שולחן עורך
עם פרוס חג השבועות נעמיק במהותו ועניינו של היום הקדוש הזה .כל
מטרתה של היציאה ממצרים היתה כמובן להגיע ל"תעבדון את האלקים
על ההר הזה" ,והא בלא הא לא סגי.
מעגל השנה מביא אותנו בכל שנה מחדש לרגע הזה .בכל שנה ושנה אנו
מקבלים שוב את התורה ,משום שבמשך השנה החולפת האדם השתנה,
והמצב הרוחני בו הוא נמצא מצריך אותו שוב לקבל את התורה  -כפי
שהוא נמצא עתה ,במדרגתו הנוכחית.
משל לאדם שצופה באותו סרט בתקופות שונות בחייו ,ובכל פעם הוא
מתחבר אליו אחרת ורואה בו משמעויות אחרות ,בהתאם למטען החיים
שצבר עד עכשיו .כך גם לגבי התורה ,אין דומה עולמו הפנימי של אדם
בשנה זו ,לעולמו הפנימי בשנה הקודמת.
על כך אנו אומרים "ותן חלקנו בתורתך" – כאשר האדם מקבל את
התורה בכל שנה ,ניתן לו חלק בתורה ,להעמיק בה ולחדש.
חג השבועות נמשל ליום הנישואין של ישראל והתורה .ואם כן ,כמו
שקורה ביום הנישואין השנתי בין איש לאשתו ,כך גם בחג השבועות יש
התעוררות של חוויית ייסוד הקשר בין ישראל לתורה ,ויכולת לעבור
מחדש את חוויית ההתקשרות.
כל דורות התנאים והאמוראים ,ראשונים ואחרונים ,הורישו לעם ישראל
את חלקם בתורה .כל אחד נפגש עם התורה מתוך עולמו הפנימי
המיוחד ,וצורת המפגש שלו היא חד-פעמית ומיוחדת לו לבדו .בדרך זו
יוצא אל הפועל קישורה הייחודי של נשמתו בתורה ,ושותפותו המיוחדת
בה.

אייר-סיון תשע"ז


משמעות המדינה

הרב אורי פישר
סודה של ירושלים

יעקב פלדמן
מעבדות לחירות

שילה שלמה שראל
הכר את המבקר

יוסי בן-חיים


מערכת זמורות:
איתיאל סופר
נעם סלוצקין
מאור עזורי
אלמוג כהן
zmorot1@gmail.com

נתפלל אל ה' שיפתח לבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו ,אך יחד
עם זאת נשכיל אנו לטהר את עצמנו כדי שהשפע יוכל להיכנס לתוכנו...

ישיבת כרם ביבנה

חג שמח!

ד.נ .אבטח 7985500

העלון יוצא לאור ע"י

"כי תורתנו הקדושה נקשרת עם החכמה העליונה וכל החכמות כלן נכללות בה ,ומפני זה נקראת תמימה"
)פירוש רבינו בחיי עה"ת ,פתיחה לספר בראשית(

הרב אורי בצלאל פישר שליט"א
)ע"א( ...1ואולם עיקר יסודם הוא שאינם

ד' דעות על מדינת ישראל
קראתי מאמר מעניין של הרב יהודה הרצל

מקבלים בדעתם שיכול להיות הסבר אחר חוץ

הנקין שליט"א )בכתב עת "ברקאי" ,כרך ה ,מאמר

מהתחלת ביאת המשיח ,ולכן הם ממרובי

"תכנה של מדינת ישראל" ,עמ'  (234-236שדן בנוגע

האמונה בענין זה ,והדבר נחשב אצלם לפשוט

למשמעותה של מדינת ישראל .הוא ציין שיש

וברור.
קבוצה שניה היא של מרחיקי השטן,

ארבע קבוצות החלוקות בדעותיהן על מדינת

הסוברים שמדינת ישראל היא יצירה של השטן.

ישראל:
"לקבוצה הראשונה אני קורא מביאי

על קבוצה זו נמנים חוגי הנטורי קרתא ואחרים.

המשיח ,כי הם בטוחים שמדינת ישראל היא

יש הסוברים שה' ביקש לנסות את הצדיקים

התחלת הגאולה הסופית .על קבוצה זו נמנים

לבל יגררו אחרי המדינה ,ויש הסוברים שאין ה'

חוגי ישיבת מרכז הרב ואחרים .יש מדוגלי

מביא נסיון על צדיקים שאינם יכולים לעמוד בו

קבוצה זו הסוברים שתהליך ביאת המשיח כבר

אלא ניתנה רשות לשטן והוא עושה מדעתו.

התחיל ,ויש הסוברים שהתהליך עומד להתחיל.

והם מצביעים על מקצת מאמרים בתלמוד

הם מצביעים על מקצת סימני הגאולה לפי

ובמדרשים ואומרים שאלה עיקר ואילו על

התלמוד והמדרשים אשר לדעתם כבר באו

מאמרים אחרים אומרים שאינם עיקר ,והם

ואומרים שאלה עיקר ,ועל סימנים אחרים שלא

לדעתם

בוחרים

פירושים

המתאימים

באו אומרים שאינם עיקר בינתיים ושיבואו
 1מובא בגמרא במסכת סנהדרין )צח ,ע"א(" :ואמר רבי
אבא :אין לך קץ מגולה מזה ,שנאמר 'ואתם הרי ישראל
ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו' ' ".
מהרש"א )שם בחידושי אגדות( כתב" :אין לך קץ מגולה
מזה וכו' שנאמר ואתם הרי גו' .לפי שכל זמן שאין ישראל
על אדמתם אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה אבל
כשתחזור ליתן פירותיה זהו קץ מגולה שקרב לבא זמן
גאולה שיחזרו ישראל על אדמתן ועוד יש לפרש כמ"ש
פרק במה מדליקין דלעתיד אילנות מוציאין פירות בכל יום
שנאמר ונשא ענף ועשה פרי וגו' מה ענף בכל יום אף פרי
בכל יום וכו' וכן יש לדרוש בהאי קרא ענפכם תתנו ופריכם
תשאו וגו' מה ענף כל יום אף פרי בכל יום תשאו לעמי
ישראל וזה יהיה בזמן שקרוב לבא זמן הגאולה וזהו דבר
ניסי ודאי קץ מגולה הוא".

