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עזות של קדושה
לקט מתוך שיעורים שנתן הרב צבי טאו בענייני השעה
הדברים נערכו ועובדו על ידי יוסף חייקין
(מרחשון תשע"ח)
בשנתיים האחרונות אנחנו עדים להתגברות חריפה של מהלך עקבי ומתמשך לשינוי צביונה של
המדינה והחברה – ע"י החדרת תפיסות פוסט-מודרניות ושינוי מושגי החינוך והמוסר ,פגיעה
במקומה של המשפחה וערכי הטהרה בישראל ,עד כדי עיוות התפיסות האנושיות האלמנטריות
הבסיסיות ביותר ,וקביעת נורמות ואמות מידה של זוהמה וטינוף בצבא ובראש כל חוצות .אין
ספק שיש הרוצים להפוך את המדינה והחברה בישראל לנושאי דגל וראש חץ בשוק הבינלאומי
של פורצי הגדר ומוחקי צביון המוסר האנושי המינימלי וכל תועבות הגויים .והם פועלים למוטט
את האיזון העדין שנשמר במדינה כל שנות קיומה – גם ע"י מנהיגים רחוקים מתורה – שבו
נקבעו אותות הדת כיסוד לסדר חיי הציבור* ,מעוגנים בחוק ומושרשים במערכות השלטון.
וכל זה מבלי ליידע את העם .בקביעת עובדות ,ותוך השתלטות על השיח התקשורתי בדרכים של
דיקטטורה על המחשבה .וכך בדרך עקבית פועלים להפוך את המדינה לסדום מודרנית.
אכן ,אנחנו בעיצומה של מלחמת תרבות.
וזה דורש מאיתנו ,תובע מאתנו.
"אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח" ,אומר הפסוק.
מוטל עלינו להתעורר.
בזה שקמה עלי מלחמה ,אני בוטח שיש בי את הכח והחובה לעמוד בה (ראה שפת אמת ,שופטים
תרלד).
שהרי אין הקב"ה בא בטרוניא אל בריותיו ,והוא בעל המלחמות ,והוא שהביא עלינו גם את
המלחמה הזאת ,כדי שנגלה בקרבנו כוחות חדשים ,והכרות והבנות שדוקא המכשול הנוכחי,
וההתעוררות להתמודד איתו – יביאו אותנו להשיגן וללכת לאורן ,ונוכל לעמוד איתן במאבק על
דמותה של המדינה ועל צביונה של החברה ,לרומם אותה בתכונתה העצמית ולשומרה לבל תשקע
בשפל תרבות המערב הגוססת ,השוקעת לתהומות דה-הומניזציה של הרס המשפחה ,ביטול
האבהות ואיבוד האנושיות.
יש כאן אילוץ ,מצב של כאילו דחיפה מבחוץ ,של הכרח ,ודוקא על זה כותב הרב (עין איה ברכות
פר' ט ,רעז):
*

בספר עקידת יצחק לר' יצחק עראמה מובא (פרשת וירא)" :ובמדרש האחד בא לגור וישפוט שפוט ...והנה עם זה נתבאר כונת יחזקאל ע"ה
באומרו זה היה עון סדום אחותך וכו' והכונה ששמו להם כן לחוק ולנמוס  ...ומכאן אתה מוצא תשובה נכונה בענין פלגש בגבעה כי נהגו כמנהג
אנשי סדום ...אבל היה עליהם מדיניהם על זה עון פלילי והיו שופטי העיר או השבט חייבים לבערם מן העולם ובמה שראו ולא מיחו בידם או
העלימו עיניהם מן מה שעשו בפרהסיא היה החטא ההוא מוטל על כל השבטים והיה מאת הש"י להפרע מכולן וכן הוא הדין בכל מה שחטאו
היחידים בכל צבור וצבור בפרוץ באחד מהאיסורים שבתורה כגון ביין נסך או גבינה של עכו"ם או שעטנז וכיוצא שהעלם עין השופטים והמנהיגים
מתיר אותם כאלו הם מותרים מן הדין שכבר הפכו בזה חטאות היחיד אל חטאות הצבור מכללם .וכמה פעמים נתחבטתי על זה על אודות הנשים
