצד	 עניין	 וחוסר	 שכחה	 על	 מעידים	 החריגים,	 וקשייה	 הגלות	 אורך	 אולם	 לסבל,	
אוזן	לבשורת	הגאולה	כאשר	במציאות	תחושת	 לכרות	 הגולים	 יוכלו	 כיצד	 השכינה.	
הריחוק	מתגברת,	והסתלקות	השכינה	מייסרת?	על	כן	הם	מתלוננים	שנעזבו	ונשכחו:	
ַיֲעֹקב	 ֹתאַמר	 “ָלָּמה	 הנביא:	 זאת	 הזכיר	 וכבר	 )יד(.	 ְׁשֵכָחִני	 ַואֹדָני	 ה’	 ֲעָזַבִני	 ִצּיֹון	 ַוֹּתאֶמר	

ּוְתַדֵּבר	ִיְׂשָרֵאל:	ִנְסְּתָרה	ַדְרִּכי	ֵמה’	ּוֵמֱאֹלַהי	ִמְׁשָּפִטי	ַיֲעבֹור"	)מ’	כז(.	

עזבני	 ואומרת	 המופלג	 הגלות	 אורך	 בראותה	 מתלוננת	 היתה	 ציון	 “כאילו	
ה’,	כאיש	העוזב	את	אשתו	וילך	לו,	כן	הקב”ה...	וכל	זה	מליצה	לאורך	הגלות	

תהלים	ק"ד. 	53
דברים	ל"ב. 	54
תהלים	ס'. 	55

רבינו	בחיי	שמות	כ'	א.	וכ"ט	מו:	וידעו	כי	אני	ה'	אלהיהם	אשר	הוצאתי	אותם	מארץ	מצרים	לשכני	 	56
בתוכם	-	יאמר	כי	ההוצאה	היתה	על	מנת	לשכני	בתוכם	כי	לולא	כן	לא	הוציאם,	וזה	יורה	כי	השראת	
השכינה	בישראל	צורך	גבוה	הוא	ג"כ,	לא	צורך	הדיוט.	וזהו	לפי	דעתי	מה	שאמר	הנביא	הושע	ע"ה:	
ואנכי	ה'	אלהיך	מארץ	מצרים,	ואלהים	זולתי	לא	תדע	ומושיע	אין	בלתי,	יאמר	כי	לא	הוצאתיך	מארץ	
מצרים	אלא	בשביל	אנכי	ה'	אלהיך,	כדי	שתקבל	עליך	אלהותי	וכדי	שלא	תדע	אלהים	זולתי,	ולכך	

הזכיר	מארץ	מצרים	באמצע.

בהפלגה”57.	

כן”!	 אינו	 “השכחה	 גמורה:	 טעות	 היא	 אבל	 ההתנכרות,	 לתחושת	 סיבה	 אפוא	 יש	
השכינה	מעולם	לא	שכחה	אותם,	חלילה.

את	 להעביר	 עסוק	 אני	 תורעמנין,	 בני	 תורעמנין	 הקב”ה	 לו	 אמר	 ה’...	 “עזבני	
המלכיות	מן	העולם,	ולא	כבר	עברתי	בבל,	מדי	ויון,	ועומד	אני	להעביר	מלכות	

הרביעית	והיא	מתרעמת	לפני	ואומרת	‘עזבני	ושכחני’”58?

ִצּיֹון	 ַוֹּתאֶמר	 בכתוב:	 הכפילות	 אחר.	 באופן	 והתרעומת	 ההיסוס	 את	 הסבירו	 חכמים	
ֲעָזַבִני	ה’,	ַואֹדָני	ְׁשֵכָחִני,	מחלקת	את	הנגאלים	לשניים:	

להם,	 שמחים	 והארץ	 והשמים	 ישראל	 וכל	 מתכנסות,	 שהגליות	 ציון	 “ראתה	
והיא	אינה	נזכרת.	התחילה	אומרת:	ותאמר	ציון	עזבני	ה’	וה’	שכחני,	אלא	שכח	
אותי,	הרי	הכל	מתכנסים	ואני	איני	נזכרת.	אמר	לה	הקדוש	ברוך	הוא:	יש	חופה	
שאין	לה	]כלה[?	שאי	עיניך	סביב	וראי	כולם	נקבצו	באו	לך,	חי	אני	נאם	ה’	כי	

כולם	כעדי	תלבשים	ותקשרים	ככלה”59.

‘ציון’	ובניה	מופיעים	כאן	כשני	גורמים	נפרדים.	הבנים,	הם	בני	ציון	הממשיים	במציאות,	
אולם	‘ציון’	היא	משהו	אחר,	היא	האידיאה	של	כנסת	ישראל.	המדרש	מצביע	על	שני	
תהיה	 לא	 הנחמה	 אך	 הארצי,	 המלכות	 בניין	 ייבנה	 תחילה	 ישראל:	 בגאולת	 שלבים	
‘ציון’,	היא	 נקודת	 גם	 וגם	כתר	תורה.	לבסוף	תיבנה	 גם	כתר	מלכות	 צריך	 כי	 שלמה	
הנקודה	הרוחנית	הפנימית.	ישעיהו	חוזר	לכך	להלן	)נ”ד	יא(60.	תחילה	תוארה	הגאולה:	
ָרִּני	ֲעָקָרה	ֹלא	ָיָלָדה	ִּפְצִחי	ִרָּנה	ְוַצֲהִלי	ֹלא	ָחָלה	ִּכי	ַרִּבים	ְּבֵני	ׁשֹוֵמָמה	ִמְּבֵני	ְבעּוָלה	ָאַמר	ה’.	
והיא	מגיבה	באכזבה:	“ֲעִנָּיה	ֹסֲעָרה	ֹלא	ֻנָחָמה”,	כי	היא	עדיין	ענייה:	“עניה	מן	הצדיקים,	

עניה	מן	התורה,	עניה	ממצות	ומעשים	טובים”61.	

זכרון	ושכחה	.	2

לֹא  ְוָאֹנִכי  ְחָנה  ּכַ ִתׁשְ ה  ֵאּלֶ ם  ּגַ ְטָנּה  ּבִ ן  ּבֶ ֵמַרֵחם  עּוָלּה  ה  ָ ִאּשׁ ח  ּכַ ֲהִתׁשְ )טו( 

ָנִיְך  ּבָ ִמֲהרּו  )יז(  ִמיד:   ּתָ י  ֶנְגּדִ חֹומַֹתִיְך  ַחּקִֹתיְך  ִים  ּפַ ּכַ ַעל  ֵהן  )טז(  ֵחְך:  ּכָ ֶאׁשְ

צּו ָבאּו  ם ִנְקּבְ ּלָ ִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ּכֻ ְך ֵיֵצאּו: )יח( ׂשְ ְמָהְרַסִיְך ּוַמֲחִרַבִיְך ִמּמֵ

י ָחְרבַֹתִיְך  ה: )יט( ּכִ ּלָ ּכַ ִרים ּכַ ְ י ּוְתַקּשׁ ׁשִ ֲעִדי ִתְלּבָ ם ּכַ י ֻכּלָ ָלְך ַחי ָאִני ְנֻאם ְיהָֹוה ּכִ

אברבנאל	נביאים	אחרונים,	עמ'	קצ. 	57
איכה	רבה	ג'	י"ג. 	58

פסיקתא	רבתי	ל"א. 	59
לשם	מדלג	סדר	ההפטרות. 	60

ילקוט	שמעוני	נ"ד. 	61
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עֹוד  )כ(  ָעִיְך:  ְמַבּלְ ְוָרֲחקּו  ב  ִמּיֹוׁשֵ ְצִרי  ּתֵ ה  ַעּתָ י  ּכִ ֲהִרֻסֵתְך  ְוֶאֶרץ  ְוׁשְֹממַֹתִיְך 

ְוָאַמְרּתְ  )כא(  ָבה:  ְוֵאׁשֵ י  ּלִ ה  ׁשָ ּגְ קֹום  ַהּמָ ִלי  ַצר  ָלִיְך  ּכֻ ׁשִ ֵני  ּבְ ְבָאְזַנִיְך  יֹאְמרּו 

ל  ה ִמי ִגּדֵ כּוָלה ְוַגְלמּוָדה ּגָֹלה ְוסּוָרה ְוֵאּלֶ ה ַוֲאִני ׁשְ ְלָבֵבְך ִמי ָיַלד ִלי ֶאת ֵאּלֶ ּבִ

א ֶאל  ה ֶאּשָׂ ה ֵאיפֹה ֵהם: )כב( ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהָֹוה ִהּנֵ י ֵאּלֶ י ְלַבּדִ ַאְרּתִ ֵהן ֲאִני ִנׁשְ

אָנה:  ׂשֶ ּנָ ֵתף ּתִ חֶֹצן ּוְבֹנַתִיְך ַעל ּכָ י ְוֵהִביאּו ָבַנִיְך ּבְ ים ָאִרים ִנּסִ ּגֹוִים ָיִדי ְוֶאל ַעּמִ

ֲחוּו ָלְך ַוֲעַפר  ּתָ ִיים ֶאֶרץ ִיׁשְ רֹוֵתיֶהם ֵמיִניקַֹתִיְך ַאּפַ )כג( ְוָהיּו ְמָלִכים אְֹמַנִיְך ְוׂשָ

ר לֹא ֵיבֹׁשּו קָֹוי: י ֲאִני ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ַרְגַלִיְך ְיַלֵחכּו ְוָיַדַעּתְ ּכִ

ישראל	הם	‘בניו	של	מקום’,	יחסי	השכינה	ל’ציון’	הינם	כקשר	של	אם	לבנה,	יחס	של	
הורות.	זה	קשר	מהותי,	שאין	לו	כל	אפשרות	של	ביטול.	לעומת	זאת,	בפתיחת	הפרק	
)מ”ט(	וסיומו	)נ’(	ניצבים	שניים	משירי	‘עבד	ה’’,	המציגים	את	הקשר	עם	הקדוש	ברוך	

הוא	כיחס	של	עבדות	ומרות.	זיקה	קניינית	ניתנת	לשינוי:	

“כענין	שאמרו	ישראל	ליחזקאל.	שנאמר:	יצאו	אלי	אנשים	מזקני	ישראל	וישבו	
לפני62.	אמרו	לו:	יחזקאל,	עבד	שמכרו	רבו	לא	יצא	מרשותו?	אמר	להם:	הין.	
אמרו	לו:	הואיל	ומכרנו	המקום	לאומות	העולם	יצאנו	מרשותו.	אמר	להם:	הרי	

עבד	שמכרו	רבו	על	מנת	לחזור	שמא	יצא	חוץ	לרשותו?”63.

יחסי	אדון	ועבד,	גם	דוד	ורעיה,	נוצרו	בבחירה	ובהסכמה,	והם	ניתנים	לפירוק.	הקשר	
בין	עם	ישראל	לקדוש	ברוך	הוא	עמוק	ומהותי.	זה	לא	רק	קניין	ממוני	אלא	שייכות	
את	 עוטף	 יחד,	 וההורות	 העבדות	 דגמי	 כא(.	שילוב	 )מ”ד	 ִלי”	 ֶעֶבד	 “ְיַצְרִּתיָך	 מהותית:	
חיים	 של	 קשר	 הוא	 זה	 דו-סטרי	 קשר	 אוהבת.	 משפחתית	 בחמימות	 המחויבות	

שלעולם	לא	יינתק,	ויגבר	על	כל	הניסיונות	והמשברים.	

שלושה	משברים	קשים	מאיימים	על	כל	אהבה	גדולה,	אך	אהבת	ה’	חזקה	מכולן.

א.	השכחה.	היא	ממסמסת	את	עניינה	של	האם	בבנה.	ב.	העמידה	בפני	איום	חיצוני,	
שוד	הגיבור.	ג.	החטא	המרעיל	את	היחסים	עם	הדוד	מבפנים.	

העיתים	 בצוק	 כאשר	 האהבה.	 קשר	 על	 ביותר	 הגדול	 האיום	 הן	 והאדישות	 השכחה	
נחלש	הקשר	הישיר	ומתעמעם,	עלולה	השכחה	למסמס	אפילו	את	עניינה	של	האם	
ה	עּוָלּה	ֵמַרֵחם	ֶּבן	ִּבְטָנּה	ַּגם	ֵאֶּלה	ִתְׁשַּכְחָנה	ְוָאֹנִכי	ֹלא	ֶאְׁשָּכֵחְך	)טו(.	 בבנה.	ֲהִתְׁשַּכח	ִאּׁשָ

אבל	את	אהבת	ה’	היא	לא	תמחק.

חכמים	ביקשו	לבחון	את	גבולות	השכחה	האלוהית:

יחזקאל	כ'	א. 	62
ספרי	במדבר	פיסקא	קטו	ד"ה	למען	תזכרו. 	63

ואין	 הואיל	 עולם,	 של	 רבונו	 הוא:	 ברוך	 הקדוש	 לפני	 ישראל	 כנסת	 “אמרה	
שכחה	לפני	כסא	כבודך	שמא	לא	תשכח	לי	מעשה	העגל?	-	אמר	לה:	ַּגם	ֵאֶּלה	
כבודך	 כסא	 לפני	 ויש	שכחה	 הואיל	 עולם,	 רבונו	של	 לפניו:	 ִתְׁשַּכְחָנה.	אמרה	

שמא	תשכח	לי	מעשה	סיני?	-	אמר	לה:	ְוָאֹנִכי	ֹלא	ֶאְׁשָּכֵחְך”64.	

הבריות	סוברים	שהזיכרון	הוא	טוב	והשכחה	רעה.	אולם	כבר	כתבו	הקדמונים	שיש	
ערך	גדול	גם	לשכחה:	

ולא	 כי	לולא	השיכחה,	לא	היה	נשאר	האדם	מבלי	עצב,	 “מתועלת	השיכחה,	
היה	טורדו	ממנו	שום	דבר	משמחת	עולם,	ולא	היה	נהנה	במה	שמשמח	אותו,	
כשהוא	זוכר	פגעי	העולם,	ולא	היה	מקווה	מנוחה	ממקנא,	ולא	התעלם	ממלך”65.	

היה	 ולא	 ואבדנו,	 ייסוריו	 כישלונותיו,	 על	 בצער	 שוקע	 היה	 האדם	 השכחה	 אלמלא	
מסוגל	לנסות	שוב,	להתחיל	מבראשית,	להשתקם	ולהתקדם.	תהליך	הלידה	למשל	
הזה	 לחזור	שוב	אל	התהליך	הקשה	 רב,	האשה	מסוגלת	 ובכאב	 עצום	 כרוך	במאמץ	

ולזכות	בילדים	נוספים,	רק	בזכות	השכחה	שמעמעמת	את	חדות	חוויית	הכאב.

ריבוי	 תקלה.	 אלא	 אינו	 כשלעצמו	 שהזיכרון	 לכול	 הבהיר	 דורנו	 של	 המידע	 שטפון	
המידע	מסתיר	את	הדברים	החשובים	באופן	שלעולם	אי	אפשר	יהיה	לעלות	עליהם.	

צריך	זיכרון	סלקטיבי,	כזה	שבורר	מתוך	שטף	הידיעות	את	המידע	החשוב	והנצרך.

עיוור,	אלא	מעריך	אותן,	 עובדות	באופן	 אינו	מצלם	 הזיכרון	השמיימי,	הוא	 כזה	הוא	
וקובע	את	משמעותן	לדורות.	זיכרון	או	שכחה	מוחלטים	קשים	לכנסת	ישראל,	היא	

מבקשת	זיכרון	סלקטיבי:	שיזכרו	לה	את	הדברים	הטובים	וישכחו	את	הרעים.	

אך	איך	הדבר	אפשרי,	וכי	משוא	פנים	יש	בדבר?	

הבדל	 יש	 העשייה.	 בשעת	 כבר	 מתחיל	 שהוא	 משום	 אפשרי	 לרע	 הטוב	 בין	 ההבדל	
בין	עשיית	מצווה	בישראל	לעשיית	עבירה.	כאשר	ישראל	עושים	מצווה	הרי	זה	ביטוי	
למהותם	הפנימית,	ועל	כן	זה	נרשם	לנצח,	העבירות	הן	חיצונית	להם	ואינן	מבטאות	
את	עומק	אישיותם.	מתן	תורה	הוא	הכרח	קיומי	לעולם	ולישראל,	חרות	על	לוח	לבם,	

בעוד	העגל	היה	עבירה	אקראית	בלבד	ואינו	משקף	את	דמותם:

עצם	 על	 מורה	 במדבר	 שהקריבו	 שהקרבנות	 ...כמו	 כי	 לחשוב	 יש	 כי	 מפני	
ישראל,	שיש	להם	חבור	אל	השם	יתברך,	כך	העגל	שעשו	במדבר	גם	כן	מורה	
שיש	פירוד	וסילוק	לישראל	בדבר	מה	מן	השם	יתברך	מצד	עצמם,	שאילו	היה	
לישראל	חבור	לגמרי	אל	הקב”ה	כמו	שאמרנו,	לא	עשו	העגל	בראשית	שלהם.	
על	זה	אמר	כי	“גם	אלה	תשכחנה”...	כי	אפשר	היה	שלא	יעשו	ישראל	את	העגל,	
וכל	דבר	שהוא	אפשרי,	יש	לו	הסרה	כאילו	לא	היה.	אבל	“ואנכי	לא	אשכחך”.	

ברכות	ל"ב	ב. 	64
חובות	הלבבות	שער	הבחינה	ה. 	65
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מה	שהוא	מצד	השם	יתברך,	שנקרא	שמו	על	ישראל,	והוא	יתברך	מלך	עליהם,	
דבר	זה	אין	בו	שכחה,	ואין	הסרה	לזה66.	

ה	עּוָלּה.	3 ֲהִתְׁשַּכח	ִאּׁשָ

אם	ובנה
ההגדרה	הראשונה	שניתנה	בתורה	ליחסי	העם	והשכינה,	הוא	קשר	של	הורות:	“ְוָאַמְרָּת	
ֶאל	ַּפְרֹעה	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ְּבִני	ְבֹכִרי	ִיְׂשָרֵאל.	ָוֹאַמר	ֵאֶליָך	ַׁשַּלח	ֶאת	ְּבִני	ְוַיַעְבֵדִני	ַוְּתָמֵאן	ְלַׁשְּלחֹו	
ִהֵּנה	ָאֹנִכי	ֹהֵרג	ֶאת	ִּבְנָך	ְּבֹכֶרָך”67.	כך	הוצגו	ישראל	כלפי	האומות	בחוץ,	וכך	התורה	גם	
חוק	 הוא	 לילדיהם	 הורים	 קשר	 ֱאֹלֵהיֶכם"68.	 ַלה’	 ַאֶּתם	 “ָּבִנים	 פנימה:	 אליהם	 מדברת	
הטבע,	מחויבות	מוחלטת,	אדם	אינו	בוחר	את	הוריו,	והורים	אינם	בוחרים	את	ילדם:	

ה	עּוָלּה	ֵמַרֵחם	ֶּבן	ִּבְטָנּה”	)טו(.	 “ֲהִתְׁשַּכח	ִאּׁשָ

יחס	ההורות	הוא	עמוק	ומורכב,	יש	בו	אהבה,	קרבה	וחמלה,	גם	היררכיה	ברורה,	יש	
להורים	אחריות	ופטרונות.	לקשר	הדם	המשפחתי	יש	ממד	רוחני,	הוא	קובע	את	זהות	
הצדדים.	הורים	ובנים	מהווים	סוג	של	הגדרה	זה	לזה:	האדם	נקרא	‘בנו	של	פלוני’,	כי	
ההורה	מגלם	את	כל	עברו	ושורשיו,	וגם	האב	נקרא	‘אבי	פלוני’,	כי	עתידו	נעוץ	בילדיו:	

ֲעֶטֶרת	ְזֵקִנים	ְּבֵני	ָבִנים	ְוִתְפֶאֶרת	ָּבִנים	ֲאבֹוָתם69.

השכינה	וישראל	מחוברים	אפוא	לזהות	מלוכדת	אחת.	זהותם	של	ישראל	היא	זיקתם	
השכינה	 להפך,	 וגם	 ֶאָחד”70.	 ּגֹוי	 ִיְׂשָרֵאל	 ְּכַעְּמָך	 ּוִמי	 ֶאָחד,	 ְוִׁשְמָך	 ֶאָחד	 “ַאָּתה	 למקום:	
נקראת	על	שמם:	“ֹּכה	ָאַמר	ה’	ֱאֹלֵהי	ִיְׂשָרֵאל"71,	“ִׁשְמָך	ָנֶאה	ְלָך.	ְוַאָּתה	ָנֶאה	ִלְׁשֶמָך.	ּוְׁשֵמנּו	

ָקָראָת	ִּבְׁשֶמָך”72.

ישעיהו	לא	הסתפק	בתיאור	יחס	ההורות,	אלא	תיאר	את	השכינה	המנחמת	את	‘ציון’	

מהר"ל	באר	הגולה	ג'	ב'.	ובאור	חדש	כתב:	אב	ובן	חלוקים	הם.	ולכך	יש	הסרה	כאשר	ישראל	אין	 	66
עושים	רצונו	של	הקדוש	ברוך	הוא,	ושייך	בזה	שכחה,	אילו	לא	היה	חבור	מצד	אחר	לישראל	רק	מצד	
שהם	בניו,	אף	כי	הוא	דבר	קשה,	היה	שכחה	לדבר	זה.	אבל	החבור	והצירוף	שיש	לישראל	אל	הקדוש	
ברוך	הוא	מצד	אחר,	והוא	חבור	מצד	העילה	עצמה.	וחבור	שהוא	מצד	העילה	אין	לדבר	זה	שהוא	
מצד	העילה	יש	לו	שנוי.	כי	מצד	העילה	אין	שנוי,	רק	ההשתנות	הוא	מצד	העלול	שהוא	בעל	שנוי.	
וזה	מפני	שאין	לישראל	דבר	בעצמם	עד	שיהיה	הסרה	שייך	בהם,	רק	השם	יתברך	בחר	בם,	ודבר	זה	
הוא	מצד	העילה.	ולכך,	ואנכי,	כי	הם,	יתברך	אמר	להם	אנכי	ה'	אלקיך	)שמות	כ,	ב(	וזהו	מצד	העילה,	

וזה	אין	שכחה	לו,	דבר	שהוא	מצד	העילה.	
שמות	ד'	כב-כג. 	67

דברים	י"ד	א. 	68
משלי	י"ז	ו. 	69

נוסח	מנחה	של	שבת. 	70
שמות	ה'	א. 	71

פיוט	קדושה,	מוסף	לימים	נוראים. 	72

ם	ְּתֻנָחמּו”	 כאם.	וחזר	על	כך	להלן:	“ְּכִאיׁש	ֲאֶׁשר	ִאּמֹו	ְּתַנֲחֶמּנּו	ֵּכן	ָאֹנִכי	ֲאַנֶחְמֶכם	ּוִבירּוָׁשלִַ
)ס”ו	יג(.	אהבת	האם	טבעית	יותר	משל	האב,	היא	פיזית	ומוחשית,	פרי	חוויית	ההריון,	
ההולדה,	וההנקה.	האמהות	מגדירה	את	זהות	האם	באופן	המובהק	והעמוק	ביותר.	זה	
רגש	אנושי	החזק	מכול	המוכר	לנו	בטבע:	“ענין	המשל	הזה	הוא	שהאהבה	והרחמים	
היותר	גדולים	שאפשר	הם,	באשה	לולדה	הקטן”73.	אולם	אפילו	קשר	זה	עלול	לפעמים	
להיסדק	ולהיפגם,	וֵאם	תשכח	את	פרי	בטנה.	לא	כן	ה’.	אין	אפשרות	שישכח	את	עמו,	

ועל	כן	גם	אם	הייתה	מצידו	סוג	של	‘עזיבה’,	לעולם	לא	תהיה	‘ִׁשכחה’.	

ֵאֶּלה	 ַּגם	 ִּבְטָנּה	 ֶּבן	 ֵמַרֵחם	 עּוָלּה	 ה	 ִאּׁשָ “ֲהִתְׁשַּכח	 הנביא	פתח	במטאפורה	של	אמהות	
ֻּכָּלם	 ָּבָנִיְך...	 ִמֲהרּו	 המציאות:	 אל	 הדימוי	 מן	 מיד	 ועבר	 ֶאְׁשָּכֵחְך”.	 ֹלא	 ְוָאֹנִכי	 ִתְׁשַּכְחָנה	
את	 הבנים	 יחושו	 כאשר	 בעצמו.	 הדבר	 אלא	 משל,	 אינו	 כבר	 זה	 )יז(,	 ָלְך	 ָבאּו	 ִנְקְּבצּו	
הקרבה	ההורית	של	השכינה,	תתחזק	אמונתם	בגאולתם,	וזו	תקרב	את	התרחשותה,	

הבנים	יחזרו	ויתקבצו	בארץ.

הנביא	מדמה	גם	את	ישראל	לאשה,	ומייחס	לה	את	כל	המצבים	האפשריים:	כלה,	אם,	
בת,	אלמנה,	גלמודה,	עקרה.		

גם	במגילת	איכה	הופיעה	כנסת	ישראל	כאשה	גלמודה	ואלמנה.	המשבר	כפול,	עזיבת	
ְמַנֵחם”	)א’	ב(,	ואצל	ישעיהו	הדברים	 ָלּה	 “ֵאין	 הבעל	ומות	הבנים.	שם	אמר	המקונן:	
הפוכים:	“ַנֲחמּו	ַנֲחמּו	ַעִּמי”	)מ’	א(.	הוא	קורא	לה	להאמין	שלמרות	ששינוי	כה	גדול	אינו	

אפשרי,	היא	עוד	תשוב	להיות	אשת	איש,	ואם	לבנים.	

הבנים	 )יז-יט(.	 ֵיֵצאּו"	 ִמֵּמְך	 ּוַמֲחִרַבִיְך	 ְמָהְרַסִיְך	 ָּבָנִיְך,	 ִמֲהרּו	 המהפך:	 יתחולל	 במהרה	
ימהרו	לשוב,	ואויבייך	שגרמו	להריסותך,	יצאו	ממך74.	המהלך	ההיסטורי	יהיה	פתאומי	

ומהיר,	ידלג	על	כללי	הסדר	ההדרגתי	הרגיל,	ומצבם	ישתפר	ללא	כל	תנאי.

ם  י כֹה ָאַמר ְיהָֹוה ּגַ ֵלט: )כה( ּכִ יק ִיּמָ ִבי ַצּדִ ּבֹור ַמְלקֹוַח ְוִאם ׁשְ ח ִמּגִ )כד( ֲהֻיּקַ

ַנִיְך ָאֹנִכי  ֵלט ְוֶאת ְיִריֵבְך ָאֹנִכי ָאִריב ְוֶאת ּבָ ח ּוַמְלקֹוַח ָעִריץ ִיּמָ ִבי ִגּבֹור ֻיּקָ ׁשְ

רּון ְוָיְדעּו ָכל  ּכָ ָמם ִיׁשְ ָרם ְוֶכָעִסיס ּדָ ׂשָ י ֶאת מֹוַנִיְך ֶאת ּבְ יַע: )כו( ְוַהֲאַכְלּתִ אֹוׁשִ

יֵעְך ְוֹגֲאֵלְך ֲאִביר ַיֲעקֹב: י ֲאִני ְיהָֹוה מֹוׁשִ ר ּכִ ׂשָ ּבָ

אברבנאל	משמיע	ישועה	מבשר	טוב	השלישי	-	נבואה	ט'.	הוא	הוסיף	גם	הדדיות:	ֵמַרֵחם	ֶּבן	ִּבְטָנּה,	 	73
מכוון	לאהבת	הבן	לאמו.

כמו	 כללי,	 באופן	 נכון	 הוא	 אבל	 הזה,	 בפסוק	 אחיזה	 אין	 מתוכו,	 יבואו	 ישראל	 שמחריבי	 לרעיון	 	74
שאמרו	חכמים	)סנהדרין	ל"ט	ב(:	היינו	דאמרי	אינשי:	מיניה	וביה	אבא	ניזיל	ביה	נרגא.	כלומר,	מן	

היער	תבוא	כת	הגרזן	שיחטוב	את	העצים.	וזה	נכון	לא	רק	לישראל	אלא	גם	לאומות.
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הגיבור
הוא	 משווה	 עתה	 אוהבת.	 רחמנית,	 רכה,	 לאם	 השכינה	 את	 הנביא	 השווה	 תחילה	
אותה	לגיבור:	ֲהֻיַּקח	ִמִּגּבֹור	ַמְלקֹוַח	ְוִאם	ְׁשִבי	ַצִּדיק	ִיָּמֵלט?	זה	דימוי	הפוך.	הגיבור	הוא	
דמות	כוחנית,	אדנותית	ורכושנית.	הוא	נטול	רגשות,	מעשיו	החלטיים	ומעצבים	את	
המציאות.	הגיבור	לא	יוותר	על	רכושו	ושללו	לעולם,	הוא	יקר	לו	וחשוב	בעיניו,	עדות	

על	גבורתו75.	

ישראל	שבויים	בידי	האומות	הגדולות	והחזקות,	איזה	סיכוי	יש	להם	להינצל	ולצאת	
לחרות?	אולם	הקדוש	ברוך	הוא	ָהֵאל	ַהָּגֹדל	ַהִּגֹּבר	ְוַהּנֹוָרא76.	הוא	לעולם	לא	יוותר	על	

ישראל,	שהם	אוצרו	היקר:	“ִוְהִייֶתם	ִלי	ְסֻגָּלה	ִמָּכל	ָהַעִּמים”77.

גם	אם	עם	ישראל	יימצא	בידי	שובים	קשים,	יד	ה’	לא	תקצר	להושיע:	“ִּכי	ֹכה	ָאַמר	ה’	
ָאֹנִכי	אֹוִׁשיַע"	 ָּבַנִיְך	 ְוֶאת	 ָאִריב	 ָאֹנִכי	 ְיִריֵבְך	 ְוֶאת	 ִיָּמֵלט	 ָעִריץ	 ּוַמְלקֹוַח	 ֻיָּקח	 ִגּבֹור	 ְׁשִבי	 ַּגם	

)כד-כה(.	איש	לא	יוכל	לנתק	את	קשריו	של	הקדוש	ברוך	הוא	עמם.	

ֵאי	ֶזה	ֵסֶפר	ְּכִריתּות	ִאְּמֶכם.	4

יָה אֹו ִמי  ְחּתִ ּלַ ר ׁשִ ֶכם ֲאׁשֶ ִריתּות ִאּמְ פרק נ' )א( ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ֵאי ֶזה ֵסֶפר ּכְ

ָחה  ּלְ ׁשֻ ֵעיֶכם  ּוְבִפׁשְ ם  ְרּתֶ ִנְמּכַ ֲעוֹֹנֵתיֶכם  ּבַ ֵהן  לֹו  ֶאְתֶכם  י  ָמַכְרּתִ ר  ֲאׁשֶ י  ִמּנֹוׁשַ

דּות  אִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה ֲהָקצֹור ָקְצָרה ָיִדי ִמּפְ ֶכם: )ב( ַמּדּוַע ּבָ ִאּמְ

ְבַאׁש  ּתִ ר  ִמְדּבָ ְנָהרֹות  ים  ָאׂשִ ָים  ַאֲחִריב  ַגֲעָרִתי  ּבְ ֵהן  יל  ְלַהּצִ כַֹח  י  ּבִ ֵאין  ְוִאם 

סּוָתם: ים ּכְ ק ָאׂשִ ַמִים ַקְדרּות ְוׂשַ יׁש ׁשָ ָמא: )ג( ַאְלּבִ ּצָ ָגָתם ֵמֵאין ַמִים ְוָתמֹת ּבַ ּדְ

גרושה?
הקלקול	 א(.	 )נ’	 ִאְּמֶכם	 ֻׁשְּלָחה	 ּוְבִפְׁשֵעיֶכם	 ִנְמַּכְרֶּתם	 ַּבֲעֹוֹנֵתיֶכם	 ֵהן	 ונענש:	 חטא	 העם	
הוזכר	כבר	למעלה	בפתח	הנבואה:	“ֵאיָכה	ָהְיָתה	ְלזֹוָנה”	)א’	כא(.	אך	כאשר	עולה	טענת	
ֲאֶׁשר	 ִאְּמֶכם	 ְּכִריתּות	 ֵסֶפר	 ֶזה	 ֵאי	 ָאַמר	ה’	 ֹּכה	 הגירושין,	הוא	מכחיש	אותה	מכל	וכול:	
זו.	אין	גט,	אין	שטר	 יסוד	לטענה	 לֹו.	אין	 ֶאְתֶכם	 ָמַכְרִּתי	 ֲאֶׁשר	 ִמּנֹוַׁשי	 ִמי	 ִׁשַּלְחִּתיָה	אֹו	
יחזור	 על	חטאיו,	 ישלם	 ישראל	 כן	אחרי	שעם	 ועל	 נותק	מעולם.	 לא	 מכירה,	הקשר	

יּוְכלּו	 ַרִּבים	ֹלא	 ַמִים	 ולקנאה	שבכתוב:	 והגיבור,	אפשר	להקביל	לאהבה	 את	שני	דגמי	היחס,	האם	 	75
ְלַכּבֹות	ֶאת	ָהַאֲהָבה	ּוְנָהרֹות	ֹלא	ִיְׁשְטפּוָה	)שיר	השירים	ח'	ה(,	שום	גורם	חיצוני	לא	יוכל	לפגוע	ולהעכיר	

את	האהבה.	אהבת	האם	לבנה	היא	'ַעָּזה	ַכָּמֶות	ַאֲהָבה',	והגיבור	מגיב	ב'ָקָׁשה	ִכְׁשאֹול	ִקְנָאה'	)ו(.
דברים	י'	יז. 	76

טובות	 ואבנים	 יקר	 כלי	 מלכים,	 וסגלת	 ח(	 ב'	 )קהלת	 כמו	 חביב,	 אוצר	 	- "סגלה	 ה.	 י"ט	 שמות	 	77
שהמלכים	גונזים	אותם.	כך	אתם	תהיו	לי	סגולה	משאר	אומות"	)רש"י(.

הקשר	ממילא	לתקנו.	

גרושה	 היו.	 הגירושין	שכבר	 על	 ירמיהו	 הגירושין,	לעומתו	שאל	 ישעיהו	הכחיש	את	
שהייתה	לאחר,	נאסרה	על	בעלה	הראשון.	חוק	הגירושין	צריך	אפוא	לאסור	את	כנסת	
ישראל	על	דודה	לעולם:	“ֵלאֹמר,	ֵהן	ְיַׁשַּלח	ִאיׁש	ֶאת	ִאְׁשּתֹו	ְוָהְלָכה	ֵמִאּתֹו	ְוָהְיָתה	ְלִאיׁש	
ְוׁשֹוב	 ַרִּבים	 ֵרִעים	 ָזִנית	 ְוַאְּת	 ַהִהיא.	 ָהָאֶרץ	 ֶּתֱחַנף	 ָחנֹוף	 ֲהלֹוא	 עֹוד?	 ֵאֶליָה	 ֲהָיׁשּוב	 ַאֵחר,	
ֵאַלי	ְנֻאם	ה’?”78.	על	אחת	כמה	וכמה	שהזנות	תחתיו	אוסרת	אותה	על	בעלה.	כל	אלה	
התממשו	לכאורה	בחורבן	הארץ	ובגלות	ממנה.	ישראל	הם	כאשה	גרושה,	כיצד	יחזרו.	

שני	הנביאים	מציגים	נקודות	מבט	שונות	וסותרות:	

כאן	 ואין	 גירושין	 כאן	 שאין	 ישראל	 כנסת	 לב	 על	 לדבר	 באת	 הזאת	 “הנבואה	
מכירה,	ולפי	זה	היה	לו	לומר:	איזה	ספר	כריתות	אמכם	אם	שלחתיה,	היינו	אם	
‘אשר	 כן	כעת	באומרו	 כריתות?	מה	שאין	 איה	הספר	 כסברתכם	ששלחתיה,	
שלחתיה’,	משמע	דבאמת	היו	שילוחין	וגירושין,	רק	ששואל	הש”י	איזה	ספר	
כריתות.	קראי	קשיין	אהדדי...	דהרי	ישעיה	אמר	איזה	ספר	כריתות,	וירמיה	אמר	

הן	ישלח	וכו’?”79.

אלא	שישעיהו	ראה	בזה	דווקא	טיעון	של		ניחומים.	בין	ישראל	לשכינה	לעולם	לא	יהיה	
נתק.	הקדוש	ברוך	הוא	מעולם	לא	גירשם,	וגם	הם	-	לא	התקיים	בהם:	ְוָהְיָתה	ְלִאיׁש	
ַאֵחר,	מעולם	לא	הלכו	עד	ה’סוף’.	גם	כאשר	עבדו	עבודה	זרה,	היה	זה	כשל	זמני	חיצוני	

ולא	קשר	קבוע,	על	כן	הקדוש	ברוך	הוא	ממשיך	לשמור	להם	אמונים.	

המציאות	האחת	היא	רבת	ממדים.	כאשר	עוסקים	בחטאי	עם	ישראל	ועונשו,	ה’גירושין’	
עולים	לזכותם.	למראה	עיניים	גירושם	מן	הארץ,	דחייתם	על	ידי	השכינה	והתרחקותה,	
עושים	אותה	כ”אשה	שגרשה	בעלה”	ומה	לו	להלין	עליה?	אך	כאשר	דנים	במחויבות	
ה’	 התחייבות	 בטלה	 לא	 ומעולם	 בשלמות,	 הגירושין	 התממשו	 לא	 מעולם	 ההדדית,	

לעמו...	“אי	זה	ספר	כריתות	אמכם	וגו’”.	

בפנימיות	הדברים,	דבקות	ישראל	בקונם	ולהפך	–	הוא	קשר	שאינו	ניתן	להתרה.	ה’	
נושא	את	ישראל	על	כפיו	למרות	החטא.	ובאופן	פרדוקסאלי,	נראה	שהקשר	הפלאי	
עם	השכינה	התהדק	דווקא	בעומק	הגלות.	עם	ישראל	הגיע	למעלות	של	מסירות	נפש	
דווקא	בשעות	המשבר,	בתוך	גיא	הצלמוות,	למעלה	מן	השכל	ומעל	כל	חוק.	יש	מן	

ירמיהו	ג'	א. 	78
בני	יששכר	-	מאמרי	חדשי	תמוז	אב	-	מאמר	ה.	והוא	מנסח	את	התשובה	באופן	הלכתי:	"אלא	על	 	79
כרחך	צריך	לומר	דהגירושין	כביכול	לא	היה	אלא	לפנים	בכדי	שיהיו	מתייראים	ממדת	הדין,	ובאמת	
אין	כאן	גירושין,	כיון	דלא	שלחם	מביתו	דהשליך	את	הגט	בחצרו	כביכול	ולא	קנתה	כנסת	ישראל	
את	הגט,	דהרי	כתיב:	ושלחה	מביתו	)דברים	כ"ד	א(	דייקא,	וז"ש	ישעיה	איזה	ספר	כריתות	אמכם	
אשר	שלחתיה,	מביתי,	דכל	העולם	ביתי	וחצירי	ואין	כאן	שילוחין	מביתו	ומעולם	לא	הקניתי	להם	

מקום	בחצרי".
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האמת	בשתי	נקודות	המבט	ואפשר	לאחוז	את	החבל	בשני	קצותיו,	בכל	נקודות	הזכות.

העם	טען	שהשכינה	נטשה	אותו,	והנביא	הפך	את	הקערה	על	פיה	והציב	טענה	זו	נגד	
ישראל,	הם	נטשו	את	השכינה.	ַמּדּוַע	ָּבאִתי	ְוֵאין	ִאיׁש	ָקָראִתי	ְוֵאין	עֹוֶנה.	ֲהָקצֹור	ָקְצָרה	
)ב(.	השכינה	באה	לגאול	את	העם,	אך	דבריה	לא	 ְלַהִּציל	 ֹכַח	 ִּבי	 ֵאין	 ְוִאם	 ִמְּפדּות	 ָיִדי	
נשמעו	ולא	האמינו	לה.	הנביא	שעמד	מול	העם	חש	זאת	באופן	אישי,	והוא	חושף	את	

חוסר	בשלותם	לגאולה.	

ּבֶֹקר  ָבר ָיִעיר ּבַ )ד( ֲאדָֹני ְיהָֹוה ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ָלַדַעת ָלעּות ֶאת ָיֵעף ּדָ

ְוָאֹנִכי לֹא  ַתח ִלי אֶֹזן  ּמּוִדים: )ה( ֲאדָֹני ְיהָֹוה ּפָ ּלִ ּכַ מַֹע  ּבֶֹקר ָיִעיר ִלי אֶֹזן ִלׁשְ ּבַ

י  ְרּתִ ַני לֹא ִהְסּתַ ים ּוְלָחַיי ְלמְֹרִטים ּפָ י ְלַמּכִ ִוי ָנַתּתִ ָמִריִתי ָאחֹור לֹא ְנסּוֹגִתי: )ו( ּגֵ

ָפַני  י  ְמּתִ ׂשַ ן  ּכֵ י ַעל  ִנְכָלְמּתִ ן לֹא  ּכֵ ִלי ַעל  ַיֲעָזר  ְיהָֹוה  )ז( ַואדָֹני  ָורֹק:  ִלּמֹות  ִמּכְ

י ַנַעְמָדה ָּיַחד ִמי  יִקי ִמי ָיִריב ִאּתִ י לֹא ֵאבֹוׁש: )ח( ָקרֹוב ַמְצּדִ ִמיׁש ָוֵאַדע ּכִ ַחּלָ ּכַ

ם  ּלָ ּכֻ יֵעִני ֵהן  ׁש ֵאָלי: )ט( ֵהן ֲאדָֹני ְיהָֹוה ַיֲעָזר ִלי ִמי הּוא ַיְרׁשִ ִיּגַ ִטי  ּפָ ַבַעל ִמׁשְ

ר ָהַלְך  קֹול ַעְבּדֹו ֲאׁשֶ ּבְ ְיהָֹוה ׁשֵֹמַע  ְיֵרא  ִיְבלּו ָעׁש יֹאְכֵלם: )י( ִמי ָבֶכם  ֶגד  ּבֶ ּכַ

ֶכם קְֹדֵחי  ּלְ ּכֻ ֵהן  אלָֹהיו: )יא(  ּבֵ ֵען  ָ ְוִיּשׁ ְיהָֹוה  ם  ׁשֵ ּבְ ִיְבַטח  ֹנַגּה לֹו  ְוֵאין  ִכים  ֲחׁשֵ

ם ִמָּיִדי ָהְיָתה ֹּזאת ָלֶכם  ַעְרּתֶ ֶכם ּוְבִזיקֹות ּבִ אּור ֶאׁשְ ֵאׁש ְמַאְּזֵרי ִזיקֹות ְלכּו ּבְ

בּון: ּכָ ׁשְ ְלַמֲעֵצָבה ּתִ

שני	תיאורי	‘עבד	ה’’	)בתחילת	פרק	מ”ט	א-יג	ונ’	ד-ט	ואולי	עד	יא(	תוחמים	את	תיאור	
הרעיה,	‘עניה	סוערה	לא	נוחמה’.	

ישעיהו	הוא	‘עבד	ה’’.	הוא	נאלץ	לסבול	ייסורים	וכלימה	כדי	לקיים	את	שליחותו:	ֵּגִוי	
ָנַתִּתי	ְלַמִּכים	ּוְלָחַיי	ְלֹמְרִטים	ָּפַני	ֹלא	ִהְסַּתְרִּתי	ִמְּכִלּמֹות	ָוֹרק.	ַואֹדָני	ה’	ַיֲעָזר	ִלי	ַעל	ֵּכן	ֹלא	
ִנְכָלְמִּתי	ַעל	ֵּכן	ַׂשְמִּתי	ָפַני	ַּכַחָּלִמיׁש	ָוֵאַדע	ִּכי	ֹלא	ֵאבֹוׁש	)ו-ז(.	הוא	קיבל	את	ייסוריו	כחלק	
משליחותו	ותפקידו,	ולא	עלה	על	דעתו	שה’	רחק	ממנו.	על	כן	הוא	עצמו	דוגמא	נגד	
)יד(.	אילו	היה	העם	מקבל	את	דברי	 ְׁשֵכָחִני	 ַואֹדָני	 ֲעָזַבִני	ה’	 ִצּיֹון	 ַוֹּתאֶמר	 טענת	העם:	
הנביא	באהבה	היה	בשל	לגאולה,	אך	במצבו	הבוסרי	הוא	לועג	לדבריו	ומזלזל	בהם,	

ובכך	מעמיק	את	הבעיה.	

הוא	 שדי.	 במלכות	 עולם	 לתקן	 בישראל,	 הנביא	 כתפקיד	 בעולם	 ישראל	 עם	 תפקיד	
הן	אינן	ממהרות	לקבל	את	המופת	המוסרי	 פונה	אל	אומות	העולם,	דא	עקא	שאף	
הזה,	ומתנכלות	לו.	על	העם	להבין	את	תכלית	ייסוריו,	וכאשר	יקבלו	משמעות,	ישיגו	

את	מטרתם	ויתמתקו.

ַהִּביטּו	ֶאל	ַאְבָרָהם	ֲאִביֶכם.	5

ם  ְבּתֶ ֻחּצַ ֶאל צּור  יטּו  ַהּבִ ְיהָֹוה  י  ְמַבְקׁשֵ ֶצֶדק  רְֹדֵפי  ֵאַלי  ְמעּו  ׁשִ )א(  פרק נ"א 

חֹוֶלְלֶכם  ָרה ּתְ יטּו ֶאל ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ְוֶאל ׂשָ ם: )ב( ַהּבִ ְרּתֶ ֶבת ּבֹור ֻנּקַ ְוֶאל ַמּקֶ

ל ָחְרבֶֹתיָה  י ִנַחם ְיהָֹוה ִצּיֹון ִנַחם ּכָ הּו: )ג( ּכִ י ֶאָחד ְקָראִתיו ַוֲאָבְרֵכהּו ְוַאְרּבֵ ּכִ

ֵצא ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול  ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ ַגן ְיהָֹוה ׂשָ ֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ּכְ ָרּה ּכְ ם ִמְדּבָ ַוָּיׂשֶ

ִזְמָרה:

שלוש	פעמים	פונה	הנביא	אל	העם	ומבקש	ממנו	להקשיב	ולשמוע.	הוא	מעלה	שלוש	
טענות	שהועלו	ונטענו	כלפי	הגאולה,	ומשיב	עליהן80:

א.	ִׁשְמעּו	ֵאַלי	ֹרְדֵפי	ֶצֶדק	ְמַבְקֵׁשי	ה’	)נ”א	א(.	הטיעון:	הגלות	מיעטה	את	ישראל	ודלדלה	
אותם,	כיצד	אפוא	יזכו	לגאולה,	ומי	ישא	אותה	על	גבו?	התשובה:	ַהִּביטּו	ֶאל	ַאְבָרָהם	
ֲאִביֶכם	ְוֶאל	ָׂשָרה	ְּתחֹוֶלְלֶכם	ִּכי	ֶאָחד	ְקָראִתיו	ַוֲאָבְרֵכהּו	ְוַאְרֵּבהּו.	גולי	יהודה	מיואשים	כי	
הם	מעטים	ועריריים,	עליהם	לפנות	אל	כור	מחצבתם,	אל	אברהם	ושרה.	הם	היו	זוג	
יחיד	וערירי,	ונעשו	באופן	פלאי	לגוי	גדול.	גם	מן	הגולים	המוכים	יכולה	האומה	לצמוח,	

ולהיבנות	מחדש.

ב.	ַהְקִׁשיבּו	ֵאַלי	ַעִּמי	ּוְלאּוִּמי	ֵאַלי	ַהֲאִזינּו	)ד(.	הטיעון:	מה	ישתנה	בעתיד,	שיביא	לפתע	
לרצון	האלוהי	לגאול?	התשובה:	ָׁשַמִים	ֶּכָעָׁשן	ִנְמָלחּו	ְוָהָאֶרץ	ַּכֶּבֶגד	ִּתְבֶלה	ְוֹיְׁשֶביָה	ְּכמֹו	
ֵכן	ְימּותּון,	ִויׁשּוָעִתי	ְלעֹוָלם	ִּתְהֶיה	ְוִצְדָקִתי	ֹלא	ֵתָחת	)ו(.	הגאולה	היא	הכרח	גמור	ליקום,	

חוק	בל	יעבור,	יותר	מחוקי	הטבע,	השמים	והארץ.

ג.	ִׁשְמעּו	ֵאַלי	ֹיְדֵעי	ֶצֶדק	ַעם	ּתֹוָרִתי	ְבִלָּבם	)ז(.	הטיעון:	עוצמת	הגויים.	התשובה:		ִּכי	ַכֶּבֶגד	
ְוִצְדָקִתי	ְלעֹוָלם	ִּתְהֶיה	ִויׁשּוָעִתי	ְלדֹור	ּדֹוִרים	)ח(.	גדולת	 ֹיאְכֵלם	ָעׁש	ְוַכֶּצֶמר	ֹיאְכֵלם	ָסס	
הגויים	היא	מצג	שווא	ואשלייה,	המארג	הגדול	שלהם	יקרוס	ברגע	אחד,	כדרך	שהעש	

העלוב	מחורר	את	הצמר.	

הנביא	פונה	אל	מבקשי	ה’	ואומר	בלשון	ציווי:	הביטו,	הסתכלו,	התבוננו:	ַהִּביטּו	ֶאל	צּור	
ֻחַּצְבֶּתם	ְוֶאל	ַמֶּקֶבת	ּבֹור	ֻנַּקְרתֶּם.	ַהִּביטּו	ֶאל	ַאְבָרָהם	ֲאִביֶכם.	צריכים	להביט	אל	שורשי	

האומה,	אל	אברהם.

‘צור’	הוא	המקור,	סלע	היסוד	שממנו	נחצבים	אבני	התשתית.	ולכן	הוא	נעשה	בהשאלה	
כינוי	לבורא,	אך	גם	לאברהם81:	

“הוא	-	שם	אבן	קשה,	כחלמיש,	“חרבות	צורים”;	והוא	-	שם	המקור	אשר	יחצבו	

על	פי	אברבנאל,	משמיע	ישועה	מבשר	טוב	השלישי,	י' 	80
הכתוב	קושר	גם	את	משה	רבנו	אל	הצור,	הוא	זכה	לגילוי	שכינה	בנקרת	הצור,	והוציא	מים	מן	הצור. 	81
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הענין	 מזה	 הושאל	 כן	 ואחר	 ֻחַּצְבֶּתם”.	 צּור	 ֶאל	 “ַהִּביטּו	 המקורים,	 אבני	 ממנו	
ַאְבָרָהם	 ֶאל	 “ַהִּביטּו	 אמר:	 ולזה	 והתחלתו.	 דבר	 כל	 לשורש	 השם	 זה	 האחרון	
ֲאִביֶכם	וכו’”	-	כאילו	באר,	שהצור	ש’חוצבתם’	ממנו	הוא	‘אברהם	אביכם’,	על	
כן	לכו	בדרכיו	והאמינו	בתורתו	והתנהגו	במדותיו,	כי	טבע	המקור	ראוי	שיהיה	

נמצא	במה	שיחצב	ממנו.

והסיבה	 ההתחלה	 הוא	 כי	 ‘צור’,	 ית’,	 האלוה	 נקרא	 האחרון,	 הענין	 זה	 ולפי	
הפועלת	לכל	אשר	זולתו,	ונאמר,	“הצור	תמים	פעלו”,	“צור	ילדך	תשי”,	“צורם	
מכרם”,	“ואין	צור	כאלוהינו”82,	“צור	עולמים”.	‘ונצבת	על	הצור”	-	השען	ועמוד	

על	התבוננות	היותו	ית’	התחלה,	שהוא	המבוא	אשר	הגיע	ממנו	אליו”83.

וללכת	 וקרוביו	 משפחתו	 את	 לעזוב	 הראשון	 הציווי	 ומופת.	 דוגמה	 משמש	 אברהם	
אל	ארץ	כנען,	אינו	רק	פרידה	גיאוגרפית	אלא	פרידה	רוחנית.	מאז	נותר	אברהם	יחיד	
ובודד,	ללא	קרוב	וגואל:	ֶאָחד	ָהָיה	ַאְבָרָהם84.	הוא	עזב	את	תרח	ואמונתו,	נלחם	בעובדי	

פסילים,	ונשאר	איתן	בדעתו	חזק	כצור,	נגד	כל	העולם:	

“היה	העולם	הולך	ומתגלגל	עד	שנולד	עמודו	של	עולם	והוא	אברהם	אבינו.	כיון	
שנגמל	איתן	זה	התחיל	לשוטט	בדעתו	והוא	קטן,	והתחיל	לחשוב	ביום	ובלילה,	
והיה	תמיה:	היאך	אפשר	שיהיה	הגלגל	הזה	נוהג	תמיד	ולא	יהיה	לו	מנהיג,	ומי	
יסבב	אותו,	כי	אי	אפשר	שיסבב	את	עצמו?	ולא	היה	לו	מלמד	ולא	מודיע	דבר,	
וכל	העם	 ואמו	 ואביו	 כוכבים	הטפשים.	 בין	עובדי	 אלא	מושקע	באור	כשדים	
ומבין	עד	שהשיג	דרך	האמת,	 ולבו	משוטט	 והוא	עובד	עמהם,	 כוכבים	 עובדי	
והבין	קו	הצדק	מתבונתו	הנכונה,	וידע	שיש	שם	אלוה	אחד	והוא	מנהיג	הגלגל	
והוא	ברא	הכל	ואין	בכל	הנמצא	אלוה	חוץ	ממנו.	וידע	שכל	העולם	טועים	ודבר	
שגרם	להם	לטעות	זה	שעובדים	את	הכוכבים	ואת	הצורות	עד	שאבד	האמת	
וידע	התחיל	 כיון	שהכיר	 בוראו.	 ובן	ארבעים	שנה	הכיר	אברהם	את	 מדעתם.	
להשיב	תשובות	על	בני	אור	כשדים	ולערוך	דין	עמהם	ולומר	שאין	זו	דרך	האמת	
שאתם	הולכים	בה,	ושיבר	הצלמים	והתחיל	להודיע	לעם	שאין	ראוי	לעבוד	אלא	
לאלוה	העולם,	ולו	ראוי	להשתחוות	ולהקריב	ולנסך	כדי	שיכירוהו	כל	הברואים	
הבאים.	וראוי	לאבד	ולשבר	כל	הצורות	כדי	שלא	יטעו	בהן	כל	העם,	כמו	אלו	
שהם	מדמים	שאין	שם	אלוה	אלא	אלו.	כיון	שגבר	עליהם	בראיותיו	בקש	המלך	
להורגו	ונעשה	לו	נס	ויצא	לחרן,	והתחיל	לעמוד	ולקרוא	בקול	גדול	לכל	העולם	
ולהודיעם	שיש	שם	אלוה	אחד	לכל	העולם	ולו	ראוי	לעבוד.	והיה	מהלך	וקורא	
ומקבץ	העם	מעיר	לעיר	ומממלכה	לממלכה	עד	שהגיע	לארץ	כנען,	והוא	קורא,	

ככינוי	 כלל	 בדרך	 שונות,	 בהטיות	 צו"ר	 השורש	 מופיע	 האזינו	 בשירת	 פעמים	 שבע	 ל"ב.	 דברים	 	82
לבורא,	זו	אפוא	מילה	מנחה.

מורה	נבוכים	ח"א	ט"ז. 	83
יחזקאל	ל"ג	כד. 	84

שנאמר:	ויקרא	שם	בשם	ה’	אל	עולם.	וכיון	שהיו	העם	מתקבצין	אליו	ושואלין	
לו	על	דבריו	היה	מודיע	לכל	אחד	ואחד	כפי	דעתו	עד	שיחזירהו	לדרך	האמת	
עד	שנתקבצו	אליו	אלפים	ורבבות	והם	אנשי	בית	אברהם,	ושתל	בלבם	העיקר	

הגדול	הזה,	וחבר	בו	ספרים	והודיעו	ליצחק	בנו”85.

כל	יהודי	יש	בו	משהו	משל	אברהם,	גורלו	וייעודו,	וממנו	עליו	ללמוד	כיצד	להישאר	
נאמן	לעצמו:

“כל	הרוצה	להיכנס	בעבודת	השם	באמת,	אי-אפשר	לו	להיכנס	כי-אם	על-ידי	
שיחשוב,	שאין	בעולם	כי-אם	הוא	לבדו	יחידי	בעולם.	ולא	יסתכל	על	שום	אדם	
המונעו,	כגון:	אביו	ואמו	או	חותנו	ואישתו	ובניו	וכיוצא	בהם,	או	המניעות	שיש	
שלא	 וצריך	 האמת.	 דרך	 מן	 ומונעים	 ומסיתים	 המלעיגים	 העולם	 בני	 משאר	

יחוש	ולא	יסתכל	עליהם	כלל	רק	יהיה	בבחינת:	‘אחד	היה	אברהם’86.

ואכזבה.	 כישלון	 פי	שנחל	 על	 לדרכו	אף	 נאמן	 ונשאר	 בדידות,	 גזר	על	עצמו	 אברהם	
הובטחו	לו	הבטחות	נשגבות	ביחס	לעם	ולארץ,	דבר	מזה	לא	קרה,	ואף	על	פי	כן	זה	לא	

פגם	באמונתו:	

“אמר	לו	הקדוש	ברוך	הוא	)למשה(:	חבל	על	דאבדין	ולא	משתכחין,	הרי	כמה	
פעמים	נגליתי	על	אברהם	יצחק	ויעקב	באל	שדי	ולא	הרהרו	על	מדותי,	ולא	
אמרו	לי	מה	שמך.	אמרתי	לאברהם:	קום	התהלך	בארץ	לארכה	ולרחבה	כי	לך	
אתננה,	בקש	מקום	לקבור	את	שרה	ולא	מצא,	עד	שקנה	בארבע	מאות	שקל	

כסף,	ולא	הרהר	על	מדותי”87.	

אברהם	לא	פקפק	בהבטחות	שניתנו	לו,	כי	לא	ראה	את	עצמו	במרכז	העניין,	אלא	את	
השכינה:

גלות	 צער	 על	 למאוד	 עד	 נצטער	 הגלות,	 כובד	 אבינו	 אברהם	 ראה	 “כאשר	
השכינה”88.	

אלא	שתכני	הגאולה	הולכים	ומבשילים	בעולם	הרוח	כבר	עתה,	ושם	השפעתם	מיידית.	
מי	שמצטער	בצער	השכינה	ולא	על	עצמו,	מי	שסולם	ערכיו	כה	רוחני	וכה	גבוה,	כבר	
נמצא	שם,	והוא	זוכה	מיד	לגאולה,	גם	כאשר	למראית	עין	עוד	לא	קרה	דבר.	הדברים	

יתגשמו	לבסוף	גם	במציאות,	הגאולה	תצמח	ותופיע,	אבל	דחיפותה	כבר	פחתה:	

“ולזה	הראה	לו	הש”י	תיכף	הגאולה	אשר	יהיה	באחרית	הימים.	כמ”ש	לזרעך	

רמב"ם	עבודת	כוכבים	א'	ב-ג. 	85
לקוטי	מוהר"ן	תניינא,	הקדמה. 	86

סנהדרין	קי"א	א. 	87
תפארת	שלמה	על	התורה,	חיי	שרה. 	88
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בסוף,	 יקוים	 זה	 ישראל	 ארץ	 את	 לך	 לתת	 הבטחתי	 עיקר	 כל	 פי’	 וגו’89,	 נתתי	
כאשר	יהיה	הגאולה	שלימה.	וזה	פירוש:	עקב	אשר	שמע	אברהם	בקולי	וגו’90...	
בעוקבא	דמשיחא	אז	תשמעו	ותבינו	כי	יקוים	כל	ההבטחות	והישועות.	וישמור	
אברהם	 שעשה	 ומצות	 התורה	 כל	 פירוש:	 ותורותי.	 חקותי	 מצותי,	 משמרתי,	
אבינו	היה	הכל	בבחינה	זו,	לאוקמי	שכינתא	מעפרא,	ואז	יזכה	לראות	שמחת	
ֶצֶדק	 ֹרְדֵפי	 ֵאַלי	 ִׁשְמעּו	 הפסוק:	 פי’	 וזה	 בימינו.	 במהרה	 ובסוף	 בעקב	 הבורא	
ְמַבְקֵׁשי	ה’	ַהִּביטּו	ֶאל	צּור	ֻחַּצְבֶּתם	ְוֶאל	ַמֶּקֶבת	ּבֹור	ֻנַּקְרֶּתם	וגו’,	ִּכי	ֶאָחד	ְקָראִתיו	
הללו.	 הפסוקים	 סמיכת	 ָחְרֹבֶתיָה.	 ָּכל	 ִנַחם	 ִצּיֹון	 ה’	 ִנַחם	 ִּכי	 ְוַאְרֵּבהּו,	 ַוֲאָבְרֵכהּו	
שהיה	הנביא	מוכיח	אותם	מדוע	אינכם	שמים	על	לבבכם	לצער	גלות	השכינה.	
הגלות,	 כובד	 ראה	 אשר	 הראשון	 היה	 ֲאִביֶכם.	 ַאְבָרָהם	 ֶאל	 ַהִּביטּו	 שאמר:	 וזה	
ונצטער	למאד,	לכן	זכה	לראות	תיכף	בנחמתה,	כמ”ש:	ִּכי	ִנַחם	ה’	ִצּיֹון	וגו’.	וזה	
ורואה	תיכף	בנחמתה91.	כמו	שאמר:	 זוכה	 ירושלים	 על	 כל	המתאבל	 שאמר:	

עמו	אנכי	בצרה	וגו’92	אורך	ימים	אשביעהו,	ואראהו	תיכף	בישועתי93.	

הנביא	עוסק	בגאולת	העם,	גם	בגאולת	הארץ.	ציון	תינחם,	והארץ	תיגאל	ותפרח	כגן	
אל	 יחזור	 והאדם	 האנושית,	 ההיסטוריה	 מעגל	 יושלם	 הגאולה	 בעת	 הקדמוני.	 העדן	
ְוַעְרָבָתּה	ְּכַגן	ה’	 ַוָּיֶׂשם	ִמְדָּבָרּה	ְּכֵעֶדן	 גן	העדן	האבוד:	“ִּכי	ִנַחם	ה’	ִצּיֹון	ִנַחם	ָּכל	ָחְרֹבֶתיָה	
ָׂשׂשֹון	ְוִׂשְמָחה	ִיָּמֵצא	ָבּה	ּתֹוָדה	ְוקֹול	ִזְמָרה"	)נ”א	ג(94.	גן	העדן	אינו	עידן	נשכח	בפרה-

היסטוריה,	אלא	מסורת	מכוננת,	סיפור	העובר	מראשית	ועד	אחרית,	וקובע	את	ייעוד	
האדם	)ראה	לעיל	בפרקים	מ’	מ”ב(.	האדם	נברא	אל	תוך	גן	העדן,	לתוך	עולם	אלוהי	
כל	 מכוונים	 ומאז	 הגן,	 מן	 וגורש	 חטא	 הוא	 מלאים.	 חיים	 כינון	 המאפשר	 מושלם,	
גלגוליו	במהלך	ההיסטוריה	לחזור	אל	הגן	האבוד.	גאולת	ישראל	היא	שיבה	אל	הסדר	
)י”א(.	הגאולה	נכרכת	כאן	במפורש	עם	 וההרמוניה	הראשוניים,	אל	השלום	העולמי	
החזרה	אל	גן	העדן,	והנביאים	ממשיכים	רעיון	זה:	“ְוָאְמרּו	ָהָאֶרץ	ַהֵּלזּו	ַהְּנַׁשָּמה	ָהְיָתה	
הנהר	 בתיאור	 ושוב	 ָיָׁשבּו”95.	 ְּבצּורֹות	 ְוַהֶּנֱהָרסֹות	 ְוַהְנַׁשּמֹות	 ֶהֳחֵרבֹות	 ְוֶהָעִרים	 ֵעֶדן	 ְּכַגן	
ִמֶּזה	 ְׂשָפתֹו	 ַעל	 ַיֲעֶלה	 ַהַּנַחל	 “ְוַעל	 המופלא	שיצא	בעתיד,	לא	מעדן	אלא	מן	המקדש.	
ּוִמֶּזה	ָּכל	ֵעץ	ַמֲאָכל	ֹלא	ִיּבֹול	ָעֵלהּו	ְוֹלא	ִיֹּתם	ִּפְריֹו	ָלֳחָדָׁשיו	ְיַבֵּכר	ִּכי	ֵמיָמיו	ִמן	ַהִּמְקָּדׁש	ֵהָּמה	

יֹוְצִאים	ְוָהָיה	ִפְריֹו	ְלַמֲאָכל	ְוָעֵלהּו	ִלְתרּוָפה”96.	

בראשית	ט"ו	יח. 	89
בראשית	כ"ו	ה. 	90

בבא	בתרא	ס'	ב. 	91
תהלים	צ"א	טז. 	92

תפארת	שלמה,	חיי	שרה. 	93
וכן	שם	נ"ח	יא,	וס"א	יא.	אולי	זו	גם	משמעותו	של	תיאור	שפע	העצים	והארזים	העתידי:	ֶאֵּתן	ַּבִּמְדָּבר	 	94
ֶאֶרז	ִׁשָּטה	ַוֲהַדס	ְוֵעץ	ָׁשֶמן	ָאִׂשים	ָּבֲעָרָבה	ְּברֹוׁש	ִּתְדָהר	ּוְתַאּׁשּור	ַיְחָּדו,	ישעיהו	מ"א	יט.	וירמיהו	ל"א	יא.

יחזקאל	ל"ו	לה. 	95
יחזקאל	מ"ז	יב. 	96

תֹוָרה	ֵמִאִּתי	ֵתֵצא	.	6

ִטי  ּפָ ּוִמׁשְ ֵתֵצא  י  ֵמִאּתִ תֹוָרה  י  ּכִ ַהֲאִזינּו  ֵאַלי  י  ּוְלאּוּמִ י  ַעּמִ ֵאַלי  יבּו  ַהְקׁשִ )ד( 

ּפֹטּו ֵאַלי ִאִּיים  ים ִיׁשְ ִעי ּוְזרַֹעי ַעּמִ יַע: )ה( ָקרֹוב ִצְדִקי ָיָצא ִיׁשְ ים ַאְרּגִ ְלאֹור ַעּמִ

י  ַחת ּכִ יטּו ֶאל ָהָאֶרץ ִמּתַ ַמִים ֵעיֵניֶכם ְוַהּבִ ָ אּו ַלּשׁ ְיַקּוּו ְוֶאל ְזרִֹעי ְיַיֵחלּון: )ו( ׂשְ

ִויׁשּוָעִתי  ְימּותּון  ֵכן  מֹו  ּכְ ֶביָה  ְויֹׁשְ ְבֶלה  ּתִ ֶגד  ּבֶ ּכַ ְוָהָאֶרץ  ִנְמָלחּו  ן  ָעׁשָ ּכֶ ַמִים  ׁשָ

ְהֶיה ְוִצְדָקִתי לֹא ֵתָחת: ְלעֹוָלם ּתִ

תוכנה	של	גאולת	ישראל	הוא	השלמות	המוסרית	הרוחנית,	התורה	והמשפט:	ַהְקִׁשיבּו	
)ד(.	 ַאְרִּגיַע	 ַעִּמים	 ְלאֹור	 ּוִמְׁשָּפִטי	 ֵתֵצא	 ֵמִאִּתי	 תֹוָרה	 ִּכי	 ַהֲאִזינּו,	 ֵאַלי	 ּוְלאּוִּמי	 ַעִּמי	 ֵאַלי	
בנבואת	 בדומה	לאמור	 כל	העמים.	 אל	 ובאמצעותו	תצא	 ישראל,	 לעם	 תגיע	 התורה	
אחרית	הימים:	ְוָהְלכּו	ַעִּמים	ַרִּבים	ְוָאְמרּו	ְלכּו	ְוַנֲעֶלה	ֶאל	ַהר	ה’	ֶאל	ֵּבית	ֱאֹלֵהי	ַיֲעֹקב	ְוֹיֵרנּו	
ם.	ְוָׁשַפט	ֵּבין	ַהּגֹוִים	ְוהֹוִכיַח	 ִמְּדָרָכיו	ְוֵנְלָכה	ְּבֹאְרֹחָתיו	ִּכי	ִמִּצּיֹון	ֵּתֵצא	תֹוָרה	ּוְדַבר	ה’	ִמירּוָׁשלִָ

ְלַעִּמים	ַרִּבים	)ב’	ג-ד(.	התורה	יוצאת	מציון	אל	כל	העמים,	ומשפט	ה’	ייעשה	בעולם.	

חכמים	היטו	את	הדברים	מן	החוץ	פנימה,	מן	העמים	אל	תוך	ישראל.	לעתיד	לבוא	
ייפתחו	לא	רק	אוזני	העמים	לשמוע	את	התורה,	אלא	גם	עיני	ישראל	ייפתחו	ואוזניו	
ישמעו	דבר	חדש.	יתגלו	להם	בתורה	דברים	חדשים,	ותתגלה	לעיניהם	‘תורה	חדשה’:	

חדוש	 ֵתֵצא,	 ֵמִאִּתי	 חדשה	 תֹוָרה	 ִּכי	 הקב”ה,	 אמר	 כהנא:	 בר	 אבין	 רבי	 “אמר	
הקב"ה	 עתיד	 אריסטוון	 יצחק:	 רבי	 בשם	 ברכיה	 רבי	 אמר	 תצא.	 מאתי	 תורה	
לעשות	לעבדיו	הצדיקים	לעתיד	לבא,	וכל	מי	שלא	אכל	נבלות	בעולם	הזה	זוכה	
לראותו	לעוה”ב.	הה”ד:	וחלב	נבלה	וחלב	טריפה	יעשה	לכל	מלאכה	ואכול	לא	

תאכלוהו97,	בשביל	שתאכלו	ממנו	לעתיד	לבוא”98.	

ע”י	 ליתן	 שעתיד	 חדשה	 תורה	 ודורש	 יושב	 “והקב”ה	 יתן”99.	 חדשה	 דת	 “כתב	
משיח”100.

ויקרא	ז'. 	97
ויקרא	רבה	י"ג	ג'. 	98

יוצר	לפרשת	החודש,	ד"ה	הוא. 	99
100	תנא	דבי	אליהו	זוטא	כ'.
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	פרק	נ"אד.	בשורת	הגאולה

האם	פירושו	של	דבר	שהמצוות	בטלות	לעתיד	לבוא101,	החגים	יתבטלו102? 

ושוללת	 נצחיותה,	 את	 מחייבת	 וזו	 השמים,	 	 מן	 התורה	 בנתינת	 מאמינים	 אנו	 והרי	
אפשרות	של	שינוי103:	

מעקרי	האמונה	ש”זאת	התורה	לא	תהא	מוחלפת”104.	

“התורה	הזאת	חוקיה	ומשפטיה	לעולם	ולעולמי	עולמים,	ואין	מוסיפין	עליהן	
ולא	גורעין	מהן”105.

אולם	החידוש	אינו	תורה	אחרת,	משום	שהכול	כבר	כלול	בתורה	השמיימית:	

“אפילו	מה	שתלמיד	ותיק	עתיד	להורות	לפני	רבו	כבר	נאמר	למשה	בסיני.	מה	
טעם?	יש	דבר	שיאמר	אדם:	ראה	זה	חדש	הוא	וגו’,	משיבו	חבירו	ואומר	לו:	כבר	

היה	לעולמים”106.

שינוי	המציאות	והשלמתה	לעתיד	לבוא,	יביאו	להתחדשות	בלימוד	התורה	ולהעמקת	

לנו".	 להחזירו	 הקב"ה	 שעתיד	 חזיר	 שמו	 נקרא	 "למה	 האומר:	 במדרש	 לדבר	 דוגמא	 ב.	 ס"א	 101	נדה	
גירסה	זו	מציגה	עיקרון	של	תיקון	כללי	שבעתיד	ישתנו	פני	המצוות,	הביאה	רבנו	בחיי	)ויקרא	י"א	ד'	
"מדרש	תנחומא,	תנחומא	ישן	שמיני	יד(,	ודחאה:	"יש	נוסחאות	שכתוב,	עתיד	הקב"ה	להחזירו	לנו,	
וההמון	מבינים	שהחזיר	יהיה	טהור	לישראל,	אבל	ביאור	הענין	על	הכח	שלו	שהוא	מצר	לישראל,	
ולעתיד	ישוב	עם	שאר	כל	הכוחות	לעזור	ולתמוך	לישראל	כי	ירבה	השלום	בעולם,	שנאמר	)י"א	ו(	
וגר	זאב	עם	כבש	וגו',	וכתיב	)שם	ט(	לא	ירעו	ולא	ישחיתו	בכל	הר	קדשי".	כלומר,	יש	להבין	את	
הדברים	באופן	רוחני	ומופשט.	התרגום	מתרגם	התנין	הוא	פרעה,	והבהמות	סנחריב	מלך	אשור,	
מדובר	פה	אפוא	במשל	למעצמות	הגדולות,	ואלה	המאיימות	על	העולם	ישמידו	זו	את	זו	ובשרן	
מן	התפיסה	האחדותית	 דבר	את	הקודש.	כחלק	 בסופו	של	 ישרת	 כוחם	 ידי	הצדיקים,	 על	 ייאכל	

הכוללת	"יוצר	אור	ובורא	חושך	עושה	שלום	ובורא	רע".	

אור	החיים	סייג	את	הדברים	וכתב	שהמצוות	לא	תתבטלנה,	אלא	החזיר	ישתנה	לעתיד	לבוא	ויעלה	 	
גרה,	לפיכך	יהא	מותר:	והוא	גרה	לא	יגר,	פירוש	תנאי	הוא	הדבר,	כל	זמן	שהוא	לא	יגר,	אבל	לעתיד	

לבא	יעלה	גרה,	ויחזור	להיות	מותר,	ולא	שישאר	בלא	גרה	ויותר	כי	תורה	לא	תשונה".
102	ילקוט	שמעוני,	תהלים	נ"ו.

103	ספר	העיקרים	עסק	בכך	בהרחבה,	והבהיר	שעיקר	זה	אינו	מבטל	לחלוטין	אפשרות	של	שינוי	אם	
ישתנו	המצבים:	א.	"הכתוב	לא	יזהיר	אלא	שאנחנו	לא	נוסיף	ולא	נגרע	מדעתנו	על	המצות,	אבל	מה	
המונע	שלא	יהיה	הוא	יתברך	מוסיף	או	גורע	כשתגזור	חכמתו	יתברך"	)העיקרים	ח"ג	י"ד(.	ב.	"אפשר	
שישתנה	כפי	הכנת	המקבלים.	כי	המזון	השוה	אל	הילד	הוא	החלב	והשוה	אל	הבחור	הוא	הלחם	
והבשר	והיין,	וכן	ישתנו	המצות	האלהיות	בהשתנות	הזמנים.	כמו	שנשתנה	אסור	הבשר	שנאסר	
לאדם	והותר	לנח	ובניו	מפני	קלקלול	הדעות	שנארע	לקין	ולתולדותיו".	והרי	הנביא	מוסיף	ואומר	
שגם	הארץ	תתחדש	ותשתנה:	ִּכי	ִהְנִני	בֹוֵרא	ָׁשַמִים	ֲחָדִׁשים	ָוָאֶרץ	ֲחָדָׁשה,ְ	ֹלא	ִתָּזַכְרָנה	ָהִראֹׁשנֹות	ְוֹלא	

ַתֲעֶליָנה	ַעל	ֵלב	)ס"ה(.
י"ג	עיקרים. 	104

105	רמב"ם	מלכים	י"א	ג',	פירוש	המשנה	הקדמה	לפ'	חלק,	היסוד	התשיעי.
ירושלמי	פאה	ב'	ד'. 	106

ועמוקים	שלה107,	 רבדים	חדשים	 יתגלו	 יתבררו	הספיקות,	 היכולת	להשיגה.	ממילא	
וייחשפו	סודותיה	הטמירים	והנעלמים108.	עד	כדי	האמירה:	

“תורה	שאדם	למד	בעוה”ז,	הבל	היא	לפני	תורתו	של	משיח”109.	

תפיסה	זו	של	ה’לעתיד	לבוא’	קובעת	גם	לגבי	לימוד	התורה	בהווה.	התורה	אלוהית,	
האדם	לא	ממציא	משהו	ממוחו	הקודח,	אלא	מעביר	את	מסורת	הקדמונים	מדור	לדור.	
ואף	על	פי	כן	התורה	אינה	מסמך	ישן	ועתיק,	אלא	אמירה	אלוהית	עכשווית	וחדשה110:	

סופנה	 אדם	 שאין	 ישנה	 כדיוטגמא	 בעיניך	 יהו	 שלא	 היום.	 מצוך	 אנכי	 “אשר	
כחדשה	שהכל	רצים	לקראתה”111.	

“בכל	יום	יהיו	בעיניך	חדשים	כאילו	בו	ביום	נצטוית	עליהם”112.

על	כן	החידוש	בדברי	תורה	הוא	יסוד	גדול	בלימוד113:	

“דע	כי	רשות	לנו	נתונה	לפרש	משמעות	הכתובים	בנתיבות	העיון	ויישוב	הדעת	
הגם	שקדמונו	ראשונים	ויישבו	באופן	אחר,	כי	שבעים	פנים	לתורה,	ואין	אנו	
מוזהרים	שלא	לנטות	מדברי	הראשונים	אלא	בפירושים	שישתנה	הדין	לפיהן,	
ולזה	תמצא	שהאמוראים	אין	כח	בהם	לחלוק	על	התנאים	במשפטי	ה’,	אבל	
ביישוב	הכתובים	ובמשמעות	מצינו	להם	בכמה	מקומות	שיפרשו	באופן	אחר”.	

של	 למעורבותו	 האמיתי	 הביטוי	 שהוא	 אלא	 ומותר,	 אפשרי	 שהחידוש	 בלבד	 זו	 לא	
הלומד,	בלעדי	החידוש	אין	זה	לימוד	אלא	דקלום	בלבד:	

	קדושת	לוי,	לקוטים:	בית	שמאי	היו	מדת	הדין,	ובית	הלל	היו	מדת	הרחמים,	ומחמת	זה	תמיד	הלכה	 	107
כבית	הלל,	כי	ראו	חכמינו	ז"ל	שהעולם	צריך	למדת	החסד	לזאת	קבעו	הלכה	כבית	הלל	כדי	להתנהג	
העולם	במדת	החסד.	ונמצא	לפי	זה	בביאת	הגואל	במהרה	בימינו	יתגלה	מדת	בית	שמאי,	כי	אז	אין	
צריך	העולם	למדת	החסד	והדין	יתהפך	לרחמים	ויהיה	פסק	הלכה	כבית	שמאי.	וזהו	תורה	חדשה	
מאתי	תצא,	ולכאורה	קשה	האיך	שייך	לומר	על	התורה	מלת	חדשה,	כי	אין	השתנות	בתורה?	ולפי	
דברינו	יתכן,	כי	זה	אין	דבר	חדש	ממש,	כי	דברי	בית	שמאי	כתובים	בתורה	שבעל	פה	עתה,	אך	הפסק	
הלכה	יהיה	כבית	שמאי,	כי	העיקר	כמו	שהאדם	צריך	להתנהג	באיזה	מדה	כן	הפסק	הלכה	גם	כן	
בזה	המדה.	ונמצא	שהעיקר	תלוי	בבני	ישראל	כמו	שאנו	פסקינן	הכא	כן	הקדוש	ברוך	הוא	כביכול	

מתנהג	בזה	המדה	עם	בריותיו.
	עתיד	לבא	לצדיקים	האור	על	ידי	שדורשים	את	הש"י	על	ידי	התורה,	וזהו	שאמרו:	לעתיד	לבא	תורה	 	108
חדשה	מאתי	תצא.	וקשה	הא	לא	יחליף	האל	ולא	ימיר	דתו?	אלא	שיפרש	הסודות	שבה,	ושדיבר	
הכל	מן	שמות	הש"י	ומבנין	עולמות	העליונים	)בעל	שם	טוב	על	התורה	בראשית(.	וכן	יעב"ץ,	סידור	

בית	יעקב	ד"ה	דת	חדשה:	הפשט	שיתגלה	טעמי	התורה	וחידושים	שנעלמה	עתה.
109		קהלת	רבה	י"א	ז'.

	אור	החיים	תחילת	בראשית. 	110
111		ספרי	ואתחנן	ח'.

	רש"י	דברים	כ"ו	טז. 	112
	ראה	להלן	'לא	ימושו	מפיך'. 	113
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“וממתנה	נחליאל.	דרשו	שם	כיון	שניתן	לו	במתנה	נחלו	אל.	פירוש	כדאיתא114,	
אמר	רבא,	דתחלה	נקראת	על	שמו	של	הקב”ה	ולבסוף	נקראת	על	שמו,	שנאמר:	
ובתורתו	יהגה	יומם	ולילה.	והכונה	בזה	שנעשה	כמעין	המתגבר	לעשות	חדשות	

ע”י	הגיונו	ועיונו	ומשום	הכי	מיקרי	תורתו”115.	

מה	 תחלה	 אדם	 ילמוד	 לעולם	 שאמרו:	 מה	 והוא	 כו’	 מבורך	 מים	 “שתה	 וכן:	
כך	 ואחר	 מאחרים,	 שמקבל	 שבבור	 מכונסים	 למים	 שנדמה	 מרבו116,	 שקבל	
יהגה,	ואז	יזכה	לחדש	בה	חדושים	ונעשה	כמעין	המתגבר	כו’,	וזה	שנאמר	אחר	

כך:	ונוזלים	מתוך	בארך”117.

דווקא	משום	שהתורה	אלוהית,	היא	אין	סופית	ובלתי	מוגבלת.	החידוש	הוא	מהותה	
הראשונית,	הבסיסית,	של	התורה:	

“ההופעה	שבאה	לאדם,	לחוש	על	ידה	את	היצירה,	לא	כדבר	שכבר	נגמר	ונעשה,	
אלא	כדבר	שהוא	תמיד	מתהוה,	מתעלה,	מתפתח	ומתרומם,	זו	היא	שמעלה	
אותו	מתחת	השמש	למעלה	מן	השמש,	ממקום	שאין	כל	חדש,	למקום	שאין	

כל	ישן,	שהכל	מתחדש,	ששמחת	שמים	וארץ	הוה	בו,	כיום	שנבראו	בו”118.	

וזו	גם	הדרכה	מעשית	ללומד119.	

	עבודה	זרה	י"ט	א. 	114
115		העמק	דבר	במדבר	כ"א	כ.

	ברכות	ס"ג	ב.	פרי	צדיק	)עקב	יא(	השלים	את	המהלך,	במגמה	הפוכה.	האדם	הוגה	בתורה	בשכלו	 	116
ונדמה	לו	שזה	פרי	הגיונו,	והאמת	היא	שהוא	זוכה	לזה	משמים:	"אמר	הכתוב:	חיים	הם	למוצאיהם,	
דדברי	תורה	הם	גם	כן	כמו	מוצא	שלל	רב,	שהשם	יתברך	מופיע	בו	הדברי	תורה,	והוא	סובר	שמחדש	
בעצמו	בשכלו.	וזהו:	ששון	ושמחה	ימצא	בה,	תודה	וקול	זמרה,	על	פי	מה	שאמרו	בתוספתא	)פ"ג	
דפאה	הי"ג(	מעשה	באחד	ששכח	עומר	וכו'	ואמר	לבנו	צא	והקריב	עלי	פר	וכו'	אמר	לו:	אבי,	מה	
ראית	לשמוח	בשמחת	מצוה	זו	יותר	מכל	מצות?	אמר	לו:	כל	מצות	שבתורה	נתן	לנו	הקדוש	ברוך	
הוא	לדעתינו,	זו	שלא	לדעתינו	וכו'.	וכן	בא	התודה	בשביל	דבר	ששולח	השם	יתברך	לאדם	שלא	

מדעת,	וזהו:	תודה	וקול	זמרה,	דכתיב:	מזמור	לתודה	וגו'	באו	לפניו	ברננה".
	אור	תורה	–	ליקוטים. 	117

	אורות	הקודש	ח"ב	תקיז. 	118
	הן	על	ידי	הקדמונים:	"כל	מי	שגילה	לו	הקב"ה	דבר,	ואינו	כותבה	ויכול	לכתוב,	הרי	גוזל	מי	שגילה	 	119
לו,	כי	לא	גלה	לו	אלא	לכתוב,	דכתיב	)תהלים	כ"ה	יד(	סוד	ה'	ליראיו	ובריתו	להודיעם,	וכתיב	)משלי	
ה'	טז(	יפוצו	מעינותיך	חוצה,	וזה	שכתוב	)קהלת	י"ב	יד(	יביא	במשפט	על	כל	נעלם,	שגורם	שנעלם,	

אם	טוב	שגילה	לו	אם	רע,	שאינה	כותבה"	)ספר	חסידים	תק"ל(.

הן	על	ידי	האחרונים.	האדמו"ר	ר'	אברהם	מסוכצ'וב,	חתנו	של	הרבי	מקוצק	)הקדמה	לספר	אגלי	 	
טל(:"ומדי	דברי	בו,	זכור	אזכור	מה	ששמעתי	קצת	בני	אדם	טועין	מדרך	השכל	בעניין	לימוד	תורתנו	
הקדושה,	ואמרו	כי	הלומד	ומחדש	חידושים	ושמח	ומתענג	בלימודו,	אין	זה	לימוד	התורה	כל-כך	
לשמה	כמו	אם	היה	לומד	בפשיטות	שאין	לו	מהלימוד	שום	תענוג	והוא	רק	לשם	מצוה,	אבל	הלומד	
ומתענג	בלימודו	הרי	מתערב	בלימודו	גם	הנאת	עצמו.	ובאמת	זה	טעות	מפורסם.	ואדרבא,	כי	זה	
היא	עיקר	מצוות	לימוד	התורה,	להיות	שש	ושמח	ומתענג	בלימודו,	ואז	דברי	תורה	נבלעין	בדמו.	

ֲהלֹוא	ַאְּת	ִהיא	ַהַּמְחֶצֶבת	ַרַהב	.	7

ֱאנֹוׁש  ת  ֶחְרּפַ יְראּו  ּתִ ַאל  ם  ְבִלּבָ ּתֹוָרִתי  ַעם  ֶצֶדק  יְֹדֵעי  ֵאַלי  ְמעּו  ׁשִ )ז(  נ"א 

ְוִצְדָקִתי  ָסס  יֹאְכֵלם  ֶמר  ְוַכּצֶ ָעׁש  יֹאְכֵלם  ֶגד  ַכּבֶ י  ּכִ )ח(  ָחּתּו:	 ּתֵ ַאל  פָֹתם  ּדֻ ּוִמּגִ

י עֹז ְזרֹוַע ְיהָֹוה עּוִרי  ְהֶיה ִויׁשּוָעִתי ְלדֹור ּדֹוִרים: )ט( עּוִרי עּוִרי ִלְבׁשִ ְלעֹוָלם ּתִ

ין: )י(  ּנִ ְחֶצֶבת ַרַהב ְמחֹוֶלֶלת ּתַ יֵמי ֶקֶדם ּדֹורֹות עֹוָלִמים ֲהלֹוא ַאּתְ ִהיא ַהּמַ ּכִ

ֶרְך ַלֲעבֹר  ּדֶ ָים  י  ָמה ַמֲעַמּקֵ ַהּשָׂ ה  ַרּבָ הֹום  ָים ֵמי ּתְ ֲחֶרֶבת  ַהּמַ ַאּתְ ִהיא  ֲהלֹוא 

אּוִלים: ּגְ

השכינה	נקראת	לחזור	ולהרים	את	הזרוע	בה	יצרה	את	העולם	וחוללה	הכול.	הזרוע	
ִּכיֵמי	ֶקֶדם	ּדֹורֹות	 הזאת	יכולה	לשנות	את	המציאות	באחת,	ולגאול	את	ישראל:	עּוִרי	

עֹוָלִמים	)ט(.	

כך	היה	ביציאת	מצרים:	ֲהלֹוא	ַאְּת	ִהיא	ַהַּמְחֶצֶבת	ַרַהב,	כינוי	למצרים120,	ְמחֹוֶלֶלת	ַּתִּנין,	
הוא	פרעה.	כך	קרא	לו	גם	יחזקאל:	ִהְנִני	ָעֶליָך	ַּפְרֹעה	ֶמֶלְך	ִמְצַרִים	ַהַּתִּנים	ַהָּגדֹול	ָהֹרֵבץ	
ֵמי	 ָים	 ַהַּמֲחֶרֶבת	 ִהיא	 ַאְּת	 ֲהלֹוא	 סוף:	 ים	 קריעת	 את	 מזכירה	 הנבואה	 ְיֹאָריו121.	 ְּבתֹוְך	
ְּגאּוִלים.	בעת	הגאולה	תחזור	אפוא	ותופיע	 ַלֲעֹבר	 ֶּדֶרְך	 ָים	 ַמֲעַמֵּקי	 ָמה	 ַהּׂשָ ַרָּבה	 ְּתהֹום	
יאבדו,	 דין	ברשעים,	הם	 ייעשה	 וכמו	בגאולת	מצרים,	תשליט	בו	צדק.	 יד	ה’	בעולם,	

וישראל	שומרי	התורה	יינצלו	וישיגו	ששון	ושמחה.	

ַוִּיְבָרא	 המפלצתיים:	 היצורים	 ביצירת	 המסתיימת	 הבריאה,	 בגמר	 מופיע	 הלוויתן	

ומאחר	שנהנה	מדברי	תורה,	הוא	נעשה	דבוק	לתורה".

פלא	יועץ	-	ערך	חידוש:	"ידוע	מעלת	המתחדש	חידושי	תורה	שהוא	חשוב	מאד	בשמים	ממעל,	עד	 	
שאמרו	בזוה"ק	שבונה	שמים	חדשים.	ועליו	הכתוב	אומר:	לנטוע	שמים	וליסוד	ארץ	ולאמר	לציון	
)שערים	המצויינים	בהלכה(	עמי	אתה.	אל	תקרי	עמי,	אלא	עימי,	שנעשה	שותף	להקב"ה.	וכל	אדם	
אינו	חייב	אלא	כשיעורו,	רק	שיעמול	בכל	כחו	לחדש	חידושי	תורה.	דהיינו	להקשות	ולתרץ	בתנ"ך,	
ובש"ס,	או	לפרש	פירושים	בפרד"ס	על	תנ"ך	וש"ס.	והוא	תקון	גדול	לכל	עון	ולכל	חטאת.	ובפרט	
לעון	פגם	הברית	שהזרע	יוצא	מן	המוח	ותיקונו	שיטרח	במוחו	לחדש	חידושי	תורה.	ובפרט	בשבת	
חשוב	מאד	כשמחדש	חידושי	תורה.	כאשר	הפליג	בשבחו	בזוה"ק	מה	מגיע	אליו	ומה	נעשה	יקר	

וגדולה	לנפש	אביו	ואמו".

וכן	על	ידי	חכמי	דורנו:	"ראה	בני,	התחזק	שיהיה	לך	איזה	הערה	בכל	דף,	כי	מי	שלומד	בעיון	ובשקידה	 	
מוכרח	הוא	שימצא	איזה	חידוש	בכל	דף"	)רבי	צבי	פסח	פראנק,	"משואה	לדור",	עמוד	קעב(.

כן.	 קראם	 וגאוה	 חוזק	 בעלי	 מצרים	 שהיו	 ולפי	 מצרים.	 הוא	 ד(,	 פ"ז	 )תהלים	 ובבל	 רהב	 "אזכיר	 	 	120
המחצבת	רהב	)נ"א	ט(,	ובתבנתו	מחץ	רהב	)איוב	כ"ו	יב(,	כלם	ענין	חוזק"	ספר	השורשים	לרד"ק,	

אות	הריש,	רהב.
	יחזקאל	כ"ט	ג. 	121
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ֱאֹלִהים	ֶאת	ַהַּתִּניִנם	ַהְּגֹדִלים122.	התנין	הוא	משל	לכל	המלכים	הגדולים.	הם	‘תנינים’:	
ַּבּיֹום	ַההּוא	ִיְפֹקד	ה’	ְּבַחְרּבֹו	ַהָּקָׁשה	ְוַהְּגדֹוָלה	ְוַהֲחָזָקה	ַעל	ִלְוָיָתן	ָנָחׁש	ָּבִרַח	ְוַעל	ִלְוָיָתן	ָנָחׁש	
ֲעַקָּלתֹון	ְוָהַרג	ֶאת	ַהַּתִּנין	ֲאֶׁשר	ַּבָּים	)כ”ז	א(.	“ולויתן	שזכר	הוא	משל	על	מלכי	העכו”ם	

החזקים”123.

הנביא	חוזר	אל	תיאור	הלוויתן	בסיפור	הגאולה,	כהוכחה,	ליכולת	הבורא	לגאול	את	
ישראל	מכל	צרה.

גם	בתהילים	נקשרות	יציאת	מצרים	וקריעת	הים	לשלטון	ה’	על	התנינים:	ַאָּתה	פֹוַרְרָּת	
ְלָעם	 ַמֲאָכל	 ִּתְּתֶנּנּו	 ִלְוָיָתן	 ָראֵׁשי	 ִרַּצְצָּת	 ַאָּתה	 ַהָּמִים.	 ַעל	 ַתִּניִנים	 ָראֵׁשי	 ִׁשַּבְרָּת	 ָים	 ְבָעְּזָך	
ְלִצִּיים124.	קריעת	הים	אינה	רק	נס	המשנה	את	סדר	המציאות	החומרית,	אלא	גם	ניצחון	
שמים	על	האלילות	ורוחה,	על	האדם	וניסיונותיו	למרוד	בקונו.	בעת	הגאולה	ושיבת	

העם	לארצו	תשוב	ותתגלה	שליטתו	המוחלטת	של	הבורא	בעולם.	

עּוִרי	עּוִרי.	פעמיים	חוזר	כאן	הנביא	על	קריאת	ההתעוררות.	חכמים	קשרו	זאת	בגזירה	
שווה:	

“ר’	ישמעאל	אומר:	מה	תצעק	אלי?	בזכות	ירושלם	אני	אקרע	להם	את	הים.	
ם	ִעיר	ַהֹּקֶדׁש	ִּכי	ֹלא	 שנא’:	עּוִרי	עּוִרי	ִלְבִׁשי	ֻעֵּזְך	ִצּיֹון	ִלְבִׁשי	ִּבְגֵדי	ִתְפַאְרֵּתְך	ְירּוָׁשלִַ
יֹוִסיף	ָיֹבא	ָבְך	עֹוד	ָעֵרל	ְוָטֵמא”	)נ”ב	א(,	ואומר:	“עּוִרי	עּוִרי	ִלְבִׁשי	ֹעז	ְזרֹוַע	ה’	עּוִרי	
ֲהלֹוא	 ַּתִּנין.	 ְמחֹוֶלֶלת	 ַרַהב	 ַהַּמְחֶצֶבת	 ִהיא	 ַאְּת	 ֲהלֹוא	 עֹוָלִמים	 ּדֹורֹות	 ֶקֶדם	 ִּכיֵמי	
ָמה	ַמֲעַמֵּקי	ָים	ֶּדֶרְך	ַלֲעֹבר	ְּגאּוִלים”	)נ”א	 ַאְּת	ִהיא	ַהַּמֲחֶרֶבת	ָים	ֵמי	ְּתהֹום	ַרָּבה	ַהּׂשָ

ט-י(”125.	

הים	נקרע	לפני	ישראל	לא	בגלל	מה	שהיו	באותה	שעה,	אלא	בגלל	מה	שיהיו,	הייעוד	
הגדול	המצפה	להם.	עתידים	הם	להגיע	לירושלים,	לבית	המקדש,	לתיקון	השלם.	על	כן	
שירת	הים	אינה	מסתיימת	בים	סוף,	אלא	בנבואה	על	בניין	המקדש	בעתיד	בירושלים:	

ְּתִבֵאמֹו	ְוִתָּטֵעמֹו	ְּבַהר	ַנֲחָלְתָך	ָמכֹון	ְלִׁשְבְּתָך	ָּפַעְלָּת	ה’	ִמְּקָדׁש	ֲאֹדָני	ּכֹוֲננּו	ָיֶדיָך126.

ְוִׂשְמַחת	עֹוָלם	ַעל	ֹראָׁשם	.	8

ׂשֹון  ׂשָ ם  רֹאׁשָ ַעל  עֹוָלם  ְמַחת  ְוׂשִ ה  ִרּנָ ּבְ ִצּיֹון  ּוָבאּו  ְיׁשּובּון  ְיהָֹוה  ּוְפדּוֵיי  )יא( 

	בראשית	א'	כא. 	122
יי	בחרבה	רבתא	תקפתא	וחסנתא	על	מלכא	 יונתן:	"בעדנא	ההיא	יסער	 וכך	הוא	בתרגום	 	רד"ק.	 	123
מלכא	 ית	 ויקטול	 תנינא	 מלכא	 כסנחריב	 דאתגאי	 מלכא	 ועל	 קדמאה	 מלכא	 כפרעה	 דאתרברב	

דתקיף	כתנינא	די	בימא".	ראה	לעיל	'אזכורי	הבריאה	בנחמות	ישעיהו'.	
124	תהילים	ע"ד	פס'	יג-יד.

	מכילתא	בשלח	פרשה	ג'. 	125
126		שמות	ט"ויז.

יגּון ָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה: ְמָחה ַיּשִׂ ְוׂשִ

בשני	 )ל”ה(.	 לעיל	 נאמר	 וכבר	 חיתום,	 של	 כפסוק	 ישעיהו	 בספר	 נכפל	 זה	 פסוק	
ִהיא	 ַאְּת	 ֲהלֹוא	 הים:	 דרך	 כאן	 לגאולים.	 הדרך	 פריצת	 הזה	 לפסוק	 קודמת	 המקומות	
ָמה	ַמֲעַמֵּקי	ָים	ֶּדֶרְך	ַלֲעֹבר	ְּגאּוִלים	)י(.	ובפרק	ל”ה	דרך	 ַהַּמֲחֶרֶבת	ָים	ֵמי	ְּתהֹום	ַרָּבה	ַהּׂשָ
ַיַעְבֶרּנּו	ָטֵמא	ְוהּוא	 ִיָּקֵרא	ָלּה	ֹלא	 ְוֶדֶרְך	ַהֹּקֶדׁש	 ָוֶדֶרְך	 ְוָהָיה	ָׁשם	ַמְסלּול	 היבשה	והמדבר:	
ָלמֹו	ֹהֵלְך	ֶּדֶרְך	ֶוֱאִויִלים	ֹלא	ִיְתעּו.	אחרי	החיתום	הזה	באה	בשני	המקומות	נבואת	נחמה	
ָאֹנִכי	הּוא	 ָאֹנִכי	 ַעִּמי	)מ’	א(,	וכאן:	 ַנֲחמּו	 ַנֲחמּו	 חדשה,	כפולה,	אל	העם	ואל	ירושלים:	

ְמַנֶחְמֶכם	)יב(127.

הדברים	 אבל	 מבבל,	 ציון	 שיבת	 לימי	 לכאורה	 מתייחסת	 השלמה	 השמחה	 בשורת	
לא	התרחשו	אז	באופן	מופתי	כזה,	ונבואה	זו	תתקיים	בגאולה	העתידה128.	שמחה	זו	
תתייחד	בשלושה	דברים.	א.	פדויי	ה’	יבואו	ציון	ברינה,	ולא	כמו	בצאתם	מגלות	בבל,	
שיצאו	וגם	באו	לציון,	ביגון	ואנחה,	וסבלו	רעות	רבות,	כנזכר	בעזרא	ונחמיה.	ב.	ושמחת	
עולם	על	ראשם,	השמחה	על	ראשם	תהיה	נצחית,	ולא	יהיו	אחריה	תוגה	וגלות	כלל,	
יגּון	ָנסּו	ָיגֹון	 ולא	כמו	שמחת	בית	שני	שלא	נמשכה	השמחה	לעולם.	ג.	ָׂשׂשֹון	ְוִׂשְמָחה	ַיּׂשִ
ַוֲאָנָחה.	בצאתם	מבבל	לא	זכו	מיד	לששון	ולשמחה,	רק	תחלה	הלכו	מאתם	לאט	לאט	
היגון	והאנחה,	והניחו	מקום	לששון	ולשמחה.	לא	יצדק	אפוא	לומר	שהיגון	והאנחה	
נסו,	ולא	שהשיגו	הששון	והשמחה.	כי	הנס	הוא	רק	מפני	הרודף,	ושם	לא	היה	להם	
רודף.	אבל	בגאולה	השלמה,	תחלה	ישיגו	ששון	ושמחה	פתאום,	ועל	ידי	כך	ינוסו	יגון	

ואנחה,	כנסים	מפני	הששון	והשמחה	שרודפים	אותם.	

ְוִׂשְמַחת	עֹוָלם	ַעל	ֹראָׁשם.	אפשר	לפרש:	

א.	‘שמחה	לעולם’,	ולא	שמחה	זמנית,	חולפת.	

ב.	‘ִׂשְמַחת	עֹוָלם’	יכול	להיות	גם	במובן	של	‘נצח’,	השכר	הנצחי.	התיאור	מזכיר	את	דברי	
חכמים	על	השכר	שלעתיד	לבוא:	

ומתן,	 ולא	משא	 ורביה,	 ולא	פריה	 ולא	שתיה,	 בו	לא	אכילה	 העולם	הבא	אין	
ולא	קנאה	ולא	שנאה	ולא	תחרות,	אלא	צדיקים	יושבין	ועטרותיהם	בראשיהם	

ונהנים	מזיו	השכינה129.	

תיאור	ציורי	זה	אינו	פשטני	אלא	משל	לתענוג	הרוחני:

“כך	אמרו	החכמים	הראשונים:	העולם	הבא	אין	בו	לא	אכילה	ולא	שתיה	ולא	
תשמיש,	אלא	צדיקים	יושבים	ועטרותיהן	בראשיהן	ונהנין	מזיו	השכינה.	הרי	
צדיקים	 שאמרו	 וזה	 ושתיה.	 אכילה	 שם	 שאין	 לפי	 גוף,	 שם	 שאין	 לך	 נתברר	

127		שתי	נחמות	שנבחרו	כהפטרות	לז'	דנחמתא.			
128		מלבי"ם.

	ברכות	י"ז	א. 	129
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יושבים,	על	דרך	חידה,	כלומר	נפשות	הצדיקים	מצויים	שם	בלא	עמל	ויגיעה.	
לחיי	 זכו	 שבגללה	 שידעו	 דיעה	 כלומר	 בראשיהם,	 ועטרותיהן	 שאמרו	 זה	 וכן	
בעטרה	 שלמה	 שאמר	 כענין	 שלהם,	 העטרה	 והיא	 עמהם	 מצויה	 הבא,	 עולם	
שעטרה	לו	אמו.	והרי	הוא	אומר:	ושמחת	עולם	על	ראשם,	ואין	השמחה	גוף	
שתנוח	על	הראש,	כך	עטרה	שאמרו	חכמים	כאן	היא	הדעת.	ומה	זה	שאמרו	
ונהנין	מזיו	השכינה,	שיודעים	ומשיגים	מאמתת	הקדוש	ברוך	הוא	מה	שאינן	

יודעים	והם	בגוף	האפל	והשפל”130.

ג.	‘שמחה	שמעולם’,	השמחה	הגדולה	הראשונית	לה	זכו	בהר	סיני.

של	 ריבוא	 ששים	 באו	 לנשמע,	 נעשה	 ישראל	 שהקדימו	 בשעה	 סימאי:	 רבי	
מלאכי	השרת	לכל	אחד	ואחד	מישראל	קשרו	לו	שני	כתרים,	אחד	כנגד	נעשה	
ואחד	כנגד	נשמע.	וכיון	שחטאו	ישראל	ירדו	מאה	ועשרים	ריבוא	מלאכי	חבלה	
שנאמר:	 לנו.	 להחזירן	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 עתיד	 לקיש:	 ריש	 אמר	 ופירקום...	
ופדויי	ה’	ישובון	ובאו	ציון	ברנה	ושמחת	עולם	על	ראשם131,	שמחה	שמעולם	

על	ראשם”132.	

שתי	האמירות	אמת,	השמחה	שמעולם	תחזור	ותתקיים	לעולם	בירושלים.	מה	שהיה	
בשעת	מתן	תורה	בסיני	לא	נעלם	לחלוטין	אלא	חוזר	בכל	הדורות	בשעה	שעוסקים	
רב	 אמר	 ויקר,	 וששון	 ושמחה	 אורה	 היתה	 ליהודים	 חכמים:	 כך	 אמרו	 וכבר	 בתורה.	

יהודה:	אורה	זו	תורה”133.	

“והשמחה	במעשה	המצוות	מצוה	בפני	עצמה.	וכשם	שהמצוה	עבודה	לשי”ת,	
ֶאת	 ָעַבְדָּת	 ֹלא	 ֲאֶׁשר	 ַּתַחת	 כתיב:	 וכן	 עבודה.	 נקראת	 המצוה	 על	 השמחה	 כך	
ה’	ֱאֹלֶהיָך	ְּבִׂשְמָחה134,	והוא	שכתוב:	עבדו	את	ה’	בשמחה135,	באר	כי	השמחה	

שלמות	העבודה”136.

השילוב	השלם	של	מקדש	ומלכות,	הצדק	והמשפט,	עושה	את	ירושלים	לעיר	השמחה,	
ושמחה	זו	מהותית	בה.	על	כן	נקראת:	ְיֵפה	נֹוף	ְמׂשֹוׂש	ָּכל	ָהָאֶרץ137.	ומשום	כך:	ָׂשׂשֹון	

יגּון	)יא(138.	 ְוִׂשְמָחה	ִיָּמֵצא	ָבּה	)ג(.	ושוב:	ָׂשׂשֹון	ְוִׂשְמָחה	ַיּׂשִ

	רמב"ם	תשובה	ח'	ד'. 	130
	"...בלבם,	לא	נאמר	אלא	על	ראשם,	אלא	מלמד	שעתיד	הקדוש	ברוך	הוא	להחזירם	להם	לישראל	 	131

לימות	בן	דוד	ולעוה"ב	לכך	נאמר	ושמחת	עולם	על	ראשם"	תנא	דבי	אליהו	זוטא	ד'.
132		שבת	פ"ח	א.
	מגילה	ט"ז	ב. 	133

	דברים	כ"ח	מז 	134
135		תהלים	ק'.

	רבינו	בחיי	במדבר,	הקדמה	לפרשת	נשא,	וראה	רמב"ם	שביתת	יום	טוב	ו'	כ'. 	136
137		תהילים	מ"ח	ג.

138		הששון	הוא	בגלוי,	והשמחה	בלב.	מלבי"ם.	הששון	מלווה	עדיין	בצער	השמחה	היא	שמחה	שלמה.

“משוש	כל	הארץ,	שלא	היה	אחד	מישראל	מיצר	כשהיה	ביהמ”ק	קיים.	למה?	
שהיה	אדם	נכנס	לשם	מלא	עונות,	והיה	מקריב	קרבן	ומתכפר	לו.	אין	שמחה	

גדולה	מזו	שהיה	יוצא	צדיק”139.	

בהמ”ק	באמצע	העולם	שמשם	אורה	ושמחה	יוצאת	לכל	מקום	כדכ’:	משוש	
כל	הארץ140.

אסור	להכניס	לתוך	ירושלים	אפילו	הרהור	של	צער.	

וכל	מי	שמבקש	לחשב	 יוחנן	כיפה	של	חשבונות	היתה	חוץ	לירושלים,	 “א”ר	
הולך	לשם.	למה?	שלא	יחשב	בירושלים	ויצר.	לפי	שנקראת:	משוש	כל	הארץ.	
וכל	השבח	הזה	למה?	שהיא	קרית	מלך	רב.	ומשחרבה,	ערבה	השמחה,	גלה	
שבת	 )בגלות(	 הזה	 בעולם	 חשכה...	 ערבה?	 מהו	 יא(.	 )כ”ד	 הארץ	 כל	 משוש	
משוש	כל	הארץ,	כשישוב	הקב”ה	ויבנה	את	ירושלים,	הוא	מחזיר	את	השמחה,	
ְּכַגן	ה’	 ְוַעְרָבָתּה	 ְּכֵעֶדן	 ִמְדָּבָרּה	 ַוָּיֶׂשם	 ָחְרֹבֶתיָה	 ָּכל	 ִנַחם	 ִצּיֹון	 ה’	 ִנַחם	 ִּכי	 שנאמר:	

ָׂשׂשֹון	ְוִׂשְמָחה	ִיָּמֵצא	ָבּה	ּתֹוָדה	ְוקֹול	ִזְמָרה141.”

ג(	ָאֹנִכי	ָאֹנִכי	הּוא	ְמַנֶחְמֶכם

נחמת	השכינה	.	

הפטרת	פרשת	שופטים	-	רביעית	דנחמתא	
נ"א	יב	–	נ"ב	יב

ן ָאָדם ָחִציר  יְרִאי ֵמֱאנֹוׁש ָימּות ּוִמּבֶ יב( ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא ְמַנֶחְמֶכם ִמי ַאּתְ ַוּתִ

ל ַהּיֹום  ִמיד ּכָ ַפֵחד ּתָ ַמִים ְויֵֹסד ָאֶרץ ַוּתְ ָך נֹוֶטה ׁשָ ח ְיהָֹוה עֹׂשֶ ּכַ ׁשְ ֵתן: )יג( ַוּתִ ִיּנָ

ִציק: )יד( ִמַהר צֶֹעה  ִחית ְוַאֵּיה ֲחַמת ַהּמֵ ר ּכֹוֵנן ְלַהׁשְ ֲאׁשֶ ִציק ּכַ ֵני ֲחַמת ַהּמֵ ִמּפְ

וכן	במגילה	ט"ז	ב:	ששון	זו	מילה,	וכן	הוא	אומר,	שש	אנכי	על	אמרתך.
139	שמות	רבה	ל"ו	א'.	רסיסי	לילה	ו':	סימן	לתפילה	המקובלת	הוא	השמחה	שלאחריה,	כמו	שמובא	
בשוחר	טוב	על	פסוק	)תהלים	מ"ח	ג(	משוש	כל	הארץ,	שעל	ידי	הקרבן	היה	בשמחה.	וכן	התפילה	

שהיא	במקומה	וכן	הוא	אומר	)נ"ו	ז(:	ושמחתים	בבית	תפילתי.	
140	שפת	אמת	דברים	תבא	תרנ"ג.	וכן	שפת	אמת	בראשית,	חנוכה,	תרנ"א:	א"י	וביהמ"ק	הוא	שורש	כל	
המקומות	כמ"ש	מכנף	הארץ	זמירות	שמענו.	שהוא	ארץ	ישראל.	ולכן	הנס	שנעשה	שם	הוא	משוש	
כל	הארץ.	ונפתחו	שערי	הלל	והודאה	לכל	המקומות.	וכמו	כן	בני	ישראל	שנעשה	להם	הנס	יכולין	

לפתוח	שערי	הלל	והודאה	לכל	הנפשות.	
141	שמות	רבה	נ"ב	ה.	
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רַֹגע  ֱאלֶֹהיָך  ְיהָֹוה  ְוָאֹנִכי  )טו(  ַלְחמֹו:  ֶיְחַסר  ְולֹא  ַחת  ַ ַלּשׁ ָימּות  ְולֹא  ֵתַח  ְלִהּפָ

יִתיָך  ּסִ ִפיָך ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ ָבַרי ּבְ ים ּדְ מֹו: )טז( ָוָאׂשִ יו ְיהָֹוה ְצָבאֹות ׁשְ ּלָ ַהָּים ַוֶּיֱהמּו ּגַ

ה: י ָאּתָ ַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעּמִ ִלְנטַֹע ׁשָ

נבואות	הנחמה	הראשונות	משתמשות	במתווכי	נחמה.	כאן	נפתח	שלב	חדש,	הקדוש	
ברוך	הוא	בעצמו	יבוא	לנחם	את	ישראל142:	“ָאֹנִכי	ָאֹנִכי	הּוא	ְמַנֶחְמֶכם”	)יב(.

ההדגשה	הכפולה	על	תנחומי	ה’,	יש	בה	תגובה	על	תחושת	החוסר:	ֵאין	ָלּה	ְמַנֵחם143.

“א”ר	לוי:	כל	מקום	שנאמר	‘אין’,	הוה	לה.	ותהי	שרי	עקרה	אין	לה	ולד144,	והוה	
לה.	שנא’:	וה’	פקד	את	שרה145.	ציון	היא	דורש	אין	לה146,	והוה	לה,	שנאמר:	ובא	
לציון	גואל	)נ”ט(.	אף	כן	את	אומר:	‘אין	לה	מנחם’,	והוה	לה	שנאמר:	‘אנכי	אנכי	

הוא	מנחמכם’”147.

ישכנעוהו	 האם	 מדיכאונו?	 המנחמים	 יוציאוהו	 כיצד	 ראש,	 חפוי	 יושב	 האבל	 כאשר	
שהאבדן	אינו	חמור,	או	שיש	אלטרנטיבה	או	דרך	תיקון,	ואפשר	להתגבר	על	הסבל?	
הלב.	 מן	 באה	 היא	 ההגיוניים,	 וטיעוניו	 הראש	 מן	 באה	 הנחמה	 מאשר	 שיותר	 נראה	
גילויי	האהדה	וביטויי	הקרבה	מן	המעגלים	הסובבים	אותו,	הם	שמוציאים	את	האבל	

מבדידותו	ומקטינים	את	ייאושו.	

ָלּה’,	רומזת	בעיני	חכמים	דווקא	על	ה’יש’148.	אין	אדם	שיוכל	לנחם	את	 ‘ֵאין	 הדגשת	
ציון,	אבל	הקדוש	ברוך	הוא	יכול.	הרגשת	קרבתו	המחודשת	היא	המנחמת.

גישתו	 וכל	 מן	הסערה,	 הופיע	אליו	 ה’	 ועושרו.	 בריאותו	 בניו,	 על	אבדן	 איוב	התאבל	
השתנתה.	לא	ניתנה	תשובה	חדשה	לטענותיו,	אבל	עצם	ההתגלות	וחידוש	הקשר	הם	
ַעל	 ְוִנַחְמִּתי	 ֶאְמַאס	 ֵּכן	 ַעל	 ָרָאְתָך.	 ֵעיִני	 ְוַעָּתה	 ְׁשַמְעִּתיָך	 ֹאֶזן	 ְלֵׁשַמע	 התשובה	ההולמת:	
ונכונות.	שאלות	 נגד	סבלו,	מלא	טענות	צודקות	 ָוֵאֶפר149.	הוא	התקומם	בכעסו	 ָעָפר	
עיוניות	ופילוסופיות	קשות	על	סיבת	הסבל,	על	מהות	הצדק	השמיימי,	על	התעלמות	
ההשגחה,	אבל	כאשר	זכה	להתגלות	וברור	לו	באופן	אישי	וחווייתי,	שהעינוי	הזה	בא	
עליו	באופן	מכוון	מלמעלה,	נפתרו	שאלותיו	והויכוח	בינו	ובין	רעיו	התייתר.	לסבל	יש	

142	אבודרהם,	סדר	הפרשיות	וההפטרות,	מהד'	ירושלים	תשכ"ג	עמ'	שג.
יז.	 ט,	 ב,	 א'	 איכה	 ְמַנֵחם"	מגילת	 ָלּה	 "ֵאין	 על	הקינה:	 חזר	בהדגשה	שלוש	פעמים	 143	מקונן	החורבן	

וישעיהו	מחדד	את	המסר	ההפוך:	"ָאֹנִכי	ָאֹנִכי	הּוא	ְמַנֶחְמֶכם"	)יב(.
144	בראשית	י"א.
145	בראשית	כ"א.

ודכוותיה	ירמיה	ל'. 	146
147	איכה	רבה	א'	כ"ו.	

148	ראה	יבמות	ע'	א:	"וזרע	אין	לה,	עיין	עלה".
149	איוב	מ"ב	ה-ו.

סיבה,	וגם	אם	אינו	יודע	אותה,	זה	מספיק	כדי	שהאדם	יוכל	להשלים	עם	הסבל,	ואף	
לשוב	ולהתקרב	באמצעותו	חזרה.	כך	השיג	הסבל	את	מטרתו	ונעשה	מיותר,	עתה	זמנו	

להיעלם	ולהישכח.

שהקיפוהו	 אויביו	 על	 צרותיו,	 על	 התפלל	 דוד	 תהלים.	 במזמורי	 בולטת	 זו	 נקודה	
במלחמה:	ִּבְקֹרב	ָעַלי	ְמֵרִעים	ֶלֱאֹכל	ֶאת	ְּבָׂשִרי	ָצַרי	ְוֹאְיַבי	ִלי	ֵהָּמה	ָכְׁשלּו	ְוָנָפלּו.	ִאם	ַּתֲחֶנה	
ָעַלי	ַמֲחֶנה	ֹלא	ִייָרא	ִלִּבי	ִאם	ָּתקּום	ָעַלי	ִמְלָחָמה	ְּבֹזאת	ֲאִני	בֹוֵטַח150.	הוא	מרגיש	מרוחק	

מן	השכינה,	מנותק	ומיואש.	

בקשתו	היא	אחת,	קשר	לאלהים,	לשבת	בבית	ה’:	ַאַחת	ָׁשַאְלִּתי	ֵמֵאת	ה’	אֹוָתּה	ֲאַבֵּקׁש	
ִׁשְבִּתי	ְּבֵבית	ה’	ָּכל	ְיֵמי	ַחַּיי	ַלֲחזֹות	ְּבֹנַעם	ה’	ּוְלַבֵּקר	ְּבֵהיָכלֹו.	ִּכי	ִיְצְּפֵנִני	ְּבֻסֹּכה	ְּביֹום	ָרָעה	
ַיְסִּתֵרִני	ְּבֵסֶתר	ָאֳהלֹו	ְּבצּור	ְירֹוְמֵמִני.	תוך	כדי	התפילה	הוא	זוכה	להרגיש	שיש	לדבריו	
ְוַעָּתה	ָירּום	ֹראִׁשי	ַעל	ֹאְיַבי	ְסִביבֹוַתי	 שומע,	הקשר	התחדש,	וכבר	הוא	מנוחם	ובוטח:	
ַלה’.	הוא	אינו	מחכה	למימוש	הדברים	 ַוֲאַזְּמָרה	 ָאִׁשיָרה	 ְתרּוָעה	 ִזְבֵחי	 ְבָאֳהלֹו	 ְוֶאְזְּבָחה	

במציאות,	ומבקש	להביא	זבחי	תרועה.	צרותיו	כבר	נפתרו,	ואינן	כה	משמעותיות.	

ישעיהו	פתח	את	נבואות	הנחמה	בכפולה:	ַנֲחמּו	ַנֲחמּו	)מ’	א(.	בפרקנו	בא	רצף	של	כפל	
ר	 פעלים	ולשונות:	ָאֹנִכי	ָאֹנִכי	)נ”א	יב(,	ִהְתעֹוְרִרי	ִהְתעֹוְרִרי	)יז(,	עּוִרי	עּוִרי	)נ”ב	א(,	ְמַבּׂשֵ
ר	טֹוב	ַמְׁשִמיַע	ְיׁשּוָעה	)ז(,	סּורּו	סּורּו	)יא(.	חכמים	ראו	כאן	לא	רק	 ַמְׁשִמיַע	ָׁשלֹום	ְמַבּׂשֵ

ייפוי	הלשון	אלא	אמירה	עקרונית:	

“כל	נחמות	שאמר	ישעיה	כפלים	הם,	לפי	שלקחה	מיד	ה’	כפלים	בכל	חטאתיה	
)מ’(,	לפיכך	נחומיה	בלשון	כפלים:	ַנֲחמּו	ַנֲחמּו	)מ'	א(,	ָאֹנִכי	ָאֹנִכי	הּוא	ְמַנֶחְמֶכם	

)נ”א	יב(.	עּוִרי	עּוִרי	)נ”ב	א(”.

ישראל	מוכים	וחבולים	וזקוקים	לנחמה.	כל	מכותיהם	כפולות:	ְׁשַּתִים	ֵהָּנה	ֹקְרֹאַתִיְך	ִמי	
ֶבר	ְוָהָרָעב	ְוַהֶחֶרב	ִמי	ֲאַנֲחֵמְך	)נ”א	יט-כ(.	“המקרים	אשר	השיגוך	היו	 ָינּוד	ָלְך	ַהּשֹׁד	ְוַהּׁשֶ
כפולים151,	עד	שלא	נשאר	מי	שינוד	לך,	כי	תחלה	באו	עליך	השד	והשבר	-	בעת	שבא	
עליך	השודד	מבחוץ	לשדוד	ממונך,	בא	עליך	ג”כ	השבר	פנימה,	עד	שהיתה	הצרה	מבית	

ומחוץ,	ואח”כ	בא	עליך	הרעב	והחרב	-	שאלה	שניהם	ג”כ	באים	מבית	ומחוץ”152.

הגלות	אינה	רק	סבל	פיזי,	אלא	מכפלה	של	הצרות.	שילוב	של	הסבל	הגופני	עם	חוליי	
מדכאת,	 מופרכת,	 מציאות	 זרים.	 שלטון	 תחת	 בנכר	 ההימצאות	 מן	 הנובעים	 הנפש	
מנמיכה,	הממלאת	את	הלב	פחד,	אימה,	ועצבות.	התורה	רואה	בפחד	הזה	סממן	גלותי	
אופייני,	הגרוע	מפגיעת	המציאות	עצמה.	הפחד	משתק	את	יכולת	החשיבה	והתגובה	
ּוַבּגֹוִים	ָהֵהם	ֹלא	 למתרחש,	ויוצר	נפש	חולנית,	תלושה,	הרואה	בכל	מקום	צל	הרים:	
ַתְרִּגיַע	ְוֹלא	ִיְהֶיה	ָמנֹוַח	ְלַכף	ַרְגֶלָך	ְוָנַתן	ה’	ְלָך	ָׁשם	ֵלב	ַרָּגז	ְוִכְליֹון	ֵעיַנִים	ְוַדֲאבֹון	ָנֶפׁש.	ְוָהיּו	

150		תהילים	כ"ז	ב-ו.
	ִּכי	ָלְקָחה	ִמַּיד	ה'	ִּכְפַלִים	ְּבָכל	ַחֹּטאֶתיָה	)מ'	ב(. 	151

152		מלבי"ם.
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ַחֶּייָך	ְּתֻלִאים	ְלָך	ִמֶּנֶגד	ּוָפַחְדָּת	ַלְיָלה	ְויֹוָמם	ְוֹלא	ַתֲאִמין	ְּבַחֶּייָך.	ַּבֹּבֶקר	ֹּתאַמר	ִמי	ִיֵּתן	ֶעֶרב	
ּוָבֶעֶרב	ֹּתאַמר	ִמי	ִיֵּתן	ֹּבֶקר	ִמַּפַחד	ְלָבְבָך	ֲאֶׁשר	ִּתְפָחד	ּוִמַּמְרֵאה	ֵעיֶניָך	ֲאֶׁשר	ִּתְרֶאה153.	כפל	
הנחמה	מבקש	לענות	לא	רק	על	המצוקות	הפיזיות,	אלא	גם	על	החוסר	הנפשי.	קרבת	

ה’	המחודשת,	והחמימות	שהיא	מקרינה	על	ישראל	ירפאו	את	החוסר	הזה.

הזהירות	חשובה,	ואין	סומכים	על	הנס154,	אבל	יש	להשתחרר	מן	החששות	המדומים.	
מדוע	החרדה	המוגזמת	מפני	הגוים,	מדוע	לפחד	ממציק	בשר	ודם,	אם	הוא	חציר	יבש,	
ועוד	רגע	יעבור	והוא	איננו:	ְוַאֵּיה	ֲחַמת	ַהֵּמִציק.	ומדוע	לא	סמכו	על	ה’:	ַוִּתְׁשַּכח	ה’	ֹעֶׂשָך	

נֹוֶטה	ָׁשַמִים	ְוֹיֵסד	ָאֶרץ	ַוְּתַפֵחד	ָּתִמיד	ָּכל	ַהּיֹום	ִמְּפֵני	ֲחַמת	ַהֵּמִציק	)יג(.	

אין	זה	טיעון	מופשט	על	גדלות	ה’	וגבורתו,	אלא	הצלחות	היסטוריות	מהעבר	מוכיחות	
שהפחד	מפני	פרעה	ואשור	היה	מיותר,	כך	אין	מקום	גם	לכל	החששות	העכשוויים.	

ּכֹוס	ַהַּתְרֵעָלה	.	2

ּכֹוס  ְיהָֹוה ֶאת  ִמַּיד  ִתית  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַלִם  ְירּוׁשָ ִהְתעֹוְרִרי קּוִמי  ִהְתעֹוְרִרי  )יז(  נ“א 

ִנים  ל ּבָ ִתית ָמִצית: )יח( ֵאין ְמַנֵהל ָלּה ִמּכָ ְרֵעָלה ׁשָ ַעת ּכֹוס ַהּתַ ֲחָמתֹו ֶאת ֻקּבַ

ה קְֹראַֹתִיְך ִמי ָינּוד  ִים ֵהּנָ ּתַ ָלה: )יט( ׁשְ ּדֵ ִנים ּגִ ל ּבָ ָיָדּה ִמּכָ ָיָלָדה ְוֵאין ַמֲחִזיק ּבְ

רֹאׁש  ּבְ ְכבּו  ׁשָ פּו  ֻעּלְ ַנִיְך  ּבָ )כ(  ֲאַנֲחֵמְך:  ִמי  ְוַהֶחֶרב  ְוָהָרָעב  ֶבר  ֶ ְוַהּשׁ ֹד  ַהּשׁ ָלְך 

ְמִעי  ֲעַרת ֱאלָֹהִיְך: )כא( ָלֵכן ׁשִ תֹוא ִמְכָמר ַהְמֵלִאים ֲחַמת ְיהָֹוה ּגַ ל חּוצֹות ּכְ ּכָ

ָיִריב  ֵואלַֹהִיְך  ְיהָֹוה  ֲאדַֹנִיְך  ָאַמר  ּכֹה  )כב(  ִמָּיִין:  ְולֹא  ֻכַרת  ּוׁשְ ֲעִנָּיה  זֹאת  ָנא 

ַעת ּכֹוס ֲחָמִתי לֹא תֹוִסיִפי  ְרֵעָלה ֶאת ֻקּבַ י ִמָּיֵדְך ֶאת ּכֹוס ַהּתַ ה ָלַקְחּתִ ַעּמֹו ִהּנֵ

ְוַנֲעבָֹרה  ִחי  ׁשְ ְך  ְלַנְפׁשֵ ָאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ַיד מֹוַגִיְך  ּבְ יָה  ְמּתִ ְוׂשַ )כג(  ּתֹוָתּה עֹוד:  ִלׁשְ

ֵוְך ְוַכחּוץ ַלעְֹבִרים: יִמי ָכָאֶרץ ּגֵ ׂשִ ַוּתָ

ַלִם ִעיר  ְירּוׁשָ ְך  ְגֵדי ִתְפַאְרּתֵ ּבִ י  י ֻעֵּזְך ִצּיֹון ִלְבׁשִ פרק נ“ב )א( עּוִרי עּוִרי ִלְבׁשִ

ִבי  ְ י לֹא יֹוִסיף ָיבֹא ָבְך עֹוד ָעֵרל ְוָטֵמא: )ב( ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי ּשׁ ַהּקֶֹדׁש ּכִ

ת ִצּיֹון: ִבָּיה ּבַ אֵרְך ׁשְ ִחי\{ מֹוְסֵרי ַצּוָ ּתְ ִחו \}ִהְתּפַ ּתְ ָלִם ִהְתּפַ ְירּוׁשָ

בולטת	דרישת	ה’התעוררות’155:	ִהְתעֹוְרִרי	ִהְתעֹוְרִרי	)נ”א	יז(.	עּוִרי	עּוִרי	)נ”ב	א(.	השכינה	

	דברים	כ"ח	סה-סז. 	153
154		פסחים	ס"ד	ב.

	ראה	לעיל	פרק	מ"ה	על	'הערת'	כורש. 	155

מעשה,	 ולעשות	 לקום	 וליזום,	 להתעורר	 אלא	 פסיבי,	 להישאר	 לא	 העם	 מן	 דורשת	
ם,	ִהְתַּפְּתִחי	 ִבי	ְירּוָׁשלִָ לקדם	את	הגאולה,	ולא	להישאר	בגלות:	ִהְתַנֲעִרי	ֵמָעָפר	קּוִמי	ּׁשְ

מֹוְסֵרי	ַצָּואֵרְך	ְׁשִבָּיה	ַּבת	ִצּיֹון	)נ”ב	ב(.

כפל	הפעלים	אינו	רק	מליצה	אלא	עשוי	לרמוז	לתכנים	שונים	ולגאולות	שונות:

ֵהָּנה	 ְׁשַּתִים	 עליהם:	 שאמר	 הגליות,	 שתי	 כנגד	 פעמים	 שני	 עּוִרי	 עּוִרי	 “אמר	
ֶבר,	על	שתי	הגליות	גלות	בית	ראשון	וגלות	בית	 ֹקְרֹאַתִיְך	ִמי	ָינּוד	ָלְך	ַהּשֹׁד	ְוַהּׁשֶ
בבית	 והגבורה	 ראשון,	 בבית	 הקדושה	 שלמויות,	 שתי	 בירושלים	 היו	 כי	 שני.	
שני,	אשר	לא	הייתה	כמוה	בכל	העולם,	לכן	אמר	כנגדם:	ִלְבִׁשי	ֻעֵּזְך	ִצּיֹון	)נ”ב	א(,	
ם	ִעיר	ַהֹּקֶדׁש.	ובאר	שהתפארת	הוא	 שהיא	הגבורה,	ִלְבִׁשי	ִּבְגֵדי	ִתְפַאְרֵּתְך	ְירּוָׁשלִַ
היותה	עיר	הקדש,	גיא	חזיון	מקום	הנבואה	ושער	השמים,	ִּכי	ֹלא	יֹוִסיף	ָיֹבא	ָבְך	

עֹוד	ָעֵרל	ְוָטֵמא”156.

כפל	הפעלים	רומז	גם	לאפשרות	של	התפתחות	בשלבים.	מסלול	הגאולה	נע	בביטחה	
קדימה,	אבל	בתוכו	מתפתח	המהלך	גל	אחר	גל,	וההתקדמות	נעשית	קמעא	קמעא.	
ְוַכחּוץ	 ֵּגֵוְך	 ָכָאֶרץ	 ַוָּתִׂשיִמי	 נסיגות,	 ואולי	אף	 גם	תקופות	קשות,	 יהיו	 ייתכן	שבאמצע	

ַלֹעְבִרים	)נ”א	כג(.

בגאולה	מתפתחת	יש	פער	של	זמן,	השהייה	בין	החזון	ובין	שלב	המימוש.	ועל	כן	נוצר	
מקום	למבשר.	תפקיד	שיש	לו	משמעות	מכרעת	בתהליך157:	ַמה	ָּנאוּו	ַעל	ֶהָהִרים	ַרְגֵלי	
ר	טֹוב,	ַמְׁשִמיַע	ְיׁשּוָעה,	ֹאֵמר	ְלִצּיֹון:	ָמַלְך	ֱאֹלָהִיְך	)נ”ב	ז-ח(.	 ר,	ַמְׁשִמיַע	ָׁשלֹום,	ְמַבּׂשֵ ְמַבּׂשֵ

הניתנת	 תרעלה	 כוס	 כמו	 תמציתי,	 רוע	 הוא	 התרעלה”	 “כוס	 ַהַּתְרֵעָלה.	 ּכֹוס	 ֻקַּבַעת	
לנידונים	למוות158.	ירושלים	שבעה	מרורים,	ולעתיד	לבוא	ישלמו	משעבדיה	וישתו	את	
אותה	הכוס.	היפוכה	של	כוס	התרעלה	הוא	כוס	הגאולה,	עליו	מהללים	את	מחוללה159:	
א	ּוְבֵׁשם	ה’	ֶאְקָרא.	בליל	פסח	שותים	ארבע	כוסות	וסביבם	ערכו	חכמים	 ּכֹוס	ְיׁשּועֹות	ֶאּׂשָ

את	מסגרת	‘הסדר’.	המדרש	הביא	לכך	כמה	טעמים:

א.	אמר	רב	הונא	בשם	רבי	בניה:	כנגד	ד’	גאולות	שנאמרו	במצרים,	והוצאתי,	והצלתי,	
וגאלתי	ולקחתי.	

ב.	ר’	שמואל	ב”נ	אמר:	כנגד	ארבע	כוסות	שנאמר	כאן,	וכוס	פרעה	בידי	וגו’,	ונתת	כוס	
פרעה	וגו’.	

ג.	ר’	לוי	אמר	כנגד	ארבע	מלכיות.

ד.	ר’	יהושע	בן	לוי	אמר:	כנגד	ארבע	כוסות	של	תרעלה	שהקב”ה	משקה	את	העכו”ם,	

156		משמיע	ישועה	מבשר	טוב	השלישי,	י'.
	כמו	לעיל	בפרק	מ'. 	157

	ראה	מות	סוקרטס	בפיידון	לאפלטון. 	158
159		תהילים	קט"ז	יג.
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הדא	הוא	דכתיב:	כי	כה	אמר	ה’	אלהי	ישראל	אלי	קח	את	כוס	היין	החמה160,	כוס	זהב	
בבל	ביד	ה’	וגו’161,	כי	כוס	ביד	ה’162,	ימטר	על	רשעים	פחים	אש	וגפרית	ורוח	זלעפות	
לבא,	 לעתיד	 ישועה	 של	 כוסות	 ד’	 ישראל	 את	 משקה	 הקב”ה	 וכנגדן	 כוסם163.	 מנת	
שנאמר:	ה’	מנת	חלקי	וכוסי	וגו’,	כוס	ישועות	אשא164,	תערוך	לפני	שולחן	נגד	צוררי,	

דשנת	בשמן	ראשי	כוסי	רויה165.

ישעיהו	חוזר	כאן	ארבע	פעמים	אל	כוס	התרעלה.	הכוס	הזאת	ניתנה	לישראל	שישתו	
כוס	 את	 מידם	 לוקחת	 השכינה,	 מופיעה	 לבסוף	 ורק	 תום,	 עד	 אותה	 וימצו	 ממנה	

התרעלה	ונותנת	אותה	לאויביהם	)נ”א	יז-כג(.	

כוס	התרעלה	אינה	צריכה	להכיל	דווקא	רעל	ממש,	היין	עצמו	יכול	לשמש	בתפקיד	
הזה.	יש	ליין	תכונה	‘מהפכנית’.	יין	במידה	-	טוב	לאדם	והוא	נהנה	ממנו.	הוא	מבשם	
מביא	 לתרעלה,	 הכוס	 את	 הופך	 היין	 ריבוי	 ואילו	 סוד”166.	 יצא	 יין	 “נכנס	 ומתמתק,	
לשכרות,	צרות	קשות	וחוליים	שייסרו	את	גופו	ויבלבלו	את	דעתו.	ולפיכך	ארבע	כוסות	
של	גאולה	תחת	ארבע	של	תרעלה,	יכולה	להיות	אותה	כוס,	אבל	כאשר	מגיעה	העת	

ומוצה	עונשם	של	ישראל,	הופכת	היא	כוס	גאולה	להם	ותרעלה	לאויביהם.

לפעמים	עוצמת	החווייה	שעוברת	על	האדם	כה	חזקה	שהוא	אינו	זקוק	ליין:	ּוְׁשֻכַרת	
ְוֹלא	ִמָּיִין.	מערבולת	של	צרות	תסחרר	את	ראש	האדם	ותבלבלו	כשיכור.	ואם	אפשר	
להשתכר	מצרות,	על	אחת	כמה	וכמה	שאפשר	להשתכר	מרוב	שמחה,	“מידה	טובה	
ֵקִני	ִמְּנִׁשיקֹות	ִּפיהּו	 מרובה	ממדת	פורענות”.	אשה	אהובה	משתכרת	מאהבה	ועונג:	ִיּׁשָ
ִּכי	טֹוִבים	ֹּדֶדיָך	ִמָּיִין.	ַמה	ָּיִפית	ּוַמה	ָּנַעְמְּת	ַאֲהָבה	ַּבַּתֲענּוִגים167.	כוחו	של	היין	להתהפך	

לטובה	מגיע	ממקום	פנימי:

“מצוותן	ביין,	כי	המשקה	יין	נבדל	ויוצא	מן	הענב	שהיה	נסתר	לשם.	וכמו	שאמרו	
“יין	נתן	בשבעים,	וסוד	נתן	בשבעים,	נכנס	יין	יצא	סוד”.	ואין	הפירוש	שבשביל	
הגימטריא	בלבד	הוא	כך	שנכנס	יין	ויצא	סוד,	אבל	הוא	דבר	אמיתי	מצד	עצמו.	
היין	 ולפיכך	 הענב,	 ומפנימיות	 הענב	 יוצא	מהסתר	 נסתר	 הוא	משקה	 היין	 כי	
שהוא	גדל	בנסתר	ובפנימיות	הענב	בגימטריא	סוד,	לפי	שהוא	נסתר.	וכאשר	

	ירמיה	כ"ה. 	160
	ירמיהו	נ"א. 	161

162		תהילים	ע"ה	ט.
	תהילים	י"א	ו. 	163

164		תהילים	קט"ז	יג.
	תהילים	כ"ג	ה.	בראשית	רבה	פ"ח	ה'.	ובדומה	לזה	בירושלמי	פסחים	פ"י	ה"א. 	165

)בגימטריא(,	 'שעשועים'	 היא	 התרעלה"	 "כוס	 לברכה.	 ולהפוך	 להתמתק	 יכולה	 התרעלה"	 "כוס	 	 	166
ם	ֲאֶׁשר	ָׁשִתית	ִמַּיד	 והפסוק	הזה	)שהוא	הכוס(	מכיל	שבעים	אותיות:	"ִהְתעֹוְרִרי	ִהְתעֹוְרִרי	קּוִמי	ְירּוָׁשלִַ

ה'	ֶאת	ּכֹוס	ֲחָמתֹו	ֶאת	ֻקַּבַעת	ּכֹוס	ַהַּתְרֵעָלה	ָׁשִתית	ָמִצית"	)יז(,	כמניין	'יין',	וכמניין	שנות	גלות	בבל.
	שיר	השירים	א'	ב,	ז'ז. 	167

נכנס	היין	באדם	מוציא	הסוד	כי	הוא	בא	עד	הנסתר	כפי	מדרגתו	ומוציאו”168.

ִחָּנם	ִנְמַּכְרֶּתם	ְוֹלא	ְבֶכֶסף	ִּתָּגֵאלּו.	3

י כֹה ָאַמר ֲאדָֹני  ֵאלּו: )ד( ּכִ ּגָ ם ְולֹא ְבֶכֶסף ּתִ ְרּתֶ ם ִנְמּכַ י כֹה ָאַמר ְיהָֹוה ִחּנָ )ג( ּכִ

ה  ְוַעּתָ )ה(  קֹו:  ֲעׁשָ ֶאֶפס  ּבְ ּור  ְוַאּשׁ ם  ׁשָ ָלגּור  ָבִראׁשָֹנה  י  ַעּמִ ָיַרד  ִמְצַרִים  ְיהָֹוה 

ָליו\{ ְיֵהיִלילּו ְנֻאם  ָלו \}מׁשְ ם מׁשְ י ִחּנָ ח ַעּמִ י ֻלּקַ י פֹה ְנֻאם ְיהָֹוה ּכִ ַמי \}ַמה\{ ּלִ

י  ּיֹום ַההּוא ּכִ ִמי ָלֵכן ּבַ י ׁשְ ִמי ִמּנָֹאץ: )ו( ָלֵכן ֵיַדע ַעּמִ ל ַהּיֹום ׁשְ ְיהָֹוה ְוָתִמיד ּכָ

ִני:  ר ִהּנֵ ֲאִני הּוא ַהְמַדּבֵ

א.	ְוֹלא	ְבֶכֶסף	ִּתָּגֵאלּו	
שעבוד	ישראל	ביד	האומות	כה	ארוך,	עד	שאפילו	ישראל	החלו	להשתכנע	ששעבודם	
האפשרות	 על	 הגולל	 את	 וסותמת	 הגלות,	 את	 מעמיקה	 זו	 השלמה	 לגיטימי.	 הוא	

להיגאל	באופן	חוקי,	שהרי	יציאת	העבד	לחירות	מותנית	בתשלום	מחירו.	

על	כך	עונה	הנביא	)נ”ב	ג-ה(	שמחיר	צריך	לשלם	רק	כאשר	העבד	נקנה	בכסף,	אבל	
שעבוד	האומות	בישראל	היה	חסר	תוקף	משפטי	ומוסרי.	ישראל	מעולם	לא	נמכרו	
בכסף,	על	כן	אין	הם	חייבים	לשוביהם	דבר.	ישראל	ירדו	למצרים	בהסכמה	לגור	שם,	
והמצרים	השתעבדו	בהם	שלא	כדין.	אשור	ובבל	היו	מטה	ביד	ה’	להעניש	את	ישראל,	

אבל	חרגו	מתפקידם,	כאשר	שעבדו	אותם	ללא	שום	זכות.

התספקו	 לא	 חכמים	 הרוחנית.	 והשלמות	 המציאותית	 הגאולה	 צדדים,	 שני	 לגאולה	
בתשובה	לדרך	פעולתה	הפיזית,	ובקשו	למצוא	כאן	גם	פתרון	לתיקון	הרוחני	השלם.	
הוציאו	את	הכתוב	מהקשרו	עם	האומות,	ובאופן	מפתיע	דרשוהו	גם	כלפי	הקדוש	ברוך	

הוא,	וכך	מצאו	בו	רמז	לפתרון	חובם	של	ישראל	לשמים:

	דברי	נגידים,	'והצלתי	אתכם	מעבודתם'.	במקור	האחד	הכול	נכלל	וגנוז.	ארבע	הכוסות,	כמו	הנהר	 	168
היוצא	מעדן,	מקורם	אחד,	עילאי,	והוא	מתפרט	לארבעה	חלקים	כאשר	הוא	יורד	אל	העולם	המעשי,	
כי	הגאולה	היא	באה	מעולם	העליון	לעולם	הזה	 ולפיכך	הם	במספר	ארבע	כוסות,	 עולם	הריבוי:	
שהוא	עולם	הריבוי,	וכל	דבר	שהוא	בא	מעולם	הנבדל	לעולם	הזה	יש	בו	ריבוי	מחולק	לארבע,	כי	
מספר	זה	הוא	מספר	הריבוי	שהוא	כנגד	ארבעה	צדדים	המחולקים.	ועל	אלו	הדברים	מורים	הארבע	
לשונות	של	גאולה.	וסוד	זה	הוא	מבואר	בתורה:	"ונהר	יוצא	מעדן	להשקות	את	הגן	ומשם	יפרד	
יוצא	 כל	דבר	שבא	מעולם	הנבדל	כמו	הנהר	שהוא	 כי	 לך	 והיה	לארבעה	ראשים",	שמזה	מבואר	
מעדן	להשקות	הגן,	כשהוא	בא	אל	עולם	הטבע	שהוא	עולם	הריבוי	יפרד	לארבעה	ראשים,	כי	זהו	

נגד	הפירוד	והריבוי	שהוא	בעולם	הריבוי	)שם(.
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“ולא	בכסף	תגאלו	-	לא	בתשובה	ומעשים	טובים”169.	

על	הפסוק	הזה	מושתתת	המחלוקת	הגדולה	אם	הגאולה	מותנית	בתשובה:	

“ר’	אליעזר	אומר:	אם	ישראל	עושין	תשובה	נגאלין,	שנאמר	‘שובו	בנים	שובבים	
ארפא	משובותיכם’,	אמר	לו	ר’	יהושע:	הלא	כבר	נאמר	‘חנם	נמכרתם	ולא	בכסף	

תגאלו’	–	חינם	נמכרתם170	ולא	בכסף	תגאלו	-	לא	בתשובה	ומעשים	טובים”.	

השוואת	שני	חלקי	הכתוב	מלמדת	שכשם	שחלקו	האחרון:	ְוֹלא	ְבֶכֶסף	ִּתָּגֵאלּו,	אומר	
ִנְמַּכְרֶּתם,	 ִחָּנם	 הכתוב:	 של	 הראשון	 חלקו	 גם	 כך	 בתשובה,	 תלויה	 אינה	 שהגאולה	
משמעו	שלא	נמכרתם	בגלל	חובכם	הדתי	והמוסרי,	אלא	‘ִחָּנם’.	כלומר,	הגלות	אינה	
עונש	על	החטא	ומלכתחילה	לא	באה	עליו,	ועל	כן	החזרה	ממנה	אינה	תלויה	בתשובה.	

ומחייבת	אותנו.	אין	 לנו	 ועונש’	היא	ההנהגה	הרגילה,	המובנת	 ‘שכר	 כלומר,	הנהגת	
אנו	שואלים:	‘ָלמה’	הדברים	התרחשו,	אלא	‘ְלמה’,	לשם	מה,	מה	זה	מחייב	אותנו,	ומה	
חלקי	 הסבר	 אלא	 זו	 הנהגה	 פי	 על	 להבין	 מצפים	 אנו	 ואין	 מהם.	 ללמוד	 יכולים	 אנו	
של	הדברים.	אירועים	היסטוריים	מכריעים,	כמו	הגלות	והגאולה,	המעצבים	את	גורל	
האומה	ואופייה	לדורות,	אינם	נובעים	רק	ממעשה	פלוני	של	דור	אלמוני.	אורך	הגלות	
מנתק	את	הקשר	בין	חטאי	הדורות	הראשונים	לסבל	הדורות	האחרונים,	ולא	מותיר	
לצדיקים	האחרונים	מה	לתקן:	ֲאֹבֵתינּו	ָחְטאּו	ְוֵאיָנם	ַוֲאַנְחנּו	ֲעֹוֹנֵתיֶהם	ָסָבְלנּו171.	לכן	אין	

למדוד	אותם	רק	בחשבונאות	של	שכר	ועונש.	

ש’ִחָּנם	 חשבון,	 שאין	 העיקרון	 אך	 שלנו,	 בפסוק	 זה	 יסודי	 לרעיון	 רמז	 מצאו	 חכמים	
ִנְמַּכְרֶּתם’,	והחטא	אינו	הגורם	המשמעותי	בין	סיבות	הגלות,	אינו	תלוי	בדרשה	זו,	ויש	

לו	אחיזה	בפרקי	הנחמה	כולם.	לדוגמה:

א(	ַנֲחמּו	ַנֲחמּו	ַעִּמי	ֹיאַמר	ֱאֹלֵהיֶכם...	ִּכי	ָלְקָחה	ִמַּיד	ה’	ִּכְפַלִים	ְּבָכל	ַחֹּטאֶתיָה.	זו	אמירה	
תמוהה.	אין	סיבה	בעולם	המצדיקה	עונש	כפול,	זה	עוול	גמור.	ואם	לוקחים	על	החטא	
כפליים,	באותה	מידה	אפשר	גם	לא	לשלם	עליו	כלל.	אזי	ברור	שאין	כאן	חשבון	ואין	זה	
עונש	כלל.	הסיבות	הנמנות	לגאולה	עתה	הן	שלוש:	שלמו	ימי	השעבוד	שנגזר.	נתכפר	
העוון	ואיננו.	קושי	השעבוד.	כך	או	כך	אין	כאן	קריאה	לתשובה,	אין	התנאה	ותלות	בה.	

ב(	ָמִחיִתי	ָכָעב	ְּפָׁשֶעיָך	ְוֶכָעָנן	ַחֹּטאוֶתיָך	ׁשּוָבה	ֵאַלי	ִּכי	ְגַאְלִּתיָך	)מ”ד	כב(.	כלומר,	מנקודת	
מבטו	אין	מקום	לחשבון.	בשעת	החטא	הוא	נראה	גדול	מאד,	אך	בשעת	הכפרה	הקדוש	

ברוך	הוא	מוחה	אותו	כענן,	כאילו	לא	היה	בו	ממש.	

ג(	ְּבֶרַגע	ָקֹטן	ֲעַזְבִּתיְך	ּוְבַרֲחִמים	ְּגֹדִלים	ֲאַקְּבֵצְך.	ְּבֶׁשֶצף	ֶקֶצף	ִהְסַּתְרִּתי	ָפַני	ֶרַגע	ִמֵּמְך	ּוְבֶחֶסד	

	סנהדרין	צ"ז	ב.	רש"י:	לא	בכסף	-	לא	בתשובה	ומעשים	טובים,	דאפילו	אין	עושין	תשובה	נגאלין,	 	169
משום	דאמר	חנם	נמכרתם,	קרי	כסף	בלשון	תשובה.	

	יש	גורסים:	בעבודת	כוכבים,	בעובדי	כוכבים,	ויש	שלא	הזכירוהו.	ילקוט	ירמיהו	ג'	שובו	בנים. 	170
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עֹוָלם	ִרַחְמִּתיְך	ָאַמר	ֹּגֲאֵלְך	ה’	)נ”ד	ז-ח(.	השוואת	זמן	הכעס	השמיימי	מול	משך	רחמיו,	
והעונש	 הכעס	 שעת	 והשוואה,	 לחשבון	 מקום	 שאין	 מגלים	 העונש,	 מול	 אל	 השכר	

זעירה	ובלתי	נחשבת,	ומולה	עומד	עולם	הנצח,	שכל	יחידת	זמן	מתגמדת	מולו172.

ב.	ה’	ָחֵפץ	ְלַמַען	ִצְדקֹו	
הדרך	להבאת	הגאולה	היא	לשלול	את	החטא	או	להקטינו.	אך	אפשר	להגיע	לאותה	
ְבֶכֶסף	ִּתָּגֵאלּו’,	לא	בתשובה	 ‘ְוֹלא	 תוצאה	על	ידי	הגדלת	עוצמתה	של	גאולה	ותוכנה.	

ובמעשים	טובים,	אלא	מדוע	היא	תבוא?	למען	שמו	של	ה’	וצדקתו173.	

קשר	 ה’.	 של	 עמו	 הם	 ישראל	 כא(.	 )מ”ב	 ְוַיְאִּדיר	 ּתֹוָרה	 ַיְגִּדיל	 ִצְדקֹו	 ְלַמַען	 ָחֵפץ	 ה’	 א(	
פגיעה	 כל	 העמים.	 בעיני	 ביניהם	 זהות	 ויצר	 יחד,	 אותם	 חיבר	 אליהם	 שלו	 האהבה	
בישראל	הופכת	חילול	השם	ופגיעה	בכבוד	המקום,	המחייבים	התערבות	שמיימית,	

להושיעם	ולחזקם	למען	שמו.

ְוַחֹּטאֶתיָך	ֹלא	ֶאְזֹּכר	)מ”ג	כד-כה(.	הכפרה	לא	 ב(	ָאֹנִכי	ָאֹנִכי	הּוא	ֹמֶחה	ְפָׁשֶעיָך	ְלַמֲעִני,	
תבוא	בזכותם	של	ישראל,	לא	בגלל	חזרתם	בתשובה	וחרטתם	על	חטאיהם,	אלא	למען	

שמו	של	ה’.

ֹלא	 ּוְתׁשּוָעִתי	 ִתְרָחק	 ֹלא	 ִצְדָקִתי	 ֵקַרְבִּתי	 ִמְּצָדָקה.	 ָהְרחֹוִקים	 ֵלב	 ַאִּביֵרי	 ֵאַלי	 ִׁשְמעּו	 ג(	
ְתַאֵחר	ְוָנַתִּתי	ְבִצּיֹון	ְּתׁשּוָעה	ְלִיְׂשָרֵאל	ִּתְפַאְרִּתי	)מ”ו	יב-יג(.	הנביא	מתאר	שתי	מערכות	
צדקת	 את	 האחר	 הצד	 מן	 האחד,	 הצד	 מן	 וקלקולם	 ישראל	 של	 עקשנותם	 נפרדות:	

השכינה	וישועתה	שתבוא	במהרה.

ד(	ְלַמַען	ְׁשִמי	ַאֲאִריְך	ַאִּפי	ּוְתִהָּלִתי	ֶאֱחָטם	ָלְך	ְלִבְלִּתי	ַהְכִריֶתָך.	ְלַמֲעִני	ְלַמֲעִני	ֶאֱעֶׂשה	ִּכי	
ֵאיְך	ֵיָחל	ּוְכבֹוִדי	ְלַאֵחר	ֹלא	ֶאֵּתן	)מ”ח	ט-יא(.	ה’	יביא	להם	גם	גאולה,	גם	תשובה	ומחיית	
עוונות,	הוא	יערה	עליהם	רוח	ממרום	ויגאלם:	ִּכי	ֶאָּצק	ַמִים	ַעל	ָצֵמא	ְונֹוְזִלים	ַעל	ַיָּבָׁשה,	
ֶאֹּצק	רּוִחי	ַעל	ַזְרֶעָך	ּוִבְרָכִתי	ַעל	ֶצֱאָצֶאיָך	)מ”ד	ג(.	בעקבות	הכפרה	יבוא	העם	להזדהות	
עם	השכינה	והתמסרות	אליה:	ֶזה	ֹיאַמר	ַלה’	ָאִני	ְוֶזה	ִיְקָרא	ְבֵׁשם	ַיֲעֹקב	ְוֶזה	ִיְכֹּתב	ָידֹו	ַלה’	

ּוְבֵׁשם	ִיְׂשָרֵאל	ְיַכֶּנה"	)ה(.

באהבה,	 אותם	 מחבקים	 במוקד,	 עומדים	 ישראל	 אבל	 שמו,	 למען	 תבוא	 הגאולה	
ומשתפים	אותם	במהלכה.	הגלות	מוצתה,	העוון	התכפר	ברוב	ייסורי	הגלות,	על	כן	אין	

להמשך	הייסורים	הצדקה,	והגיע	העת	לגאולת	ישראל.	

	בגלות	שלנו	הרגע	הקטן	נמשך	כבר	אלפיים	שנה,	ואף	על	פי	כן	מול	הנצח	אין	לזה	כל	משמעות. 	172
		ישעיהו	הגדיר	את	מטרת	הגאולה	לכבוד	שמים,	בעקבותיו	הלך	גם	יחזקאל	הנביא.	אלא	שנקודת	 	173
השתתפותם	 על	 ומוותרת	 וכואבת,	 בוטה	 מנוכרת,	 שהיא	 גבוהה,	 כה	 שהציג	 השמיימית	 המבט	
ָהָרִעים	 ְכַדְרֵכיֶכם	 ֹלא	 ְׁשִמי	 ְלַמַען	 ִאְּתֶכם	 ַּבֲעׂשֹוִתי	 ה'	 ֲאִני	 ִּכי	 ִויַדְעֶּתם	 הגאולה.	 בהבאת	 ישראל	 של	
ְוַכֲעִלילֹוֵתיֶכם	ַהִּנְׁשָחתֹות	ֵּבית	ִיְׂשָרֵאל	ְנֻאם	ֲאֹדָני	ה'	יחזקאל	כ'	מד.	והביטוי	חוזר	ארבע	פעמים	בפרק,	

גם:	ט,	יד,	כב.	
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ג.	ברית
כברית,	 מלכתחילה	 נכרתה	 ההדדית	 ההתחייבות	 הברית.	 היא	 לגאולה,	 נוספת	 סיבה	
לחוק	 דומה	 ישראל	 עם	 בלי	קשר	למעשיהם.	הברית	 לעולם,	 המחייבת	את	הצדדים	

טבע,	ואף	יותר	מזה,	העולם	כולו	בנוי	על	הקשר	הזה.	

א(	ִּכי	ֵמי	ֹנַח	ֹזאת	ִלי	ֲאֶׁשר	ִנְׁשַּבְעִּתי	ֵמֲעֹבר	ֵמי	ֹנַח	עֹוד	ַעל	ָהָאֶרץ	ֵּכן	ִנְׁשַּבְעִּתי	ִמְּקֹצף	ָעַלִיְך	
ְוַהְּגָבעֹות	ְּתמּוֶטיָנה	ְוַחְסִּדי	ֵמִאֵּתְך	ֹלא	ָימּוׁש	ּוְבִרית	ְׁשלֹוִמי	 ּוִמְּגָער	ָּבְך.	ִּכי	ֶהָהִרים	ָימּוׁשּו	
ֹלא	ָתמּוט	ָאַמר	ְמַרֲחֵמְך	ה’	)נ”ד	ט-י(.	הגלות	נראית	כקצף	על	ישראל,	אבל	חסדי	ה’	לא	

יעזבום	גם	בעת	החורבן,	כמו	הברית	שלא	יבוא	מבול	כללי	נוסף	על	העולם.

ב(	הברית	מופיעה	גם	בתוך	פרקי	תוכחה:	ּוָבא	ְלִצּיֹון	ּגֹוֵאל	ּוְלָׁשֵבי	ֶפַׁשע	ְּבַיֲעֹקב	ְנֻאם	ה’.	
ַוֲאִני	ֹזאת	ְּבִריִתי	אֹוָתם	ָאַמר	ה’	רּוִחי	ֲאֶׁשר	ָעֶליָך	ּוְדָבַרי	ֲאֶׁשר	ַׂשְמִּתי	ְּבִפיָך	ֹלא	ָימּוׁשּו	ִמִּפיָך	
ּוִמִּפי	ַזְרֲעָך	ּוִמִּפי	ֶזַרע	ַזְרֲעָך	ָאַמר	ה’	ֵמַעָּתה	ְוַעד	עֹוָלם	)נ”ט	כ-כא(.	הגאולה	ראויה	לשבי	
פשע,	אך	הברית	הנצחית	היא	למעלה	ממעשיהם.	הברית	מחייבת	לגאול	את	ישראל,	

אך	גם	מחייבת	אותם	להיות	ממלכת	כהנים	וגוי	קדוש.

ג(	ֲאִני	ה’	ְקָראִתיָך	ְבֶצֶדק	ְוַאְחֵזק	ְּבָיֶדָך	ְוֶאָּצְרָך	ְוֶאֶּתְנָך	ִלְבִרית	ָעם	ְלאֹור	ּגֹוִים	)מ”ב	ו(.	ֹּכה	
ָאַמר	ה’	ְּבֵעת	ָרצֹון	ֲעִניִתיָך	ּוְביֹום	ְיׁשּוָעה	ֲעַזְרִּתיָך	ְוֶאָּצְרָך	ְוֶאֶּתְנָך	ִלְבִרית	ָעם	ְלָהִקים	ֶאֶרץ	

ְלַהְנִחיל	ְנָחלֹות	ֹׁשֵממֹות	)מ”ט	ח(.

ד.	ִחָּנם	ִנְמַּכְרֶּתם
הטיעון	שהגלות	היא	‘ִחָּנם’	חוזר	שוב:	ְוַעָּתה	ַמה	ִּלי	ֹפה	ְנֻאם	ה’	ִּכי	ֻלַּקח	ַעִּמי	ִחָּנם	מְׁשָליו	
ְיֵהיִלילּו	ְנֻאם	ה’	ְוָתִמיד	ָּכל	ַהּיֹום	ְׁשִמי	ִמֹּנָאץ	)ה(.	מתברר	הפעם	שה’ִחָּנם’	אינו	שולל	רק	
את	זכות	האומות	לשעבד	את	ישראל,	אלא	יש	בו	טיעון	הרבה	יותר	עמוק	ויסודי.	לא	

רק	ישראל	נפגעים	בגלות	אלא	גם	השכינה.

השכינה	מוצאת	את	עצמה	בירושלים	הריקה,	ולא	מבינה	מה	יש	לה	לחפש	שם:	ועתה	
מה	לי	פה	נאם	ה’,	מה	אני	מבקש	פה	בירושלים	אחר	שלוקח	עמי	ממנה	בחנם174.

או	שהיא	מוצאת	את	עצמה	בבבל	ותמהה	על	כך:	“מה	לי	פה	-	למה	אני	שוהא	ומשהא	
התגלגלו	 ומדוע	 הגלות,	 באה	 מה	 שום	 על	 יודעת	 אינה	 היא	 גם	 כביכול	 כאן”175.	 בני	
הדברים	לכך.	ואם	הכול	טעות	ואין	סיבה	לגלות,	אין	סיבה	להישאר	שם,	לכן	היא	תופיע	

ותגאל	את	העם.