בעתיד .גם את הסימנים אשר לדעתם כבר באו
הם מפרשים לפי פירושים המתאימים לדעתם
ומתעלמים מן פירושים שאינם מתאימים
לדעתם ,כפירוש המהרש"א בעניין הרי ישראל
הנותנים פריים במסכת סנהדרין דף צ"ח
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ומתעלמים מפירושים שאינם לפי דעתם .והם

לא מן השטניות ,אלא היא מעשה בני אדם ולא

ממרובי האמונה בעניין זה וגם אצלם לא תועיל

תיערב בה הכוונת הא-ל .על קבוצה זו נמנה מי

ההגות והויכוח.

שאילולא היה פרופסור לא היו שומעים לו

ואמרו חכמינו ז"ל באבות פרק ה' ,מחלוקת

ואילולא דעתו זו לא היו שומעים עליו .וכיון

שהיא לשם שמים סופה להתקיים ומחלוקת

שהדוגלים בדעה זו קרובים להכחיש ההשגחה

שאינה לשם שמים אין סופה להתקיים ,ואיזו

העליונה כי מחסרים ממנה נסי הזמן ,לכן היא

היא מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת

מתי מספר עד שכמעט אינה נמנית אלא על

הלל ושמאי ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם

ראשה.

שמים זו מחלוקת קורח וכל עדתו עכ"ל .אין

הקבוצה הרביעית היא של מחסרי הידיעה.

פירושו שמחלוקת לשם שמים מתקיימת לעד,

הם אומרים שאי אפשר לקבוע טיבה של

שהרי אין בית שמאי ובית הלל היום וכבר

העצמאות עד שיתברר עוד .על קבוצה זו נמנים

הוכרעה ההלכה ,וכן אין פירושו שמחלוקת

ראשי הישיבה אוניברסיטה בניו יורק ואחרים.

שאינה לשם שמים עתידה להישכח שהרי

אבל גם קבוצה זו היא מתי מספר כי הרבים

מחלוקת קורח ועדתו כתובה בתורה ואינה

רוצים הסבר לכאן או לכאן.

נשכחת .אלא פירושו הוא שמחלוקת לשם

דעה חמישית

שמים עתידה להישמע כי הצדדים נפגשים זה

לאחר הבאת הדעות השונות הוא מעלה את

ִעם זה וכמו שמצאנו בית הלל ובית שמאי

הסברו:

ומתווכחים ולפעמים צד אחד מקבל את דעת

"ולפי דעה זו אין הכרח שבן דוד בא בקרוב

השני .אבל מחלוקת שאינה לשם שמים אין

שלא כמביאי המשיח ,ואין השטן מרקד שלא

סופה להישמע ,וכמו שסירבו דתן ואבירם לדבר

כמרחיקי השטן ,והכל הוא מפעולת הבורא

האם
ִעם משה ואמרו "לא נעלה" ,ולפי זה יקבע ִ

שלא כמחשיבי האדם ,ואפשר לעמוד על טיב

מחלוקת שתי הקבוצות הראשונות היא לשם

העצמאות שלא כמחסרי הידיעה .כי ניתנה

שמים או לא .ורק יש לדעת שבמחלוקת לשם

המדינה לנו כדי לאפשר לישראל לעשות

שמים שני הצדדים הם לשם שמים ולכן הזכירו

תשובה אבל היא נשארת בידינו ,כי אין הקב"ה

חז"ל הלל ושמאי ,מה שאין כן במחלוקת

מכריח לעשות תשובה אלא נותן הכוח לחזור

שאינה לשם שמים די שצד אחד אינו לשם

אם נרצה וכמו שאמר ירמיה "השיבנו ה' אליך"

שמים כדי שתיקרא כן ,ולכן הזכירו "מחלוקת

שאז מוטל החיוב של "ונשובה" .ולפי זה אין

קורח וכל עדתו" שלא הזכירו משה.

מדינת ישראל סוף פסוק ולא ערבון לסוף פסוק

הקבוצה השלישית היא של מחשיבי האדם,
הסוברים שאין במדינה ישראל מן הגאולה ואף
3

אלא אמצעי למטרה ,ובידינו לקיימה או למנוע

מעשה א-להי יש להודות על כך ,ויש לפעול

קיומה ח"ו.

לפי הבנה זו.

והנוגע לנו ביום העצמאות וביום שחרור

כוונת הדברים ,אם מדובר על מעשה חיובי

ירושלים בכל מקרה ,שחובה עלינו להודות

ותהליך א-להי ,עלינו לנסות לשתף פעולה.

ולהלל לה' על רוב ניסיו וחסדיו שעשה איתנו

אנחנו מאמינים שהאדם נברא להיות שותף ִעם

בקיום הבטחותיו בידי הנביאים כלפינו ,כן

מעשה בראשית .הוא פועל יחד ִעם הקב"ה.

