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 תשמ"ח -תיפח רוחם של מחשבי קיצים.
תגובת העם לתופעת הגלות מורכבת מפעולת מלקחיים בשתי זרועות עיקריות .הזרוע האחת ,העיקרית והמאפיינת את רוב רובו
של העם והיא מתמדת עד כדי תמיהה .היא הייאוש מן הגאולה ,ההתעלמות ממנה .היא תמוהה לעיתים משום שאף בזמנים
נוחים מן ההיבט המדיני ,כאשר התהוו תנאים נוחים לשוב ולעלות ארצה ,לא הייתה תנועת העלייה אלא נחלתם של מיעוט
שבמיעוט מן העם היושב בגולה .עד כדי כך שאף לאחר חורבן בית ראשון ,נקלט העם מהר והיטב בבבל ומיעוט בלבד נענה
לקריאתם של עזרא ונחמיה ושב עמהם לבנות ולשקם את הריסות ירושלים .הדבקות בגלות היא המאפיין התמוה עד כדי אבסורד,
משום שעמד אף מול גלי אנטישמיות ורדיפות .היה צורך בשפיכות דמים אכזרית וחובקת גלויות שלמות ,כדי להזיז אף את המיעוט
מלדבוק בגלות כפויות הטובה .אבסורד משום התופעה המדהימה שהרדיפות לא הועילו להסיק מסקנה הגיונית המתבקשת,
ולשלול את הגלות ,ונדדו לגלות אחרת במקום לעלות לארץ ישראל .התמדתה העיקשת של תופעה זו מורה על שורש עמוק יותר
מן ההסבר שיכולה התפיסה ההיסטורית להציע .ומן הצורך לחפש את שורשי התופעה ברובד על היסטורי ,הרוחני ,או הנעוץ
במהות המאפיינת את תכניו האיכותיים של העם .ננסה להעלות הסבר דרך הדינמיקה שנוצרה מן המפגש שבין הנטייה
הפסיכולוגית של האדם ובין מצב סביבתי המתנגש בנטייתו הטבעית והמשורשת באופיו האנושי.
הזרוע השנייה והיא הרעשנית והמרתקת את הדמיון ואת הרגש ,ולכן גם מרשימה יותר היא תופעת המשיחיות .דוחקי הקץ
והמפעילים לעלות בחומה בטרם עת .למרות מיעוט התופעה גם במספר המשתתפים בה וגם בנדירות האירועים מסוג זה
בהיסטוריה .יש בה חשיבות עקרונית משום שהיא קיימת כתופעה התנהגותית דתית על אף העובדה שאין היא צוברת תאוצה
וכוח עד כדי שיהא בידה העוז לצאת מן המרחפים האפלים של התודעה הלאומית ,וללבוש דמות מדינית היסטורית ברת ביצוע
חברתי מדיני.
עד כמה שיהא הדבר תמוה ,אין שתי תופעות אלה מנוגדות כפי שהן עושות רושם למראית העין .נהוג להסביר את הניגוד בסיבות
כלכליות היסטוריות.
הדבקים בגלות הם אלה ששפר חלקם הכלכלי ,שהסתגלו לצורת החיים בארץ נושבת ,שהחברה הנכרית איננה מציקה להם
יותר מדי ,שמאמינים שאפשר לחיות עם הגויים ,המעריכים את תרבותם ואת אורח חייהם.
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שוללי הגלות ,דוחקי הקץ הם מדלת העם ,שלא מצאו את מקומם בחברה הגויית ואולי אף בחברה היהודית ,אנשי שוליים .שלא
לדבר על גאוות התופעה בשעת משבר קשה .בפרוע פרעות ביהודים ,כשהחיים הפכו ללא נשוא הופיעה תגובה של ייאוש ,שאין
מה להפסיד .ואז מופיע הניסיון לעלות לארץ ישראל כניסיון סרק של בריחה המונעת על ידי פחד המוות שהמנוע הדתי הלאומי
של געגועים לבניין הארץ נעדרת ממנה לחלוטין .ניצוץ של געגועים למשהו אחר ,חדש ,של עייפות מן הגלות ,אך היעדר המניע
החיובי אומר דרשני והוא נעוץ בעומק שרשי תפיסת הקיום .תפיסת קיום המאפיינת על ידי הטבע האנושי הכללי ולאו דווקא
היהודי .ואולי דווקא מאופיינת על ידי היעדר יסוד יהודי כמרכיבי האופי האנושי הכללי .כשעולה נשמתו של אדם לשמים היא
נשאלת שלוש שאלות .עסקת בתורה .נשאת ונתת באמונה .ציפית לגאולה.