ה’חינם’	אינו	רק	טיעון	משפטי,	הוא	שאלה	מהותית	מוסרית,	שאלמלא	הנביא	אמרה	
אפשרה	 מדוע	 השכינה	 על	 היא	 והשאלה	 ‘לשווא’,	 פירושו	 חינם	 להגידה,	 היה	 קשה	

גלות	חסרת	תכלית	כזאת?	הגלות	יש	בה	אפוא	יסוד	של	כאוס	ושרירותיות.	

	תנחומא	פקודי	א'. 	174
	רש"י. 	175

חכמים	ביטאו	זאת	בחדות,	כביכול	קיימת	‘חרטה’	בשמים	על	הגלות:	

“אמר	רב	חנא	בר	אחא,	אמרי	בי	רב:	ארבעה	מתחרט	עליהן	הקדוש	ברוך	הוא	
ויצר	הרע.	גלות,	דכתיב:	ועתה	 שבראם.	ואלו	הן:	גלות,	כשדים,	וישמעאלים,	
זה	 כשדים	 ארץ	 הן	 דכתיב:	 כשדים	 וגו’.	 חנם	 עמי	 לקח	 כי	 ה’	 נאם	 פה	 לי	 מה	
העם	לא	היה.	ישמעאלים,	דכתיב:	ישליו	אהלים	לשודדים	ובטוחות	למרגיזי	אל	

לאשר	הביא	אלוה	בידו.	יצר	הרע,	דכתיב:	ואשר	הרעתי”176.

לאומות	ניתן	חופש	לעשות	בישראל	כרצונם,	אבל	הדברים	יצאו	כביכול	מכלל	שליטה,	
הפקרת	 שנות	 באלפי	 מסלולו.	 אל	 העולם	 את	 להחזיר	 צריך	 הגבול.	 את	 עברו	 והם	
ישראל,	התרחשו	מסעי	הרס	והרג	קשים	שאין	להם	הסבר.	החסידים	שנהרגו	על	קיום	
אשכנז	 חסידי	 ברזל,	 של	 במסרקות	 נסרק	 שבשרו	 עקיבא	 ר’	 יוון,	 גזרות	 בימי	 מצוות	
בכפם.	 עוול	 לא	 על	 בשואה	 שמתו	 ילדים	 וחצי	 מליון	 הצלבנים,	 ביד	 נפשם	 שמסרו	
האדם,	 של	 החופשית	 לבחירתו	 העולם	 את	 השאירה	 הסתלקה,	 כביכול	 השכינה	
ואפשרה	לאומות	הרשע	לפעול.	ו”כיון	שניתן	רשות	למשחית	אינו	מבחין	בין	צדיקים	

לרשעים”177.	

אולם	הכאוס	אינו	רק	אי	הבנה	של	מהלכי	ההשגחה,	אלא	גם	מוזרויות	במעשי	ישראל.	
“ִחָּנם	ִנְמַּכְרֶּתם”,	מזכיר	שרשרת	ענייני	‘חינם’	שנכרכו	בחורבן	ובגאולה:	בכייה	של	חינם,	

הובילה	לשנאת	חינם,	וזו	לגלות	חינם.	

בכייה	של	חינם:	

“אותה	לילה,	ליל	תשעה	באב	היה.	אמר	להם	הקדוש	ברוך	הוא:	אתם	בכיתם	
בכיה	של	חנם	-	ואני	קובע	לכם	בכיה	לדורות”178.	“הבכיה	שהיו	בוכים	מורה	
דבר	משתוקק	 וכל	 יושביה179,	 על	 חן	מקום	 כי	 לגמרי,	 שאין	הארץ	שייך	להם	
למקומו	שהוא	טבעי	לו.	והם	בכו,	וזה	מורה	כי	אין	הארץ	שלהם	לגמרי,	ולכך	

גלו”180.	

החורבן	בא	בגלל	‘שנאת	חינם’:	

“מקדש	ראשון	מפני	מה	חרב?	מפני	שלשה	דברים	שהיו	בו:	עבודה	זרה,	וגלוי	
עריות,	ושפיכות	דמים...	אבל	מקדש	שני,	שהיו	עוסקין	בתורה	ובמצות	וגמילות	

חסדים	מפני	מה	חרב?	מפני	שהייתה	בו	שנאת	חנם...”181.	

	סוכה	נ"ב	ב. 	176
	בבא	קמא	ס'	א. 	177

178		תענית	כ"ט	א.
	סוטה	מ"ז	א. 	179

	נצח	ישראל	ח'. 	180
181		תענית	ט'	ב.



196197

	פרק	נ"ב ד.	בשורת	הגאולה

אך	עוד	תבוא	גם	אהבת	חינם,	ובעקבותיה	גאולה	של	חינם:	

“ואם	נחרבנו,	ונחרב	העולם	עמנו,	על	ידי	שנאת	חנם,	נשוב	להבנות,	והעולם	
עמנו	ייבנה,	על	ידי	אהבת	חנם”182.

מהלך	זה	של	הגאולה,	הוא	כה	חריג	ופלאי,	שכביכול	הוא	פלאי	גם	בעיני	שמים:	ֹּכה	
ָאַמר	ה’	ְצָבאֹות	ִּכי	ִיָּפֵלא	ְּבֵעיֵני	ְׁשֵאִרית	ָהָעם	ַהֶּזה	ַּבָּיִמים	ָהֵהם,	ַּגם	ְּבֵעיַני	ִיָּפֵלא	ְנֻאם	ה’	

ְצָבאֹות183.

מגילת	 היא	 השכינה,	 משליטת	 כולה	 לכאורה	 שיצאה	 חולין	 של	 להתרחשות	 דוגמה	
אסתר,	מגילת	הגלות.	לא	רק	גזירת	המן	יצאה	מכלל	שליטה,	אלא	גם	הפדות	והגאולה,	
שהרי	שם	שמים	לא	נזכר	במגילה,	וגם	לאחר	הישועה	סיבת	הגזירה	נשארה	סתמית	
ובלתי	מוסברת.	חכמים	הצביעו	על	כמה	אפשרויות	של	חטא	הדור,	אבל	הכתוב	סתם	

את	הדברים	ולא	אישש	זאת.	

ואינה	 הגיונית	 אינה	 הגדולה	 האהבה	 גם	 כי	 שמים.	 שם	 נזכר	 לא	 השירים	 בשיר	 גם	
מוסברת.	בשעה	המכרעת	הקשר	משתבש,	הדוד	דופק	והרעיה	מתמהמהת	לפתוח	את	
הדלת	ללא	סיבה	מובנת,	ואף	על	פי	כן	הם	ממשיכים	לבקש	זה	את	זו	כל	המגילה,	גם	

אם	אינם	משיגים.	

וסיבה,	 טעם	 בלי	 כביכול	 ‘חינם’,	 קורה	 והכול	 הרגילה,	 החשבונאות	 מתרסקת	 כאשר	
או	 הגיוני.	 ומעמד	 בסיס	 למציאות	 ואין	 המועדפת,	 השמיימית	 התכנית	 זו	 אין	 כאילו	
יסוד	מהותיות	בנפש	 וחושפת	שכבות	 נוגעת	תחושת	הכאוס	במקום	עמוק	מאד	 אז	
האומה.	החטא	אינו	בא	ממקום	של	חשבון,	וגם	הגלות	אינה	באה	משם,	ממילא	חייבים	
להסיר	את	הכיסוי	השטחי,	ולחשוף	את	עומק	הקשר	שבין	ישראל	לאביהם	שבשמים.	
קשר	של	אהבת	‘חינם’	וגאולת	‘חינם’,	המבטא	את	עומק	ה’אהבה	שאינה	תלויה	בדבר’,	

שהיא	עמוקה	מכל	בחירה,	ולא	תהיה	בה	לעולם	נסיגה.	

הכנסת	הנהגת	הסוד	והחידה	אל	תוך	מסגרת	העולם,	פותחת	לו	אופק	חדש	ומאפשרת	
את	קיומו:	

“אמר	רבי	יוחנן:	אלמלא	שלש	מקראות	הללו	נתמוטטו	רגליהם	של	שונאיהן	
כן	 ביד	היוצר	 וחד	דכתיב:	הנה	כחומר	 ואשר	הרעתי.	 ישראל.	חד	דכתיב:	 של	

אתם	וגו’.	ואידך:	והסרתי	את	לב	האבן	מבשרכם	ונתתי	לכם	לב	בשר”.

על	 לעמוד	 יכול	 אדם	 שאין	 נסתרת	 תכנית	 אחר,	 מסוג	 אלוהית	 הנהגה	 כאן	 מופיעה	
מהותה.	והיא	באה	כאשר	המצב	בלתי	נסבל	וצריך	פתרון	מיידי,	אין	ברירה	אלא	לתקן	

את	המצב	ולהחזירו	למקומו	הנורמטיבי.

	אורות	הקדש	ג'	שכג. 	182
	זכריה	ח'	ו. 	183

כך	היה	בגלות	הראשונה,	במצרים.	גזירת	ברית	בין	הבתרים	לא	באה	בגלל	חטא	כלשהו	
אלא	הייתה	גזירה	אלוהית,	המזככת	את	ישראל	בכור	הברזל	ומכשירה	אותם	למלא	
את	ייעודם:	ַוֹּיאֶמר	ְלַאְבָרם	ָיֹדַע	ֵּתַדע	ִּכי	ֵגר	ִיְהֶיה	ַזְרֲעָך	ְּבֶאֶרץ	ֹלא	ָלֶהם	ַוֲעָבדּום	ְוִעּנּו	ֹאָתם	
ַאְרַּבע	ֵמאֹות	ָׁשָנה184.	חכמים	חיפשו	חטאים	לאברהם185,	אך	מצאו	פגמים	כה	מינוריים	
וחסרי	ממש,	שבוודאי	אינם	סיבת	הגלות,	ולא	באו	להצדיק	אותה.	הם	רק	מצביעים	
על	כך	שאברהם	אבינו	לא	היה	מושלם,	אילו	היה	כזה,	דבר	לא	יכול	היה	לפגוע	בבניו.	
אחר	שנמצאה	נקודה	של	חיסרון	גם	בלב	אברהם,	נוצר	סדק,	דרכו	התאפשרה	הגלות.		

לגלויות	האחרונות	יש	סיבה.	הנביאים	הוכיחו	את	העם	על	חטאיו	הקשים.	חכמים	מנו	
גילוי	עריות	ושפיכות	 זרה,	 בגלות	הראשונה	את	שלושת	החטאים	החמורים,	עבודה	
את	 להצדיק	 אלה	 סיבות	 של	 בכוחן	 אין	 כן	 פי	 על	 ואף	 חינם.	 שנאת	 ובשנייה	 דמים,	

הגלות	הקשה	הזאת,	ועדיין	היא	‘חינם’:

הגלות	 ראוי	 שהיה	 לא	 בגלות,	 ישראל	 שבאו	 מה	 כי	 היינו:	 נמכרתם’	 “‘חנם	
זה,	והחטא	אינו	לישראל	 כי	בשביל	החטא	היה	 ‘חנם	נמכרתם’.	 לישראל,	רק	
דבר	עצמי,	לכך	נקרא	זה	‘חנם’,	כמו	שהתבאר	כמה	פעמים.	‘ולא	בכסף	תגאלו’,	
כי	לא	בתשובה	ומעשים	טובים	תגאלו.	והתשובה	ומעשים	טובים	שמצטרפין	

ומזככין	הנפש,	נקרא	‘כסף’,	שהוא	צרוף	ומזוכך”186.	

ה.	תשובה	אחרי	הגאולה
ַרֲחצּו	 ונתבעו	תיקון	ותשובה	ברורים:	 בראשית	הספר	הוצג	חטא	העם	בכל	חומרתו,	
רּו	ָחמֹוץ	 ִהַּזּכּו	ָהִסירּו	ֹרַע	ַמַעְלֵליֶכם	ִמֶּנֶגד	ֵעיָני	ִחְדלּו	ָהֵרַע.	ִלְמדּו	ֵהיֵטב	ִּדְרׁשּו	ִמְׁשָּפט	ַאּׁשְ
הנחמות	 )כז(.	 ִּבְצָדָקה	 ְוָׁשֶביָה	 ִּתָּפֶדה	 ְּבִמְׁשָּפט	 ִצּיֹון	 )טז-יז(.	 ַאְלָמָנה	 ִריבּו	 ָיתֹום	 ִׁשְפטּו	
)מ’	-	נ”ד(	מבטיחות	גאולה	ללא	כל	תנאי.	תהליך	הגאולה	המופיע	כאן	הוא	חד-סטרי.	
אפילו	בסוף	חטיבת	הפרקים	הזאת,	כאשר	חוזרת	ההתנאה	של	פרק	א’:	ִּבְצָדָקה	ִּתּכֹוָנִני	
היא	באה	מרוככת	 יד(.	 )נ”ד	 ֵאָלִיְך	 ִתְקַרב	 ֹלא	 ִּכי	 ּוִמְּמִחָּתה	 ִתיָרִאי	 ֹלא	 ִּכי	 ֵמֹעֶׁשק	 ַרֲחִקי	

ומטושטשת,	לא	תנאי	אלא	עובדה.

שאלת	ה’חינם’	וה’כסף’	חוזרת	בהמשך	הדברים:	הֹוי	ָּכל	ָצֵמא	ְלכּו	ַלַּמִים	ַוֲאֶׁשר	ֵאין	לֹו	ָּכֶסף	
ְלכּו	ִׁשְברּו	ֶוֱאֹכלּו,	ּוְלכּו	ִׁשְברּו	ְּבלֹוא	ֶכֶסף	ּוְבלֹוא	ְמִחיר	ַיִין	ְוָחָלב.	ָלָּמה	ִתְׁשְקלּו	ֶכֶסף	ְּבלֹוא	ֶלֶחם	
ִויִגיֲעֶכם	ְּבלֹוא	ְלָׂשְבָעה,	ִׁשְמעּו	ָׁשמֹוַע	ֵאַלי	ְוִאְכלּו	טֹוב	ְוִתְתַעַּנג	ַּבֶּדֶׁשן	ַנְפְׁשֶכם.	ַהּטּו	ָאְזְנֶכם	
ּוְלכּו	ֵאַלי	ִׁשְמעּו	ּוְתִחי	ַנְפְׁשֶכם	ְוֶאְכְרָתה	ָלֶכם	ְּבִרית	עֹוָלם	ַחְסֵדי	ָדִוד	ַהֶּנֱאָמִנים	)נ”ה	א-ג(.	
התורה	אינה	מחיר	ודרכיה	אינן	נמדדות	בכסף.	ואם	כן	אפשר	לזכות	בגאולה	בקלות	במה	
יותר,	 חריף	 פירשוהו	 היינו	בתורה.	אבל	חכמים	 ִּתָּגֵאלּו,	 ְבֶכֶסף	 ְוֹלא	 כסף’:	 ‘לא	 שנחשב	

הגאולה	תבוא	בלא	מחיר	כלל,	לא	חומרי	וגם	לא	רוחני,	גם	בלא	תורה	ותשובה.

	בראשית	ט"ו	יד. 	184
	נדרים	ל"ב	א,	ראה	גבורות	השם	ט'. 	185

186		מהר"ל	נצח	ישראל	ל"א.
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התשובה	 כן	 ועל	 הרוחני,	 התיקון	 היא	 הגאולה	 שתכלית	 ללמדנו	 בא	 שהכתוב	 נראה	
כלולה	בה,	אולם	אינה	תנאי	אלא	עובדה.	אם	לא	תבוא	לפני	הגאולה,	בוודאי	תבוא	
ֵאַלי	 ַחֹּטאוֶתיָך,	ׁשּוָבה	 ְוֶכָעָנן	 ְּפָׁשֶעיָך	 ָכָעב	 ָמִחיִתי	 בעקבותיה,	הגאולה	תביא	לתשובה:	
ִּכי	ְגַאְלִּתיָך	)מ”ד	כב(.	כאשר	האדם	שקוע	בחטא	וטרוד	בייסורים,	אינו	מסוגל	להרים	
את	ראשו	ולתקן,	רק	לאחר	הכפרה	והגאולה,	אפשר	להרים	את	הראש	ולשוב	באמת:	

“ׁשּוָבה	ֵאַלי	ִּכי	ְגַאְלִּתיָך187.

גאולה	כזו,	שבאה	לפני	שהעם	מוכן,	עלולה	ללבוש	פנים	קשות,	וכך	אמרו	חכמים:	

נגאלין	 אינן	 תשובה	 יעשו	 ולא	 ישראל	 יעמדו	 אם	 וכי	 יהושע:	 רבי	 לו	 “אמר	
עושין	 הן	 ומיד	 כהמן	 עליהן	מלך	קשה	 ר”א:	הקב”ה	מעמיד	 לו	 לעולם?	אמר	
תשובה	והן	נגאלין,	מ”ט	ועת	צרה	היא	ליעקב	וממנה	יושע.	אמר	לו	רבי	יהושע:	

והא	כתיב,	חנם	נמכרתם	ולא	בכסף	תגאלו”188.	

וכן:	

וכבר	 נגאלין	אלא	בתשובה,	 ישראל	 ואין	 צוו	על	התשובה,	 כולן	 “כל	הנביאים	
נגאלין,	 הן	 ומיד	 גלותן	 בסוף	 תשובה	 לעשות	 ישראל	 שסוף	 תורה	 הבטיחה	
שנאמר:	והיה	כי	יבאו	עליך	כל	הדברים	וגו’	ושבת	עד	ה’	אלהיך	ושב	ה’	אלהיך	

וגו’”189.

ו.	שתי	גלויות	ושתי	גאולות
הרבה	קולמוסים	נשתברו	ביחס	למחלוקת	זו,	ואפשר	לסכמה	כך:	

“אין	בן	דוד	בא	אלא	בדור	שכולו	זכאי	או	בדור	שכולו	חייב”190.	והגאון	מווילנא	
הכריע:	‘ודאי	אופן	השני’191.	והרי	לנו	דימות	המשיח	אינו	תלוי	בזכות	ומעשים	
כלל.	וכן	בפלוגתא	דר’	אליעזר	ור’	יהושע,	ואמר	ר’	יהושע:	“חינם	נמכרתם	ולא	
בכסף	תגאלו”,	לא	בתשובה	ולא	במעשים	טובים.	ושקלו	וטרו	בזה	ר’	אליעזר	
ור’	יהושע	ולבסוף	שתק	ר’	אליעזר192.	והרי	הודה	ר’	אליעזר	גם	כן	לר’	יהושע	

הכפורים	 יום	 מוצאי	 מועדים,	 משמואל	 שם	 דברי	 הובאו	 שם	 עבדי',	 'יעקב	 מ"ד,	 פרק	 לעיל	 ראה	 	 	187
תרע"ב,	וראה	גם	שפת	אמת	סוכות	תרס"ב.	וראה	להלן	'הגאולה	והתשובה'.	גם	בפרשת	התשובה	
ישראל	 א.	 התשובה:	 להשלמת	 קודמת	 העם	 וגאולת	 דו-צדדי,	 הוא	 ההתקדמות	 סדר	 שבתורה,	
מתחילים:	ְוַׁשְבָּת	ַעד	ה'.	ב.	הקדוש	ברוך	הוא	נענה	להם	וגואלם:	ְוָׁשב	ה'	ֱאֹלֶהיָך	ֶאת	ְׁשבּוְתָך	ְוִרֲחֶמָך	
ְוָׁשב	ְוִקֶּבְצָך.	ג.	אז	משלימים	ישראל	את	תהליך	התשובה:	ְוַאָּתה	ָתׁשּוב	ְוָׁשַמְעָּת	ְּבקֹול	ה'	)דברים	ל'	

א-ח(.
	ירושלמי	תענית	א'. 	188

	רמב"ם	תשובה	ז'	ה'. 	189
	סנהדרין	צ"ח. 	190

	תיקונים,	תיקון	ס"ט	קכ"ו	א. 	191
	סנהדרין	צ"ו	ב. 	192

שהגאולה	העתידה	אינו	תלוי	בתשובה	ובמעשים	טובים	כלל.	וכן	כתב	הרמב”ן	
שהבאת	גאולה	העתידה	אין	בה	תנאי	בתשובה	ועבודה,	אלא	שהיא	מובטחת	
לבוא	על	כל	פנים.	ומה	שנמצא	בכמה	אגדות	שתלוי	בתשובה.	הנה	הוא	על	
פי	מה	שאמרו,	כי	אחד	מעיר	מזכה	כל	העיר	כולה	ושנים	ממשפחה	מזכין	כל	
אליעזר	 ר’	 שם	 שאמר	 הנעלם194	 במדרש	 מבואר	 הוא	 וכן	 כולה193.	 המשפחה	
חדא	 אפילו	 בתשובה	 יחזרון	 אי	 אך	 בתשובה,	 תלוי	 שהכל	 הגם	 כי	 בפירוש	
כנישתא,	בזכותם	יתכנש	כל	גלותא.	ובאמת	הרי	ישנם	כמה	צדיקים	בכל	דור	

ודור	על	כל	פנים”195.

גלות	בבל	והגלות	האחרונה,	נרמזו	בתורה	בשתי	בריתות.	פרשת	בחוקותי	מתייחסת	
לגלות	בבל,	והברית	שבפרשת	כי	תבוא:	

“ירמז	לגלותנו	זה	ולגאולה	שנגאל	ממנו.	כי	הסתכלנו	תחלה	שלא	נרמז	שם	קץ	
וקצב,	ולא	הבטיח	בגאולה,	רק	תלה	אותה	בתשובה.	ולא	הזכיר	בעבירות	ההם	
שיעשו	אשרים	וחמנים	ושיעבדו	ע”ז	כלל...	והגאולה	בברית	ההיא	השנית	גאולה	
שלימה	מעולה	על	כולם,	אמר	‘והיה	כי	יבואו	עליך	כל	הדברים	האלה	הברכה	
ישראל	 לכל	 הבטחה	 שהיא	 מאבותיך’,	 והרבך	 ‘והטיבך	 והבטיח	 וגו’’	 והקללה	
לא	לששית	העם.	ושם	הבטיח	שיכרת	ויכלה	המגלים	אותנו.	שנאמר:	‘ונתן	ה’	
אלהיך	את	כל	האלות	האלה	על	אויביך	ועל	שונאיך	אשר	רדפוך’196,	ואלה	דברים	

יבטיחו	בגאולה	העתידה	הבטחה	שלימה	יותר	מכל	חזיונות	דניאל”197.

הברית	השנייה	תלויה	אפוא	בתשובה,	אולם	אף	שאנו	מצווים	בה,	תשובה	זו	תתחיל	
מלמעלה:

“אבל	המצוה	הזאת	על	התשובה	הנזכרת,	כי	‘והשבות	אל	לבבך’,	‘ושבת	עד	ה’	
בציווי(	 )ולא	 הבינוני	 בלשון	 ונאמרה	 כן.	 לעשות	 אותנו	 שיצוה	 מצוה	 אלהיך’,	

לרמוז	בהבטחה,	כי	עתיד	הדבר	להיות	כן”198.	

שלבי	הגאולה	בספר	יחזקאל	אף	הם	במתכונת	זו	של	פרשת	התשובה:	קיבוץ	גלויות,	
מילת	הלב	או	נתינת	לב	חדש,	תשובה	שלמה,	והבטחת	הברכה	הגדולה.	הקדים	את	
קבוץ	הגלויות	לתשובה.	“ֹלא	ְלַמַעְנֶכם	ֲאִני	ֹעֶׂשה	ְנֻאם	ֲאֹדָני	ה’”199,	“ִּכי	ִאם	ְלֵׁשם	ָקְדִׁשי	
ֲאֶׁשר	ִחַּלְלֶּתם	ַּבּגֹוִים	ֲאֶׁשר	ָּבאֶתם	ָׁשם”.	ואם	הם	לא	יתעוררו	לתשובה,	תבוא	הגאולה	

בעתה,	לא	למענם,	אלא	לקדש	את	שם	ה’	המחולל	בגויים.	

	סנהדרין	קי"א. 	193
	זוהר	חדש	פ'	נח	סמוך	לסופו. 	194

'	לשם	שבו	ואחלמה'.	הקדמות	ושערים,	שער	ו'	פרק	ט'. 	195
	דברים	ל'	א,	ה,	ז. 	196

197	רמב"ן	ויקרא	כ"ו	טז.
	דברים	ל'	יא. 	198

	יחזקאל	ל"ו	כב,	לב. 	199
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ר.	4 ַמה	ָּנאוּו	ַעל	ֶהָהִרים	ַרְגֵלי	ְמַבּׂשֵ

ִמיַע  ַמׁשְ טֹוב  ר  ְמַבּשֵׂ לֹום  ׁשָ ִמיַע  ַמׁשְ ר  ְמַבּשֵׂ ַרְגֵלי  ֶהָהִרים  ַעל  אוּו  ּנָ ַמה  )ז( 

ְיׁשּוָעה אֵֹמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאלָֹהִיְך:

ֶרת	ִצּיֹון	ָהִריִמי	ַבֹּכַח	קֹוֵלְך	 דמותו	של	המבשר	הופיעה	למעלה:	ַעל	ַהר	ָּגֹבַה	ֲעִלי	ָלְך	ְמַבּׂשֶ
ם	ָהִריִמי	ַאל	ִּתיָרִאי	ִאְמִרי	ְלָעֵרי	ְיהּוָדה	ִהֵּנה	ֱאֹלֵהיֶכם	)מ’	ט(.	גם:	ִראׁשֹון	 ֶרת	ְירּוָׁשלִָ ְמַבּׂשֶ
ֶאֵּתן	)מ”א	כז(.	לצופה	המבשר	תפקיד	חלוצי,	עליו	 ר	 ְמַבּׂשֵ ם	 ְוִלירּוָׁשלִַ ִהָּנם	 ִהֵּנה	 ְלִצּיֹון	
לטרוח	לעלות	על	הר	גבוה,	להרים	את	קולו.	הוא	צריך	להתעלות	על	המציאות	שסביבו,	
בין	 לאלוהיו,	 בין	העם	 קישור	 חוליית	 ולהבין	את	המתהווה.	לשמש	 לראות	 להרחיק	
אינה	הפתעה,	המצב	בשל	 הופעת	המבשר	 בפרקנו	 הנוכחית.	 ובין	המציאות	 העתיד	
לגאולה,	ובואו	מתקבל	ברצון.	הגאולה	מתרקמת	מלמעלה,	השכינה	מקדימה	ומופיעה	
זרוע	ה’	מתגלה	להושיע.	ישראל	לא	ראו	 ירושלים	מרננות,	 בארץ	לפני	העם.	חרבות	
בתחילה	דבר,	אבל	המבשר	מופיע	ואומר:	“ָמַלְך	ֱאֹלָהִיְך”.	ואז	גם	הצופים	מודים,	ורואים	

בעין:	“ְּבׁשּוב	ה’	ִצּיֹון".	

ם	ָטֵמא	ַאל	 ישראל	נתבעו	להשתתף	בתהליך,	למהר	ולצאת	מבבל:	סּורּו	סּורּו	ְצאּו	ִמּׁשָ
ִּתָּגעּו	ְצאּו	ִמּתֹוָכּה	ִהָּברּו	ֹנְׂשֵאי	ְּכֵלי	ה’	)יא(.	הם	לא	יהיו	לבד	אלא	יסובבו	בליווי	אלוהי	
ֱאֹלֵהי	 “ּוְמַאִּסְפֶכם	 וגם	 ה’”,	 ִלְפֵניֶכם	 “ֹהֵלְך	 גם	 ישראל	במדבר,	 שלם,	ממש	כמו	במסע	

ִיְׂשָרֵאל”.	עליהם	רק	לשמור	על	טהרתם	בזהירות	ונקיות.	

ם	)ט(.	והן	מבטאות	שני	 ציון	וירושלים	מופיעות	פה	יחד:	ִּכי	ִנַחם	ה’	ַעּמֹו,	ָּגַאל	ְירּוָׁשלִָ
וכן	 מטבע	אחת.	 של	 צדיה	 כשני	 ירושלים,	 ובניין	 ישראל	 הגאולה,	תשועת	 של	 פנים	

אמרו	חכמים:

“רב	נחמן	אמר:	אפילו	פתח	ב’רחם	על	ישראל’,	חותם	ב’בונה	ירושלים’.	משום	
שנאמר:	בונה	ירושלים	ה’,	נדחי	ישראל	יכנס200.	אימתי	בונה	ירושלים	ה’?	בזמן	

שנדחי	ישראל	יכנס”201.

גאולת	העם	היא	גאולה	פיזית,	ובניין	ירושלים	מסמל	את	הקדושה,	את	התיקון	הרוחני,	
והגאולה	מתרחבת	ומקבלת	משמעות	אוניברסאלית:	“ְוָראּו	ָּכל	ַאְפֵסי	ָאֶרץ	ֵאת	ְיׁשּוַעת	

ֱאֹלֵהינּו”.	

‘ונתתי	 יחזקאל	 לכולן,	כמו	שנבא	 ליעשות	מטרופולין	 “על	שם	שהיא	עתידה	
אותם	לך	לבנות,	כמו	‘עקרון	ובנותיה”202.	

לאומות	 עונה	 ישראל	 וכנסת	 ירושלים”,	 “בנות	 השירים:	 בשיר	 נקראו	 העולם	 אומות	

200		תהלים	קמ"ז	ב.
	ברכות	מ"ט	א. 	201

	רש"י,	שיר	השירים	א'	ה. 	202

המציקות	לה:	“השבעתי	אתכם	בנות	ירושלים...”,	כאשר	תבוא	הגאולה,	תהיה	ירושלים	
מטרופולין	ועיר	בירה	לעולם	כולו,	וכולן	ייחשבו	בנותיה.

האנושות	חשבה	שבאה	גאולה	לעולם:	המדע	האריך	את	חיי	האדם	והגדיל	את	רווחתו,	
נדמה	היה	שהשכל	המדע	והקדמה	יפתרו	את	כל	בעיותיו.	אולם	הבעיות	המוסריות	לא	
וכואבים	חינם.	 ואלפי	אנשים	סובלים	 עולם	אימתניות	מתרחשות,	 נפתרו.	מלחמות	
האדם	הגיע	אל	הירח,	אך	לא	הצליח	לחדור	אל	תוך	לבו	הוא.	ירושלים	אמורה	להביא	
בשורה	אחרת	ופתרון	אמת,	להשמיע	את	קולה	המוסרי	הנקי	והמוחלט,	של	התורה.	
אז	 השכינה.	 בשורת	 את	 ותביא	 מקומה	 את	 תתפוס	 ירושלים	 ישראל,	 ייגאלו	 כאשר	
יתרחש	דיאלוג	רוחני	אמיתי	בין	ישראל	לעמים,	הם	יכירו	באיכות	הרוחנית	הייחודית	
מעשיהם	 את	 לפיו	 לתקן	 ויבקשו	 מירושלים”,	 ה’	 ודבר	 תורה	 תצא	 מציון	 “כי	 הזאת:	

ודרכיהם:	“נלכה	באורחותיו”.

‘ִּכי	ַעִין	ְּבַעִין	ִיְראּו'	.	5

ׁשּוב ְיהָֹוה ִצּיֹון: )ט(  ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ ּכִ נּו  ְיַרּנֵ ו  ַיְחּדָ אּו קֹול  )ח( קֹול צַֹפִיְך ָנׂשְ

ף  ָחׂשַ )י(  ָלִם:  ְירּוׁשָ ַאל  ּגָ ַעּמֹו  ְיהָֹוה  ִנַחם  י  ּכִ ָלִם  ְירּוׁשָ ו ָחְרבֹות  ַיְחּדָ נּו  ַרּנְ ְצחּו  ּפִ

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאלֵֹהינּו: ל ַהּגֹוִים ְוָראּו ּכָ ְיהָֹוה ֶאת ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ְלֵעיֵני ּכָ

א.	הלשון	‘ַעִין	ְּבַעִין’	על	התגלות	השכינה	לישראל,	מופיעה	גם	בתפילתו	של	משה	על	
ישראל	אחרי	חטא	המרגלים:	ְוָאְמרּו	ֶאל	יֹוֵׁשב	ָהָאֶרץ	ַהֹּזאת	ָׁשְמעּו	ִּכי	ַאָּתה	ה’	ְּבֶקֶרב	ָהָעם	
ַהֶּזה	ֲאֶׁשר	ַעִין	ְּבַעִין	ִנְרָאה	ַאָּתה	ה’	ַוֲעָנְנָך	ֹעֵמד	ֲעֵלֶהם	ּוְבַעֻּמד	ָעָנן	ַאָּתה	ֹהֵלְך	ִלְפֵניֶהם	יֹוָמם	

ּוְבַעּמּוד	ֵאׁש	ָלְיָלה203.	בשני	המקרים	השכינה	נראית	על	ידם	‘עין	בעין’.

מסכים	 ללא	 היא	 העתידה	 וההופעה	 מעמעם,	 בענן	 הזה	 הגילוי	 נכרך	 שבמדבר	 אלא	
וחציצות:	

בכבודו	 לנו	 ונראה	 מיין,	 דודיו	 טוב	 אשר	 מלכנו	 אהבנו	 ראשונה	 בגאולה	 “אם	
וה’	שם	היה,	כענין	שכתוב:	 וציה,	 ענן	בארץ	ערבה	 בחוש	העין,	מתוך	מחיצת	
תרבה	 לבוא	 לעתיד	 הלא	 ֲעֵלֶהם204,	 ֹעֵמד	 ַוֲעָנְנָך	 ה’	 ַאָּתה	 ִנְרָאה	 ְּבַעִין	 ַעִין	 ֲאֶׁשר	
השגתנו	יותר,	והכבוד	עין	בעין	נראה	מבלי	מחיצה	נבדלת	ומבלי	ענן	מתראה,	
כהבטחת	הנביא	ע”ה:	קול	צופיך	נשאו	קול	יחדיו	ירננו	כי	עין	בעין	יראו	בשוב	

ה’”205.

ב.	אם	הכוונה	היא	שהשכינה	תתגלה	לישראל	והם	יראו	אותה,	היה	צריך	לומר	‘כי	בעין	

	במדבר	י"ד	יד. 	203

	במדבר	י"ד	יד. 	204
	רבנו	בחיי	שמות	מ'	לח. 	205
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יראו’.	הביטוי	‘ַעִין	ְּבַעִין’	מדגיש	את	הנוכחות,	את	הישירות,	וההדדיות.

העיניים	הן	חלונות	לנשמה,	ועין	שפוגשת	עין,	אצל	חברים,	זוג	אוהבים,	יוצרת	מפגש	
נשמות.	הקשר	הנשמתי	המיוחד	המחבר	את	ה’	וכנסת	ישראל	הוא	ישיר	ופנימי.	קשר	

זה	יכול	להיות	מלמעלה	למטה:

אין	מי	שיודע	כאשר	מאירה	העין	העליונה	הקדושה	ורוחצת	לעין	התחתונה.	
ועתידים	הצדיקים	זכאי	עליונים	לראות	זה	העין	בחכמה	זו.	זה	שכתוב	“כי	עין	
וכתיב	“אשר	עין	בעין	נראה	אתה	ה’.	ואלמלא	העין	 יראו	בשוב	ה’	ציון”,	 בעין	
הטובה	העליונה	שמשגיחה	ורוחצת	את	העין	התחתונה	לא	היה	יכול	העולם	

להתקיים	רגע	אחד206.	

אלה,	 מול	 אלה	 העיניים	 את	 שמכוונים	 ובלבד	 למעלה,	 מלמטה	 לצמוח	 יכול	 והוא	
ומתאמים	כוונות:	

“יש	לכוון	את	העין	האנושית	שלנו	מול	העין	האלוהית,	ואז	רואים	‘בשוב	ה’	ציון’.	
התורה	אומרת:	‘פנים	בפנים	דבר	ה’	עמכם’.	הכוונה	היא	שיש	שייכות	ודבקות	
הדדית	של	שומע	ומשמיע,	רואה	ונראה.	על	האדם	לכוון	פניו	מול	פני	ה’,	לכוון	
את	עינו	מול	העין	האלוהית,	מתוך	שייכות	ודבקות.	אחרת,	מופיעים	כל	מיני	
‘האדם	 ומסולפת,	 שטחית	 מצומצמת,	 היא	 האנושית	 העין	 באמונה.	 סיבוכים	
יראה	לעיניים’,	ועין	ה’	היא	פנימית	ועמוקה:	‘ה’	יראה	ללבב’.	כשאדם	מכוון	עינו	
לעין	של	מעלה,	סדר	אותה	כך	שיסתכל	מתוך	העין	של	מעלה,	אז	הוא	רואה	
‘בשוב	ה’	ציון’.	אמנם	יש	הרבה	סיבוכים	וקשיים,	ואף	על	פי	כן	כשזוכים	לכך,	
רואים	ראייה	ברורה:	‘בשוב	ה’	ציון’	וסוף	כל	הסיבוכים	להתיישר.	‘והיה	העקב	

למישור’”207.

והלבבות	 והסכמה,	 פנימי	 תיאום	 גם	 ביניהם	 נולדים	 העיניים,	 בין	 קשר	 נוצר	 כאשר	
מתאחדים	ודופקים	בקצב	אחד.	עברו	אלפי	שנים	של	נתק	בין	מבטי	“עין	של	מטה”	
ל”עין	של	מעלה”.	ה’	הביט	בעיני	כנסת	ישראל,	אך	זו	הסבה	את	עיניה	ממנו,	וגרמה	

	זוהר,	אדרא	רבא	ג'	נשא	ק"ל	א	בתרגום.	וביאר	בספר	עבודת	הקודש	)ג'	ל"ו(:	והכל	משל	לייחוד	 	206
השם	הנעלם	בשם	הנגלה,	וזהו	הארת	העין	התחתון	שיש	בו	אדמימות	ושחרות,	כלומר	תערובת	
דין	מהעין	העליון	שהוא	עין	הלבן,	כולו	רחמים	בלא	שום	תערובת.	וזה	סוד	הרחיצה	שהעין	התחתון	
רוחץ	ומאיר	מאור	הלובן	שבעין	העליון,	והסוד,	רוחצות	בחלב.	וזו	היא	הראיה	המיוחסת	לשם	הגדול	
וייחודם,	 והיא	מדת	הראות.	כלומר,	מדת	העין	שהוא	הראות	והארת	הפנים	העליונים	בתחתונים	
כשמסתכלים	ורואים	אלו	באלו.	ואמר	הקדוש	ע"ה	שזאת	ההארה	והרחיצה	וזה	הייחוד	אין	מי	שיכול	
זו	 ולראות	בחכמה	 ומתי	עתידים	הצדיקים	הגמורים	להשיג	 ומה	היא.	 ולדעת	היאך	 לעמוד	עליה	
שהוא	זה	הייחוד	הנעלם.	והסוד:	כי	עין	בעין	יראו,	כלומר	בהתייחד	עין	בעין	ובהאיר	שניהם	זה	בזה	
בשלמות	האור	והייחוד.	ואימתי	יהיה	זה?	בשוב	ה'	ציון...	וזאת	ההארה	וההשגחה	תלויה	בעבודת	

התחתונים	וייחודם	השם	המיוחד	והם	הגורמים,	ועליהם	תבא	ותחול	הברכה.
	רצי"ה,	לנתיבות	ישראל.	שיחות	בראשית	456. 	207

לחורבן	וגלות.	כאשר	ניסתה	לחזור	ולתלות	את	עיניה	במרום,	הוא	הסתיר	פניו	ממנה,	
“ואנכי	הסתר	אסִּתיר	פני”.	האם	יוכלו	המבטים	להיפגש	שוב?	על	כך	באה	הבשורה:	

“ִּכי	ַעִין	ְּבַעִין	ִיְראּו	ְּבׁשּוב	ה’	ִצּיֹון".	

ג.	‘ַעִין	ְּבַעִין’	הוא	כינוי	לנבואה:

ְּבַעִין’	נעדרת	כיום	בארץ	ישראל,	כי	השכינה	שורה	רק	 ‘ַעִין	 “השכינה	הנראית	
על	נביא,	או	על	צבור	רצוי	לאלוה,	ורק	במקום	המיחד.	והוא	אשר	נצפה	לשובו	
אלינו,	לפי	הבטחת	‘כי	עין	בעין	יראו	בשוב	ה’	ציון’,	וכמו	שאנו	אומרים	בתפלתנו:	
ותחזינה	עינינו	בשובך	לנוך	לציון.	אבל	‘השכינה	הנסתרת’	הרוחנית	היא	עם	כל	
בן	ישראל,	זך	המעשים	וטהר	הלב,	אשר	כל	משא	נפשו	קדש	לאלהי	ישראל.	
וארץ	ישראל	היא	המיחדת	לאלוהי	ישראל	ואין	המעשים	שלמים	כי	אם	בה”208.

‘רואה’:	 הנביא	 נקרא	 כן	 ועל	 ישראל,	 מראשית	 הופיעה	 בעין”,	 עין	 הנראית	 “השכינה	
ְלָפִנים	ְּבִיְׂשָרֵאל	ֹּכה	ָאַמר	ָהִאיׁש	ְּבֶלְכּתֹו	ִלְדרֹוׁש	ֱאֹלִהים,	ְלכּו	ְוֵנְלָכה	ַעד	ָהֹרֶאה,	ִּכי	ַלָּנִביא	
ַהּיֹום	ִיָּקֵרא	ְלָפִנים	ָהֹרֶאה209.	הנבואה	נמשכה	עד	ראשית	ימי	הבית	השני,	ימי	חגי,	זכריה	

ומלאכי.	

ו”בעת	הישועה	תשוב	רוח	הנבואה	לקדמותה	ועוד	יותר	משהיתה.	וכן	‘אשר	עין	
בעין	נראה	אתה	השם’,	כי	כולם	היתה	בהם	רוח	הנבואה	במעמד	הר	סיני,	מלבד	

הכבוד	שראו	בחוש	העין”210.

תפילת	“ותחזינה	עינינו”,	אינה	רק	תפילה	לקיבוץ	הגלויות	ובניין	הארץ	בימינו,	אלא	
‘תפילה	שהשכינה	תתגלה	לנו	עין	בעין’.	חזון	זה	של	חידוש	הקשר	הישיר	מלווה	את	

ישראל	בכל	הדורות,	והוא	תמצית	הציפייה	לגאולה:

בניכם	 ונבאו	 שנאמר:	 המשיח.	 הקדמת	 היא	 הנבואה	 שחזרת	 ספק	 “ואין	
ובנותיכם	וגומר211.	זהו	יותר	אמתי	מכל	חשבון	שנאמר	בשום	קץ”212.	

	כוזרי	ה'	כ"ג. 	208
209		שמואל-א	ט'	ט.

	רד"ק. 	210
	יואל	ג'	א. 	211

212		הרמב"ם	אגרת	תימן.	הראי"ה	שמונה	קבצים	ד'	יז:	"ואקשיב	ואשמע	מתוך	מעמקי	נשמתי,	מתוך	
ד'	 לאמר	 אהיה,	 השקר	 לנביא	 כי	 ירדתי	 הככה	 גדולה,	 חרדה	 ואחרד	 קורא.	 אדני	 קול	 לבבי,	 רגשי	
שלחני	ולא	נגלה	אלי	דבר	אדני.	ואשמע	קול	נשמתי	הומה,	ספיחי	נבואות	הנה	צומחות,	ובני	נביאים	
מתעוררים,	רוח	הנבואה	הולך	ושט	בארץ,	מבקש	לו	מפלט,	דורש	לו	גבורים,	מלאי	עזוז	וקודש,	הם	
יגידו,	יספרו	איך	נגלה	להם	דבר	ד',	לא	ישקרו	ולא	יחניפו,	את	 ידעו	לכלכל	דבר,	האמת	לאמתה	

רוחם	באמונה	יוציאו".	

מיומני	הנזיר,	הרב	דוד	כהן:	"הלכתי	להשיב	רוחי	מסביב	לעיר	הקודש	על	ההרים	הקדושים	מסביב	 	
לי,	וחי	רוחי,	במר	נפשי	מאוד.	ישבתי	ממול	"יד	אבשלום"	והוצאתי	תנ"ך	של	כיס	שלי	וקראתי...	
רוחי	חי	ונפשי	התפשטה	בכל	המראה	הנהדר	המשתרע	שם,	בשבילי	הנביאים	שדרכו	שמה	ורוחי	



204205

	פרק	נ"בד.	בשורת	הגאולה

ִּכי	ֹלא	ְבִחָּפזֹון	ֵּתֵצאּו.	6

ֵלי ְיהָֹוה:  ֵאי ּכְ רּו נֹׂשְ עּו ְצאּו ִמּתֹוָכּה ִהּבָ ּגָ ם ָטֵמא ַאל ּתִ ָ )יא( סּורּו סּורּו ְצאּו ִמּשׁ

ְפֶכם  י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ְיהָֹוה ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ )יב( ּכִ

ָרֵאל: ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

פעמים	רבות	הזכיר	הנביא	את	יציאת	מצרים	והשווה	אליה	את	הגאולה	העתידה.	כאן	
הוא	מבדיל	ביניהן.	ממצרים	יצא	העם	בחיפזון,	הישועה	העתידה	תהא	ישועה	בנחת:	ִּכי	
ֹלא	ְבִחָּפזֹון	ֵּתֵצאּו	ּוִבְמנּוָסה	ֹלא	ֵתֵלכּון	ִּכי	ֹהֵלְך	ִלְפֵניֶכם	ה’	ּוְמַאִּסְפֶכם	ֱאֹלֵהי	ִיְׂשָרֵאל	)יב(.	
וכן	אמר	לעיל:	ְצאּו	ִמָּבֶבל	ִּבְרחּו	ִמַּכְׂשִּדים	ְּבקֹול	ִרָּנה	ַהִּגידּו	ַהְׁשִמיעּו	ֹזאת	הֹוִציאּוָה	ַעד	

ְקֵצה	ָהָאֶרץ	ִאְמרּו	ָּגַאל	ה’	ַעְבּדֹו	ַיֲעֹקב	)מ”ח	כ(.		

הכתוב	אמנם	לא	הזכיר	מפורשות	את	יציאת	מצרים,	אבל	היא	הוזכרה	מקודם:	ִמְצַרִים	
‘ִחָּפזֹון’	מהדהד	אותה	היטב.	גאולת	מצרים	 והביטוי	 )ד(,	 ָׁשם	 ָלגּור	 ָבִראֹׁשָנה	 ַעִּמי	 ָיַרד	
ַנֲעֵליֶכם	 ֲחֻגִרים	 ָמְתֵניֶכם	 ֹאתֹו	 ֹּתאְכלּו	 “ְוָכָכה	 החיפזון:	 בסימן	 עומדים	 הפסח	 וקרבן	
בספר	 חזר	 משה	 ַלה’”213.	 הּוא	 ֶּפַסח	 ְּבִחָּפזֹון	 ֹאתֹו	 ַוֲאַכְלֶּתם	 ְּבֶיְדֶכם	 ּוַמֶּקְלֶכם	 ְּבַרְגֵליֶכם	
ִּכי	 ֱאֹלֶהיָך	 ַלה’	 ֶּפַסח	 ְוָעִׂשיָת	 ָהָאִביב	 ֹחֶדׁש	 ֶאת	 “ָׁשמֹור	 והזכיר	את	החיפזון	הזה:	 דברים	
ָיִמים	 ִׁשְבַעת	 ָחֵמץ	 ָעָליו	 ֹתאַכל	 ֹלא	 ָלְיָלה...	 ִמִּמְצַרִים	 ֱאֹלֶהיָך	 ה’	 הֹוִציֲאָך	 ָהָאִביב	 ְּבֹחֶדׁש	

ֹּתאַכל	ָעָליו	ַמּצֹות	ֶלֶחם	ֹעִני	ִּכי	ְבִחָּפזֹון	ָיָצאָת	ֵמֶאֶרץ	ִמְצַרִים"214.

‘ישועה	בנחת’	יש	לה	משמעות	עקרונית,	אין	מצד	המציאות	והזמן	לחץ,	איום	ובהילות,	
הישועה	והמציאות	אינם	מצבים	מנוגדים	וסותרים.	על	כן	מדובר	בתהליך	התפתחותי	
ולא	במהפכה.	מתקדמים	שלב	אחרי	שלב	כפי	שתיאר	רבי	חייא	הגדול:	“כך	היא	גאולתן	

של	ישראל,	בתחילה	קמעא	קמעא,	כל	מה	שהיא	הולכת	היא	רבה	והולכת...”215.

א.	לגאולה	בנחת	יש	מעלה	וייתרון.	החיפזון	הוא	אילוץ,	ביטוי	של	דחיפות,	של	יציאת	
מצוקה	ומנוסה.	צריך	למהר	ולהוציא	את	ישראל	ממצרים	לפני	שיטמעו	שם	ויכשלו	

בטומאתם:	

כוכבים	 ולעבוד	 מעשיהן	 ללמוד	 וחזרו	 במצרים	 לישראל	 הימים	 שארכו	 “עד	
כמותן	...וכמעט	קט	היה	העיקר	ששתל	אברהם	נעקר,	וחוזרין	בני	יעקב	לטעות	
העולם	ותעיותן.	ומאהבת	ה’	אותנו	ומשמרו	את	השבועה	לאברהם	אבינו	עשה	

בתקווה	ותוחלת	וציפייה	לנבואה	שתתגלה.	ובליבי,	גם	ציפייה	על	הישיבה	הגדולה,	בית	המדרש,	
המלה	 ושבה	 שליט"א,	 הרב	 למרן	 וקראתיה	 לה,	 תוכנית	 ערכתי	 אחדים	 ימים	 שזה	 שם,	 שייבנה	

האחרונה:	"תחיית	רוח	הנבואה".
213		שמות	י"ב	יא.

	דברים	ט"ז	א-ג. 	214
	ירושלמי	ברכות	פ"א	ה"א. 	215

משה	רבינו	רבן	של	כל	הנביאים	ושלחו216.

למהר:	 העם	 מן	 ובקשה	 הפצרה	 של	 ביטויים	 באו	 העתידה	 לגאולה	 ביחס	 גם	 אמנם	
ם	ָטֵמא	ַאל	 ְצאּו	ִמָּבֶבל	ִּבְרחּו	ִמַּכְׂשִּדים	ְּבקֹול	ִרָּנה	)מ”ח	כ(.	וכן	אמר:	סּורּו	סּורּו	ְצאּו	ִמּׁשָ
ִּתָּגעּו	ְצאּו	ִמּתֹוָכּה	ִהָּברּו	ֹנְׂשֵאי	ְּכֵלי	ה’	)נ”ב	יא(.	גם	בגאולה	זו	יש	נגיעה	של	בהילות,	אבל	

האמירה	‘ִּבְרחּו	ִמַּכְׂשִּדים	ְּבקֹול	ִרָּנה’,	אינו	משדר	לחץ	ומצוקה	אלא	יותר	מהירות.

ב.	בחיפזון	יש	חיסרון	מהותי,	הוא	היפוכם	של	הקביעות	והיציבות,	הוא	מורה	שהגאולה	
ממצרים	היא	אירוע	זמני	וחולף:	

“מפני	שהגאולה	הראשונה	לא	היתה	גאולה	נצחית	שהרי	לא	היו	נגאלים	רק	
כן	דומה	לאור	הברק	שנראה	ברקיע	לשעה	 וכך	היה	ענין	הגאולה	גם	 לשעה,	
ומיד	עובר,	ולא	היתה	הגאולה	הראשונה	דבר	תמידי	קיים,	ולפיכך	היה	יציאתם	
בחפזון	גם	כן.	כי	כל	דבר	שאינו	קיים	תמידי	הוא	עובר	במהירות	לשעה,	אבל	
הגאולה	אחרונה	שהוא	גאולה	נצחית	ובלי	שינוי	כלל	רק	תמיד	קיים,	ולכך	לא	

יהיה	לדבר	זה	חפזון”217.		

הן	 הדרכים	 שתי	 מהותיות.	 מעלות	 בהן	 יש	 והמתינות,	 החיפזון	 הדרכים,	 שתי	 ג.	
יסודות	קבועים	בעבודת	ה’	של	כל	אדם218.	כל	מהלך	רוחני	צריך	לפתוח	בחיפזון.	כל	
עקירה	 ומחייבת	 בו,	 רגיל	 מן	המקום	שהיה	 התקדמות	של	האדם	מחייבת	להתנתק	
אמיצה	והחלטית.	בשלב	השני,	אחרי	שאחז	האדם	בדרך	עצמה,	צריך	להתקדם	בנחת	

ומתינות219.

נובע	 יציאת	מצרים.	החיפזון	 על	 ומעלה	מהותית	 יתרון	על	המתינות,	 יש	 ד.	לחיפזון	
מהיות	הגאולה	שמיימית,	עילאית	ועל-טבעית,	לכן	היא	גם	מעל	לזמן:

“כל	ענין	הגאולה	מבלי	המשך	זמן.	ולפי	שישראל	יצאו	במדרגת	קדושה	אלוהית	
שאין	שייך	בה	זמן,	שהרי	יצאו	על	ידי	אותות	ומופתים,	ולכך	ראוי	לגאולה	דבר	

שהוא	ראשון	מצד	אשר	אין	בו	עדיין	המשך	זמן”220.	

ומסובב,	 סיבה	 בה	 שיש	 החומרית,	 הטבעית	 המציאות	 מן	 חלק	 הינם	 ו’תהליך’	 ‘זמן’	
התפתחות	והדרגה.	אך	יציאת	ישראל	ממצרים	הייתה	במדרגה	אלוהית,	על-טבעית.

ונמצא	 יחד?	הנביא	בא	כאן	לשבח	את	הגאולה	העתידה,	 יתיישבו	שני	הדברים	 איך	
מחסר,	כאשר	הוא	עושה	אותה	גאולה	שבנחת,	גאולה	מתפתחת,	מציאותית	ואנושית?

כאשר	 הוא	 החיפזון	 מהשטן’,	 ‘החיפזון	 ‘מהירות’.	 ובין	 ‘חיפזון’	 בין	 להבדיל	 אפשר	 ה.	

	רמב"ם,	עבודת	כוכבים	א'	ג'. 	216
	נצח	ישראל	פרק	מ"ז. 	217

	ראה	לעיל	'הדרך'. 	218
	ר'	צדוק	הכהן	מלובלין	צדקת	הצדיק	א'. 	219

		'גבורות	ה'	ל"ה	וגם	נ"א. 	220
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בורחים.	בגאולת	מצרים	ישראל	ברחו	מפרעה	ומצרים,	שאיימו	עליהם	גם	באופן	פיזי	
וגם	בטמיעה	רוחנית.	ישראל	זכו	להשתחרר,	אך	גאולתם	לא	הייתה	שלמה,	טומאת	
מצרים	לא	תוקנה,	על	כן	היו	צריכים	למהר	לברוח	משם.	לעתיד	לבוא	המציאות	כולה	
תתוקן,	ויתקיים	בעולם:	‘ומל	ה’	אלהיך	את	לבבך’,	ו’האלילים	כליל	יחלף’,	על	כן	לא	
יהיה	צורך	בחיפזון	ואפשר	יהיה	לצעוד	לאט.	ִּכי	ֹלא	ְבִחָּפזֹון	ֵּתֵצאּו	ּוִבְמנּוָסה	ֹלא	ֵתֵלכּון	ִּכי	

ֹהֵלְך	ִלְפֵניֶכם	ה’	ּוְמַאִּסְפֶכם	ֱאֹלֵהי	ִיְׂשָרֵאל	)יב(,	עם	ליווי	אלוהי	מלפנים	ומאחור.	

“אין	לך	שמחה	גדולה	כצאת	מהגלות	והשביה.	כמשל	בן	מלך	שהיה	בשביה	
וטוחן	בבית	האסורים	ומנוול	באשפה	ויצא	לחפשי	אל	בית	אביו	המלך...	זו	היא	
בחי’	יציאת	מצרים,	שנאמר	בה:	כי	ברח	העם.	דלכאורה	הוא	תמוה,	למה	היתה	
כזאת?	וכי	אילו	אמרו	לפרעה	לשלחם	חפשי	לעולם,	לא	היה	מוכרח	לשלחם?	
אלא	מפני	שהרע	שבנפשות	ישראל	עדיין	היה	בתקפו	...כי	לא	פסקה	זוהמתם	
וגו’,	 מגלות	 נפשם	האלהית	 לצאת	 היתה	 וחפצם	 רק	מגמתם	 תורה,	 עד	מתן	
משגבי	ומנוסי	וגו’,	והוא	מנוס	לי	וגו’.	ולכן	לעתיד	כשיעביר	ה’	רוח	הטומאה	מן	

הארץ	כתיב:	ובמנוסה	לא	תלכון	כי	הולך	לפניכם	ה’	וגו’”221.	

המציאות	 כאשר	 לבוא	 ולעתיד	 והמנוסה’.	 ה’חיפזון	 את	 רק	 אפוא	 שולל	 הכתוב	
הקלוקלת	תתוקן,	לא	צריך	יהיה	להיחפז	ולברוח,	ולא	ינוסו	מפני	שום	דבר.	אבל	אז	
אוהבים.	 ופגישת	 קירוב	 של	 ריצה	 זו	 ו(,	 )ל”ה	 פסח’	 כאיל	 ידלג	 ‘אז	 המהירות.	 תבוא	
אינה	 מושלמת	 מציאות	 אחישנה’.	 ‘זכו	 השמיימית:	 הגאולה	 את	 מאפיינת	 הזריזות	

צריכה	להימשך	לאט,	אלא	תתקדם	ב’מהירות’,	מעל	לזמן	ולמקום.

ו.	השכינה	לא	צריכה	זמן	כדי	לגאול	את	העולם	באופן	עילאי,	ובגאולה	העתידה	לא	
העולם	 למען	 ויסודיות,	 באיטיות	 לאט,	 תבוא	 הגאולה	 כן	 פי	 על	 אף	 לברוח.	 נצטרך	
שזקוק	לתיקון	מן	היסוד.	כאשר	הדברים	צומחים	באיטיות,	המציאות	יכולה	להסתגל	

ולהפנים	אותם	כהלכה,	בשבילה	האיטיות	היא	תוכן	של	לכתחילה.	

שמו	של	המשיח	הוא	‘צמח’,	“את	צמח	דוד	עבדך”222,	“קול	צמח,	איש	צמח	שמו,	הוא	
מתמשכת.	 טבעית	 להתפתחות	 דוגמא	 היא	 הצמיחה	 ואומר”223.	 מבשר	 עצמו,	 דוד	
ובתוך	 האנשים	 רצון	 דרך	 לאט,	 שמתפתחת	 צומחת,	 גאולה	 היא	 ה’צמח’,	 גאולת	
המציאות,	לאט	ובהדרגה224.	הדברים	מתקדמים	באיתערותא	דלתתא:	ארץ,	עם,	שפה,	

221		ספר	התניא	ח"א	ל"א.
222		תפילת	עמידה.

	הושענות,	להושענא	רבה. 	223
"כי	כארץ	תוציא	צמחה	וכגנה	זרועיה	תצמיח	כן	ה'	אלהים	יצמיח	צדקה	כו'	)ישעיה	ס"א	יא(.	כי	כן	 	224
הוא	בענין	הזריעה	בארץ,	שאם	קבלה	האדמה	את	הזרע	הנזרע	בארץ	ולא	נפסד	באיזה	סיבה	הנה	
הצמיחה	עולה	בלי	ספק	כנודע.	והנה	כן	אנו	מתפללים	תמיד	על	צמיחת	הגאולה	בביאת	המשיח	
ב"ב	...וטעם	לשון	הצמיחה	בזה.	כי	הנה	שמו	של	משיח	קודם	לבריאת	העולם	כנודע.	וכן	)בראשית	
)ג(,	זה	 ויהי	אור	 יהי	אור	 וגו'.	ויאמר	אלהים	 א'	א(:	בראשית	ברא	אלהים	את	השמים	ואת	הארץ	
אורו	של	משיח.	שכן	האור	הראשון	הוא	זרוע	ובא	מאז	מעולם	על	צמיחת	וגדלות	משיחנו	ב"ב.	ועל	

צבא,	מדינה.	והאדם	הוא	העושה,	אלא	שהכול	בסייעתא	דשמיא:	“ִּכי	ְבָכה	ָארּוץ	ְּגדּוד	
ָיַדי	 ַיֲעִמֵדִני.	ְמַלֵּמד	 ְוַעל	ָּבמֹוַתי	 ַרְגַלי	ָּכַאָּילֹות	 ֵּבאֹלַהי	ֲאַדֶּלג	ׁשּור”225.	בעזרת	ה’	ה”ְמַׁשֶּוה	

ַלִּמְלָחָמה	ְוִנַחת	ֶקֶׁשת	ְנחּוָׁשה	ְזֹרֹעָתי”.

כמה	תוצאות	לכך:

1. אם	אין	איום	ואין	בורחים	ממישהו,	לא	צריך	להתנתק	מן	העבר.	האיטיות	מאפשרת	
‘גאולת	החיפזון’	של	מצרים.	אנו	נשארים	 את	שמירת	הישגי	העבר,	גם	את	תפארת	

מחוברים	אל	נסי	העבר,	מזכירים	אותם	בהווה,	והם	מסייעים	בדרכנו	אל	העתיד:

“האופי	של	פסח	מצרים	הלא	היה	בחפזון,	חפזון	השכינה,	חפזון	דישראל	וחפזון	
עבדי	 קבוצת	 הנה	 מקשת.	 חץ	 כזורק	 בשטף,	 במהירות	 נעשה	 הכל	 דמצרים,	
עולם,	אשר	כמעט	שכחו	לגמרי	את	גאון	נפשם	הפנימית	ששכן	בקרבם	מכח	
מורשת	אבות	נשיאי	אלוקים	בתבל,	הנה	קמה	בדחיפת	יד	עושה	פלא,	ונהיתה	
העולם	 ראה	 לא	 אשר	 נפשית,	 ואצילות	 חיל	 גבורת	 עצמה,	 מלא	 גדול	 לעם	
דוגמתם.	והפלא	הזה	נעשה	כדי	להבדיל	את	העם	הזה	מכל	המהומה	החשיכה	
זה,	 לעומת	 אז.	 הישוב	 עברי	 מכל	 הארץ,	 את	 מלאו	 אשר	 האליל	 עמי	 כל	 של	
הננו	מתכוננים	לגאולת	העתיד,	לגאולה	אשר	על	דגלה	חקוק	אומר	סלה:	“כי	
לא	בחפזון	תצאו”.	בצעדים	אטיים	הננו	הולכים	אל	מערכת	הגאולה,	ומטרתה	
הספקנו	 כבר	 הזמן	 במשך	 כי	 כולו,	 העולם	 מכל	 הבריחה	 אותה	 כעת	 איננה	
להאיר	הרבה	אופקים	שהיו	מלאי	מחשך,	הספיקה	השפעתנו	לזכך	את	העולם	
בהרבה	מדריגות,	ורשמי	אור	נשמתנו	אשר	הובלטה	בקדושת	תורתנו	ובאופי	
ככוכבי	 נהיו	 רבים,	 דורות	 משך	 נפש	 מסירות	 בכל	 אותו	 החזקנו	 אשר	 חיינו,	
אורה	לעמים	רבים...	בשביל	תוכן	גאולה	זו,	גאולת	העתיד	היונקת	מלשדה	של	
גאולת	העבר	על	ידי	הרתוקות	של	ההוה,	דרושה	לנו	עכשיו	דוקא	אותה	המדה	
של	“לא	בחפזון”,	כדי	שנוכל	לשאוב	כח	מהמעין	הגדול	של	יציאת	החפזון	של	

גאולת	העבר”226.	

“כי	לא	להעשות	עם	בעל	נייר	מחוק,	שכל	רשמי	הודו	ותפארת	קדושתו	אשר	
רשם	על	עצמו	ועל	העולם	בתפארת	חייו	ואדרת	קדושת	שיבתו	הנפלאה,	יהיו	
מטושטשים	מפני	הזנחה	ואי	הכרה	בערכם,	בכבודם,	ובשיא	גבהם	הנורא.	לא	

הטפות	גשמי	נדבות	ותפלות	ודמעות	שבנ"י	מבקשים	עליו	בכל	עת	הנה	הוא	צומח	ועולה	בכל	יום	
ויום.	וזהו	שהתנבאו	כל	הנביאים	על	ביאת	המשיח	בלשון	הוה	ועבר	כמ"ש	)ישעיה	מ"א	כז(	ראשון	
ויום	 יום	 בכל	 מתהוה	 הוא	 הנה	 המשיח	 וגדלות	 צמיחת	 הנה	 באמת	 כי	 וכדומה.	 הנם,	 הנה	 לציון	
כנ"ל.	אך	אנו	מבקשים	לזכות	לראות	במהרה	הצמיחה	והגדולה	שנזכה	שיתגלה	במהרה.	וזה	שאנו	
אומרים	)בזמירות	שב"ק(:	'פדותינו	מהרה	תצמיח,	ונסו	יגון	ואנחה',	שגם	בזמה"ז	שעדיין	לא	בא	
משיח	אבל	עכ"פ	יהי'	כח	בהצמיחה	של	פדותינו	להיות	נס	יגון	ואנחה	לעת	עתה,	לבטל	כל	גזירות	

רעות	מעל	בנ"י"	)תפארת	שלמה,	תזריע(.
225		שמואל-ב	כ"ב	ל	לד-לה.	תהילים	י"ח	ל.

226		מאמרי	הראיה	עמ	164,	'פסח	מצרים	ופסח	לעתיד'.
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לשם	כך	הננו	קרואים	אל	הגאולה	האיטית	מנוגדת	החפזון	שלנו,	כי	אם,	למען	
נעמוד	לפני	כל	העולם	במעמד	מלוטש,	במצב	של	נשמה	צרופה,	שכל	סיגיה	
כבר	יצאו	ממנה,	והרי	היא	עומדת	במלא	הדרה	להופיע	על	במת	התבל,	להיות	
לאור	עולם	לכל	העמים	תחת	כל	השמים,	להגלות	בתור	העם	הפלאי	היחיד	
שאין	דומה	לו	בקניניו	הנאצלים	ובסגולת	חייו,	אשר	כל	כלי	יוצר	עליו	לא	יצלח.	

זאת	היא	התכונה	המחברת	לנו	את	פסח	מצרים	עם	פסח	לעתיד”.

2.	‘קמעא	קמעא’	היא	דרך	של	לכתחילה.	הבריחה	וההתנתקות	ממצרים,	מן	העולם	
ומן	העמים	בעבר,	נעשתה	כדי	לבצע	מהלך	היסטורי	זך	וטהור,	בלא	צחצוחי	טומאה	
התהליך,	 תוך	 אל	 החומרי	 העולם	 את	 גם	 להכניס	 הוא	 הייעוד	 אבל	 זרות.	 והשפעות	
להרים	את	הנקודות	הנמוכות	ביותר	אל	הגאולה.	לכן	לעתיד	לבוא	צריך	ישראל	לחזור	
הוא	 זה	 שלם	 תיקון	 שהושגו.	 התוצאות	 אל	 אותו	 לרומם	 כדי	 העולם,	 אל	 ולהתחבר	

“הנהגת	הייחוד”,	שתתגלה	לעתיד	לבוא:	

וביטול	הרע	לגמרי,	על	 רוצה	באמת	תיקון	הגמור	של	העולם	 “לפי	שהקב”ה	
כן	הוא	רוצה	ללכת	עם	הצדיקים	בדרך	הנהגת	היחוד	שזכרנו,	שלא	יועיל	להם	
ודאי,	אלא	כדי	 ועונש	 וזה	לא	מטעם	השכר	 צדקתם	להצילם	מיסורי	העוה”ז.	
שיתוקן	על	ידם	התיקון	השלם.	וזה	טוב	להם	ודאי,	שאז	יקבלו	שכר	יותר	גדול	
זכותם	גרידא.	אמנם	טוב	גם	לעולם,	כי	אם	לפי	 ממה	שהיה	להם	לקבל	לפי	
יוצא	פרי	ממעשיהם	הטובים	אלא	 ועונש	היה	מתנהג	עמהם,	לא	היה	 השכר	
סובלים	 שהם	 שמה	 כיון	 אך	 העולם.	 מן	 הרע	 העברת	 לא	 אך	 מעשיהם,	 שכר	
אינו	מטעם	מעשיהם	אלא	מטעם	סדר	ההנהגה,	על	כן	גם	התועלת	לא	יהיה	
פרטי	להם	לתת	להם	שכר,	אלא	כללי	להנהגה,	לגלות	בזכותם	היחוד	העליון,	
ויבטל	הרע	מן	ההנהגה	עצמה.	ותראי	איך	נוסף	עוד	תועלת	בזה	-	שאפילו	גילוי	
הממשלה	העליונה	יהיה	בזכות	ולא	בצדקה	לגמרי.	כי	אף	על	פי	שהוא	בצדקה	
לגבי	שאר	בני	האדם,	אך	לגבי	הצדיקים	הוא	בזכות,	ומטובם	יטיב	לעולם	כולו,	

ונמצא	כלל	כנסת	ישראל	זוכה”227.

לפיכך	‘קמעא	קמעא’	אינו	עיכוב,	ויתור	ופשרה,	אלא	להפך,	מהלך	עילאי	ונשגב.	גאולת	
העתיד	תתנהל	בהתעוררות	מלמטה,	אך	יתגלה	בה	סיוע	שמיימי	עליון,	שיאפשר	לתקן	

את	הדברים	משורשם,	עד	קצה	התחתית:	

יצרי	מעלליה,	אינם	כי	אם	צעדים	 וכל	 “כל	העולם	ומלואו,	כל	סבכי	התולדה	
שאורו	של	משיח	הולך	וצועד	בקרבם.	סוכת	דוד	הנופלת,	יודעים	הם	שהיא	גם	
בנפלה	מלאה	חיים	וגבורת	נצח	והוד,	נופלת	היא	כאשר	יפול	הארי	על	טרפו,	
“כרע	רבץ	כארי	וכלביא	-	מי	יקימנו!”228...	לא	אך	להציל	את	הנפש	הפרטית	או	
גם	הכללית	מסבוכי	החיים	החמריים,	ולרוממה	אל	הקודש	היא	מגמתה	-	כי	

	רמח"ל	דעת	תבונות,קס"ו. 	227
	במדבר	כ"ד	ט. 	228

אם	לכונן	את	הקודש	עצמו,	ליסד	מוסד	ממלכת	אל	חי	העולמים	בכל	מרחבי	
עולמים.	חלילה	לנו	להשאיר	את	הטבע	במעמדו	השפל,	מבלי	לקשרו	בקשר	
לא	 וקיים.	 חי	 ישראל	 דוד	מלך	 חיים,	שבו	 עולם	שבאוצר	 לאור	 הקודש	אשר	
חלישות	כח	היא	זה	מה	שישועתם	של	ישראל	היא	קמעא	קמעא	כי	אם	גבורת	

גבורות,	כביריות	עליונה	המקפת	כל	וממלאה	את	הכל”229.

וה’קמעא’	 מעלה,	 הינו	 ה’חיפזון’	 שהם,	 כפי	 הביטויים	 משמעות	 את	 שהשאירו	 יש	 ז.	
נובעת	מאילוצי	החומר.	ולכן	גאולת	הגוף	תבוא	קמעא	קמעא,	כי	הוא	נתון	בסד	הזמן,	
גאולת	 המהלכים,	 שני	 כבלים.	 ללא	 ובחיפזון,	 באחת	 מתרוממת	 הנפש	 גאולת	 אבל	
יהיו	גם	 ה’חיפזון’	וגאולת	ה’לאט’,	מתקיימים	במקביל,	שניהם	היו	במצרים,	ושניהם	
לעתיד	לבוא.	יציאת	מצרים	הייתה	בחיפזון	עליון,	משום	שעיקרה	הוא	גאולת	הנשמה,	
הגלות	 בצביון	 החזיק	 עוד	 הגוף	 רק	 עולם’230.	 לחרות	 מתוכם	 ישראל	 עמו	 את	 ‘וֹיצא	

והפחד,	‘נתנה	ראש	ונשובה	מצרימה’231,	על	כן	מצדו	הדברים	התנהלו	לאט.

הגאולה	העתידה	תגאל	בשלמות	גם	את	הגוף.	החומר	והארץ	ייגאלו,	ויתמלאו	דעת	
זה	פרי	של	תהליך	ארוך	 ד’	כמים	לים	מכסים’	)י”א	ט(.	 ‘כי	מלאה	הארץ דעה	את	 ה’,	

ומתפתח,	ההולך	ועולה	‘קמעא	קמעא’.

אולם	הנפש	תיגאל	גם	בעתיד	בחיפזון:

הנשמה	 גאולת	 אור	 ולהבהיק	 לזרוח	 יתחיל	 הנפש,	 גאולת	 תור	 יגיע	 “כאשר	
נס	 בדרך	 אלי’232,	 אתכם	 ואביא	 נשרים	 כנפי	 על	 אתכם	 ‘ואשא	 בפתאומיות,	
מופלא	ישובו	בנים	לאביהם	שבשמים	בתשובה	נפלאה	ובאהבה	גמורה	ללכת	
אחרי	ד’	אלהיהם	ולהדבק	בו,	ו’כאיל	תערג	על	אפיקי	מים’233,	כן	נפשם	תערוג	
אל	האלהים,	וגם	כל	הרחוקים	מד’	ומתורתו	ישמעו	ויבואו	לתת	לו	כתר	מלוכה.	
ומבלי	כל	הכנה	וסדור,	בכל	מקומות	מושבותיהם,	מקצה	הארץ	ועד	קצהו,	בכל	
מקום	אשר	ישראל	שוכנים	שמה,	יהיה	דבר	המלך	מגיע	בשעה	אחת,	לשמוע	
בקול	ד’,	לשוב	אליו	בתשובה	שלמה	ולומר	לפניו	שיר	חדש	על	גאולתם	ועל	

פדות	נפשם”234.

	אגרות	ראיה	ח"ג	עמ'	כ. 	229
	ברכה	שלאחר	קריאת	שמע	בערבית. 	230

	במדבר	י"ד	ד. 	231
232		שמות	י"ט	ד.

	תהילים	מ"ב	ב. 	233
	הרב	חרל"פ	'ממעיני	הישועה'	ו'	עמ'	כא. 	234
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ד(	עבד	ה’

נ“ב	יג	–	נ“ג	יב

ייסורים	של	אהבה.	1

ָעֶליָך  ְממּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ )יד(  ְוָגַבּה ְמאֹד:  א  ְוִנּשָׂ ָירּום  י  ַעְבּדִ יל  ּכִ ַיׂשְ ה  ִהּנֵ )יג(  נ"ב 

ים ָעָליו  ן ַיֶּזה ּגֹוִים ַרּבִ ֵני ָאָדם: )טו( ּכֵ ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו ְוֹתֲארֹו ִמּבְ ן ִמׁשְ ים ּכֵ ַרּבִ

ְמעּו ִהְתּבֹוָננּו:  ר לֹא ׁשָ ר ָלֶהם ָראּו ַוֲאׁשֶ ר לֹא ֻסּפַ י ֲאׁשֶ יֶהם ּכִ צּו ְמָלִכים ּפִ ִיְקּפְ

ּיֹוֵנק ְלָפָניו  ֻמָעֵתנּו ּוְזרֹוַע ְיהָֹוה ַעל ִמי ִנְגָלָתה: )ב( ַוַּיַעל ּכַ נ"ג )א( ִמי ֶהֱאִמין ִלׁשְ

ֶֹרׁש ֵמֶאֶרץ ִצָּיה לֹא ֹתַאר לֹו ְולֹא ָהָדר ְוִנְרֵאהּו ְולֹא ַמְרֶאה ְוֶנְחְמֵדהּו: )ג(  ְוַכּשׁ

ּנּו ִנְבֶזה ְולֹא  ִנים ִמּמֶ ר ּפָ ים ִאיׁש ַמְכאֹבֹות ִוידּוַע חִֹלי ּוְכַמְסּתֵ ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיׁשִ

ְבֻנהּו: ֲחׁשַ

השאלות	על	סיבת	הסבל	בעולם	ומשמעותו,	מלוות	את	האדם	מאז	ומעולם.	ישעיהו	
מעניק	לסבלו	של	הצדיק	הסבר	חדש.	הפרשה	פותחת	בהצלחת	עבד	ה'	ותפארתו:	ִהֵּנה	
א	ְוָגַבּה	ְמֹאד	)נ"ב	יג(.	ומסיימת	בהצלחתו:	ָלֵכן	ֲאַחֶּלק	לֹו	ָבַרִּבים	 ַיְׂשִּכיל	ַעְבִּדי	ָירּום	ְוִנּׂשָ
ְוֶאת	ֲעצּוִמים	ְיַחֵּלק	ָׁשָלל	ַּתַחת	ֲאֶׁשר	ֶהֱעָרה	ַלָּמֶות	ַנְפׁשֹו	ְוֶאת	ֹּפְׁשִעים	ִנְמָנה	ְוהּוא	ֵחְטא	

ַרִּבים	ָנָׂשא	ְוַלֹּפְׁשִעים	ַיְפִּגיַע	)נ"ג	יב(.

אלא	שגדולתו	זו	תתגלה	פתאום	ותפתיע	את	הגויים,	שהתרגלו	לראותו	מוכה	וחולה:	
ִנְבֶזה	ַוֲחַדל	ִאיִׁשים	ִאיׁש	ַמְכֹאבֹות	ִוידּוַע	ֹחִלי	)ג(.	

האומות	שתמהו	על	עומק	חוליו	וסבלו,	שפטו	אותו	לרעה.	הם	הניחו	שמצבו	השפל	
הוא	הוכחה	לאשמתו,	עונש	על	חטאיו	וגודל	סיאובו,	על	כן	מאסו	בו	ורחקו	ממנו.	והנה	
לפתע	גדל	העבד	והתרומם	כל	כך.	מתברר	שטעו	לחלוטין	בהבנת	המצב,	והמסקנה	
ְמֹחָלל	 ְוהּוא	 הפוכה,	סבלו	לא	היה	עונש	על	חטאיו,	אלא	עונש	על	חטאיהם	שלהם:	

ִמְּפָׁשֵענּו	ְמֻדָּכא	ֵמֲעֹוֹנֵתינּו	מּוַסר	ְׁשלֹוֵמנּו	ָעָליו	ּוַבֲחֻבָרתֹו	ִנְרָּפא	ָלנּו	)ה(.	

הנהגות	אחרות,	 גם	 יש	 בלבד	לסבל	העולמי,	 הינם	הסבר	חלקי	 ועונש	 חישובי	שכר	
'ייסורים	של	אהבה'	קראו	לזה	חכמים:

"אם	רואה	אדם	שיסורין	באין	עליו,	יפשפש	במעשיו,	שנאמר:	"נחפשה	דרכינו	
הגבר	 "אשרי	 שנאמר:	 תורה,	 בבטול	 יתלה	 מצא	 ולא	 פשפש	 וגו'235.	 ונחקרה"	

	איכה	ג'. 	235

אשר	תיסרנו	יה	ומתורתך	תלמדנו"236.	ואם	תלה	ולא	מצא,	בידוע	שיסורין	של	
אהבה	הן,	שנאמר237:	"כי	את	אשר	יאהב	ה'	יוכיח"238.	

הם	המשיכו	ודרשו	כך	את	האמור	בפרקנו:	

בו,	 חפץ	 הוא	 ברוך	 שהקדוש	 כל	 הונא:	 רב	 אמר	 סחורה,	 רב	 אמר	 רבא,	 "אמר	
יכול	אפלו	לא	קבלן	מאהבה?	 ֶהֱחִלי,	 ַּדְּכאֹו	 ָחֵפץ	 ַוה'	 מדכאו	ביסורין,	שנאמר:	

תלמוד	לומר,	ִאם	ָּתִׂשים	ָאָׁשם	ַנְפׁשֹו.	מה	'אשם'	-	לדעת,	אף	'יסורין',	לדעת".

העולם.	 את	 ולרומם	 האדם	 את	 לזכך	 מטרתם	 לחטא,	 קשורים	 שאינם	 ייסורים	 יש	
ייסורים	אלה	מיוחדים	לצדיקים.	הקרובים	לשכינה	'זוכים'	להיכנס	למסלול	התעלות	
זה.	ייסורים	של	אהבה	מותנים	במודעות	האדם	והסכמתו.	הוא	יתעלה	על	ידם	רק	אם	

יכיר	בסבל,	יהיה	מודע	למשמעותו,	ויקבלו	באהבה.	

'עבד	ה''	שבכתוב,	הוא	גם	עם	ישראל	כולו.	ודרך	ייסורים	זו	מעניקה	משמעות	לסבל	
הלאומי.	אם	עם	ישראל	יבין	את	גודל	תפקידו,	ימצא	את	פשר	סבלו	ומשמעות	צרותיו,	
ָאָׁשם	 ָּתִׂשים	 ִאם	 ֶהֱחִלי	 ַּדְּכאֹו	 ָחֵפץ	 ַוה'	 לרוב	טובה:	 יזכה	 יקבל	אותם	באהבה,	 וכאשר	
ַנְפׁשֹו	ִיְרֶאה	ֶזַרע	ַיֲאִריְך	ָיִמים	ְוֵחֶפץ	ה'	ְּבָידֹו	ִיְצָלח.	ֵמֲעַמל	ַנְפׁשֹו	ִיְרֶאה	ִיְׂשָּבע	ְּבַדְעּתֹו	ַיְצִּדיק	

ַצִּדיק	ַעְבִּדי	ָלַרִּבים	ַוֲעֹוֹנָתם	הּוא	ִיְסֹּבל	)נ"ג	י-יא(239.	

מיהו	עבד	ה'?.	2
העבד	הינו	דגם	ואב	טיפוס,	ואינו	דמות	מסוימת	וממשית	מן	החיים.	מול	הצדיק	היחיד	
אמורים	להתייצב	רשעים	בודדים,	אבל	כאן	ניצב	העולם	כולו:	ֵּכן	ַיֶּזה	ּגֹוִים	ַרִּבים	ָעָליו	

236		תהלים	צ"ד.
237		משלי	ג'.

	ברכות	ה'	א. 	238
	ר'	חסדאי	קרשקש	אור	ה'	מאמר	ג'	ח"א	ח'	ב':	פרי	הגלות	הזה	מופלג	מאד.	אם	לכלל	אמתנו,	למה	 	239
שהיסורים	בעולם	הזה	אוצר	גדול	ופרקליט	לעולם	הבא.	ויתכן	לומר,	שכמו	שתלה	בגלות	מצרים,	
שלא	נדע	בו	עונש	קודם	מבואר,	אלא	שהיה	הצעה	לשומנו	משועבדים	לעבודת	השי״ת,	כמו	שרמז	
באמרו	)שמות	כ'	ב(:	׳אנכי	ה׳	אלהיך	אשר	הוצאתיך	מארץ	מצרים	מבית	עבדים.	לא	יהיה	לך	אלהים	
שלמים	 לשומנו	 השי״ת	 מחסדי	 עלינו	 שעבר	 מה	 הספיק	 שלא	 אחר	 זה,	 בגלותנו	 כן	 וגו'.	 אחרים	
באהבתו,	גזרה	חכמתו	הגלות	הגדול	הזה,	אם	להכניע	הלבבות	בתכלית	מה	שאפשר,	ואם	להוסיף	
עמנו	חסדים,	ובקבצנו	מבין	הגויים	אחרי	הגלות	הנושן	הזה,	לבלתי	נלך	בפעם	בפעם	בשרירות	לבנו,	

ולהוסיף	אמץ	באהבתו	ועבודתו.	והוא	הטוב	הנמשך	לכלל	אמתנו.

ואם	לזולתנו,	אם	למה	שנהיה	נכונים	למשכם	לעבודת	הש״י	באחרית	הימים,	ואם	למה	שבזכות	 	
ניזון	בשביל	חנינה	בני,	 י"ז	ב(:	״כל	העולם	 האומה	הזאת	ימשך	להם	תועלת,	כאמרם	ז״ל	)ברכות	
וחנינה	בני	די	לו	בקב	חרובין	מערב	שבת	לערב	שבת״.	וזה	כונת	הנביא	בפרשת	״הנה	ישכיל	עבדי״,	
לפי	מה	שנראה	שהוא	שם	דבר	בכלל	ישראל	בגלות	הזה.	אלא	שהתחיל	לרמז	במשיחנו,	באמרו	

״ירום	ונשא	וגבה	מאד״,	כמו	שבא	במדרש.	וזה,	כי	ברוממות	מלכם,	יתאמת	שירום	ישראל.
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ִיְקְּפצּו	ְמָלִכים	ִּפיֶהם	)טו(.	לגויים	ומלכים	אין	עסק	עם	אדם	יחיד,	אלא	עם	עמים.	גם	
שכרו	של	העבד	נאמר	בלשון	רבים:	ֹזאת	ַנֲחַלת	ַעְבֵדי	ה'	)נ"ד	יז(.	העבד	הוא	מופת	של	
התמסרות	לשליחות	השמיימית,	יהיה	הצדיק	היחיד,	הנביא,	המלך	המשיח,	או	העם	

כולו:	

בשם	 באומה	 מדברים	 היו	 והחכמים	 הנביאים	 רבות	 שפעמים	 לך	 דע	 אתה	
המשיח,	ופעמים	היו	מדברים	במשיח	בשם	האומה.	ולפי	שכמו	שאמרו	חז"ל: 
"הדור	הוא	הפרנס	והפרנס	הוא	הדור"240.	הלא	תראה	שהנה	ישכיל	עבדי	)נ"ב	
יג(	תרגמו	יונתן	על	מלך	המשיח,	וכן	בתנחומא.	ושאר	פסוקי	הפרשה:	"והוא	
וענין	 ענינה	 שהיה	 לפי	 האומה,	 על	 פירשו	 	 ה(,	 )נ"ג	 וגו'  מפשעינו"	 מחולל	
ְמִׁשיֶחָך"241,	 ְּפֵני	 ְוַהֵּבט	 ֱאֹלִהים	 ְרֵאה	 "ָמִגֵּננּו	 המשורר:	 וכמאמר	 אחד.	 משיחה	
להגיד	שהענין	כולו	אחד.	וכן	אמרו	במדרש:	"'ֲאַסְּפָרה	ֶאל	ֹחק	ה'	ָאַמר	ֵאַלי	ְּבִני	
ַאָּתה	ֲאִני	ַהּיֹום	ְיִלְדִּתיָך.	מסופרים	הם	ענין	המשיח	בחקה	של	תורה,	ובחקה	של	
של	 בחקה	 ִיְׂשָרֵאל'242.	 ְבֹכִרי	 'ְּבִני	 שנאמר:  תורה,	 של	 בחקה	 וכתובים.	 נביאים	
נביאים,	שנאמר: 'ִהֵּנה	ַיְׂשִּכיל	ַעְבִּדי',	בכתובים: 'ְלָדִוד	ִמְזמֹור	ְנֻאם	ה'	ַלאֹדִני	ֵׁשב	
ִליִמיִני	ַעד	ָאִׁשית	ֹאְיֶביָך	ֲהֹדם	ְלַרְגֶליָך243.	וכתיב244: 'ַוֲארּו	ִעם	ֲעָנֵני	ְׁשַמָּיא	ְּכַבר	ֱאָנׁש	
ָאֵתה'"245.	הנה	ביאר	שמה	שנאמרה	על	ישראל	הוא	עצמו	נאמר	על	המשיח"246

שירי	העבד247	מפרטים	את	דמותו,	הם	שונים	זה	מזה,	ושונים	מאיזכורי	העבד	בשאר	

	במדבר	רבה	פי"ט	כ"ט. 	240
241		תהלים	פ"ד	י.
242		שמות	ד'	כב.

243		תהלים	ק"י	א.
	דניאל	ז'	יג. 	244
245		תהלים	ב'	ז.

של	 הליריקה	 היהדות,	 על	 כתבים	 כהן,	 הרמן	 וראה	 ב',	 שני	 עיון	 ח"ב	 משיחו	 ישועות	 אברבנאל,	 	 	246
התהילות	69.

	מ"ב	א-ז,	מ"ט	א-ז,	נ'	ד-י,	נ"ב	יג	–	נ"ג	יב.		ארבע	פרשיות	אלה	מתארות	את	עבד	ה'	מזוויות	ראייה	 	247
שונות:	תיאור	בפי	הבורא	)מ"ב(,	תיאור	עצמי	)מ"ט,	נ'(,	דמותו	כפי	שהיא	משתקפת	בעיני	הגויים	

)נ"ג(.

החוקרים	מנו	הרבה	הבדלים	ביניהם:	א.	האזכור	הינו	מליצה	פיוטית,	בעוד	שירי	העבד	יוצרים	דמות	 	
אלגורית	ממשית.	ב.	שירי	עבד	ה'	מתארים	אישיות	מסוימת	עם	תולדות	ומעשים,	רק	פעם	אחת	הם	
מזהים	בפירוש	את	העבד	עם	כנסת	ישראל:	ַוֹּיאֶמר	ִלי	ַעְבִּדי	ָאָּתה,	ִיְׂשָרֵאל	ֲאֶׁשר	ְּבָך	ֶאְתָּפָאר	)מ"ט	ג(,	
אזכורי	הכינוי	מכוונים	במפורש	לעם	ישראל	כולו.	ג.	המכונה	'עבדי',	סובל	בגין	חטאו,	ואילו	בשירי	
העבד	הוא	חף	מפשע	וסובל	בעוון	אחרים.	ד.	'עבדי'	נגאל	בידי	שמים,	בשירי	העבד	הוא	גורם	פעיל	
יזם	ובעל	שליחות,	הוא	המשיח,	הגואל	את	ישראל	מן	הגלות	ואת	העמים	מן	האלילות.	ה.	באזכורי	
ה'	 בשורת	 את	 מפיץ	 עצמו	 העבד	 העבד,	 בשירי	 בה',	 שיכירו	 לגויים	 גורמת	 ישראל	 גאולת	 'עבדי'	

ומלמד	את	הגויים	תורה.	ו.	באזכורי	העבד	הגויים	הם	כופרו	של	ישראל,	בשירים	הוא	כפרתם.

בעוצמת	 הדור,	 ברמת	 תלוי	 הופעתו	 ואופן	 פנים249,	 כמה	 לדמותו	 ישעיהו248.	 נבואות	
ומבחינתם	 רבה,	 בביקורתיות	 עצמם	 את	 בוחנים	 ישראל	 הגויים.	 ובאיבת	 הייסורים	
יש	סיבה	לגלות,	הם	סובלים	ומתייסרים	בגלל	חטאם.	אך	יחסית	לאומות	העולם	הם	
והעמים	 צדיק	 גוי	 ישראל	 עובדי	אלילים,	 והעמים	 ה',	 עובדי	 ישראל	 גמורים.	 צדיקים	

248		התואר	'ַעְבִּדי	ַיֲעֹקב'	מופיע	בפרקים	אלה	ביחס	לעם	ישראל:	ְוַאָּתה	ִיְׂשָרֵאל	ַעְבִּדי	ַיֲעֹקב	ֲאֶׁשר	ְּבַחְרִּתיָך	
ֶזַרע	ַאְבָרָהם	ֹאֲהִבי	)מ"א	ח(.

ֲאֶׁשר	ֶהֱחַזְקִּתיָך	ִמְקצֹות	ָהָאֶרץ	ּוֵמֲאִציֶליָה	ְקָראִתיָך	ָוֹאַמר	ְלָך	ַעְבִּדי	ַאָּתה	ְּבַחְרִּתיָך	ְוֹלא	ְמַאְסִּתיָך	)מ"א	 	
ט(.

ַאֶּתם	ֵעַדי	ְנֻאם	ה'	ְוַעְבִּדי	ֲאֶׁשר	ָּבָחְרִּתי	)מ"ג	י(. 	

ְוַעָּתה	ְׁשַמע	ַיֲעֹקב	ַעְבִּדי	ְוִיְׂשָרֵאל	ָּבַחְרִּתי	בֹו	)מ"ד	א(. 	

אל	ִּתיָרא	ַעְבִּדי	ַיֲעֹקב	ִויֻׁשרּון	ָּבַחְרִּתי	בֹו	)מ"ד	ב(. 	

ְזָכר	ֵאֶּלה	ַיֲעֹקב	ְוִיְׂשָרֵאל	ִּכי	ַעְבִּדי	ָאָּתה	ְיַצְרִּתיָך	ֶעֶבד	ִלי	ַאָּתה	ִיְׂשָרֵאל	ֹלא	ִתָּנֵׁשִני)מ"ד	כא(. 	

ְלַמַען	ַעְבִּדי	ַיֲעֹקב	ְוִיְׂשָרֵאל	ְּבִחיִרי	)מ"ה	ד(. 	

ִאְמרּו	ָּגַאל	ה	ַעְבּדֹו	ַיֲעֹקב	)מ"ח	כ(. 	

ַוֹּיאֶמר	ִלי	ַעְבִּדי	ָאָּתה	ִיְׂשָרֵאל	ֲאֶׁשר	ְּבָך	ֶאְתָּפָאר	)מ"ט	א(. 	

ְוַעָּתה	ָאַמר	ה'	יֹוְצִרי	ִמֶּבֶטן	ְלֶעֶבד	לֹו	ְלׁשֹוֵבב	ַיֲעֹקב	ֵאָליו	ְוִיְׂשָרֵאל	לֹו	ֵיָאֵסף...	ַוֹּיאֶמר	ָנֵקל	ִמְהיֹוְתָך	ִלי	ֶעֶבד	 	
ְלָהִקים	ֶאת	ִׁשְבֵטי	ַיֲעֹקב	)מ"ט	ה,	ו(.

ִלְּבֶכם	 ְוָׂשׂש	 ּוְרִאיֶתם	 יז(.	 )נ"ד	 ה'	 ַעְבֵדי	 ַנֲחַלת	 ֹזאת	 רבים:	 בלשון	 ה''	 'עבדי	 יופיעו	 הבאים	 בפרקים	 	
ֹאְיָביו	)ס"ו	יד(.	הכינוי	נאמר	בלשון	 ְוָזַעם	ֶאת	 ֲעָבָדיו	 ְונֹוְדָעה	ַיד	ה'	ֶאת	 ְוַעְצמֹוֵתיֶכם	ַּכֶּדֶׁשא	ִתְפַרְחָנה	

רבים	ומיוחס	לכנסת	ישראל
	הניסיון	להבדיל	בין	אזכורי	'עבד'	ה'	לשירים	המתארים	את	העבד	נראה	קלוש.	לנוכח	הקשר	הלשוני	 	249
החזק	בין	השירים	הללו	ללשון	הנבואות	בתוכן	נכתבו	נראות	הסתירות	ביניהם	מדומות.	אין	כאן	

אמירות	שונות,	אלא	פנים	שונות	של	דבר	אחד:	

מ"ב	א(	ֵהן	ַעְבִּדי	ֶאְתָמְך	ּבֹו	ְּבִחיִרי	ָרְצָתה	ַנְפִׁשי	
ָנַתִּתי	רּוִחי	ָעָליו	ִמְׁשָּפט	ַלּגֹוִים	יֹוִציא.

ְוֹלא	 ְּבַחְרִּתיָך	 ַעְבִּדי...	 ִיְׂשָרֵאל	 ְוַאָּתה	 ח(	 מ"א	
ְמַאְסִּתיָך.	י(	ַאף	ְּתַמְכִּתיָך	ִּביִמין	ִצְדִקי.	

מ"דא(	ְוַעָּתה	ְׁשַמע	ַיֲעֹקב	ַעְבִּדי	ְוִיְׂשָרֵאל	ָּבַחְרִּתי	
בֹו.

א	ְוֹלא	ַיְׁשִמיַע	ַּבחּוץ	קֹולֹו. ב(	ֹלא	ִיְצַעק	ְוֹלא	ִיּשָׂ

ֹלא	 ֵכָהה	 ּוִפְׁשָּתה	 ִיְׁשּבֹור	 ֹלא	 ָרצּוץ	 ָקֶנה	 ג(	
ְיַכֶּבָּנה	ֶלֱאֶמת	יֹוִציא	ִמְׁשָּפט.

ם.	 )ב'	ג-ד(	ִּכי	ִמִּצּיֹון	ֵּתֵצא	תֹוָרה	ּוְדַבר	ה'	ִמירּוָׁשלִָ
ְוִכְּתתּו	 ַרִּבים	 ְלַעִּמים	 ְוהֹוִכיַח	 ַהּגֹוִים	 ֵּבין	 ְוָׁשַפט	

ַחְרבֹוָתם	ְלִאִּתים	ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם	ְלַמְזֵמרֹות.

ְּבִמיׁשֹור	 ְוהֹוִכיַח	 ַּדִּלים	 ְּבֶצֶדק	 ְוָׁשַפט	 ד(	 )י"א	
ְלַעְנֵוי	ָאֶרץ	ְוִהָּכה	ֶאֶרץ	ְּבֵׁשֶבט	ִּפיו	ּוְברּוַח	ְׂשָפָתיו	

ָיִמית	ָרָׁשע.
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רשעים.	מנקודת	מבטם	של	העמים,	עבד	ה'	הינו	חף	מפשע	ומושלם.	הנביאים,	החסידים	
ולאו	 הנאמנים,	העילית	הנבחרת	שבעם.	הם	מראים	את	הפן	האידיאלי	של	ישראל,	
ומושפל	 גם	כאשר	העם	מפוזר	 לטוב.	 'סמל'	 הוא	 והעבד	 דווקא	הממשי,	המציאותי,	
בין	העמים,	עדיין	נראים	בו	שרידי	גדולתו	ושגב	אמונתו,	ועל	כן	גם	בעת	ייסוריו	הוא	

משמש	מקור	השראה,	ומביא	להם	אור	וברכה.	

המלך	המצורע.	3
בחלק	הראשון	של	הספר	תוארה	דמות	המשיח	כדמות	מפוארת	מקרינה	הדר	וגבורה:	
יו	ִיְפֶרה.	ְוָנָחה	ָעָליו,	רּוַח	ה'--רּוַח	ָחְכָמה	ּוִביָנה,	רּוַח	 ָרָשׁ ׁ י;	ְוֵנֶצר,	ִמָשּ ַזע	ִיָשׁ ְוָיָצא	ֹחֶטר,	ִמֵגּ
ּפֹוט,	ְוֹלא- ִיְרַאת	ה';	ְוֹלא-ְלַמְרֵאה	ֵעיָניו	ִיְשׁ ַעת,	ְוִיְרַאת	ה'.	ַוֲהִריחֹו,	ְבּ ֵעָצה	ּוְגבּוָרה,	רּוַח	ַדּ

ֶבט	 ֵשׁ ה-ֶאֶרץ	ְבּ ִמיׁשֹור	ְלַעְנֵוי-ָאֶרץ;	ְוִהָכּ ים,	ְוהֹוִכיַח	ְבּ לִּ ֶצֶדק	ַדּ ַפט	בְּ ַמע	ָאְזָניו	יֹוִכיַח.	ְוָשׁ ְלִמְשׁ
ע.	ְוָהָיה	ֶצֶדק,	ֵאזֹור	ָמְתָניו;	ְוָהֱאמּוָנה,	ֵאזֹור	ֲחָלָציו	)י"א	א-ה(. יו,	ּוְברּוַח	ְשָׂפָתיו	ָיִמית	ָרָשׁ ִפּ

כאן	מופיע	עבד	ה'	סובל	ומנוגע.	מדוע	הפך	הנביא	את	דרך	הופעת	המשיח	והציג	כאן		
אלטרנטיבה	כה	רחוקה?	מדוע	יהיה	המשיח,	עבד	ה'	הצדיק,	שפל	ומנוגע,	נבזה	וחדל	
השפל	 ממצבו	 להתרומם	 העבד	 יצליח	 וכיצד	 מוות250?	 שערי	 עד	 יגיע	 אף	 אישים?	
ולקיים	את	תפקידו	המשיחי?	האם	לא	ייטיב	לבצע	את	תפקידו,	לתקן	את	העולם,	אם	

יבוא	ממקום	מפואר	וגבוה?

ְונֹוֵטיֶהם	 ַמִים	 ַהּׁשָ ּבֹוֵרא	 ה'	 ָהֵאל	 ָאַמר	 ֹּכה	 ה(	
ָעֶליָה	 ָלָעם	 ְנָׁשָמה	 ֹנֵתן	 ְוֶצֱאָצֶאיָה	 ָהָאֶרץ	 ֹרַקע	

ְורּוַח	ַלֹהְלִכים	ָּבּה.

מ"ד	ב(	ֹּכה	ָאַמר	ה'	ֹעֶׂשָך	ְוֹיֶצְרָך	ִמֶּבֶטן	ַיְעְזֶרָּך	ַאל	
ִּתיָרא	ַעְבִּדי	ַיֲעֹקב	ִויֻׁשרּון	ָּבַחְרִּתי	בֹו.

ג(	ֶאֹּצק	רּוִחי	ַעל	ַזְרֶעָך	ּוִבְרָכִתי	ַעל	ֶצֱאָצֶאיָך.

ְלֻאִּמים	 ְוַהְקִׁשיבּו	 ֵאַלי	 ִאִּיים	 ִׁשְמעּו	 א(	 מ"ט	
ִהְזִּכיר	 ִאִּמי	 ִמְּמֵעי	 ְקָרָאִני	 ִמֶּבֶטן	 ה'	 ֵמָרחֹוק	

ְׁשִמי.

ְוֹיֶצְרָך	 ַיֲעֹקב	 ֹּבַרֲאָך	 ה'	 ָאַמר	 ֹּכה	 ְוַעָּתה	 א(	 מ"ג	
ְגַאְלִּתיָך	ָקָראִתי	ְבִׁשְמָך	ִלי	 ִּכי	 ִיְׂשָרֵאל	ַאל	ִּתיָרא	

ָאָּתה:

מ"ד	ב(	ֹּכה	ָאַמר	ה'	ֹעֶׂשָך	ְוֹיֶצְרָך	ִמֶּבֶטן	ַיְעְזֶרָּך	ַאל	
ִּתיָרא	ַעְבִּדי	ַיֲעֹקב	ִויֻׁשרּון	ָּבַחְרִּתי	בֹו.

ְּבָך	 ֲאֶׁשר	 ִיְׂשָרֵאל	 ָאָּתה	 ַעְבִּדי	 ִלי	 ַוֹּיאֶמר	 ג(	
ֶאְתָּפָאר.

ָאָּתה	 ַעְבִּדי	 ִּכי	 ְוִיְׂשָרֵאל	 ַיֲעֹקב	 ֵאֶּלה	 ְזָכר	 מד	כא(	
ְיַצְרִּתיָך	ֶעֶבד	ִלי	ַאָּתה	ִיְׂשָרֵאל	ֹלא	ִתָּנֵׁשִני.

)ס'	 ִיְתָּפָאר.	 ּוְבִיְׂשָרֵאל	 ַיֲעֹקב	 ה'	 ָגַאל	 ִּכי	 )כג(	
כא(	ְוַעֵּמְך	ֻּכָּלם	ַצִּדיִקים	ְלעֹוָלם	ִייְרׁשּו	ָאֶרץ	ֵנֶצר	

ַמָּטַעיַמֲעֵׂשה	ָיַדי	ְלִהְתָּפֵאר.

	'שאול'	ו'קבר',	תיאור	זה	יכול	להיות	גם	משל	לגלות:	ַוִּיֵּתן	ֶאת	ְרָׁשִעים	ִקְברֹו	)ט(,	משמעו	כמו	בחזון	 	250
העצמות	היבשות	)יחזקאל	ל"ז(	והיפוכו:	ִיְרֶאה	ֶזַרע	ַיֲאִריְך	ָיִמים	)י(.

את	 כתב	 ישעיהו	 ישעיהו.	 נבואת	 ראשית	 של	 לזעזוע	 תגובה	 הוא	 הזה	 שהחזון	 יתכן	
הארץ	 את	 ביצר	 יהודה,	 גבולות	 את	 שהרחיב	 והחזק,	 הגדול	 המלך	 עוזיהו,	 תולדות	
והפריחה.	מלכות	עוזיהו	נגדעה	באחת,	כאשר	נכנס	לעזרה	להקטיר	קטורת	והצטרע.	
ככתוב:	 החפשית251,	 בבית	 מצורע	 וישב	 אנשים,	 מחברת	 גורש	 מכסאו,	 הורד	 הוא	
ּוְכֶחְזָקתֹו	ָּגַבּה	ִלּבֹו	ַעד	ְלַהְׁשִחית	ַוִּיְמַעל	ַּבה'	ֱאֹלָהיו	ַוָּיֹבא	ֶאל	ֵהיַכל	ה'	ְלַהְקִטיר	ַעל	ִמְזַּבח	
ַהְּקֹטֶרת.	ַוָּיֹבא	ַאֲחָריו	ֲעַזְרָיהּו	ַהֹּכֵהן	ְוִעּמֹו	ֹּכֲהִנים	ַלה'	ְׁשמֹוִנים	ְּבֵני	ָחִיל.	ַוַּיַעְמדּו	ַעל	ֻעִּזָּיהּו	
ַהֶּמֶלְך	ַוֹּיאְמרּו	לֹו	ֹלא	ְלָך	ֻעִּזָּיהּו	ְלַהְקִטיר	ַלה'	ִּכי	ַלֹּכֲהִנים	ְּבֵני	ַאֲהֹרן	ַהְמֻקָּדִׁשים	ְלַהְקִטיר	ֵצא	
ֻעִּזָּיהּו	ּוְבָידֹו	ִמְקֶטֶרת	ְלַהְקִטיר	 ַוִּיְזַעף	 ִּכי	ָמַעְלָּת	ְוֹלא	ְלָך	ְלָכבֹוד	ֵמה'	ֱאֹלִהים.	 ִמן	ַהִּמְקָּדׁש	
ּוְבַזְעּפֹו	ִעם	ַהֹּכֲהִנים	ְוַהָּצַרַעת	ָזְרָחה	ְבִמְצחֹו	ִלְפֵני	ַהֹּכֲהִנים	ְּבֵבית	ה'	ֵמַעל	ְלִמְזַּבח	ַהְּקֹטֶרת.	
ם	ְוַגם	 ַוִּיֶפן	ֵאָליו	ֲעַזְרָיהּו	ֹכֵהן	ָהֹראׁש	ְוָכל	ַהֹּכֲהִנים	ְוִהֵּנה	הּוא	ְמֹצָרע	ְּבִמְצחֹו	ַוַּיְבִהלּוהּו	ִמּׁשָ
הּוא	ִנְדַחף	ָלֵצאת	ִּכי	ִנְּגעֹו	ה'.	ַוְיִהי	ֻעִּזָּיהּו	ַהֶּמֶלְך	ְמֹצָרע	ַעד	יֹום	מֹותֹו	ַוֵּיֶׁשב	ֵּבית	ַהָחְפִׁשית	
ְמֹצָרע	ִּכי	ִנְגַזר	ִמֵּבית	ה'	ְויֹוָתם	ְּבנֹו	ַעל	ֵּבית	ַהֶּמֶלְך	ׁשֹוֵפט	ֶאת	ַעם	ָהָאֶרץ.	ְוֶיֶתר	ִּדְבֵרי	ֻעִּזָּיהּו	
ַהָּנִביא252.	צרעת	המלך	מבית	דוד,	ְמִׁשיַח	 ֶבן	ָאמֹוץ	 ְיַׁשְעָיהּו	 ָּכַתב	 ְוָהַאֲחֹרִנים	 ָהִראֹׁשִנים	
ֱאֹלֵהי	ַיֲעֹקב253,	מי	שהיה	תקוות	ישראל,	גרמה	למשבר	רוחני	עמוק,	שהשאיר	על	הנביא	
רושם	רב.	ספר	תולדותיו	של	עוזיה	לא	נותר	בידינו,	אך	זכר	לצרעתו	נמצא	בנבואה	זו.	

עוזיה	נצטרע	כעונש	על	חטאו	וגאוותו.	אך	זו	אינה	חזות	הכול,	הכתוב	המשיך	להעריך	
אותו	בראייה	לאחור	כצדיק	שמעשיו	ראויים	וטובים:	ַוַּיַעׂש	ַהָּיָׁשר	ְּבֵעיֵני	ה'254.	הגאווה	
היא	הסבר	חלקי	בלבד,	בדומה	לתוכחתם	של	רעי	איוב,	אשר	הטילו	עליו	את	אשמת	
ייסוריו.	גם	נפילת	המלך	לא	הייתה	רק	משבר	אישי	אלא	חלק	מההתרסקות	הלאומית,	
יחלים	 קיווה	הנביא	שעוזיה	 כולו.	אולי	 ויש	לראות	את	חטאו	כביטוי	לקלקולי	הדור	
ויחזור	לכס	מלכותו.	אך	הדבר	לא	קרה.	במשך	השנים	התברר,	 באורח	נס	ממחלתו,	
אינה	 עוזיה	 של	 הצרעת	 טומאת	 התהום,	 אל	 להידרדר	 המשיכה	 דוד	 בית	 שמלכות	
חמורה	כחטאי	אחז.	הצדיקים	באו	לידי	ייאוש,	ואז	הופיע	למרבה	הפלא	חזקיה	המלך	

הצדיק,	והחזיר	עטרה	ליושנה.	

עונה	 אינה	רק	אמירה	תיאורטית	על	העתיד	הרחוק	בלבד,	אלא	היא	 ישעיהו	 נבואת	
פסוק.	 סוף	 אינו	 זה	 שגם	 קובעת	 והיא	 ויושפל.	 יצטרע	 המשוח,	 שהמלך	 לאפשרות	
הנפילה	עשויה	להפוך	נקודת	מוצא	חדשה,	אולי	אפילו	סיבה,	מניע	וזרז,	לדרך	מפוארת	
יותר.	זה	יכול	להתרחש	על	ידי	המצורע	עצמו	שישלים	את	המהלך,	או	באמצעות	ילדיו.	

251		הפסוק	מתאר	את	עוזיה	יושב	ב"בית	החופשית",	שמו	של	המקום	מזכיר	את	לשון	הכתוב:	ַּבֵּמִתים	
ו.	וכן	באוגרית	זה	כינוי	לשאול,	עולם	המתים(,	אולי	המצורעים	שהוצאו	מן	 ָחְפִׁשי	)תהילים	פ"ח	

העיר	ישבו	בבית	הקברות,	ולכך	כיוון	ישעיהו:	"ִכּי	ִנְגַזר	ֵמֶאֶרץ	ַחִיּים,	ִמֶפַּשׁע	ַעִמּי	ֶנַגע	ָלמֹו".	
	דברי	הימים-ב	כ"ו	טז-כב. 	252

253		שמואל-ב	כ"ג	א.
254		מלכים-ב	ט"ו	ג.
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	פרק	נ"גד.	בשורת	הגאולה

אם	יזכו	ישראל	יהיה	המשיח	מלך	גדול	ומרומם,	ויגאל	את	העם	ואת	העולם:	ָחֵזה	ֲהֵוית	
ְּבֶחְזֵוי	ֵליְלָיא	ַוֲארּו	ִעם	ֲעָנֵני	ְׁשַמָּיא	ְּכַבר	ֱאָנׁש	ָאֵתה	ֲהָוא	ְוַעד	ַעִּתיק	יֹוַמָּיא	ְמָטה	ּוְקָדמֹוִהי	
ַנָּיא	ֵלּה	ִיְפְלחּון	ָׁשְלָטֵנּה	 ַהְקְרבּוִהי.		ְוֵלּה	ְיִהיב	ָׁשְלָטן	ִויָקר	ּוַמְלכּו	ְוֹכל	ַעְמַמָּיא	ֻאַמָּיא	ְוִלּׁשָ
ִתְתַחַּבל255.	אך	אפשר	שיבוא	המשיח	לדור	 ָלא	 ִּדי	 ּוַמְלכּוֵתּה	 ֶיְעֵּדה	 ָלא	 ִּדי	 ָעַלם	 ָׁשְלָטן	

חוטא,	ואז	תבוא	הגאולה	בדרך	אחרת.	

קיימת	אפשרות	שהמשיח	יהיה	אדם	אנונימי:	

"יעמד	איש	שלא	נודע	קודם	הראותו,	והאותות	והמופתים	שיראו	על	ידו	הן	הן	
הראיות	על	אמתת	יחוסו.	שכן	אמר	הקב"ה	כשספר	לנו	עניין	זה.	הנה	איש	צמח	
שמו	ומתחתיו	יצמח.	ואמר	ישעיהו	כמו	כן	כשיראה	מבלי	שיודע	לו	אב	ואם	
ומשפחה:	ַוַּיַעל	ַּכּיֹוֵנק	ְלָפָניו	ְוַכּׁשֶֹרׁש	ֵמֶאֶרץ	ִצָּיה	ֹלא	ֹתַאר	לֹו	ְוֹלא	ָהָדר	ְוִנְרֵאהּו	ְוֹלא	

ַמְרֶאה	ְוֶנְחְמֵדהּו"256.

ואף	גרוע	מזה,	שפל	ומצורע.	ודווקא	משם,	מן	הדיוטא	התחתונה,	יקום	ויתרומם,	ויחד	
אתו	יעלו	כל	הירודים	והנפולים	מעלה	מעלה.	תיאור	כזה	מתאר	זכריה:	ִּגיִלי	ְמֹאד	ַּבת	
ם	ִהֵּנה	ַמְלֵּכְך	ָיבֹוא	ָלְך	ַצִּדיק	ְונֹוָׁשע	הּוא	ָעִני	ְוֹרֵכב	ַעל	ֲחמֹור	ְוַעל	ַעִיר	 ִצּיֹון	ָהִריִעי	ַּבת	ְירּוָׁשלִַ

ֶּבן	ֲאֹתנֹות257.	

מכאן	תיאורו	של	המשיח	בפי	חכמים	כמי	שיושב	מנוגע	על	שערי	רומי:	

וכולן	 חלאים,	 סובלי	 עניי	 ביני	 יתיב	 סימניה?	 ומאי	 דקרתא.	 אפיתחא	 "יתיב	
שרו	ואסירי	בחד	זימנא,	איהו	שרי	חד	ואסיר	חד.	אמר:	דילמא	מבעינא,	דלא	

איעכב"258.	

זו	אמירה	עקרונית:	גאולה	מבחוץ	לא	תצליח	לתקן	תיקון	שלם,	רק	כאשר	התנועה	
מתחילה	מבפנים	מתרחש	תהליך	אמיתי	המרומם	את	העם	ומכשירו	לגאולה259.	

ְוהּוא	ְמֹחָלל	ִמְּפָׁשֵענּו.	4

ה  ֻמּכֵ ָנגּוַע  ְבֻנהּו  ֲחׁשַ ַוֲאַנְחנּו  ְסָבָלם  ּוַמְכאֵֹבינּו  א  ָנׂשָ הּוא  ֳחָלֵינּו  ָאֵכן  )ד(  נ"ג 

לֹוֵמנּו  ׁשְ מּוַסר  ֵמֲעוֹֹנֵתינּו  א  ְמֻדּכָ ֵענּו  ׁשָ ִמּפְ ְמחָֹלל  ְוהּוא  )ה(  ה:  ּוְמֻעּנֶ ֱאלִֹהים 

	דניאל	ז'	יג-יד. 	255
	רמב"ם	אגרת	תימן. 	256

	זכריה	ט'	ט-י.	 	257
	סנהדרין	צ"ח	א. 	258

לא	 אך	 ביותר,	 ונשגבים	 נעלים	 היו	 הם	 תורה,	 במתן	 שניתנו	 הראשונים	 הלוחות	 לדבר:	 דוגמה	 	 	259
התקיימו	בידי	ישראל.	הלוחות	השניים	שבאו	אחרי	החטא,	נחצבו	מלמטה	בידי	משה,	תוך	חריש	

יסודי	של	תיקון	בלב	העם,	ועל	כן	נתקיימו.

ַוְיהָֹוה  ִנינּו  ּפָ ְלַדְרּכֹו  ִאיׁש  ִעינּו  ּתָ ּצֹאן  ּכַ נּו  ּלָ ּכֻ )ו(  ָלנּו:  א  ִנְרּפָ ּוַבֲחֻבָרתֹו  ָעָליו 

ַבח יּוָבל  ה ַלּטֶ ּשֶׂ יו ּכַ ח ּפִ ׂש ְוהּוא ַנֲעֶנה ְולֹא ִיְפּתַ נּו: )ז( ִנּגַ ּלָ יַע ּבֹו ֵאת ֲעוֹן ּכֻ ִהְפּגִ

יו: ח ּפִ ּוְכָרֵחל ִלְפֵני גְֹזֶזיָה ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפּתַ

אומות	העולם	הבינו	לבסוף	שייסורי	העבד	אינם	עונש	על	חטאיו	אלא	כפרה	על	חטאם	
יש	 האם	 תפיסתם,	 את	 בכך	 מקבל	 	 האם	 אך	 דבריהם,	 את	 מצטט	 הכתוב	 שלהם260.	
יסבול	סבל	חינם	בשביל	חברו,	 'ייסורי	תמורה'?	היש	אפשרות	שאדם	אחד	 במקרא	

ויכפר	עליו	בכך?	

ּוָבִנים	 ָּבִנים	 המוסר	הנבואי	קובע	שהאדם	לבדו	אחראי	למעשיו:	ֹלא	יּוְמתּו	ָאבֹות	ַעל	
ֹלא	יּוְמתּו	ַעל	ָאבֹות,	ִאיׁש	ְּבֶחְטאֹו	יּוָמתּו261.	חכמים	דחו	על	הסף	אפשרות	של	העברת	

הייסורים,	ותמהו:	"טוביה	חטא	וזיגוד	מנגיד?"262.	

מן	הצד	האחר	-	האחריות	והעונש	הם	כלליים.	האדם	שותף	למעשי	המסגרת	אליה	
הוא	משתייך,	ומשלם	על	חטאיה	גם	אם	הוא	אישית	לא	חטא.	כך	חטא	אדם	הראשון,	
וכל	זרעו	נושא	בתוצאות.	עכן	חטא,	וכל	ישראל	ספגו	מפלה	בעי.	שאול	חטא,	והעם	
סבל	שלוש	שנות	רעב.	האדם	משלם	על	חטאי	אבותיו:	ֹּפֵקד	ֲעֹון	ָאבֹות	ַעל	ָּבִנים	ְוַעל	ְּבֵני	
ָבִנים	ַעל	ִׁשֵּלִׁשים	ְוַעל	ִרֵּבִעים263.	והמקונן	מתלונן:	ֲאֹבֵתינּו	ָחְטאּו	ְוֵאיָנם	ַוֲאַנְחנּו	ֲעֹוֹנֵתיֶהם	

ָסָבְלנּו264.	

חכמים	דרשו	ומצאו	שייסורי	הצדיקים	מכפרים	על	הכלל:	

"אמר	רבי	אמי:	למה	נסמכה	מיתת	מרים	לפרשת	פרה	אדומה?	לומר	לך,	מה	
רבי	אלעזר:	למה	 פרה	אדומה	מכפרת,	אף	מיתתן	של	צדיקים	מכפרת.	אמר	
של	 מיתתן	 אף	 מכפרין,	 כהונה	 בגדי	 מה	 כהונה?	 לבגדי	 אהרן	 מיתת	 נסמכה	

צדיקים	מכפרת"265.

אלא	שאין	זו	כפרה	סגולית,	מחווה	המועילה	לאנשים	זרים,	אלא	ערבות	הדדית	בתוך	

	רד"ק	נ"ג	ד:	לא	שישראל	סבלו	עון	האומות	אלא	הם	יחשבו	זה	בדעתם	כאשר	יראו	בעת	הישועה	כי	 	260
האמונה	שהחזיקו	בה	ישראל	היא	האמת	והאמונה	שהחזיקו	הם	בה	היא	שקר	ויאמרו	אך	שקר	נחלו	
אבותינו	הבל	ואין	וגו'.	יאמרו	לפי	סברתם:	אם	כן	מה	היה	הצער	שהיו	סובלים	ישראל	בגלות	הנה	
לא	היה	בעונם	כי	הם	היו	מחזיקים	אמונת	ישראל,	ואנחנו	שהיה	לנו	שלום	ושלוה	והשקט	ובטח	
היינו	מחזיקים	אמונת	שקר?	אם	כן	החולי	והמכאוב	שהיה	ראוי	לבא	עלינו	היה	בא	עליהם	והם	היו	
כופר	וכפרה	לנו.	ואנחנו	חשבנוהו	בהיותו	בגלות	שהוא	נגוע	ומוכה	אלהים	ומעונה	מיד	האלהים	

בעונו,	והנה	אנו	רואים	כי	לא	זה	בעונו	אלא	בעונינו.
	דברים	כ"ד	טז. 	261

262		פסחים	קי"ג	ב.
263		שמות	ל"ד	ז.

	איכה	ה'	ז. 	264
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המשפחה	או	הקבוצה	החברתית,	שיש	בה	שותפות	גמורה	ואחריות	מהותית.	במסגרת	
כזו	כל	אחד	קשור	לחבריו,	עליו	למנוע	את	חטאיהם,	ועל	כן	במקביל	גם	מעשיו	הטובים	

יכולים	לרוממם.	

דבקו	 הבנים	 בו	 למקרה	 רק	 אבותיהם	 לחטא	 הבנים	 אחריות	 את	 הגבילו	 חכמים	
במורשת	החטא,	והעמיקו	בו:	

בעונות	אבותם	אתם	 'ואף	 כדתניא:	 בידיהן,	 "התם	כשאוחזין	מעשה	אבותיהן	
באחיו',	 איש	 'וכשלו	 ...והכתיב	 בידיהם.	 אבותיהם	 מעשה	 כשאוחזין	 ימקו',	
איש	בעון	אחיו,	מלמד	ש'כולן	ערבים	זה	בזה'?	התם	שהיה	בידם	למחות	ולא	

מיחו"266.	

האדם	פועל	אפוא	בנפילתו	או	התעלותו	על	כל	המסגרת	אליה	הוא	שייך.	ערבות	כזו	
קיימת	גם	במסגרת	הלאומית,	הצדיק	הוא	חלק	מן	הדור,	הוא	מעורב	בחטאו,	ועלול	
להיתפס	בעוונו267	ולשלם	את	מחירו.	ועל	כן	גם	מיתתו	תכפר	על	כולם,	"ִּבְקֹרַבי	ֶאָּקֵדׁש	
ְוַעל	ְּפֵני	ָכל	ָהָעם	ֶאָּכֵבד"268.	קשר	זה	מחבר	את	הציבור	אל	הצדיק,	ומאפשר	אחיזה	בו:	

"איך	שורת	הדין	נותנת	שימותו	הצדיקים	לכפר	על	עונות	הדור,	דאטו	טוביה	
שבן	 במשל,	 שאמרו	 אדומה,	 דפרה	 דומיא	 שזה	 הכתוב	 והודיע	 וכו'?	 חטא	
ידוע	דכנסת	ישראל	 השפחה	טינף	ואמרו:	תבא	אמו	ותקנח	הצואה.	הכי	נמי	
היא	קרויה	אם	הבנים,	וכמו	שאמרו	ז"ל:	אין	אמו	אלא	כנסת	ישראל,	שנאמר	
ואל	תטוש	תורת	אמך.	ועוד	אמרו:	הבא	על	אמו	בחלום	יצפה	לבינה,	שנאמר:	
כי	אם	לבינה	תקרא269.	והשתא	ניחא	שיקנחו	הם	הצואה	שיכפרו	על	הבנים...	
ומ"מ	נראה	דהא	דמיתת	הצדיקים	מכפרת,	היינו	 והטעם	הוא	מפני	הערבות.	
כדאמור	רבנן	התם:	שכל	הבוכה	ומתאבל	על	אדם	כשר	מוחלין	לו	כל	עונותיו270.	

ובענין	זה	דוקא	הוא	דמכפרת"271.

ֶהֱעָרה	ַלָּמֶות	ַנְפׁשֹו	.	5
על	 נפשו	 ביקש	למסור	את	 רבנו	 נפשו	למען	הציבור.	משה	 מוכן	למסור	את	 הצדיק	

ישראל,	לפעמים	די	בכך	כדי	לכפר,	וקרבנו	נתייתר:	

"משה	אמר:	ועתה	'אם	תשא	חטאתם',	ברחמיך,	ואם	אין	מחני	נא	תחתם	מספר	
החיים	ואסבול	אני	ענשם.	כענין	שאמר	הכתוב:	והוא	מחולל	מפשעינו	מדוכא	

	סנהדרין	כ"ז	ב. 	266
267		שבת	ל"ג	ב.

	ויקרא	י'	ג.	ראה	בבא	מציעא	פ"ה	א,	ו'דרך	השם'	ח"ב	פרק	ג,	פסקא	ח. 	268
	ברכות	נ"ז	א. 	269

	מועד	קטן	כ"ה	א. 	270
271		משכיל	לדוד	במדבר	כ'א.

החוטא	 השיבו,	 והקב"ה	 לנו.	 נרפא	 ובחבורתו	 עליו	 שלומנו	 מוסר	 מעונותינו	
אמחה	מספרי,	ולא	אותך	שלא	חטאת272.

במסירות	 חטאיהם	 עם	 גם	 ומתמודד	 בצרותיהם,	 משתתף	 דורו,	 בני	 אל	 יורד	 הצדיק	
נפש:	ֲאֶׁשר	ֶהֱעָרה	ַלָּמֶות	ַנְפׁשֹו	ְוֶאת	ֹּפְׁשִעים	ִנְמָנה	)יב(.	כך	עשה	משה:	

"שמסר	עצמו	למיתה,	שנאמר:	ואם	אין	מחני	נא	וגו',	ואת	פושעים	נמנה,	שנמנה	
ולפושעים	 העגל.	 מעשה	 על	 שכיפר	 נשא,	 רבים	 חטא	 והוא	 מדבר.	 מתי	 עם	

יפגיע,	שביקש	רחמים	על	פושעי	ישראל	שיחזרו	בתשובה"273.	

כדי	לזכות	בכפרה	כזאת	נתבעת	מן	הצדיק	לא	רק	מסירות	נפש,	למות	למען	הדור,	אלא	
להפך	לחיות	אתו	במקום	שהוא	נמצא:

"לכך	יורד	הצדיק	ממדריגתו,	כדי	להעלות	הרשעים	מטומאה	לטהרה"274.

המשיח	ילך	בעקבות	משה	ואף	הוא	יבקש	למסור	את	נפשו	על	כלל	ישראל:

"התחיל	הקדוש	ברוך	הוא	מתנה	עמו	)עם	המשיח(,	ואומר:	הללו	שגנוזים	הם	אצלך	
עונותיהם	עתידים	להכניסך	בעול	ברזל	ועושים	אותך	כעגל	הזה	שכהו	עיניו,	ומשנקים	
בכך?	אמר	 רצונך	 בחיכך,	 לידבק	 עתיד	לשונך	 אילו	 ובעונותיהם	של	 בעול,	 רוחך	 את	
משיח	לפני	הקדוש	ברוך	הוא:	שמא	אותו	צער	שנים	רבות	הם?	אמר	לו	הקדוש	ברוך	
הוא:	חייך	וחיי	ראשי	שבוע	אחת	שגזרתי	עליך.	אם	נפשך	עציבה	אני	טורדן	מעכשיו.	
אמר	לפניו:	רבון	העולמים,	בגילת	נפשי	ובשמחת	לבי	אני	מקבל	עלי	על	מנת	שלא	

יאבד	אחד	מישראל"275.

ישראל	באומות	כלב	באברים.	6

ע  ׁשַ י ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ִמּפֶ ח ְוֶאת ּדֹורֹו ִמי ְיׂשֹוֵחַח ּכִ ט ֻלּקָ ּפָ ׁשְ )ח( ֵמעֶֹצר ּוִמּמִ

ָחָמס  לֹא  ַעל  מָֹתיו  ּבְ יר  ָעׁשִ ְוֶאת  ִקְברֹו  ִעים  ְרׁשָ ֶאת  ן  ַוִּיּתֵ )ט(  ָלמֹו:  ֶנַגע  י  ַעּמִ

ַנְפׁשֹו  ם  ָאׁשָ ים  ׂשִ ּתָ ִאם  ֶהֱחִלי  אֹו  ּכְ ּדַ ָחֵפץ  ַוְיהָֹוה  )י(  ִפיו:  ּבְ ִמְרָמה  ְולֹא  ה  ָעׂשָ

ע  ּבָ ָידֹו ִיְצָלח: )יא( ֵמֲעַמל ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ִיׂשְ ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָֹוה ּבְ

לֹו  ק  ֲאַחּלֶ ָלֵכן  )יב(  ִיְסּבֹל:  הּוא  ַוֲעוֹֹנָתם  ים  ָלַרּבִ י  ַעְבּדִ יק  ַצּדִ יק  ַיְצּדִ ַדְעּתֹו  ּבְ

ִעים  ֶות ַנְפׁשֹו ְוֶאת ּפֹׁשְ ר ֶהֱעָרה ַלּמָ ַחת ֲאׁשֶ ָלל ּתַ ק ׁשָ ים ְוֶאת ֲעצּוִמים ְיַחּלֵ ָבַרּבִ

	רמב"ן	שמות	ל"ב	לב. 	272
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יַע: ִעים ַיְפּגִ א ְוַלּפֹׁשְ ים ָנׂשָ ִנְמָנה ְוהּוא ֵחְטא ַרּבִ

חזון	'עבד	ה''	מרחיב	את	מוטת	כנפי	הצדיק	ומכניס	תחתם	גם	את	אומות	העולם.	אלא	
שלצדיק	אין	כל	קשר	עמם,	וגם	אם	הכוונה	היא	לעם	ישראל	כולו,	הרי	הוא	מכונס	בתוך	
ב276.	ואם	אין	לו	קשר	חיים	עם	האומות,	כיצד	 עצמו,	ָעם	ְלָבָדד	ִיְׁשֹּכן	ּוַבּגֹוִים	ֹלא	ִיְתַחּׁשָ
יכפר	עליהם?	החזון	האוניברסאלי	הזה	עושה	את	הקשר	שבין	ישראל	לעמים	לקשר	

עמוק	ומהותי.	"ישראל	באמות	הם	בבחינת	הלב	באברים"277.	

עם	 ישראל	 של	 ומעורבותם	 דו-סטרית,	 ההשפעה	 אך	 לגויים,	 אור	 נעשים	 ישראל	
העמים	מתהדקת,	הם	גם	לומדים	מהם.	ש"אין	לך	תנועה	בעולם	בכל	העמים	כולם	

שלא	תמצא	דוגמתה	בישראל"278.	

והאומות	 החיבור,	 ואת	 הקשר	 את	 מעמיקה	 בגלות,	 הקיימת	 הגיאוגרפית	 הקרבה	
עלולות	להשפיע	על	ישראל	לרעה.

ו"כמו	שהלב	נפגע	על	ידי	חלאים	החלים	בשאר	האברים,	כגון	מתאוות	הכבד	
יחולו	בהם	החלאים	מחמת	 ישראל	 גם	 כך	 רע	מזג	האשכים,	 ומחמת	 והקבה	
אל	 ַמֲעֵׂשיֶהם279.	 ַוִּיְלְמדּו	 ַבּגֹוִים	 ַוִּיְתָעְרבּו	 שנאמר:	 כמה	 האמות.	 את	 חקותם	
יהיה	אפוא	רחוק	בעיניך	מה	שהגוים	אומרים	על	ישראל:	ָאֵכן	ֳחָלֵינּו	הּוא	ָנָׂשא	
במנוחה	 כלו	 העולם	 עת	 בצרה	 נתונים	 אנחנו	 כן	 אמנם	 )ד(.	 ְסָבָלם	 ּוַמְכֹאֵבינּו	
ורוחה,	אבל	המכאובים	הבאים	עלינו	משמשים	יסוד	לחזוק	אמונתנו	להזדככות	
הענין	 ידבק	 אנו	 זכוכנו	 ידי	 ועל	 מקרבנו,	 הסיגים	 ולדחית	 בתוכנו	 הטהורים	

האלוהי	בעולם"280.

כפרת	ישראל	על	העמים	אינה	פעולה	מיסטית,	אלא	תולדה	של	מעורבות	פעילה.	יש	
לישראל	יתרון	מוסרי	על	העמים,	אך	ישראל	אינם	חפים	מפשע,	חטא	האומות	חלחל	
אליהם:	ִמֶּפַׁשע	ַעִּמי	ֶנַגע	ָלמֹו	)ח(.	הם	לא	המציאו	את	החטא	הזה,	אלא	נטמאו	בו,	אך	
יהיו	ראשונים	להיענש	עליו.	ייסוריהם	יזככו	אותם	מן	החטא,	גם	יתקנו	את	הקלקול,	

וכך	יטהרו	את	העולם	ממנו,	ויביאו	לו	מזור	ותיקון.

הפיכת	ישראל	לחוטאים	הינה	חלק	ממזימת	פרעה:	

"'הבה	נתחכמה	לו',	ליתן	ריוח	בין	הדבקים	)הקדוש	ברוך	הוא	וישראל(,	כי	ע"י	
כמו	שפרשו	המפרשים	בפסוק:	 כחם.	 לה',	סר	 וחטאים	 רעים	 שנעשה	אותם	

	במדבר	כ"ג	ט. 	276
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'וירעו	אותנו	המצרים	ויענונו'281,	כי	הוה	ליה	למימר:	'וירעו	לנו	המצרים',	אלא	
נקט	'אותנו',	לומר	שהמצרים	עשו	אותנו	רעים	וחטאים	לה',	וע"י	זה	ויענונו"282.	

דבר	 של	 ובסופו	 החטא,	 את	 יתקן	 ישראל	 של	 סבלם	 הלאה,	 נמשך	 הזה	 המהלך	 אך	
יכפר	על	הפגם	העולמי.	הסבל	המכפר	על	האומות	נכרך	אל	תוך	תפקידם,	והוא	חלק	

מהשפעתם	הטבעית	הכללית	עליהם:	

"יחולו	על	הצדיק	רעות	בעבור	כללות	האומה	לא	על	צד	העונש,	אבל	כדי	לכפר	
יקבל	 ויודע	שהצדיק	 וזה	שלהיות	הש"י	חפץ	בקיום	העולם,	 על	כלל	האומה.	
היסורין	בסבר	פנים	יפות	ולא	יקרא	תגר	על	מדותיו	של	הקב"ה,	לפיכך	מביא	
כדי	שיהיה	 כלל	האומה,	 על	 הנגזר	לבא	 כופר	הרע	 על	הצדיק,	 יסורין	 הקב"ה	
כפרה	עליה.	וזהו	שאמרו	רז"ל:	מיתתן	של	צדיקים	מכפרת.	כי	היסורין	הבאים	
על	הצדיקים	הם	כופר	הרעות	הנגזרות	על	בני	דורם	או	על	כלל	האומה.	ונמצא	
זה	מפורש	בכתוב.	אמר	השם	ליחזקאל:	ואתה	שכב	על	צדך	השמאלי	ושמת	
את	עון	בית	ישראל	עליו.	מספר	הימים	אשר	תשכב	עליו	תשא	את	עונם.	וכלית	
את	אלה	ושכבת	על	צדך	הימני	שנית	ונשאת	את	עון	בית	יהודה	וגו'283.	להקטין	
ספרות	ועל	זה	הדרך	הוא	כל	מה	שנזכר	בפרשת	'הנה	ישכיל	עבדי',	על	ישראל	
)מ"א(.	 ועתה	ישראל	עבדי	 )מ"ד(,	 יעקב	 ואתה	אל	תירא	עבדי	 שקראם	עבדי:	
מוכה	 נגוע	 חשבנוהו	 ואנחנו	 סבלם,	 ומכאובינו	 נשא	 הוא	 חלינו	 אכן	 ואמר:	
שבאין	 יחשבו	 הצדיקים,	 על	 באין	 היסורין	 שהרואים	 יאמר	 ומעונה.	 אלהים	
עליהם	בעבור	עצמן,	ויתמהו	מזה.	ואינן	כן,	שאין	באים	עליהם	בחטאתם	אבל	

הם	כפרה	על	כלל	העולם,	או	על	כלל	האומה,	או	על	המדינה"284.

ה(	ָרִּני	ֲעָקָרה	ֹלא	ָיָלָדה
הפטרת	פרשת	כי	תצא,	חמישית	לנחמתא,	פרק	נ”ד	א-י285

עקרות	וערירות	.	

ים  ַרּבִ י  ּכִ ָחָלה  לֹא  ְוַצֲהִלי  ה  ִרּנָ ְצִחי  ּפִ ָיָלָדה  לֹא  ֲעָקָרה  י  ָרּנִ )א(  נ"ד  פרק 

	דברים	כ"ו	ו. 	281
	כלי	יקר	שמות	א'	ט,	וראה	צדקת	הצדיק	ויצא	ט'. 	282

	יחזקאל	ד'. 	283
	ספר	העקרים	מאמר	רביעי	י"ג. 	284

285		הפסוקים	)א'-י'(	נקבעו	כהפטרה	בפני	עצמה,	ולא	צורפו	להפטרת	'עניה	סערה'	הצמודה	אליה,	אף	
על	פי	שחסר	שיעור	כ"א	הפסוקים	הראויים	להפטרה	)מגילה	כ"ג	א(.	כיון	ש'סליק	ענינא',	והם	עניין	

שלם,	נקבעו	לנבואה	לעצמה.	
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ִויִריעֹות  ָאֳהֵלְך  ְמקֹום  ַהְרִחיִבי  )ב(  ְיהָֹוה:  ָאַמר  ְבעּוָלה  ֵני  ִמּבְ ׁשֹוֵמָמה  ֵני  ּבְ

ָיִמין  י  ּכִ )ג(  ַחֵּזִקי:  ִויֵתדַֹתִיְך  ֵמיָתַרִיְך  ַהֲאִריִכי  ְחׂשִכי  ּתַ ַאל  ַיּטּו  נֹוַתִיְך  ּכְ ִמׁשְ

י  ּכִ יְרִאי  ּתִ ַאל  )ד(  יבּו:  יֹוׁשִ ּמֹות  ְנׁשַ ְוָעִרים  ִייָרׁש  ּגֹוִים  ְוַזְרֵעְך  ְפרִֹצי  ּתִ מֹאול  ּוׂשְ

ת  ְוֶחְרּפַ ִחי  ּכָ ׁשְ ּתִ ֲעלּוַמִיְך  ת  בֹׁשֶ י  ּכִ יִרי  ַתְחּפִ לֹא  י  ּכִ ְלִמי  ּכָ ּתִ ְוַאל  י  ֵתבֹוׁשִ לֹא 

ְוֹגֲאֵלְך  מֹו  ׁשְ ְצָבאֹות  ְיהָֹוה  ִיְך  עֹׂשַ בֲֹעַלִיְך  י  ּכִ )ה(  ִרי עֹוד:  ִתְזּכְ לֹא  ַאְלְמנּוַתִיְך 

ֵרא: ָרֵאל ֱאלֵֹהי ָכל ָהָאֶרץ ִיּקָ ְקדֹוׁש ִיׂשְ

הנבואה	מתחלקת	לשני	חלקים:	א.	ישראל	הם	כמו	אשה	עקרה	שלא	היו	לה	בנים,	
ולפתע	הם	באים	ומתגלים	)א-ה(.	ב.	מתרחש	משבר	בחיי	הזוג	וישראל	הם	כמו:	ֵאֶׁשת	

ְנעּוִרים	ִּכי	ִתָּמֵאס	)ו-י(.	

)ו(.	 ֱאֹלָהִיְך	 ָאַמר	 )א(.	 ָאַמר	ה’	 ‘אמירות’	חותמות	את	הפרשה	ותוחמות	אותה:	 ארבע	
ָאַמר	ֹּגֲאֵלְך	ה’	)ח(.	ָאַמר	ְמַרֲחֵמְך	ה’	)י(.

את	 הנביא	 מתחיל	 אחד(	 בפסוק	 פעמים	 )שלוש	 הפסוקים	 בעשרת	 פעמים	 תשע	
תשובותיו	לייאוש	הגלות	ב-ִּכי.	כסיבה,	נימוק,	חיזוק	ואישור286.

שמה	של	העקרה	לא	נזכר,	כי	ציון	וירושלים	כבר	נזכרו	בדימוי	האשה,	וברור	למי	הוא	
מכוון.	ציון	סובלת	כי	היא	עקרה,	אך	עליה	לסמוך	על	ה’,	שהוא	הכתובת	לגעגועיה.	ה’	
מנהל	את	ההיסטוריה	ואף	על	פי	שבמציאות	הנוכחית	מצב	ישראל	קשה,	היא	תגיע	
ְּגֹדִלים	ֲאַקְּבֵצְך.	ְּבֶׁשֶצף	ֶקֶצף	ִהְסַּתְרִּתי	 ּוְבַרֲחִמים	 ֲעַזְבִּתיְך	 ָקֹטן	 ְּבֶרַגע	 לבסוף	אל	ייעודה:	

ָפַני	ֶרַגע	ִמֵּמְך	ּוְבֶחֶסד	עֹוָלם	ִרַחְמִּתיְך	ָאַמר	ֹּגֲאֵלְך	ה’.	

דמות	 האפשריים,	 המשפחתיים	 והמצבים	 הפנים	 בכל	 מופיע	 לאשה	 ציון	 דימוי	
רווקותה	 על	 מדובר	 בהמשך	 כֲעָקָרה,	 מוצגת	 היא	 בתחילה	 צבעים:	 ורבת	 מתחלפת	
ַאְלְמנּוַתִיְך,	 ֶחְרַּפת	 כאלמנה:	 גם	 מוצגת	 היא	 ֲעלּוַמִיְך.	 ֹבֶׁשת	 וחסרונותיה,	 המתמשכת	
ומשם	עובר	הנביא	אל	המאיסה	והריחוק:	ֲעזּוָבה	ַוֲעצּוַבת	רּוַח,	ֵאֶׁשת	ְנעּוִרים	ִּכי	ִתָּמֵאס.	

	א.	ִּכי	ַרִּבים	ְּבֵני	ׁשֹוֵמָמה	ִמְּבֵני	ְבעּוָלה	ָאַמר	ה'	)א(. 	286

ב.		ִּכי	ָיִמין	ּוְׂשֹמאול	ִּתְפֹרִצי	ְוַזְרֵעְך	ּגֹוִים	ִייָרׁש	ְוָעִרים	ְנַׁשּמֹות	יֹוִׁשיבּו	)ג(. 	

ִּתְׁשָּכִחי	 ֲעלּוַמִיְך	 ֹבֶׁשת	 ִּכי	 ַתְחִּפיִרי,	 ֹלא	 ִּכי	 ִּתָּכְלִמי	 ְוַאל	 ֵתבֹוִׁשי,	 ֹלא	 ִּכי	 ִּתיְרִאי	 ַאל	 פעמים:	 שלוש	 ג.	 	
ְוֶחְרַּפת	ַאְלְמנּוַתִיְך	ֹלא	ִתְזְּכִרי	עֹוד)ד(.

ד.	ִּכי	ֹבֲעַלִיְך	ֹעַׂשִיְך	ְיֹהָוה	ְצָבאֹות	ְׁשמֹו	ְוֹגֲאֵלְך	ְקדֹוׁש	ִיְׂשָרֵאל	ֱאֹלֵהי	ָכל	ָהָאֶרץ	ִיָּקֵרא	)ה(. 	

ה	ֲעזּוָבה	ַוֲעצּוַבת	רּוַח	ְקָרָאְך	ְיֹהָוה	ְוֵאֶׁשת	ְנעּוִרים	ִּכי	ִתָּמֵאס	ָאַמר	ֱאֹלָהִיְך	)ו(. ה.	ִּכי	ְכִאּׁשָ 	

ו.	ִּכי	ֵמי	ֹנַח	ֹזאת	ִלי	ֲאֶׁשר	ִנְׁשַּבְעִּתי	)ט(. 	

ז.	ִּכי	ֶהָהִרים	ָימּוׁשּו	ְוַהְּגָבעֹות	ְּתמּוֶטיָנה	ְוַחְסִּדי	ֵמִאֵּתְך	ֹלא	ָימּוׁש	)י(. 	

גם	בפרקים	הקודמים	הופיע	הדימוי	הנשי	בשלל	פנים.	ציון	הושוותה	לאשה	שכולה	
ְוסּוָרה	)מ”ט	 ֹּגָלה	 ְוַגְלמּוָדה	 ַוֲאִני	ְׁשכּוָלה	 ֵאֶּלה	 ִלי	ֶאת	 ָיַלד	 ִמי	 ִּבְלָבֵבְך	 ְוָאַמְרְּת	 וגלמודה:	
כא(.	לגרושה:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ֵאי	ֶזה	ֵסֶפר	ְּכִריתּות	ִאְּמֶכם	ֲאֶׁשר	ִׁשַּלְחִּתיָה	)נ’	א(.	ולשבויה:	

ִהְתַּפְּתִחי	מֹוְסֵרי	ַצָּואֵרְך	ְׁשִבָּיה	ַּבת	ִצּיֹון	)נ”ב	ב(287.	

ילדים	 לידת	 האימהות,	 הוא	 ואישית	 ביולוגית	 מבחינה	 האשה	 של	 העיקרי	 תפקידה	
וגידולם.	והעקרות	היא	הבעייה	הנשית	המוזכרת	ביותר	במקרא.	

שכול	ואלמנות	עוררו	רחמנות	ואהדה,	כי	הם	אסונות	שאינם	תלויים	באשה.	העקרות	
והערירות	 העקרות	 אלוהית.	 וכקללה	 כחרפה	 נתפסה	 והיא	 עצמה,	 ממנה	 נובעת	
פוגעות	באשה	פעמיים.	בהווה,	כאשר	כולם	בונים	את	ביתם,	הערירית	מאבדת	לשווא	
את	שנותיה.	אולם	גרועה	מכך	היא	ההכרה	הנוראה	שלא	יהיה	לה	גם	עתיד,	לא	יהיה	
לה	סועד	לעת	זקנתה,	ולא	יהיה	ממשיך	למורשתה	ולמפעליה,	מכאן	חוסר	התקווה	
בתוך	 האשה	 את	 מותירה	 עקרות	 מעשית.	 כלכלית,	 משמעות	 גם	 לכך	 יש	 והייאוש.	
היא	 נפטר,	 הוא	 אם	 וחברתי.	 כלכלי	 ביטחון	 וללא	 נחיתות	 בעמדת	 בעלה	 משפחת	
נשארת	תלויה	באחי	בעלה	או	בבני	צרותיה,	או	שתיאלץ	לחזור	לבית	אביה,	אותו	כבר	
עזבה.	אין	פלא	שאשה	עקרה	חשבה	שטוב	מותה	מחיים.	דברי	רחל	ליעקב	משקפים	
היטב	את	עומק	האכזבה,	החרפה	והייאוש:	“ָהָבה	ִּלי	ָבִנים	ְוִאם	ַאִין	ֵמָתה	ָאֹנִכי”288.	וכך	

חזרה	ואמרה	אחרי		לידת	יוסף:	“ָאַסף	ֱאֹלִהים	ֶאת	ֶחְרָּפִתי”289.

כנסת	ישראל	היא	עקרה,	עזובה	ועצובת	רוח,	היא	חוזה	בהצלחת	חברותיה	והיא	ענייה	
עוד	 כל	 ועתיד.	 תקווה	 לה	 ואין	 בגלות,	 לאומי	 קיום	 לה	 שאין	 מבינה	 היא	 ומפוחדת.	
הלב	מאמין	באפשרות	של	תיקון,	הסבל	הנורא	יתמעט,	אך	גם	גלות	קלה,	שאין	סיכוי	

לשנותה,	תביא	ליאוש	עמוק.

חלקה	הראשון	של	הנבואה	עונה	לנקודה	מרכזית	זו:	הייאוש,	ובא	להפיח	רוח	תקווה	
והתפתחות:	 התרחבות,	 גידול,	 של	 שלמה	 תמונה	 ושרטוט	 הבנים	 הבטחת	 בעם.	
ִויֵתֹדַתִיְך	 ֵמיָתַרִיְך	 ַהֲאִריִכי	 ַּתְחׂשִכי	 ַאל	 ַיּטּו	 ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך	 ִויִריעֹות	 ָאֳהֵלְך	 ְמקֹום	 “ַהְרִחיִבי	
ַחֵּזִקי”.	הריבוי	העצום	לא	הומחש	במספרים	אלא	בציור	המעטפת	המעשית	שלהם,	
האוהל	שיכיל	אותם.	הציור	החזוני	נעשה	לציור	ממשי,	ההווה	מתחייה	ונעשה	גרעין	

מכונן	ליצירת	העתיד.	

ציון	נמשלה	כאן	לאשה	עקרה,	ובכך	נכנסה	לרשימת	העקרות	במקרא,	שהן	אמהות	
האומה,	ואמהות	מנהיגיה:	

“‘שבע	עקרות	הן:	שרה,	רבקה,	רחל,	ולאה,	ואשתו	של	מנוח,	וחנה,	וציון”290. 

	והוא	יחזור	אל	הדימוי	היסודי	הזה	בנבואת	"שוש	אשיש",	ס"א	י. 	287
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סתם	אישה	יולדת	לרוב	ללא	כל	בעייה	מיוחדת,	דווקא	הצדיקים,	שזכו	לקרבת	אלוהים	
גדולה	 חדשה,	 פתיחה	 שכל	 נראה	 וכאב.	 ייסורים	 מתוך	 בקושי,	 נולדו	 נשגב,	 וייעודם	
ומשמעותית,	בתולדות	ישראל,	אינה	מובנת	מאליה,	אלא	כרוכה	במכשולים	גדולים.	
עקרות	זו	מובנית	בתוך	המציאות	שלנו.	בכל	נקודה	של	התקדמות	ובניין,	מתגלה	גם	
של	 כואב	 תהליך	 אחרי	 רק	 וגורליותו.	 העניין	 גודל	 על	 עדות	 בו	 לראות	 ויש	 מחסום,	
ותיחשף	הופעה	מיוחדת	שעדיין	לא	 ויוסרו	החסמים,	 ייבקעו	החומות	 ותפילה	 זיכוך	

התגלתה	בעולם.

המדרש	הוסיף:	

“השביעית	זו	ציון,	כנגד	יום	השביעי.	ומה	כתיב	בו?	וינח	ביום	השביעי291.	וציון:	
זאת	מנוחתי	עדי	עד292.	לכך	אמר	ישעיה:	רני	עקרה	לא	ילדה	וגו’”293.

ומחבר	אותה	אל	 עושה	אותה	לעקרה	השביעית,	 ‘ציון’	אל	האמהות	העקרות	 חיבור	
השבת.	כך	מתחברות	נקודות	פתיחת	הקדושה	באדם	)האמהות(,	במקום	)ציון(,	ובזמן	
בסיס	 עד,	 עדי	 מנוחתה	 ומקום	 לשכינה	 מרכבה	 היא	 השביעית,	 היא	 ציון	 )השבת(.	

לשלמות	העולם,	כמו	שעושה	השבת	ומנוחתה.	

הנביא	מבשר	את	התרחבות	ירושלים	וגדולתה,	בשטח	ואוכלוסיה,	את	תנופת	הפיתוח	
ֵמיָתַרִיְך	 ַהֲאִריִכי	 ַּתְחׂשִכי	 ַאל	 ַיּטּו	 ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך	 ִויִריעֹות	 ָאֳהֵלְך	 ְמקֹום	 ַהְרִחיִבי	 והבנייה:	
בהארכת	 בבניין,	 העיסוק	 סכנה.	 גם	 בה	 יש	 כזו	 אולם,	התפתחות	 )ב(.	 ַחֵּזִקי	 ִויֵתֹדַתִיְך	
בהווה,	 החומרית	 ברווחה	 התמקדות	 עיקר.	 להפוך	 עלול	 היתדות,	 וחיזוק	 המיתרים	
עלולה	לבוא	על	חשבון	מורשת	העבר,	או	שכחת	העתיד	הגדול.	היא	עלולה	לשחוק	
ולגמדה	בשאלות	 את	אופיה	הרוחני	העילאי	של	העיר,	לצמצמה	לבעיות	אורבניות,	

חברתיות	וכלכליות294.	

צירוף	זה	של	פתיחות	והסתגרות,	כלליות	ופרטיות,	יש	בו	לכאורה	סתירה,	התרחבות	
עיר	 או	 לאומית,	 מלוכה	 עיר	 היא	 ירושלים	 האם	 עדיפה?	 מהן	 איזו	 התכנסות,	 או	

אוניברסאלית?	האם	היא	שייכת	לעם	ישראל,	או	קוראת	לכולם	ופתוחה	להם?	

ַהָּנְכִרי	 ֶאל	 “ְוַגם	 בעת	חנוכת	המקדש,	פתח	שלמה	את	שערי	המקדש	בפני	כל	אדם:	
ַהַּבִית	 ֶאל	 ְוִהְתַּפֵּלל	 ּוָבא	 ְׁשֶמָך...	 ְלַמַען	 ְרחֹוָקה	 ֵמֶאֶרץ	 ּוָבא	 ִיְׂשָרֵאל	הּוא	 ֵמַעְּמָך	 ֲאֶׁשר	ֹלא	

291		שמות	כ'	יא.
292		תהלים	קל"ב	יד.

	אגדת	בראשית	נ"ג. 	293
"ָעצּוב	הּוא	ִלְהיֹות	ֹראש	ָהִעיר	ְירּוָׁשַלִים,	נֹוָרא	הּוא.	ֵאיְך	ִיְהֶיה	ָאָדם	ֹראׁש	ִעיר	ָּכֹזאת?	ַמה	ַיֲּעֶׂשה	ָּבּה?	 	294
ִיְבֶנה	ְוִיְבֶנה	ְוִיְבֶנה.	ּוַבַלּיָלה	ִיְקְרבּו	ַאְבֵני	ֶהָהִרים	ִמָסִּביב	ֶאל	ַהָּבִּתים,	ּכמֹו	ְזֵאִבים	ַהָּבִאים	ְלַיֵּלל	ַעל	ְּכָלִבים	
ֶׁשַּנֲעׂשּו	ְלַעְבֵדי	ְּבֵני	ָהָאָדם"	כתב	בייאוש	יהודה	עמיחי	'ראש	העיר	ירושלים'.	)מישהו	ענה	לו	ברשת	
ֶׁשָּלְבָׁשה	 ִּתְפֶאֶרת	 ִּבְגֵדי	 ַעל	 אֹוָרה	 ַקְרֵני	 ַחָּמה	 ָּתִפיץ	 ֶמׁש	 ַהּׁשֶ ִּכְזֹרַח	 ַבֹּבֶקר	 ְוָהָיה	 השיר:	 בתוך	 ותיקן	
ַעל	 ְלַרֵּנן	 ַהָּבִאים	 ָמרֹון	 ְּבֵני	 ְּכָבִׂשים,	 ְּכמֹו	 ַהָּבִּתים,	 ֶאל	 ִיְקְרבּו	 ָיַחד	 ָלּה,	 ָסִביב	 ָהִרים	 ִיְתַקְּבצּו	 ְירּוָׁשַלִים.	

ַצְמָרם	ֶׁשַּנֲעָׂשה	ְלֹלֶבן	ִׂשְמַלת	ַּכָּלה,	ִציִצת	ַעל	ַּכְנֵפי	ִבְגֵדי	ָחָתן.(

ַהֶּזה”295.	חכמים	אף	אמרו	שנתן	עדיפות	מסוימת	לנוכרים,	משום	שהם	כה	רחוקים:	

יודעים	מה	היה	המקדש	יפה	 ר’	יהושע	בן	לוי:	אילו	היו	אומות	העולם	 “אמר	
משל	 יותר	 להם	 יפה	 שהיה	 לשמרן,	 כדי	 אותן	 מקיפים	 היו	 קסטריות	 	– להם	
ישראל.	שכן	שלמה	סידר	תפלה:	‘וגם	אל	הנכרי	אשר	לא	מעמך	ישראל	הוא’,	
וכתיב:	‘ועשית	ככל	אשר	יקרא	אליך	הנכרי’.	אבל	כשהוא	בא	אצל	ישראל	מה	
‘ונתתה	לאיש	ככל	דרכיו	אשר	תדע	את	לבבו,	כי	אתה	לבדך	ידעת	את	 כתיב:	
לבב	בני	האדם’296,	אם	היה	ראוי	לו	–	היה	נותן	לו,	ואם	לא	–	לא	היה	נותן	לו”297.

ייעודה	 אל	 גבוה	 להביט	 אלא	 החומרית,	 השלמות	 על	 לוותר	 אינה	 הנביא	 מסקנת	
הנשגב	של	ירושלים.	הדברים	יתממשו	בעתיד	כאשר	ירושלים	תהיה	מחוז	חפצם	של	

כל	הגויים,	מקור	התורה	והקדושה	לעולם	כולו,	כבחזון	אחרית	הימים.

ישראל	אינה	אומה	רגילה	שחיה	לעצמה,	אלא	ייעודה	הנשגב	הוא	להיות	‘אור	לגויים’.	
עולמים.	 גאולת	 מבשר	 אלא	 שלהם,	 מצוקותיהם	 את	 רק	 יפתור	 לא	 גאולתם	 חזון	
ישעיהו	הציב	את	המקדש	כבית	תפילה	לכל	העמים:	“...ִּכי	ֵביִתי	ֵּבית	ְּתִפָּלה	ִיָּקֵרא	ְלָכל	
ָהַעִּמים”	)נ”ו	ז(,	אך	האור	שיצא	משם	לעולם	יהיה	אורו	של	אלוהי	יעקב298:	“ְוֹיאַמר	ָּכל	

ֲאֶׁשר	ְנָׁשָמה	ְבַאּפֹו:	ה’	ֱאֹלֵהי	ִיְׂשָרֵאל	ָמַלְך.	ּוַמְלכּותֹו	ַבֹּכל	ָמָׁשָלה”299.	

ַחְסִּדי	ֵמִאֵּתְך	ֹלא	ָימּוׁש.	2

ֵאס ָאַמר  י ִתּמָ ת ְנעּוִרים ּכִ ה ֲעזּוָבה ַוֲעצּוַבת רּוַח ְקָרָאְך ְיהָֹוה ְוֵאׁשֶ ָ י ְכִאּשׁ )ו( ּכִ

ֶקֶצף  ֶצף  ׁשֶ ּבְ )ח(  ֵצְך:  ֲאַקּבְ דִֹלים  ּגְ ּוְבַרֲחִמים  יְך  ֲעַזְבּתִ ָקטֹן  ֶרַגע  ּבְ )ז(  ֱאלָֹהִיְך: 

י ֵמי  ּכִ ּגֲֹאֵלְך ְיהָֹוה: )ט(  יְך ָאַמר  ְך ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ י ָפַני ֶרַגע ִמּמֵ ְרּתִ ִהְסּתַ

צֹף  ִמּקְ י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ן  ּכֵ ָהָאֶרץ  ֹנַח עֹוד ַעל  ֵמי  ֵמֲעבֹר  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ִלי  זֹאת  ֹנַח 

ְך לֹא  י ֵמִאּתֵ מּוֶטיָנה ְוַחְסּדִ ָבעֹות ּתְ י ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהּגְ ְך: )י( ּכִ ָער ּבָ ָעַלִיְך ּוִמּגְ

לֹוִמי לֹא ָתמּוט ָאַמר ְמַרֲחֵמְך ְיהָֹוה: ָימּוׁש ּוְבִרית ׁשְ

הגלות	העלתה	ספקות	ביחס	לתוקפו	של	הקשר	בין	העם	לבוראו,	ותקפותם	של	ייעודי	
)בחלק	השני	של	הפרק(	לאשה	שנישואיה	 ישראל	נמשלה	 וגאולתה.	כנסת	 האומה	
ה	ֲעזּוָבה	ַוֲעצּוַבת	רּוַח	ְקָרָאְך	ה’	ְוֵאֶׁשת	ְנעּוִרים	ִּכי	 התמוטטו	והיא	עזובה	ומאוסה:	ִּכי	ְכִאּׁשָ

295		מלכים-א	ח',	מא-מב.
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	פרק	נ"דד.	בשורת	הגאולה

ִתָּמֵאס	ָאַמר	ֱאֹלָהִיְך	)ו(.	

התשובה	משולשת:

א.	אין	פרופורציה	בין	העזיבה	שהיא:	ְּבֶרַגע	ָקֹטן	ֲעַזְבִּתיְך,	ְּבֶׁשֶצף	ֶקֶצף	ִהְסַּתְרִּתי	ָפַני	ֶרַגע	
ִרַחְמִּתיְך300.	 עֹוָלם	 ּוְבֶחֶסד	 ֲאַקְּבֵצְך.	 ְּגֹדִלים	 ְבַרֲחִמים	 ונצחיותו:	 גודל	הריצוי	 לבין	 ִמֵּמְך,	
ההבדל	העצום	מכניס	את	צרות	הגלות	לממדיהם	הנכונים.	מדובר	באמצעי	זמני,	שלו	
מטרה	נצחית.	הקושי	הרגעי	לא	היה	לחינם,	אלא	יצמיח	מתוכו	את	העתיד	הנשגב.	