יעשה לנו ניסים ויקיים הבטחותיו איתנו לעתיד

תהליך שהוא תהליך טוב ,היהודי פועל

עד שנזכה לאחד מאופני הגאולה הסופית

בתוכו ועוזרו .נאמר על נח" :2את הא-להים

שתבוא במהרה".

התהלך נח" .ונאמר על אברהם" :3התהלך לפני

הקמת המדינה סימן לתהליך הגאולה

והיה תמים" .והסביר רש"י" :4ובאברהם הוא

ושותפות בהבאת הגאולה

אומר התהלך לפני )יז ,א( ,אשר התהלכתי לפניו
)כד ,מ( ,נח היה צריך סעד לתומכו ,אבל אברהם

דבריו מאירים ומעניינים ,אולם ,יחד ִעם זאת

היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו".

ברצוני להעיר נקודה מסויימת .איני סובר שיש
לסמוך על הסימנים כהוכחה שאנחנו בתהליך

אברהם אבינו אינו הולך מאחורנית ,אלא

הגאולה .הסימנים אינם גורמים לגאולה ,אלא

מקדימה .הוא לא מחכה לקב"ה ,אלא הוא

רק סימנים לגאולה .ואינם מעלים או מורידים.

פועל ומביא לידי גילויו של הקב"ה בעולם.

הראייה שלי שאנחנו בתהליך הגאולה אינה

תפקידנו להיות שותפים למעשה בראשית.

נובעת מסימני חז"ל ,אלא מסימני המציאות.

היסוד הנ"ל של שותף למעשה בראשית מובא

כלומר ,המציאות שאחרי שנים רבות של גלות

במקומות רבים .למשל נאמר ב'מכילתא

חזרנו לארצנו ,יש בה אחד מגדולי הניסים.

דרשב"י' )פרק יח ,פסוק יג(:

קיום אומה בגלות והחזרתה לארצה ,אינו נמצא

ויהי ממחרת ממחרת יום הכפורים.

בשום אומה .ולכן ,בוודאי מדובר כאן על תהליך

וישב משה לשפט את העם כמנהגו .מן

א-להי .ואיך אפשר לדבר על פעילות שטן,

הבקר עד הערב וכי מבקר ועד ערב

כשמדובר על פעילות לטובה .בוודאי על טובות

היה משה יושב ודן את ישר' והלא אין

אנחנו מודים לה' ,ולא באים ואומרים שיש כאן

הדיינין יושבין אלא עד זמן סעודה אלא

ניסיון של השטן .בוודאי המדינה יש בה חסד

כל הדן דין אמת לאמתו מעלה עליו

גדול ,וטובה מרובה .הרי היא הצלת האומה

הכת' כאלו שותף במעשה בראשית

מבחינה גשמית ורוחנית .ואם כן ,בוודאי יש
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בראשית ו ,ט.
 3בראשית יז ,א.
 4בראשית ו ,ט.

לראות כאן מעשה א-להי .וכיון שמדובר על
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נאמר כאן מן בקר עד ערב ונאמר להלן

ר' יהודה שהיית דומה למלאך ויצאה

ויהי ערב ויהי בקר )בר' א ה(.

נשמתך בא-להים.

ובמדרש "שכל טוב" )שמות ,פרק טז(:

נראה שאין זה בכדי שנהרג קודם אמירת

אמר רב חסדא אמר מר עוקבא

"לעשות" .משמעות הדברים היא ,שהאדם

המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו

נברא כדי לעשות להשלים את הבריאה .להיות

מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף

שותף ִעם הקב"ה בבריאה .כשהצדיק נפטר

במעשה

בראשית,

דכתיב

–

נהרג ,הרי הוא אינו יכול לעשות ,ונפסקת

ויכולו

העשייה .לכן ,נהרג קודם אמירת "לעשות".

השמים והארץ וכל צבאם )בראשית ב א(,

הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל טען 5שיסוד זה

וכתיב התם בדבר ה' שמים נעשו וברוח
פיו כל צבאם )תהלים לג ו(.

של שותפות במעשה בראשית בנוי על המצוה

נראה שיש כאן יסוד מרכזי ביהדות.

"והלכת בדרכיו" .יש לנו חיוב ללכת בדרכי ה'

הקב"ה ברא את העולם כדי שאדם יפעל

ולפעול ולייצר .כמו שהקב"ה בורא ויוצר ,כך כל

להבאת הטוב לעולם .כמו כן ,כתוב בסיום

אדם הוא בורא ויוצר.

הבריאה "אשר ברא א-להים לעשות" )בראשית

הוא טען כשהתורה אומרת "ה' א-להינו ה'

ב ,ג( .ויש הפסק בין "אשר ברא א-להים" ל

אחד" )דברים ו ,ד( אין כוונתה שה' אחד מצד

"לעשות" .ומשמעות הדברים היא ,שהקב"ה

מספר .עיקר פירוש הפסוק שהוא מיוחד ושונה

ברא את העולם ,ועכשיו תפקידנו לעשות .הוא

מכל דבר אחר שבעולם וממילא נובע מכך

ברא את העולם ,כדי שאנחנו נעשה ונפעל

שהוא רק א-לוה אחד ולא יותר ,דאילו היה שני,

בעולם.

כבר לא היה מיוחד .וכיון שיש לנו חיוב ללכת

ונציין בהקשר לכך שבמדרש "אלה אזכרה",

בדרכי ה' ,אז משמעות הדברים שכל אחד צריך

מובא שביקש ר' יהודה בן בבא שימתינו להרגו

להיות מיוחד .כל אחד צריך לגלות את התפקיד

עד שיקיים מצות שבת ,ומסופר:

המיוחד שהוטל עליו.