אין לממלכתיות משמעות של גאולה דווקא .ממלכתיות באה וחולפת ומשרתת רק מטרות תועלתיות אך לא ערכיות ובוודאי לא
רוחניות .ואין הכוונה לגאולה כללית בלבד אלא ,ואולי יותר ,גם לגאולה פרטית ,בחינה של לישועתך קיוויתי ה'.
הציפיה מחדירה גורם חדש למערכת של תחושות הקיום הבסיסיות .זו היא ראייה לטווח רחוק ,מתוך זווית ראייה הכוללת תכנית
והתפתחות בשלבים ,הרואה את המציאות המידית שלב בתהליך מתוכנן ומחושב מראש לפרטי פרטיו .רק ראייה זו יש בה כדי
להעניק משמעות למאורע בודד חולף ,הזועק למשמעות כשהוא יוצא דופן .אך החולף והוא כלא היה ומבלי שיתרום במאומה,
כשאין בו מן החריגה ,ואז סכנת אבוד התועלת העשויה לבוא ממנו גדולה יותר ,ועדיף עליו החריג .גם זה וגם זה מחמיצים את
מטרת הופעתם בזירת ההתרחשות בהיעדר משמעות הנובעת מן הראייה המקיפה את התהליך כולו .זה עיקר המשמעות של
התביעה "ציפית לגאולה" .הגמרא במסכת מכות (דף כד א) מביאה את המדרש על רבי עקיבא שהיה מהלך עם חבריו וכששמעו
ממרחק את שאון המונה של רומי המטרופולין הסואנת ,בכו על שכרכי הגויים שוקקים חיים בעוד בירת ישראל חרבה ,ורבי עקיבא
שחק .וכשראו שועל יוצא מבין החרבות של ירושלים בכו ,ורבי עקיבא שחק .וכשנשאלו למה בכו ,הייתה בפיהם תשובה הגיונית.
כיצד לא יבכו נוכח חרבות עיר הא-להים .תשובת רבי עקיבא על ששחק הייתה מעמיקה והעניקה היבט מקיף לתופעה .הוא ראה
בדברי הנבואה "והעמדתי את אוריה הכהן בן זכריה" והכוונה לשני נביאים אוריה הכהן בימי בית ראשון וזכריה הנביא בימי בית
שני ולא היה סמוכין זה לזה .שאוריה חזה את החורבן וזכריה חזה את התקומה "עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים",
וכשראה רבי עקיבא שנתקיימה נבואתו של אוריה ,שירושלים חרבות תהיה ,ידע שתתקיים גם נבואתו של זכריה.
חידושו של רבי עקיבא היה בראייה המקיפה ,המאפשרת את הציפיה לגאולה .את ראיית המאורע בהווה כתהליך מחושב ומתוכנן
לקראת גאולה ,לקראת סוף טוב ,זו אמונה ההופכת לידיעה ולהבנה ,שיש תכלית טובה למתרחש לנגד עינינו .אין הגעגועים
והתפילות לבניין בית המקדש ותקומת ירושלים רק געגועים למצב טוב שהיה והצער על החלל הריק שנוצר אצלנו בלעדיו .שהוא
חסר לנו כביכול .כמעט אפשר לומר שמבחינה טבעית ,ובהתחשב בנסיבות של המציאות בהווה ,אין הוא חסר לנו ,משום שאין
אנו מוכנים רוחנית ,מבחינת שלמות האדם והרמה הרוחנית שלנו להפיק תועלת מבניין בית המקדש לו היה יורד לפתע מן
השמים ,ואולי היינו יוצאים ניזוקים ח"ו מתופעה בלתי צפויה מעין זו .לכן אין הציפיה לגאולה מכוונת להשתוקקות מעשית חומרית
למימוש מידי ,אלא עצם הציפיה היא הנדרשת כדי להעניק ממד של תכלית ותכנון למאורע בהווה ,וטמונה בהוראה זו הזהרה
שלא לפרש מאורע בהווה כמקרה חולף חסר משמעות לטווח רחוק וכחלק מתכנית מקפת שלמה וא-להית ,ולכן טובה ,אף אם
יקשה עלינו לפרש את המאורע החולף פרוש חיובי .וזו עיקר התביעה לראות באור חיובי אף את המאורע השלילי ,משום שהוא
חלק מתכנית ארוכת טווח.