וכיוון	שיאיר	מתוך	החושך	העכשווי,	הופך	גם	ההווה	לחלק	ממנו.	

ב.	הברית	של	עם	ישראל	נצחית,	ועומדת	ביסודה	של	המציאות.	היא	נקבעת	כחוקות	
הארץ,	מושווית	לברית	הקיומית	עם	נוח:	ִּכי	ֵמי	ֹנַח	ֹזאת	ִלי	ֲאֶׁשר	ִנְׁשַּבְעִּתי	ֵמֲעֹבר	ֵמי	ֹנַח	
ְּבִרית	 ָלֶכם	 ְוֶאְכְרָתה	 ֶהָהִרים	 ִּכי	 )ט(.	 ָּבְך	 ּוִמְּגָער	 ָעַלִיְך	 ִמְּקֹצף	 ִנְׁשַּבְעִּתי	 ֵּכן	 ָהָאֶרץ	 ַעל	 עֹוד	

עֹוָלם	ַחְסֵדי	ָדִוד	ַהֶּנֱאָמִנים	)נ”ה	ג(.	

אמרו	חכמים:	

בד’	 דבדרתהון	 אלימא	 קאמר?	 מאי	 אתכם.	 פרשתי	 השמים	 רוחות	 “כארבע	
שא”א	 כשם	 אלא,	 ליה?	 מבעי	 רוחות’	 רוחות’’לארבע	 ‘כארבע	 האי	 רוחות?	

לעולם	בלא	רוחות,	כך	א”א	לעולם	בלא	ישראל”301.

“בשרנו	והאמיץ	אותנו	יתברך	שמו	שנמנע	אצלו	למאוס	אותנו	בכללנו,	ואף	ע”פ	
שנכעיסהו	ונעבור	על	מצותיו.	שכן	כתוב:	כה	אמר	ה’	אם	ימדו	שמים	מלמעלה	
ויחקרו	מוסדי	הארץ	למטה	גם	אני	אמאס	בכל	זרע	ישראל	על	כל	אשר	עשו	נאם	

ה’	)ל”א	לז(”302. 

נוח	נשאר	אחרי	המבול	אדם	שבור.	אבד	הביטחון	בקיום	המציאות,	כל	צעד	וכל	רגע	
יכולים	להוביל	למבול	חדש.	אי	אפשר	לחיות	תחת	איום	כזה,	אין	טעם	ליוזמה	וליצירה.	
נוח	ביקש	לשכוח	את	חרדת	ההווה,	גם	את	זיכרונות	העבר,	את	חלקו	ואחריותו	למתי	
המבול,	הוא	השתכר	וברח	מן	העולם.	באה	ברית	הקשת,	וביססה	את	העולם	החדש	על	
אדני	ביטחון	ויציבות,	שוללת	לחלוטין	אפשרות	של	כילוי.	ישראל	הם	כאלה,	גם	להם	
ה’	נשבע	שלא	יקצוף	עוד.	ועל	כן	גם	בעולם	הפכפך,	גם	בגלות	כאשר	עליונים	למטה	

ותחתונים	למעלה,	יכול	העם	לבטוח	בדרכו,	בייעודו	ובגאולתו303.

300	אלפיים	שנה	של	הגלות	האחרונה	הם	רגע	קטון?	אך	כאשר	מול	ההווה	הקשה	עומדת	ממלכת	
הנצח,	הכל	מתגמד.	

301	עבודה	זרה	י'	ב.
302	רמב"ם	אגרת	תימן.

303	תלמידי	הגאון	מווילנא	סיפרו,	שנמנע	בתחילה	מלהורות	לעלות	לארץ	ולבנותה,	כי	'עתיד	משיח	
בן	יוסף	שימות',	ואין	טעם	לבנות	בניין	שלא	ישרוד.	אבל	אחרי	שנתפלל	הרבה	נתגלה	לו	משמים,	
ש'משיח	בן	יוסף'	לא	ימות,	ומאז	נפתחה	הדרך	לגאולה:	"'עוד	יוסף	חי',	השיטה	היסודית	של	רבנו	
'עוד	יוסף	חי'	שמשיח	בן	יוסף	חי	ויחיה	ותתבטל	הגזירה	לההרג	על	ידי	ארמילוס	הרשע.	כי	 היה	

ג.	בחירת	ישראל	איתנה	אף	יותר	מחוקי	הטבע:	ִּכי	ֶהָהִרים	ָימּוׁשּו	ְוַהְּגָבעֹות	ְּתמּוֶטיָנה	
ְוַחְסִּדי	ֵמִאֵּתְך	ֹלא	ָימּוׁש	ּוְבִרית	ְׁשלֹוִמי	ֹלא	ָתמּוט	ָאַמר	ְמַרֲחֵמְך	ה’	)י(.	רעיון	זה	כבר	אמרו	
ִנְמָלחּו	 ֶּכָעָׁשן	 ָׁשַמִים	 ִּכי	 ִמַּתַחת	 ָהָאֶרץ	 ֶאל	 ְוַהִּביטּו	 ֵעיֵניֶכם	 ַמִים	 ַלּׁשָ ְׂשאּו	 לעיל:	 ישעיהו	
ֵתָחת	 ֹלא	 ְוִצְדָקִתי	 ִּתְהֶיה	 ְלעֹוָלם	 ִויׁשּוָעִתי	 ְימּותּון,	 ֵכן	 ְּכמֹו	 ְוֹיְׁשֶביָה	 ִּתְבֶלה	 ַּכֶּבֶגד	 ְוָהָאֶרץ	

)נ”א	ו(.

אבל	 יימוטו,	 הטבע	 וחוקי	 הגבעות,	 ההרים,	 מפליגים,	 שינויים	 ייתכנו	 הטבע	 בעולם	
אהבתו	של	ה’	לישראל	לא	תמוש,	וברית	חסדו	קיימת	להם	לעולם304.	הגאולה	יכולה	
לבוא	בדרך	מופלאה	שתהפוך	סדרי	עולם,	אך	ייעודה	הוא	להחזיר	את	העולם	אל	סדרו,	

ולהקנות	לו	קביעות	ואיתנות.

הברית	עם	ישראל	היא	ְּבִרית	עֹוָלם.	הן	מבחינת	הזמן,	ברית	לנצח,	והן	בהיקפה.	היא	
ְלאּוִּמים	 ֵעד	 ֵהן	 כולו:	 העולם	 אל	 הדברים	 יבואו	 באמצעותם	 אך	 ישראל,	 עם	 נכרתת	
ָנִגיד	ּוְמַצֵּוה	ְלֻאִּמים.	ֵהן	ּגֹוי	ֹלא	ֵתַדע	ִּתְקָרא	ְוגֹוי	ֹלא	ְיָדעּוָך	ֵאֶליָך	ָירּוצּו,	ְלַמַען	ה’	 ְנַתִּתיו,	

ֱאֹלֶהיָך	ְוִלְקדֹוׁש	ִיְׂשָרֵאל	ִּכי	ֵפֲאָרך	)ד-ה(.	

שתי	הבריתות	שוות	ושונות:	
ברית	נוח	הייתה	הברית	הראשונה,	הברית	עם	ישראל	היא	האחרונה.	הברית	הראשונה	
הייתה	אוניברסאלית	וכללה	את	שבע	המצוות	הבסיסיות	שמקיימות	את	העולם,	ברית	
התורה	עם	ישראל	היא	לאומית.	לברית	נוח	ניתן	אות:	“ֹזאת	אֹות	ַהְּבִרית	ֲאֶׁשר	ֲאִני	ֹנֵתן	
ָּבת...	ֵּביִני	 ֵּביִני	ּוֵביֵניֶכם”305.	וגם	לברית	עם	ישראל	ניתן	אות:	“ְוָׁשְמרּו	ְבֵני	ִיְׂשָרֵאל	ֶאת	ַהּׁשַ

ּוֵבין	ְּבֵני	ִיְׂשָרֵאל	אֹות	ִהוא	ְלֹעָלם306.

יש	גם	הבדל	בין	הבריתות.	הברית	עם	נוח	הייתה	ברית	חד-צדדית,	הקדוש	ברוך	הוא	

ידי	אריכות	הגלות	 כאמור	בו	תלויה	כל	האתחלתא	דגאולה	מכל	הבחינות.	הגזירה	מתבטלת	על	
ועל	ידי	יסוריו,	שסובל	ונושא	חלינו...	הגזירה	נחלקת	לחלקים	קטנים	כמשל	המובא	במדרש:	משל	
למלך	שכעס	על	בנו	ונשבע	לזרוק	אבן	גדולה.	אח"כ	ניחם	ורחם	עליו,	ובכדי	לקיים	שבועתו	שבר	את	
האבן	הגדולה	לחלקים	קטנים	וזרק	עליו	את	החלקים	האלה	אחד	אחד.	נמצא	שלא	נהרג	ובכל	זאת	
סובל	גם	מהחלקים	הקטנים.	והם	חבלי	משיח	הבאים	קימעא	קימעא...ועל	ידי	המעשים	הנעשים	
ידי	 ועל	 ויסורי	ארץ	ישראל	 ידי	חבלי	משיח	 ועל	 גלויות	שזה	הוא	תפקידו,	 במסירות	נפש	לקבוץ	

תפילותנו	בכל	יום	תמיד	בעד	חייו	והצלחתו	של	משיח	בן	יוסף"	קול	התור	א'.	
	כאשר	ירד	אלעזר	בן	דורדיה	אל	תחתית	השפלות	המוסרית,	ישב	בין	ההרים	והגבעות.	וצעק:	"הרים	 	304
וגבעות,	בקשו	עלי	רחמים!"	)עבודה	זרה	י"ז	א(.	המציאות	ומרכיביה:	הרים,	גבעות,	נתפסו	אצלו	
כדבר	האמיתי	והממשי,	והוא	תלה	בהם	את	יהבו.	אלא	שאלה	אין	בהם	ממש.	ההרים	והגבעות	אינם	
ה'יש'	האמיתי,	הם	יתמוטטו	ואז	יתמוטט	גם	הוא.	חכמים	הציגו	גישה	אחרת:	"אמרו	לו:	עד	שאנו	
ְוַהְּגָבעֹות	ְּתמּוֶטיָנה...	אמר:	אין	הדבר	 ָימּוׁשּו	 ֶהָהִרים	 ִּכי	 מבקשים	עליך	נבקש	על	עצמנו.	שנאמר:	
האין	 אל	השכינה,	לחסדה	 וחיברוהו	 בי".	חכמים	שחררו	את	האדם	מכבלי	המציאות,	 תלוי	אלא	

סופי.	ודווקא	תפיסה	זו	תעמידו	על	רגליו	שלו,	ותביאו	למצות	את	כל	כישוריו	ויכולתו.
	בראשית	ט'	יב. 	305

306		שמות	ל"אטז-יז.
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התחייב	לא	לכלות	את	העולם,	ולא	להביא	עוד	מבול.	לא	נאמר	מה	יעשה	העולם,	מהו	
יעדו,	מה	תהיה	משמעות	החיים.	נוח	התכנס	בתוך	אוהלו	והשתכר.	האבות	בחרו	בדרך	
אחרת,	הם	לא	הסתגרו	בתוך	אוהלם,	אלא	פתחו	אותו	לכול.	הם	לא	הסתפקו	במניעת	

אסון,	אלא	הפיצו	את	האור,	בנו	מזבחות	בכל	מקום,	וקראו	בשם	ה’.	

עם	ישראל	המשיך	את	מהלך	התיקון,	הקים	את	אוהל	השכינה	והמקדש,	והציג	את	
האידיאל	המחבר	את	בקשת	קרבת	ה’	עם	המוסר	החברתי307:	“ִמְזמֹור	ְלָדִוד,	ה’	ִמי	ָיגּור	

ְּבָאֳהֶלָך	ִמי	ִיְׁשֹּכן	ְּבַהר	ָקְדֶׁשָך.	הֹוֵלְך	ָּתִמים	ּוֹפֵעל	ֶצֶדק	ְוֹדֵבר	ֱאֶמת	ִּבְלָבבו308.

ו(	ֲעִנָּיה	ֹסֲעָרה	

הפטרת	ראה,	שלישית	דנחמתא,	נ”ד	יא	–	נ”ה	ה

ִויַסְדִּתיְך	ַּבַּסִּפיִרים	.	

יְך  ִויַסְדּתִ ֲאָבַנִיְך  ּפּוְך  ּבַ יץ  ַמְרּבִ ָאֹנִכי  ה  ִהּנֵ ֻנָחָמה  לֹא  סֲֹעָרה  ֲעִנָּיה  )יא(  נ"ד 

בּוֵלְך  ּגְ ְוָכל  ח  ֶאְקּדָ ְלַאְבֵני  ָעַרִיְך  ּוׁשְ ְמׁשַֹתִיְך  ׁשִ ְדכֹד  ּכַ י  ְמּתִ ְוׂשַ )יב(  יִרים:  ּפִ ּסַ ּבַ

ָנִיְך: לֹום ּבָ ַנִיְך ִלּמּוֵדי ְיהָֹוה ְוַרב ׁשְ ְלַאְבֵני ֵחֶפץ: )יג( ְוָכל ּבָ

יחזרו	 אם	 גם	 כי	 הבל,	 הם	 התנחומים	 כל	 ובצדק.	 להינחם,	 סירבה	 ישראל	 כנסת	 א.	
ישראל	לתפארתם,	ויחדשו	ימיהם	כקדם,	ימצאו	את	עצמם	בסופו	של	המהלך	באותו	
מקום	בו	היו	תחילה.	מה	הטעם	בכל	הסבל	הממושך	והנורא	של	הגלות,	מהי	ההצדקה	

לנחלי	הדם	והייסורים?

אחרת,	 אלא	 שהיה,	 מה	 אל	 חזרה	 תהיה	 לא	 העתידית	 שהמציאות	 היא	 התשובה	
רק	 יתוקנו	 לא	 שהייתה.	 מזו	 יותר	 הרבה	 וגבוהה	 נעלה	 ומופלאה,	 מפוארת	 מציאות	
קלקולי	הגלות,	אלא	העולם	כולו	יתרומם	ויתעלה.	הגאולה	תהא	כה	זוהרת	שהאבנים	

יהפכו	לספירים	ויהלומים.

)יג(.	 ָּבָנִיְך	 ְוַרב	ְׁשלֹום	 ִלּמּוֵדי	ה’	 ָּבַנִיְך	 ְוָכל	 מן	האבנים	הטובות	עובר	הנביא	אל	הבנים:	
את	 שבונות	 האבנים	 הם	 הללו	 הבנים	 האב”ן.	 הוא	 והבן	 לבנים,	 משל	 גם	 הן	 אבנים	
מונים	 כמה	 יתרה	 בנים	 נטיעת	 הגאולה.	 בניין	 יתרומם	 גבה	 ועל	 והחברה,	 המשפחה	
על	בנייני	חומר.	הבניין	החומרי	הוא	צר	ומוגבל,	סטטי	וזמני,	ואילו	הבנים	הם	בניין	חי	

307	תהילים	ט"ו	ב.
308		העם	גם	נטע	כרמים,	אך	קרא	עליהם	שם	שמים:	עֹוד	ִּתְּטִעי	ְכָרִמים	ְּבָהֵרי	ֹׁשְמרֹון	ָנְטעּו	ֹנְטִעים	ְוִחֵּללּו	

ירמיה	ל"א	ד.

ההולך	וגדל	ומנציח	את	מורשת	ההורים.	הבנים,	אפילו	הפשוטים	שבהם,	הם	אבן	טובה	
ומזהירה,	אוצר	מלא,	נשמה	יקרה,	וגנוזות	בהם	כל	שכיות	החמדה	ותקוות	העתיד.	

ב.	אחת	מצרות	הגלות,	היא	עונייה	של	כנסת	ישראל	ודלותה:	ֲעִנָּיה	ֹסֲעָרה	ֹלא	ֻנָחָמה	
)נ”ד	יא(.	המרפא	לעניות	זו	הוא	עושרה	של	הגאולה	ותפארתה:	ִהֵּנה	ָאֹנִכי	ַמְרִּביץ	ַּבּפּוְך	

ֲאָבַנִיְך	ִויַסְדִּתיְך	ַּבַּסִּפיִרים	)יא(.

העיסוק	בעושר	מעניק	לערכים	חומריים	משמעות	רבה	ומקנה	ליופי	החיצוני	חשיבות	
תוספת	 היא	 האדם	 של	 נפשו	 משאת	 האם	 הנבואי?	 למסר	 בניגוד	 זה	 האין	 יתירה.	

רווחה,	והאידיאל	שלו	הוא	תפארת	חומרית?	

הזהב	 המותרות,	 בעוד	 לכול,	 וזמין	 בשפע	 נברא	 החיוני	 שכל	 הוא,	 העולם	 של	 טובו	
והכסף,	שאינם	הכרחיים,	קיימים	במשורה	ובאופן	מצומצם.	מה	ש’יקר’	ו’חשוב’	באמת,	
מצוי	בזול	בשוק,	ומה	שיקר	במציאות	אינו	חשוב.	תפארתם	של	חסידי	עליון,	בישראל	

ובעמים,	הייתה	דווקא	עוניים:	

“אמר	ליה	אליהו	לבר	הי	הי.	ואמרי	לה	לרבי	אלעזר:	מאי	דכתיב	הנה	צרפתיך	
מדות	 כל	 על	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 שחזר	 מלמד	 עוני.	 בכור	 בחרתיך	 בכסף	 ולא	
יוסף:	 ואיתימא	רב	 ולא	מצא	אלא	עניות.	אמר	שמואל	 טובות	ליתן	לישראל,	
היינו	דאמרי	אינשי,	יאה	עניותא	ליהודאי	כי	ברזא	סומקא	לסוסיא	חיורא”	)הוא	

שאומרים	הבריות:	יפה	העניות	ליהודי,	כמו	רצועה	אדומה	לסוס	לבן(309. 

בעולם	הזה,	המוגבל	והמצומצם,	יש	ניגוד	בין	חומר	ורוח,	האחד	בא	על	חשבונו	של	
האחר310.	על	כן	חסידים	יעדיפו	חיי	עוני,	כדי	שלא	יפריע	דבר	להתפתחותם	הרוחנית.	
אולם	מידת	חסידות	אינה	מתאימה	לכולם.	גם	אם	יחידים	מתפארים	בעוני,	הציבור	

יתקשה	לתפקד	בו	ולשרוד.	

והשפלה.	 ניוון	 בו	 יש	 חיסרון,	 גם	 נעשה	 אלא	 חוסר,	 רק	 אינו	 העוני	 כלל	 בדרך	 ועוד,	
המחסור	משקיע	את	העני	בהישרדות	עכשווית,	בקטנות,	הוא	עלול	להביא	עד	דכדוכה	
של	נפש,	לשפלות,	בזיון,	מיאוס,	ולאבדן	תקווה	וייאוש.	העוני	פועל	על	האדם	כמו	עצת	
פרעה:	ִּתְכַּבד	ָהֲעֹבָדה	ַעל	ָהֲאָנִׁשים	ְוַיֲעׂשּו	ָבּה	ְוַאל	ִיְׁשעּו	ְּבִדְבֵרי	ָׁשֶקר311.	הוא	אינו	מותיר	
חלומות	 לחלום	 רוחני,	 בחזון	 להשתעשע	 היקפם,	 במלוא	 דברים	 לראות	 ללב	 פנאי	

גדולה,	לשאוף	אל	העתיד	הנשגב.	

התשובה	היא:	ּפּוְך	וַּסִּפיִרים.	אין	זה	שינוי	כלכלי	כמותי,	אלא	שינוי	תפיסתי,	התרחבות	
הנפש,	גדילת	צרכיה	ואפשרויותיה312.	לא	רק	האבנים	היקרות	יהיו	מצויות	ונגישות,	
אלא	האדם	יתעלה,	טעמו	האסתטי	הרוחני	ישביח,	הגדולה	והתפארת	יהיו	לו	כצורך	

	חגיגה	ט'	ב. 	309
	'כל	אשר	יוסיף	הגוף	בניין	יוסיף	הרוח	חורבן'	רמב"ם	הקדמה	למשנה. 	310

311		שמות	ה'	ט.
	ראה	לעיל	ח"א	‘יאורים	רחבי	ידיים'. 	312
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רוחני.	רצון	לפרוץ	את	מסגרות	העולם	הקיים	ולצאת	מן	המיצר	אל	המרחב,	מאפילה	
והרוח	יתמסמס.	 בין	החומר	 זה	-	הניגוד	 וגדלות	רוח.	במקום	גבוה	 לאורה,	לרחבות	
שניהם	 החומר,	 בתוך	 ומחכה	 גנוז	 לה	 שדרוש	 מה	 את	 תמצא	 הרוחנית	 ההתעלות	

יתחברו	יחד	בהרמוניה	שלמה.

ַּבּפּוְך	 ַמְרִּביץ	 ָאֹנִכי	 ִהֵּנה	 ויהלומים:	 ספירים	 טובות,	 באבנים	 ייעשה	 ירושלים	 בניין	 ג.	
מיד	 אבל	 חשיבות,	 יש	 הנוצצת	 החיצונית	 למסגרת	 )יא(.	 ַּבַּסִּפיִרים	 ִויַסְדִּתיְך	 ֲאָבַנִיְך	

מוסיף	הנביא	את	הבנים,	העיקר	הוא	תוכנה,	ובתוך	הקליפה	נמצאים	הבנים.	

רבי	אלעזר	ורבי	חנינא	הוסיפו	שאלה	יהיו	תלמידי	חכמים:	

ְוַרב	ְׁשלֹום	 ָּבַנִיְך	ִלּמּוֵדי	ה’	 ְוָכל	 “תלמידי	חכמים	מרבים	שלום	בעולם,	שנאמר:	
ָּבָנִיְך	)יג(,	אל	תקרי	בניך	אלא	בוניך”313.	

לימודי	 יהיו	 הבנים	 אותו:	כאשר	 על	הכתוב,	אלא	מפרש	 אינו	מחדש	הרבה	 המדרש	
יזכו	בדרך	הטבע	לרוב	שלום.	מצוות	שבין	אדם	 ה’,	אנשים	טובים	ומעשיהם	ישרים,	
למקום	מביאות	טובה	לאדם	עצמו,	מעשי	הטוב	שהוא	עושה	עם	זולתו,	יוצרים	אווירה	
של	טוב	וגוררים	גם	אחרים	להתנהג	כך.	רוח	זו	השורה	בין	הבריות	יוצרת	עולם	מתוקן	

ומרבה	את	השלום	בתוכו.

המצות	כולן	נחלקין	בתחלה	על	שני	חלקים,	החלק	האחד	במצות	המיוחדות	
לאדם	בנפשו,	במה	שיש	בינו	ובין	הקדוש	ברוך	הוא,	כגון	ציצית	ותפילין	ושבת	
קצתם,	 עם	 קצתם	 אדם	 בני	 בתועלת	 התלויות	 במצות	 השני	 והחלק	 ועכו”ם,	
איש	 הצווי	באהבת	 וכגון	 והנטירה,	 והאיבה	 והאונאה	 הגניבה	 על	 אזהרה	 כגון	
וכבוד	 רעהו,	 דם	 על	 יעמוד	 ואל	 לחבירו,	 להזיק	 אדם	 יסית	 ושלא	 חבירו,	 את	
אבות	והחכמים	שהם	אבות,	והכל	כשיעשה	האדם	המצות	המיוחדות	לנפשו,	
מה	שיש	בינו	ובין	בוראו,	תחשב	לו	לצדקה	ויגמלהו	הקב”ה	עליה	לעוה”ב,	כמו	
שנבאר	בפרק	חלק,	וכשיעשה	האדם	המצות	התלויות	בתועלת	בני	אדם	זה	עם	
זה,	כמו	כן	תחשב	לו	לצדקה	לעוה”ב,	לפי	שעשה	המצות,	וימצא	טובה	בעוה”ז	
אחרים	 וינהגו	 הזה	 מנהג	 כשינהג	 כי	 אדם,	 בני	 בין	 הטוב	 מנהג	 שנהג	 בעבור	

כמנהגו,	יקבל	כמו	כן	שכר	מהענין	ההוא314. 

הכתוב	אומר	‘מרבים	שלום’	ולא	‘מגדילים’,	ורומז	למשמעותו	הפנימית	של	השלום,	
שלום	אמת	איננו	אחידות,	אלא	אחדות	והרמוניה	של	עושר	הגוונים,	ריבוי	הדעות	ולא	

דעה	אחת:

ומילדים	 מבארים	 מרחיבים,	 שהם	 מה	 בעולם,	 מרבים	שלום	 חכמים	 תלמידי	

313	ברכות	ס"ד	א.	והרעיון	חוזר	באותן	מילים	בתהילים:	ָׁשלֹום	ָרב	ְלֹאֲהֵבי	תֹוָרֶתָך	ְוֵאין	ָלמֹו	ִמְכׁשֹול	)קי"ט	
קסה(.

314	פירוש	המשניות	לרמב"ם	פאה	א'	א'.	

דברי	חכמה	חדשים	בפנים	מפנים	שונים,	שיש	בהם	ריבוי	וחילוק	ענינים,	בזה	
הם	מרבים	שלום,	שנאמר	“וכל	בניך	למודי	ד’”	כולם	יכירו	שכולם,	גם	ההפכים	
יש	 מהנה	 אחת	 בכל	 ד’,	 למודי	 המה	כולם	 הנראה,	 כפי	 ושיטותיהם	 בדרכיהם	
צד	שיתגלה	ע”י	ידיעת	ד’	ואור	האמת.	“ורב	שלום	בניך”,	לא	אמר	גדול	שלום	
לאותו	 מתאימים	 הדברים	 היו	 שאז	 גדול,	 אחד	 גוף	 על	ציור	 שמורה	 בניך,	
הרעיון	המדומה,	שהשלום	צריך	הוא	דוקא	לדברים	אחדים	ושיווי	רעיונות,	שזה	
באמת	מגרע	כח	החכמה	והרחבת	הדעת.	כי	אור	הדעת	צריך	לצאת	לכל	צדדיו,	
לכל	הפנים	של	אורה	שיש	בו,	והריבוי	הוא	רב	שלום	בניך.	אל	תקרי	בניך	אלא	
כוניך,	הבנין	יבנה	מחלקים	שונים,	והאמת	של	אור	העולם	יבנה	מצדדים	שונים,	
משיטות	שונות,	שאלו	ואלו	דברי	אלהים	חיים.	מדרכי	עבודה	והדרכה	וחינוך	
שונים,	שכ”א	תופסת	את	מקומה	וערכה.	והכלל	כי	אין	ראוי	לאבד	כל	כשרון	
וכל	שלימות,	כ”א	להרחיבו	ולמצא	לו	מקום,	ואם	תראה	סתירה	ממושג	למושג,	

בזה	תבנה	החכמה	ביתה315.

ַוִּיֵּתן	 ושלמה:	 דוד	 בימי	 התקיים	 כבר	 הזה	 העושר	 על	 המשיחי	 החזון	 מן	 משהו	 ד.	
ֵפָלה	ָלֹרב316.	 ַּבּׁשְ ְקִמים	ֲאֶׁשר	 ַּכּׁשִ ָנַתן	 ָהֲאָרִזים	 ְוֵאת	 ַּכֲאָבִנים	 ִּבירּוָׁשַלם	 ַהֶּכֶסף	 ַהֶּמֶלְך	ֶאת	
ממדי	המקדש	התרחבו,	ובמקום	מנורה	אחת	ושולחן	אחד	נעשו	עשר	מנורות	ועשרה	

שולחנות317.

הגלות	שהשקיעה	את	עם	ישראל	בייסורים	קשים,	נטלה	ממנו	את	שאר	הרוח	הזה,	
והותירה	אותו	בקלון	וכלימה.	אך	החזון	לא	נגוז.	יש	שידעו	להשתמש	בעושר	ובתפארת	
החשכה,	 לעומק	 משקל	 תשובת	 בכך	 וראו	 הגלות,	 בעומק	 גם	 ה’	 לעבודת	 החיצונית	

באמצעות	העושר	ניתן	לקפץ	ולדלג	אל	המדרגה	העליונה318:

מעשה	שהיה	בעטליר	)קבצן(	אחד	שהצליח	מאוד	במעשיו,	והיה	עשיר	גדול.	
ורצה	לזכות	את	בניו	אחריו	שיהיו	בעטלר’ס	כמוהו.	ויצווה	להמיילדת	אשר	בעת	

	עולת	ראי"ה,	עין	עי"ה	ברכות	ט'	שס"א. 	315
316		מלכים-א	י'	כז.

ֹמאול.	 	דברי	הימים	ב	ד'	ז	ח:	ַוַּיַעׂש	ֶאת	ְמֹנרֹות	ַהָּזָהב	ֶעֶׂשר	ְּכִמְׁשָּפָטם	ַוִּיֵּתן	ַּבֵהיָכל	ָחֵמׁש	ִמָּיִמין	ְוָחֵמׁש	ִמּׂשְ 	317
ֹמאול.	ראה	מלכים-א	ז'	מח. ה	ִמּׂשְ ה	ִמָּיִמין	ַוֲחִמּׁשָ ַוַּיַעׂש	ֻׁשְלָחנֹות	ֲעָׂשָרה	ַוַּיַּנח	ַּבֵהיָכל	ֲחִמּׁשָ

	סיפור	זה	סיפר	ר'	ישראל	מרוז'ין,	איש	'דרך	המלכות',	ובו	ביאר	אמירה	תמוהה	של	עצמו,	במסע	 	318
צדיק	 להם	 נצרך	 והיה	 העיר	 מצורכי	 יאס	 בעיר	 גדול	 עניין	 "היה	 יאס:	 בעיר	 שערך	 גדול	 התרמה	
ר'	 ואינו	חושש	למחשבה	פסולה".	 בקודש	 נעלה	 דרכו	 "כי	 ישראל	מרוז'ין,	 לר'	 פנו	 מפורסם".	הם	
ישראל	בא	כבקשתם	ואסף	שם	סכום	גדול.	"ביציאתו	מן	העיר	שאל	אותו	איש	נכבד	ולמדן	גדול:	
אחשוב	כי	רבנו	קיבץ	ביאס	סכום	הגון.	ויען	מרן:	היעלה	בדעתכם	כמה	השגתי	ביאס?	ויאמר	הר'	
מיכל	הנ"ל:	אדמה	בערך	חמשה	מאות	אדומים	השיג	רבנו	ביאס.	ויאמר	מרן	הקדוש:	הגם	הסך	הזה	
נחשב	לממון	אצלכם?	הלא	כל	הממון	אשר	נמצא	בעולם	לי	הוא"	)על	פי	כנסת	ישראל,	ר'	ראובן	
ז"ק	דרשות,	אמרות	וסיפורים	משל	הרוז'ינר.	הובא	על	ידי	סיון	ואבישר	הר-שפי,	מוסף	'שבת',	'מקור	

ראשון'	ט"ז	באייר	תשע"א(.
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	פרק	נ"ד ד.	בשורת	הגאולה

לידת	אשתו	וראיתן	על	האבנים,	אם	בן	הוא	יטילו	בו	מום	קבוע,	עוורת	או	שבר	
בעלי	 להיות	 שדרכן	 בעטליר,	 להיות	 זה	 ידי	 על	 יוכשר	 למען	 רגל,	 שבר	 או	 יד	
יולד	לו	ילד	טוב	רואי	ויפה	מראה.	ותחמול	עליו	אמו	 מומין.	והנה	פעם	אחת	
יקיר	 בן	 על	 מאוד	 לי	 צר	 לבעלה:	 ותאמר	 מום,	 בעשיית	 יופיו	 תואר	 להשחית	
ונחמד	למראה	לעשות	בו	מום,	הנה	יישאר	לנו	זה	אחד	מכל	הבנים	בלא	מום.	
ונתרצה	לזה.	אולם	בהגיע	עת	הסתלקו	מן	העולם	קרא	לבניו,	ויצו	לתת	את	כל	
רכושו	לבן	השלם	והתמים	בלא	מום.	ויצעקו	אליו	בניו	הבעלי	מומין:	אבי,	מדוע	
תעביר	את	הדרך?	הלא	נהפוך	הוא,	כי	עלינו	הבעלי	מומין	ראוי	לרחם	ולחלק	
לנו	מנכסיך	ביתר	שאת	מאחינו	השלם	ברמ”ח	איבריו	ושס”ה	גידיו,	ואנחנו	אין	
אנו	יכולים	לעסוק	בשום	מלאכה.	ויען	להם	הבעטליר:	לא	כן	בני,	אתם	בעלי	
כולכם	 ואתם	 לכם,	 מניח	 אני	 טובה	 ירושה	 כי	 מעתה,	 לדאוג	 לכם	 אין	 מומין	
הבן	השלם	שאינו	 בכם.	אבל	 להיות	בעטלירס	מחמת	המומין	שקבוע	 תוכלו	
מוכשר	להיות	בעטליר,	לו	ראוי	ליתן	את	כל	הוני	ורכושי.	וסיים	בזה,	הלא	אנוכי	

מהילדים	אשר	אין	בהם	כל	מום	וכל	ההון	והממון	שבעולם	שייך	לי.	והבן”.	

הקבצן	יודע	להסתדר	ולהוציא	שפע	טוב	מן	המסכנות	והנכות,	הבן	השלם	אינו	ממלא	
חוסר,	אלא	זו	מהותו	שהוא	עשיר	ושלם.	זהו	המבוקש	האמיתי,	השלמות	המלאה.	

הדברים	אמורים	גם	בקשר	שבין	כנסת	ישראל	לקונה.	צדיקי	הדורות	עמדו	לפני	הקדוש	
יש	צדיקי	 ובתמהון	לבב,	בעמדת	קבצן	הפושט	היד.	אבל	 ברוך	הוא	בשברון	מתניים	
עליון	שלא	הסתפקו	בעמדה	דתית	זו,	אלא	היו	במדרגת	ה’בן	השלם’,	מי	שהממון	שייך	
לו	ותובע	את	שלו319,	הוא	לא	יסתפק	בפרוטות,	אלא	ירצה	את	אוצר	השפע	השלם320.

ה.	הנבואה	קוראת	לא	להסתפק	במציאות	חומרית	נמוכה,	אלא	לעלות	כמה	מדרגות,	
להפוך	את	האבנים	שיזהירו	כספירים,	גילוי	של	ערכים	ועולמות	נשגבים.	

משלו	חכמים:
ונדון	אצל	מלך	המשיח	 נלך	 לו:	 והוא	אומר	 “לעתיד	לבוא	אדם	חייב	לחבירו.	
בירושלם.	וכיון	שהיו	מגיעין	לתחומי	ירושלם,	הם	מוצאין	אותן	מלאין	אבנים	

319	ראה	לעיל	פרק	מ"ו:	'ליצנותא	דעבודה	זרה'	על	אבירי	לב.
ר'	 אצל	 מברסלב.	 נחמן	 רבי	 של	 בעטלרס'	 ה'ז'	 של	 היפוכו	 כמובן	 הוא	 ישראל	 ר'	 של	 320	הבעטליר	
נחמן	מומי	הקבצנים	הם	מעלתם	העליונה.	רק	כאשר	יתרחק	האדם	משקרי	העולם	החיצוני	יזכה	
להתקרב	אל	האמת	הפנימית,	החרבתו	של	זה	היא	בניינו	של	זה.	ולכן	)ליקוטי	מוהר"ן	קמא	ו'(:	"מי	
שבורח	מן	הכבוד,	שממעט	בכבוד	עצמו	ומרבה	בכבוד	המקום,	אזי	הוא	זוכה	לכבוד	אלהים...	ואי	
אפשר	לזכות	לכבוד	הזה,	אלא...	כשישמע	בזיונו,	ידם	וישתק".	אצל	ר'	נחמן	בן	המלך	מבקש	להסיר	
את	בגדי	המלכות	החיצוניים	ולהיות	אינדיק,	גם	כאשר	הוא	כבול	בתוך	בגדי	המלכות	הוא	שואף	אל	
העירום	והאין	הפנימיים.	בעוד	שר'	ישראל	מרוז'ין	עשה	את	המהלך	ההפוך,	הוא	לא	נלחם	בעולם,	
לחיות	 ללמוד	 קומה.	 וזקוף	 שלם	 מלך	 לבן	 הקבצן	 את	 להפוך	 אלא	 לאינדיק,	 להפוך	 מבקש	 ולא	

בעולם	מתוקן	בשלמות	הגוף,	ביופי	ובעושר,	ולזכות	לגילוי	הגבוה	והשלם	ביותר.		

טובות	ומרגליות.	והוא	נסיב	תרתין	מינהון,	ואמר	ליה:	יתיר	מן	אילין	אנא	חייב	
לך?	והוא	אומר	ליה:	אוף	לא	כדין,	יהא	שרי	לך,	יהא	שביק	לך”	)תרגום:	הוא	
מרים	שתים	מהן	ואומר	לו:	יותר	מאלה	אני	חייב	לך?	והשני	עונה:	גם	זה	לא,	

פטור	אתה	ומותר	לך(321.

הפנייה	אל	המשיח	בעניין	האישי	מגלה	את	מרכזיותה	של	ירושלים	והגאולה	בתודעת	
אל	 אותו	 מורידה	 אותו,	 ומגמדת	 המשיח	 דמות	 את	 מעוותת	 זו	 דבקות	 אולם	 העם,	
קטנותנו.	כמה	גדול	המרחק	בינינו	ובין	המשיח,	כמה	נואל	הנסיון	להשליך	עליו	את	כל	
בעיותינו	האישיות	הקטנות.	כמה	מגוחך	לבקש	שיפתור	אותן,	ויפסוק	בכל	המריבות	
האישיות,	הכלכליות,	והביטחוניות	שלנו.	על	כן	כאשר	מגיעים	אל	ירושלים	ומתפעלים	
עליון	 אחר,	 הוא	 וירושלים	 המשיח	 של	 שעניינם	 מבינים	 כולם	 ועושרה	 מגדולתה	

ומרומם,	ממילא	כל	הבעיות	האישיות	הללו	נגוזות	ונפתרות	מאליהן.	

מן	הצד	האחר,	גם	כאשר	מפליגים	אל	מחוזות	החלום	ראוי	לאחוז	במציאות	ולא	לוותר	
עליה.	ארץ	ישראל	אינה	חלום	מופשט,	אלא	מציאות	ממשית:	

שבאו	 שם,	 שהיו	 החשובים	 שם	 לו	 ספרו	 בארץ-ישראל,	 שכשהיה	 סיפר	
ממדינות	אלו	וקבעו	דירתם	שם	בארץ	-ישראל,	כמפורסם.	וספרו	לו,	שקדם	
יכולים	לציר	לעצמן,	שארץ-ישראל	היא	עומדת	 שהיו	בארץ-ישראל,	לא	היו	
בזה	העולם.	והיו	סוברים	שארץ-ישראל	הוא	עולם	אחר	לגמרי,	לפי	גדל	קדשת	
ארץ-ישראל	המבאר	בספרים.	ומפרש	בתורתנו	הקדושה	מעלת	קדשת	ארץ-
ארץ-ישראל	 גבולי	 כל	 מפרשת	 בעצמה	 והתורה	 פעמים.	 וכמה	 כמה	 ישראל	
לגדל	מעלתה	וקדשתה	העצום	והנורא	מאד	מאד.	על	-	כן	לא	היו	יכולין	לצייר	
וראו,	 לשם	 באו	 אשר	 עד	 העולם,	 בזה	 יהיה	 שארץ-ישראל	 בעיניהם,	 לעצמן	

שארץ-ישראל	היא	בזה	העולם	ממש.	

הוא	 ארץ-ישראל	 ועפר	 ממש,	 אלו	 מדינות	 כמו	 הוא	 ארץ-ישראל	 באמת	 כי	
במראה	ודמות	כמו	עפר	מדינות	אלו	ממש.	כי	מה	שמביאין	לפעמים	עפר	לבן	
משם	זהו	רק	במקומות	פרטיים,	וגם	במדינה	זו	נמצא	עפר	לבן	ועפר	של	נתר	
בכמה	מקומות,	אבל	עקר	העפר	בארץ-ישראל	הוא	כמו	עפר	מדינות	אלו	ממש.	
מדינות,	 שאר	 ובין	 ארץ-ישראל	 בין	 כלל	 חלוק	 אין	 ותמונה	 בדמות	 באמת	 כי	
להבדיל,	ואף	-	על	-	פי	-	כן	היא	קדושה	מאד	מאד	בתכלית	הקדשה	עצומה	
ונוראה	מאד...	בגשמיות	לפי	מראה	עיני	האדם	אין	רואים	שום	שנוי	בין	ארץ-
ישראל	לשאר	ארצות,	כי	אם	מי	שזוכה	להאמין	בקדשתה,	יכול	להבחין	קצת	

ההפרש”322. 

	פסיקתא	דרב	כהנא,	י"ח	ו. 	321
	ליקוטי	מוהר"ן,	מהדורא	בתרא	קט"ז.	כך	אומרים	על	שד"ר	אחד,	שסיפר	לשומעיו	בגולה	על	טובה	 	322
של	ארץ	ישראל.	הוא	הפליג	בדבריו,	עד	שאמר:	"האבנים	שם	אינן	אבנים	רגילות	אלא	אבנים	טובות	
ממש".	נכנסו	דבריו	בלב	אחד	השומעים,	עד	שמכר	את	כל	נכסיו	ועלה	לארץ.	כאשר	הגיע	לצפת	
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	פרק	נ"דד.	בשורת	הגאולה

ִּבְצָדָקה	ִּתּכֹוָנִני.	2

י לֹא ִתְקַרב ֵאָלִיְך:  ה ּכִ ִחּתָ י לֹא ִתיָרִאי ּוִמּמְ ק ּכִ ּכֹוָנִני ַרֲחִקי ֵמעֹׁשֶ ְצָדָקה ּתִ )יד( ּבִ

ה\{ ָאֹנִכי  ְך ָעַלִיְך ִיּפֹול: )טז( ִהןֵ \}ִהּנֵ )טו( ֵהן ּגֹור ָיגּור ֶאֶפס ֵמאֹוִתי ִמי ָגר ִאּתָ

ִחית  ָראִתי ַמׁשְ הּו ְוָאֹנִכי ּבָ ָחם ּומֹוִציא ְכִלי ְלַמֲעׂשֵ ֵאׁש ּפֶ ָראִתי ָחָרׁש ֹנֵפַח ּבְ ּבָ

ט  ּפָ ׁשְ ַלּמִ ְך  ִאּתָ קּום  ּתָ ָלׁשֹון  ְוָכל  ִיְצָלח  לֹא  ָעַלִיְך  יּוַצר  ִלי  ּכְ ל  ּכָ )יז(  ל:  ְלַחּבֵ

י ְנֻאם ְיהָֹוה: יִעי זֹאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְיהָֹוה ְוִצְדָקָתם ֵמִאּתִ ְרׁשִ ּתַ

הגאולה	הובטחה	בנחמות	ישעיהו	ללא	תנאי,	בלי	קשר	למעשיהם	של	ישראל.	הגאולה	
תבוא	בגלל	שמלאה	סאת	הצרות,	נסתיים	זמן	הגלות,	ובעיקר	לכבוד	שמים.	הדרישה	
לתיקון	מוסרי	מתחילה	לעלות	לקראת	המעבר	אל	החלק	השני	של	הנחמות.	הגאולה	
תבוא,	אולם	אין	גאולה	ללא	תיקון	רוחני,	ואין	לה	משמעות	בלי	שלמות	מוסרית.	על	כן	

היא	כרוכה	בתשובה,	לפניה	או	בעקבותיה323.	

ְוָׁשֶביָה	ִּבְצָדָקה	)א’	כז(.	כאן	הוא	חוזר	 בראש	הספר	פתח	הנביא:	ִצּיֹון	ְּבִמְׁשָּפט	ִּתָּפֶדה	
לכך	ואומר:	ִּבְצָדָקה	ִּתּכֹוָנִני	ַרֲחִקי	ֵמֹעֶׁשק	ִּכי	ֹלא	ִתיָרִאי	ּוִמְּמִחָּתה	ִּכי	ֹלא	ִתְקַרב	ֵאָלִיְך	)יד(.	
זו	אינה	הוראה	בלבד,	אלא	גם	הבטחה.	במה	ייבדל	הבניין	החדש	ממה	שקדם	לו?	מה	
יעשה	גאולה	זו	לגאולת	נצח?	ירושלים	תיכון	ותעמוד	מול	אויביה	בחוסנה	המוסרי.	
ההתרחקות	מן	העושק	ומעשה	הצדקה	יקנו	לה	עוצמה,	וכל	אויביה	לא	יוכלו	לפגוע	

בה	לרעה.

התשובה	לחשש	מפני	פגיעתם	הרעה	של	אומות	הרשע	היא,	ִהֵּנה	ָאֹנִכי	ָּבָראִתי	ָחָרׁש	
ֹנֵפַח	ְּבֵאׁש	ֶּפָחם	ּומֹוִציא	ְכִלי	ְלַמֲעֵׂשהּו,	ְוָאֹנִכי	ָּבָראִתי	ַמְׁשִחית	ְלַחֵּבל	)טז(.	ישנם	בנאים	
וישנם	משחיתים	מחבלים,	אך	גם	אלה	וגם	אלה	באים	מכוח	השכינה,	ולבוני	ירושלים	

אין	לחשוש	מפני	מהרסיה:	ָּכל	ְּכִלי	יּוַצר	ָעַלִיְך	ֹלא	ִיְצָלח	)יז(.	

יכולים	לצמוח	מבפנים.	הבניין	 מן	החוץ,	הם	 רק	 אינם	באים	 המשחיתים	המחבלים	
וההשחתה	הם	שני	הפכים,	ואף	על	פי	כן	קיימת	ביניהם	קרבה,	‘שורש	האמונה	הוא	
שורש	המרי’324,	וקל	לטעות	ולהחליף	ביניהם.	חומרי	עבודתו	של	האמן	הם	תהומות	
הנפש,	ומעשה	האמנות	עובר	לעיתים	על	פי	התהום,	וכפסע	בינו	ובין	נפילה	פנימה.	
האמן	עלול	להגיע	בדרכו	הייחודית	למקומות	“מסוכנים”	ורגישים.	מיד	אחרי	מעשה	
אלא	 ממש.	 חומר	 ובאותו	 ביצירה	 עסקו	 העניינים	 בשני	 הזהב,	 עגל	 נוצר	 המשכן	

ראה	לאכזבתו	שהאבנים	הם	אבנים	רגילות.	רץ	ושאל:	הכיצד?	האם	השד"ר	רימה	את	כולם	ולא	
אמר	את	האמת?	אמרו	לו:	השד"ר	אמר	אמת,	אבני	הארץ,	הם	אכן	אבנים	טובות,	אלא	שלא	לכל	

אחד	עיניים	לראות	זאת.	שמע	זאת	היהודי,	עשה	תשובה	בענווה	גדולה,	ובא	על	סיפוקו.
323	ראה	לעיל	נ"ב:	חנם	נמכרתם	ולא	בכסף	תגאלו.

324	ספר	הכוזרי	מאמר	א'	עח.

שאנשי	העגל	הפכוהו	לעבודה	זרה,	ובצלאל	ריפא	את	החטא	ותיקנו	בהקמת	המשכן.	
החטא	היה	עשיית	דבר	שלא	ציווהו	ה’325,	ואילו	המשכן	נעשה	כולו	‘כאשר	ציווה	ה’’.	
גם	במסגרת	הציווי	הזה	יש	עוד	חלל	רחב	שלא	הוגדר,	ובו	יש	מקום	לחופש	היצירה,	

ל’חכמה	ודעת’,	של	בצלאל,	והוא	מדעתו	כיוון	לרצון	ה’:

באש,	 ישראל	 חטאו	 פחם.	 באש	 נופח	 בצלאל,	 זה	 חרש”,	 בראתי	 אנכי	 “הנה	
שנאמר:	ואשליכהו	באש	ויצא	העגל	הזה326,	בא	בצלאל	ורפא	את	המכה.	משל	
לתלמידו	של	רופא	שנתן	רטייה	על	מכה	אחת	ונתרפאת,	והיו	מקלסין	אותו.	
בחכמתו	 בצלאל	 אומרים:	 הכל	 היו	 כך	 שלמדתיו.	 לי	 קלסו	 רבו:	 להם	 אמר	
ובתבונתו	עשה	את	המשכן.	אמר	הקב”ה:	אני	הוא	שבראתיו	ולמדתיו.	שנאמר:	

הנה	אנכי	בראתי	חרש.	לפיכך	אמר	משה:	ראו	קרא	ה’	בשם	בצלאל327. 

יבוא	הארון	העשוי	עצי	שיטים,	 ודברים	שגרמו	לחטא.	 התיקון	נעשה	באותם	כוחות	
וירפא	את	חטא	ישראל	בשיטים:	

באיזמל	 ודם	שהוא	מכה	 ודם.	מדת	בשר	 אין	מדותיו	של	הקב”ה	כמדת	בשר	
ישראל,	 כך	 אף	 מרפא...	 הוא	 מכה	 שהוא	 במה	 הקב”ה	 אבל	 ברטייה,	 ומרפא	
חטאו	בשטים,	שנאמר:	וישב	ישראל	בשטים328,	ונרפאו	בשטים,	שנאמר:	ויעש	

בצלאל	את	הארון	עצי	שטים329. 

לעשיית	 היצירה	ששימש	 כוח	 לרתום	את	 היכולת	 כאמור,	 היא	 הרוחנית	 המשמעות	
העגל	לקיום	מצוות	ה’	של	הקמת	המשכן.	כוחו	של	בצלאל	נובע	מכך	שלא	היה	אדם	

בודד	אלא	שליח,	הוא	הביע	במלאכתו	את	רצון	ישראל	להשרות	שכינה	ביניהם.

אומות	רבות	הכריזו	מלחמת	השמד	על	ישראל.	יש	שלחמו	בהם	מלחמה	פיזית	ויש	
פיזית	 משולבת,	 מלקחיים	 בתנועת	 לאבדם	 שביקשו	 יש	 רוחנית.	 מלחמה	 שניהלו	
ורוחנית	כאחד.	אך	כאשר	יהיו	ישראל	למודי	ה’	ועושי	צדקה	ומשפט,	אף	אחד	לא	יוכל	
להם.	לא	רק:	ָּכל	ְּכִלי	יּוַצר	ָעַלִיְך	ֹלא	ִיְצָלח	)יז(,	כלומר,	לא	יכריעו	את	ישראל	בכוח	הזרוע,	

אלא	גם	הניסיון	להיאבק	בהם	במישור	הדתי-התרבותי,	יוכרע	לטובת	ישראל:	

נצחן	שיתכוון	לסתור	 ישעיהו	שכל	אנס	או	 ידי	 “הקדוש	ב”ה	בישר	אותנו	על	
תורתנו	ולבטל	דתנו	בכלי	זיין	ישבר	הבורא	כלי	מלחמתו	ולא	יצליחו.	וזה	על	
דרך	משל.	כלומר,	שעצתו	לא	תשלם	לעולם.	כמו	כן	כל	טוען	שיתכוון	לבטל	מה	
שבידינו	ימצא	מחויב	מן	הדין	בטענתו	ויבטל	אותה	ולא	תתקיים.	כמו	שנאמר:	

	כוזרי	מ"א	צ"ג. 	325
326		שמות	ל"ב.

327		שמות	רבה	פרשה	מ"ח.
	במדבר	כ"ה. 	328

329		שמות	רבה	נ'.
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	פרק	נ"ה ד.	בשורת	הגאולה

ָּכל	ְּכִלי	יּוַצר	ָעַלִיְך	ֹלא	ִיְצָלח	ְוָכל	ָלׁשֹון	ָּתקּום	ִאָּתְך	ַלִּמְׁשָּפט	ַּתְרִׁשיִעי”330.

ָנִגיד	ּוְמַצֵּוה	ְלֻאִּמים,	 מול	כל	הגלים	העכורים	יעמדו	ישראל,	ויישארו	ֵעד	ְלאּוִּמים,	גם	
הם	ימשיכו	להביא	אליהם	את	צו	ה’.	יישאו	את	ברכת	אברהם,	“אב	המון	גויים”,	יביאו	

לעולם	את	בשורת	הצדק,	יתקנו	את	קלקוליו,	ויובילו	אותו	אל	ייעודו.	

הֹוי	ָּכל	ָצֵמא	ְלכּו	ַלַּמִים.	3

ֶוֱאכֹלּו  ְברּו  ׁשִ ְלכּו  ֶסף  ּכָ לֹו  ֵאין  ר  ַוֲאׁשֶ ִים  ַלּמַ ְלכּו  ָצֵמא  ל  ּכָ הֹוי  )א(  נ"ה  פרק 

לֹוא  ּבְ ֶכֶסף  ְקלּו  ִתׁשְ ה  ָלּמָ )ב(  ְוָחָלב:  ַיִין  ְמִחיר  ּוְבלֹוא  ֶכֶסף  לֹוא  ּבְ ְברּו  ׁשִ ּוְלכּו 

ן  ׁשֶ ּדֶ ּבַ ג  ְוִתְתַעּנַ טֹוב  ְוִאְכלּו  ֵאַלי  מֹוַע  ׁשָ ְמעּו  ׁשִ ְבָעה  ְלׂשָ לֹוא  ּבְ ִויִגיֲעֶכם  ֶלֶחם 

ִרית  ֶכם ְוֶאְכְרָתה ָלֶכם ּבְ ְמעּו ּוְתִחי ַנְפׁשְ ֶכם: )ג( ַהּטּו ָאְזְנֶכם ּוְלכּו ֵאַלי ׁשִ ַנְפׁשְ

ים:  ה ְלֻאּמִ יו ָנִגיד ּוְמַצּוֵ ים ְנַתּתִ ֱאָמִנים: )ד( ֵהן ֵעד ְלאּוּמִ עֹוָלם ַחְסֵדי ְיהָֹוה ַהּנֶ

ֱאלֶֹהיָך  ְיהָֹוה  ְלַמַען  ָירּוצּו  ֵאֶליָך  ְיָדעּוָך  לֹא  ְוגֹוי  ְקָרא  ּתִ ֵתַדע  לֹא  ּגֹוי  ֵהן  )ה( 

י ֵפֲאָרְך: ָרֵאל ּכִ ְוִלְקדֹוׁש ִיׂשְ

כנסת	ישראל,	הענייה	ודלת	האמצעים,	תזכה	בעושר	וגדולה	העתידים	לבוא:	ִהֵּנה	ָאֹנִכי	
ַמְרִּביץ	ַּבּפּוְך	ֲאָבַנִיְך	ִויַסְדִּתיְך	ַּבַּסִּפיִרים.	לקראת	סוף	הנבואה	מוצע	לה	במקום	כסף	-	

הזול	שבמצרכים	הנקנה	בלא	כסף:	הֹוי	ָּכל	ָצֵמא	ְלכּו	ַלַּמִים.	

פנים,	 בשום	 אחת	 שעה	 בלעדיו	 לעמוד	 אפשר	 שאי	 מפני	 הנשאף,	 “האויר	
המציאו	הבורא	יתברך	בעולם	והזמינו	הזמנה,	שאינה	נמנעת	משום	אדם	באיזה	
יכולים	 שהם	 אלא	 למים,	 כן	 גם	 שהצורך	 ומפני	 וזמן.	 עת	 ובכל	 שיהיה	 מקום	
לעמוד	בלעדיהם	יותר	ממה	שיכולים	לעמוד	בלתי	האויר,	שלחם	הבורא	על	פני	
כל	הארץ	וקיבצם	במקום	מיוחד	שהולכים	בעלי	חיים	אליו,	איננו	נמנע	מהם	

אלא	שאינם	בכל	מקום	כאויר,	ומביאים	אותם	בדמים	לקצת	בני	אדם”331.

העם	אינו	יכול	להסתפק	בחלומות	על	עתיד	נשגב,	צריך	להציע	לו	סולם	שיחבר	את	
ה’	 דבר	 ויגשר	על	הפער	שבין	המצוי	לרצוי.	חוליית	הקישור	היא	 ההווה	אל	העתיד,	
המופיע	בתורה,	באמצעותו	נשמר	הקשר	אל	הבורא	ועל	ידו	מתקרב	העם	אל	תכליתו.

את	 ממשיל	 והנביא	 ה’.	 לדבר	 לכמיהה	 הרוחני,	 לצימאון	 משל	 הוא	 הפיזי	 הצימאון	
חלק	 הפכה	 זו	 שמשמעות	 כך	 כדי	 עד	 חכמים	 בלשון	 שכיח	 זה	 משל	 למים.	 התורה	

ממשמעות	המילה:	

	רמב"ם	אגרת	תימן. 	330
	'חובות	הלבבות'	שער	הבחינה	ה'. 	331

“הושאל	‘לשון	אכילה’	לחכמה	וללימוד,	ובכלל	להשגות	השכליות,	אשר	יתמיד	
בהם	הישארות	הצורה	האנושית	על	השלם	שבענינים,	כהתמדת	הגוף	במזון	על	
הטוב	שבעניניו:	“לכו	שברו	ואכולו”,	“שמעו	שמוע	אלי	ואכלו	טוב”...	וזה	נעשה	
וכן	קראם	 גם	כן	הרבה	בדברי	ה’חכמים’	-	כלומר,	שמכנים	החכמה	באכילה,	
החכמה	-	‘מים’,	“הוי	כל	צמא,	לכו	למים”.	ומאשר	נעשה	זה	הרבה	בלשון,	ונגלה	
עד	ששב	כאילו	הוא	ההנחה	הראשונה,	נעשה	גם	כן	לשון	הרעב	והצמא	בהעדר	

החכמה	וההשגה”332. 

כך	זיהו	חכמים		את	המים	עם	התורה:	

אפשר	 אי	 כך	 מים,	 בלא	 לעולם	 אפשר	 שאי	 ו”כמו	 תורה”333.	 אלא	 מים	 “אין	
לעולם	בלא	חכמה.	וכמו	שהצמא	מתאווה	למים,	כך	הנפש	החכמה	מתאווה	

לתורה	ולחכמה”334.

בניגוד	לישעיהו	שהשתמש	במשל	הזה,	עמוס	ביקש	להבדיל	בין	המשל	לנמשל,	בין	
הרעב	החומרי	לרוחני335:	ִהֵּנה	ָיִמים	ָּבִאים	ְנֻאם	ֲאֹדָני	ה’	ְוִהְׁשַלְחִּתי	ָרָעב	ָּבָאֶרץ,	ֹלא	ָרָעב	
ַלֶּלֶחם	ְוֹלא	ָצָמא	ַלַּמִים	ִּכי	ִאם	ִלְׁשֹמַע	ֵאת	ִּדְבֵרי	ה’”336.	מסתבר	שההבדל	נובע	מכך	שאצל	
עמוס	זו	נבואת	תוכחה	ועונש,	על	כן	יש	להדגיש	את	הצימאון	הרוחני	וכאב	אי	המציאה:	
ְיׁשֹוְטטּו	ְלַבֵּקׁש	ֶאת	ְּדַבר	ה’	ְוֹלא	ִיְמָצאּו.	המשל	החומרי	היה	מטשטש	את	הבעייה.	ואילו	
ישעיהו	מזמין	את	העם	לקבל	במסגרת	הגאולה	מלוא	חופניו	שפע	רוחני.	הוא	פתח	
להם	את	השער	ביד	רחבה,	התורה	שהיא	צורך	חיוני	כמים,	תהיה	גם	מצויה	ונגישה	

להם	כמים.

שבשמיעה	 הטוב	 ברכת	 על	 ‘השמיעה’,	 על	 משפט	 באותו	 הנביא	 חזר	 פעמים	 שלוש	
לדבר	ה’	שבפיו,	והמשילה	לאכילה:	ִׁשְמעּו	ָׁשמֹוַע	ֵאַלי	ְוִאְכלּו	טֹוב	ְוִתְתַעַּנג	ַּבֶּדֶׁשן	ַנְפְׁשֶכם.	
ַהּטּו	ָאְזְנֶכם	ּוְלכּו	ֵאַלי.	ִׁשְמעּו	ּוְתִחי	ַנְפְׁשֶכם.	הוא	מציע	להם	לשמוע	לדבריו	ואף	מפציר	

בהם,	אם	יאזינו	לדברי	התורה	יזכו	בטובה	בלא	כסף	ובלא	מחיר.		

נוזל	החיים,	 יין	וחלב,	הינם	חיוניים	וחשובים.	המים,	 שלושת	המשקאות	הללו	מים,	
והחלב	 היין	 ַלַּמִים.	 ְלכּו	 ָצֵמא	 ָּכל	 הֹוי	 ומצויים	בשפע	לכל	אדם	כמעט	בחינם:	 זמינים	
הם	תוצרים	המופקים	על	ידי	האדם	מן	הצומח	ומן	החי	בתהליך	מורכב.	הם	נמכרים	
ִׁשְברּו	 ְלכּו	 ָּכֶסף	 לֹו	 ֵאין	 ַוֲאֶׁשר	 ואומר:	 הנביא	 מבטיח	 כן	 פי	 על	 ואף	 בכסף,	 כלל	 בדרך	
ֶוֱאֹכלּו	ּוְלכּו	ִׁשְברּו	ְּבלֹוא	ֶכֶסף	ּוְבלֹוא	ְמִחיר	ַיִין	ְוָחָלב337.	הדבר	נכון	גם	לגבי	הצמא	הרוחני.	

	הרמב"ם	מורה	נבוכים	ח"א	ל'. 	332
	בבא	קמא	י"זא. 	333

	רד"ק. 	334
	עמוס	ח'	יא-יב. 	335

	רד"ק	נ"ה	א. 	336
)נ"ב	ג(.	באה	תשובה,	שתיית	 ִּתָּגֵאלּו	 ְבֶכֶסף	 ְוֹלא	 ִנְמַּכְרֶּתם	 ִחָּנם	 ָאַמר	ה'	 ֹכה	 ִּכי	 	מול	האמור	לעיל:	 	337
יין	וחלב	רוחניים	חינם.	הגלות	הייתה	חינם,	והגאולה	תהיה	בחינם,	גם	לימוד	התורה	יהיה	חינם.	
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	פרק	נ"הד.	בשורת	הגאולה

האדם	המשתוקק	לחזור	אל	צור	מחצבתו	ונשמתו,	ימצא	את	התורה	קרובה	אליו	כאן	
כך	 כל	 זו	 תורה	 רווייה.	 לידי	 שיביאהו	 זמין	 חיים	 מים	 מקור	 לו	 יהיה	 ובתורה	 ועכשיו,	
יין	 גם	טעם	 צרכיו,	 כל	 לו	את	 תעניק	 והיא	 ומלואו,	 עולם	 בה	 ושלמה	שימצא	 גדולה	

וחלב,	עד	שיבוא	על	סיפוקו:

הבאר	הוא	תורה	שבעל	פה,	שנמשלה	לכל	המשקים,	מים	ויין	ודבש	וחלב,	כי	
בבאר	היה	טעם	כל	מיני	משקין338. 

לכל	אחד	מן	המשקאות	הללו	השפעות	שונות	ומענה	אחר	לצרכי	האדם.	המים	הם	
הצורך	החיוני	הבסיסי	של	האדם,	לחלב	יש	ערך	תזונתי,	והיין	גם	מזין	וגם	משמח.	

כל	המתעסק	בתורה	בכל	יום,	יתחדשו	לו	סתרים	של	מעלה.	והתורה	אומרת	לו,	
אשקך	מיין	הרקח	מעסיס	רימוני.	זהו	יינה	של	תורה.	וזהו	‘יין	המשומר	בענביו	

מששת	ימי	בראשית’.	והם	דברים	העתידים	להגלות	לצדיקים	לעתיד	לבא339.

בתורה	ישנם	יסודות	שונים,	היא	נותנת	מענה	לצרכים	השונים	של	רוח	האדם.	

וכן	התורה	יש	בה	ב’	סגלות	אלו,	א’	שמכבה	אש	התאוה	המתגבר	באדם,	כמו	
שאמרו	בראתי	יצר	הרע,	בראתי	לו	תורה	תבלין340,	והוא	התאוה	המתגבר	באדם	
על	ידי	אש	היצר	הרע	הבוער	בו.	והב’	שהוא	למזון	הנפש	ולשמחה	בנועם	זיו	

העליון341.

צריך	 הרוחני	 הרועה	 פנים.	 ושבעים	 דרכים	 פרד”ס	 בה	 יש	 ושלמה	 גדולה	 היא	 כאשר	
וסברה	 יש	בה	הלכה	 כל	אחד.	 והולם	לצימאונו	המיוחד	של	 ראוי	 לדעת	לתת	מענה	
עמוקה,	אגדה	ועומק	הגותי,	פיוט	ושירה.	אם	יכוון	כל	אדם	למקום	שלבו	חפץ	וזקוק,	

ימצא	בה	את	דרכו	וסיפוקו	האישי.

הדברים	מתקשרים	יחד	ויכולים	להתקיים	גם	כפשטם:	אם	עם	ישראל	ישמע	לדברי	הנביא	לברוח	
מן	הגלות,	דוחקה	וניוולה,	יזכה	לעבוד	את	אדמת	הארץ,	ולאכול	מפירותיה	ברווח	וללא	מחיר.	

	מדרש	הנעלם,	ויצא,	מאמר	והנה	סולם	מוצב	ארצה.	 	338
	פרי	צדיק	מטות	ח.	והוא	פירש	זאת	גם	כחיסרון:	משל	כאן	התורה	לג'	משקין	למים	יין	וחלב,	והיינו	 	339
שיש	שאינו	מרגיש	עוד	טעם	בלימוד	התורה	ואצל	זה	נקרא	התורה	בבחינת	מים,	שזה	שותין	רק	
לצמאו	על	דרך	שאמרו	)ברכות	מ"ד	א(	השותה	מים	לצמאו	מברך	וכו'.	ונמשל	גם	כן	ליין	וחלב,	היינו	
כשמרגיש	טעם	בדברי	תורה.	ומשקים	אלו	ראוים	לשתיה	אף	כשאינו	צמא.	וזה	שאמר	כל	צמא	לכו	
למים	שאף	שאינו	הגון	מכל	מקום	כל	שיש	לו	רק	חשק	לכו	למים...	ואשר	אין	לו	כסף,	שנחסר	לו	
החשק,	גם	כן	לכו	שברו	ואכולו	האכילהו	מלחמה	של	תורה	ולכו	שברו	בלא	כסף	ובלא	מחיר	אף	
שלא	יוכל	לזכות	ליגיעה	הצריכה	לתורה	שבעל	פה	כנ"ל	שברו	יין	וחלב,	היינו	שיכופו	עצמם	להבין	

בתורה.	פרי	צדיק	ראה	י.	ראה	גם	תולדות	יעקב	יוסף	קדושים	י.	
	קדושין	ל'	ב. 	340

	אור	תורה	פג.	 	341

ה.	גאולה	ותוכחה

א(	שתי	חטיבות

הנושאים	משתנים,	הנבואה	אחת	.	
המציאות	 בתוך	 המתרחשת	 גאולה	 מתארים	 )מ’-מ”ח(	 הראשונים	 הנחמה	 פרקי	
ההיסטורית	הקיימת.	היא	תתבצע	על	ידי	כורש	)מ”ד	כח;	מ”ה	א(,	שישים	קץ	למלכות	
א-ו(.	 מ”ה	 ב-ג,	 )מ”א	 כולו	 בעולם	 וישלוט	 כ(	 יד,	 מ”ח	 מ”ז,	 א-ב,	 מ”ו	 יד,	 )מ”ג	 בבל	
בהמשך	)מפרק	מ”ט(	נעלמים	כורש	ובבל,	ויד	ה’	גואלת	את	העם	באופן	ישיר	)מ”ג	א,	

מ”ד	כב-כג,	מ”ח	כ,	נ”ב	ג,	ט(.

אופי	הגאולה	הולך	ומתעלה,	הגאולה	נעשית	שמיימית	ונסית,	ה’	לוחם	בעצמו	באויבי	
ישראל	וגואלם	לבדו	)נ”ט	טז-כ;	ס”ג	א-ו;	ס”ו	טו-טז(.	ירושלים	תהיה	בירת	העולם,	

אליה	יבואו	הגויים	עם	מנחותיהם,	ולה	המלכים	ישתעבדו	)ס’,	ס”א	ו,	ס”ו	יב(.

בחלקה	השני	של	הנחמה	משולבת	בתוך	הנחמה	הטפה	לתשובה	ולשמירת	מצוות,	
וגם	תוכחות	קשות	ונמרצות	על	חטאי	העם	בהווה	)נ”ו	ט-יב,	נ”ז	ג-יג,	נ”ח	א-ח,	נ”ט	

א-יח,	ס”ה	א-טו,	ס”ו	א-ט,	טו-יז,	כד(.

חלק	זה	של	הנחמות	מתחלק	אף	הוא	לשניים:	בתחילה	)נ”ה-נ”ט(	שתי	תוכחות	קשות	
על	החטא.	אחת	על	העבודה	הזרה	ותועבותיה	)נ”ז(,	והשנייה	על	החטא	החברתי,	רצח	
ועושק	)נ”ט(.	ואלה	משולבות	בדרישה	לתשובת	אמת	ושלילת	קרבנות	שאינם	מלווים	
בטוהר	הלב.	בסופן	)ס’-ס”ו(	באו	שתי	נבואות	נחמה	גדולות	)ס’-ס”ג,	וס”ו(	וביניהם	

משולב	וידוי	על	החטא.

ההבדלים	בין	שני	חלקי	הנחמה

ישעיהו	נ’ד-ס’וישעיהו	מ’-נ’ג 

 המושיע:	כורש	)מ”ד	כח;	מ”ה	א(;אישיות	הגואל
 האל	מסתתר	)מ”ה	טו(;

הגאולה	בעלת	אופי	היסטורי.

המושיע:	ה’	)נ”ט	טז-כ;	
ס”ג	א-ז(;	הגאולה	נסית	

)ס”ה	יז,	ס”ו	טו(.

 שלטון	העולם	בידי	כורשהשלטון	בעולם	
)מ’א,	א-ד	;	מ’ד,	כד	;	מ”ה	יג(.

השליטה	בעולם	בידי	
ישראל	)נ”ה	ה;	ס”א	ה(.
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	פרק	נ"ה ה.	גאולה	ותוכחה

בניינה	ומעמדה	בעמים	השיבה	לארץ	)מ”ג	טז-כ	;	מ”ח	כ-כא(.שלב	הגאולה
)נ”ד	ג;	נ”ז	יג;	נ”ח	יד;	ס’	

כא;	ס”ג	יח;	ס”ה	ט(.

העם	אחד,	הוא	ריצה	את	עונשו	)מ’,	ב;	עם	ישראל
מ”ג	כה;	מ”ד	כב;	מ”ח	ח(.

קבוצות	עוינות:	‘עבדי	ה’	
)נ”ד	יז	;	נ”ז	יג(	מול	‘עוזבי	
ה’’	)ס”ה	יא-יב;	ס’ו	יד,	יז(.

חטא	שישראל	חוטאים	בו	מלחמה	באמונת	הגויים	)מ”א	כג(.האלילות
)נ”ד	ג-יב;	ס”ה	א-ז(.

השינוי	הינו	לא	רק	בסוג	הגאולה	ואיכותה,	אלא	גם	בטווחי	הזמנים.	מהלכים	שבתחילה	
עשויים	היו	להתרחש	מיד	ובקרוב,	נעשו	קשים	להשגה,	ואופק	הנבואה	הולך	ומתרחק.	
הגאולה	 אל	 נדחה	 ומשם	 ציון,	 שיבת	 לתקופת	 עבר	 חזקיה	 בזמן	 אפשרי	 שהיה	 מה	
לזכר	 בבל,	 גלות	 דברי	 הספר	 בתוך	 יש	 רק	 גלותינו,	 על	 הכל	 דעתי,	 “ולפי	 העתידה:	
אפשר”1.	 כאשר	 לעתיד,	 הם	 דברים	 הספר	 באחרית	 ואולם	 הגולה,	 ששלח	 כורש	 כי	
כלומר,	בימי	שיבת	ציון	מבבל,	נתקיימו	מקצת	הנבואות,	אך	תפארת	הגאולה,	ניסיה,	
גדולתה	ומהירותה,	לא	התרחשו,	הן	נשארו	מסר	לעתיד,	לגאולה	העתידה.	אנו	מצפים	

להתגשמותן	בימינו,	ויכולים	לראות	במאורעות	המופלאים	של	דורנו	את	עקבותיה.

שני	חלקי	הנבואה	שונים,	אך	מהווים	נבואה	אחת,	הן	מבחינה	רעיונית2,	והן	בשימוש	
החוזר	באותו	סגנון3:

	אבן	עזרא	מ'	א.	והשווה	רד"ק	מ'	א:	"ודע	כי	נחמו	נחמו-	כל	אלה	הנחמות	עתידה	לימות	המשיח". 	1
	גם	המסכת	הרעיונית	משותפת: 	2

ניחומים	לעם,	או	לחלקו	הנאמן	לה'	)מ'	א,	מ"ט	יג,	נ"א	ג,	יב,	יט,	נ"ב	ט,	ס"א	ב,ס"ו	יג(. 	
ציפייה	לקיבוץ	גלויות	)מ"ט	יז-כג,	נ"ו	ח,	נ"ז	יד,	ס'	ד,	ט,	ס"ב,	י,	ז,	כ(. 	

ירושלים	מתוארת,	מצד	אחד,	כשוממה,	שכולה,	חרבה	ועזובה	)מ"ט	יד,	יז,	נ"ד	א,	ו,	ס'	טו,	ס"א	ד,	ס"ב	 	
ד,	ס"ד	ט(,	ומצד	שני,	כעיר	שתיבנה	ברוב	תפארת	)מ"ד	כו,	נ"ד	יא-יב,	ס"ב	ג-ד(	ושאליה	יבוא	בעתיד	

עושרם	של	הגויים	)מ"ה	יד,	ס'	ה-ט,	יא,	יג,	ס"ו	יב(.
ישתעבדו	 כ(.הם	 ס"ו	 ד,	 ס'	 כב,	 )מ"ט	 ישראל	חזרה	לארץ	 בני	 יביאו	את	 לגויים:	הם	 דו-ערכי	 יחס	 	
מהן	 יש	 אבל	 נ"וז(.	 כב-כד,	 )מ"ה	 ישראל	 אלוהי	 ה'	 את	 ויעבדו	 יד(	 ס'	 כג,	 מ"ט	 יד,	 )מ"ה	 לישראל	

שיאבדו	ביד	קשה	)מ"ט	כו,	ס'	יב(.	
	ירושלים	מכונה	"בת	ציון"	)נ"ב	ב,	ס"ב	יא(.	דימויים	נשיים	המיוחסים	לה'	)מ"ב	יד,	מ"ה	י,	מ"ט	יד-טו,	 	3

ס"ו	יג(.
"ברית	עולם"	כרותה	לעם	)נ"ה	ג,	ס"א	ח(. 	

הביטויים	"כבוד	ה'"	)מ'	ה,	נ"ח	ח,	ס'	א(,	"כבודו"	)ס'	ב(,	"כבודי"	)ס"ו	יח,	יט(	נמצאים	כאן	וכאן. 	
גם	הצירופים	הקרובים:	"לאור	גוים"	)מ"ב	ו,	מ"ט	ו(,	"לאור	עמים"	)נ"א	ד(,	כמו:	"והלכו	גוים	לאורך"	 	

)ס'	ג(.
בשני	החלקים	משתמשים	בלשון	"הראשנות"	)מ"א	כב,	מ"ב	ט,	מ"ח	ג,	ס"ה	יז.		בס"ה	טז,	הכוונה	שונה(. 	
ה'	בורא	שמים	וארץ	)מ"ה	יב,	יח.	השווה	גם	מ'	כו,	כח,	מ"ב	ה(,	והוא	"בורא	שמים	חדשים	וארץ	חדשה"	 	

)ס"ה	יז,	ס"ו	כב(.

קול	קורא	במדבר	פנו	דרך	ה’	מ’	ג
ישרו	בערבה	מסלה	לאלהינו

 נ”ז	יד
ס”ב	י

ואמר	סלו	סלו	פנו	דרך
פנו	דרך	העם	סלו	סלו	

המסלה

הנה	אדני	ה’	בחזק	יבוא..מ’	י
הנה	שכרו	אתו	ופעלתו	לפניו

ס”ב	
יא

הנה	ישעך	בא
הנה	שכרו	אתו	ופעלתו	

לפניו

מ”א	
יט

ברוש	תדהרס’	יגברוש	תדהר	ותאשור	יחדו
ותאשור	יחדו

לפקח	עינים	עורות	להוציאמ”ב	ז
ממסגר	אסיר	מבית	כלא	ישבי	חשך

ס”א	
א

לקרא	לשבוים	דרור	
ולאסורים	פקח-קוח

ס”ה	אל	תזכרו	ראשנותמ”ג	יח
יז

ולא	תזכרנה	הראשנות

קרבתי	צדקתי	לא	תרחקמ”ו	יג
ותשועתי	לא	תאחר

כי	קרובה	ישועתי	לבוא	נ”ו	א
וצדקתי	להגלות

מ”ח	
כב

נ”ז	אין	שלום	אמר	ה’	לרשעים
כא

אין	שלום	אמר
אלהי	לרשעים

מ”ט	
יב

הנה	אלה	מרחוק	יבאו	והנה	אלה
מצפון	ומים	ואלה	מארץ	סינים

באו	לך	בניך	מרחוק	ס’	ד
יבאו

מ”ט	
יח

שאי	סביב	עיניך	וראי	
כלם	נקבצו	באו	לך

שאי	סביב	עיניך.	ס’	ד
וראי	כלם	נקבצו

מ”ט	
כב

והביאו	בניך	בחצן	
ובנתיך	על	כתף	תנשאנה

ובנתיך	על	צד	תאמנהס’	ד

מ”ט	
כג

 והיו	מלכים	אמניך	ושרותיהם
 מיניקתיך	אפים	ארץ	ישתחוו	לך

 ועפר	רגליך	ילחכו
וידעת	כי	אני	ה’	אשר	לא	יבשו	קוי

והלכו	אליך	שחוח	בני	ס’	יד
מעניך	והשתחוו	על	

כפות	רגליך	כל	מנאציך
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מ”ט	
כו

 וידעו	כל	בשר	כי	אני	ה’	מושיעך
וגאלך	אביר	יעקב

וידעת	כי	אני	ה’	מושיעך	ס’	טז
וגאלך	אביר	יעקב

הן	לא	קצרה	יד	ה’	נ”ט	אהקצור	קצרה	ידי	מפדותנ’	ב
מהושיע

כי	הלך	לפניכם	ה’נ”ב	יב
	ומאספכם	אלהי	ישראל

והלך	לפניך	צדקך	כבוד	נ”ח	ח
ה’	יאספך

הרקע	להופעת	הנבואה	.	2
ההבדל	בתוכן	של	שני	חלקי	הנחמה	נעוץ	אולי	ברקע	ההיסטורי	ממנו	צמחו	שניהם.	
של	 הראשון	 שהחלק	 לומר	 אפשר	 לפיכך	 שנחזו,	 כסדר	 כנראה	 נכתבו	 ישעיהו	 דברי	
התעוררו	 סנחריב.	 מפלת	 של	 הגדול	 הנס	 אחרי	 נאמר	 מ’-נ”ג,	 פרקים	 הנחמות,	
השעה	 אך	 העולם,	 סדרי	 וישתנו	 הנכסף,	 למשיח	 יהפוך	 שחזקיה	 גדולות	 ציפיות	 אז	
והישועה	התבררה	 לגדולתה,	 וחזרה	 והתקווה	התפוגגה.	אשור	התאוששה	 הוחמצה	
כהצלה	לשעה.	ישעיהו	השיב	לאכזבה	זו	בבשורת	הגאולה.	עדיין	לא	נגוזה	האפשרות	
במסעי	 שגלו	 ויהודה	 ישראל	 ונפוצות	 ה’,	 במלכות	 יודו	 הגדול,	 בנס	 יכירו	 שהגויים	
בידי	 אלא	 חזקיה,	 ביוזמת	 תבוא	 לא	 זו	 שתשועה	 אלא	 יחזרו4.	 ושלמנאסר,	 סנחריב	
אל	 דיבר	 הנביא	 רצונה.	 והמלכים	לעשות	את	 השכינה,	המכוונת	את	מהלכי	העמים	
בני	דורו	אך	כיוון	את	דבריו	גם	אל	דור	אחרון,	אם	הראשונים	לא	יזכו,	תתקיים	הנבואה	

בדורות	הבאים.	

הנבואות	מפרק	נ”ה	ואילך	מאוחרות	יותר,	אולי	נאמרו	כבר	בתוך	ימי	מנשה	שהרשיע	
יותר	מכל	המלכים,	ועשה	“הרע	בעיני	ה”,	על	כן	נוכחות	החטא	כה	חריפה.	הכתוב	מנה	
את	חטאיו	הקשים	והנוראים	בתחום	הדתי	)מלכים-ב	כ”א	א-ז(,	ובמישור	המוסרי:	ְוַגם	
ה	ַהְרֵּבה	ְמֹאד	ַעד	ֲאֶׁשר	ִמֵּלא	ֶאת	ְירּוָׁשַלם	ֶּפה	ָלֶפה	ְלַבד	ֵמַחָּטאתֹו	ֲאֶׁשר	 ָּדם	ָנִקי	ָׁשַפְך	ְמַנּׁשֶ
ֶהֱחִטיא	ֶאת	ְיהּוָדה	ַלֲעׂשֹות	ָהַרע	ְּבֵעיֵני	ה’	)טז(	ביטוי	זה	‘ָּדם	ָנִקי’	חוזר	גם	בנחמות	אלה	
ומחזק	תפיסה	זו:	ַרְגֵליֶהם	ָלַרע	ָיֻרצּו	ִויַמֲהרּו	ִלְׁשֹּפְך	ָּדם	ָנִקי	ַמְחְׁשֹבֵתיֶהם	ַמְחְׁשבֹות	ָאֶון	

ֹׁשד	ָוֶׁשֶבר	ִּבְמִסּלֹוָתם	)נ”ט	ז(.	

בימי	מנשה	המתח	החברתי	והדתי	גדל	והתעצם,	נפערה	תהום	עמוקה	בין	עובדי	ה’	
לעוזביו.	מסורת	חכמים	מתארת	כיצד	שפט	מנשה	את	ישעיהו	ורצחו.	ואולי	זו	הסיבה	
המלכים	 ברשימת	 שמו	 את	 הזכירו	 לא	 בזמנו,	 נאמרו	 רבות	 שנבואות	 פי	 על	 שאף	

שעליהם	ניבא	ישעיהו.	

אמר	רבא:	מידן	דייניה	וקטליה	)דן	אותו	והרגו(.	אמר	ליה:	משה	רבך	אמר:	‘כי	

	מלכים-ב	י'ז. 	4

לא	יראני	האדם	וחי’.	ואת	אמרת:	‘ואראה	את	ה’	יושב	על	כסא	רם	ונשא’.	משה	
ה’	בהמצאו’.	 ‘דרשו	 ואת	אמרת:	 כה’	אלהינו	בכל	קראנו	אליו’,	 ‘מי	 רבך	אמר:	
משה	רבך	אמר:	‘את	מספר	ימיך	אמלא’	ואת	אמרת:	‘והוספתי	על	ימיך	חמש	
עשרה	שנה’.	אמר	ישעיה:	ידענא	ביה	דלא	מקבל	מה	דאימא	ליה,	ואי	אימא	ליה	
ונסרוה.	כי	מטא	להדי	 אישוייה	מזיד.	אמר	שם	איבלע	בארזא.	אתיוה	לארזא	

פומא,	נח	נפשיה,	משום	דאמר:	ובתוך	עם	טמא	שפתים	אנכי	יושב5.	

באופן	אבסורדי	ומצמרר	שמו	כאן	חכמים	את	הביקורת	על	ישעיהו	בפי	מנשה	הרשע,	
לא	פחות.	גם	את	העמידה	על	שורת	הדין:	התשובה	צריכה	לבוא	לפני	הגאולה,	וכיוון	
אינה	 זו	 דווקנית	 תפיסה	 אפשרית.	 אינה	 הגאולה	 זאת,	 לעשות	 מסוגל	 אינו	 שהעם	
מאפשרת	תיקון	ואין	בה	פתח	תקווה.	תורה	זו	תביא	את	העם	לייאוש,	ותדרדר	אותו	
לידי	העבודה	הזרה.	ישעיהו	מסר	את	נפשו	להגמיש	את	הדברים	ולפתוח	בפני	העם	

אפשרויות	של	תיקון,	הוא	מחזק	אותו	ומחבקו	בבשורת	הגאולה.	

הגאולה	קודמת.	3
אולם	לאמתו	של	דבר	דברי	מנשה	הם	רשעות	לשמה.	תורה	זו	אינה	חידוש	של	ישעיהו,	
אלא	של	משה	שאמר	כך	בתורה.	כבר	בפרשת	התשובה	מופיע	סדר	התפתחות	דו-
והקדוש	 ה’7.	 ַעד	 ְוַׁשְבָּת	 תשובה:	 של	 ומהוסס	 קטן	 בצעד	 מתחילים	 ישראל	 צדדי6.	
ברוך	הוא	נענה	להם	וגואלם	מן	הגלות:	ְוָׁשב	ה’	ֱאֹלֶהיָך	ֶאת	ְׁשבּוְתָך	ְוִרֲחֶמָך	ְוָׁשב	ְוִקֶּבְצָך.	
ְוָׁשַמְעָּת	ְּבקֹול	ה'.	רק	אחרי	 ְוַאָּתה	ָתׁשּוב	 רק	אז	ישלימו	ישראל	את	תהליך	התשובה:	
לעשות	 יוכלו	 מהחטא,	 אותם	 ותפדה	 הגלות	 מעומק	 ישראל	 את	 תשחרר	 שהגאולה	

תשובה	של	ממש,	ולתקן	את	עצמם	תיקון	שלם	ועילאי.	

וסמך	 וגו’,	 אלהיך	 ה’	 עד	 ושבת	 באמרו:	 התשובה,	 הקדים	 שהוא	 מוצא	 “אתה	
ליה	גאולה,	באומרו:	ושב	ה’	אלהיך	את	שבותך	וגו’.	ואחרי	גאולה	תשובה.	כמו	
שנאמר:	ואתה	תשוב	ושמעת	בקול	ה’	וגו’.	ואחר	התשובה	השנית	תוספת	טובה	
יותר	 כן	תשובה	 ואחרי	 וגו’.	 ידך	 ה’	בכל	מעשה	 והותירך	 גאולה,	במה	שאמר:	
חזקה,	במה	שאמר:	כי	תשוב	אל	ה’	אלהיך	בכל	לבבך	ובכל	נפשך.	והכוונה	כי	
בהיותם	שם	בחולשתם	בארצות	אויבהם	התחזקו	בכם	להתחיל	התחלה	במה	
שתתעוררו	לשוב	אליו	ולשמוע	בקולו,	עם	שהמעשים	לא	יוכלו	להיות	שלמים,	
בהיותכם	תחת	עול	הכותים.	והנה	כאשר	יגיעוך	כל	אלו	ההצלחות,	כבר	תוכל	

להתחזק	יותר	על	התשובה	מבראשונה”8.	

	יבמות	מ"ט	ב. 	5
	ראה	לעיל	'יעקב	עבדי'. 	6

	דברים	ל'ב	א,	ג,	וח. 	7
	ר'	יצחק	עראמה,	עקידת	יצחק	ק'. 	8
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כן	 כזו	שאין	תקווה	מן	האדם,	לא	תצמח	ישועה	היסטורית	טבעית.	על	 בשעה	קשה	
שלא	 נסית,	 שמיימית	 גאולה	 של	 קיומה	 את	 ומבשרת	 הפרגוד,	 את	 הנבואה	 מרימה	

כדרך	הטבע	ומדרגת	הדור,	והיא	תתרחש	אי	שם	במרחבי	הזמן.	

העוסקת	 השנייה	 החטיבה	 קדמה	 אילו	 רעיונית.	 אמירה	 קובע	 הנחמה	 חטיבות	 סדר	
תשובה	 קודם	 ברורה,	 הייתה	 המשמעות	 בלבד,	 גאולה	 יש	 שבה	 לראשונה	 בתשובה	
ואחר	כך	גאולה.	אך	הן	נכתבו	בסדר	שלפנינו	ואומרות:	קודם	גאולה	ואחר	כך	תשובה.	

נראה	שכאשר	האדם	שקוע	בחטא	הוא	אינו	מסוגל	להרים	את	ראשו	ולתקן.	הכפרה	
ולשוב	 ונכון	 יסודי	 באופן	 בזה	 לעסוק	 יכול	 הוא	 עתה	 ורק	 אותו,	 משחררים	 והגאולה	

באמת9.

מעייניהם	 שבראש	 הגולים,	 של	 מבטם	 נקודת	 על	 הוא	 הדגש	 הראשונה	 בחטיבה	
השלב	הראשון	של	הגאולה,	היציאה	מן	הגלות	והדרך	אל	הארץ.	שלב	זה	אינו	מותנה	
להתעלות	 אמתית	 אפשרות	 אין	 וייסוריה	 הגלות	 מהומת	 שבתוך	 משום	 במעשיהם.	
רוחנית	ולתיקון	ממשי.	החטיבה	השנייה	מדברת	על	השלב	הבא,	אחרי	היציאה	מעומק	
המוסרי	 התיקון	 על	 השבים	 מצווים	 אז	 בארץ,	 אל	המנוחה	 השבים	 והגעת	 השפלות	

העצמי,	כדי	להביא	את	הגאולה	אל	שלמותה	הארצית	והשמיימית.

ב(	ִּדְרׁשּו	ה’	ְּבִהָּמְצאֹו	

הפטרה	לתענית	ציבור

נ”ה ו – יג, נ”ו 

ְרּכֹו ְוִאיׁש  ע ּדַ ְהיֹותֹו ָקרֹוב: )ז( ַיֲעזֹב ָרׁשָ ְצאֹו ְקָרֻאהּו ּבִ ִהּמָ ְרׁשּו ְיהָֹוה ּבְ נ"ה )ו( ּדִ

ה ִלְסלֹוַח: י ַיְרּבֶ בָֹתיו ְוָיׁשֹב ֶאל ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵֹהינּו ּכִ ָאֶון ַמְחׁשְ

תשובה	או	גאולה?	.	
נושא	הנבואה	הוא	לכאורה	התשובה,	ככתוב	בפסוק	השני:	ַיֲעֹזב	ָרָׁשע	ַּדְרּכֹו	ְוִאיׁש	ָאֶון	
ִלְסלֹוַח.	אך	האם	לזה	מכוון	גם	 ַיְרֶּבה	 ִּכי	 ְוֶאל	ֱאֹלֵהינּו	 ִויַרֲחֵמהּו	 ְוָיֹׁשב	ֶאל	ה’	 ַמְחְׁשֹבָתיו	

הפסוק	הראשון:	ִּדְרׁשּו	ה’	ְּבִהָּמְצאֹו,	ְקָרֻאהּו	ִּבְהיֹותֹו	ָקרֹוב?	

בהם	 הדברים	 על	 שוב	 חוזר	 והנביא	 נוספת	 פתיחה	 באה	 הפרשה	 של	 השני	 בחלקה	

	ראה	גם	לעיל	'יעקב	עבדי'	בשם	השם	משמואל:	כי	באמת	קשה	לעשות	תשובה	בעוד	כוחו	של	עשו	 	9
קיים,	ואחר	יום	הכיפורים	נקל	לעשות	תשובה	יותר	מכל	השנה	כולה.

פתח:	ֹּכה	ָאַמר	ה’,	ִׁשְמרּו	ִמְׁשָּפט	ַוֲעׂשּו	ְצָדָקה,	ִּכי	ְקרֹוָבה	ְיׁשּוָעִתי	ָלבֹוא	ְוִצְדָקִתי	ְלִהָּגלֹות	
)נ”ו	א(.	כאן	הוא	מטעים	את	דבריו,	ותובע	להתכונן	לקראת	הגאולה	ולפעול	למענה	על	
ידי	תיקון	מוסרי	ודתי.	נושא	הנבואה	הוא	אפוא	הגאולה.	התשובה	והסליחה	הינם	חלק	

מן	התהליך	הגדול	של	החזרה	אל	ה’	ואל	הארץ.

משמעות	הדברים	המדויקת	נגזרת	ממשמעות	אות	היחס	ב’,	ְּב’ִהָּמְצאֹו,	ִּב’ְהיֹותֹו10:

בזמן	 ְּבִהָּמְצאֹו,	 ה’	 ִּדְרׁשּו	 הזמן11:	 ציון	 להיות	 יכולה	 כאן	 ב’	 היחס	 אות	 משמעות	 א.	
שהוא	נמצא,	ְקָרֻאהּו	ִּבְהיֹותֹו	ָקרֹוב,	בזמן	שהוא	קרוב.	הפנייה	היא	אל	אלה	שיהיו	בני	
ולחזור	אליו	במעשיכם.	אסור	 ה’	 זמן	הגאולה,	עליכם	להתפלל	אל	 גולת	בבל:	הגיע	
ם	ֶאת	ה’	ֱאֹלֶהיָך	 להתמהמה,	כי	חלון	ההזדמנויות	עלול	להיסגר.	כאמור:	ּוִבַּקְׁשֶּתם	ִמּׁשָ

ּוָמָצאָת	ִּכי	ִתְדְרֶׁשּנּו	ְּבָכל	ְלָבְבָך	ּוְבָכל	ַנְפֶׁשָך12.	

ב.	האות	ב’	יכולה	לציין	מקום:	ִּדְרׁשּו	ה'	במקום	שבו	הוא	נמצא,	ְקָרֻאהּו,	במקום	שבו	
קדשו:	 במקום	 ה’	 את	 ולדרוש	 לארץ	 לעלות	 בבל	 לגולי	 קוראים	 כלומר,	 קרוב.	 הוא	
דרשו	את	ה’	בארץ	ישראל,	בירושלים,	בבית	המקדש.	ואכן	בהמשך	מדבר	הנביא	על	
קיום	דבר	ה’,	על	בוא	הגאולה,	ושיבת	העם	לארצו	ולבית	המקדש:	ִּכי	ְבִׂשְמָחה	ֵתֵצאּו	
ֶדה	ִיְמֲחאּו	ָכף	)נ”ה	יב(.	 ּוְבָׁשלֹום	ּתּוָבלּון	ֶהָהִרים	ְוַהְּגָבעֹות	ִיְפְצחּו	ִלְפֵניֶכם	ִרָּנה	ְוָכל	ֲעֵצי	ַהּׂשָ
ַוֲהִביאֹוִתים	ֶאל	ַהר	ָקְדִׁשי	ְוִׂשַּמְחִּתים	ְּבֵבית	ְּתִפָּלִתי	עֹוֹלֵתיֶהם	ְוִזְבֵחיֶהם	ְלָרצֹון	ַעל	ִמְזְּבִחי	

ִּכי	ֵביִתי	ֵּבית	ְּתִפָּלה	ִיָּקֵרא	ְלָכל	ָהַעִּמים	)נ”ו	ז-ח(.

ג.	האות	ב’	יכולה	לציין	סיבה.	ואז	הסבר	הכתוב:	דרשו	ה’	כי	הוא	נמצא	תמיד,	קראוהו	כי	
הוא	קרוב.	ה’	נמצא	תמיד,	אבל	דווקא	משום	כך,	צריך	לשוב	אליו	במהירות	האפשרית,	

ולא	לאחר13.	

ד.	זו	יכולה	להיות	גם	המטרה	והתוצאה,	וכוונת	הדברים:	דרשו	ה’	כדי	שיימצא	לכם,	
קראוהו	כדי	שיהיה	קרוב	אליכם.	וכעין	שאמרה	התורה:	“ִּכי	ִמי	גֹוי	ָּגדֹול	ֲאֶׁשר	לֹו	ֱאֹלִהים	
קוראים	 ה’	קרוב	אלינו	כאשר	אנחנו	 	- ֵאָליו”14	 ָקְרֵאנּו	 ְּבָכל	 ֱאֹלֵהינּו	 כה’	 ֵאָליו,	 ְקֹרִבים	

אליו.	

ה.	חכמים	הוציאו	את	הכתוב	מהקשר	זמנו	ומקומו,	ודרשוהו	באופן	שנוגע	לכל	הדורות	
ולכל	האישים	–	על	תשובת	כל	אדם:	

“אמר	רב	נחמן	אמר	רבה	בר	אבוה:	דרשו	ה’	בהמצאו,	אלו	עשרת	ימים	שבין	

בדרך	כלל	האות	ב'	מתחברת	לשם	עצם,	למשל	"ויעבוד	ישראל	ב'אישה",	וגם	"שמחתי	ב'אומרים	לי	 	10
בית	ה'	נלך",	כלומר,	באנשים	האומרים,	ואילו	כאן	הביטוי	חריג.

	עמוס	חכם. 	11
	דברים	ד'	כט. 	12

על	משקל	מה	שנאמר:	"כי	קרוב	אליך	הדבר	מאד	בפיך	ובלבבך	לעֹשתו"	)דברים	ל'	יד(.	 	13
דברים	ד'	ז. 	14
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ראש	השנה	ליום	הכפורים”15.	

את	התשובה	יש	לעשות	בשעה	שה’	נמצא,	ובמקום	שהוא	נמצא:	

בבתי	 	- הוא	מצוי?	 היכן	 	- ה’	בהמצאו	 דרשו	 ר’	אבהו	אמר:	 ירמיה	בשם	 “ר’	
כנסיות	ובבתי	מדרשות;	קראוהו	בהיותו	קרוב	-	היכן	הוא	קרוב?	בתי	כנסיות	

ובבתי	מדרשות”16.	

כל	הפירושים	הללו	מעלים	שאלה	עקרונית:	הרי	האלוה	נצחי	ונמצא	בכל	מקום	ובכל	
זמן,	איך	אפשר	לקשור	אותו	לזמן	ולמקום?!	

התשובה	היא	שהקדוש	ברוך	הוא	נמצא	תדיר,	בכל	מקום	וזמן,	אך	אין	מדובר	בו	אלא	
באדם,	והאדם	מוגבל	וקשור	בגבולות	הזמן	והמקום,	הוא	מרגיש	קרוב	לבוראו	או	רחוק	

ממנו	בהשפעת	מצבו	וסביבתו	באותה	שעה:	

א.	המקום.	המקום	משפיע	על	האדם	ודמותו.	כאשר	העם	שלם	ונמצא	בארצו	ובבית	
המקדש,	מצבו	הלאומי	בריא	וטוב,	הוא	ראוי	לקרבת	השכינה,	והיא	נמצאת	לו	בהישג	
גם	 וחסר	 פגום	 הוא	 ומעמד,	 קרקע	 חסר	 בגלות	 נמצא	 העם	 כאשר	 זאת	 לעומת	 יד.	

מבחינה	רוחנית,	וממילא	רחוק	מקונו	ובהסתר	פנים17.	

ב.	הזמן.	התשובה	היא	מתנה	שמיימית.	אפשרותה	אינה	מובנת	מאליה.	האדם	מתקשה	
לבקר	את	עצמו,	בוודאי	קשה	לו	להשתנות,	ועוד	יותר	קשה	לתקן	את	שקלקל	בעבר.	
על	כן	פתחו	לו	מן	השמים	פתח	לשוב,	ונתנו	לו	זמן	לתשובה	וכפרה,	תאריך	קבוע	בלוח	
השנה,	יום	הכיפורים.	נפתח	לפניו	חלון	הזדמנויות,	ואם	לא	ינצל	אותו	יוסיף	בזה	חטא	

על	פשע,	ויחתום	את	גזר	דינו	לרעה.	

“בינוניים	תלויין	ועומדין	מראש	השנה	ועד	יום	הכפורים,	זכו	נכתבין	לחיים,	לא	
זכו	נכתבין	למיתה”18.	

היא:	 התשובה	 לרעה?	 יוכרעו	 ומדוע	 מעמדם,	 יוקפא	 לא	 מדוע	 בינונים	 והם	 ומאחר	
אם	אדם	לא	ניצל	את	עשרת	ימי	התשובה	לחזור,	זה	עצמו	חטא	חמור	המכריע	אותו	

לחובה19.

ראש	השנה	י"ח	א. 	15
ירושלמי	ברכות	פ"ה	ה"א. 	16

	מצודת	דוד. 	17
ראש	השנה	ט"ז	ב. 	18

שערי	תשובה	שער	ראשון	ב':	ודע,	כי	החוטא	כאשר	יתאחר	לשוב	מחטאתו	יכבד	עליו	מאד	ענשו	 	19
בכל	יום,	כי	הוא	יודע	כי	יצא	הקצף	עליו	ויש	לו	מנוס	לנוס	שמה,	והמנוס	הוא	התשובה,	והוא	עומד	
במרדו	והנו	ברעתו,	ובידו	לצאת	מתוך	ההפכה,	ולא	יגור	מפני	האף	והחמה,	על	כן	רעתו	רבה.	ואמרו	
רבותינו	זכרונם	לברכה	על	הענין	הזה	)קהלת	רבה	ז'	ל"ב(:	משל	לכת	של	לסטים	שחבשם	המלך	
בבית	האסורים,	וחתרו	מחתרת,	פרצו	ויעבורו	ונשאר	אחד	מהם.	בא	שר	בית	הסוהר	וראה	מחתרת	
חתורה	והאיש	ההוא	עודנו	עצור,	ויך	אותו	במטהו.	אמר	לו:	קשה	יום!	הלא	המחתרת	חתורה	לפניך	

וציבור.	היחיד	תלוי	בתנאים	הסביבתיים,	ושינוי	המצבים	משפיע	עליו	מאד.	 יחיד	 ג.	
הוא	זקוק	לסיוע	ולתמיכה.	על	כן	רק	כאשר	משמים	יפתחו	לו	ויאפשרו	לו,	כמו	בעשרת	
ימי	תשובה,	יוכל	ליצור	קשר	עם	קונו	ולהתעלות.	הציבור	עומד	במקום	אחר,	תלותו	
בזמן	ובשינויים	סביבתיים	קטנה.	עוצמתו	מקנה	לו	עומק,	יציבות	ועקביות.	מרכיביו	
מעניקים	לו	את	שלל	מעלותיהם,	מאזנים	זה	את	זה,	ויתרונותיהם	של	אלה	מחפים	על	

חסרונותיהם	של	אלה.	על	כן	זכות	הציבור	כה	גדולה,	שה’	נמצא	לו	תמיד.

ִּכי	ֹלא	ַמְחְׁשבֹוַתי	ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם.	2

)ט(  ְיהָֹוה:  ְנֻאם  ָרָכי  ּדְ ַדְרֵכיֶכם  ְולֹא  בֹוֵתיֶכם  ַמְחׁשְ בֹוַתי  ַמְחׁשְ לֹא  י  ּכִ )ח(  נ"ה 

בֵֹתיֶכם: )י(  ְחׁשְ בַֹתי ִמּמַ ְרֵכיֶכם ּוַמְחׁשְ ְבהּו ְדָרַכי ִמּדַ ן ּגָ ַמִים ֵמָאֶרץ ּכֵ י ָגְבהּו ׁשָ ּכִ

ִהְרָוה ֶאת  י ִאם  ּכִ ָיׁשּוב  ה לֹא  ּמָ ְוׁשָ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ֶלג  ֶ ְוַהּשׁ ם  ׁשֶ ַהּגֶ ֵיֵרד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ

ן ִיְהֶיה ְדָבִרי  ּכֵ ְוָנַתן ֶזַרע ַלֹּזֵרַע ְוֶלֶחם ָלאֵֹכל: )יא(  ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה 

ְוִהְצִליַח  י  ָחַפְצּתִ ר  ה ֶאת ֲאׁשֶ י ִאם ָעׂשָ ּכִ ֵריָקם  ָיׁשּוב ֵאַלי  י לֹא  ִמּפִ ֵיֵצא  ר  ֲאׁשֶ

יו: ַלְחּתִ ר ׁשְ ֲאׁשֶ

לעם	היו	קושיות	וטענות	רבות	שלא	פורשו,	אך	הנביא	מתפלמס	עמן,	ומתשובותיו	אנו	
יכולים	לגזור	את	השאלות.	

הגאולה,	 באפשרות	 האמין	 לא	 האזין,	 שלא	 מי	 הגאולה.	 בוא	 את	 בישר	 הנביא	 א.	
דבריו	 את	 השחית	 שהנביא	 היא	 התוצאה	 בחייו.	 באדישות	 המשיך	 ה’,	 את	 דרש	 לא	
במדבר,	 היורד	 לגשם	 דומה,	 הדבר	 למה	 משל	 ערך.	 חסרות	 נעשו	 ונבואותיו	 לבטלה,	
מימיו	מתאדים	או	נבלעים	באדמה	ונעלמים,	הם	לא	עושים	כל	רושם	ואין	דרך	להצילם	

ולהשיבם.	

ב.	העם	לא	הבין	את	כוחה	של	התשובה.	‘את	הנעשה	אין	להשיב’20,	אין	דרך	להחזיר	
את	הגלגל	אחורנית,	ולתקן	את	אשר	עוות.	אדם	ששירך	את	דרכיו	וחטא,	כיצד	תועיל	
חזרתו,	ומדוע	יקבלנו	ה’?	בית	דין	של	מטה	אינו	מתחשב	בתשובה.	חוטא	ששב	לא	
יזוכה,	ובתשובתו	לא	תיקן	את	העבר	המקולקל21.	כך	גם	במישור	הלאומי,	הגלות	היא	

עובדה,	ואם	אין	אפשרות	לתשובה,	אין	גם	דרך	להשיב	את	העם	חזרה	לארצו.	

ואיך	לא	מהרת	המלט	על	נפשך?.	ראה	גם	ר'	ישראל	סלנט,	כוכבי	אור	עה.
פתגם	זה	הוא	פתגם	מודרני,	שלא	נמצא	במקורותנו.	הוא	דומה	לחוק	הפרסי:	ִּכי	ְכָתב	ֲאֶׁשר	ִנְכָּתב	 	20

ְּבֵׁשם	ַהֶּמֶלְך	ְוַנְחּתֹום	ְּבַטַּבַעת	ַהֶּמֶלְך	ֵאין	ְלָהִׁשיב	אסתר	ח'	ח.,	אך	גם	שם	חוק	זה	לא	'החזיק	מים'.	
גם	יחזקאל	)י"ח	כה-כז(	שמע	טענה	זו	מן	העם:	ַוֲאַמְרֶּתם:	ֹלא	ִיָּתֵכן	ֶּדֶרְך	ֲאֹדָני.והוא	ענה	בלהט:	ִׁשְמעּו	 	21
ְוֶאל	 ִויַרֲחֵמהּו	 ה'	 ֶאל	 ְוָיֹׁשב	 ַמְחְׁשֹבָתיו	 ָאֶון	 ְוִאיׁש	 ַּדְרּכֹו	 ָרָׁשע	 ַיֲעֹזב	 ִיָּתֵכן?	 ֲהַדְרִּכי	ֹלא	 ִיְׂשָרֵאל:	 ֵּבית	 ָנא	

ֱאֹלֵהינּו	ִּכי	ַיְרֶּבה	ִלְסלֹוַח.
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חזרה	 דרך	 ואין	 לגאולה,	 אפשרות	 אין	 האנושי	 שבהגיון	 היא	 הנביא	 של	 תשובתו	
והושיט	את	 וקצרת	טווח.	הבורא	פתח	להם	פתח,	 זו	קטנונית	 ראייה	 לתשובה,	אבל	
ידו	לחוטאים:	ִּכי	ֹלא	ַמְחְׁשבֹוַתי	ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם	ְוֹלא	ַדְרֵכיֶכם	ְּדָרָכי	ְנֻאם	ה’	)ח(.	וכך	אמרו	

חכמים:	

שאלו	 רעה.	 תרדף	 חטאים	 להם:	 אמרו	 עונשו?	 מהו	 חוטא	 לחכמה:	 “שאלו	
שאלו	 תמות.	 היא	 החוטאת	 הנפש	 להן:	 אמרה	 עונשו?	 מהו	 חוטא	 לנבואה:	
לו.	 ויתכפר	 תשובה	 יעשו	 להן:	 אמר	 עונשו?	 מהו	 חוטא	 הוא:	 בריך	 לקודשא	

היינו	דכתיב	על	כן	יורה	חטאים	בדרך,	יורה	לחטאים	דרך	לעשות	תשובה”22.	

התשובה	היא	החוק	האמיתי	של	העולם.	דבר	בעולם	אינו	לבטלה,	והגשם	לעולם	אינו	
יורד	לשווא23.	גם	אם	אין	הדבר	נראה	לעין,	הגשם	עושה	את	תפקידו	היטב,	הוא	מפרה	
האדמה,	 על	 משפיעה	 היא	 משמעות,	 יש	 שיורדת	 טיפה	 לכל	 ומצמיחה.	 הארץ	 את	
וחוזרת	לשמים	בדרכים	אחרות,	גם	אם	לאחר	זמן	רב:	ִּכי	ִאם	ִהְרָוה	ֶאת	ָהָאֶרץ	ְוהֹוִליָדּה	

ְוִהְצִמיָחּה	)י(.	

כך	צריך	להתייחס	גם	אל	הגלות.	היא	וייסוריה	אינם	אבדן	משאבים	ובזבוז,	אלא	היא	
כמו	הגשם.	כך	גם	תוכחת	הנביא,	גם	אם	אין	אנו	רואים	את	הצלחתה	המיידית,	היא	

פועלת	את	פעולתה	בלב	האדם,	ותצליח	לבסוף	לשנותו	לטובה.

ה  ָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרּנָ לֹום ּתּוָבלּון ֶהָהִרים ְוַהּגְ ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבׁשָ י ְבׂשִ )יב( ּכִ

ֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש ְַתַחת \}ְוַתַחת\{  ַחת ַהּנַ ֶדה ִיְמֲחאּו ָכף: )יג( ּתַ ְוָכל ֲעֵצי ַהּשָׂ

ֵרת: ם ְלאֹות עֹוָלם לֹא ִיּכָ ד ַיֲעֶלה ֲהַדס ְוָהָיה ַלידָֹוד ְלׁשֵ ְרּפָ ַהּסִ

הנביא	חוזר	לדבר	על	הגאולה	והתיקון	שיבוא	בכנפיה.	גם	אם	עכשיו	מצבו	המוסרי	של	
העולם	גרוע	ומשובש,	בסופו	של	דבר	יבוא	הכול	על	מקומו,	ובמקום	הנעצוץ	יעמוד	
כדרך	 כברוש24.	 לבסוף	 יתגלה	 והמפריע,	 המכאיב	 עצמו,	 הנעצוץ	 אפילו	 ואולי	 ברוש.	

שאמרו	חכמים:	

“רשע	מוליד	צדיק,	יש	לו	מקרא:	תחת	הנעצוץ	יעלה	ברוש.	משל:	מן	סניא	נפק	
ורדא”25

כלומר,	מן	הורד	הקוצני	צומחים	לבסוף	פרחים	נפלאים	וכן	במובן	הרוחני	המוסרי:	

“תחת	הנעצוץ	יעלה	ברוש.	פירוש:	שהעבירות	ישובו	לזכיות	וכו’.	והי’	לה’	לאות	

ירושלמי	מכות	פ"ב	ה"ו. 	22
קיים	'מחזור	המים',	וחוק	שימור	החומר	והאנרגיה,	כך	שאין	דבר	אובד	ביקום.	 	23

	ראה	להלן	פרק	ס"א	'פאר	תחת	אפר'. 	24
	שיר	השירים	רבה	א'	ו'. 	25

עולם.	תשובה	המתקיימת	לעד”26.

כיצד	נעשה	המהפך	הזה?	

דרשו	חכמים:	

יאשיה	 מאחז,	 חזקיה	 מתרח,	 אברהם	 אחד”27.”כגון	 לא	 מטמא,	 טהור	 יתן	 “מי	
מאמון,	מרדכי	משמעי,	ישראל	מאומות	העולם,	העה”ב	מן	העה”ז,	מי	עשה	כן,	

מי	גזר	כן,	מי	צוה	כן?	לא	אחד,	לא	יחידו	של	עולם?!”28.		

ביסוד	הכל	עומדת	‘האחדות	הכוללת’,	הכול	בא	מן	המקור	האחד,	והכול	תלוי	בו.	

“אי	אפשר	שיפעול	דבר	את	מה	שהיפוך	לו.	כמו	שהאש	אינה	פועלת	קרירות,	
והמים	אינם	פועלים	חמימות,	כך	לא	היה	ראוי	שיצא	טהור	מטמא.	אלא	מחמת	
שכל	הנמצאים	מציאותם	מאמיתת	המצאו	ית”ש,	ואפי’	טמא	איננו	נפרד	וחולק	
רשות	לעצמו.	ואין	שום	מציאות	בעולם	אלא	מאמיתת	מציאותו	ית”ש,	והוא	
אחד	בתכלית	ואין	שום	נמצא	בלעדיו.	וע”כ	מצד	אמיתת	יחידו	וכו’	יכול	להיות	
טהור	מטמא,	כי	שורש	אחד	להם,	הוא	יחידו	של	עולם.	ולא	לבד	שיצא	טהור	

מטמא	אלא	אפילו	טומאה	עצמה	יכולה	להתהפך	ולהיות	טהורה”29.

הכתוב	מביע	ביטחון	בתיקון	שיבוא	בסוף	לכולם,	אבל	יש	בו	גם	אזהרה:	הגשם	מועיל	
לכול,	אבל	תועלתו	באה	באופן	ישיר	רק	למי	שמכין	את	עצמו.	ככתוב:	ְוָנַתן	ֶזַרע	ַלֹּזֵרַע	
ְוֶלֶחם	ָלֹאֵכל.	למי	שזורע	ונוטע,	הגשם	מצמיח	זרע	ולחם,	ברושים	והדסים,	אך	מי	שלא	
יזרע,	ימצא	בעקבות	הגשם	רק	נעצוצים	וסרפדים.	גם	הגאולה	וקיבוץ	הגלויות	יביאו	
זרם	של	חיים	וימלאו	בתוכן	חדש	את	קלקולי	הגלות,	אבל	התועלת	הגדולה	תבוא	רק	

למי	שיכין	את	נפשו	וישוב	אל	ה’30.	

ִׁשְמרּו	ִמְׁשָּפט	ַוֲעׂשּו	ְצָדָקה	.	3

ְיׁשּוָעִתי  ְקרֹוָבה  י  ּכִ ְצָדָקה  ַוֲעׂשּו  ט  ּפָ ִמׁשְ ְמרּו  ׁשִ ְיהָֹוה  ָאַמר  ּכֹה  )א(  נ"ו  פרק 

ּה ׁשֵֹמר  ה ֹּזאת ּוֶבן ָאָדם ַיֲחִזיק ּבָ ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ לֹות: )ב( ַאׁשְ ָלבֹוא ְוִצְדָקִתי ְלִהּגָ

ל ָרע:  לֹו ְוׁשֵֹמר ָידֹו ֵמֲעׂשֹות ּכָ ת ֵמַחּלְ ּבָ ׁשַ

	יסוד	העבודה	ח"ג	ח',	סלונים. 	26
	איוב	י"ד	ד. 	27

	תנחומא	חקת	ג'. 	28
	שם	משמואל	תצוה	תרפ"א. 	29

	מלבי"ם. 	30
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	פרק	נ"ו ה.	גאולה	ותוכחה

הפרק	מתחיל	בדיבור	חדש:	ֹּכה	ָאַמר	ה’,	וחוזר	אל	דרישת	התשובה	בה	פתחה	הפרשה.	
ִויַרֲחֵמהּו,	 ה’	 ֶאל	 ְוָיֹׁשב	 ַמְחְׁשֹבָתיו	 ָאֶון	 ְוִאיׁש	 ַּדְרּכֹו	 ָרָׁשע	 ַיֲעֹזב	 כללי:	 באופן	 דובר	 לעיל	
ועתה	הדברים	מפורשים	יותר	ומדויקים,	במוקד	עומד	תיקון	המוסר	החברתי:	“ִׁשְמרּו	
ִמְׁשָּפט	ַוֲעׂשּו	ְצָדָקה”.	הצמד:	"ִׁשְמרּו	ִמְׁשָּפט	ַוֲעׂשּו	ְצָדָקה",	מכוון	מול	הצמד	לעיל:	"ִּכי	
ְקרֹוָבה	ְיׁשּוָעִתי	ָלבֹוא	ְוִצְדָקִתי	ְלִהָּגלֹות".	כלומר,	הופעה	של	ישועת	ה'	וצדקתו,	מחייבים	
את	מימוש	המשפט	וחיי	הצדקה	בקרב	ישראל.	בכך	חוזר	הנביא	אל	מה	שאמר	לעיל:	
ִצּיֹון	ְּבִמְׁשָּפט	ִּתָּפֶדה	ְוָׁשֶביָה	ִּבְצָדָקה	)א’	כז(.	הגאולה	והמשפט	כרוכים	זה	בזה.	הפיכת	
המשפט	למשפח	הייתה	סיבת	הגלות,	וצריך	לתקן	את	סיבת	החורבן	כדי	להכשיר	את	

עצמנו	אל	הגאולה.	עשיית	המשפט	והצדקה	סוללים	את	הדרך	לקראתה.	

בלשון	המקרא	‘צדקה’	היא	‘צדק’,	משפט	וצדק	הם	היינו	הך,	תקבולת	זהה.	הזהירות	מן	
הרע	והנקיות	המוסרית,	הן	הבסיס	לקיום	חברה	מתוקנת.	המשפט	משליט	את	הצדק	

ומונע	מעשי	עוול	ורוע.

חכמים	הרחיבו	את	משמעות	הצדקה,	וראו	בה	ביטוי	לחסד	הניתן	לפנים	משורת	הדין.	
ַּדְרּכֹו"	)נ"ה	ז(,	והמשיך	כאן	 "ַיֲעֹזב	ָרָׁשע	 הנביא	פתח	אפוא	את	הפרשה	ב'סור	מרע'	-	
ְצָדָקה".	לא	די	בזהירות	מן	הרע	ובנקיות,	צריך	להוסיף	 בדרישה	ל'עשה	טוב'	-	"ֲעׂשּו	
עליהן	את	עשיית	הטוב,	הצדקה	והחסד.	במסגרת	הצדקה	נפתחים	הלבבות	ומתקיים	
והשלילית,	 החיובית	 הדרישות,	 שתי	 נשמות.	 של	 מגע	 לאדם,	 אדם	 בין	 ישיר	 מפגש	
ָּבּה,	 ַיֲחִזיק	 ָאָדם	 ּוֶבן	 ֹּזאת	 ַיֲעֶׂשה	 ֱאנֹוׁש	 ַאְׁשֵרי	 נקשרות	יחד	ומופיעות	גם	בפסוק	הבא:	

אשרי	עושה	הצדקה	באופן	חיובי,	ומחזיק	המשפט	הנשמר	מן	הרע31.

הנביא	מרחיב	את	מעגל	המצוות	ומביא	שתיים	לדוגמא:	ֹׁשֵמר	ַׁשָּבת	ֵמַחְּללֹו	ְוֹׁשֵמר	ָידֹו	
ֵמֲעׂשֹות	ָּכל	ָרע32.	שמירת	שבת,	היא	דוגמא	למצוות	שבין	אדם	למקום,	אך	מיד	הוא	שב	

ומזהיר	מאלה	שבין	אדם	לחברו,	זהירות	מעוול.

הדרכה	זו	הוצבה	בפתח	ספר	ההלכה	המעשי,	‘חושן	המשפט’,	בו	סוכמו	הלכות	הזהירות	
מן	הגזל	והעוול,	אך	זו	קשורה	אל	החזון	הגדול	של	תיקון	העולם	וקירוב	הגאולה:	

“לא	חרבה	ירושלים,	ולא	גלו	ישראל,	אלא	על	שביטלו	המשפט,	כדכתיב:	‘קריה	
נאמנה	מלֲאתי	משפט	צדק	ילין	בה	ועתה	מרצחים’	)א’	כא(...	ובמשפט	עתידה	
ליפדות,	דכתיב:	‘ציון	במשפט	תפדה	ושביה	בצדקה’	)כז(.	וכתיב:	‘דרשו	משפט	
יהיו	חטאיכם	 ‘אם	 בתריה:	 וכתיב	 )יז(.	 ריבו	אלמנה’	 יתום	 אשרו	חמוץ	שפטו	
ועשו	 ‘שמרו	משפט	 דכתיב:	 הגאולה:	 והוא	מקרב	 )יח(.	 ילבינו’	 כשלג	 כשנים	

צדקה	כי	קרובה	ישועתי	לבוא	וצדקתי	להיגלות’”33.	

	אלא	שהסדר	מהופך	בהקבלה	כיאסטית. 	31
	גם	מיכה	הצביע	על	דרישת	הטוב	העיקרית,	וכלל	בה	את	שני	הסוגים:	ִהִּגיד	ְלָך	ָאָדם	ַמה	ּטֹוב	ּוָמה	 	32

ה'	ּדֹוֵרׁש	ִמְּמָך	ִּכי	ִאם	ֲעׂשֹות	ִמְׁשָּפט	ְוַאֲהַבת	ֶחֶסד	ְוַהְצֵנַע	ֶלֶכת	ִעם	ֱאֹלֶהיָך	)מיכה	ו'	ח(.
	טור	חושן	משפט	א.	בבא-בתרא	י'	א. 	33

הצדק	והמשפט	העומדים	בבסיס	הגאולה,	מניעים	תהליך	משולב	של	התעלות	אישית	
רוחנית	ומוסרית,	עם	גאולה	לאומית34.

אפשר	לומר	שהצדקה	אינה	רק	מבוא	לקראת	הגאולה,	אלא	היא	עצמה	מעשה	של	
רק	 ולא	 לחייו.	 משמעות	 ונותנת	 אותו	 מרוממת	 האדם,	 את	 גואלת	 הצדקה	 גאולה.	
אותו,	היא	מחוללת	אווירה	של	חסד	גם	בחברה	מסביבו,	משפרת	את	סדרי	העולם,	
ונותנו	 עליו	 מוותר	 וכשהוא	 כגופו,	 כספו	 את	 אוהב	 האדם	 להתעלות.	 לו	 ומאפשרת	
לצדקה,	יש	בזה	ממד	של	התמסרות.	מתגלה	שמעשי	החולין	ועסקי	פרנסתו,	באמת	

אינם	חול	אלא	מזוככים	ומקודשים,	גם	הם	מכוונים	לעבוד	את	ה’.	

ֵביִתי	ֵּבית	ְּתִפָּלה	ִיָּקֵרא	ְלָכל	ָהַעִּמים.	4

ֵמַעל  ְיהָֹוה  יַלִני  ַיְבּדִ ל  ַהְבּדֵ ֵלאמֹר  ְיהָֹוה  ֶאל  ְלָוה  ַהּנִ ָכר  ַהּנֵ ן  ּבֶ יֹאַמר  ְוַאל  )ג( 

ר  ִריִסים ֲאׁשֶ י כֹה ָאַמר ְיהָֹוה ַלּסָ ִריס ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש: )ד( ּכִ ַעּמֹו ְוַאל יֹאַמר ַהּסָ

י  ְוָנַתּתִ )ה(  ְבִריִתי:  ּבִ ּוַמֲחִזיִקים  י  ָחָפְצּתִ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ּוָבֲחרּו  תֹוַתי  ּבְ ׁשַ ֶאת  ְמרּו  ִיׁשְ

ר לֹא  ן לֹו ֲאׁשֶ ם עֹוָלם ֶאּתֶ נֹות ׁשֵ ִנים ּוִמּבָ ם טֹוב ִמּבָ ֵביִתי ּוְבחֹומַֹתי ָיד ָוׁשֵ ָלֶהם ּבְ

ם ְיהָֹוה ִלְהיֹות  ְרתֹו ּוְלַאֲהָבה ֶאת ׁשֵ ְלִוים ַעל ְיהָֹוה ְלׁשָ ָכר ַהּנִ ֵרת: )ו( ּוְבֵני ַהּנֵ ִיּכָ

ְבִריִתי: )ז( ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר  לֹו ּוַמֲחִזיִקים ּבִ ת ֵמַחּלְ ּבָ ל ׁשֵֹמר ׁשַ לֹו ַלֲעָבִדים ּכָ

י ֵביִתי  ִחי ּכִ ִתי עֹולֵֹתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזּבְ ִפּלָ ֵבית ּתְ ים ּבְ ְחּתִ ּמַ י ְוׂשִ ָקְדׁשִ

ָרֵאל עֹוד  ץ ִנְדֵחי ִיׂשְ ים: )ח( ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהָֹוה ְמַקּבֵ ֵרא ְלָכל ָהַעּמִ ה ִיּקָ ִפּלָ ית ּתְ ּבֵ

ָציו: ץ ָעָליו ְלִנְקּבָ ֲאַקּבֵ

התמורות	ההסטוריות	של	מפלת	בבל	האלילית,	ועליית	כורש	המדי	כשליח	אלוהי35,	
הן	 אלא	 לארצו,	 ישראל	 עם	 השבת	 של	 הפנימי,	 הלאומי	 במישור	 רק	 לא	 משפיעות	

ובכל	תלמוד	 	"מה	שהפליגו	רז"ל	במאד	מאד	במעלת	הצדקה	ואמרו	ששקולה	כנגד	כל	המצות.	 	34
ירושלמי	היא	נקראת	בשם	מצוה	סתם.	כי	כך	היה	הרגל	הלשון	לקרוא	צדקה	בשם	מצוה	סתם.	
מפני	שהיא	עיקר	המצות	מעשיות.	ועולה	על	כולנה,	שכולן	הן	רק	להעלות	נפש	החיונית	לה',	שהיא	
היא	המקיימת	אותן	ומתלבשת	בהן	ליכלל	באור	אין	סוף	ב"ה	המלובש	בהן,	ואין	לך	מצוה	שנפש	
החיונית	מתלבשת	בה	כל	כך	כבמצות	הצדקה.	שבכל	המצות	אין	מתלבש	בהן	רק	כח	א'	מנפש	
החיונית	בשעת	מעשה	המצוה	לבד,	אבל	בצדקה	שאדם	נותן	מיגיע	כפיו	הרי	כל	כח	נפשו	החיונית	
נפשו	 כל	 הרי	 לצדקה	 וכשנותנן	 אלו,	 בו	מעות	 או	עסק	אחר	שנשתכר	 בעשיית	מלאכתו	 מלובש	

החיונית	עולה	לה'"	)ספר	התניא	ל"ז(.
האלילות	 מן	 יותר	 ישראל	 לאמונת	 קרובה	 והיא	 הדואלית,	 הפרסית	 בדת	 כנראה	 האמין	 כורש	 	 	35

הקלאסית.
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יכולות	להיות	אבן	יסוד	למהפכה	עולמית,	שתביא	לתיקון	העולם	במלכות	שדי.	הנביא	
ֵאַלי	 “ְּפנּו	 השכינה:	 בצל	 ולחסות	 אליליהם,	 הבלי	 את	 לעזוב	 הנבוכים	 לגויים	 הציע	
ְוִהָּוְׁשעּו	ָּכל	ַאְפֵסי	ָאֶרץ	ִּכי	ֲאִני	ֵאל	ְוֵאין	עֹוד.	ִּבי	ִנְׁשַּבְעִּתי	ָיָצא	ִמִּפי	ְצָדָקה	ָּדָבר	ְוֹלא	ָיׁשּוב,	
ַבע	ָּכל	ָלׁשֹון"	)מ”ה	כב-כג(.	עליהם	לזקק	את	דעותיהם	ולהרים	 ִּכי	ִלי	ִּתְכַרע	ָּכל	ֶּבֶרְך	ִּתּׁשָ

את	אמונתם	אל	תפיסת	הייחוד.

ורוחני	 מוסרי	 מופת	 יהיו	 והגולים	 קודש,	 לשליחות	 להפוך	 יכולה	 בבבל	 הגלות	
לשכניהם.	כך	יניעו	תנועה	של	תשובה,	שתגרוף	רבים	מעמי	הארץ,	גם	סריסים	ובעלי	
דתם	 את	 עזבו	 וקיצוני,	 דרמטי	 רוחני	 מסע	 עשו	 אלה	 גרים	 יתגיירו.	 ממלכתי	 תפקיד	
וחזרו	בתשובה	והם	ראויים	לכל	שבח.	יש	לקבל	אותם	באהבה,	למדוד	כל	אחד	לפי	מה	

שהוא,	בלי	קשר	למוצאו	ולעברו,	ולהשוות	את	מעמדם	לזה	של	ישראל.	

הגר	רוצה	להתמזג	באופן	מלא	בתוך	ישראל,	יותר	מאשר	זכויותיו	הכלכליות,	חשוב	לו	
מעמדו	הרוחני36.	

והנה	באה	בשורת	הגאולה,	עם	ישראל	מתכונן	לצאת	בדרך	אל	ארצו,	והגרים	שואלים	

		עקילס	הגר	נכנס	אצל	ר'	אליעזר	אמר	לו:	הרי	כל	שבחו	שלגר	שנ'	ואוהב	גר	לתת	לו	לחם	ושמלה	 	36
)דברים	י'	יח(?	]כמה	טווסין	וכמה	פסיונין	אית	לי	ואפילו	עבדי	לא	משגיחין	עליהון[?	אמר	לו:	וכי	
קלה	היא	בעיניך	דבר	שנתחבט	בו	זקן:	ונתן	לי	לחם	לאכל	וגו'	ובא	והושיטה	לו	בקנה.	נכנס	אצל	
ר'	יהושע	התחיל	מנחמו	בדברים:	לחם	זו	התורה,	שנאמר,	לכו	לחמו	בלחמי	)משלי	ט'	ה(,	שמלה	
זו	טלית,	זכה	אדם	לתורה	זכה	למצוה.	ולא	עוד	אלא	שמשיאין	מבנותיהן	לכהונה	והיו	בני	בניהם	
מקריבים	עולות	על	גבי	המזבח.	לחם	זו	לחם	הפנים,	שמלה	אילו	בגדי	כהונה,	הרי	במקדש,	בגבולין	
מנין,	לחם	זו	חלה,	שמלה	זו	ראשית	הגז.	בראשית	רבה	)תיאודור-אלבק(	ע'.	ובקהלת	רבה	ז'	א	ח:	
ובגד	זה	הכבוד	שנאמר	)משלי	ח'(	בי	מלכים	ימלוכו...	 זו	התורה...	 התחיל	מפייסו	בדברים,	לחם	
טובה	היא	האריכה	שהאריך	רבי	יהושע	עם	עקילס	הגר	מהקפדה	שהקפיד	בו	רבי	אליעזר,	שאילולי	

כן	חזר	לסורו.

רוצה	לבטא	את	אהבתו	לגר,	אבל	לחם	ושמלה	הם	באמת	צרכים	בסיסיים	מינימאליים,	 הכתוב	 	
האם	די	בהם?	האם	לא	צריך	להוסיף	גם	טווס	אחד	או	פסיון	אחד?	האם	נתינת	לחם	ושמלה	בלבד	
אינה	מורה	שרצוננו	לשמר	את	נחיתותם?	וכל	הדברים	על	אהבת	הזולת	ועזרה	לו,	היא	מן	השפה	

ולחוץ?

עיניים	 לו	 שיש	 וקובע	 בעקילס	 גוער	 אליעזר	 ר'	 החינוכית.	 בגישתם	 נחלקו	 יהושע	 ור'	 אליעזר	 ר'	 	
גדולות,	יש	להדגיש	את	הנורמה	המוסרית	של	הסתפקות	במועט,	שהרי	גם	יעקב	ביקש	לעצמו	רק	

לחם	לאכול	ובגד	ללבוש.	

ר'	יהושע	הבין	לנפשו	של	עקילס,	אין	טעם	לגעור	בו,	אלא	להבין	את	דבריו	אחרת,	לא	מיעוט	הכמות	 	
החומרית	הפריע	לעקילס,	אלא	המסר	העולה	שלא	מקרבים	פה	את	הגר	בשתי	ידיים.	ר'	יהושע	
מציע	לא	לחפש	עוד	יתרונות	חומריים,	אין	קונים	את	הגר	בכסף,	אלא	יש	להמשיך	את	הדברים	
תורה,	 זו	 לחם	 יותר.	 גדולות	 שאיפות	 לפניו	 לפתוח	 יש	 עמוק,	 רוחני	 לתוכן	 אותם	 ולהפוך	 הלאה	
זו	המצווה.	וגם	בזה	אין	להסתפק	אלא	יש	להגדיל	את	המאוויים,	מדוע	לא	ירצה	האדם	 ושמלה	
להגיע	לשיא	המדרגות	ולהיות	כהן	גדול.	ואם	מן	הנמנעות	שהוא	עצמו	יהיה	כזה,	התורה	סללה	את	

הדרך	לזרעו.					

אם	יהיה	להם	חלק	בארץ,	או	יושארו	בבבל?	לכן	באה	ההבטחה	לשתף	אותם	בעבודת	
ה’.	הם	לא	יהיו	כהנים	בהיכל,	אבל	יוכלו	לשמש	ככוח	עזר	כמו	הלוויים37.

חשש	זה	ליווה	את	יתרו	כאשר	בא	אל	משה.	משה	הציע	לו	לבוא	עם	ישראל,	אך	יתרו	
לא	נעתר	עד	שהבטיח	לו	משה	שותפות	שלמה:	ַוֹּיאֶמר	מֶׁשה	ְלֹחָבב	ֶּבן	ְרעּוֵאל	ַהִּמְדָיִני	
ְוֵהַטְבנּו	 ֹחֵתן	מֶׁשה:	ֹנְסִעים	ֲאַנְחנּו	ֶאל	ַהָּמקֹום	ֲאֶׁשר	ָאַמר	ה’	ֹאתֹו	ֶאֵּתן	ָלֶכם.	ְלָכה	ִאָּתנּו	
ָלְך	ִּכי	ה’	ִּדֶּבר	טֹוב	ַעל	ִיְׂשָרֵאל.	ַוֹּיאֶמר	ֵאָליו:	ֹלא	ֵאֵלְך	ִּכי	ִאם	ֶאל	ַאְרִצי	ְוֶאל	מֹוַלְדִּתי	ֵאֵלְך.	
ַוֹּיאֶמר:	ַאל	ָנא	ַּתֲעֹזב	ֹאָתנּו	ִּכי	ַעל	ֵּכן	ָיַדְעָּת	ֲחֹנֵתנּו	ַּבִּמְדָּבר	ְוָהִייָת	ָּלנּו	ְלֵעיָנִים.	ְוָהָיה	ִּכי	ֵתֵלְך	

ִעָּמנּו	ְוָהָיה	ַהּטֹוב	ַההּוא	ֲאֶׁשר	ֵייִטיב	ה’	ִעָּמנּו	ְוֵהַטְבנּו	ָלְך38.	

חכמים	סיכמו	את	דברי	ישעיהו	המשווים	את	הגר	לישראל:	

עבדים,	 ישראל	 בני	 נקראו	 כישראל.	 מכנן	 הוא	 מקום	 שבכל	 הגרים,	 “חביבין	
שנאמר:	כי	לי	בני	ישראל	עבדים39,	ונקראו	גרים	עבדים,	שנאמר:	לאהבה	את	
שם	ה’	להיות	לו	לעבדים	)נ”ו	ו(.	נקראו	ישראל	משרתים,	שנאמר:	ואתם	כהני	
ה’	תקראו	משרתי	אלהינו	יאמר	לכם	)ס”א	ו(,	ונקראו	הגרים	משרתים,	שנאמר:	

ובני	הנכר	הנלוים	על	ה’	לשרתו	)נ”ו	ו(...”40

עצמה	 ומשדר	 חזק	 כאשר	העם	 לאומית,	 הזאת	אפשרית	בשעת	שיא	 הגדולה	 הרוח	
ועולי	 והשיתוף,	 הפתיחות	 נעלמו	 הארץ,	 אל	 הגולה	 שבי	 הגיעו	 כאשר	 אך	 וגדלות,	
הגולה	דחו	את	השומרונים:	“ֹלא	ָלֶכם	ָוָלנּו	ִלְבנֹות	ַּבִית	ֵלאֹלֵהינּו,	ִּכי	ֲאַנְחנּו	ַיַחד	ִנְבֶנה	ַלה’	
ֱאֹלֵהי	ִיְׂשָרֵאל	ַּכֲאֶׁשר	ִצָּונּו	ַהֶּמֶלְך	ּכֹוֶרׁש	ֶמֶלְך	ָּפָרס"41.	עם	ישראל	הסתגר,	וה”ַיַחד”	קיבל	

ָעֶליָך	 "ְוִיָּלוּו	 כאמור:	 במקדש,	 המשרתים	 ללוויים	 דומים	 )ו(,	 ְלָׁשְרתֹו"  ה'	 ַעל	 ַהִּנְלִוים	 ַהֵּנָכר	 "ְבֵני	 	 	37
ִויָׁשֲרתּוָך"	)במדבר	י"ח	ב.השווה	דברים	י"ז	יב;	י"ח	ז;	ירמיהו	ל"ג	כא-כב;	יחזקאל	מ'	מו	ועוד(.	"ָּבֵעת	
ַהִהוא	ִהְבִּדיל	ה'	ֶאת	ֵׁשֶבט	ַהֵּלִוי	ָלֵׂשאת	ֶאת	ֲארֹון	ְּבִרית	ה'	ַלֲעֹמד	ִלְפֵני	ה'	ְלָׁשְרתֹו	ּוְלָבֵרְך	ִּבְׁשמֹו"	)דברים	

י'	ח(.	וכפי	שהיו	בעבר	הגבעונים	ועבדי	שלמה.
	במדבר	י'	כט-לב.	"וכי	מה	טובה	הטיבו	לו?	אמרו:	כשהיו	ישראל	מחלקים	את	הארץ	הניחו	דושנה	 	38
יטול	 יריחו	חמש	מאות	אמה	על	חמש	מאות	אמה.	א"ל:	כל	מי	שיבנה	בית	הבחירה	בחלקו	 של	
דושנה	של	יריחו.	נתנוהו	ליונדב	בן	רכב	חלק	בראש,	והיו	אוכלים	אותו	ארבע	מאות	שנה	וארבעים	

שנה"	ספרי	בהעלותך.

"הניחו	את	המקום	שהיה	יותר	דשן	ליתן	לו.	ואם	תאמר,	מה	הטובה	הגדולה	הזאת,	שהיא	חמש	 	
מאות	אמה	על	חמש	מאות	אמה?	אין	זה	קושיא,	כי	אחר	שהיה	לו	המקום	שהוא	תמורת	המקום	
הנכבד,	יורה	חשיבות	המקום	על	מעלת	העומד	בו	)כי	המקום	מורה	על	מעלת	העומד	בו.	לכך	קראו	
רז"ל	המעלה	בשם	'מקום',	באמרם	כתובות	ק"ג	ב:	'ממלא	מקום	אבותיו',	שתראה	כי	המקום	מורה	
על	מעלת	הדבר(.	וכאשר	נתנו	לנחלתו	המקום	שהוא	תמורת	המקום	המקדש,	מורה	על	מעלתו	של	
היושב	בו.	ומפני	שהמקום	יורה	על	מעלת	העומד	בו,	ימשך	אחר	זה	כמה	מעלות	וכמה	ברכות,	לפי	

מקום	מעלתו	וחשיבותו"	מהר"ל,	גור	אריה	שם.
	ויקרא	כ"ה	נה. 	39

	מכילתא	דרבי	ישמעאל	משפטים,	מסכתא	דנזיקין	י"ח. 	40
	עזרא	ד'	ג,	ט'	א,	והשווה	נחמיה	ט'	ב. 	41
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משמעות	מייחדת	ומפלגת42.	

אלא	 וכול,	 מכל	 הגרים	 דחיית	 או	 האוניברסאלי,	 החזון	 של	 עקרונית	 דחייה	 זו	 אין	
ירידה	אל	קרקע	המעשה,	הוראת	שעה	ותגובה	זהירה	למציאות	העכשווית.	רק	חלק	
מן	הגולים	שבו	והם	מצאו	בארץ	את	השומרונים	וצרי	יהודה.	אלה	לא	היו	גרי	אמת,	
או	 לו,	 כדי	להפריע	 הייתה	לשם	שמים,	אלא	 לא	 בבניין	המקדש	 בקשתם	להשתתף	

להשתלט	ולקבוע	בעלות	עליו.	על	כן	התחייבה	המסקנה	להיזהר	ולהתרחק	מהם.

הולך	 ונבנה,	 הולך	 אלא	 מאליו,	 מובן	 אינו	 הזה	 העולמי	 החזון	 ישעיהו	 בנחמות	 גם	
ומתפתח.	בתחילה	התקיים	עם	האומות	שיח	טעון	ולעומתי,	נערך	משפט	עם	העמים43,	
לעגו	להם	וביקשו	מהם	לפרוש	את	טענותיהם	וראיותיהם44.	במקביל	חזה	כבר	הנביא	
את	נהירת	העמים	אל	הר	ציון,	ואת	בקשת	המשפט	והשלום	העולמי	)ב’	א-ה(.	בשלב	
ַבע	ָּכל	ָלׁשֹון	 ראשון	מדובר	בתיקון	אישי	של	כל	גוי	בכל	מקום:	ִּכי	ִלי	ִּתְכַרע	ָּכל	ֶּבֶרְך	ִּתּׁשָ
)מ”ה	כג(.	ישעיהו	מדבר	בשפה	אוניברסאלית,	הוא	משתמש	בשני	השמות:	“ֲאִני	ֵאל”,	
שהוא	שם	אוניברסאלי,	וגם	בנוסח	הישראלי:	“ֲאִני	ה’”45.	הוא	מביא	הוכחות	לגדולת	
הבורא	מן	הבריאה,	מן	המציאות	הקוסמית,	ומן	ההיסטוריה	העולמית.	המקדש	נפתח	

לכל	העמים,	בהתאם	לתפיסה:	ִּכי	ֵביִתי	ֵּבית	ְּתִפָּלה	ִיָּקֵרא	ְלָכל	ָהַעִּמים	)ז(.	

האומות	 אל	 הפתיחות	 אליהם.	 יצטרפו	 אלא	 ישראל	 במקום	 יבואו	 לא	 האומות	 גרי	
כרוכה	בגאולה	הלאומית,	וקריאת	שם	ה’	על	ישראל:	ֲאֹדָני	ה’	ְמַקֵּבץ	ִנְדֵחי	ִיְׂשָרֵאל	)ח(.	
תפקיד	ישראל	להביא	את	האור	לגויים,	ואלה	יתקרבו	אל	הבורא	באמצעות	ישראל	
ובית	מקדשם46.	יש	כאן	שתי	זרועות	של	מהלך	אחד,	המחבר	את	הייעוד	הלאומי	אל	

	כמו	בכיתות	ים	המלח,	ראה	דברי	הימים-א	י"ב	יח. 	42
ההתרחשויות	 את	 מראש	 לחזות	 יוכלים	 אינם	 העמים	 אלוהי	 אלוהיהם.	 עם	 גם	 הוא	 העימות	 	43
ההיסטורית	העתידות	לבוא,	ועל	כן	אין	בהם	ממש.	הם	פסילים	אילמים,	ואילו	ה'	בורא	הכל	)מ'	
כו(,	אין	לו	דמות	הגוף	)מ'	יח,	כה	ועוד(.	על	כן	מסקנת	המשפט	ברורה:	"ְלָפַני	ֹלא	נֹוַצר	ֵאל	ְוַאֲחַרי	ֹלא	

ִיְהֶיה"	)מ"ג	י(,	ֲאִני	ֵאל	ְוֵאין	עֹוד	)מ"ה	כב(.
	מ"א	א	ואילך,	כא	ואילך,	ועוד. 	44

	כינוי	שמופיע	בתורה	שמונים	פעם. 	45
לעיל	חזה	ישעיהו	את	הסתפחות	הגרים	לישראל:	ְוִנְלָוה	ַהֵּגר	ֲעֵליֶהם	ְוִנְסְּפחּו	ַעל	ֵּבית	ַיֲעֹקב	)י"ד	א(,	 	46
אלא	שחכמים	נחלקו	בשאלה	אם	זה	צעד	מבורך	או	צעד	מוטעה,	ראה	הרחבת	הדברים	שם.	אמונה	
נשגבה	זו	שגאולת	ישראל	היא	גאולה	לא	רק	להם	אלא	לעולם	כולו,	עדיין	רחוקה	מלב	העם,	וצריך	
ווייס:	 מאיר	 הד"ר	 לי	 "סיפר	 עגנון:	 של	 בסיפורו	 כך	 על	 עדות	 בתודעתו.	 ולהטמיעה	 לו	 להנחילה	
כשהיה	הרמן	כהן	בפולין	התפלל	בליל	יום	הכיפורים	בבית	תפילה	של	חסידים.	כשהגיעו	לפסוקי	
'כי	ביתי	בית	תפילה	יקרא	לכל	העמים'	 'שמע	קולנו'	הייתה	התעוררות	גדולה.	וכשהגיעו	לפסוק	
אמר	שליח	ציבור	את	הפסוק	בקול	בכייה.	הרהר	הרמן	כהן	בלבו,	כמה	חש	ומרגיש	יהודי	פולני	זה	
בחזון	הגדול	שחזה	הנביא	על	העולם,	שכל	העמים	יכירו	וידעו	כי	עם	אחד	הם	וכולם	יתפללו	כאחד	
בבית	תפילה	אחד.	לאחר	התפילה	בא	לו	הרמן	כהן	אצל	בעל	התפילה	ובירכו,	ואמר	לו:	מפני	מה	
בכית	באותו	פסוק	'כי	ביתי	בית	תפילה	יקרא	לכל	העמים'?	אמר	לו:	היאך	לא	אבכה	שבית	קדשנו	

ותפארתנו	יתמלא	גויים"	)ש"י	עגנון	תכריך	של	סיפורים,	עמ'	173(.

המסר	האוניברסאלי	הכללי:	ֲאִני	ה’	ְקָראִתיָך	ְבֶצֶדק	ְוַאְחֵזק	ְּבָיֶדָך	ְוֶאָּצְרָך	ְוֶאֶּתְנָך	ִלְבִרית	
ָעם	ְלאֹור	ּגֹוִים	)מ"ב	ו,	מ”ט	ו(.	

תשובה	וגאולה	מי	קודם?.	5
א.	שאלה	גדולה	נשארת	פתוחה	בפרשיות	אלה:	ִּדְרׁשּו	ה’	ְּבִהָּמְצאֹו	ְקָרֻאהּו	ִּבְהיֹותֹו	ָקרֹוב	
)נ”ה	ו(.	מה	כוונת	הכתוב,	האם	צריך	לדרוש	את	ה’	ועל	ידי	זה	הוא	יתקרב.	או	שהוא	
כבר	התקרב	ולכן	צריך	לדרוש	אותו.	שאלה	החוזרת	שוב	ושוב:	האם	התשובה	קודמת	

לגאולה	או	באה	בעקבותיה47? 

“מאמר	ישעיהו	יראה	מתחלה	שהוא	סותר	גזרות	משה	רבינו	ע”ה.	כי	הנה	משה	
אמר:	ובקשתם	משם	את	ה’	אלהיך	ומצאת	כי	תדרשנו	בכל	לבבך	ובכל	נפשך48.	
ה’	 ִּדְרׁשּו	 אמר:	 ישעיהו	 והנה	 למציאה.	 שתקדם	 תחוייב	 שהדרישה	 שיראה	
ְּבִהָּמְצאֹו	ְקָרֻאהּו	ִּבְהיֹותֹו	ָקרֹוב.	שסידר	הדרישה	אחר	המציאה.	גם	משה	אמר:	
אשר	לו	אלהים	קרובים	אליו	כה’	אלהינו	בכל	קראנו	אליו,	והוא	אמר:	קראוהו	

בהיתו	קרוב”49.

בהמשך	מרחיב	הכתוב	את	הדברים:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ִׁשְמרּו	ִמְׁשָּפט	ַוֲעׂשּו	ְצָדָקה	ִּכי	ְקרֹוָבה	
את	 להביא	 כדי	 משפט	 לשמור	 צריך	 האם	 א(.	 )נ”ו	 ְלִהָּגלֹות	 ְוִצְדָקִתי	 ָלבֹוא	 ְיׁשּוָעִתי	
הישועה,	או	מאחר	והישועה	כבר	התקרבה	צריך	להתכונן	אליה	ולשמור	משפט	וצדקה.

“א”ר	נתן:	גדולה	תשובה	שמקרבת	את	הגאולה,	שנאמר:	שמרו	משפט	ועשו	
צדקה	כי	קרובה	ישועתי	לבא	וצדקתי	להגלות.	רבי	אלעזר	אמר:	שהיא	סמוכה	

לגאולה,	שנאמר:	ובא	לציון	גואל	ולשבי	פשע	ביעקב	נאם	ה’”50.	

כולם	מודים	שהגאולה	כרוכה	בתשובה,	השאלה	היא	אם	היא	‘מקרבת’	אותה,	כלומר,	
היא	קודמת	לה	ומניעה	אותה,	או	שהיא	‘סמוכה	לגאולה’,	היינו,	שהתשובה	היא	תוצאת	

הגאולה.	

בסופה	של	קבוצת	הנבואות	הללו	מבשר	הנביא:	ּוָבא	ְלִצּיֹון	ּגֹוֵאל	ּוְלָׁשֵבי	ֶפַׁשע	ְּבַיֲעֹקב	
)נ"ט	כ(.	פסוק	שאנו	אומרים	כל	יום	בתפילה.	כיצד	צריך	להבין	אותו,	מימין	לשמאל	
או	משמאל	לימין?	האם	הנביא	הקדים	את	הגאולה	באופן	מכוון:	ּוָבא	ְלִצּיֹון	ּגֹוֵאל,	לפני	
ְּבַיֲעֹקב.	ורצה	לומר,	שקודם	תבוא	הגאולה	ורק	אחר	כך	יעשו	 התשובה:	ּוְלָׁשֵבי	ֶפַׁשע	
ישראל	תשובה.	או	שסדר	הדברים	בכתוב	שונה	למען	יפי	המליצה,	והגואל	יבוא	לציון	
ְלִצּיֹון	ּגֹוֵאל’,	מקדים	את	הגאולה	 ‘ּוָבא	 כאשר	יהיו	שבי	פשע	ביעקב.	ר’	אלעזר	הכריע	

	ראה	לעיל	'הגאולה	קודמת'. 	47
	דברים	ד'. 	48

	עקידת	יצחק	ק'. 	49
	יומא	פ"ו. 	50



256257

	פרק	נ"ו ה.	גאולה	ותוכחה

לתשובה.

המתחילה	 נוראה	 תוכחה	 זו	 נ”ט.	 בפרק	 הפסוקים	 הקשר	 ידי	 על	 מתחזקת	 זו	 הבנה	
מֹוַע.	ִּכי	 בעיכוב	הגאולה	מפני	החטא:	ֵהן	ֹלא	ָקְצָרה	ַיד	ה’	ֵמהֹוִׁשיַע	ְוֹלא	ָכְבָדה	ָאְזנֹו	ִמּׁשְ
מֹוַע	 ִאם	ֲעֹוֹנֵתיֶכם	ָהיּו	ַמְבִּדִלים	ֵּביֵנֶכם	ְלֵבין	ֱאֹלֵהיֶכם	ְוַחֹּטאוֵתיֶכם	ִהְסִּתירּו	ָפִנים	ִמֶּכם	ִמּׁשְ

)א-ב(.	הגאולה	הייתה	באה,	אך	העוונות	מפריעים.	צריך	להסירם	כדי	שהיא	תבוא.

בהמשך	מפורט	החטא	המוסרי	החברתי,	רצח,	שקר,	חמס	ושפיכות	דמים.	אז	מתחיל	
יֵגנּו	 ַתּׂשִ ְוֹלא	 ִמֶּמּנּו	 ִמְׁשָּפט	 ָרַחק	 ֵּכן	 ַעל	 נענש:	 ומבין	שבגינו	 העם	לדבר,	מכיר	בחטאו	

ְצָדָקה	ְנַקֶּוה	ָלאֹור	ְוִהֵּנה	ֹחֶׁשְך	ִלְנֹגהֹות	ַּבֲאֵפלֹות	ְנַהֵּלְך	)ט(.

עדיין	אין	זו	חזרה	בתשובה	ותיקון	ממשי,	אבל	קיימת	הכרה	בחטא.	מצב	זה	רע	בעיני	
ה’:	ַוַּיְרא	ה’	ַוֵּיַרע	ְּבֵעיָניו	ִּכי	ֵאין	ִמְׁשָּפט	)טו(,	ואף	על	פי	כן	הגאולה	באה.	לא	בגלל	צדקת	
העם,	אלא	בצדקת	ה’	ולמען	שמו,	כי	אין	ברירה	ואין	מי	שיעשה	זאת	מלבדו	)טז-יט(.	

הגאולה	באה	אפוא	לפני	מימוש	התשובה.

לכך	מצטרף	גורם	אחד	נוסף	-	הברית:	ַוֲאִני	ֹזאת	ְּבִריִתי	אֹוָתם	ָאַמר	ה’	רּוִחי	ֲאֶׁשר	ָעֶליָך	
ּוְדָבַרי	ֲאֶׁשר	ַׂשְמִּתי	ְּבִפיָך	ֹלא	ָימּוׁשּו	ִמִּפיָך	ּוִמִּפי	ַזְרֲעָך	ּוִמִּפי	ֶזַרע	ַזְרֲעָך	ָאַמר	ה’	ֵמַעָּתה	ְוַעד	
ודברו	לא	 ה’	 ורוח	 )כא(.	ההבטחה	האלוהית,	הברית,	הן	שיביאו	את	התשובה,	 עֹוָלם	

ימושו	מפי	העם:	

“כל	הנביאים	כולן	צוו	על	התשובה,	ואין	ישראל	נגאלין	נגאלין	אלא	בתשובה.	
הן	 ומיד	 גלותן,	 בסוף	 תשובה	 לעשות	 ישראל	 שסוף	 תורה	 הבטיחה	 וכבר	

נגאלין”51.	

הדיון	בשאלת	הגאולה	והתשובה	אינו	נוגע	רק	למשמעותם	של	פסוקים	בודדים,	אלא	
הוא	הנושא	המרכזי	של	חטיבה	זו	)נ”ה-ס”ו(.	כולה	עומדת	בסימן	ההתניה.	היא	מעלה	
את	החטא	המוסרי	והדתי	בתוכחות	הקשות	)נ”ז	ונ”ט(.	ודורשת	תשובה	עליהם:	ִּדְרׁשּו	
ה’	ְּבִהָּמְצאֹו,	ְוָאַמר	ֹסּלּו	ֹסּלּו	ַּפּנּו	ָדֶרְך	ָהִרימּו	ִמְכׁשֹול	ִמֶּדֶרְך	ַעמי.	כפי	שנקבע	בהפטרות	
התענית	)נ”ה	נ”ו(	ויום	הכיפורים	)נ”ז	נ”ח(,		טבעי	שיש	בה	ביטויים	ברורים	של	התניה:

ְוַהחֹוֶסה	ִבי	ִיְנַחל	ֶאֶרץ	ְוִייַרׁש	ַהר	ָקְדִׁשי	)נ”ז	יג(.

ָאֶון	 ְוַדֶּבר	 ֶאְצַּבע	 ְׁשַלח	 ִמּתֹוְכָך	מֹוָטה	 ָּתִסיר	 ִאם	 ִהֵּנִני,	 ְוֹיאַמר	 ְּתַׁשַּוע	 ַיֲעֶנה	 ַוה’	 ִּתְקָרא	 ָאז	
)נ”ח	ט(.

ָּבת	ֹעֶנג	ִלְקדֹוׁש	ה’	ְמֻכָּבד	 ָּבת	ַרְגֶלָך	ֲעׂשֹות	ֲחָפֶציָך	ְּביֹום	ָקְדִׁשי	ְוָקָראָת	ַלּׁשַ ִאם	ָּתִׁשיב	ִמּׁשַ
ְוִכַּבְדּתֹו	ֵמֲעׂשֹות	ְּדָרֶכיָך	ִמְּמצֹוא	ֶחְפְצָך	ְוַדֵּבר	ָּדָבר.	ָאז	ִּתְתַעַּנג	ַעל	ה’	ְוִהְרַּכְבִּתיָך	ַעל	ָּבֳמֵתי	

ָאֶרץ	ְוַהֲאַכְלִּתיָך	ַנֲחַלת	ַיֲעֹקב	ָאִביָך	ִּכי	ִּפי	ה’	ִּדֵּבר	)נ”ח	יד(.

	הרמב"ם	תשובה	ז'	ה'. 	51

לעומת	זאת,	החטיבה	הראשונה	של	נחמות	ישעיהו	)מ’-נ”ד(	כמעט	ולא	הזכירה	את	
החטא,	והגאולה	מופיעה	בה	כהכרח	גמור	ובלתי	מותנה,	גאולה	לפני	תשובה52.	

ָמִחיִתי	ָכָעב	ְּפָׁשֶעיָך	ְוֶכָעָנן	ַחֹּטאוֶתיָך	ׁשּוָבה	ֵאַלי	ִּכי	ְגַאְלִּתיָך	)מ”ד	כב(.

ִּכי	ֹכה	ָאַמר	ה’	ִחָּנם	ִנְמַּכְרֶּתם	ְוֹלא	ְבֶכֶסף	ִּתָּגֵאלּו	)נ”ב	ג(.

בבסיס	השאלה	עומדת	תפיסת	העולם	של	‘שכר	ועונש’,	ועל	כן	ללא	תשובה	לא	תבוא	
גאולה.	אולם	תפיסה	זו	אינה	הולמת	את	גודל	העניין.	זו	יומרה	אנושית	יתירה	לתלות	
את	הדברים	זה	בזה.	הגאולה	כה	גבוהה	ונשגבה	מעולמנו,	שאין	בכוחו	של	שום	מעשה	
חלק	 הן	 שהסתירות	 מופלא,	 כה	 הוא	 הגאולה	 סוד	 להביאה.	 תשובה,	 לא	 גם	 אנושי,	
ממנו.	על	כן	בטלה	כל	סתירה	בעניין	קדימת	התשובה	לגאולה.	הגאולה	תבוא	בחסדי	
שמים	בלבד,	אלא	ש’חסד’	זה	כה	גדול,	שהוא	נותן	מקום	גם	ל’דין’,	לאדם	להשתתף	

בתהליך,	ולזכות	באשליה	שתרם	לו	במעשיו.		

“אין	בן	דוד	בא	עד	שיתייאשו	מן	הגאולה”,	שנאמר:	“ואפס	עצור	ועזוב”,	כביכול	
אין	סומך	ואין	עוזר	לישראל.	וכן	אחר	כך	האריכו	בזה	שאין	לצפות	לשום	קץ	
שבעולם,	שרוצים	לרמז	באיזה	פסוק,	כמו	שכתוב	שם:	“תניא	רבי	נתן	אומר:	
מקרא	זה	נוקב	ויורד	עד	התהום:	“כי	עוד	חזון	למועד	ויפיח	לקץ	ולא	יכזב	אם	
יתמהמה	חכה	לו	כי	בוא	יבוא	לא	יאחר”.	והנה	אלו	המימרות	קשה	להבין	ונראין	
לכאורה	כסותרין	זה	את	זה.	כי	איך	שייך	לייאש	עצמו	מן	הגאולה	חס	ושלום?	

הלא	צריכין	לחכות	בכל	יום	שיבוא	וכמו	שאמר	שם:	“אם	יתמהמה	חכה	לו”?

“העיקר	הוא	פשיטות	ותמימות	להאמין	שבוודאי	בוא	יבוא	לא	יאחר,	אך	אסור	
זאת.	כמו	שטעו	הרבה	על	 לחכות	לשום	קץ,	לומר	שמן	הראוי	שיבוא	בשנה	
כי	 בזה,	 וקלקלו	הרבה	 יהיה	הקץ,	 זאת	 זאת,	שנת	ת”ר,	שאמרו	שבשנה	 שנה	

גרמו	כמה	כפירות	וחילול	השם	כידוע.	