מיד התחיל בקידוש היום "ויכולו

ר' אברהם בן הרמב"ם )בספרו מספיק

השמים והארץ" ,והיה אומר בנעימות

לעובדי ה'( הרחיב את הדיבור בנוגע למידת

ובקול רם ,והיו תמהים כל העומדים

הבטחון .והסביר שיש שלש גישות בהתנהלות

עליו ,וכיון שהגיע עד "ברא א-להים

האדם בחייו .כלומר ,יש כאן ניגוד במידה

לעשות" לא הניחוהו לגמור וציוה

מסויימת .מצד אחד אנחנו מאמינים שהקב"ה

הקיסר להרגו ,והרגוהו ויצאה נשמתו

משגיח על כל מעשינו ומנהיג את העולם.

בא-להים .יצאה בת קול ואמרה אשריך

 5הדברים מובאים בספר "פניני הרב" ,שחובר על ידי הרב
צבי שכטר שליט"א ,עמ' נט-עא.
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מאידך ,אנחנו גם לא נוכחים לראות את ה' בכל

מרדכי מבשר לאסתר שבוודאי יהיה מי

צד ושעל ,ולכן אנחנו עושים פעולות ולא

שיגאל את ַעם ישראל .כלומר ,הקב"ה ימצא

סומכים רק על הקב"ה .לכן ,יש שלוש גישות

את השליח שידאג להצלת בני ישראל .הקב"ה

בדבר:

ישמור ויגן על ַעם ישראל ,רק השאלה ִאם

 .1יש אלו שאינם מאמינים בהשגחת

אסתר תהיה שותפה לעניין או לאִ .ואם היא לא

הקב"ה ,ופועלים בכל דבר ודבר .עושים

תהיה שותפה ,אז היא תאבד .כלומר ,יש שאינו

השתדלויות יתר על המידה.

משתתף ,והקב"ה מביא את ההצלה על ידי
מישהו אחר ,ובסוף הוא יענש על כך.

 .2יש אלו שרק סומכים על הקב"ה ואינם

בכך נחלקו אנשי הציונות והחרדים ]מדובר

עושים שום השתדלות.
 .3יש אלו שמאמינים בהשגחת הקב"ה ,אבל

כאן בצורה כללית ,בוודאי אין כך דעת כל

יחד ִעם זאת הם עושים השתדלויות.

החרדים[ .כוונת הדברים ,אנשי הציונות הלכו

ההשתדלות שלהם אינה השתדלות יתר

בדרך שצריך לפעול ולעשות .אך ,הם שכחו את

על המידה.

יד ה' המכוונת ופועלת – "כוחי ועוצם ידי עשה
דרך

לי את החיל הזה" .הם פועלים לבד בלי זכרון

כמובן,

שהדרך

האמיתית

היא

השלישית ,שהיא הדרך המכרעת .כפי שאנחנו

ה' .כנגדם עומדים החרדים שסוברים שאין

יודעים שפוסקים כהכרעה ,כך בדרך כלל הדרך

לפעול ולעשות ,אלא הגאולה תבוא על ידי

הנכונה היא הדרך האמצע .וכפי שהרמב"ם

הקב"ה .הרי יש בעל הבית ,והוא הפועל ועושה.

היטיב לדבר על כך בספר דעות ,שיש ללכת

אנחנו רק צריכים להמתין שתבוא הגאולה.

בדרך האמצע.

בדרך השלישית עומדת הציבור הדתי לאומי

יסוד גדול להבנה זו שצריך השתדלות ביחד

–

ה"מזרחי" וטוענת שדרך האמצע היא דרך

ִעם הבטחון וההבנה שיש משגיח לעולם

האמת .אכן ,יש לפעול ולעשות .אך ,בד בבד

שפועל ,ואין צורך בהשתדלות יתר ,אפשר

אסור לשכוח את ה' .עלינו לזכור שאנחנו

ללמוד מתוך דברי מרדכי לאסתר )אסתר ד ,יג-

פועלים יחד ִעם הקב"ה .הקב"ה משגיח מעלינו

יד(:

והוא מכוון את דרכינו.
ֹאמר ָמ ְר ֳדּכַ י לְ ָה ִשׁיב ֶאל ֶא ְס ֵתּר ַאל
וַ יּ ֶ

וכך עלינו להמשיך ולעשות ולפעול כדי

ְתּ ַד ִמּי ְבנַ ְפ ֵשׁ 1לְ ִה ָמּלֵ ט ֵבּית ַה ֶמּלֶ ִ 1מכָּ ל

להביא את המשיח ,ונזכיר את שם ה' בכל

ישׁי ָבּ ֵעת
הוּדים :כִּ י ִאם ַה ֲח ֵרשׁ ַתּ ֲח ִר ִ
ַהיְּ ִ

מעשינו.

הוּדים
ַהזֹּאת ֶרוַ ח וְ ַה ָצּלָ ה יַ ֲעמוֹד לַ יְּ ִ
וּמי
ֹאבדוּ ִ
וּבית ָא ִבי 1תּ ֵ
ִמ ָמּקוֹם ַא ֵחר וְ ַא ְתּ ֵ
יוֹד ַע ִאם לְ ֵעת כָּ זֹאת ִהגַּ ַע ְתּ לַ ַמּלְ כוּת:
ֵ
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יעקב פלדמן )ה'(
שונאינו" ,כפי שלא אחת ששו האירופאים
לדמות.2
כתוצאה מכך מסיק ניטשה כי קיימות שתי
אפשרויות בפני עם ישראל או שהם ישתלטו
על אירופה או שיאבדו אותה כפי שאבדו את
מצרים ביוצאם ממנה.3
בכתביו של הפילוסוף פרידריך ניטשה 1ישנה

מה נכונים היו דבריו של הוגה דעות זה לנוכח

פסקה ייחודית בה הוא מנבא את העתיד של

הסכנה הגדולה אשר ריחפה על עם ישראל

עם ישראל ,תחזיתו מבוססת על הקבלת

בעקבות האמנסיפציה ורוחות ההשכלה אשר

המציאות הקיימת בעם ישראל בזמנו לימים

נישאו בקרבה ,אכן אם היו היהודים נשארים

עברו.