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שייבנה בית המקדש במהרה בימינו ,הכוונה בזה לראות את ימינו בקנה מידה של שלב בתכלית של בניין בית המקדש .בהיעדר
ראייה מקפת זו הנקראת בשם הכולל "ציפייה לגאולה" עלול המאורע החולף לשמש גורם מעכב ולהחמיץ את תפקידו כשלב
מתקדם לקראת התכלית של הגאולה.
כדרכנו אין אנו מסתפקים בהבנת הנקודה המרכזית ועלינו לחפש את הגורמים והמניעים במערכת האנושית – התנהגותית,
המתאימים להתייחסות לרעיון מסוים והעשויים להפכו מרעיון מפשט למציאות ממשית ומשפיעה על האדם רוב טוב ,ומקדמת
אותו עצמו אל הגאולה ,העושה אותו שותף פעיל ומרכזי בתהליך הגאולה.
אין הציפיה מושרש ת במנגנון ההתנהגות הפרימיטיבי של האדם .ברובד זה שולטים האינסטינקטים ויכולתם מוגבלת לתגובה
אוטומטית לגירויים מן הסביבה הפנימית והחיצונית .אין לצפות מן האינסטינקטים שיגיבו כתוצאה מתכנים .ממטרות ומתכליות
משמעותיות .תגובת האינסטינקט היא טכנית וריקה מכל תוכן ומשמעות ,והוא חלק ממנגנון השימור העצמי הקיים אצל כל בעל
חיים ולא רק אצל האדם .הוא שונה אמנם אצל האדם בזה שאין הוא שליט יחיד במנגנון ההתנהגות ,ויש לו שותפים כבדי משקל
ורבי יכולת לבוא במקומו בהנהגת האדם .לכן הוא פחות מפותח ופחות נרחב בהתנהגות האנושית ,מכאן עלולה להופיע טעות
המשרשת בלב רבים שאין המשמעות חודרת לרובדי ההתנהגות החומריים והרגשיים העוסקים במלחמת הקיום החומרית
והחברתית ,והיא מגבילה את עצמה להנהיג את הרובד הרוחני בלבד כשהיא מותירה את רבדי החומר והרגש בידי האינסטינקט.
טעות זו הופכת להצדקת כל התנהגות בהמית אנוכית ואנטי מוסרית .וכך אמנם רואה הפסיכולוגיה את המצב ומתקשה לתבוע
תביעות מוסריות ואידיאולוגיות מן האדם ומנסה להסתדר עם "התבונה" של האינסטינקט בלבד .תבונה מעשית טכנית זאת תוכל
להרחיק לכת רק עד מוסר המוגבל לחשבון מסוג "שמור לי ואשמור לך" אך לעולם לא תעניק הצדקה להתנהגות המושתתת על
אידיאלים וערכים של ממש.
ואמנם ,נראית ההתנהגות החומרית שונה ביסודה מזו החברתית ,ושתי אלו שונות לחלוטין מן ההתנהגות הרוחנית עד כדי פיצול
האישיות לשלושה סוגי אישיות נפרדים זה מזה במנגנוניהם ,באיכותם ובמטרתם .משל שלושה בני אדם מקוננים במסגרת של
אדם אחד ,ומכאן הפיצול והסתירות התמידיות שבהתנהגות האנושית המרחיקות אותו מכל שיקול הגיוני המנסה להשליט סדר
ושיטה בהתנהגות .הקושי נעוץ בנטייה האנושית להשליט סדר ולחפש שיטה הגיונית וקשר בין חלקי ההתנהגות .ובאי הצלחה
למצוא סדר ושיטה רואה האדם כישלון מדכא ומייאש .נראה בעליל שההיגיון והשיטה קיימים באדם כצורך לא פחות הכרחי
ותובעני מכל צורך ממשי אחר ,ואי סיפוקו עלול לגרור אחריו צרות צרורות בצורה של דכדוך דכאון והתפוררות האישיות ,ועד
למחלת רוח יגיע.
הרובד הבסיסי המרכב מצרכי הקיום החומרי ,האינסטינקטים וצרכי הגוף ,אף הוא מצווה לצפות לגאולה ,אין הוא תחום בעל חוקי
פעולה עצמאי ואין הוא יכול לפעול בהצלחה מתוך התעלמות מן החוקים המאפיינים את התחום הרגשי – אנושי והשכלי – רוחני.