הקדשות שהיה אסורן רופף ביד שופטי ישראל אשר בדורנו ולא עוד אלא שכבר יאותו בקצת הקהלות ליתן להם חנינה ביניהם גם יש שמפסיקין
להם פרס מהקהל כי אמרו כיון שמצילות את הרווקים או הסכלים מחטא אסור אשת איש החמור או מסכנת הגויות מוטב שיעברו על לאו זה
משיבאו לידי אסור סקילה או סכנת שריפה .ואני דנתי על זה פעמים רבות לפניהם ולפני גדוליהם והסברתי להם שהחטא הגדול אשר יעבור עליו
איש איש מבית ישראל בסתר ושלא לדעת הרבים וברשות ב"ד ,חטאת יחיד הוא והוא שבעונו ימות ע"י ב"ד של מעלה או מטה וכל ישראל נקיים,
כמו שהיה עון פילגש בגבעה אם היו ב"ד שלהם מוסרין האנשים הרשעים ההם לבדם ביד ישראל .אמנם החטא הקטן כשיסכימו עליו דעת הרבים
והדת נתנה בבתי דיניהם שלא למחות בו הנה הוא זמה ועון פלילי וחטאת הקהל כלו ולא נתן למחילה אם לא בפורענות הקהל כמו שהיה בבני
בנימן על השתתפם בעון והוא היה עון סדום כמו שביארנו שהם ובתי דינין שלהם הסכימו שלא להחזיק יד עני ואביון .ולכן הוא טוב ומוטב
שיכרתו או ישרפו או יסקלו החטאים ההם בנפשותם משתעקר אות אחד מהתורה בהסכמת הרבים כמו שאמר בזה שעשתה בו פרשה בפני עצמו
לא תהיה קדשה וכו' (דברים כ"ג) כמו שיתבאר שם ב"ה .ומי שלא יקבל זה בדעתו אין לו חלק בבינה ונחלה בתורה אלהית".
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"וזה ההכרח הוא ציר האמונים להעלות את הכלל ואת הפרט לרום מעלתו" – ההכרח הזה ,זה
מלאך-אלוקים! "הוא ציר האמונים" שלוח ממרומים ,בשביל "להעלות את הכלל ואת הפרט לרום
מעלתו .והדבר נראה לעין במצבה הרוחני של כנסת ישראל לַמסתכל בדבר .ועל זה נאמר 'אל
תשמחי אויבתי לי ,כי נפלתי קמתי – "...נכון ,לכאורה יש ירידה ,יש השכלה ויש עזיבת הדת,
ופוסט-מ ודרנה ומצעד תועבה ותרבות סמרטפונים .על זה נאמר'" :אל תשמחי אויבתי לי ,כי
נפלתי קמתי ,כי אשב בחושך ד' אור לי' ,ודרשו חז"ל" בשיר-השירים רבה" :לולא שנפלתי לא
קמתי" .מה הכריח אותי? מה הוליד את הקימה? – ההכרח ,הוא הוליד את התקומה" .לולא
שנפלתי לא קמתי ,ולולא שישבתי בחושך לא היה ד' אור לי".
הסבה לעורר
"כי כן יָסַ ד השם יתברך בעולמו ,שתהיה הקליפה קודמת לפרי וההכרח של הרע יהיה ִ
ולמוצאו" (עין איה שם ,רצד).
ְ
לבקש את הטוב
ובסוף סימן רסב כותב הרב" :והענינים הכלליים" – כלל הכוונה האלוקית בהנהגת הדור והדורות,
"נלמדים במעשים לא באֲ ָמרים .וזאת היא דרכה של ההשגחה האלהית" ,זאת אומרת :המעשים
מדברים .המעשים והמאורעות הם שפת ההשגחה העליונה ,כלשונם של בעלי המוסר "דאס זענען
די אהיינטיגע נביאים" – הצרות והייסורים שעוברים והמשברים שבאים ,הם הנביאים דהאידנא.
זה הקב"ה המדבר אלינו .מדבר אלינו ותובע מאתנו להתעורר ,דרך האילוצים ודרך המשברים ודרך
הקשיים ,שמאלצים התעלות פנימית ,התעלות רוחנית.