באירופה מה היה עולה בגורל עם ישראל?
בספרות

בדבריו טוען ניטשה כי במהלך המאה ה19-

השמרניות

היהודים באירופה הגיעו למצב דומה לימי

ובחצרות

שעבודם במצרים ,הם התערו בחברה קנו להם

ותשובות

השאלות

המובהקות
החסידים

4

ביותר
ניכרת

מהקהילות
בהונגריה
היטשטשות

 2לדוגמא משפט דרייפוס בשנת  ,1870החשדות שהופנו
ליהודים כתומכים במדינות אויב היו מבוססות על
הגלובליות של היהודים והקשרים שהיו להם על בסיס
מוצאם האתני בקרב מדינות העולם.
 3לפי פירושו בני ישראל יצאו מופסדים ממצרים כי גורשו
ממנה בעוד ביכולתם היה להתערות ,להאחז במצרים
ושמא אף לשלוט בה.
 4דוגמא להשפעה של הגויים על הקהילות היהודיות
ניכרת בנושא כיסויי הראש ,בתקופת הרנסאנס החלו
הנשים האירופאיות ללכת בגילוי ראש נמשכו אחריהן
נשות היהודים והתקינו לעצמן פאות נוכריות על מנת
שיוכלו להתראות כשוות ליד הגויות .מעשה זה לא
התקבל על ידי חלק ניכר מהרבנים שראו בו פריצת גדרי
הצניעות והוא נתון במחלוקת עד לימינו .לעיון נרחב
בנושא זה עיין במאמר "כיסוי ראש לבנות ישראל:

עמדות אסטרטגיות ונהיו דמות דומיננטית על
המפה ,כזו שניתן לשייך אליה חששות של
"והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על
 1פרידריך וילהלם ניטשה  1844-1900היה פילולוג ,הוגה
דעות מבקר תרבות משורר ומלחין גרמני אשר תהילתו
נודעה לימים כפילוסוף מחשובי זרם האקזיסטנציאלים
וכחוזה הפוסטמודרניזם.
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כמהה ניטשה לקבל מהיהודים ,אולם לפי דעתו

הגבולות אותן הציב עם ישראל במשך שנים

יהינו

האירופאים

לקבל

מהיהודים

והתבוללות בקרב אומות העולם.

לא

אמנם בשלב זה קמה תקומה גדולה לעם

ה'נחותים' כל עוד לא יעלו הללו למדרגה

ישראל היא ההתעוררות הלאומית לשוב

המשתווה לאירופאים ויתערו בחברתם.

לארצם .ה'אבדה' אותה חזה ניטשה נהייתה

במאה העשרים ניצל העם היהודי מההתבוללות

לרווח והצלה לעם היהודי מהתבוללות ,וכפי

ועבר לידה מחדש בתהליך כואב ורווי תהפוכות

שבמצרים הוציאנו ה' בשער המ"ט כך בני

אשר בסיומו נמצא רובו של העם בארץ ישראל.

ישראל יצאו את אירופה בשלבי התבוללות

מבלי להתייחס למחיר הרוחני והפיזי שהביא

מתקדמים ,ומי לנו דוגמא טובה לכך ממקימי

מהלך זה ,אתייחס לצד ה'השפעתי' אותו יכול

מדינת ישראל אשר ברובם לא היו שומרי תורה

היה עם ישראל להנחיל לאומות העולם אותו

ומצוות.

הפסדנו בד בבד עם ההתבדלות מהם ביוצאנו

החזון לשליטת היהודים בעמים האירופאים בו

את אירופה ,מטרת תיקון העולם נזנחה

חפץ ניטשה אינו עקר ,זו איננה הכמיהה

והיהודים התכנסו בתוך עצמם ועסקו בבניין

הפשוטה של שלטון ועוצמה ,אלא הרצון

מדינתם ובשיקום ההריסות אשר גרמו להם

להנחלת מוסריות ,ערכים ונסיון 5אשר נצברו

לעזוב את אירופה בחוסר כל.

במשך מאות שנים בקרב החברה היהודית,

מהפך דרמטי לתפקיד עם ישראל חל בשנת

בזמן שהותם בגלות עמה הם מתמודדים בגאון

התשכ"ז ) (1967במלחמת ששת הימים בה

בקרב אין ספור מדינות .6את סוד ההצלחה הזה

השתנה צביונו של העם היהודי בעיני העולם
כאשר "עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים"