שלושת ממדי הקיום מתפקדים כאחד ,ואיש לרעהו יאמר חזק .אין החומר מתמלא חיים אלא בשיתוף עם הרגש ,ואין שניהם זזים
ממקומם ללא משמעות ומטרות הנוצרות ונבדקות על ידי השכל והרוח .ואין הרוח מגיע לידי מציאות ממשית ללא שיתוף המנגנון
החומרי והרגשי המעניקים לו מכשירי ביטוי ומימוש ומלבושי המציאות .הרוח נטולת כוח ללא הרגש המעניק לה רוח חיים ודינמיות
ומעוף .בשלב התחלתי ,קופץ ההדיוט בראש ותובע את שלו .זה המנגנון החומרי אף הוא זקוק לגאולה .אף המנגנון האנוכי
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(אגואיסטי) של השימור העצמי זקוק למשמעות ולמטרה ולמערכת ערכים החופפת עליו מלמעלה ויוצרת מעליו כיפה – הילה.
ממד של גובה המאפשרת למנגנון השימור העצמי לשלוט במערכת הטכנית – אינסטינקטיבית ולהעניק לה יחסים נכונים בין
חלקיה על ידי סולם עדיפויות נכון המעניק מקום עדיף לצורך העיוור הפועל מתוך מניעים השמורים עמו בלבד ואין בו יכולת
התחשבות בצרכים הנלווים עמו בתוך המערכת השלמה .השילוב בין הצרכים נקבע על ידי מנגנון של סולם עדיפויות המזמין את
הצרכים לפעולה על פי הצורך של כלל המערכת ומסדרם לפי סדר מקיף הנשלט על ידי מערכת העדיפויות וזו יצירת כפיו של ממד
השכל והרוח המתערב בזה ומשתתף בפעילות המנגנון החומרי.
לישועתך קיוויתי ה' .במצב זה של ציפייה לגאולה עומד האדם בממד החומרי חייתי שבו כמרכז האירועים והצרכים ,בהיות מנגנון
זה מתייחס למערכת החומרית – טכנית בלבד ,אין הוא מסוגל לספק את צרכיו מתוכו הוא ,במעגל סגור ועצמאי כאמור ,בשונה
מכל בעל חיים אחר המסוגל לספק את עצמו בתוך מערכת חומרית טכנית ,והוא מגיע במוקדם או במאוחר לסוף למיצוי
האפשרויות הטכניות שברשותו ,ואין חצי תאוותו בידו ,והוא מגיע למסקנה שהוא צועד בדרך ללא מוצא .ואז הוא ,השקוע במילוי
צרכיו החומריים – אנוכיים מבקש מבורא עולם שיסייע בידו .לישועתך קיוויתי ה' ,למילוי צרכי האנוכיים ,שבלעדיהם איננו יכול
להמשיך ולהתקיים וה' עוזרו גם בזאת למרות שאין הוא ממלא בזה את רצון הא-להים אלא להיפך ,מבקש מבוראו לספק את רצונו
הוא ,וה' עוזרו .משום שהוא אוהבו ומשום שה' יודע ,שזו התחלת הקשר ביון האדם לבוראו .זו המודעות הממשית הראשונה
לתלות הקיומית בה' ויש לה המשך .בשלב זה עומד האדם – החיה אל מול בורא עולם והקשר ביניהם נוצר על ידי הצורך בישועה
קיומית – חומרית .על כך מזהירים חז"ל את הזהרתם הראשונה למה שיידרש מן האדם בעמדו לפני בורא עולם בבוא יומו .נשאת
ונתת באמונה .גם מלחמת הקיום חייבת להיות מושתתת על עקרון ערכי – תורתי .ולא רק מודרכת על ידי החוקים החייתיים של
מלחמת הקיום .הערכים של ההלכה המתערבים במשא ומתן בין הבריות מגבילים אותם ומציבים להם עקרונות ערכים שאין
להתעלם מהם למרות שאין הם עולים תמיד בקנה אחד עם עקרונות מלחמת הקיום .למרות מניעת הרוח וההפסד הצפוי ,יש
עקרון מוסרי מנחה למותר ולאסור במשא ומתן .כך משתתף הרוח בחומר ומשלימו לישות אחת שאיננה מפוצלת לריבוי אישיות
באדם אחד .יש כאן התערבות הציפייה לגאולה ,שילוב של רגש ושכל על ידי הרוח כמנגנון השימור העצמי .יש כאן ראייה
מרחיקת ראות המונעת השתעבדות חייתית של האדם למנגנון הקיום החומרי בהמי שלו .המונעת צמצום של הממדים הערכיים
רוחניים.