כי	קץ	הגאולה	נמשך	מבחינת	דרכי	ה’	שהם	בחינת	משפט	וצדקה	שאי	אפשר	
להבין	כלל,	כי	הגאולה	תהיה	רק	בצדקה	וחסד	חנם	לבד	כמו	שכתוב:	“למעני	
למעני	אעשה”.	אך	אף	על	פי	כן	יהיה	בבחינת	משפט.	וזה	בחינת	מימרא	הנ”ל:	
אין	 היינו	שיבינו	שלפי	מעשיהם	 מן	הגאולה”,	 עד	שיתייאשו	 בא	 דוד	 בן	 “אין	

תקווה	חס	ושלום.

כי	בוודאי	עיקר	הגאולה	תבוא	רק	על	ידי	תשובה	ומעשים	טובים,	כמו	שכתוב:	
בחסד	 רק	 הכל	 יהיה	 כן	 פי	 על	 אף	 אך	 ביעקב”.	 פשע	 ולשבי	 גואל	 לציון	 “ובא	
ובצדקה.	כי	התשובה	של	שבי	פשע,	לא	יהיה	בה	כוח	להביא	הגאולה,	רק	השם	

הנחמות	 שבתוך	 הקיטוב	 את	 מרכך	 י"ד(	 בראשית	 )אגדת	 המדרש	 כיצד	 עבדי'	 'יעקב	 לעיל	 ראה	 	 	52
ומציע	לא	להתייחס	אל	התוכחה	כפשוטה.	העיקר	הוא	דווקא	הקשר	הקרוב	שבין	הקדוש	ברוך	הוא	

לישראל.
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יתברך	בחסדו	וצדקתו	יקרב	הגאולה	למענו.	אך	מחמת	שאי	אפשר	להמשיך	
הצדקה	וחסד,	כי	אם	על	ידי	בחינת	משפט,	על	כן	ההכרח	להמתין	עד	שיעשו	
ויקוים	 יוכל	בנפלאותיו	להלביש	הצדקה	במשפט.	 זה	 ידי	 קצת	תשובה,	שעל	

“ציון	במשפט	תפדה”,	על	ידי	“ושביה	בצדקה”53.	

תבוא	 היא	 כן	 פי	 על	 ואף	 תמיד,	 הגאולה	 זמן	 אמת:	 צדדיהן	 ושני	 קיימות,	 הסתירות	
תבוא	 היא	 יתייאשו.	 כאשר	 רק	 תבוא	 היא	 אבל	 לגאולה,	 לחכות	 צריך	 בהפתעה.	
בחסד	גמור	ללא	תלות	במעשינו,	אבל	תבוא	רק	במשפט	על	ידי	התשובה	והמעשים	
הטובים.	על	כן	נעשה	את	הטוב	אך	לא	נצפה	לגמול.	כי	“אין	בן	דוד	בא	עד	שיתייאשו	
מן	הגאולה”,	כלומר,	לא	שיתייאשו	לגמרי	ממנה,	חלילה,	אלא	שנתייאש	מגאולה	על	
פי	דין,	כי	נבין	שהגאולה	כה	נשגבה	שלא	תבוא	בזכותנו.	תשובתנו	תעורר	את	צדקתו	
יתברך	וחסדו,	שילביש	את	חסדו	במשפט.	לפיכך	לעולם	לא	נתגאה,	כי	אין	אנו	ראויים,	

אבל	גם	לעולם	לא	נתייאש,	ונמתין	לישועה	בלי	לדחוק	את	הקץ.

ג(	ֹצָפיו	ִעְוִרים	ֻּכָּלם

ַהְּכָלִבים	ַעֵּזי	ֶנֶפׁש	.	

ם  ּלָ ּכֻ ִעְוִרים  )י( צָֹפו \}צָֹפיו\{  ָּיַער:  ּבַ ל ַחְיתֹו  ּכָ ָדי ֵאָתיּו ֶלֱאכֹל  ׂשָ ּכֹל ַחְיתֹו  )ט( 

ִמים לֹא יּוְכלּו ִלְנּבַֹח הִֹזים ׁשְֹכִבים אֲֹהֵבי ָלנּום: )יא(  ָלִבים ִאּלְ ם ּכְ ּלָ לֹא ָיָדעּו ּכֻ

ם  ם ְלַדְרּכָ ּלָ ה רִֹעים לֹא ָיְדעּו ָהִבין ּכֻ ְבָעה ְוֵהּמָ ָלִבים ַעֵּזי ֶנֶפׁש לֹא ָיְדעּו ׂשָ ְוַהּכְ

יֹום  ָכֶזה  ְוָהָיה  ָכר  ׁשֵ ָאה  ְוִנְסּבְ ַיִין  ֶאְקָחה  ֵאָתיּו  )יב(  ֵצהּו:  ִמּקָ ְלִבְצעֹו  ִאיׁש  נּו  ּפָ

דֹול ֶיֶתר ְמאֹד:  ָמָחר ּגָ

נ”ו	ט-נ”ז	ב:	קול	קורא	לחיות,	אויבי	ישראל,	לבוא	מן	היער	ולטרוף	את	הצאן	שהופקר.	
חזות	קשה	לישראל	ותוכחה	קשה	להנהגה.	הרועים	והכלבים	זנחו	את	העדר,	ובמקום	
לשמור	ולגונן	עליו,	הם	עסוקים	בבצעם	ושקועים	בשכרותם,	ואינם	רואים	את	האסון	

ההולך	ומתרגש	לבוא.	

הכלבים	נחשבו	כחיה	רעה	ומאוסה,	עזותם	היא	ביטוי	של	תאוותנות	חומרית	ומינית54.	

	על	פי	ר'	נתן,	לקוטי	הלכות	חו"מ,	מתנה	ה.	מתנת	שכיב	מרע	א'	סעיף	ל"ג. 	53

	ֹלא	ָתִביא	ֶאְתַנן	זֹוָנה	ּוְמִחיר	ֶּכֶלב	ֵּבית	ה'	ֱאֹלֶהיָך	)דברים	כ"ג	יט(. 	54

העם	 מנהיגי	 והשוואת	 ְיִחיָדִתי55.	 ֶּכֶלב	 ִמַּיד	 ַנְפִׁשי	 ֵמֶחֶרב	 ַהִּציָלה	 לכלב:	 נמשל	 האויב	
לכלבים	הללו,	היא	ביטוי	גנאי	חריף	מאד.	

הכלבים	ביסודם	הם	עזי	נפש,	אך	גם	כנועים	וכורעים	בצייתנות	ונאמנות.	כלב	מאולף	
לטובה	מכוון	את	עזותו	נגד	האויב	החיצוני,	ואת	נאמנותו	ואילמותו	כלפי	בעליו.	כך	

אפשר	להפיק	מן	העזות	הזאת	טובה	וברכה	והגנה	על	העדר.	

כאשר	נגאלו	ישראל	ממצרים,	נבהלו	הכלבים	מפניהם	ומפני	השכינה,	ראו	בהם	את	
אדוניהם	ונשתתקו,	ולא	חרצו	את	לשונם	לבני	ישראל,	על	כך	זכו	לפרס:	

“למה	לכלב?	אמר	הקדוש	ברוך	הוא:	חייבים	אתם	לכלבים.	שבשעה	שהרגתי	
בכורי	מצרים,	והיו	המצריים	יושבין	כל	הלילה	וקוברין	מתיהם,	והכלבים	נובחין	
להם,	ולישראל	אינן	נובחין,	שנא’:	ולכל	בני	ישראל	לא	יחרץ	כלב	לשונו,	לפיכך	

אתם	חייבים	לכלבים,	שנאמר	לכלב	תשליכון	אותו”56.

ומאחר	ושתי	האפשרויות	קיימות	צריך	למהר	ולאמץ	את	זהותו	הטובה:	

“הרואה	כלב	בחלום	ישכים	ויאמר:	ולכל	בני	ישראל	לא	יחרץ	כלב	לשונו,	קודם	
שיקדמנו	פסוק	אחר:	והכלבים	עזי	נפש”57.

‘בואו	 בוראו	בפרק	שירה	מופלא:	 כלפי	 זו	 נאמנות	 להביע	 זוכה	 והטוב,	 הנאמן	 הכלב	
נשתחוה	ונכרעה	נברכה	לפני	ה’	עושנו’58.

אך	כלב	רע	שאינו	מאולף	מסוכן	פעמיים.	בעזות	פניו	הוא	מפריע	ומאיים	על	בעליו,	
ובשעה	שצריך	יהיה	לפעול	לנוכח	פני	האויב	יאלם	דום	ויכרע.	על	כן	הכלבים	נאשמים	
ֹׁשְכִבים	 ֹהִזים	 ִלְנֹּבַח,	 יּוְכלּו	 ֹלא	 ִאְּלִמים	 ְּכָלִבים	 אחד:	 מצד	 הפוכים,	 מופעים	 בשני	 כאן	

ֹאֲהֵבי	ָלנּום,	ומן	הצד	האחר	גם:	הְּכָלִבים	ַעֵּזי	ֶנֶפׁש,	ֹלא	ָיְדעּו	ָׂשְבָעה.	

	תהילים	כ"ב	כא. 	55
	שמות	רבה	משפטים	ל"א	ט. 	56

	ברכות	נ"ו	ב. 	57
	"רבי	ישעיה	תלמידו	של	ר'	חנינא	בן	דוסא	היה	מתענה	שמונים	וחמש	תעניות,	אמר	)אולי	משום	 	58
ששמו	ישעיה,	הרבה	כל	כך	לחפש	דרך	שתיישב	את	המאמר	עם	הפסוק	בישעיה(:	כלבים	שכתוב	
בהם	'והכלבים	עזי	נפש',	יזכו	לומר	שירה	זו:	'בואו	נשתחוה	ונכרעה	נברכה	לפני	ה'	עושנו'?	נענה	
אותו	מלאך	מן	השמים,	ואמר:	ישעיה!	עד	מתי	אתה	מתענה	על	אותו	דבר,	גזירה	היא	מלפני	הקב"ה,	
שאתה	 בשביל	 אלא	 שבעולם.	 בריה	 לשום	 זה	 דבר	 גילה	 לא	 הנביא	 לחבקוק	 סודו	 שגילה	 מיום	
תלמידו	של	חכם	גדול,	לכך	זקקו	לי	מן	השמים	ושלחוני	אליך	ואמר,	כלבים	כתיב	בהן:	ולכל	בני	
ישראל	לא	יחרץ	כלב	לשונו.	ולא	עוד	אלא	שזכו	לעבד	עורות	מצואתן	לכתוב	בהן	ספר	תורה	תפילין	
ומזוזות	)ילקוט	שמעוני	בא(.	הקשר	לחבקוק	מופיע	כאן:	"לא	ברא	הקדוש	ברוך	הוא	את	העולם	
אלא	בשביל	שירה	וזמרה,	שנאמר:	הוד	והדר	לפניו	עוז	ותפארת	במקדשו	)תהלים	צ"ו	ו(.	הוד	והדר	
לפניו	בשמים,	ועוז	ותפארת	במקדשו	בארץ,	שמים	מכוסים	הודו	ותהילתו	מלאה	הארץ,	שנאמר	על	
ידי	הנביא	חבקוק:	כסה	שמים	הודו	ותהילתו	מלאה	הארץ	)ג'	ג(".	מדרש	אותיות	רבי	עקיבא	השלם	

נוסח	א	-	אות	א,	בתי	מדרשות	ח".
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מנהיגי	העם	מעלו	בתפקידם	ככלבים	רעים	כאלה.	תאוותנותם	עשתה	אותם	נהנתנים,	
ומשבאו	על	סיפוקם,	הפכו	אילמים	ואוהבי	נום.	אילמותם	מתגלה	כלפי	האויב	בשעת	
משבר,	נרפים	ואילמים.	הם	דואגים	רק	לעצמם:	ִאיׁש	ְלִבְצעֹו	ִמָּקֵצהּו,	במקום	לגונן	על	

העם	ולהתמסר	אליו.

“וכי	יש	כלב	אלם?	והלא	שנו	רבותינו	על	כלב	שהוא	פקח?	אלא	מה	טובו	של	
כלב	זה,	אדם	משליך	לו	פרוסה	וסוכר	את	פיו.	כך	היו	]צופי[	ישראל	פקחים	

חוזים	כנביאים,	אלא	שוכבים	אוהבי	לנום”59.

לשלול	 יש	 ונשכנית60,	 חצופה	 חיצונית,	 פנים’,	 ‘עזות	 וגנאי.	 לשלילה	 נדרשת	 העזות	
בתוקף,	ישראל	משתבחים	כביישנים.	אולם	מן	הצד	האחר	יש	לעזות	גם	פן	חיובי.	צריך	

בעבודת	ה’	‘עזות	דקדושה’,	עוז	פנימי61,	עוצמה	וחוזק:	

“תנא	משמיה	דרבי	מאיר:	מפני	מה	נתנה	תורה	לישראל?	מפני	שהן	עזין.	תנא	
הללו	 ראויין	 הוא:	 ברוך	 הקדוש	 אמר	 למו.	 דת	 אש	 מימינו	 ישמעאל:	 רבי	 דבי	
שתנתן	להם	דת	אש...	והיינו	דאמר	רבי	שמעון	בן	לקיש:	שלשה	עזין	הן.	ישראל	

באומות,	כלב	בחיות,	תרנגול	בעופות”62.

השילוב	של	העוז	הפנימי,	עם	הבושה	החיצונית	מכשיר	את	ישראל	לייעודם:	ְיהּוָדה	ֶבן	
ָמִים.	 ֵּתיָמא	אֹוֵמר,	ֱהֵוי	ַעז	ַּכָּנֵמר,	ְוַקל	ַּכֶּנֶׁשר,	ְוָרץ	ַּכְּצִבי,	ְוִגּבֹור	ָּכֲאִרי	ַלֲעׂשֹות	ְרצֹון	ָאִביָך	ֶׁשַּבּׁשָ

הּוא	ָהָיה	אֹוֵמר,	ַעז	ָּפִנים	ְלֵגיִהָּנם,	ובֶׁשת	ָּפִנים	ְלַגן	עדן63.	

ְּפֵני	 ִיְסֵּגא...	 ֻחְצָּפא	 ְמִׁשיָחא	 ְּבִעְּקבֹות	 יוליד	מצבים	חריגים:	 המשבר	של	ערב	הגאולה	
ַהּדֹור	ִּכְפֵני	ַהָּכֶלב64.	חוצפה	ועזות	פנים	פרובוקטיבית	לוחמנית,	מאיימת	להרוס	את	כל	
מה	שנבנה	בישראל,	בעמל	התורה	והמידות	הטובות.	אך	המעמיקים	להבין	את	עומק	
השבר,	יבחינו	בתופעה	חריגה.	לעיתים	העזות	והחוצפה	נובעות	דווקא	מגדלות	רוח	

	ילקוט	שמעוני	ישעיהו	נ"ו	תפה. 	59
	ַהָנְך	ַּכְלִּבין	ַדֲחִציִפין	)מזמור	'בני	היכלא'	של	האר"י	לסעודה	שלישית(. 	60

אך	 טועים.	 הם	 כאשר	 גם	 דעתם	 על	 העמידה	 העקשנות,	 גדול,	 חיסרון	 גם	 יש	 הפנימית	 לעזות	 	 	61
באופן	פרדוקסלי	העקשנות	באה	דווקא	משום	שיש	להם	חוט	שדרה	רוחני	מוצק:	"המדה	הפחותה	
ואינם	 תוכחה,	 מקבלים	 בלתי	 שהם	 אתה",	 עורף	 קשה	 עם	 "כי	 יוצרנו	 עלינו	 שהעיד	 שבישראל,	
שומעים	מוסר,	והם	עם	קשה	עורף.	ודבר	זה	בשביל	שאינם	חומריים,	שהחומר	בלבד	הוא	מקבל	
התפעלות...	כי	ישראל	הם	העזים	שבאומות.	וזה	מפני	כי	כל	זה	יש	לו	כח	הצורה...	וכך	הם	ישראל	

שאינם	חומריים,	לכך	הם	קשים	לקבל	התפעלות"	)נצח	ישראל	י"ד(.

מן	הצד	האחר	עוצמה	רוחנית	זו	מאפשרת	להם	לשמר	את	זהותם	הרוחנית	ומסלול	חייהם	המוסרי,	 	
גם	נגד	כל	המכשולים:	"התורה	היא	סדר	העולם	וע"י	התורה	אין	העולם	יוצא	מן	השווי	ומן	היושר,	
ולכך	קאמר	מפני	שישראל	הם	עזים	שבאומות	נתן	להם	התורה,	שהיא	הסדר	השוה,	וע"י	התורה	

אין	האדם	יוצא	מן	השווי	ומן	היושר"	)נתיבות	עולם,	נתיב	הבושה	ב'(.
ביצה	כ"ה	ב. 	62

אבות	ה'	כ. 	63
משנה	סוטה	סוף	פרק	ט',	מ"ט	ב.	 	64

ונקיות	מוסרית	לא	מרוע.	שאיפה	גדולה	שלא	באה	על	סיפוקה,	הורסת	מה	שנראה	
לה	קטן,	ומיושן.	צריך	ללמוד	מן	הביקורת	החצופה	לא	להסתפק	במה	שהיה,	בגילויים	
לענות	 שתוכל	 כזו,	 ונשגבה,	 מאירה	 גדולה,	 תורה	 ולהביא	 להתעלות	 אלא	 בינוניים,	
לחיבוטי	נפשו	של	הדור.	אם	יבין	הממסד	הרוחני	את	גודל	תפקידו,	יוכל	להפיק	ממנה	

ברכה	רבה65.

ַהַּצִדיק	ָאָבד	.	2

ֵאין  ּבְ ֶנֱאָסִפים  ֶחֶסד  י  ְוַאְנׁשֵ ֵלב  ַעל  ם  ׂשָ ִאיׁש  ְוֵאין  ָאָבד  ִדיק  ַהּצַ )א(  נ"ז  פרק 

בֹוָתם הֵֹלְך  ּכְ לֹום ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ יק: )ב( ָיבֹוא ׁשָ ּדִ ֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהּצַ י ִמּפְ ֵמִבין ּכִ

ְנכֹחֹו:

שעמדו	 החסד	 ואנשי	 הצדיקים	 גם	 אך	 ורשע,	 חטא	 בשכרות,	 שקעה	 העם	 מנהיגות	
נגדה,	הולכים	ונעלמים.

ִּכי	ִמְּפֵני	ָהָרָעה	ֶנֱאַסף	ַהַּצִּדיק.	מדוע	נאסף	הצדיק?	אפשר	להבין	זאת	בכמה	דרכים:

א.	מפני	רעתו	של	הדור	נגזרו	עליו	אסונות	ומוות,	מות	הצדיק	הוא	עונשו	של	הדור.

ב.	הצדיק	הינו	חלק	מן	הדור	ועל	כן	גם	הוא	נענש	בתוכם.

חולדה	 שאמרה	 כדרך	 להגיע66.	 העתידה	 ברעה	 יראה	 שלא	 כדי	 נאסף,	 הצדיק	 ג.	

אורות,	זרעונים,	נשמות	של	עולם	התהו:	הנשמות	של	עולם	התוהו	הנן	גדולות,	גדולות	מאד.	הן	 	65
מבקשות	הרבה	מן	המציאות,	מבקשות	הן	מה	שאין	הכלים	שלהן	יכולים	לסבול,	מבקשות	אור	גדול	
מאד.	כל	מה	שהוא	מוגבל,	מוקצב	ונערך,	אינן	יכולות	לשאתו.	הן	ירדו	ממעלתן	מראשית	הנטיה	של	
ההויה	להולד,	התרוממו	כשלהבת	ונדעכו.	שאיפתם	הבלתי	סופית	לא	תכלה,	הנן	שואפות	ונופלות.	
מתלבשות	בכלים	שונים,	שואפות	הרבה	יותר	ויותר	מהמדה,	רואות	שהנן	כלואות	בחקים,	בתנאים	
מוגבלים	שאינם	מניחים	להתרחב	לאין	קץ,	למרומים	אין	די,	והנן	נופלות	בתוגה,	ביאוש,	בעצב,	
בחרון,	ומתוך	קצף	-	ברשע,	בזדון,	בשפלות,	בכיעור,	בתיעוב,	בהירוס,	בכל	רע.	התסיסה	החיה	שלהן	
אינינה	שוקטת.	מתגלות	הן	בעזי	פנים	שבדור.	וביותר	מתגלות	באיזה	אחרית	ימים,	בתקופה	שלפני	
הרת	עולם,	שקודם	להויה	יצירית	חדשה	ונפלאה,	בתחום	שעל	התרחבות	הגבולים,	בטרם	לדת	חק	
שממעל	לחקים.	וסער	מתחולל	הולך	וזועף,	פרצים	אחר	פרצים	יפרצו,	חוצפה	מחוצפה	תגדל,	מאין	
קורת	רוח	בכל	האוצר	הטוב	של	האור	המוגבל	והמצומצם,	מפני	שאינינו	ממלא	את	כל	המשאלות	
כולם,	מפני	שאינינו	מסלק	את	כל	המסכות	מעל	כל	פני	הלוט,	שאינינו	מגלה	את	כל	הרזים	ואינינו	
משביע	את	כל	המאויים.	בועטות	הן	בכל,	בחלק	הטוב,	בגרעיני	האושר	המוביל	אל	המנוחה	ושלות	
העולמים,	המוביל	אל	עדני	עד,	אל	רוממות	נצחי	נצחים.	בועטות	וזועפות,	משברות	ומכלות,	יורדות	
לרעות	בשדה	זרים,	משפיקות	בילדי	נכר,	מחללות	גאון	כל	צבי	-	ואין	נחת.	הסופות	הללו	יחוללו	
יהיו	מכשירי	אורים	גדולים.	ומאופל	וממחשך	עיני	עורים	תראינה	 גשמי	נדבה.	ערפלי	חשך	אלו	

)וראה	מאמר	הדור(.
אלא	ש'ִמְּפֵני'	היא	מילת	סיבה,	ולא	מצאנוה	במקרא	במובן	של	'לפני'	ו'קודם'. 	66
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ליאשיהו:	ָלֵכן	ִהְנִני	ֹאִסְפָך	ַעל	ֲאֹבֶתיָך	ְוֶנֱאַסְפָּת	ֶאל	ִקְבֹרֶתיָך	ְּבָׁשלֹום	ְוֹלא	ִתְרֶאיָנה	ֵעיֶניָך	
ְּבֹכל	ָהָרָעה	ֲאֶׁשר	ֲאִני	ֵמִביא	ַעל	ַהָּמקֹום	ַהֶּזה67.	מות	הצדיק	הוא	בעיה	של	בני	הדור,	הם	
ַעל	 ָינּוחּו	 ָׁשלֹום	 ָיבֹוא	 טובה:	 זו	 יחסרוהו	במצבם	הקשה,	אך	לצדיק	עצמו	הסתלקות	

ִמְׁשְּכבֹוָתם	ֹהֵלְך	ְנֹכחֹו	)ב(.

ד.	מות	הצדיק	הוא	אות	אזהרה	לבני	הדור	על	האסון	האורב	בפתח.	הם	צריכים	לפקוח	
את	עיניהם	ולהתעורר	מהר	לחזור	בתשובה.	בדרך	כלל	מות	הצדיק	מהדהד	ומזעזע	את	
האנשים	המקיפים	אותו,	הם	חשים	כאב	רב	באבדנו,	כאן	אין	זה	קורה:	‘ֵאין	ִאיׁש	ָׂשם	
ַעל	ֵלב’.	מותו	אינו	עושה	רושם,	וחסרונו	אינו	מורגש.	‘ִאיׁש’	בלשון	הכתוב,	הוא	לרוב	
אדם	חשוב,	מנהיג.	‘ֵאין	ִאיׁש	ָׂשם	ַעל	ֵלב’,	מכוון	אפוא	בעיקר	להנהגה,	שאינה	שמה	לבה	

לחומרת	המצב	ולאותות	המבשרים	רעה.	

המנהיגות	אינה	שמה	לב	לקושי	המצב,	ואינה	עושה	דבר	לתקנו.	וגם	אם	ישנם	כאלה	
ששמו	לב,	אבל	ְּבֵאין	ֵמִבין,	הם	אינם	מבינים	מה	המצב	אומר.	ואולי	אין	זו	שגגה	וטעות,	
אלא	בחירה	לא	להסיק	את	המסקנות.	הם	אינם	רוצים	להבין,	וגם	לא	שאחרים	יבינו.	
חוסר	ההבנה	אינו	רק	בנוגע	לצדיק	שאבד,	אלא	אי	הבנה	כללי	של	המצב.	אילו	היה	
העם	מבין	דבר	מתוך	דבר,	מנתח	את	שורשי	המצב	וסיבותיו,	היה	יודע	כיצד	להיחלץ	

מן	המצב	הביש.

ד(	ִקְרבּו	ֵהָּנה	ְּבֵני	ֹעְנָנה

ֹׁשֲחֵטי	ַהְיָלִדים	.	

גּו ַעל  ְתַעּנָ ְזֶנה: )ד( ַעל ִמי ּתִ ֵני עְֹנָנה ֶזַרע ְמָנֵאף ַוּתִ ה ּבְ ם ִקְרבּו ֵהּנָ נ"ז )ג( ְוַאּתֶ

ָחִמים  ֶקר: )ה( ַהּנֵ ע ֶזַרע ׁשָ ם ִיְלֵדי ֶפׁשַ ֲאִריכּו ָלׁשֹון ֲהלֹוא ַאּתֶ ְרִחיבּו ֶפה ּתַ ִמי ּתַ

ָלִעים: )ו(  ַחת ְסִעֵפי ַהּסְ ָחִלים ּתַ ּנְ ל ֵעץ ַרֲעָנן ׁשֲֹחֵטי ַהְיָלִדים ּבַ ַחת ּכָ ֵאִלים ּתַ ּבָ

ַפְכּתְ ֶנֶסְך ֶהֱעִלית ִמְנָחה ַהַעל  ם ָלֶהם ׁשָ ֵקי ַנַחל ֶחְלֵקְך ֵהם ֵהם ּגֹוָרֵלְך ּגַ ַחּלְ ּבְ

ם ָעִלית ִלְזּבַֹח ָזַבח: )ח(  ם ׁשָ ֵבְך ּגַ ּכָ ְמּתְ ִמׁשְ א ׂשַ בֹּהַ ְוִנּשָׂ ֵחם: )ז( ַעל ַהר ּגָ ה ֶאּנָ ֵאּלֶ

ֵבְך  ּכָ ֲעִלי ִהְרַחְבּתְ ִמׁשְ ית ַוּתַ ּלִ י ּגִ י ֵמִאּתִ ְמּתְ ִזְכרֹוֵנְך ּכִ זּוָזה ׂשַ ֶלת ְוַהּמְ ְוַאַחר ַהּדֶ

ָבם ָיד ָחִזית: ּכָ ְכָרת ָלְך ֵמֶהם ָאַהְבּתְ ִמׁשְ ַוּתִ

זו	אחת	התוכחות	הקשות	בספר.	הנביא	קורא	לעם,	או	להנהגתו,	בשמות	איומים:	ְּבֵני	
ֹעְנָנה	ֶזַרע	ְמָנֵאף	ַוִּתְזֶנה	)ג(.	ֲהלֹוא	ַאֶּתם	ִיְלֵדי	ֶפַׁשע	ֶזַרע	ָׁשֶקר	)ד(.	מונה	את	פשעי	הדור	

מלכים-ב	כ"בכ. 	67

המתועבים,	פולחנות	שונים	של	עבודה	זרה,	הנעשים	על	ההרים	ובנחלים,	בין	העצים	
ובבתים.	העבודה	הזרה	היא	אם	כל	החטאים,	היא	כוללת	בתוכה	גם	גילוי	עריות	וגם	

שפיכות	דמים,	את	כל	העבירות	החמורות	ביותר:	

א.	זנות	פולחנית	תחת	עצי	העבודה	הזרה:	ַהֵּנָחִמים	ָּבֵאִלים	ַּתַחת	ָּכל	ֵעץ	ַרֲעָנן	)ה(.	כעין	
שתיאר	גם	הושע:	ַעל	ָראֵׁשי	ֶהָהִרים	ְיַזֵּבחּו	ְוַעל	ַהְּגָבעֹות	ְיַקֵּטרּו	ַּתַחת	ַאּלֹון	ְוִלְבֶנה	ְוֵאָלה	

ִּכי	טֹוב	ִצָּלּה	ַעל	ֵּכן	ִּתְזֶניָנה	ְּבנֹוֵתיֶכם	ְוַכּלֹוֵתיֶכם	ְּתָנַאְפָנה68.	

ב.	קרבנות	ילדים:	ֹׁשֲחֵטי	ַהְיָלִדים	ַּבְּנָחִלים	ַּתַחת	ְסִעֵפי	ַהְּסָלִעים	)ה(.	פולחן	כנעני	מתועב	
זה	של	הקרבת	הילדים	שהתורה	שללה	בתוקף:	ּתֹוֲעַבת	ה’	ֲאֶׁשר	ָׂשֵנא	ָעׂשּו	ֵלאֹלֵהיֶהם	ִּכי	

ַגם	ֶאת	ְּבֵניֶהם	ְוֶאת	ְּבֹנֵתיֶהם	ִיְׂשְרפּו	ָבֵאׁש	ֵלאֹלֵהיֶהם69.	

סיבת	 כן	 ועל	 התורה,	 של	 הגמור	 היפוכה	 שהיא	 זו	 בזויה	 תועבה	 על	 הצביע	 ירמיהו	
החורבן:	ּוָבנּו	ֶאת	ָּבמֹות	ַהַּבַעל	ִלְׂשֹרף	ֶאת	ְּבֵניֶהם	ָּבֵאׁש	ֹעלֹות	ַלָּבַעל,	ֲאֶׁשר	ֹלא	ִצִּויִתי,	ְוֹלא	
ִלִּבי70.	השלילה	המשולשת	באה	להרחיק	כל	קשר	אפשרי	בין	 ִדַּבְרִּתי,	ְוֹלא	ָעְלָתה	ַעל	
תועבה	זו	למשהו	בדבר	ה’:	“אשר	לא	צויתי	-	זה	בנו	של	מישע	מלך	מואב,	שנאמר:	
ולא	 זה	יפתח72,	 ולא	דברתי	-	 ויעלהו	עלה71,	 ויקח	את	בנו	הבכור	אשר	ימלך	תחתיו	

עלתה	על	לבי	-	זה	יצחק	בן	אברהם”73.	

אולי	 כאלה?	 חטאים	 התקיימו	 בה	 ישראל	 בתולדות	 כזו	 אפלה	 תקופה	 הייתה	 מתי	
הנביא	מכוון	לקבוצה	קטנה	של	אנשי	הנהגה	שירדה	לתהומות	החטא,	ושם	התרחש	
הפולחן	 את	 לארץ	 שהכניס	 מנשה,	 שיעשה	 את	 עיניו	 לנגד	 רואה	 שהנביא	 או	 הדבר.	
ְוִיְּדֹעִנים	 אֹוב	 ְוָעָׂשה	 ְוִנֵחׁש	 ְועֹוֵנן	 ָּבֵאׁש,	 ְּבנֹו	 ֶאת	 ְוֶהֱעִביר	 הילדים:	 המתועב	של	הקרבת	

ִהְרָּבה	ַלֲעׂשֹות	ָהַרע	ְּבֵעיֵני	ה’	ְלַהְכִעיס74.	

אם	זה	רמז	לתקופת	האופל	של	מלכות	מנשה,	הרי	‘ַהַּצִדיק	שָאָבד’	הוא	ישעיהו	הנביא	

	הושע	ד'	יג. 	68
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האנשים	 בהריגת	 יצוה	 ולא	 עולם	 בהשחתת	 השם	 יחפוץ	 לא	 יד:	 ג'	 העיקרים	 ספר	 א.	 ד'	 תענית	 	73
חלילה...	ובאור	זה	כי	למישע	מלך	מואב	לא	צוה	כלל	בקרבנות	כמו	שצוה	לישראל,	ועל	זה	אמר	עליו	
לשון	לא	צויתי,	וליפתח	הגלעדי	שהיה	מכלל	ישראל	שהיה	מצווה	בקרבנות	אמר	עליו	ולא	דברתי,	
כלומר	שלא	דבר	אליו	השם	שיעשה	עולה	מבתו	כלל,	ולאברהם	אף	על	פי	שצוהו	לעשות	קרבנות	

ודבר	אליו	להעלות	את	יצחק	בנו	לעולה,	מכל	מקום	לא	היתה	כונתו	יתברך	שיקריבנו	בפעל.	

אברבנאל:	מתחלת	הענין	לא	כיון	ית'	על	שחיטת	יצחק.	וכן	אמרו	במדרש	כשאמר	לו	הקדוש	ברוך	 	
הוא	)שם	פרשה	נ"ג(	כי	ביצחק	יקרא	לך	זרע,	לא	איש	אל	ויכזב.	כשאמר	לו	קח	נא	את	בנך,	ההוא	
הכוונה	 היתה	 כי	 יתקיימו.	 ובשניהם	 סותרים	 האלה	 המאמרים	 שאין	 בזה	 רצו	 יעשה.	 ולא	 אמר	

האלהית	שיגיע	יצחק	עד	שערי	מות	ויחשב	כאלו	מת	ובטל	מן	העולם.
מלכים-ב	כ"א	ו. 	74

גאולה	ותוכחה
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עצמו,	שעל	פי	מסורת	חכמים:	“מנשה	הרג	את	ישעיה”75.	

תוכחה	זו	על	חטא	כה	קשה	וחריג,	אין	לה	משמעות	בדורות	רגילים.	מאחר	ותוכחה	זו	
היא	נבואה	לדורות,	חפשו	בה	חכמים	משמעות	לכל	אדם	ולכל	שעה,	ומצאו	בה	רמז	
לחטא	מצוי.	אנשים	רואים	בו	חטא	מינורי	משום	שאינו	פוגע	בזולת,	אבל	קישורו	לכאן	

עושה	אותו	לחמור	ביותר:	

ורבי	אמי	אמרי:	כאילו	 יצחק	 רבי	 זרע	לבטלה	 יוחנן:	כל	המוציא	שכבת	 “א”ר	
שופך	דמים.	שנאמר:	הנחמים	באלים	תחת	כל	עץ	רענן	שוחטי	הילדים	בנחלים	
תחת	סעיפי	הסלעים,	אל	תקרי	שוחטי	אלא	סוחטי.	רב	אסי	אמר:	כאילו	עובד	
עבודת	כוכבים,	כתיב	הכא:	תחת	כל	עץ	רענן	וכתיב	התם76:	על	ההרים	הרמים	

ותחת	כל	עץ	רענן”77.	

הוצאת	זרע	לבטלה	היא	הרסנית	לאדם	עצמו.	היא	ביטוי	של	מיניות	ייצרית,	נהנתנית	
שפיכות	 של	 אביזריהו	 בה	 ראה	 יצחק	 רב	 ותוצאות78.	 מחויבות	 ללא	 ואגואיסטית,	
דמים,	בגלל	פוטנציאל	החיים	שהושחת.	ורב	אסי	ראה	בה	אביזריהו	דעבודה	זרה,	כי	
ללא	 הכל	 לעצמו	 נוטל	 הוא	 והנאותיו,	 עצמו	 את	 במרכז	 מעמיד	 האדם	 זו	 בנהנתנות	

מחויבות	לא	לבוראו	ולא	לעולם.	

בין	שני	החטאים,	התאווה	המינית	והאלילות,	יש	קשר.	הפקרות	מינית	אפשרית	על	
ידי	אידיאולוגיה	אלילית:	“אמר	רב	יהודה	אמר	רב:	יודעין	היו	ישראל	בעבודה	זרה	שאין	
בה	ממש,	ולא	עבדו	עבודה	זרה	אלא	להתיר	להם	עריות	בפרהסיא”79.	ולהפך,	החטא	

בעבודת	‘בעל	פעור’	התחיל	בקשר	המיני	עם	בנות	מדין80.	

הצדיקים	פועלים	בניגוד	גמור	לנהנתנות	הייצרית	הזאת,	הם	עושים	את	כל	מעשיהם	
לתיקון	העולם	ולשם	שמים.	במקום	מוות	ושפיכות	דמים	הם	מציעים	דרך	של	חיים:

“יעקב	היה	רחוק	מן	שפיכות	דמים,	לא	ראה	יעקב	קרי	מימיו.	כמו	שדרשו	ז”ל	
זה	 היה	 שלא	 אף	 אוני81,	 וראשית	 כוחי	 אתה	 בכורי	 ראובן	 שאמר:	 הכתוב	 על	
בכונה	רק	באונס,	כל	כך	היה	רחוק	משפיכות	דמים	שלא	יצא	ממנו	קרי	אשר	
שייך	ליצירה.	וכל	זה	ידוע	לנבונים	כי	יעקב	ועשו	הם	הפכים.	עשו	נקרא	אדמוני	

והוא	איש	דמים,	ויעקב	אתו	החיים,	ולכך	ג”כ	יעקב	לא	מת”82.

יבמות	מ"ט	ב. 	75
דברים	י"ב. 	76
נדה	י"ג	א. 	77

מה	שהורחב	היום	על	ידי	אמצעי	המניעה	גם	ביחס	למיניות	בכלל. 	78
	סנהדרין	ס"ג	ב. 	79

	במדבר	כ"ה. 	80
	יבמות	ע"ו	א. 	81

מהר"ל	דרך	חיים	ה'	ט'. 	82

ֲאִני	ַאִּגיד	ִצְדָקֵתְך	.	2

ֵמָרחֹק  ַעד  ִציַרִיְך  ִחי  ּלְ ׁשַ ַוּתְ ָחִיְך  ִרּקֻ י  ְרּבִ ַוּתַ ֶמן  ֶ ּשׁ ּבַ ֶלְך  ַלּמֶ ִרי  ׁשֻ ַוּתָ )ט(  נ"ז 

ְך ָיַגַעּתְ לֹא ָאַמְרּתְ נֹוָאׁש ַחַּית ָיֵדְך ָמָצאת  ְרּכֵ רֹב ּדַ אֹול: )י( ּבְ יִלי ַעד ׁשְ ּפִ ׁשְ ַוּתַ

י ְתַכֵּזִבי ְואֹוִתי לֹא ָזַכְרּתְ לֹא  יְרִאי ּכִ ַאְגּתְ ַוּתִ ן לֹא ָחִלית: )יא( ְוֶאת ִמי ּדָ ַעל ּכֵ

יד  ַאּגִ ֲאִני  )יב(  ִתיָרִאי:  לֹא  ְואֹוִתי  ּוֵמעָֹלם  ה  ַמְחׁשֶ ֲאִני  ֲהלֹא  ְך  ִלּבֵ ַעל  ְמּתְ  ׂשַ

א  ם ִיּשָׂ ּלָ יֻלְך ִקּבּוַצִיְך ְוֶאת ּכֻ ַזֲעֵקְך ַיּצִ ִיְך ְולֹא יֹוִעילּוְך: )יג( ּבְ ִצְדָקֵתְך ְוֶאת ַמֲעׂשַ

י: ח ָהֶבל ְוַהחֹוֶסה ִבי ִיְנַחל ֶאֶרץ ְוִייַרׁש ַהר ָקְדׁשִ רּוַח ִיּקַ

העם	חטא	לא	רק	בחטא	החמור	של	העבודה	הזרה,	גם	שאר	יוזמתיו	ועסקנותו	נולדו	
בחטא.	הוא	פעל	נמרצות	לרצות	את	מלכי	העמים	ולשחדם,	ועל	אף	כישלונותיו	לא	
אמר	נואש.	אבל	את	הכוח	היחיד	שקובע	את	המציאות,	את	קונו,	לא	זכר.	הנביא	חיפש	
לעם	צד	זכות	הוא	בדק	את	מעשיו	הטובים,	אך	גם	אלה	נמצאו	פגומים,	ולא	הועילו:	

ֲאִני	ַאִּגיד	ִצְדָקֵתְך	ְוֶאת	ַמֲעַׂשִיְך	ְוֹלא	יֹוִעילּוְך	)יב(.	

אף	על	פי	כן	נוהגת	ההשגחה	עם	ישראל	בחסד	ובאיפוק,	בוררת	ממעשיהם	את	הדברים	
הטובים,	ומקטינה	את	משמעות	כישלונותיהם,	לכן	אינה	ממהרת	להענישם:	ֲהֹלא	ֲאִני	
עמוק	 אך	 הוא	מקצוע	חשוב,	 ישראל	 על	 וסנגוריה	 זכות	 לימוד	 )יא(.	 ּוֵמֹעָלם	 ַמְחֶׁשה,	
וקשה.	הרכות	האוהבת	לא	הביאה	את	העם	לחזור	אל	אלוהיו,	אלא	להפך,	התקבלה	
אצלו	כחולשה:	ְואֹוִתי	ֹלא	ִתיָרִאי.	“אומר:	את	מי	תיראי?	הלא	אין	לך	לירא	מפני	העונש,	

כי	אני	מחשה.	ולא	מעתה,	כי	אני	מחשה	מעולם,	ואיני	מעניש	אותך”83.	

אפשר	ללמוד	משהו	על	סודות	הסנגוריא	מן	הנביא.	אך	יש	לזכור	שרק	הקדוש	ברוך	
והאמיתיות,	אלה	שישנו	את	 הנסתרות	 הזכות	 נקודות	 על	 להצביע	 יכול	 בחסדו	 הוא	

התמונה	ויעמידו	סנגוריה	זו	על	מכונה,	כפי	שבאה	מפי	הנביא:	ֲאִני	ַאִּגיד	ִצְדָקֵתְך.

עם,	 לכל	 העולם	 אומות	 על	 מתעסק	 האסורין	 מבית	 יעלה	 שהמשיח	 “בשעה	
ואומרים	לו:	מפני	מה	אתה	רוצה	לעקור	שבעים	אומות	מפני	אומה	אחת?	כל	
רעות	שיש	בעמנו	יש	בעמך.	גנבים	יש	בעמנו,	גנבים	יש	בעמך.	שופכי	דמים	
יש	 עריות	 מגלה	 בעמנו,	 יש	 עריות	 מגלה	 בעמך.	 יש	 דמים	 שופכי	 בעמנו,	 יש	
בעמך.	באותו	שעה	משתתק	ואין	לו	תשובה	למשיח.	ואפילו	מיכאל	שר	הגדול	
משתתק	ואין	לו	תשובה.	שנאמר:	הוחלתי	כי	לא	ידברו84.	מיד	מתגלגלין	רחמיו	
שוטים	 להם:	 אמר	 צרה.	 ביום	 אותו	 ועונה	 משיח,	 על	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 של	
שבעולם,	אחר	בני	מהרהרין	אתם?	כלום	יש	בכם	קורין	קריאת	שמע	שחרית	

	מלבי"ם. 	83
	איוב	ל"ב	יז. 	84
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כבני?	על	אותו	שעה	אומר:	ֲאִני	ַאִּגיד	ִצְדָקֵתְך	ְוֶאת	ַמֲעַׂשִיְך,	אל	תקרי	מעשיך,	
אלא	אותן	מעשיך”85.

הצדיקים	שבכל	הדורות	מצווים	ללכת	בעקבות	בוראם,	ולפתח	את	הסנגוריה	הזאת:	

“זהו	רצונו	של	מקום	שיהיו	חסידי	ישראל	מזכים	ומכפרים	על	כל	שאר	המדרגות	
אלה”86,	 על	 ויכפרו	 אלה	 “יבואו	 ומיניו,	 בלולב	 ז”ל	 שאמרו	 מה	 והוא	 שבהם,	
שאין	הקדוש	ברוך	הוא	חפץ	באבדן	הרשעים,	אלא	מצוה	מוטלת	על	החסידים	
להשתדל	לזכותם	לכפר	עליהם.	וזה	צריך	שיעשה	בכונת	עבודתו	וגם	בתפלתו	
בפעל.	דהינו,	שיתפלל	על	דורו	לכפר	על	מי	שצריך	כפרה,	ולהשיב	בתשובה	מי	
שצריך	לה,	וללמד	סנגוריא	על	הדור	כלו.	וכבר	אמרו	ז”ל	על	פסוק,	“ואני	באתי	
בדבריך”87	-	שלא	חזר	גבריאל	ונכנס	לפנים	מן	הפרגוד	אלא	כשלמד	סנגוריא	
על	ישראל.	וגדעון	נאמר	לו:	“לך	בכחך	זה”88,	לפי	שלמד	סניגוריא	על	עמו89.	כי	
אין	הקדוש	ברוך	הוא	אוהב	אלא	למי	שאוהב	את	ישראל.	וכל	מה	שאדם	מגדיל	
אהבתו	לישראל,	גם	הקדוש	ברוך	הוא	מגדיל	עליו.	ואלה	הם	הרועים	האמתיים	
ברוך	הוא	חפץ	בהם	הרבה,	שמוסרים	עצמם	על	צאנו	 ישראל,	שהקדוש	 של	
ודורשים	ומשתדלים	על	שלומם	וטובתם	בכל	הדרכים.	ועומדים	תמיד	בפרץ	
להתפלל	עליהם	לבטל	הגזרות	הקשות,	ולפתח	עליהם	שערי	הברכה.	הא	למה	
זה	דומה?	לאב	שאינו	אוהב	שום	אדם	יותר	ממי	שהוא	רואה	שאוהב	את	בניו	

אהבה	נאמנת,	והוא	דבר	שהטבע	יעיד	עליו”90.	

לימוד	הזכות	הזה	אמור	ביחס	לכלל	ישראל,	נקודת	הסגולה	שבהם	מזהירה	ומאירה	
בכל	המצבים.	גם	ביחס	לפרט	החוטא	אנו	מצווים:	“הוי	דן	את	כל	האדם	לכף	זכות”91,	
מי	 ולא	 טובים,	 מעשיו	 ורוב	 טוב	 שיסודו	 מי	 אלא	 זכות,	 לכף	 להטות	 חיוב	 אין	 אבל	

שהוחזק	ברשעות:	

“הקדמנו	להודיעך	המכשולות	והשחיתות	הנמצאות	בכבוד	הרשעים,	על	כן	לא	
נכון	להזכיר	צדקתם	בלתי	אם	יזכיר	רשעם	וכסלם,	כמו	שנאמר:	“ושם	רשעים	
ירקב”92.	ֲאִני	ַאִּגיד	ִצְדָקֵתְך	ְוֶאת	ַמֲעַׂשִיְך	ְוֹלא	יֹוִעילּוְך.	פירוש:	לא	יועילוך	מעשיך	
הטובים,	להצילך	מרעתך	בקומי	למשפט,	בערכי	לעומתם	רב	פשעיך	ומעשה	
תעתועיך,	כי	דברי	עונותיך	גברו	מהם.	וכמו	שאמרו	רבותינו:	כי	מי	שעונותיו	

	פרקי	היכלות	רבתי	ל"ו	ג. 	85
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	ילקוט	שמעוני. 	89
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בשיחתם	 הם	 ניכרים	 והרשעים	 למיתה93.	 ונחתם	 נכתב	 מזכיותיו	 מרובים	
והנהגתם94.

ְּבַזֲעֵקְך	ַיִּציֻלְך	ִקּבּוַצִיְך.	3
כאשר	 צרה	 בשעת	 )יג(.	 ִקּבּוַצִיְך	 ַיִּציֻלְך	 ְּבַזֲעֵקְך	 לעם:	 והיתול	 לעג	 דברי	 גם	 בתוכחה	
תזעקי	לעזרה,	יקומו	אלוהי	הכסף	שאספת	ויצילוך.	אך	כמובן,	אין	הם	יכולים	לעשות	
אל	הצדיקים	באמירה	 עובר	הכתוב	 מן	השלילה	 ָהֶבל.	 ִיַּקח	 רּוַח	 א	 ִיּׂשָ ֻּכָּלם	 ְוֶאת	 דבר:	
חיובית,	לא	כן	הצדיקים	הבוטחים	בה’,	ְוַהחֹוֶסה	ִבי	ִיְנַחל	ֶאֶרץ	ְוִייַרׁש	ַהר	ָקְדִׁשי.	כאשר	את	

הרשעים	תקח	הרוח,	יזכו	הם	הצדיקים	לחסות	ה’	ויירשו	את	הארץ.	

חכמים	סרבו	לפצל	את	הפסוק	והעמידו	את	הכתוב	מחוץ	להקשרו,	ודרשו	אותו	כולו	
לחיוב,	ְּבַזֲעֵקְך	ַיִּציֻלְך	ִקּבּוַצִיְך:	

א	רּוַח	ִיַּקח	ָהֶבל,	זה	עשו	 “תני,	כינוסו	וכינוס	בניו	הצילו	מיד	עשו.	ְוֶאת	ֻּכָּלם	ִיּׂשָ
ואלופיו.	ְוַהחֹוֶסה	ִבי	ִיְנַחל	ֶאֶרץ	ְוִייַרׁש	ַהר	ָקְדִׁשי,	זה	יעקב,	וישב	יעקב"95.	

זכות	 זעקה,	 ומתכנס	לתפילת	 ישראל	מתלכד	 ישראל	באחדותו,	כאשר	עם	 כוחו	של	
התפילה	הזאת	כה	גדולה	שבכוחה	להכריע,	ולהטות	את	הכף	לטובה.	

במניין	התולדות	התורה	משווה	את	מצבם	של	בית	יעקב	ובית	עשו.	לכאורה	מתגלה	
עוצמתו	 את	 מדגישים	 ואלופיו,	 בניו	 ריבוי	 תולדותיו96,	 מניין	 לעשו,	 מובהק	 יתרון	
הגדולה.	יעקב	נותר	בודד,	אין	לו	אלופים.	ואם	לא	די	בכך	המריבה	אוכלת	את	ביתו,	הוא	
נאלץ	לרדת	למצרים	ועתידו	נשאר	לוט	בערפל.	אולם	כך	נראים	הדברים	רק	בראייה	
אנושית	חיצונית.	ההערכה	השמיימית	הפוכה.	היא	מזלזלת	בעשו,	כי	אחדות	אינה	רק	
החיבור	החיצוני	אלא	נמדדת	בעומקה	ומהותה.	כוחו	של	ישראל	באחדותו,	ּוִמי	ְּכַעְּמָך	
עדיין	הוא	מאוחד	בפנימיותו,	 נראה	מפורר,	 גם	כאשר	הוא	 ָּבָאֶרץ97.	 ֶאָחד	 ּגֹוי	 ִיְׂשָרֵאל	
שם	הקשר	חזק	ואיתן	לנצח.	בני	עשו	הם	רבים,	אבל	אוסף	של	פרטים,	אחדותו	היא	
א	רּוַח’.	הפסוק	מדבר	בלשון	רבים,	כי	גם	אם	יהיו	 מסגרת	חיצונית	בלבד.	ו’ֶאת	ֻּכָּלם	ִיּׂשָ
צאצאי	עשו	רבים	וגדולים,	עתידים	הם	להתפזר	לכל	עבר.	ואילו	אחדות	ישראל	היא	

מהותית,	ועל	כן	נוקט	הכתוב	לשון	יחיד,	ְוַהחֹוֶסה	ִבי	ִיְנַחל	ֶאֶרץ.

הוא	 כוחו	 שמקור	 מי	 הנצחי98.	 האלוהי,	 הענין	 מאחד	 בישראל	 הלאומי	 הקיבוץ	 את	

	ראש	השנה	ט"ז	ב. 	93
	שערי	תשובה	לרבינו	יונה	ג'. 	94

	בראשית	רבה	וישב	פ"ד	א'. 	95
	בראשית	ל"ו. 	96

	דברי	הימים-א	י"ז	כא.	 	97
	"אמר	הכוזרי:	כל	אלה	היו	יחידים	)גדולי	הדורות	הראשונים(,	לא	קיבוצים,	עד	אשר	הוליד	יעקב	י"ב	 	98

שבטים	שכלם	היו	ראויים	לענין	האלוהי	ואז	נגלתה	האלוהות	בקיבוץ..."	)כוזרי	א'	מ"ו(.
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האמונה	בה’	האחד,	וכינוסו	מצטיין	בהליכה	בדרכיו,	יש	לו	נקודת	שיתוף	מהותית	וכינוסו	
איתן.	זו	תבטיח	את	קביעותו	בארץ.	ולהפך,	מי	שמרכז	חייו	הבל,	גם	כוחו	החומרי	הרב	
אינו	אלא	אשליה,	ולא	יהיו	לו	קיום	ומשמעות	לאורך	זמן.	כך	הדגיש	משורר	תהילים:	
ְוִהְתּבֹוַנְנָּת	ַעל	ְמקֹומֹו	 ְוֵאין	ָרָׁשע	 ִייְרׁשּו	ָאֶרץ.	ְועֹוד	ְמַעט	 ְוֹקֵוי	ה’	ֵהָּמה	 ִיָּכֵרתּון	 ִּכי	ְמֵרִעים	
כמוץ	 והוא	 שטחי	 שורשם	 אך	 וגבוהה,	 גדולה	 נראית	 ואלופיו,	 עשו	 צמרת	 ְוֵאיֶנּנּו99.	

הנישא	ברוח.	יעקב	נטוע	עמוק	בעולמו	הרוחני,	על	כן	ִיְנַחל	ֶאֶרץ	לעולם100.

השליטה	על	הארץ	תוכרע	בהתגברות	על	עולמם	הרוחני	של	האומות.	עולמם	הינו	בעל	
פנים	רבות,	ואילו	כוחו	של	ישראל	מולם,	הוא	אחדותו.	ּגֹוי	ֶאָחד	ָּבָאֶרץ,	‘הארץ’	אינה	רק	

טריטוריה	אלא	גם	מחוז	הכיסופים	הרוחני,	עולם	של	ערכים:	

“ע’	אומות	העומדים	לבטל	את	ישראל	כל	אחד	ברע	שלו,	ישמעאל	בלא	תרצח,	
ועשיו	בלא	תנאף.	וכמו	שנאמר:	יציב	גבולות	עמים	למספר	בנ”י101.	וזה:	ואת	
כולם	ישא	רוח	יקח	הבל.	ולאחר	שנדחה	ונתבטל	כל	הרע,	לא	נצרך	לזה,	אלא	
והחוסה	בו	ינחל	ארץ.	היינו	ארץ	ישראל	הוא	לנחלה,	מה	שהוא	א”י.	והיה	אומר:	
יש	ארץ	נוד,	וארץ	טוב,	וארץ	ישראל.	היינו	מי	שהוא	נע	ונד,	ארצו	הוא	ארץ	נוד.	
וכן	על	דרך	זה	יש	ארץ	טוב,	ומדריגה	יותר	על	דרך	זה	הוא	ארץ	ישראל.	ויעקב	

אבינו	הי’	כולל	כל	ישראל,	היה	הקב”ה	מקפל	כל	ארץ	ישראל	תחתיו”102.

ה(	ֹלא	ְלעֹוָלם	ָאִריב	

הפטרת	יום	כיפור	נ“ז	יד	–	נ“ח	יד

ָהִרימּו	ִמְכׁשֹול	ִמֶּדֶרְך	ַעִּמי	.	

י כֹה ָאַמר  י: )טו( ּכִ ֶרְך ַעּמִ ּנּו ָדֶרְך ָהִרימּו ִמְכׁשֹול ִמּדֶ נ"ז )יד( ְוָאַמר סֹּלּו סֹּלּו ּפַ

	תהילים	ל"ז	ט-י,	ראה	שם	שוב	ושוב. 	99
	בעולם	החסידות	עסקו	ביכולת	האדם	לקבץ	פנימה	את	חלקי	נפשו.	רבגוניות	שאין	לה	מרכז	פנימי	 	100
אלא	יוצרת	פיזור	רוחני,	אינה	עושר	אלא	בלבול.	רק	אם	האדם	יכול	לקבץ	ולחבר	את	ריבוי	כישוריו,	

ולהפוך	אותם	לגביש	אחד,	אז	הוא	נוגע	באמת,	ומחזיק	בנצח.	

הדבר	נכון	גם	לגבי	ריבוי	הפנים	בתורה:	הר"ר	בונים	מפרשיסחא	זצ"ל	על	מה	שמפרשים	כל	אחד	 	
פירוש	אחר	בתהלים,	ובאמת	שבעים	פנים	לתורה.	ולכאורה	איך	היה	יכול	עם	כל	הפירושים?	אולם	
כי	קודם	אמירתו	איזה	תיבות,	נתירא	מאוד	אולי	אינו	בדרך	אמת,	והתקבץ	כל	מה	שהיה	יכול	לכוון,	

ומאלו	המחשבות	נעשו	כל	אלו	הפירושים	)קול	מבשר	ח"א(.
	דברים	ל"ב. 	101

102		שיח	שרפי	קודש,	וישב,	חי'	הרי"מ	בשם	האדמו"ר	מקאצק.

רּוַח  ַפל  ּוׁשְ א  ּכָ ּדַ ְוֶאת  ּכֹון  ֶאׁשְ ְוָקדֹוׁש  ָמרֹום  מֹו  ׁשְ ְוָקדֹוׁש  ַעד  ׁשֵֹכן  א  ְוִנּשָׂ ָרם 

ְולֹא  ָאִריב  ְלעֹוָלם  לֹא  י  ּכִ )טז(  ִאים:  ִנְדּכָ ֵלב  ּוְלַהֲחיֹות  ָפִלים  ׁשְ רּוַח  ְלַהֲחיֹות 

ְצעֹו  ּבִ ֲעוֹן  ּבַ )יז(  יִתי:  ָעׂשִ ֲאִני  מֹות  ּוְנׁשָ ַיֲעטֹוף  ָפַני  ִמּלְ רּוַח  י  ּכִ צֹוף  ֶאּקְ ָלֶנַצח 

ָרִאיִתי  ָרָכיו  ּדְ )יח(  ִלּבֹו:  ֶדֶרְך  ּבְ ׁשֹוָבב  ַוֵּיֶלְך  ְוֶאְקצֹף  ר  ַהְסּתֵ הּו  ְוַאּכֵ י  ָקַצְפּתִ

ָפָתִים  ם ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו: )יט( ּבֹוֵרא ִנוב \}ִניב\{ ׂשְ ּלֵ ֵאהּו ְוַאְנֵחהּו ַוֲאׁשַ ְוֶאְרּפָ

ִנְגָרׁש  ָּים  ּכַ ִעים  ְוָהְרׁשָ ּוְרָפאִתיו: )כ(  ְיהָֹוה  ָאַמר  רֹוב  ְוַלּקָ ָלָרחֹוק  לֹום  ׁשָ לֹום  ׁשָ

ֱאלַֹהי  ָאַמר  לֹום  ׁשָ ֵאין  )כא(  ָוִטיט:  ֶרֶפׁש  ֵמיָמיו  ַוִּיְגְרׁשּו  יּוָכל  לֹא  ֵקט  ַהׁשְ י  ּכִ

ִעים: ָלְרׁשָ

ָדֶרְך	)יד(.	מיהו	האומר?	 ְוָאַמר,	ֹסּלּו	ֹסּלּו	ַּפּנּו	 קול	קורא	ומבקש	עזרה	בסלילת	הדרך:	
ולמי	הוא	פונה?	ה’	פונה	לצבא	המלאכים?	למדינות	ולצבאותיהן?	או	לישראל	עצמם,	

שלא	יעמדו	מנגד,	אלא	ישתתפו	בעצמם	בהסרת	המכשול.	

מהו	המכשול	המפריע	בדרך?	

ָעִרים	ַּפּנּו	ֶּדֶרְך	ָהָעם	 להלן	חזר	הנביא	לתאר	את	דרך	הגאולה	באותה	לשון:	ִעְברּו	ִעְברּו	ַּבּׁשְ
ֹסּלּו	ֹסּלּו	ַהְמִסָּלה	ַסְּקלּו	ֵמֶאֶבן	ָהִרימּו	ֵנס	ַעל	ָהַעִּמים	)ס”ב	י(.	וכעין	זה	נאמר	בפתיחת	
רּו	ָּבֲעָרָבה	ְמִסָּלה	ֵלאֹלֵהינּו.	ָּכל	ֶּגיא	 נבואות	הנחמה:	קֹול	קֹוֵרא:	ַּבִּמְדָּבר	ַּפּנּו	ֶּדֶרְך	ה’,	ַיּׁשְ
ִיָּנֵׂשא	ְוָכל	ַהר	ְוִגְבָעה	ִיְׁשָּפלּו	ְוָהָיה	ֶהָעֹקב	ְלִמיׁשֹור	ְוָהְרָכִסים	ְלִבְקָעה	)מ’	ג-ד(103.	מדובר	
אפוא	בדרך	הגאולה.	ולפי	ההקשר	אין	זו	אבן	סתמית	שמונחת	על	דרכה,	אלא	מכשול	

החטא	שסותם	את	לב	העם,	וצריך	להרימו	תחילה	ולשוב	בתשובה	כדי	להביאה.	

ההתמודדות	עם	המכשול	הזה	היא	המאבק	ביצר	הרע	עצמו:	

“דרש	רבי	עוירא	ואיתימא	רבי	יהושע	בן	לוי:	שבעה	שמות	יש	לו	ליצר	הרע.	
הקדוש	ברוך	הוא	קראו	רע,	שנאמר:	כי	יצר	לב	האדם	רע	מנעוריו.	משה	קראו	
טהור	 לב	 שנאמר:	 טמא,	 קראו	 דוד	 לבבכם.	 ערלת	 את	 ומלתם	 שנאמר:	 ערל,	
ברא	לי	אלקים,	מכלל	דאיכא	טמא.	שלמה	קראו	שונא,	שנאמר:	אם	רעב	שנאך	
וה’	 ראשו	 על	 חותה	 אתה	 גחלים	 כי	 מים,	 השקהו	 צמא	 ואם	 לחם,	 האכילהו	
ישלם	לך,	אל	תקרי	ישלם	לך	אלא	ישלימנו	לך.	ישעיה	קראו	מכשול,	שנאמר:	
ֹסּלּו	ֹסּלּו	ַּפּנּו	ָדֶרְך	ָהִרימּו	ִמְכׁשֹול	ִמֶּדֶרְך	ַעִּמי.	יחזקאל	קראו	אבן,	שנאמר:	והסרתי	
ואת	 יואל	קראו	צפוני,	שנאמר:	 ונתתי	לכם	לב	בשר.	 את	לב	האבן	מבשרכם	

103	אלא	שבפתיחת	הנחמות	דובר	על	ֶּדֶרְך	ה',	כעין	שאמר	בתהילים:	ֹסּלּו	ָלֹרֵכב	ֲעָרבֹות	ְּבָיּה	ְׁשמֹו	ְוִעְלזּו	
ְלָפָניו.	ס"ח	ה.	וכאן	זו	נעשית	'ֶּדֶרְך	ַעִּמי',	'ֶּדֶרְך	ָהָעם'.	חסר	כאן	גם	תיאור	פיזי	של	דרך	הגאולה	כמו	

שנאמר	שם.	
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הצפוני	ארחיק	מעליכם”104.

וכן	אמרו	חכמים:	

אמרו	ישראל	לפני	הקב”ה:	ריבונו	של	עולם!	אתה	יודע	כחו	של	יצה”ר	שהוא	
ואני	מעבירו	 ברוך	הוא:	סיקלו	אותו	קמעה	בעוה”ז,	 קשה.	אמר	להם	הקדוש	
מכם	לעתיד.	שנאמר:	סולו	סולו	המסלה	סקלו	מאבן	הרימו	נס	)ס”ב	י(.	וכן	הוא	
אומר:	ואמר	סולו	סולו	פנו	דרך	הרימו	מכשול	מדרך	עמי	)נ”ז(.	ולעולם	הבא	אני	

עוקרו	מכם105:	והסירותי	לב	האבן	מבשרכם	ונתתי	וגו’106.

ביכולתו	לשנות	 ומתקשה	להאמין	באפשרות	התשובה,	 ומוכה,	 אלא	שהעם	מושפל	
את	המציאות,	או	את	עצמו,	הנביא	מבקש	לשכנעו	שהשינוי	אפשרי,	והוא	נמצא	מעבר	

לפינה:	

רּוַח	 ּוְׁשַפל	 ַּדָּכא	 ְוֶאת	 ֶאְׁשּכֹון	 ְוָקדֹוׁש	 ָמרֹום	 ְׁשמֹו	 ְוָקדֹוׁש	 ַעד	 ֹׁשֵכן	 א	 ְוִנּׂשָ ָרם	 ָאַמר	 ֹכה	 ִּכי	
ְלַהֲחיֹות	רּוַח	ְׁשָפִלים	ּוְלַהֲחיֹות	ֵלב	ִנְדָּכִאים.	ִּכי	ֹלא	ְלעֹוָלם	ָאִריב	ְוֹלא	ָלֶנַצח	ֶאְּקצֹוף	ִּכי	רּוַח	

ִמְּלָפַני	ַיֲעטֹוף	ּוְנָׁשמֹות	ֲאִני	ָעִׂשיִתי	)טו	טז(.

שני	הפסוקים	פותחים	ב’ִּכי’.	זו	יכולה	להיות	מילת	חיזוק	לדברים	שיבואו,	או	הסיבה	
לנו	 נראית	 המציאות	 שלנו.	 הטעות	 תולדת	 הן	 שההפתעות,	 הנביא	 תשובת	 להם.	
כעובדה	מוצקה	רק	בגלל	ההרגל,	אבל	היא	עשויה	להשתנות	בבת	אחת.	אין	אנו	יודעים	
את	דרכה	של	השכינה,	ולכן	מעשיה	מפתיעים	את	הבריות,	והכיוון	נראה	משונה	והפוך	

ממה	שסברו	בטעות	שצריך	להיות.	

ולכן	בניגוד	להבנת	האנשים,	השכינה	המרוממת	והנשגבה,	יורדת	אל	העולם	ומטפלת	
דווקא	בחלשים,	בחוטאים,	במסכנים	הדוויים107.	כפי	שאמר	רבי	יוחנן:	

104	סוכה	נ"ב	א.

105	יחזקאל	ל"ז.
106	במדבר	רבה	י'	ט"ו.

ג'(.	רבי	הונא	 107	המדרש	שרטט	את	השיטה	)תנחומא	אמור	ט'(:	והאלהים	יבקש	את	נרדף	)קהלת	
בשם	רבי	יוסף	אמר:	עתיד	הקב"ה	לתבוע	דמן	של	נרדפין	מיד	רודפיהן.	צדיק	רודף	צדיק,	והאלהים	
יבקש	את	נרדף.	רשע	רודף	רשע	ורשע	רודף	צדיק,	והאלהים	יבקש	את	נרדף.	נמצאת	אומר,	שאפילו	
צדיק	רודף	רשע	מ"מ	והאלהים	יבקש	את	נרדף.	תדע	לך	שהוא	כן,	שהרי	הבל	היה	נרדף	מפני	קין,	
ולכן,	וישע	ה'	אל	הבל	ואל	מנחתו	ואל	קין	ואל	מנחתו	לא	שעה	)בראשית	ד'(.	נח	נרדף	מפני	דורו	
האלהים	 ה'	 הוא	 וכתיב:	אתה	 נמרודף	 מפני	 נרדף	 אברהם	 ו'(.	 )שם	 ה'	 בעיני	 חן	 ונח	מצא	 וכתיב:	
אשר	בחרת	באברם	והוצאתו	מאור	כשדים	)נחמיה	ט'(.	יצחק	נרדף	מפני	פלשתים	וכתיב:	ויאמר	
ראה	ראינו	כי	היה	ה'	עמך	ונאמר	תהי	נא	אלה	בינותינו	בינינו	וביניך	ונכרתה	ברית	עמך	)בראשית	
כ"ו(.	יעקב	נרדף	מפני	עשו	וכתיב:	כי	יעקב	בחר	לו	יה	ישראל	לסגולתו	)תהלים	קל"ה(.	יוסף	נרדף	
מפני	אחיו,	וכתיב:	ויהי	ה'	את	יוסף	ויהי	איש	מצליח	ויהי	בבית	אדניו	המצרי	)בראשית	ל"ט(.	משה	
נרדף	מפני	פרעה	וכתיב:	לולי	משה	בחירו	עמד	בפרץ	לפניו	להשיב	חמתו	מהשחית	)תהלים	ק"ו(.	
ישראל	נרדפים	מפני	עכו"ם,	וכתיב:	בך	בחר	ה'	אלהיך	להיות	לו	לעם	סגולה	)דברים	י"ד(.	רבי	יהודה	
בר	סימון	בשם	רבי	נהוראי	אומר:	אף	כאן	שור	נרדף	מפני	ארי,	כשב	מפני	זאב,	עז	מפני	הנמר,	אמר	

“כל	מקום	שאתה	מוצא	גבורתו	של	הקדוש	ברוך	הוא	אתה	מוצא	ענוותנותו.	
ה’	 כי	 ושנוי	בנביאים,	ומשולש	בכתובים.	כתוב	בתורה:	 זה	כתוב	בתורה,	 דבר	
אלהיכם	הוא	אלהי	האלהים	ואדוני	האדונים,	וכתיב	בתריה:	עושה	משפט	יתום	
ואלמנה.	שנוי	בנביאים:	כה	אמר	רם	ונשא	שוכן	עד	וקדוש	וגו’,	וכתיב	בתריה:	
ואת	דכא	ושפל	רוח.	משולש	בכתובים,	דכתיב:	סולו	לרוכב	בערבות	ביה	שמו,	

וכתיב	בתריה:	אבי	יתומים	ודיין	אלמנות”108.

הרשע	שחטא	והלך	בדרכי	לבו,	נענש	על	כך	קשות	ושילם	על	מעשיו:	ַּבֲעֹון	ִּבְצעֹו	ָקַצְפִּתי	
ְוַאֵּכהּו	ַהְסֵּתר	ְוֶאְקֹצף	ַוֵּיֶלְך	ׁשֹוָבב	ְּבֶדֶרְך	ִלּבֹו	)יז(.	אך	אם	ישנה	את	דרכו	ויעשה	תשובה	
יתקבל	באהבה.	ה’	הוא	בורא	הכול,	יֹוֵצר	אֹור	ּובֹוֵרא	ֹחֶׁשְך	ֹעֶׂשה	ָׁשלֹום	ּובֹוֵרא	ָרע	)מ”ה	
ְוַאְנֵחהּו	 ְוֶאְרָּפֵאהּו	 ָרִאיִתי	 ְּדָרָכיו	 יציר	כפיו	ובשמים	רוצים	בטובתו:	 ו(,	גם	הרשע	הוא	

ַוֲאַׁשֵּלם	ִנֻחִמים	לֹו	ְוַלֲאֵבָליו	)יח(.

מהו	הטוב	שנמצא	בחוטא,	במה	יוכל	להתפאר?	החטא	מגלה	לאדם	שאין	הוא	מושלם	
זו	 וענווה.	מידה	 זה	הוא	בא	לידי	שפלות	 ידי	 ועל	 ואינו	חכם,	 גיבור	 כמו	שחשב,	אינו	
רצויה	לפני	ה’,	הוא	אינו	אוהב	את	המושלמים	לכאורה,	אלא	את	בעלי	הלב	השבור,	

הנדכאים	והשפלים	באמת:	

כי	 מערכו...	 ונגרע	 ושפל	 שח	 דבריו	 על	 העובר	 כמה	 ידע	 בוראו	 את	 “המכיר	
ההכנעה	-	מעיקרי	התשובה...	ובהכנעה	יתרצה	האדם	אל	השם,	שנאמר:	ואל	
זה	אביט	אל	עני	ונכה	רוח	)ס”ו	ב(,	ונאמר	בענין	התשובה:	ואמר	סלו	סלו	פנו	
דרך	הרימו	מכשול	מדרך	עמי,	כי	כה	אמר	רם	ונשא	שוכן	עד	וקדוש	שמו	מרום	
וקדוש	אשכון	ואת	דכא	ושפל	רוח	להחיות	רוח	שפלים	ולהחיות	לב	נדכאים	
)נ”ז	יד	-	טו(,	למדנו	כי	ההכנעה	מעיקרי	התשובה.	וכן	שאר	כל	הפרשה	מדברת	
על	בעלי	התשובה:	כי	לא	לעולם	אריב	ולא	לנצח	אקצוף,	כי	רוח	מלפני	יעטוף	
פירוש	 יח(.	 	- )טז	 ואנחהו	 וארפאהו	 דרכיו	ראיתי	 וגו’,	 בעון	בצעו	קצפתי	 וגו’,	
“דרכיו	ראיתי”	-	בהכנעה,	כמו	שאמר	“ואת	דכא	ושפל	רוח”;	ובמרירות	הלב,	
ארפא	 כמו:	 לעונו,	 אסלח	 כי	 “וארפאהו”	 יעטוף”.	 מלפני	 רוח	 “כי	 שאמר	 כמו	
משובתם109,	ושב	ורפא	לו	)ו’	י(.	“ואנחהו”	-	אעזרהו	על	עזיבת	החטא	ואגבירהו	

על	יצרו”110.

ּבֹוֵרא	ִניב	ְׂשָפָתִים.	2
ָׁשלֹום	 ְׂשָפָתִים,	 ִניב	 יד	לשבים	בתשובה	ומצפה	להם	בברכת	השלום:	ּבֹוֵרא	 ה’	פותח	

הקב"ה:	לא	תביאו	לפני	קרבן	אלא	מן	הנרדפין,	שור	או	כשב	או	עז.
108	מגילה	ל"א	א.

109	הושע	י"ד	ה.
110	שערי	תשובה	-	שער	ראשון	כג.
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	פרק	נ"ז ה.	גאולה	ותוכחה

ָׁשלֹום	ָלָרחֹוק	ְוַלָּקרֹוב	ָאַמר	ה’,	ּוְרָפאִתיו	)יט(.	מן	השמים	מציעים	להם	חסד	וכפרה,	אבל	
לא	ויתור.	אלה	שיאחזו	במעשיהם	הרעים	לא	תהיה	להם	תקנה:	ְוָהְרָׁשִעים	ַּכָּים	ִנְגָרׁש	ִּכי	

ַהְׁשֵקט	ֹלא	יּוָכל	ַוִּיְגְרׁשּו	ֵמיָמיו	ֶרֶפׁש	ָוִטיט.		ֵאין	ָׁשלֹום	ָאַמר	ֱאֹלַהי	ָלְרָׁשִעים	)כ(.

עוצמת	ברכת	השלום	מומחשת	על	ידי	תיאור	בריאתן	של	המילים	הללו	עתה,	וציורן	
כך	עתה	הופכות	המילים	לממשות	 ויהי’,	 ‘הוא	אמר	 וכמו	שבבריאת	העולם,	 באוויר.	
מציאותית.	ואולי	אין	זו	רק	המחשה	אלא	הבנת	מהות	המצב.	החטא	המתמשך	חודר	
עמוק	ושולל	כל	אפשרות	של	תשובה,	צריך	חסד	אלוהי	מיוחד	לחתור	לו	חתירה	מתחת	

כסא	הכבוד,	לברוא	פתח	תשובה	חדש	ולאפשר	לו	הזדמנות	נוספת.

אמר:	 זה	 על	 לבו,	 דלתי	 סוגרו	 כבר	 כי	 התשובה	 שנסתם	 עד	 הרבה	 “כשחטא	
‘שלום	 של	 הדיבור	 מאין	 יש	 בורא	 שהקב”ה	 שלום’,	 שלום	 שפתים	 ניב	 ‘בורא	

שלום’,	שהוא	קבלת	התשובה.	היפך	הנאמר	לרשעים:	‘אין	שלום’”111.

את	הדיבור	השמיימי	יכול	לשמוע	רק	הנביא,	אבל	לפעמים	יכול	כל	אדם	לזהות	את	
עקבות	הדיבור	הזה,	אפילו	בפיו	שלו	ובדברי	עצמו,	פתאום	הוא	משתחרר	ונפתח,	ויכול	

לפנות	אל	בוראו	בדברי	ריצוי:	

“היינו,	אם	נשלח	לו	התפלה	בפיו	מאת	ה’,	איך	להתפלל,	ואיזה	דיבורים	שידבר,	
אז	בודאי	יודע	אני	שהוא	מקובל	וכו’.	כמו	שאמר	ר’	חנינא	בן	דוסא:	אם	שגורה	
תפלתי	בפי	יודע	אני	שהוא	מקובל112.	וזהו	פירוש	הפסוק	‘בורא	ניב	שפתים’.	
היינו:	כשהשם	בורא	לו	מחדש	ניב	שפתים,	מה	להתפלל	ולדבר	לפניו,	אז	שלום	

בודאי	וכו’	אמר	ה’,	ורפאתיו”113.

בניגוד	לסדר	הטבעי	קורא	ה’:	ָׁשלֹום	ָׁשלֹום	ָלָרחֹוק	ְוַלָּקרֹוב.	הרחוק	קודם	לקרוב.	מדוע	
שנתרחקו	 התשובה,	 בעלי	 של	 הנפשי	 למאמץ	 מיוחדת	 הערכה	 זו	 הרחוק?	 הוקדם	
וקירבו	עצמם	חזרה	בעוצמה	כפולה	ומכופלת.	על	כן	ה’רחוק’	אינו	במרחב	הגיאוגרפי	
הצדיקים	 פני	 על	 אותם	 ומעדיפים	 מיוחדת,	 במחווה	 אליהם	 פונים	 הנפשי.	 אלא	

הגמורים:	

“אמר	רבי	אבהו:	מקום	שבעלי	תשובה	עומדין	צדיקים	גמורים	אינם	עומדין.	
שנאמר:	שלום	שלום	לרחוק	ולקרוב.	לרחוק	ברישא	והדר	לקרוב”114.	

111	צדקת	הצדיק,	מ"ה.
	והיינו	שגורה	מלשון	משגרין	כוס	של	ברכה	וכו'	)ברכות	נ"א	ב(. 	112

	דגל	מחנה	אפרים,	תזריע,	אשה. 	113
114		המהר"ל	ביאר	שהארת	שיבתו	של	החוטא	יונקת	ממקום	גבוה	יותר	מזה	של	הצדיק	הגמור:	"טעם	
כי	הצדיקים	אף	שהם	צדיקים	גמורים	מכל	מקום	מדרגתו	 וזה	 ועמוק	מאד	מאד,	 זה	דבר	מופלג	
ומעלתו	של	צדיק	הוא	מן	עולם	הזה,	כי	הוא	נברא	ונולד	בעולם	הזה.	אבל	זה	שהיה	כל	ימיו	רשע	
צריך	 היה	 שלא	 ממי	 במעלה	 יותר	 הדבר	 מן	 הפרישה	 כי	 ספק	 אין	 צדיק,	 להיות	 בתשובה	 וחזר	
יציאה	מן	החטא	לא	בא	לו	מצד	עולם	הזה	רק	מצד	עולם	 ולפיכך	המדרגה	זאת	שהיא	 לפרוש...	

העליון	)תפארת	ישראל	נ"ז(.

הקבע	 בניין	 של	 הגדולה	 מעלתו	 על	 מצביע	 גמור’115,	 ‘צדיק	 שהוא	 יוחנן,	 רבי	 אולם	
מן	 יותר	 הרבה	 עילאית	 גבורה	 זו	 ועקשנות,	 רציפות	 התמדה,	 מחייב	 הוא	 המסודר,	

הקפיצה	החד-פעמית	של	בעל	התשובה.	על	כן	אין	לשבש	את	הסדר	הטבעי:	

“מאי	רחוק	שהיה	רחוק	מדבר	עבירה	מעיקרא.	ומאי	קרוב	שהיה	קרוב	לדבר	
עבירה	ונתרחק	ממנו	השתא”116.

כפל	השלום,	ָׁשלֹום	ָׁשלֹום,	מבטא	את	החיבה	והקבלה	המושלמת.	ויש	בו	רמז	גם	לסיוע	
כפול	ומכופל.	בראשית	תהליך	התשובה	זוכה	האדם	לדחיית	העונש	והגנה	מאימתו,	
ויימצא	במקום	אחר	שאין	בו	מקום	כלל	 יזכה	לכפרה	שלמה,	 וכאשר	הוא	שב	ממש	

לחטא	ולעונש:	

שלומו,	 סוכת	 עליו	 פורש	 ית’	 האל	 לבו,	 בהרהור	 האדם	 תשובת	 “מתחלת	
הרעים	 המקרים	 או	 היסורין	 מן	 עליו	 והגנתו	 התשובה,	 על	 ההתעוררות	 והוא	
המעותדים	לבא	עליו	מצד	חטאותיו.	ואחר	שהתודה	בפיו	ובשפתיו,	והטיב	צעדיו	
ודרכיו	ושלמות	טהרתו	וכפרתו,	ולא	יאונה	לו	כל	און.	וזהו	ענין	השלום	שיושב	

בהשקט	ובשלוה	בלי	אימה	ופחד	מעונש	החטאים	כיון	שכבר	נתכפרו”117.

אין	אלה	שני	דברים	ושני	שלבים,	שלום	ורפואה,	כי	הבחנה	מעמיקה	רואה	בהם	מהות	
חוזר	 הגוף	 כאשר	 ולכן	 האדם.	 של	 בגופו	 השלום	 מהיעדר	 נובעות	 המחלות	 אחת.	

להתנהל	באופן	הרמוני	ובשלום	פנימי,	זו	הרפואה	עצמה:	

“שלום	הוא	רפואה.	כמו	שכתוב:	ָׁשלֹום	ָׁשלֹום	ָלָרחֹוק	ְוַלָּקרֹוב	ָאַמר	ה’,	ּוְרָפאִתיו.	
כי	עקר	החולאת,	חס	ושלום,	הוא	מחמת	העדר	השלום,	היינו	מחלוקת	היסודות,	

שיסוד	אחד	מתגבר	על	חברו,	ושלום	הוא	רפואה”118.

להפטרת	יום	הכיפורים	נבחר	פרק	נ”ח,	העוסק	במהותו	של	יום	הצום.	אך	צירפו	אליו	
את	הנבואה	הקודמת,	שעניינה	התשובה:	ְוָאַמר	ֹסּלּו	ֹסּלּו	ַּפּנּו	ָדֶרְך	ָהִרימּו	ִמְכׁשֹול	ִמֶּדֶרְך	
ַעִּמי	)נ”ז(.	מדוע	הועדף	פרק	זה	ליום	כיפור	על	הפטרת	תענית	הציבור	הרגילה:	ִּדְרׁשּו	

ה’	ְּבִהָּמְצאֹו	ְקָרֻאהּו	ִּבְהיֹותֹו	ָקרֹוב	)נ”ה(?	

מסתבר	שיש	הבדל	בין	הנבואות.	‘ִּדְרׁשּו	ה’	ְּבִהָּמְצאֹו’	פונה	אל	החוטא,	שיעשה	תשובה	
וידרוש	את	ה’.	אבל	ביום	הכיפורים	מתחולל	מהלך	הפוך	מלמעלה	למטה,	נפתח	השער	
ָדֶרְך	 ַּפּנּו	 ֹסּלּו	 “ֹסּלּו	 גם	לפני	מי	שלא	ביקש	מעצמו.	השכינה	פונה	אל	צבא	השמים:	
ָהִרימּו	ִמְכׁשֹול	ִמֶּדֶרְך	ַעִּמי”,	סלקו	את	המכשולים	והמחיצות	שיצר	האדם	החוטא	בינו	
וביני,	בינו	ובין	נשמתו.	ואף	על	פי	שפגע	בעצמו,	בשמים	חסים	עליו,	ומושיטים	לו	יד:	
ְלִהְתַוּדֹות	 ֱאֹלֵהינּו	 ה’	 ַוְּתַלְּמֵדנּו	 ָׁשִבים.	 ְלַקֵּבל	 ְפׁשּוָטה	 ִויִמיְנָך	 ַלּפֹוְׁשִעים.	 ָיד	 נֹוֵתן	 “ַאָּתה	
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ְלָפֶניָך	 ְׁשֵלָמה	 ִּבְתׁשּוָבה	 ּוְתַקְּבֵלנּו	 ָיֵדינּו.	 ֵמעֶׁשק	 ֶנְחַּדל	 ְלַמַען	 ֲעֹונֹוֵתינּו.	 ָּכל	 ַעל	 ְלָפֶניָך	
ריבונו	 ּוְכִניחֹוִחים”.	החוטא	רחוק	ושקוע	בזוהמתו,	אינו	מאמין	בתשובה,	רק	 ים	 ְּכִאּׁשִ
של	עולם	יכול	לנקות	אותו	ביום	הכיפורים	ולכפר	עליו.	כמו	שאמר:	“ִאם	ָרַחץ	ֲאֹדָני	ֵאת	

ם	ָיִדיַח	ִמִּקְרָּבּה	ְּברּוַח	ִמְׁשָּפט	ּוְברּוַח	ָּבֵער”	)ד’	ד(.		 ֹצַאת	ְּבנֹות	ִצּיֹון	ְוֶאת	ְּדֵמי	ְירּוָׁשלִַ

עוברת	 ה’	 אל	 האדם	 דרך	 לזולת.	 מעוולות	 להיזהר	 דרישות	 של	 שורה	 מעלה	 הנביא	
דרך	הזולת:	ַּפֵּתַח	ַחְרֻצּבֹות	ֶרַׁשע,	ַהֵּתר	ֲאֻגּדֹות	מֹוָטה,	ְוַׁשַּלח	ְרצּוִצים	ָחְפִׁשים,	ְוָכל	מֹוָטה	
ְּתַנֵּתקּו	)ו(.	הוא	אינו	מבקש	להציל	רק	את	העשוק,	אלא	גם	את	העושק	עצמו.	העוול	
והעושק	משאירים	עליו	את	חותמם	המרושע.	וכשם	שהוא	צריך	לפתח	את	חרצובות	

השבויים	בידו,	כך	צריך	הוא	להפסיק	לעשוק	את	עצמו,	ולשחרר	את	נפשו	שלו.	

זה	קיים	ביחסו	לעצמו,	לאשתו,	 לכל	אדם	יש	קטעים	נעולים	בנפשו	מהם	התייאש.	
לפתוח,	 דרור,	 לקרוא	 צריך	 הללו	 הנפש	 חרצובות	 לכל	 ולשכניו,	 לחבריו	 למשפחתו,	
לפרוץ,	להתיר	ולנתק.	על	כן	אנו	פותחים	את	היום	הקדוש	בתפילת	‘כל	נדרי’.	זו	אינה	
כל	 את	 לנתק	 עמוקה	 בקשה	 אלא	 נדרים,	 התרת	 של	 טכנית	 הלכתית	 פרוצדורה	 רק	
חזרה.	 דרכנו	 את	 וחוסמים	 וקפאו	 שהתקבעו	 הקשרים	 כל	 ואת	 העבר,	 התחייבויות	
התרה	זו	משחררת	את	האדם	מכבלי	העבר	ומאפשרת	לו	לפתוח	את	הלב,	להרחיבו,	

להכניס	אליו	אור	ושמחה,	כדי	שיוכל	להכיל	הכול	בלב	שלם.

ָלָּמה	ַּצְמנּו	ְוֹלא	ָרִאיָת	.	3

ָעם  ׁשְ י ּפִ ד ְלַעּמִ ֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך ְוַהּגֵ ּשׁ ְחׂשְך ּכַ פרק נ"ח )א( ְקָרא ְבָגרֹון ַאל ּתַ

גֹוי  ּכְ צּון  ֶיְחּפָ ָרַכי  ּדְ ְוַדַעת  ִיְדרֹׁשּון  יֹום  יֹום  ְואֹוִתי  )ב(  ַחּטֹאָתם:  ַיֲעקֹב  ּוְלֵבית 

ִקְרַבת  ֶצֶדק  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ָאלּוִני  ִיׁשְ ָעָזב  לֹא  ֱאלָֹהיו  ט  ּפַ ּוִמׁשְ ה  ָעׂשָ ְצָדָקה  ר  ֲאׁשֶ

ְמְצאּו ֵחֶפץ ְוָכל  יֹום צְֹמֶכם ּתִ נּו ְולֹא ֵתָדע ֵהן ּבְ ינּו ַנְפׁשֵ צּון: )ג( ִעּנִ ֱאלִֹהים ֶיְחּפָ

ע לֹא ָתצּומּו  ֶאְגרֹף ֶרׁשַ צּומּו ּוְלַהּכֹות ּבְ ה ּתָ ְנּגֹׂשּו: )ד( ֵהן ְלִריב ּוַמּצָ ֵביֶכם ּתִ ַעּצְ

רֹום קֹוְלֶכם: )ה( ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו יֹום ַעּנֹות ָאָדם  ּמָ ִמיַע ּבַ ַכּיֹום ְלַהׁשְ

ְקָרא צֹום ְויֹום ָרצֹון ַלְיהָֹוה: יַע ֲהָלֶזה ּתִ ק ָוֵאֶפר ַיּצִ ַאְגמֹן רֹאׁשֹו ְוׂשַ ַנְפׁשֹו ֲהָלכֹף ּכְ

הפרק	פותח	בֵבית	ַיֲעֹקב	)א(	ומסיים	בַנֲחַלת	ַיֲעֹקב	)יד(.	במרכזו	עומד	יום	הצום	ואופיו	
)א-יב(.	העם	צם	והתענה	ועמד	תמה,	מדוע	לא	נענה	לו	ה’	)ג(?	תשובתו	היא	שמה	
שהוא	חשב	לעבודת	ה’,	פגום	ואינו	ראוי.	בצד	התוכחה	באה	הדרכה,	כיצד	לעבוד	את	ה’	

באמת	ולזכות	בקרבתו.	הפרק	מסיים	)יג-יד(	בשמירת	השבת	ומעלתה.	

בשעת	צרה	ופחד	האדם	מתקשה	להמשיך	לתפקד	כרגיל,	והוא	ממעט	באופן	טבעי	
לאכול,	גם	נוטה	לבכי	וזעקה.	קביעת	‘יום	צום’,	הופכת	את	העינוי	לעבודת	ה’,	למעשה	

ונאצלת.	האדם	מבטא	בצום	את	הכנעתו	לפני	אלוהיו,	 מודע	בעל	משמעות	עמוקה	
נקבע	 כפרה.	 יום	של	 והמציאה	 חידשה	 רצונו.	התורה	 עליו	את	 ואת	תקוותו	למשוך	
בלוח	השנה	יום	כזה	של	תשובה	והכנעה,	היא	מבטיחה	שהוא	גם	יום	כפרת	עוונים,	אין	

כמותו	ראוי	להיות	יֹום	ָרצֹון	ַלה’	)ה(.	

העם	המתענה	חשב	שמילא	את	חובתו	בצומו,	וחיכה	שיגמלו	לו	מן	השמים	כראוי.	אך	
דבר	לא	קרה,	משום	שצומו	הוא	פולחן	ריק,	צבוע	ומתחסד,	ובאמת	אין	ה’	בלבו.	העם	
טען	שהוא	חפץ	בקרבת	אלוהים	)ברוח(,	והנביא	הראה	שגם	ביום	הצום	כל	מעייניהם	
ברכושם	ועסקיהם	)בחומר(:	ְואֹוִתי	יֹום	יֹום	ִיְדֹרׁשּון	ְוַדַעת	ְּדָרַכי	ֶיְחָּפצּון	...	ֵהן	ְּביֹום	ֹצְמֶכם	
המוסרי	 המעשה	 את	 הפולחני	 הצום	 במקום	 להציב	 יש	 כן	 על	 )ב-ג(.	 ֵחֶפץ	 ִּתְמְצאּו	

החברתי,	את	הסיוע	לנזקקים	ולחלשים	)ו-ז(.	

הכיפורים	 יום	 שאינו	 גם	 ואפשר	 הכיפורים,	 יום	 כנראה	 הוא	 כאן	 המדובר	 הצום	 יום	
הרגיל,	אלא	יום	הכיפורים	המיוחד	של	שנת	היובל.	יום	כיפורים	זה	הוא	יום	הדרור119:	
ִבִעי	ֶּבָעׂשֹור	ַלֹחֶדׁש	ְּביֹום	ַהִּכֻּפִרים	ַּתֲעִבירּו	ׁשֹוָפר	ְּבָכל	 ְוַהֲעַבְרָּת	ׁשֹוַפר	ְּתרּוָעה	ַּבֹחֶדׁש	ַהּׁשְ
ים	ָׁשָנה	ּוְקָראֶתם	ְּדרֹור	ָּבָאֶרץ	ְלָכל	יְׁשֶביָה	יֹוֵבל	ִהוא	 ַאְרְצֶכם.	ְוִקַּדְׁשֶּתם	ֵאת	ְׁשַנת	ַהֲחִמּׁשִ

ִּתְהֶיה	ָלֶכם	ְוַׁשְבֶּתם	ִאיׁש	ֶאל	ֲאֻחָּזתֹו	ְוִאיׁש	ֶאל	ִמְׁשַּפְחּתֹו	ָּתֻׁשבּו:	

“אמר	רבי	ישמעאל	בנו	של	רבי	יוחנן	בן	ברוקא:	מראש	השנה	עד	יום	הכפורים	
לא	היו	עבדים	נפטרין	לבתיהן	ולא	משתעבדין	לאדוניהם,	אלא	אוכלין	ושותין	
ושמחין	ועטרותיהן	בראשיהן.	כיון	שהגיע	יום	הכפורים,	תקעו	בית	דין	בשופר,	

נפטרו	עבדים	לבתיהן,	ושדות	חוזרות	לבעליהן”120.	

ביום	הכיפורים	של	היובל	התאחדו	התיקון	הדתי	עם	התיקון	החברתי	למהלך	אחד,	
טעם	 כמובן	 אין	 לבעליהן121.	 השדות	 והשבת	 העבדים	 שחרור	 עם	 ה’	 אל	 תשובה	
להתמקד	ביום	שחל	פעם	בחמישים	שנה,	אבל	היובל	הוא	דוגמא,	המלמדת	על	מהותו	
של	יום	הכיפורים	בכלל.	יום	הכיפורים	הוא	אפוא	יום	השחרור	והדרור,	וממנו	נלמד	
על	דרך	ההתנהגות	במשך	כל	השנה	כולה,	שהדרך	אל	ה’	וקרבתו,	עוברת	דרך	התיקון	

המוסרי	החברתי.

גזלה,	עושק	ושפיכות	דמים,	 החטא	המוזכר	בתוכחה	כאן	אינו	שחיתות	חמורה	כמו	
החטא:	 סף	 שעל	 האפור	 בתחום	 הנמצאת	 פסולה	 והתנהגות	 מינוריים	 פגמים	 אלא	
ְלִריב	ּוַמָּצה	ָּתצּומּו	ּוְלַהּכֹות	ְּבֶאְגֹרף	ֶרַׁשע	)ד(,	גם	“ְוָכל	ַעְּצֵביֶכם	ִּתְנֹּגׂשּו”	)ג(.	היובל	מפקיע	
את	החובות,	את	שעבודי	השדות,	משחרר	את	העבדים.	העניים	ציפו	שנים	רבות	לבואו	
של	רגע	זה,	שיחזיר	להם	את	אדמתם	ויעשם	בני	חורין.	אולם	מן	הצד	האחר	כל	אלה	

	ויקרא	כ"ה	ט-י.	 	119
	ראש	השנה	ח'	ב 	120

	ר'	יחיאל	מיכאל	זקש,	כרם	חמד,	מחברת	שביעית	1843,	ראה	הרב	יעקבסון	חזון	המקרא	ב'	עמ'	 	121
.370	,369
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היו	קנייניו	החוקיים	של	האדון,	ומצידו	הוא	מתקשה	לוותר	על	ממונו,	לא	לנגוש	חובות	
לגיטימיים	שהגיעו	לו	בדין.	

הנביא	הולך	צעד	אחד	גבוה	יותר.	המפתח	לתיקון	החברתי	והמוסרי	אינו	הנורמה	של	
‘לפנים	 יותר,	על	ה’חסד’,	 גבוה	 והדין,	אלא	צריך	לבסס	את	החיים	על	משהו	 החובה	
משורת	הדין’,	ו’מעבר	לדין	תורה’.	לא	די	אפילו	בנתינת	צדקה	לעני	המבקש,	אלא	צריך	
ַוֲעִנִּיים	 ליזום.	לתור	אחרי	העניים	ולספק	להם	את	צורכיהם:	ֲהלֹוא	ָפֹרס	ָלָרֵעב	ַלְחֶמָך	
ְמרּוִדים	ָּתִביא	ָבִית	ִּכי	ִתְרֶאה	ָעֹרם	ְוִכִּסיתֹו	ּוִמְּבָׂשְרָך	ֹלא	ִתְתַעָּלם	)ז(.	המפתח	להתקרב	
אל	ה’	אינו	התפילה	ונשיאת	הכפיים	אל	השמים,	אלא	פתיחת	היד	הקמוצה	לעניים,	אז	

יתקיים:	ָאז	ִּתְקָרא	ַוה’	ַיֲעֶנה	ְּתַׁשַּוע	ְוֹיאַמר	ִהֵּנִני	)ט(.

התיקון	החברתי	יהיה	הדבק	שמחבר	את	העם	בתוך	עצמו,	והוא	גם	יהיה	הדבק	לארצו,	
רק	חברה	מוסרית	וצודקת	כזו	תזכה	בארץ	ישראל:	ּוָבנּו	ִמְּמָך	ָחְרבֹות	עֹוָלם	מֹוְסֵדי	דֹור	

ָודֹור	ְּתקֹוֵמם	ְוֹקָרא	ְלָך	ֹּגֵדר	ֶּפֶרץ	ְמׁשֹוֵבב	ְנִתיבֹות	ָלָׁשֶבת	)יב(.

דברים	דומים	נאמרו	כבר	בפתח	הספר	)א’	י-כ(.	גם	שם	הועדף	המוסר	על	הפולחן,	
יט:	 )א’	 אז”	 “ִאם...	 ההתניה:	 באה	 בשניהם	 והמועד.	 השבת	 חילול	 הוזכר	 ובשניהם	
ִּדֵּבר".	בשני	המקומות	 ִּפי	ה’	 וכו’(,	ובשני	המקרים	הנבואה	מסתיימת	ב”ִּכי	 ִאם	ֹּתאבּו	
יקריבו	 ‘ידים’	ששפכו	דמים	 ייתכן	שאותם	 הודגש	שאין	לחיות	בסתירה	פנימית.	לא	
את	הקרבן	)א’(,	ורק	ידים	‘נקיות’	מהכאת	הזולת,	יוכלו	‘להכות’	על	לבם	)נ”ז(.	מסקנת	
שתי	הנבואות	אחת:	מעשה	דתי	ללא	כוונה	הוא	מכאניזם	מנוון	וחסר	ערך.	רק	נקיות	
מוסרית,	זהירות	מעוול	ודיכוי	הזולת,	ועזרה	לנזקקים,	הם	הבסיס	הראוי	שעליו	אפשר	

לצקת	משמעות	לפולחן,	לקרבנות	ולצומות122.	

ֲהלֹוא	ֶזה	צֹום	ֶאְבָחֵרהּו	.	4

ח  ּלַ ְוׁשַ ֲאֻגּדֹות מֹוָטה  ר  ַהּתֵ ע  ֶרׁשַ ַחְרֻצּבֹות  ַח  ּתֵ ּפַ ֶאְבָחֵרהּו  ֶזה צֹום  ֲהלֹוא  )ו( 

ַוֲעִנִּיים  ַלְחֶמָך  ָלָרֵעב  ָפרֹס  ֲהלֹוא  )ז(  קּו:  ַנּתֵ ּתְ מֹוָטה  ְוָכל  ים  ָחְפׁשִ ְרצּוִצים 

ָאז  )ח(  ם:  ִתְתַעּלָ לֹא  ְרָך  ׂשָ ּוִמּבְ יתֹו  ְוִכּסִ ָערֹם  ִתְרֶאה  י  ּכִ ָבִית  ִביא  ּתָ ְמרּוִדים 

ְיהָֹוה  בֹוד  ּכְ ִצְדֶקָך  ְלָפֶניָך  ְוָהַלְך  ִתְצָמח  ְמֵהָרה  ַוֲאֻרָכְתָך  ַחר אֹוֶרָך  ַ ּשׁ ּכַ ַקע  ִיּבָ

	אולם	יש	גם	הבדל	בין	הנבואות:	בפרק	א'	החטא	הוא	החמור	ביותר,	ידים	מלאות	דם	)א'	טו(,	בעוד	 	122
כאן	מדובר	בשחיתות	חברתית	בלבד.	בפרק	א'	ישעיהו	דיבר	אל	בני	דורו,	על	כן	הזכיר	את	המקדש,	
ועסק	בפולחן	הקרבנות.	כאן	כיוון	את	דבריו	אל	העתיד,	אל	העם	שבגלות,	על	כן	הזכיר	תפילה	וצום	
)שד"ל(.	פולחן	הקרבנות	יש	בו	משהו	טוטאלי,	אבל	האדם	מקריב	בו	רק	את	ממונו,	בשעת	הצום	
האדם	מתגבר	על	התאווה	הטבעית	של	האכילה,	ו"מקריב"	למען	האידיאל	הדתי	את	עצמו,	זה	תיקון	

רוחני.

ִמּתֹוְכָך  ִסיר  ּתָ ִאם  ִני  ִהּנֵ ְויֹאַמר  ע  ּוַ ׁשַ ּתְ ַיֲעֶנה  ַוְיהָֹוה   ְקָרא  ּתִ ָאז  )ט(  ַיַאְסֶפָך: 

יַע ְוָזַרח  ּבִ ׂשְ ָך ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ּתַ ר ָאֶון: )י( ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפׁשֶ ע ְוַדּבֶ ַלח ֶאְצּבַ מֹוָטה ׁשְ

ַצְחָצחֹות  יַע ּבְ ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ ֳהָרִים: )יא( ְוָנֲחָך ְיהָֹוה ּתָ ּצָ ְך אֹוֶרָך ַוֲאֵפָלְתָך ּכַ חֹׁשֶ ּבַ

ְיַכְּזבּו ֵמיָמיו:  ר לֹא  ַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ּכְ ְוָהִייָת  ַיֲחִליץ  ְוַעְצמֶֹתיָך  ָך  ַנְפׁשֶ

ֶרץ  ּפֶ ּגֵֹדר  ְלָך  ְוקָֹרא  קֹוֵמם  ּתְ ָודֹור  דֹור  מֹוְסֵדי  עֹוָלם  ָחְרבֹות  ָך  ִמּמְ ּוָבנּו  )יב( 

ֶבת: ְמׁשֹוֵבב ְנִתיבֹות ָלׁשָ

מוצעת	 במקומם	 משמעות,	 וחסרי	 מתוכן	 ריקים	 )ה(	 המקובלים	 הצום	 מנהגי	
אלטרנטיבה.	ובהקבלה	גמורה:	במקום	יֹום	ַעּנֹות	ָאָדם	ַנְפׁשֹו	)ה(,	ֶנֶפׁש	ַנֲעָנה	ַּתְׂשִּביַע	)י(.	
ְּכַאְגֹמן	ֹראׁשֹו	בכניעה,	יש	לשחרר	את	העבדים	שגוום	כפוף,	ולהסיר	את	 ָלֹכף	 במקום	
המוט	מעל	שכמם	)ו,	ט(.	במקום	להציע	שק	ואפר	)ה(	ולהיראות	מסכן	ועני,	הלבש	את	
המסכן	הלבוש	שק	ובלויי	סחבות:	ִּכי	ִתְרֶאה	ָעֹרם	ְוִכִּסיתֹו.	במקום	לבוא	בטרוניה	על	ה’	
שמתעלם	מן	הצום	והתפילה	)ג(,	ִמְּבָׂשְרָך	ֹלא	ִתְתַעָּלם!	)ז(.	מה	טעם	ל’דקדוקי	נקיות’	
רוחנית	של	צום	העשירים,	שבסופו	יאכלו	לשובע,	כאשר	העניים	ממשיכים	לצום	על	
כרחם.	ואפילו	באותה	לשון	עצמה:	ֲהלֹוא	ֶזה	צֹום	ֶאְבָחֵרהּו	)ו(	ֲהלֹוא	ָפֹרס	ָלָרֵעב	ַלְחֶמָך	)ז(.	

העני	זקוק	לתמיכה	חומרית:	ֲהלֹוא	ָפֹרס	ָלָרֵעב	ַלְחֶמָך	)ז(,	אבל	לא	פחות	מזה	הוא	צריך	
ַנֲעָנה	 ְוֶנֶפׁש	 ַנְפֶׁשָך,	 ָלָרֵעב	 “ְוָתֵפק	 ולנחם:	 לחזק	 אותו,	 לעודד	 יש	 רוחנית,	 תמיכה	 גם	
ַּתְׂשִּביַע"	)יא(.	הנפש	אינה	ניזונת	מן	הלחם,	אלא	מן	החיבור	אל	הנפש	שנפתחת	מולה,	

מן	המילה	הטובה,	השאלה	בשלום,	העצה	טובה.

ַחר	אֹוֶרָך,	 כאשר	יעשה	האדם	את	הדבר	הנכון	גם	יגמלו	לו	בשכר	הראוי:	)ח(	ָאז	ִיָּבַקע	ַּכּׁשַ
ָאז	ִּתְקָרא	ַוה’	ַיֲעֶנה	)ט(.	השכר	יבוא	“מידה	כנגד	מידה”,	הכתוב	משתמש	בדימויי	אכילה	
יזכה	לשפע	טובה.	 ישבע,	המשפיע	טוב	 יקבל,	המשביע	 ורוויה.	הנותן	 ושתייה,	שובע	

המקיים:	ְוַׁשַּלח	ְרצּוִצים	ָחְפִׁשים	)ו(,	יזכה	ל-ְוַעְצֹמֶתיָך	ַיֲחִליץ	)יא(.

ָּבת	ַרְגֶלָך	.	5 ִאם	ָּתִׁשיב	ִמּׁשַ

ת  ּבָ ַ ַלּשׁ ְוָקָראָת  י  ָקְדׁשִ יֹום  ּבְ ֲחָפֶציָך  ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות  ת  ּבָ ַ ִמּשׁ יב  ׁשִ ּתָ נ"ח )יג( ִאם 

ָבר: ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ד ְוִכּבַ עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ְיהָֹוה ְמֻכּבָ

שיבת	ציון	מן	הגלות	בבבל	היא	יציאת	מצרים	חדשה,	על	כן	תופסים	בה	החופש	והשבת	
מקום	מרכזי.	התוכחה	על	שטחיות	הצום	וריקנותו,	מסתיימת	בדברים	על	השבת.	שני	
העניינים	מתחברים	בקשר	לשוני	הדוק:	ְוֹקָרא	ְלָך	ֹּגֵדר	ֶּפֶרץ	ְמׁשֹוֵבב	ְנִתיבֹות	ָלָׁשֶבת	)יב(,	

ָּבת’. ָּבת	ַרְגֶלָך	)יג(.	‘ְמׁשֹוֵבב’	ו’ָּתִׁשיב’,	‘ָלָׁשֶבת’	עם	ה’ּׁשַ ובפסוק	הבא:	ִאם	ָּתִׁשיב	ִמּׁשַ
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	פרק	נ"ח ה.	גאולה	ותוכחה

מבנה	שני	פסוקי	השבת,	דומה	למבנה	פרשת	הצום:	“ִאם...	אז”	)מעשה	וגמול(.	בצום	
ָּדָבר’,	דיבור	עסקי.	עיקרו	של	הצום	הוא	 ָאֶון’,	וביום	השבת	מ’ַדֵּבר	 יש	להימנע	מ’ַדֶּבר	

מתן	חופש	לעובד	העשוק,	גם	השבת	מיוסדת	על	החופש	מעבודה123	ומן	העבדות124.	

הנבואה	שהתחילה	בבירור	מהות	הצום,	עברה	אל	יום	הכיפורים,	שהוא	‘שבת	שבתון’,	
וממנו	אל	ה’שבת’.	כי	לאמיתו	של	דבר	יום	הכיפורים	אינו	יום	צום	אלא	יום	של	קדושה,	

שיותר	משאסור	לאכול	בו,	‘מי	צריך	לאכול	בו’125.	

בדרך	כלל	מוגדרת	מסגרת	השבת	באמצעות	ל”ט	אבות	המלאכה	האסורים,	כאן	היא	
מתוארת	ברשימה	של	מצוות	ואיסורים	אחרים	)יג(:	תחומין,	דיבור,	עונג	שבת	וכבודה,	
כל	אלה	מעצבים	את	תוכנה	של	השבת	וקובעים	את	מהותה	החיובית,	לא	רק	כ’שבת’,	

אלא	גם	כ’שבתון’	ויום	של	קדושה:

“נצטוינו	מן	התורה	להיות	לנו	מנוחה	בי”ט	אפילו	מדברים	שאינן	מלאכה,	לא	
שיטרח	כל	היום	למדוד	התבואות	ולשקול	הפירות	והמתנות	ולמלא	החביות	
ואם	היתה	עיר	 וגם	האבנים	מבית	לבית	וממקום	למקום,	 ולפנות	הכלים	 יין,	
מוקפת	חומה	ודלתות	נעולות	בלילה	יהיו	עומסים	על	החמורים	ואף	יין	וענבים	
ותאנים	וכל	משא	יביאו	בי”ט	ויהיה	השוק	מלא	לכל	מקח	וממכר,	ותהיה	החנות	
פתוחה	והחנוני	מקיף	והשלחנים	על	שלחנם	והזהובים	לפניהם,	ויהיו	הפועלים	
והותרו	 בהן,	 וכיוצא	 אלו	 לדברים	 כחול	 עצמם	 ומשכירין	 למלאכתן	 משכימין	
הימים	הטובים	האלו	ואפילו	השבת	עצמה,	שבכל	זה	אין	בהם	משום	מלאכה,	

לכך	אמרה	תורה	“שבתון”	שיהיה	יום	שביתה	ומנוחה	לא	יום	טורח”126.	

את	 שהבין	 נחמיה	 בלבד.	 למסגרת	 והפכה	 נחלשה	 השבת	 שמירת	 ציון	 שיבת	 בימי	
הקשר	המהותי	שבין	הגאולה	לשבת	ותלותן	זו	בזו,	תיקן	את	המצב	והשליט	בירושלים	
שמירת	שבת	שלמה	ונעלה.	באוזניו	הדהדו	בוודאי	דברי	הנביא:	ּוָבנּו	ִמְּמָך	ָחְרבֹות	עֹוָלם	
מֹוְסֵדי	דֹור	ָודֹור	ְּתקֹוֵמם,	ְוֹקָרא	ְלָך	ֹּגֵדר	ֶּפֶרץ	ְמׁשֹוֵבב	ְנִתיבֹות	ָלָׁשֶבת	)יב(.	על	כן	השתמש	
ּוְׁשָעֶריָה	 ְמֹפָרֶצת	 ם	 ְירּוָׁשלִַ ְוחֹוַמת	 ‘פרצה’127:	 במונח	 ירושלים	 חומת	 מצב	 לתיאור	
ִנְּצתּו	ָבֵאׁש,	ופעל	לביסוס	השבת,	כי	‘פירצה’	בשמירת	השבת	תביא	ל’פירצה’	בחומת	

ירושלים,	לנסיגה	מן	הגאולה128.

123		שמות	כ'	ח-יא.
	דברים	ה'	יב-טו. 	124

	"הרבי	רבי	בונם	זי"ע	אמר	פעם	אחת,	אילו	היה	בכוחי,	הייתי	מבטל	כל	התעניות,	מלבד	יום	הכיפורים	 	125
ותשעה	באב.	כי	ביום	כיפור	מי	צריך	לאכול,	ובתשעה	באב	מי	יכול	לאכול"	)קול	מבשר	ח"ג	-	מנחם	

אב,	כתבי	חסידים(.	
	רמב"ן	ויקרא	כ"ג	כד. 	126

	נחמיה	א'	ג,	ב'	יג,	ג'	לה. 	127
128		מאבק	חריף	על	דמות	השמיטה	בארץ	ישראל	המתחדשת	התרחש	בשנת	תרמ"ט.	הוא	נסוב	על	
השאלה	הגדולה:	כיצד	נשוב	לארץ	ישראל	לחדש	בה	ימינו	כקדם,	ולשם	הגשמת	החלום	נעקור	
אחד	מעמודי	התווך	של	מצוות	הארץ	וקדושתה,	את	השבתון	בשביעית?!		איך	אפשר	לגאול	את	

ברוחה129:	 אלא	 השבת	 בגוף	 אינה	 פגיעתו	 שעיקר	 בשבת,	 המסחר	 נגד	 לחם	 נחמיה	
ּוְמַחְּלִלים	 ֹעִׂשים	 ַאֶּתם	 ֲאֶׁשר	 ַהֶּזה	 ָהָרע	 ַהָּדָבר	 ָמה	 ָלֶהם	 ָוֹאְמָרה	 ְיהּוָדה	 ֹחֵרי	 ֵאת	 ָוָאִריָבה	
ְוַעל	 ַהֹּזאת	 ָהָרָעה	 ָּכל	 ֵאת	 ָעֵלינּו	 ֱאֹלֵהינּו	 ַוָּיֵבא	 ֲאֹבֵתיֶכם	 ָעׂשּו	 ֹכה	 ֲהלֹוא	 ָּבת.	 ַהּׁשַ יֹום	 ֶאת	
ָּבת.	ַוְיִהי	ַּכֲאֶׁשר	ָצֲללּו	ַׁשֲעֵרי	 ָהִעיר	ַהֹּזאת	ְוַאֶּתם	מֹוִסיִפים	ָחרֹון	ַעל	ִיְׂשָרֵאל	ְלַחֵּלל	ֶאת	ַהּׁשַ
ָּבת	 ָּבת	ָוֹאְמָרה	ַוִּיָּסְגרּו	ַהְּדָלתֹות	ָוֹאְמָרה	ֲאֶׁשר	ֹלא	ִיְפָּתחּום	ַעד	ַאַחר	ַהּׁשַ ם	ִלְפֵני	ַהּׁשַ ְירּוָׁשלִַ

ָּבת130.	 א	ְּביֹום	ַהּׁשַ ָעִרים	ֹלא	ָיבֹוא	ַמּׂשָ ּוִמְּנָעַרי	ֶהֱעַמְדִּתי	ַעל	ַהּׁשְ

העם	חשב	שקרבת	אלהים	מחייבת	את	הצום	ועינוי	הנפש.	‘יֹום	ָרצֹון	ַלה’’	)ה(,	הוא	יום	
של	הסתגפות.	הנביא	הציג	לעומתו	את	השבת	ותענוגיה.	לצום	ולסגפנות	יש	מקום131.	
‘ייסורים	של	אהבה’,	מזככים	את	האדם	מחומריותו,	גומלים	אותו	ממנה,	ומכשירים	
ובדעת.	 בהכרה	 ובייסורים	 בסבל	 ונשא	 הדין	 קיבל	את	 )נ”ג(	 ה’’	 ו’עבד	 לגאולה.	 אותו	
אולם	העבד	לא	ביקש	את	הייסורים	ולא	יזם	אותם,	הם	ניחתו	עליו	מן	השמים	ובוצעו	

בידי	נכרים.	אם	הדבר	היה	תלוי	בו,	היה	בוחר	בדרך	האהבה,	בקידוש	החומר	והחיים.	

שהם	 גדולים,	 כה	 בו	 והדבקות	 ה’’	 ‘אהבת	 של	 כוחן	 הדתי.	 האידיאל	 אינה	 הסגפנות	
מייתרים	את	העינוי	ומרימים	את	האדם	כולו,	עם	גופו,	לחסות	בצל	השכינה.	וכשם	
שיום	הצום	נעשה	‘יֹום	ָרצֹון	ַלה’’,	גם	השבת	היא	‘יום	רצון’,	אלא	שאותו	מבטאים	דווקא	
את	 להביא	 כדי	 הגופני,	 בעינוג	 נעזרת	 בשלמותה	 השבת	 חיבת	 ובשמחה.	 )יג(	 בעונג	

האדם	אל	השכר	הרוחני	העילאי.	המתענג	על	השבת,	יתענג	על	ה’.	

ָאז	ִּתְתַעַּנג	ַעל	ה'.	6

יָך  ְוַהֲאַכְלּתִ ָאֶרץ  ֳמֵתי\{  \}ּבָ ֳמוֵתי  ּבָ ַעל  יָך  ְבּתִ ְוִהְרּכַ ְיהָֹוה  ַעל  ג  ְתַעּנַ ּתִ ָאז  )יד( 

ר: ּבֵ י ְיהָֹוה ּדִ י ּפִ ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך ּכִ

ובנביאים	פעמים	 כזו	מפורשת	בתורה	 לעושי	הטובה	מובטח	שכר	טוב.	הבטחת	שכר	
משתמש	 ישעיהו	 ושלום,	 ביטחון	 הארץ,	 ברכת	 חומרי:	 שכר	 מזכירה	 התורה	 רבות.	
במושגים	רוחניים	יותר,	והשכר	כפול,	חומרי	ורוחני	כאחד,	נחלת	הארץ	והתענגות	על	ה’.	

הארץ	בלי	שמיטה,	כאשר	ביטולה	היה	אחת	מסיבות	הגלות.	אלא	שלרוב	הדעות	השמיטה	בזמן	
הזה	מדרבנן,	ויש	מקום	להשתמש	בעניינה	בהיתר	הלכתי.	

כדרך	שביקשו	העשירים	 נצרך,	 אינו	שירות	 הוא	 כאן,	מדברי	קבלה.	 נולד	 איסור	המסחר	בשבת	 	 	129
להציגו,	אלא	דרך	לניצול	השכבות	החלשות,	הוא	כרוך	בניצול	ובהפקעת	מחירים.	כפי	שהוכיחם	
ָּבת	 ֶבר	ְוַהּׁשַ עמוס:	ִׁשְמעּו	ֹזאת	ַהּשֲֹׁאִפים	ֶאְביֹון	ְוַלְׁשִּבית	ֲעִנֵּיי	ָאֶרץ.	ֵלאֹמר	ָמַתי	ַיֲעֹבר	ַהֹחֶדׁש	ְוַנְׁשִּביָרה	ּׁשֶ
ַּבֲעבּור	 ְוֶאְביֹון	 ַּדִּלים	 ַּבֶּכֶסף	 ִלְקנֹות	 ִמְרָמה.	 ֹמאְזֵני	 ּוְלַעֵּות	 ֶׁשֶקל	 ּוְלַהְגִּדיל	 ֵאיָפה	 ְלַהְקִטין	 ָּבר	 ְוִנְפְּתָחה	

ַנֲעָלִים	ּוַמַּפל	ַּבר	ַנְׁשִּביר	)ח'	ד-ו(.
	נחמיה	י"ג	טו-כא. 	130

בדורות	 ומתנגדים	 חסידים	 שבין	 הדרכים	 בחילוקי	 ביטוי	 לידי	 בא	 הללו	 הדרכים	 משתי	 משהו	 		131
האחרונים.
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הבטחה	זו,	ָאז	ִּתְתַעַּנג	ַעל	ה’,	נעשית	יסוד	להשקפת	עולם	שלמה:	

התענוג	 שזהו	 שכינתו132,	 מזיו	 ולהנות	 ה’	 על	 להתענג	 אלא	 נברא	 לא	 “האדם	
האמיתי	והעידון	הגדול	מכל	העידונים	שיכולים	להמצא...	

וכשתסתכל	בדבר	תראה	כי	השלמות	האמיתי	הוא	רק	הדביקות	בו	יתברך,	והוא	
מה	שהיה	דוד	המלך	אומר:	ואני	קרבת	אלקים	לי	טוב133.	ואומר:	אחת	שאלתי	
זה	הוא	הטוב.	 כי	רק	 וגו’134,	 ימי	חיי	 מאת	ה’	אותה	אבקש	שבתי	בבית	ה’	כל	
נתעה.	אמנם	 ושוא	 אינו	אלא	הבל	 לטוב,	 בני	האדם	 זה	שיחשבוהו	 זולת	 וכל	
לכשיזכה	האדם	לטובה	הזאת,	ראוי	שיעמול	ראשונה	וישתדל	ביגיעו	לקנותה,	
הם	 והם	 הענין	 זה	 שתולדתם	 מעשים	 בכח	 יתברך	 בו	 לידבק	 שישתדל	 והיינו	

המצות”135.

התענגות	על	ה’	אפשרית	בשלמות	רק	בעולם	רוחני,	ועל	כן	שכרו	האמיתי	של	האדם	
יבוא	רק	בעולם	הבא:	

“העולם	הבא	אין	בו	לא	אכילה,	ולא	שתיה,	ולא	פריה	ורביה,	ולא	משא	ומתן,	
ולא	קנאה,	ולא	שנאה,	ולא	תחרות,	אלא	צדיקים	יושבין	ועטרותיהם	בראשיהם	

ונהנים	מזיו	השכינה.	שנאמר136:	ויחזו	את	האלהים	ויאכלו	וישתו”137.	

ומעשיו	 מצוות	 המקיים	 אדם	 הזה.	 בעולם	 גם	 לנו	 יש	 הבא	 עולם	 מעין	 משהו	 אולם	
טובים,	עולמו	רוחני	יותר,	הוא	שואף	להתענג	על	ה’	וליהנות	מזיו	שכינתו,	והבלי	העולם	
מתמעטים	בעיניו.	ההנאה	הנובעת	מעבודת	ה’	אינה	עניין	אחר,	ההתענגות	אינה	יסוד	
זר	של	‘לא	לשמה’,	אלא	אבר	מעצמה	של	עבודה	זו,	ומביאה	אותה	אל	שיאה.	אדרבה,	

רק	בה	יהיה	ה’לשמה’	שלם:	

שבאידיאליסמות	 הטהור	 התוכן	 הוא	 ד’’	 על	 ‘התענגות	 של	 זה	 תענוג	 “מושג	
הרגשה	 היא	 מורגשת	 אנושי,	 הגה	 בשום	 לבטאה	 אפשר	 שאי	 טהורה,	 היותר	
מועטת	בשאיפת	הלב	הטהור	בהתעלותו	מעל	כל	המצרים	המצמצמים	אותו,	
וזהו	רק	צל	של	צל	צללה	של	השאיפה	העליונה	הנקיה	מכל	עירוב	גס...	מתוך	
המאירה	 אספקלריא	 של	 עליון	 רז	 מתגלה	 האלהית,	 הדבקות	 של	 ההתגלות	

	ניסוח	כזה	של	השקפת	עולם	המבוססת	על	השכר	המובטח,	עורר	ביקורת	בסיסית,	והרי	אדם	צריך	 	132
הוא	 ללמוד	שיסוד	החסידות	 ישרים	 "כשאנו	מתחילים	במסילת	 בוראו	לשם	שמים?	 לעבוד	את	
ועידון	הנצחי,	 וליהנות	מזיו	שכינתו,	שזהו	התענוג	האמיתי	 ד'	 שהאדם	לא	נברא	רק	להתענג	על	
נסלד	חוש	המוסרי	שלנו	מפני	האיגואיסמוס	ואהבת	התענוג	שביסוד	זה,	ותובעים	אנחנו	יסוד	יותר	

טהור,	ונקי	משום	תערובות	הנאה"	)מוסר	הקודש	קס"ז(.	
133		תהלים	ע"ג.
134		תהילים	כ"ז.

	רמח"ל,	מסילת	ישרים	פרק	א'. 	135
136		שמות	כ"ד.

	ברכות	י"ז	א. 	137

שסכם	לנו	את	הדרך	הסלולה,	לאחד	את	כל	התוכן	המעשי	שבחיים	עם	היסוד	
של	התשוקה	האידיאלית	אשר	היא	יסוד	הכל,	חשק	הטוב	העליון	של	הדבקות	
האלהית	העולה	בטובו	מכל	מה	שנקלט	אצלנו	במושג	של	תענוג	ועידון,	והם	
הם	המצות	אשר	יעשה	אותם	האדם	וחי	בהם.	ואנו	צריכים	ללמוד	מעתה	בבת	
של	 המכון	 אל	 העולים	 התיאורי,	 המהלך	 של	 הרוחניים	 החזיונות	 את	 אחת	
המעשיים	 הדרכים	 ואת	 האלהית,	 הדבקות	 מגמת	 הנקיה,	 הרוחנית	 המגמה	
העוזרים	לה,	המשכללים	את	צורתה,	המרחיבים	את	אורה,	והמסירים	את	כל	

אבני	המכשול	מכל	נתיבותיה,	דרכיה	דרכי	נועם	וכל	נתיבותיה	שלום”138.

על	כן	הכרח	גמור	הוא	לרומם	את	עבודת	ה’	של	האדם	למעלה	כזו	שתהיה	רוויה	כולה	
בעונג	ושמחה:	

רוחני.	 עסק	 כל	 אל	 מתלוים	 להיות	 מוכרחים	 דברים	 הם	 והשמחה,	 “הענג	
לעשותם	 חרוץ	 יהיה	 אז	 והיושר,	 הטוב	 במעשה	 וישמח	 האדם	 כשיתענג	
בתכלית	שלמותם	ולהוסיף	עליהם	מדי	יום	ביומו.	רק	אז	יהיה	חל	רוח	השכינה	
וזיו	כבודה	על	האדם,	כי	עז	וחדוה	במקומו,	ויעזר	לו	להיות	נעטר	בחוט	של	חן	
וחסד,	שימצאו	מעשיו	ופעולותיו	ג”כ	חן	בעיני	כל	הבריות,	ויצאו	גם	הם	בדרכיו,	
ותרבה	הברכה	והטובה	בעולם.	רק	כשיש	ענג	ושמחה	פנימית	בלב	מצורפים	
למעשה	הטוב	והצדק,	אז	הם	מתבססים	באדם	להיות	קבוע	בדרכי	האל	הטוב	
ב”ה,	וממקור	נפשו	ימצא	מים	חיים	נוזלים	להשכילו	ולהדריכו	בארחות	חיים...	

רק	אז	“ידבר	בם	לשמם”139.	

הטובות	 התוצאות	 כל	 את	 תביא	 באהבתה	 וההתעלסות	 לשמה	 התורה	 לימוד	 רק	
הבאות	מאורה	של	תורה140.	

	מוסר	הקודש	קס"ז. 	138
טעות	 זה	 באמת	 טל':	 ל'אגלי	 מסוכצ'וב	 אברהם	 ר'	 הקדמת	 וראה	 והשמחה.	 העונג	 הצאן,	 139	עקבי	
מפורסם.	ואדרבא,	כי	זה	היא	עיקר	מצוות	לימוד	התורה,	להיות	שש	ושמח	ומתענג	בלימודו,	ואז	
דברי	תורה	נבלעין	בדמו.	ומאחר	שנהנה	מדברי	תורה,	הוא	נעשה	דבוק	לתורה	]ועיין	פירוש	רש"י	
סנהדרין	נח.	ד"ה	ודבק.[	ובזוה"ק,	ד"בין	יצר	הטוב	ובין	יצר	הרע	אינן	מתגדלין	אלא	מתוך	שמחה:	
יצר	הטוב	מתגדל	מתוך	שמחה	של	תורה,	יצר	הרע...".	ואם	אמרת	שע"י	השמחה	שיש	לו	מהלימוד	
המצוה	 כוח	 מגרע	 עוד	 זו	 שמחה	 הרי	 לשמה,	 ושלא	 לשמה	 על-כל-פנים	 או	 לשמה,	 שלא	 נקרא	

ומכהה	אורה,	ואיך	יגדל	מזה	יצר	הטוב?	וכיוון	שיצר	הטוב	מתגדל	מזה,	בוודאי	זהו	עיקר	המצוה.

ומודינא,	שהלומד	לא	לשם	מצוות	הלימוד,	רק	מחמת	שיש	לו	תענוג	בלימודו,	הרי	זה	נקרא	לימוד	 	
"לעולם	 אמרו	 ובהא	 אכילה;	 תענוג	 לשם	 רק	 מצוה	 לשם	 שלא	 מצה	 דאוכל	 כהא	 לשמה,	 שלא	
זה	לימוד	לשמה,	 יעסוק...	שלא	לשמה,	שמתוך...".	אבל	לומד	לשם	מצוה	ומתענג	בלימודו,	הרי	

וכולו	קודש,	כי	גם	התענוג	-	מצוה.
140	פירוש	ר'	אברהם	מן	ההר,	נדרים	מ"ח	א:	"מצות	לימוד,	עיקר	הציווי	הוא	כדי	לצייר	האמת	ולהתענג	
ולהנות	במדע	לשמח	לבבו	ושכלו,	כדכתיב	'פקודי	ה'	ישרים	משמחי	לב'.	הילכך	לא	שייך	למימר	
במצות	תלמוד	דלא	ניתן	ליהנות,	שעיקר	מצוותו	היא	ההנאה	והתענוג	במה	שמשיג	ומבין	בלימודו".	
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ו(	ֲעֹוֹנֵתיֶכם	ָהיּו	ַמְבִּדִלים	

ַחֹּטאוֵתיֶכם	ִהְסִּתירּו	ָפִנים	ִמֶּכם		.	

י  מֹוַע: )ב( ּכִ ְ יַע ְולֹא ָכְבָדה ָאְזנֹו ִמּשׁ פרק נ"ט )א( ֵהן לֹא ָקְצָרה ַיד ְיהָֹוה ֵמהֹוׁשִ

ירּו ָפִנים  ְוַחּטֹאוֵתיֶכם ִהְסּתִ יֵנֶכם ְלֵבין ֱאלֵֹהיֶכם  ּבֵ ִלים  ִאם ֲעוֹֹנֵתיֶכם ָהיּו ַמְבּדִ

מֹוַע: ְ ם ִמּשׁ ִמּכֶ

בפרק	ארבעה	חלקים.	פתיחה	)א-ב(,	העוונות	הם	מחיצה	בפני	המקום	ולכן	התפילה	
יושיע	 ה’	 )יז-כא(	 )ט-טו(	העם	מתוודה	על	חטאיו.	 עוונות	הדור.	 )ג-ח(	 לא	תישמע.	

למען	שמו	ובריתו.	

עכביש,	 וקורי	 צפעוני	 ביצי	 החי:	 מעולם	 בדוגמאות	 כאן	 להשתמש	 מרבה	 הנביא	
דובים	הומים	ויונים	הוגות,	עיוורים	מגששים	קיר	וכדומה.	הוא	משווה	את	הנאשמים	
לנחשים	ההוגים	מזימות	עורמה,	לעכבישים	הטווים	מלכודות	רצח.	המעשים	שנולדו	
ממחשבות	הפשע	כמוהם	כביצי	צפעוני,	האוכל	מהם	–	ימות,	ואם	ידרוך	עליהם	יגיח	

מהם	אפעה.	

החטא	ניצב	בין	האדם	ובין	בוראו	וחוצץ	ביניהם:	

מאמר	 יתברך.	 השם	 ובין	 האדם	 בין	 המבדילות	 מחיצות	 הן	 כולן	 הפחיתויות	
הנביא	מבאר	זה:	“ִּכי	ִאם	ֲעֹוֹנֵתיֶכם	ָהיּו	ַמְבִּדִלים	ֵּביֵנֶכם	ְלֵבין	ֱאֹלֵהיֶכם”	)ב(.	יאמר,	
שעונותינו	והם	אלו	הרעות,	כמו	שזכרנו,	הן	המחיצות	המבדילות	בינינו	ובינו	

יתברך141.

החידוש	הוא	שאין	זה	עונש,	השכינה	לא	כעסה	והסתלקה,	אלא	אנחנו	יצרנו	מלמטה	
מסך,	שמונע	מאתנו	לראותה:	

הנביא	 וכמאמר	 עוונינו,	 רוב	 על	 העיכוב	 סיבת	 אנחנו	 היותנו	 על	 צערנו	 עיקר	

לבוש	)או"ח	מ"ז(	לגבי	ברכת	התורה:	"ומאד	מאוד	צריך	האדם	להיזהר	בה,	להראות	שהתורה	היא	 	
חשובה	בעיניו	ונהנה	ממנה	כמו	שמברך	על	כל	הנאותיו".	ועוד	כתב	שם,	שהעולה	לתורה	מברך	לפני	

הקריאה	ולאחריה	"כמו	בכל	ברכות	הנהנין	שמברכין	לפניה	ולאחריה!".
141		שמנה	פרקים	לרמב"ם	ז'.	ובאופן	מפורט	יותר:	"ָּכַׁשל	ַּבֲעֹוִני	ֹכִחי	)תהילים	ל"א	יא(.	ע"י	העונות	נכשל	
ְוַחֹּטאוֵתיֶכם	ִהְסִּתירּו	 ְלֵבין	ֱאֹלֵהיֶכם	 ונחלש	כח	הנפש,	וכמ"ש:	ִּכי	ִאם	ֲעֹוֹנֵתיֶכם	ָהיּו	ַמְבִּדִלים	ֵּביֵנֶכם	
מֹוַע	)ב(.	ולא	עונות	ממש	אלא	גשמיות	הגוף	וחומריותו	הוא	שנעשה	מסך	מבדיל,	 ָפִנים	ִמֶּכם	ִמּׁשְ
יכולה	 ואינה	 אחריה,	 לימשך	 שמורידה	 עד	 הנפש	 את	 ומלביש	 שמגביל	 וגבול	 המצר	 הוא	 שהוא	
ועוז	 כח	 'עוז',	שהיא	הנותנת	 נקראה	 נתנה	התורה	לישראל	שהתורה	 ולזה	 ולצאת	ממנה.	 לעלות	
לנפש	האלקית	להתגבר	על	חומריות	הגוף	ונפש	הבהמית	וגסותן,	לצאת	ממסגר	אסיר"	)תורה	אור	

יתרו.	בחודש	השלישי(.

מֹוַע.	ִּכי	ִאם	ֲעֹוֹנֵתיֶכם	 ישעיהו	ע”ה:	ֵהן	ֹלא	ָקְצָרה	ַיד	ה’	ֵמהֹוִׁשיַע	ְוֹלא	ָכְבָדה	ָאְזנֹו	ִמּׁשְ
מֹוַע.	 ִמּׁשְ ִמֶּכם	 ָפִנים	 ִהְסִּתירּו	 ְוַחֹּטאוֵתיֶכם	 ֱאֹלֵהיֶכם	 ְלֵבין	 ֵּביֵנֶכם	 ַמְבִּדִלים	 ָהיּו	
‘ובין’	כדרך	הכתובים.	וכן	 ‘ביניכם	לבין	אלהיכם’,	ולא	אמר	 דייק	בדבריו	לומר,	
‘ולא	 תחלה	 כמ”ש	 מכם’,	 פניו	 ‘הסתירו	 בכנוי	 אמר	 ולא	 מכם’,	 פנים	 ‘הסתירו	
כבדה	אזנו’.	וירצה,	כי	עכוב	התשועה	לא	בא	מצדו	ית’	חלילה,	לא	מחסרון	כח	
ולא	מהעדר	השגחה	שכבדה	אזנו	משמוע	צעקתכם,	אבל	דעו	איפוא	כי	אתם	

גרמתם	לעצמכם	מצד	עונותיכם142.	

לפתע	 חמור	 חטא	 חוטא	 אינו	 אדם	 בחטא.	 השקיעה	 לתהליך	 ההסבר	 גם	 נעוץ	 בכך	
קונו,	 לבין	השראת	 בין	האדם	 יצרו	מסך	שמבדיל	 פתאום,	שורה	של	חטאים	קטנים	

ומשום	כך	מתאפשרת	הידרדרותו	אל	החטא	הגדול:	

אמרו143	ז”ל	כי	נשמות	עם	בני	ישראל	חצובות	מאורו	יתברך,	והרחקת	שכונתם	
עד	 הכסף,	 בחבל	 דבוקה	 היא	 והרי	 ממקורה,	 פרידתה	 יסובב	 לא	 הזה	 בעולם	
מקום	מחצבה,	ודרך	שם	יורד	אור	החיים	ממקור	עליון,	ומחבר	נפש	קדושה	עם	
מקורה.	וזה	יסובב	כי	תכיר	הנפש	בוראה	ותתאו	לעבודתו	וללכת	בדרכיו.	ועל	
ידי	חטא	האדם	נרתק	חבל	הכסף	ולא	יאיר	אור	הבא	מלמעלה	תוך	הנפש,	והוא	
סוד	אומרו:	עונותיכם	היו	מבדילים	ביניכם	לבין	אלהיכם,	וזה	יסובב	שיקו	האדם	
מטעמי	התיעוב,	ויאבד	חשקו	במושכלות	הנעימים	והערבים...	והוא	מאמר	ה’	
באומרו:	והתהלכתי	בתוככם,	זו	חבל	הכסף	המתהלך	מאורו	יתברך,	תוך	נפש	
אדם,	ובזה	והייתי	לכם	לאלהים,	כי	איש	כזה	יבחר	בקבלת	עול	אלהותו	יתברך.	
ותמצא	שכל	נפש	החוטאת	בעולם	אינה	פועלת	הרע	בתחילתה,	עד	שתקדים	
בחטא	קל	מקלי	הקלות.	ובחטוא	האדם	אפילו	כחוט	השערה,	ימנע	ממנו	בחינה	

זו	של	התקשרותו	במדרגה	עליונה.

	צא	ולמד	ממעשה	נבות	שעל	ידי	שאמר	דבר	שקר,	הגם	שהיה	לתכלית	רצונו	
יתברך,	אף	על	פי	כן	ה’	אמר	אליו	צא	ממחיצתי144,	וכשמשתדל	היצר	עם	האדם	
בדקדוק	קל,	עד	שיבדיל	בינו	ובין	ה’,	אז	הוא	שיכול	לשלוט	בו,	לחטוא	חטאים	
גדולים,	רחמנא	ליצלן,	מה	שלא	היה	יכול	עשות	קודם	בעת	דביקות	האדם	באור	

עליון145.

התשובה	משנה	את	האדם	ומחזירתו	אל	עצמו.	אך	כיצד	יספיק	תהליך	חד-צדדי	של	
חרטה	ותיקון	של	האדם	לאחות	את	הקרע	בינו	ובין	קונו,	בלי	הסכמה	אלוהית	לקבלו?	
שהציב,	 המחיצה	 את	 להסיר	 בידו	 התרחקה,	 לא	 השכינה	 עוד	 שכל	 היא	 התשובה	

וממילא	יחזור	המצב	לקדמותו:

	בינה	לעיתים	ח"ב	ב'	לשבת	שמעו.	 	142
	זוהר	ח"ג	רי"ח	ב. 	143

144		שבת	קמ"ט	ב	על	פי	מלכים	א'	כ"ב	כב.	
	אור	החיים	ויקרא	כ"ו	יא. 	145
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משוקץ	 המקום,	 לפני	 שנאוי	 זה	 היה	 אמש	 הרחוקים.	 את	 מקרבת	 התשובה	
ומרוחק	ותועבה,	והיום	הוא	אהוב	ונחמד	קרוב	וידיד...	אמש	היה	זה	מובדל	מה’	
אלהי	ישראל,	שנאמר:	עונותיכם	היו	מבדילים	ביניכם	לבין	אלהיכם.	צועק	ואינו	
נענה,	שנאמר:	כי	תרבו	תפלה	וגו’	ועושה	מצות	וטורפין	אותן	בפניו,	שנאמר:	מי	
בקש	זאת	מידכם	רמוס	חצרי.	מי	גם	בכם	ויסגר	דלתים	וגו’.	והיום	הוא	מודבק	
בשכינה,	שנאמר:	ואתם	הדבקים	בה’	אלהיכם.	צועק	ונענה	מיד,	שנאמר:	והיה	
טרם	יקראו	ואני	אענה.	ועושה	מצות	ומקבלין	אותן	בנחת	ושמחה.	שנאמר:	כי	
כבר	רצה	האלהים	את	מעשיך.	ולא	עוד,	אלא	שמתאוים	להם,	שנאמר:	וערבה	

לה’	מנחת	יהודה	וירושלם	כימי	עולם	וכשנים	קדמוניות146.

על	כן	כאשר	אנו	מתפללים	“השיבנו	אבינו	לתורתך”,	אין	אנו	מתכוונים	שמן	השמים	
מיראת	 חוץ	 שמים	 בידי	 “הכל	 שהרי:	 במקומנו,	 והתיקון	 החזרה	 מהלך	 את	 יעשו	
שמים”147,	אלא	מבקשים	שלא	תתרחק	השכינה,	ואז	אם	נעשה	את	שלנו,	מאליו	יתגלו	

עלינו	אבהותו	ורצונו	בתשובתנו,	ונתקרב	מחדש	לשירותו	ולעבודתו.	

ַכֵּפיֶכם	ְנֹגֲאלּו	ַבָּדם.	2

ֶקר ְלׁשֹוְנֶכם  רּו ׁשֶ ּבְ ְפתֹוֵתיֶכם ּדִ ָעוֹן ׂשִ עֹוֵתיֶכם ּבֶ ם ְוֶאְצּבְ יֶכם ְנֹגֲאלּו ַבּדָ י ַכּפֵ )ג( ּכִ

ר  טֹוַח ַעל ּתֹהּו ְוַדּבֶ ֱאמּוָנה ּבָ ט ּבֶ ּפָ ה: )ד( ֵאין קֵֹרא ְבֶצֶדק ְוֵאין ִנׁשְ ַעְוָלה ֶתְהּגֶ

ִביׁש ֶיֱארֹגּו ָהאֵֹכל  עּו ְוקּוֵרי ַעּכָ ּקֵ יֵצי ִצְפעֹוִני ּבִ ְוא ָהרֹו ָעָמל ְוהֹוֵליד ָאֶון: )ה( ּבֵ ׁשָ

ּסּו  ַקע ֶאְפֶעה: )ו( קּוֵריֶהם לֹא ִיְהיּו ְלֶבֶגד ְולֹא ִיְתּכַ ּבָ יֵציֶהם ָימּות ְוַהּזּוֶרה ּתִ ִמּבֵ

יֶהם: )ז( ַרְגֵליֶהם ָלַרע ָיֻרצּו  ַכּפֵ י ָאֶון ּופַֹעל ָחָמס ּבְ יֶהם ַמֲעׂשֵ יֶהם ַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ ּבְ

ְמִסּלֹוָתם: )ח(  ֶבר ּבִ בֹות ָאֶון ׁשֹד ָוׁשֶ בֵֹתיֶהם ַמְחׁשְ ם ָנִקי ַמְחׁשְ ּפְֹך ּדָ ִויַמֲהרּו ִלׁשְ

ׁשּו ָלֶהם ּכֹל ּדֵֹרְך  לָֹתם ְנִתיבֹוֵתיֶהם ִעּקְ ַמְעּגְ ט ּבְ ּפָ לֹום לֹא ָיָדעּו ְוֵאין ִמׁשְ ֶרְך ׁשָ ּדֶ

לֹום: ּה לֹא ָיַדע ׁשָ ּבָ

הדברים	 חומרת	 מבחינת	 אותם	 לדרג	 אפשר	 קשה:	 כאן	 המוזכרת	 החטאים	 רשימת	

	רמב"ם	הלכות	תשובה	ז'	ו-ז.	שם	משמואל	דברים	תרפ"א:	כי	אם	עונותיכם	היו	מבדילים	ביניכם	 	146
ממטה	 יתלהב	 שלא	 הפתח	 סתימת	 היא	 "ביניכם"	 כפולה.	 לסתימה	 הכתוב	 רמז	 אלקיכם,	 לבין	
למעלה,	"לבין	אלקיכם"	היא	סתימת	הפתח	שלא	תיכנס	בו	הארה	עליונה,	וזוהי	נמי	סתימה	שלא	
וא"כ	בעוד	שעוונותיו	של	אדם	עליו	קשה	מאד	שיקבל	דברי	תוכחה,	לזה	 בו	דברי	תוכחה.	 יכנסו	
היתה	עצת	משה	להוכיח	כביכול	את	הקב"ה	תחילה	שלא	יתרחק	ויסתלק	מישראל,	וממילא	א"א	

לעוונות	וליצה"ר	לטמטם	כ"כ	את	הלב	וקץ	שם	לחושך,	ואח"כ	בא	להוכיח	את	ישראל.
	מגילה	כ"ה	א. 	147

מן	הביצוע	המעשי	אל	התכנון	והמחשבה:	א.	שפיכות	דמים	ִּכי	ַכֵּפיֶכם	ְנֹגֲאלּו	ַבָּדם	)ג(,	
ִויַמֲהרּו	ִלְׁשֹּפְך	ָּדם	ָנִקי	)ו(.	ב.	ַמֲעֵׂשי	ָאֶון	ּוֹפַעל	ָחָמס	ְּבַכֵּפיֶהם	)ו(.	ֹׁשד	ָוֶׁשֶבר	ִּבְמִסּלֹוָתם	)ז(.	
ג.	ֵאין	ֹקֵרא	ְבֶצֶדק	ְוֵאין	ִנְׁשָּפט	ֶּבֱאמּוָנה	)ד(.	ֶּדֶרְך	ָׁשלֹום	ֹלא	ָיָדעּו	ְוֵאין	ִמְׁשָּפט	ְּבַמְעְּגֹלָתם	
)ח(.	ד.	ַרְגֵליֶהם	ָלַרע	ָיֻרצּו	)ז(.	ה.	ִׂשְפתֹוֵתיֶכם	ִּדְּברּו	ֶׁשֶקר	ְלׁשֹוְנֶכם	ַעְוָלה	ֶתְהֶּגה	)ג(.	ָּבטֹוַח	

ַעל	ֹּתהּו	ְוַדֶּבר	ָׁשְוא	)ד(.	ו.	ָהרֹו	ָעָמל	)ד(	ַמְחְׁשֹבֵתיֶהם	ַמְחְׁשבֹות	ָאֶון	)ז(.

ִּכי	 השקר:	 דיבור	 עם	 הדם	 שפיכות	 יחד,	 נכרכו	 הקצוות	 ששני	 הוא	 ברשימה	 המוזר	
ַכֵּפיֶכם	ְנֹגֲאלּו	ַבָּדם	ְוֶאְצְּבעֹוֵתיֶכם	ֶּבָעֹון,	ִׂשְפתֹוֵתיֶכם	ִּדְּברּו	ֶׁשֶקר	ְלׁשֹוְנֶכם	ַעְוָלה	ֶתְהֶּגה	)ג(.	
אחר	כך	נמנו	חטאים	הנעשים:	בידיים,	ברגליים,	בפה	ובמוח.	כיצד	יישקלו	עוונות	של	

דיבור	ומחשבה	עם	רצח	וחמס?	

אבל	חיבור	כזה	מופיע	כבר	בתורה	ששקלה	אותם	יחד	בפסוק	אחד148:	“ֹלא	ֵתֵלְך	ָרִכיל	
ְּבַעֶּמיָך,	ֹלא	ַתֲעֹמד	ַעל	ַּדם	ֵרֶעָך	ֲאִני	ה’”149.	

נמצא	שגם	חטא	הקל	של	הלשון,	יוצר	מחיצה	עבה	בין	האדם	ובין	קונו,	כמו	החטא	
החמור.	ואולי	יש	בו	אף	חומרה	יתירה	שאין	במעשה.	שורש	החטא	נעוץ	במחשבה,	
והלשון	מחרחרת	שנאה	ומדנים,	יוצרת	דמוניזציה	של	האדם	המדובר,	וגוררת	אחריה	

את	מעשה	הרצח150.	

ָמֶות	ְוַחִּיים	ְּבַיד	ָלׁשֹון.	א”ר	חמא	ברבי	חנינא:	מאי	דכתיב,	מות	וחיים	ביד	לשון.	
יד	אינה	 יד	ממיתה	אף	לשון	ממיתה.	אי	מה	 יד	ללשון?	לומר	לך	מה	 יש	 וכי	
חץ	 ת”ל:	 לה?	 בסמוך	 אלא	 ממיתה	 אינה	 לשון	 אף	 לה,	 בסמוך	 אלא	 ממיתה	
ארבעים	 עד	 לשון	 אף	 אמה	 וחמשים	 ארבעים	 עד	 חץ	 מה	 אי	 לשונם.	 שחוט	
וכי	 בארץ.	 תהלך	 ולשונם	 פיהם	 בשמים	 שתו	 לומר:	 תלמוד	 אמה?	 וחמשים	
מאחר	דכתיב	שתו	בשמים	פיהם,	חץ	שחוט	לשונם	למה	לי?	הא	קמשמע	לן	

דקטיל	כחץ151.

שורש	העניין	אינו	בדיבור	אלא	במחשבה,	ועמוק	עוד	יותר,	במחשבת	הכפירה:

ולפיכך	 הכפירה.	 רעה	מצדדי	 זה	ממחשבה	 אי	 אותו	 מביא	 לעבירות	 “הנמשך	
אמרו	“הרהורי	עבירה	קשים	מעבירה”152,	כי	פועל	העבירה	איננו	כי	אם	עבירה	
]אחת[,	והמחשבה	בה,	כפירה	בשורשי	המצות	כלם,	כי	אי	אפשר	לאדם	להיות	

נמשך	תמיד	לעבירות	בלעדי	זה”153.	

	וכן	אמרה:	"ָארּור	ַמֵּכה	ֵרֵעהּו	ַּבָּסֶתר"	דברים	כ"ז	כ"ד.	קללת	הרוצח	היא	אמירה	מוסרית	בסיסית,	אבל	 	148
התורה	מחדשת	ומוסיפה	'ַּבָּסֶתר',	וחכמים	פירשו	זאת	לא	על	דרך	הביצוע	בחשאי,	אלא:	"על	לשון	

הרע	הוא	אומר"	רש"י.
	ויקרא	י"ט	טז. 	149

	כדאמרי	אינשי:	"מילים	הורגות".	 	150
151		משלי	י"ח	כא.	ערכין	ט"ו	ב.

	יומא	כ"ט. 	152
	דרשות	הר"ן	ה'.	וכן:	"מלבד	שה'	שונא	את	הרשע	שהיא	הפעולה	הרעה,	גם	הדרך	של	הרשע	שבו	 	153
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ִּכי	ַרּבּו	ְפָׁשֵעינּו	ֶנְגֶּדָך.	3

ְך  חֹׁשֶ ה  ְוִהּנֵ ָלאֹור  ה  ְנַקּוֶ ְצָדָקה  יֵגנּו  ַתּשִׂ ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ ט  ּפָ ִמׁשְ ָרַחק  ן  ּכֵ ַעל  )ט( 

ְלנּו  ׁשַ ה ּכָ ׁשָ ֵ ה ַכִעְוִרים ִקיר ּוְכֵאין ֵעיַנִים ְנַגּשׁ ׁשָ ְך: )י( ְנַגׁשְ ֲאֵפלֹות ְנַהּלֵ ִלְנגֹהֹות ּבַ

ָהגֹה  ְוַכּיֹוִנים  נּו  ּלָ ּכֻ ים  ּבִ ַכּדֻ ֶנֱהֶמה  )יא(  ִתים:  ּמֵ ּכַ ים  ַמּנִ ַאׁשְ ּבָ ף  ׁשֶ ּנֶ ּכַ ֳהַרִים  ַבּצָ

ָך  ֶנְגּדֶ ֵעינּו  ְפׁשָ ַרּבּו  י  ּכִ )יב(  ּנּו:  ִמּמֶ ָרֲחָקה  ִליׁשּוָעה  ָוַאִין  ט  ּפָ ׁשְ ַלּמִ ה  ְנַקּוֶ ה  ֶנְהּגֶ

ְוַכֵחׁש  ׁשַֹע  ּפָ )יג(  ְיַדֲענּום:  ַוֲעוֹֹנֵתינּו  נּו  ִאּתָ ֵעינּו  ְפׁשָ י  ּכִ נּו  ּבָ ָעְנָתה  ְוַחּטֹאוֵתינּו 

ֶקר: )יד(  ְבֵרי ׁשָ ב ּדִ ק ְוָסָרה הֹרֹו ְוהֹגֹו ִמּלֵ ר עֹׁשֶ ּבֶ ידָֹוד ְוָנסֹוג ֵמַאַחר ֱאלֵֹהינּו ּדַ ּבַ

ָלה ָבְרחֹוב ֱאֶמת ּוְנכָֹחה לֹא  י ָכׁשְ ֲעמֹד ּכִ ט ּוְצָדָקה ֵמָרחֹוק ּתַ ּפָ ג ָאחֹור ִמׁשְ ְוֻהּסַ

תּוַכל ָלבֹוא:

אמון	 ממש,	 בו	 שיש	 דבר	 זה	 בעולם	 אין	 ואשליה.	 שקר	 של	 עולם	 הוא	 הרשע	 עולם	
וביטחון,	אין	במה	להיאחז.	ממשי	רק	הרוע,	הארס	והמכשול.	הלשון	הציורית	ממחישה	

את	עומק	החטא	והלהיטות	אליו:

“ִּכי	ַכֵּפיֶכם	ְנֹגֲאלּו	ַבָּדם	ְוֶאְצְּבעֹוֵתיֶכם	ֶּבָעֹון	)ג(,	והדבר	קשה	שאם	כל	הכף	נגאל	
אתם	 כך	 שכל	 הוכיח	 הנביא	 אבל	 האצבעות,	 נתלכלכו	 שכבר	 פשיטא	 בדם,	
עושים	עבירה	בהתלהבות	ובכל	כח	וחשק	עד	שכל	הכף	נגאל	בדם,	שזה	מוכיח	
שמחמת	רוב	חשקו	ומהירתו	לעשות	לא	נשמר	מלהתטנף	כל	היד	והושיט	כל	
הכף	לעשות	בזריזות	ובכל	כחו.	ושמא	תאמר	שלא	היה	אפשר	למעשה	המטונף	
להעשות	כי	אם	בכל	הכף,	לכן	אמר,	לא	כן	הוא,	רק	ואצבעותיכם	בעון	שכבר	
יכולת	להעשות	דבר	זה	כי	אם	בראשי	האצבעות,	שלא	היה	מגעת	בעון,	 היה	
רק	האצבעות,	דהיינו	שהייתם	יכולים	לעשות	שלא	בהתלהבות,	אלא	שהייתם	
בעצמיכם	מגרים	יצה”ר	בנפשיכם.	ִׂשְפתֹוֵתיֶכם	ִּדְּברּו	ֶׁשֶקר	ְלׁשֹוְנֶכם	ַעְוָלה	ֶתְהֶּגה	
)ג(.	אמר:	הנה	לדבר	עבירה	אפילו	בהנוגע	בדבור	עושים	בכל	כלי	הדבור,	הלשון	
ְבֶצֶדק	)ד(	להקב”ה,	והתפלה	רק	מן	 ֵאין	ֹקֵרא	 והשפתים,	אבל	בעסק	התפלה:	

השפתים	ולחוץ,	ואין	נשפט,	באמונה.	

ואומר	אני	שידוע	שצפעוני	הוא	הנחש	היותר	ארסי	בארס	מסוכן	מאוד,	ואמר:	
עד	 המעשה,	 צדדי	 ובכל	 ההתלהבות	 בשלימות	 כך	 כל	 היא	 העבירות	 מעשה	

ילך	להתקרב	אל	הרשע	זה	תועבה	אצלו,	כי	ילך	בדרך	הגאוה	והנקמה	והאכזריות	ונפשו	אותה	רע,	
וזה	תועבה	יותר	מן	המעשה	עצמה,	כי	זה	צומח	מרעת	תכונת	הנפש	שקשה	יותר	מרוע	המעשה	
שהיא	בפעולת	הגוף.	כמ"ש	הרמב"ם	בפי'	הרהורי	עבירה	קשים	מעבירה	)מלבי"ם	משלי	ט"ו	ט,	וכן	

בניהו	בן	יהוידע	יומא	כ"ט(.

שהתולדה	מזה:	ֵּביֵצי	ִצְפעֹוִני	ִּבֵּקעּו	)ה(,	שהמקטרג	משורש	נחש	הקדמוני	כח	
הוא	 חזק	הארס	מאוד,	אבל	מעשה	המצות	 כצפעוני,	 הוא	 מזה	 הנברא	 הס”ם	
נעשה	 המצות	 שמן	 שידוע	 ֶיֱאֹרגּו154,	 ַעָּכִביׁש	 ְוקּוֵרי	 ואמר:	 החלישות.	 בתכלית	
אותו	מחלצות155,	 והלבש	 יהוצדק:	 בן	 ביהושע	 נאמר	 זה	 ועל	 לבוש	להנשמה,	
ואמר	הנביא	שמעשה	המצות	שלהם	חלוש	מאוד	והלבוש	הנעשה	מזה	חלוש	

כקורי	עכביש”156.	

בעולם	 החיים	 מוחלטת.	 אנדרלמוסיה	 היא	 והתוצאה	 שקר	 של	 עולם	 מוליד	 השקר	
הרשע	קשים	גם	לרשעים,	אך	הם	שקועים	בתוכו	ואינם	מוצאים	דרך	מילוט.	על	כך	

באה	קינה	גדולה.	

דור	שבן	דוד	בא	בו.	4

י ֵאין  ֵעיָניו ּכִ ּתֹוֵלל ַוַּיְרא ְיהָֹוה ַוֵּיַרע ּבְ ֶרת ְוָסר ֵמָרע ִמׁשְ ִהי ָהֱאֶמת ֶנְעּדֶ )טו( ַוּתְ

ט: ּפָ ִמׁשְ

במצב	זה	צפוי	שיתרחשו	התפוררות	מוסרית	והתרסקות	חברתית	מוחלטת.	האם	ראה	
הנביא	תופעות	כאלה	בעיניו	והם	רקע	לדבריו?	בימי	אחז	עוד	לא	הגיעו	הדברים	עד	כדי	
כך.	אך	אולי	ימי	מנשה	הם	הבסיס	לנבואה	קשה	זו.	אז	הגיע	השפל	הרוחני	והמוסרי	
לעומק	כזה,	שהביא	על	ישראל	את	גזירת	החורבן:	ְוָנַטְׁשִּתי	ֵאת	ְׁשֵאִרית	ַנֲחָלִתי	ּוְנַתִּתים	
ְּבַיד	ֹאְיֵביֶהם	ְוָהיּו	ְלַבז	ְוִלְמִׁשָּסה	ְלָכל	ֹאְיֵביֶהם.	ַיַען	ֲאֶׁשר	ָעׂשּו	ֶאת	ָהַרע	ְּבֵעיַני	ַוִּיְהיּו	ַמְכִעִסים	
ה	ַהְרֵּבה	 ֹאִתי	ִמן	ַהּיֹום	ֲאֶׁשר	ָיְצאּו	ֲאבֹוָתם	ִמִּמְצַרִים	ְוַעד	ַהּיֹום	ַהֶּזה.	ְוַגם	ָּדם	ָנִקי	ָׁשַפְך	ְמַנּׁשֶ
ְמֹאד	ַעד	ֲאֶׁשר	ִמֵּלא	ֶאת	ְירּוָׁשַלם	ֶּפה	ָלֶפה	ְלַבד	ֵמַחָּטאתֹו	ֲאֶׁשר	ֶהֱחִטיא	ֶאת	ְיהּוָדה	ַלֲעׂשֹות	

ָהַרע	ְּבֵעיֵני	ה157.

אולם	נבואות	הנחמה	אינן	תולדת	מה	שהכיר	ישעיהו	אצל	בני	דורו,	הן	מביטות	רחוק	
יקרה	בתקופה	 וגם	התוכחה	מכוונת	אל	אשר	 והגאולה	העתידה,	 ציון	 ימי	שיבת	 אל	

עתידית	זו.	

חכמים	ראו	פה	לא	רק	תוכחה	קשה,	אלא	הגדרת	מהותו	של	העידן	שלפני	המשיח,	
‘עקבתא	דמשיחא’,	שתהא	תקופה	של	כאוס	מוחלט	וקשה:

154		פשט	הפסוק	הוא	שזה	המשך	מעשה	הרשעים,	האורגים	רשת	ללכוד	את	התמימים	זולתם.	אבל	
דיוקו	הוא	כנראה	מן	הפסוק	הבא	)ו(:	קּוֵריֶהם	ֹלא	ִיְהיּו	ְלֶבֶגד	ְוֹלא	ִיְתַּכּסּו	ְּבַמֲעֵׂשיֶהם.	ברור	שהאדם	
לא	יכול	לחסות	בשקר,	בחמס	ובדם,	הקורים	מתארים	אפוא	את	ניסיון	הרשעים	להקים	באמצעות	

מצוותיהם	מסגרת	משלימה,	אלא	שגם	מעשיהם	הטובים	אין	בהם	ממש.		
	זכריה	פ"ג	ה. 	155

	דרושי	הצל"ח	ה'	ליום	א'	דסליחות. 	156
	מלכים-ב	כ"איד-טז. 	157
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“תניא	רבי	יהודה	אומר:	דור	שבן	דוד	בא	בו,	בית	הוועד	יהיה	לזנות,	והגליל	יחרב,	
הסופרים	 וחכמת	 יחוננו,	 ולא	 לעיר	 מעיר	 יסובבו	 גבול	 ואנשי	 יאשם,	 והגבלן	
תסרח,	ויראי	חטא	ימאסו,	ופני	הדור	כפני	כלב,	והאמת	נעדרת.	שנאמר:	ותהי	
רב:	 דבי	 אמרי	 נעדרת?	 האמת	 ותהי	 מאי	 משתולל.	 מרע	 וסר	 נעדרת	 האמת	
מלמד	שנעשית	עדרים	עדרים	והולכת	לה.	מאי	וסר	מרע	משתולל?	אמרי	דבי	

רבי	שילא:	כל	מי	שסר	מרע	משתולל	על	הבריות”158.	