תכונותיו וגלגולי תולדותיו" מאת יצחק )אריק( זימר בספר
המאמרים "תא שמא" חלק א'.
 5ראויה לציון גישתו של הרש"ר הירש בנידון ,בקובץ
"אגרות צפון" מכתב ששה-עשר ,בו הרש"ר מברך על
האמנסיפציה ורואה בה כלי המאפשר קיום חיים יהודיים
בקרב הגויים ,הכוללים לטעמו השפעה על האמות על ידי
התערות חוקית וערכית בקנייניה הגשמיים של המדינה.
 6על מנת שנוכל לרדת מעט לדעתו של ניטשה ציטטתי
מובאה מתוך דבריו אשר תשפוך אור על יחסו לעמ"י:
"...או אז יחשבו כממציאים וכמורי דרך לבני אירופה מבלי
היות הדבר עוד בגדר פגיעה בכבודם של הללו .וכי לאיזה
אפיק זולתי זה ניתן לו ,לזרום ,לאותו שפע של רשמים
אדירים שנצטברו ואשר ההסטוריה היהודית ממלאת בם
כל בית-אב יהודי ,אותו שפע של תשוקות ומידות
והכרעות והתנזרויות ומאבקים ונצחונות מכל סוג –לאן
ישפך כל הזרם האדיר הזה ,אם לא באנשי רוח ומעשים
גדולים! או אז ,כאשר היהודים יוכלו להצביע על אבני-יקר
וכלי-זהב שכאלה כמעשי ידיהם ואשר כמותם לא היו

המקום בו הקשר של עם ישראל לאלוקים הוא
הכי אותנטי מקום ממנו השפיעו היהודים על
כל אומות העולם מחכמתם מימות שלמה 7ועד
אחרון אנשי כנסת הגדולה ,שמעון הצדיק ,עמו
מסוגלים ואינם מסוגלים לייצר עמים אירופאים ,שנסיונם
קצר משל היהודים ולא מעמיק כמוהו ,כאשר ישראל
ישלים את המרת נקמת כל דורותיו בברכת עד לאירופה:
או אז יעלה ויבא שוב זה היום השביעי ,בו ישוב וישמח
אלוהי היהודים הקדום ,יוכל להתענג על עצמו ,על בריאתו
ועל עמו הנבחר –ואף אנו כולנו ,הלא נגל ונשמח עמו!
)"דמדומי שחר" ספר שלישי פסקה  205הוצאת שוקן,
מגרמנית ישראל אלדד(
 7מלכים א ,י
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נפגשו אלכסנדר מוקדון ומלמדו אריסטו

רוּשׁ ִָלםֵ ... :בּית י ֲַעקֹב לְ כוּ וְ נֵ לְ כָ ה ְבּאוֹר
ְוּד ַבר ה' ִמי ָ

שהודה לחכמתו של שמעון במדעי הטבע

ה'"... 9:

והחכמה האלוקית .8ממקום זה ,ולא מאירופה

יכולים אנו לתהות מהו העניין לחוג את יום

על עם ישראל להשפיע מחכמתו על העולם,

ירושלים הלא אין ה'שם' שלם ואין ה'כסא'

כדברי ישעיה" :וְ ָהיָה ְבּ ַא ֲח ִרית ַהיּ ִָמים נָ כוֹן י ְִה ֶיה

שלם והעיר חצויה ונתונה למשיסה בידי

ַהר ֵבּית ה' ְבּרֹאשׁ ֶה ָה ִרים וְ נִ ָשּׂא ִמגְּ ָבעוֹת וְ נָ ֲהרוּ

פורעים ערביים מעת לעת .בנוסף ניתן לטעון

ֵאלָ יו כָּ ל ַהגּוֹיִם :וְ ָהלְ כוּ ַע ִמּים ַר ִבּים וְ ָא ְמרוּ לְ כוּ

לטעויות שנעשו בידי מנהיגי העם ,אולם מעל

Dהי י ֲַעקֹב וְ י ֵֹרנוּ
וְ נַ ֲעלֶ ה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵבּית ֱא ֵ

ומעבר לכל אלה עם ישראל שב והתחבר

תוֹרה
ִמ ְדּ ָרכָ יו וְ נֵ לְ כָ ה ְבּא ְֹרח ָֹתיו כִּ י ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ָ

ל'שקע' ממנו הוא מקבל את ה'חשמל' -מקור

 8אברבנאל" ,נחלת אבות" פ"א מ"ב מתאר את גדולתו של
שמעון הצדיק ,בדבריו מרחיב את המעשה המוכר
באלכסנדר מוקדון המופיע במסכת יומא סט .ומבאר שאף
אריסטו מגדולי הפילוסופים בעת העתיקה ומאבות
הפילוסופיה המערבית הגיע לשערי ירושלים "...וכבר
נמצא באגרת שכתב אריסטו הפילוסוף שהיה רבו של
אלכסנדר והיה הולך עמו שאמר שדבר שמה )בירושלים(
עם שמעון הצדיק בדברי חכמה טבעית ,וכאשר דברו
בחכמת האלוהות הגדיל עצה והפליא תושיה ושהשתומם
אריסטו ממעלת חכמתו באלוהיות .ונמצא בדבריו שכתב
באגרותיו בעניינים מיוחדים שאמר 'וזה מה שהשיבני
השמעוני'"...
בגמרא מופיעים עוד מעשים רבים מחכמי ישראל ותקצר
היריעה מהכיל.

האנרגיה שלו  -ומשפיע ממנו לעולם כולו
מוסר וקידמה .עלינו להאזר בסבלנות ולחתור
להשלמת המטלה אותה מייעד לנו הנביא
'השכנת השלום'  -הוא שם שמים  -בעולם ,מי
יתן ויתקימו בנו במהרה דברי הנביא "וכתתו
חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות לא
ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"
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 9ישעיהו פרק ב ,ב-ה ושמעתי ביאור הדברים מהרב אורי
עמוס שרקי כי פונים אלינו הגויים בבקשה שנלך בדרך ה'
על מנת שיוכלו אף הם ליטול חלק בעבודתו –בעוד עם
ישראל לא עושים כן כמתואר בהמשך הפרק.
 10שם.