לישועתך קיוויתי ה' .שלב ב' .לאחר שזכה הבשר – ודם הנשלט על ידי מנגנון השימור העצמי לקשר על ידי הציפייה לישועה
ברמתו הבסיסית ,אין הוא יכול עוד להמשיך במצבו הבהמי והוא מעניק עדיפות לממד הרגשי – אנושי .ממד זה מבטא את
המעורבות האישית – אנושית במערכת הקיום .אין כאן עדיין ערכים ורוחניות אך יש כאן מודעות רגשית והסתכלות פנימה אל
המתרחש ברבדים הפנימיים העמוקים של מערכת הקיום ,בנפרד מן הסובב המכאניסטי חומרי .יש כאן תגובה רגשית וממנה
מתפתחת הכרה ומודעות ,מעין השקפה והבנת מצב מחוצה לו ,היוצרת אפשרות של ניתוק וראייה אובייקטיבית של המתרחש.
מעין הפרדת רשויות בין הגברא והחפצא .כשהגברא מגלה את האפשרויות האין סופיות השייכות לו ושאין לסביבה החומרית
חלק בהם והמעניקות לו מרחב אפשרויות גדול לאין ערוך של הרובד המכאניסטי .הוא מסוגל לנתק עצמו ולהקיף את מצבו ,לדמיין
מצבים שאיננו מצוי בהם ולגלות בקרבו תחושות אנושיות מן המערכת הרגשית שהיא זרה למערכת המכאניסטית חומרית,
למרות הגירויים שהיא מקבלת וממשיכה לצרוך מן המערכת החומרית .יש לה בנוסף על גירויים חיצוניים אלה גם גירויים השייכים
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רק לה בלבד ,מתוך המערכת האנושית רגשית עצמה ,העדיפים על קודמיהם באיכות ובעוצמה והשולטת על המערכת הקודמת
העיוורת והפשטנית .למנגנון הרגשי עומק ומרחב של מקום וזמן ,זוהי מערכת זוכרת ומדמיינת ומתכננת .יש כאן בו-אדם מסוג
חדש ,ומאיכות שונה מקודמו ,העולה עליו והשונה ממנו .כאן תחילתה של האיכות האנושית .נוצרת מציאות של אדם שהיא
עצמאית ,ייחודית ומסוגלת לשאת ולתת עם ישויות אחרות מתוך עצמאות .קיוויתי ה' לישועתך זו ההגדרה המאפיינת את יחסה
של ישות חדשה באנושיותה זו אל הא-להים .יש כאן אדם ,המגלה את הא-להים מחדש ,והמסוגל להתייחס אל הבורא מתוך רצון
מודע ,מתוך הכרה ,מתוך בחירה .יש יחס של אני – ואתה .הדדיות .הציפייה לגאולה במיטבה ,משום שישות אנושית זו איננה
נשארת אדישה כשהיא מגלה את הקשר בינה לבין הא-להים .היא מודעת לאיכות והיא חושפת את מקורה הא-להי .היא מבינה
לראשונה ,וזו התגלית האנושית החשובה והבלעדית ,המעמידה בצל כל תגלית שכלית שגילה האדם ,שאיכותה האנושית היא
א-להית ואין -סופית ביכולתה ובהיקפה ,ודרכה היא משתחררת כמעט לחלוטין מן התלות במנגנון החומרי ,ואף על פי כן היא
ממשיכה להיעזר בו ,ואולי אף ביתר יעילות משום שהיא המכתיבה כעת את מהלכיו ושולטת בו .אין מנגנון מכאניסטי זה מעניק
לה מוטיבציות ותכליות ,אין הוא מסוגל לפתותה בנימוק של חיוניות ואין הוא זוכה לתשומת לבה .היא עסוקה בביטוי הצד האנושי
ואין היא מחשיבה עוד את מימוש הצרכים החומריים כמטרה .היא חשה בצורך להציב משמעות ומטרות אחרות לקיומה ומוצאת
את אלה בתחום החברתי שהוא תחום היחסים ,יחסי הדדיות הם השיא של תחום היחסים ,במישור החברתי מגיעה התפתחותם
של יכולת ההתייחסות למלא פריחתה ואז ,דרך הקשר בין בני-אדם ,נוצר קשר בין אנושי שאינו מסתפק בבני-האדם וממשיך