כל משבר בדרך גאולתו של עם ישראל הוא גילוי של "מחשבת ד' ְתמים דעים ברוך הוא ,בעצתו
העמוקה" .יש כאן עצה עמוקה ,כלומר ,למרות שהדברים על פניהם נראים הולכים לגמרי שלא
למישרין ,צפונה כאן עצה עמוקה ,כונה אלקית.
למשל כשיוסף נמכר למצרים ,רש"י מביא על הפסוק "וישלחהו מעמק חברון" ,את המדרש "בעצה
עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון" – מה פירוש 'מעמק חברון'? רמז יש בזה' :עצה עמוקה של
אותו צדיק' ,זה שייך לברית בין-הבתרים .עם-ישראל צריך להיות במצרים ואחר-כך ,בסוף ,ייצא
ברכוש גדול ,ואז תצא גאולה גדולה .אמנם בינתיים צרות גדולות.
הביטוי הזה "עצה עמוקה" מכוון על ההשגחה האלוקית ,שבגָלוי הולכת לכאורה בדיוק נגד כל
המגמה ,נגד כל הכוונה .אבל יש בזה 'עצה עמוקה' ,שמזה תצמח הגאולה ,לא לפי החשבון
האנושי! אלא לפי החשבון של קורא הדורות מראש ,שיודע שמזה תצמח גאולה גדולה ,והיא
תהיה מקור ההשראה ומקור הכוח של עם-ישראל לכל דורותיו ,עד הגאולה האחרונה .כמו שהרב
אומר במקום אחר* ,ששעבוד מצרים והגאולה משם זה כמו שחרור בלם היסטורי אדיר של רוח
ישראל ,של העוז של עם-ישראל ,של תעצומות העוז של האומה .שהיתה נדרשת חסימה נוראה
כזו של מאות שנות גלות ושעבוד במצרים ,כדי שאחר-כך ,כשיּוסר הלחץ ,תופיע התפרצות
ובקיעה של עוצמה ,של זרימה של אור גדול ,של כוחות גדולים ועצומים .כוחות החיים של עם-
ישראל שהתחילו להתרקם מאברהם אבינו ,שהתחילו לצמוח ,להתגבר ולהתגבר במעמקים – ,על
מנת שיפרצו ,היה צריך לחץ אדיר כזה של מצרים ,שהיא 'הבלם ההיסטורי' .אחר-כך כל המרץ של
כל הדורות נדחף ומּונַע משחרור הלחץ הזה – ,יציאת מצרים .כעין קפיץ אדיר ,כמו איזה לחץ
אדיר ,שפעל את ההופעה הזאת שאנחנו עם של עבדים משוחררים .כן ,אנחנו עם של עבדים– ,
משוחררים ,וכל השחרור שלנו זה השחרור של "נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם",

*

עו"ר ב רסב .ריש אגרת מד.
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ומתן תורה והשראת שכינה וארץ ישראל וכו' .מיציאת מצרים נשאב כוח לכל הדורות .וכזה יהיה
גם השחרור משעבוד גלויות לעתיד לבא ,שעבוד שהחריף במשך כל כך הרבה שנים ודורות.
השחרור ממנו ,כשיופיע בכל ערכו ובכל מהותו – הוא יהיה חידוש ההיסטוריה.

אחיזה בקודש למרות המיית הזמן
אנחנו היום בזמן של תסיסות ,זמן של התעוררות כל מיני כוחות ,כל מיני תנועות ,כל מיני
אידיאולוגיות ,כל מיני דברים נסיוניים ,של תנועות חברתיות .בעבר היו אלה תנועות פועלים,
קומוניזם ,סוציאליזם ,אנרכיזם ,ליברליזם; הרבה כוחות ,הרבה תסיסות חברתיוֹת .היום זה
'פוסטמודרנה' ו'פוסטפוסטמודרנה' ,והכל בשם התרבות ובשם הקידמה ובשם האידיאל .זה זמן
מלא המייה ,זמן של תסיסות ,של התעוררויות ,של שינויים .הכל נמצא ...זה אחד מהמאפיינים של
תקופת עקבתא דמשיחא ,שהעולם אינו שקט ,זה עולם של' ...המיית הזמן' .יש תסיסה רבה,
בעולם ,וביתר שאת אצלנו ,וזה חודר לכל תחומי החיים.