שילה שלמה שראל )ד'(
היינו לפרעה במצרים" .איך ייתכן שאם
אבותינו לא היו יוצאים ממצרים אנו עדיין
היינו משועבדים והרי העולם מתקדם וכבר
כמעט ואין מציאות של עבדים ופשוט היינו
יוצאים לאחר כמה דורות והכל היה בסדר,

ההגדה של פסח פותחת באמירה מאוד
תמוהה" :עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו
ה' אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ואילו
לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו
ממצרים הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים
9

וכיצד אנו אומרים שאם הם לא היו יוצאים אנו
עדיין היינו משועבדים?!.1

לא קשורה לשעבוד החומרי אלא היא שאלה
של עבדות וחירות רוחניים ,כאשר אדם חופשי
במחשבותיו ובדעותיו אז הוא בן חורין אמיתי
ואפילו אם הוא נתון תחת שעבוד חומרי
ולעומת זאת כאשר אדם כבול במחשבותיו
ובדעותיו לתכתיבים של אחרים הוא עבד לכל
דבר ואפילו אם אף אחד בפועל לא משעבד
אותו.

ישנה שאלה נוספת על המשנה בפסחים )פרק
ה' משנה י'(" :בכל דור ודור חייב אדם לראות

את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" ,כיצד
אפשר לראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים
והרי אנו נולדנו בני חורין ולא יצאנו ממצרים!
שאלה זו מחריפה כשרואים את לשון המדרש
)מדרש תנאים ,דברים ,פרק ו'(" :בכל דור ודור
חייב אדם להראות את עצמו כאלו הוא בעצמו
יצא עתה משעבוד מצרים שלא את אבותינו
בלבד גאל אלא אף אותנו שנאמר :ואותנו
הוציא משם ,"...ויותר מזה כשרואים את לשון
הרמב"ם שמעתיק את המדרש הזה ומוסיף
)הלכות חמץ ומצה ,פרק ז' ,הלכה ו'(" :ועל דבר זה
צוה הקדוש ברוך הוא בתורה" :וזכרת כי עבד
היית" כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד
ויצאת לחירות ונפדית" .בעצם לפי הלשון הזו
שממש נפסקה להלכה אדם צריך לא רק
לדמיין את עצמו כאילו יצא ממצרים אלא
להראות ולעשות מעשים כאילו ברגע זה ממש
יוצא ממצרים כעבד שנפדה ,וזה מאוד תמוה
כיצד דורשים מאיתנו לעשות דבר כזה והרי
אנו בני חורין ולא היינו מעולם עבדים!

את העיקרון הזה ניסח הרב קוק במשפט אחד
במאמרו "חירותנו" )מאמרי הראי"ה ,עמ' :(157
"ההבדל שבין העבד ובן החורין איננו רק הבדל
מעמדי ,מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר
וזה הוא בלתי משועבד .אנו יכולים למצוא
עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות ,ולהיפוך
בן חורין שרוחו היא רוח של עבד" .ובהמשך
אומר הרב קוק בהגדרת בן חורין" :החירות
הצביונית ...להיות נאמן לעצמיות הפנימית
שלו ,לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר
בקרבו" ,ולאחר מכן בהגדרת העבד" :מה שאין
כן בבעל הרוח של העבדות שלעולם אין תוכן
חייו והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית
העצמית כי אם במה שהוא יפה וטוב אצל
האחר השולט עליו איזה שליטה שהיא ,בין
שהיא רשמית בין שהיא מוסרית".
נתן שרנסקי שהיה אסיר ציון ביטא את
העיקרון הזה בחייו בצורה מדהימה .לאחר
שתפסו אותה בהאשמות שווא של ריגול
והסתה כנגד השלטונות הרוסים הביאו אותו
למשפט ושם הוא אמר את הדברים הבאים
)מובא בספרו "לא אירא רע"(:

בהבנה פשוטה היציאה ממצרים היא יציאה
מהעבדות החומרית שהיו משועבדים למצרים
לגאולה החומרית שכעת לא משועבדים
ויכולים לעשות מה שרוצים ,אך האמת היא
שזה כלל לא עיקר היציאה ממצרים מעבדות
לחירות .אין ספק שהיציאה מהשעבוד החומרי
היא חלק מהחירות אך החירות האמיתית כלל

אתה אדוני השופט חושב שהנך

 1אפשר לתרץ בפשטות שבאמת היינו עוברים ממלך אחד
למלך אחר והיינו משועבדים עד היום ,שהרי את מגמת
החירות בעולם הכניס עמ"י ואילו לא היה נולד עמ"י
העולם היה ממשיך בתצורה של עם משעבד עם ולא היינו
מגיעים למצב הטוב שיש היום ...אך ננסה לעמוד על
עיקרון יותר עמוק בנושא.

חופשי! אתה חושב כך כיוון שלאחר
שייגמר המשפט תלך לביתך ואילו אני
אהיה המשועבד ,כיוון שאלך לכלא
לזמן רב .אך דע לך שמבין שנינו ,אני
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הוא בן החורין האמיתי! אמנם גופי
יהיה משועבד ,אבל רוחי ,היא תישאר
חופשית ,כיוון שארגיש שלא נכנעתי
לגזרותיכם ונשארתי נאמן לאמונתי.
אך לך השופט קבעו מראש מה לומר!
גופך אמנם משוחרר ,אבל אינך חופשי
להכריע לפי אמונתך .רוחך משועבדת
וזה חמור פי כמה.
חופשיות אך זה ממש לא כך ע"פ העיקרון
שראינו ,שהרי מי שהולך אחר התורה הולך
בעצם אחר העצמיות שלו ולא משועבד לאף
אחד אחר כי התורה היא העצמיות של עמ"י
ואם כן השעבוד החיצוני אינו נחשב שעבוד
כלל.