לחפש את מיצוי ההתייחסות ומגיע עד למקורו הא-להי .אין האדם מספק את מלוא הצורך בהתייחסות כשם שאין המערכת
המכאניסטית יכולה לספק את צרכי הקיום במלואם .אין האדם לחברו חורג ממצב של אדם לאדם זאב ,וההדדיות הנוצרת ביניהם
בנויה על יחס של שמור לי ושמור לך בלבד .יחס זה חסר את היכולת ההזדהות השלמה ,בחינת ואהבת לרעך כמוך .ולא משום
שצווי זה רובץ על מצפונו של האדם אלא בגלל הצורך העמוק להתאחדות ולאהבה הקיים ביסוד המערכת הבין אישית ,החותרת
להזדהות עד כדי איחוד בין האני והאתה .לזאת תיקרא אהבה .אהבה התלויה בדבר בשלב ראשון של שמור לי ואשמור לך,
ובהמשך תגיע אהבה זו להזדהות מלאה שאינה תלויה בדבר .זו אינה יונקת את השראתה מן ההדדיות התועלתית .היא זקוקה
למקור יניקה שונה לחלוטין .צורך זה תובע את שלו ואין בדעתו לעצור ברובד התועלתי .הוא קיים ופעיל ומוציא מן הכוח אל הפועל
יכולת רדומה עד לשלב זה ,והיא היכולת הא-להית .זו מתבטאת בהרגשה של תפיסת המהות של הזולת ,הרגשה איכותית
המאפשרות פריצת המגבלות של האגו ,המאפשרת חדירה אל מהותו של הזולת וביטוי המהות העצמית והבנתה עד למודעות
והכרת האני ,דרך חדירה והזדהות עם האני של הזולת .צורך חיוני זה להכרה ולמודעות עצמית דרך הזולת מעורר כוחות רגשיים
שאין להם שיג ושיח עם המערכת החומרית באין לזו האחרונה מה להציע ממקורותיה כדי להזין את המערכת האנושית .באין לה
ישועה ממקור מכאניסטי פונה זו אל המערכת הא-להית ומגלה את ישותה המקורית הא-להית .היא הופכת למערכת התייחסות
א-להית ,כשהיא עדיין נשארת בעצמאותה כישות נפרדת אך המתייחסת במלוא עוצמתה .זו ההתייחסות בהתגלמותה השלמה.
ההתייחסות היוצרת קשר של קיימא עם המקור היניקה הא-להי .זו התקווה ,הציפייה ,הנובעת מגילוי המקור .זו יוצרת געגועים
והשתוקקות .ומכאן צעד אחד נוסף בלבד אל הצורך האדיר לדבקות במקור .צורך בעל עוצמה הדוחקת ומעציבה על שאר צרכי
המערכת ,החומרית והאנושית גם יחד .בהיותה מכילה את שתי קודמותיה ומשתמשת בהם ומעניקה להם ביטוי מושלם ותכליתי
– ככלים .כמכשירי מצוה ,בעוד הקשר והדבקות עם המקור הא-להי מספק לה את התכלית ,התכנים ,בצורת ערכים ואידיאלים
המתגבשים למטרות התובעות את מימושן על ידי הרבדים החומריים והאנושיים .השלב האנושי הופך לשלב ,לממד במערכת
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ומפסיק לעמוד בעצמיותו הנפרדת כישות בפני עצמה העומדת בניגוד לשתי חברותיה ועלולה לפצל את האחדות האנושית
לשלוש רשויות נפרדות .היא משתלבת בציפייה לגאולה האחדות עם שתי חברותיה לישות אחת המתאחדת עם מקורה הא-להי.
ואינה מסתפקת עוד בהתייחסות של אדם לאדם בלבד ,היא אכן ממשיכה ומיטיבה את יחסה האנושי אך לא עוד כתכלית בפני
עצמה אלא כביטוי ומימוש של התכלית השלמה של דבקות עם הא-להים .וכאן מגיע האדם לשילוב הממד הרוחני – א-להי בתוך
האחדות של ישותו .ה' לישועתך קיוויתי .המציאות האנושית מגיעה לדבקות והזדהות שלמה עם מקורה הא-להי וזו הופכת
לתחושת קיום מרכזית ובלעדית.