דרכו	של	עולם,	שלפני	עלות	השחר	גוברת	האפלה.	ולכן	יש	כאן	אמירה	עקרונית	ביחס	
‘סדר’	דברים	הכרחי.	כל	עוד	הציוויליזציה	פועלת	 לגאולה,	הכאוס	המתואר	פה	הוא	
כדרכה	לא	יבוא	שינוי,	רק	הריק	קורא	להתחדשות,	וכדי	ליצור	עולם	חדש	צריך	להיחרב	

העולם	הקיים	ולפנות	בשבילו	מקום:

“קודם	שיבוא	המשיח	ראוי	שיהיה	נמצא	הפסד	גמור,	כיון	שיהיה	הויה	חדשה,	
ויהיה	כמו	עולם	חדש.	שקודם	זה	הגיעו	ישראל	עד	עפר,	ועתה	ירום	קרנם	עד	
שמי	שמים,	וכי	אין	דבר	זה	הויה	חדשה.	ולכך	כאשר	תחול	הויה	חדשה,	אז	יהיה	

בטילה	הויה	הראשונה,	ותתבטל	צורת	העולם	הראשון”159.	

הכאוס	והתגברות	הרוע	הם	חלק	מתכנית	שמיימית	מחושבת	החיונית	לגילוי	הטוב	
בשלמותו:

בו,	“אז	 “תגבורת	הרע	הוא	היות	הקב”ה	מסתיר	פניו	לגמרי	מעולמו,	שנאמר	
יקרא	 זה	 משתולל”.	 מרע	 וסר	 נעדרת	 האמת	 “ותהי	 אענה”160;	 ולא	 יקראונני	
הסתר	הגמור,	העשוי	רק	כדי	לגלות	אחר	כך	תיקון	שלם.	וכמו	שאמר	הכתוב:	

	סנהדרין	צ"ז	א	וסוטה	מ"ט	ב.	וכתב	הרמ"ה	'יד	רמה':	"ותמה	אני	לפי	סימנין	הללו,	מפני	מה	אין	בן	 	158
דוד	בא	בדורנו	זה".

	נצח	ישראל	ל"ה.	והמהר"ל	ממשיך	לבאר:	"כל	הדברים	אשר	נזכרו	כאן	כולם	הולכים	מהיפך	להיפך.	 	159
נעדרת",	 האמת	 "ותהי	 דרש	 לכך	 בלבד.	 בטל	 האמת	 שיהיה	 משמע	 נעדרת",	 האמת	 "ותהי	 אבל	
שנעשים	עדרים	עדרים	והולכת	לה.	כי	לא	ימצא	כלל	אף	אצל	אשר	נקראו	'טובים',	ועל	זה	נאמר	
שהאמת	הלכה	לה,	לעתיד	יסולק	האמת	מצד	עצמו,	ולא	נמצא	אצל	אחד	האמת,	רק	כל	אדם	כוזב.	
כלל	הדבר,	כאשר	יש	כאן	הפסד	להויה,	יש	כאן	טומאה.	רק	אם	ההפסד	הוא	בשביל	הויה	אחרת,	
שכל	הויה	יוקדם	לה	ההעדר,	אין	זה	נקרא	הפסד,	רק	הוא	הויה.	וכך	גם	כן	כאשר	הדור	כולו	מקולקל	
ונפסד,	אז	אין	הפסד	זה	יוצא	מסדר	המציאות.	שכבר	התבאר	לך	כי	התחדשות	הויה	צריך	שיהיה	
קודם	העדר	הויה	הראשונה,	והפסד	זה	הוא	הויה,	והוא	הסדר.	שראוי	והכרחי	להיות	ההפסד	שהוא	

צריך	אל	ההויה".	

אולם	אפשר	לראות	את	הדברים	באופן	מרוכך	יותר,	ולא	קצוות	כה	חדים.	'ותהי	האמת	נעדרת'	אין	 	
פירושו	ביטולה	המוחלט:	"לפי	פשוטו	שהוא	מלשון	חסר	ועידור,	דמשמע	דנעדר	האמת	לגמרי,	לא	
יתכן,	כדאמרינן	בפרק	כל	כתבי,	דאפילו	בשעת	כשלונה	של	ירושלים	לא	פסקו	ממנה	אנשי	אמנה	
כו'"	 והולכת	 וע"כ	דרשוהו	מלשון	עדר.	שנעשית	עדרים	 נופל	על	דברי	תורה,	 בדברי	תורה,	ואמת	

מהרש"א.	
160		משלי	א'	כח.

“ותושע	לו	זרועו	וצדקתו	היא	סמכתהו”.	והיינו,	כי	לפי	הסדר	והנהגה	הזאת	אין	
משגיחין	על	הזכות	או	החובה,	אלא	ההנהגה	נוהגת	לפי	סדריה,	דהיינו,	להניח	
תגבורת	לרע,	כדי	להראות	אחר	כך	שליטת	הטוב.	וכל	זמן	תגבורת	הרע,	הנה	
גם	הטובים	יצטרכו	לעמוד	תחת	עוני	הרע,	לא	מפני	שהדין	כך,	אלא	שהשעה	
ויגלה	 יקבלו	שכר	שלם	כשיחזור	הטוב	 כך	 פנים,	אחר	 כל	 על	 כי	 לכך.	 צריכה	
עניתנו”	 כימות	 “שמחנו	 כמו	שכתוב161:	 כפי	הרעה	שסבלו	מתחילה.	 וישלוט,	

וגו’”162.	

במקום	שאין	אנשים	השתדל	להיות	איש.	5

ע לֹו ְזרֹעֹו ְוִצְדָקתֹו ִהיא  יַע ַוּתֹוׁשַ י ֵאין ַמְפּגִ ּתֹוֵמם ּכִ י ֵאין ִאיׁש ַוִּיׁשְ )טז( ַוַּיְרא ּכִ

ָנָקם  ְגֵדי  ּבִ ׁש  ַוִּיְלּבַ רֹאׁשֹו  ּבְ ְיׁשּוָעה  ְוכֹוַבע  ְרָין  ִ ּשׁ ּכַ ְצָדָקה  ׁש  ַוִּיְלּבַ יז(  ְסָמָכְתהּו: 

מּול  ם ֵחָמה ְלָצָריו ּגְ ּלֵ ַעל ְיׁשַ ֻמלֹות ּכְ ַעל ּגְ ְמִעיל ִקְנָאה: )יח( ּכְ ת ַוַּיַעט ּכַ ְלּבֹׁשֶ ּתִ

ֶמׁש  ְזַרח ׁשֶ ם ְיהָֹוה ּוִמּמִ ֲעָרב ֶאת ׁשֵ ם: )יט( ְוִייְראּו ִמּמַ ּלֵ מּול ְיׁשַ ְלאְֹיָביו ָלִאִּיים ּגְ

ָהר ָצר רּוַח ְיהָֹוה נְֹסָסה בֹו: י ָיבֹוא ַכּנָ בֹודֹו ּכִ ֶאת ּכְ

בעקבות	החטא	המצב	הידרדר	והגיע	למבוי	סתום,	והנה	לפתע	מתחולל	מפנה:	ַוַּיְרא	
ִּכי	ֵאין	ִאיׁש,	ַוִּיְׁשּתֹוֵמם	ִּכי	ֵאין	ַמְפִּגיַע,	ַוּתֹוַׁשע	לֹו	ְזֹרעֹו	ְוִצְדָקתֹו	ִהיא	ְסָמָכְתהּו	)טז(.	נראה	

שדווקא	משום	גודל	השבר	וחוסר	המוצא,	באה	לפתע	הישועה	מן	השמים.

במתכונת	זו	הופיעה	הגאולה	גם	בשירת	האזינו:	ִּכי	ָיִדין	ה’	ַעּמֹו	ְוַעל	ֲעָבָדיו	ִיְתֶנָחם,	ִּכי	
ִיְרֶאה	ִּכי	ָאְזַלת	ָיד	ְוֶאֶפס	ָעצּור	ְוָעזּוב163.	וכן	בספר	מלכים:	ִּכי	ָרָאה	ה’	ֶאת	ֳעִני	ִיְׂשָרֵאל	ֹמֶרה	
ִיְׂשָרֵאל	 ֵׁשם	 ֶאת	 ִלְמחֹות	 ה’	 ִדֶּבר	 ְוֹלא	 ְלִיְׂשָרֵאל.	 ֹעֵזר	 ְוֵאין	 ָעזּוב	 ְוֶאֶפס	 ָעצּור	 ְוֶאֶפס	 ְמֹאד	

ָמִים	ַוּיֹוִׁשיֵעם	ְּבַיד	ָיָרְבָעם	ֶּבן	יֹוָאׁש164. ִמַּתַחת	ַהּׁשָ

האחריות	על	השלטת	הצדק	מוטלת	על	האדם,	כולם	מצווים	להתאמץ	להקימו165,	ואין	
מתפקידו	 משתמט	 שהאדם	 במקום	 אבל	 ליישמו.	 כדי	 שמיימית	 להתערבות	 לחכות	
ומתייאש,	במקום	שאין	איש	ואין	סיכוי	שמישהו	ייטול	את	האחריות,	מופיעה	ההשגחה	

161		תהלים	צ'	טו.
	דעת	תבונות	קס"ו. 	162

	דברים	ל"ב	לו	והלאה. 	163
164		מלכים	ב	י"ד	כו-כז.

		רמב"ם	הלכות	מלכים	ט'	י"ד:	וכיצד	מצווין	הן	)בני	נוח(	על	הדינין?	חייבין	להושיב	דיינין	ושופטים	 	165
בכל	פלך	ופלך	לדון	בשש	מצות	אלו	ולהזהיר	את	העם.	ובן	נח	שעבר	על	אחת	משבע	מצות	אלו	יהרג	

בסייף.	ומפני	זה	נתחייבו	כל	בעלי	שכם	הריגה,	שהרי	שכם	גזל,	והם	ראו	וידעו,	ולא	דנוהו.	
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ופועלת166.	

נקודה	זו	אופיינית	לישעיהו,	כאן:	ַוַּיְרא	ִּכי	ֵאין	ִאיׁש	)טז(.	גם	להלן	הוא	אומר:	ְוַאִּביט	ְוֵאין	
ֹעֵזר	ְוֶאְׁשּתֹוֵמם	ְוֵאין	סֹוֵמְך	ַוּתֹוַׁשע	ִלי	ְזֹרִעי	ַוֲחָמִתי	ִהיא	ְסָמָכְתִני	)ס”ג	ג-ה(167.

ֵאין	 ִּכי	 ַוַּיְרא	 ָוֹכה	 ֹּכה	 ַוִּיֶפן	 זו,	ובאותה	לשון,	מופיעה	כבר	בסיפור	משה	רבנו:	 מתכונת	
ַוִּיְטְמֵנהּו	ַּבחֹול168.	משה	לא	מצא	אנשי	צדק	שיתערבו	ויצילו	את	 ִאיׁש	ַוַּיְך	ֶאת	ַהִּמְצִרי	
היהודי	העשוק,	לכן	פעל	בעצמו.	כבר	בצעדיו	הראשונים	מסתמן	משה	כדמות	מוסרית	
אקטיבית,	מי	שמקבל	עליו	אחריות169.	הכתוב	משרטט	את	דמותו	כמי	שפעל	במתכונת	

של	גאולת	השכינה,	ועל	כן	ראוי	לגאול	את	העם.	

“כל	‘אנשים’	שבמקרא	לשון	חשיבות”170.	הביטוי	“איש”	חוזר	פעמים	רבות	בפרק	זה	
כן	 על	 המשבר,	 בשעת	 במיטבם	 התגלו	 ומשה	 יכבד,	 שעמרם,	 ללמדנו	 משה171,	 של	

נקראו	‘איש’.

משה	“השתדל	להיות	איש”	וחיפש	צדק	בכל	דרכיו,	משום	כך	זכתה	אישיותו,	‘ָהִאיׁש	
ְּבֶאֶרץ	 ְמֹאד	 ָּגדֹול	 ָהִאיׁש	מֶׁשה	 ַּגם	 	 מֶׁשה’,	להטביע	רושם	חזק	על	כל	הסובבים	אותו:	

ּוַבְקׁשּו	 ּוְדעּו	 ָנא	 ּוְראּו	 ְירּוָׁשַלם	 ְּבחּוצֹות	 ׁשֹוְטטּו	 מירושלים:	 זאת	 מוסרית	 רגישות	 תבע	 ירמיה	 	 	166
ִבְרחֹובֹוֶתיָה	ִאם	ִּתְמְצאּו	ִאיׁש,	ִאם	ֵיׁש	ֹעֶׂשה	ִמְׁשָּפט	ְמַבֵּקׁש	ֱאמּוָנה,	ְוֶאְסַלח	ָלּה	)ה'	א(.	ומשום	שלא	

מצא	עושי	משפט	לא	יסלח	לה.
	ראה	להלן	'פורה	דרכתי	לבדי'.	וראה	ישמח	משה	משפטים	קע"ב	א:	ידוע	כי	השי"ת	שומר	תורתו	 	167
ומקיים	מצותיו,	והנה	הגדולה	שבכל	המצות	הוא	פדיון	שבוים,	ופדיון	שבוים	זה	אין	יכול	לקיים	רק	
השי"ת,	ומהראוי	כי	יקום	ויקיים	המשנה	)אבות	פ"ב	מ"ה(	במקום	שאין	אנשים	דהיינו	שבני	אדם	

אין	יכולים,	השתדל	להיות	איש	היינו	'ה'	איש	מלחמה'.
168		שמות	ב'	יב.

		משנה	אבות	פ"ב	מ"ה:	וִבְמקֹום	ֶׁשֵאין	ֲאָנִׁשים,	ִהְׁשַּתֵּדל	ִלְהיֹות	ִאיׁש.	ביטוי	ספרותי	לזה	נתן	אחד	 	169
העם,	במאמרו	'משה':	כשיוצא	משה	מבית	חנוכו	לשוק	החיים,	מיד	הוא	פוגש	בעלבון	הצדק,	ומבלי	
להרבות	מחשבות,	תובע	הוא	תיכף	את	העלבון	הזה	ותיכף	מתגלע	הריב	הנצחי	שבין	הנביא	ובין	
החיים.	'איש	מצרי	מּכה	איש	עברי',	הּתקיף	רומס	ברגל	גאָוה	את	החלש:	זה	הוא	החזיון	הראשון,	
יום,	–	ומתמרמר	הנביא	ועומד	לימין	החלש.	מעט	מעט	הוא	הולך	ומּכיר	את	החיים	 מעׂשה	בכל	
יותר	ורואה	חזיון	עוד	יותר	מעציב	:	'שני	עברים	ִנצים',	שניהם	אחים,	שניהם	חלשים,	שניהם	עבדים	
לפרעה	–	והם	נצים	ומכים	זה	את	זה!...	ועוד	הפעם	מתקומם	הצדק	בלב	הנביא,	והוא	מתעּבר	על	
ריב	לא	לו.	ובפעם	הזאת	נֹוכח	לדעת,	כי	לא	דבר	נקל	הוא	להלחם	מלחמת	הצדק,	כי	החיים	חזקים	
'פקח'	 להיות	 לו	 הועיל	 לא	 הזה	 הנסיון	 אבל	 בסכנה.	 עצמו	 את	 מביא	 נגדם	 לעמוד	 והרוצה	 ממנו	
מעתה	ולהשמר	לנפשו.	קנאת	הצדק	גרשה	אותו	מארצו	ומולדתו,	ומיד	כשהוא	בא	למקום	ישוב	
חדש,	עודנו	יושב	על	הבאר	מחוץ	לעיר,	עוד	לא	הספיק	למצוא	מכיר	שיאספהו	אל	ביתו,	–	וכבר	הוא	
שומע	קול	הצדק	הנעלב,	והוא	רץ	לעזרתו	תיכף.	לא	עברים	נצים	הפעם,	כי	אם	בני	עם	אחר	אשר	
לא	ידע,	אבל	מה	בכך?	הנביא	אינו	מבחין	בין	אדם	לאדם,	אלא	בין	צדיק	ורשע.	הוא	רואה	רועים	

תקיפים	גוזלים	משפטן	של	נשים	חלשות	–	'ויקם	משה	ויושיען'.
	רש"י	במדבר	י"ג	ג. 	170

171		שמות	ב'.

ִמְצַרִים	ְּבֵעיֵני	ַעְבֵדי	ַפְרֹעה	ּוְבֵעיֵני	ָהָעם172.	באופן	פרדוקסאלי,	דווקא	משום	שמשה	היה	
ָהֲאָדָמה173.	 ְּפֵני	 ַעל	 ֲאֶׁשר	 ָהָאָדם	 ִמֹּכל	 ְמֹאד	 ָעָנו	 מֶׁשה	 ְוָהִאיׁש	 עצמו:	 את	 והקטין	 עניו	
דווקא	משום	כך	הפך	להיות	‘ִאיׁש	ָהֱאֹלִהים’:	ְוֹזאת	ַהְּבָרָכה	ֲאֶׁשר	ֵּבַרְך	מֶׁשה	ִאיׁש	ָהֱאֹלִהים	
ִיְׂשָרֵאל	ִלְפֵני	מֹותֹו174.	“ואין	איש	אלא	משה,	שנאמר:	‘והאיש	משה	עניו	מכל	 ְּבֵני	 ֶאת	

האדם’”175.

ֹלא	ָימּוׁשּו	ִמִּפיָך	.	6

ִריִתי  ּבְ זֹאת  ַוֲאִני  ְיהָֹוה: )כא(  ְנֻאם  ַיֲעקֹב  ּבְ ע  ֶפׁשַ ֵבי  ּוְלׁשָ ּגֹוֵאל  ְלִצּיֹון  ּוָבא  )כ( 

יָך  ִפיָך לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ אֹוָתם ָאַמר ְיהָֹוה רּוִחי ֲאׁשֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: י ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ְיהָֹוה ֵמַעּתָ י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ ּוִמּפִ

ּוָבא	ְלִצּיֹון	ּגֹוֵאל,	האם	הגאולה	תבוא	רק	לאלה	ששבו	בתשובה,	והנביא	שינה	את	סדר	
המילים	בהיפוך	מליצי	בלבד.	או	שבאופן	מכוון	הקדים	את	הגאולה,	ּוָבא	ְלִצּיֹון	ּגֹוֵאל,	
ְּבַיֲעֹקב176.	כאן	מתגלה	כוחה	של	הברית	הנצחית	שהיא	 ֶפַׁשע	 ּוְלָׁשֵבי	 לפני	התשובה,	
למעלה	ממעשיהם,	ַוֲאִני	ֹזאת	ְּבִריִתי	אֹוָתם	ָאַמר	ה’	)כא(,	והיא	מחייבת	את	הקדוש	ברוך	
הוא	לגאול	את	ישראל.	משמע	רק	אחרי	הגאולה,	יתרומם	העם	ויוכל	לשוב	ולהגשים	
נוסף,	 רובד	 הברית	 על	 מוסיף	 הכתוב	 קדוש.	 וגוי	 כוהנים	 ממלכת	 להיות	 ייעודו	 את	
ָימּוׁשּו	 ֹלא	 ְּבִפיָך	 ַׂשְמִּתי	 ֲאֶׁשר	 ּוְדָבַרי	 ָעֶליָך	 ֲאֶׁשר	 רּוִחי	 הנבואה:	 דבר	 לנצחיות	 הבטחה	

ִמִּפיָך	ּוִמִּפי	ַזְרֲעָך	ּוִמִּפי	ֶזַרע	ַזְרֲעָך	ָאַמר	ה’	ֵמַעָּתה	ְוַעד	עֹוָלם	)כא(.	

ליהושע	נאמרו	הדברים	כציווי	אישי	מעשי,	עליו	לאחוז	בתורה,	להגות	בה	ולא	להרפות:	
ֹלא	ָימּוׁש	ֵסֶפר	ַהּתֹוָרה	ַהֶּזה	ִמִּפיָך	ְוָהִגיָת	ּבֹו	יֹוָמם	ָוַלְיָלה	ְלַמַען	ִּתְׁשֹמר	ַלֲעׂשֹות	ְּכָכל	ַהָּכתּוב	

ּבֹו	ִּכי	ָאז	ַּתְצִליַח	ֶאת	ְּדָרֶכָך	ְוָאז	ַּתְׂשִּכיל177.

כאן	יש	בדברים	הבטחה,	ֹלא	ָימּוׁשּו	ִמִּפיָך	ּוִמִּפי	ַזְרֲעָך	ּוִמִּפי	ֶזַרע	ַזְרֲעָך	ָאַמר	ה’	ֵמַעָּתה	ְוַעד	
עֹוָלם.

רוח	ה’	שעל	ישעיהו	אינה	רק	מה	שקיבל	בנבואה,	אלא	כפי	שהבינו	חכמים	–	התורה	
כולה.	

יָרה	ַהֹּזאת	 וכבר	הבטיחה	כן	התורה:	ְוָהָיה	ִּכי	ִתְמֶצאָן	ֹאתֹו	ָרעֹות	ַרּבֹות	ְוָצרֹות	ְוָעְנָתה	ַהּׁשִ

172		שמות	י"א	ג.

	במדבר	י"בג. 	173
	דברים	ל"ג	א. 	174

	דברים	רבה	ב'	ב'. 	175
	ראה	לעיל	בפרק	נ"ה,	'תשובה	וגאולה	מי	קודם'. 	176

	יהושע	א'	ח. 	177
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ַכח	ִמִּפי	ַזְרעֹו...178   ְלָפָניו	ְלֵעד,	ִּכי	ֹלא	ִתּׁשָ

ולילה.	ובמקביל	 יומם	 על	ישראל	לקיים	את	העולם	בלימוד	התורה	ובהתייגעות	בה	
מובטח	להם	שהתורה	תישמר	בתוכם.	

העם	ההולכים	בחשך	ראו	אור	גדול,	אור	גדול	אור	שנברא	ביום	ראשון,	שגנזו	
הקב”ה	לעמלי	תורה	שבע”פ	ביום	ובלילה,	שבזכותן	העולם	עומד.	שנאמר:	ִאם	
ֹלא	ְבִריִתי	יֹוָמם	ָוָלְיָלה	ֻחּקֹות	ָׁשַמִים	ָוָאֶרץ	ֹלא	ָׂשְמִּתי179.	אי	זה	הוא	ברית	שנוהג	
ביום	ובלילה?	זו	תלמוד.	וכן	הוא	אומר:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ִאם	ָּתֵפרּו	ֶאת	ְּבִריִתי	ַהּיֹום	
ְוֶאת	ְּבִריִתי	ַהָּלְיָלה	ּוְלִבְלִּתי	ֱהיֹות	יֹוָמם	ָוַלְיָלה	ְּבִעָּתם.	ַּגם	ְּבִריִתי	ֻתַפר	ֶאת	ָּדִוד	ַעְבִּדי	
וגו’180.	ואומר:	ִּכי	ִאם	ְּבתֹוַרת	ה’	ֶחְפצֹו	ּוְבתֹוָרתֹו	ֶיְהֶּגה	יֹוָמם	ָוָלְיָלה181.	ואף	הקדוש	
ומפי	 ברוך	הוא	כרת	ברית	עם	ישראל	שלא	תישכח	תורה	שבעל	פה	מפיהם	
ֲאֶׁשר	 ָאַמר	ה’	רּוִחי	 ְּבִריִתי	אֹוָתם	 ֹזאת	 ַוֲאִני	 זרעם	עד	סוף	כל	הדורות.	שנאמר:	
ָעֶליָך	ּוְדָבַרי	ֲאֶׁשר	ַׂשְמִּתי	ְּבִפיָך	ֹלא	ָימּוׁשּו	ִמִּפיָך	ּוִמִּפי	ַזְרֲעָך	ּוִמִּפי	ֶזַרע	ַזְרֲעָך	ָאַמר	ה’	

ֵמַעָּתה	ְוַעד	עֹוָלם182.

הגלות,	 את	 תשרוד	 היא	 דור.	 אחר	 דור	 בישראל	 תשתמר	 פה	 שבעל	 התורה	 מסורת	
הפיזור,	הדלדול	והשמדות	הקשים	ביותר183:	

“הבטיחנו	הקב”ה	בתורתו	ואמר,	כי	בהיותם	מכריחים	אותנו	לאחוז	בסברתם,	
שנאמר:	"ועבדתם	שם	אלהים	אחרים	מעשה	ידי	אדם"	אבל	בכל	זאת	לא	יהיה	
זה	בכל	הארץ,	ולא	תיכרת	התורה	ממנו	לעולם,	והבטיח	ואמר:	"כי	לא	תשכח	

מפי	זרעו"184.	

חכמים	תיארו	את	שלשלת	המסורת:	מֶׁשה	ִקֵּבל	ּתֹוָרה	ִמִּסיַני,	ּוְמָסָרּה	ִליהֹוֻׁשַע,	ִויהֹוֻׁשַע	

	דברים	ל"א	כא. 	178
	ירמיה	ל"ג	כה.		 	179

	ירמיהו	ל"ג	כ-כא. 	180
181		תהלים	א'	ב.

	תנחומא	נח	ג'. 	182
	דברים	ד'.	רבים	התנכלו	לשלשלת	מסירת	התורה	והחכמים	עמדו	בניסיונות	קשים	)עבודה	זרה	 	183
בבא	שמו,	שאלמלא	 בן	 יהודה	 ורבי	 לטוב	 אותו	האיש	 זכור	 ברם	 רב:	 יהודה	אמר	 רב	 ב(:	אמר	 ח'	
הוא	נשתכחו	דיני	קנסות	מישראל.	נשתכחו?	לגרסינהו.	אלא	'בטלו'	דיני	קנסות	מישראל.	שגזרה	
מלכות	הרשעה	גזרה.	כל	הסומך	יהרג,	וכל	הנסמך	יהרג,	ועיר	שסומכין	בה	תחרב,	ותחום	שסומכין	
בו	יעקר.	מה	עשה	רבי	יהודה	בן	בבא?	הלך	וישב	בין	שני	הרים	גדולים	ובין	שתי	עיירות	גדולות,	
בין	ב'	תחומי	שבת,	בין	אושא	לשפרעם,	וסמך	שם	חמשה	זקנים:	רבי	מאיר,	ורבי	יהודה,	ורבי	יוסי,	
ורבי	שמעון,	ורבי	אלעזר	בן	שמוע,	ורב	אויא	מוסיף:	אף	רבי	נחמיה.	כיון	שהכירו	בהם	אויבים,	אמר	
להם:	בני	רוצו.	אמרו	לו:	רבי,	ואתה,	מה	תהא	עליך?	אמר	להם:	הריני	מוטל	לפניהם	כאבן	שאין	לה	

הופכין.	אמרו:	לא	זזו	משם	עד	שנעצו	לגופו	ג'	מאות	לולניאות	של	ברזל	ועשאוהו	לגופו	ככברה.
	רמב"ם	אגרת	תימן. 	184

ִלְזֵקִנים,	ּוְזֵקִנים	ִלְנִביִאים,	ּוְנִביִאים	ְמָסרּוָה	ְלַאְנֵׁשי	ְכֶנֶסת	ַהְּגדֹוָלה185.	

רציפות	השלשלת	חשובה	ביותר.	באמצעותה	קיבל	איש	מפי	איש	ממשה	רבנו,	והוא	
מפי	הגבורה.	“נמצא,	שכולם	מה’	אלוקי	ישראל”.	רציפות	המסורת	עושה	את	התורה	

לתורה	אלוהית	ולא	תורת	האדם.	

אך	מה	יקרה	אם	תיקרע	השלשלת,	וירתק	חבל	הכסף?	האם	יתבטלו	רציפות	התורה	
ותוקפה?	והרי	מובטחים	אנו	שהתורה	הזאת	לא	תהא	בטלה	לעולם? 

חכמים	תיארו	משבר	כזה:

תנא:	אלף	ושבע	מאות	קלין	וחמורין	וגזירות	שוות	ודקדוקי	סופרים	נשתכחו	
מתוך	 קנז	 בן	 עתניאל	 החזירן	 אעפ”כ,	 אבהו:	 רבי	 אמר	 משה.	 של	 אבלו	 בימי	

פלפולו.	שנאמר:	וילכדה	עתניאל	בן	קנז	אחי	כלב186.

מתברר	שגם	אם	השלשלת	של	העברת	המסורת	הישירה	נשברה,	אין	זה	סוף	פסוק,	
יש	דרך	להחזירה	בפלפול.	כלומר,	התורה	נמצאת	בתוך	רוחו	של	עם	ישראל,	והמעיין	
יכול	להתחדש	מתוכו.	גם	שלשלת	הסמיכה	הממשית,	איש	מפי	איש	עד	משה	רבנו187,	

185		משנה	אבות	א'	א'.	הרמב"ם	בהקדמתו	לי"ד	החזקה	מנה	ארבעים	דורות	של	מסורת:	מרב	אשי	
עד	משה	רבינו	עליו	השלום,	ארבעים	דורות.	ואלו	הן,	רב	אשי	מרבא,	ורבא	מרבה,	ורבה	מרב	הונא,	
ורב	הונא	מר'	יוחנן	ורב	ושמואל,	ור'	יוחנן	ורב	ושמואל	מרבינו	הקדוש,	ורבינו	הקדוש	מרבן	שמעון	
אביו,	ורבן	שמעון	מרבן	גמליאל	אביו,	ורבן	גמליאל	מרבן	שמעון	אביו,	ורבן	שמעון	מרבן	גמליאל	
הזקן	אביו,	ורבן	גמליאל	הזקן	מרבן	שמעון	אביו,	ורבן	שמעון	מהלל	אביו,	ושמאי	והלל	משמעיה	
ויהודא	ושמעון	מיהושע	בן	פרחיה	ונתאי	הארבלי,	 ואבטליון,	ושמעיה	ואבטליון	מיהודא	ושמעון,	
ויהושע	ונתאי	מיוסי	בן	יועזר	ויוסף	בן	יוחנן,	ויוסי	בן	יועזר	ויוסף	בן	יוחנן	מאנטיגנוס,	ואנטיגנוס	
וצפניה	 וירמיהו	מצפניה,	 וברוך	מירמיהו,	 ועזרא	מברוך,	 ושמעון	הצדיק	מעזרא,	 משמעון	הצדיק,	
ועמוס	 מעמוס,	 וישעיה	 מישעיה,	 ומיכה	 ממיכה,	 ויואל	 מיואל,	 ונחום	 מנחום,	 וחבקוק	 מחבקוק,	
מהושע,	והושע	מזכריה,	וזכריה	מיהוידע,	ויהוידע	מאלישע,	ואלישע	מאליהו,	ואליהו	מאחיה,	ואחיה	
ויהושע	ממשה	רבינו,	ומשה	 ופנחס	מיהושע,	 ועלי	מפנחס,	 ודוד	משמואל,	ושמואל	מעלי,	 מדוד,	

רבינו	מפי	הגבורה.	נמצא,	שכולם	מה'	אלקי	ישראל.
186		תמורה	ט"ז	א.	ראה	לעיל	ח"א	'הפלא	ופלא'	ושם	מבבא	מציעא	פ"ה	ב:	"אמר	ליה	רבי	חנינא	לרבי	
מפילפולי.	 לה	 מהדרנא	 מישראל	 תורה	 משתכחא	 אי	 וחלילה	 חס	 מינצית,	 קא	 דידי	 בהדי	 חייא:	
אמר	ליה	רבי	חייא	לרבי	חנינא:	בהדי	דידי	קא	מינצית,	דעבדי	לתורה	דלא	תשתכח	מישראל.	מאי	
עבידנא?	אזלינא	ושדינא	כיתנא,	וגדילנא	נישבי	וציידנא	טבי,	ומאכילנא	בשרייהו	ליתמי	ואריכנא	
מגילתא,	וכתבנא	חמשה	חומשי.	וסליקנא	למתא	ומקרינא	חמשה	ינוקי	בחמשה	חומשי,	ומתנינא	
שיתא	ינוקי	שיתא	סדרי,	ואמרנא	להו:	עד	דהדרנא	ואתינא	אקרו	אהדדי	ואתנו	אהדדי.	ועבדי	לה	
לתורה	דלא	תשתכח	מישראל.	היינו	דאמר	רבי	כמה	גדולים	מעשי	חייא".	משמע	הפלפול	הוא	דרך	
אלטרנטיבית	להחזיר	את	התורה,	אבל	מוטב	להפיצה	ברבים	ולדאוג	שלא	תשתכח	כלל,	ולא	נזדקק	

להצלת	הפלפול.	
	רמב"ם	סנהדרין	ד'	א':	אחד	בית	דין	הגדול	ואחד	סנהדרין	קטנה	או	בית	דין	של	שלשה	צריך	שיהיה	 	187
אחד	מהן	סמוך	מפי	הסמוך,	ומשה	רבינו	סמך	יהושע	ביד	שנאמר	ויסמוך	את	ידיו	עליו	ויצוהו,	וכן	
ואחרים	 לאחרים	 סמכו	 הזקנים	 ואותן	 שכינה,	 עליהן	 ושרתה	 סמכם	 רבינו	 משה	 זקנים	 השבעים	
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אינה	עניין	טכני,	היא	אינה	תלויה	רק	בקשר	הממשי	בין	האישים,	ואפשר	לחדשה	גם	
אם	נפרצה	השלשלת188,	מתוך	התורה	הגנוזה	בחביון	רוחו	של	הכלל.	ההבטחה	הזאת	
היא	לכלל	ישראל,	התורה	לא	תישכח	מפי	העם,	ולא	תתבטל	לעולם.	אבל	כדי	שזה	
יקרה	צריכים	כל	החכמים	שבארץ	ישראל	להתלכד	ולהסכים,	והעם	יתאחד	ויחזור	אל	

תוכן	נשמתו	הכללית.

מן	המקום	העמוק	הזה,	שואבת	האומה	את	תורתה,	וממנו	היא	מתחדשת	בכל	דור	ודור,	
ואינה	קופאת	על	מקומה189.	מכאן	יכולת	החידוש	והריבוי	של	‘שבעים	פנים	לתורה’.

חדשים	וגם	ישנים	דודי	צפנתי	לך,	חדשים	דברי	סופרים,	וגם	ישנים	דברי	תורה	
וכו’190,	יש	לבאר	דהנה	בברכת	התורה:	‘אשר	בחר	בנו	וכו’	ונתן	לנו	את	תורתו’,	
שלאחריה:	 בהברכה	 וכן	 הווה.	 לשון	 נותן	 התורה’,	 נותן	 ‘בא”י	 עבר,	 לשון	 נתן	
‘אשר	נתן	לנו	תורת	אמת	וחיי	עולם	נטע	בתוכינו	בא”י	נותן	התורה’,	פתח	בעבר	
וסיים	בהווה?	אמנם	יתבאר	דידוע	הוא	מה	שכתבו	כי	התורה	שבכתב	כבר	נתנה	
השי”ת	לנו	וכתיבא	וקיימא,	אך	התורה	שבעל	פה	הגם	כי	כולה	כלולה	ורמוזה	
בהתורה	שבכתב	והכל	נמסר	למשה	בסיני	גם	כל	מה	שתלמיד	ותיק	עתיד	לחדש	
בכל	דור	ודור	עד	עת	קץ	על	ידי	פלפולו	וליבון	ובירור	שמעתתא	אליבא	דהלכתא	
אם	כיוון	האמת,	וקוב”ה	יתיב	וגמיר	שמעתתא	מפומייהו	דכולהו	רבנן,	גם	זה	
ניתנה	לו	מפיו	יתברך.	כמו	שכתוב:	‘כי	ה’	יתן	חכמה’191,	היינו	התורה	שבכתב,	
ותבונה’,	הוא	מה	שמוסיפים	החכמים	 ‘מפיו	דעת	 לנו	בפומבי	בסיני,	 הנתונה	
בכל	דור	ודור	להבין	דבר	מתוך	דבר,	הוא	ג”כ	מאתו	יתברך.	כמ”ש”	‘אני	חכמה	
שכנתי	ערמה’192,	להוסיף	ציצים	ופרחים	בכל	דור	וזמן	לפי	העת,	הכל	מאתו	ית’.	
והוא	הנותן	התורה	הזאת,	הגם	כי	המחדשים	המה	חכמי	הזמן.	כמו	שרמזוהו	
]לשון	 נתן	 ‘אשר	 שאמר	 וזהו	 גבורה”.	 “מפי	 בגימטריא	 “מדרבנן”	 הרמז:	 בעלי	
עבר[	לנו	תורת	אמת’,	הוא	התורה	שבכתב.	ועל	ידי	זה	‘וחיי	עולם	נטע	בתוכינו’	
שנוכל	לחדש	תורה	חדשה,	ציצים	ופרחים	בכל	דור,	הם	דברי	סופרים	כנז”ל.	
וכמו	שאמרו:	שנמשלו	דברי	סופרים	כדרבן	הזה	שמכוון	את	הפרה	לתלמיה	
להביא	חיים	לעולם,	כן	דברי	תורה	מכוונים	לב	לומדיה	להביא	חיים	לעולם,	כי	

לאחרים	ונמצאו	הסמוכין	איש	מפי	איש	עד	בית	דינו	של	יהושע	ועד	בית	דינו	של	משה	רבינו.	
	רמב"ם	סנהדרין	ד'	י"א:	נראין	לי	הדברים	שאם	הסכימו	כל	החכמים	שבארץ	ישראל	למנות	דיינים	 	188
ולסמוך	אותם	הרי	אלו	סמוכים	ויש	להן	לדון	דיני	קנסות	ויש	להן	לסמוך	לאחרים,	אם	כן	למה	היו	
ואי	 דיני	קנסות	מישראל,	לפי	שישראל	מפוזרין	 יבטלו	 החכמים	מצטערין	על	הסמיכה	כדי	שלא	
אפשר	שיסכימו	כולן	ואם	היה	שם	סמוך	מפי	סמוך	אינו	צריך	דעת	כולן	אלא	דן	דיני	קנסות	לכל	

שהרי	נסמך	מפי	בית	דין,	והדבר	צריך	הכרע.
	ראה	לעיל	'תורה	מאתי	תצא'. 	189

	ערובין	כ"א	ב. 	190
191		משלי	ב'	ו.

192		משלי	ח'	יב.

הוא	חייך	וכו’,	וכמסמרות	נטועים,	מה	נטיעה	זו	פרה	ורבה	אף	דברי	תורה	פרים	
ורבים193,	מזמן	לזמן	ומדור	לדור	להמציא	חידושי	תורה	להבין	דבר	מתוך	דבר	
להוסיף	ציצים	ופרחים	חדשים,	וזהו	שאמר	‘וחיי	עולם’	שמביאים	חיים	לעולם,	
נטע	בתוכנו	כנטיעה	זו	שפרה	ורבה.	וזהו	שדרשו	חז”ל	כאן”	‘חדשים	וגם	ישנים	
שמתחדשים	 סופרים	 דברי	 חדשים	 שבכתב,	 תורה	 זו	 ישנים	 לך’,	 צפנתי	 דודי	

מפלפולם	של	חכמי	הזמן	מדור	דור194.	

ההבטחה	היא	לכלל	ישראל,	אולם	הלשון	שהכתוב	נוקט	היא	אישית	לגמרי:	ֹלא	ָימּוׁשּו	
זו	 כן	דרשו	חכמים	את	הכתוב	גם	באופן	אישי,	 ַזְרֲעָך.	על	 ֶזַרע	 ּוִמִּפי	 ַזְרֲעָך	 ּוִמִּפי	 ִמִּפיָך	

הבטחה	לישעיהו	עצמו,	ומכאן	גם	לדורות	יש	תקווה	לחכם	הבודד	ולמשפחתו:

אמר	רבי	פרנך	אמר	רבי	יוחנן:	כל	שהוא	תלמיד	חכם,	ובנו	תלמיד	חכם,	ובן	בנו	
תלמיד	חכם,	שוב	אין	תורה	פוסקת	מזרעו	לעולם.	שנאמר:	ואני	זאת	בריתי	וגו’	
לא	ימושו	מפיך	ומפי	זרעך	ומפי	זרע	זרעך	אמר	ה’	מעתה	ועד	עולם.	מאי,	אמר	
ה’?	אמר	הקדוש	ברוך	הוא:	אני	ערב	לך	בדבר	זה.	מאי	מעתה	ועד	עולם?	אמר	

רבי	ירמיה:	מכאן	ואילך	תורה	מחזרת	על	אכסניא	שלה195.

לפרט	אין	זו	הבטחה	מוחלטת,	אלא	‘התורה	מחזרת	על	אכסניה	שלה’,	התורה	מחזרת	
ויש	לו	יתרון	ועדיפות,	אבל	הדבר	תלוי	בבן,	אם	ירצה	ללמוד	יזכה	להגיע	בה	להשגה	
גבוהה,	אך	אם	אינו	רוצה,	אין	מי	שיכניס	את	התורה	בליבו.	אין	זוכה	בכתרה	של	תורה	

אלא	מי	שהתייגע	ועבד	למענה,	“יגעת	ומצאת	תאמין”196.

	חגיגה	ג'	ב. 	193
	קול	אליהו	על	אגדות	על	הש"ס.	אור	הצבי	דף	קל"ד. 	194

	בבא	מציעא	פ"ה	א.	 	195
	מגילה	ו'	ב:	"ואמר	רבי	יצחק	אם	יאמר	לך	אדם	יגעתי	)רש"י":	בתורה(	ולא	מצאתי	אל	תאמן,	לא	 	196
יגעתי	ומצאתי	אל	תאמן,	יגעתי	ומצאתי	תאמן.	הני	מילי	בדברי	תורה..."	ופרי	צדיק	מאמר	קדושת	
שבת	ז':	רק	אחר	היגיעה	יבוא	המציאה,	שהיא	בא	בהיסח	הדעת,	דלא	על	זה	יגע	כלל,	שהוא	למעלה	

מהשגת	ידיעתו.	



296297

	פרק	ס' ו.	קומי	אורי

ו.	קּוִמי	אֹוִרי	

א(	ִּכי	ָבא	אֹוֵרְך	

אני	ואתם	נלך	ונאיר	לציון	.	

הפטרת	כי	תבוא,	שישית	לנחמתא,	ס’	א	–	כב

ְך  ה ַהחֹׁשֶ י ִהּנֵ י ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד ְיהָֹוה ָעַלִיְך ָזָרח: )ב( ּכִ פרק ס )א( קּוִמי אֹוִרי ּכִ

ִיְזַרח ְיהָֹוה ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה: )ג( ְוָהְלכּו  ְוָעַלִיְך  ים  ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאּמִ ְיַכּסֶ

צּו ָבאּו  ם ִנְקּבְ ּלָ ִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ּכֻ גֹוִים ְלאֹוֵרְך ּוְמָלִכים ְלֹנַגּה ַזְרֵחְך: )ד( ׂשְ

ָאַמָנה: ַנִיְך ֵמָרחֹוק ָיבֹאּו ּוְבֹנַתִיְך ַעל ַצד ּתֵ ָלְך ּבָ

פרק	זה	הוא	מן	הנשגבים	והנמלצים	שבנחמות	ישעיהו.	כולו	מדבר	בלשון	נוכח:	קומי,	
ראי,	שאי,	ועליך	יזרח,	להביא	בניך,	וקראת	ישועה,	והיה	לך	לאור	עולם	ובו	מתחיל	רצף	

נחמות	הנמשך	עד	פרק	ס”ג.	

הפרק	מתחלק	לארבעה	נושאים:	א-ד	האור	זורח	על	ירושלים.	ה-ט	קיבוץ	הגלויות.	
י-טז	גמול	הגויים	ושעבודם	לישראל.	יז-כב	תפארת	הגאולה	ושלמותה.

פרק	זה	של	גאולה	ונחמה	קשור	לפרקי	התוכחה	הקודמים.	פסוקים	רבים	בו	מקבילים	
לאמור	בפרק	הקודם	)נ”ט(,	וכל	התופעות	הרעות	והמכוערות	שהופיעו	שם,	באות	כאן	
לידי	תיקון	והשלמה.	התוכחה	עצמה	כבר	נחתמה	בנטיפת	נחמה	וחוזקה	בברית:	ּוָבא	
)נ”ט	כ-כא(.	 ה’	 ָאַמר	 ְּבִריִתי	אֹוָתם	 ֹזאת	 ַוֲאִני	 ה’.	 ְנֻאם	 ְּבַיֲעֹקב	 ֶפַׁשע	 ּוְלָׁשֵבי	 ּגֹוֵאל	 ְלִצּיֹון	
וכאן	יתוקן	החטא,	במהלך	שיניע	את	הגאולה	ויביאה	אל	שיאה	והשלמתה:	ְוַעֵּמְך	ֻּכָּלם	

ַצִּדיִקים	ְלעֹוָלם	ִייְרׁשּו	ָאֶרץ	ֵנֶצר	ַמָּטַעי	ַמֲעֵׂשה	ָיַדי	ְלִהְתָּפֵאר	)ס’	כא(.	

השוואת	פרקים	נ”ט-ס’1:

)ב(	ּוְכבֹודֹו	ָעַלִיְך	ֵיָרֶאה:)ב(	ְוַחֹּטאוֵתיֶכם	ִהְסִּתירּו	ָפִנים	ִמֶּכם	

)כא(	ְוַעֵּמְך	ֻּכָּלם	ַצִּדיִקים)ד(	ֵאין	ֹקֵרא	ְבֶצֶדק	ְוֵאין	ִנְׁשָּפט	ֶּבֱאמּוָנה

ַמע	עֹוד	ָחָמס	ְּבַאְרֵצְך)ו(	ּוֹפַעל	ָחָמס	ְּבַכֵּפיֶהם: )יח(	ֹלא	ִיּׁשָ

ֹׁשד	ָוֶׁשֶבר	ִּבְגבּוָלִיְך)ז(	ֹׁשד	ָוֶׁשֶבר	ִּבְמִסּלֹוָתם:

	ראה	עמוס	חכם	'דעת	מקרא'. 	1

)יז(	ְוַׂשְמִּתי	ְפֻקָּדֵתְך	ָׁשלֹום)ח(	ֶּדֶרְך	ָׁשלֹום	ֹלא	ָיָדעּו	

יֵגנּו	ְצָדָקה	 ְוֹנְגַׂשִיְך	ְצָדָקה:)ט(	ְוֹלא	ַתּׂשִ

)ג(	ּוְמָלִכים	ְלֹנַגּה	ַזְרֵחְך:ִלְנֹגהֹות	ָּבֲאֵפלֹות	ְנַהֵּלְך:

)א(	קּוִמי	אֹוִרי	ִּכי	ָבא	אֹוֵרְך	ְנַקֶּוה	ָלאֹור	

)ב(	ִּכי	ִהֵּנה	ַהֹחֶׁשְך	ְיַכֶּסה	ֶאֶרץְוִהֵּנה	ֹחֶׁשְך

)יח(	ְוָקָראת	ְיׁשּוָעה	חֹוֹמַתִיְך)יא(	ִליׁשּוָעה	ָרֲחָקה	ִמֶּמּנּו:

)ט(	ִּכי	ִלי	ִאִּיים	ְיַקּוּו)יח(	ָלִאִּיים	ְּגמּול	ְיַׁשֵּלם:

קּוִמי	אֹוִרי	ִּכי	ָבא	אֹוֵרְך	ּוְכבֹוד	ה’	ָעַלִיְך	ָזָרח	)א(,	לשון	הפסוק	עמומה:	

א.	‘קּוִמי	אֹוִרי’,	האם	זה	לשון	קל	שפירושו:	האירי	מכוח	האור	שזורח	עליך,	או	שזה	ציווי	
לכנסת	ישראל	להאיר	את	העולם.	

מהות	 שמשתנה	 או	 ו’אֹוֵרְך’?	 ‘אֹוִרי’	 של	 לשונית	 כפילות	 רק	 כאן	 יש	 האם	 ‘אֹוֵרְך’.	 ב.	
האור,	ומהיכן	הוא	מפציע.	האם	מדובר	על	‘אור	ה’’	שזורח	עליהם	מבחוץ	ויש	לפרש	
זאת	כמו	במקבילה:	ּוְכבֹוד	ה’	ָעַלִיְך	ָזָרח2.	או	שאורם	של	ישראל	זורח	מבפנים	מהארת	
השכינה.	פני	משה	קרנו	בקרני	הוד,	אך	בגלל	החטא	ישראל	לא	היו	ראויים	לחיבור	
עם	השכינה,	ומשה	שם	על	פניו	מסווה.	אבל	לעתיד	לבוא	כאשר	ישראל	יתקנו	את	

דרכיהם,	יתרוממו	הם	והעולם,	ואז	אור	זה	יופיע	ויזרח	מתוך	ישראל.	

המדרש	מחבר	את	שניהם:	

“שנו	רבותינו.	בשעה	שמלך	המשיח	בא,	עומד	על	גג	בית	המקדש	והוא	משמיע	
להם	לישראל	ואומר:	ענוים	הגיע	זמן	גאולתכם.	ואם	אין	אתם	מאמינים	ראו	
באורי	שזרח	עליכם.	שנאמר:	קומי	אורי	כי	בא	אורך	וכבוד	ה’	עליך	זרח.	ועליכם	
בלבד	זרח,	ולא	על	עובדי	אלילים.	שנאמר:	כי	הנה	החשך	יכסה	ארץ.	באותה	

שעה	מבהיק	הקב”ה	אורו	של	מלך	המשיח	ושל	ישראל”3.

ג.	קּוִמי	אֹוִרי	ִּכי	‘ָבא	אֹוֵרְך’.	זו	זריחה	או	שקיעה4?	אם	זו	זריחה,	הכתוב	אומר	הגיע	הזמן	
והוכשרו	התנאים	לזריחת	האור.	אם	זו	שקיעה	כוונת	הכתוב:	אף	על	פי	ששקע	אורך5,	
עלייך	לקום	ולהאיר.	סוף	הפסוק:	ִּכי	ִהֵּנה	ַהֹחֶׁשְך	ְיַכֶּסה	ֶאֶרץ	ַוֲעָרֶפל	ְלֻאִּמים	ְוָעַלִיְך	ִיְזַרח	

בדומה	לזה	בתהילים	כ"ז	א':	ה'	אורי	וישעי	ממי	אירא. 	2
ילקוט	שמעוני	רמז	תצ"ט. 	3

שני	הפירושים	מופיעים	בדברי	חכמים	ברכות	ב'.	 	4
	ראב"ע	דניאל	ט'	כד:	"השמש,	ביאתו	הוא	שקיעתו,	על	כן	הוא	לגנאי.	כי	לשבח	הוא	להפך,	כמו:	אז	 	5

יצא	כנוגה	צדקה.	והוציא	כאור	צדקך".
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ה’	ּוְכבֹודֹו	ָעַלִיְך	ֵיָרֶאה.	אינו	הקבלה	מליצית	של	אותו	רעיון,	אלא	אמירה	בפני	עצמה.	
כאשר	יסתלק	אורם	הישן	של	ישראל	והחושך	יכסם,	דווקא	אז	יזכו	לאור	חדש6.

ד.	ִּכי	ִהֵּנה	ַהֹחֶׁשְך	ְיַכֶּסה	ֶאֶרץ	ַוֲעָרֶפל	ְלֻאִּמים	ְוָעַלִיְך	ִיְזַרח	ה’	ּוְכבֹודֹו	ָעַלִיְך	ֵיָרֶאה.	מהו	הנמשל	
ַלֹחֶׁשְך	וַלֲעָרֶפל?	יש	שהצביעו	על	הצרות	החומריות,	“חשך	וערפל	משל	על	הצרות”7.	
ויש	שהוסיפו	את	הספקות	הרוחניים.	האור	הוא	משל	לשכל	המאיר	ומבהיר	את	כל	
המחשכים	והעיוותים:	עם	היות	שאמר	זה	על	הצרות	והרעות	שיבואו	אז	על	האומות,	
אין	ספק	שכוון	עוד	בזה,	שכל	באי	עולם	בארצותם	לגוייהם	הולכים	בחשך	האמונות”8.	

מילות	המפתח	בחלקו	הראשון	של	הפרק	הם:	‘אור’	ו’ראייה’,	והם	חוזרים	בכל	פסוק.	
האור	הזה	מזכיר	את	פרשת	הבריאה	הפותחת	ב’ויהי	אור’.

“ַוַּיְרא	ֱאֹלִהים	 ַוְיִהי	אֹור”,	 בריאת	האור	בבראשית	מופיעה	בכפולות	של	אור:	“ְיִהי	אֹור	
ֶאת	ָהאֹור	ִּכי	טֹוב	ַוַּיְבֵּדל	ֱאֹלִהים	ֵּבין	ָהאֹור	ּוֵבין	ַהֹחֶׁשְך”.	וגם	כאן	כופל	הנביא	את	הדברים:	

“קּוִמי	אֹוִרי	ִּכי	ָבא	אֹוֵרְך”.	“נחמותיה	כפולות	שנאמר:	קּוִמי	אֹוִרי	ִּכי	ָבא	אֹוֵרְך”9.

כפל	האורה	חוזר	גם	בתהלים:	“ִּכי	ִעְּמָך	ְמקֹור	ַחִּיים	ְּבאֹוְרָך	ִנְרֶאה	אֹור”10.	מופע	מרהיב	
של	כמה	דרגות	אור:	‘אֹוְרָך’	הוא	אור	ה’,	הוא	מקור	החיים,	ו’אֹור’	הוא	כבר	אורם	העצמי	

של	ישראל.	הנשמה	מאירה	ומתגלה	בגוף,	ואז	הוא	מתעלה	ומופיע	באורו11.	

תהליך	בריאת	האור	עצמו	כפול.	תחילה	נברא	האור	הראשוני,	אור	שבעת	הימים,	ואחר	
כך	נבראו	המאורות,	השמש	והירח:	

	שני	הפירושים	הובאו	על	ידי	רד"ק:	"הגיע	זמן	ישועתך	שהוא	לך	אורה	גדולה,	וכפל	הענין	ואמר	 	6
"כבוד	ה'	עליך	זרח".	ויש	מפרשים:	"כי	בא	אורך"	שקע	אורך,	כמו	שאמר	)ויקרא	א'(	"ובא	השמש	
וטהר".	אמר	דרך	משל:	שקע	אורך,	שהוא	אור	העולם	הזה,	ויהיה	לך	תמורתו	אור	גדול	והיא	הישועה	

והשמחה...
	רד"ק. 	7

	אברבנאל. 	8
	מדרש	זוטא	–	איכה	)בובר(	א'	י'.	נוסח	ב	סימן	יד.	ילקוט	שמעוני	איכה	א'.	ר'	שלמה	אלקבץ	שמר	 	9
על	הכפילות	הזאת	כאשר	הביא	את	הפסוק	הזה	בפיוט	'לכה	דודי',	אלא	שהפך	את	הסדר:	"ִהְתעֹוְרִרי	
הוא:	התעוררות	העם,	אחריו	ההארה	 דבריו	סדר	הגאולה	 לפי	 אֹוִרי"	 קּוִמי	 אֹוֵרְך	 ָבא	 ִּכי	 ִהְתעֹוְרִרי.	
השמיימית,	ושוב	אחריה	היענות	אנושית.	גם	בתחילת	הפיוט	שינה	את	הסדר:	"ָׁשמֹור	ְוָזכֹור",	אלא	

ששם	הקדים	דווקא	את	היראה	הפסיבית	לאהבה	שהיא	כוח	מניע	ומתסיס.	
	תהילים	ל"ו. 	10

	לשתי	ההארות	הללו	משמעות	עמוקה.	אור	ה'	שבא	מן	המקור	גנוז	בתורה,	והוא	קודם	בזמן	ובגובה	 	11
איכותו.	אבל	התורה	נלמדת	על	ידי	ישראל,	ו"מחשבתן	של	ישראל	קדמה",	הרי	ששורש	נשמתם	
של	ישראל	גרם	להופעת	אור	התורה:	"בהתגלותה,	נמוכה	היא	תורה	שבע״פ	מתורה	שבכתב.	כי	
הרי	הגורם	הראשי	למצא	את	נתיבתה	היא	התורה	שבכתב.	היחש	העליון	של	האומה	עם	האלהות	
העליונה,	עם	המגמה	של	המגמות.	עם	הנצח	וההוד	שבעולמים	ומלמעלה	של	כל	כללותם.	אבל	
בצורה	הפנימית,	הלא	התורה	ניתנה	לישראל	בשביל	סגולתם	הפנימית	העליונה.	הרי	גרמה	סגולה	
אלהית	גגוזה	זו	להופעת	תורה	מן	השמים	עליהם,	ונמצאת	עליונה	תורה	שבע״פ	בשרשה	משורש	

תורה	שבכתב.	״חביבין	דברי	סופרים	יותר	מדברי	תודה״	)אורות	התורה	א'	ב'(.

בו	 צופה	 ביום	ראשון,	אדם	 הוא	 ברוך	 אור	שברא	הקדוש	 רבי	אלעזר:	 “דאמר	
ובדור	 המבול	 בדור	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 שנסתכל	 כיון	 סופו.	 ועד	 העולם	 מסוף	
הפלגה	וראה	שמעשיהם	מקולקלים,	עמד	וגנזו	מהן.	שנאמר:	וימנע	מרשעים	
אורם.	ולמי	גנזו?	לצדיקים	לעתיד	לבא.	שנאמר:	וירא	אלהים	את	האור	כי	טוב.	

ואין	טוב	אלא	צדיק,	שנאמר:	אמרו	צדיק	כי	טוב”12.

האור	והחושך	העומדים	זה	מול	זה	מעצימים	את	הניגודיות	ביניהם.	בבריאת	העולם	
נולד	האור	מתוך	החושך,	גם	בריאת	העם	ביציאת	מצרים	נעשתה	מתוך	החושך:	ַוֵּיט	
ְּבֵני	 ּוְלָכל	 ָיִמים...	 ִמְצַרִים	ְׁשלֶׁשת	 ְּבָכל	ֶאֶרץ	 ַוְיִהי	חֶׁשְך	ֲאֵפָלה	 ָמִים	 ַהּׁשָ ָידֹו	ַעל	 מֶׁשה	ֶאת	
ִיְׂשָרֵאל	ָהָיה	אֹור	ְּבמֹוְׁשֹבָתם13.	וכן	בקריעת	ים	סוף:	ַוְיִהי	ֶהָעָנן	ְוַהחֶׁשְך	ַוָּיֶאר	ֶאת	ַהָּלְיָלה14.	
החשיכה	 תיהפך	 מחדש	 העם	 ובלידת	 חדשה,	 בריאה	 כמו	 היא	 העתידה	 הגאולה	 גם	

לאורה.

הגילוי	האלוהי	בא	תמיד	מתוך	החשך,	ככתוב:	ַוִּתְקְרבּון	ַוַּתַעְמדּון	ַּתַחת	ָהָהר	ְוָהָהר	ֹּבֵער	
ַמִים	חֶׁשְך	ָעָנן	ַוֲעָרֶפל15.	וכן:		ָאז	ָאַמר	ְׁשֹלֹמה	ה’	ָאַמר	ִלְׁשֹּכן	ָּבֲעָרֶפל16.	 ָּבֵאׁש	ַעד	ֵלב	ַהּׁשָ
החושך	 אלא	 בלעדיותו,	 הדגשת	 או	 האור,	 בהבלטת	 מקדים	 תפקיד	 לחושך	 אין	 כאן	
נעשה	חלק	מן	ההופעה,	וההסתרה	יוצרת	ומאפשרת	את	ההארה,	בפעולה	של	‘הפוך	

על	הפוך’.

ההסתר	והגילוי	קשורים	יחד,	הסבר	הדברים:	שתי	סבות	נמצאות	בעולם	שהן	
גורמות	למחשכים:	סבה	אחת	מצד	הכח	המזהיר,	וסבה	שניה	מצד	המקבל	את	
האורה.	בכל	האורות	שבעולם	הסבה	העיקרית	למציאות	המחשכים	החומריים	
כן	 ועל	 וזעירותו,	 צמצומו	 או	 האור	 העלמת	 ההארה,	 מיעוט	 היא	 והרוחניים	
הפעולה	המביאה	להארה	היא	פעולת	ההחשפה	של	ההתגלות	האורית	ושפעת	
רבויה,	מה	שאין	כן	במדתה	של	האורה	העליונה.	אור	ה’	)ב’	ה(,	ויאר	לנו17,	נהורא	
מפני	 דוקא,	 רק	 זו	 לבחינה	 ביחס	 באים	 האנושיים	 המחשכים	 שרא18.	 עימיה	

חגיגה	י"ב	א.	השמש	והירח	הם	מייצגים	בולטים	של	עולם	הטבע,	ועל	כן	הם	סובבים	והולכים	בלי	 	12
קשר	נראה	לעין	למצבו	המוסרי	של	האדם.	לעומתם	האור	הראשוני	הוא	גילוי	ישיר	של		נוכחות	
השכינה,	ולכן	נגנז	לצדיקים	בזמן	שהחטא	והקלקול	ממלאים	את	העולם.	מעמד	הר	סיני	החזיר	
אפשרות	של	הנהגה	אלוהית	ישירה,	אך	חטא	העגל	פגם,	וחוקי	הטבע	ממשיכים	לשלוט	בו.	על	כן	

הוצעה	לישראל	הנהגת	מלאך	שליח	בדרכי	הטבע,	אך	משה	התעקש	על	הנהגה	אלוהית	ישירה.
שמות	י'	כב-כג. 	13

שמות	י"ד	כ. 	14

דברים	ד'	יא. 	15
מלכים-א	ח'	יב.	רש"י:	"אז	אמר	שלמה	–	כשראה	את	הענן	אמר:	עתה	רואה	אני	שהשכינה	שורה	 	16
בבית	שבניתי,	שהרי	כך	הבטיח,	לבוא	ולשכון	בו	מתוך	ענן	וערפל.	והיכן	אמר?	'כי	בענן	אראה	על	

הכפורת'	)ויקרא	ט"ז,	ב(.	כך	שנויה	בספרי".
תהלים	קי"ח	כז. 	17

דניאל	ב'	כב. 	18
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שעינו	החלשה	של	האדם,	שכלו	המוגבל	והרופף,	איננו	יכול	להסתכל	בזוהר	
בורחת	מלפני	 כך	האנושיות	המטומטמת	 ומפני	 הנורא	של	האורה	האלקית,	
ה’	כעטלף	הבורח	מאור	השמש.	והסבה	המביאה	להאיר	את	האורה	העליונה	
אורות	כל	האורות	כולן,	עיקרה	ושרשה	היא	רק	הפעולה	של	העלמת	האורה	

במדה	ידועה.	העטפתה	וצמצומה	וסתרה,	הן	הן	גילויה...19

וגודל	 והתגלותו.	אך	הם	מבינים	את	קטנותם	 ה’,	חפצים	בקרבתו	 הצדיקים	מבקשי	
הפער	בינם	ובין	קונם.	האור	האלוהי	גדול	מיכולתו	של	האדם	לראות	והוא	מסתנוור	
ממנו,	כדי	לראותו	זקוק	האדם	למחיצה	של	החושך	הענן	והערפל,	שיחשיכו	ויימעטו	

את	האור,	ורק	אז	הוא	ייראה	לעין.	

הם	אינם	מתייאשים,	אלא	מסתכלים	פנימה,	אל	רוחם	ונפשם,	ומגלים	את	הד	קולו	
בתוך	ליבם20.

השפעותיהם	 תחת	 מיטלטלים	 עליונים	 לגילויים	 זוכים	 שאינם	 פשוטים	 אנשים	 גם	
על	 מצביע	 והחושך	 והתקווה,	 הצמיחה	 החיים,	 את	 מבטא	 האור	 והחושך.	 האור	 של	
חידלון,	הכל	נעלם	בו	והחיים	נעצרים,	הוא	מטיל	מורא	ופחד.	אבל	זו	תמונה	חלקית	
וחד	ממדית.	מבט	מעמיק	מוצא	גם	בשקיעה	ובחשיכה	הבאה	בעקבות	עוצמה	וגילוי	

מופלא21.	

מאמרי	הראי"ה	'ענן	התורה	וענן	הגאולה'.	וראה	לעיל	'אכן	אתה	אל	מסתתר'. 	19
ְוַנֲעָלה/	 ַרֲחָמיו	ָקְרבּו	ְוהּוא	ָרם	 ֲהִכי	 ְיַיֲחלּו.	 ְוֶאל	ַמְלקֹוׁש	ְרצֹונֹו	 ְוִיְׁשֲאלּו/	ֲחָסָדיו	 ֲחִסיָדיו	 ְּפֵני	ֵאל	 "ְיַחּלּו	 	20
ְוֵכן	ַמֲעָׂשיו	ַרּבּו	ְוָגְדלּו	ְוַנֲעלּו/	ְוִנְלאּו	ְראֹות	אֹורֹו	ְּבֵעיָנם	ְוִחְּפׂשּו/	ְלָבָבם	ְוָראּו	אֹור	ְּכבֹודֹו	ְוִנְבֲהלּו.	ְּדָבָריו	
ּוַמְלכּותֹו	ֲעֵליֶהם	ְיַקְּבלּו/	ְוִיְתַהֲללּו	ִבְׁשמֹו	ְוִלְׁשמֹו	ְיַהֲללּו.	ֲהָדרֹו	ְוִתְפַאְרּתֹו	ְיַחּוּו	ְוַיְׁשְמעּו/	ּוִבְנִעים	ְּגרֹוֵניֶהם	

ְּגבּורֹות	ְיַמֲללּו"	ר'	יהודה	הלוי,	רשיות.
העמיקה	לחוש	זאת	זלדה	בשירה	'במלכות	השקיעה'	הקושר	כתר	גם	לחשכת	הלילה:	ְּבַמְלכּות- 	21
ְלָגְלִמּיּותֹו,	 ָׁשב	 ְוַהר	 ִלְהיֹות	קֹוץ,	 ְוקֹוץ	חֹוֵזר	 ְּכָתִרים,	 ְנמֹוִגים	 ִּפְתֹאם	 ֹנַגּה.	 ֵמִפיק	 ֲאִפּלּו	קֹוץ	 ִקיָעה,	 ַהּׁשְ
ְוַהֶּנֶפׁש	 ַהַּלְיָלה,	 ֶחֶסד	 ַמִּגיַע	 ִּכי	 ִמַּפַחד,	 ֵמִתים	 ֵאיֶנּנּו	 ַאְך	 ַהְיקּום.	 ֶׁשֶלד	 ּוְמַבְצֵּבץ	 ִמַּדת-ַהִּדין,	 ֶנְחְׂשָפה	

ָגה	ֲחָדָׁשה,	ֶׁשל	ַהּבֹוֵרא. ַמְמִריָאה	ְלַהּׂשָ

את	 ומשטח	 מרדד	 או	 מסנוור	 אינו	 האור	 אז	 השקיעה,	 בשעת	 במיוחד	 האור	 את	 אוהבת	 היא	 	
הדברים,	אלא	מלכות	השמש	הדועכת	אוחזת	בכתרה	ומצליחה	להעניק	חסד	אחרון	של	יופי	וחן.	
אור	השקיעה	צובע	את	הכל	באור	יקרות,	והאודם	המרהיב	הופך	את	מה	שנראה	מפחיד	ומכאיב,	

למרומם	-	הקוץ	הופך	לנגה	ולכתר,	כמו	התגים	בראשי	אותיות	התורה.	

לאחר	השקיעה	משתרר	חושך,	ההוד	נעלם	ואובדת	התפארת.	בחושך	הכל	נעשה	קטן	וקר,	הכל	 	
חוזר	לעצמו,	אל	ממדיו	הטבעיים	האמתיים.	המציאות	מכה	בנו	בגבולותיה	ומגבלותיה,	מידת	הדין	

נשקפת	מן	החומר	החשוף	והדוקר	של	היקום.	

אך	לא	מתים	ממנו.	זלדה	הולכת	בדרכו	של	ר'	נחמן	בתיאור	הקבצן	העיוור,	בז'	בעטלערס	)ראה	 	
לעיל	'העיוורים	והחרשים'(.	ומוצאת	בלילה	גם	חסד	גדול	ויתרון.	במלכות	החושך	והלילה	אנחנו	
משתחררים	מכבלי	המציאות	ונפתח	מקום	לדמיון,	גם	הלבנה	עולה	וצובעת	באורה	הכסוף	את	הכל	
במראה	מכושף.	בחסד	הלילה	הנפש	חולמת	וממריאה	אל	בוראה,	אין	זו	פנטזייה,	אלא	נגיעה	של	

ֶמׁש	ְלאֹור	יֹוָמם	ּוְלֹנַגּה	ַהָּיֵרַח	 הפרק	מתחיל	באור	וגם	מסיים	באור:	ֹלא	ִיְהֶיה	ָּלְך	עֹוד	ַהּׁשֶ
ֹלא	ָיִאיר	ָלְך	ְוָהָיה	ָלְך	ה’	ְלאֹור	עֹוָלם	ֵואֹלַהִיְך	ְלִתְפַאְרֵּתְך.	ֹלא	ָיבֹוא	עֹוד	ִׁשְמֵׁשְך	ִויֵרֵחְך	ֹלא	
ֵיָאֵסף	ִּכי	ה’	ִיְהֶיה	ָּלְך	ְלאֹור	עֹוָלם	ְוָׁשְלמּו	ְיֵמי	ֶאְבֵלְך	)יט-כ(.	לא	רק	אור,	אלא	‘אֹור	עֹוָלם’.

את	 לה	 ונותן	 אחרית,	 ועד	 מראשית	 ההיסטורית	 השלשלת	 את	 אפוא	 מחיה	 האור	
משמעותה:	

“א”ר	חייא	רבה:	מתחלת	ברייתו	של	עולם	צפה	הקדוש	ברוך	הוא	בית	המקדש	
בנוי,	וחרב,	ובנוי.	‘בראשית	ברא	אלהים’,	הרי	בנוי,	היאך	מה	דאת	אמר:	לנטוע	
שמים	וליסוד	ארץ	וגו’	)נ”א(,	‘והארץ	היתה	תוהו	ובוהו’,	הרי	חרב,	היך	מה	דאת	
בנוי	 הרי	 אור’,	 יהי	 אלהים	 ‘ויאמר	 ובוהו22.	 תוהו	 והנה	 הארץ	 את	 ראיתי	 אמר:	
ומשוכלל	לעתיד	לבא.	היאך	מה	דאת	אמר:	קומי	אורי	כי	בא	אורך	)ס’(,	וכתיב:	

כי	הנה	החושך	יכסה	ארץ	וגו’23.	

אור	העבר,	של	בריאת	העולם	ושל	יציאת	מצרים,	מוביל	לגילוי	האור	לעתיד	לבוא:	

“מגיד	הכתוב	שהיו	ישראל	נתונין	באורה	ומצרים	באפלה,	שנאמר:	ֹלא	ָראּו	ִאיׁש	
ֶאת	ָאִחיו	ְוֹלא	ָקמּו	ִאיׁש	ִמַּתְחָּתיו	ְׁשלֶׁשת	ָיִמים24.	וכן	אתה	מוצא	לעתיד	לבוא.	
הרי	הוא	אומר:	קּוִמי	אֹוִרי	ִּכי	ָבא	אֹוֵרְך	ּוְכבֹוד	ה’	ָעַלִיְך	ָזָרח.	מפני	מה?	ִּכי	ִהֵּנה	
ַהֹחֶׁשְך	ְיַכֶּסה	ֶאֶרץ	ַוֲעָרֶפל	ְלֻאִּמים	ְוָעַלִיְך	ִיְזַרח	ה’	ּוְכבֹודֹו	ָעַלִיְך	ֵיָרֶאה.	ולא	עוד,	אלא	

כל	מי	שהוא	נתון	באפלה	רואה	כל	מי	שהוא	נתון	באורה”25.	

כך	 ורואים	היטב	את	הנמצאים	באור,	 צופים	 תופעה	מוכרת	היא	שהיושבים	בחושך	
יתבוננו	האומות	בישראל.	

חכמים	עשו	זאת	למהלך	דו-סטרי,	לא	רק	ציון	זקוקה	לאורה,	אלא	כביכול	גם	המקום	
את	 מלמטה	 ומתניעים	 ה’,	 לפני	 האור	 בהעלאת	 שותפים	 נעשים	 ישראל	 לה,	 זקוק	

תהליך	הגאולה:	

“ְוַאָּתה	ְּתַצֶּוה	ֶאת	ְּבֵני	ִיְׂשָרֵאל	ְוִיְקחּו	ֵאֶליָך	ֶׁשֶמן	ַזִית	ָזְך	ָּכִתית	ַלָּמאֹור	ְלַהֲעֹלת	ֵנר	
ָּתִמיד26,	כשהאיר	להם	-	לפי	כוחו:	‘ַוה’	ֹהֵלְך	ִלְפֵניֶהם	יֹוָמם	ְּבַעּמּוד	ָעָנן...	ְוַלְיָלה	
ְּבַעּמּוד	ֵאׁש	ְלָהִאיר	ָלֶהם27.	ולעתיד	לבוא:	קּוִמי	אֹוִרי	ִּכי	ָבא	אֹוֵרְך	ּוְכבֹוד	ה’	ָעַלִיְך	

ָזָרח"28.	

ממש	במציאות	הרוחנית,	והיא	נותנת	לנו	השגה	חדשה	של	הבורא.
ירמיה	ד'. 	22

בראשית	רבה	ב'	ה'. 	23
שמות	י'	כג. 	24

מכילתא	ויהי	בשלח	ד'. 	25
שמות	כ"ז	כא. 	26

שמות	י"ג	כ. 	27
במדבר	רבה	כ"א	כב. 	28
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ָזָרח",	משתלב	עם	העלאת	האור	האנושי	 ָעַלִיְך	 האור	הפלאי	האינסופי	של	“ּוְכבֹוד	ה’	
במשכן29.	

כאן	 דרכם.	מהדהדת	 להאיר	את	 כפנס	 להם	 ומשמשים	 לגויים’,	 ‘אור	 נעשים	 ישראל	
נבואת	אחרית	הימים	שבראש	הספר:	ְוָהְלכּו	גֹוִים	ְלאֹוֵרְך	ּוְמָלִכים	ְלֹנַגּה	ַזְרֵחְך	)ג(.	כמו:	
ְוָהְלכּו	ַעִּמים	ַרִּבים	ְוָאְמרּו	ְלכּו	ְוַנֲעֶלה	ֶאל	ַהר	ה’	ֶאל	ֵּבית	ֱאֹלֵהי	ַיֲעֹקב	ְוֹיֵרנּו	ִמְּדָרָכיו	ְוֵנְלָכה	

ם	)ב’	ב-ג(. ְּבֹאְרֹחָתיו	ִּכי	ִמִּצּיֹון	ֵּתֵצא	תֹוָרה	ּוְדַבר	ה’	ִמירּוָׁשלִָ

“אמר	ר’	הושעיא:	עתידה	ירושלים	לעשות	פנס	לאומות	העולם	והם	מהלכים	
זהו	 וגו’.	 ה’	 ֵּבית	 ַהר	 ִיְהֶיה	 ָנכֹון	 וכה”א:	 ְלאֹוֵרְך.	 גֹוִים	 ְוָהְלכּו	 טעם?	 מה	 לאורה.	

שאמר	הכתוב30:	ִּכי	ִעְּמָך	ְמקֹור	ַחִּיים	ְּבאֹוְרָך	ִנְרֶאה	אֹור"31.

העולם	מתפתח	ומתעלה,	הוא	מתקדם	לקראת	הופעת	האורה	הגדולה	באמצעות	נרות	
המצווה	הקטנים	של	עכשיו,	המאירים	בפנסים	את	בתי	הכנסת	בכל	יום:

ַּכְּבדּו	ה’	)כ”ד	טו(.	במה	מכבדין	אותו?	באילין	פנסייא...	ורבנין	 ָּבֻאִרים	 ֵּכן	 “ַעל	
הוא	 ואורכם	 אוריכם	 הוא	 ואורי	 הואיל	 בניי,	 לישראל:	 הקב”ה	 אמר	 אומרים,	

אורי,	אני	ואתם	נלך	ונאיר	לציון:	קּוִמי	אֹוִרי	ִּכי	ָבא	אֹוֵרְך”32.

מכאן	שאור	העתיד	גנוז	כבר	בתוך	המציאות	העכשווית.	אורות	שמיים	אלה	מאירים	
את	חיינו	ומחיים	את	פנינו	גם	בברכת	כהנים,	או	בלימוד	תורה	שבכל	יום:	

“יאר	ה’	פניו	אליך.	יתן	לך	מאור	פנים.	ר’	נתן	אומר:	זה	מאור	השכינה	שנא’:	קומי	
אורי	כי	בא	אורך	וגו’	ועליך	יזרח	ה’	וכבודו	עליך	יראה.	אלהים	יחננו	ויברכנו	יאר	
פניו	אתנו	סלה33.	ואומר:	אל	ה’	ויאר	לנו34.	ד”א.	יאר	זה	מאור	תורה.	שנאמר35:	

כי	נר	מצוה	ותורה	אור”36.	

ּוָפַחד	ְוָרַחב	ְלָבֵבְך.	2
י ֵיָהֵפְך ָעַלִיְך ֲהמֹון ָים ֵחיל ּגֹוִים ָיבֹאּו  ְרִאי ְוָנַהְרּתְ ּוָפַחד ְוָרַחב ְלָבֵבְך ּכִ )ה( ָאז ּתִ

שפת	אמת	שמות	תצוה	תרל"ה:	להעלות	נר	תמיד	שצריך	להדליק	שתהא	שלהבת	עולה	מאליה.	 	29
פי'	כי	קיום	המצות	איננו	בכח	אנושי.	רק	ע"י	קיום	המצוה	מעורר	כח	עליון.	וכן	בכל	עבודת	האדם.	
כי	הקב"ה	נתן	בנפש	ישראל	נקודה	קדושה.	וע"י	היגיעה	והעבודה	מצא	מין	את	מינו	וניעור	ומתעורר	

כח	הפנימי.	וזה	ענין	שתהא	שלהבת	עולה	מאליה.	ועי"ז	הוא	דבר	של	קיימא.
תהלים	ל"ו	י. 	30

ילקוט	שמעוני. 	31
פסיקתא	דרב	כהנא	כ"א	א'. 	32

תהלים	ס"ז	ב. 	33
תהלים	קי"ח	כז. 	34

משלי	ו'	כג. 	35
ילקוט	שמעוני	במדבר	ו'. 	36

ָבא ָיבֹאּו ָזָהב ּוְלבֹוָנה  ְ ם ִמּשׁ ּלָ ְכֵרי ִמְדָין ְוֵעיָפה ּכֻ ְך ּבִ ַכּסֵ ים ּתְ ַמּלִ ְפַעת ּגְ ָלְך: )ו( ׁשִ

ְרתּוֶנְך  ְבצּו ָלְך ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיׁשָ ל צֹאן ֵקָדר ִיּקָ רּו: )ז( ּכָ אּו ּוְתִהּלֹות ְיהָֹוה ְיַבּשֵׂ ִיּשָׂ

י ֲאָפֵאר: ְפַאְרּתִ ִחי ּוֵבית ּתִ ַיֲעלּו ַעל ָרצֹון ִמְזּבְ

ָאז	ִּתְרִאי	ְוָנַהְרְּת	ּוָפַחד	ְוָרַחב	ְלָבֵבְך.	אלה	שני	רגשות	הפוכים,	אם	רחב	למה	פחד?	או	
חשש	ודאגה	או	שמחה?	ואולי	ה’פחד’	כאן	הוא	סוג	של	התפעלות,	ולפיכך	שני	הרגשות	
זורמים	בכיוון	אחד:	“ויתמה	וירחב	לבבך”37.	אך	ברגיל	משמעו	בהלה	וחשש:	“כאדם	
גודל	הטובה	מעורר	את	החשש	שההישג	 גדולה	פתאום”38.	 טובה	 אליו	 בבא	 הנבהל	
אינו	ממשי,	הוא	גדול	מכוחו	של	האדם	ומסכת	זכויותיו,	וכדרך	שבא	כך	יתפוגג	וייעלם.	
תחושה	מורכבת	דומה	של	‘פחד	ורחב’	חש	גם	יעקב	בבוא	בשורת	יוסף:	ַוַּיִּגדּו	לֹו	ֵלאֹמר:	

עֹוד	יֹוֵסף	ַחי	ְוִכי	הּוא	מֵׁשל	ְּבָכל	ֶאֶרץ	ִמְצָרִים,	ַוָּיָפג	ִלּבֹו	ִּכי	ֹלא	ֶהֱאִמין	ָלֶהם39.	

ואולי	הפחד	הוא	החשש	שמא	ההתרחבות	הגדולה	תפרוץ	בשטפה	את	כל	הגבולות,	
‘הרחב’,	 אל	 יצטרף	 ‘הפחד’	 התיקון,	 גם	 להיות	 יכול	 עצמו	 זה	 פחד	 הדרך.	 מן	 ותסטה	

ישמור	עליו	שלא	יסטה	מן	הכיוון	הראוי,	ובזכותו	תתאפשר	שמחת	ההרחבה.	

גם	היחס	לגאולה	מורכב,	עם	ישראל	אינו	קיים	בשביל	עצמו	בלבד,	ייעודו	להשפיע	על	
העולם.	אך	זה	מחייב	הדדיות,	ויצירת	גשר	דו-סטרי	בין	ישראל	לעמים:

רשות	 אל	 שלנו	 היחיד	 רשות	 מתוך	 היהדות	 של	 וערכים	 מושגים	 “להוציא	
הרבים	של	העולם	הכללי,	שהרי	בשביל	כך	הננו	עומדים	לאור	עמים,	ולהכניס	
והמעולה	 הטוב	 את	 ולהתאים	 הרחבה,	 האנושיות	 מתוך	 כלליים	 מדעים	 גם	

שלהם	לאוצר	חיינו	בטהרתם...”40.	

הקמת	הגשר	הזה	מלווה	במתח	רב,	שמא	יתהפכו	הדברים	ורוח	האומות	תשתלט	על	
ישראל.	מי	שאינו	מפחד	נמצא	בסכנה	ועלול	ליפול	במקום	הזה:	

“החוגים	אשר	קבלו	שני	הזרמים	הללו,	של	ההכנסה	וההוצאה	בלא	שום	פחד,	כי	
אם	בחדוה	אופטימית,	לא	רבים	הם	בקרבנו	מבני	בניהם,	כי	החלק	היותר	גדול	
הלך	ונטמע	בין	העמים,	ונשטף	בשטף	הגלים	של	זרמי	המון	הים	של	חיל	הגויים”.	

הזהירות	והחשש	ביחסים	הללו	הם	התריס	וההגנה	הטובים	ביותר	מפני	הנפילה.

ואולי	החשש	הוא	אחר.	ככל	שתהליך	הגאולה	גדול	ונשגב	כך	הוא	מתארך	ונעשה	קשה	
ומורכב.	עולמנו	חסר,	הכול	הולך	וכלה,	אפילו	הטוב	אינו	טוב	מוחלט	ואינו	מתמשך	

רש"י. 	37
רד"ק. 	38

בראשית	מ"ה	כו.	ופירש	האבן	עזרא:	"והטעם	שעמד	לבו	ודמם".	כטעם	'וימת	לבו'	כי	לא	האמין."ויהי	 	39
כראות	העגלות,	ותחי	רוחו".	

'מאמרי	הראי"ה'	ב',	מתוך	הנאום	בחנוכת	האוניברסיטת	העברית,	עמ'	305-306. 	40
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לעד,	הכול	שוקע,	וכל	בניין	קם	על	משואות	המבנה	שקדם	לו:	

ואם	אין	כאן	העדר	אז	לא	תחול	שום	הויה.	שלא	 “ההעדר	היא	סבת	ההוויה,	
יתהווה	דבר	רק	כאשר	קדם	לו	העדר	צורה	לגמרי”41.

הלב	 הנשגב.	 העליון,	 לאור	 מקומם	 את	 ולפנות	 לשקוע	 חייבים	 הקטנים	 האורות	
בשלביה	 נעצור	 שמא	 חושש	 להתממש,	 הגאולה	 ייעודי	 יתחילו	 כאשר	 המתרחב	
אל	 עת	 בטרם	 ונגיע	 גלויות,	 קיבוץ	 הארץ,	 יישוב	 ישראל,	 מלכות	 בבניין	 הראשונים,	
המנוחה	והנחלה,	אך	נחטיא	את	המטרה	הגדולה.	הפחד	הזה	מטיל	ספק	במה	שהושג,	
אינו	 הגאולי,	 המתח	 את	 משמר	 זה	 פחד	 אך	 העשייה.	 מן	 ההתלהבות	 את	 ומנמיך	
ומחייב	אותנו	להמשיך	 ולהישאר	באמצע	הדרך,	 מאפשר	להסתפק	באורות	חלקיים	

להעפיל	אל	ראש	ההר.	

חכמים	נקטו	בהקשר	זה	לשון	חריפה	של	ביטול	וזלזול	בשלבי	הביניים,	“מה	אכפת	לי”:

“)משל(	למטרונה	שהלך	המלך	בעלה	ובניה	וחתניה	למדינת	הים.	ובאו	ואמרו	
לה:	באו	בניך.	אמרה:	מה	איכפת	לי,	תשמחנה	כלותי.	כיון	שבאו	חתניה,	אמרו	
לה:	באו	חתניך.	אמרה:	מה	איכפת	לי,	תשמחנה	בנותי.	אמרו	לה:	בא	המלך	
בעליך.	אמרה:	האי	חדותא	שלימה,	חדו	על	חדו.	כך	לעתיד	לבא	באין	הנביאים	
ואומרים	לירושלים:	בניך	מרחוק	יבואו	)ס’(.	והיא	אומרת	להם:	מה	איכפת	לי.	
ובנותיך	על	צד	תאמנה.	אמרה:	מה	איכפת	לי.	כיון	שאמרו	לה:	הנה	מלכך	יבא	
לך	צדיק	ונושע42.	אמרה:	הא	חדותא	שלימה,	דכתיב:	גילי	מאד	בת	ציון.	וכתיב:	
רני	ושמחי	בת	ציון.	באותה	שעה	היא	אומרת	)ס”א(:	שוש	אשיש	בה’	תגל	נפשי	

באלהי”	43.

ִמי	ֵאֶּלה	ָּכָעב	ְּתעּוֶפיָנה	.	3

י ִלי ִאִּיים ְיַקּוּו ָוֳאִנּיֹות  עּוֶפיָנה ְוַכּיֹוִנים ֶאל ֲאֻרּבֵֹתיֶהם: )ט( ּכִ ָעב ּתְ ה ּכָ )ח( ִמי ֵאּלֶ

ְיהָֹוה  ם  ְלׁשֵ ם  ִאּתָ ּוְזָהָבם  ם  ְסּפָ ּכַ ֵמָרחֹוק  ָבַנִיְך  ְלָהִביא  ִראׁשָֹנה  ּבָ יׁש  ְרׁשִ ּתַ

י ֵפֲאָרְך: ָרֵאל ּכִ ֱאלַֹהִיְך ְוִלְקדֹוׁש ִיׂשְ

שיבת	הגולים	אל	הארץ	היא	שיבה	ניסית,	המתרחשת	כאילו	על	כנפי	הרוח:	ִמי	ֵאֶּלה	
המהירות	 הגודל,	 סדרי	 על	 מצביע	 המשל	 )ח(.	 ֲאֻרֹּבֵתיֶהם	 ֶאל	 ְוַכּיֹוִנים	 ְּתעּוֶפיָנה	 ָּכָעב	
והמרחק.	מי	יודע	מהיכן	מביאה	הרוח	את	העננים,	מאיזה	מים	הם	שתו.	היונים	חוזרות	

מהר"ל	נצח	ישראל	כ"ו. 	41
זכריה	ט'. 	42

שיר	השירים	רבה	א'	ל'. 	43

לא	רק	מעבר	לאופק	ולטווח	הראייה,	אלא	ממרחק	עצום,	ומאתרות	את	קינן	במדויק44.	
יש	להן	אינסטינקט	פנימי	הקושר	אותן	אל	מקומן	ומכוון	אותן	בדרכן.	גם	הגולים	ישובו	
ַכּיֹוִנים	ֶאל	ֲאֻרֹּבֵתיֶהם,	התהליך	הלאומי	מונע	ממעמקים,	ועל	כן	אינו	מכוון	ומוסבר	רק	
בדרכים	רציונאליות45.	הוא	מבשר	גם	מהלך	של	חזרה	רוחנית	של	כל	יחיד	אל	שורשיו,	

אל	נפשו	היהודית,	אל	הקודש.

הפסוק	מסמן	שתי	מגמות	של	עולים	ארצה.	יש	עליות	מצוקה:	עולים	שאין	להם	רצון	
עצמי	משלהם,	אלא	הם	נעים	כמו	העננים	מכוח	הרוח	הדוחפת	אותם,	‘ָּכָעב	ְּתעּוֶפיָנה’.	
הם	בורחים	מפני	רדיפות	וצרות	שונות,	ומוצאים	מקלט	בארץ.	הם	באים	לארץ,	אך	
עלולים	גם	להמשיך	הלאה	על	כנפי	הרוח.	ויש	עלייה	אידיאולוגית:	עולים	שחיו	בניכר	
הארץ	 אל	 וחוזרים	 הביתה,	 לשוב	 נכספו	 הם	 חיבתה.	 גודל	 מפני	 לארץ	 ועלו	 בנחת,	

‘ַכּיֹוִנים	ֶאל	ֲאֻרֹּבֵתיֶהם’46.	

שני	דגמים	אלה	כלולים	כבר	בעלייתו	של	העולה	הראשון	לארץ,	אברהם.	שניים	יצאו	
ומצוקות,	 רדיפות	 יצא	מאור	כשדים	מפני	 ואברהם.	תרח	 בדרך	אל	הארץ,	תרח	 יחד	
הגיע	עד	חרן,	ונשאר	שם.	אברהם	ממשיך	ועולה	בעקבות	הצו	האלוהי	המפורש:	“לך	

לך...	אל	הארץ	אשר	אראך”47,	זו	עלייה	מודעת	ובעלת	חזון.

קיים	לכאורה	ניגוד	בין	הזרם	הערכי,	שמטרתו	השיבה	הביתה	ומימוש	חזון	הנביאים,	
סוגי	 ששני	 מוכיחה	 ההיסטוריה	 אך	 החומרית.	 התועלת	 בגלל	 שבאו	 העולים	 ובין	
העולים,	תרמו	לבניין	הארץ	פיתוחה	ושגשוגה.	העלייה	האידיאולוגית	מכוונת	המטרה,	
הייתה	עליית	מעטים,	והצלחתה	לבנות	את	הארץ	הייתה	חלקית	ומוגבלת.	אחריהם	
באו	גלים	של	עולי	מצוקה,	ואלה,	אף	שפעלו	למען	עצמם	וללא	מודעות	ערכית,	שינו	

את	מפת	הארץ	ללא	היכר.	

גם	ירמיהו	מחלק	את	העולים	לשני	הסוגים	הללו:	ֹּכה	ָאַמר	ה’	ִמְנִעי	קֹוֵלְך	ִמֶּבִכי	ְוֵעיַנִיְך	
ְנֻאם	ה’	 ְלַאֲחִריֵתְך	 ִּתְקָוה	 ְוֵיׁש	 ֵמֶאֶרץ	אֹוֵיב.	 ְוָׁשבּו	 ְנֻאם	ה’	 ִלְפֻעָּלֵתְך	 ָׂשָכר	 ֵיׁש	 ִּכי	 ִמִּדְמָעה	
ְוָׁשבּו	ָבִנים	ִלְגבּוָלם48.	יש	כאלה	שעיקר	הדחף	שלהם	לעלות	לארץ	הוא	הלחץ	שנלחצו	
בארץ	אויב,	ואינם	יכולים	לסבול	עוד,	אך	עיקר	התקווה	היא	מן	הבנים	ששבים	לארץ	
כל	 את	 מכנים	 אנו	 ונחלתם.	 בגבולם	 לחיות	 ורוצים	 ביתם,	 אל	 המתגעגעים	 כבנים	
ִּבְגבּוֵלנּו.	היינו,	 ְוִתָּטֵענּו	 ְלַאְרֵצנּו	 ְבִׂשְמָחה	 ֶׁשַּתֲעֵלנּו	 ‘עולים’,	ומתפללים:	 השבים	ארצה	
שנזכה	לשוב	אל	הארץ	לא	כבורחים,	אלא	כעולים,	מרצון	ובדעת	בתהליך	של	עלייה	

והתרוממות.

הצירוף	‘ִמי	ֵאֶּלה’	יש	בו	סתירה	פנימית,	‘מי’,	הוא	נעלם,	שאלה,	‘אלה’,	מגדיר	ומסמן	

יוני	דואר	יכולות	להגיע	חזרה	לקינן	גם	ממרחק	של	1000	ק”מ	ויותר. 	44
רעיון	אוגנדה	לא	תפס,	‘ארץ	ישראל'	דיברה	אל	לב	העם,	גם	אל	אפיקורסים	גמורים. 	45

דברי	מרן	הרב	קוק	לעולים	לרגל,	מועדי	הראי"ה	קמז. 	46
בראשית	י"ב	א. 	47

ירמיהו	ל"א	טו	טז. 	48
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אותם.	היה	ראוי	יותר	לשאול:	‘מי	הם’.	חכמי	הסוד49	הצביעו	על	כך	שאותיות	המילים	
‘מי	ו’אלה’	מרכיבות	יחד	את	שם	‘אלהים’,	והן	שתי	בחינות	המרכיבות	את	המציאות	
בעולם.	‘מי’	היא	לשון	שאלה,	כי	היא	מכוונת	למקורה	העליון	הנסתר	של	המציאות,	
שאי	אפשר	לעמוד	על	מהותו.	‘אלה’	זו	הבחינה	הגלויה	של	הדברים	במציאות,	עליהם	
והיא	מופיעה	בלשון	רבים.	הפסוק	 ולקלוט	בעזרת	החושים,	 אפשר	להצביע,	לראות	
הבחינה	 כלומר,	 )מ’(50.	 וראו	מי	ברא	אלה’	 עיניכם	 מרום	 ‘שאו	 לעיל:	 לאמור	 מקביל	

הגלויה	של	המציאות	באה	מן	הצד	הנסתר	העליון	ומשתלשלת	ממנו51.	

הכתוב	מבשר:	ִהֵּנה	ֵאֶּלה	ֵמָרחֹוק	ָיֹבאּו	ְוִהֵּנה	ֵאֶּלה	ִמָּצפֹון	ּוִמָּים	ְוֵאֶּלה	ֵמֶאֶרץ	ִסיִנים	)מ”ט	
ְּתעּוֶפיָנה	 ָּכָעב	 ֵאֶּלה	 ִמי	 למקומם.	 ולשוב	 להתקבץ	 המציאות	 חלקי	 כל	 עתידים	 יב(,	
ְוַכּיֹוִנים	ֶאל	ֲאֻרֹּבֵתיֶהם	)ח(.	יתחברו	ה’מי’	וה’אלה’,	כל	פינות	המציאות	הגלויה	עתידים	

לגלות	את	מקורן	הנסתר	ואת	קישורן	אל	הקודש	העליון.

ְוָיַנְקְּת	ֲחֵלב	ּגֹוִים.	4

ּוִבְרצֹוִני  יִתיְך  ִהּכִ י  ְבִקְצּפִ י  ּכִ ְרתּוֶנְך  ְיׁשָ ּוַמְלֵכיֶהם  חֹמַֹתִיְך  ֵנָכר  ְבֵני  ּוָבנּו  )י( 

ֵאַלִיְך  ְלָהִביא  ֵגרּו  ִיּסָ לֹא  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ִמיד  ּתָ ָעַרִיְך  ׁשְ חּו  ּוִפּתְ )יא(  יְך:  ִרַחְמּתִ

ר לֹא ַיַעְבדּוְך יֹאֵבדּו  ְמָלָכה ֲאׁשֶ י ַהּגֹוי ְוַהּמַ ֵחיל ּגֹוִים ּוַמְלֵכיֶהם ְנהּוִגים: )יב( ּכִ

ּור  ּוְתַאּשׁ ְדָהר  ּתִ רֹוׁש  ּבְ ָיבֹוא  ֵאַלִיְך  ָבנֹון  ַהּלְ בֹוד  ּכְ )יג(  ֶיֱחָרבּו:  ָחרֹב  ְוַהּגֹוִים 

ֵני  ּבְ חֹוַח  ְוָהְלכּו ֵאַלִיְך ׁשְ ד: )יד(  ַרְגַלי ֲאַכּבֵ י ּוְמקֹום  ׁשִ ו ְלָפֵאר ְמקֹום ִמְקּדָ ַיְחּדָ

ל ְמַנֲאָצִיְך ְוָקְראּו ָלְך ִעיר ְיהָֹוה ִצּיֹון ְקדֹוׁש  ּפֹות ַרְגַלִיְך ּכָ ֲחוּו ַעל ּכַ ּתַ ִיְך ְוִהׁשְ ְמַעּנַ

יְך ִלְגאֹון עֹוָלם  ְמּתִ נּוָאה ְוֵאין עֹוֵבר ְוׂשַ ַחת ֱהיֹוֵתְך ֲעזּוָבה ּוׂשְ ָרֵאל: )טו( ּתַ ִיׂשְ

י ֲאִני ְיהָֹוה  יָנִקי ְוָיַדַעּתְ ּכִ ְמׂשֹוׂש ּדֹור ָודֹור: )טז( ְוָיַנְקּתְ ֲחֵלב ּגֹוִים ְוׁשֹד ְמָלִכים ּתִ

יֵעְך ְוגֲֹאֵלְך ֲאִביר ַיֲעקֹב: מֹוׁשִ

ביחסי	הגויים	עם	ישראל	יתחולל	מהפך,	ומערכת	היחסים	בין	העמים	תשתנה	לחלוטין:	
ִּכי	ֵיָהֵפְך	ָעַלִיְך	ֲהמֹון	ָים	ֵחיל	ּגֹוִים	ָיֹבאּו	ָלְך	)ה(.	

זוהר	ח"א	א'	ב. 	49
ראה	לעיל	פרק	מ':	'שאו	מרום	עיניכם	וראו	מי	ברא	אלה'. 	50

כשחטאו	ישראל	בעגל,	ניתקו	את	ה"אלה"	מן	ה"מי",	ואמרו:	אלה	אלוהיך	ישראל.	כאילו	אין	דבר	 	51
תיקון	 הנסתר.	 הנשגב	 העומק	 בלא	 האלוהות	 הוא	 הגלוי	 ורק	 בעינינו,	 רואים	 שאנו	 למה	 מעבר	
על	 להסתכל	 כיצד	 למדים	 אנו	 באמצעותו	 המשכן".	 פקודי	 "ואלה	 המשכן:	 במעשה	 בא	 הדברים	
המציאות	הגלויה.	כאשר	ה'אלה'	מתחבר	אל	ה'מי',	אל	מקום	השראת	השכינה	בעולם,	בא	התיקון	

הראוי	לחטא	העגל.

ּוְתַאּׁשּור,	אשר	ישמשו	 ִּתְדָהר	 ְּברֹוׁש,	 נביות,	 ואילי	 זהב,	לבונה,	צאן	קדר	 יביאו	 א.	הם	
ֲאָפֵאר	 ִּתְפַאְרִּתי	 ּוֵבית	 ִמְזְּבִחי	 ַיֲעלּו	ַעל	ָרצֹון	 לכבוד	השכינה	בבניין	המקדש	והקרבנות,	

)ז(.	ְלָפֵאר	ְמקֹום	ִמְקָּדִׁשי	ּוְמקֹום	ַרְגַלי	ֲאַכֵּבד	)יג(.

חומות	 את	 ויבנו	 רכושם,	 עם	 לארץ	 ציון	 בני	 את	 יחזירו	 ישראל.	 את	 ישמשו	 הם	 ב.	
ירושלים:	ּוָבנּו	ְבֵני	ֵנָכר	ֹחֹמַתִיְך	ּוַמְלֵכיֶהם	ְיָׁשְרתּוֶנְך	)י(.

חזון	אחרית	הימים	שבראשית	הספר	)ב’(	מתאר	את	השינוי	שיתחולל	ביחס	העמים	
אל	‘בית	ה’’	ואל	ה’תורה’,	הר	בית	ה’	יהיה	בראש	ההרים	וכל	הגויים	ינהרו	אליו	ללמוד	
תורה.	לא	הוזכרו	שם	לא	ישראל	ולא	קרבנות.	כאן	מתפתחים	הדברים,	ואומות	העולם	

יבואו	לתקן	את	שקלקלו	ביחס	לעם	ישראל.	

ַהּגֹוי	 ֶאת	 ְוַגם	 ביציאת	מצרים:	 השבת	הרכוש	הישראלי	האבוד	ממשיכה	את	האמור	
בשלמותו,	 יופיע	 האלוהי	 הצדק	 ָּגדֹול52.	 ִּבְרֻכׁש	 ֵיְצאּו	 ֵכן	 ְוַאֲחֵרי	 ָאֹנִכי	 ָּדן	 ַיֲעֹבדּו	 ֲאֶׁשר	
בגלותם.	אולם	הנבואה	מפליגה	הלאה,	 לישראל	 ישלמו	על	הסבל	שגרמו	 והאומות	
רקע	 על	 שדי’.	 במלכות	 עולם	 ו’תיקון	 אוניברסאלית	 גאולה	 גדולה,	 גאולה	 ומתארת	
זה,	ההתעסקות	בחשבונאות	עם	האומות,	נראית	קטנונית	ומכבידה.	הדגשת	העושר	
האבוד	מורידה	את	אופק	החזון	מאגרא	רמה	לבירא	עמיקתא.	במקום	להרבות	אור,	
ולמשוך	את	האומות	על	ידי	קידוש	השם	הגדול,	באה	השתלטות	כוחנית	של	ישראל	
על	העמים	ושעבודם:	ּוִפְּתחּו	ְׁשָעַרִיְך	ָּתִמיד	יֹוָמם	ָוַלְיָלה	ֹלא	ִיָּסֵגרּו	ְלָהִביא	ֵאַלִיְך	ֵחיל	ּגֹוִים	
ּוַמְלֵכיֶהם	ְנהּוִגים.	ִּכי	ַהּגֹוי	ְוַהַּמְמָלָכה	ֲאֶׁשר	ֹלא	ַיַעְבדּוְך	ֹיאֵבדּו	ְוַהּגֹוִים	ָחֹרב	ֶיֱחָרבּו	)יא-יב(.	
ְוָקְראּו	ָלְך	ִעיר	ה’	 ַרְגַלִיְך	ָּכל	ְמַנֲאָצִיְך	 ְוִהְׁשַּתֲחוּו	ַעל	ַּכּפֹות	 ְּבֵני	ְמַעַּנִיְך	 ְוָהְלכּו	ֵאַלִיְך	ְׁשחֹוַח	

ִצּיֹון	ְקדֹוׁש	ִיְׂשָרֵאל	)יד(.

לבסוף	במקום	 אך	 בעיני	העמים,	 יעברו	 הנביא	מציג	את	השינוי	התדמיתי	שישראל	
המהפך	הרוחני	הוא	מבליט	את	ניצחונם	המדיני	והכלכלי:	ַּתַחת	ֱהיֹוֵתְך	ֲעזּוָבה	ּוְׂשנּוָאה	
ִּתיָנִקי	 ְמָלִכים	 ְוֹׁשד	 ְוָיַנְקְּת	ֲחֵלב	ּגֹוִים	 ָודֹור.	 ִלְגאֹון	עֹוָלם	ְמׂשֹוׂש	ּדֹור	 ְוַׂשְמִּתיְך	 ְוֵאין	עֹוֵבר,	

ְוָיַדַעְּת	ִּכי	ֲאִני	ה’	מֹוִׁשיֵעְך	ְוֹגֲאֵלְך	ֲאִביר	ַיֲעֹקב	)טו-טז(.	

יש	להבין	אפוא	את	ההבטחה	‘ְוָיַנְקְּת	ֲחֵלב	ּגֹוִים’,	לא	כהבטחה	כלכלית,	אלא	כחזון	ערכי.	
כל	 תיקון	 על	 תילו.	מדובר	 על	 והעמדתו	 בעולם	 הדין	האלוהי	 יותר	מהופעת	 כאן	 יש	
העשייה	החומרית	של	גויי	העולם.	אלפי	שנים	השקיעה	האנושות	את	כל	מרצה	כדי	
ליצור	רווחה	חומרית	ולצבור	עושר	אגדי.	עתה	הוא	יזכה	למשמעות,	חלב	הגויים	ייהפך	

לדבר	טוב,	שישראל	ינקוהו.

ָאַמר	 ֲהָבִלים	 ֲהֵבל	 הבל.	 ודבר	 מיותר	 לכאורה	 הוא	 ורווחה	 ברכוש	 המושקע	 המאמץ	
ֶמׁש53. ֹקֶהֶלת	ֲהֵבל	ֲהָבִלים	ַהֹּכל	ָהֶבל.	ַמה	ִּיְתרֹון	ָלָאָדם	ְּבָכל	ֲעָמלֹו	ֶׁשַּיֲעֹמל	ַּתַחת	ַהּׁשָ

בראשית	ט"ו	יד. 	52
קהלת	א'	ב	ג. 	53
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“לולי	המשתגעים	נשאר	העולם	חרב.	שאין	בעולם	שגעון,	דומה	לשגעון	האדם.	
הגליל	השני,	משבעה	 נוסע	מתחלת	 והוא	 ודל	ההרכבה,	 שהוא	חלוש	הנפש,	
בארץ	 והולך	 החורף,	 בזמן	 ימים	 עובר	 והוא	 הששי,	 סוף	 עד	 הישוב,	 גלילות	
כדי	 ולרמשים,	 השדה	 לחיות	 בנפשו	 ומסתכן	 והקיץ,	 החורב	 בזמן	 תלאובות	
שירויח	דינרים.	כשיקבץ	כלום	מן	הזהובים,	שמכר	בהם	כח	נפשו	השלם,	ויהיה	
לו	מהם	חלק,	יתחיל	לחלק	אותם	על	אומנים,	לבנות	לו	יסוד	על	טבור	הארץ	
בסיד	ואבנים,	כדי	להקים	עליו	קיר,	שיעמוד	שנים	רבות.	והוא	יודע,	שלא	נשאר	

משנות	חייו	מה	שיוכל	בהם	לבלות	בנין	עשוי	מן	הגמא”54.	

המאמץ	הזה	הוא	מאמץ	סרק	ובזבוז,	וכל	השותפים	בו	החטיאו	את	הייעוד	האנושי:	

“ונשאר	בכאן	שאלה	אחת,	והיא	שיוכל	אדם	לומר,	אתם	כבר	אמרתם,	שהחכמה	
גלגל	 היצורים	שמתחת	 כל	 וכי	 לענין,	 לריק,	אלא	 דבר	 לא	המציאה	 האלהית	
הירח,	הנכבד	מהם	הוא	האדם,	ותכלית	היות	האדם,	לצייר	לנפשו	המושכלות,	
ואם	כן	מדוע	המציא	הקב”ה	כל	האנשים	אשר	לא	יציירו	מושכל	לנפשם,	ואנו	
רואים	שרוב	בני	אדם	ערומים	מן	הערמה,	וריקים	מן	החכמה,	מבקשים	התאוה,	
ושהאיש	החכם,	המואס	בעולם,	הוא	יחיד	בין	רבים,	לא	ימצא	אלא	אחד	בדור	

מהדורות?”

מה	התשובה	לבזבוז	המשאבים	האנושיים,	והחמצת	תכלית	האדם?	תפיסה	מאחדת	
של	המין	האנושי	כולו,	מאפשרת	חלוקת	עבודה	בין	מרכיביו	השונים:

“שהאנשים	ההם	נמצאים...	להיותם	משמשים	לאחד	ההוא,	שאילו	יהיו	כל	בני	
אדם	מבקשים	חכמה	ופילוסופיא,	נשחת	תקון	העולם,	ואבד	מין	בעלי	חיים	מן	
העולם	בימים	מועטים.	מפני	שהאדם	חסר	מאד,	ויצטרך	לדברים	רבים,	והיה	
נצרך	ללמוד	החרישה	והקצירה,	ולדוש	ולטחון	ולאפות,	ולתקן	כלים	למלאכות	
האלה,	כדי	להשלים	בהם	תקון	מזונו.	וכך	יהיה	צריך	ללמוד	הטויה	והאריגה,	
כדי	לארוג	מה	שילבש,	וללמוד	בנין,	לבנות	מקום	להסתר	שם,	ולעשות	כלים	
אלו	המלאכות,	 ללמוד	 בחיי	מתושלח	מה	שיספיק	 ואין	 אלו	המלאכות.	 לכל	
ללמוד	 פנאי	 מוצא	 יהיה	 ומתי	 מוכרח,	 צורך	 לכולם	 שהאדם	מצטרך	במחיתו	
הצריכים	 המעשים,	 אלו	 לתקן	 אדם,	 בני	 שאר	 נמצאו	 כן	 על	 חכמה.	 ולקנות	
אליהם	במדינה,	כדי	שימצא	החכם	צרכו	מזומן,	ותתישב	הארץ,	ותהיה	החכמה	

מצויה”55.

עם	ישראל	מכוון	את	חייו	לעבודת	ה’,	הוא	עומד	במקומו	של	האדם	הצדיק	ומגשים	את	
תכלית	העולם,	לפיכך	ראוי	הוא	שייהנה	מעבודתם	ופועלם	של	אומות	העולם.	

מבטיחה	 הנבואה	 מדוע	 ישראל,	 גאולת	 של	 למהותה	 ביחס	 השאלה	 עומדת	 ועדיין	

רמב"ם	הקדמה	לפירוש	המשניות. 	54

הקדמת	הרמב"ם	לפירוש	המשנה. 	55

לישראל	שליטה	על	העמים,	כבוד,	והרבה	כסף	וזהב.	האם	זו	תכלית	עם	ישראל?	והרי:	

“לא	נתאוו	החכמים	והנביאים	ימות	המשיח,	לא	כדי	שישלטו	על	כל	העולם,	
ולא	כדי	שירדו	בעכו”ם,	ולא	כדי	שינשאו	אותם	העמים,	ולא	כדי	לאכול	ולשתות	
ולשמוח,	אלא	כדי	שיהיו	פנויין	בתורה	וחכמתה,	ולא	יהיה	להם	נוגש	ומבטל,	
כדי	שיזכו	לחיי	העולם	הבא,	כמו	שביארנו	בהלכות	תשובה.	ובאותו	הזמן	לא	
יהיה	שם	לא	רעב	ולא	מלחמה,	ולא	קנאה	ותחרות,	שהטובה	תהיה	מושפעת	
הרבה,	וכל	המעדנים	מצויין	כעפר,	ולא	יהיה	עסק	כל	העולם	אלא	לדעת	את	ה’	
בלבד,	ולפיכך	יהיו	ישראל	חכמים	גדולים	ויודעים	דברים	הסתומים	וישיגו	דעת	
בוראם	כפי	כח	האדם,	שנאמר:	כי	מלאה	הארץ	דעה	את	ה’	כמים	לים	מכסים”56.

מדוע	אפוא	נעשית	החזרת	העושר	לישראל	נקודת	שיא	של	הגאולה?	

חכמים	הכניסו	דגם	זה	של	גאולת	העתיד	האוטופית,	אל	תוך	המציאות	העכשווית.	זהו	
דגם	לחיבור	הקצוות	ולחלוקת	התפקידים	והעבודה	ביניהם.	בין	הצדיקים	הגדולים	ובין	

הציבור	הפשוט,	בין	לומדי	התורה	ובין	עמי	הארץ57,	בין	ישראל	ובין	אומות	העולם:		

“תנו	רבנן	‘ואספת	דגנך’	מה	תלמוד	לומר?	לפי	שנאמר:	‘לא	ימוש	ספר	התורה	
הזה	מפיך’	יכול	דברים	ככתבן?	תלמוד	לומר:	‘ואספת	דגנך’,	הנהג	בהן	מנהג	
חורש	 אדם	 אפשר	 אומר:	 יוחי	 בן	 שמעון	 רבי	 ישמעאל.	 רבי	 דברי	 ארץ,	 דרך	
דישה,	 ודש	בשעת	 וקוצר	בשעת	קצירה,	 זריעה,	 וזורע	בשעת	 בשעת	חרישה,	

רמב"ם	הלכות	מלכים	י"ב	ד'. 	56
ידי	 רש"י	סוטה	כ"א	א:	שמעון	אחי	עזריה	-	תנא	הוא	)במשנה	קמייתא	דזבחים(	ולמד	תורה	על	 	57
אחיו	שהיה	עוסק	בפרקמטיא	כדי	שיחלוק	בזכות	לימודו	של	שמעון.	לכך	הוא	נקרא	על	שם	עזריה	
אחיו.	הרמב"ם	התנגד	בתוקף	להזדקקותם	של	תלמידי	חכמים	לציבור	לפרנסתם:	"דע,	כי	זה	כבר	
אמר:	אל	תעשה	התורה	קרדום	לחפור	בה,	כלומר:	אל	תחשבה	כלי	לפרנסה,	ובאר	ואמר	שכל	מי	
שיהנה	בזה	העולם	בכבוד	תורה	שהוא	כורת	נפשו	מחיי	העולם	הבא.	והעלימו	בני	אדם	עיניהם	מזו	
הלשון	הגלויה,	והשליכוה	אחרי	גוום,	ונתלו	בפשטי	מאמרים	שלא	הבינום	-	אני	אבארם	-	והטילו	
להם	חוקים	על	היחידים	ועל	הקהילות,	ועשו	את	המינויים	התוריים	לחוק	מכסים,	והביאו	בני	אדם	
ולאנשים	העוסקים	בתורה	 ולתלמידים	 ומחוייב,	לעזור	לחכמים	 לסבור	שטות	גמורה,	שזה	צריך	
ותורתן	אומנותן.	וכל	זה	טעות,	אין	בתורה	מה	שיאמת	אותו,	ולא	רגל	שישען	עליה	בשום	פנים".	
"...ואמנם	הדבר	אשר	התירתו	התורה	לתלמידי	חכמים	הוא,	שיתנו	 אסור	להזדקק	לציבור,	אבל:	
ממון	לאדם,	יעשה	להם	סחורה	בו	בבחירתו,	אם	ירצה	-	ועושה	זה	יש	לו	שכר	על	כך,	וזה	הוא	מטיל	
מלאי	לכיס	תלמידי	חכמים	-	ושתמכר	סחורתם	תחילה	למה	שיימכר,	ותתפס	להם	ראשית	השוק	
דוקא"	)פירוש	המשניות	אבות	ד'	ו'(.	הרמב"ם	עצמו	התפרנס	על	ידי	דוד	אחיו,	עד	שאנייתו	טבעה	

בים,	ומאז	עבד	כרופא	לפרנסתו.

טור	יורה	דעה	רמ"ו	כתב:	מי	שא"א	לו	ללמוד	מפני	שאינו	יודע	כלל	ללמוד	או	מפני	טרדות	הזמן,	 	
יספיק	לאחרים	הלומדים,	ותחשב	לו	כאילו	הוא	לומד	בעצמו,	כמו	שדרשו	חכמים	בפסוק	שמח	
זבולן	בצאתך	ויששכר	באהליך.	ראשית	דבריו	הובאה	על	ידי	השולחן	ערוך,		והרמ"א	כתב	את	סופם	
ויכול	אדם	להתנות	עם	חבירו	שהוא	יעסוק	בתורה	והוא	 והוסיף:	ותחשב	לו	כאילו	לומד	בעצמו,	

ימציא	לו	פרנסה,	ויחלוק	עמו	בשכר.

user
Sticky Note
להוסיף: ראה ח"א 'ליושבים לפני ה' יהיה סחרה'.
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רצונו	 עושין	 שישראל	 בזמן	 אלא	 עליה?	 תהא	 מה	 תורה	 הרוח,	 בשעת	 וזורה	
ורעו	צאנכם	 זרים	 ידי	אחרים,	שנאמר:	ועמדו	 של	מקום,	מלאכתן	נעשית	על	
וגו’.	ובזמן	שאין	ישראל	עושין	רצונו	של	מקום	מלאכתן	נעשית	על	ידי	עצמן.	
שנאמר:	ואספת	דגנך.	ולא	עוד	אלא	שמלאכת	אחרים	נעשית	על	ידן,	שנאמר:	

ועבדת	את	אויביך	וגו’”58.	

העושר	הפך	קללה,	הוא	חדל	אצל	רבים	מלהיות	אמצעי	והפך	למטרה.	אומות	העולם	
וייצרי	 ואת	העושר	העולמי	על	תאוות	שלטון	 זמנם	 ובזבזו	את	 שקעו	בעשייה	הזאת	
הבל.	באה	הנבואה:	‘ְוָיַנְקְּת	ֲחֵלב	ּגֹוִים’,	והביאה	בשורה	גם	לישראל	וגם	לגויים.	המאמץ	
העולמי	החומרי	הזה	לא	היה	לחינם,	אלא	יופנה	בעת	הגאולה	למטרה	חיובית,	מועילה,	

ומקודשת,	וכאשר	ישרת	את	ישראל	ואת	עבודת	ה’,	יהיה	לו	תיקון	ויבוא	אל	תכליתו.	

גאולת	העתיד.	5

ת  ְרֶזל ָאִביא ֶכֶסף ְוַתַחת ָהֵעִצים ְנחֹׁשֶ ת ָאִביא ָזָהב ְוַתַחת ַהּבַ חֹׁשֶ ַחת ַהּנְ )יז( ּתַ

ַמע  ָ ִיּשׁ ִיְך ְצָדָקה: )יח( לֹא  ְוֹנְגׂשַ לֹום  ֵתְך ׁשָ י ְפֻקּדָ ְמּתִ ְוׂשַ ְרֶזל  ְוַתַחת ָהֲאָבִנים ּבַ

ָעַרִיְך  ּוׁשְ חֹומַֹתִיְך  ְיׁשּוָעה  ְוָקָראת  ְגבּוָלִיְך  ּבִ ֶבר  ָוׁשֶ ׁשֹד  ַאְרֵצְך  ּבְ ָחָמס  עֹוד 

ֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ּוְלֹנַגּה ַהָּיֵרַח לֹא ָיִאיר ָלְך  ֶ ְך עֹוד ַהּשׁ ה: )יט( לֹא ִיְהֶיה ּלָ ִהּלָ ּתְ

ְך  ְמׁשֵ ׁשִ עֹוד  ָיבֹוא  לֹא  )כ(  ְך:  ְלִתְפַאְרּתֵ ֵואלַֹהִיְך  עֹוָלם  ְלאֹור  ְיהָֹוה  ָלְך  ְוָהָיה 

ְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך: ְך ְלאֹור עֹוָלם ְוׁשָ י ְיהָֹוה ִיְהֶיה ּלָ ִויֵרֵחְך לֹא ֵיָאֵסף ּכִ

בהם	 )יח-כ(,	 עֹוד”	 ב”ֹלא...	 הפותחים	 עוקבים,	 פסוקים	 שלושה	 באים	 הפרק	 בסוף	
מתואר	השינוי	הגדול	שיתחולל	במציאות	לעתיד	לבוא.	

ויעלו	 שיתרוממו	 ובירח	 בשמש	 הטבע,	 בשינוי	 עוסקים	 האחרונים	 הפסוקים	 שני	
למדרגת	אור	שבעת	הימים,	מציאות	רוחנית	עילאית.	הפסוק	הראשון	עושה	אותו	דבר	
ישתנה	 המקובל	 הסדר	 חברתית,	 וישועה	 מוסרית	 תמורה	 ומתאר	 אנושית,	 מבחינה	

לטובה,	ויכונן	עולם	מתוקן.	

בעולם	הזה	הכול	כלה	ואין	דבר	שנמשך	לעד,	כל	דבר	סופו	להיעלם,	ואף	השמש	והירח	
סופם	לשקוע59.	והנה	לעתיד	לבוא	יתמיד	האור	לעולם:	ֹלא	ָיבֹוא	עֹוד	ִׁשְמֵׁשְך	ִויֵרֵחְך	ֹלא	
ְלאֹור	 ָלְך	ה’	 ְוָהָיה	 ֵיָאֵסף.	אין	זה	אור	טבעי	רגיל,	אלא	אור	מסוג	אחר,	הארה	רוחנית:	
עֹוָלם,	אור	אלוהי,	מעין	עולם	הבא,	עולם	של	צדיקים:	ְוַעֵּמְך	ֻּכָּלם	ַצִּדיִקים	ְלעֹוָלם	ִייְרׁשּו	

ָאֶרץ	ֵנֶצר	ַמָּטַעי	ַמֲעֵׂשה	ָיַדי	ְלִהְתָּפֵאר	)כא(.	

	ברכות	ל"ה	ב.	 	58
השערות שונות נותנות לו כ 5 מיליארד שנים.  59

היסוד	למציאות	החדשה	נמצא	כבר	בעולם	הזה.	בשחר	הבריאה	התקיים	כבר	פרק	זמן	
אידיאלי	בגן	העדן	הבראשיתי.	מקומו	של	האדם	נקבע	שם,	עד	שחטא	וגורש,	ומאז	כל	
עבודתו	היא	לחפש	את	הדרך	חזרה	אל	הגן.	מציאות	אידיאלית	זו	תחזור	בעת	הגאולה	

ואף	תשודרג.	

ושרתה	 במדבר	 שחנו	 בעת	 ישראל,	 בתולדות	 גם	 התרחש	 עדן	 גן	 חיי	 של	 זמן	 פרק	
השכינה	במשכן:	

“לא	יהיה	לך	השמש	עוד	לאור	יומם,	אמר	רבי	שמעון	בן	יוחאי:	כל	ארבעים	שנה	
שהיו	ישראל	במדבר	לא	נצרך	אחד	מהם	לא	לאור	החמה	ביום,	ולא	לאור	הלבנה	
יודעים	 היו	 הלבינו	 החמה,	 ששקעה	 יודעים	 היו	 מאירים	 העבים	 אלא	 בלילה,	
ויודע	מה	שבתוכה,	 ויודע	מה	בתוכה,	בטפיח	 שזרחה	החמה,	מסתכל	בחבית	
ישראל	בכל	מסעיהם.	אף	 בית	 כל	 לעיני	 ענן	שכינה	שביניהם.	שנאמר:	 מפני	
לעתיד	לבא	כן,	שנאמר:	קומי	אורי	כי	בא	אורך,	ואומר:	לא	יהיה	לך	עוד	השמש	

לאור	יומם,	ואומר:	לא	יבא	עוד	שמשך”60.

למציאות	העתידה	יש	אפוא	עוגן	בתוך	המציאות	העולמית,	והגאולה	תחזור	אל	מה	
שכבר	פעל61.	זו	נקודת	חיבור	הקושרת	את	שיטתו	הניסית	של	רבי	שמעון	בן	יוחאי,	

לתפיסה	המקובלת,	שתיאורי	העתיד	הם	משל	בלבד:	

“אל	יעלה	על	הלב	שבימות	המשיח	יבטל	דבר	ממנהגו	של	עולם,	או	יהיה	שם	
חידוש	במעשה	בראשית,	אלא	עולם	כמנהגו	נוהג.	וזה	שנאמר	בישעיה...	בענין	
המשיח,	הם	משלים,	ובימות	המלך	המשיח	יודע	לכל	לאי	זה	דבר	היה	משל,	

ומה	ענין	רמזו	בהן”62.	

ְוַעֵּמְך	ֻּכָּלם	ַצִּדיִקים	.	6

ה ָיַדי  ַעי\{ ַמֲעׂשֵ ַעו \}ַמּטָ יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ )כא( ְוַעּמֵ

ֵאר: ְלִהְתּפָ

הרשעים	מרחיקים	את	העם	מהגשמת	ייעודו	הנשגב.	בגלות	יעברו	ישראל	צירוף	אחר	
צירוף,	וייכלו	עושי	העוול.	כאשר	ייוותרו	הצדיקים	לבדם,	ְוַעֵּמְך	ֻּכָּלם	ַצִּדיִקים	)כא(,	וֹלא	
ָוֶׁשֶבר	ִּבְגבּוָלִיְך	)יח(63.	אז	יירש	העם	את	הארץ,	וישב	בה	 ַמע	עֹוד	ָחָמס	ְּבַאְרֵצְך	ֹׁשד	 ִיּׁשָ

ברייתא	דמלאכת	המשכן. 	60
עדן	 גן	 חיי	 ימי	שלמה,	בהם	השכינה	שכנה	במקדש,	כסוג	של	 תיאורי	ספר	מלכים	מצביעים	על	 	61

בעולם	הזה.	
	רמב"ם	מלכים	י"ב. 	62

"שיצרף	אותם	האל,	כמו	שכתוב	'וצרפתים	כצרוף	כסף',	והנשארים	יהיו	כולם	צדיקים	וקדושים,	כמו	 	63
שכתוב	'והיה	כל	הנשאר	בציון	והנותר	בירושלם	קדוש	יאמר	לו'"	רד"ק.
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לנצח,	ולא	יגלה	עוד	ממנה.

ֵנֶצר	ַמָּטַעי.	כל	חלקי	העץ	משתתפים	בגדילתו,	ולכולם	יש	חלק	גם	בפריחתו	המפוארת64.	
כך	ניטע	העם	בארץ,	יצמיח	ענפים	ופארות	לתפארת65,	יגדל,	יתחזק	וישכון	בה	לעולם:	

ַהָּקטֹן	ִיְהֶיה	ָלֶאֶלף	ְוַהָּצִעיר	ְלגֹוי	ָעצּום66.

פירושו	מן	הקצה	אל	הקצה,	 חכמים	הוציאו	את	הכתוב	מהקשרו	העתידי,	שינו	את	
ונתנו	לו	חיים	משל	עצמו,	רמז	עכשווי	ומסר	לכל	הדורות.	צדקות	כל	ישראל	אינה	תנאי	
לגאולה	אלא	עובדה:	ָּכל	ִיְׂשָרֵאל	ֵיׁש	ָלֶהם	ֵחֶלק	ָלעֹוָלם	ַהָּבא,	ֶׁשֶּנֱאַמר,	ְוַעֵּמְך	ֻּכָּלם	ַצִּדיִקים	
מוסרי	 אלא	 לאומי	 אינו	 המסר	 ְלִהְתָּפֵאר67.	 ָיַדי	 ַמֲעֵׂשה	 ַמָּטַעי	 ֵנֶצר	 ָאֶרץ	 ִייְרׁשּו	 ְלעֹוָלם	
ואישי.	ה’ארץ’	אינה	ארץ	ישראל,	אלא	העולם	הבא,	שהוא	הייעוד	הנצחי.	הכתוב	רומז	
שכל	עם	ישראל	צדיקים,	ומבטיח	לכולם	חלק	בייעוד	הנכסף,	כולם	יירשו	חלק	בארץ	

המפוארת	שה’	נטע68.	

קביעה	מוחלטת	זו,	המגדירה	לא	רק	את	עם	ישראל	כולו	כ’גוי	צדיק’,	אלא	גם	את	כל	
פרטיו,	מנוגדת	לכאורה	למציאות	הנראית	לעינינו,	בה	לא	כל	יהודי	הוא	צדיק,	ולמרבה	

הצער	נראה	שיש	גם	יהודים	רשעים.

אך	דברי	המשנה	אינם	חריגים,	דברים	דומים	אמרו	חכמים	גם	במקומות	נוספים:	

כדבעינן	 ויברכהו,	 אעפ”כ	 עשו,	 כידי	 שידיהם	 ישראל	 רשעי	 אלו	 הכירו,	 “ולא	
למימר	לקמן:	וירח	את	ריח	בגדיו.	אפי’	בוגדיו,	רשעים	שבישראל,	צדיקים	הם.	

שנאמר:	ְוַעֵּמְך	ֻּכָּלם	ַצִּדיִקים”69.

כבר	טבע	ישעיהו	את	משל	הכרם	)ה'	א-ז(,	הממשיל	את	עם	ישראל	לעץ	שה'	נטע	בארץ.	ראה	שם	 	64
רשימת	הופעות	של	משל	הכרם	והעץ	במקרא.

"להתפאר"	יכול	לבוא	במשמעות	"להוציא	פארות	וענפים",	או	"להתהלל	ולהשתבח",	כמו	בפסוק:	 	65
"ויאמר	לי	עבדי	אתה,	ישראל	אשר	בך	אתפאר"	)מ"ט	ג(.

מלבי"ם. 	66
סנהדרין	פרק	י'	צ'	א.	המושג	'העולם	הבא',	מכוון	הן	לעולם	הנשמות	האישי,	שאליו	מגיע	כל	אדם	 	67
לאחר	מותו,	והן	לעולם	הגאולה	ותחיית	המתים	שלעתיד	לבוא.	ככתוב	בנוסח	יוצר	של	שבת:	ֵאין	
ִלימֹות	 ּגֹוֲאֵלנּו	 ִּבְלְּתָך	 ֶאֶפס	 ַהָּבא.	 ָהעֹוָלם	 ְלַחֵּיי	 ַמְלֵּכנּו	 זּוָלְתָך	 ְוֵאין	 ַהֶּזה.	 ָּבעֹוָלם	 ֱאֹלֵהינּו	 ה'	 ְלָך	 ֲערֹוְך	
ַהָּמִׁשיַח.	ְוֵאין	ּדֹוֶמה	ְּלָך	מֹוִׁשיֵענּו	ִלְתִחַּית	ַהֵּמִתים.	ארבעה	זמנים	חלוקים	זה	מזה	הם	לקבול	השכר.	
והם	העוה"ז,	והעוה"ב	אחרי	המות,	אם	קודם	תחית	המתים	ואם	אחר	תחית	המתים,	וימות	המשיח,	
ותחית	המתים.	ושכר	כל	אחד	מתחלף	לאחר	)ספר	העקרים	ד'	ל"א.	וראה	שיטת	הרמב"ן	בשער	

הגמול.	וביאורו	בספר	עבודת	הקודש	ח"ב	מ"א(.
"ואמרו	 גן	עדן	בעתיד,	ככתוב:	 וארץ	ישראל	תחזור	להיות	 בין	ארץ	ישראל	לעולם	הבא,	 יש	קשר	 	68
הארץ	הלזו	הנשמה	היתה	כגן	עדן	והערים	החרבות	והנשמות	והנהרסות	בצורות	ישבו"	)יחזקאל	ל"ו	

לה(.	
)ס"ה(	מובאות	דוגמאות:	 כג.	בבראשית	רבה	 כ"ז	 )לקח	טוב(	בראשית	תולדות	 זוטרתא	 פסיקתא	 	69
"וירח	את	ריח	בגדיו	ויברכהו.	כגון	יוסף	משיתא	ויקום	איש	צרורות.	יוסף	משיתא,	בשעה	שבקשו	
שונאים	להכנס	להר	הבית,	אמרו:	יכנס	מהם	ובהם	תחלה.	אמרין	ליה:	עול,	ומה	דאת	מפיק	דידך.	
זמן	תנינות	 בזו,	אלא	עול	 לו:	אין	דרכו	של	הדיוט	להשתמש	 זהב.	אמרו	 והוציא	מנורה	של	 נכנס	

מסתבר	שאכן	‘כל	ישראל	צדיקים’,	אלא	שכלי	המדידה	שונים.	לא	די	בבחינת	המציאות	
החיצונית	המעשית	כפי	שאנו	עושים,	אלא	צריך	למדוד	גם	גורמים	פנימיים:

א.	שורש	נשמתם	הגבוה	של	ישראל.	

“שורש	נפשות	כל	ישראל	הוא	ממקור	החיים,	וכמו	שאמרו:	כל	ישראל	יש	להם	
חלק	לעולם	הבא,	ואפילו	אותם	שמנו	שם	מישראל,	שאין	להם	חלק	לעוה”ב,	
יש	להם	תיקון	על	ידי	דורשי	רשומות70.	ודבר	זה	נתגלה	לראשונה	בביאור	גמור	
על	ידי	בלעם,	שכל	פרשתו	הוא	על	ענין	מעלה	זו	של	ישראל,	שאפילו	יגדילו	

חטאים	זו	על	זו,	אין	אהבת	השם	יתברך	ניתקת	מהם	כמלא	נימא”71.

ב.	ברית	המילה.	

“מאן	דאתגזר,	כל	אינון	דלא	קדישין	אתרחקן	מניה	ולא	שלטין	ביה,	ולא	עוד	
אלא	דלא	נחית	לגיהנם,	דכתיב:	ועמך	כלם	צדיקים	וגו’”72	)מי	שנימול,	כל	אלה	
שאינם	קדושים	מתרחקים	ממנו	ואינם	שולטים	בו.	ולא	עוד	אלא	שאינו	יורד	

לגהינם(73.

ג.	תורה.	קבלת	התורה	מבדילה	בין	ישראל	ובין	העמים	ומגלה	את	צדקתם.	עם	ישראל	
ישראל	 “חביבין	 המשנה:	 כמאמר	 כהלכה.	 שמרה	 תמיד	 לא	 אם	 גם	 התורה,	 עם	 הוא	
נברא	 שבו	 חמדה,	 כלי	 להם	 שניתן	 להם	 נודעת	 יתירה	 חבה	 חמדה,	 כלי	 להם	 שניתן	

העולם,	שנאמר:	כי	לקח	טוב	נתתי	לכם	תורתי	אל	תעזובו”74.

אמר	הקדוש	ברוך	הוא:	עד	מתי	יהיה	העולם	מתנהג	באפלה	בלא	תורה?	תבא	

ומה	דאת	מפיק	דידך.	ולא	קיבל	עליו.	א"ר	פנחס:	נתנו	לו	מכס	ג'	שנים	ולא	קיבל	עליו.	אמר:	לא	
דיי	שהכעסתי	לאלהי	פעם	אחת,	אלא	שאכעיסנו	פעם	שניה?!	מה	עשו	לו?	נתנו	אותו	בחמור	של	
חרשים,	והיו	מנסרים	בו.	היה	מצווח	ואומר:	ווי	אוי	אוי	שהכעסתי	לבוראי.	ויקום	איש	צרורות	היה	
בן	אחותו	של	ר'	יוסי	בן	יועזר	איש	צרידה,	והוה	רכיב	סוסיא	בשבתא.	אזל	קומי	שריתא	למצטבלא.	
א"ל:	חמי	סוסי	דארכבי	מרי,	וחמי	סוסך	דארכבך	מרך.	א"ל:	אם	כך	למכעיסיו	ק"ו	לעושי	רצונו.	א"ל:	
עשה	אדם	רצונו	יותר	ממך?	אמר	לו:	ואם	כך	לעושי	רצונו	קל	וחומר	למכעיסיו.	נכנס	בו	הדבר	כארס	
של	עכנא.	הלך	וקיים	בעצמו	ארבע	מיתות	בית	דין,	סקילה,	שריפה,	הרג	וחנק.	מה	עשה?	הביא	
קורה	נעצה	בארץ	וקשר	בה	נימא,	וערך	העצים	והקיפן	גדר	של	אבנים,	ועשה	מדורה	לפניה,	ונעץ	
את	החרב	באמצע,	והצית	האור	תחת	העצים	מתחת	האבנים,	ונתלה	בקורה	ונחנק,	קדמתו	האש,	
יועזר	איש	צרידה	 יוסי	בן	 ונשרף.	נתנמנם	 ונפל	עליו	גדר	 נפסקה	הנימה	נפל	לאש,	קדמתו	חרב,	

וראה	מטתו	פרחה	באויר.	אמר:	בשעה	קלה	קדמני	זה	לגן	עדן".
עיין	סנהדרין	ק"ד	ב. 	70

צדקת	הצדיק	קלא.	מאמר	זה	של	חכמים	הוא	יסוד	גדול	בתורתו,	ונזכר	בדבריו	הרבה.	 	71
זוהר	ח"א	צ"ה	ב,	ועוד	פעמים	רבות. 	72

וביאורו:	נקראו	בית	ישראל	צדיקים,	כמו	שאמר:	ועמך	כולם	צדיקים.	שנפתח	להם	שערי	הקדושה.	 	73
אבל	בכל	איש	בפרט	המילה	הוא	אור	זרוע	לצדיק.	ואבר	זה	הוא	עדות	שנמצא	הקדושה	בכל	האדם,	
רק	שהיא	נגנז	)שפת	אמת	בראשית,	וירא,	תרנ"א.	שהרבה	להזכיר	את	הפסוק	הזה,	כחמישים	פעם(.

אבות	ג'	י"ד. 	74
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כי	טוב.	ראה	שמקיימין	 וירא	אלהים	את	האור	 יהי	אור.	 ויאמר	אלהים	 אורה,	
ישראל	את	התורה,	שנקראו	טוב,	שנאמר:	אמרו	צדיק	כי	טוב	)ג’	י(,	אלו	ישראל	
ובין	 האור	 בין	 אלהים	 ויבדל	 צדיקים.	 כלם	 ועמך	 שנאמר:	 צדיקים,	 שנקראו	
החשך,	הפריש	הב”ה	ישראל	שקבלו	התורה,	משאר	אומות	שהולכים	בחשך75.

ד.	לא	צריך	לשמור	את	כל	התורה	כדי	לזכות	בעולם	הבא,	די	במצווה	אחת	הנעשית	
באופן	טהור	ושלם,	כדי	לזכות	בו:	

“רבי	חנניא	בן	עקשיא	אומר:	רצה	הקב”ה	לזכות	את	ישראל	לפיכך	הרבה	להם	
תורה	ומצוות	-	מעקרי	האמונה	בתורה	כי	כשיקיים	אדם	מצוה	מתרי”ג	מצות	
כראוי	וכהוגן	ולא	ישתף	עמה	כוונה	מכוונת	העולם	בשום	פנים,	אלא	שיעשה	
אותה	לשמה,	מאהבה,	כמו	שביארתי	לך,	הנה	זכה	בה	לחיי	העולם	הבא.	ועל	
זה	אמר	רבי	חנניא,	כי	המצות	בהיותם	הרבה	אי	אפשר	שלא	יעשה	אדם	בחייו	
אחת	מהם	על	מתכונתה	ושלמותה,	ובעשותו	אותה	המצוה	תחיה	נפשו	באותו	

מעשה”76.

בידם	 ויש	 ההזדמנות,	 בפניהם	 שנפתחה	 אלא	 הבא,	 בעולם	 חלק	 להם	 שיש	 לא	 ה.	
האפשרות	ליצור	להם	חלק	לעולם	הבא:	

זה	שאמרו	רז”ל,	כל	ישראל	יש	להם	חלק	לעוה”ב,	ולא	אמרו:	‘בעה”ב’,	שמשמעו	
האדם	 יצדק	 ואם	 לעצמו,	 ודבר	 ענין	 הבריאה	 מעת	 מוכן	 הוא	 שהעה”ב	 היה	
ידי	האדם	 הוא	מעשה	 הוא	 לו	בשכרו	חלק	ממנו.	אבל	האמת	שהעה”ב	 יתנו	
עצמו,	שהרחיב	והוסיף	והתקין	חלק	לעצמו	במעשיו.	לכן	אמרו	שכל	ישראל	
לעה”ב	 והוסיף	 שהתקין	 והצחצחות	 והאורות	 הקדושה	 חלק	 א’	 לכל	 להם	 יש	
ממעשיו	הטובים.	וכן	עונש	הגיהנם	ענינו	ג”כ	שהחטא	עצמו	הוא	עונשו.	כמו	

שאמר77:עונותיו	ילכדונו	את	הרשע	ובחבלי	חטאתו	יתמך.	תיסרך	רעתך	כו’78.

ו.	מדובר	לא	בשכר	אישי	אלא	דווקא	כחלק	מתוך	כלל	ישראל.	

“מה	שאמרו	חז”ל:	כל	ישראל	יש	להם	חלק	לעולם	הבא.	ואחרי	זה	אמר	בגמרא:	
ואלו	שאין	להם	חלק,	]ולכאורה	קשה	הסיפא	לרישא[?	התירוץ:	שאין	להם	בפני	
עצמן,	אבל	בכללות	ישראל	יש	להם.	וזה	שנאמר,	כל	ישראל	-	בכללות	ישראל.	

שנאמר,	ְוַעֵּמְך	ֻּכָּלם	ַצִּדיִקים,	ְלעֹוָלם	ִייְרׁשּו	ָאֶרץ,	שבכללם	המה	צדיקים”79.	

בראשית	רבתי	פרשת	בראשית	עמוד	9. 	75
פירוש	המשניות	לרמב"ם,	מכות	ג'	ט"ז.	רעיון	דומה	כתב	ר'	צדוק	הכהן	מלובלין	)דברי	סופרים	ז'(:	"	 	76
ועמך	כולם	צדיקים	שאין	לך	אדם	מישראל	שאין	עליו	שם	צדיק	באיזה	דבר,	שמי	שהוא	צדיק	לגבי	
דבר	אחד	אף	דבדברים	אחרים	רשע,	נקרא	צדיק	באותו	דבר.	כמו	שכתב	בחידושי	הרמב"ן	נדה	)י"ד	

א(.
	משלי	ה',	ירמיה	ב'. 	77
	נפש	החיים	א'	י"ב. 	78

קול	מבשר	ח"ב	–	סנהדרין.	רמתים	צופים	א"ר,	דף	ס"ד	אות	ט"ו	בשם	הרבי	ר'	בונם. 	79

וכן:	
כל	 שעם	 הרשעים,	 ע”י	 גם	 הוא	 נתמך	 ודור	 בכל	דור	 הצדיקים	 צדקת	 “יסוד	
רשעתם	כל	זמן	שהם	דבוקים	בחפץ	לבם	לכללות	האומה,	עליהם	נאמר,	“ועמך	
כולם	צדיקים”,	וחיצוניות	הרשעות	שלהם	מועילה	היא	לאמץ	כחם	של	צדיקים	

“כדורדיא	לחמרא”80.

יש	להבדיל	בין	הפרט	ובין	הכלל.	היחיד	חוטא,	דרכו	לתיקון	החטא	ולהתעלות	היא	על	
ידי	התכללותו	בתוך	“כלל	ישראל”,	עליו	נאמר	“ְוַעֵּמְך	ֻּכָּלם	ַצִּדיִקים”:	

“נרמז	בכאן	עצה	לעם	ה’	איך	יתנהגו	לבא	אל	אמיתת	עבודת	השם	ברוך	הוא.	
כי	הטעם	למה	שאנו	אומרים	קודם	כל	עבודתינו	ותפילתינו?	“לשם	יחוד	כו’	
בשם	כל	ישראל”.	והכוונה	היות	שאין	צדיק	בארץ	כו’	ואם	כן	האיך	יכול	לעשות	
איזה	דבר	קדושה	באברינו,	כיון	שנעשה	בהם	איזה	עבירה	חלילה	ונפגם	אותו	
האבר,	ואיך	יכול	להשרות	עליו	קדושת	העובדא	ההיא?	אך	שהתיקון	לזה	הוא	
במה	שכולל	עצמו	עם	כללות	ישראל.	כי	יש	עולם	הנקרא	‘כל	ישראל’	והעולם	
ההוא	שלם	בלי	שום	פגם.	כי	הכללות	ישראל	הם	הצדיקים.	כמו	שאמר:	ועמך	
כולם	צדיקים.	ואם	כן	אף	שהפרטים	חוטאים	לפעמים,	אבל	הכללות	הם	תמיד	
קיימים	בקדושתם,	ואין	שטן	ואין	פגע	רע	בהם	חלילה.	ותמיד	צורתם	חקוקה	
למעלה,	והוא	הנקרא	בספרי	קודש	אדם	קדמון,	ושם	אין	שליטה	לחטא	כלל.	
בכללות	 נקשר	 האבר	 אותו	 ואז	 ההיא,	 בהתכללות	 שם	 עצמו	 מקשר	 והאדם	

ונתקן	בקדושה	עליונה	ואז	יכול	לעשות	המצוה”81.

ְּבִעָּתּה	ֲאִחיֶׁשָּנה.	7

ה: ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ִעיר ְלגֹוי ָעצּום ֲאִני ְיהָֹוה ּבְ טֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהּצָ )כב( ַהּקָ

‘ְּבִעָּתּה	ֲאִחיֶׁשָּנה’	הוא	ביטוי	המכיל	סתירה	פנימית,	או	בעתה	או	אחישנה?	

ַוַּיְרא	ִּכי	ֵאין	 הנבואה	כולה	מציגה	מסרים	סותרים,	מצד	אחד	תבוא	גאולה	לחוטאים:	
ִאיׁש	ַוִּיְׁשּתֹוֵמם	ִּכי	ֵאין	ַמְפִּגיַע	ַוּתֹוַׁשע	לֹו	ְזֹרעֹו	ְוִצְדָקתֹו	ִהיא	ְסָמָכְתהּו	)נ”ט	טז(,	מן	הצד	

האחר	כולם	צדיקים:	ְוַעֵּמְך	ֻּכָּלם	ַצִּדיִקים	ְלעֹוָלם	ִייְרׁשּו	ָאֶרץ	)ס’	כא(.	

שאלו	זאת	חכמים,	והשיבו	שיש	כאן	שתי	דרכים	שונות	של	גאולה,	שתי	אפשרויות:

ואמר	רבי	יוחנן:	אין	בן	דוד	בא	אלא	בדור	שכולו	זכאי,	או	כולו	חייב.	בדור	שכולו	
זכאי,	דכתיב:	ועמך	כולם	צדיקים	לעולם	יירשו	ארץ.	בדור	שכולו	חייב,	דכתיב:	

אורות	התחיה	כ'. 	80
נועם	אלימלך	דברים,	על	הפסוק	הראשון:	אלה	הדברים	אשר	דבר	משה	אל	כל	ישראל. 	81
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וירא	כי	אין	איש	וישתומם	כי	אין	מפגיע.	וכתיב:	למעני	אעשה.

וכתיב:	אחישנה?	 בעתה.	 כתיב:	 רמי,	 לוי	 בן	 יהושע	 רבי	 רבי	אלכסנדרי:	 אמר	
זכו,	אחישנה.	לא	זכו,	בעתה.	אמר	רבי	אלכסנדרי,	רבי	יהושע	בן	לוי	רמי,	כתיב:	
וארו	עם	ענני	שמיא	כבר	אנש	אתה82,	וכתיב:	עני	ורוכב	על	חמור83?	זכו	עם	ענני	

שמיא,	לא	זכו	עני	רוכב	על	חמור”84.	

לדברי	ר’	יוחנן	הגאולה	תבוא	בשני	המצבים	הקוטביים,	או	‘כולו	זכאי’	או	‘כולו	חייב’.	
החלק	הראשון	ברור,	כאשר	הדור	זכאי	בוודאי	ראוי	שתבוא	הגאולה,	אך	מדוע	תבוא	

כאשר	‘כולו	חייב’?	היא	תבוא	כאשר	המצב	נואש,	למען	שמו	של	ה’.		

במקרא	מצאנו	כמה	תיאורים	ודגמים	של	גאולה:	אחת	נשגבה	ומופלאה,	המשיח	יבוא	
על	ענני	השמים,	והשנייה	עלובה	ומיוסרת,	עני	ורוכב	על	חמור.	גם	ביחס	לזמן	הגאולה	
קיימות	שתי	גישות,	האחת	שזמנה	קבוע	ונתון	מלכתחילה,	כפי	שדן	דניאל:	ֲאִני	ָּדִנֵּיאל	
ְלָחְרבֹות	 ְלַמֹּלאות	 ַהָּנִביא	 ִיְרִמָיה	 ֶאל	 ה’	 ְדַבר	 ָהָיה	 ֲאֶׁשר	 ִנים	 ַהּׁשָ ִמְסַּפר	 ַּבְּסָפִרים	 ִּביֹנִתי	
ם	ִׁשְבִעים	ָׁשָנה85.	ותשובתו:	ָׁשֻבִעים	ִׁשְבִעים	ֶנְחַּתְך	ַעל	ַעְּמָך	ְוַעל	ִעיר	ָקְדֶׁשָך	ְלַכֵּלא	 ְירּוָׁשלִַ
ַהֶּפַׁשע	ּוְלָהֵתם	ַחָּטאת	ּוְלַכֵּפר	ָעֹון	ּוְלָהִביא	ֶצֶדק	ֹעָלִמים	ְוַלְחֹּתם	ָחזֹון	ְוָנִביא	ְוִלְמֹׁשַח	ֹקֶדׁש	

ָקָדִׁשים.	והאחרת	שיש	אפשרות	לזרז	את	הגאולה	ולקרב	את	בואה.	

הא	כיצד?

רבי	יהושע	בן	לוי	משיב	שההבדל	באופיין	של	שתי	הגאולות	הללו	נובע	ממצבו	המוסרי	
של	עם	ישראל.	כאשר	הוא	ראוי	והגאולה	באה	בזכותו,	היא	תזורז	ותהיה	מופלאה,	אך	
גם	כאשר	אינם	ראויים	לה	-	הגאולה	תבוא,	אבל	רק	בזמנה	הקבוע,	ותוך	שהיא	נתקלת	

בקשיים	רבים.		

“אם	תהיה	הגאולה	באמצעות	זכות	ישראל	יהיה	הדבר	מופלא	במעלה	ויתגלה	
הגואל	ישראל	מן	השמים	במופת	ואות86,	מה	שאין	כן	כשתהיה	הגאולה	מצד	
הקץ	ואין	ישראל	ראויים	לה,	תהיה	באופן	אחר,	ועליה	נאמר	שהגואל	יבא	עני	
ורוכב	על	חמור.	והוא	מה	שאמר	כאן	כנגד	גאולת	אחישנה,	שהיא	באמצעות	
זכות	ישראל,	שרמז	במאמר	‘אראנו	ולא	עתה’,	אמר:	‘דרך	כוכב’,	שיזרח	הגואל	
מן	השמים,	גם	רמז	לכוכב	היוצא	באמצע	השמים	לנס	מופלא.	וכנגד	גאולת	
פירוש	 מישראל’,	 שבט	 ‘וקם	 אמר:	 קרוב’	 ולא	 ‘אשורנו	 במאמר	 שרמז	 בעתה	
אומרו:	 דרך	 על	 טבע,	 דרך	 בעולם	 הקמים	 כדרך	 מישראל	 אחד	 שבט	 שיקום	

דניאל	ז'	יג. 	82
זכריה	ט'	ט. 	83

סנהדרין	צ"ח	א. 	84
דניאל	ט'	ב	וכד. 	85

כאמור	בספר	הזוהר	ח"א	קיט.	וח"ג	רי"ב	ב.	 	86

ושפל	אנשים	יקים	עלה87,	שיבא	עני	ורוכב	על	חמור,	ויקום	וימלוך	ויעשה	מה	
שנאמר	בסמוך88.

יש	גם	יתרון	ומעלה	לגאולה		שבאה	לא	בזכות	ישראל	אלא	למען	קידוש	שם	שמים:	

“כי	הגאולות	הראשונות	היו	על	ידי	בני	אדם,	ולא	הייתה	הגאולה	במה	שהוא	
אלו.	אבל	הגאולה	 לגאולות	 היה	הפסק	 ולכך	 לישראל.	 צורה	אחרונה	 יתברך	
תהיה	 לא	 לכך	 לישראל,	 אחרונה	 צורה	 יתברך	 שהוא	 במה	 תהיה	 האחרונה	
הפסק	לדבר	זה.	וזה	שאמר	“ישראל	נושע	בה’	תשועת	עולמים”	)מ”ה	יז(.	וכמו	

שאמר	“מי	כמוך	עם	נושע	בה’”89,	אמר	גם	כן	כאן	“ישראל	נושע	בה”90.		

אולם	בעומק	העניין	תהליך	הגאולה	כה	נשגב,	שהוא	למעלה	מן	החלוקה	הפשטנית	
‘כולו	 או	 לבן	 וזכאי.	הפרשנות	המקובלת	מציירת	תמונה	של	שחור	 חייב	 גאולת	 של	

חייב’	או	‘כולו	זכאי’.	אולם	ייתכנו	חיבורים	של	נקודות	המבט	השונות	יחד:	

בכל	 דוגמה	 לו	 דור	שכולו	תמהון.	קשה	מאוד	למצוא	 נפלא,	 דור	 הוא	 “דורנו,	
בערבוביה.	 בו	 ואור	משמשים	 הוא	מורכב	מהפכים	שונים,	חושך	 ימינו.	 דברי	

הוא	שפל	וירוד,	גם	רם	ונישא;	הוא	כולו	חייב,	גם	כולו	זכאי”91.

בא,	מניחה	 דוד	 בן	 חייב’	 ומקוטבת.	האמירה	שבדור	ש’כולו	 יותר	מורכבת	 המציאות	
אפשרות	של	משבר	חמור	שיחייב	את	הופעתו.	מן	הצד	האחר	היו	בהיסטוריה	דורות	

שלהבנתנו	היו	זכאים,	ולא	באה	הגאולה.	יש	אפוא	יותר	משתי	אפשרויות.

כבר	מטשטשים	 הללו	 וטראומטית,	שהמושגים	 קוטבית	 כה	 להיות	 יכולה	 המציאות	
ולא	על	מסגרת	 דרך,	 כיווני	 על	 יסוד,	 דגמי	 על	 ואינם	מכילים	אותה.	חכמים	הצביעו	
פשטנית	וקשוחה.	הרב	מתאר	מצב	משברי,	המגלה	באותו	דור	עצמו	פנים	כפולות,	
גם	‘זכאי’	וגם	‘חייב’92.	מצב	כזה	עושה	אותו	לכאורה	דור	‘בינוני’,	דור	שלפי	ערכו	אין	

דניאל	ג'. 	87
אור	החיים	במדבר	כ"ד	טז. 	88

דברים	ל"ג	כט. 	89
מהר"ל,	נצח	ישראל	ס"ב. 	90

עקבי	הצאן,	קח.	דורו	של	משיח	מכונה	בתיקוני	זוהר	"ביש	מלבר	וטב	מלגאו"	-	טוב	מבפנים	ורע	 	91
מבחוץ:	"ותשכח	בר	נש	גופיה	ביש	בכל	סימנין	דיליה	ונשמתיה	מלגאו	שפירא,	דא	איהו	צדיק	ורע	
שתין	 )תקונא	 	 חמור	 על	 ורוכב	 עני	 איהו:	 דא	 ביש,	 דיליה	 ולבושא	 מלגאו	 טב	 אוקמוהו	 והא	 לו...	
דוד	 רז"ל	אמרו	שבן	 "והנה	 כה	קשה.	 "קליפתו"	 לכן	 כך,	 כל	 גדולה	 דווקא	מפני	שנשמתו	 ב(.	 צ"ג	
אפשר	שיבוא	בדור	שכולו	חייב...	ויתהפכו	לדור	חביב	ע"י	שהשם	יתברך	יביאם	לתשובה.	ועל	כרחך	
יותר	מכל	הדורות.	דבאמת	כל	חטאי	ישראל	אינם	בעצם,	רק	המשילום	 שנשמתם	ממקום	גבוה	
חז"ל	לאסא	דקאי	ביני	חילפי"	)צדקת	הצדיק	נ"ב(.	ר'	צדוק	מבאר	שבאותה	נקודה	בה	האדם	או	הדור	
מסוגלים	ביותר	לקדושה,	דווקא	בזה	הוא	עלול	ליפול	בהפכו	)ע'(,	ודווקא	בעת	הכישלון	והנפילה	

קיימת	האפשרות	לעלייה	הגדולה	ביותר	)ע"ו(.	
ראה	לעיל	דרשו	ה'	בהמצאו,	'תשובה	או	גאולה	מי	קודם'. 	92
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קיצוניים.	תקופת	העלייה	השנייה	 יש	מצבים	 ומועדה.	אבל	 על	הגאולה	 לו	השפעה	
עבר	 העולם	 הארץ.	 ובניין	 הלאומית	 ההתחדשות	 מבחינת	 דרמטי	 זמן	 פרק	 הייתה	
מהפכות	 בה	 התחוללו	 העשרים,	 המאה	 אל	 עשרה	 התשע	 המאה	 של	 התמימות	 מן	
גדולות	 נשמות	 בעלי	 קצוות	 אנשי	 הופיעו	 עולמיות.	 ומלחמות	 וחברתיות	 מדיניות	
הנכונים	 חלוצים	 היו	 הם	 מוחלטת,	 שלהם	 החברתית	 המוסריות	 עליונות.	 ושאיפות	
לתת	את	חייהם	למען	האומה,	ולמסור	את	נפשם	על	הארץ,	אלה	אינם	יכולים	להיכנס	
זכאים	 זכאי’,	 ‘כולו	 אותם	 עושים	 שלהם	 העליונים	 האידיאלים	 ‘בינונים’,	 להגדרה	
מוחלטים.	מאידך,	הכפירה	והחילוניות	האידיאולוגית,	הביאו	את	הדור	עד	משבר,	‘כולו	

חייב’,	וחייבו	הופעה	שמיימית.	

גם	מבחינת	סדר	הזמנים	והתפתחות	הגאולה,	הדברים	מתערבבים.	‘עקבתא	דמשיחא’	
לדיוטא	 עד	 ויורדת	 מתרסקת	 החברתית	 המסגרת	 הגאולה.	 ש’לפני’	 העידן	 היא	
הנה	 אך	 חייב’.	 ‘כולו	 לגאולת	 וכאוס	מוחלטים,	שמפנים	את	הדרך	 חורבן	 התחתונה,	
והנפילות	הללו	כבר	מתרקמת	ה’אתחלתא	 אנו	רואים	עולם	מעורבב,	בתוך	הירידות	
לאומיים	 צעדים	 נעשים	 מזה’.	 מגולה	 קץ	 לך	 ו’אין	 לאיתנה	 חוזרת	 הארץ	 דגאולה’.	
גדולים	ומשמעותיים,	החזרת	המלכות	לישראל,	וקיבוץ	גלויות	מופלא	שלא	היה	כמותו	

מעולם.	הדברים	מופיעים	באותה	עת,	הן	‘בעתה’	והן	‘אחישנה’,	גם	‘חייב’	וגם	‘זכאי’.	

ב(	ֶזַרע	ֵּבַרְך	ה’

ַיַען	ָמַׁשח	ה'	ֹאִתי	.	

ָלַחִני  ר ֲעָנִוים ׁשְ ח ְיהָֹוה אִֹתי ְלַבּשֵׂ פרק ס"א )א( רּוַח ֲאדָֹני ְיהָֹוה ָעָלי ַיַען ָמׁשַ

ִלְקרֹא  )ב(  קֹוַח:  ַקח  ּפְ ְוַלֲאסּוִרים  רֹור  ּדְ בּוִים  ִלׁשְ ִלְקרֹא  ֵלב  ֵרי  ּבְ ְלִנׁשְ ַלֲחבֹׁש 

ל ֲאֵבִלים: ַנת ָרצֹון ַלידָֹוד ְויֹום ָנָקם ֵלאלֵֹהינּו ְלַנֵחם ּכָ ׁשְ

חלק	 לנביא	 ונותנת	 ומקצרת,	 מרחיבה	 הקודם,	 בפרק	 הנאמר	 על	 חוזרת	 זו	 פרשה	
בהבאת	הישועה93.	

פרקים	ס’	וס”א

)ב(	ִלְקֹרא	ְׁשַנת	ָרצֹון	ַלה’)י(	ּוִבְרצֹוִני	ִרַחְמִּתיְך:

פרק	ס'	מזה,	וסוף	פרק	ס"א	ופרקי	ס"ב	וס"ג	מזה	נקבעו	כהפטרות,	ואילו	פרק	זה	לא.	אפשר	שסיבת	 	93
הדבר	היא	שהפרק	נדרש	על	ידי	הנצרות	כמקור	לשליחותו	של	משיחם,	ומשום	כך	דילגו	עליו	ולא	

רצו	לקוראו	בציבור.	כך	גם	פרק	נ"ג	על	'עבד	ה''.	