נתן שרנסקי שנשאר איתן ברוחו ,במחשבתו
ובדעותיו קיבל עונש מאסר אך מבחינתו הוא
בן חורין אמיתי שהרי אף אחד לא השפיע על
רוחו ולעומת זאת הוא אומר לשופטיו שהם
העבדים הכי גדולים שהרי מחייבים אותם
לאשר גזר דין שנקבע מראש אפילו אם הם לא
מסכימים איתו ובעצם יוצא שאין להם דעה
משלהם .את האמונה הזו נתן שרנסקי הגשים
גם בימי מאסרו שחזר ואמר כל הזמן לסוהרים
שהיו סביבו שאמנם נראה שהוא העבד והם
בני החורין אך בעצם הם נתונים תחת פקודות
ואין להם דעה עצמית ורצון חופשי כלל
ולעומת זאת הוא יכול לחשוב כל מה שעולה
על רוחו ואף אחד לא מחייב אותו מה לחשוב
ולומר ולכן הם העבדים והוא בן החורין היחיד.

כעת ברור למה אם לא היו אבותינו יוצאים
ממצרים עדיין היינו משועבדים – אמנם פרעה
כנראה היה גומר את הקריירה שלו ובשלב
כלשהו היינו יוצאים לחופשי ,אך מצד הרוח
לא היינו יוצאים לעולם לחופש רוחני ללא
יציאת מצרים שבה הקב"ה חידש מלבד
היציאה החומרית את היציאה מהעבדות
הנפשית והפך אותנו לעם של בני חורין
אמיתיים!

לפי העיקרון הזה כעת אפשר לחזור לשאלות
איתן פתחנו .יציאת מצרים אינה רק היציאה
מהשעבוד החומרי שהמצרים שעבדו את עמ"י
לחירות חומרית ,אלא יציאה מהשעבוד הרוחני
בו היינו נתונים כעם של עבדים לחירות
רוחנית שאפשרה מיד לאחר מכן את קבלת
התורה שהיא החירות האמיתית של עמ"י כמו
שהתנא באבות אומר )פרק ו' ,משנה ב'(" :אין
לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה".
העיסוק בתורה וקיומה אלו הם סימני החירות
האמיתיים של עמ"י ,היינו יכולים לחשוב שמי
ששומר תורה ומצוות הוא משועבד ואין לו

לפי זה אפשר גם להסביר את המשנה בפסחים
ואת המדרש שהרמב"ם פסק להלכה שהרי
היציאה ממצרים בעצם ממשיכה בכל רגע ורגע
בכך שאדם שומר על היותו בן חורין ברוחו
ואינו משועבד לשום דבר אחר ואת זה תמיד
אפשר לראות ולהראות כי אנו חיים את זה
בכל רגע ורגע.
בדור שלנו עם התרבות הזרה שחודרת לעמנו
ולארצנו אפשר בקלות בלי לשים לב להיות
עבד של דברים חיצוניים ולשכוח את העצמיות
שלנו ,של עמ"י ,וזו העבודה של כל אחד ואחד
כל הזמן "להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו
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הרוחנית שקיבלנו ביציאת מצרים אף אחד לא
יכול לקחת לנו ונעבוד על כך שתמיד נהיה
מחוברים לנפשנו העצמית ולא לאף אחד אחר
אז בעז"ה נהיה ונרגיש הרבה יותר חופשיים
ושמחים ושמחת חג החירות תשפיע עלינו
כעת וגם לכל השנה כולה!

יצא עתה משעבוד מצרים" ובעצם לבחור
בדבר הנכון והמתאים לעצמיות שלנו ולא
בשום דבר אחר!
ולסיום ,אליכם חיילנו היקרים המשרתים את
עמ"י בכל אתר ואתר! הצבא כידוע לכולנו הוא
המקום שבו נלקחת מהאדם החירות החומרית
שלו כמעט לגמרי )מי יותר ומי פחות,
מהטירונים ועד הפז"מניקים הותיקים שכבר
רואים את הסוף ,(...אך אם נזכור שאת החירות

בהצלחה רבה לכל בני החורין ובציפייה
לגאולה השלימה במהרה בעז"ה!

הכר את המבקר!
ּ
.øéôë ,áåøç ãåãâá íçåì ,íééç-ïá éñåé è"áø :íòôäå
• .í"÷öá åà çèùá òåáù éøçà ìù úçì÷îä úà :àáöá áäåà éëä
• (äæ úà íùééì äù÷ àáöá) ùãå÷ äæ íéðîæ :àáöá úãîìù ç÷ì
• èòîë àöé åäùëéà .éöçå íééùãåç êøòá äæò å÷á åðééä :÷"øåî
.í"÷öì ãøåé éúééä ïîæä ìë ïëìå ,äâåìôá ãéçéä ù"îâð åà úéøæëà âäðä éúééäù ãéîú
,ñéñáá éúééäùëù áöîì òéâä äæ .ë"äñá éöçå ùãåç åîë åäùî íù éúééäù éì äàøð
,í"÷öá àì éðà äîìå íù äùåò éðà äî éúåà åìàù ô"îä íäéðéáå äâåìôá íéùðà
ïééãòù ùé íåéä ãò ...éìò ÷åçöì ìéçúä äô'ú çúôù éðôì éúåà äàøùë ô"îñäå
?"í"÷öá àì äúà äîì" íéìàåùå äôå÷úä úà éì íéøéëæî
• ...äáøä ïééãò äæ ìáà ,ùåìù úîåòì úö÷ äæ òáøàå äðù :äîåàì øñî
• !íéçúåúä 'ã øåòéù ìëì :íç ù"ã
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