כששאר הצרכים משמשים להם כלי ביטוי בלבד .ואין הם עוד תכליות .כאן מופיע ה" -קבעת עתים לתורה" ,העיסוק בתורה
הקיים בשאר הרבדים כמקור לתכנים ולהנחיות השקפתיות והלכתיות לרובד החומרי והאנושי ,הופך לפעילות מרכזית המרוממת
ומעניקה היבט של גובה ויחס מקיף למכשיר השכלי כשם שהציפייה לגאולה מעניקה נקודת ראיה מן הגובה אל הרגש ,והלכות
ממונות מעניקות את ההיבט המוסרי ערכי למלחמת הקיום החייתית ,וכך מגיע האדם למימוש הממד הא-להי שבאישיותו ואז
מופיע האדם – א-ל ותופס את מקומו של האדם החייתי והחברתי ,ושוב ,כשאין בתפיסת מקום זו דחיקת רגליים והתעלמות מן
ההיבט החברתי והחומרי אלא שליטה ושימוש בהם כבמכשירים .היבט א-להי זה מסייע לשימוש שלם ויעיל יותר בהם ואיננו
פוגם ביכולתם .כל פגיעה ביכולת תפקודם מעידה כאלף עדים בתפיסה מסולפת של הממד הא-להי .כאכילתם כן תורתכם .ואם
אין קמח אין תורה .ואין היחס בין האדם למקום יכול לבוא במקום היחס בין אדם לחברו .מן הראוי לציין שהופעת האדם – א-ל
לזירת הקיום מביאה לידי מימוש את הגרעין הא-להי בעולם בצורה השלמה ביותר ,וזו המטרה העיקרית והיא תכלית הבריאה.
אדם בדרגה זו ,המתוארת על ידי חכמי ההגות והמוסר היהודיים הדנים בדרגות השלמות מתארים התנהגות האדם הא-להי
כמימוש הא-לוהות בעולם .רצונו הוא רצון הא-ל ,ברכתו ברכת הא-ל והוא חורג ביכולתו בהכרתו ובידיעתו מעבר למגבלות החלל
והזמן .כל חכם בסגנונו מבטא רעיון זה ואין הכוונה למימוש רצונו ביחס לה' בלבד אלא כל צורך המתבטא ברצון האדם השלם
מקבל ערך א -להי .אף דיבורו קדוש .על הפסוק לא יחל דבר ,ככל היוצא מפיו יעשה אומר החיד"א :יש לרמוז דאם האדם ישמור
לשונו מלדבר שום דיבור אסור ,ויהיה נשמר מדברים בטלים ויקדש פיו ,אז כל אשר יבקש מה' ישמע תפילתו וזה "לא יחל דבר"
לא יעשה דיבורו חול ,אז "כל היוצא מפיו יעשה" ה' יעשה ואמר על כך רבנו חיים ויטאל "כי כל אשר ידבר הוא פועל למעלה אם
לטוב אם למוטב ,שאם ידבר דברי קדושה ,מעורר ברוחניות ובקדושה למעלה ,ואם ח"ו מדבר לשון הרע ודברים אסורים ,הוא פועל
בסט"א ח"ו וזה שאמר "כל היוצא מפיו יעשה למעלה .וכדברי החתם סופר על הפסוק בפרשת מטות זה הדבר אשר צווה ה',
איש כי ידור נדר ,ככל היוצא מפיו יעשה ,כי יש לו לבטוח כי זה הדבר טוב אשר נדר לסיג לפרישות ,דברי ה' בעצמו יצא מפיו ,כי
כל החושב מחשבות טובות ,ה' עמו בעצה ,ולאדם מערכי לב ומה' מענה לשון ,והביא ראייה ממשה רבנו עליו השלום ,שהרי "זה
הדברה' צווה ה' ".פירוש ששכינה מדברת מתוך גרונו של משה ,אף על גב שאין לדמות מדרגותינו למדרגת משה רבינו עליו
השלום ,מכל מקום ,כיון שאנו רואים שיש במציאות שכינה מדברת מתוך גרונו של בשר ודם ,הכי נמי ,כל אחד לפי מדרגתו "מה'
מענה לשון".
כל אחד לפי מדרגתו ,כאמור לעיל ,אם בדרגת "לישועתך" ,האגואיסטית אפילו ,ואם בדרגת ה"קיוויתי" האנושית ,ואם בדרגת
ל"ה' "לישועתך קיוויתי – הרוחנית .בכולם יש אחדות א-להית המונעת את פיצולם לריבוי רשויות ח"ו .ללא הסבר שלנו על תהליך
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ההתפתחותי של המנגנונים השונים הפועלים במערכת ההתנהגותית אין להבין כיצד מופיע הכוח הא-להי באדם ,רק בגלל
ששמר את פיו.
אלא זה ששמר את פיו איחד עצמו עם הציפייה לגאולה שלו והשתלב במרחב הא-להי המקיף והמכיל את ההיבטים הקיומיים על
כל שלושת רבדיהם לאחדות אחת – א-להית ,ואז משתקפת הא-לוהות במלוא עוצמתה בכל ביטוי התנהגותי.
ועתה לעניין תשעה באב לאור האמור :תפח רוחם של מחשבי קיצים אמרו חז"ל.