ְלַנֵחם	ָּכל	ֲאֵבִלים:)כ(	ְוָׁשְלמּו	ְיֵמי	ֶאְבֵלְך:

)ג(	ָלֵתת	ָלֶהם	ְּפֵאר	ַּתַחת	ֵאֶפרטו(	ַּתַחת	ֱהיֹוֵתְך	ֲעזּוָבה..	ְוַׂשְמִּתיְך	ִלְגאֹון	עֹוָלם

ְוֹקָרא	ָלֶהם	ֵאיֵלי	ַהֶּצֶדק	)כא(	ְוַעֵּמְך	ֻּכָּלם	ַצִּדיִקים	

)ד(	ּוָבנּו	ָחְרבֹות	עֹוָלם...ֹׁשְממֹות	ּדֹור	)טו(	ְוַׂשְמִּתיְך	ִלְגאֹון	עֹוָלם	ְמׂשֹוׂש	ּדֹור	ָודֹור:	
ָודֹור	

ּוְבֵני	)י(	ּוָבנּו	ְבֵני	ֵנָכר	ֹחֹמַתִיְך	ּוַמְלֵכיֶהם	ְיָׁשְרתּוֶנְך	 ֹצאְנֶכם	 ְוָרעּו	 ָזִרים	 ְוָעְמדּו	 )ה(	
ֵנָכר	ִאָּכֵריֶכם	

ּוִבְכבֹוָדם	)טז(	ְוָיַנְקְּת	ֲחֵלב	ּגֹוִים	 ֹּתאֵכלּו	 ּגֹוִים	 ֵחיל	 )ו(	
ִּתְתַיָּמרּו:	

)ז(	ַּתַחת	ָּבְׁשְּתֶכם	ִמְׁשֶנה	)יז(	ַּתַחת	ַהְּנֹחֶׁשת	ָאִביא	ָזָהב	

ָלֵכן	ְּבַאְרָצם	ִמְׁשֶנה	ִייָרׁשּו	ְלעֹוָלם	ִייְרׁשּו	ָאֶרץ	ֵנֶצר	ַמָּטַעי

)י(	ֶּכָחָתן	ְיַכֵהן	ְּפֵאר)ט(	ְוִלְקדֹוׁש	ִיְׂשָרֵאל	ִּכי	ֵפֲאָרְך:

ָמַׁשח	 ַיַען	 נמשח:	 הנביא	 גם	 לתפקידם,	 מתקדשים	 ובכך	 נמשחים,	 ומלכים	 כוהנים	
הטוב,	 לשמן	 עליו	 תחול	 אשר	 הקדש	 רוח	 שימשיל	 משל,	 “דרך	 שזה	 אלא	 ֹאִתי94.	 ה’	
כעניין95:	טוב	שם	משמן	טוב”96.	רוח	הקודש	חלה	עליו	וכאילו	משחה	אותו	והטילה	

עליו	תפקיד	ומשרה	חדשים.	

גם	ירמיהו	הוקדש	לתפקידו:	ְּבֶטֶרם	ֶאָּצְרָך	ַבֶּבֶטן	ְיַדְעִּתיָך	ּוְבֶטֶרם	ֵּתֵצא	ֵמֶרֶחם	ִהְקַּדְׁשִּתיָך	
ַהּיֹום	 ִהְפַקְדִּתיָך	 ְרֵאה	 ְנַתִּתיָך97.	תפקידו	של	ירמיהו	היה	להחריב	ולהרוס:	 ַלּגֹוִים	 ָנִביא	
ואילו	 ְוִלְנטֹוַע.	 ִלְבנֹות	 ְוַלֲהרֹוס	 ּוְלַהֲאִביד	 ְוִלְנתֹוץ	 ִלְנתֹוׁש	 ַהַּמְמָלכֹות	 ְוַעל	 ַהּגֹוִים	 ַעל	 ַהֶּזה	
ר	 תפקידו	של	ישעיהו	הוא	להביא	ישועה,	להיות	נביא	הנחמה:	“...ַיַען	ָמַׁשח	ה’	ֹאִתי	ְלַבּׂשֵ

ֲעָנִוים	ְׁשָלַחִני”.	על	כן	הגדירוהו	חכמים:	“ישעיה	כוליה	נחמתא”98.

על	חשיבות	תפקידו	של	מבשר	הגאולה,	עמדנו	לעיל	בתחילת	נבואות	הנחמה:	ַעל	ַהר	

והמשיחה	 ודוד,	 שאול	 משיחי-ה',	 בשני	 עוסק	 שמואל	 ספר	 ומלך.	 כהן	 למשוח	 מצווה	 התורה	 	94
הראשונה	נזכרה	בתפילת	חנה:	"וירם	קרן	משיחו"	)שמואל-א	ב'	י(.	כאן	מוסיף	הכתוב	את	הנביא.	
וכן	אמר	בתהילים:	"אל	תגעו	במשיחי,	ולנביאי	אל	תרעו"	)ק"ה	טו,	וכן	בדברי	הימים-א	ט"ז	כב(.	
ההקבלה	מורה	שמשיחי	מכוון	נגד	נביאי,	ואין	הכוונה	למלכי	או	כהני.	ואולי	המזמור	מרחיב	את	

הדברים	ומכוון	לכולם.	
קהלת	ז'	א. 	95

רמב"ן	שמות	כ"ט	כט. 	96
ירמיהו	א'	ה,	י. 	97

בבא	בתרא	י"ד	ב. 	98
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ִאְמִרי	 ִּתיָרִאי	 ַאל	 ָהִריִמי	 ם	 ְירּוָׁשלִָ ֶרת	 ְמַבּׂשֶ ַבֹּכַח	קֹוֵלְך	 ָהִריִמי	 ִצּיֹון	 ֶרת	 ְמַבּׂשֶ ָלְך	 ֲעִלי	 ָּגֹבַה	
ר	ֲעָנִוים,	 ְלָעֵרי	ְיהּוָדה	ִהֵּנה	ֱאֹלֵהיֶכם	)מ’	ט(.	כאן	מוקדש	הנביא	עצמו	להיות	מבשר,	ְלַבּׂשֵ
הוא	נדרש	לא	רק	לבשר	את	העתיד	בדברים,	אלא	להשתתף	במימושו,	הבשורה	הופכת	
קֹוַח....	 ְּפַקח	 ְוַלֲאסּוִרים	 ְּדרֹור,	 ִלְׁשבּוִים	 ִלְקֹרא	 ֵלב,	 ְלִנְׁשְּבֵרי	 ַלֲחֹבׁש	 ועושה:	 פועל	 לכוח	
ָלֵתת	ָלֶהם	ְּפֵאר	ַּתַחת	ֵאֶפר.	בפרק	הקודם	מתחיל	תהליך	הגאולה	מלמעלה:	קּוִמי	אֹוִרי	
ִּכי	ָבא	אֹוֵרְך	ּוְכבֹוד	ה’	ָעַלִיְך	ָזָרח	)ס’	א(.	כאן	הנביא	מתערב	במעשה	הגאולה	ונוטל	בה	
עֹוָלם	 ָחְרבֹות	 ּוָבנּו	 בעצמו:	 חורבותיו	 את	 יבנה	 הוא	 יותר,	 פעיל	 ישראל	 עם	 גם	 חלק.	

ֹׁשְממֹות	ִראֹׁשִנים	ְיקֹוֵממּו	)ד(.

ולעשות	 להשתתף	 עליה	 ‘קּוִמי’,	 ירושלים	 על	 ומצווה	 האומה,	 את	 מפייסת	 השכינה	
ם	ִהְתַּפְּתִחי	מֹוְסֵרי	ַצָּואֵרְך	ְׁשִבָּיה	ַּבת	 ִבי	ְירּוָׁשלִָ בתהליך	הגאולה:	ִהְתַנֲעִרי	ֵמָעָפר	קּוִמי	ּׁשְ

ִצּיֹון	)נ”ב	ב(.	קּוִמי	אֹוִרי	ִּכי	ָבא	אֹוֵרְך	ּוְכבֹוד	ה’	ָעַלִיְך	ָזָרח	)ס’א(.	

קריאה	זו	יכולה	לבוא	אליה	דרך	האוזן,	אך	גם	תקרא	לה	מתוך	המציאות	המתהווה.

אמר	רבי	אבא:	אין	לך	קץ	מגולה	מזה,	שנאמר:	ואתם	הרי	ישראל	ענפכם	תתנו	
ופריכם	תשאו	לעמי	ישראל	כי	קרבו	לבא99.

מבקשים	מן	האומה	לפתוח	את	עיניה,	לקום	ולהיענות	לצו	השעה.	אולם	היא	למודת	
רוצה	 ואינה	 המוכר,	 בעפר	 להתגולל	 מעדיפה	 הזנוחה	 המלכה	 מהססת.	 האכזבות,	
לטפח	אשליות	בדבר	ארמון	רחוק	וזר.	השכינה	אוחזת	בידה,	מפצירה	בה	להרים	את	

רגליה,	וללכת	בעקבות	הקול.	

ְּפֵאר	ַּתַחת	ֵאֶפר	.	2

ֵאֶבל  ַחת  ּתַ ׂשֹון  ׂשָ ֶמן  ׁשֶ ֵאֶפר  ַחת  ּתַ ֵאר  ּפְ ָלֶהם  ָלֵתת  ִצּיֹון  ַלֲאֵבֵלי  ָלׂשּום  )ג( 

ֵאר:  ע ְיהָֹוה ְלִהְתּפָ ֶדק ַמּטַ ָהה ְוקָֹרא ָלֶהם ֵאיֵלי ַהּצֶ ַחת רּוַח ּכֵ ה ּתַ ַמֲעֵטה ְתִהּלָ

ָעֵרי חֶֹרב ׁשְֹממֹות  ׁשּו  ְוִחּדְ ְיקֹוֵממּו  ִראׁשִֹנים  ָחְרבֹות עֹוָלם ׁשְֹממֹות  ּוָבנּו  )ד( 

ּדֹור ָודֹור:

בשעת	החורבן	והאבל	שמים	ֵאֶפר	בראש	אבלי	ציון,	ובבוא	הגאולה	יוסר	האפר	והם	
יוכתרו	בעטרת	תפארת,	יבוא	הְּפֵאר	ַּתַחת	ֵאֶפר100.	

סנהדרין	צ"ח	א:	 	99
100	חבש	פאר	דרוש	ד':	״פאר	היא	מעלה	ויתרון,	וההבדל	בין	עפר	לאפר	בערכי	הענוה,	כי	עפר	הוא	מצד	
גריעות	תולדתו	בחמרו	הנפסד,	שאין	לו	במה	לזוח	לבו	עליו,	ואפר	הוא	מצד	שקלקל	המשובח	שהם	
קדושת	כחות	נפשו.	והנה	השל	־	ראש	מפאר	ומוציא	לאור	יתרון	קדושת	ישראל	שחננם	השי״ת	
בכוחות	גדולים	וקדושים	בנפשם	לעמוד	לפניו,	וכשהיצר	הרע	מתגדל	עד	שבועט	ח״ו	בתפילין	ש״ר,	
אז	אדרבא	מצד	שפע	המעשה	נתהפך	לרועץ	ונתקלקל	יותר,	שמשתמש	בכחותיו	הרמים	לנאצה	

יהוין	 “טוטפתך	 ָעֶליָך,	 ֲחבֹוׁש	 ְּפֵאְרָך	 התפילין:	 הם	 זו,	 ‘ְּפֵאר’	 שעטרת	 פירשו	 חכמים	
עלך”101.	וכן	מסתבר.	אם	כובע	בד	יש	בו	תפארת	לאדם102,	תפילין	שבהם	קורא	האדם	
שם	שמים	על	עצמו,	על	אחת	כמה	וכמה.	חכמים	קראו	על	התפילין	את	הכתוב:	ְוָראּו	

ָּכל	ַעֵּמי	ָהָאֶרץ	ִּכי	ֵׁשם	ה’	ִנְקָרא	ָעֶליָך	ְוָיְראּו	ִמֶּמָּך103.	

“התפילין	הם	עז	לישראל,	פארנו	החבוש	עלינו,	הודנו	והדרנו,	התפארת	האלהית	
ביסוד	חייה	הכלליים,	חודרת	 ישראל,	במהות	נשמתה,	 נתגלתה	בכנסת	 אשר	
ויחיד	מיחידיה.	האופי	המקודש	המיוחד,	של	אומה	 יחיד	 כל	 היא	בכל	נשמת	
קדושה	ונפלאה	זו,	אין	לו	ערך	ודוגמא	בכל	מהות	חיים	ונפשיות	של	כל	האדם	
הפנימי	של	הנשמה,	במהותו	העצמית	של	מזג	 פני	האדמה.	התוכן	 על	 אשר	
החיים,	משונה	ונפלא	הוא	בבני	עם	קדוש	זה	בפליאת	עולם	של	קדושה	אלהית	
החבוי	בסתר	 הפאר	 במעמקי	 הוא	 וגנוז	 טמון	 ופארה	 הודה	 שעיקר	 עליונה,	
של	 יפי	הצדק	 בכל	 וזוהרים	 בוקעים	 ממנו	 אורים	 הרוחנית,וזהרורי	 מהותיותו	
שאין	 אלהים	זה,	 עם	 נורא,	 עם	 קדוש,	 גוי	 של	 הקדושות,	 והתכונות	 המדות	

דוגמא	לגדולת	תפארתו	בכל	העמים	תחת	כל	השמים.	

הנפשית	ובערכה	 המדותית	 בתכונתה	 הזאת,	 האלהית	 הטבעיות	 של	 והפאר	
הדרת	 תפילין,	 מצות	 ע”י	 קדשו	 בהוד	 מתבלט	 הוא	 הרוחני,	 השכלי	
הויתנו,	 במעמקי	 החבויה	 העצמית,	 קדושתנו	 משגב	 תפארתנו	והבלטת	
שהםיוצאים	אל	היפעה	האורית	ע”י	קדושת	המצוה	הנאדרה	בעז	קדשה,	בתוכן	
יד,	 של	 לתפילה	 אשר	 הקודש	 בהופעת	 והמזגית	 בתכונה	המדותית	 	: הכפול	
ובתכונה	השכלית	הדעית,	המוארה	באור	ההקשבה	האלהית	הנפלאה,	בקדושת	
פאר	התפילה	של	ראש,	שהן	מתאחדות	שתיהן	יחד	להיות	לאות	קודש	קדשים,	
למלאות	אור	פאר	והדר	נצח	אל	כל	מהות	החיים	המיוחדים,	אשר	לכל	אחד	
ואחד	מבניה	המסולאים	של	אומה	קדושה	ונפלאה	זו,	עם	נורא,	שאור	אלהים	

והבל	נמרץ	ח״ו,	א״כ	נעשה	אפר	מפאר,	ובשיוחזר	הפאר	יהיה	תשובה	מאהבה,	כי	״ובחסד	עולם	
רחמתיך׳	)נ"ד(.	הזדונות	נעשו	לו	בזכיות״	)יומא	פ"ו(	א״כ	מאפר	יהיה	פאר	ודאי".

	יחזקאל	כ"ד	יז.	תרגום	יהונתן. 	101
	פאר	הוא	גם	הכובע,	פארי	המגבעות	-		תפארת	המגבעות	-	המגבעות	המפוארות	)רש"י	שמות	 	102
ּוְלִתְפָאֶרת	 ְלָכבֹוד	 ּוִמְגָּבעֹות	ַּתֲעֶׂשה	ָלֶהם	 ַאְבֵנִטים	 ְוָעִׂשיָת	ָלֶהם	 ֻכֳּתֹנת	 ַאֲהֹרן	ַּתֲעֶׂשה	 ְוִלְבֵני	 ל"ט	כח(.	

)שם	מ(.
אסור	 אבל	 א(.	 נ"ז	 )ברכות	 שבראש	 תפילין	 אלו	 אומר,	 הגדול	 אליעזר	 רבי	 ותניא:	 י.	 כ"ח	 דברים	 	 	103
י"א(	כתב	גם	על	ט'	באב:	 אפוא	בהנחת	תפילין	ביום	הראשון	של	האבלות.	הרמב"ם	)תעניות	ה'	
המצות	 בספר	 וכן	 מיימוניות:	 ובהגהות	 בראש".	 תפילין	 בו	 להניח	 שלא	 נוהגין	 החכמים	 "ומקצת	
שאסור	מפני	שנקרא	פאר.	וכן	מהר"ם	כתב	בהלכות	שמחות	שלו,	אמנם	ראיתיו	מניח	תפילין	מן	
המנחה	ולמעלה.	ובצפנת	פענח	)הלכות	תפילין	ד'	י"ג(	הבדיל	בין	שני	עניינים	באיסור:	"הטעם	של	
פאר	הוי	איסור,	והטעם	של	מצטער	הוה	פטור".	כלומר,	השאלה	היא	אם	זה	דין	באבלות,	שלא	ראוי	
לאבל	להסיח	דעתו	ממנה	ולהתעטר	בתפילין,	או	דין	בתפילין,	שהם	פאר	ואסור	להניחם	על	אדם	

שמעולל	בעפר	ודיכאון.
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אמת	הוא	משוש	חייו,	גאותו	וישעו	עדי	עולמי	עד”104.	

הכתוב	מדבר	על	הגאולה	ונחמת	אבלי	ציון,	אבל	ממנו	נלמד	על	מנהגי	אבלות	החורבן:	
אפר105,	איסור	סיכה	בשמן106	ועטיפת	הראש107.	מקומם	המרכזי	של	ירושלים	והמקדש	
קבוצות	של	 היו	 בני	האדם.	 כל	 אצל	 שווים	 אינם	 חורבנם	 על	 והאבלות	 בחיי	האדם,	
‘אבלי	ציון’,	שהחורבן	היה	עובדת	היסוד	של	חייהם,	והם	נשארו	בלא	כלום.	אך	הציבור	
כולו	חי	חיי	שגרה	כאילו	לא	אירע	דבר.	מנהגי	האבלות	שמנו	חכמים	נמצאים	באמצע	
בין	שתי	הגישות	המקוטבות	הללו	והם	קובעים	את	העקרונות	הבאים:	א.	חיים	ללא	
צריכים	 החיים	 ב.	 ביותר.	 להכרחי	 לצמצמם	 ויש	 משמעות,	 חסרי	 השכינה	 השראת	
ישנה’,	 ‘אבלות	 הוא	 החורבן	 ג.	 שיזכירו	שאינם	מושלמים.	 וסימן	 בסמל	 די	 להימשך,	
אבל	יש	להותיר	בחיינו	מנהגי	אבלות	ממש,	כפי	שנהגו	בימי	‘בין	המצרים’,	ובשעות	

מיוחדות:

ת”ר	כשחרב	הבית	בשניה	רבו	פרושין	בישראל	שלא	לאכול	בשר	ושלא	לשתות	
יין.	נטפל	להן	ר’	יהושע,	אמר	להן:	בני	מפני	מה	אי	אתם	אוכלין	בשר	ואין	אתם	
שותין	יין?	אמרו	לו:	נאכל	בשר	שממנו	מקריבין	על	גבי	מזבח	ועכשיו	בטל?	
נשתה	יין	שמנסכין	על	גבי	המזבח	ועכשיו	בטל?	אמר	להם:	א”כ	לחם	לא	נאכל	
בכורים?	 בטלו	 שכבר	 נאכל	 לא	 פירות	 בפירות.	 אפשר	 מנחות.	 בטלו	 שכבר	
אפשר	בפירות	אחרים.	מים	לא	נשתה	שכבר	בטל	ניסוך	המים?	שתקו.	אמר	
נגזרה	 שכבר	 אפשר.	 אי	 עיקר	 כל	 להתאבל	 שלא	 לכם.	 ואומר	 בואו	 בני,	 להן:	
גזרה,	ולהתאבל	יותר	מדאי	אי	אפשר	שאין	גוזרין	גזירה	על	הצבור	אא”כ	רוב	
צבור	יכולין	לעמוד	בה,	דכתיב:	במארה	אתם	נארים	ואותי	אתם	קובעים	הגוי	
כולו.	אלא	כך	אמרו	חכמים:	סד	אדם	את	ביתו	בסיד	ומשייר	בו	דבר	מועט...	
תכשיטיה	 כל	 אשה	 עושה	 מועט...	 דבר	 ומשייר	 סעודה	 צרכי	 כל	 אדם	 עושה	
ומשיירת	דבר	מועט...	שנאמר:	ִאם	ֶאְׁשָּכֵחְך	ְירּוָׁשָלִם	ִּתְׁשַּכח	ְיִמיִני.	ִּתְדַּבק	ְלׁשֹוִני	
ם	ַעל	ֹראׁש	ִׂשְמָחִתי108.	מאי	ַעל	 ֶאְזְּכֵרִכי	ִאם	ֹלא	ַאֲעֶלה	ֶאת	ְירּוָׁשלִַ ְלִחִּכי	ִאם	ֹלא	
ִׂשְמָחִתי?	אמר	רב	יצחק:	זה	אפר	מקלה	שבראש	חתנים.	א”ל	רב	פפא	 ֹראׁש	
לאביי:	היכא	מנח	לה?	במקום	תפילין.	שנאמר:	ָלׂשּום	ַלֲאֵבֵלי	ִצּיֹון	ָלֵתת	ָלֶהם	

	עולת	ראיה	א':	כב. 	104
ָמְיָמה	)ב'	יב(. 	כמו	שנהגו	רעי	איוב:	ַוִּיְׂשאּו	קֹוָלם	ַוִּיְבּכּו	ַוִּיְקְרעּו	ִאיׁש	ְמִעלֹו	ַוִּיְזְרקּו	ָעָפר	ַעל	ָראֵׁשיֶהם	ַהּׁשָ 	105

106		שמואל-ב	י"ד	ב:	ִהְתַאְּבִלי	ָנא	ְוִלְבִׁשי	ָנא	ִבְגֵדי	ֵאֶבל	ְוַאל	ָּתסּוִכי	ֶׁשֶמן.
	יורה	דעה	שפ"ו	ב.	וכמו	במצורע,	'על	שפם	יעטה'. 	107

108		תהילים	קל"ז	ה-ו.

ְּפֵאר	ַּתַחת	ֵאֶפר109.	כדכתיב110:	ֵהָאֵנק	ֹּדם,	ֵמִתים	ֵאֶבל	ֹלא	ַתֲעֶׂשה,	ְּפֵאְרָך	ֲחבֹוׁש	
ָעֶליָך111.	

מנהגי	האבלות	לזכר	חורבן	המקדש,	פונים	אל	העבר,	ומזכירים	לנו	להצטער	על	החוסר	
בתחושה	 לחיות	 גם	 האדם	 צריך	 כן	 ועל	 העתיד,	 אל	 פנה	 זכאי	 בן	 יוחנן	 רבן	 והאבדן.	
ש’מהרה	יבנה	המקדש’,	במתח	משיחי.	יש	לשמר	את	זכרן	של	המצוות	שנהגו	במקדש	

כאילו	הבית	קיים,	כדי	שידעו	לקיימן	כאשר	יחזור	וייבנה.

“ומנלן	דעבדינן	זכר	למקדש?	דאמר	קרא	‘כי	אעלה	ארוכה	לך	וממכותיך	ארפאך	
נאום	ה’	כי	נדחה	קראו	לך	ציון	היא	דורש	אין	לה112,	מכלל	דבעיא	דרישה”113.	

“ובהערת	בני	אדם	והתעוררותם	אל	אהבת	המקום	ההוא	הקדוש,	ונחץ	העניין	
עת	 כי	 ציון	 תרחם	 תקום	 ‘אתם	 שנאמר:	 כמו	 רב.	 וגמול	 גדול	 שכר	 המיוחל,	

	רשב"ם:		מכלל	שהיו	רגילין	ליתן	אפר	במקום	פאר	דהיינו	תפילין.	חבש	פאר	דרוש	ו':	"עוטר	ישראל	 	109
בתפארה״.	מהו	״עטרת״	ומהו	״תפארת״,	שנאמר	)ס"ב(	"והיית	עטרת	תפארת	ביד	ה'״.	וי״ל	שבכל	
שני	דברים	שמצטרפים	יחד,	יש	שני	אופני	צרוף:	לפעמים	יש	דבר	שצריך	לו	כה	גדול,	ואין	כח	אחד	
מספיק,	מפני	שהוא	עושה	רק	המחצה	מהצריך	או	פחות,	מצרפין	לזה	כח	אחר,	כמו	משא	שאין	אחד	
יכול	להרימו	מפני	כובדו,	מצרף	אחר	עמו,	נמצא	שזה	מין	הכח	היה	מצוי	גם	באחד	לבדו,	אלא	מפני	
שלא	היה	מםפיק	לתכליתו	הוצרך	לצרף	אליו	משנהו.	ולפעמים,	מין	הכח	הנולד	מחבור	השנים,	לא	
נמצא	כלל	באחד	לבדו,	כמו	טחינת	הקמח	עיי	ב׳	אבני	הריחים,	דלא	שייך	כלל	לומר	שבאחד	מהם	

היה	חצי	כח	הטחינה.

עטרה	הוא	לשון	הקפה	כמו	)שמואל	א	כ"ד(	״עוטרים	אל	דוד״,	והוא	מיוחס	להוד	הנזר	המקיף	את	 	
האדם,	ומוסיף	מצד	שכפל	נוי	על	נויו	הקדום,	מצד	הכפל,	אבל	תפארת	הוא	פאר	עצמותי	הנולד	

בהדבר	המפואר.

תפלין	הם	בעצמם	יש	בהם	קדושה	רבה	ואור	גדול	ודאי,	ונפש	האלהית	שבישראל	ג״כ	גדול	אורה	 	
לאין	תכלית,	ומה	שהקב״ה	עטר	אותנו	בתפילין,	היה	די	טובה	אם	היו	המתנות	נכפלות	מצד	כפלם,	
שקדושת	הנפש	ורוממות	מעלתה	היא	מתנה	ממנו	ית׳	כמשאה״כ	ע״ז	)שיר	השירים	ז'(	״בת	נדיב״,	
והתפלין	הם	ג״כ	מתנת	טובה,	אבל	השי״ת	תוכן	רוח	ונפש	ונשמת	האיש	הישראלי,	שיהיה	מקביל	
כלכך	לקדושת	התפילין,	עד	שבהתקבצם	יחד	יאיר	אור	הדש	נאה	והדור	ופועל	גדולות,	מה	שלא	

ניתן	כלל	בכח	אחד	מהם	לבדו.

נוספת	 והיא	 ומקפת,	שגדול	תפארתה	מצד	עצמה,	 עוטרת	 אותנו	בעטרת	 ישראל״	שעטר	 ״עוטר	 	
על	הוד	נפשותינו,	שעטר	אותנו	גם	בהן.	אבל	"בתפארה",	הוא	עוד	פאר	חדש	נולד	מקבוץ	שניהם	
יחד,	מה	שאין	בכח	כל	א׳	לבדו	כלל,	וזהו	ש״פאר"	היפך	מאפר,	ד״אפר	לאו	בר	גיבול		הוא״	)שבת	
י"ח(,	ואינו	מתדבק	בו	אחד	לחברו	כלל,	ולעומת	זה,	פאר	משתלם	לענין	אחד	לגמרי,	לפי	זה	נמצא	

שהתפילין	עצמם	מתעלים,	מצד	קדושת	ישראל,	והקדושה	הזאת	שורה	על	הנשמה.
	יחזקאל	כ"ד	יז. 	110

	בבא	בתרא	ס'	ב. 	111
	ירמיה	ל'	יז.	וכן	להלן:	ְוָלְך	ִיָּקֵרא	ְדרּוָׁשה	ִעיר	ֹלא	ֶנֱעָזָבה	)ס"ב	יב(. 	112

בית	 משחרב	 אחד,	 יום	 ובמדינה	 שבעה	 במקדש	 ניטל	 הלולב	 היה	 בראשונה	 א:	 ל'	 השנה	 ראש	 	 	113
המקדש	התקין	רבן	יוחנן	בן	זכאי	שיהא	לולב	ניטל	במדינה	שבעה	זכר	למקדש.
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לחננה	כי	בא	מועד,	כי	רצו	עבדיך	את	אבניה	ואת	עפרה	יחוננו’114.	רצונו	לומר,	
כי	ירושלים	אומנם	תיבנה	כשיכספו	לה		בני	ישראל	תכלית	הכוסף,	עד	שיחוננו	

אבניה	ועפרה”115.	

תלמידי	החכמים	אמורים	להרגיש	עמוק	בתוך	ליבם	את	החורבן	והסתלקות	השכינה,	
ירושלים,	להצטער	בצער	 על	 ללוותם	תדיר.	עליהם	להתאבל	 ותחושת	הצער	צריכה	

השכינה,	ולהתפלל	על	בניינה116:

“כל	חכם	מישראל	שיש	בו	דבר	תורה	לאמיתו,	ומתאנח	על	כבודו	של	הקב”ה,	
בית	 ולכבוד	 ירושלים,	 לכבוד	 ומיצר	 ומתאוה	 ימיו,	 כל	 ישראל	 של	 כבודן	 ועל	
המקדש,	ולישועה	שתצמח	בקרוב	ולכינוס	גלויות,	זוכה	לרוח	הקודש	בדבריו	
וכו’117.	נמצאת	למד	שזאת	היה	הכוונה	המעולה	שהיא	רחוקה	לגמרי	מכל	הנאת	
עצמו	ואינה	אלא	לכבודו	של	מקום	ולקידוש	שמו	יתברך	המתקדש	בבריותיו	
בשעה	שעושים	רצונו,	על	זה	אמרו	‘איזהו	חסיד?	המתחסד	עם	קונו’118.	...ואם	
ירושלים?	המפני	 ועל	 ומה	אני	ספון	שאתפלל	על	הגלות	 יאמר	אדם	מי	אני	
ששנינו	 כאותה	 בצידו	 תשובתו	 הישועה?	 ותצמח	 הגלויות	 יכונסו	 תפילתי	
וכבר	 העולם’119.	 נברא	 בשבילי	 יאמר	 אחד	 שכל	 כדי	 יחידי	 אדם	 נברא	 ‘לפיכך	
נחת	רוח	הוא	לפניו	יתברך	שיהיו	בניו	מבקשים	ומתפללים	כל	זאת	ואף	שלא	
תיעשה	בקשתם	מפני	שלא	הגיע	הזמן	או	מאיזה	טעם	שיהיה	הנה	הם	עשו	את	
שלהם	והקב”ה	שמח	בזה.	ועל	העדר	זה	הדבר	התרעם	הנביא	)נ”ט	טז(	‘וירא	כי	

114		תהילים	ק"ב	יד-טו.
ישראל	 ארץ	 על	 לבבו	 בכל	 להשתוקק	 איש	 כל	 "צריך	 מסעי:	 שלמה,	 תפארת	 הכוזרי.	 חתימת	 		115
וקדושתה	כמ"ש	'שאלו	שלום	ירושלים'	ציון	היא	דורש	אין	לה	–	מכלל	דבעי	דרישה.	ועניין	התשוקה	
היא	מועלת	בעצמה	על	הגאולה	העתידה	במהרה	בימינו.	והיינו,	כשישים	האדם	על	לבו	דברי	הכתוב	
של	'לא	תסוב	נחלה	ממטה	למטה',	כי	הקפידה	התורה	שלא	תסוב	נחלה	ממטה	למטה	אחר,	אע"פ	
שכולם	י"ב	שבטי	י'ה,	כולם	קדושים	ומה	חילוק	בין	זה	לזה,	אעפ"כ	הקפידה	התורה	ע"ז.	כ"ש	בזה"ז	
אשר	בעונות	הרבים	כל	ארץ	הקדושה	היא	תחת	יד	הישמעאלים,	ויבלעוה	זרים	וירשוה,	והנה	באו	
גויים	בנחלתך	טמאו	את	היכל	קדשך	שמו	את	ירושלים	לעיים,	מכל	שכן	שצריך	לקרוע	את	לבב	איש	
לצעוק	על	זה	אל	הקב"ה	לעורר	רחמים	על	הארץ	ועל	קיבוץ	גלויות	לתוכה	בשמחה	במהרה.	הנה	
התעוררות	הלזה	של	תשוקת	הארץ,	כשתהיה	באמת	מעומק	הלב	שיאדיב	באמת	בקשר	על	כבוד	
ארץ	הקדושה,	הנה	בזה	מעורר	למעלה	הרחמים	והרצון	על	הגאולה	במהרה	כמ"ש	"שאלו	שלום	

ירושלים"	על	ידי	כך	"ישליו	אוהביך".	
	טור	אורח	חיים	א':	ישכים	קודם	אור	הבוקר	לקום	להתחנן	לפני	בוראו	וטוב	למי	שמקדים	שיכוין	 	116
לשעות	שמשתנות	המשמרות	שהן	בשליש	הלילה	ולסוף	ב'	שלישי	הלילה	ולסוף	הלילה,	שבאלו	
הזמנים	הקב"ה	נזכר	לחורבן	הבית	ופיזור	ישראל	בין	העו"ג	והתפלה	שיתפלל	אדם	באותה	שעה	על	
החורבן	והפיזור	רצוייה	וקרובה	להתקבל	ויפיל	תחנתו	לפני	המקום.	א'	המרבה	וא'	הממעיט	ובלבד	

שיכוין	לבו	בתחנוניו.
	בתנא	דבי	אליהו	ד'. 	117

	זוהר,	משפטים. 	118
	סנהדרין	ל"ז. 	119

אין	איש	וישתומם	כי	אין	מפגיע’	ואמר	)ס”ג	ה(	‘ואביט	ואין	עוזר	ואשתומם	ואין	
סומך’	ואמר:	‘ציון	היא	דורש	אין	לה’120,	ופירשו	ז”ל	–	מכלל	דבעיא	דרישה”121.

נבואת	הגאולה	מצביעה	על	התפארת,	במקום	אפר	האבלות	יבוא	הפאר.	אולם	החזרה	
המשולשת:	ָלֵתת	ָלֶהם	ְּפֵאר	ַּתַחת	ֵאֶפר,	ֶׁשֶמן	ָׂשׂשֹון	ַּתַחת	ֵאֶבל,	ַמֲעֵטה	ְתִהָּלה	ַּתַחת	רּוַח	
ֵּכָהה,	מלמדת	שאין	זו	רק	הבטחה	לנחמה	וגאולה	אחרי	הצער,	אלא	הדגשת	המהפך,	
זה	תחת	זה.	אותן	אותיות	בשינוי	הסדר,	לשון	נופל	על	לשון,	יוצרות	זהות	וזיקה	ישירה	

בין	השניים,	האפר	יוליד	את	הפאר,	האבל	את	הששון. 

הדגשה	כזו	הייתה	לעיל	)נ”ה	יג(	ַּתַחת	ַהַּנֲעצּוץ	ַיֲעֶלה	ְברֹוׁש	ְוַתַחת	ַהִּסְרָּפד	ַיֲעֶלה	ֲהַדס122.	

מעין	הגנוז	בכתוב:	ָהַפְכָּת	ִמְסְּפִדי	ְלָמחֹול	ִלי	ִּפַּתְחָּת	ַׂשִּקי	ַוְּתַאְּזֵרִני	ִׂשְמָחה123.

ְוִנַחְמִּתים	 ְלָׂשׂשֹון	 ֶאְבָלם	 ְוָהַפְכִּתי	 ַיְחָּדו,	 ּוְזֵקִנים	 ּוַבֻחִרים	 ְּבָמחֹול	 ְּבתּוָלה	 ִּתְׂשַמח	 ָאז	 וכן:	
ְוִׂשַּמְחִּתים	ִמיגֹוָנם124.

תשעה	באב	נועד	לאבלות	על	החורבן,	אבל	בט’	באב	חרב	הבית	ובט’	באב	נולד	המשיח125.	
מובטחים	אנו	שאבלנו	ייהפך	לששון	ולשמחה.	ָלֵתת	ָלֶהם	ְּפֵאר	ַּתַחת	ֵאֶפר126.

שממות	 אל	 לחזור	 היא	 הבשורה	 )ד(.	 ְיקֹוֵממּו	 ִראֹׁשִנים	 ֹׁשְממֹות	 עֹוָלם	 ָחְרבֹות	 ּוָבנּו	
הראשונים	ולקומם	את	החורבות,	‘חדש	ימינו	כקדם’,	מאידך:	ְוִחְּדׁשּו	ָעֵרי	ֹחֶרב,	ֹׁשְממֹות	
ּדֹור	ָודֹור,	מבשר	שמן	השיקום	והשחזור	יצמח	דבר	חדש.	הישן	הוא	היסוד	והשורש,	בו	
מקור	הכוח,	יש	לבנות	עליו.	אך	לכל	דור	יש	שפה	אחרת,	הוא	מביע	תוכן	חדש	משלו,	

	ירמיהו	ל'	יז.		 	120
121		מסילת	ישרים	י"ט.

	ראה	לעיל	נ"ה:	'כי	לא	מחשבותי	מחשבותיכם'.	 	122
	תהילים	ל'	יב. 	123
	ירמיה	ל"א	יב. 	124

	נצח	ישראל	נ"ה:	ההפסד	אשר	הגיע	לבית	המקדש	היה	סבת	הוייתו,	כי	לא	היה	חורבן	בית	המקדש	 	125
שביום	 בנינו,	 אחריו	 נמשך	 שהיה	 רק	 לעצמו,	 	- שני	 המקדש	 בית	 חורבן	 היה	 לא	 גם	 	- ראשון	
שחרב	הבית	נולד	המשיח,	כמו	שהתבאר	למעלה.	ולכך	בזמן	דאיכא	שלום	יהיו	אלו	הימים	לששון	
ולשמחה,	כי	ההפסד	שהגיע	אל	הבית	הוא	היה	סבה	אל	הוייתו.	וכאשר	נבנה	הבית,	ראוי	שיהיה	

מועד	-	הזמן	אשר	הוא	סבה	לחורבן	שלו.
נפסק	שאפשר	להקל	לאחר	חצות.	אנחנו	 ניתן	מקום	הלכתי	בתשעה	באב,	כאשר	 126		למהפך	הזה	
איננו	מניחים	תפילין	בט'	באב	בבוקר,	ומניחים	אחר	הצהריים.	יש	שכתבו	זאת	גם	על	רחצה	שהיא	
מעינויי	הצום.	כל	בו	הל׳	תשעה	באב	והובא	בב"י	ובברכ״י	סי׳	תקנ״ד:	"ומי	שמיקל	לרחוץ	מן	המנחה	
ולמעלה	במפה	או	בשום	מקום	עובר	על	דברי	חכמים.	אך	מנהג	קדום	שהנשים	רוחצות	מן	המנחה	
ולטובה	נתכוונו	ועשו	סמך	לדבר,	 זה,	 ז״ל	הנהיגו	 והזקנים	הראשונים	 ולמעלה	ביום	תשעה	באב.	
על	מה	שאמרו	באגדה	כי	המשיח	נולד	ביום	תשעה	באב.	וכמו	שעשינו	זכר	לחורבן	ולאבילות,	כן	
צריך	לעשות	זכר	לגואל	ולמנחם	כדי	שלא	יתיאשו	מן	הגאולה.	וזה	האות	רק	לנשים	וכיוצא	בהן	
ובטוחים	בנחמות	הכתובים	שנויות	ומשולשות	בספרי	 כולנו	מאמינים	 שהן	חלושי	כח,	אבל	אנו	

הנביאים,	אך	הנשים	שאינן	יודעות	ספר	צריכין	חיזוק".	
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פרק	ס"א ו.	קומי	אורי

משהו	שלא	היה	לפני	כן,	‘הישן	יתחדש	והחדש	יתקדש’127.

ר	ֲעָנִוים	ְׁשָלַחִני	.	3 ְלַבּׂשֵ
מידת	ה’ענוה’	מביאה	לנבואה:	

רּוַח	 כתיב:	 שכן	 הקודש.	 לרוח	 זוכה	 אדם	 הענוה	 שבזכות	 מלא	 מקרא	 “מצינו	
ר	ֲעָנִוים	ְׁשָלַחִני"128.	 ֲאֹדָני	ה’	ָעָלי,	ַיַען	ָמַׁשח	ה’	ֹאִתי,	ְלַבּׂשֵ

ייחס	את	הענווה	לישעיהו,	אלא	לישראל,	 מידת	ה’ענוה’	מביאה	לגאולה.	הכתוב	לא	
הנגאלים	בזכות	ענוותנותם:	

“בני	הגלות	הם	ענוים	ונשברי	לב	כי	סובלים	הגלות	לשם	ה’,	ואלו	רצו	להפרם	
מיחודו	ומתורתו	היו	כאחד	מהעמים	אשר	הם	ברשותם”129.	

הם	נגאלים	אפוא	לא	בגלל	זכויותיהם	הגדולות,	אלא	בגלל	ליבם	השבור.	הם	ִנְׁשְּבֵרי-
של	 ביטוי	 זה	 חסרונותיהם,	 את	 יודעים	 הם	 כי	 אלא	 הגלות,	 צרות	 מחמת	 רק	 לא	 ֵלב	
תשובה.	ובעיני	שמים	‘אין	דבר	שלם	מלב	שבור’.	ככתוב:	ָקרֹוב	ה’	ְלִנְׁשְּבֵרי	ֵלב	ְוֶאת	ַּדְּכֵאי	

רּוַח	יֹוִׁשיַע130.

יען	משח	ה’	אותי	לבשר	 לוי:	ענוה	גדולה	מכולן,	שנאמר:	 יהושע	בן	 ר’	 “אמר	
ענוים.	צדיקים	ישראל,	טהורים131,	חסידים,	לא	נאמר,	אלא	ענוים,	הא	למדת	

שענוה	גדולה	מכולן”132.	

הפנימי	 המעגל	 מן	 להשתחרר	 חסרונותיו,	 את	 להבין	 האדם	 את	 מביאה	 הענווה	
האגואיסטי	שלו	וקטנותו	האישית.	וכך	נפתחים	לפניו	אופקים	חדשים,	והוא	מסוגל	

להשתלב	בתהליכים	הגדולים	ממנו.	באמצעותה	זוכה	העם	לגאולה:	

“שנו	רבותינו,	בשעה	שמלך	המשיח	נגלה	בא	ועומד	על	הגג	של	בית	המקדש,	
והוא	משמיע	להם	לישראל,	ואומר	להם:	ענוים,	הגיע	זמן	גאולתכם”133.

ִלְקֹרא	 לרשעים.	 והעונש	 לצדיקים	 המיועדים	 והגמול	 השחרור	 יבואו	 הגאולה	 בכנפי	
ְלַנֵחם	 ֵלאֹלֵהינּו,	 ָנָקם	 ְויֹום	 ַלה’,	 ָרצֹון	 ְׁשַנת	 ִלְקֹרא	 ְּפַקח-קֹוַח,	 ְוַלֲאסּוִרים	 ְּדרֹור,	 ִלְׁשבּוִים	

	אגרות	הראי"ה	ח"א	קס"ד. 	127
	רבנו	בחיי	במדבר	י"א	כה:	'וישארו	שני	אנשים	במחנה',	כי	היו	מתביישין	מן	האחרים,	ובזכות	מדת	 	128
הענוה	שהיתה	בהם	זכו	לרוח	הקודש,	ועל	זה	אמר	ולא	יצאו	האהלה	ויתנבאו	במחנה	יבאר	כי	בזכות	

ענותנותם	שלא	יצאו	האהלה	זכו	שיתנבאו	במחנה	עצמו".
	רד"ק. 	129

130		תהילים	ל"ד	יט.	אבן	עזרא,	הם	ששבו	מדרכם	הרעה.
131		מסכת	כלה	פרק	שני.

	עבודה	זרה	כ'	ב. 	132
	פסיקתא	רבתי	ל"ו. 	133

ָּכל	ֲאֵבִלים	)ב(.	לקרא	שנת	רצון	לה’	–	‘הוא	מדת	הרחמים,	בה	ירצה	את	עמו	וישלם	
שכרם,	על	שנות	הקצף	בגלות’134,	יום	נקם	לאלהינו,	היא	מדת	הדין	לנקום	ברשעים.	
שנה,	 תמשך	 הישועה	 ִּבְרצֹונֹו135.	 ַחִּיים	 ְּבַאּפֹו,	 ֶרַגע	 ִּכי	 ביניהם,	 פרופורציה	 שאין	 אלא	

הנקם	יום	אחד136.	

הכתוב	מחבר:	ְׁשַנת-ָרצֹון	ַלה’,	ִלְקֹרא	ִלְׁשבּוִים	ְּדרֹור,	יחד:	ְׁשַנת	ַהְּדרֹור137,	שהוא	היובל138,	
ולהלן139:	“ּוְׁשַנת	ְּגאּוַלי	ָּבאה”	)ס”ג	ד(.	היובל	הוא	אירוע	מהפכני	מכונן,	עוקר	את	הסדר	
הישן	ופותח	דף	חדש.	שנה	היא	מילה	כפולת	משמעות,	היא	מבטאת	את	החזרה	על	
יכולה	 הקודם,	את	השינון,	אבל	יש	בה	גם	מן	השינוי	–	לשנות	ולחדש.	שנה	חדשה	
לדרוך	במקום,	לחזור	על	המסלול	של	השנה	שעברה,	אך	היא	יכולה	להתרומם	על	גבי	

הבסיס	שנוצר	בעבר,	להתפתח	במעגל	ספיראלי,	ולחדשו	ברמה	גבוהה	יותר.	

תורה	ועבודה.	4

ֵריֶכם ְוכְֹרֵמיֶכם: )ה( ְוָעְמדּו ָזִרים ְוָרעּו צֹאְנֶכם ּוְבֵני ֵנָכר ִאּכָ

וישחררו	אותם	לעניינים	 זרים	יעבדו	בשדות	ישראל	 בתמונת	העתיד	מופיע	אידיאל,	
אחרים.	האם	אכן	המצב	הראוי	הוא	שמלאכת	ישראל	תיעשה	בידי	אחרים,	או	שהם	

מצווים	לעבוד	את	האדמה,	להפריחה	ולהצמיח	את	פירותיה?

ישעיהו	משנה	שינוי	גדול	מסדר	החיים	הנורמלי	שמציגה	התורה,	ויוצר	מתח	בין	תורה	
לעבודה,	ובעקבותיו	מתגבשות	שתי	גישות	של	התנאים:	

בן	 רבי	שמעון	 ישמעאל.	 רבי	 דברי	 דרך	ארץ,	 בהן	מנהג	 דגנך’,	הנהג	 “‘ואספת	
יוחי	אומר:	אפשר	אדם	חורש	בשעת	חרישה,	וזורע	בשעת	זריעה,	וקוצר	בשעת	
אלא	 עליה?	 תהא	 מה	 תורה	 הרוח,	 בשעת	 וזורה	 דישה,	 בשעת	 ודש	 קצירה,	
בזמן	שישראל	עושין	רצונו	של	מקום,	מלאכתן	נעשית	על	ידי	אחרים,	שנאמר:	
מקום,	 של	 רצונו	 עושין	 ישראל	 שאין	 ובזמן	 וגו’’,	 צאנכם	 ורעו	 זרים	 ‘ועמדו	

134		שנאמר:	כי	בקצפי	הכיתיך.	רד"ק.
	תהילים	ל'	ו. 	135

ָקֹטן	 ְּבֶרַגע	 ז(:	 )נ"ד	 גם	להלן	 ד(.	 )ס"ג	 ָּבָאה	 ְּגאּוַלי	 ּוְׁשַנת	 ְּבִלִּבי	 ָנָקם	 יֹום	 ִּכי	 וכן	לקמן	בסדר	הפוך:	 	 	136
ֲעַזְבִּתיְך	ּוְבַרֲחִמים	ְּגֹדִלים	ֲאַקְּבֵצְך.	כאן	הנקם	אינו	כלפי	ישראל	פנימה,	אלא	באומות	הרשעות,	ואף	
על	פי	כן	יהיה	יום	אחד.	ההבדל	הוא	שהנקם	הוא	עונש,	הוא	חד-פעמי	ומסתיים,	בעוד	הגאולה	היא	

חיים,	ולכן	היא	נמשכת	ללא	גבול.
	יחזקאל	מ"ו	יז. 	137

ים	ָׁשָנה	ּוְקָראֶתם	ְּדרֹור	ָּבָאֶרץ	ְלָכל	יְׁשֶביָה	יֹוֵבל	ִהוא	ִּתְהֶיה	 	ויקרא	כ"ה	י:	ְוִקַּדְׁשֶּתם	ֵאת	ְׁשַנת	ַהֲחִמּׁשִ 	138
ָלֶכם	ְוַׁשְבֶּתם	ִאיׁש	ֶאל	ֲאֻחָּזתֹו	ְוִאיׁש	ֶאל	ִמְׁשַּפְחּתֹו	ָּתֻׁשבּו.	ובזוהר	ח"א	צ"ה	ב:	דהא	כל	חירו	מיובלא	קא	

אתי.
139		הפרקים	הבאים	הם	ההפטרה	האחרונה	של	השנה,	ופתיח	לקראת	השנה	החדשה.
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מלאכתן	נעשית	על	ידי	עצמן,	שנאמר:	‘ואספת	דגנך’.	

הוא	 המעשה	 עולם	 תמיד,	 תורה	 ללמוד	 הוא	 שהאידיאל	 סובר	 יוחאי	 בן	 שמעון	 רבי	
והנפש	 הגוף	 כוחות	 שכל	 סובר	 ישמעאל	 ור’	 ברירה.	 בלית	 לו	 להיכנע	 שעלינו	 אילוץ	
מתחברים	יחד,	ויפה	תלמוד	תורה	עם	דרך	ארץ,	צריך	לעבוד	ולהתפרנס	כדרוש,	ואז	כל	

תחומי	החיים	יתחברו	אל	התורה	ויזכו	למשמעות140.	

אפשר	ליישב	את	שתי	הגישות	הקוטביות.	

א.	הבדל	גיאוגרפי.	בשעת	הגלות	שוהה	העם	בחוץ	לארץ	על	אדמה	טמאה.	כל	ערכי	
הזאת.	 התורה	 רק	 שיור	 ואין	 ולקיומה,	 לתורה	 סותרים	 ותחושותיה	 	 העמים	 ארץ	
דרך	של	התעלות	 הינה	 ישראל	היא	אדמה	קדושה,	אפילו	עבודת	האדמה	 אבל	ארץ	

לכתחילה,	מצווה	ולא	עבודה	גרידא:

ורוב	ישראל	שרויים,	 ד’ואספת	דגנך’,	אלא	בא״י	 “ר׳	ישמעאל	לא	אמר	מקרא	
והעבודה	בקרקע	גופה	מצוה	היא,	משום	ישוב	א״י	להוציא	פירותיה	היקרים,	
גורן	השעורים	בלילה	משום	 זורה	 ובועז	 וגו׳.	 וע״כ	צותה	התורה	ואספה	דגנך	
מצוה.	וכאילו	תאמר:	לא	אניח	תפלין	מפני	שאני	עוסק	בתורה,	ה״נ	לא	יאמר	
לא	אאסוף	דגני	מפני	עסק	התורה	)ואפשר	אפילו	שאר	אומניות	שיש	בהם	ישוב	
העולם,	הכל	בכלל	מצוה(.	אבל	בארצות	אחרות,	כל	שמרבה	בישוב	העולם	הוא	

ממעט	בעבודת	ה׳,	מודה	ר׳	ישמעאל	לרשב״י141.	

ב.	התפתחות	היסטורית.	הדרך	הראויה	לאדם	לפני	החטא	היא	שמלאכתו	נעשית	בידי	
)ה(.	אבל	אחרי	שחטא	 ְוֹכְרֵמיֶכם	 ִאָּכֵריֶכם	 ֵנָכר	 ּוְבֵני	 ֹצאְנֶכם	 ְוָרעּו	 ָזִרים	 ְוָעְמדּו	 אחרים:	
אדם	הראשון,	ואחרי	שעם	ישראל	חטא	בעגל,	נאלץ	האדם	לרדת	אל	המציאות	ולעבוד.	
בשעת	מתן	תורה	בסיני	חזר	עם	ישראל	למצב	האידיאלי,	אלא	שבא	חטא	העגל	ושוב	
הוא	נפל	מדרגתו.	יחידים	חריגים	ממשיכים	לחיות	כך	גם	היום.	העם	כולו	יחזור	אליה	

ור'	ישמעאל	 גוים'.	אלא	שקיימת	סתירה	בין	דברי	ר'	שמעון	 'וינקת	חלב	 'קומי	אורי',	 	ראה	לעיל	 	140
בברכות,	לדבריהם	במנחות	צ"ט	ב	)ראה	ברכי	יוסף,	החיד"א,	יו"ד	סי'	רמו(.	שם	אמר	רבי	יוחנן	משום	
ר"ש	בן	יוחי:	אפי'	לא	קרא	אדם	אלא	קרית	שמע	שחרית	וערבית	-	קיים	לא	ימוש,	ודבר	זה	אסור	
לאומרו	בפני	עמי	הארץ.	ודווקא	ר'	ישמעאל	עונה	לבן	דמה	בן	אחותו	ששאל:	כגון	אני	שלמדתי	כל	
התורה	כולה,	מהו	ללמוד	חכמת	יונית?	קרא	עליו	המקרא	הזה:	לא	ימוש	ספר	התורה	הזה	מפיך	
והגית	בו	יומם	ולילה,	צא	ובדוק	שעה	שאינה	לא	מן	היום	ולא	מן	הלילה	ולמוד	בה	חכמת	יונית.	
הצלבת	הדעות	מנוגדת	לשכל	הישר,	אך	אולי	ניתן	להסביר	זאת	כך.	דווקא	משום	הטוטאליות	של	
לימוד	התורה	לדעת	ר'	שמעון,	הוא	אינו	יכול	להיות	כפוי	אלא	לבוא	מתוך	בחירה.	וכמו	שמפורש	
ויכולה	 צריכה	 כה	מוחלטת	 ונשמע'.	התמסרות	 'נעשה	 ישראל	מרצונם	 סיני,	שאמרו	 הר	 במעמד	
לבוא	רק	מרצון	חופשי,	ורק	כך	היא	ממצה	את	מלוא	משמעותה.	)כעין	זה	הסביר	המלבי"ם	מדוע	
אישה	אינה	מצווה	בפריה	ורביה.	דווקא	משום	הטוטאליות	ומסירות	הגוף	והנפש	של	האימהות	אי	
אפשר	לצוות	עליה	ולחייב,	והיא	צריכה	לבוא	מרצון(.	רבי	ישמעאל	שצמצם	את	הלימוד	למסגרת	

צרה	הופך	זאת	לחובה.	
	חידושי	החתם-סופר	לולב	הגזול	ל"ו. 	141

בשנת	השמיטה.	עובדי	ה’	עומדים	על	הציר	שבין	המציאות	המעשית	היומיומית,	לבין	
האידיאל	אליו	הם	חותרים,	וכל	אחד	יזכה	להתקרב	בהתאם	לדרגתו	ובשעת	הכושר,	

כמו	בזמן	השמיטה	או	במצבים	דומים142.

ׂשֵנא	ָגֵזל	ְּבעֹוָלה	.	5

ּתֹאֵכלּו  ּגֹוִים  ֵחיל  ָלֶכם  ֵיָאֵמר  ֱאלֵֹהינּו  ְרֵתי  ְמׁשָ ֵראּו  ּקָ ּתִ ְיהָֹוה  ּכֲֹהֵני  ם  ְוַאּתֶ )ו( 

ַאְרָצם  ה ָירֹּנּו ֶחְלָקם ָלֵכן ּבְ ֶנה ּוְכִלּמָ ֶכם ִמׁשְ ּתְ ׁשְ ַחת ּבָ רּו: )ז( ּתַ ְתַיּמָ ּוִבְכבֹוָדם ּתִ

ט ׂשֵנא  ּפָ י ֲאִני ְיהָֹוה אֵֹהב ִמׁשְ ְהֶיה ָלֶהם: )ח( ּכִ ְמַחת עֹוָלם ּתִ ֶנה ִייָרׁשּו ׂשִ ִמׁשְ

ֱאֶמת ּוְבִרית עֹוָלם ֶאְכרֹות ָלֶהם: ָתם ּבֶ י ְפֻעּלָ עֹוָלה ְוָנַתּתִ ָגֵזל ּבְ

אוהב	 ה’	 כי	 הללו.	 הטובות	 בהבטחות	 יזכו	 ובגללם	 ישראל	 את	 זיככו	 הגלות	 ייסורי	
משפט	ושונא	עוולה,	על	כן	ישלם	לישראל	שכר	מושלם.	ׂשֵנא	ָגֵזל	ְּבעֹוָלה143.	בכל	גזל	

יש	עוולה,	הכפלת	הדברים	בכתוב,	מדגישה	את	עומק	השפלות	המוסרית.	

חכמים	העמיקו	את	הקיטוב	ופירשו	‘ְּבעֹוָלה’,	לא	עוולה,	אלא	קרבן	עולה.	גזלת	בהמה	
כדי	להביאה	לקרבן	היא	‘מצווה	הבאה	בעבירה’,	לא	מצווה	אלא	עבירה,	ושנואה	לפני	

142	"מתן	תורה	היה	שיהיו	ישראל	'ממלכת	כהנים'	כמו	שיהיו	לעתיד	שנאמר:	'ואתם	כהני	ה'	תקראו',	
שיהיו	רק	עבדי	ה'.	דכתיב:	אני	אמרתי	אלהים	אתם,	שלא	יהיה	מלאך	המות	שולט	בהם,		מכלל	
לו	 יהיה	 ולא	 נברא	האדם	רק	לשמש	את	קונו,	 שהיה	מתוקן	הכל	כמו	שהיה	קודם	החטא,	שלא	
שום	עסק	בעולם	הזה.	ואחר	כך	באהל	מועד,	אף	שהיה	כבר	אחר	הקלקול,	מכל	מקום	היה	חלק	
ולא	נתנה	תורה	אלא	לאוכלי	מן...	אבל	טורח	קצת	 רבינו	כל	ארבעים	שנה	אכלו	את	המן,	 משה	
היה	לכל	אחד	ללקוט.	ואם	היה	משה	רבינו	ע"ה	נכנס	לארץ	ישראל	היה	נשאר	כך	לעולם.	רק	ראה	
השם	יתברך	שאין	מוכשר	עוד	לזה	והיה	חלק	יהושע,	שאז	התחיל	כל	אחד	לעבוד.	זה	פונה	לשדהו	
וזה	פונה	לכרמו,	אז	התחיל	משנה	תורה,	שהיא	התחלת	תורה	שבעל	פה	דכתיב	באר	היטב,	ולכן	
בדברות	הראשונות	כתיב	'זכור',	אתר	דלית	תמן	שכחה,	ובדברות	שניות	שנתנו	אחר	הקלקול,	כתיב	

'שמור',	שצריך	שמירה	שלא	ישכח.

וזהו	שמתמה	מה	ענין	שמיטה,	שעניינו	שיהיו	ישראל	פנוין	לעסוק	בתורה	ושיכירו	כי	לה'	הארץ.	 	
אצל	הר	סיני	שהיה	אז	על	אופן	שיהיו	ישראל	פנוין	רק	לעבודת	השם	יתברך,	ולא	היה	אז	מקום	
למצות	שמיטה,	רק	בערבות	מואב.	ולימד	כאן	על	מצוה	זו	שנאמרה	גם	כן	מסיני.	שאז	צפה	השם	

יתברך	שאם	יתקלקל	מצבם	מאשר	היו,	יהיה	להם	שמיטה	ויובל.

ועל	זה	כתבה	התורה	גבי	מצות	שמיטה	בהר	סיני.	ללמדנו	שאף	שאז	היו	ישראל	מוכשרין	להיות	 	
היה	 ואם	 צאנכם,	 ורעו	 זרים	 ועמדו	 לעתיד	 שיהיה	 כמו	 אז	 והיו	 הרע	 ומיצר	 המות	 ממלאך	 חרות	
התיקון	האמיתי	לא	היה	נצרך	כלל	לעבודה,	רק	היתה	ארץ	ישראל	מוציאה	גלוסקאות	כמו	שיהיה	
לעתיד,	ומכל	מקום	נאמר	בהר	סיני	מצות	שמיטה	שש	שנים	יעבוד	וגו',	שיוכל	להיות	שיקלקלו	עוד	

כיון	שיש	עוד	מציאות	לרע	בין	האומות	ואז	יהיו	צריכים	לעבודה	)פרי	צדיק,	בהר	ב'(.
143	כמו	באיוב	ה'	טז:	ַוְּתִהי	ַלַּדל	ִּתְקָוה	ְוֹעָלָתה	ָקְפָצה	ִּפיָה.
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המקום.	בכך	חידדו	את	המסר,	‘המטרה	אינה	מקדשת	את	האמצעים’.	מעשי	מצווה	
וקדושה	צריכים	להיות	נקיים	וטהורים	מכל	שמץ	של	עוולה:	

אמר	רבי	יוחנן	משום	רבי	שמעון	בן	יוחי:	מאי	דכתיב,	כי	אני	ה’	אהב	משפט	שנא	
גזל	בעולה?	משל	למלך	בשר	ודם	שהיה	עובר	על	בית	המכס.	אמר	לעבדיו:	תנו	
ממני	 להם:	 אמר	 הוא?	 שלך	 כולו	 המכס	 כל	 והלא	 לו:	 אמרו	 למוכסים.	 מכס	
ילמדו	כל	עוברי	דרכים	ולא	יבריחו	עצמן	מן	המכס.	אף	הקדוש	ברוך	הוא	אמר:	

אני	ה’	שנא	גזל	בעולה,	ממני	ילמדו	בני	ויבריחו	עצמן	מן	הגזל144.

רתימת	הגזל	לענייני	שמים	יש	בה	חילול	שם	שמים	נורא,	היא	מורה	כאילו	השכינה	
נותנת	יד	לפשע	ומעניקה	לו	לגיטימציה.

ר’	אליעזר	בן	יעקב	אומר:	הרי	שגזל	סאה	של	חטין,	טחנה,	לשה	ואפאה,	והפריש	
ממנה	חלה,	כיצד	מברך?	אין	זה	מברך,	אלא	מנאץ.	ועל	זה	נאמר:	בוצע	ברך	נאץ	

ה’145.

הגזלן	הפריש	חלה	מן	הגזל	וברך	עליה,	ברור	שבכך	לא	תיקן	את	החטא,	ולא	עוד	אלא	
שהחמירו.	כי	בעייתו	כבר	אינה	איסור	הגזל,	אלא	כפירה	בעיקר.	‘רחמנא	ליבא	בעי’,	
השכינה	רוצה	את	גילויי	הרצון	של	האדם,	כניעתו,	ועבדותו	למקום.	ואילו	הגזלן	הזה	
בקרבן	 לשכינה	 תועלת	 יש	 כאילו	 משמעות,	 הריק	 לריטואל	 ומייחס	 במעשה	 נאחז	

עצמו,	על	כן	ברכתו	אינה	ברכה	אלא	ניאוץ	ותועבה.

ידם	 ואת	אמצעיו	שעל	 ולטהר	את	מטרתו,	 לקדש	 לעולם	 צריך	 “והנה	האדם	
יקנה	אותה,	שגם	הם	יהיו	קדושים	וטהורים”146.	

א”ר	לוי	זה	שהוא	נוטל	לולב	גזול,	למה	הוא	דומה?	לאחד	שכיבד	את	השלטון	
תמחוי	אחד,	ונמצא	משלו.	אמרו:	אי	לו	לזה	שנעשה	סניגורו	קטיגורו147.		

144	סוכה	ל'	א.	וכן	בתנחומא	)בובר(,	צו	ב':	צו	את	אהרן...	זאת	תורת	העולה.	אמר	הקב"ה:	קיימו	מה	
שכתוב	למעלה	מן	הענין	ואחר	כך	"זאת	תורת	העולה"	למה?	"כי	אני	ה'	אוהב	משפט,	שונא	גזל	
בעולה"	אפילו	בעולה.	מה	כתיב	למעלה	מן	הענין?	)ויקרא	ה'	כ"ג(	"והיה	כי	יחטא	ואשם	והשיב	את	
הגזלה	אשר	גזל"	ואחר	כך:	"זאת	תורת	העולה"	–	אם	ביקשת	להקריב	קרבן,	לא	תגזול	לאדם	כלום.	
למה?	"כי	אני	ה'	אוהב	משפט	שונא	גזל	בעולה".	ואימתי	אתה	מעלה	עולה	ואני	מקבלה?	כשתנקה	
כפיך	מן	הגזל!	אמר	דוד	)תהלים	כ"ד(:	"מי	יעלה	בהר	ה'	ומי	יקום	במקום	קדשו?	נקי	כפים	ובר	

לבב...".
145	בבא	קמא	צ"ד	א.

אותו,	מחברים	את	המזון	 ומטבילים	 כרפס	 אוכלים	 ליל	הגאולה,	 בליל	הסדר,	 רנז.	 ב	 ראיה	 146	עולת	
אל	המשקה.	המזון	מסמל	את	המטרה,	כי	הוא	בונה	את	הגוף	המידלדל,	והמשקה	הוא	האמצעי	
להעברת	המזון	אל	כל	חלקי	הגוף.	סמיכת	'קדש',	'רחץ',	ל'כרפס'	מורה	על	הצורך	בקידוש	המטרה,	
ורחיצת	הידים	מציינת	את	טהרת	האמצעים.	"כי	אני	ד'	אהב	משפט	שנא	גזל	בעולה",	מטרת	העולה	
נפלאה	היא	עולה	כליל	לקב"ה,	אך	כאשר	האמצעי	הוא	גזל,	הרי	הוא	שנוא.	לא	זו	בלבד	שאין	זו	

מצווה,	אלא	שהיא	הופכת	לעבירה.
ירושלמי	סוכה	ג'	א'.	'אין	הקדוש	ברוך	הוא	חפץ	אלא	באמונה'	)נאמנות(.	מסילת	ישרים	פ'	יא.	 	147

גם	הגאולה	לא	תוכל	לבוא	אל	שלמותה	ולהאיר	את	אורה	העליון,	אלא	כאשר	יוכשרו	
האמצעים	ויהיו	נקיים	מכל	פגם	ועוול	כראוי	לה:	

“ישנם	דברים	טובים	וקדושים,	שהסיבות	המחזיקות	אותם	בעולם	הן	כעורות,	
כמו	חולשה,	שקר,	רשעות,	שלפעמים	הן	תומכות	את	יסוד	הטוב	של	בושה,	
צניעות,	אמונה	וכיו”ב.	אמנם	כמו	שטובתן	של	רשעים	רעה	היא	אצל	צדיקים,	
רעות	 היא	 מחוללת	 והטמא,	 מהרע	 והקדוש	 הטוב	 שמקבל	 הטובה	 היא	 ככה	
רבות.	ואין	אור	גאולה	יוצא	אל	הפועל,	כי	אם	על	ידי	מה	שייהרסו	כל	היסודות	
הרעים,	אפילו	אותם	שהם	מחזיקים	את	הטוב	ואת	הקודש.	ואף	על	פי	שעל	
ידי	זה,	סובל	הטוב	הקודש	והאמונה,	והם	יורדים	ונראים	כמתדלדלים,	דלדול	
זה	וירידה	זו,	עליה	והתעודדות	הם	באמת.	שאחר	הרקבון	של	היסודות	הרעים	
הללו,	יחל	מיד	לצמוח	אור	הזוהר	והקודש	על	יסודות	בריאים	של	דעה,	חכמה,	
גבורה,	תפארת,	נצח	והוד,	ובזה	תוסד	מלכות	עולמים	לאור	ד’	וטובו	באחרית	
הימים,	בחסדי	דוד	הנאמנים,	שהם	ברית	עולם,	אשר	לא	יכזבו	עדי	עד	‘ויאמר:	
אך	עמי	המה,	בנים	לא	ישקרו	ויהי	להם	למושיע,	בכל	צררתם	לו	צר,	ומלאך	

פניו	יושיעם,	באהבתו	ובחמלתו	הוא	גאלם,	וינטלם	וינשאם	כל	ימי	עולם”148.

ְונֹוַדע	ַּבּגֹוִים	ַזְרָעם	.	6

י ֵהם  ּכִ ירּום  ַיּכִ ל רֵֹאיֶהם  ּכָ ים  ָהַעּמִ תֹוְך  ּבְ ְוֶצֱאָצֵאיֶהם  ַזְרָעם  ּגֹוִים  ּבַ ְונֹוַדע  )ט( 

ַרְך ְיהָֹוה: ֶזַרע ּבֵ

קשר	ההשפעה	של	ישראל	על	האומות	יהיה	בעל	שני	פנים.	מצד	אחד,	הערצה	לישראל,	
ָּכל	 ָהַעִּמים,	 ְּבתֹוְך	 ְוֶצֱאָצֵאיֶהם	 ַזְרָעם	 ַּבּגֹוִים	 ְונֹוַדע	 רוחנית:	 והשפעה	 הרוממות	 יראת	
ֵּבַרְך	ה’	)ט(.	מאידך,	היררכיה	ברורה	וכפיפות	של	האומות	 ֶזַרע	 ִּכי	ֵהם	 ַיִּכירּום	 ֹרֵאיֶהם	
ְוֹכְרֵמיֶכם	 ִאָּכֵריֶכם	 ֵנָכר	 ּוְבֵני	 ֹצאְנֶכם	 ְוָרעּו	 ָזִרים	 ְוָעְמדּו	 ישראל:	 ישרתו	את	 אליהם,	הם	
)ה(.	גם	ֵחיל	ּגֹוִים	ֹּתאֵכלּו	ּוִבְכבֹוָדם	ִּתְתַיָּמרּו	)ו(.	ניצול	העמים	לתועלת	ישראל	מוסבר	

בכמה	אופנים:

	אורות,	אורות	התחיה,	נב.	רגשי	נקיות	וטוהר	ביחס	לגאולה	מופיעים	גם	בשירה	של	רחל	על	מצור	 	148
רּו	ְּבׂשֹוָרה.	 שומרון:	ְּבֶׁשְּכָבר	ַהָּיִמים	ָהאֹוֵיב	ַהּנֹוָרא,	ֶאת	ֹׁשְמרֹון	ֵהִביא	ְּבָמצֹור;	ַאְרָּבָעה	ְמֹצָרִעים	ָלּה	ִּבּׂשְ
ֹאֶבה	 ֹלא	 ֲאִני	 ַאְך	 ִמְּנׂשא.	 ָהָרָעב	 ְוָכֵבד	 ֻּכָּלּה,	 ָהָאֶרץ	 ָּכל	 	– ְּבָמצֹור	 ְּכֹׁשְמרֹון	 ַהְּדרֹור.	 ְּבׂשֹוַרת	 רּו	 ִּבּׂשְ ָלּה	
ר	ְוָגַאל	ַהָּטהֹור,	ְוִאם	ָידֹו	ֹלא	ִתְמָצא	ִלְגֹאל	–	ָאז	 ְּבׂשֹוַרת	ְּגֻאָּלה,	ִאם	ִמִּפי	ְמֹצָרע	ִהיא	ָתבֹוא.	ַהָּטהֹור	ְיַבּׂשֵ
ִנְבָחר	ִלי	ִלְנֹּפל	ִמְּמצּוַקת	ַהָּמצֹור,	אֹור	ְליֹום	ְּבׂשֹוָרה	ַהָּגדֹול.	אך	נראה	שהמרחק	בין	מסקנתה	למסקנת	
ואזכי	דאיתיב	 ייתי	)המשיח(	 יוסף:	 וכדברי	רב	 ייאושה.	 והוא	ישלול	לחלוטין	את	 הרב	גדול	מאד,	
בטולא	דכופיתא	דחמריה	)סנהדרין	צ"ח	ב(.	דברי	מרן	הרב	מכוונים	לגמר	הגאולה,	זו	בוודאי	צריכה	
להיות	נקייה	וטהורה.	אבל	בראשית	הדרך,	כאשר	מתחיל	הטיפול	בסיאובו	של	העולם,	אין	מנוס	

מהתייחסות	אל	הטומאה	ומשימוש	בה.	
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א.	תשלום	על	העוולות	שנעשו	לישראל.	מידת	הדין	האלוהי	צריכה	לבוא	אל	מיצויה,	
ובה	יתקדש	שם	שמים	בעולם.	כמו	שהיה	בגאולת	מצרים:	ְוַגם	ֶאת	ַהּגֹוי	ֲאֶׁשר	ַיֲעֹבדּו	
ָּדן	ָאֹנִכי	ְוַאֲחֵרי	ֵכן	ֵיְצאּו	ִּבְרֻכׁש	ָּגדֹול149,	כך	יהיה	גם	בגאולה	העתידה.	מתבקש	שבניית	
הנהרסות	תיעשה	על	ידי	העמים	שהחריבום:	ִּכי	ֵיָהֵפְך	ָעַלִיְך	ֲהמֹון	ָים	ֵחיל	ּגֹוִים	ָיֹבאּו	ָלְך	
)ס’	ה(.	ּוָבנּו	ְבֵני	ֵנָכר	ֹחֹמַתִיְך	ּוַמְלֵכיֶהם	ְיָׁשְרתּוֶנְך	ִּכי	ְבִקְצִּפי	ִהִּכיִתיְך	ּוִבְרצֹוִני	ִרַחְמִּתיְך	)ס’	
ִייָרׁשּו,	ִׂשְמַחת	עֹוָלם	 ִמְׁשֶנה	 ְּבַאְרָצם	 ָלֵכן	 ֶחְלָקם.	 ָיֹרּנּו	 ּוְכִלָּמה	 ִמְׁשֶנה	 ָּבְׁשְּתֶכם,	 י(.	ַּתַחת	
ִּתְהֶיה	ָלֶהם	)ז(.	גם	סיום	הדברים	מתפרש	במשמעות	לאומית	זו:	ִּכי	ֲאִני	ה’	ֹאֵהב	ִמְׁשָּפט	

ֹׂשֵנא	ָגֵזל	ְּבעֹוָלה	ְוָנַתִּתי	ְפֻעָּלָתם	ֶּבֱאֶמת	ּוְבִרית	עֹוָלם	ֶאְכרֹות	ָלֶהם	)ח(.

ב.	הנביא	מוסיף	ומגדיר	את	הדברים.	עם	ישראל	כולו	יהיה	ממלכת	כוהנים	וגוי	קדוש150:	
ָלֶכם	 ֵיָאֵמר	 ֱאֹלֵהינּו	 ְמָׁשְרֵתי	 מעלה:	 של	 ושלוחים	 משרתים	 יהיו	 הם	 ִּתָּקֵראּו,	 ה’	 ֹּכֲהֵני	
)ו(.	יחס	העמים	אליהם	יהיה	כיחס	שבין	העם	לכוהניו.	על	כן	יתלוו	אליהם	וישרתום	

בדומה	ללוויים	או	לגבעונים.	

לעיל	הודגש	העונש	לאומות,	אשר	יבואו	על	כורחן:	ִּכי	ַהּגֹוי	ְוַהַּמְמָלָכה	ֲאֶׁשר	ֹלא	ַיַעְבדּוְך	
ַּכּפֹות	 ַעל	 ְוִהְׁשַּתֲחוּו	 ְמַעַּנִיְך	 ְּבֵני	 ְׁשחֹוַח	 ֵאַלִיְך	 ְוָהְלכּו	 יב(.	 )ס’	 ֶיֱחָרבּו	 ָחֹרב	 ְוַהּגֹוִים	 ֹיאֵבדּו	
ַרְגַלִיְך	ָּכל	ְמַנֲאָצִיְך	)יד(.	זה	תיאור	של	מצב	בוסרי,	כאן	המהלך	בשל	ושלם,	הגויים	יבואו	
ְוָרעּו	ֹצאְנֶכם	)ה(.	אין	כאן	 ָזִרים	 ְוָעְמדּו	 מרצונם	לשרת,	בלי	שישראל	יתנשאו	עליהם:	
ביטויי	כוח,	שלטון	ודיכוי	של	העמים,	אלא	הערצה.	הם	ירצו	לכבדם	ולתת	להם	את	

חילם:	ֵחיל	ּגֹוִים	ֹּתאֵכלּו	ּוִבְכבֹוָדם	ִּתְתַיָּמרּו	)ו(151.

חכמים	נתנו	מקום	לשתי	הנבואות,	והבדילו	בין	העמים	ששעבדו	את	ישראל	בפועל,	
לעמים	האחרים:	

אחד	 זקן	 מצאני	 למקום.	 ממקום	 עובר	 הייתי	 אחת	 פעם	 אליהו,	 דבי	 “תנא	
ואמר	לי:	וכי	יש	עכו”ם	לימות	בן	דוד?	ואמרתי	לו:	כי	כל	הגוים	וכל	הממלכות	
שעינו	אותם	את	ישראל	ולחצו	אותם	יהיו	רואין	בשמחתן	של	ישראל	ויצטערו	
ויכעיסו	בלבבם,	ואח”כ	הן	הולכין	לעפרם	ושוב	אינן	חוזרים	לעולם.	שנאמר:	
והנחתם	 ואומר:	 תאבד152.	 רשעים	 תאות	 ונמס,	 יחרק	 שניו	 וכעס,	 יראה	 רשע	
שמכם	לשבועה	לבחירי	וגו’	)ס”ה(.	וכל	הגוים	וכל	הממלכות	אשר	לא	עינו	את	
ישראל,	ולא	לחצו	אותם	יהיו	רואין	בשמחתן	של	ישראל,	והויין	אכרים	וכורמים	
לישראל.	שנאמר:	ועמדו	זרים	ורעו	צאנכם	ובני	נכר	אכריכם	וכורמיכם	ואתם	

149	בראשית	ט"ו	יד.
150	שמות	י"ט	ו.

151	"כל	העמים	שלא	קבלו	התורה	ואינם	מקיימים	שום	מצוה	ממצות	ה'	אין	ראוי	שיהיה	להם	שום	
שפע	ומזון	מטבע	הבריאה,	אחרי	שכל	טובות	העולם	הזה	לא	נברא	אלא	שיהיה	מוכן	לעובדי	השם	
הצטרכותם,	ולכן	כל	כבוד	עושר	העמים	בדרך	גזילה	הוא	בידם	אם	לא	שיהיו	משמשים	את	ישראל	

אז	יטלו	שפעם	מחמת	השימוש	שמשמשין	אותן"	)מאור	ושמש	רמזי	יום	ב'	של	סוכות	ד"ה	או(.
152		תהלים	קי"ב.

כהני	ה’	תקראו	וגו’	)ס”א(.	ואומר:	ולעבדיו	יקרא	שם	אחר	)ס”ה(,		אלו	כשרים	
שבישראל	לימות	בן	דוד153.	

ג(	ׂשֹוׂש	ָאִׂשיׂש	ַּבה‘

אהבה	גדולה	מיראה	.	

ע ְמִעיל  ְגֵדי ֶיׁשַ ִני ּבִ יׁשַ י ִהְלּבִ אלַֹהי ּכִ י ּבֵ ֵגל ַנְפׁשִ ְיהָֹוה ּתָ יׂש ּבַ ס"א )י( ׂשֹוׂש ָאׂשִ

ּתֹוִציא  ָכָאֶרץ  י  ּכִ )יא(  ֵכֶליָה:  ה  ְעּדֶ ּתַ ה  ּלָ ְוַכּכַ ֵאר  ּפְ ְיַכֵהן  ָחָתן  ּכֶ ְיָעָטִני  ְצָדָקה 

ל  ּכָ ֶנֶגד  ה  ּוְתִהּלָ ְצָדָקה  ַיְצִמיַח  ְיהָֹוה  ֲאדָֹני  ן  ּכֵ ַתְצִמיַח  ֵזרּוֶעיָה  ה  ּוְכַגּנָ ִצְמָחּה 

ַהּגֹוִים:

הפטרת	ניצבים,	שביעית	לנחמתא,	ס”א	י	–	ס”ג	ט
הפטרת	‘שוש	אשיש’	היא	ההפטרה	האחרונה	מז’	דנחמתא,	והאחרונה	של	השנה.	יש	
בה	שלושה	נושאים:	א.	גאולת	ישראל	היא	כמו	קשר	של	נישואין,	“ומשוש	חתן	על	כלה	
ישיש	עליך	אלהיך”	)ס”א	י	-	ס”ב	יב(.	ב.	ה’	ינקום	בגויים	בגין	מעשיהם	כנגד	ישראל,	“כי	
יום	נקם	בלבי	ושנת	גאולי	באה”	)ס”ג	א-ו(.	ג.	ישראל	יודו	בטוב	ה’	וחסדו	עמהם,	“חסדי	
ה’	אזכיר	תהלות	ה’	כעל	כל	אשר	גמלנו	ה’	ורב	טוב	לבית	ישראל	אשר	גמלם	כרחמיו	

וכרב	חסדיו”	)ס”ג	ז-ט(.

י(.	 )ס”א	 ֵּבאֹלַהי"	 ַנְפִׁשי	 ָּתֵגל	 ַּבה’	 ָאִׂשיׂש	 “ׂשֹוׂש	 בישועתה:	 ושמחה	 מתנחמת	 ציון	
שמחת	הגאולה	מושווית	לשמחת	חתן	וכלה.	אף	מוזכרים	פרטים	ריאליים	הקשורים	
לנישואין:	בגדים,	תכשיטים	ושאר	קישוטים	שעיטרו	את	הזוג	הנישא.	ישראל	יוצאים	
גדולה	 ו”האהבה	 ה’.	 לבין	 בינם	 הזוגית	המחודשת	 ברית	האהבה	 אל	 מקשר	העבדות	
כעטרת	 עליו	באהבה	 ישימם	 הוא	 ואף	 באהבה,	 ה’	 לעבודת	 יתקרבו	 הם	 מהיראה”154,	

תפארת.

בין	בחור	לבתולה	קיים	קשר	כפול,	כמיהה	טבעית,	גופנית	וחושנית,	וגם	קשר	נפשי	של	
חיבה	ואהבה.	בישראל	ברית	הזוגיות	נכרתת	על	ידי	קניין	כפול,	חופה	וקידושין.	היינו,	
הקשר	הטבעי	הראשוני	מתקדש	ומתרומם	על	ידי	החופה	אל	המישור	הרוחני,	ושם	

נקרא	עליו	שם	שמים.	

גם	בנמשל	קיימים	שני	הממדים	הללו,	המציאותי	והרוחני,	הגאולה	מתרחשת	בשניהם.	

153	תנא	דבי	אליהו	רבה	כ"ב.
154	רמב"ן	שמות	כ'	ח.	
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הקשר	הגופני	בין	העם	לארץ	מתואר	פה	כעובדה	טבעית,	ִּכי	ִיְבַעל	ָּבחּור	ְּבתּוָלה	ִיְבָעלּוְך	
)ה(.	אך	השמחה	לא	תבוא	אלא	כאשר	תגיע	הזוגיות	פנימה	וקשר	האומה	אל	 ָּבָנִיְך	
של	 ועילאי	 נשגב	 לקשר	 ויהפוך	 פנימיותה	 עומק	 אל	 הטכניים	 מצדדיו	 ייעקר	 הארץ	

נשמה:	ּוְמׂשֹוׂש	ָחָתן	ַעל	ַּכָּלה	ָיִׂשיׂש	ָעַלִיְך	ֱאֹלָהִיְך.	

הקשר	הטבעי	הגופני	סובל	בדרך	כלל	משגרה	והתיישנות,	שפוגמים	והולכים	בטעמו.	
בצד	הרוחני	יש	מן	הפנטזיה	והחלום,	ציון	שהייתה	אלמנה	ועקרה,	הופכת	עתה	לבתולה	
וכלה.	זה	מפגש	רוחני	מחודש	עם	הארץ,	ועל	כן	יש	בו	התחדשות	וטעם	של	ראשוניות.	

ע ְגֵדי ֶיׁשַ ִני ּבִ יׁשַ י ִהְלּבִ ~ ּכִ
א.	בשמחת	הניצחון	ילביש	ה’	את	עם	ישראל	בְּפֵאר,	כובע	או	עטרה	אותם	מלבישים	
ְׁשֹלֹמה	 ַּבֶּמֶלְך	 ִצּיֹון	 ְּבנֹות	 ּוְרֶאיָנה	 “ְצֶאָנה	 בחתונת	שלמה	המלך:	 כאמור	 לראש	החתן.	
ָּבֲעָטָרה	ֶׁשִעְּטָרה-ּלֹו	ִאּמֹו	ְּביֹום	ֲחֻתָּנתֹו	ּוְביֹום	ִׂשְמַחת	ִלּבֹו”155.	ו’כלי	הכלה’,	הם	מערכת	

הבגדים	והתכשיטים	בהם	מלבישים	אותה	בחופה156.	

ככלה.	 ישראל	 ואת	 כחתן	 ה’	 את	 מתאר	 המשל	 ֵכֶליָה,	 ַּתְעֶּדה	 ְוַכַּכָּלה	 ְּפֵאר	 ְיַכֵהן	 ֶּכָחָתן	
החתן	מלביש	את	הכלה	בִּבְגֵדי	ֶיַׁשע	‘בגדי	ישע’	הם	בגדי	חרות,	או	מעיל	חגיגי	שלובש	
האדם	בשעת	ישועתו,	והם	שונים	מבגדי	העבדות	שלבשה	עד	עכשיו.	וגם	עוטף	אותה	

בְמִעיל	ְצָדָקה,	שהוא	מעיל	הצדיק,	המנצח.	

ב.	אך	אפשר	שכאן	כבר	עובר	הנביא	אל	הנמשל,	לא	חתן	ולא	כלה	אלא	כנסת	ישראל,	
היא	 באמצעותם	 הטובים,	 מעשיה	 הוא	 הצדקה	 מעיל	 וצדקה.	 ישועה	 תלבש	 והיא	

משתתפת	במעשה	הגאולה.

ג.	התקבולת	רואה	פה	גם	חתן	וגם	כלה	ומייחסת	את	‘ִּבְגֵדי	הֶיַׁשע’	לחתן,	ואת	‘ְמִעיל	
את	 החתנים	 רואים	 בעיות,	 הזוג	 בני	 בפני	 ניצבות	 כאשר	 כלל	 בדרך	 לכלה.	 הְצָדָקה’	
חובתם	לספק	פתרונות	מעשיים,	להביא	ישע	ופרנסה	מן	החוץ.	ואילו	הכלה	לובשת	
והחום.	מן	הצד	 נותנת	לבית	את	הלב,	את	הנאמנות,	החסד,	 את	מעיל	הצדקה,	היא	
האחר,	הבגד	צמוד	אל	הבשר,	ועלול	לבטא	נטייה	של	הסתגרות	אגוצנטרית,	והמעיל	
הוא	בגד	עליון,	הפונה	אל	החברה.	זוגיות	אינה	רק	שותפות	אלא	התחברות	והתאחדות	
שלמה.	כאשר	החיבור	נעשה	בעין	טובה,	כל	אחד	מוסר	לבניין	המשפחה	את	תפארתו	
את	 יוצר	 השונות	 היכולות	 חיבור	 כליה.	 עם	 באה	 והכלה	 הפאר,	 את	 החתן	 ומעלתו.	
את	 המשקפים	 גאולה,	 בגדי	 ישראל	 את	 מלביש	 הכתוב	 הבית.	 שלמות	 ובו	 הזוגיות	
וצדקתם,	מאפשרת	את	 נאמנותם	 ונכונותם	לתרום	לחיבור	הזה	את	 תוכנם	הפנימי,	

155		שיר	השירים	ג'	יא.
ֶריָה.	הנבואה	חוזרת	שוב	ושוב	על	מלבושי	הנישואין	 	וכן	ירמיה	ב'	לב:	ֲהִתְׁשַּכח	ְּבתּוָלה	ֶעְדָיּה	ַּכָּלה	ִקּׁשֻ 	156
ובגדי	התפארת	המיוחדים	לכלה:	"כעדי",	"ככלה",	"לבשי	עוזך",	"בגדי	תפארתך",	"בגדי	ישע",	"מעיל	

צדקה".

שלמות	חיבורם	עם	השכינה	ואהבתם	אליה.

ד.	‘ציון’	היא	כינוי	לעם,	לירושלים	ולארץ.	במשמעות	האחרונה,	הארץ	לובשת	את	עם	
ישראל	עצמו.	עיר	אינה	הרחובות	והבתים	לבדם,	אלא	האנשים.	ירושלים	היא	ליבם	
של	ישראל,	העם	הוא	לבוש	תפארתה,	וכאשר	יצאו	בניה,	הרי	היא	עירומה.	ירושלים	
אותה	 גואלת	 לירושלים	 העם	 חזרת	 מבוישת157.	 זרים,	 בידי	 המיושבת	 או	 השוממה	

מביזיונה	ומעידה	על	קשר	הנצח	שבין	העיר	ובין	ה’.	

ֵעיַנִיְך	ּוְרִאי	 וכבר	תיאר	הנביא	לעיל	את	שיבת	ציון	כלבישת	בגד	ותכשיט:	ְׂשִאי	ָסִביב	
ִרים	ַּכַּכָּלה	)מ”ט	יח(.	וכן:	 ֻּכָּלם	ִנְקְּבצּו	ָבאּו	ָלְך	ַחי	ָאִני	ְנֻאם	ה’	ִּכי	ֻכָּלם	ַּכֲעִדי	ִתְלָּבִׁשי	ּוְתַקּׁשְ

ם	ִעיר	ַהֹּקֶדׁש	)נ"ב	א(. עּוִרי	עּוִרי	ִלְבִׁשי	ֻעֵּזְך	ִצּיֹון,	ִלְבִׁשי	ִּבְגֵדי	ִתְפַאְרֵּתְך	ְירּוָׁשלִַ

בלשון	 התחיל	 ַעִּמי158.	 ִתְפַאְרֵּתְך	 ִּבְגֵדי	 ִלְבִׁשי	 קּוִמי.	 ֵמָעָפר	 ִהְתַנֲעִרי	 הפייטן:	 שורר	 כך	
מילת	 אינה	 ַעִּמי,	 שלנו,	 בפסוק	 הדימוי	 וכמו	 ַעִּמי.	 זכר,	 בלשון	 וסיים	 ִהְתַנֲעִרי,	 נקבה,	

פנייה,	אלא:	“לבשי	בגדי	תפארתך”,	ומי	הם	בגדי	תפארתך?	-	‘ַעִּמי’!	

ה.	בגדים	אלו	יותר	מאשר	יש	להם	משמעות	אסתטית,	הם	סמל	וסטאטוס	חברתי,	יש	
להם	אפילו	תוקף	חוקי.	טבעת	הכלה,	היא	לא	רק	תכשיט	אלא	גם	הכלי	שבו	נקנתה	
הכלה	לאישות,	והיא	ממשיכה	לסמל	בעינינו	את	הקשר	ביניהם,	כל	עוד	היא	על	אצבע	

הכלה.	מכאן	החשיבות	הגדולה	שמייחס	הכתוב	לבגדים	הללו:	

לשם	 ידה	 על	 החתן	 לה	 שנתן	 העדי	 שהוא	 קישוריה,	 שומרת	 שהכלה	 “כמו	
]ציון[	 תקשרי	 כן	 ובינה,	 בינו	 הקידוש	 אות	 הם	 כי	 ממנה	 יאבדו	 בל	 קידושין,	
אותם	]את	בניך[	עליך	לבל	יצאו	עוד	ממך	שנית	כי	הם	אות	האירוסין	בינך	ובין	

האלוהים”159.

חסידית	 דרשה	 מופלאה.	 גאולה	 תצמח	 והייסורים	 הגלות	 שמן	 הוא	 הנבואה	 תוכן	 ו.	
נועצת	זאת	אף	בלשון	הפסוקים	הללו,	ומוצאת	בהם	את	עומק	כוחה	של	התשובה.	ִּכי	
ִהְלִּביַׁשִני	ִּבְגֵדי	ֶיַׁשע,	הבגידה	מצמיחה	למרבה	הפלא	את	הישועה,	ובמעילה	טמון	זרע	
הצדקה.	הריקבון	אינו	נסיגה,	אלא	ראשית	צימוח	הזרע	והתפתחות	הפרי.	על	כן	יש	
לראות	במעשה	החטא,	לא	רק	נפילה,	אלא	גם	הזדמנות,	נקודת	מפנה,	שעשויה	להניף	

את	האדם	ולהקנות	לו	זכויות:

ׂשֹוׂש	ָאִׂשיׂש	ַּבה’	ָּתֵגל	ַנְפִׁשי	ֵּבאֹלַהי	וגו’	)ס”א	י(.	“לבאר	זה	נראה	על	פי	דאיתא	
בגמרא:	כשעושה	תשובה	מאהבה	זדונות	נעשו	לו	כזכיות160.	והמשל	בזה	הוא:	
כמו	זרעים	שנזרעו	בקרקע	כשנרקבין	אזי	מוציא	צמחין,	וכן	הענין	כאן	בעושה	

	כדברי	השיר	'ירושלים	של	זהב'	של	נעמי	שמר:	"כיכר	העיר	ריקה",	"ואין	יורד	אל	ים	המלח	בדרך	 	157
יריחו".

	ר'	שלמה	אלקבץ,	לכה	דודי. 	158
159		מלבי"ם.

	יומא	פ"ז	א. 	160
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וזהו	 ַּבה’,	פירוש,	שעושה	תשובה	מאהבה,	 ָאִׂשיׂש	 וזהו	ׂשֹוׂש	 תשובה	מאהבה.	
ָאִׂשיׂש,	ָּתֵגל	ַנְפִׁשי	ֵּבאֹלַהי,	שנעשה	אלהי	שלי,	שהיא	על	ידי	אהבה,	וזהו	כוונת	
הפסוק:	שובה	ישראל	עד	ה’	אלקיך161,	פירוש	שיעשה	אלהי	שלך,	וזהו	על	ידי	
אהבה.	וזהו	הגמרא:	גדולה	תשובה	שמגעת	עד	כסא	הכבוד162,	פירוש,	שהבעל	
תשובה	בעצמו	מגיע	עד	בחינת	כסא	הכבוד,	ונעשה	מרכבה	לקודשא	בריך	הוא,	
ונעשה	אלהיו.	וזהו:	במקום	שבעלי	תשובה	עומדים	אין	צדיקים	גמורים	יכולים	
תהיה	 תמים	 היינו	 אלקיך163,	 ה’	 עם	 תהיה	 תמים	 הפסוק	 פירוש	 וזהו	 לעמוד.	
כשתהיה	עם	ה’	אלקיך,	שהיא	התשובה	מאהבה	כנ”ל,	ָּתֵגל	ַנְפִׁשי	ֵּבאֹלַהי.	ואמר:	
ֶיַׁשע,	פירוש:	דברים	שבגדת	בהם	נעשה	מהם	ישע,	שנעשו	 ִּבְגֵדי	 ִהְלִּביַׁשִני	 ִּכי	
ְיָעָטִני,	מהם	נעשה	צדקה	כנ”ל.	 לו	כזכיות.	וְמִעיל,	דברים	שמעלת	בהן,	ְצָדָקה	
ואם	תאמר	האיך	אפשר	זה	שמעבירות	נעשה	זכיות?	על	זה	אמר:	ּוְכַגָּנה	ֵזרּוֶעיָה	
כן	הדבר	 פירות,	 היא	מוציאה	 הזריעה	שנרקב	בקרקע,	 ידי	 על	 ַתְצִמיַח,	שהיא	

הזה,	שעל	ידי	החטאים	נעשין	כזכיות”164.

ח.	במשל	החתן	והכלה,	ה’	הוא	הדוד	החתן,	והכלה	היא	כנסת	ישראל.	בעיני	חכמים	
הצדדים	מיטשטשים,	הם	מצאו	בישראל	ובירושלים,	גם	מן	החתן	וגם	מן	הכלה.	

שזיוו	 לבוש	 צדקנו	 משיח	 לאפרים	 הקב”ה	 שמלביש	 מלמד	 פאר,	 יכהן	 כחתן	
הולך	מסוף	העולם	ועד	סופו	וישראל	משתמשין	לאורו...	וככלה	תעדה	כליה.	
למה	נמשלה	כנסת	ישראל	לכלה?	לומר	לך:	מה	כלה	זו	אינה	מעולה	מחברותיה	
אלא	בתכשיטה,	כך	כנסת	ישראל	אין	מכלמין	שונאיה	אלא	באור	שהיא	עוטה	
שנ’:	כי	הנה	החשך	יכסה	ארץ	וגו’	והלכו	גוים	לאורך	ומלכי’	לנוגה	זרחך	)ס’	ב	

ג(165.

תהליך	הגאולה	הלאומי	שווה	לקשר	הזוגי,	ותרומת	המשל	תגדל,	ככל	שנוסיף	להעמיק	
בדימוי	הזה.	אדם	וחוה	נוצרו	בתחילה	כגוף	אחד,	חיבור	טבעי	שלם.	אך	משום	שנוצר	כך	
מלמעלה,	יש	בו	משהו	כפוי	ומאולץ,	על	כן	לא	מילא	את	תפקידו.	ההפרדה	שהרחיקה	
אותם	זה	מזה	וניתקה	לכאורה	את	הקשר	ביניהם,	אפשרה	את	חיבורם	מחדש	במקום	

גבוה	יותר,	כקשר	בחירי	של	אהבה.

הוא	הדין	בזיקה	הלאומית	אל	השכינה:

“אי	אפשר	לאדם	להפרד	מדבקות	האלהית,	ואי	אפשר	לכנסת	ישראל	להפרד	
מצור	ישעה	אור	ד’	אלהי	ישראל.	אבל	אי	האפשרות	הזאת,	ההולכת	ומופיעה	בכל	
לגלות	 הדעת	 לבהירות	 מקום	 נותן	 שאיננו	 טבעי,	 הכרח	 בה	 יש	 הדורות,	

	הושע	י"ד	ב. 	161
	יומא	פ"ז	א. 	162

	דברים	י"ח	יג. 	163
	דגל	מחנה	אפרים	-	הפטרת	נצבים	ד"ה	שוש. 	164

	פסיקתא	רבתי	ל"ז	ופסיקתא	דרב	כהנא	הוספות	ו'. 	165

את	פעולתה.	על	כן	באים	ימים	שתרדמה	נופלת	על	האדם,	והפרצופים	ננסרים	
צלע	 במקום	 התרדמה	 ובכללות	 אפשרי,	 נעשה	 הגמור	 שהפירוד	 מזה,	עד	 זה	
מחוברת,	חיבור	טבעי,	גב	לגב,	עומדת	תפארת	אדם	בכליל	הדרה,	שהבחירה	
השכלית	מכרת	לומר:	“זאת	הפעם	עצם	מעצמי	ובשר	מבשרי”,	והעולם	מתכונן	
גבוהה”,	 “גבוהה	 לדבר	 האפשרויות	 עד.	 עדי	 ותולדות	קיימות	 חיים	 בהופעת	
של	 תולדותיה	 הן	 מוחלטים,	 פירודים	 דבר	 כפירה,	על	 דבר	 על	 שמד,	 דבר	 על	
ָחָתן	 “ּוְמׂשֹוׂש	 לידי	ההתאחדות	הגמורה,	הצורית	החפשית,	 הנסירה,	המביאה	
ביחושה	של	התורה	אל	האומה,	 ֱאֹלָהִיְך”.	החזיון	מתגלה	 ָעַלִיְך	 ָיִׂשיׂש	 ַּכָּלה	 ַעל	
שהחיבור	הטבעי	הולך	ומתפרד	ע”י	הנסירה	התרדמית,	וגמר	הנסירה	הוא	תוכן	
וכל	בניך	למודי	ד’	 הבנין,	המביא	לאחדות	משוכללת,	ותורה	חוזרת	ללומדיה,	

ורב	שלום	בניך”166.

ְלַמַען	ִצּיֹון	ֹלא	ֶאֱחֶׁשה	.	2

ֵיֵצא  ַעד  קֹוט  ֶאׁשְ לֹא  ַלִם  ְירּוׁשָ ּוְלַמַען  ה  ֶאֱחׁשֶ לֹא  ִצּיֹון  ְלַמַען  )א(  ס"ב  פרק 

בֹוֵדְך  יד ִיְבָער: )ב( ְוָראּו גֹוִים ִצְדֵקְך ְוָכל ְמָלִכים ּכְ ַלּפִ ַגּה ִצְדָקּה ִויׁשּוָעָתּה ּכְ ַכּנֹ

ַיד ְיהָֹוה  ְפֶאֶרת ּבְ ֶבּנּו: )ג( ְוָהִיית ֲעֶטֶרת ּתִ י ְיהָֹוה ִיּקֳ ר ּפִ ם ָחָדׁש ֲאׁשֶ ְוקָֹרא ָלְך ׁשֵ

ּוְלַאְרֵצְך  ֵיָאֵמר ָלְך עֹוד ֲעזּוָבה  ַכף ֱאלָֹהִיְך: )ד( לֹא  ּבְ ּוְצִנוף \}ּוְצִניף\{ ְמלּוָכה 

י ָחֵפץ ְיהָֹוה  עּוָלה ּכִ ֵרא ֶחְפִצי ָבּה ּוְלַאְרֵצְך ּבְ י ָלְך ִיּקָ ָמָמה ּכִ לֹא ֵיָאֵמר עֹוד ׁשְ

ָנִיְך ּוְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל  תּוָלה ִיְבָעלּוְך ּבָ חּור ּבְ י ִיְבַעל ּבָ ֵעל: )ה( ּכִ ּבָ ְך ְוַאְרֵצְך ּתִ ּבָ

ל ַהּיֹום  י ׁשְֹמִרים ּכָ ַלִם ִהְפַקְדּתִ יׂש ָעַלִיְך ֱאלָֹהִיְך: )ו( ַעל חֹומַֹתִיְך ְירּוׁשָ ה ָיׂשִ ּלָ ּכַ

נּו  ּתְ ִמי ָלֶכם: )ז( ְוַאל ּתִ ִרים ֶאת ְיהָֹוה ַאל ּדֳ ְזּכִ ִמיד לֹא ֶיֱחׁשּו ַהּמַ ְיָלה ּתָ ְוָכל ַהּלַ

יִמינֹו  ע ְיהָֹוה ּבִ ּבַ ָאֶרץ: )ח( ִנׁשְ ה ּבָ ִהּלָ ַלִם ּתְ ים ֶאת ְירּוׁשָ ֳדִמי לֹו ַעד ְיכֹוֵנן ְוַעד ָיׂשִ

ְך  ירֹוׁשֵ ּתּו ְבֵני ֵנָכר ּתִ ָגֵנְך עֹוד ַמֲאָכל ְלאְֹיַבִיְך ְוִאם ִיׁשְ ן ֶאת ּדְ ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו ִאם ֶאּתֵ

הּו  ּתֻ ִיׁשְ ָציו  ּוְמַקּבְ ְיהָֹוה  ֶאת  ְוִהְללּו  יֹאְכֻלהּו  ְמַאְסָפיו  י  ּכִ )ט(  ּבֹו:  ָיַגַעּתְ  ר  ֲאׁשֶ

ה  ַהְמִסּלָ סֹּלּו  סֹּלּו  ָהָעם  ֶרְך  ּדֶ ּנּו  ּפַ ָעִרים  ְ ּשׁ ּבַ ִעְברּו  ִעְברּו  )י(  י:  ָקְדׁשִ ַחְצרֹות  ּבְ

ִמיַע ֶאל ְקֵצה ָהָאֶרץ  ה ְיהָֹוה ִהׁשְ ים: )יא( ִהּנֵ לּו ֵמֶאֶבן ָהִרימּו ֵנס ַעל ָהַעּמִ ַסּקְ

תֹו ְלָפָניו: )יב( ְוָקְראּו  ּוְפֻעּלָ ָכרֹו ִאּתֹו  ה ׂשְ א ִהּנֵ ֵעְך ּבָ ִיׁשְ ה  ִאְמרּו ְלַבת ִצּיֹון ִהּנֵ

ה ִעיר לֹא ֶנֱעָזָבה ֵרא ְדרּוׁשָ אּוֵלי ְיהָֹוה ְוָלְך ִיּקָ ָלֶהם ַעם ַהּקֶֹדׁש ּגְ

	אורות	ישראל	י"ג. 	166
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)י-יא(,	 ֵּבאֹלַהי	 ַנְפִׁשי	 ָּתֵגל	 ַּבה’	 ָאִׂשיׂש	 ׂשֹוׂש	 ס”א:	 פרק	 של	 האחרונים	 הפסוקים	 את	
אומרים	ציון	וירושלים.	בפסוק	הבא	נשמע	קול	אחר:	ְלַמַען	ִצּיֹון167	ֹלא	ֶאֱחֶׁשה	ּוְלַמַען	

ם	ֹלא	ֶאְׁשקֹוט	)ס”ב	א(.	 ְירּוָׁשלִַ

מיהו	המדבר?
א.	אלה	דברי	הנביא.	פרק	ס”א	ופרק	ס”ב	מקבילים,	הראשון	נפתח	בדברי	הנביא:	רּוַח	
ר	ֲעָנִוים	ְׁשָלַחִני	)א(,	גם	באחרון	הנביא	הוא	המדבר.	 ֲאֹדָני	ה’	ָעָלי	ַיַען	ָמַׁשח	ה’	ֹאִתי	ְלַבּׂשֵ
בפרק	הקודם	נמשח	הנביא	לפעול	לגאולת	ישראל,	וכאן	הוא	הולך	לבצע	זאת,	יוזם	את	

קידום	התהליך.

נביא,	 הרי	 הוא	 ֶאֱחֶׁשה"?	 ֹלא	 ִצּיֹון	 ְלַמַען	 	“ אומר:	 הוא	 כיצד	 הנביא	 דברי	 אך	אם	אלה	
הוא	שליח	ושומה	עליו	לומר	את	אשר	יורו	לו	מן	השמים?	בוודאי	כוונתו,	לא	אחדל	
ואכן	בהמשך	פונה	הנביא	אל	השומרים	על	חומות	 ירושלים.	 מלהתפלל	אל	ה’	בעד	
ירושלים.	כמובן	שהנביא	הוא	איש	רוחני,	אין	מצפים	ממנו	שיהיה	איש	ארגון	וביצוע,	
רמטכ”ל	או	ראש	העיר,	כיצד	הוא	מציב	פה	שומרים	וסולל	דרכים?	ברור	שגם	השומרים	
וכולם	פונים	אל	השמים	ומתפללים	על	 	אבלי	ציון168,	 נביאים	כמותו	או	 הללו	הינם	

הגאולה.	

)ו(.	הדרישה	 ָלֶכם	 ֳּדִמי	 ַאל	 ה’	 ֶאת	 ַהַּמְזִּכִרים	 ולא	לחדול:	 ישעיהו	דורש	מהם	להפציר	
ם	 לדחוק	בשכינה	שתבצע	את	תפקידה:	ְוַאל	ִּתְּתנּו	ֳדִמי	לֹו	ַעד	ְיכֹוֵנן	ְוַעד	ָיִׂשים	ֶאת	ְירּוָׁשלִַ
השכינה:	 בפני	 עצמו	 לבטל	 צריך	 המאמין	 ופסולה,	 מוגזמת	 נראית	 )ז(,	 ָּבָאֶרץ	 ְּתִהָּלה	
ַּבֵּטל	ְרצֹוְנָך	ִמְּפֵני	ְרצֹונֹו169,	והפצרה	יתירה	היא	ניסיון	נואל	להשליט	את	רצון	האדם	על	

השכינה.	

אך	למרבית	הפלא	חכמים	לא	מצאו	בה	ובדומה	לה170	איסור	או	פגם.	ההפצרה	אינה	
בשביל	האדם	אלא	לרצון	שמים.	יש	פה	הדדיות.	יש	להשוות	את	‘ְוַאל	ִּתְּתנּו	ֳדִמי	לֹו’,	
הכוונה:	 שם	 אודך171.	 ְלעֹוָלם	 ֱאֹלַהי	 ה’	 ִיֹּדם,	 ְוֹלא	 ָכבֹוד	 ְיַזֶּמְרָך	 ְלַמַען	 בתהילים:	 לאמור	
“‘יזמרך	כבוד’	היא	השכינה,	וכדי	שהיא	תזמר	למעלה	ולא	תדם,	צריך	אני	למטה	גם	כן	

שלעולם	אודך”172.	

נעשתה	 אך	 דוד.	 של	 ציון'	 'מצודת	 מוגדר,	 גיאוגרפי	 ציון	 בתחילה	 היא	 ִצּיֹון	 בנמשל?	 ִצּיֹון	 מיהי	 	 	167
במקרא	כינוי	פיוטי	לכל	ירושלים.	גם	העם	נקרא	בהקשר	זה	'ַּבת	ִצּיֹון'	)ל"ז	כב(.	ולפעמים	גם	בלי	

ה'בת':	ְוֵלאֹמר	ֵלִצּיֹון	ַעִּמי	ָאָּתה.
	ראב"ע,	רד"ק. 	168

	פרקי	אבות	ב'	ד'. 	169
משה	 שתפסו	 מלמד,	 לאומרו;	 אפשר	 אי	 כתוב	 מקרא	 אלמלא	 אבהו:	 רבי	 "אמר	 א:	 ל"ב	 ברכות	 	 	170
להקדוש	ברוך	הוא	כאדם	שהוא	תופס	את	חבירו	בבגדו,	ואמר	לפניו:	רבונו	של	עולם,	אין	אני	מניחך	
עד	שתמחול	ותסלח	להם...	ויחל	משה	את	פני	ה'	-	אמר	רבי	אלעזר:	מלמד	שעמד	משה	בתפלה	

לפני	הקדוש	ברוך	הוא	עד	שהחלהו".
	תהילים	ל'	יג. 	171

	ראשית	חכמה	שער	האהבה	פרק	רביעי. 	172

לנשמת	 משבעת	 שמים	 שמלכות	 פירושו,	 ירושלים,	 בנות	 אתכם	 השבעתי	
כי	 ירושלים’,	 ‘בנות	 נקראים	 והם	 העליון,	 מעולם	 ירידתם	 קודם	 הצדיקים	
שחולת	 לו	 תגידו	 מה	 דודי	 את	 תמצאו	 אם	 ושלמים,	 יראים	 מרמז	 ירושלים	
אהבה	אני,	פירוש,	שלא	ישכחו	מלהתפלל	ולזעוק	אל	המלך	מלכו	של	עולם	
שירחם	על	מדת	מלכותו,	שיהיה	למלך	על	כל	הארץ.	וכמ”ש:	המזכירים	את	ה’	
אל	דמי	לכם	ואל	תתנו	דמי	לו	וגו’.	והגם	שאין	שכחה	לפני	כיסא	כבודו,	זאת	
אדם	 כל	 ראוי	 וכן	 ולהמליכו.	 להזכירו	 יתעוררו	 למטה	 שהצדיק	 רצונו,	 הייתה	
בפרט	בחצי	הלילה	ובלילות	הארוכים	בימות	החורף	לעמוד	משנתו	להתאבל	

על	חורבן	ירושלים	ולדאוג	על	כבוד	שמים	מתי	יתגלה	בארץ173.	

ב.	דברי	ה’174.	בתחילה	נמשח	הנביא	לבשר	ולעשות	)ס”א(,	אך	השכינה	אינה	מסתפקת	
בזה	ונוטלת	את	המשימה	על	עצמה	)ס”ב(.

“ֹלא	ֶאֱחֶׁשה”	משמעו	לא	אשתוק	ולא	אתרשל	מלפעול,	כמו	להלן:	ִהֵּנה	ְכתּוָבה	ְלָפָני,	ֹלא	
ֶאֱחֶׂשה,	ִּכי	ִאם	ִׁשַּלְמִּתי	ְוִׁשַּלְמִּתי	ַעל	ֵחיקם	)ס”ה	ו(.	השכינה	מבטיחה	כאן	שלא	תחשה	
ּוְלַמַען	 ֶאֱחֶׁשה	 ִצּיֹון	ֹלא	 ְלַמַען	 יותר	ולא	תשקוט,	עד	שתגשים	את	כל	הייעודים	הללו:	
ם	ֹלא	ֶאְׁשקֹוט.	בניגוד	לכתוב	לעיל	המתאר	שתיקה	כזו:	ֶהֱחֵׁשיִתי	ֵמעֹוָלם	ַאֲחִריׁש	 ְירּוָׁשלִַ

ֶאְתַאָּפק,	)ועתה(	ַּכּיֹוֵלָדה	ֶאְפֶעה	ֶאּשֹׁם	ְוֶאְׁשַאף	ָיַחד	)מ”ב	יד(175.

חובתה	 את	 לה	 המזכירים	 והם	 המלאכים,	 את	 ירושלים	 חומות	 על	 מציבה	 השכינה	
לגאול.	

“רבותינו	דרשוהו	כמשמעו,	מלאכים	המזכירים	את	ה’	על	חורבנה,	לבנותה.	מאי	
אמרי?	אתה	תקום	תרחם	ציון.	כי	בחר	ה’	בציון”176.

ֻעּזֹו:	ִאם	 ּוִבְזרֹוַע	 ִּביִמינֹו	 ִנְׁשַּבע	ה’	 היא	נשבעת	לציון	ועוברת	לדבר	אליה	בגוף	ראשון:	
ֶאֵּתן	ֶאת	ְּדָגֵנְך	עֹוד	ַמֲאָכל	ְלֹאְיַבִיְך	ְוִאם	ִיְׁשּתּו	ְבֵני	ֵנָכר	ִּתירֹוֵׁשְך	ֲאֶׁשר	ָיַגַעְּת	ּבֹו	)ח(.	כלומר,	

השגחת	ה’	תופיע	ותיראה	בישראל.

	עבודת	ישראל,	ויגש.	 	173
174		אמנם	שם	ה'	חוזר	בלשון	נסתר,	אך	זו	דרכה	של	הנבואה.	כמו:	"נחמו	נחמו	עמי	יאמר	אלוהיכם"	)מ'	
א(,	ואחריו	"כי	לקחה	מיד	ה'".	וכן:	"ִמי	ִעֵּור	ִּכי	ִאם	ַעְבִּדי	ְוֵחֵרׁש	ְּכַמְלָאִכי	ֶאְׁשָלח,	ִמי	ִעֵּור	ִּכְמֻׁשָּלם	ְוִעֵּור	

ְּכֶעֶבד	ה'"	)מ"ב	יט(.	מתחיל	בגוף	ראשון	ַעְבִּדי,	וממשיך	בגוף	שלישי,	'ְּכֶעֶבד	ה''.
	יונתן,	רד"ק. 	175

	רש"י	על	פי	תהלים	ק"ב	וקל"ב.	שם	משמואל	ראש	השנה	תרע"ז:	הנה	יש	שני	מיני	זכירות,	יש	ע"י	 	176
מלאכי	מעלה	כמ"ש	המזכירים	את	ה'	אל	דמי	לכם,	וברש"י	שהם	המלאכים.	ויש	זכירה	ע"י	הקב"ה	
הזכירות,	 מיני	 וההפרש	שבין	שני	 וגו'.	 נעוריך	 לך	חסד	 זכרתי	 ב(	 ב'	 )ירמי'	 כמ"ש	 ובעצמו	 בכבודו	
שהמלאך	המביט	אל	מעשי	בני	אדם	להזכירם	לפני	הקב"ה	ית"ש	אינו	יכול	להביט	למחצה	ואפי'	
כשבא	להביט	אל	הזכיות	אם	יש	עוונות	בהכרח	הוא	רואה	גם	אותם,	וכשהוא	מזכיר	הוא	מוכרח	
להזכיר	כל	מה	שראה,	ואם	ח"ו	רוב	עוונות	אינו	יכול	להושיע	מאומה,	אבל	השי"ת	כל	יכול	להביט	

אל	הטוב	ולא	אל	הרע.
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)ב-ג(.	 העמים	 בין	 מכובדת	 להיות	 תחזור	 ציון	 שלם,	 תיקון	 שיתרחש	 היא	 הבשורה	
החיבור	אל	השכינה	יהיה	שלם	)ד(.	יושג	ביטחון	לישראל	)ו-ח(.	הגלות	תסתיים	ותבוא	

קרבה	מחודשת	)ד,	יב(.

כאשר	מלכים	נכנסים	לתפקידם	קוראים	להם	בשם	ממלכתי.	כל	שינוי	במעמדו	של	
ויעקב,	קרא	 או	העם	מחייב	שינוי	השם.	כאשר	נשתנה	תפקידם	של	אברהם	 האדם	
להם	ה’	שם	חדש.	נישואין	הם	סיבה	לקריאת	שם	חדש,	ואשה	נושאת	בדרך	כלל	את	
ִיֳּקֶבּנּו"	 ה’	 ִּפי	 ֲאֶׁשר	 ָחָדׁש	 ֵׁשם	 ָלְך	 “ְוֹקָרא	 על	שמו:	 נקראת	מעתה	 ציון	 אף	 בעלה.	 שם	
)ב(.	בעבר	כונתה	ציון	בכינויי	גנאי	בהתאם	למצבה	בגלות:	“עזובה”,	“שממה”,	ואילו	

שמותיה	החדשים	מייעדים	לה	גורל	חדש,	מפואר	ומכובד:	חפצי-בה,	בעולה.	

ּפּוָרה	ָּדַרְכִּתי	ְלַבִּדי	.	3

ְלבּוׁשֹו צֶֹעה  ְצָרה ֶזה ָהדּור ּבִ ָגִדים ִמּבָ א ֵמֱאדֹום ֲחמּוץ ּבְ פרק סג )א( ִמי ֶזה ּבָ

ּוְבָגֶדיָך  ָך  יַע: )ב( ַמּדּוַע ָאדֹם ִלְלבּוׁשֶ ְצָדָקה ַרב ְלהֹוׁשִ ּבִ ר  ּכֹחֹו ֲאִני ְמַדּבֵ רֹב  ּבְ

י  ַאּפִ ּבְ ְוֶאְדְרֵכם  י  ִאּתִ ִאיׁש  ֵאין  ים  ּוֵמַעּמִ י  ְלַבּדִ י  ַרְכּתִ ּדָ ּפּוָרה  )ג(  ַגת:  ּבְ דֵֹרְך  ּכְ

ָנָקם  יֹום  י  ּכִ )ד(  י:  ֶאְגָאְלּתִ י  ַמְלּבּוׁשַ ְוָכל  ָגַדי  ּבְ ַעל  ִנְצָחם  ְוֵיז  ֲחָמִתי  ּבַ ְוֶאְרְמֵסם 

ע  ּתֹוֵמם ְוֵאין סֹוֵמְך ַוּתֹוׁשַ יט ְוֵאין עֵֹזר ְוֶאׁשְ ָאה: )ה( ְוַאּבִ אּוַלי ּבָ ַנת ּגְ י ּוׁשְ ִלּבִ ּבְ

ֲחָמִתי ְואֹוִריד  ֵרם ּבַ ּכְ י ַוֲאׁשַ ַאּפִ ים ּבְ ִלי ְזרִֹעי ַוֲחָמִתי ִהיא ְסָמָכְתִני: )ו( ְוָאבּוס ַעּמִ

ָלָאֶרץ ִנְצָחם:

נקמת	ה’	באדום	מתוארת	בכתוב	בצבעוניות	חיה.	דברים	דומים	כבר	אמר	הנביא	לעיל:	
“ֶחֶרב	לה’	ָמְלָאה	ָדם	ֻהַּדְׁשָנה	ֵמֵחֶלב	ִמַּדם	ָּכִרים	ְוַעּתּוִדים	ֵמֵחֶלב	ִּכְליֹות	ֵאיִלים	ִּכי	ֶזַבח	ַלה’	
ַאְרָצם	 ְוִרְּוָתה	 ַאִּביִרים	 ִעם	 ּוָפִרים	 ִעָּמם	 ְרֵאִמים	 ְוָיְרדּו	 ֱאדֹום.	 ְּבֶאֶרץ	 ָּגדֹול	 ְוֶטַבח	 ְּבָבְצָרה	

ן.	ִּכי	יֹום	ָנָקם	ַלה’	ְׁשַנת	ִׁשּלּוִמים	ְלִריב	ִצּיֹון	)ל”ד	ו-ח(.	 ִמָּדם	ַוֲעָפָרם	ֵמֵחֶלב	ְיֻדּׁשָ

ְוִׁשְבָיה	 ָחָלל	 ִמַּדם	 ָּבָׂשר	 ְוַחְרִּבי	ֹּתאַכל	 ִמָּדם	 ִחַּצי	 ַאְׁשִּכיר	 זו	מופיעה	כבר	בתורה:	 נקמה	
ֵמֹראׁש	ַּפְרעֹות	אֹוֵיב.	ַהְרִנינּו	גֹוִים	ַעּמֹו	ִּכי	ַדם	ֲעָבָדיו	ִיּקֹום	ְוָנָקם	ָיִׁשיב	ְלָצָריו	ְוִכֶּפר	ַאְדָמתֹו	

ַעּמֹו177.	

האם	 מתמיה.	 כזה,	 קבס	 ומעורר	 דם	 נוטף	 עז,	 תיאור	 עיון,	 צריכים	 הדברים	 ועדיין	
חסד?	 ורב	 ומיטיב	 טוב	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 של	 היותו	 עם	 הנקמה	 חדוות	 מתיישבת	
הגאולה	עתידה	להביא	תיקון	מהותי	ושלמות	לעולם,	האם	כאשר	מלכות	ה’	תתגלה	

	דברים	ל"ב	מב-מג.	ובמקומות	נוספים	במקרא:	הושע	ט'	טז;	שם	י"ד	א,	נחום	ג'	י,	איכה	ב'	כ,	צפניה	 	177
א'	ז,	תהילים	ס"ח	כב-כד,	שם	ק"י	ה-ז	ועוד.	

בתפארתה,	והגויים	יתהפכו	לטובה,	יעבדו	את	ה’	ויסייעו	לעם-ישראל,	עדיין	זקוקים	
לעונש	ונקמה,	חורבנות,	הרג	ודם	כאלה?

ברור	שיש	להבין	את	המשל	באופן	יותר	מופשט.	אין	כאן	גת	ממש,	והדם	לא	ניתז	על	
בגדיו	של	הקדוש	ברוך	הוא.	הכתוב	בא	להצביע	על	עיקרון	יסוד:	הוא	מגדיל	את	מעלת	
חכמים:	 אמרו	 ובעקבותיו	 ה’”178.	 נקמות	 “אל	 לה’:	 אותה	 ומייחס	 האלוהית	 הנקמה	
“אלא	מעתה	גדולה	נקמה	שנתנה	בין	שתי	אותיות	)שמות(?”179.	הדברים	נאמרו	אמנם	
בהסתייגות,	אבל	הם	מציבים	את	הנקמה	ליד	ערכים	גדולים	ולגיטימיים,	ומצביעים	על	

חשיבותה.

את	כל	השאלות	הערכיות	הללו	אפשר	לראות	כחלק	מן	הכתוב180:	

הכול	 כי	 לכול,	 הוא	 טוב	 הרחמים.	 ומידת	 החסד	 הוא	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 של	 לבושו	
בריותיו.	ָהדּור	ִּבְלבּוׁשֹו	ֹצֶעה	ְּבֹרב	ֹּכחֹו	)א(,	בבוראו	שמים	וארץ	בחסדו	הגדול	מה	לבש?	
הֹוד	ְוָהָדר	ָלָבְׁשָּת181.	צועה,	לשון	כפיפה	וכניעה182,	כלומר,	כוחו	של	ה’	הוא	ענוותנותו	
עם	בריותיו,	והיא	גדולתו.	כאמור:	ְוַעָּתה	ִיְגַּדל	ָנא	ֹּכַח	ֲאֹדָני...	ה’	ֶאֶרְך	ַאַּפִים	ְוַרב	ֶחֶסד	ֹנֵׂשא	
ָעֹון	ָוָפַׁשע183.	הצופה	מקיים	עם	הקדוש	ברוך	הוא	דו-שיח	ושואל:	ַמּדּוַע	ָאֹדם	ִלְלבּוֶׁשָך	
)ב(,	לא	שאל:	מדוע	אדום	לבושך,	אלא	ִלְלבּוֶׁשָך.	הוא	אינו	מצביע	על	העובדה,	אלא	על	
המהות,	ומעמיד	זאת	כסתירה:	אם	ה’	הוא	ְמַדֵּבר	ִּבְצָדָקה	ַרב	ְלהֹוִׁשיַע,	אם	דרכו	היא	דרך	

החסד,	מדוע	הוא	בא	ֲחמּוץ	ְּבָגִדים	ִמָּבְצָרה?	

ותשובתו,	כי	העולם	נמסר	בידי	האדם	להנהיגו,	אך	אם	אין	אדם	שמתעורר	להשליט	
צדק,	תחרוג	ההשגחה	מדממת	התאפקותה	ותפעל:	ִמּשֹׁד	ֲעִנִּיים	ֵמֶאְנַקת	ֶאְביֹוִנים,	ַעָּתה	
ָאקּום	ֹיאַמר	ה’,	ָאִׁשית	ְּבֵיַׁשע	ָיִפיַח	לֹו184.	כאשר	הרשע	מקלקל	את	בריאתו	של	ה’,	יבוא	
הדין	האלוהי,	ייפרע	ממנו	ויחזיר	את	סדר	העולם	לתקנו.	ואף	על	פי	שהשכינה	שוללת	
ומגנה	את	השימוש	בכוח,	את	האכזריות,	את	שפיכות	הדמים,	במקום	שאין	דין	צדק,	
ואין	מושיע	לדלים	מיד	עושקיהם,	שם	יבורך	הקם	ומכניע	את	רשעי	העולם.	ככתוב:	

ְוַגם	ֲאִני	אֹוֶדָּך	ִּכי	תֹוִׁשַע	ְלָך	ְיִמיֶנָך185.	

ועל	כן	כאשר	‘ֵמַעִּמים	ֵאין	ִאיׁש	ִאִּתי’	)ג(,	לחוס	על	עם	אביון,	מה	הפלא	ש’ּפּוָרה	ָּדַרְכִּתי	
ְלַבִּדי’	ונקמתי	בעצמי	נקמה	אכזרית	באדום?

באכזריות	 החסד	 אלוהי	 נהג	 מה	 מפני	 לשאלה:	 ביאור	 הם	 )ד-ו(	 המקראות	 שלשת	

178		תהלים	צ"ד.
	ברכות	ל"ג	א. 	179

	ר'	אריה	בן	צבי. 	180
181		תהלים	ק"ד	א.

	ישעיה	נ"א	יד:	ִמַהר	ֹצֶעה	ְלִהָּפֵתַח.	ירמיה	ב'	כ:	ִּכי	ַעל	ָּכל	ִּגְבָעה	ְּגֹבָהה	ְוַתַחת	ָּכל	ֵעץ	ַרֲעָנן	ַאְּת	ֹצָעה	ֹזָנה. 	182
	במדבר	י"ד	יז-יח. 	183

	תהילים	י"ב	ו. 	184
	איוב	מ'	יד. 	185
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נקם?	כי	התאפק	ה’	ושמר	בליבו	את	הנקם	ולא	עשהו,	אולי	ימצא	בעמים	מי	שיושיע	
ָנָקם	 יֹום	 ִּכי	 בניו:	 לגאול	את	 הגיעה	השעה	 בנפש.	אך	כאשר	 מיד	שונאו	 ישראל	 את	
ְּבִלִּבי	)ד(,	בדעתי	היה	להביא	יום	לנקום	באדם,	ּוְׁשַנת	ְּגאּוַלי	ָּבָאה,	עתה	שהגיעה	השעה	
ְוֵאין	 ְוֶאְׁשּתֹוֵמם	 ֹעֵזר	 ְוֵאין	 ְוַאִּביט	 יכולתי	לדחות	את	הנקמה.	 לגאול	את	עמי,	שוב	לא	
סֹוֵמְך	ַוּתֹוַׁשע	ִלי	ְזֹרִעי	ַוֲחָמִתי	ִהיא	ְסָמָכְתִני	)ה(186.	אילו	היה	העולם	נוהג	כסדרו,	יש	מי	
שיושיע	ויעשה	דין	בארץ,	הקדוש	ברוך	הוא	לא	היה	מתערב,	אך	אם	אין	דין	ואין	דיין,	ה’	

ילבש	את	מידת	הדין,	את	זרוע	הגבורה	ויעשה	נקמות	בגויים	באף	ובחימה.

חכמים	איזנו	מעט	את	הדברים:	ְוֵיז	ִנְצָחם	ַעל	ְּבָגַדי	ְוָכל	ַמְלּבּוַׁשי	ֶאְגָאְלִּתי,	השכינה	אינה	
צובעת	את	בגדיה	בדם	אדום,	משום	שאלה	צבועים	כבר	בדם	הרוגי	ישראל	שנשפך	
נקם	 בשעת	 יתלוננו	 אל	 ידיהם	 שעל	 נקיים	 בדם	 שהתפארו	 האכזרים	 הגויים	 כמים.	

ושילם:	

“מה	עשה	הקדוש	ברוך	הוא?	היה	נוטל	מדם	כל	נפש	ונפש	)מישראל(	וטבל	על	
פורפירון	שלו,	עד	שצבעה	דם.	וכשיגיע	ליום	הדין	לובש	אותה	פורפירא,	ומראה	
לו	גופו	של	כל	צדיק	וצדיק	רשום	עליה.	שנאמר:	ידין	בגוים	מלא	גויות.	אמר	לו	

הקדוש	ברוך	הוא:	אם	לא	דם	שנאת	ודם	ירדפך”187.

הנקמה	בכתוב	ובדברי	חכמים	אינה	אישית	ורגשנית,	אלא	מצוות	ה’	לקיים	את	הדין	
ברשעים188.	אולם	רק	כאשר	הנקמה	תבוא	מידי	ה’	היא	תבוא	במידה	ובזמן	הראויים.	
רק	הדין	האלוהי	יכול	להופיע	בשלמותו,	להשליט	את	הצדק	המוחלט	בעולם.	“משפטי	
ה’	אמת	צדקו	יחדיו”,	רק	הם	אמת,	כי	בידו	להקיף	את	כל	צדדי	העניין.	לפיכך	“גדולה	
נקמה”	רק	כאשר	היא	נקמת	ה’,	אז	היא	נקמה	גדולה	ושלמה.	יומרת	האדם	ליטול	לידיו	

את	חרב	הנקמה	ולהיות	אדון	לצדק,	מוגזמת,	מופרכת	ולבסוף	משפילה	ומאכזבת189.

186		השווה	נ"ט	טז:	ַוַּיְרא	ִּכי	ֵאין	ִאיׁש	ַוִּיְׁשּתֹוֵמם	ִּכי	ֵאין	ַמְפִּגיַע	ַוּתֹוַׁשע	לֹו	ְזֹרעֹו	ְוִצְדָקתֹו	ִהיא	ְסָמָכְתהּו.
	ילקוט	שמעוני	תורה	פרשת	מטות	רמז	תשפה.	ובדומה	לזה	תהילים	ק"י.	וראה	מדרש	תהלים,	בובר	 	187

ט'	יג.
	"ציונו	להרוג	את	העוברים	על	קצת	המצות	בסייף.	והוא	אמרו	יתעלה:	נקום	ינקם"	משפטים	כ"א	כ.	 	188

ספר	המצוות	לרמב"ם,	עשה	רכ"ו	וראה	ראב"ע	שמות	כ"א	כא,	הפירוש	הארוך.	
	נקמנות	היא	מידה	נוכרית.	כמה	דוגמאות:	א.	ְוַהִּגְבֹעִנים	ֹלא	ִמְּבֵני	ִיְׂשָרֵאל	ֵהָּמה	)שמואל-ב	כ"א	ב(,	 	189
חכמים	אמרו	שדוד	גזר	עליהם	שלא	לבוא	בקהל	משום	נקמנותם	האכזרית	בבני	שאול	)יבמות	ע"ט	
א(	אמר:	שלשה	סימנים	יש	באומה	זו,	הרחמנים,	והביישנין,	וגומלי	חסדים...	כל	שיש	בו	שלשה	
סימנים	הללו	ראוי	להדבק	באומה	זו.	ב.	עמוס	א'	וב'	ושם	א'	יא:	ֹּכה	ָאַמר	ה'	ַעל	ְׁשלָׁשה	ִּפְׁשֵעי	ֱאדֹום	
ְוַעל	ַאְרָּבָעה	ֹלא	ֲאִׁשיֶבּנּו,	ַעל	ָרְדפֹו	ַבֶחֶרב	ָאִחיו	ְוִׁשֵחת	ַרֲחָמיו	ַוִּיְטֹרף	ָלַעד	ַאּפֹו	ְוֶעְבָרתֹו	ְׁשָמָרה	ֶנַצח.	ג.	
מישע	מלך	מואב	מתפאר	בנקמנותו	בישראל	ואלוהיהם:	ָאֹנִך	)=אנוכי(	ֵמַשע	ֶבּן	ּכֹמִש]ית[	ֶמֶלך	ֹמָאב	
ַהָבָּמת	 ֶאת	 ָוַאַעש	 ָאִבי.	 ַאַחר	 ָמַלְכִתי	 ְוָאֹנִך	 ֹמָאב	ְשֹלִשן	ָשת	)=שלושים	שנה(	 ַעל	 ָמַלך	 ָאִבי	 ַהִדיֹבִני.	
)הבמה(	ֹזאת	ִלְכֹמש	ַבִּקְרֹחה	)מצודת	העיר(	ָבַּמ]ת	ֵי[ַשע	ִכּי	ֹהִשַעִני	ִמָכּל	ַהְמָלִכן	ְוִכי	ֶהְרַאִני	ְבָּכל	ׂשְנַאי	
)במפלת	שונאי(.	ָעְמִרי	ֶמֶלך	ִיְשָרֵאל,	ַוְיַענּו	ֶאת	ֹמָאב	ָיִמן	ַרִבּן	)=ימים	רבים(,	ִכּי	ֶיֱאַנף	ּכֹמש	ְבַּאְרֹצה.	
)=במפלתו(	 בֹּה	 ַוֵאֶרא	 ֵכּ]ן[.	 ָאַמר	 ְבָּיַמי	 ֹמָאב.	 ֶאת	 ֲאַעֵנו	 ֻהא:	 ַגם	 ַוֹיאֶמר	 )הוא	אחאב(	 ּבֹנה	 ַוַיֲחִליֹפה	
ֻוְבֵּבֹתה.	ְוִיְשָרֵאל	ָאֹבד	ָאַבד	ֹעָלם	=ְלעולמים(...		ְוִאש	ָגד	ָיַשב	ְבֶּאֶרץ	ֲעָטֹרת	ֵמֹעָלם.	ַוִיֶבן	ֹלה	ֶמֶלך	ִיְשָרֵאל	

לפיכך	יש	להבחין	בעיקרו	של	דבר	בין	הגויים,	ובין	רשעי	האומות.	הראשונים	יתוקנו	
בבוא	הגאולה,	וישתלבו	ב’סדר	העולמי	החדש’.	והרשעים	שונאי	ה’,	יבואו	על	עונשם	

וייכרתו	מן	העולם.	

ְוֵיז	ִנְצָחם	ַעל	ְּבָגַדי,	הוא	משל	עמוק	שיש	להבין	באופן	יותר	רוחני	ומופשט.	הנביא	לא	
הזכיר	במפורש	את	הדם,	אלא	קרא	לו	‘ִנְצָחם’,	ורמז	בדבריו	לעיקרון	מופלא:	

“תנועה	נצחית	אי	אפשר	לה	שתהיה	כי	אם	באופן	שלא	יהיה	נמצא	כל	מנגד	
בהכרח	 הלא	 ומפריעים	 מנגדים	 המון	 התנועה	 בדרך	 נפגש	 וכאשר	 ומפריע.	
תפסק.	אמנם	בזאת	תהיה	עומדת	נצח,	אם	תהיה	ערוכה	באופן	זה,	שכל	כח	
מפריע	יהיה	דוקא	בהפרעתו	ובנגודו	מסיף	לה	כח,	אז	תלך	מחיל	אל	חיל	ותהיה	
מנגדים	 וגדולים,	 רבים	 מנגדים	 ישנם	 ה’.	 מעשה	 של	 הנעלה	 לתכלית	 נצחית	
מעמים	רבים	שחפצים	לסמות	אורו	של	עולם.	אמנם	עצת	ה’	היא	נפלאה	כל	
כך,	עד	שהוכן	מראש,	שכל	ההסתערות	של	ההתנגדות	אל	התכלית	הכללית	
המתכוננת	על	ידי	ישראל,	תהפך	לכח	עוקר	את	המתנגד	עצמו,	ומוסיף	כח	ואור	
אל	חפץ	ה’	שיצא	לאור.	בזה	הוכנה	הבטחה	של	הנצחיות	לעצת	ה’	העומדת	
הנגוד	 מעצם	 להוציא	 ופועלת	 לה,	 מתנגד	 כל	 את	 מנצחת	 שהיא	 במה	 לעד,	
תוספת	כח.	המדות	והתכונות	הנמצאות	בעמים,	שעמדו	מאז	כצרים	לישראל,	
ובנצחונם	עליהם	הטביעו	חותמם	על	תכונותיהם	באיזה	רושם	בישראל,	הנה	
הגבורה	 כמו	 והשלמות.	 הקדושה	 לשמוש	 הנה	 צריכות	 עצמן	 התכונות	 אלו	
והנקמה	במקום	הראוי,	וכן	יתר	התכונות,	שישראל	מוציאים	מעמים	הסובבים	
שמכל	 הנצחית,	 התנועה	 תכונת	 היא	 זאת	 הנה	 בגדי’,	 על	 נצחם	 ‘ויז	 אותם...	

ָכּל	ָהָעם	]..מַהִקְרָית	 ַוֶאֱהֹרג	ֶאת	 ַוֹאֲחֶזָה	)ואחזתי	בה(,	 ַבִּקר	)=בעיר(	 ַוֶאְלָתֵחם	)ואלחם(	 ֲעָטֹרת.	 ֶאת	
ִלְכֹמש	ּוְלֹמָאב.	ָוֵאְשְבּ	)=שביתי(	ִמָשם	ֶאת	ֲאִרֵאל	)גיבור	במואבית,	ראה	שמואל-ב	כג	כ(	ָדִוֹדה	)אולי	
גבור	מלכות	יהודה	מבית	דוד	שבא	לסייע	לישראלים(,	ַוֶאְסֲחֵבֻה	ִלְפֵני	ּכֹמש	ַבִּקרָית.	ָוֹאִשב	ָבּה	ֶאת	
ַעל	 ראובן(	 )נבו,	משבט	 ְנֹבה	 ֶאת	 ֱאֹחז	 ֵלְך	 ְכֹּמש:	 ִלי	 ַוֹיאֶמר	 )שם	מקום(.	 ָמֳחָרת	 ִאש	 ְוֶאת	 ָשֹרן	 ִאש	
ֲאָלִפן	 ִשְבַעת	 ֻכָּלה,	 ַוֶאֱהֹרג	 ַוֹאֲחֶזָה,	 ַהָצֳהָרם	 ַעד	 ַהַשֲחִרת	 ִמְבֹּקַע	 ָבּה	 ַוֶאְלָתֵחם	 ַבֵּלָּלה	 ַוֶאֱהֹלך	 ִיְשָרֵאל.	
ְגָבִרן	ְוֻגִרן	)=גורים,	ילדים(	ּוְגָבֹרת	ְוֻגֹרת	)=גורות,	ילדות(	ּוְרָחֹמת	)=עלמות	בתולות(,	ִכּי	ְלַעְשָתר	ְכֹּמש	
)האלה	אשת	כמוש(	ֶהֱחַרְמִתָה.	ַוֶאַקח	ִמָשם	ֶא]ת	ְכּ[ֵלי	ה'	ַוֶאְסַחבֵהם	ִלְפֵני	ְכֹּמש.	וכו'	וכו'".	לעומתו	
ַמְלֵכי	ֵּבית	 ִּכי	 ָנא	ָׁשַמְענּו	 ִהֵּנה	 אחאב,	שבו	ביקש	מישע	לנקום,	היה	ידוע	ומפורסם	דווקא	בחסדו:	
כדי	לבטל	את	 ובן	הדד	מנצל	את	חסדו	של	אחאב	 לא(.	 כ'	 )מלכים-א	 ֵהם	 ֶחֶסד	 ַמְלֵכי	 ִּכי	 ִיְׂשָרֵאל	
ה'	במואב	 נקמת	 ירמיהו	מ"ח(	המתארים	את	 ט"ז,	 )ישעיהו	ט"ו	 תוצאות	מפלתו	בקרב.	הנביאים	
משלבים	בתוכה	דברי	קינה	והזדהות.	ד.	אלכסנדר	דיומא	בספרו	'הרוזן	ממונטה	קריסטו'	תיאר	אדם	
שמקדיש	את	חייו	והונו	למסע	נקמנות	בכל	אלה	שבגדו	בו.	אך	טעם	הנקמה	מר.	ה.	אחרי	השואה	
קמו	קבוצות	נקם	מקרב	חיילי	הבריגדה	העברית,	ויוצאי	גטו	וילנא	בראשות	אבא	קובנר,	שביקשו	
לנקום	בגרמנים,	אך	מהר	מאד	הבינו	שהדבר	גדול	מכוחו	ונפשו	של	האדם	)ראה	חנוך	ברטוב	'פצעי	
בגרות'	הכותב	במרירות:	"בן	רגע	נמחו	כל	המנוני	השנאה	ושבתי	להיות	בנו	של	אבא.	שורץ	בטוהר.	

אדם.	עכשיו	אני	יודע,	אלה	אנחנו,	נידונים	להתהלך	עם	צלם	ה'	על	מצחנו	כמו	אות	קין"(.		
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המפריע	ומתנגד	לה	מוסיפיה	אומץ	להגביר	חיל”190.	

והלכת	בדרכיו	.	4
אנו	מצווים	ללמוד	ממידותיו	של	המקום,	“והלכת	בדרכיו”191.	חכמים	הזכירו	שורה	של	

מידות	שבהן	צריך	האדם	ללמוד	מדרכי	השכינה:	

“שצונו	להדמות	בו	יתעלה	לפי	יכלתנו,	והוא	אמרו:	והלכת	בדרכיו.	וכבר	כפל	
צווי	זה	ואמר:	ללכת	בכל	דרכיו192.	ובא	בפירוש	זה:	מה	הקדוש	ברוך	הוא	נקרא	
רחום	אף	אתה	היה	רחום.	מה	הקב”ה	נקרא	חנון	אף	אתה	היה	חנון.	מה	הקב”ה	
נקרא	צדיק	אף	אתה	היה	צדיק.	מה	הקב”ה	נקרא	חסיד	אף	אתה	היה	חסיד193.	
וכבר	נכפל	הצווי	הזה	בלשון	אחר	ואמר:	אחרי	ה’	אלהיכם	תלכו194,	ובא	בפירוש	
גם	כן195,	שענינו	להדמות	בפעולות	הטובות	והמדות	החשובות	שיתואר	בהם	

האל	יתעלה	על	צד	המשל,	יתעלה	על	הכל	עילוי	רב”196.

המידות	 בין	 מלמנות	 ונמנעו	 חסד,	 של	 מידות	 עקבי	 באופן	 הזכירו	 שחכמים	 אלא	
הטעונות	חיקוי	מידות	של	דין.

וחודדו	הדברים	עוד	יותר:	

כל	 ולהטות	 כחנו,	 בכל	 והטוב	 היושר	 בדרך	 מעשינו	 כל	 לעשות	 “שנצטוינו	
דברינו	אשר	בינינו	ובין	זולתנו	על	דרך	החסד	והרחמים,	כאשר	ידענו	מתורתנו	
שזהו	דרך	השם	וזה	חפצו	מבריותיו	למען	יזכו	לטובו	כי	חפץ	חסד	הוא,	ועל	זה	

נאמר197:	והלכת	בדרכיו”198.

מידת	הנקמה	אינה	כשאר	המידות	האלוהיות,	ואין	לאדם	לחקותה.	מדוע?

א.	נראה	שבשונה	ממידות	החסד	שהן	מידות	חיוביות,	הראויות	בכל	מקום	ובכל	שעה,	
הנקמה	במהותה	היא	שלילית,	לשלול	את	הרשעה:	

את	 לאבד	 ההכרח	 מפני	 אם	 כי	 באה	 ואינה	 עצמה,	 מצד	 רעה	 הנקמה	 “מדת	
הרשעים	כדי	לתקן	את	העולם	ולהניח	לישרים	מרשעתם,	איך	תקרא	מדה	זו	

	עולת	ראיה	ח"א	רל"א.	עין	אי"ה	ברכות	ט'	שז. 	190
	דברים	כ"ח	ט. 	191

	עקב	י'	וי"א. 	192
	וזה	לשון	ספרי	סוף	פרשת	עקב. 	193

	דברים	י"ג. 	194
	סוטה	י"ד	א. 	195

196		ספר	המצוות	לרמב"ם	עשה	ח'.
	דברים	כ"ח	ט. 	197

198		ספר	החינוך	תרי"א.

גדולה?”199.	

כשלעצמה,	טוב	לנקמה	שלא	באה	לעולם,	אם	לא	היו	רשעים	לא	הייתה	גם	נקמה.	
היא	תגובה	בדיעבד	לעיוות	ולחורבן	שהמיטו	הרשעים	על	העולם.	אין	מנוס	במצב	זה	
מלהשתמש	בה,	אבל	היא	עצמה	מעוררת	רגשות	ותכונות	רעות	של	שנאה	ורצחנות,	
שאין	 רעל	 של	 סוג	 עצמה	 שהיא	 לתרופה,	 בדומה	 בהן.	 ולמאוס	 מהן	 להתרחק	 שיש	

לבריאים	לגעת	בו	כלל,	רק	החולה	משתמש	בה	כדי	לשלול	רעל	קשה	יותר.		

ב.	האדם	אינו	יכול	לחקות	את	נקמת	ה’	השלמה	והמכוונת,	אם	הוא	יעשה	אותה	הוא	
תיעשה	 היא	 וסיאובו,	 בקטנותו	 אותה	 יטמא	 האדם	 בה	 שייגע	 ברגע	 ויזייפה.	 יגמדה	

חלקית	ואנושית.	ועל	כן	תחטיא	את	מטרתה	ולא	תתקן	את	העולם.	

היפוכו	של	דבר	ביחס	לחסד,	החסד	הינו	מידה	אלוהית	עצמית,	חיובית.	“מדרך	הטוב	
להם.	 להעניק	 כדי	 המוטבים	 את	 ממציא	 שהוא	 גדול	 כה	 האלוהי	 החסד	 להיטיב”200,	
אמנם	גם	כאן	מעשי	האדם	מועטים	וחסרים,	ולעולם	לא	יישוו	למעשי	הבורא,	אולם	
טוב	שיאחז	האדם	גם	במעט	מן	החסד,	כי	במשהו	זה	יש	הד	משלמות	החסד	האלוהי.	

ובאמצעותו	ידבק	בו,	ויתעלה	אל	שגב	דרכיו.	

	עין	אי"ה	ברכות	ל"ג. 	199
	דעת	תבונות	י"ח:	כי	האל	ית"ש	הוא	תכלית	הטוב	ודאי.	ואמנם,	מחק	הטוב	הוא	להטיב. 	200
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להוסיף: ראה ח"א 'חרב לה' באדום'.
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ז.	התפילה	

לעולם	יסדר	אדם	שבחו		.	

ָמָלנּו ְיהָֹוה ְוַרב טּוב  ּגְ ר  ַעל ּכֹל ֲאׁשֶ ִהּלֹת ְיהָֹוה ּכְ יר ּתְ י ְיהָֹוה ַאְזּכִ ס"ג )ז( ַחְסּדֵ

ה  ֵהּמָ י  ַעּמִ ַאְך  ַוּיֹאֶמר  )ח(  ֲחָסָדיו:  ּוְכרֹב  ַרֲחָמיו  ּכְ ָמָלם  ּגְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֵבית 

ּוַמְלַאְך  ָצר  \}לֹו\{  ָצָרָתם לֹא  ָכל  ּבְ )ט(  יַע:  ְלמֹוׁשִ ָלֶהם  ַוְיִהי  רּו  ּקֵ ְיׁשַ ִנים לֹא  ּבָ

ל ְיֵמי עֹוָלם: ֵאם ּכָ ֵלם ַוְיַנּשְׂ ַאֲהָבתֹו ּוְבֶחְמָלתֹו הּוא ְגָאָלם ַוְיַנּטְ יָעם ּבְ ָניו הֹוׁשִ ּפָ

הנביא	אינו	רק	שליח	השכינה	אל	העם,	אלא	גם	מנהיג	אמתי,	הוא	עומד	בשם	העם	
לפני	השכינה	להתפלל	על	הישועה.	ישעיהו	למד	ממשה	ללמד	זכות	על	העם,	והעלה	

טיעונים	מכריעים	המחייבים	את	בואה	של	הישועה.	

תחילת	התפילה	היא	הודאה:	ַחְסֵּדי	ה’	ַאְזִּכיר	ְּתִהֹּלת	ה’	ְּכַעל	ֹּכל	ֲאֶׁשר	ְּגָמָלנּו	ה’	ְוַרב	טּוב	
ְלֵבית	ִיְׂשָרֵאל	ֲאֶׁשר	ְּגָמָלם	ְּכַרֲחָמיו	ּוְכֹרב	ֲחָסָדיו	)ז(.

כך	נהג	משה:	

כך	 ואחר	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 של	 שבחו	 אדם	 יסדר	 לעולם	 שמלאי:	 רבי	 “דרש	
יתפלל.	מנלן?	ממשה.	דכתיב:	ָוֶאְתַחַּנן	ֶאל	ה’	ָּבֵעת	ַהִהוא,	וכתיב:	ֲאֹדָני	ה’	ַאָּתה	
ַמִים	ּוָבָאֶרץ	 ַהִחּלֹוָת	ְלַהְראֹות	ֶאת	ַעְבְּדָך	ֶאת	ָּגְדְלָך	ְוֶאת	ָיְדָך	ַהֲחָזָקה	ֲאֶׁשר	ִמי	ֵאל	ַּבּׁשָ
ָהָאֶרץ	 ֶאת	 ְוֶאְרֶאה	 ָּנא	 ֶאְעְּבָרה	 בתריה:	 וכתיב	 ְוִכְגבּוֹרֶתָך.	 ְכַמֲעֶׂשיָך	 ַיֲעֶׂשה	 ֲאֶׁשר	

ַהּטֹוָבה	וגו’”1.	

אין	זה	עניין	שבנימוס	ודורון	של	כבוד,	המכשירים	את	התפילה	להיכנס	לפני	המקום,	
כי	מה	יכול	האדם	לתת	לקונו,	ודורונו	חסר	משמעות	וחשיבות.	מסתבר	שההקדמה	
נועדה	יותר	אל	האדם	עצמו.	רק	אחרי	שהוא	מספר	בשבחו	של	מקום,	מתוודע	למקומו	

שלו	ואמיתת	מצבו,	אז	יוכל	לעמוד	בענווה	מול	השכינה	ולהתפלל	תוך	קבלת	הדין.

‘תפילה’.	 זה	של	התפילה,	שבחו	של	מקום,	עיקר	וקראו	לו	בשם	 חכמים	ראו	בחלק	
נחלקו	רק	לגבי	סדר	הקדימויות:	

“תניא.	רבי	אליעזר	אומר:	שואל	אדם	צרכיו	ואחר	כך	יתפלל.	שנאמר:	תפלה	
לעני	כי	יעטוף	ולפני	ה’	ישפוך	שיחו	וגו’,	אין	שיחה	אלא	תפלה,	שנאמר:	ויצא	
יצחק	לשוח	בשדה.	רבי	יהושע	אומר:	יתפלל	ואחר	כך	ישאל	צרכיו,	שנאמר:	

אשפוך	לפניו	שיחי,	צרתי	לפניו	אגיד”2.

	ברכות	ל"ב	א. 	1
	ברכות	ל"א	א. 	2

כולם	מודים	ביחס	לשבחו	של	הקדוש	ברוך	הוא,	המחלוקת	היא	רק	מהיכן	להתחיל.	
שבחו	של	מקום	אינו	רק	סיפור	גבורותיו	הידועות	והברורות,	אלא	ההכרה,	שגם	הצרה	

היא	מסר	אלוהי,	וגם	לה	יש	משמעות.	מי	שמכיר	בזה	כבר	אין	לו	על	מה	להצטער.	

מן	הצרה	יכול	האדם	להגיע	לסידור	שבחו	של	הקדוש	ברוך	הוא	שמתגלה	בה:	

“בכל	מיני	צער	יש	שם	ניצוץ	הקדוש	ממנו	יתברך	שמו,	אלא	שהוא	בתוך	כמה	
לבושים,	וכאשר	יתן	לב	להבין	שגם	כאן	הוא	יתברך	שמו	אתו	עמו,	אז	הוסר	
ונתגלה	הלבוש	ונתבטל	הצער.	וזהו	שאמר	יסדר	שבחו,	שזהו	שבחו	שמלא	כל	
הארץ	כבודו,	‘ובכל	צרתם	לו	צר’,	אז	לא	צער,	ויתפלל,	כי	ממילא	יתבטל	הצרה	
אחר	שיודע	לסדר	שבחו	בענין	הנ”ל.	ומר	סבירא	ליה	יתפלל	תחלה,	והוא	על	ידי	

שמאמין	שהשם	יתברך	שם	הוא	גם	כן,	ואז	יוכל	לסדר	שבחו”3.	

מֹוִליְך	ִליִמין	ֹמֶׁשה	ְזרֹוַע	ִּתְפַאְרּתֹו.	2

ם: )יא(  בּו ֶאת רּוַח ָקְדׁשֹו ַוֵּיָהֵפְך ָלֶהם ְלאֹוֵיב הּוא ִנְלַחם ּבָ ה ָמרּו ְוִעּצְ )י( ְוֵהּמָ

ִקְרּבֹו  ם ּבְ ֲעֵלם ִמָּים ֵאת רֵֹעי צֹאנֹו ַאֵּיה ַהּשָׂ ה ַעּמֹו ַאֵּיה ַהּמַ ַוִּיְזּכֹר ְיֵמי עֹוָלם מֹׁשֶ

ֵניֶהם  ִמּפְ ַמִים  ּבֹוֵקַע  ְפַאְרּתֹו  ּתִ ְזרֹוַע  ה  ִליִמין מֹׁשֶ ָקְדׁשֹו: )יב( מֹוִליְך  ֶאת רּוַח 

לּו: )יד(  ׁשֵ ִיּכָ ר לֹא  ְדּבָ ּמִ ּבַ ּסּוס  ּכַ הֹמֹות  ּתְ ּבַ ם עֹוָלם: )יג( מֹוִליָכם  ַלֲעׂשֹות לֹו ׁשֵ

ם  ׁשֵ ְלָך  ַלֲעׂשֹות  ָך  ַעּמְ ִנַהְגּתָ  ן  ּכֶ ִניֶחּנּו  ּתְ ְיהָֹוה  רּוַח  ֵתֵרד  ְקָעה  ּבִ ּבַ ֵהָמה  ּבְ ּכַ

ְפָאֶרת: ּתִ

מול	חסדי	ה’	עומדת	בגידת	ישראל:	ְוֵהָּמה	ָמרּו	ְוִעְּצבּו	ֶאת	רּוַח	ָקְדׁשֹו	ַוֵּיָהֵפְך	ָלֶהם	ְלאֹוֵיב	
הּוא	ִנְלַחם	ָּבם	)י(.	השוואה	כזו,	בין	חסדי	השכינה	לבגידת	האדם,	עורך	גם	אסף:	ֶנֶגד	
ֲאבֹוָתם	ָעָׂשה	ֶפֶלא	ְּבֶאֶרץ	ִמְצַרִים	ְׂשֵדה	ֹצַען.	ָּבַקע	ָים	ַוַּיֲעִביֵרם	ַוַּיֶּצב	ַמִים	ְּכמֹו	ֵנד...	ַוּיֹוִסיפּו	
ָקה	ְבַיֲעֹקב	ְוַגם	ַאף	ָעָלה	 עֹוד	ַלֲחֹטא	לֹו	ַלְמרֹות	ֶעְליֹון	ַּבִּצָּיה.	ָלֵכן	ָׁשַמע	ה’	ַוִּיְתַעָּבר	ְוֵאׁש	ִנֹּשְ

ְבִיְׂשָרֵאל.	ִּכי	ֹלא	ֶהֱאִמינּו	ֵּבאֹלִהים	ְוֹלא	ָבְטחּו	ִּביׁשּוָעתֹו4.

ישעיהו	הציג	את	הדורות	הראשונים,	את	 בין	שתי	ההשוואות.	 גדול	 יש	הבדל	 אולם	
יוצאי	מצרים,	באור	חיובי,	הם	הנאמנים	ואנחנו	החוטאים.	ואילו	אסף	מאשים	אותם,	
שגם	בשעת	גילויי	החסד	השמיימי	חטאו,	והמשיכו	בכך	כל	הדרך,	במדבר	וגם	בארץ.	
יש	כאן	שתי	נקודות	מבט	שונות.	בספר	תהילים	זו	תוכחה	מוסרית	הפונה	אל	האדם:	
ְוֹלא	 ִּכְסָלם	 ֵבאֹלִהים	 ְוָיִׂשימּו	 ִלְבֵניֶהם.	 ִויַסְּפרּו	 ָיֻקמּו	 ִיָּוֵלדּו	 ָּבִנים	 ַאֲחרֹון	 ּדֹור	 ֵיְדעּו	 ְלַמַען	
ִיְנֹצרּו.	ְוֹלא	ִיְהיּו	ַּכֲאבֹוָתם	ּדֹור	סֹוֵרר	ּוֹמֶרה	ּדֹור	ֹלא	ֵהִכין	ִלּבֹו	 ִיְׁשְּכחּו	ַמַעְלֵלי	ֵאל	ּוִמְצֹוָתיו	

	כתר	שם	טוב	צ"ח,	תולדות	יעקב	יוסף,	ויחי. 	3
	תהילים	ע"ח. 	4
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ְוֹלא	ֶנֶאְמָנה	ֶאת	ֵאל	רּוחֹו	)ו-ח(.	האדם	מצווה	לבקר	את	מומיו,	ולתקנם	עד	תום.	ישעיהו	
ביציאת	 נאחז	 כן	 על	 זכות.	 להם	 ומחפש	 השמים	 אל	 פונה	 הוא	 ישראל,	 על	 מתפלל	
מצרים,	בגילויי	אמונת	ישראל	בשעת	החסד	ההיא,	ותולה	בה	את	יהבו,	זיכרון	זה	יחזיר	

את	חסד	השכינה	לישראל:	ׁשּוב	ְלַמַען	ֲעָבֶדיָך	ִׁשְבֵטי	ַנֲחָלֶתָך	)יז(.	

ואכן	מן	השמים	משבחים	את	דור	יוצאי	מצרים:	ָהֹלְך	ְוָקָראָת	ְבָאְזֵני	ְירּוָׁשַלם	ֵלאֹמר	ֹּכה	
ְזרּוָעה.	 ְּבֶאֶרץ	ֹלא	 ַּבִּמְדָּבר	 ַאֲחַרי	 ֶלְכֵּתְך	 ְּכלּוֹלָתִיְך	 ַאֲהַבת	 ְנעּוַרִיְך	 ֶחֶסד	 ָלְך	 ָזַכְרִּתי	 ָאַמר	ה’	

ֹקֶדׁש	ִיְׂשָרֵאל	ַלה’	ֵראִׁשית	ְּתבּוָאֹתה	ָּכל	ֹאְכָליו	ֶיְאָׁשמּו	ָרָעה	ָּתֹבא	ֲאֵליֶהם	ְנֻאם	ה’5.	

קשר	האהבה	בין	כנסת	ישראל	לדודה	שבשמים	דו-צדדי,	הנביא	חוזר	שלוש	פעמים	
בפסוק	אחד	על	שם	ה’:	ַחְסֵּדי	ה’	ַאְזִּכיר,	ְּתִהֹּלת	ה’,	ְּכַעל	ֹּכל	ֲאֶׁשר	ְּגָמָלנּו	ה’,	ְוַרב	טּוב	ְלֵבית	

ִיְׂשָרֵאל	ֲאֶׁשר	ְּגָמָלם	ְּכַרֲחָמיו	ּוְכֹרב	ֲחָסָדיו	)ז(.

וה’	עונה	לו	וקורא	את	ישראל	בכינויי	חיבה:	ַוֹּיאֶמר	ַאְך	ַעִּמי	ֵהָּמה,	ָּבִנים	ֹלא	ְיַׁשֵּקרּו,	ַוְיִהי	
ָלֶהם	ְלמֹוִׁשיַע	)ח(.	הוא	מזדהה	עם	ישראל	באופן	מוחלט	כאילו	הצרה	היא	שלו,	ועל	
ָּפָניו	הֹוִׁשיָעם	 ּוַמְלַאְך	 ָצר	 ָצָרָתם	ֹלא/לֹו	 ְּבָכל	 וילווה	אותם	בכל	שעת	צרה:	 יושיעם	 כן	

ֵאם	ָּכל	ְיֵמי	עֹוָלם	)ט(6: ְּבַאֲהָבתֹו	ּוְבֶחְמָלתֹו	הּוא	ְגָאָלם	ַוְיַנְּטֵלם	ַוְיַנּׂשְ

“ְּבָכל	ָצָרָתם	ֹלא	)לֹו(	ָצר,	א”ל	הקב”ה	למשה:	אי	אתה	מרגיש	שאני	שרוי	בצער	
כשם	שישראל	שרוים	בצער?	הוי	יודע	ממקום	שאני	מדבר	עמך,	מתוך	הקוצים,	
ַוְיַנְּטֵלם	 ְגָאָלם	 ּוְבֶחְמָלתֹו	הּוא	 ְּבַאֲהָבתֹו	 כביכול	אני	שותף	בצערן,	אף	מֹוִׁשיָעם	

ֵאם	ָּכל	ְיֵמי	עֹוָלם”7. ַוְיַנּׂשְ

ָמרּו	 ְוֵהָּמה	 ישראל:	 כפיות	הטובה	העכשווית	של	 עומדת	 אלא	שמול	החסד	האלוהי	
ַוֵּיָהֵפְך	ָלֶהם	ְלאֹוֵיב	הּוא	 ְוִעְּצבּו	ֶאת	רּוַח	ָקְדׁשֹו.	הם	‘הצליחו’	להפוך	את	האוהב	לאויב:	

ִנְלַחם	ָּבם	)י(.		