בתוך גלים סוערים כאלה ,מוטל עלינו להתוות את תכונת האומה ולשמור על צביונה .למרות
שבתרבות העכשווית נדמה שכל הערכים כאילו איבדו את משמעותם ,והכל אפשרי .איש יכול
להיות אשה ,ואשה יכולה להיות איש ,וכל דבר אפשר לשנות ,ובכל דבר צריך לתת לפרט את
התחושה ששום דבר לא עוצר אותו ,לא דת ולא מוסר ואפילו לא אמות מידה של חיים אנושיים,
ושהוא כאילו יכול להפוך את כל הקערה על פיה ,ויש לו יכולת וכוח ,וזה עולה בראש ועושה
אנשים שיכורי-האפשרויות והכוחות והאופקים ,שהם חושבים שנפתחו לפניהם .ובאמת הכל
וקצר-מבט וצר מאוד וחומרני מאוד ונהנתני מאוד – .ועם כל זה ולמרות כל
מטריאליסטי וחומרי ְ
זה ,הרוח ,האידיאלים והנצח ושם-ד' והגדלות של תורה ,צריכים להאיר את הדור באור גדול לפי
הראוי להכשרת אורו של משיח ,אור הגאולה.
*

בצפיית ישועה ,שיהיה הכל לטוב האמיתי" – שּכל ההתעוררות בישראל תהיה
"עלינו להתחזק ִ
לטוב אמיתי" ,ונצדק קודש" – אמנם כן ,יש מאבקים גדולים ונסיונות ,וזעזועים ,אבל בסוף דרך
החסר ותרווה את הצמאון .את הצמאון
הקודש היא תישאר והיא תאיר את אורּה ותשלים את ָ
לתוכן ,לעומק ,לאמת גדולה ,לאמת נצחית .כל זה נמצא בתוך התהליכים האלה ,בתוך הבלבול
שיורה את הדרך ,קודם כל לעצמנו ואחר-כך לעולם כולו.
ֶ
הגדול הזה .ועם ישראל הוא זה
לאמתתה בגדלות ובבהירות.
ִ
ומתוך כך יהיה "נצדק קודש" – הצדק ,צדקת הקודש ,תתברר

סוד הכוונה האלקית הצפון בחוצפא יסגי – לעוררנו לחוצפה של קדושה
אנחנו נמצאים היום במצב של מלחמת תרבות קשה .מולנו מתייצבת ה'חוצפא יסגי' בכל תוקפה,
עם כחות החוצפה שלה ,כחות של גסות ,של התנגדות לרוח ,לאמונה ,הנוגדות לשם שמים.
ואומר לנו הרב שצפונה כאן כוונה אלוקית ,שמתרקם פה משהו ,בעומק.
כך הוא בדרכי הגאולה .וכמו שכך היה בגאולת מצרים – כך יהיה גם בגאולה האחרונה.
ויש להתבונן בדברי הרב" .ואם כך היא מחשבת ד' ְתמים דעים ברוך הוא" – דעתו של הקב"ה יותר
תמימה ,יותר שלימה ,יותר עמוקה מכל מה שאדם יכול לשער ולהעלות על דעתו .יש פה מפלאות
תמים דעים ,דברים שנראים בלתי מובנים ,אבל צפונה בהם כוונה אלקית .כמו מה שמלמד אותנו
ספר איוב.
*

מתוך האגרת לאגודת הרבנים במצרים ,אוצרות הראיה עמ' .385
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כל מה שעובר על איוב נראה בלתי מובן .איוב דואג ודואג ,היכן הצדק? היכן היושר? וטענות כלפי
שמיא .אבל בסוף צומחת אמונה גדולה .ספר איוב הוא ספר אמונה ,ספר שאפשר לקבל ממנו
הסתכלות עמוקה והבנה שדרכי ד' הם נעלים ונשגבים מכל מה שאנחנו מבינים ,ושמכל חושך
ייצא בסוף אור גדול ,כמו הסיום של איוב .יש בו גם משל נפלא לעם ישראל והגלות ..." :אמר לה
ירמיה דומה מכתך למכתו של איוב ,מאיוב נטלו בניו ובנותיו וממך נטלו בנייך ובנותייך ...וכשם
שחזרתי ונחמתי את איוב כך אני עתיד לחזור ולנחמך.*"...