כדברינו בפתיחת המאמר שתי התגובות פסולות .גם אלו המתייאשים מן הגאולה וגם אלו קצרי הרוח המחפשים את העתיד
וזונחים את ההווה .שניהם נתפסים למאורע בראיית המכניזם החומרי הכובל את האדם המתייחס אל המאורע ויוצר בו תלות,
משל האדם פועל יוצא מן המאורע ולפיו יתאים את התנהגותו ולא המאורע מושפע מן האדם הפועל בו ושולט עליו ומעניק לו את
משמעותו ותכליתו .אם האדם הוא השולט ,אין כל צורך בחיפוש הקץ משום שאין הקץ מאורע מוגדר שיש לחפשו כדי להסתייע
בו לעבודת ה' .המצב הממשי הוא המאורע היחיד שיש להתייחס אליו ולמצות בו את מלא היכולת הטמונה בו כדי להפכו לשלב
בדרך אל הגאולה ,כדי להפכו לגאולה ,למרכיב בגאולה ,כדי לראותו מזווית ראיה מקיפה ותכליתית ,ואם הטעימו מטעם המטרה,
הוא הופך להגשמת המטרה כפי שהיא מסוגלת להתגשם בתנאי ההווה על פי מצב האדם באותה שעה ,לפי דרגתו הרוחנית
ויכולתו למצות את הגאולה ,כשהוא נותן ביטוי לגאולה זו בהווה לשלושת ממדי אישיותו ,החומרית האנושית והרוחנית .כך עולה
אידיאל בית המקדש בבנינו על שולחנו .מבצבץ מבין קפלי אדרתו במעמדו החברתי ומגיח מבין השיטין של לימוד התורה שלו
ורמתו הרוחנית .בית המקדש בבנינו הנו האחדות השלמה בין הרוח והחומר .הא-לוהות מוצאת את ביטויה במקום ובזמן בבית
המקדש ובעב ודת הכוהנים והלויים .כך מקבל כל פרט מעבודת הקרבנות משמעות נצחית ומשפיע על כל אורח חייו ועתידו של
העוסק בו ושל העם כולו .לא עוד הפרדה בין הטכסיות הטכנית לבין ההשלכות על חוקי הטבע הכלכליים והביולוגיים .כלך לך
אצל מסכת יומא ותראה את המשמעויות וההשלכות הנוראות שהיו לכל פרט מפרטי העבודה הטכנית כביכול על גורלו של
המקריב ,ועל גורל העם כולו .ולא עוד אמונות טפלות בלבד ,זחלתם של בעלי דמיון מיסטי פרימיטיבי אלא אף אצל הציניקנים
והריאליסטים המובהקים היה הדבר ברור וקבוע בעובדות של ממש .מי שזכה להשתתף בעבודת הקטורת מן הכוהנים ,זכה
לעושר .ראה יומא פרק ב'משנה ד' חדשים לקטורת ...כהן גדול שטעה או שנחלש סימן קשה הוא לשנה כולה וכו'.
שלמות האחדות בין החומר והרוח לא הותירה מקום לספק באשר לשלטון הרוח והמשמעות הערכית הקובעת את גורל האדם
ומצבו החומרי ,הבריאותי והכלכלי .אין עוד מציאות מלאת סתירות ומבלבלת כפרצה הקוראת לגנב .הכול ברור ושריר וקיים ויודע
האדם את מצבו ומכיר את מקומו ביחס לעצמו ,ביחס לעולם וביחס לבוראו .ועל מצב זה אנו תפילה ובקשה ,ועל חסרונו אנו
מתאבלים .על המחיה ועל הכלכלה שנשתבשו אנו בונים ברובד החומרי – קיומי ,על המחלוקת ושנאת חינם ,פריים של טשטוש
הגבולין בין האני והאתה והיעדר ההבנה ההדדית כתוצאה מהיעדר ביטוי היסוד הא-להי שבאדם בהתייחסותו אל רעהו אנו בוכים,
ועל היעדר גילוי הפנים הא-להי בידיעתנו את כוונת הבורא אנו מתפלשים בעפר ובחומר ומעלים אבק ולכלוך המונע חיי טוהר וזוך
אנו בוכים .וכך משבשים אנו את הטמא בטהור והטהור בטמא ומכניסים טומאה ביראה .רואים חיצוניות כפנימיות ופנימיות כקיצוץ
בנטיעות .הציפייה לגאולה במצבו הקיומי של האדם היא הציפייה לראייה נכונה ולכוונה נכונה בעבודת ה' כשלב למימוש השלמות
באובייקט ,אנו משתדלים למימושו בתוכנו הסובייקט לפחות.
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