בעיני	 ומורדות.	 מעלות	 ותהפוכות,	 טלטלה	 אפוא	 עוברים	 ישראל	 עם	 השכינה	 יחסי	
חכמים	אין	זה	מקרה,	אלא	תופעה	אנושית	מובנית,	הכוללת	אפילו	את	מערכת	היחסים	

עם	השכינה:	

ָמִים8,	“עת	מלחמה,	דכתיב:	ַוֵּיָהֵפְך	ָלֶהם	ְלאֹוֵיב	 ַלֹּכל	ְזָמן	ְוֵעת	ְלָכל	ֵחֶפץ	ַּתַחת	ַהּׁשָ

	ירמיה	ב'	ב	ג.	ואף	על	פי	שמיד	באה	תוכחה	גדולה	לדור	הזה,	ששכח	חסדי	ה'	ביציאת	מצרים. 	5
	רד"ק:	בוי"ו,	ופי'	הכתוב	לא	הרבה	להם	הצרה	כי	הושיעם	ממנה,	ופי'	הקרי	לו,	לאל	צר.	מאור	ושמש	 	6
)תבא	ד"ה	והפלא(:	בכל	הקללות	רומזים	בהם	ברכות	הרבה.	ונוכל	לומר	על	פי	מה	שמצינו	על	פסוק	
בכל	צרתם	לו	צר	שהוא	נכתב	לא	וקרינן	לו,	ופירושו	שכאשר	כביכול	הצרה	מגעת	עדיו	יתברך	אז	
ממילא	מתבטלת	ונעשה	לא	צר,	כי	השם	יתברך	עוז	וחדוה	במקומו	והשמחה	אי	אפשר	שתהיה	
אלא	אם	כן	נשכחה	הצרה,	ואם	כן	מפני	אשר	בכל	צרתם	לו	צר	אז	מפני	זה	נעשה	לא	צר	ומסתלקת	

הצרה.	
	שמות	רבה	ב'	ה'. 	7

	קהלת	ג'	א. 	8

הּוא	ִנְלַחם	ָּבם.	ועת	שלום,	דכתיב:	הנני	נוטה	אליה	כנהר	שלום	וגו’	)ס”ו(9.

השכינה	 רצון	 את	 שעשו	 העבר,	 בגדולי	 בגעגועים	 העם	 נזכר	 הלאומי	 השפל	 בשעת	
ונשאו	חן	בעיניה.	אולי	יזכה	להישען	על	דמויות	המופת	הללו	ויוושע	בזכותן.	אי	אפשר	
כמובן	להתעלם	ממרכזיות	דמותו	של	משה	בהבאת	המכות	וקריעת	הים,	אולם	ישעיהו	
מגדיל	את	תפקידו	של	משה	ביציאת	מצרים,	ומעצים	אותו.	הוא		לוקח	זאת	עד	הקצה	
ומתאר	את	הדברים	באופן	חד-ממדי,	משה	פעל	ועשה,	והקדוש	ברוך	הוא	כביכול	הולך	
ם	 לימינו	לעזור	לו:	ַוִּיְזֹּכר	ְיֵמי	עֹוָלם	ֹמֶׁשה	ַעּמֹו	ַאֵּיה	ַהַּמֲעֵלם	ִמָּים	ֵאת	ֹרֵעי	ֹצאנֹו	ַאֵּיה	ַהּׂשָ
ְּבִקְרּבֹו	ֶאת	רּוַח	ָקְדׁשֹו.	מֹוִליְך	ִליִמין	ֹמֶׁשה	ְזרֹוַע	ִּתְפַאְרּתֹו	ּבֹוֵקַע	ַמִים	ִמְּפֵניֶהם	ַלֲעׂשֹות	לֹו	

ֵׁשם	עֹוָלם	)יא-יב(:

“המעלה	והשלמות	שנמצא	במשה	רבינו	עליו	השלום	היה,	שהוא	היה	מושיע	
ומציל	ומוציא	את	ישראל	מגלות	מצרים	ונוצח	מלחמותיהם,	מה	שלא	נמצא	
בנביא	אחר.	וכמו	ששלחו	לומר	בני	ישראל	אל	מלך	אדום:	“וירעו	לנו	מצרים	
כי	 ויוציאנו	ממצרים”10.	 וישלח	מלאך	 קולנו,	 וישמע	 ה’	 ונצעק	אל	 ולאבותינו,	
‘מלאך’,	לא	להיותו	שליח	בלבד,	אלא	להיותו	בערכם	 	– הנה	קראו	את	משה	
כמלאך	האלהים	להושיעם.	וכמו	שאמר	ישעיהו	הנביא...	שמשה	קרע	לפניהם	
את	הים,	והוא	שהוציאם	ממצרים	במסות	באותות	ובמופתים,	ולחם	מלחמת	
עמלק	ומלחמת	מדין	ומלחמות	סיחון	ועוג	בנצחון	אלהי	מופלג.	אמנם,	שאר	
הנביאים	ניבאו	על	גלותם	ועל	גאולתם,	אבל	לא	הגיעה	מדרגתם	לגאול	אותם	

במופתים	ולא	ללחום	מלחמותיהם”11.

אולם	ההגדה	של	פסח	מספרת	את	שבחי	המקום	ביציאת	מצרים,	על	כן	בחרה	בכיוון	
ההפוך,	והשמיטה	את	שמו	של	משה	לחלוטין.	ְוָעַבְרִּתי	ְבֶאֶרץ	ִמְצַרִים	ַּבַּלְיָלה	ַהֶּזה,	ֲאִני	
ֱאֶעֶׂשה	 ִמְצַרִים	 ֱאֹלֵהי	 ּוְבָכל	 ָׂשָרף.	 ְוֹלא	 ֲאִני	 ִמְצַרִים	 ְּבֶאֶרץ	 ְּבכֹור	 ָכל	 ְוִהֵּכיִתי	 ַמְלָאְך.	 ְוֹלא	

ִליַח.	ֲאִני	ה’,	ֲאִני	הּוא	ְוֹלא	ַאֵחר. ְׁשָפִטים	ֲאִני	ְוֹלא	ַהּׁשָ

ָוֶאֵּתן	 ֵעָׂשו	 ְוֶאת	 ַיֲעֹקב	 ֶאת	 ְלִיְצָחק	 ָוֶאֵּתן	 יהושע:	 דברי	 את	 מצטטת	 היא	 כאשר	 אפילו	
ואינה	 כאן	 עוצרת	 היא	 ִמְצָרִים12,	 ָיְרדּו	 ּוָבָניו	 ְוַיֲעֹקב	 אֹותֹו	 ָלֶרֶׁשת	 ֵׂשִעיר	 ַהר	 ֶאת	 ְלֵעָׂשו	
מזכירה	את	הפסוק	הבא:	ָוֶאְׁשַלח	ֶאת	ֹמֶׁשה	ְוֶאת	ַאֲהֹרן	ָוֶאֹּגף	ֶאת	ִמְצַרִים	ַּכֲאֶׁשר	ָעִׂשיִתי	
ְּבִקְרּבֹו.	זו	השמטה	מכוונת,	המדגישה	את	האמת,	שהכול	בא	מלמעלה.	הכול	נעשה	
בידי	השכינה,	וה’	העניק	למשה	את	הכוח	לפעול.	אפילו	משה	שהרבה	לעשות	מכולם,	

עומד	לבסוף	ככלי	ריק	ומודה	שאין	מעשה	האדם	כלום,	ופעולתו	אינה	אלא	אשליה:	

“כיון	שראה	משה	שאין	משגיחין	בו	)לפני	מותו(,	הלך	אצל	הים	הגדול.	א”ל:	

	קהלת	רבה	ג'	י"א. 	9
	במדבר	כ'	טו-טז. 	10

	אברבנאל	שמות	י"ט	א-ב. 	11
	יהושע	כ"ד	ד.	הרבה	דרשות	נאמרו	לתרץ	זאת. 	12
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בקש	עלי	רחמים.	א”ל:	בן	עמרם,	מה	היום	מיומים?	הלא	אתה	בן	עמרם	שבאת	
עלי	במטך,	הכיתני	וחלקת	לי”ב	שבילים,	ולא	יכולתי	לעמוד	לפניך	מפני	שכינה	
שמהלכת	לפניך	לימינך.	שנאמר:	מֹוִליְך	ִליִמין	ֹמֶׁשה	ְזרֹוַע	ִּתְפַאְרּתֹו	ּבֹוֵקַע	ַמִים	
ִמְּפֵניֶהם	ַלֲעׂשֹות	לֹו	ֵׁשם	עֹוָלם.	והיום	מה	עלתה	לך?	כיון	שהזכיר	לו	הים	מה	
שעשה	בנערותו,	צעק	ובכה	ואמר:	מי	יתנני	כירחי	קדם,	כימי	אלוה	ישמרני13.	
משגיחין	 ואין	 משתטח	 אני	 ועכשיו	 עולם,	 מלך	 הייתי	 עליך	 שעברתי	 בשעה	

בי”14.

ַאְבָרָהם	ֹלא	ְיָדָענּו.	3

ּוְגבּורֶֹתָך  ִקְנָאְתָך  ַאֵּיה  ָך  ְוִתְפַאְרּתֶ ָך  ָקְדׁשְ ִמְּזֻבל  ּוְרֵאה  ַמִים  ָ ִמּשׁ ט  ַהּבֵ )טו( 

י ַאְבָרָהם לֹא ְיָדָענּו  ה ָאִבינּו ּכִ י ַאּתָ קּו: )טז( ּכִ ֲהמֹון ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ֵאַלי ִהְתַאּפָ

ֶמָך: ה ְיהָֹוה ָאִבינּו ּגֲֹאֵלנּו ֵמעֹוָלם ׁשְ יָרנּו ַאּתָ ָרֵאל לֹא ַיּכִ ְוִיׂשְ

ישעיהו	הגדיל	את	ערכו	של	משה	ומקומו	בתולדות	ישראל,	ולעומת	זאת	צמצם	את	
הוא	 ה’	 רק	 בה’15.	 הביטחון	 את	 להעצים	 כדי	 והשפעתם,	 הבנים	 על	 האבות	 חסות	
הכתובת	לגעגועיהם,	ורק	לישועתו	עליהם	לחכות:	ִּכי	ַאָּתה	ָאִבינּו,	ִּכי	ַאְבָרָהם	ֹלא	ְיָדָענּו,	
ְוִיְׂשָרֵאל	ֹלא	ַיִּכיָרנּו,	ַאָּתה	ה’	ָאִבינּו	ֹּגֲאֵלנּו	ֵמעֹוָלם	ְׁשֶמָך	)טז(.	אבות	האומה	זנחוה	בשעת	

צרתה,	והעם	נאחז	עתה,	באביו	ומלכו	האמתי16.	

אך	האם	יש	ממש	בטענתו	על	האבות:	האם	אכן	ַאְבָרָהם	ֹלא	ְיָדָענּו,	ְוִיְׂשָרֵאל	ֹלא	ַיִּכיָרנּו?	
הלכו	 הם	 המתים,	 לאבות	 שהכוונה	 מסתבר	 ישראל?	 למען	 טרחו	 לא	 האבות	 האם	
הוא	 חיים,	 אלוהים	 שהוא	 הוא,	 ברוך	 הקדוש	 רק	 בעולם.	 לסבול	 נשאר	 והעם	 ואינם,	

לבדו	שומע	את	קולם	וגואלם.	

של	 הקרבה	 יחסי	 אפילו	 השכינה,	 קרבת	 לעומת	 בלבד.	 יחסית	 היא	 שההשוואה	 או	
אבות	לבנים,	נראים	רחוקים	וקרירים.	

מן	האבות	הזכיר	הנביא	כאן	את	אברהם	ויעקב,	יצחק	לא	נזכר17.	נדמה	שמיצחק	לא	
תבוא	ישועה,	שהרי	אהב	את	עשיו.	אך	חכמים	דרשו	זאת	בכיוון	ההפוך.	‘ִּכי	ַאָּתה	ָאִבינּו’,	

	איוב	כ"ט. 	13
	תנחומא	ואתחנן	ו'. 	14

	חכמים	השתמשו	באותה	מטבע	כלפי	משה	עצמו,	שאכזב	את	השכינה	ועורר	את	געגועיה	אל	אבות	 	15
האומה:	"על	דבר	זה	נענש	משה	רבינו,	שנאמר:	ומאז	באתי	אל	פרעה	לדבר	בשמך	הרע	לעם	הזה.	
אמר	לו	הקדוש	ברוך	הוא:	חבל	על	דאבדין	ולא	משתכחין,	הרי	כמה	פעמים	נגליתי	על	אברהם	יצחק	

ויעקב	באל	שדי,	ולא	הרהרו	על	מדותי,	ולא	אמרו	לי	מה	שמך"	סנהדרין	קי"א	א.
	בדומה	לזה	בתהילים	כ"ז	י:	ִּכי	ָאִבי	ְוִאִּמי	ֲעָזבּוִני	ַוה'	ַיַאְסֵפִני. 	16

	בראשית	כ"ה	כח. 	17

שבראשית	הפסוק,	אינו	ה’	אלא	יצחק,	והוא	היחיד	שיצא	להילחם	למען	ישראל.	רק	
בסופו	של	הפסוק	פונה	העם	אל	ה’,	ַאָּתה	ה’	ָאִבינּו	ֹּגֲאֵלנּו	ֵמעֹוָלם	ְׁשֶמָך:	

“לעתיד	לבא	יאמר	לו	הקדוש	ברוך	הוא	לאברהם:	בניך	חטאו	לי.	אמר	לפניו:	
רבונו	של	עולם,	ימחו	על	קדושת	שמך.	אמר:	אימר	ליה	ליעקב,	דהוה	ליה	צער	
גידול	בנים,	אפשר	דבעי	רחמי	עלייהו.	אמר	ליה:	בניך	חטאו.	אמר	לפניו:	רבונו	
של	עולם,	ימחו	על	קדושת	שמך.	אמר:	לא	בסבי	טעמא,	ולא	בדרדקי	עצה.	אמר	
לו	ליצחק:	בניך	חטאו	לי.	אמר	לפניו:	רבונו	של	עולם,	בני	ולא	בניך?	בשעה	
‘בני	בכורי’	עכשיו	בני	ולא	בניך?	 שהקדימו	לפניך	נעשה	לנשמע	קראת	להם	
ועוד,	כמה	חטאו?	כמה	שנותיו	של	אדם	שבעים	שנה?	דל	עשרין	דלא	ענשת	
עלייהו,	פשו	להו	חמשין.	דל	עשרין	וחמשה	דלילותא,	פשו	להו	עשרין	וחמשה.	
דל	תרתי	סרי	ופלגא	דצלויי	ומיכל	ודבית	הכסא,	פשו	להו	תרתי	סרי	ופלגא.	אם	
אתה	סובל	את	כולם	מוטב,	ואם	לאו,	פלגא	עלי	ופלגא	עליך.	ואם	תמצא	לומר	
כולם	עלי,	הא	קריבית	נפשי	קמך.	פתחו	ואמרו:	אתה	אבינו.	אמר	להם	יצחק:	
עד	שאתם	מקלסין	לי	קלסו	להקדוש	ברוך	הוא,	ומחוי	להו	יצחק	הקדוש	ברוך	
הוא	בעינייהו.	מיד	נשאו	עיניהם	למרום	ואומרים:	ַאָּתה	ה’	ָאִבינּו	ֹּגֲאֵלנּו	ֵמעֹוָלם	

ְׁשֶמָך"18.

נראה	שבמצבם	הנוכחי	של	ישראל	אין	די	להושיעם	במידותיהם	של	אברהם	ויעקב,	
החסד	והרחמים	לבדן,	צריך	לחבר	אליהם	גם	את	הגבורה	והאמת	של	יצחק.	ואכן	יצחק	

מלמד	סנגוריה	על	ישראל	על	פי	הדין,	ומוצא	להם	בחישוביו	צד	של	זכות.	

ששורש	 היינו,	 יצחק,	 את	 הוליד	 אברהם	 אברהם,	 בן	 יצחק	 תולדות	 “ואלה	
הגבורה	שבקדושה,	בא	ממקור	החסדים”19.	

ָלָּמה	ַתְתֵענּו	ה'	ִמְּדָרֶכיָך	.	4

ֲעָבֶדיָך  ְלַמַען  ׁשּוב  ִמִּיְרָאֶתָך  נּו  ִלּבֵ יַח  ְקׁשִ ּתַ ָרֶכיָך  ִמּדְ ְיהָֹוה  ַתְתֵענּו  ה  ָלּמָ )יז( 

ָך: ׁשֶ ָך ָצֵרינּו ּבֹוְססּו ִמְקּדָ ְצָער ָיְרׁשּו ַעם ָקְדׁשֶ ְבֵטי ַנֲחָלֶתָך: )יח( ַלּמִ ׁשִ

העם	חטא	ועליו	רובצת	האשמה,	אך	הנביא	מסיט	את	האשמה	מישראל,	ומטיל	אותה	
כביכול	על	ה’.	הוא	מתלונן	בכאב:	ָלָּמה	ַתְתֵענּו	ה’	ִמְּדָרֶכיָך,	ַּתְקִׁשיַח	ִלֵּבנּו	ִמִּיְרָאֶתָך	)יז(.	

זה	דבר	שאי	אפשר	לאומרו,	במה	התעה	ה’	את	ישראל	והסב	ליבם	מדרכיו?	

ַמִים	ּוְרֵאה	ִמְּזֻבל	ָקְדְׁשָך	ְוִתְפַאְרֶּתָך,	ַאֵּיה	 אפשר	להסיק	זאת	מן	הכתוב	הקודם:	ַהֵּבט	ִמּׁשָ
ִקְנָאְתָך	ּוְגבּוֹרֶתָך,	ֲהמֹון	ֵמֶעיָך	ְוַרֲחֶמיָך	ֵאַלי	ִהְתַאָּפקּו	)טו(.	לא	הטעו	את	ישראל	הטעייה	

	שבת	פ"ט	ב. 	18
	קול	מבשר	ח"ג	-	חג	הסוכות. 	19
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מכוונת,	אבל	הגלות	המתמשכת	הולידה	את	מחשבת	הריחוק:	

“בראותנו	אומות	העולם	ולא	האזינו	שלוות	הרשעים,	ואורך	הגלות	לנו	והצרות	
תמידות	עלינו,	הנה	אנו	תועים	מדרכיך	ואומרים:	אין	תקוה	עוד,	וכאילו	אתה	
תתענו	בהאריכך	גלותנו.	ובאמרו	תתענו,	תקשיח	לבנו,	אינו	אומר	על	כלם	אלא	

רבים	מישראל	נתייאשו	מהגאולה	לאורך	הגלות”20.	

הסתר	הפנים	הוביל	לקטנות	אמונה,	וייאוש	מן	הגאולה21.

ובאופן	דומה:	

ותגבורת	האומות	 גזרתנו,	הפסק	ממשלתנו	 גלותנו,	 “הנביא	היה	מתרעם	על	
עלינו,	ואמר	על	זה	דרך	תפלה:	ה’	אלוהים,	כשיראו	ישראל	תגבורת	הכופרים	
יתעו	מדרך	האמת,	ויטה	לבם	מיראתך,	וכאילו	היית	אתה	הסבה	לסכלים	האלה	
לצאת	מדרך	האמת.	כמו	שאמר	משה	רבינו,	עליו	השלום:	ואמרו	הגוים	אשר	
שמעו	את	שמעך	לאמר	מבלתי	יכולת	ה’	להביא	את	העם	הזה	וגו’22,	ומפני	זה	
יז(,	רצונו	לומר,	עד	שלא	 אמר	אחר	זה:	שוב	למען	עבדיך	שבטי	נחלתך	)ס”ג	

יהיה	בענין	חלול	שמך	הגדול”23.	

ואולי	הסתר	הפנים	מטעה	את	הגויים,	הנוטים	לחשוב	שהם	הצדיקים	וישראל	תועים:	

שלוותם	 רואות	 שכשהאומות	 כלומר,	 תועים,	 בחזקת	 תעמידנו	 אל	 “לומר	
וכבודם	עם	ראותם	שפלותנו	וקלוננו,	יחזיקו	עצמם	כחסידים	ואותנו	בהפך”24.

אולם	קריאה	פשטנית	ודווקנית,	רואה	בדברי	הנביא	טיעון	נועז	הרבה	יותר.	הוא	מטיל	
שורת	 הציגו	 חכמים	 לו.	 באחריות	 אותם	 ומאשים	 השמים,	 על	 בחטא	 האשמה	 את	
פה	 ורואים	 הבחירה,	 חופש	 עיקרון	 את	 המצמצם	 זה,	 זכות	 טיעון	 המעלים	 פסוקים	

שיטה:	

“אמר	רבי	חמא	ברבי	חנינא:	אלמלא	שלש	מקראות	הללו	-	נתמוטטו	רגליהם	
ְּבַיד	 ַכֹחֶמר	 ִהֵּנה	 דכתיב:	 וחד,	 ֲהֵרֹעִתי25.	 ַוֲאֶׁשר	 דכתיב:	 חד,	 ישראל:	 שונאי	 של	
ַהּיֹוֵצר	ֵּכן	ַאֶּתם	ְּבָיִדי	ֵּבית	ִיְׂשָרֵאל26.	וחד,	דכתיב:	ַוֲהִסֹרִתי	ֶאת	ֵלב	ָהֶאֶבן	ִמְּבַׂשְרֶכם	

	רד"ק. 	20
	מעין	זה	התלונן	העם:	ֲאַמְרֶּתם	ָׁשְוא	ֲעֹבד	ֱאֹלִהים	ּוַמה	ֶּבַצע	ִּכי	ָׁשַמְרנּו	ִמְׁשַמְרּתֹו	ְוִכי	ָהַלְכנּו	ְקֹדַרִּנית	 	21
י.	גם	את	הכבדת	לב	פרעה	אפשר	 ִמְּפֵני	ה'	ְצָבאֹות	מלאכי	ג'	יד,	וראה	תהלים	ע"ג	י-יד,	ירמיה	ד'	
לבאר	לא	כהטעיה	ונטילת	הבחירה	אלא	שהסתלקות	המכה	בכל	פעם,	החזירה	לפרעה	את	האיזון	

והבחירה	החופשית,	כי	נוצרה	שוב	אחיזה	ליסוד	הספק.
	במדבר	י"ד	טו. 	22

	רמב"ם	שמנה	פרקים	ח'. 	23
	מאירי	אבות	ד'	י"ט. 	24

	מיכה	ד'	ו. 	25
	ירמיהו	י"ח	ו. 	26

ְוָנַתִּתי	ָלֶכם	ֵלב	ָּבָׂשר27.	רב	פפא	אמר,	מהכא:	ְוֶאת	רּוִחי	ֶאֵּתן	ְּבִקְרְּבֶכם	ְוָעִׂשיִתי	ֵאת	
ֲאֶׁשר	ְּבֻחַּקי	ֵּתֵלכּו”28.	

ישעיהו	מבטא	זאת	באופן	חריף	יותר,	אך	חכמים	לא	כללו	את	דבריו	ברשימה	זו	משום	
שכאן	זו	טענת	הנביא,	והם	מנו	ציטוטים	מפי	השכינה	עצמה,	כפי	שנוסחו	הפסוקים	

האחרים.

האלוהית	 השליטה	 הדתית29:	 התפיסה	 ביסוד	 עומדים	 מנוגדים	 עקרונות	 שני	
חי	 האדם	 יחד.	 משמשים	 הסותרים,	 העקרונות	 שני	 הבחירה.	 וחופש	 המוחלטת,	
במסגרת	של	בחירה	חופשית,	ועל	כן	הוא	אחראי	למעשיו	ויש	לו	שכר	ועונש.	אף	על	

פי	כן	השליטה	האלוהית	נשארת	מוחלטת,	וההשגחה	מכוונת	את	הדברים	לייעודם:	

וזהו	תכלית	מכוון	של	מחשבתו	יתברך	 “השם	יתברך	רצה	שיבחור	רק	בטוב,	
ומכל	 בזה.	 רצון	מחשבתו	 סילק	 הרי	 כיון	שמסר	הבחירה	לאדם	 אך	 בבריאה.	
ִּכי	 מקום	על	האמת	גם	אחר	שמסר	הבחירה	עדיין	הכול	ממנו,	כמו	שנאמר:	
ִמְּמָך	ַהֹּכל	ּוִמָּיְדָך	ָנַתּנּו	ָלְך	וגו’30,	לעניין	הטובה.	וכן	לעניין	ההיפך:	ָלָּמה	ַתְתֵענּו	
ִמְּדָרֶכיָך	וגו'.	וזהו	תכלית	הבחירה	להגיע	על	ידה	לידיעה	ברורה,	שאין	עוד	 ה’	

מלבדו	גם	משנברא	העולם”31.	

ּוֵמעֹוָלם	ֹלא	ָׁשְמעּו.	5

ַמִים  ְמָך ֲעֵליֶהם לּוא ָקַרְעּתָ ׁשָ ם לֹא ִנְקָרא ׁשִ ְלּתָ ּבָ )יט( ָהִיינּו ֵמעֹוָלם לֹא ָמׁשַ

	יחזקאל	ל"ו	כז. 	27
	ברכות	ל"ב	א. 	28

	בנוסח	אחר	מופיעה	הסתירה	בין	'ידיעה	ובחירה'.	רמב"ם	תשובה	ה'	ה':	שמא	תאמר	והלא	הקב"ה	 	29
יודע	כל	מה	שיהיה,	וקודם	שיהיה	ידע	שזה	יהיה	צדיק	או	רשע	או	לא	ידע,	אם	ידע	שהוא	יהיה	צדיק	
אי	אפשר	שלא	יהיה	צדיק,	ואם	תאמר	שידע	שיהיה	צדיק,	ואפשר	שיהיה	רשע,	הרי	לא	ידע	הדבר	
על	בוריו.	דע,	שתשובת	שאלה	זו	ארוכה	מארץ	מדה	ורחבה	מני	ים	וכמה	עיקרים	גדולים	והררים	
רמים	תלויים	בה.	אבל	צריך	אתה	לידע	ולהבין	בדבר	זה	שאני	אומר	כבר	בארנו	בפ'	שני	מהלכות	
יסודי	התורה	שהקב"ה	אינו	יודע	מדיעה	שהיא	חוץ	ממנו	כבני	אדם	שהם	ודעתם	שנים	אלא	הוא	
יתעלה	שמו	ודעתו	אחד	ואין	דעתו	של	אדם	יכולה	להשיג	דבר	זה	על	בוריו	וכשם	שאין	כח	באדם	
להשיג	ולמצוא	אמתת	הבורא	שנאמר	כי	לא	יראני	האדם	וחי	אין	כח	באדם	להשיג	ולמצוא	דעתו	
של	בורא	הוא	שהנביא	אמר	כי	לא	מחשבותי	מחשבותיכם	ולא	דרכיכם	דרכי	וכיון	שכן	הוא	אין	בנו	
כח	לידע	היאך	ידע	הקב"ה	כל	הברואים	והמעשים.	אבל	נדע	בלא	ספק	שמעשה	האדם	ביד	האדם,	
ואין	הקב"ה	מושכו	ולא	גוזר	עליו	לעשות	כך,	ולא	מפני	קבלת	הדת	בלבד	נודע	דבר	זה	אלא	בראיות	
ברורות	מדברי	החכמה	ומפני	זה	נאמר	בנבואה	שדנין	את	האדם	על	מעשיו	כפי	מעשיו	אם	טוב	ואם	

רע.	וזה	הוא	העיקר	שכל	דברי	הנבואה	תלויין	בו.
	דברי	הימים-א	כ"ט	יד. 	30

	רסיסי	לילה	מ"ה. 	31
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פרק	ס"ד ז.	התפילה

ֶניָך ָהִרים ָנזֹּלּו:   ָיַרְדּתָ ִמּפָ

ֶניָך  ְמָך ְלָצֶריָך ִמּפָ ְבֶעה ֵאׁש ְלהֹוִדיַע ׁשִ ְקדַֹח ֵאׁש ֲהָמִסים ַמִים ּתִ פרק סד )א( ּכִ

ֶניָך ָהִרים ָנזֹּלּו: )ג( ּוֵמעֹוָלם  ה ָיַרְדּתָ ִמּפָ ֲעׂשֹוְתָך נֹוָראֹות לֹא ְנַקּוֶ זּו: )ב( ּבַ ּגֹוִים ִיְרּגָ

ה לֹו: ה ִלְמַחּכֵ ְמעּו לֹא ֶהֱאִזינּו ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ לֹא ׁשָ

ביציאת	מצרים	התגלתה	השכינה	לישראל	באותות	ומופתים,	מול	העולם	כולו:	ִּכְקֹדַח	
ֵאׁש	ֲהָמִסים	ַמִים	ִּתְבֶעה	ֵאׁש	ְלהֹוִדיַע	ִׁשְמָך	ְלָצֶריָך	ִמָּפֶניָך	ּגֹוִים	ִיְרָּגזּו	)א(.	

גם	במעמד	הר	סיני	התייחדה	השכינה	עם	ישראל	בקולות	וברקים:	ַּבֲעׂשֹוְתָך	נֹוָראֹות	
ְּבַצְעְּדָך	 ִעיר	 ִמּׂשֵ ְּבֵצאְתָך	 ה’	 וכפי	ששרה	דבורה:	 )ב(.	 ָנֹזּלּו	 ָהִרים	 ִמָּפֶניָך	 ָיַרְדָּת	 ְנַקֶּוה	 ֹלא	
ֵדה	ֱאדֹום	ֶאֶרץ	ָרָעָׁשה	ַּגם	ָׁשַמִים	ָנָטפּו	ַּגם	ָעִבים	ָנְטפּו	ָמִים.	ָהִרים	ָנְזלּו	ִמְּפֵני	ה’	ֶזה	ִסיַני	 ִמּׂשְ

ִמְּפֵני	ה’	ֱאֹלֵהי	ִיְׂשָרֵאל32.

הזיכרון	של	קרבת	השכינה	ביציאת	מצרים	ומעמד	הר	סיני,	מגדיל	את	התמיהה	והכאב	
ָהִיינּו	ֵמעֹוָלם	ֹלא	 על	אדישותה	לצרות	ישראל	בהווה,	כאילו	אינה	מכירה	אותם	כלל:	

ָמַׁשְלָּת	ָּבם	ֹלא	ִנְקָרא	ִׁשְמָך	ֲעֵליֶהם	)יט(.

מעמד	הר	סיני	הוא	ביטוי	של	עומק	הקשר	האינטימי	בין	כנסת	ישראל	לשכינה,	קשר	
שאין	כמותו	עם	אומות	העולם.	התורה	ניתנה	לישראל	בלבד,	ואין	לאחרים	חלק	בה:	

ּוֵמעֹוָלם	ֹלא	ָׁשְמעּו	ֹלא	ֶהֱאִזינּו,	ַעִין	ֹלא	ָרָאָתה	ֱאֹלִהים	זּוָלְתָך	ַיֲעֶׂשה	ִלְמַחֵּכה	לֹו	)ג(.	

אמר	זאת	משה:	ֲהָׁשַמע	ָעם	קֹול	ֱאֹלִהים	ְמַדֵּבר	ִמּתֹוְך	ָהֵאׁש	ַּכֲאֶׁשר	ָׁשַמְעָּת	ַאָּתה	ַוֶּיִחי33.	
בלעדיותה	 על	 גם	 עמד	 אלא	 בישראל,	 השכינה	 השראת	 במתנת	 הסתפק	 לא	 הוא	

וייחודה,	ועל	שלילתה	מן	האומות:	

“ואמר	רבי	יוחנן	משום	רבי	יוסי:	שלשה	דברים	בקש	משה	מלפני	הקדוש	ברוך	
הוא	ונתן	לו.	בקש	שתשרה	שכינה	על	ישראל,	ונתן	לו.	שנאמר:	ֲהלֹוא	ְּבֶלְכְּתָך	
ְוִנְפִלינּו	 ִעָּמנּו34.	בקש	שלא	תשרה	שכינה	על	עובדי	כוכבים,	ונתן	לו.	שנאמר:	

ֲאִני	ְוַעְּמָך	ִמָּכל	ָהָעם	ֲאֶׁשר	ַעל	ְּפֵני	ָהֲאָדָמה"35.	

נֹוַדַעת	 ְיֵתָרה	 ִחָּבה	 ֶחְמָּדה.	 ְּכִלי	 ָלֶהם	 ֶׁשִּנַּתן	 ִיְׂשָרֵאל,	 “ֲחִביִבין	 זכו	לבדם	בתורה:	 ישראל	
ָלֶכם,	 ָנַתִּתי	 טֹוב	 ֶלַקח	 ִּכי	 ֶׁשֶּנֱאַמר36:	 ָהעֹוָלם,	 ִנְבָרא	 ֶׁשּבֹו	 ֶחְמָּדה	 ְּכִלי	 ָלֶהם	 ֶׁשִּנַּתן	 ָלֶהם	

ּתֹוָרִתי	ַאל	ַּתֲעֹזבּו"37.	

	שופטים	ה'	ד-ה. 	32
	דברים	ד'	לג. 	33

	שמות	ל"ג	טז. 	34
	ברכות	ז'	א. 	35

	משלי	ד'. 	36
	משנה	אבות	ג'	י"ד. 	37

הם	רצו	בה,	והאומות	דחוה:	

כשנגלה	המקום	ליתן	תורה	לישראל,	לא	על	ישראל	בלבד	הוא	נגלה,	אלא	על	
כל	האומות.	בתחילה	הלך	אצל	בני	עשו	ואמר	להם:	מקבלים	אתם	את	התורה?	
אמרו	לו:	מה	כתוב	בה?	אמר	להם:	לא	תרצח.	אמרו:	רבש”ע,	כל	עצמו	של	אותו	
אביהם	רוצח	הוא,	שנ’:	והידים	ידי	עשו.	ועל	כך	הבטיחו	אביו,	שנאמר:	על	חרבך	
ומואב	ואמר	להם:	מקבלים	אתם	את	התורה?	 תחיה.	הלך	לו	אצל	בני	עמון	
אמרו	לו:	מה	כתוב	בו?	אמר	להם:	לא	תנאף.	אמרו	לפניו:	רבש”ע,	עצמה	של	
ערוה	להם	היא,	שנ’:	ותהרן	שתי	בנות	לוט	מאביהם...	לא	היתה	אומר	באומות	

שלא	הלך	ודבר	ודפק	על	פתחה38.	

והמקרא	חוזר	על	ייחודם	זה	של	ישראל:	ַמִּגיד	ְּדָבָריו	ְלַיֲעֹקב	ֻחָּקיו	ּוִמְׁשָּפָטיו	ְלִיְׂשָרֵאל.	
ֹלא	ָעָׂשה	ֵכן	ְלָכל	ּגֹוי	ּוִמְׁשָּפִטים	ַּבל	ְיָדעּום	ַהְללּו	ָיּה39.

ולהעשות	 להתגייר	 אני	 רוצה	 המלך:	 לאדריינוס	 עקילס	 לו	 אמר	 אחת	 פעם	
הרגתי	 כמה	 אותה,	 בזיתי	 כמה	 מבקש?	 אתה	 זו	 לאומה	 לו:	 אמר	 ישראל.	
אותה,	לירודה	שבאומות	אתה	מבקש	להתערב?	מה	ראית	בהם	שאתה	רוצה	
להתגייר?	אמר	לו:	הקטן	שבהם	יודע	היאך	ברא	הקב”ה	את	העולם.	מה	נברא	
ביום	ראשון	ומה	נברא	ביום	ב’.	כמה	יש	משנברא	העולם,	ועל	מה	העולם	עומד,	
ותורתן	אמת.	אמר	לו:	לך	ולמד	תורתן	ואל	תמול.	אמר	לו	עקילס:	אפילו	חכם	
שבמלכותך,	וזקן	בן	מאה	שנה,	אינו	יכול	ללמוד	תורתן	אם	אינו	מל.	שכן	כתוב:	

		ספרי	וזאת	הברכה	ב. 	38
	תהלים	קמ"ז	יט-כ.	"ואמר	רבי	אמי:	אין	מוסרין	דברי	תורה	לעובד	כוכבים,	שנאמר:	לא	עשה	כן	לכל	 	39
גוי	ומשפטים	בל	ידעום"	)חגיגה	י"ג	א(.	ליקוטי	אמרים	ט"ו:	צפה	הקב"ה	שאומות	העולם	עתידין	
לתרגם	את	התורה	ולהיות	קוראין	בה	יונית,	והם	אומרים:	אנו	ישראל,	ועד	עכשיו	המאזנים	מעויין.	
אמר	להם	הקב"ה	לעכו"ם:	אתם	אומרים	שאתם	בני,	איני	יודע,	אלא	מי	שמסטורין	שלי	אצלו	הם	
בני.	ואיזו	היא?	זו	המשנה	שנתנה	על	פה	)תנחומא	תשא	ל"ד(.	שאף	שיש	חכמי	אומות	העולם,	
הגם	שיחדשו	חכמות	בעניני	עבודת	ה'	יתברך,	אינו	נחשב	לתורה	שבעל	פה	רק	מה	שחכמי	ישראל	
יחדשו.	וזה	'זרח	משעיר	למו'	חכמה	אנושית,	שזה	עיקר	בשעיר	כמו	שאמרו	ז"ל	)איכה	רבה	ב'	י"ג(	
יש	חכמה	באדום	תאמין,	שנאמר	)עובדיה	א'	ח(	והאבדתי	חכמים	מאדום,	וזה	זרח	לישראל	להיות	

להם	לבד	חכמה	אנושית	כי	אין	קרוי	חכמה	אלא	חכמת	התורה.

פרי	צדיק	בהעלותך	י:	אור	תורה	שבעל	פה	שיכנסו	הדברי	תורה	ויפעלו	בלב.	וזהו	התורה	שבעל	פה	 	
שהוא	האור	כשנכנס	הדברי	תורה	ללב	ומאיר	לו.	ולזה	יכולין	רק	ישראל	לזכות	ונשללו	מזה	האומות	
העולם.	שהישראל	משיג	אור	בלב	מהחקים	ומשפטים,	לא	עשה	כן	לכל	גוי	שהחקים	אינם	מקבלים,	
ומשפטים	בל	ידעום,	שאף	מה	שנוהגין	אומות	העולם	על	פי	השכל,	שמחייב	אותם	שכן	ראוי,	כגון	
שכתב	 וכמו	 דעת.	 בהם	 מכניס	 שאין	 ידעום',	 'בל	 מקום	 מכל	 טובות.	 מדות	 ושאר	 ואם,	 אב	 כיבוד	
הרמב"ם	ז"ל	)סופ"ח	מהלכות	מלכים(:	אם	עשאן	מפני	הכרע	הדעת	אין	מחסידי	אומות	העולם	וכו'.	
וזה	שאמר	בזוהר	הקדוש:	דחכימין,	עבדי	דמלכא	עלאה,	אינון	דקיימא	בטורא	דסיני,	לא	מסתכלי	
אלא	בנשמתא.	היינו,	בהאור	תורה	שיש	בגופי	תורה	שהם	ההלכות	והנהגת	אדם.	והאור	הזה	שנכנס	

ללב	זהו	נשמתא.	
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ַמִּגיד	ְּדָבָריו	ְלַיֲעֹקב	ֻחָּקיו	ּוִמְׁשָּפָטיו	ְלִיְׂשָרֵאל.	ֹלא	ָעָׂשה	ֵכן	ְלָכל	ּגֹוי40.

ַעִין	ֹלא	ָרָאָתה	ֱאֹלִהים	זּוָלְתָך.	6
אין	בעולם	תופעה	דומה	לקשר	שבין	ה’	לישראל,	עין	זר	לא	ראתה	כזאת:	ַעִין	ֹלא	ָרָאָתה	
העתידה:	 בגאולה	 להם	 שייעשה	 את	 לחזות	 מסוגלת	 שאינה	 ובוודאי	 זּוָלְתָך.	 ֱאֹלִהים	

ַיֲעֶׂשה	ִלְמַחֵּכה	לֹו.

חכמים	הוסיפו	שלא	רק	עמי	ניכר	אינם	מסוגלים	לשער	את	גודל	גאולת	העתיד,	אלא	
גם	עינם	של	ישראל.	‘ַעִין	ֹלא	ָרָאָתה’,	שום	עין	לא	ראתה,	ואפילו	לא	עין	הנביא.	כי	אין	
השגת	האדם	נוגעת	אלא	למה	שקיים	בתחומי	המציאות,	ואילו	העתיד	הגנוז,	מופלא	

ונשגב	ממושגי	עולמנו,	רק	השכינה	יודעת	להגדירו.	

להשיגה	 באדם	 כח	 אין	 הבא	 העולם	 שטובת	 הראשונים	 החכמים	 הודיעונו	
הטובות	 ושכל	 לבדו.	 הקב”ה	 אלא	 ועצמה	 ויפיה	 גדלה	 יודע	 ואין	 בוריה	 על	
בהן	 שנהנין	 שבגוף	 לדברים	 אלא	 אינן	 לישראל	 הנביאים	 בהם	 שמתנבאים	
ישראל	לימות	המשיח	בזמן	שתשוב	הממשלה	לישראל,	אבל	טובת	חיי	העולם	
הבא	אין	לה	ערך	ודמיון.	ולא	דמוה	הנביאים,	כדי	שלא	יפחתו	אותה	בדמיון.	הוא	
שישעיהו	אמר:	עין	לא	ראתה	אלהים	זולתך	יעשה	למחכה	לו,	כלומר	הטובה	
שלא	ראתה	אותה	עין	נביא	ולא	ראה	אותה	אלא	אלהים,	עשה	אותה	האלהים	

לאדם	שמחכה	לו41.	

	שמות	רבה	ל'	י"ב.	נתיבות	עולם	נתיב	התורה	י"ד:	הרואה	חכמי	אומות	העולם	אומר	ברוך	שנתן	 	40
מחכמתו	לבשר	ודם	והרואה	חכמי	ישראל	אומר	ברוך	שחלק	מחכמתו	ליראיו	)ברכות	נ"ח	א(.	ומה	
הפרש	בין	זה	לזה?	אבל	ההפרש	אשר	יש	בין	זה	לזה	כי	לשון	נתינה	משמע	אינו	מן	עצם	החכמה	
בשר	 שהם	 במה	 כי	 ודם,	 לבשר	 מחכמתו	 שנתן	 ברוך	 עליהם	 אמר	 האומות	 כי	 השי"ת,	 אל	 שהיא	
ודם	חמרים	השפיע	השם	יתברך	להם	חכמה,	ואין	זה	מן	אמתת	חכמת	השם	יתברך	שהיא	נבדלת	
אלהית,	אבל	לישראל	השפיע	החכמה	העליונה	האלהית.	ואל	יקשה	לך	כי	דבר	זה	אי	אפשר	שיהיה	
האדם	משיג	חכמת	השם	יתברך.	אין	זה	קשיא	כי	התורה	הוא	משפט	השם	יתברך,	ואף	כי	נראה	
כי	הם	דברים	גשמים	מכל	מקום	השכל	שבתורה	הוא	השכל	נבדל	אשר	נתן	משפט	שכלי	לגמרי	
לישראל.	כי	אין	הדבר	תולה	בעומק	החכמה,	אף	כי	בודאי	טעמי	התורה	הם	עמוקים	עד	כי	אין	סוף	
לעומק	הזה	מכל	מקום	אף	דברים	הנגלים	שהם	בתורה	הם	שכל	אלהי	נבדל	לגמרי.	ולכך	אמרו	
ַּבּגֹוִים	 ָחְכָמה	 ֵיׁש	 ָאָדם	 ְלָך	 ֹיאַמר	 ִאם	 ּתֹוָרה.	 ֵאין	 ַבּגֹוִים	 ֶריָה	 ְוּׂשָ ַמְלָּכּה	 י"ג(	 פ"ב	 רבה	 )איכה	 במדרש	
ו,	ֵיׁש	ּתֹוָרה	ַּבּגֹוִים	 ַּתֲאֵמן,	ָהָדא	הּוא	ִדְכִתיב	)עובדיה	א'	ח(	ְוַהֲאַבְדִּתי	ֲחָכִמים	ֵמֱאדֹום	ּוְתבּוָנה	ֵמַהר	ֵעּׂשָ
ֶריָה	ַבּגֹוִים	ֵאין	ּתֹוָרה.	כי	אין	חכמי	האומות	ראוים	אל	שכל	האלהי	הנבדל	 ַאל	ַּתֲאִמן,	ִּדְכִתיב	ַמְלָּכּה	ְוּׂשָ
שהיא	התורה.	וכך	הם	דברי	הרמב"ם	ז"ל	בחבורו	כי	מה	שאמרו	חכמי	האומות	במה	שהוא	תחת	
גלגל	הירח	יש	לשמוע	להם	כי	היו	חכמים	בעולם	הטבעי,	אבל	מה	שאמרו	במה	שהוא	למעלה	מן	
גלגל	הירח	שזהו	מה	שאחר	הטבע	אין	לשמוע	להם,	כי	היו	חכמים	בעולם	הטבעי	אבל	למעלה	מן	

הטבע	וחכמה	זאת	חכמת	אלהית	אין	לשמוע	להם.
	רמב"ם	הלכות	תשובה	פרק	ח'	ז'.	וכן	הלכות	מלכים	י"ב	ב':	"וכל	אלו	הדברים	וכיוצא	בהן	לא	ידע	 	41
אדם	איך	יהיו	עד	שיהיו,	שדברים	סתומין	הן	אצל	הנביאים".	מה	שנאמר	על	אחרית	הימים	נכון	גם	

ר’	יוחנן	הוסיף	שלא	רק	את	שכר	העתיד	אין	אנו	מסוגלים	לתפוס,	אלא	גם	את	המציאות	
העכשווית	אין	אנו	מבינים	באמת.	נדמה	לנו	שהחכמים	והצדיקים	הם	חלק	ממציאות	
חיינו,	רק	מדרגתם	גבוהה	יותר,	אולם	האמת	היא,	שזו	איכות	אחרת	לגמרי,	למעלה	

ממציאות	העולם.	וממילא	גם	שכרם	הוא	אחר	לגמרי:

אלא	 נתנבאו	 לא	 כולן	 הנביאים	 כל	 יוחנן:	 רבי	 אמר	 אבא	 בר	 חייא	 רבי	 “אמר	
ולמהנה	תלמיד	 ולעושה	פרקמטיא	לתלמיד	חכם	 למשיא	בתו	לתלמיד	חכם	
יעשה	 זולתך	 עין	לא	ראתה	אלהים	 חכם	מנכסיו,	אבל	תלמידי	חכמים	עצמן,	
למחכה	לו.	ואמר	רבי	חייא	בר	אבא	אמר	רבי	יוחנן:	כל	הנביאים	כולן	לא	נתנבאו	
אלא	לימות	המשיח,	אבל	לעולם	הבא	עין	לא	ראתה	אלהים	זולתך...	ואמר	רבי	
חייא	בר	אבא	אמר	רבי	יוחנן:	כל	הנביאים	כולן	לא	נתנבאו	אלא	לבעלי	תשובה	

אבל	צדיקים	גמורים	עין	לא	ראתה	אלהים	זולתך”42.

מושגיו	של	האדם	מצומצמים,	חלקיים	וקטנים,	ועלינו	לרומם	את	מחשבתנו,	להבין	
שאין	אנו	מבינים.	אפילו	הנביא	חושב	ומשתמש	במושגי	המציאות,	ועל	כן	אינו	יכול	

לחזות	את	העולם	הבא	ולהבין	את	משמעותו.

אין	השגת	הנבואה	רק	לדבר	שהוא	בעולם	הזה,	כמו	ביאת	משיחנו,	אף	שהוא	
מדרגה	עליונה	בעולם	הזה,	יפול	דבר	זה	בכח	הנבואה,	אבל	דבר	שהוא	לעולם	
הבא,	אשר	העולם	הבא	נבדל	מעולם	הזה	ואין	לו	יחוס	אל	עולם	הזה	לא	יפול	זה	
בכח	הנבואה	כלל.	וזה	שאמר	‘עין	לא	ראתה	אלהים	זולתך’.	הנביא	שנקרא	רואה	
וחוזה,	אשר	אלו	שתי	לשונות	משתמשים	גם	כן	לעין,	שמזה	נדע	שכשם	שהעין	
זה	במה	שהוא	 כח	 דבק	 הנבואה	 כך	 דבק	במוחש,	 עין	 והחוש	של	 רואה	הדבר	
רואה	וחוזה	בנבואה,	וכשם	שאין	העין	רואה	הדבר	הנבדל	מן	החוש	מפני	ההבדל	

שבין	החוש	והמוחש,	כך	כח	הנבואה	אינו	רואה	דבר	שהוא	נבדל	עולם	הבא43.	

ְכֶבֶגד	ִעִּדים	ָּכל	ִצְדֹקֵתינּו	.	7

ֶהם  ֱחָטא ּבָ ה ָקַצְפּתָ ַוּנֶ רּוָך ֵהן ַאּתָ ְדָרֶכיָך ִיְזּכְ ה ֶצֶדק ּבִ ׂש ְועֹׂשֵ ַגְעּתָ ֶאת ׂשָ )ד( ּפָ

נּו  ּלָ ָעֶלה ּכֻ ֶבל ּכֶ ל ִצְדקֵֹתינּו ַוּנָ ים ּכָ נּו ּוְכֶבֶגד ִעּדִ ּלָ ֵמא ּכֻ ִהי ַכּטָ ַע: )ה( ַוּנְ ׁשֵ עֹוָלם ְוִנּוָ

ְרּתָ  י ִהְסּתַ ְך ּכִ ְמָך ִמְתעֹוֵרר ְלַהֲחִזיק ּבָ ֻאנּו: )ו( ְוֵאין קֹוֵרא ְבׁשִ רּוַח ִיּשָׂ ַוֲעוֵֹננּו ּכָ

לגבי	חיי	העולם	הבא:	"אמר	הכוזרי:	והלא	יעודי	הדתות	האחרות	עשירים	יותר	ומשפעים	מיעודיכם.	
אמר	החבר:	אך	כל	אלה	יעודים	לאחר	המות	ובחיים	אין	דבר	מהם	ואין	גם	דבר	אשר	יורה	עליהם...	
ואלה	לא	הרבו	להזכיר	 כי	אם	על	מה	שבא	מפרש	בספרי	הנבואה,	 אני	לא	דברתי	עמך	עד	עתה	

בפרוש	את	יעודי	העולם	הבא	)כוזרי	מאמר	א'	קד,	קה	קטו(.
	ברכות	ל"ד	ב,	סנהדרין	צ"ט	א. 	42

	מהר"ל	תפארת	ישראל	נ"ז.	 	43
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ַיד ֲעוֵֹננּו: מּוֵגנּו ּבְ ּנּו ַוּתְ ָפֶניָך ִמּמֶ

הארץ	חרבה	וירושלים	שממה,	הנביא	מתוודה	על	חטאי	ישראל,	ומתפלל	לישועה.	כדי	
שיוכל	לעשות	זאת	עליו	לרדת	אל	העם	ולהכניס	את	עצמו	אל	תוך	בעיותיו,	לשאת	
אתם	בעול	החטא	ואז	יוכל	להתוודות	עליו.	הוא	מדמה	את	החוטא	לטמא:	ַוְּנִהי	ַכָּטֵמא	
ְטֵמא	 ִאיׁש	 ִּכי	 ִנְדֵמיִתי,	 ִכי	 ִלי	 אֹוי	 ָוֹאַמר,	 נבואתו:	 בראשית	 כזאת	 וכבר	אמר	 )ה(.	 ֻּכָּלנּו	

ְׂשָפַתִים	ָאֹנִכי,	ּוְבתֹוְך	ַעם	ְטֵמא	ְׂשָפַתִים	ָאֹנִכי	ֹיֵׁשב	)ו’	ה(44.	

שני	נימוקים	לגאולה	מעלה	הנביא.	

א.	אב	ובן.	יחסי	אב	ובן	הם	מוחלטים,	ואינם	מסתיימים	כאשר	הבן	נכשל.	האב	האוהב	
יצירתו	גם	 נוהג	גם	האמן	היוצר,	הוא	חס	על	 ימשיך	לגונן	עליו,	גם	אם	התרחק.	כך	
ְוַאָּתה	 ַהֹחֶמר	 ֲאַנְחנּו	 ָאָּתה	 ָאִבינּו	 ה’	 ְוַעָּתה	 אותה:	 מנתץ	 ואינו	 מושלמת,	 אינה	 כאשר	
ֹיְצֵרנּו	ּוַמֲעֵׂשה	ָיְדָך	ֻּכָּלנּו	)ז(.	המסקנה	המתחייבת	היא:	ַאל	ִּתְקֹצף	ה’	ַעד	ְמֹאד45,	ְוַאל	ָלַעד	
ִּתְזֹּכר	ָעֹון,	ֵהן	ַהֶּבט	ָנא	ַעְּמָך	ֻכָּלנּו	)ח(.	דמות	הבן	נוצקת	בדמותו	של	האב	ומורשתו,	גם	
היצירה	משקפת	את	כישרונו	ויכולתו	של	היוצר.	רחמי	האב	והיוצר	נובעים	מן	ההבנה	

שהפגמים	בבן	או	ביצירה	קשורים	בהם,	ויש	להם	אחריות	עליהם.	

שלך46.	 ָקְדְׁשָך,	 ָעֵרי	 אלא	 העם,	 של	 אינם	 המקדש	 ובית	 ישראל	 ערי	 השם.	 חילול	 ב.	

מכל	 עליכם	 יכפר	 הזה	 ביום	 "כי	 והטהרה:	 הטומאה	 למושגי	 והכפרה	 החטא	 את	 קשר	 הכתוב	 	44
לכפרת	 הטמא	 טהרת	 שבין	 זו	 זיקה	 פיתח	 ויחזקאל	 ל(.	 ט"ז	 )ויקרא	 תטהרו!"	 ה'	 חטאתיכם	לפני	
)ל"ו	 ֶאְתֶכם	 ֲאַטֵהר	 ִּגּלּוֵליֶכם	 ּוִמָּכל	 ֻטְמאֹוֵתיֶכם	 ִמֹּכל	 ּוְטַהְרֶּתם,	 ְטהֹוִרים	 ַמִים	 ֲעֵליֶכם	 ְוָזַרְקִּתי	 החטא	
כה(.	ר'	עקיבא	אף	תיאר	זאת	באופן	ציורי:	ָאַמר	ַרִּבי	ֲעִקיָבא,	ַאְׁשֵריֶכם	ִיְׂשָרֵאל,	ִלְפֵני	ִמי	ַאֶּתם	ִמַּטֲהִרין,	
ַמִים,	ֶׁשֶּנֱאַמר,	)יחזקאל	לו(	ְוָזַרְקִּתי	ֲעֵליֶכם	ַמִים	ְטהֹוִרים	ּוְטַהְרֶּתם.	 ּוִמי	ְמַטֵהר	ֶאְתֶכם?	ֲאִביֶכם	ֶׁשַּבּׁשָ
ְואֹוֵמר,	)ירמיה	יז(	ִמְקֵוה	ִיְׂשָרֵאל	ְיָי,	ַמה	ִּמְקֶוה	ְמַטֵהר	ֶאת	ַהְּטֵמִאים,	ַאף	ַהָּקדֹוׁש	ָּברּוְך	הּוא	ְמַטֵהר	ֶאת	

ִיְׂשָרֵאל	)יומא	ח'	ט'(.

אין	קשר	ישיר	בין	חטא	לטומאה,	אלא	קשר	כללי	יותר.	חטא	אדם	הראשון	הכניס	את	העולם	אל	 	
תוך	עננת	החטא	והמוות,	וזה	הוליד	את	הטומאה.	המציאות	האידיאלית	נעלמה,	האדמה	התקללה,	
אף	האישה	התקללה.	בכל	לידה	מהדהדת	מחדש	קללת	החטא	הראשון.	קרבן	היולדת	לא	בא	על	

חטאה	הפרטי,	אלא	כתיקון	לחטא	אדם	הראשון	)רבינו	בחיי	תזריע(.	
בניגוד	לתיאור	בחתימת	איכה,	ה'	כב:	ִּכי	ִאם	ָמֹאס	ְמַאְסָּתנּו	ָקַצְפָּת	ָעֵלינּו	ַעד	ְמֹאד. 	45

מעין	זה	אמר	המדרש:	ר'	ברכיה	בשם	ר'	לוי	למלך	שהיה	לו	כרם	ומסרה	לעריס,	וכד	הוה	עביד	חמר	 	46
טב,	הוה	אמר:	מה	טב	חמרא	דכרמי,	וכד	הוה	עביד	חמר	ביש	אומר:	מה	ביש	חמרא	דאריסי.	א"ל	
וכד	עביד	חמר	ביש	חמרא	 אותו	האריס:	אדוני	המלך,	כד	עביד	חמר	טב	את	אמר	חמרא	דכרמי,	
דאריסי?	בין	טב	ובין	ביש	דידך	הוא.	כך	בתחילה	אמר	הקב"ה	למשה:	ועתה	לכה	ואשלחך	אל	פרעה	
והוצא	את	עמי	בני	ישראל	ממצרים	)שמות	ג'	י(,	וכיון	שעשו	אותו	המעשה	מה	כתיב	תמן?	לך	רד	

כי	שחת	עמך	)שמות	ל"ב	ז.	פסיקתא	דרב	כהנא	ט"ז	ט'(.		

וכן	להפך:	ויאמר	קנא	קנאתי	לה'	אלהי	ישראל	כי	עזבו	בריתך	בני	ישראל	)מלכים	א	י"ט(.	אמר	לו	 	
הקדוש	ברוך	הוא:	בריתי,	שמא	בריתך?	ואת	מזבחותיך	הרסו,	אמר	לו:	מזבחותי,	שמא	מזבחותיך?	
ואת	נביאיך	הרגו	בחרב,	אמר	לו:	נביאי,	ואת	מה	איכפת	לך?	אמר	לו:	ואותר	אני	לבדי	ויבקשו	את	

השכינה	אינה	יכולה	להתאפק	ולהחשות,	כי	מדובר	בכבודה	המחולל.	

בָעֵרי	 ביותר.	הנביא	מתחיל	 והמקודש	 החורבן	נסקר	מן	המעגל	החיצוני	אל	הפנימי	
לירושלים,	 פונה	 ישראל	המקודשת47.	משם	הוא	 )ט(,	הם	ערי	ארץ	 ִמְדָּבר	 ָהיּו	 ָקְדְׁשָך	
ם	 ְירּוָׁשלִַ המדינית,	 הבירה	 ציון,	 מצודת	 היא	 ָהָיָתה,	 ִמְדָּבר	 ִצּיֹון	 מעגלים:	 שני	 בה	 וגם	
ִהְללּוָך	 ֲאֶׁשר	 ְוִתְפַאְרֵּתנּו	 ָקְדֵׁשנּו	 ֵּבית	 ְׁשָמָמה,	היא	עיר	הקודש,	המעגל	הפנימי	ביותר:	

ֲאֹבֵתינּו	ָהָיה	ִלְׂשֵרַפת	ֵאׁש	ְוָכל	ַמֲחַמֵּדינּו	ָהָיה	ְלָחְרָּבה	)י(.

במסלול	זה	צועד	העולה	לירושלים.	הוא	עובר	ביהודה	ומגלה	את	חורבנה	שלב	אחר	
שלב:	

“אמר	רבי	חלבו	אמר	עולא	ביראה	אמר	רבי	אלעזר:	הרואה	ערי	יהודה	בחורבנן,	
אומר:	ָעֵרי	ָקְדְׁשָך	ָהיּו	ִמְדָּבר,	וקורע.	ירושלים	בחורבנה,	אומר:	ִצּיֹון	ִמְדָּבר	ָהָיָתה	
ְוִתְפַאְרֵּתנּו	 ָקְדֵׁשנּו	 ֵּבית	 בית	המקדש	בחורבנו,	אומר:	 וקורע.	 ְׁשָמָמה,	 ם	 ְירּוָׁשלִַ

ֲאֶׁשר	ִהְללּוָך	ֲאֹבֵתינּו	ָהָיה	ִלְׂשֵרַפת	ֵאׁש	ְוָכל	ַמֲחַמֵּדינּו	ָהָיה	ְלָחְרָּבה,	וקורע”48.

על	אף	הקרע	הגדול	של	החורבן,	עדיין	הזדהות	שני	הצדדים	זה	עם	זה	מוחלטת,	וביטויי	
החיבה	ההדדית	קיימים.	הנביא	מצליב	את	הדברים.	לערי	יהודה,	המשמשות	את	העם	
הוא	קורא	‘ָעֵרי	ָקְדְׁשָך’,	על	שמו	של	הקדוש	ברוך	הוא,	ואילו	לבית	המקדש,	המשמש	

את	הקודש,	הוא	קורא	על	שם	ישראל:	‘ֵּבית	ָקְדֵׁשנּו	ְוִתְפַאְרֵּתנּו’49.	

ִצְדֹקֵתינּו.	אפילו	הצדקות	שישראל	 מעשי	הצדקה	שלהם	משוקצים:	ּוְכֶבֶגד	ִעִּדים	ָּכל	
להתגדל,	 בהם,	 להתפאר	 אלא	 לשמם	 עושים	 	 אין	 אותם	 גם	 כי	 מאוסים,	 	- עושים	

ולקנאת	איש	מרעהו50.	

ועוד	גרוע	מזה:	

עבודה	 לשם	 עובד	 שאיננו	 הוא	 מכולם	 הרע	 לשמה.	 שלא	 שונים	 מינים	 “יש	
לו	 נוח	 בו:	 וזהו	שאמרו	 או	ממון.	 כבוד	 ולהרויח	 בני	האדם	 כלל,	אלא	לרמות	

נפשי	לקחתה	)שיר	השירים	רבה	א'	ל"ח(.
אולי	כוונתו	במיוחד	לערי	המקלט	ובתי	ערי	חומה	המקודשים. 	47

מועד	קטן	כ"וא. 	48
כך	אמרו	חסידים:	"יש	להבין	שאנו	קורין	את	יום	טוב	המכונה	בתורה	בשם	'חג	המצות'	אנו	קורין	 	49
אותו	'פסח',	והיכן	רמז	זה	בתורה	לקרוא	יום	טוב	זה	בשם	'פסח',	והלא	בכל	התורה	נקרא	יום	טוב	זה	
בשם	'חג	המצות'?	והנה	כתיב:	אני	לדודי	ודודי	לי	)שיר	השירים	ו'	ג(,	היינו	שאנו	מספרים	שבחו	של	
הקדוש	ברוך	הוא,	והקדוש	ברוך	הוא	מספר	שבח	של	ישראל.	וכן	הוא	שאנו	מניחין	תפילין	וכתיב	
בהן	שבח	של	הקדוש	ברוך	הוא,	והקדוש	ברוך	הוא	מניח	תפילין	שכתוב	בהן	שבח	ישראל"	)קדושת	
לוי,	בא,	וכן		בפרי	צדיק	שבועות	ג'(.	בדומה	לזה	דייקו	הפרשנים	במלחמת	מדין	)במדבר	ל"א	ב-ג(.	
ה'	אמר	למשה	לנקום	את	נקמת	ישראל:	ְנֹקם	ִנְקַמת	ְּבֵני	ִיְׂשָרֵאל	ֵמֵאת	ַהִּמְדָיִנים.ומשה	אמר	לעם	

לנקום	את	נקמת	ה':	ָלֵתת	ִנְקַמת	ה'	ְּבִמְדָין.
מלשון	עדי	ותכשיט	)מלבי"ם(. 	50
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פרק	ס"ד ז.	התפילה

שנהפכה	שליתו	על	פניו51,	ועליו	אמר	הנביא:	ונהי	כטמא	כלנו,	וכבגד	עדים	כל	
צדקותינו52.

האדם	הוא	ישות	אחת,	וכאשר	הוא	נטמא	בחטא,	גם	מעשיו	הטובים	טמאים	ומשוקצים	
ולא	יועילו	להצילו.	אדרבה,	נקודות	הטובה	עלולות	לשמש	לו	כעלה	תאנה,	לחפות	על	

מעשיו	המקולקלים	ולהקנות	לו	היתר53.	

הפגומות,	 צדקותיו	 לבין	 העם,	 של	 בגופו	 שהיא	 הטומאה	 בין	 הבדלה	 בכתוב	 קיימת	
שהן	חיצוניות	כבגד	שנמאס	והתלכלך.	כלומר,	עבירה	על	לאו	היא	פגם	עמוק	ופנימי,	

קלקול	במצוות	עשה	הוא	חיסרון	גדול	אבל	חיצוני.	כי:

“במצות	עשה,	יש	לפעמים	כתמים	וקרעים	בהם	לפי	פניות	שבמעשה	המצות,	
אשר	 אך	 ִצְדֹקֵתינּו’.	 ָּכל	 ִעִּדים	 ‘ְכֶבֶגד	 אמר:	 דאת	 כמה	 באמצע,	 הנמצא	 וביטול	
יפגום	בעשותו	מצות	ה’	אשר	לא	תעשינה	ואשם,	יעשה	כתמים	בנפש	עצמה.	
וגם	תעשה	חלוקי	הטומאה	אשר	תתלבש	בם	נפשו54.	ויקראום	בגדים	הצואים	

אשר	בם	תכנס	נפש	הרשע	בגיהנם”55.	

מארג,	 הם	 הצדקה	 מעשי	 ארוג.	 כתכשיט	 ִעִּדים’	 ‘ֶבֶגד	 הדימוי	 את	 פירשו	 חכמים	
המחבר	חוטים	רבים	לחטיבה	אחת.	המעשה	חיובי	אלא	שהכוונה	רעה	-	להתפאר	בו	
ולהתקשט	בו	בלבד,	ולא	לעשותו	מלבוש	וחלק	מן	האישיות	כוונה	רעה	זו	הופכת	את	

מעשי	הצדקה	לשלילה.	

תיאור	כזה	נמצא	בדברי	חכמים:

“מאי	דכתיב:	וילבש	צדקה	כשריון?	לומר	לך	מה	שריון	זה	כל	קליפה	וקליפה	
מצטרפת	לשריון	גדול,	אף	צדקה	כל	פרוטה	ופרוטה	מצטרפת	לחשבון	גדול.	
רבי	חנינא	אמר	מהכא:	וכבגד	עדים	כל	צדקותינו,	מה	בגד	זה	כל	נימא	ונימא	

מצטרפת	לבגד	גדול,	אף	צדקה	כל	פרוטה	ופרוטה	מצטרפת	לחשבון	גדול”56

ירושלמי	ברכות	א. 	51
מסילת	ישרים	ט"ז. 	52

בנקודה	זו	הבדילו	חכמים	בין	ישראל	לגויים,	שישראל	גם	כאשר	אינם	מכוונים	לשמה,	עדיין	זה	יכול	 	53
לעלות	להם	לטובה:	תניא,	אמר	להן	רבן	יוחנן	בן	זכאי	לתלמידיו:	בני,	מהו	שאמר	הכתוב,	'צדקה	
תרומם	גוי	וחסד	לאומים	חטאת'?	נענה	רבי	אליעזר	ואמר:	צדקה	תרומם	גוי	אלו	ישראל,	דכתיב:	
כוכבים	 עובדי	 וחסד	שאומות	 כל	צדקה	 וחסד	לאומים	חטאת,	 גוי	אחד	בארץ.	 ישראל	 ומי	כעמך	
עושין	חטא	הוא	להן,	שאינם	עושין	אלא	להתגדל	בו.	כמו	שנאמר	די	להוון	מהקרבין	ניחוחין	לאלהה	
זה	 והתניא:	האומר	סלע	 גמורה	היא?	 ודעביד	הכי	לאו	צדקה	 ובנוהי.	 ומצליין	לחיי	מלכא	 שמיא	
לצדקה	בשביל	שיחיו	בני	ובשביל	שאזכה	לעולם	הבא	הרי	זה	צדיק	גמור.	לא	קשיא,	כאן	בישראל,	

כאן	בעובד	כוכבים	)בבא	בתרא	י'	ב(.	
כמאמר	ספר	הזוהר	פרשת	שלח	קע"ד	ב. 	54

תורת	משה	ויקרא	י"ד	ח-יא. 	55
בבא	בתרא	ט'	ב.	משמיה	דר'	אלעזר. 	56

שתי	דרכים	בהתקדמותו	של	האדם.	אפשר	להתקדם	על	ידי	רצף	מעשים	שגרתי,	היוצר	
קו	של	שיפור	מתמיד.	או	לקפוץ	קדימה	על	ידי	מעשים	גדולים	או	אירועים	מיוחדים,	
וכך	להגיע	למחוזות	חדשים	ומדרגות	גבוהות.	מהי	ההדרכה	הראויה?	התפיסה	ש’כל	
נימא	ונימא	מצטרפת	לבגד	גדול’,	קובעת	עיקרון	מוסרי	שהמעשה	הבודד	אינו	מכריע,	
חשובה	היא	ההתמדה.	יש	להעדיף	את	ההתפתחות	ההדרגתית	על	ידי	ריבוי	המעשים,	
אלא	 ונמחקים,	 בטלים	 אינם	 הקטנים	 המעשים	 כי	 וההרואי.	 הגדול	 המעשה	 פני	 על	

מצטרפים	יחד,	לבניין	שלם	ומופלא.	

שני	פנים	יש	גם	לגאולה.	גאולה	פתאומית	ההופכת	את	העולם	ומשנה	אותו	באחת,	
וגאולה	התפתחותית,	המחוללת	את	השינוי	בשרשרת	של	מעשים	יומיומיים,	קמעא	

קמעא.	וגם	כאן	הדרך	הסלולה	היא	האחרונה.

וכן	אמרו	חכמים:	“והכל	לפי	רוב	המעשה”57.	

“המעלות	לא	יושגו	לפי	שעור	גודל	המעשה,	אלא	לפי	רוב	מספר	המעשה.	וזה,	
שהמעלות	אמנם	יושגו	בכפול	מעשי	הטוב	פעמים	רבות,	ובזה	יושג	הקנין,	לא	
קנין.	 יושג	 לא	 לבדו	 שבזה	 הטוב,	 ממעשי	 גדול	 אחד	 מעשה	 האדם	 בשיעשה	
משל	זה,	שהאדם	אם	יתן	למי	שראוי	אלף	דינר,	בפעם	אחת	ולאיש	אחד,	לא	
תושג	לו	מעלת	הנדיבות	בזה	המעשה	האחד	הגדול,	כמו	שתושג	למי	שיתנדב	
ייכפל	 דינר	מהם	על	צד	הנדיבות,	לפי	שזה	 ויתן	כל	 דינר,	 אלף	פעמים	באלף	
בלבד	 אחת	 פעם	 וזה	 חזק,	 קנין	 ויושג	 פעמים,	 אלף	 הנדיבות	 מעשה	 ידו	 על	
וכן	 מזה.	 פסקה	 כן	 ואחר	 טוב,	 למעשה	 גדולה	 התעוררות	 הנפש	 התעוררה	
דינר,	או	נתן	צדקה	לעני	במאה	דינר	 בתורה	אין	שכר	מי	שפדה	אסיר	במאה	
שהו	די	מחסורו,	כמו	מי	שפדה	עשרה	אסירים,	או	השלים	חסרון	עשרה	עניים,	
ואפילו	בעשרה	דינרים.	ולזה	תקיש.	וזה	הוא	ענין	אומרו:	לפי	רוב	המעשה	אבל	

לא	על	פי	המעשה”58.

אולם	אפשר	להבין	הפוך,	המעשה	הגדול	משפיע	על	הנפש	באופן	משמעותי	ביותר,	
באו	 חכמים	 המקבלים59,	 בעיות	 את	 לפתור	 ויכולתה	 תוצאותיה	 לפי	 נמדדת	 וצדקה	

אבות	ג'	ט"ו. 	57
	פירוש	המשנה	לרמב"ם	שם.	הב"ח	קיבל	את	ההדרכה	הזאת,	אך	מדגיש	שככל	שרב	מספר	הנתינות,	 	58
מחיה	הנותן	יותר	נפשות:	והנה	לאשר	לא	יחדל	אביון	מקרב	הארץ	)דברים	ט"ו	יא(,	ורבה	העזובה,	
מצוה	לחלק	ולתת	לכל	אביון	מתנה	אחת,	כי	כך	כתבו	הקדמונים,	והשכל	גם	כן	יחייב	אותו.	כי	מי	
שיש	לו	מאה	זהובים	ליתן	לעניים,	שגדול	שכרו	כשיחלקם	למאה	עניים	מאשר	יתן	כל	מאה	זהובים	

לעני	אחד	או	לשנים	וג',	כי	זה	שנתן	למאה	החיה	מאה	נפשות"	ב"ח,	אורח	חיים	תרצ"ה.
אם	 צדדים,	 משני	 אחת...	 בפעם	 זהובים	 מאה	 לנותן	 יש	 שכר	 יותר	 אדרבה,	 בהיפך.	 הוא	 "לדעתי	 	59
מצד	 ואם	 כך...	 כל	 עליו	 כבד	 דבר	 שאינו	 פעמים	 במאה	 מנותן	 גדול...	 בדבר	 יצרו	 שכופה	 מחמת	
המקבל	גם	כן,	טוב	יותר	שיתן	לעני	אחד	דבר	מסוים	שיוכל	להתפרנס	בו,	משיתן	להרבה	עניים	ולא	
יגיע	לאחד	מהם	מתנה	מרובה	שתספיק	לו	ותהא	טובה	שלמה"	רבי	יעקב	עמדין,	פירוש	"עץ	אבות",	

"לחם	שמים".
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לומר	שאסור	לזלזל	גם	ברצף	המעשים	הקטנים:	

יותר	טוב	שיתן	מעט	בהרבה	פעמים	משיתן	הרבה	 כי	 “יש	שהיו	רוצים	לומר	
בבת	אחת,	מפני	שאומרים	כי	בכל	אחת	ואחת	מצוה	בפני	עצמה,	ודברי	חכמים	
נותן	מעט	מעט	מצטרף	 כך,	אדרבא	שבא	ללמוד,	דאפילו	אם	 אינם	מוכיחים	

ביחד,	ומכל	שכן	אם	יתן	הרבה	בפעם	אחד”60.

בגלל	 רק	 ולא	 אחד.	 למארג	 מצטרפות	 אלא	 אובדות	 אינן	 המפוזרות	 הצדקה	 מעות	
הצדקה	 כאשר	 שגם	 משום	 אלא	 הנותן,	 נפש	 על	 המצטברת	 החינוכית	 השפעתן	
מחולקת	וניתנת	לאנשים	שונים	-	היא	אחת,	יש	כתובת	אחת	שאליה	מכוונים,	רצון	

הבורא	מחבר	את	כולם:	

“כאשר	נותן	היום	פרוטה	ולמחר	פרוטה,	מפרוטה	ועד	אלף	זהובים,	אצל	הש”י	
אינו	נחשב	שנתן	כך	וכך	פרוטות.	רק	אצל	הש”י	נחשב	כי	עשה	צדקה	גדולה	

אלף	זהובים,	כי	הצדקה	מצטרפת	בחשבון	גדול”61.

ַהַעל	ֵאֶּלה	ִתְתַאַּפק	ה'.	8

נּו: )ח(  ּלָ ה ָיְדָך ּכֻ ה יְֹצֵרנּו ּוַמֲעׂשֵ ה ֲאַנְחנּו ַהחֶֹמר ְוַאּתָ ה ְיהָֹוה ָאִבינּו ָאּתָ ז( ְוַעּתָ

)ט(  נּו:  ֻכּלָ ָך  ַעּמְ ָנא  ט  ַהּבֶ ֵהן  ָעוֹן  ְזּכֹר  ּתִ ָלַעד  ְוַאל  ְמאֹד  ַעד  ְיהָֹוה  ְקצֹף  ּתִ ַאל 

נּו  ָקְדׁשֵ ית  ּבֵ )י(  ָמָמה:  ׁשְ ַלִם  ְירּוׁשָ ָהָיָתה  ר  ִמְדּבָ ִצּיֹון  ר  ִמְדּבָ ָהיּו  ָך  ָקְדׁשְ ָעֵרי 

ָהָיה  ינּו  ַמֲחַמּדֵ ְוָכל  ֵאׁש  ֵרַפת  ִלׂשְ ָהָיה  ֲאבֵֹתינּו  ִהְללּוָך  ר  ֲאׁשֶ נּו  ְוִתְפַאְרּתֵ

נּו ַעד ְמאֹד: ס  ה ּוְתַעּנֵ ֱחׁשֶ ק ְיהָֹוה ּתֶ ה ִתְתַאּפַ ה: )יא( ַהַעל ֵאּלֶ ְלָחְרּבָ

הסיבה	המרכזית	המחייבת	את	פירעון	שטר	הגאולה	לאלתר,	היא	שגלות	ישראל	אינה	
פוגעת	בישראל	לבדם	אלא	גם	בשכינה.	כמה	פנים	לטיעון	זה:	ַאָּתה	ֹיְצֵרנּו	ּוַמֲעֵׂשה	ָיְדָך	
ֻּכָּלנּו	)ז(	אם	פגמנו	את	מעשינו,	מעשיך	נפגמו,	ואם	נאבד	מעשיך	שלך	יאבדו.	ַהֶּבט	ָנא	
ַעְּמָך	ֻכָּלנּו,	אנחנו	עמך,	גם	ערינו	שלך:		ָעֵרי	ָקְדְׁשָך	ָהיּו	ִמְדָּבר.	הגאולה	תגאל	את	כבוד	

השכינה	שנרמס.

לבסוף	 יגדלו	 כן	 הגאולה,	 אל	 השעבוד	 מן	 במעבר	 השמיימי	 האיפוק	 שהתארך	 ככל	
הנקמה	והישועה:	ֶהֱחֵׁשיִתי	ֵמעֹוָלם	ַאֲחִריׁש	ֶאְתַאָּפק,	ַּכּיֹוֵלָדה	ֶאְפֶעה	)מ"ב	יד(.	אבל	מי	
ֶּתֱחֶׁשה	 ִתְתַאַּפק	ה'	 ֵאֶּלה	 ַהַעל	 יכול	להבין	את	האיפוק	המתמשך:	 יכול	להמתין?	ומי	

נתיבות	עולם,	נתיב	הצדקה	ד'. 	60
אלא	שהמהר"ל	מייחס	זאת	רק	למצוות	צדקה:	כאשר	האדם	עושה	מצוה	מכל	שאר	מצות:	הנה	 	61
המצוה	הזאת	מצוה	יחידית	וכאשר	עושה	עוד	מצוה	היא	ג"כ	יחידית,	ואין	שתי	מצות	מצטרפים	

להיות	מצוה	אחת	גדולה	רק	הם	שני	מצות,	אבל	הצדקה	אינו	כך...

ּוְתַעֵּננּו	ַעד	ְמֹאד	)יא(62.	

התמשכות	הגלות	כואבת	לישראל	שלוש	פעמים.	בגלל	הסבל	שהם	עוברים,	תחושת	
וחילול	 האומות	 אצל	 מחוללת	 שהיא	 השכינה	 בכבוד	 והפגיעה	 והריחוק	 ההתנכרות	
השם	שהיא	גורמת.	ישעיהו	חוזר	בזה	אל	דברי	משה:	ֶּפן	ֹיאְמרּו	ָהָאֶרץ	ֲאֶׁשר	הֹוֵצאָתנּו	
הֹוִציָאם	 אֹוָתם	 ְנָאתֹו	 ּוִמּׂשִ ָלֶהם	 ִּדֶּבר	 ֲאֶׁשר	 ָהָאֶרץ	 ֶאל	 ַלֲהִביָאם	 ה'	 ְיֹכֶלת	 ִמְּבִלי	 ם	 ִמּׁשָ

ַלֲהִמָתם	ַּבִּמְדָּבר.	ְוֵהם	ַעְּמָך	ְוַנֲחָלֶתָך	ֲאֶׁשר	הֹוֵצאָת	ְּבֹכֲחָך	ַהָּגֹדל	ּוִבְזֹרֲעָך	ַהְּנטּוָיה63.

ה'	 ְמָׁשְרֵתי	 ַהֹּכֲהִנים	 ִיְבּכּו	 ְוַלִּמְזֵּבַח	 ָהאּוָלם	 ֵּבין	 זו:	 נקודה	 להעלות	 ממשיכים	 הנביאים	
ְוֹיאְמרּו:	חּוָסה	ה'	ַעל	ַעֶּמָך	ְוַאל	ִּתֵּתן	ַנֲחָלְתָך	ְלֶחְרָּפה	ִלְמָׁשל	ָּבם	ּגֹוִים,	ָלָּמה	ֹיאְמרּו	ָבַעִּמים	

ַאֵּיה	ֱאֹלֵהיֶהם.	ַוְיַקֵּנא	ה'	ְלַאְרצֹו	ַוַּיְחֹמל	ַעל	ַעּמֹו64.

וכן	בתהילים:	ָעְזֵרנּו	ֱאֹלֵהי	ִיְׁשֵענּו	ַעל	ְּדַבר	ְּכבֹוד	ְׁשֶמָך,	ְוַהִּציֵלנּו	ְוַכֵּפר	ַעל	ַחֹּטאֵתינּו	ְלַמַען	
פּוְך65. ְׁשֶמָך.	ָלָּמה	ֹיאְמרּו	ַהּגֹוִים:	ַאֵּיה	ֶאֹלֵהיֶהם?	ִיָּוַדע	ַּבּגֹוִים	ְלֵעיֵנינּו	ִנְקַמת	ַּדם	ֲעָבֶדיָך	ַהּׁשָ

הזהות	שבין	ישראל	לשכינה	ברורה	ומודגשת,	ואף	על	פי	כן	אין	לאדם	המתפלל	ביטחון	
מחויבת	 אינה	 והיא	 הגילוי	 עידן	 הגיע	 לא	 עוד	 השכינה	 מצד	 עתה.	 יתקבלו	 שדבריו	
להתערב.	אפילו	הייתה	לאדם	הבטחה	כזו	עליו	לחשוש	שהשתנו	הנסיבות,	ואולי	הוא	

קלקל	את	מעשיו	ואינו	ראוי	לכך.	

עד	 כך	 על	 בעצמו	 בטוח	 יהא	 לא	 בעצמו	שהוא	חסיד,	 פי	שידע	אדם	 על	 “אף	
שיתרשל	בתפלה	וצדקה	וגמילות	חסדים.	אלא	לעולם	יראה	את	עצמו	כחוטא	
וכשוגג	לפני	הקב”ה	ית’,	ויתירא	תמיד	מן	העונש,	הן	מעונשי	העולם	הזה,	הן	
מעונשי	העולם	הבא.	והלא	דוד	קרא	עצמו	חסיד,	ואמר:	שמרה	נפשי	כי	חסיד	
אני.	ואעפ”כ	אמר:	לולי	האמנתי	לראות	בטוב	ה’	בארץ	החיים.	ואמרו	ז”ל:	למה	
דוד:	רבונו	של	עולם,	מובטח	אני	בך	שאתה	עתיד	ליתן	 נקוד	על	לולי?	אמר	
אם	 ביניהם	 חלק	 לי	 יש	 אם	 יודע	 איני	 אבל	 לבא,	 לעתיד	 לצדיקים	 טוב	 שכר	
לאו,	שמא	יגרום	החטא.	אם	דוד	שהפליג	בתשובה	כך,	אנו	שלא	הגענו	לחצי	
גדרים	הצריכים	לה,	על	אחת	כמה	וכמה.	והוא	שאמרו	כתוב:	הנה	אנכי	עמך	
ושמרתיך	וכו’,	וכתוב:	וירא	יעקב?	אמר:	שמא	יגרום	החטא.	ואף	על	פי	שכל	

ְּבִצּיֹון	)תהילים	ס"ה	ב(.	אך	 ְתִהָּלה	ֱאֹלִהים	 ֻדִמָּיה	 ְלָך	 האדם	יכול	לתאר	את	השכינה	רק	בשתיקה:	 	62
חכמים	דרשו	זאת	במפתיע	גם	על	דומיית	השכינה	והתאפקותה	מלהגיב	על	הפוגעים	בה.	איפוק	
מפתיע	ומוזר	זה	אינו	מובן	על	ידי	האדם	והוא	אחת	הסיבות	לאי	יכולתו	לתאר	את	הנהגת	בוראו:	
"למנצח	מזמור	לדוד	שיר,	לך	דומיה	תהלה	אלהים	בציון.	זה	שאמר	הכתוב:	ֶהֱחֵׁשיִתי	ֵמעֹוָלם	ַאֲחִריׁש	
ֶאְתַאָּפק	ַּכּיֹוֵלָדה	ֶאְפֶעה	)מ"ב	יד(.	ואומר:	ַהַעל	ֵאֶּלה	ִתְתַאַּפק	ה'	)יא(,	ָעֵרי	ָקְדְׁשָך	ָהיּו	ִמְדָּבר	וגו'	ֵּבית	
ָקְדֵׁשנּו	ְוִתְפַאְרֵּתנּו	)ט-י(.	אמר	להם:	)שם	כ"ז	ד(	חמה	אין	לי,	איני	יכול	לעשות	אלא	מה	אעשה,	מדת	

הדין	נותנת	שאחריש	)מדרש	תהלים	ס"ה(.
דברים	ט'	כח-כט. 	63

יואל	ב'	יז-יח. 	64
תהילים	ע"ט	י. 	65
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עזור,	 בן	 לחנניה	 ירמיה	 שאמר	 כדרך	 פנים,	 כל	 על	 מתקיימת	 לטובה	 הבטחה	
כדכתיב:	אך	שמע	נא	חנניה	וכו’,	וענין	המאמר	הוא	שירמיה	היה	מתנבא	לרעה,	
וחנניה	לטובה.	ואמר	לו	ירמיה	אם	דברי	אינם	מתקיימים,	אין	נבואתי	מוכחשת	
שאפשר	שתשובה	מעכבת,	ואם	דבריך	אינם	מתקיימים	נבואתך	מוכחשת	שכל	
הבטחה	לטובה	אינה	חוזרת.	וא”כ	היאך	אמר	שמא	יגרום	החטא?	תדע	שלא	
נאמר	כן	אלא	בנבואה	פרטית,	כלומר	שהוא	מתנבא	תדעו	שטובה	פלונית	באה	

לפלוני	וכיוצא	בזה”66.

ביקורת	עצמית	כזו	צריכה	ללוות	את	האדם	לגבי	חטאו	הדתי	והמוסרי,	ויש	לה	חשיבות	
גם	במישור	הלאומי,	גם	העם	אינו	יכול	להיות	בטוח	מתי	תגיע	הטובה	שהובטחה	לו:	

“ויירא	יעקב	מאד.	אמר,	שמא	יגרום	החטא.	כדתניא:	עד	יעבור	עמך	ה’	עד	יעבור	
עם	זו	קנית.	עד	יעבור	עמך	ה’,	זו	ביאה	ראשונה,	עד	יעבור	עם	זו	קנית,	זו	ביאה	
שנייה.	מכאן	אמרו	חכמים:	ראוים	היו	ישראל	ליעשות	להם	נס	בימי	עזרא	כדרך	

שנעשה	להם	בימי	יהושע	בן	נון,	אלא	שגרם	החטא”67.	

כפל	הביטוי	‘עד	יעבור	עמך’,	משווה	את	שיבת	ציון	מבבל	ליציאת	מצרים,	שיבת	ציון	
הייתה	צריכה	להיות	מופתית	ופלאית	כביאתם	הראשונה	לארץ.	כמו	שתיארה	נבואת	
ישעיהו,	והדברים	לא	נתקיימו	מפני	שגרם	החטא.	החטא	יכול	להיות	מוסרי	ודתי,	הוא	

יכול	להיות	גם	בעניין	הגאולה	עצמה:

לא	 בגללו	 הוא	אשר	 זה	 כי	אמנם	חטא	 כוזר.	 “אכן	מצאת	מקום	חרפתי	מלך	
בא	 הנני	 כי	 ציון	 בת	 ושמחי	 רני	 השני:	 לבית	 האלוה	 יעד	 אשר	 היעוד	 נתקים	
ושכנתי	בתוכך	נאם	ה’.	כי	הענין	האלוהי	עמד	לחול	עליהם	כבראשונה,	אלו	נענו	
כלם	לקריאה	ושבו	לארץ	ישראל	בנפש	חפצה.	אבל	רק	מקצתם	נענו,	ורבם,	
והחשובים	שבהם,	נשארו	בבבל,	מסכימים	לגלות	ולשעבוד,	ובלבד	שלא	יפרדו	
ממשכנותם	ומעסקיהם.	ויתכן	כי	על	זה	רמז	שלמה	באמרו:	אני	ישנה	ולבי	ער.	
כנה	הגלות	בשם	שנה,	ואת	התמדת	הנבואה	בקרבם	בשם	לב	ער.	ובאמרו:	קול	
שראשי	 המלים:	 לארץ.	 לשוב	 האלוה	 יקראם	 אשר	 לקריאה	 כיוון	 דופק.	 דודי	
קורת	המקדש.	פשטתי	את	כתנתי,	 היוצאת	מצל	 כנוי	לשכינה	 הן	 נמלא	טל,	
מן	 ידו	 דודי	שלח	 ישראל.	 לארץ	 ולשוב	 לקריאה	 על	התעצלם	להשמע	 מורה	
רק	 דבר,	 סוף	 האחרונים.	 ולנביאים	 ולנחמיה	 בהם,	 הפוצר	 לעזרא	 רמז	 החור,	
חלק	מן	העם	נענה,	ולא	בלב	שלם.	ולכן	גמלם	האלוה	כמחשבת	לבם,	ונתקימו	

בהם	ההבטחות	האלוהיות	רק	במדה	מצמצמת,	כפי	מעוט	התעוררותם”68.

	מאירי	ברכות	ד'	א. 	66
	ברכות	ד'	א. 	67

	כוזרי,	מאמר	שני	כד. 	68

ח.	אחרית	דבר
א(	ַהֹהְלִכים	ַהֶּדֶרְך	ֹלא	טֹוב

ִנְדַרְׁשִּתי	ְללֹוא	ָׁשָאלּו	.	

ִני  ִני ִהּנֵ י ִהּנֵ ִני ָאַמְרּתִ ָאלּו ִנְמֵצאִתי ְללֹא ִבְקׁשֻ י ְללֹוא ׁשָ ּתִ פרק סה )א( ִנְדַרׁשְ

ִמי: ֶאל ּגֹוי לֹא קָֹרא ִבׁשְ

הפרקים	ס”ה	ס”ו	דומים	ובעלי	תוכן	קרוב,	והם	מצטרפים	יחד	לנבואה	אחת.

לו	 הנאמנים	 את	 ה’	 יקים	 במקומם	 ח-י	 הזרה.  העבודה	 עובדי	 תועבות	 הוקעת	 א-ז	
וישכנם	בהר	ה’.	יא-טו	עונש	הרשעים	מול	טובת	הצדיקים.	טז-כה	הטובה	שלעתיד	

לבוא,	חזרה	לגן	העדן.	

ס”ו

א-ב	גדלות	ה’	וענוותנותו.	ג-ד	פולחן	קרבנות	מעוות.	ה-ט	נקמה	ונחמה.	י-יד	ששון	
לאבלי	ציון.	טו-יז	זעם	על	הרשעים.	יח-כא	כבוד	ה’	בגויים	והשבת	נדחי	ישראל.	כב	

עמידת	נצח	לישראל.	כג-כד	כולם	יעבדו	את	ה’	ויראו	את	ייסורי	הפושעים	בו.

א-ז	הוקעת	תועבות	עובדי	העבודה	הזרה1.	

לעיל	התריע	הנביא	בעם:	ִּדְרׁשּו	ה’	ְּבִהָּמְצאֹו,	ְקָרֻאהּו	ִּבְהיֹותֹו	ָקרֹוב	)נ”ה	ו(.	והעם	שכח	
זאת	והתלונן	על	היעדר	הופעת	ה’	בתוכו,	כאילו:	ָהִיינּו	ֵמעֹוָלם	ֹלא	ָמַׁשְלָּת	ָּבם	ֹלא	ִנְקָרא	
ולא	 מידה	 באותה	 בו	 לנהוג	 ראוי	 ומבקש,	 שואל	 שאינו	 מי	 יט(.	 )ס”ג	 ֲעֵליֶהם	 ִׁשְמָך	
להתייחס	אליו.	אף	על	פי	כן	פותחת	הנבואה	ומשתמשת	באותה	לשון:	ִנְדַרְׁשִּתי	ְללֹוא	

ָׁשָאלּו.	

מיהו	המדבר?	האם	הנביא	מתנדב	לפנות	אל	העם,	או	שהוא	מצטט	את	דברי	השכינה,	
והיא	הנדרשת	למי	שלא	ביקשה	ולא	קרא	בשמה.	המשך	הכתובים:	ָהָעם	ַהַּמְכִעיִסים	
אֹוִתי	ַעל	ָּפַני	ָּתִמיד	)ג(,	נוטה	לאפשרות	השנייה,	אלה	דברי	השכינה,	המדברת	אל	העם	
מפי	הנביאים.	השכינה	לא	רחקה	מהם,	ונדרשת	להם	ללא	תנאי,	גם	בלא	שידרשוה	

ובלי	שיעשו	תשובה.	אף	מוכיחה	אותם	בלא	שנתבקשה.	

חכמים	עמדו	על	הקשר	בין	הפסוקים:	

“א”ר	יוחנן:	שלש	שנים	ומחצה	היתה	שכינה	עומדת	בהר	הזיתים	ומכרזת,	ִּדְרׁשּו	

חלק	זה	של	הנבואה	דומה	לנבואות	הראשונות	בספר.	יש	בו	תוכחה	על	פולחן	נוכרי	של	עבודה	זרה,	 	1
בדומה	לכתוב	בפרק	א'	כט,	ובהמשך	בפירוט	רב	בפרקים	ג'	–	ה'.	
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	פרק	ס"ה ח.	אחרית	דבר

ה’	ְּבִהָּמְצאֹו,	)נ”ה	ו(.	ולא	היו	משגיחין,	שנאמר:	ִנְדַרְׁשִּתי	ְללֹוא	ָׁשָאלּו	ִנְמֵצאִתי	
ְלֹלא	ִבְקֻׁשִני	)ס”ה	א(.	א”ר	חנינא,	משל	לשייר	שהיה	מהלך	בדרך,	כיון	שהחשיך	
הליסטין.	 ומפני	 רעה	 חיה	 מפני	 לבורגן	 עצמך	 הכנס	 לו:	 אמר	 הבורגן,	 לו	 בא	
לילה	 כיון	שהלך,	בא	עליו	אישון	 דרכו	של	שייר	להכנס	לבורגן.	 אין	 לו:	 אמר	
ואפילה.	חזר	ובא	לו	אצל	הבורגני	והיה	מבקש	ממנו	שיפתח	לו.	אמר	הבורגני:	
הזו.	 בלילה	בשעה	 לקבל	אדם	 דרכו	 ואין	 בלילה,	 בורגן	להפתח	 דרכו	של	 אין	

כשאני	בקשתי	להכניסך	לא	רצית,	עכשיו	איני	יכול	להכניסך”2.	

דרכו	של	אדם	שאינו	נענה	למי	שלא	רצה	בו	וזלזל	בו,	אך	השכינה	אינה	כן,	‘שלש	שנים	
ומחצה	היתה	שכינה	עומדת	בהר	הזיתים	ומכרזת’:	ִנְדַרְׁשִּתי	ְללֹוא	ָׁשָאלּו.

ְּבֶאֶרץ	 ה’	 ְבַיד	 מּוֵתנּו	 ִיֵּתן	 ִמי	 שווא:	 תלונת	 התלונן	 במדבר	 ישראל	 עם	 לדבר.	 דוגמא	
לא	 ה’	למרבה	הפלא	 ותשובת	 ָלׂשַבע3.	 ֶלֶחם	 ְּבָאְכֵלנּו	 ַהָּבָׂשר	 ִסיר	 ַעל	 ְּבִׁשְבֵּתנּו	 ִמְצַרִים	
הייתה	בוטה	וחדה,	אלא	להפך,	ה’	נענה	להם	בחסד	וברחמים:	ַוֹּיאֶמר	ה’	ֶאל	ֹמֶׁשה	ִהְנִני	
ָמִים	ְוָיָצא	ָהָעם	ְוָלְקטּו	ְּדַבר	יֹום	ְּביֹומֹו	ְלַמַען	ֲאַנֶּסּנּו	ֲהֵיֵלְך	ְּבתֹוָרִתי	 ַמְמִטיר	ָלֶכם	ֶלֶחם	ִמן	ַהּׁשָ

ִאם	ֹלא	)ד(.

ָׁשָאלּו.	 ְללֹוא	 ִנְדַרְׁשִּתי	 דכתיב,	 הוא	 הדא	 השמים.	 מן	 לחם	 לכם	 ממטיר	 “הנני	
מה	כתיב	למעלה	מהענין?	“וילונו	כל	עדת	בני	ישראל...	היה	להם	לבא	ולומר	
ִּכי	 ואמרו:	 במריבה	 עליו	 באו	 אלא	 הבצק.	 אותו	 שנשלם	 יודע	 הוי	 למשה,	
הֹוֵצאֶתם	ֹאָתנּו	ֶאל	ַהִּמְדָּבר	ַהֶּזה	ְלָהִמית	ֶאת	ָּכל	ַהָּקָהל	ַהֶּזה	ָּבָרָעב.	וכיון	שהלינו,	
היה	צריך	מיד	שיצא	הכעס	עליהם,	ולא	עשה	להם	כך.	אמר	הקדוש	ברוך	הוא:	
הן	עשו	כמות	שהן,	ואני	אעשה	כמות	שאני.	אמור	להם,	בשחרית	יהיה	המן	יורד	
לכם.	הוי:	ִנְדַרְׁשִּתי	ְללֹוא	ָׁשָאלּו	ִנְמֵצאִתי	ְלֹלא	ִבְקֻׁשִני.	היה	להם	שכיון	שכלתה	
העוגה,	יעמדו	ויבקשו	רחמים	מלפני.	אלא	עמדו	ושפכו	תרעומות	כלפי	מעלה,	
לפיכך	אמר	הכתוב:	ִהֵּנִני	ִהֵּנִני	ֶאל	ּגֹוי	ֹלא	ֹקָרא	ִבְׁשִמי,	מהו	הנני	ב'	פעמים?	אלא	
הנני	על	הבאר	שנאמר:	“הנני	עומד	לפניך	שם	על	הצור”4,	והנני	על	המן	שנאמר:	

“הנני	ממטיר	לכם	לחם	מן	השמים”5.

הקדוש	ברוך	הוא	מכיר	בחולשותיו	של	האדם:	“הן	עשו	כמות	שהן”,	ו”אינו	בא	בטרוניא	
עם	בריותיו”6.	הוא	לא	נגרר	אל	קטנות	האדם	והפכפכנותו,	אינו	יורד	לרמתו,	אלא	“ואני	

אעשה	כמות	שאני”,	התכנית	האלוהית	הולכת	ונמשכת.	

	מדרש	תהילים	י'. 	2
	שמות	ט"ז	ג. 	3

	שמות	י"ז. 	4
	שמות	רבה	כ"ה	ד'. 	5

	עבודה	זרה	ג'	א. 	6

ֶאל	ַעם	סֹוֵרר.	2

ַאַחר  טֹוב  לֹא  ֶרְך  ַהּדֶ ַההְֹלִכים  סֹוֵרר  ַעם  ֶאל  ַהּיֹום  ל  ּכָ ָיַדי  י  ּתִ ַרׂשְ ּפֵ )ב( 

ִרים  ּנֹות ּוְמַקּטְ ּגַ ִמיד זְֹבִחים ּבַ ַני ּתָ ְכִעיִסים אֹוִתי ַעל ּפָ בֵֹתיֶהם: )ג( ָהָעם ַהּמַ ַמְחׁשְ

ר ַהֲחִזיר ּוְפַרק  ׂשַ צּוִרים ָיִלינּו ָהאְֹכִלים ּבְ ָבִרים ּוַבּנְ ּקְ ִבים ּבַ ֵבִנים: )ד( ַהּיֹׁשְ ַעל ַהּלְ

יָך  ּתִ ְקַדׁשְ י  ּכִ י  ּבִ ׁש  ּגַ ּתִ ֵאֶליָך ַאל  ְקַרב  ֵליֶהם: )ה( ָהאְֹמִרים  ּכְ ִלים  ּגֻ ּפִ \}ּוְמַרק\{ 

י ִאם  ה ּכִ ה ְכתּוָבה ְלָפָני לֹא ֶאֱחׂשֶ ל ַהּיֹום: )ו( ִהּנֵ י ֵאׁש יֶֹקֶדת ּכָ ַאּפִ ן ּבְ ה ָעׁשָ ֵאּלֶ

ְיהָֹוה  ָאַמר  ו  ַיְחּדָ ֲאבֹוֵתיֶכם  ַוֲעוֹֹנת  ֲעוֹֹנֵתיֶכם  )ז(  ֵחיָקם:  ַעל  י  ְמּתִ ּלַ ְוׁשִ י  ְמּתִ ּלַ ׁשִ

\ ָתם ִראׁשָֹנה ֶעל  ְפֻעּלָ ּוַמּדִֹתי  ֵחְרפּוִני  ָבעֹות  ַהּגְ ְוַעל  ֶהָהִרים  רּו ַעל  ִקּטְ ר  ֲאׁשֶ

}ֶאל ֵחיָקם\{:

הנביא	מדבר:		ֶאל	ַעם	סֹוֵרר	ַהֹהְלִכים	ַהֶּדֶרְך	ֹלא	טֹוב	)ב(,	לאיזה	עם	הוא	מכוון?	

הגויים,	הכרוכים	אחרי	 ומתועבת,	מעשי	פולחן	של	 א.	רשימת	החטאים	הללו	קשה	
המתים	)ד(	באכילת	חזיר,	שקצים,	רמשים,	ומרק	פיגולים.	אין	זו	סתם	אכילת	תאווה,	
מאכלי	התועבה	הללו	היו	כנראה	חלק	מפולחן	שקשור	לקברים,	דרישה	אל	המתים,	
האובות	והיידעונים.	הנביא	חוזר	על	קובץ	התועבות	הזה	בפרק	הבא:	ׁשֹוֵחט	ַהּׁשֹור	ַמֵּכה	
ה	עֹוֵרף	ֶּכֶלב	ַמֲעֵלה	ִמְנָחה	ַּדם	ֲחִזיר	ַמְזִּכיר	ְלֹבָנה	ְמָבֵרְך	ָאֶון	ַּגם	ֵהָּמה	ָּבֲחרּו	 ִאיׁש	זֹוֵבַח	ַהּׂשֶ
ְּבַדְרֵכיֶהם	ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם	ַנְפָׁשם	ָחֵפָצה	)ס”ו	ג(.	ושוב	ַהִּמְתַקְּדִׁשים	ְוַהִּמַּטֲהִרים	ֶאל	ַהַּגּנֹות	

ֶקץ	ְוָהַעְכָּבר	ַיְחָּדו	ָיֻספּו	ְנֻאם	ה’	)יז(.	 ַאַחר	ַאַחת	ַּבָּתֶוְך	ֹאְכֵלי	ְּבַׂשר	ַהֲחִזיר	ְוַהּׁשֶ

המעשים	הללו	כה	מתועבים,	שהם	פוגעים	לא	רק	בנפשו	של	האדם	וקדושתו,	אלא	
ביסודות	הקיום	והחברה:	

“הכלל	העולה,	כי	כוונת	הכל	לתקן	כללנו	בטוב	הטבע,	וביושר	המזג,	על	ידי	אלו	
ההנהגות	המאשרות	אותנו	לקבל	כל	שלמות,	אשר	אי	אפשר	זולת	זה,	ואין	צריך	
לומר	השלימות	האחרון	הנפשיי.	כי	גם	השלימות	הראשון	הגופיי	לא	יתקיים	
בשום	צד	באישי	רעי	המזג	ומקולקלי	הטבע,	המפסידים	כל	קיבוץ,	והמאבדים	
כל	יישוב.	וכמו	שאמר	הנביא	בפירוש:	אוכלי	בשר	החזיר	השקץ	והעכבר	יחדיו	
וישחיתו	 כי	הוא	כמחוייב	אצל	הטבע	שיתקלקל	קבוצם	 )ס”ו(.	 ה’	 יסופו	נאם	

ענינים	ויחדו	כלם	יכליון7.	

רשימה	טמאה	ומשוקצת	כזו	מתאימה	לרשעים	נכרים,	שאין	להם	קשר	לישראל:

בשלוח	 והמורגלין	 העכו”ם	 שנראה	 מה	 מצד	 זה,	 בהפך	 ימשך	 שהנסיון	 ולפי	

בעל	העקידה	)ס'(. 	7
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המה	 הם	 כי	 וטומאה,	 מתיעוב	 התורה	 אותו	 שאסרה	 מה	 כל	 לאכול	 הרסן	
יושבים	בשלום	ובהשקט	ובבטחה.	לא	כן	אנחנו	הנזהרים	מהם,	אבל	השיגונו	
אותנו	 לשאת	 מגורותינו	 ארץ	 יכלה	 ולא	 מארצנו,	 וגורשנו	 וצרות,	 רבות	 רעות	
בכל	מקומות	מושבותינו,	והוא	יתעלה	מראה	פנים	להם	כאלו	הם	עמו	ונחלתו	
ַתְתֵענּו	ה’	 ָלָּמה	 שומרי	בריתו.	לזה	ייחד	ישעיה	הנביא	תלונה	וצעקה	בפרשת	
ִנְדַרְׁשִּתי	 ועליהם	נסמכה	התשובה:	 )ס”ג(.	 וגו'	 ִמִּיְרָאֶתָך	 ִלֵּבנּו	 ַּתְקִׁשיַח	 ִמְּדָרֶכיָך	
ִבְׁשִמי.	 ֹקָרא	 ֹלא	 ּגֹוי	 ֶאל	 ִהֵּנִני	 ִהֵּנִני	 ָאַמְרִּתי	 ִבְקֻׁשִני,	 ְלֹלא	 ִנְמֵצאִתי	 ָׁשָאלּו,	 ְללֹוא	
בלתי	 היותם	 עם	 אליהם,	 הטוב	 הגיע	 מהכוונות	 אופן	 זה	 באי	 ולהודיע	 להעיר	

ראויים	לקבלו.	

ואמר	שנענה	להם,	כי	פירש	להם	ידיו	ומראה	להם	פנים,	ועל	כל	מנהגיהם,	אמר	
ֹיֶקֶדת	ָּכל	ַהּיֹום	)ה(.	אם	יתמהמה	חכה	לו,	כי	הנה	 )שם(	“ֵאֶּלה	ָעָׁשן	ְּבַאִּפי	ֵאׁש	
כתובה	לפני	נקמה	זו	בתורתי	בשירת	האזינו	אשר	צויתי:	‘לי	נקם	ושלם	לעת	
תמוט	רגלם’8,	ואחר	שהוא	כתוב	וחתום	עלי,	ֹלא	ֶאֱחֶׂשה	ִּכי	ִאם	ִׁשַּלְמִּתי	ְוִׁשַּלְמִּתי	

ַעל	ֵחיָקם	)ו(9.	

הפלא	הוא	שרשעי	הגויים,	אוכלי	בשר	החזיר,	השקץ	והעכבר	יושבים	בבטחה,	וישראל	
סדר	 נגד	 זה	 האין	 ונודדים.	 מעונים	 וניקיונם,	 טהרתם	 על	 ושומרים	 מזה	 שנזהרים	
המציאות?	התשובה	היא,	שאין	שלוות	העמים	אלא	כדי	לנקום	בהם	לבסוף.	בינתיים	

הרשעים	הללו	מצליחים	ומשגשגים	ועוד	מעזים	לקרוא	לישראל	טמאים	)ה(:	

“כבר	התנבאו	עליו	הנביאים	כלן	שהם	עתידין	לחרף	ולגדף	אותנו,	שהן	עתידים	
ולפסול	אותנו	במומן.	אמר	הכתוב:	הם	טמאים	אוכלי	 לקרוא	אותנו	טמאים	
בשר	החזיר,	ואומר	לישראל:	אל	תגע	בי	כי	קדשתיך?	וכענין	שאמרו	ז”ל10:	כל	

הפוסל	במומו	פוסל”11.	

ֵכִחים	ֶאת	 ב.	אולם	הנביא	מאשים	אותם	בשכחת	המקדש	והארץ:	ְוַאֶּתם	ֹעְזֵבי	ה’,	ַהּׁשְ
ַהר	ָקְדִׁשי,	ַהֹעְרִכים	ַלַּגד	ֻׁשְלָחן	ְוַהְמַמְלִאים	ַלְמִני	ִמְמָסְך	)יא(,	שכחה	כזו	הולמת	יהודים	

שהרשיעו,	ולא	נכרים.	

ומסתורית,	 סגורה	 בישראל,	 מתבדלת	 לכת	 גם	 מתייחסים	 שהדברים	 אפשר	 לפיכך	
מן	 שלמד	 מי	 ויש	 היטשטש	 לעמים	 ישראל	 בין	 הגבול	 ליבה.	 בשרירות	 שהלכה	
המקולקלים	שבאומות12.	מבחינה	חברתית	נהגה	קבוצה	זו	כשורה,	אבל	קיימה	פולחן	

דברים	ל"א. 	8
בעל	העקידה	)ס'(. 	9

קידושין	מ'. 	10
רבנו	בחיי	כד	הקמח,	גאולה. 	11

	דור	חוטא	היה	דורו	של	מנשה,	אלא	שבשונה	מן	התיאור	כאן,	ההשחתה	בימי	מנשה	הייתה	השחתה	 	12
חברתית,	ובראש	עמדו	חטאים	מוסריים,	רצחנות	ועושק.	התקיים	גם	פולחן	זר	אבל	לא	כלל	מעשים	
כה	חריגים	כמו	שתוארו	כאן.	היו	שמצאו	בדברי	הנביא	רמז	אל	בוני	הבית	השני	בפתיחת	פרק	ס"ו:	

שפל	של	עבודה	זרה,	וטימאה	עצמה	בכל	תועבה.	היא:	ּגֹוי	ֹלא	ֹקָרא	ִבְׁשִמי,	לא	רק	שלא	
קראה	בשמו,	אלא	ֹלא	ֹקָרא,	אינה	רוצה	להיקרא	בשמו,	היא	בועטת	בשם	ישראל,	כינוי	
הכבוד	שניתן	ליעקב.	כת	זו	לא	התחברה	אל	הציבור	ומרדה	בתיקוני	חזקיה,	שאמר:	
בגנות	 זבחו	 מקום,	 בכל	 חגגו	 ואנשיה	 ַּתְקִטירּו”13,	 ְוָעָליו	 ִּתְׁשַּתֲחוּו	 ֶאָחד	 ִמְזֵּבַח	 “ִלְפֵני	
חשבו	 אלא	 תועבה,	 החריגות	 בהנהגותיהם	 ראו	 לא	 הם	 הלבנים.	 אל	 קיטרו	 לאלות,	
שאלה	יביאו	אותם	אל	מרום	ההישג	הרוחני.	אף	התרחקו	מזרים,	שמא	יטמאו	אותם	

במגעם:	ָהֹאְמִרים	ְקַרב	ֵאֶליָך,	ַאל	ִּתַּגׁש	ִּבי,	ִּכי	ְקַדְׁשִּתיָך	ֵאֶּלה	)ה(.	

ג.	אולי	מדובר	בקבוצה	מעובדי	האלילים	מבני	אפרים,	ששכחו	את	הר	הקודש,	ירושלים,	
ונשארו	ֲחבּור	ֲעַצִּבים14	עד	גלות	שומרון.	הנביא	פנה	אליהם	אחרי	מצור	אשור	להשיבם	
אל	חיק	ישראל,	אך	לשווא,	רובם	אחזו	בהבליהם,	וסופם	שהוכרעו	לרעה,	ושמם	יהיה	
לאלה15.	מולם	עמדו	יראי	ה’	המעטים	מממלכת	שומרון	אשר	שבו	בכל	ליבם	אל	ה’:	
ם	)יא(.	אלה	נבדלו	מטומאת	 ַוָּיֹבאּו	ִלירּוָׁשלִָ ִנְכְנעּו	 ה	ּוִמְּזֻבלּון	 “ַאְך	ֲאָנִׁשים	ֵמָאֵׁשר	ּוְמַנּׁשֶ

אחיהם,	הם	יהיו	ברוכי	ה’,	ירונו	מטוב	לב	ולמענם	לא	ישחית	ה’	את	זרע	יעקב16.

וזה	סדר	הדברים	והקשרם:
“שמע	סדר	הענינים	והדבק	ה’פסוקים’	המורים	עליהם	איך	בא.	תחלת	פתיחת	זה	הענין	
אמר,	ַחְסֵּדי	ַאְזִּכיר	ְּתִהֹּלת	ה’	וגו’”	)ס”ג	ז(.	אחר	כן	סיפר	חסדיו	ית’	עלינו	תחלה,	“ַוְיַנְּטֵלם	
ָקְדׁשֹו”	 רּוַח	 ֶאת	 ְוִעְּצבּו	 ָמרּו	 “ְוֵהָּמה	 מריינו,	 סיפר	 כן	 )ט(”.	אחר	 עֹוָלם	 ְיֵמי	 ָּכל	 ֵאם	 ַוְיַנּׂשְ
)יח(,	 ִמְקָּדֶׁשָך	 ּבֹוְססּו	 ָצֵרינּו	 עלינו,	 האויב	 ממשלת	 סיפר	 כן	 אחר	 בו.	 שדבק	 ומה	 )י(,	
ומה	שדבק	בו.	אחר	כן	התפלל	בעבורנו	ואמר,	“ַאל	ִּתְקֹצף	ה’	ַעד	ְמֹאד"	)ס”ד	ח(,	ומה	
שדבק	בו.	אחר	כן	זכר	אפני	התחיבנו	לרוב	מה	שנוגענו	בו,	שנקראנו	אל	האמת	ולא	
ענינו,	אמר,	“ִנְדַרְׁשִּתי	ְללֹוא	ָׁשָאלּו	וגו’”	)ס”ה	א(.	אחרי	כן	יעד	במחילה	וברחמים	ואמר,	
ֹּכה	ָאַמר	ה’	ַּכֲאֶׁשר	ִיָּמֵצא	ַהִּתירֹוׁש	ָּבֶאְׁשּכֹול	ְוָאַמר	ַאל	ַּתְׁשִחיֵתהּו	ִּכי	ְבָרָכה	ּבו	וגו’”,	ומה	
שנדבק	בזה.	אחר	כן	יעד	רע	לאשר	חמסונו,	ואמר,	ִהֵּנה	ֲעָבַדי	ֹיאֵכלּו	ְוַאֶּתם	ִּתְרָעבּו	וגו’	
ותהיה	ברכה	בארץ,	 יתוקנו	אמונותיה,	 	- זכרו,	שזאת	האומה	 כן	סמך	לזה	 )יג(.	אחר	

ותשכח	כל	מה	שקדם	מאלו	הענינים	המתחלפים”17.

ַמִים	ִּכְסִאי	ְוָהָאֶרץ	ֲהֹדם	ַרְגָלי	ֵאי	ֶזה	ַבִית	ֲאֶׁשר	ִּתְבנּו	ִלי	ְוֵאי	ֶזהָמקֹום	ְמנּוָחִתי.	ושלמה	הזהיר	על	כך	 ַהּׁשָ
ַמִים	ֹלא	ְיַכְלְּכלּוָך	ַאף	ִּכי	ַהַּבִית	ַהֶּזה	ֲאֶׁשר	 ַמִים	ּוְׁשֵמי	ַהּׁשָ בתפילתו	בעת	חנוכת	הבית	הראשון:	ִהֵּנה	ַהּׁשָ
ָּבִניִתי)מלכים-א	ח'	כז(.	אולם	הקשר	קלוש.	זו	יכולה	להיות	אמירה	מופשטת:	אין	ביכולת	האדם	
לבנות	בית	לשכינה,	דבר	הנכון	לכל	הדורות,	גם	לימי	הבית.	גם	אין	מדובר	כאן	על	גולי	בבל,	שהרי	

יחזקאל	נביא	הגולה	לא	הזכיר	להם	חטאים	כאלה.	
דברי	הימים-ב	ל"ב	יב. 	13

הושע	ד'	יז. 	14
דברי	הימים-ב	ל'	ו-י. 	15

ר'	אריה	בן	צבי. 	16
מורה	נבוכים	ב'	כ"ט. 	17
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ַהִּתירֹוׁש	ָּבֶאְׁשּכֹול	.	3

י  ִחיֵתהּו ּכִ ׁשְ ּכֹול ְוָאַמר ַאל ּתַ ֶאׁשְ ירֹוׁש ּבָ ֵצא ַהּתִ ר ִיּמָ ֲאׁשֶ )ח( ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ּכַ

ִחית ַהּכֹל: )ט( ְוהֹוֵצאִתי ִמַּיֲעקֹב  י ַהׁשְ ה ְלַמַען ֲעָבַדי ְלִבְלּתִ ן ֶאֱעׂשֶ ְבָרָכה ּבֹו ּכֵ

רֹון  ָ ה: )י( ְוָהָיה ַהּשׁ ּמָ נּו ׁשָ ּכְ ֶזַרע ּוִמיהּוָדה יֹוֵרׁש ָהָרי ִויֵרׁשּוָה ְבִחיַרי ַוֲעָבַדי ִיׁשְ

ָרׁשּוִני: ר ּדְ י ֲאׁשֶ ָקר ְלַעּמִ ִלְנֵוה צֹאן ְוֵעֶמק ָעכֹור ְלֵרֶבץ ּבָ

ח-י		הקדוש	ברוך	הוא	יקים	את	הנאמנים	לו	וישכנם	בהר	ה’.

האחר	 הצד	 ומן	 ה’,	 עבדי	 הצדיקים	 אחד	 מצד	 זה,	 מול	 זה	 עומדים	 הקצה	 מגזרי	 שני	
הרשעים	עושי	התועבה.	לאן	שייך	הציבור?	

הרשעים	שירדו	לשפל	המדרגה	בתועבותיהם	הם	מיעוט	קטן,	הציבור	עמד	באמצע,	
הוא	לא	היה	שותף	לפולחן	הזה,	והוא	מחובר	באופן	טבעי	יותר	אל	הצדיקים,	גם	יזכה	

עמם	לברכת	ה’.	

הנביא	משתמש	במשל:

שני	סוגי	ענבים	נמצאים	בכרם,	אשכולות	התירוש	הטובים,	שיש	בהם	עסיס	וראויים	
למאכל,	ואשכולות	גרועים	שלא	יצלחו	למאום.	בעל	הכרם	מבדיל	בין	הענבים	הטובים	
לרעים,	מציל	את	הטובים	ומשמרם,	ואת	הרעים	הוא	משחית.	אף	הנביא	מבדיל	בין	
הצדיקים	לרשעים,	אלה	נידונים	לחרב:	ּוָמִניִתי	ֶאְתֶכם	ַלֶחֶרב	ְוֻכְּלֶכם	ַלֶּטַבח	ִּתְכָרעּו,	ַיַען	
ָקָראִתי	ְוֹלא	ֲעִניֶתם	ִּדַּבְרִּתי	ְוֹלא	ְׁשַמְעֶּתם	ַוַּתֲעׂשּו	ָהַרע	ְּבֵעיַני	ּוַבֲאֶׁשר	ֹלא	ָחַפְצִּתי	ְּבַחְרֶּתם	

)יב(.	ולעומתם	הצדיקים,	יזכו	לכל	טוב.	

באופן	דומה	הציגו	לפני	ירמיה:	ִהְרַאִני	ה’	ְוִהֵּנה	ְׁשֵני	ּדּוָדֵאי	ְתֵאִנים	מּוָעִדים	ִלְפֵני	ֵהיַכל	
ה’...	ַהּדּוד	ֶאָחד	ְּתֵאִנים	ֹטבֹות	ְמֹאד	ִּכְתֵאֵני	ַהַּבֻּכרֹות	ְוַהּדּוד	ֶאָחד	ְּתֵאִנים	ָרעֹות	ְמֹאד	ֲאֶׁשר	
ֹלא	ֵתָאַכְלָנה	ֵמֹרַע18.	התאנים	הטובות	הן	משל	לבני	גלות	יהויכין	אשר	ייפקדו	לטובה,	

והרעות	הן	הנשארים	תחת	מלכות	צדקיה	שיינתנו	ל’זעווה’.	

לפי	הסבר	זה	רק	הענבים	הטובים	ראויים	להינצל	והשאר	ייכלו.	העולם	החדש	יהיה	
עולם	שכולו	טוב,	שרק	לצדיקים	עובדי	ה’	יהיה	בו	חלק:	ְוהֹוֵצאִתי	ִמַּיֲעֹקב	ֶזַרע	ּוִמיהּוָדה	
יֹוֵרׁש	ָהָרי	ִויֵרׁשּוָה	ְבִחיַרי	ַוֲעָבַדי	ִיְׁשְּכנּו	ָׁשָּמה	)ט(.	תפיסה	זו	ממשיכה	את	רעיון	השארית,	
שיש	לו	מקום	כה	חשוב	בנבואת	ישעיהו	)ו’(.	השארית	הטובה	תינצל,	ואילו	הרשעים	
יהודים	 )יא(,	הם	 ָקְדִׁשי	 ַהר	 ֶאת	 ֵכִחים	 ַהּׁשְ ה’	 ֹעְזֵבי	 זה:	 נידונו	לכליה.	לפירוש	 בישראל	

רשעים,	שישלמו	על	רעתם.

אך	אפשר	להסביר	את	המשל	באופן	אחר.	יש	אפשרות	להפיק	יין	גם	מכרם	רע	שענביו	

ירמיה	כ"ד	א-ב. 	18

פסולים	למאכל,	וכורם	חכם	ישמור	על	הכרם	כולו,	כדי	להפיק	את	היין	הזה.	“ֵּכן	ֶאֱעֶׂשה	
ְלַמַען	ֲעָבַדי	ְלִבְלִּתי	ַהְׁשִחית	ַהּכֹל”,	בזכות	התירוש	יינצלו	האשכול	והכרם	כולו:	

“המשיל	משל	לאדם	שהיה	שונא	הענבים,	והיה	ראוי	שישחית	כרמו	מפני	זה,	
אלא	שהיה	אוהב	היין	ולכן	יקיים	הענבים.	כן	האל	ית’	היה	מאבד	העולם	בעבור	
שעתידים	 ורואה	 הדורות	 כל	 סוף	 עד	 ומביט	 צופה	 שהוא	 לפי	 אבל	 הרשעים,	
צדיקים	לצאת	מחלציהם	של	רשעים,	יאריך	אפו	להם.	א”כ	היותו	ארך	אפים	
מורה	על	חכמתו	אשר	אין	לה	קץ.	אמרו	ז”ל:	וירא	כי	אין	איש,	אין	איש	עתיד	

לצאת	ממנו”19.	

ְוָאַמר:	ַאל	ַּתְׁשִחיֵתהּו,	לא	את	האשכול	בלבד,	אלא	את	הכרם.	הכרם	כולו	יינצל	בזכות	
התירוש	שעתיד	לצאת	מחלק	מענביו.	כך	לא	ישחית	ה’	את	עמו	וישמור	עליו	בזכות	

הצדיקים	שבהווה,	או	משום	הזרע	הנבחר	העתיד	לצאת	מחלציהם	של	הרשעים20.	

״אמר	רבי	שמעון	בן	לקיש:	אומה	זו	נמשלה	בגפן,	זמורות	שבה	אלו	בעלי	בתים,	
אשכולות	אלו	תלמידי	חכמים,	עלין	שבה	אלו	עמי	הארצות,	קנוקנות	שבה	אלו	
ריקנים	שבישראל,	והיינו	ששלחו	מתם	)מארץ	ישראל(	ליבעי	רחמים	)יתפללו(	

האשכולות	על	העלים-	שאילולי	העלים	אין	אשכולות״21.	

ִהֵּנה	ֲעָבַדי	ֹיאֵכלּו	ְוַאֶּתם	ִּתְרָעבּו	.	4
יא-טו	עונש	הרשעים	מול	טובת	הצדיקים

ְלָחן ְוַהְמַמְלִאים  ד ׁשֻ י ַהעְֹרִכים ַלּגַ ֵכִחים ֶאת ַהר ָקְדׁשִ ְ ם עְֹזֵבי ְיהָֹוה ַהּשׁ )יא( ְוַאּתֶ

ְכָרעּו ַיַען ָקָראִתי ְולֹא  ַבח ּתִ ֶכם ַלּטֶ ַלְמִני ִמְמָסְך: )יב( ּוָמִניִתי ֶאְתֶכם ַלֶחֶרב ְוֻכּלְ

ם:  ַחְרּתֶ י ּבְ ר לֹא ָחַפְצּתִ ֵעיַני ּוַבֲאׁשֶ ֲעׂשּו ָהַרע ּבְ ם ַוּתַ ַמְעּתֶ י ְולֹא ׁשְ ְרּתִ ּבַ ֲעִניֶתם ּדִ

ּתּו  ה ֲעָבַדי ִיׁשְ ְרָעבּו ִהּנֵ ם ּתִ ה ֲעָבַדי יֹאֵכלּו ְוַאּתֶ )יג( ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהָֹוה ִהּנֵ

ה ֲעָבַדי ָירֹּנּו ִמּטּוב ֵלב  בׁשּו: )יד( ִהּנֵ ם ּתֵ ָמחּו ְוַאּתֶ ה ֲעָבַדי ִיׂשְ ְצָמאּו ִהּנֵ ם ּתִ ְוַאּתֶ

פירוש	היעב"ץ,	אבות	ה'	ב'.	אותו	רעיון	בשינוי	צורה	ברד"ק:	"אף	על	פי	שיש	בו	חרצנים	וזגים	שאין	 	19
בהם	ברכה,	בעבור	התירוש	שיש	בו	השאירהו	כן".	בעל	עקידת	יצחק	)ס'(	כלל	בזה	את	העמים:	לסוף	
תועיל	לאומה	הישראלית	ההנהגה	התורנית,	עד	שיהיו	בכלל	האומות	כתירוש	באשכול,	שהתירוש	
ברכת	 מפני	 תשחיתהו,	 אל	 האומר	 יאמר	 עליו,	 ומרובה	 לו	 טפל	 שהוא	 עם	 והאשכול	 העקר,	 הוא	
התירוש	אשר	בו.	וכן	בסוף	לא	ישאר	מן	האומות,	רק	מה	שהיו	לצורך	האומה	הישראלית,	והוא	מה	
שאמר	לבלתי	השחית	הכל,	על	דרך	שאמר	)שם	מ"ט(	והיו	מלכים	אומניך	ושרותיהם	מניקותיך	וגו'.
ים	ַצִּדיִקם	ְּבתֹוְך	ָהִעיר	ְוָנָׂשאִתי	ְלָכל	ַהָּמקֹום	 כמו	שאמר	ה'	לאברהם:	ַוֹּיאֶמר	ה'	ִאם	ֶאְמָצא	ִבְסֹדם	ֲחִמּׁשִ 	20

ַּבֲעבּוָרם	בראשית	י"ח	כו.
	חולין	צ״ב	א. 	21
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	פרק	ס"ה ח.	אחרית	דבר

בּוָעה  ְמֶכם ִלׁשְ ם ׁשִ ְחּתֶ ֵיִלילּו: )טו( ְוִהּנַ ֶבר רּוַח ּתְ ֵ ֵאב ֵלב ּוִמּשׁ ְצֲעקּו ִמּכְ ם ּתִ ְוַאּתֶ

ם ַאֵחר: ִלְבִחיַרי ֶוֱהִמיְתָך ֲאדָֹני ְיהָֹוה ְוַלֲעָבָדיו ִיְקָרא ׁשֵ

הנבואה	חוזרת	להבדיל	בין	הצדיקים	לרשעים,	הצדיקים	יזכו	לטוב,	והרשעים	שהרחיקו	
לכת	יהיו	מקוללים	ומורחקים.	הנביא	מחדד	שוב	ושוב	את	ההבדלה	ביניהם.	מתחיל	
בשבר	הגופני	לרשעים:	‘ואתם	תרעבו,	ותצמאו’,	ועובר	לנפשי:	‘תבושו,	תצעקו	מכאב	

לב,	ומשבר	רוח	תילילו’.	

הנה	עד	עתה	אתם	אוכלים	ואתם	השותים	מכל	אשר	חשקה	נפשכם	בשמחה	
ובטוב	לבב,	ועבדי	לא	היו	רשאין	לאכל	רק	על	פי	התורה	במשקל	ובמשורה,	
ואותו	המעט	בדאגה	ובעצבון	הגליות,	אבל	מכאן	ואילך	תתהפך	השיטה,	כי	הנה	

עבדי	יאכלו	וישתו	בשמחת	לבב,	ואתם	תרעבו	ותצמאו	בבשת	פנים22.

ההשוואה	החוזרת	ארבע	פעמים	מלמדת	לא	רק	את	גודל	ההבדל	ביניהם,	אלא	נותנת	
חשיבות	לעצם	השוואתם	זה	מול	זה.	

שכר	 את	 יראו	 הם	 לצדיקים,	 השוואתם	 הוא	 הרשעים	 של	 הגדול	 שעונשם	 נראה	
הצדיקים	וטובם,	ולהם	אין	בזה	חלק23. 

אמר	רבן	יוחנן	בן	זכאי:	משל	למלך	שזימן	את	עבדיו	לסעודה	ולא	קבע	להם	
וישבו	על	פתח	בית	המלך.	אמרו:	כלום	 זמן.	פיקחין	שבהן	קישטו	את	עצמן	
סעודה	 יש	 כלום	 אמרו:	 למלאכתן.	 הלכו	 שבהן	 טיפשין	 המלך?	 לבית	 חסר	
לפניו	 נכנסו	 שבהן	 פיקחין	 עבדיו.	 את	 המלך	 ביקש	 בפתאום	 טורח?	 בלא	
כשהן	מקושטין,	והטיפשים	נכנסו	לפניו	כשהן	מלוכלכין.	שמח	המלך	לקראת	
פיקחים	וכעס	לקראת	טיפשים.	אמר:	הללו	שקישטו	את	עצמן	לסעודה	ישבו	
רבי	 של	 חתנו	 ויראו.	 יעמדו	 לסעודה	 עצמן	 קישטו	 שלא	 הללו	 וישתו,	 ויאכלו	
יושבין,	 ואלו	 נראין	כמשמשין,	אלא	אלו	 מאיר,	משום	רבי	מאיר,	אמר	אף	הן	
הללו	אוכלין	והללו	רעבין.	הללו	שותין	והללו	צמאים.	שנאמר:	כה	אמר	ה’	הנה	
עבדי	יאכלו	ואתם	תרעבו	הנה	עבדי	ישתו	ואתם	תצמאו	הנה	עבדי	ירונו	מטוב	

לב	ואתם	תצעקו	מכאב24.	

כמה	פנים	להשפעתה	של	ההשוואה	הזאת:
א.	בושה.	

שעת	הגמול,	לעתיד	לבוא,	היא	העמידה	בפני	ריבונו	של	עולם,	בפני	האמת:	

עקידת	יצחק	ס'. 	22
בסוף	הפרק	הבא	)ס"ו	כד(	בא	גם	מבט	הפוך,	הצדיקים	יראו	במפלת	הרשעים:	ְוָיְצאּו	ְוָראּו	ְּבִפְגֵרי	 	23

ם	ֹלא	ִתְכֶּבה	ְוָהיּו	ֵדָראֹון	ְלָכל	ָּבָׂשר. ָהֲאָנִׁשים	ַהֹּפְׁשִעים	ִּבי	ִּכי	תֹוַלְעָּתם	ֹלא	ָתמּות	ְוִאּׁשָ
שבת	קנ"ג	א.	 	24

אבא	כהן	ברדלא	אמר:	אוי	לנו	מיום	הדין,	אוי	לנו	מיום	התוכחה.	יוסף	קטנן	של	
שבטים	היה	ולא	היו	יכולים	לעמוד	בתוכחתו.	הה”ד:	ולא	יכלו	אחיו	לענות	אותו	
כי	נבהלו	מפניו25.	לכשיבא	הקב”ה	ויוכיח	כל	אחד	ואחד	לפי	מה	שהוא,	שנאמר:	

אוכיחך	ואערכה	לעיניך,	על	אחת	כמה	וכמה26.	

אוכיחך	ואערכה	לעיניך27,	היינו,	שאין	אומר	ואין	דברים,	רק	שיהי’	נערך	לפני	כל	
איש	ואיש,	ומעצמו	יראה	ויבין	מה	עשה.	בודאי	הבושה	ידכא	לארץ	חיתו	ולא	

ישאר	עוד	לא	פה	לדבר	ולא	מצח	להרים	ראש28.

כי	אם	 יושבים,	 ר’	מאיר	אמר,	שכולם	 זכאי.	 בן	 יוחנן	 רבן	 דקדקו	במשלו	של	 חכמים	
‘אף	 בעניין,	 תפקיד	 להם	 יש	 כאילו	 עצמם	 את	 להשלות	 יוכלו	 עדיין	 יעמדו	 הרשעים	
ובין	הצדיקים	 בין	הרשעים	 יושבים,	ההבחנה	 נראין	כמשמשין’.	אבל	כאשר	כולם	 הן	
חדה	וברורה.	אין	טשטוש,	הכול	ברור	וגלוי,	האדם	לא	יכול	להסתתר	אחרי	תירוצים	

ואמתלאות,	אז	אש	הבושה	בוערת	בכל	עוצמתה29.	

היה	בן	זומא	אומר	ודורש:	נתביישת	בעולם	הזה	אין	אתה	מתבייש	מן	הקב”ה	
לעולם	הבא,	שהוא	אש	אוכלה.	למה,	שאין	בושתו	של	העולם	הזה	כלום,	אלא	

בושת	עמידתו	של	העולם	הבא30.	

ב.	אש	הקנאה.	

א”ר	יוחנן:	עתיד	הקב”ה	לעשות	שבע	חופות	לכל	צדיק	וצדיק.	שנאמר:	וברא	ה’	
על	כל	מכון	הר	ציון	ועל	מקראיה	ענן	יומם	ועשן	ונוגה	אש	להבה	לילה	כי	על	כל	

בראשית	מ"ה	ג. 	25
בראשית	רבה	צ"ג	י'. 	26

תהלים	נ' 	27
שם	משמואל	ויגש	תרע"ב. 	28

בעיניו	 ישר	 איש	 דרך	 כל	 דהרי	 תירוץ,	 קצת	 לו	 שיש	 האדם	 סובר	 עצמו	 בפני	 וחטא	 עון	 כל	 על	 	29
)משלי	כ"א(,	ולמשל	מי	שאינו	נותן	צדקה	סובר	בדעתו	שיש	לו	תירוץ	כובד	ודוחק	הפרנסה	וריבוי	
ההצטרכות	של	הכרחיות	מבני	ביתו	עד	שאין	בכחו	לפזר	על	אחרים,	והגם	דאין	זה	תירוץ	מספיק	
כלל	וכמו	שאמרו	במסכת	גיטין	)דף	ז'(	אם	רואה	אדם	שמזונות	מצומצמין	יעשה	מהם	צדקה	ואפי'	
עני	המתפרנס	מן	הצדקה	יעשה	צדקה,	מ"מ	קצת	תירוץ	ודיחוי	הוא	דהרי	אינו	לדמות	עונש	העשיר	
הקופץ	ידו	מצדקה	לעונש	המגיע	לעני	שאינו	נותן	צדקה.	וא"כ	בתירוץ	זה	הרי	יוקל	עונשו	הרבה.	
אמנם	מראים	לו	ממעשיו	אשר	במקום	אחר	פיזר	הרבה	ממון	עבור	דבר	שאינו	הגון	כמו	להשיג	איזו	
תאוה	האסורה	או	כבוד	או	עבור	מחלוקת	וכמה	ממון	מפזר	ללמד	לבנו	דברים	שאינם	הגונים	ומדוע	
וזהו	שאמר	 כפלים,	 עונשם	 ויוגדל	 בזה	התירוץ	 ונסתר	 כובד	הפרנסה	 לא	עצרוהו	 בעסק	העבירה	
וזהו	שאמר	הכתוב	 לכל	אחד	ממעשיו.	 יהיה	 לפי	מה	שהוא.	דהתוכחה	 לכל	אחד	 ויוכיח	 במדרש	
)ירמיה	ב'(	תיסרך	רעתך	ומשובותיך	יוכיחוך,	דהרע	שעשה	היא	עצמה	היא	מוסר	ותוכחה	לעבירה	
דדין	הוא	על	עצם	העבירה	 ויום	התוכחה	 יום	הדין	 וזהו	שחלקם	המדרש	לשנים	 אחרת	שעשית.	
והתוכחה	הוא	הויכוח	שמראים	לו	ממעשה	אחרת	על	זו	ויוגדל	העונש	עליהם	עד	שאין	לו	גם	קצת	

התירוץ	שהיה	דומה	לו	להנצל	על	ידו	)בית	הלוי(.	
שמות	רבה	ל'	י"ט.	 	30
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כבוד	חופה.	מלמד	שכל	אחד	ואחד	עושה	לו	הקדוש	ברוך	הוא	חופה	לפי	כבודו.	
עשן	בחופה	למה?	אמר	רבי	חנינא:	מלמד	שכל	אחד	ואחד	נכוה	מחופתו	של	

חבירו,	אוי	לה	לאותה	בושה	אוי	לה	לאותה	כלימה31.

צדיקים	נכווים	זה	מחופתו	של	זה32,	על	אחת	כמה	וכמה	הרשעים	שלא	יזכו,	עיניהם	
יצאו	מחוריהן.	

ג.	החמצה	ואכזבה.	

טבע	העולם	הוא	שהאנשים	אינם	שווים	ויש	ביניהם	הבדלי	מדרגה,	אלה	זוכים	יותר	
זאת	 שהחמיץ	 אלא	 לדבר,	 ראוי	 שהיה	 מי	 אצל	 היא	 הבעיה	 חיסרון.	 בכך	 אין	 מאלה,	

והפסיד	את	מה	שהיה	מוכן	לו,	זה	כישלון	גדול,	וכאן	האכזבה	גדולה.	

אל	יאמר	כי	אף	אם	אין	לו	המעלה	לעתיד,	מה	יהיה	צערו?	ולכך	מדמה	למלך	
שהזמין	את	עבדיו,	כלומר	שהם	מוכנים	לסעודת	המלך	מצד	עצמם,	שר”ל	כי	
לעתיד	האדם	מוכן	אל	עולם	הבא	ועל	זה	נברא	האדם	כדכתיב	וייצר	בשני	יודי”ן	
לו,	 ומוכן	 לו	הדבר	שראוי	 אין	 וכאשר	 ויצירה	בעולם	הבא.	 יצירה	בעולם	הזה	
הוא	בצער.	כך	הרשעים	שבמקום	שהיו	מוכנים	אל	קבלת	המעלה	העליונה	יהיו	
הם	חסרים	מה	שראוי	להם.	ולעה”ב	כאשר	יהיה	ראוי	לו	עה”ב	והוא	אינו	מקבל	

עולם	הבא	דבר	זה	אין	למעלה	הימנו	בחסרון,	והחסר	הוא	בצער33.	

ד.	חלק	הרשעים.

לא	רק	שהרשעים	ישבו	ולא	יקבלו	כמו	הצדיקים,	אלא	שהצדיקים	יזכו	בחלק	הרשעים,	
ולעיניהם.	

מראין	לרשעים	איך	הצדיקים	יורשים	גם	חלקם	בגן	עדן,	כמאחז״ל:	זכה	נוטל	
חלקו	וחלק	תברו	בגן	עדן.	ולכן	מוציאין	את	הרשעים	מן	שאול	תתתית	ומראין	
להם	מי	יושב	על	כסאם	בגן	עדן	למען	הדאיב	את	לבם.	כי	לולא	שהם	מכירין	
שזהו	חלקם	לא	יצטערו	כ״כ.	כמו	שלא	יצטער	העני	בראותו	שיתעדן	העשיר	
בעשרו,	אם	לא	שאחרים	מתעדנים	מטובו,	אז	יכאב	לבו	מאד.	הוסיף	חתנו	של	
ר״מ	וכו׳	ואמר	שמושיבין	אותם	ג״כ	לסעודה,	ואח״כ	נותנין	לפני	הצדיקים	גם	

את	חלקם34.	

ה.	“ושמעתי	שהיו	אומרים	)בשמים(:	אשרי	מי	שבא	לכאן	ותלמודו	בידו”35.	

המשל	מתאר	את	כולם	יושבים	בסעודה,	הצדיקים	אוכלים	ונהנים	והרשעים	רעבים.	

בבא	בתרא	ע"ה	א. 	31
	ראה	לעיל	ח"א	‘הסוכה',	‘שבע	חופות'.		 	32

נתיבות	עולם	נתיב	התשובה	ב'. 	33
המגיד	מדובנא,	קול	יעקב,	בסוף	הספר. 	34

פסחים	נ'	א. 	35

לא	נאמר	במפורש	כיצד	הדבר	התבצע,	האם	זה	משום	שלא	הגישו	לרשעים	אוכל?	
או	שלא	ניתנה	להם	רשות	לאכול?	אולי	האוכל	נמצא	לפני	כולם,	אף	אחד	לא	מנע	
כלים	 יש	 לאלה	 לא.	 והרשעים	 לאכול	 מסוגלים	 שהצדיקים	 אלא	 לקחתו,	 ממישהו	
מוכנים	לאכילה	ושתייה	של	השגות	רוחניות,	ולאלה	לא.	מי	שבחייו	לא	הייתה	למזון	
בו	לעתיד	לבוא?	בהיעדר	הכלים	להכיל	את	האור,	 יזכה	 כיצד	 הזה	משמעות	בעיניו,	

אפילו	יהיה	חשוף	וגלוי	מול	עיני	האדם,	לא	יוכל	להפיק	ממנו	תועלת.	 

ִהְנִני	בֹוֵרא	ָׁשַמִים	ֲחָדִׁשים	.	5
טז-כה	הטובה	שלעתיד	לבוא,	חזרה	לגן	העדן	

ַבע  ָ ִיּשׁ ָאֶרץ  ּבָ ע  ּבָ ׁשְ ְוַהּנִ ָאֵמן  אלֵֹהי  ּבֵ ֵרְך  ִיְתּבָ ָאֶרץ  ּבָ ֵרְך  ְתּבָ ַהּמִ ר  ֲאׁשֶ )טז( 

י ִהְנִני בֹוֵרא  רּו ֵמֵעיָני: )יז( ּכִ רֹות ָהִראׁשֹנֹות ְוִכי ִנְסּתְ חּו ַהּצָ ּכְ י ִנׁשְ אלֵֹהי ָאֵמן ּכִ ּבֵ

ְולֹא ַתֲעֶליָנה ַעל ֵלב:  ִתָּזַכְרָנה ָהִראׁשֹנֹות  ְולֹא  ה  ֲחָדׁשָ ָוָאֶרץ  ים  ֲחָדׁשִ ַמִים  ׁשָ

ַלִם  ְירּוׁשָ ִהְנִני בֹוֵרא ֶאת  י  ּכִ ֲאִני בֹוֵרא  ר  ְוִגילּו ֲעֵדי ַעד ֲאׁשֶ יׂשּו  ׂשִ י ִאם  ּכִ )יח( 

ּה עֹוד  ַמע ּבָ ָ י ְולֹא ִיּשׁ י ְבַעּמִ ּתִ ׂשְ ַלִם ְוׂשַ י ִבירּוׁשָ ּה ָמׂשֹוׂש: )יט( ְוַגְלּתִ יָלה ְוַעּמָ ּגִ

ִכי ְוקֹול ְזָעָקה: קֹול ּבְ

החדשים	 השמים	 מינורית.	 ועשאוה	 הזאת,	 הנבואה	 של	 חידושה	 את	 שצמצמו	 יש	
והארץ	החדשה	הינם	משל	בלבד.	העולם	החדש	הוא	מלכות	ישראל,	שבדימויי	ישעיהו	

מתוארת	תמיד	כאילו	הייתה	עולם	מלא:	

אמר	בשוב	מלכות	‘ישראל’	וקיומו	והתמדתו,	שהאלוה	יחדש	שמים	וארץ.	כי	
כבר	נמשך	זה	בדבריו,	שישים	מלכות	המלך,	כאילו	הוא	עולם	מיוחד	לו,	רצוני	
לומר,	שמים	וארץ.	וכאשר	התחיל	ב’נחמות’	ואמר:	“אנכי	אנכי	הוא	מנחמכם”,	
שמים	 לנטוע	 כסיתיך,	 ידי	 ובצל	 בפיך	 דברי	 “ואשים	 אמר:	 	– בזה	 שדבק	 ומה	
וליסוד	ארץ	ולאמר	לציון,	עמי	אתה”.	ואמר	בהשאר	המלכות	ל’ישראל’,	וסורו	
מלכות	 בהתמדת	 ואמר	 וגו’”.	 ימושו	 ההרים	 “כי	 המפורסמים:	 הגדולים	 מן	
שמשך	 עוד	 יבוא	 “לא	 אמר:	 כן,	 אחרי	 ‘ישראל’	 מלכות	 תנתץ	 ושלא	 ה’משיח’	
וגו’”.	הנה	כבר	התבאר	לך	הענין	כולו	ונגלה.	והוא,	כי	כאשר	אמר,	‘כי	הנני	בורא	
ירושלים	 את	 בורא	 הנני	 ‘כי	 ואמר,	 מיד	 זה	 פרש	 וארץ	חדשה’,	 חדשים	 שמים	

וגילה	ועמה	-	משוש’36.	

המציאות	 בשדרוג	 די	 שאין	 לכאורה	 אומרת	 החדשים’	 ה’שמים	 החידוש,	 הדגשת	
העולם	 גבי	 על	 תיבנה	 שלא	 מציאות	 לגמרי.	 חדשה	 מציאות	 תיווצר	 אלא	 הקיימת,	

מורה	נבוכים	ח"ב	כ"ט. 	36
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ופגמיו,	 עוולותיו	 הישן,	 העולם	 של	 חסרונותיו	 מכל	 משוחררת	 תהיה	 ולכן	 הקיים,	
ולפיכך	תהיה	מושלמת.	

ַמִים	 ַהּׁשָ ַכֲאֶׁשר	 ִּכי	 הללו:	 העולמות	 בין	 חיבור	 נקודת	 הנביא	 מציע	 שבהמשך	 אלא	
ַהֳחָדִׁשים	ְוָהָאֶרץ	ַהֲחָדָׁשה	ֲאֶׁשר	ֲאִני	ֹעֶׂשה	ֹעְמִדים	ְלָפַני	ְנֻאם	ה’	ֵּכן	ַיֲעֹמד	ַזְרֲעֶכם	ְוִׁשְמֶכם	
)ס”ו	כב(.	העולם	החדש	כבר	ניצב,	כלומר,	באופן	כזה	או	אחר	הוא	חלק	מן	ההווה,	ויש	

קשר	ביניהם:	

‘עומדים	 שנאמר,	 ועומדים,	 ברואים	 כבר	 להבראות	 עתידין	 שהן	 שמים	 “אף	
לפני’,	יעמדו	לא	נאמר,	אלא	עומדים”37.	

הנביא	לא	ניתק	את	המציאות	העתידה	מן	הנוכחית,	אלא	הציג	את	גודל	האפשרויות	
לתיקונו	של	העולם	שלנו	והתפתחותו.	

ִּכי	ַהַּנַער	ֶּבן	ֵמָאה	ָׁשָנה	ָימּות	.	6

ן  ַער ּבֶ י ַהּנַ א ֶאת ָיָמיו ּכִ ר לֹא ְיַמּלֵ ם עֹוד עּול ָיִמים ְוָזֵקן ֲאׁשֶ ָ )כ( לֹא ִיְהֶיה ִמּשׁ

בּו ְוָנְטעּו  ים ְוָיׁשָ ל: )כא( ּוָבנּו ָבּתִ ָנה ְיֻקּלָ ן ֵמָאה ׁשָ ָנה ָימּות ְוַהחֹוֶטא ּבֶ ֵמָאה ׁשָ

י ִכיֵמי  עּו ְוַאֵחר יֹאֵכל ּכִ ב לֹא ִיּטְ ְרָים: )כב( לֹא ִיְבנּו ְוַאֵחר ֵיׁשֵ ְכָרִמים ְוָאְכלּו ּפִ

ֵיְלדּו  ְולֹא  ָלִריק  ִייְגעּו  לֹא  )כג(  ְבִחיָרי:  ְיַבּלּו  ְיֵדיֶהם  ה  ּוַמֲעׂשֵ י  ַעּמִ ְיֵמי  ָהֵעץ 

ם: ה ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ִאּתָ רּוֵכי ְיהָֹוה ֵהּמָ י ֶזַרע ּבְ ָהָלה ּכִ ַלּבֶ

ימי	האדם	קצרים,	על	כן	הנוטע	אינו	מאריך	ימים	כימי	עצו,	וזה	ממשיך	ללבלב	אחריו.	
בוודאי	כאשר	באות	צרות	ומלחמות	המקצרות	את	ימיו:	ּוִמי	ָהִאיׁש	ֲאֶׁשר	ָנַטע	ֶּכֶרם	ְוֹלא	
ִחְּללֹו	ֵיֵלְך	ְוָיֹׁשב	ְלֵביתֹו	ֶּפן	ָימּות	ַּבִּמְלָחָמה	ְוִאיׁש	ַאֵחר	ְיַחְּלֶלּנּו38.	בעת	מפלה,	ה’אחר’	הזה	

הוא	האויב	עצמו:	ְּפִרי	ַאְדָמְתָך	ְוָכל	ְיִגיֲעָך	ֹיאַכל	ַעם	ֲאֶׁשר	ֹלא	ָיָדְעָּת39.	

זה	אפוא	סדרו	של	עולם	שהאדם	נוטע	ולבסוף	אחר	אוכל.	אולם	אם	כן	מדוע	לטרוח	
בעת	 יבוא	 לכך	 שהתיקון	 היא	 ותשובתם	 חכמים,	 שאלו	 זו	 שאלה	 ולטעת?	 לשווא	
הגאולה.	אך	כיוון	שהגאולה	אפשרית	בכל	עת,	האמונה	בה	תחזק	את	חיי	העולם	הזה.	
הידיעה	שהגאולה	נמצאת	קרוב,	מעבר	לאופק,	תזרז	את	האדם	ותניע	אותו	לעמול	כבר	

כאן	ועכשיו40:	

מורה	הנבוכים	ח"ב	כ"ט. 	37
דברים	כ'	ו. 	38

דברים	כ"ח	לג.	וכן	לטובה:	ּוָבִּתים	ְמֵלִאים	ָּכל	טּוב	ֲאֶׁשר	ֹלא	ִמֵּלאָת	ּוֹבֹרת	ֲחצּוִבים	ֲאֶׁשר	ֹלא	ָחַצְבָּת	 	39
ְּכָרִמים	ְוֵזיִתים	ֲאֶׁשר	ֹלא	ָנָטְעָּת	ְוָאַכְלָּת	ְוָׂשָבְעָּת	דברים	ו'	יא.

האמונה	בגאולה	המתקרבת	הביאה	את	תלמידי	הבעש"ט	ותלמידי	הגאון	לעלות	לארץ	ואף	להתחיל	 	40

בן	לקוניא:	לפי	שבעולם	הזה	 יוסי	 בן	 ר’	שמעון	 ‘והארץ	לעולם	עומדת’,	אמר	
אדם	בונה	בנין	ואחר	מבלה,	נוטע	נטיעה	ואחר	אוכל,	אבל	לעתיד	לבא	לא	יבנו	
ואחר	ישב,	לא	יטעו	ואחר	יאכל,	שנאמר:	‘כי	כימי	העץ	ימי	עמי	ומעשי	ידיהם	

יבלו	בחירי’41.	

המוות	הוא	תוצאה	של	מציאות	לקויה	ותנאי	חיים	לא	בריאים,	אחד	החידושים	של	
ימות	המשיח	הוא	התארכות	החיים42.	בעתיד	ישררו	תנאים	אופטימאליים	ויתוקן	סדר	
החיים	הטבעי	הרגיל,	על	כן	יתארכו	ימי	האדם.	אין	זו	עדיין	תחיית	המתים,	אבל	האור	

מתרבה	בעולם,	ויש	יותר	חיים:	

ובזה	היה	אז	תמיד	 היום,	 “קודם	המבול	היה	מהלך	השמש	תמיד	בקו	משוה	
עת	האביב,	ובו	היה	תקון	כללי	ליסודות	ולצמחים	ולבעלי	חיים	ולאורך	ימיהם.	
ואמר,	שיהיה	זה	כל	ימי	הארץ,	עד	אשר	יתקן	האל	יתברך	את	הקלקול	שנעשה	
בה	במבול,	כאמרו:	הארץ	החדשה	אשר	אני	עושה,	כי	אז	ישיב	מהלך	השמש	אל	
קו	משוה	היום	כמאז,	ויהיה	תקון	כללי	ליסודות	ולצמחים	ולבעלי	חיים	ולאורך	
חייהם,	כמו	שהיה	קודם	המבול.	כאמרו:	כי	הנער	בן	מאה	שנה	ימות	והחוטא	

בן	מאה	שנה	יקולל”43.

כך	יאריכו	חיי	האדם	בעת	הגאולה	יותר	מן	העץ,	והוא	יזכה	ליהנות	מפרי	עמלו,	ֹלא	ִיְבנּו	
ְוַאֵחר	ֵיֵׁשב	ֹלא	ִיְּטעּו	ְוַאֵחר	ֹיאֵכל.	ֹלא	ִייְגעּו	ָלִריק	ְוֹלא	ֵיְלדּו	ַלֶּבָהָלה	)כג(.	

שאלה	זו	שאל	גם	אדריינוס:	

“אדריינוס	שחיק	עצמות	הוה	עבר	באילין	שביליא	דטבריא	וחמא	חד	גבר	סב	
קאים	חציב	חציבין	למינצב	נציבין.	אמ’	ליה	סבא	סבא	אי	קרצת	לא	חשכת.	אמ’	
ליה	הקרצית	וחשכית	ומה	דהני	למרי	שמיא	עבד.	אמ’	ליה	בחייך	סבא	בר	כמה	
שנין	את	יומא	דין,	אמ’	ליה	בר	ק’	שנין.	אמר	ליה	ואת	בר	ק’	שנין	וקאים	חצב	
חצובין	למנצב	נציבין	סבר	דאת	אכיל	מנהון?	אמר	ליה:	אין	זכית	אכלית	ואם	

לאו	כשם	שיגעו	לי	אבהתי	כך	אני	יגע	לבני”44.	

הזקן	אינו	מזכיר	את	הגאולה	במפורש,	תשובתו	טובה	כאן	ועכשיו.	האדם	הינו	חלק	
ממשפחה	וחברה.	הלכידות	והרציפות	משמרות	גם	אותו,	את	זכרו	ואת	מורשתו,	ועל	

בפעולות	של	בניין	והתיישבות.	פעולות	אלה	אינן	לריק	ויש	להן	משמעות	לקרב	את	הגאולה.	כך	
דימה	גם	רבי	אבא:	"אין	לך	קץ	מגולה	מזה,	שנא'	ואתם	הרי	ישראל	ענפכם	תתנו	ופריכם	תשאו	

לעמי	ישראל	כי	קרבו	לבוא"	סנהדרין	צ"ח	א.
קהלת	רבה	א'	"והארץ	לעולם	עומדת",	א'. 	41

אם	"הנער	בן	מאה	שנה	ימות",	אורך	החיים	הממוצע	הוא	חמש	מאות	שנה.	יחס	של	אחד	לחמש,	 	42
כמו	בין	נערות	היום	)15-20(	לחיים	מלאים.	רד"ק:	יונתן	תרגם	'ארי	כיומי	אילן	חייא',	ואפשר	שכיון	

בזה	למה	שאמרו	רבותינו	ז"ל	)ירושלמי	ברכות	א'(:	'עץ	חיים	מהלך	חמש	מאות	שנה'.
ספורנו,	בראשית	ח'	כב. 	43

ויקרא	רבה	)מרגליות(	כ"ה	כתוב	בנוסח	עברי..		 	44
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כן	אינו	יחיד	ובודד.	תפיסה	רחבה	זו	מביאה	את	האדם	להשקיע	בבניית	העולם,	גם	כדי		
שאחרים	ייהנו	ממנה	ולא	הוא.	

גם	בבסיס	הגאולה,	ההתפתחות	הלאומית	הושוותה	לתהליך	של	 זו	עומדת	 תפיסה	
צמיחה45,	ִכיֵמי	ָהֵעץ	ְיֵמי	ַעִּמי,	העץ,	שורשיו,	ענפיו,	עליו	ופירותיו,	כולם	מתאחדים	יחד	
ויוצרים	את	עץ	השלם.	גם	הלאום	יתלכד	ויתחזק,	כל	פרט	מצטרף	אל	המכלול	השלם,	

כל	הדורות	תרמו	את	תרומתם	לתהליך	הגאולה,	וכך	יבשיל	פרי	הגאולה.	

צמיחת	העץ	מתרקמת	במסתרים,	לא	ניתן	לראות	אותה	בעין.	מי	שצופה	בעץ	ומחכה	
לתוצאה	בכל	רגע,	לא	יראה	דבר,	צריך	להאמין,	סדר	אמונה	הוא	סדר	זרעים46,	‘שמאמין	
בחי	העולמים	וזורע’.	התהליכים	המורכבים	הולכים	ומתרחשים	ומצמיחים	לבסוף	עץ	
רב	פארות.	כך	גם	תהליכי	הגאולה	מתרחשים	מתחת	לפני	הקרקע,	וזרמי	החיים	שלה	

שוטפים	בתוך	נפשו	של	העם,	ולבסוף	היא	תתגלה	בכל	הודה.

ִכיֵמי	ָהֵעץ	ְיֵמי	ַעִּמי,	השוואת	העם	לעץ	מצויה	הרבה	במקרא	)ראה	משל	הכרם(	אבל	
כאן	נאמר	ָהֵעץ	בהא’	הידיעה,	מדובר	אפוא	בעץ	מסויים,	מיהו	העץ?	תרגום	יונתן	כתב	

שה’עץ’	הוא	עץ	החיים.	עץ	החיים	הוא	גם	התורה,	“אורך	חיים	בימינה”47:

חיים	 עץ	 שנאמר:	 תורה	 אלא	 עץ	 ואין	 עמי,	 ימי	 העץ	 כימי	 כי	 כתיב:	 ארשב”י:	
היא	למחזיקים	בה48.	וכי	מי	נברא	בשביל	מי,	התורה	בשביל	ישראל	או	ישראל	
בשביל	תורה?	לא	תורה	בשביל	ישראל?	אלא	תורה	שנבראת	בשביל	ישראל	
הרי	היא	קיימת	לעולמי	עולמים,	ישראל	שנבראו	בזכותם	על	אחת	כמה	וכמה49.	

האומה	קשורה	ברוחה	ונשמתה	אל	התורה,	וכך	היא	מתחברת	אל	העץ,	עץ	החיים.

“ההכרה	הפנימית	שהננו	שריגים	מעץ	החיים	רב	דליות	ושגיא	פרי,	שכל	מה	
שאנו	יותר	מעורים	בגופו	של	אילן,	הננו	חיים	את	החיים	היותר	שלמים	ורעננים	
בהווה	ובנצח,	היא	תביא	את	תחיית	האומה	למגמתה,	היא	ואך	היא	תקיץ	את	

הקץ	שאליו	אנו	עורגים	ותתן	לנו	חוסן	ישועות”50.