זה המובן של 'תמים דעים' .מחשבת ד' העמוקה .התמימות ,השלמות של הדעת האלוקית ,עד
שהיא כוללת גם את השגעון ,כמו במזמור לד בתהלים" :לדוד בשנותו את טעמו" – גם זה כלול
בחכמה האלוקי ת ,גם כל שוגה ומשגה ,גם כל זדון וכל חושך ,הכל כלול ,הכל לקוח בחשבון .גם
ה"חוצפא יסגי" ש"בעקבתא דמשיחא"! וזה כולל גם את כל מה שהגמרא אומרת שבעקבתא
באמה וכו' .צרות
דמשיחא היוקר יאמיר ,ואנשי הגבול ילכו מעיר לעיר ולא יחוננו ,ובת קמה ִ
ודרדור ונפילה רוחנית.
כל זה לא במקרה ,זה חלק מלהבין דרכי-ד'! יש פה סוד ד'.
אם "בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי" ,ובודאי כך היא מחשבת ד'" ,מחשבת תמים דעים ברוך הוא",
שדעתו היא עמוקה ומקיפה ,כוללת אפילו את הסכלות ואפילו את מה שנראה לנו נגד ההגיון ונגד
הצדק ,גם את כל מה שהפוך ומנוגד ,את ה"חוצפא יסגי" – אז היות שזו "מחשבת תמים דעים
ברוך הוא" הרי זו הכשרה לגאולה .כי 'עקבתא דמשיחא' זה שלב ,זו הכשרה להופעת אורו של
משיח .הכשרה להופעת אורו הגדול של משיח.
וזה תובע מאיתנו ,דוקא מתוך כך ,וכפי שמדריך אותנו הרב במפורש" :ואם כך היא מחשבת ד'
תמים דעים ברוך הוא ,בעצתו העמוקה ,לפחות תהיה החוצפא דקדושה לא נופלת בכֹחה,
מהחוצפה הירודה" ,שבעת כזו עלינו לגדל כוחות של עזות דקדושה.
"החוצפה הירודה שאין לה בעולמה ִמ ֶשל רוח ישראל באמת כלום; והיא צריכה למיגרם גרמי" –
זאת אומרת :כל התרבות וכל הרעיונות של החוצפה ,זה 'ליקוט פירורים' תחת שולחנם התרבותי
של אומות-העולם" .מיגרם גרמי" פרושו גרוד העצמות שנותרו אחרי הסעודה .כך היו נותנים
לעבדים לאכול ,היו נותנים להם לגרד את מה שנשאר מסעודת האדון .כל תרבות הזמן ,כל
הערכים המדומים ,נשאבים מכל איזה להיט חדש באמריקה ,מכל להיט חדש באירופה .כל מה
שהציבילזיות המערביות הגוססות פולטות – מיד נבלע אצלנו כנכס תרבותי .וכל דבר אצלנו עוד
יותר בכיוּון הנהנתני ,ובתאוות .כל הדברים שמדרדרים את התרבות באירופה – מיד מקבלים
אצלנו מקום בראש סולם הערכים.
לשונו של הרב " :החוצפה הירודה ,שאין לה בעולמה ִמ ֶשל רוח ישראל באמת כלום" – מכוונת
לציונות החילונית ,ש"אין לה משל ישראל כלום" ,כיון שּכל כולה היתה שאולה ולקוחה מסגנון
הלאומיות האירופי.