במשמעות	הדימוי	הזה	עסקנו	ב'משל	הכרם',	לעיל	פרק	ה'.	בכך	ממשיך	הנביא	מסורת	של	דימוי	 	45
והשוואת	האדם	והעם	אל	העץ,	ולהפך:	"תבאמו	ותטעמו"	שמות	ט"ו	יז,	"כי	האדם	עץ	השדה"	דברים	

כ'	יט.	
שבת	ל"א	א. 	46

משלי	ג'	טז.	"התורה	נותנת	חיים	עד	שהאדם	הוא	שלם	ובריא	כל	ימיו	שהוא	בעולם,	וזהו	חיות	שלו.	 	47
אבל	אריכות	ימים	לא	שמעינן	מן	הכתובים,	שהרי	אמר:	רפאות	תהי	לשרך	ושקוי	לעצמותיך.	היינו	
שהתורה	נותנת	רפאות	לאדם,	ולא	נחשב	חצי	מת	בעודו	בחיים.	ולכך	מביא	הכתוב:	עץ	חיים	היא	
למחזיקים	בה	וגו'.	ודבר	זה	מורה	כי	התורה	היא	עץ	חיים,	שהעץ	מקוים	ביותר	וכדכתיב:	כי	כימי	

העץ	ימי	עמי,	שמזה	תלמוד,	כי	העץ	מאריך	בקיום"	)דרך	חיים	ו'	ח'(.
משלי	ג'. 	48

קהלת	רבה	א'	ט'	ובדומה	לזה	בספרי	עקב	יא. 	49
אורות	התחיה	כ"ד,	קובץ	ב'	רעד. 	50

עץ	החיים	העולמי,	מסמל	גם	את	האידיאה	העליונה	של	כנסת	ישראל,	וזו	מעניקה	לו	
כוח	מעבר	לנתוניו	העכשוויים.	הפסוק	רומז	כאן	לחטא	אדם	הראשון	ולבשורת	תיקונו:	

כיון	 “רבי	ברכיה	בשם	רבי	שמואל	אמר:	אע”פ	שנבראו	הדברים	על	מליאתן,	
שנא’:	 פרץ.	 בן	 שיבא	 עד	 לתקונן	 חוזרין	 אינן	 ועוד	 נתקלקלו.	 אדה”ר	 שחטא	
אלה	תולדות	פרץ51,	מלא.	בשביל	ו’	דברים	שיחזרו.	ואלו	הן:	זיוו,	חייו,	קומתו,	
פירות	הארץ	ופירות	האילן,	ומאורות.	זיוו	מנין?	שנאמר	ואוהביו	כצאת	השמש	
בגבורתו52.	חייו	מנין	שנא’:	כי	כימי	העץ	ימי	עמי	וגו’.	תני	ר”ש	בן	יוחאי	אומר:	

אין	עץ	אלא	תורה53,	היך	מה	דאת	אמר54:	עץ	חיים	היא	למחזיקים	בה”55.

התורה	 ניצבים	 מקומו	 ועל	 מיטשטשת	 העץ	 דמות	 הנמשל,	 אל	 עובר	 הכובד	 מרכז	
ותלמידי	החכמים.	גלגוליהם	והתפתחותם	הם	הציר	ההיסטורי	האמיתי	של	תולדות	

ישראל56.	

אם	 לבוא57.	 לעתיד	 ימים	 לאריכות	 ביחס	 המקוטבות	 התפיסות	 על	 למעלה	 הצבענו	
ולא	 ימיו	בלבד,	 ואריכות	 גזירת	המוות,	או	הכוונה	לאיכות	חיי	האדם	 מדובר	בביטול	
“בלע	 מינורי,	 באופן	 הנבואה	 את	 הבינו	 רבים	 נצח58.	 לחיי	 ומעבר	 מהותית	 למהפכה	
המות	לנצח,	רצה	לומר	מיתה	מקרית	לא	מיתה	טבעית”59.	כלומר,	יתבטלו	המלחמות	
בין	העמים,	בני	אדם	לא	ימותו	בטרם	עת,	ותימחה	הדמעה	מעל	הפנים.	אבל	הכתוב	לא	

שלל	את	קיומה	של	המיתה	הטבעית60:	

רות	ד'. 	51
שופטים	ה'. 	52

וכן	הוא	בספרי:	רבי	יהושע	בן	קרחה	אומר:	כימי	העץ	יהיו	ימי	עמי,	אין	עץ	אלא	תורה,	שנ':	עץ	חיים	 	53
היא	למחזיקים	בה.	והרי	דברים	ק"ו,	ומה	אם	התורה	שלא	נבראת	אלא	לכבודן	של	ישראל	הרי	היא	

קיימת	לעולמי	עולמים	ק"ו	לצדיקים	שבשבילם	נברא	העולם"	עקב	יא.
משלי	ג'. 	54

בראשית	רבה	י"ב	ו'. 	55
"רמז	באומרו	עץ	מאכל	על	בני	תורה,	שגם	הם	נקראו	נטעים,	כמו	שאמר	רבי	יוסי	)שבת	קי"ח	ב(	ה'	 	56
בעילות	בעלתי	וה'	נטיעות	נטעתי,	ונקראים	גם	כן	עץ	דכתיב,	כימי	העץ	ימי	עמי.	וכמו	כן	דרשו	בזוהר	
)ח"ג	ר"ב(	בפסוק	לא	תשחית	את	עצה	)דברים	כ'	יט(,	שמדבר	באדם	בן	תורה.	ויצו	ה'	שתהיה	עיקר	
הכנסת	הארץ	לנטוע	בה	עץ	מאכל	שהם	בני	תורה,	כי	אוירה	של	ארץ	ישראל	מחכים	ומטהר	הנפש	

)ב"ב	קנ"ח	ב(.	ונקרא	בן	תורה	עץ	מאכל,	כי	ממנו	מזון	לנפש	)אור	החיים	ויקרא	י"ט	כג(.
גם	לעיל	אמר:	ִּבַּלע	ַהָּמֶות	ָלֶנַצח	ּוָמָחה	ֲאֹדָני	ה'	ִּדְמָעה	ֵמַעל	ָּכל	ָּפִנים	ְוֶחְרַּפת	ַעּמֹו	ָיִסיר	ֵמַעל	ָּכל	ָהָאֶרץ	 	57
)כ"ה	ח("עולא	רמי	)כלומר,	הצביע	על	סתירה	בין	הכתובים(.	כתיב:	בלע	המות	לנצח.	 ִּדֵּבר	 ִּכי	ה'	
וכתיב:	כי	הנער	בן	מאה	שנה	ימות?	לא	קשיא.	כאן	בישראל	כאן	בעובדי	כוכבים.	ועובדי	כוכבים	מאי	
בעו	התם?	דכתיב:	ועמדו	זרים	ורעו	צאנכם	ובני	נכר	אכריכם	וכרמיכם"	פסחים	ס"חא.	וכן	בבראשית	
רבה	כ"ו	ב':	אמר	רבי	חנינא:	אין	מיתה	לעתיד	לבא	אלא	בעובדי	כוכבים	בלבד.	ר'	יהושע	בן	לוי	אמר:	

לא	בישראל	ולא	בעובדי	כוכבים.	שנאמר	)ישעיה	כ"ה(	ומחה	ד'	אלהים	דמעה	מעל	כל	פנים.
ראה	לעיל	כ"ה	סיכום	השיטות	השונות. 	58

רד"ק. 	59
בנו	הרמב"ם	)מורה	נבוכים	ח"ב	כ"ט(,	רואה	בייעודים	הללו	משל	בלבד	ותיקון	מציאותי	בעולם	הזה. 	60
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ואחר	 יבנו	 לא	 בזמן	הישועה	אמרו,	 יהיו	ארוכים	 כך	שהחיים	 “מן	הראיות	על	
ישב,	לא	יטעו	ואחר	יאכל,	כי	כימי	העץ	ימי	עמי	וגו’	)כב(.	וזה	שתמצא	הכתוב	
אומר:	כי	הנער	בן	מאה	שנה	ימות	והחוטא	בן	מאה	שנה	יקלל,	אינו	אלא	בקירוב	
ובאופן	יחסי,	והוא	שימי	החיים	בדורותינו	אלה	קרוב	למאה	שנה,	נעשה	אצלינו	
מי	שמת	בן	עשרים	שנה	אנו	אומרים	שהוא	מת	נער,	וכאשר	יהיו	ימי	החיים	
באותו	הדור	קרוב	לחמש	מאות	שנה,	יהיה	באופן	יחסי	אלו	מת	בו	אחד	בן	מאה	

יאמרו	עליו	שהוא	מת	נער”61.	

והיו	שראו	פה	את	התיקון	השלם:	

“אני	מאמין	כי	באמרו	‘כי	כימי	העץ	ימי	עמי’	רוצה	בו	עץ	החיים	אשר	בתוך	הגן.	
כי	אלקים	העיד	כי	מי	שיאכל	ממנו	יחי’	עד	עולם	ולא	יברא	אלקים	דבר	לבטלה.	
וכאשר	גרש	אדם	ולא	יאכל	ממנו	והנה	אין	ספק	שיאכל.	ואמנם	כאשר	רצה	
אלקים	כי	לא	יתוקנו	בני	האדם	כי	אם	באחרית	הימים	כאשר	יעיד	באמרו	“כי	
מלאה	הארץ	דעה	את	ד’	כמים	לים	מכסים”	ואמר	“לקרוא	כולם	בשם	ד’	לעבדו	
שכם	אחד”	כי	ידע	כי	כל	מי	שיברא	מהישנים	לא	יתוקן	וכאשר	נבראו	משמים	
טבע	 ישאר	 ולא	 היו	 כאשר	 מהשמים	 שארית	 ישאר	 לא	 חדשה	 וארץ	 חדשים	
הארץ	כאשר	היה	אך	יהיה	אור	אשר	יאפיל	אור	השמש	והלכנה	ומצב	הארץ	לא	
כמצבו	בתחילה	ונעשו	שמים	חדשים	וארץ	חדשה,	ויאכלו	ישראל	הזוכים	עץ	

החיים	כאמרו	ואכל	וחי	לעולם.

וזאת	היתה	כונת	דוד	עה”ש	באמרו	על	התורה:	“עץ	חיים	היא	למחזיקים	בה”	
שקרא	 מי	 כי	 ראינו	 ולוא	 אמיתים,	 אך	 אלקים	 דברי	 ]אם[	 כי	 בשקר	 דבר	 ולא	
כי	 ראינו	 אנחנו	 אך	כאשר	 רואים	הדברים	אמיתים.	 היינו	 לעולם	 חיה	 התורה	
ואיה	א”כ	עץ	החיים	 יחיו,	 והנביאים	הלעולם	 משה	רבן	של	כל	הנביאים	מת,	

בכאן?

אך	כיון	בזה	לעתיד	כדברי	אלקים:	“אשר	יעשה	אותם	האדם	וחי	בהם”	לעתיד.	
וע”כ	כיון	התרגום	אשר	ידע	סוד	דברי	אלקים	אמר:	ויחי	בהון	בחיי	עלמא.	ורמז	
דוד	כי	המחזיקים	בתורה,	עץ	חיים	היא	להם,	כי	בה	ימצאו	חסד	אצל	אלקים	ובה	
יזכו	לראות	ההבטחות	והיעודים.	ויהיו	ראוים	לאכילת	עץ	החיים	ויחיו	לעולם”62.	

בארץ	החדשה	יתעלו	הבריות,	שלום	עולמים	ישרור,	המציאות	תהא	נטולת	סבל	וצער,	
ויהיו	בה	אריכות	ימים	ושמחה,	צירוף	כל	אלה	מבשר	את	החזרה	אל	גן	העדן63.

אמונות	ודעות	ז'	ט'. 	61
אגרת	הנחמה	של	ר'	מימון,	אבי	הרמב"ם. 	62

הנבואה	חוזרת	כאן	בקצרה	אל	תיאורי	הגאולה	שנאמרו	לעיל	)י"א( 	63

ֶטֶרם	ִיְקָראּו	ַוֲאִני	ֶאֱעֶנה	.	7

ָמע: )כה( ְזֵאב  ִרים ַוֲאִני ֶאׁשְ )כד( ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה עֹוד ֵהם ְמַדּבְ

ָיֵרעּו ְולֹא  ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו לֹא  ֶבן  ּתֶ ָקר יֹאַכל  ּבָ ּכַ ְוַאְרֵיה  ִיְרעּו ְכֶאָחד  ְוָטֶלה 

י ָאַמר ְיהָֹוה: ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ ַיׁשְ

קרבת	אלוהים	לישראל	כה	גדולה,	שתפילתם	תיענה,	ולא	עוד	אלא	ש”האדון	מרגיש	
בצעקת	בניו	ידידיו”64,	ותפילתם	תיענה	בטרם	יקראו.

אמר	רבי	אלעזר	בן	פדת:	בשר	ודם	אם	הוא	שומע	אדם,	יודע	לעשות	דינו,	ואם	
לא	אינו	יודע	לדון	דינו.	אבל	הקב”ה	אינו	כן,	עד	שלא	ידבר	האדם	יודע	מה	בלבו.	
וכן	הוא	אומר:	והיה	טרם	יקראו	ואני	אענה,	עוד	הם	מדברים	ואני	אשמע,	לכך	

נאמר:	מה	תצעק	אלי	דבר	אל	בני	ישראל	ויסעו65.	

וגם	הוא	קצת	סתירה	שהרי	 “יש	להבין	כפל	הדברים.	 אלא	שההקבלה	אינה	שלמה:	
בתחילה	אמר	שעונה	קודם	הקריאה,	ואחר	כך	אמר	בשעת	הדיבור”66.

ומה	שנראה	כה	פשוט,	נעשה	בעיני	חכמים	שאלה	מהותית.	יש	יתרון	לקבלת	התפילה	

)ו(	ְוָגר	ְזֵאב	ִעם	ֶּכֶבׂש	ְוָנֵמר	ִעם	ְּגִדי	ִיְרָּבץ	

ְוֵעֶגל	ּוְכִפיר	ּוְמִריא	ַיְחָּדו	ְוַנַער	ָקֹטן	ֹנֵהג	ָּבם:

ְזֵאב	ְוָטֶלה	ִיְרעּו	ְכֶאָחד

ְוַאְרֵיה	 ַיְלֵדיֶהן	 ִיְרְּבצּו	 ַיְחָּדו	 ִּתְרֶעיָנה	 ָוֹדב	 ּוָפָרה	 )ז(	
ַּכָּבָקר	ֹיאַכל	ֶּתֶבן:

ְוַאְרֵיה	ַּכָּבָקר	ֹיאַכל	ֶּתֶבן

ִצְפעֹוִני	 ְמאּוַרת	 ְוַעל	 ָּפֶתן	 ֻחר	 ַעל	 יֹוֵנק	 ְוִׁשֲעַׁשע	 )ח(	
ָּגמּול	ָידֹו	ָהָדה:

ְוָנָחׁש	ָעָפר	ַלְחמֹו	

)ט(	ֹלא	ָיֵרעּו	ְוֹלא	ַיְׁשִחיתּו	ְּבָכל	ַהר	ָקְדִׁשי	

ִּכי	ָמְלָאה	ָהָאֶרץ	ֵּדָעה	ֶאת	ְיֹהָוה	ַּכַּמִים	ַלָּים	ְמַכִּסים:

ֹלא	ָיֵרעּו	ְוֹלא	ַיְׁשִחיתּו	ְּבָכל	ַהר	ָקְדִׁשי	

ָאַמר	ה'	)כה(.

אור	החיים	שמות	ג'	ז:	כאן	הודיע	כי	קודם	נגישתם	"האדון	מרגיש	בצעקת	בניו	ידידיו".	ואמר	הטעם	 	64
כי	ידעתי	את	מכאוביו,	לומר	הגם	שעדיין	לא	צעקו	אני	יודע	ונותן	לב	על	מכאוביו	של	עמי	ונחלתי,	

גם	בזה	גילה	עוצם	אהבתו	עם	ישראל	כרחם	אב	רחמן	וכו'.
מדרש	שמות	רבה	כ"א.	וכן	דברים	רבה	ב'	י':	אמר	דוד	לפני	הקב"ה	רבש"ע	כשיהיו	אומות	העולם	 	65
באים	להתפלל	לפניך	אל	תענה	אותן	שאין	באין	אצלך	בלב	שלם	אלא	הולכין	אצל	עבודת	כוכבים	
שלהן	ואינה	עונה	אותן	והן	רואין	צרתן	צרה	ובאין	להן	אצלך	אף	אתה	לא	תענה	אותן	שנ'	)שם	יח(	
ישועו	ואין	מושיע,	על	ה'	ולא	ענם,	מהו	ישועו?	ישועו	לעבודת	כוכבים	שלהן,	ולכשיבואו	אצלך,	על	
ה'	ולא	ענם.	אבל	כשישראל	קוראין	אצלך,	מיד	שמע	תפלתנו.	שנא'	)שם	ד(	בקראי	ענני	אלהי	צדקי.	
אמר	לו	הקב"ה:	מה	אמרת	בקראי	ענני?	חייך,	עד	שלא	תקראני	אני	אענה	אתכם.	שנא':	טרם	יקראו	

ואני	אענה,	שאין	לי	אומה	אחרת	אלא	אתם.
הפלאה	כתובות	ח'	ב.		 	66
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היא	 חשיבותה	 אבל	אם	 המבוקש,	 היא	השגת	 רק	אם	מטרתה	 	שנאמרה,	 טרם	 עוד	
בעצם	קיומה,	כ’עבודה	שבלב’,	בתחושת	התלות	בה’	שהיא	מבטאת67,	או	בחיבור	שהיא	
יוצרת	עם	השכינה	והדבקות	בה,	אי	אפשר	לדלג	עליה.	מהירות	ההיענות	מבטלת	את	

הצורך	בתפילה,	ובמקרה	זה	אינה	סימן	של	קרבה	אלא	להפך	של	ריחוק	ומיאוס68.

שמואל	הקטן	גזר	תעניתא,	וירדו	להם	גשמים	קודם	הנץ	החמה.	כסבורין	העם	
לומר:	שבחו	של	צבור	הוא.	אמר	להם:	אמשול	לכם	]משל[	למה	הדבר	דומה,	
ולשמואל	 קולו...	 אשמע	 ואל	 לו	 תנו	 להם:	 אמר	 מרבו.	 פרס	 שמבקש	 לעבד	
מוריד	 אמר	 זיקא.	 ונשב	 הרוח,	 משיב	 אמר	 דמי?	 היכי	 צבור	 של	 שבחו	 הקטן	

הגשם,	ואתא	מיטרא69.	

לכן	יש	להפוך	את	הדברים	ולהעלות	על	נס	דווקא	את	ההיענות	שאחרי	התפילה:

הקב”ה	מתאוה	לתפלתן	של	צדיקים.	רבי	חנינא	בר	פפא	הוי	ליה	גנתא.	שדא	
ביה	ביזרני	ולא	צמח,	לאורתא	בעי	רחמי,	וצמח70.

לפני	 גם	 לו	 להיענות	 מקום	 יש	 שלם,	 יהיה	 האדם	 כאשר	 העתידה	 הגאולה	 אחרי	 א.	
התפילה	כמחווה	של	קירוב	מלמעלה.

שלם	בתכלית	השלימות	לפני	הש”י	לא	יתן	לו	ה’	בקשתו	אלא	אם	כן	אמר	משיב	
כשמעתו	 זעקך,	 לקול	 יחנך	 חנון	 יט(	 ל’	 )איוב	 וכמש”ה	 כו’.	 זיקא	 ונשיב	 הרוח	
שתמלא	 לבוא	 לעתיד	 ואמנם	 ממש.	 התפלה	 בעת	 ר”ל	 דייקא,	 כשמעתו	 ענך.	
הארץ	דעה,	ויתמו	חטאים	ואין	לטעות	ולחשוד	בחוטאים,	אם	כן	יתן	ה’	לפעמים	

הבקשה	טרם	הקריאה	שלא	יצטערו71.

כה	מתאווה	לתפילתם	של	הצדיקים	שעוד	 ֶאֱעֶנה,	משמעו,	שה’	 ַוֲאִני	 ִיְקָראּו	 ֶטֶרם	 ב.	
בטרם	יקראו	הוא	מצפה	לשמוע	אותם.		

מהר"ל	נתיבות	עולם	נתיב	העבודה	א:	"איך	אפשר	לומר	שהתפלה	היא	עבודה	אל	השם	יתברך,	 	67
כל	 כי	 עבודה?	שכבר	אמרנו	 נקראת	התפלה	 כן	למה	 ואם	 על	מנת	לקבל	פרס	 זאת	 עבודה	 והרי	
ענין	העבודה	מורה	שהכל	נקנה	אל	השם	יתברך	והוא	שלו,	וכך	מורה	העבודה	של	הקרבנות	כמו	
הוא	 אשר	 צרכיו	 על	 שלו	 אדון	 לפני	 שמתפלל	 עבד	 כמו	 לפניו	 שמתפלל	 התפלה	 וכן	 שהתבאר,	
מבקש.	ובזה	נראה	כי	האדם	צריך	לו,	ואם	כן	שהאדם	נתלה	בו	יתברך	הוא	שלו,	שכל	אשר	נתלה	
בו	 נתלה	 שהאדם	 שמורה	 גמורה	 עבודה	 היא	 התפלה	 ולכך	 עוד.	 שיתבאר	 וכמו	 שלו,	 הוא	 באחד	

יתברך	ולכך	הוא	שלו".
שם	משמואל	ואתחנן,	תרע"ו:	יש	להבין	מהי	התועלת,	והלוא	הקב"ה	מתאוה	לתפילתן	של	ישראל,	 	68
ובזוה"ק	)ח"ג	ר'	ע"ב(	דבלעם	הי'	דומה	למצורע	עני	הדופק	על	הדלת,	שאומר	בעה"ב	מהרו	ותנו	לו	
שלא	יכנס	ויטנף	את	הפלטרין,	והקב"ה	משהה	לצדיקים	מפני	שמתאוה	לשמוע	תפילתן,	ובמדרש	
)ב"ר	פ'	מ"ה(	שמטעם	זה	נתעקרו	האמהות,	ואם	כן	לכאורה	מה	שעונה	טרם	יקראו	נראה	כמיעוט	

אהבה	בישראל	ח"ו.
תענית	כ"ה	ב.	 	69

ילקוט	שמעוני	בראשית	א'	רמז	ח.	 	70
ערבי	נחל	וארא. 	71

ֶטֶרם	ִיְקָראּו	ַוֲאִני	ֶאֱעֶנה,	ואיך	אפשר	לומר	שהוא	שומע	טרם	יקראו?	אבל	פירושו:	
אני	חפץ	לשמוע,	וזהו,	ואני	אשמע.	כלומר	מבקש	אני	לשמוע	תפלתם72.	

ג.	טרם	יקראו	הוא	לפני	שהוציאו	את	התפילה	בפה,	אבל	אחרי	שהרהרו	בה	במוחם	
וליבם.

יתפלל,	 האיך	 מחשב	 שהוא	 במחשבה,	 כך	 ואחר	 בלב	 הוא	 “תחילה	 התפילה	
הזה	 הרצון	 ולפעמים	 השכל,	 וזכות	 רב	 עיון	 צריך	 לזה	 אכן	 בדיבור...	 כך	 ואחר	
שהוא	בלב	אין	יכול	להתפשט	אל	הדיבור,	וזה	נקרא	טרם,	שעדיין	לא	יצא	מכח	

אל	הפועל.	והבטיח	להם	השם	שיענה	אותם	בלי	קריאה73.	

ד.	השכינה	ממהרת	להיענות	לפני	התפילה,	מידה	כנגד	מידה,	כאשר	ישראל	ביוזמתם	
עשו	לפני	שהם	צוו.

ישראל	מהדרין	לעשות	רצון	השי”ת	אף	מה	שלא	נאמר	להם	בפירוש,	וכמ”ש:	
מעוררין	 ובזה	 ציווי,	 בלתי	 אף	 לבד	 רצון	 היינו	 חפצתי74,	 אלקי	 רצונך	 לעשות	
טרם	 עוד	 בקשתם	 ולעשות	 במדה	 מדה	 עמהם	 להתנהג	 למעלה	 גם	 ישראל	

יקראו	בפירוש	בפיהם75.

ַמִים	ִּכְסִאי	 ב(	ַהּׁשָ

גדלות	ה'	וענוותנותו	.	

ר  ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי ֵאי ֶזה ַבִית ֲאׁשֶ ַמִים ּכִ ָ פרק ס"ו )א( ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ַהּשׁ

ה  ָתה ַוִּיְהיּו ָכל ֵאּלֶ ה ָיִדי ָעׂשָ ל ֵאּלֶ ְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי: )ב( ְוֶאת ּכָ ּתִ

ָבִרי: יט ֶאל ָעִני ּוְנֵכה רּוַח ְוָחֵרד ַעל ּדְ ְנֻאם ְיהָֹוה ְוֶאל ֶזה ַאּבִ

סגנון.	הפרק	 ובאותו	 לעיל,	 הנבואות	שנאמרו	 על	כמה	מעיקרי	 בחזרה	 נחתם	 הספר	
והביטויים	 הרעיונות	 דמיון	 הקודמות.	 הנחמה	 לנבואות	 או	 לראשון	 דומה	 האחרון	

מבליט	את	אופיו	המסכם	של	הפרק.	

מהר"ל	נתיבות	עולם	נתיב	העבודה	א. 	72
קול	שמחה	נח.	 	73

תהלים	מ'	ט. 	74
שם	משמואל	ואתחנן,	תרע"ו. 	75
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אזכורים	קודמיםפרק	ס”והנושא

ַמִים	ִּכְסִאי	ְוָהָאֶרץ	סיום	מקביל	לפתיחה א.	ַהּׁשָ
ֲהֹדם	ַרְגָלי	

א’	ב.	ִׁשְמעּו	ָׁשַמִים	ְוַהֲאִזיִני	
ֶאֶרץ.

	ב.	ְוֶאל	ֶזה	ַאִּביט	ֶאל	ָעִני	ענווה
ּוְנֵכה	רּוַח	ְוָחֵרד	ַעל	ְּדָבִרי.

נ”ג	א.	ּוְזרֹוַע	ה’	ַעל	ִמי	ִנְגָלָתה.	
ב(	...ֹלא	ֹתַאר	לֹו	ְוֹלא	ָהָדר	

ְוִנְרֵאהּו	ְוֹלא	ַמְרֶאה	ְוֶנְחְמֵדהּו.

ׁשֹוֵחט	ַהּׁשֹור	ַמֵּכה	ִאיׁש	פולחן	הקרבנות	
ה	עֹוֵרף	ֶּכֶלב	ַמֲעֵלה	 זֹוֵבַח	ַהּׂשֶ
ִמְנָחה	ַּדם	ֲחִזיר	ַמְזִּכיר	ְלֹבָנה	

ְמָבֵרְך	ָאֶון.

א’	יא.	ָלָּמה	ִּלי	ֹרב	ִזְבֵחיֶכם	
ֹיאַמר	ה’	ָׂשַבְעִּתי	ֹעלֹות	

ֵאיִלים	ְוֵחֶלב	ְמִריִאים	ְוַדם	
ָּפִרים	ּוְכָבִׂשים	ְוַעּתּוִדים	ֹלא	

ָחָפְצִּתי...	

	)ה(	ִׁשְמעּו	ְּדַבר	ה’	ַהֲחֵרִדים	נקמת	ה’
ֶאל	ְּדָברֹו.

)ו(	קֹול	ָׁשאֹון	ֵמִעיר	קֹול	
ֵמֵהיָכל	קֹול	ה’	ְמַׁשֵּלם	ְּגמּול	

ְלֹאְיָביו:

)טו(	ִּכי	ִהֵּנה	ה’	ָּבֵאׁש	ָיבֹוא	
ְוַכּסּוָפה	ַמְרְּכֹבָתיו	ְלָהִׁשיב	

ְּבֵחָמה	ַאּפֹו	ְוַגֲעָרתֹו	ְּבַלֲהֵבי	
ֵאׁש:

)טז(	ִּכי	ָבֵאׁש	ה’	ִנְׁשָּפט	
ּוְבַחְרּבֹו	ֶאת	ָּכל	ָּבָׂשר	ְוַרּבּו	

ַחְלֵלי	ה’.

)יז(	ַהִּמְתַקְּדִׁשים	
ְוַהִּמַּטֲהִרים	ֶאל	ַהַּגּנֹות	ַאַחר	

ַאַחת	ַּבָּתֶוְך	ֹאְכֵלי	ְּבַׂשר	
ֶקץ	ְוָהַעְכָּבר	ַיְחָּדו	 ַהֲחִזיר	ְוַהּׁשֶ

ָיֻספּו	ְנֻאם	ה’.

א’	י.	ִׁשְמעּו	ְדַבר	ה’	ְקִציֵני	
ְסֹדם.

נ”ט	יז.	ַוִּיְלַּבׁש	ִּבְגֵדי	ָנָקם	
ִּתְלֹּבֶׁשת	ַוַּיַעט	ַּכְמִעיל	ִקְנָאה.

ס”ג	ד.	ִּכי	יֹום	ָנָקם	ְּבִלִּבי	
ּוְׁשַנת	ְּגאּוַלי	ָּבָאה.

א’	ז.	ַאְרְצֶכם	ְׁשָמָמה	ָעֵריֶכם	
ְׂשֻרפֹות	ֵאׁש.	

א’	לא.	ְוָהָיה	ֶהָחֹסן	ִלְנֹעֶרת	
ּוֹפֲעלֹו	ְלִניצֹוץ	ּוָבֲערּו	ְׁשֵניֶהם	

ַיְחָּדו	ְוֵאין	ְמַכֶּבה:

א’	יב.	ִּכי	ָתֹבאּו	ֵלָראֹות	ָּפָני	ִמי	
ִבֵּקׁש	ֹזאת	ִמֶּיְדֶכם	ְרֹמס	ֲחֵצָרי:

)ז(	ְּבֶטֶרם	ָּתִחיל	ָיָלָדה	ְּבֶטֶרם	לידת	העם	מחדש
ָיבֹוא	ֵחֶבל	ָלּה	ְוִהְמִליָטה	

ָזָכר:

)ח(	ִמי	ָׁשַמע	ָּכֹזאת	ִמי	ָרָאה	
ָּכֵאֶּלה	ֲהיּוַחל	ֶאֶרץ	ְּביֹום	

ֶאָחד	ִאם	ִיָּוֵלד	ּגֹוי	ַּפַעם	ֶאָחת	
ִּכי	ָחָלה	ַּגם	ָיְלָדה	ִצּיֹון	ֶאת	

ָּבֶניָה:

)ט(	ַהֲאִני	ַאְׁשִּביר	ְוֹלא	אֹוִליד	
ֹיאַמר	ה’	ִאם	ֲאִני	ַהּמֹוִליד	

ְוָעַצְרִּתי	ָאַמר	ֱאֹלָהִיְך:

ה	עּוָלּה	 מ”ט	טו.	ֲהִתְׁשַּכח	ִאּׁשָ
ֵמַרֵחם	ֶּבן	ִּבְטָנּה	ַּגם	ֵאֶּלה	

ִתְׁשַּכְחָנה	ְוָאֹנִכי	ֹלא	ֶאְׁשָּכֵחְך:

	כא.	ְוָאַמְרְּת	ִּבְלָבֵבְך	ִמי	ָיַלד	
ִלי	ֶאת	ֵאֶּלה	ַוֲאִני	ְׁשכּוָלה	

ְוַגְלמּוָדה	ֹּגָלה	ְוסּוָרה	ְוֵאֶּלה	
ִמי	ִגֵּדל	ֵהן	ֲאִני	ִנְׁשַאְרִּתי	ְלַבִּדי	

ֵאֶּלה	ֵאיֹפה	ֵהם:

כבוד	ירושלים	
ושלומה

ם	ְוִגילּו	 )י(	ִׂשְמחּו	ֶאת	ְירּוָׁשלִַ
ָבּה	ָּכל	ֹאֲהֶביָה	ִׂשיׂשּו	ִאָּתּה	

ָמׂשֹוׂש	ָּכל	ַהִּמְתַאְּבִלים	
ָעֶליָה:

)יא(	ְלַמַען	ִּתיְנקּו	ּוְׂשַבְעֶּתם	
ִמּשֹׁד	ַּתְנֻחֶמיָה	ְלַמַען	ָּתֹמּצּו	

ְוִהְתַעַּנְגֶּתם	ִמִּזיז	ְּכבֹוָדּה:

)יב(	ִּכי	ֹכה	ָאַמר	ה’	ִהְנִני	
ֹנֶטה	ֵאֶליָה	ְּכָנָהר	ָׁשלֹום	
ּוְכַנַחל	ׁשֹוֵטף	ְּכבֹוד	ּגֹוִים	

ִויַנְקֶּתם	ַעל	ַצד	ִּתָּנֵׂשאּו	ְוַעל	
ִּבְרַּכִים	ְּתָׁשֳעָׁשעּו:	

)יג(	ְּכִאיׁש	ֲאֶׁשר	ִאּמֹו	
ְּתַנֲחֶמּנּו	ֵּכן	ָאֹנִכי	ֲאַנֶחְמֶכם	

ם	ְּתֻנָחמּו: ּוִבירּוָׁשלִַ

)יד(	ְונֹוְדָעה	ַיד	ה’	ֶאת	ֲעָבָדיו	
ְוָזַעם	ֶאת	ֹאְיָביו:

	ס”ב	ה.	ִּכי	ִיְבַעל	ָּבחּור	ְּבתּוָלה	
ִיְבָעּלְך	ָּבָנִיְך	ּוְמׂשֹוׂש	ָחָתן	ַעל	

ַּכָּלה	ָיִׂשיׂש	ָעַלִיְך	ֱאֹלָהִיְך:

ס’	טז.	ְוָיַנְקְּת	ֲחֵלב	ּגֹוִים	ְוֹׁשד	
ְמָלִכים	ִּתיָנִקי.

מ”א	יח.	ֶאְפַּתח	ַעל	ְׁשָפִיים	
ְנָהרֹות	ּוְבתֹוְך	ְּבָקעֹות	ַמְעָינֹות.

ס’	יג.	ְּכבֹוד	ַהְּלָבנֹון	ֵאַלִיְך	ָיבֹוא	

ס’	ד.	ּוְבֹנַתִיְך	ַעל	ַצד	ֵּתָאַמָנה:

ה	עּוָלּה	 מ”ט	טו.	ֲהִתְׁשַּכח	ִאּׁשָ
ֵמַרֵחם	ֶּבן	ִּבְטָנּה	ַּגם	ֵאֶּלה	

ִתְׁשַּכְחָנה	ְוָאֹנִכי	ֹלא	ֶאְׁשָּכֵחְך:	

ס’	יב.	ִּכי	ַהּגֹוי	ְוַהַּמְמָלָכה	
ֲאֶׁשר	ֹלא	ַיַעְבדּוְך	ֹיאֵבדּו	

ְוַהּגֹוִים	ָחֹרב	ֶיֱחָרבּו:
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)כ(	ְוֵהִביאּו	ֶאת	ָּכל	ֲאֵחיֶכם	
ִמָּכל	ַהּגֹוִים	ִמְנָחה	ַלה’	

ַּבּסּוִסים	ּוָבֶרֶכב	ּוַבַּצִּבים	
ּוַבְּפָרִדים	ּוַבִּכְרָּכרֹות	ַעל	

ם	ָאַמר	ה’	 ַהר	ָקְדִׁשי	ְירּוָׁשלִַ
ַּכֲאֶׁשר	ָיִביאּו	ְבֵני	ִיְׂשָרֵאל	ֶאת	

ַהִּמְנָחה	ִּבְכִלי	ָטהֹור	ֵּבית	ה’.

ס’	ט.	ִּכי	ִלי	ִאִּיים	ְיַקּוּו	ָוֳאִנּיֹות	
ַּתְרִׁשיׁש	ָּבִראֹׁשָנה	ְלָהִביא	

ָבַנִיְך	ֵמָרחֹוק	ַּכְסָּפם	ּוְזָהָבם	
ִאָּתם	ְלֵׁשם	ה’	ֱאֹלַהִיְך	ְוִלְקדֹוׁש	

ִיְׂשָרֵאל	ִּכי	ֵפֲאָרְך.

הגרים	ישותפו	
בעבודת	ה’

	)כא(	ְוַגם	ֵמֶהם	ֶאקַּח	
ַלֹּכֲהִנים	ַלְלִוִּים	ָאַמר	ה’.

נ”ו	ה.	ְוָנַתִּתי	ָלֶהם	ְּבֵביִתי	
ּוְבחֹוֹמַתי	ָיד	ָוֵׁשם	טֹוב	ִמָּבִנים	

ּוִמָּבנֹות	ֵׁשם	עֹוָלם	ֶאֶּתן	לֹו	
ֲאֶׁשר	ֹלא	ִיָּכֵרת:

ס”ה	יז(	ִּכי	ִהְנִני	בֹוֵרא	ָׁשַמִים	הארץ	החדשה
ֲחָדִׁשים	ָוָאֶרץ	ֲחָדָׁשה	ְוֹלא	

ִתָּזַכְרָנה	ָהִראֹׁשנֹות	ְוֹלא	
ַתֲעֶליָנה	ַעל	ֵלב.

ַמִים	 ס”ו	כב.	ִּכי	ַכֲאֶׁשר	ַהּׁשָ
ַהֳחָדִׁשים	ְוָהָאֶרץ	ַהֲחָדָׁשה	

ֲאֶׁשר	ֲאִני	ֹעֶׂשה	ֹעְמִדים	ְלָפַני	
ְנֻאם	ה’	ֵּכן	ַיֲעֹמד	ַזְרֲעֶכם	

ְוִׁשְמֶכם:

ל’	כו.	ְוָהָיה	אֹור	ַהְּלָבָנה	ְּכאֹור	
ַהַחָּמה	ְואֹור	ַהַחָּמה	ִיְהֶיה	

ִׁשְבָעַתִים	ְּכאֹור	ִׁשְבַעת	ַהָּיִמים	
ְּביֹום	ֲחֹבׁש	ה’	ֶאת	ֶׁשֶבר	ַעּמֹו	

ּוַמַחץ	ַמָּכתֹו	ִיְרָּפא:

ס’	יט.	ֹלא	ִיְהֶיה	ָּלְך	עֹוד	
ֶמׁש	ְלאֹור	יֹוָמם	ּוְלֹנַגּה	 ַהּׁשֶ

ַהָּיֵרַח	ֹלא	ָיִאיר	ָלְך	ְוָהָיה	
ָלְך	ה’	ְלאֹור	עֹוָלם	ֵואֹלַהִיְך	

ְלִתְפַאְרֵּתְך.

)כג(	ְוָהָיה	ִמֵּדי	ֹחֶדׁש	ְּבָחְדׁשֹו	ריצוי	החודש	והשבת
ּוִמֵּדי	ַׁשָּבת	ְּבַׁשַּבּתֹו	ָיבֹוא	

ָכל	ָּבָׂשר	ְלִהְׁשַּתֲחֹות	ְלָפַני	
ָאַמר	ה’.

א’	יג.	ֹחֶדׁש	ְוַׁשָּבת	ְקֹרא	
ִמְקָרא	ֹלא	אּוַכל	ָאֶון	ַוֲעָצָרה.	

ֱאֹלֵהינּו	 ּתֹוַרת	 ַהֲאִזינּו	 ְסֹדם	 ְקִציֵני	 ה’	 ְדַבר	 ִׁשְמעּו	 החוטאים:	 אל	 בפנייה	 פתח	 א’	 פרק	
ַעם	ֲעֹמָרה.	ופרק	ס”ו	סיים	בפנייה	אל	יראי	ה’:	ִׁשְמעּו	ְּדַבר	ה’	ַהֲחֵרִדים	ֶאל	ְּדָברֹו.	הספר	
מצביע	על	התפתחות	ודינאמיקה	פנימית,	והעם	נמצא	בתהליך	של	תיקון.	בראשיתו	

הוא	נקרא:	ֶזַרע	ְמֵרִעים	)א’	ד(,	ובסופו:	ֶזַרע	ְּברּוֵכי	ה’	ֵהָּמה	)ס”ה	כג(.

תוכחה	על	עיוות	הפולחן	והעוול	המוסרי	באה	גם	בפתיחה	)א’	י	–	יז(	וגם	כאן	)א-ד(.	
ְּבַתֲעֻלֵליֶהם...	 ֶאְבַחר	 ֲאִני	 ַּגם	 ְּבַדְרֵכיֶהם...	 ָּבֲחרּו	 ֵהָּמה	 ַּגם	 הכתוב	מדגיש	את	ה’בחירה’:	
ּוַבֲאֶׁשר	ֹלא	ָחַפְצִּתי	ָּבָחרו	)ג-ד(.	זה	אולי	רמז	לאמור	בפתיחה:	ְוַתְחְּפרּו	ֵמַהַּגּנֹות	ֲאֶׁשר	

ְּבַחְרֶּתם	)א’	כט(.	ולפיכך	הבחירה	שהוצעה	שם:	ִאם	ֹּתאבּו	ּוְׁשַמְעֶּתם	טּוב	ָהָאֶרץ	ֹּתאֵכלּו.	
ְוִאם	ְּתָמֲאנּו	ּוְמִריֶתם	ֶחֶרב	ְּתֻאְּכלּו	)א’	יט-כ(,	התקבלה	על	ידי	‘החרדים	אל	דברו’	לבדם.	
ועל	כך	מגיבה	פה	השכינה:	ַּגם	ֲאִני	ֶאְבַחר	ְּבַתֲעֻלֵליֶהם	ּוְמגּוֹרָתם	ָאִביא	ָלֶהם,	ַיַען	ָקָראִתי	

ְוֵאין	עֹוֶנה,	ִּדַּבְרִּתי	ְוֹלא	ָׁשֵמעּו,	ַוַּיֲעׂשּו	ָהַרע	ְּבֵעיַני	)ס”ו	ד(.

החורבן	 ותיקונו,	 הקלקול	 המסגרת:	 הוצגה	 ב’(	 וראשית	 א’	 )פרקים	 הספר	 בתחילת	
והשיקום,	הייאוש	והתקווה,	הראשית	והאחרית.	פרקי	הסיום	)ס”ה	–	ס”ו(	מצביעים	

על	מגמה	של	שיפור,	קיים	מהלך	של	תיקון,	אבל	הוא	לא	התממש	באופן	מלא.

אזכורי	הנחמה	הולכים	ומתחזקים	במהלך	הנבואות.	בפרק	א’	אין	נחמה,	אבל	נזכרת	
ְוִאָּנְקָמה	ֵמאֹוְיָבי	 ִמָּצַרי	 ֶאָּנֵחם	 ִיְׂשָרֵאל	הֹוי	 ֲאִביר	 ְצָבאֹות	 ָהָאדֹון	ה’	 ְנֻאם	 ָלֵכן	 התנחמות:	
ֱאֹלֵהיֶכם	 ֹיאַמר	 ַעִּמי	 ַנֲחמּו	 ַנֲחמּו	 נכפלה	פעמיים:	 אף	 הנחמה	 באה	 מ’	 בפרק	 כד(.	 )א’	
)א(.	בחתימת	הספר	היא	חוזרת	ומופיעה	שלוש	פעמים	בפסוק	אחד:	ְּכִאיׁש	ֲאֶׁשר	ִאּמֹו	

ם	ְּתֻנָחמּו	)ס”ו	יג(. ְּתַנֲחֶמּנּו	ֵּכן	ָאֹנִכי	ֲאַנֶחְמֶכם	ּוִבירּוָׁשלִַ

א-ב	גדלות	ה’	וענוותנות

המתגלה	 ה’	 בגדולת	 התחיל	 הספר	 בישעיהו.	 מרכזי	 מקום	 תופסת	 העולם	 בריאת	
ְורֹוַמְמִּתי	 ִּגַּדְלִּתי	 ָּבִנים	 ִּדֵּבר.	 ִּכי	ה’	 ֶאֶרץ	 ְוַהֲאִזיִני	 בבריאת	השמים	והארץ:	ִׁשְמעּו	ָׁשַמִים	
ֹּכה	 ִבי	)א’	ב(.	גם	הפרק	האחרון	פתח	בגדולתו	המתגלה	בשמים	ובארץ:	 ָּפְׁשעּו	 ְוֵהם	
ַמִים	ַהֳחָדִׁשים	ְוָהָאֶרץ	 ַמִים	ִּכְסִאי	ְוָהָאֶרץ	ֲהֹדם	ַרְגָלי	)א(.	וגם	מסיים	בהם:	‘ַהּׁשָ ָאַמר	ה’	ַהּׁשָ

ַהֲחָדָׁשה'	)כב(.

השמים	הם	כסאו	של	ה’,	הם	ממחישים	את	רוממותו,	ומגדילים	את	כבודו,	המתגלה	
ועליבותו.	 האדם	 שפלות	 מנגד	 מתגלות	 זו	 בנקודה	 רגליו.	 הדום	 בארץ	 בהשגחתו	
בראשית	הנבואה	צוין	פשע	העם:	ָּבִנים	ִּגַּדְלִּתי	ְורֹוַמְמִּתי	ְוֵהם	ָּפְׁשעּו	ִבי	)א’	ג(.	ובסופה	
האדם	מגלה	שאינו	יכול	לתקן	את	העולם	או	לבנות	בית	לשכינה:	ֵאי	ֶזה	ַבִית	ֲאֶׁשר	ִּתְבנּו	
ובמקומה	 גימדה	אותה.	 )א(.	התמקדותו	בעבודת	המקדש,	 ְמנּוָחִתי	 ָמקֹום	 ֶזה	 ְוֵאי	 ִלי	
נולדת	כאן	מחדש	ממלכת	כוהנים	וגוי	קדוש,	שכולה		לה’:	ְוֶאת	ָּכל	ֵאֶּלה	ָיִדי	ָעָׂשָתה	ַוִּיְהיּו	

ָכל	ֵאֶּלה	ְנֻאם	ה’	)ב(.	

הרשע	בעיוורונו	מכריז	בגאווה	שטחית:	ְלַמַען	ְׁשִמי	ִיְכַּבד	ה’.	אולם	‘רחמנא	ליבא	בעי’.	
ה’	רוצה	באלה	שמבטלים	עצמם	לפניו:	ְוֶאל	ֶזה	ַאִּביט	ָעִני	ּוְנֵכה	רּוַח,	ְוָחֵרד	ַעל	ְּדָבִרי"76.	
בליבו	 לבנות	 פנימה,	 נפשו	 בתיקון	 ולהתמקד	 בצניעות	את	מקומו,	 לדעת	 על	האדם	

מכון	להשראת	השכינה.

קטנות	האדם	וחסרונותיו,	המתגלים	בכל	חומרתם	בתועבות	המתוארות	כאן,	מחייבים	

מגילה	ל"א	א:	העדפת	העניים	היא	יסוד	גדול	בדרכה	של	השכינה	"אמר	רבי	יוחנן:	כל	מקום	שאתה	 	76
מוצא	גבורתו	של	הקדוש	ברוך	הוא	אתה	מוצא	ענוותנותו.	דבר	זה	כתוב	בתורה,	ושנוי	בנביאים,	

ומשולש	בכתובים...	כה	אמר	רם	ונשא	שכן	עד	וקדוש	וגו'	וכתיב	בתריה	ואת	דכא	ושפל	רוח".
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נמיכות	רוח,	זהירות,	חשש	מנפילה,	וממילא	פסיביות	של	כניעה.	במקום	לטפח	רגשות	
ְּדָבִרי.	במקום	גאות	 ְוָחֵרד	ַעל	 של	אהבה	לשכינה,	מתכנס	האדם	בתוך	עצמו	בחרדה:	
של	 בזכותם	 ולא	 השכינה	 כבוד	 למען	 תבוא	 הגאולה	 גם	 שמים.	 כבוד	 יופיע	 האדם	

ישראל.	

ׁשֹוֵחט	ַהּׁשֹור	ַמֵּכה	ִאיׁש	.	2

ם ֲחִזיר  ֶלב ַמֲעֵלה ִמְנָחה ּדַ ה עֹוֵרף ּכֶ ה ִאיׁש זֹוֵבַח ַהּשֶׂ ֹור ַמּכֵ ס"ו )ג( ׁשֹוֵחט ַהּשׁ

ם ָחֵפָצה:  ּקּוֵציֶהם ַנְפׁשָ ַדְרֵכיֶהם ּוְבׁשִ ֲחרּו ּבְ ה ּבָ ם ֵהּמָ יר ְלבָֹנה ְמָבֵרְך ָאֶון ּגַ ַמְזּכִ

ְוֵאין עֹוֶנה  ָקָראִתי  ַיַען  ָלֶהם  ָאִביא  ּוְמגּורָֹתם  ַתֲעֻלֵליֶהם  ּבְ ֶאְבַחר  ֲאִני  ם  ּגַ )ד( 

ָחרּו: י ּבָ ר לֹא ָחַפְצּתִ ֵעיַני ּוַבֲאׁשֶ ֵמעּו ַוַּיֲעׂשּו ָהַרע ּבְ י ְולֹא ׁשָ ְרּתִ ּבַ ּדִ

ג-ד	פולחן	קרבנות	מעוות		
ָמקֹום	 ֶזה	 ְוֵאי	 ִלי	 ִּתְבנּו	 ֲאֶׁשר	 ַבִית	 ֶזה	 ֵאי	 גורמת	לדחייתם:	 ההגזמה	בפולחן	הקרבנות	
ְמנּוָחִתי	)א(.	זו	חזרה	על	הביקורת	בה	נפתח	הספר:	ָלָּמה	לִּי	ֹרב	ִזְבֵחיֶכם	ֹיאַמר	ה’	)א’	
יא–טו(77.	העם	צריך	למלא	את	תפקידו	ולהיות	ממלכת	כוהנים	וגוי	קדוש,	אז	יעמוד	
המקדש	במקומו,	וישמע	בו	קולה	האותנטי	של	האומה.	אך	כאשר	המקדש	מצטמצם	
לד’	אמותיו	ופולחנו,	ואינו	מקדש	את	חיי	החולין,	הריהו	מתייתר,	והקרבנות	מציגים	

מצג	שווא	מעוות.

רשימת	החטאים	והתועבות	הקשה	נפרשת,	ופירושה:
א.	ׁשֹוֵחט	ַהּׁשֹור	ַמֵּכה	ִאיׁש,	הכתוב	חסר	כ’	הדמיון:	‘ׁשֹוֵחט	ַהּׁשֹור	הינו	כ’ַמֵּכה	ִאיׁש,	זֹוֵבַח	
ה	הינו	כ’עֹוֵרף	ֶּכֶלב’,	כלומר,	כל	מי	שמייחס	משמעות	יתירה	לפולחן	וחושב	שיש	לו	 ַהּׂשֶ

כוח	עצמי	לשנות	רצון	שמים,	חוטא	בזה	והופך	אותו	לתועבה78.

ב.	הכתוב	מתאר	אנשים	שמקריבים	קרבנות	אך	בה	בעת	ממשיכים	לרצוח,	להתפלל	
ֶקץ	ְוָהַעְכָּבר	)יז,	ולעיל	ס”ה	יז(.	האם	 לאלילים,	ולזבוח	כל	תועבה:	ֹאְכֵלי	ְּבַׂשר	ַהֲחִזיר	ְוַהּׁשֶ
יירצו	אלה	לפני	ה’?	האם	יש	משמעות	לשור	שמעלים	על	מזבח	ה’,	כאשר	על	מזבח	
האלילים	הוא	זובח	אדם,	או	שהוא	מקריב	שה	לשם	ה’,	ויחד	עם	זה	עורף	כלב	לשם	
עבודה	זרה,	או	שמביא	מנחה	אל	השולחן	הטהור,	ומעלה	במקביל	דם	חזיר	על	במת	

גם	משורר	תהילים	יצא	בביקורת	כזאת:	ֹלא	ַעל	ְזָבֶחיָך	אֹוִכיֶחָך	ְועֹוֹלֶתיָך	ְלֶנְגִּדי	ָתִמיד	)נ'	ח(.	ִּכי	ֹלא	 	77
ַתְחֹּפץ	ֶזַבח	ְוֶאֵּתָנה	עֹוָלה	ֹלא	ִתְרֶצה.	ִזְבֵחי	ֱאֹלִהים	רּוַח	ִנְׁשָּבָרה	ֵלב	ִנְׁשָּבר	ְוִנְדֶּכה	ֱאֹלִהים	ֹלא	ִתְבֶזה:	)נ"א	

יח	יט(.
"אמר:	מי	שישחוט	השור	להקריבו	לפני	והוא	ברשעו,	הרי	אני	חושב	אותו	בשחטו	השור	כאילו	מכה	 	78
וכן	מעלה	מנחה	לפני,	כאילו	 זובח	השה	להקריבו,	כאילו	ערף	כלב	להקריבו	לפני,	 וכן	 ומת,	 איש	
מעלה	דם	חזיר	לפני…וכן	מזכיר	לבונה,	כאילו	מברך	אוון	ודבר	שווא	לפני,	כלומר	גזל	שהוא	אוון	

ושווא	)רד"ק(.

השיקוצים?!	

כן	היא	 וכך	השיג	את	בהמת	הקרבן,	על	 וגזל	ממנו	את	שורו,	 ג.	המקריב	היכה	אדם	
מצווה	הבאה	בעבירה	ופסולה.	שחיטת	הקרבן	דומה	לעורף	כלב	ומביא	דם	חזיר79.

ד.	הם	דוגלים	במעשה	הרשע	עד	שהפך	בעיניהם	למצווה:	

ריש	לקיש	הוה	מסרס	קרייא:	מכה	איש	–שוחט	השור,	עורף	כלב	–זובח	השה;	
דם	חזיר	–מעלה	מנחה;	מברך	און	–מזכיר	לבונה;	גם	המה	בחרו	בדרכיהם”80.

ה.	ר’	יוחנן	בודד	את	חלקו	הראשון	של	הפסוק	ודרשו	לעצמו:	ׁשֹוֵחט	ַהּׁשֹור	ַמֵּכה	ִאיׁש.	
זו	טעות,	פגיעה	בממונו	של	 לו	שנטל	ממנו	רכוש,	אבל	 נדמה	 גזל	שור	ושחטו	 אדם	
האישי,	 הביטחון	 את	 מערערת	 היא	 נפשית.	 פגיעה	 היא	 פרוטה,	 שווה	 אפילו	 האדם,	

פורעת	את	המוסר	החברתי.	הזלזול	בממונו	חושף	אותו	גם	לשפיכות	דמים	ממש:	

“ר’	יוחנן	אמר:	כל	מי	שהוא	גוזל	את	חברו	שווה	פרוטה	מעלין	עליו	כאילו	הורגו.	
שוחט	 שנאמר:	 זאת(	 המוכיחים	 רבים	 מקראות	 )ויש	 סגיין	 קריין	 ליה	 ואית	
השור	-	מכה	איש,	וילמד	לטרף	טרף	-אדם	אכל81,	וכן	אורחות	כל	בוצע	בצע	–	
את	נפש	בעליו	יקח82,	מחמס	בני	יהודה	אשר	שפכו	דם	נקי	בארצם,83	ויאמרו	
מהתייצב	 נשמדנו	 לנו	 דימה	 ואשר	 כילנו	 אשר	 האיש	 המלך:	 אל	 ]הגבעונים[	
בכל	גבול	ישראל84.	וכי	הוא	הרגן	או	דימה	להן?	אלא	על	ידי	שהחריב	נוב	עיר	

הכהנים	שהייתה	מספקת	להם	מזונות,	מעלה	עליו	הכתוב	כאילו	הרגן.	

ֲאֵחיֶכם,	ׂשְנֵאיֶכם.	3

יֶכם  ְמַנּדֵ ׂשְנֵאיֶכם  ֲאֵחיֶכם  ָאְמרּו  ָברֹו  ּדְ ֶאל  ַהֲחֵרִדים  ְיהָֹוה  ַבר  ּדְ ְמעּו  ׁשִ )ה( 

ֵמִעיר  אֹון  ׁשָ קֹול  )ו(  ֵיבֹׁשּו:  ְוֵהם  ְמַחְתֶכם  ְבׂשִ ְוִנְרֶאה  ְיהָֹוה  ד  ִיְכּבַ ִמי  ׁשְ ְלַמַען 

אין	לי	חפץ	בכם,	שהרי	שוחט	השור	היכה	את	בעליו	וגזלו	ממנו,	לפיכך	זובח	השה	דומה	לפני	כעורף	 	79
את	הכלב,	והמעלה	את	המנחה	הרי	הוא	שקץ	לפני	כדם	חזיר	)רש"י(.

ו.	ריש	לקיש	פרש	על	פי	מידת	'ממוקדם	שהוא	מאוחר	בעניין',	הוא	מקדים	את	 ויקרא	רבה	כ"ב	 	80
האיש	 מכה	 ופרשהו":	 "סרסהו	 מפרשים	 אצל	 שנקרא	 מה	 שלפניהן,	 לאלה	 המאוחרות	 הצלעות	
דומה	בעיניו	לשוחט	שור.	וכמו	שאמר	בסוף	המקרא,	גם	המה	בחרו...	ובשקוציהם	נפשם	חפצה.	

כלומר,	העבירות	נראות	בעיניהם	כאילו	היו	מצוות	)מהרז"ו	למדרש	רבה(	.
יחזקאל	י"ט	ג. 	81

משלי	א'	יט. 	82
יואל	ד'	יט. 	83

שמואל-ב	כ"א	ה.	בהתאם	לכך	העמיד	ר'	יוחנן	את	חלקו	הראשון	של	הכתוב	בגזילה,	והכתוב	אומר	 	84
שגזילת	השור	הרי	היא	כהריגת	בעליו.	פירוש	זה	אינו	ישים	על	המשך	הכתוב,	וצריך	להשתמש	שם	

באחת	הדרכים	האחרות.
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מּול ְלאְֹיָביו: ם ּגְ ּלֵ קֹול ֵמֵהיָכל קֹול ְיהָֹוה ְמׁשַ

ה-ט	נקמה	ונחמה
לדבר	 החרדים	 )ה(.	 ְּדָברֹו	 ֶאל	 ַהֲחֵרִדים	 ה’	 ְּדַבר	 ִׁשְמעּו	 הצדיקים:	 אל	 פונה	 הנביא	
אליהם	 ושנאתם	 חמתם,	 את	 מעוררים	 הם	 בכך	 הרשעים.	 נגד	 גם	 בדרכם	 דבקים	 ה’	
יביאו	 שהם	 חושבים	 הרשעים	 ְמַנֵּדיֶכם.	 ׂשְנֵאיֶכם,	 ֲאֵחיֶכם,	 ָאְמרּו	 ומתגברת:	 הולכת	
ישועה	לעולם,	ולמענם	תשרה	השמחה	בישראל:	ְלַמַען	ְׁשִמי	ִיְכַּבד	ה’.	הנביא	מביא	את	
דבריהם	אך	מוסיף	בלעג:	ְוִנְרֶאה	ְבִׂשְמַחְתֶכם	ְוֵהם	ֵיֹבׁשּו85,	כלומר,	“יראה	ה’	את	כבודו	
ואת	גדלו	למען	שמו,	באופן	שנראה	אתכם,	עבדיו,	בשמחה	ובטוב	לבב,	והם	)הרשעים(	
יבושו”.	גם	בהמשך	הפרק	גורמת	חוצפת	הרשעים	לשכינה	להגיב	ולגלות	את	כבודה	
ְוָאֹנִכי	ַמֲעֵׂשיֶהם	ּוַמְחְׁשֹבֵתיֶהם	ָּבָאה,	ְלַקֵּבץ	ֶאת	ָּכל	ַהּגֹוִים	 על	ישראל	לעיני	כל	הגויים:	

ְוַהְּלֹׁשנֹות,	ּוָבאּו	ְוָראּו	ֶאת	ְּכבֹוִדי	)יח(

יתיישב	 ואיך	 כה	קשה	של	תועבות	מיוחסת	להם?	 מי	הם	הרשעים	הללו	שרשימה	
הכינוי	הנורא:	‘ֲאֵחיֶכם,	ׂשְנֵאיֶכם',	הכיצד,	גם	אחים,	גם	שונאים?	

אינה	 עשיו	 איבת	 שנתרחק.	 אח	 אבל	 ביולוגית,	 מבחינה	 אח	 הוא	 עשיו	 עשיו.	 בני	 א.	
אומר:	 יוחאי	 בן	 שמעון	 ר’	 ְלעֹוָלם86,	 ְוִנְכַרָּת	 בּוָׁשה	 ְּתַכְּסָך	 ַיֲעֹקב	 ָאִחיָך	 “ֵמֲחַמס	 חידוש:	
הלכה,	בידוע	שעשו	שונא	ליעקב”87.	הדגשת	האחווה	רק	מקצינה	את	הדברים	ומחדדת	

את	התמיהה	על	השנאה	התהומית:	

“אמרו	אחיכם	שונאיכם,	אלין	אינון	אחוכון	בני	עשו.	מנדיכם,	כמה	דאת	אמר:	
ומרקקין	באנפייהו	 לון	באנפי,	 סורו	טמא	קראו	למו88.	דלית	עמא	דקא	מבזין	
לישראל,	כבני	אדום,	ואמרי:	כלהו	מסאבין	כנדה,	ודא	איהו	מנדיכם.	למען	שמי	
יכבד	ה’,	אנן	בנוי	דאל	חי,	די	בן	יתייקר	שמיה	וכו’”89	)תרגום:	אלה	אחיכם	בני	
בפני	 ורוקק	 שמבזה	 עם	 שאין	 למו.	 קראו	 טמא	 סורו	 ככתוב:	 מנדיכם,	 עשיו,	
שמי	 למען	 ‘מנדיכם’.	 וזהו	 כנידה,	 טמאים	 כולם	 ואומרים	 אדום.	 כבני	 ישראל	

בדומה	לזה	הביא	את	דברי	הרשעים	לעיל	)ה'	יט(:	ָהֹאְמִרים	ְיַמֵהר	ָיִחיָׁשה	ַמֲעֵׂשהּו	ְלַמַען	ִנְרֶאה	ְוִתְקַרב	 	85
ְוָתבֹוָאה	ֲעַצת	ְקדֹוׁש	ִיְׂשָרֵאל	ְוֵנָדָעה.

עובדיה	א'	י. 	86
ספרי	בהעלותך	יא. 	87

	איכה	ד'	טו. 	88
האברבנאל:	 פירש	 וכך	 דברו.	 על	 החרדים	 מאמר	 רות	 מדרש	 חדש,	 בזהר	 וכן	 ב.	 קפ"ח	 ח"ב	 זוהר	 	89
"אחיכם	-	בני	עשו	ובני	ישמעאל.	ועם	היותם	אחיכם	הם	שונאיכם...	תמיד	יאמרו	שיתגדל	ויתקדש	
שם	האל,	כי	הם	בפיהם	חולקים	תמיד	כבוד	גדול	לשמי	"בפיו	ובשפתיו	כבדוני	ולבו	רחק	ממני",	
ולכן	אמר	ה'	יתברך	כמלעיג:	מה	שאתם	אומרים	כנגדכם	)=	כנגד	ישראל(	"ונראה	בשמחתכם",	ר"ל	
שהנבואות	והנחמות	שנבאו	הנביאים	כולם	יתקיימו	בהם	ושעליהם	נאמר:	"ופדויי	ה'	ישובון	ובאו	
ציון	ברינה	ושמחת	עולם	על	ראשם"	)נ"א	י"א(,	ויתר	היעודים,	שהם	אומרים:	אנחנו	הם	הרואים	
בשמחה,	שנבאו	הנביאים	ושאתם	מקוים	להם.	ועל	זה	השיבם:	לא	יהיה	כמו	שאמרו,	כי	לא	יראו	

בשמחתכם	אבל	יבושו".	

יכבד	ה’,	אנו	בנויו	של	אל	חי	בנו	יתייקר	שמיה.(

עשיו	מאיים	על	ישראל	מבחוץ.	הנבואה	מוסיפה	שהמאבק	בין	יעקב	ועשיו	על	הבכורה	
בזכותו	 כאילו	 לבכורתו,	 לטעון	 ממשיך	 עשיו	 הדורות.	 בכל	 נמשך	 אלא	 הסתיים,	 לא	
את	 לרשת	 וניסיונו	 תועבותיו,	 שעומק	 אלא	 חי90.	 אל	 של	 בניו	 אנחנו	 העולם:	 ייגאל	

ישראל,	מחייבים	את	השכינה	להביא	את	נקמתה	האלוהית	בעוצמה	כה	רבה.

ב.	אחים	ממש.	רבים	מן	המפרשים	הבינו	שמדובר	בישראל.	ותיתכן	תופעה	כה	כואבת:	
אחים	קרובים	ממש,	ואף	על	פי	כן	שונאים	שנאה	מרה.	הדברים	מכוונים	כנגד	רשעי	
עליו	 ומחלוקת	חריפה	המאיימת	 בתוך	העם	 וחושפים	את	הקיטוב	הקיצוני	 ישראל,	

להחריבו	מתוכו.	

כדוגמא	לתהום	כזו,	הביאו	חכמים	את	הפער	בין	עמי	ארצות	לתלמידי	חכמים:	

מהשנאה	 יותר	 חכמים	 התלמידי	 את	 הארץ	 עמי	 ששונאים	 השנאה	 “גדולה	
ששונאים	העכו”ם	את	ישראל.	שנאמר:	החרדים	אל	דברי.	הבוזים	את	דברו,	לא	
נאמר,	אלא	החרדים	אל	דברו.	אלו	התלמידי	חכמים.	אמרו	אחיכם	שונאיכם	

מנדיכם,	אלו	עמי	הארץ”91.	

זו	בלבד,	אלא	שמחלוקות	נוקבות	ובוטות	ופערים	כאלה	קיימים	גם	בין	תלמידי	 לא	
החכמים	עצמם:	

“דרש	רבי	יהודה	ברבי	אלעאי,	מאי	דכתיב:	שמעו	דבר	ה’	החרדים	אל	דברו,	אלו	
תלמידי	חכמים.	]אמרו[	אחיכם,	אלו	בעלי	מקרא,	שונאיכם,	אלו	בעלי	משנה,	

מנדיכם,	אלו	עמי	הארץ92.

תגבר	 שלבסוף	 לחכמים	 וברור	 עמוקה,	 אינה	 ישראל	 בתוך	 כזו	 פנימית	 מחלוקת	
ונראה	 האחווה	על	השנאה:	“שמא	תאמר,	פסק	סברם	ובטל	סיכוים?	תלמוד	לומר:	
בתוך	 פנימי	 ויכוח	 על	 כך,	 כל	 נקמה	שמיימית	קשה	 בשמחתכם”.	מדוע	אפוא	תבוא	

ישראל?	סוף	הפסוק,	והנקמה	שבהמשך,	מתייחסים	כבר	לאומות	העולם:	

שמא	תאמר:	ישראל	יבושו?	תלמוד	לומר:	והם	יבושו93,	עובדי	כוכבים	יבושו,	
וישראל	ישמחו”94.

כטענה	הנוצרית:	אנחנו	ישראל	שברוח. 	90
תנא	דבי	אליהו	זוטא	ט"ז.	וכן:	תניא.	אמר	רבי	עקיבא:	כשהייתי	עם	הארץ	אמרתי,	מי	יתן	לי	תלמיד	 	91

חכם	ואנשכנו	כחמור	)פסחים	מ"ט	ב(.
בבא	מציעא	ל"ג	ב.	רש"י:	מנדיכם	אלו	עמי	הארץ	-	שתלמידי	חכמים	שנואין	ומתועבין	להן	כנדה. 	92

מהרש"א:	שינה	כאן	לומר	לשון	נסתר,	דלא	קאי	אג'	כתות	דלעיל	מיניה,	רק	קאי	אעובדי	כוכבים	 	93
שיבושו	וישראל	ישמחו.

לשם	שבו	ואחלמה	-	ספר	הדע"ה	חלק	ב	-	דרוש	ד	ענף	יב	סימן	ז:	"יעשה	כל	העולם	כולו	למציאות	 	94
אחת	ויזדככו	ויתוקנו	לאט	לאט	בכל	משך	ימות	המשיח,	עד	שיתאחדו	כל	המציאויות	כולם	להעשות	
לקומה	אחת,	שהוא	בבחי'	פרצוף	אחד,	ויהיה	כל	העולם	כולו	רק	אדם	שלם	אחד.	ובזה	יתבטל	קנאת	
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	פרק	ס"ו ח.	אחרית	דבר

ֲהיּוַחל	ֶאֶרץ	ְּביֹום	ֶאָחד	.	4

ַמע  ׁשָ ִמי  )ח(  ָזָכר:  ְוִהְמִליָטה  ָלּה  ֵחֶבל  ָיבֹוא  ֶטֶרם  ּבְ ָיָלָדה  ִחיל  ּתָ ֶטֶרם  ּבְ )ז( 

י ָחָלה  ַעם ֶאָחת ּכִ ֵלד ּגֹוי ּפַ יֹום ֶאָחד ִאם ִיּוָ ה ֲהיּוַחל ֶאֶרץ ּבְ ֵאּלֶ זֹאת ִמי ָרָאה ּכָ ּכָ

ֲאִני  ִאם  ְיהָֹוה  יֹאַמר  אֹוִליד  ְולֹא  יר  ּבִ ַאׁשְ ַהֲאִני  )ט(  ֶניָה:  ּבָ ֶאת  ִצּיֹון  ָיְלָדה  ם  ּגַ

י ָאַמר ֱאלָֹהִיְך: ַהּמֹוִליד ְוָעַצְרּתִ

בשעת	המצור	האשורי	השווה	חזקיה	את	המשבר	הלאומי	ללידה	שנעצרה.	הוא	התלונן:	
ִּכי	ָבאּו	ָבִנים	ַעד	ַמְׁשֵּבר	ְוֹכַח	ַאִין	ְלֵלָדה	)ל”ז	ג(.	ישעיהו	‘מתכתב’	עם	דבריו,	ואומר:	כנסת	
ישראל	אכן	יושבת	על	משבר,	אך	האם	באמת	אין	כוח	ללידה?	ַהֲאִני	ַאְׁשִּביר	ְוֹלא	אֹוִליד?	
בשעת	המצור	חיזק	ישעיהו	את	לב	חזקיה,	להאמין	שהאיום	האשורי	אינו	חבלי	גסיסה	
של	ישראל	כפי	שנראה	לעין	באופן	ריאלי,	אלא	חבלי	לידה.	ואכן	נפל	סנחריב,	עדות	
לכוחה	של	השכינה	ומעורבותה	בגורל	ישראל.	כך	נחשפה	תמונת	העולם	האמיתית,	

אותה	אנו	ממהרים	לשכוח,	ותחזור	ותתגלה	בגאולה	העתידה	ביתר	בהירות.

במקום	הדימויים	המקובלים	להגדרת	יחסי	העם	עם	אלוהיו,	דגמי	עבד	ואדון	)ְיַצְרִּתיָך	
ֶעֶבד	ִלי,	מ”ד	כא(,	או	הזוגיות	של	בעל	ואשה	)ִּכי	ִיְבַעל	ָּבחּור	ְּבתּוָלה	ִיְבָעלּוְך	ָּבָנִיְך	ּוְמׂשֹוׂש	
ָעַלִיְך	ֱאֹלָהִיְך,	ס”ב	ה(	עוברת	הנבואה	לדימויים	של	הורות	ולידה.	 ָיִׂשיׂש	 ַּכָּלה	 ָחָתן	ַעל	
יונקי	שדיים,	הנישאים	 דומים	לתינוקות	 ציון	 ייוולד	העם	מחדש.	שבי	 בעת	הגאולה	
בידיים	אל	ארץ	ישראל:	ְלַמַען	ִּתיְנקּו	ּוְׂשַבְעֶּתם...	ְּכבֹוד	ּגֹוִים	ִויַנְקֶּתם.	ַעל	ַצד	ִּתָּנֵׂשאּו	ְוַעל	
ם	ְּתֻנָחמּו	)יא-יג(. ִּבְרַּכִים	ְּתָׁשֳעָׁשעּו.	ְּכִאיׁש	ֲאֶׁשר	ִאּמֹו	ְּתַנֲחֶמּנּו	ֵּכן	ָאֹנִכי	ֲאַנֶחְמֶכם	ּוִבירּוָׁשלִַ

ָעִׂשיִתי	 ֲאֶׁשר	 ְרִאיֶתם	 ַאֶּתם	 וגוזליה:	 כבר	בתורה	שורטטו	יחסי	ה’	עם	עמו,	כיחסי	אם	
תהליך	 תואר	 לעיל	 וגם	 ֵאלי95.	 ֶאְתֶכם	 ָוָאִבא	 ְנָׁשִרים	 ַּכְנֵפי	 ַעל	 ֶאְתֶכם	 א	 ָוֶאּׂשָ ְלִמְצָרִים	
ְּבֵני	ׁשֹוֵמָמה	 ַרִּבים	 ִּכי	 ָחָלה	 ֹלא	 ְוַצֲהִלי	 ִרָּנה	 ִּפְצִחי	 ָיָלָדה	 ֹלא	 ֲעָקָרה	 ָרִּני	 כלידה:	 הגאולה	
ִמְּבֵני	ְבעּוָלה	ָאַמר	ה’	)נ”ד	א(.	הקדוש	ברוך	הוא	מרחם	על	עמו	כאם	על	עוללה,	ואף	יותר	
ה	עּוָלּה	ֵמַרֵחם	ֶּבן	ִּבְטָנּה	ַּגם	ֵאֶּלה	ִתְׁשַּכְחָנה	ְוָאֹנִכי	ֹלא	ֶאְׁשָּכֵחְך.	וכנסת	 ממנה:	ֲהִתְׁשַּכח	ִאּׁשָ
ישראל	מתייחסת	כך	לבניה:	ְוָאַמְרְּת	ִּבְלָבֵבְך	ִמי	ָיַלד	ִלי	ֶאת	ֵאֶּלה	ַוֲאִני	ְׁשכּוָלה	ְוַגְלמּוָדה	

ֹּגָלה	ְוסּוָרה	ְוֵאֶּלה	ִמי	ִגֵּדל	ֵהן	ֲאִני	ִנְׁשַאְרִּתי	ְלַבִּדי	ֵאֶּלה	ֵאיֹפה	ֵהם	)מ”ט	טו-כא(.	

הדימוי	לתינוק	הופך	את	מערכת	היחסים	הזאת	לחד	סטרית,	הכול	חד-צדדי.	יש	רק	
נותן	ומקבל,	לתינוק	אין	שום	מחויבות	או	תפקיד,	הוא	אינו	שותף,	אלא	מתענג	פסיבי.	

איש	מרעהו,	וכן	הבושה	והצער	מהקטן	אל	הגדול,	על	מה	שאינו	מגיע	הקטן	גם	הוא	למדרגת	הגדול,	
יען	שאז	יוכללו	כל	אישים	הפרטיים	כולם,	וכן	כל	הדורות	כולם	בבחי'	קומה	אחת,	ואדם	שלם	אחד.	
הרי	לא	יקנאו	זה	את	זה,	ולא	יבושו	זה	מזה,	כמו	שאין	שייך	קנאה	ובושה	באברי	האדם	מזה	לזה,	
בין	אברי	הרגל	לאברי	הלב	והמוח"	וראה	לעיל	'מצחך	נחושה'	על	סיבת	תרבות	המחלוקת	בישראל.

שמות	י"ט	ד. 	95

הינקות,	 בשעת	 ראויים	 ביותר,	 הגדולות	 והחמימות	 הנתינה	 הקרבה,	 של	 כזה	 קשר	
יכול	 הוא	 אין	 ונפשית.	אבל	 גופנית	 כראוי	מבחינה	 כדי	להתפתח	 זקוק	להם	 התינוק	
להתמיד	ולהימשך	לאורך	זמן.	כאשר	הילד	גדל,	חייב	הוא	להתנתק	ולעמוד	על	רגליו	
שלו.	המשיל	זאת	הבעל	שם	טוב	לאב	שמלמד	את	בנו	ללכת,	עליו	להתרחק	ממנו,	כדי	

שילמד	לצעוד	לבד.	כך	הדבר	גם	בהתפתחותו	הרוחנית	של	האדם:	

לו	 ונדמה	 התרחקות.	 לו	 שמראין	 הדרך	 אזי	 השם,	 בעבודת	 נכנס	 “כשאדם	
שמרחיקין	אותו	מלמעלה,	ואין	מניחין	אותו	כלל	לכנס	לעבודת	השם,	ובאמת	

כל	ההתרחקות	הוא	רק	כלו	התקרבות”96.	

קיים	שלב	 בחיי	האומה	 ערך.	אף	 זוג	שווה	 לבן	 זקוק	לאם,	אלא	 אין	האדם	 בבגרותו	
ראשוני	של	ינקות,	כפי	שהיה	לישראל	ביציאת	מצרים.	אבל	מצב	זה	אינו	יכול	להתמיד.	
ואף	על	פי	שלעולם	לא	יתאזן	היחס	בין	העם	ובין	הבורא,	צריך	העם	להמשיך	בדרכו,	

להתעלות,	ולהשתית	את	הקשר	על	סוג	של	הדדיות97.	

ִׂשיׂשּו	ִאָּתּה	ָמׂשֹוׂש	ָּכל	ַהִּמְתַאְּבִלים	ָעֶליָה.	5

ל  ּכָ ָמׂשֹוׂש  ּה  ִאּתָ יׂשּו  ׂשִ אֲֹהֶביָה  ל  ּכָ ָבּה  ְוִגילּו  ַלִם  ְירּוׁשָ ֶאת  ְמחּו  ׂשִ )י(  ס"ו 

מֹּצּו  ְנֻחֶמיָה ְלַמַען ּתָ ֹד ּתַ ם ִמּשׁ ַבְעּתֶ יְנקּו ּוׂשְ ִלים ָעֶליָה: )יא( ְלַמַען ּתִ ְתַאּבְ ַהּמִ

לֹום  ָנָהר ׁשָ י כֹה ָאַמר ְיהָֹוה ִהְנִני ֹנֶטה ֵאֶליָה ּכְ בֹוָדּה: )יב( ּכִ ם ִמִּזיז ּכְ ְגּתֶ ְוִהְתַעּנַ

עּו: )יג(  ֳעׁשָ ׁשָ ִים ּתְ ְרּכַ ּבִ אּו ְוַעל  ׂשֵ ּנָ ּתִ ם ַעל ַצד  ִויַנְקּתֶ בֹוד ּגֹוִים  ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ּכְ

ליקוטי	מוהר"ן	בתרא	מ"ח. 	96
ליקוטי	מוהר"ן	קמא	ו':	"מי	שרוצה	לעשות	תשובה,	צריך	שיהיה	לו	שני	בקיאות,	היינו	בקי	ברצוא	 	97
בקי	בשוב,	שהוא	בחינת	'עיל	ונפיק',	בחינת:	"אם	אסק	שמים	שם	אתה",	שהוא	בחינת	בקי	ברצוא,	
"ואציעה	שאול	הנך",	שהוא	בחינת	בקי	בשוב	וכו',	והפרוש	הפשוט	הוא,	שמי	שרוצה	לילך	בדרכי	
התשובה,	צריך	לחגר	מתניו,	שיתחזק	עצמו	בדרכי	ה'	תמיד,	בין	בעליה	בין	בירידה,	שהם	בחינת:	
"אם	אסק	שמים	ואציעה	שאול"	וכו',	הינו	בין	שיזכה	לאיזו	עליה,	לאיזו	מדרגה	גדולה,	אף	-	על	-	פי	
-	כן	אל	יעמד	שם,	ולא	יסתפק	עצמו	בזה,	רק	צריך	שיהיה	בקי	בזה	מאד,	לידע	ולהאמין	שהוא	צריך	
ללכת	יותר	ויותר	וכו'.	וכן	להפך,	שאפלו	אם	יפל	חס	ושלום,	למקום	שיפול	אפלו	בשאול	תחתיות,	
גם	כן	אל	יתיאש	עצמו	לעולם,	ותמיד	יחפש	ויבקש	את	השם	יתברך,	ויחזק	עצמו	בכל	מקום	שהוא,	
יכולין	לדבק	את	עצמו	אליו	 בכל	מה	שיוכל,	כי	גם	בשאול	תחתיות	נמצא	השם	יתברך,	וגם	שם	

יתברך,	וזה	בחינת:	"ואציעה	שאול	הנך".	

נסוג	 אליו,	אלא	 אין	הקב"ה	מתקרב	 'רצוא',			 בחינת	 יתברך,	 ורץ	אליך	 ועולה,	 נוסק	 כאשר	האדם	 	
ומתרחק,	כדי	לא	להפסיק	את	מרוצתו.	על	כן	אין	לו	להבהל,	זה	נעשה	כדי	לעודדו	להתקדם	ולהגיע	
להשגה	גבוהה	יותר.	ואם	ח"ו	האדם	נופל,	עליו	להתחזק	ולדעת	שהקב"ה	נמצא	עמו	ויורד	למדרגתו	

על	מנת	לעזור	לו,	כאב	המנמיך	קומתו	כדי	להרים	את	בנו.	
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ֻנָחמּו: )יד( ּוְרִאיֶתם  ַלִם ּתְ ן ָאֹנִכי ֲאַנֶחְמֶכם ּוִבירּוׁשָ ַנֲחֶמּנּו ּכֵ ר ִאּמֹו ּתְ ִאיׁש ֲאׁשֶ ּכְ

ְוָזַעם  ֲעָבָדיו  ְיהָֹוה ֶאת  ַיד  ְונֹוְדָעה  ִתְפַרְחָנה  א  ׁשֶ ּדֶ ּכַ ְוַעְצמֹוֵתיֶכם  ֶכם  ִלּבְ ׂש  ְוׂשָ

ֶאת אְֹיָביו:

י-יד	ששון	לאבלי	ציון
ם	ְוִגילּו	ָבּה	ָּכל	 בבוא	ישועת	ירושלים	ישמחו	אוהביה	שמחה	גדולה:	ִׂשְמחּו	ֶאת	ְירּוָׁשלִַ
ֹאֲהֶביָה	)י(.	ושוב	בהמשך:	ּוְרִאיֶתם	ְוָׂשׂש	ִלְּבֶכם	ְוַעְצמֹוֵתיֶכם	ַּכֶּדֶׁשא	ִתְפַרְחָנה	)יד(98.	אלא	
שזו	אמירה	מובנת	מאליה,	בוודאי	שאוהבי	ירושלים	ישמחו	בשעת	הגאולה,	מה	ביקש	

הנביא	להוסיף	בזה?	

חכמים	דייקו	בכתוב	וראו	בו	גם	צד	של	הסתייגות:	ִׂשיׂשּו	ִאָּתּה	ָמׂשֹוׂש	ָּכל	ַהִּמְתַאְּבִלים	
ָעֶליָה.	לא	כל	אחד	יזכה	לשמחה	זו,	אלא	רק	מי	שהיה	עם	המתאבלים	על	חורבנה.

“כל	המתאבל	על	ירושלים	זוכה	ורואה	בשמחתה,	ושאינו	מתאבל	על	ירושלים	
-	אינו	רואה	בשמחתה”99.	

ירושלים.	 בוחן	החושפת	את	אוהביה	האמיתיים	של	 הוא	אבן	 הצער	בשעת	החורבן	
אלה	שהשתתפו	בצערה	של	ירושלים	באופן	פעיל,	והתאבלו	על	מכותיה,	הם	שיזכו	

לראות	בשמחתה.	

הדברים	נכפלו	לחיוב	ולשלילה,	האם	המטרה	היא	רק	להבדיל	את	ה’טרמפיסטים’,	כדי	
שלא	יקפצו	על	עגלת	הגאולה	והניצחון	ברגע	האחרון?	האם	אי	אפשר	לנהוג	ברוחב	

לב	ולהתעלם	ממעט	הזרים	שיצטרפו	לחגיגה,	האם	הם	יקלקלו	את	הכול?

נראה	שאין	זה	רק	מבחן,	אלא	העלאת	עיקרון	מהותי	של	תהליך	הגאולה,	הצער	הוא	
שיביא	את	הגאולה.	כי	“ההעדר	הוא	סבת	ההוויה”.	מי	ששבע	אינו	אוכל,	מי	שחושב	

עצמו	למושלם	לא	יתקדם	ולא	ישתלם:	

“החסר	הוא	שמתהווה	ומקבל	הויה,	והדבר	שהוא	שלם	אין	עומד	לקבל	הויה,	
כאשר	הוא	שלם	קודם	זה,	ואיך	יתהווה.	והמתאבל	על	ירושלים,	והרי	הוא	חסר	
בשביל	ירושלים,	ובשביל	שמתאבל	זוכה	לראות	בנחמתה.	כי	החסר	הוא	ראוי	

אל	קבלת	ההוויה,	כי	ההעדר	הוא	סבת	ההוויה”100.	

שנמצאה	 בכתובת	 המקדש.	 בית	 את	 לבנות	 ליהודים	 רשות	 'הכופר'	 יוליאנוס	 נתן	 	363 בשנת	 	98
בחפירות	הכותל,	בנדבך	השישי	מתחת	לקשת	רובינזון,	נחרט	הפסוק	הזה:	"וראיתם	ושש	לבכם	
המסורת	 זו.	 הבטחה	 שעוררה	 התקוות	 על	 מעידה	 הכתובת	 )יד(.	 תפרחנה"	 כדשא	 ועצמותיכם	
מספרת	כי	היהודים	עשו	את	כל	ההכנות	הדרושות	כדי	לממש	את	ההבטחה,	אלא	שמותו	הפתאומי	
של	יוליאנוס	שם	לאל	את	הכל.	סביר	להניח,	כי	בתקופה	זו,	הוסרו	שרידי	המקדש	הפאגאני	שטמאו	

את	המקום,	ומכאן	ואילך	נותר	הר	הבית	בשממונו.	
בבא	בתרא	ס'	ב. 	99

100	נצח	ישראל	פרק	כג.

ועדיין	הבטחת	הנביא,	כפי	שניסחו	אותה	חכמים,	צריכה	עיון:	האם	אכן	‘כל	המתאבל	
זכו	 ירושלים	ולא	 ורואה	בשמחתה’,	והרי	דורות	רבים	התאבלו	על	 זוכה	 ירושלים	 על	

לכך101?

צריך	להבין	זאת	יותר	כדימוי	מופשט	ובשני	כיוונים:

התהליך.	 את	 המניעה	 בסיבה	 אלא	 טוב,	 בשכר	 מדובר	 אין	 הגאולה.	 סוד	 בזכירה	 א.	
“ָזכֹור	 הכתוב:	 כמאמר	 וישועה102.	 תקווה	 של	 תנועה	 כבר	 בו	 יש	 ירושלים	 על	 האבל	
ִּתְזּכֹור	ְוָתׁשֹוַח	ָעַלי	ַנְפִׁשי.	ֹזאת	ָאִׁשיב	ֶאל	ִלִּבי,	ַעל	ֵּכן	אֹוִחיל".	בכי	שייך	רק	על	דבר	שיש	
כן	האבלות	הזאת,	מעידה	 בנו.	על	 דוד	לעבדיו	במות	 ותקווה,	כמו	שאמר	 לו	תוחלת	
דווקא	על	עוצמת	האמונה	והביטחון	בגאולה103.	“אמר	ר’	איבו:	אמר	הקדוש	ברוך	הוא	

לישראל,	בשכר	אותה	הבכייה,	אני	מכניס	גלויותיכם”104.

ב.	תקוות	הגאולה	היא	רוחנית	ונשגבה,	בעולם	הרוח	הדברים	מתממשים	מיד,	גם	אם	
במציאות	הם	עדיין	מתעכבים:	

“נודע	בשם	הבעש”ט	פירוש	הכתוב:	‘ימלא	ה’	כל	משאלותיך’,	שהכוונה	שכל	
משאלות	האדם	צריך	להיות	רק	לכבוד	השם	יתעלה,	שימלא	השם	הויה	ב”ה.	
כי	כל	ימי	הצדיקים	בחייהם	הנה	אך	זה	כל	חפצם	וכוונת	לבם	בעבודתם	ליחדא	
קוב”ה	ולאוקמי	שכינתא	מעפרא.	על	כן	כפי	הצער	ומרירות	נפשם	ויגונם	על	
גלות	השכינה,	כך	הם	מעוררים	רחמי	הש”י	על	הגאולה	במהרה.	כי	מיד	קרובה	

ישועתו	לבא,	כי	למעלה	הכל	נכון,	העתיד	וההוה	הכל	שוה”105.	

ְּכָנָהר	ָׁשלֹום.	6
)יב(106.	 ׁשֹוֵטף	 ּוְכַנַחל	 ָׁשלֹום	 ְּכָנָהר	 ֵאֶליָה	 ֹנֶטה	 ִהְנִני	 לנהר:	 הגאולה	 את	 מדמה	 הנביא	
אותו	נהר	שוטף	של	האומות	המאיים	ומפחיד	את	ירושלים,	אותו	תיאר	הנביא	לעיל:	

101	פרי	צדיק	נצבים	י'.
102	אגדה	עממית	מספרת	על	נפוליון	שנקלע	לבית	כנסת	בליל	ט'	באב	וראה	את	היהודים	יושבים	על	
הרצפה	ובוכים.	שאל:	על	מה	הם	בוכים?	אמרו	לו:	על	חורבן	המקדש.	אמר	בהתפעלות:	עם	שעדיין	

מתאבל	על	חורבן	כה	ישן,	בוודאי	יזכה	לגאולה.
103	משך	חכמה	מגילת	איכה	ג'	כ	כא.

104	איכה	רבה	א'	כג.
כי	הלא	נאמר	בלשון	 105	תפארת	שלמה,	דברים.	פרי	צדיק	דברים	ואתחנן:	אין	המכוון	לעתיד	לבוא	
הווה,	זוכה	ורואה	וכו'.	רק	שלפי	ערך	התשוקה	והגעגועים	שלו	בפנימיות	הלב,	לעומת	כן	הוא	זוכה	
נוסח	 זה	נתקנו	כל	 ועבור	 מיד	להיות	רואה	ומרגיש	בלבו	בשמחתה,	בבחינת	שמחו	צדיקים	בה'.	
התפילות	בלשון	הווה:	בונה	ירושלים,	מצמיח	ישועה,	המחזיר	שכינתו	לציון.	מפני	שבאמת	המה	

נענים	בתמידיות,	וכמו	שנאמר:	ישמח	ישראל	בעושיו	בני	ציון	יגילו	במלכם)תהלים	קמ"ט	ב(.
106	הַנַחל	הׁשֹוֵטף	מתקן	את	חשכת	ימי	מצור	אשור	)דברי	הימים-ב	ל"בד(:	ַוִּיָּקְבצּו	ַעם	ָרב	ַוִּיְסְּתמּו	ֶאת	

ָּכל	ַהַּמְעָינֹות	ְוֶאת	ַהַּנַחל	ַהּׁשֹוֵטף	ְּבתֹוְך	ָהָאֶרץ	ֵלאֹמר	ָלָּמה	ָיבֹואּו	ַמְלֵכי	ַאּׁשּור	ּוָמְצאּו	ַמִים	ַרִּבים.
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ְוָהַרִּבים	ֶאת	ֶמֶלְך	ַאּׁשּור	ְוֶאת	ָּכל	 ְוָלֵכן	ִהֵּנה	ֲאֹדָני	ַמֲעֶלה	ֲעֵליֶהם	ֶאת	ֵמי	ַהָּנָהר	ָהֲעצּוִמים	
ְּכבֹודֹו	ְוָעָלה	ַעל	ָּכל	ֲאִפיָקיו	ְוָהַלְך	ַעל	ָּכל	ְּגדֹוָתיו.	ְוָחַלף	ִּביהּוָדה	ָׁשַטף	ְוָעַבר	ַעד	ַצָּואר	ַיִּגיַע	
ְוָהָיה	ֻמּטֹות	ְּכָנָפיו	ְמֹלא	ֹרַחב	ַאְרְצָך	ִעָּמנּוֵאל	)ח’	ז-ח(,	אותו	נהר	הופך	פה	לנהר	שלום,	

האומות	יחזרו	ויבואו	אל	ישראל,	אך	הפעם	לשלום	ולכבוד.

מנין?	 בשלום.	 אלא	 ירושלים	 את	 מנחם	 הקב”ה	 שאין	 השלום,	 הוא	 “חביב	
שנאמר:	ִהְנִני	ֹנֶטה	ֵאֶליָה	ְּכָנָהר	ָׁשלֹום”107.	

עליה	 חיצוני	 האיום	 את	 מבטל	 הוא	 ומקיימה,	 הברכה	 את	 המחזיק	 כלי	 הוא	 השלום	
‘ָנָהר	 ְוִיְׁשְמֶרָך108.	הדימוי	של	 ברכת:	 זו	 זרים,	 גורמים	 ידי	 על	 נזק	 ושולל	אפשרות	של	
א	ה’	ָּפָניו	ֵאֶליָך	 ָׁשלֹום’,	הוא	של	שלום	נוהר,	נובע	ומתרבה,	והוא	מוסיף	תוכן	אחר:	ִיּׂשָ
ְוָיֵׂשם	ְלָך	ָׁשלֹום.	התוכן	הפנימי	של	השלום	הוא	השלמות	המהותית.	השלמות	הזו	אינה	
נשארת	קבועה,	אלא	מתפתחת,	יש	בה	חיוניות	מתמדת,	זרימה,	ואפילו	שיטפון	של	

עוצמה	וחיים109.

אחרת.	 במשמעות	 פעם	 ובכל	 השלום,	 את	 בנחמותיו	 ישעיהו	 הזכיר	 פעמים	 שלוש	
הצביעו	על	כך	חכמים:

	“שלשה	שלומות	הם:	צפור	נהר	וקדרה.	צפור	-	שנאמר,	‘כצפרים	עפות	כן	יגן	
‘הנני	נוטה	אליה	כנהר	שלום’.	קדרה	 ה’	צבאות	על	ירושלים’.	נהר	-	שנאמר,	
על	 כזה	שהוא	שופת	את	הקדרה	 יב(.	 )כ”ו	 לנו’”	 ‘ה’	תשפת	שלום	 -	שנאמר,	

האש”110.	

שלום	של	ציפור	–	הוא	השלב	הראשון,	שלב	ההגנה	ושלילת	איום	ונזק	על	ידי	גורמים	
בשיר	 מופיע	 הזה	 הביטוי	 ואכן	 יוקשים’.	 מפח	 נמלטה	 כצפור	 ‘נפשנו	 כמו:	 חיצוניים.	
ָיִׁשית	 ְיׁשּוָעה	 ָלנּו	 ָעז	 ִעיר	 ְיהּוָדה	 ְּבֶאֶרץ	 ַהֶּזה	 יר	 ַהּׁשִ יּוַׁשר	 ַההּוא	 ַּבּיֹום	 וההודיה:	 הניצחון	
חֹומֹות	ָוֵחל	)כ”ו	יט(.	השיר	מכוון	בוודאי	למפלת	סנחריב.	עם	ישראל	יצא	מן	המצור	

107	דברים	רבה	ה'	י"ד.
108	במדבר	ו'	כד.

109	משהו	מזה	קיים	גם	במאמר	המפורסם:	"אמר	רבי	אלעזר	אמר	רבי	חנינא:	תלמידי	חכמים	מרבים	
שלום	בעולם,	שנאמר:	וכל	בניך	למודי	ה'	ורב	שלום	בניך,	אל	תקרי	בניך	אלא	בוניך"	ברכות	ס"ד	
'עושים	שלום	בעולם',	אלא	 ועולת	ראיה	א'	שלד.	תלמידי	החכמים	אינם	 'עין	אי"ה'	שם	 וראה	 א	
הלכות	 חידוש	 יא:	 ויקהל	 צדיק	 פרי	 ומתרבה.	 הולך	 אלא	 נתון	 דבר	 אינו	 השלום	 כלומר,	 'מרבים',	

שבעל	פה,	ותלמידי	חכמים	מרבין	שלום,	ועל	ידי	השלום	זוכין	לברכה	דתורה	שבעל	פה.

תפיסה	זו	קשורה	למובע	במאמרם	לפני	כן,	שאפילו	עולם	הבא	ומושגי	הנצח	הינם	תהליך	דינאמי:	 	
ומקבל	פני	 זוכה	 ועוסק	בתורה	 ונכנס	לבית	המדרש	 לוי	בר	חייא	היוצא	מבית	הכנסת	 רבי	 "אמר	
שכינה.	שנאמר:	ילכו	מחיל	אל	חיל	יראה	אל	אלהים	בציון.	אמר	רבי	חייא	בר	אשי,	אמר	רב:	תלמידי	
יראה	אל	 ילכו	מחיל	אל	חיל	 ולא	בעולם	הבא.	שנאמר:	 אין	להם	מנוחה	לא	בעולם	הזה	 חכמים	

אלהים	בציון".	
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בשלום,	רודפיו	לא	יכלו	לו.	אבל,	בזה	לא	נסתיים	העניין,	הם	לא	הביסוהו,	אך	גם	לא	
השלימו	אתו.	למעלה	מזה	הוא	ה”שלום	של	קדרה”.	זה	שלום	של	אחדות.	התבשיל	
ליצירה	 יחד	 בה	 מתערבים	 המיוחדים	 הטעמים	 וכל	 שונים,	 רכיבים	 מלכד	 בקדרה	
כדי	 והשורפת	 היוקדת	 באש	 משתמשת	 הקדירה	 משובח.	 אחד	 לתבשיל	 הרמונית,	

להביא	את	התבשיל	בקדירה	לידי	שלמות.

על	גבי	זו	יבוא	שלום	שלישי,	“שלום	של	נהר”.	השלמות	העצמית	מולידה	התחדשות	
ונביעה.	טיפות	המים	ניגרות	וזורמות	זו	לצד	זו	כגוף	אחד,	ויוצרות	את	השיטפון	הגדול,	

את	הנהר	השופע.	

ִּכי	ִהֵּנה	ה'	ָּבֵאׁש	ָיבֹוא	.	7

ַאּפֹו  ֵחָמה  ּבְ יב  ְלָהׁשִ בָֹתיו  ַמְרּכְ ְוַכּסּוָפה  ָיבֹוא  ֵאׁש  ּבָ ְיהָֹוה  ה  ִהּנֵ י  ּכִ )טו(  ס"ו 

ְוַרּבּו  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֶאת  ּוְבַחְרּבֹו  ט  ּפָ ִנׁשְ ְיהָֹוה  ָבֵאׁש  י  ּכִ )טז(  ֵאׁש:  ַלֲהֵבי  ּבְ ְוַגֲעָרתֹו 

\}ַאַחת\{  ַאַחד  ַאַחר  ּנֹות  ַהּגַ ֶאל  ֲהִרים  ּטַ ְוַהּמִ ים  ׁשִ ְתַקּדְ ַהּמִ )יז(  ְיהָֹוה:  ַחְלֵלי 

ו ָיֻספּו ְנֻאם ְיהָֹוה: )יח( ְוָאֹנִכי  ר ַיְחּדָ ֶקץ ְוָהַעְכּבָ ֶ ר ַהֲחִזיר ְוַהּשׁ ׂשַ ֶוְך אְֹכֵלי ּבְ ּתָ ּבַ

ׁשֹנֹות ּוָבאּו ְוָראּו ֶאת  ל ַהּגֹוִים ְוַהּלְ ץ ֶאת ּכָ ָאה ְלַקּבֵ בֵֹתיֶהם ּבָ יֶהם ּוַמְחׁשְ ַמֲעׂשֵ

יׁש ּפּול  ְרׁשִ ֵליִטים ֶאל ַהּגֹוִים ּתַ י ֵמֶהם ּפְ ְחּתִ ּלַ י ָבֶהם אֹות ְוׁשִ ְמּתִ בֹוִדי: )יט( ְוׂשַ ּכְ

ְמִעי ְולֹא  ְמעּו ֶאת ׁשִ ר לֹא ׁשָ ַבל ְוָיָון ָהִאִּיים ָהְרחִֹקים ֲאׁשֶ ת ּתֻ ֵכי ֶקׁשֶ ְולּוד מֹׁשְ

ל  ִמּכָ ֲאֵחיֶכם  ל  ּכָ ֶאת  ְוֵהִביאּו  )כ(  ּגֹוִים:  ּבַ בֹוִדי  ּכְ ֶאת  ידּו  ְוִהּגִ בֹוִדי  ּכְ ֶאת  ָראּו 

ַהר  ַעל  רֹות  ְרּכָ ּוַבּכִ ָרִדים  ּוַבּפְ ים  ּבִ ּוַבּצַ ּוָבֶרֶכב  ּסּוִסים  ּבַ ַלידָֹוד  ִמְנָחה  ַהּגֹוִים 

ְכִלי ָטהֹור  ְנָחה ּבִ ָרֵאל ֶאת ַהּמִ ר ָיִביאּו ְבֵני ִיׂשְ ֲאׁשֶ ַלִם ָאַמר ְיהָֹוה ּכַ י ְירּוׁשָ ָקְדׁשִ

ח ַלּכֲֹהִנים ַלְלִוִּים ָאַמר ְיהָֹוה: ית ְיהָֹוה: )כא( ְוַגם ֵמֶהם ֶאּקַ ּבֵ

טו-יז	הנקמה	ברשעים
יח-כא	כבוד	ה’	בגויים	והשבת	נידחי	ישראל

הפרק	מתאר	שני	פנים	של	הגאולה.	גאולה	הבאה	מאירה	ושופעת	נועם,	כל	העולם	
שותף	לה,	האומות	יתקנו	את	שעיוותו	וקלקלו,	ויחזירו	את	גלויות	ישראל	למקומן111.	מן	

111	שני	פנים	אלה	הופיעו	כבר	לעיל.	מצד	אחד	החזרת	הגלויות	על	ידי	הגויים	עצמם:	ִּכי	ִלי	ִאִּיים	ְיַקּוּו	
ִיְׂשָרֵאל	 ְוִלְקדֹוׁש	 ּוְזָהָבם	ִאָּתם	ְלֵׁשם	ה'	ֱאֹלַהִיְך	 ַּכְסָּפם	 ָבַנִיְך	ֵמָרחֹוק	 ְלָהִביא	 ָּבִראֹׁשָנה	 ָוֳאִנּיֹות	ַּתְרִׁשיׁש	
ֵפֲאָרְך	)ס'	ט(.	בשתי	הנבואות	נקבצים	הנידחים,	הלב	מתרחב,	ואור	ה'	זורח	על	ישראל	ומאיר	 ִּכי	
יד	קשה	 גם	הפעלת	 והמלבב,	 יחד	עם	התיאור	הרך,	המאיר	 ומצד	שני	מופיעה	 כולו.	 את	העולם	
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הצד	האחר	יש	בתיאור	זה	גם	צד	כוחני,	השכינה	תופיע	ותנקום	בגויים	באש	ובחמה112.

הנביא	מיטלטל	בין	שני	קטבי	הגאולה	הללו.	בתחילה	באו	פסוקי	הנחמה,	המתארים	
ומופיעה	 תפנית	 מתרחשת	 אז	 ותפארתו.	 כבודו	 ואת	 העם	 של	 החדשה	 לידתו	 את	
הנקמה	באף	ובחמה.	מיד	אחריה	מתאר	הנביא	את	הבאתם	המכובדת	של	הגלויות	על	

ידי	הגויים	וקבלת	הגויים	בזרועות	פתוחות,	אך	חוזר	ומסיים	בנקמה	ברשעים.	

האין	סתירה	בין	שני	הפנים	הללו,	האם	הגאולה	תבוא	ברצון	ומאור	פנים,	או	שתופיע	
כנקמה	אלוהית	באש	ובחרב?	

א.	הגאולה	עצמה	מופזת	אור,	בתוכה	אין	תערובת	של	אור	וחושך,	אבל	הנביא	מבדיל	
מן	 והרשעים	 ייגאלו	 הצדיקים	 בגויים,	 הנקמה	 ובין	 לישראל,	 המאירה	 הגאולה	 בין	
ַהֲחִזיר	 ְּבַׂשר	 ‘ֹאְכֵלי	 ובחמה113.	 באף	 קשה,	 בנקמה	 תועבותיהם	 על	 ישלמו	 האומות	
ִּבי	 ַהֹּפְׁשִעים	 ָהֲאָנִׁשים	 ְּבִפְגֵרי	 ְוָראּו	 ְוָיְצאּו	 יהיו	לדיראון	לעתיד	לבוא:	 ְוָהַעְכָּבר’,	 ֶקץ	 ְוַהּׁשֶ
בהם	 יש	 גם	אם	 )כד(.	 ָּבָׂשר	 ְלָכל	 ֵדָראֹון	 ְוָהיּו	 ִתְכֶּבה	 ֹלא	 ם	 ְוִאּׁשָ ָתמּות	 ֹלא	 תֹוַלְעָּתם	 ִּכי	
לא	 והנקמה	השמיימית	 ואזוטרית,	 כת	שולית	 זו	 ביוון	החטא,	 עמוק	 יהודים	ששקעו	
באה	לחסל	אותה	אלא	את	שורש	הרשע	ומקור	החטא,	המצוי	בממלכות	העולמיות	
הרשעות.	רשימת	התועבות	הללו	היא	חיקוי	של	מנהגי	האומות	בחוץ.	והעם	כולו	רחוק	

מן	השפלות	הזאת,	נוטה	אל	קוטב	הטוב	ויזכה	עם	הצדיקים	לכל	הטובה.	

נבואותיו,	 עיקרי	 את	 יחד	 המכנס	 מסכם,	 פרק	 הוא	 ישעיהו	 של	 האחרון	 הפרק	 ב.	
ומכלול	דגמיה	של	הגאולה	שעלו	בדבריו	בספר.	על	כן,	כאשר	ישראל	עושים	את	רצון	
ונעימה,	מאירה	להם	ומאירה	 ה’,	והעולם	ראוי,	גאולתם	מרוממת	ומשובחת,	שלמה	
לאומות.	וכאשר	ישראל	חוטאים,	הגאולה	חלקית	וכואבת,	ומשולבים	בה,	נקמה,	זעם	

וקצף.	

ושני	 בתנועת	מלקחיים,	 לבוא	 מורכב,	שהגאולה	עשויה	 כה	 והעולם	 מצבו	של	העם	

ֵחיל	 ֵאַלִיְך	 ְלָהִביא	 ִיָּסֵגרּו	 ֹלא	 ָוַלְיָלה	 יֹוָמם	 ָּתִמיד	 ְׁשָעַרִיְך	 ּוִפְּתחּו	 החריגות:	 כלפי	האומות	 ואדנותית	
ֹגִים	ּוַמְלֵכיֶהם	ְנהּוִגים.	ִּכי	ַהּגֹוי	ְוַהַּמְמָלָכה	ֲאֶׁשר	ֹלא	ַיַעְבדּוְך	ֹיאֵבדּו	ְוַהּגֹוִים	ָחֹרב	ֶיֱחָרבּו	)ס'	יא-יב(.	יש	
הבדל	קל	בדגשים	בין	שתי	הנבואות.	בפרק	ס'	קודמת	הערצת	הגויים	לישראל,	להפעלת	הכוח	כנגד	

החריגים,	ובפרק	ס"ו	יראת	הרוממות	באה	לאחר	המלחמה	והמשפט	האלוהי.
טו(	 )י"א	 הימים	 אחרית	 חזון	 של	 המפורט	 בהמשכו	 לעיל	 הופיעה	 כוחנית	 גאולה	 של	 112	האפשרות	
ָידֹו	ַעל	 ְוֵהִניף	 ִמְצַרִים	 ָים	 ְוֶהֱחִרים	ה'	ֵאת	ְלׁשֹון	 	 המתאר	את	השפעת	אורו	של	המשיח	על	הגויים:	
ַהָּנָהר	ַּבְעָים	רּוחֹו	ְוִהָּכהּו	ְלִׁשְבָעה	ְנָחִלים	ְוִהְדִריְך	ַּבְּנָעִלים.	והיא	מופיעה	לעיל	גם	בנבואות	הנחמה:	
עּוִרי	עּוִרי	ִלְבִׁשי	ֹעז	ְזרֹוַע	ה'	עּוִרי	ִּכיֵמי	ֶקֶדם	ּדֹורֹות	עֹוָלִמים	ֲהלֹוא	ַאְּת	ִהיא	ַהַּמְחֶצֶבת	ַרַהב	ְמחֹוֶלֶלת	ַּתִּנין.	
ָמה	ַמֲעַמֵּקי	ָים	ֶּדֶרְך	ַלֲעֹבר	ְּגאּוִלים	)נ"אט-י(.	ותיאור	 ֲהלֹוא	ַאְּת	ִהיא	ַהַּמֲחֶרֶבת	ָים	ֵמי	ְּתהֹום	ַרָּבה	ַהּׂשָ
קשה	מאד	של	הנקמה	בגויים:	ִּכי	יֹום	ָנָקם	ְּבִלִּבי	ּוְׁשַנת	ְּגאּוַלי	ָּבָאה.	ְוַאִּביט	ְוֵאין	ֹעֵזר	ְוֶאְׁשּתֹוֵמם	ְוֵאין	
סֹוֵמְך	ַוּתֹוַׁשע	ִלי	ְזֹרִעי	ַוֲחָמִתי	ִהיא	ְסָמָכְתִני.	ְוָאבּוס	ַעִּמים	ְּבַאִּפי	ַוֲאַׁשְּכֵרם	ַּבֲחָמִתי	ְואֹוִריד	ָלָאֶרץ	ִנְצָחם	

)ס"ג	ד-ו(.
113	עדיין	אין	זה	דומה	לחזון	אחרית	הימים	)שבפרק	ב'(,	בו	גם	האומות	נעטפות	באור,	ונוהרות	אל	הר	

בית	ה'	ללמוד	מדרכיו.

הדגמים	ישמשו	בה	כאחד.	המהלך	יתפתח	באופן	מדורג.	בשלב	הראשון	של	הגאולה	
תבוא	הארה	לישראל,	יתקיים	קיבוץ	הגלויות,	הארץ	תפרח,	השבים	יבנו	בה	את	ביתם.	
אז	יבואו	הגויים	על	הארץ	להחריב	את	שנוצר.	וה’	יצא	באש	ובחרב	להשמיד	את	האויב	
הרחוקים	 והגויים	 בטעותם,	 יודו	 הגויים	 רשעי	 בעולם,	 יתקדש	 ה’	 שם	 פלאי.	 באופן	
יחזו	 וכולם	 יתוקן	במלכות	שדי,	 ישראל.	העולם	 נפוצות	 יצטרפו	להשיב	את	שארית	

בעונש	הרשעים.	

גאולה	כזו	מתאר	יחזקאל	בנבואת	‘גוג	ומגוג’.	אחרי	שיחזרו	הגלויות	ויתקבצו	בארץ,	
ִנים	ָּתבֹוא	ֶאל	ֶאֶרץ	 יבנו	אותה	וייבנו	בה,	יבואו	גוג	ומגוג	להרוס	את	שיצרו:	ְּבַאֲחִרית	ַהּׁשָ
ְוִהיא	 ָּתִמיד	 ְלָחְרָּבה	 ָהיּו	 ֲאֶׁשר	 ִיְׂשָרֵאל	 ָהֵרי	 ַעל	 ַרִּבים	 ֵמַעִּמים	 ְמֻקֶּבֶצת	 ֵמֶחֶרב	 ְמׁשֹוֶבֶבת	
ֵמַעִּמים	הּוָצָאה	ְוָיְׁשבּו	ָלֶבַטח	ֻּכָּלם114.	אלא	שיד	ה’	תתגלה	והישועה	תופיע	באש,	בחרב,	
וביד	חזקה:	ְוִנְׁשַּפְטִּתי	ִאּתֹו	ְּבֶדֶבר	ּוְבָדם	ְוֶגֶׁשם	ׁשֹוֵטף	ְוַאְבֵני	ֶאְלָּגִביׁש	ֵאׁש	ְוָגְפִרית	ַאְמִטיר	

ָעָליו	ְוַעל	ֲאַגָּפיו	ְוַעל	ַעִּמים	ַרִּבים	ֲאֶׁשר	ִאּתֹו115.	

יחזקאל	מציין	ששאב	את	דבריו	מן	הנביאים	הקדמונים	ואולי	כיוון	בכך	לישעיהו:	ֹּכה	
ָאַמר	ֲאֹדָני	ה’	ַהַאָּתה	הּוא	ֲאֶׁשר	ִּדַּבְרִּתי	ְּבָיִמים	ַקְדמֹוִנים	ְּבַיד	ֲעָבַדי	ְנִביֵאי	ִיְׂשָרֵאל	ַהִּנְּבִאים	

ַּבָּיִמים	ָהֵהם	ָׁשִנים	ְלָהִביא	ֹאְתָך	ֲעֵליֶהם	)יז(.	

ִּכי	ָבֵאׁש	ה'	ִנְׁשָּפט	.	8
ְוַכּסּוָפה	 ָיבֹוא	 ָּבֵאׁש	 ה’	 ִהֵּנה	 ִּכי	 האש	תופסת	מקום	מרכזי	במהלך	הנקמה	האלוהית:	
ַמְרְּכֹבָתיו	ְלָהִׁשיב	ְּבֵחָמה	ַאּפֹו	ְוַגֲעָרתֹו	ְּבַלֲהֵבי	ֵאׁש.	ִּכי	ָבֵאׁש	ה’	ִנְׁשָּפט	ּוְבַחְרּבֹו	ֶאת	ָּכל	ָּבָׂשר	

ְוַרּבּו	ַחְלֵלי	ה’)טו-טז(.

)ז(.	 ְׂשֻרפֹות	ֵאׁש	 ָעֵריֶכם	 האש	חוזרת	פה	ומסיימת	את	מה	שהתחילה	כבר	בפרק	א’:	
)לא(.	על	הפושעים	 ְמַכֶּבה	 ְוֵאין	 ַיְחָּדו	 ְׁשֵניֶהם	 ּוָבֲערּו	 ְלִניצֹוץ	 ּוֹפֲעלֹו	 ִלְנֹעֶרת	 ֶהָחֹסן	 ְוָהָיה	
תבוא	כליה.	בפתיחה:	ְוֶׁשֶבר	ֹּפְׁשִעים	ְוַחָּטִאים	ַיְחָּדו	ְוֹעְזֵבי	ה’	ִיְכלּו	)כח(,	ובפסוק	הסיום:	
ְוָהיּו	 ִתְכֶּבה	 ם	ֹלא	 ְוִאּׁשָ ִּכי	תֹוַלְעָּתם	ֹלא	ָתמּות	 ִּבי	 ַהֹּפְׁשִעים	 ָהֲאָנִׁשים	 ְּבִפְגֵרי	 ְוָראּו	 ְוָיְצאּו	

ֵדָראֹון	ְלָכל	ָּבָׂשר	)כד(.

האש	חוזרת	ומופיעה	לאורך	כל	הספר116.	היא	זרועו	של	המשפט	האלוהי,	ומכלה	את	

114	יחזקאל	ל"ח	ח.	גם	זכריה	י"ד	מתאר	גאולה	כזאת,	שבסופה	יהיה	תיקון	גם	לגויים:	ְוָהָיה	ָּכל	ַהּנֹוָתר	
ַחג	 ֶאת	 ְוָלֹחג	 ְצָבאֹות	 ה'	 ְלֶמֶלְך	 ְלִהְׁשַּתֲחֹות	 ְבָׁשָנה	 ָׁשָנה	 ִמֵּדי	 ְוָעלּו	 ם	 ְירּוָׁשלִָ ַעל	 ַהָּבִאים	 ַהּגֹוִים	 ִמָּכל	

ַהֻּסּכֹות)טז(.
115	יחזקאל	ל"ח	כב.

ְּרּוַח	ִמְׁשָּפט	ּוְברּוַח	ָּבֵער.	ּוָבָרא	ה'	ַעל	ָּכל	ְמכֹון	ַהר	ִצּיֹון	ְוַעל	ִמְקָרֶאָה	ָעָנן	יֹוָמם	ְוָעָׁשן	ְוֹנַגּה	ֵאׁש	ֶלָהָבה	ָלְיָלה	 	116
ִּכי	ַעל	ָּכל	ָּכבֹוד	ֻחָּפה	)ד'	ד-ה(.	ָלֵכן	ֶּכֱאֹכל	ַקׁש	ְלׁשֹון	ֵאׁש	ַוֲחַׁשׁש	ֶלָהָבה	ִיְרֶּפה	ָׁשְרָׁשם	ַּכָּמק	ִיְהֶיה	)ה'	כד(.	
ִּכי	ָבֲעָרה	ָכֵאׁש	ִרְׁשָעה	ָׁשִמיר	ָוַׁשִית	ֹּתאֵכל	ַוִּתַּצת	ְּבִסְבֵכי	ַהַּיַער	ַוִּיְתַאְּבכּו	ֵּגאּות	ָעָׁשן.	ְּבֶעְבַרת	ה'	ְצָבאֹות	
ֶנְעַּתם	ָאֶרץ	ַוְיִהי	ָהָעם	ְּכַמֲאֹכֶלת	ֵאׁש	ִאיׁש	ֶאל	ָאִחיו	ֹלא	ַיְחֹמלּו	)ט'	יז-יח(.	ָלֵכן	ְיַׁשַּלח	ָהָאדֹון	ה'	ְצָבאֹות	
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הרוע	הפנימי	של	ישראל,	כמו	את	ממלכות	הרשע	מבחוץ.

מהותה	של	האש	כפולה.	היא	הורסת	ושורפת,	יורדת	ומכלה	את	החוטאים	במשך	כל	
ָמִים117.	עמוד	 ההיסטוריה:	“ַוה’	ִהְמִטיר	ַעל	ְסֹדם	ְוַעל	ֲעֹמָרה	ָּגְפִרית	ָוֵאׁש	ֵמֵאת	ה’	ִמן	ַהּׁשָ
האש	פגע	במצרים118,	האש	אכלה	את	נדב	ואביהוא:	ַוֵּתֵצא	ֵאׁש	ִמִּלְפֵני	ה’	ַוֹּתאַכל	אֹוָתם	

ַוָּיֻמתּו	ִלְפֵני	ה’119.

אך	לאש	כוח	מבורך	שקשה	להתקיים	בלעדיו.	היא	מניעה	את	הבניין	והיצירה	בעולם,	
היא	גם	מטהרת	ומאירה.

הנביא	השתמש	בדימויי	אש	ואור	כדי	לתאר	את	התגלות	האל	והארת	שכינתו:	ּוָבָרא	
ה’	ַעל	ָּכל	ְמכֹון	ַהר	ִצּיֹון	ְוַעל	ִמְקָרֶאָה	ָעָנן	יֹוָמם	ְוָעָׁשן	ְוֹנַגּה	ֵאׁש	ֶלָהָבה	ָלְיָלה	ִּכי	ַעל	ָּכל	ָּכבֹוד	

ֻחָּפה.	ְוֻסָּכה	ִּתְהֶיה	ְלֵצל	יֹוָמם	ֵמֹחֶרב	ּוְלַמְחֶסה	ּוְלִמְסּתֹור	ִמֶּזֶרם	ּוִמָּמָטר	)ד’	ה-ו(.	

מעמד	 הבתרים120,	 בין	 בברית	 הדורות:	 במהלך	 האלוהית	 להופעה	 סמל	 היא	 האש	
ֶאת	 ַהִּמְזֵּבַח	 ַעל	 ַוֹּתאַכל	 ה’	 ִמִּלְפֵני	 ֵאׁש	 ַוֵּתֵצא	 הסנה121,	מתן	תורה122,	בחנוכת	המשכן:	
ָהֹעָלה	ְוֶאת	ַהֲחָלִבים	ַוַּיְרא	ָּכל	ָהָעם	ַוָּיֹרּנּו	ַוִּיְּפלּו	ַעל	ְּפֵניהם123.	דוד	נענה	באש	בגורן	אורנן	
ִמן	 ָבֵאׁש	 ַוַּיֲעֵנהּו	 ה’	 ֶאל	 ַוִּיְקָרא	 ּוְׁשָלִמים	 ֹעלֹות	 ַוַּיַעל	 ַלה’	 ִמְזֵּבַח	 ָּדִויד	 ָׁשם	 ַוִּיֶבן	 היבוסי:	

ַמִים	ַעל	ִמְזַּבח	ָהֹעָלה124. ַהּׁשָ

בתפילת	 שתיהן	 נקבעו	 כך	 זו.	 את	 זו	 מתקנות	 האש,	 של	 המנוגדות	 ההופעות	 שתי	

ְּבִמְׁשַמָּניו	ָרזֹון	ְוַתַחת	ֹבדֹו	ֵיַקד	ְיֹקד	ִּכיקֹוד	ֵאׁש.	ְוָהָיה	אֹור	ִיְׂשָרֵאל	ְלֵאׁש	ּוְקדֹוׁשֹו	ְלֶלָהָבה	ּוָבֲעָרה	ְוָאְכָלה	
ִׁשיתֹו	ִמירֹו	ְּביֹום	ֶאָחד	)י'	טז-יז(.	ה'	ָרָמה	ָיְדָך	ַּבל	ֶיֱחָזיּון	ֶיֱחזּו	ְוֵיֹבׁשּו	ִקְנַאת	ָעם	ַאף	ֵאׁש	ָצֶריָך	ֹתאְכֵלם	
)כ"ו	יא(.	ֵמִעם	ה'	ְצָבאֹות	ִּתָּפֵקד	ְּבַרַעם	ּוְבַרַעׁש	ְוקֹול	ָּגדֹול	סּוָפה	ּוְסָעָרה	ְוַלַהב	ֵאׁש	אֹוֵכָלה	)כ"ט	ו(.	ִהֵּנה	
ָאה	ְׂשָפָתיו	ָמְלאּו	ַזַעם	ּוְלׁשֹונֹו	ְּכֵאׁש	ֹאָכֶלת	)ל'	כז(.	ִּכְקֹדַח	ֵאׁש	 ֵׁשם	ה'	ָּבא	ִמֶּמְרָחק	ֹּבֵער	ַאּפֹו	ְוֹכֶבד	ַמּׂשָ

ֲהָמִסים	ַמִים	ִּתְבֶעה	ֵאׁש	ְלהֹוִדיַע	ִׁשְמָך	ְלָצֶריָך	ִמָּפֶניָך	ּגֹוִים	ִיְרָּגזּו	)ס"ד	א(.
117	בראשית	י"ט	כד.

118	שמות	י"ד	כ
ויקרא	י'	ב.	וכן	בשריפת	קרח	ועדתו,	במדבר	ט"ז	לה,	ושריפת	שלוחי	אחזיה	לאליהו,	מלכים-ב	א'	 	119

י-יב.	
120	בראשית	ט"ו	יז.

121	שמות	ג'	ב.
122	שמות	י"ט	יח.
ויקרא	ט'	כד. 	123

124	דברי-הימים-א	כ"א	כו.	כך	נרשמו	ההופעות	באש	בהושענות	ליום	הושענא	רבה:	ְלַמַען	ֵאיָתן	ַהִּנְזָרק	
ְּבַלַהב	ֵאׁש.	ְלַמַען	ֵּבן	ַהֶּנֱעַקד	ַעל	ֵעִצים	ָוֵאׁש.	ְלַמַען	ִּגּבֹור	ַהֶּנֱאַבק	ִעם	ַׂשר	ֵאׁש.	ְלַמַען	ְּדָגִלים	ָנִחיָת	ְּבאֹור	
ֶזֶבד	 ְלַמַען	 ֵאׁש.	 ְּבֶאְרֶאֵּלי	 ְּכֶסֶגן	 ָלְך	 ְוהּוא	 ְלַמַען	 ֵאׁש.	 ְּכַמְלֲאֵכי	 ְוִנְתַעָּלה	 ַלָּמרֹום	 ְלַמַען	הֹוֲעָלה	 ֵאׁש.	 ַוֲעַנן	
ִּדְּברֹות	ַהְּנתּונֹות	ֵמֵאׁש.	ְלַמַען	ִחּפּוי	ְיִריעֹות	ַוֲעַנן	ֵאׁש.	ְלַמַען	ֶטֶכס	ַהר	ָיַרְדָּת	ָעָליו	ָּבֵאׁש.	ְלַמַען	ְיִדידּות	ַּבִית	
ֵמי	ֵאׁש.	ְלַמַען	ָּכַמּה	ַעד	ָׁשְקָעה	ָהֵאׁש.	ְלַמַען	ָלַקח	ַמְחַּתת	ֵאׁש	ְוֵהִסיר	ֲחרֹון	ֵאׁש.	ְלַמַען	 ֲאֶׁשר	ָאַהְבָּת	ִמּׁשְ
ְמַקֵּנא	ִקְנָאה	ְגדֹוָלה	ָּבֵאׁש.	ְלַמַען	ָנף	ָידֹו	ְוָיְרדּו	ַאְבֵני	ֵאׁש.	ְלַמַען	ָׂשם	ְטֵלה	ָחָלב	ְּכִליל	ֵאׁש.	ְלַמַען	ָעַמד	ַּבּגֹוֶרן	
ְוִנְתַרָּצה	ָבֵאׁש.	ְלַמַען	ִּפֵּלל	ָּבֲעָזָרה	ְוָיְרָדה	ָהֵאׁש.	ְלַמַען	ִציר	ָעָלה	ְוִנְתַעָּלה	ְּבֶרֶכב	ְוסּוֵסי	ֵאׁש.	ְלַמַען	ְקדֹוִׁשים	

רּוָפה	ָבֵאׁש.	הֹוַׁשע	ָנא. ֻמְׁשָלִכים	ָּבֵאׁש.	ְלַמַען	ִרּבֹוא	ִרְבָבן	ָחז	ְוַנֲהֵרי	ֵאׁש.	ְלַמַען	ִׁשְממֹות	ִעיְרָך	ַהּׂשְ

הנחמה:	ִּכי	ַאָּתה	ה’	ָּבֵאׁש	ִהַּצָּתּה.	ּוָבֵאׁש	ַאָּתה	ָעִתיד	ִלְבנֹוָתּה.	ָּכָאמּור	ַוֲאִני	ֶאְהֶיה	ָּלּה	ְנֻאם	
ה’	חֹוַמת	ֵאׁש	ָסִביב	ּוְלָכבֹוד	ֶאְהֶיה	ְּבתֹוָכּה125.

האש	 וגם	 ְוָטֵהר126.	 ַּבַּמִים	 ְוָרַחץ	 טהרה,	 של	 סמל	 גם	 כן	 ועל	 החיים	 יסוד	 הם	 המים	
מטהרת.	הופעת	קודשא	בריך	הוא	ושכינתיה	באש	שאינה	מקבלת	טומאה:	“הלא	כה	
דברי	כאש	נאם	ה’,	מה	אש	אינו	מקבל	טומאה	הכי	איהו	לא	מקבל	טומאה”127.	גם	דברי	
תורה	אינם	מקבלים	טומאה,	שנאמר:	“הלא	כה	דברי	כאש	נאם	ה’,	מה	אש	אינו	מקבל	
טומאה,	אף	דברי	תורה	אינן	מקבלין	טומאה”128.	האש	היא	חלק	מן	הגילוי	האלוהי,	היא	

כביכול	צורפת	אותו	ומטהרתו:	

“אמר	ליה	ההוא	מינא	לרבי	אבהו:	אלהיכם	כהן	הוא...	כי	קבריה	למשה	-	במאי	
טביל?	וכי	תימא	במיא	והכתיב:	מי	מדד	בשעלו	מים	)מ’(.	-	אמר	ליה:	בנורא	
טביל,	דכתיב:	כי	הנה	ה’	באש	יבוא.	-	ומי	סלקא	טבילותא	בנורא?	-	אמר	ליה:	

אדרבה,	עיקר	טבילותא	בנורא	הוא”129.

שורש	 ובמים.	 באש	 מתגלה	 וליצירה,	 לכילוי	 ולמוות,	 לחיים	 האחד	 האלוהי	 השורש	
האמונה	הוא	גם	שורש	המרי130.

ְוָהָיה	ִמֵּדי	ֹחֶדׁש	ְּבָחְדׁשֹו	.	9

עְֹמִדים  ה  עֹׂשֶ ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ה  ַהֲחָדׁשָ ְוָהָאֶרץ  ים  ַהֳחָדׁשִ ַמִים  ָ ַהּשׁ ר  ַכֲאׁשֶ י  ּכִ )כב( 

י  ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ י חֶֹדׁש ּבְ ְמֶכם: )כג( ְוָהָיה ִמּדֵ ן ַיֲעמֹד ַזְרֲעֶכם ְוׁשִ ְלָפַני ְנֻאם ְיהָֹוה ּכֵ

ְוָראּו  ְוָיְצאּו  ֲחוֹת ְלָפַני ָאַמר ְיהָֹוה: )כד(  ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּבָ ּתֹו ָיבֹוא ָכל  ּבַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ

ְוָהיּו  ה  ם לֹא ִתְכּבֶ ָ ְוִאּשׁ ם לֹא ָתמּות  י תֹוַלְעּתָ ּכִ י  ּבִ ִעים  ַהּפֹׁשְ ים  ָהֲאָנׁשִ ִפְגֵרי  ּבְ

ר: ׂשָ ֵדָראֹון ְלָכל ּבָ

כב-כד	עמידת	נצח	לישראל,	כולם	יעבדו	את	ה’	ויחזו	בעונש	הפושעים	בו.

הספר	נפתח	בתוכחה	על	חילול	קדושתם	של	החודש	והשבת:	ֹחֶדׁש	ְוַׁשָּבת	ְקֹרא	ִמְקָרא	

125		תפילת	מנחה	לט'	באב.
ויקרא	י"ד	ח,	ט"ו	יג.	המוות	הוא	שורש	הטומאה	)ספר	הכוזרי	ב'	ס'(:	אמר	החבר:	"המות	הוא	ההפסד	 	126
הכללי	לגוף,	והאבר	המצרע	דומה	למת,	וכן	הזרע	הנפסד,	כי	יש	בו	רוח	חיים	טבעי	ובו	ההכנה	להיות	
ורוח	 החיות	 לתכונת	 נגוד	 כן	 אם	 הוא	 זה	 זרע	 של	 הפסדו	 האדם.	 יתהוה	 ממנה	 דם	 ממנה	 לטפת	

החיים".	"ואתם	הדבקים	בה'	אלקיכם	-	חיים	כלכם	היום".
127	תיקוני	זהר	צ"ח	ב.

128	ברכות	כ"ב	א.
129	סנהדרין	ל"ט	א.

130	ספר	הכוזרי	מאמר	א'	עח.	ה'	ֵמִמית	ּוְמַחֶּיה	מֹוִריד	ְׁשאֹול	ַוָּיַעל	)שמואל-א	ב'	ו(.



402403

	פרק	ס"ו ח.	אחרית	דבר

ֹלא	אּוַכל	ָאֶון	ַוֲעָצָרה	)א’	יג(.	ונחתם	בבשורה,	שהחודש	והשבת	ייעשו	לימים	של	חיבור	
ודבקות	בשכינה:	ְוָהָיה	ִמֵּדי	ֹחֶדׁש	ְּבָחְדׁשֹו	ּוִמֵּדי	ַׁשָּבת	ְּבַׁשַּבּתֹו	ָיבֹוא	ָכל	ָּבָׂשר	ְלִהְׁשַּתֲחֹות	

ְלָפַני	ָאַמר	ה’	)כג(.	

ָחְדָׁשּה	 ַחָּגּה	 ְמׂשֹוָׂשּה	 ָּכל	 ְוִהְׁשַּבִּתי	 קדושה:	 כימי	 יחד	 במקרא	 נזכרו	 והשבת	 החדש	
ַמּדּוַע	 ַוֹּיאֶמר	 בו:	 ודבקות	 נוצלו	להליכה	אל	הנביא	 ימים	אלה	 ְוֹכל	מֹוֲעָדּה131.	 ְוַׁשַּבָּתּה	
ַאְּת	ֹהֶלֶכת	ֵאָליו	ַהּיֹום,	ֹלא	ֹחֶדׁש	ְוֹלא	ַׁשָּבת132.	יחזקאל	מתאר	בנבואת	העתיד	שלו,	את	
פתיחת	השער	הפנימי	שבמקדש,	והשתחווית	הנשיא,	בימי	החודש	והשבת:	ֹּכה	ָאַמר	
ָּבת	 ֲאֹדָני	ה’,	ַׁשַער	ֶהָחֵצר	ַהְּפִניִמית	ַהֹּפֶנה	ָקִדים	ִיְהֶיה	ָסגּור	ֵׁשֶׁשת	ְיֵמי	ַהַּמֲעֶׂשה,	ּוְביֹום	ַהּׁשַ

ִיָּפֵתַח	ּוְביֹום	ַהֹחֶדׁש	ִיָּפֵתַח133.	

השבת	נתונה	מימי	בראשית,	היא	‘קביעא	וקיימא’134.	היא	מבטאת	את	יסוד	הקדושה	
קידוש	החודש	 הוא	שורש	החידוש.	 ובזמן.	החודש	כשמו,	 והקבוע	במציאות	 המוצק	
הוא	המצווה	הראשונה	בתורה:	“ַהֹחֶדׁש	ַהֶּזה	ָלֶכם	ֹראׁש	ֳחָדִׁשים”135,	הוא	הבסיס	לקביעת	
הלוח	העברי.	ישראל	מונים	ללבנה,	המתחדשת	ונולדת	כל	שלושים	יום,	ולא	לחמה	

הסובבת	במסלולה,	וחוזרת	עליו	שוב	ושוב	ללא	שינוי.	

ללא	 לגורלו	 נתון	 והוא	 רגליה	 תחת	 אותו	 דורסת	 המציאות	 הזמן’,	 ‘עבד	 הוא	 האדם	
התר.	כאשר	התורה	מסרה	בידי	האדם	את	קידוש	החודש,	שחררה	אותו	מאזיקי	הזמן,	

השליטה	אותו	עליו	ואפשרה	לו	לנהל	אותו.

יותר	לגבי	עם	ישראל	כולו.	מלכות	בית	דוד	 אין	זה	רק	לגבי	האדם	הפרטי	אלא	עוד	
כיום	 לראשונה	 מופיע	 החודש	 ראש	 והתחדשותה.	 בצניעותה136	 ללבנה,	 נמשלה	
ידי	זבח	שלמים	וסעודה	מיוחדת,	אצל	דוד	 מועד	מקודש	לאדם,	שמציינים	אותו	על	
ומשפחתו:	“ִּכי	ֶזַבח	ִמְׁשָּפָחה	ָלנּו	ָּבִעיר”137.	הקוד	שנקבע	לעדות	החודש	ולברכת	הלבנה	

131	הושע	ב'	יג.
132	מלכים-ב	ד'	כג.
133	יחזקאל	מ"ו	יט.
134	פסחים	קי"ז	ב.

135	שמות	י"ב	ב.
	בדומה	לאמור	בספירות	הקבליות:	"מלכות	לית	לה	מגרמא	כלום"	)עץ	חיים	מ"ב	י"ג(. 	136

137	שמואל-א	כ'	כט.	רד"ק	שמואל-א	כ'	יט:	"ביום	המעשה.	נראה	שהיה	מנהגם	שלא	לעשות	מלאכה	
פנויים	 רבים	 היו	 חדש	 ראש	 קרבן	 מפני	 כי	 ואפשר	 היום.	 הנשים	 מנהג	 שהוא	 כמו	 חדש,	 בראש	

ממלאכתם	ובאים	להשתחות	לפני	ה'	וכן	נראה	בנבואת	יחזקאל	לעתיד".	

ובטור,	אורח	חיים,	תי"ט:	"ומצוה	להרבות	בסעודת	ר"ח	דגרסינן	במגילה,	באלו	אמרו	מקדימין	וכו',	 	
אבל	בסעודת	פורים	וסעודת	ר"ח,	אלמא	דמצוה	הוא,	דחשיב	ליה	בהדי	סעודת	פורים.	ואתקש	נמי	
זבח	 כי	 דוד,	 גבי	 וכתיב	 חדשיכם	 ובראשי	 ובמועדיכם	 שמחתכם	 וביום	 י'(	 )במדבר	 דכתיב	 למועד	

משפחה	לנו	ור"ח	היה	דכתיב	ויהי	ממחרת	החדש.

שם	משמואל	תזריע	תר"ע:	ר"ח	הוא	יו"ט	של	דוד	המלך	ע"ה,	ע"כ	הוא	המאחד	אותם	ונעשו	כולם	 	
כאיש	אחד.	ולכן	כתיב	במתן	תורה	ביום	הזה	באו	מדבר	סיני,	שבר"ח	באו,	ויחן	שם	ישראל	נגד	ההר	

הוא	“דוד	מלך	ישראל	חי	וקיים138”!	

ועתיד	 ללבנה	 נמשל	 שמלכותו	 וקיים,	 חי	 ישראל	 מלך	 דוד	 לומר:	 ונוהגין	
להתחדש	כמותה.	וכנסת	ישראל	תחזור	להתדבק	בבעלה	שהוא	הקב”ה,	דוגמת	
שמחות	 עושין	 ולכך	 ה’.	 ומגן	 שמש	 שנאמר:	 החמה.	 עם	 המתחדשת	 הלבנה	

ורקודין	בקידוש	החדש139	דוגמת	שמחת	נשואין140.	

דוד	יודע	לקום	מעפר,	הוא	גדול	בעלי	התשובה	באופן	אישי,	וכן	באופן	לאומי,	בכנפי	
הגאולה	תשוב	מלכות	בית	דוד	למכונה	כקדם,	בתיקון	מערכת	החיים	הלאומיים141.

מתחברים	כאן	שני	הקצוות,	החודש	והשבת	מצטרפים	יחד.	שני	הממדים	הללו,	הקבוע	
מלמעלה	והמתחדש	על	ידי	האדם,	מתחברים	לפני	ה’,	ובכוח	הארה	עליונה	כפולה	זו,	

כאיש	אחד	ובלב	אחד,	והוא	לומר	דבאמצעות	ר"ח	זכו	לזה.	ולכן	סעודת	ר"ח	לא	מצינו	רק	במלך	
שהוא	לב	העם	המאחד	את	העם.	

138	אמר	ליה	רבי	לרבי	חייא,	זיל	לעין	טב	וקדשיה	לירחא,	ושלח	לי	סימנא:	דוד	מלך	ישראל	חי	וקים	
)ראש	השנה	כ"ה	א(.

	הכוונה	ל'קידוש	הלבנה'	שלנו.	ח"נ	ביאליק	מתאר	את	ריקוד	ברכת	הלבנה:	ְוִהֵּנה	ֵהם	עֹוְמִדים	ַּבּׂשֶדה	 	139
ּוְמַקְּדִׁשים	ֶאת-ַהְּלָבָנה	ִלְפֵני	ְמֹלאָתּה.	ַוְיִהי	ּבְפנֹוָתם	ְלַשֵּׁלש	ָׁשלֹום	ִאיׁש	ֶאל	ָאִחיו,	ַּכִּמְׁשָּפט,	ַוִּיְראּו	ְוִהֵּנה	
ָהֲעצּומֹות	 ֵעיָניו	 ִעָּמֶהם,	 ּוְמַקֵּדש	 עֹוֵמד	 ָּבא,	 ּוֵמַאִין	 הּוא	 ִמי	 נֹוַדע	 ֹלא	 ֶּפִלאי,	 ָיִׁשיׁש	 ְׁשִליִׁשי,	 ֶאָחד	 עֹוד	
ַלָּשַׁמִים	ּוְזָקנֹו	ִנָּגר	ַּכֶּכֶסף	ַעל	ִלּבֹו	ַּוְמְפֵּתַח	ָזָהב	ְמֻׁשְלָׁשל	לֹו	ִמָּמְתָניו	ּוְלָמָּטה.		ַוִּיְתְמהּו	ְמֹאד	ַהַּבחּוִרים,	
ִנְּצָתה	 ִּכי	ְלַמְרֵאה	ַהָּיִׁשיׁש	ַחם	ְלָבָבם	ִּפְתֹאם	ּוְתִפָלָתם	 ַוְיִהי	ְלֶהֶפך,	 ְואּוָלם	ֶאת-ְּתִפָלָתם	ֹלא	ִהְפִסיקּו,	
ַוְּתַרֵּנָּנה	ָּכל-ַעְצמֹוָתם,	ּוְבַאֲחִריָתּה	ִהְתַלְּקָחה	ַהְּתִפָּלה	ַוְּתִהי	 ְּבִפיֶהם	ְּכַלִּפיד	ֵאׁש,	ַוִּיְרְקדּו	ְכֶנֶגד	ַהְּלָבָנה,	

ֶדה:	ָּדִוד	ֶמֶלך	ִיְׂשָרֵאל	ַחי	ְוַקָּים!							 ְלֶלָהָבה,	ַוִּיְׁשֲאגּו	ְׁשָלְׁשָּתם	ָּכֲאָריֹות	ַּבּׂשָ

עֹוד	ֵהם	ׁשֹוֲאִגים	ְוׁשֹוִנים	ּוְמַׁשְּלִׁשים,	ְוִהֵּנה	ְרֵאה	ֶזה	ֶּפֶלא:	ִמּׁשָאָגה	ִלְׁשָאָגה	ָהְלָכה	ַהְּלָבָנה	ַהְּפגּוָמה	ָהֹלְך	 	
ְוִהְתַמֵּלא,	ָהֹלְך	ְוִהַּטֵהר,	ַעד	ֲאֶׁשר	ָמְלָאה	ַוִּתְטַהר	ֻּכָּלּה	ְלֵעיֵניֶהם,	ֹלא	ִנְׁשַאר	ָּבּה	ֶשֶׁמץ	ֶּכֶתם	ּוְפָגם;	ַוַּתֲעֹמד	
ַהְּלָבָנה	ְטהֹוָרה	ּוְתִמיָמה	ְבֵלב	ַהּׁשַמִים	ְואֹוָרּה	ָחָזק	ְוַצח	ְּכֹזַהר	ַהַחָּמה	ִבְגבּוָרָתה,	ַוָּתֶאר	ֶאת-ָּכל-ַהּׂשֶדה	
ִמָּסִביב	ִמן	ַהָּקֶצה	ְוַעד	ַהָּקֶצה.		)'המלך	דוד	במערה',	עיבוד	לאגדה	עממית,	בספרו	'ויהי	היום'(.	אגדה	
זו	)שהיא	משל	עלינו(	מספרת	על	שני	בחורים	שבקשו	להביא	את	הגאולה,	ויצאו	אל	מערת	דוד	
להעירו.	את	הדרך	עברו	במסירות	נפש	באש	ובמים,	והגיעו	אל	המערה,	אך	ברגע	המתאים	שכחו	

את	דוד	ונשבו	בקסם	תפארת	הכתר,	כך	החמיצו	את	השעה	והושלכו	החוצה.	

כמותה,	 להתחדש	 שעתידים	 לישראל	 וניתן	 שהאפיל	 אחר	 הירח,	 אור	 בהתחדשות	 ר"ח	 "קדושת	 	
כשיוקבע	בלב	גם	דרגא	דדוד	המלך	ע"ה	בנפשות	כל	ישראל.	וזהו	לעתיד,	שיבקשו	את	דוד	מלכם,	
רצה	לומר	התגלות	אורו	בלב	כולם.	ואז	והיה	מדי	חדש	וגו'	שיהיה	קדושת	החודש	כקדושת	השבת,	
שבעלי	 מקום	 ב(	 ל"ד	 )ברכות	 כי	 לה	 קודמת	 עוד	 והיא	 וקיימא	 דקביעא	 הקדושה	 התחלת	 שהוא	

תשובה	עומדין	צדיקים	גמורים	אינם	עומדים"	)רסיסי	לילה	מ"ז	וראה	שם	אות	ח'(
	שו"ע	אורח	חיים	תכ"ו	ב.	 	140

כמותה,	 להתחדש	 שעתידים	 לישראל	 וניתן	 שהאפיל	 אחר	 הירח,	 אור	 בהתחדשות	 ר"ח	 141	"קדושת	
כשיוקבע	בלב	גם	דרגא	דדוד	המלך	ע"ה	בנפשות	כל	ישראל.	וזהו	לעתיד,	שיבקשו	את	דוד	מלכם,	
רצה	לומר	התגלות	אורו	בלב	כולם.	ואז	והיה	מדי	חדש	וגו'	שיהיה	קדושת	החודש	כקדושת	השבת,	
שבעלי	 מקום	 ב(	 ל"ד	 )ברכות	 כי	 לה	 קודמת	 עוד	 והיא	 וקיימא	 דקביעא	 הקדושה	 התחלת	 שהוא	

תשובה	עומדין	צדיקים	גמורים	אינם	עומדים"	)רסיסי	לילה	מ"ז	וראה	שם	אות	ח'(	.	



404405

	פרק	ס"ו ח.	אחרית	דבר

מעצב	עם	ישראל	את	חייו.

10	 חותמין	בדברי	נחמה.
ההשוואה	בין	הצדיקים	ובין	הרשעים,	חורזת	את	הפרק	וחוזרת	שוב	בסיום	הנבואה:	
הצדיקים	הבאים	להשתחוות	במקדש,	יצאו	ממנו	החוצה	ושם	יראו	במפלת	הרשעים,	
שתהפך	סמל	לדראון	עולם.	ההשוואה	מהותית	ומחדדת	את	ההבדלים	ביניהם142.	אין	
תפיסה	 זו	 בעולם,	 האלוהי	 הדין	 קיום	 אלא	 הצדיקים,	 כלפי	 חסד	 של	 מחווה	 רק	 כאן	
מאוזנת	בה	שתי	כפות	מאזני	הצדק	נשקלות	זו	לעומת	זו,	זו	למעלה	וזו	למטה.	והיא	
ַלֶּמֶלְך	הּוָכן	 ִּכי	ָערּוְך	ֵמֶאְתמּול	ָּתְפֶּתה	ַּגם	ִהיא	 חוזרת	ומסכמת	מה	שתואר	כבר	לעיל:	

ֶהְעִמיק	ִהְרִחב	ְמֻדָרָתּה	ֵאׁש	ְוֵעִצים	ַהְרֵּבה	ִנְׁשַמת	ה’	ְּכַנַחל	ָּגְפִרית	ֹּבֲעָרה	ָּבּה	)ל’	לג(.

הכתוב	מקצר	ומשאיר	כמה	שאלות	פתוחות,	מי	הם	הרשעים	הללו?	האם	הרשעים	
או	שמדובר	 ישראל	 רשעי	 הם	 והעכבר,	האם	 אוכלי	השקץ	 שהוזכרו	בתחילת	הפרק	

בגוג	ומגוג	אומות	הרשעה?	האם	התופת	המתוארת	כאן	היא	עונש	זמני	או	נצחי?

חכמים	נטו	לראות	את	העונש	כזמני,	‘משפט	הרשעים	בגהינם	שנים	עשר	חודש’.	אבל	
הפסוק	שלנו	מתאר	את	הדיוטא	התחתונה	אליה	יורדים	גדולי	הרשעים	ונענשים	עונש	

נצחי	ומופתי,	האש	יוקדת,	התולעת	אוכלת,	והגוף	אינו	כלה:

רבי	יוסי	אומר:	אור	שברא	הקדוש	ברוך	הוא	בשני	בשבת	אין	לו	כבייה	לעולם.	
שנאמר:	ויצאו	וראו	בפגרי	האנשים	הפשעים	בי	כי	תולעתם	לא	תמות	ואשם	
לא	תכבה.	ואמר	רבי	בנאה	בריה	דרבי	עולא:	מפני	מה	לא	נאמר	כי	טוב	בשני	
בשבת?	מפני	שנברא	בו	אור	של	גיהנם.	ואמר	רבי	אלעזר:	אף	על	פי	שלא	נאמר	
בו	כי	טוב,	חזר	וכללו	בששי,	שנאמר:	וירא	אלהים	את	כל	אשר	עשה	והנה	טוב	

מאד143.

142		קהלת	רבה	ז'	כ"ב	ופסיקתא	רבתי	הוספה	א'	פרשה	ד':	"גם	את	זה	לעומת	זה,	זה	גיהנם	וגן	עדן.	כמה	
ביניהם?	טפח.	ר'	יוחנן	אמר:	כותל.	ורבנן	אמרי:	שתיהן	שוות,	כדי	שיהיו	מציצות	)נ"א	מצילות(	זו	
מזו".	תנחומא	צו	י"ד:	"אש	תמיד	תוקד	על	המזבח	לא	תכבה,	ואומר:	ויצאו	וראו	בפגרי	האנשים	
הפושעים	בי	כי	תולעתם	לא	תמות	ואשם	לא	תכבה	וגו',	אלו	הכופרים	במקום,	והאש	המוקד	על	

המזבח	תמיד	הוא	מכפר	על	עונותיהם	של	ישראל".
	פושעי	ישראל	בגופן	ופושעי	אומות	העולם	בגופן	יורדין	לגיהנם	ונידונין	בה	שנים	עשר	חדש.	לאחר	 	143
שנים	עשר	חדש	גופן	כלה	ונשמתן	נשרפת	ורוח	מפזרתן	תחת	כפות	רגלי	צדיקים.	שנאמר:	ועסותם	
בתורה	 שכפרו	 והאפיקורסים	 והמסורות	 המינין	 אבל	 רגליכם.	 כפות	 תחת	 אפר	 יהיו	 כי	 רשעים	
ושכפרו	בתחיית	המתים	ושפירשו	מדרכי	צבור	ושנתנו	חיתיתם	בארץ	חיים	ושחטאו	והחטיאו	את	
וראו	 ויצאו	 שנאמר:	 דורות.	 לדורי	 בה	 ונידונין	 לגיהנם	 יורדין	 וחביריו,	 נבט	 בן	 ירבעם	 כגון	 הרבים	

בפגרי	האנשים	הפושעים	בי	וגו',	גיהנם	כלה	והן	אינן	כלין	)ראש	השנה	י"ז	א(.	

ְימּותּון	 ָלא	 ִנְׁשַמְתהֹון	 ֲאֵרי	 ְבֵמיְמִרי	 ִדְמָרדּו	 ַחָיַבָיא	 ַגְבַרָיא	 ְּבִפְגֵרי	 ְוֶיְחזּון	 ְוִיְפקּון	 יונתן:	 תרגום	 וראה	 	
ְוֶאְׁשְּתהֹון	ָלא	ִתְטֵפי	ִויהֹון	ִמְתָדִנין	ַרִׁשיַעָיא	ְּבֵגיִהָנם	ַעד	ְדֵייְמרּון	ֲעֵליהֹון	ַצִדיַקָיא	ִמיַסת	ֲחֵזיָנא.

אך	גם	לרשעי	ישראל	אלה,	יש	איזו	נקודת	קודש	נסתרת	שמעניקה	להם	חיות	וחיבור	
אל	הצדיקים144.

חתימת	הספר	בעונש	הרשעים	משאירה	טעם	רע,	המילה	האחרונה	היא	ירידה	מאיגרא	
רמא	לבירא	עמיקתא	של	נקמה	קשה	ומבאישה.	המסורה	לא	רצתה	בזה	והיא	מורה	

לחזור	שנית	על	הפסוק	הקודם	העוסק	בשכר	הצדיקים,	כדי	לסיים	בדבר	טוב.	

כבר	העידו	חכמים	על	עיקרון	זה:	

שכן	מצינו	בנביאים	הראשונים	שהיו	חותמין	את	דבריהן	בדברי	שבח	ובדברי	
נחמות	וכו’145.	

חשיבות	החתימה,	כי	מה	שהוא	בסוף	המעשה	במחשבה	הוא	תחילה,	הוא	התכלית.

הנביאים	בחתמם	דבריהם	המה	לנו	למופת,	שהציבו	המרכז	והתכלית	של	כל	
התוכחות	והנבואות	בסוף,	דהיינו	דברי	שבח	ותנחומים,	כי	אחרית	הטוב	היוצאת	
מתוכחת	מוסר	היא	המרכז,	שעל	זה	שמו	מבטם	כל	מאשרי	העם	ברוח	ד’	אשר	

וזוהר	ח"א	ק"ז	א:	הרשעים	של	אומות	העולם	נדונים	תמיד	באש	ובמים,	ושוב	אינם	עולים,	שנאמר	 	
...אמר	רבי	יעקב,	הרשעים	שקלקלו	ברית	מילה	שבהם,	וחללו	שבת	בפרהסיא,	 ואשם	לא	תכבה	
לגיהנם	 יורדים	 להם,	 וכדומה	 המתים	 בתחיית	 ושכפרו	 בתורה,	 ושכפרו	 המועדות,	 את	 וחללו	
ועליהם	 ויקומו	לתחיית	המתים,	 ליום	הדין,	 יקומו	 ושוב	אינם	עולים,	אבל	 ונדונים	שם,	 שלמטה,	

נאמר	)ס"ו	כד(	והיו	דראון	לכל	בשר,	מאי	דראון,	די	ראון,	שהכל	יאמרו	די	בראייתם.	
	כסף	משנה	הלכות	תשובה	ג'	ה':	וזכות	הוא	להם	שהם	תחת	רגלי	הצדיקים	דעל	כל	פנים	הצדיקים	 	144

יבקשו	עליהם	רחמים.	

ליקוטי	אמרים	טז:	אין	להם	חלק	לעולם	הבא,	אבל	מכל	מקום	גם	הם	יש	להם	חיבור	לקדושה	על	 	
דרך	שאמרו	)ראש	השנה	י"ז	א(	דרוח	מפזרת	אפרן	תחת	כפות	רגלי	הצדיקים,	וכן	יש	הרבה	מדריגות	
שנקרא	אין	לו	חלק	אבל	מכל	מקום	קיום	יש	לו	ואינו	נכלה	לגמרי	כנפשות	אומות	העולם.	רק	קיום	
ידי	דיבוקו	בשורשו	באלקים	חיים	הקיים	לעד.	רק	שחלק	מיוחד	אין	לו.	מלבד	מה	דדורשי	 לעד	על	
רשומות	אמרו	כולם	יש	להם	חלק	לעולם	הבא	)סנהדרין	ק"ד	ב(	הגם	דהם	אמרו	על	אותן	הנפשות	
הפרטים	שנמנו	במשנה	מן	הפרט	ילמוד	על	הכלל	כולו,	וכמו	שנתבאר	במקום	אחר	כי	אלו	שבע	פרטים	

של	אנשים	רשומים	שנמנו	הם	נגד	שבע	עניני	קלקולים	שאפשר	ליאבד	חלק	עולם	הבא	על	ידן.

ניצוץ	 בו	 יהי'	 -	ושבת	הגדול	תרע"ה:	אי	אפשר	שיהי'	דבר	בעולם	שלא	 צו	 שם	משמואל	פרשת	 	
והוא	מצות	תרומת	הדשן	שאפר	עם	 נדח,	 ידח	ממנו	 קדוש	המחיה	אותו,	חשב	מחשבות	לבלתי	
כל	ענינו	שהוא	בלי	חיות	ובא	מצד	ההשחתה	כנ"ל	נמצא	בו	עוד	ניצוץ	טוב	והיינו	שנמשל	בו	ענין	
הכנעה	כמ"ש	ואנכי	עפר	ואפר,	היפוך	מדתה	של	המלכות	הרביעית	האומרת	אני	ואפסי	עוד.	והיינו	
כשיתבונן	האדם	שהוא	נשחת	לגמרי	כאפר	בלי	חיות	ואין	לו	שום	מציאות	בפ"ע,	והוא	מבטל	עצמו	
שבתרומת	 הרמז	 בא	 ולזה	 חדשים,	 חיים	 שישיג	 אפשר	 ישראל	 כלל	 באמצעות	 אז	 ישראל,	 לכלל	
הדשן	שלוקח	קומץ	דשן	במחתה	ושמו	אצל	המזבח,	כי	מזבח	הוא	כנס"י	ונבלע	בצדו	הרמז	שיהי'	
כ"כ	בתכלית	הביטול	עד	שישוב	כמו	בלוע,	וזה	תיקונו	והוא	כעין	מ"ש	הרמ"ע	בהא	דאמרו	ז"ל	)ר"ה	

י"ז(	נשמתן	נשרפת	ונעשו	אפר	תחת	רגלי	הצדיקים.
	ירושלמי	ברכות	ה'	א'. 	145
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	פרק	ס"ו ח.	אחרית	דבר

עליהם146.

אלא	שארבעה	ספרי	‘יתק”ק’	)ישעיהו,	תרי	עשר,	קהלת	וקינות	איכה(	מסיימים	ברע,	
וירמיהו	 ישעיהו	 לכך	 לא	חששו	 ומדוע	 כן.	 על	הפסוק	שלפני	 לחזור	 מורה	 והמסורה	

עצמם?

והכתיב:	והיו	דראון	לכל	בשר?	-	בגויים	היא	עסיקינן147.	

חכמים	לא	ראו	פה	פורענות	כלל148.	

נובעת	מראייה	רחבה	ומאוזנת	של	כלל	 והזכרתו	 עונש	הרשעים	הוא	חלק	מן	הטוב,	
מסתפקים	 איננו	 הקוראים	 אנו	 הרע.	 עם	 נחרצת	 התמודדות	 המחייבת	 המציאות,	
בתוכן	הטוב,	אנו	רוצים	שהכל	יהיה	טוב,	גם	נראות	חיצונית	טובה,	ולכן	חותמים	בשכר	

הצדיקים.	

	עין	אי"ה,	ברכות	ה'	יא. 	146
	ירושלמי	ברכות	ה'	א'.	וביחס	לאיכה:	והכתיב	כי	מאוס	מאסתנו?	השיבינו	תחת	כי	מאוס	מאסתנו,	 	147
כלומר,	זה	תחת	זה	'השיבנו'	בא	תחת	מה	שמאסנו,	וקושי	הגלות	הוא	שמביא	את	הגאולה.	הרי	זה	

סיום	בדברי	נחמה.	
	דרשות	ר"י	אבן	שועיב	פרשת	ואתחנן:	מה	שסיים	]ישעיה[	סוף	ספרו	בפסוק	והיו	דראון	לכל	בשר,	 	148
ובישר	אותנו	שנרא'	 ית',	 הוא	נחמה	גדולה	]לנו[	כי	מדבר	באומות	העולם	שהם	הפושעים	בשם	
וכן	מה	שסיים	מלאכי	פן	אבוא	והכיתי	את	 בפגריהם,	כי	תולעתם	לא	תמות,	והיא	נחמה	גדולה.	
הארץ	חרם,	היא	נחמה	שמדבר	באומות,	וכן	כי	אם	מאוס	מאסתנו	קצפת	עלינו	עד	מאד,	כי	הוא	
יי'	אליך	ונשובה	חדש	ימינו	כקדם.	אף	על	פי	שמאסתנו	וקצפת	עלינו	עד	 נקשר	למעלה	השיבנו	
מאד.	וכן	אני	אמרתי	ה'	חנני	רפאה	נפשי	כי	חטאתי	לך,	אף	על	פי	שחטאתי	]לך[,	וכן	ילך	נא	ה'	
בקרבנו	כי	עם	קשי	עורף	הוא.	ומה	שנהגו	לחזור	הפסוקים	שלמעלה	והסימן	יתק"ק	ישעיה	תרי	
עשר	קינות	קהלת,	הוא	בשביל	העם	שאינן	יודעים	כלום	פי'	הפסוקי',	אבל	על	האמת	כולם	סיימו	
בנחמה,	וכן	רבי'	הקדוש	עשה	נחמ'	בזו	המשנ'	שהתחלנו,	וסיים	סוף	זו	המסכת	בנחמה	על	הנחמות	
העתידות	ועל	הנחמות	שהיו	נוהגים	גם	כן	הדורות	שעברו	והיו	עושין	שמחה.	שיטה	מקובצת	ברכות	
ל"א	א:	ואפילו	סיומין	של	יתק"ק	סימן	שבח	ונחמה	הן	לישראל.	היאך?	ישעיה	סיים	במפלתן	של	
רשעים	ותנחומי	צדיקים	שיבואו	צדיקים	להשתחוות	לפני	ה'	ויצאו	וראו	בפגרי	האנשים	הפושעים.	
תרי	עשר	נמי	שסיים:	פן	אבא	והכיתי	את	הארץ	חרם,	אדלעיל	קאי	דכתיב:	הנה	אנכי	שולח	לכם	את	
אליה	והשיב	לב	אבות	על	בנים,	כדי	שלא	אבא	להכות	את	הארץ	חרם,	ותנחומין	הן.	קהלת	שסיים:	
אם	טוב	ואם	רע,	קאי	אאת	האלהים	ירא	ואת	מצותיו	שמור,	כי	כל	מה	שעושה	האדם	גלוי	לפניו,	
ושבח	הוא.	קינות	]מגילת	איכה[	שסיימו:	כי	אם	מאוס	מאסתנו,	אהשיבנו	קאי.	כלומר,	השיבנו	

אליך	כי	רב	קצפת	עלינו	ונחמה	הוא.	