יעודם של כחות החול .העלאת כחות העזות לקדושה
אבל אנחנו איננו עבדים .איננו משועבדי התרבות האירופית ,ואיננו זקוקים לשאריות של תרבותה
הגוססת .יש לנו ברוך ד' אוצרות של חכמה ודעת ותבונה והגינות ויושר ורצינות ואידיאלים
ומבאר מים
ותיקון עולם במלכות שדי ,בכל אוצרות הדעת והתרבות שלנו" .ואנחנו בשם ד' נדגֹ לִ ,
*
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חיים ,מי תורת חיים ,נשתה לרויה ,ואור ד' יאיר על ידינו על כל מחשכי העולם" – יאיר על ידינו
בסופו של דבר ,מכח התחדשות החיים-הלאומיים המלאים שלנו .התרבות שלנו תופיע בכל
דרגותיה ,תורה ,נבואה ,השראת שכינה ,רוח-הקודש ,עד שבסופו של דבר הגויים יבואו וילמדו
מאיתנו ,כפי שנמצא פעמים רבות בנביאים" :ועליך יזרח ד'"" ,ונהרו אליו כל הגוים" "והלכו עמים
רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ד' אל בית אלקי יעקב"" ,כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים".
בשמונה קבצים (ז ,רג) כותב הרב באופן נוסף" :אנו רואים כח השמאל בחיינו – "...זו ההתעוררות
של הציונות" ,אנו צריכים לשמוח על ההתעוררות שלו" – כי ההתעוררות הזו היא חלק מתהליך,
תהליך של הקץ-המגולה" .את כל כח התעוררותו" – ההתעוררות הזאת ,שהיא קשורה גם עם
חוצפה ,עם חוצפה ואומץ לב ועזּות ,לפרוץ גדרים ולשנות הרגלים ולשנות תפיסות" .את כל כח
התעוררותו אנחנו צריכים לספוג אל תוכנו" – הימין צריך לספוג את כל כח ההתעוררות .זו
החוצפא דקדושה/העזות דקדושה .לקחת את כח ההתעוררות הזו ולספוג אל תוכנו" ,ואת הכל
נעלה לימין" .בזה נהפוך ...ניקח את כל הפעולה של השמאל ,שהיא תשמש בסיס לפעולת הימין,
שהיא זו שמביעה את ההבעה השלימה של רוח ישראל ,של נשמת ישראל ,של הקומה 'הימנית'
העיקרית של תוכן חיינו .ואז "את הכל נעלה לימין" – עד שמגמת הקודש תוכל להתפשט על כל
חלקי האומה.

אמיצות רוח לתלמידי חכמים
באותה אגרת לועד הרבנים במצרים ,יוצק הרב תוכן ברעיון 'החוצפא דקדושה' ,אימוץ העוז
והאומץ במחננו ,מחנה ה"ימין"" :לחזק את תלמידי החכמים ,לשפר את מצבם ולִ יתן בהם רוח
אומץ וצהלת לבב" – לתלמידי חכמים צריך שיהיה מבט כלל-ישראלי ,וירימו דגל ,ויתקעו בשופר
גדול ,וידברו בעוז למען האומה ובשם האומה .זו עמדה נפשית רוחנית אחרת מאשר לראות את
עם ישראל כמו בגלות ,כפוף תחת שולחנם של גויים ,מלקט פירורים משיירי תרבותם .אנחנו
רוצים שתלמידי-חכמים ייקחו חלק בקץ המגולה .בשביל זה צריך להפריח בהם "רוח אומץ וצהלת
לבב" – אלו דברים שהרב מפרט במקומות אחרים ,בעיקר בחלק ג' של האיגרות ,גם באורות
כמובן ,בכל הכתיבה שלו" .ליתן בהם רוח אומץ וצהלת לבב ,כדי שיוכלו קּום" – לקום ,להתעורר,
"בחדות ד' וברוח עֹז"" .חדות ד'" זאת אומרת בשמחה .שמחה משום שעובדים עבודת-ד'" ,עבדו
את ד' בשמחה"" ,עבדו את ד' אלקיכם ואת עמו ישראל" אומר יאשיהו* .בשמחה ובגבורה .זו
עמדה-נפשית ,והסתכלות ,ורוח אחרת ,זה טיפוס חדש של תלמיד-חכם.
וכך כותב הרב באגרת לר' יצחק אייזיק הלוי (אג' קמו)" :ומאחר שזאת היא כל ִעקרה של הצורה
החדשה ,שאני חפץ בהישיבה ,דהיינו שיהיה ׂשורר בקרבה עֹז החיים ,הראוי לשמעתתא דבעיא
צילותא" – כלומר לא רק שאיננו סותר לימוד ועיון ,אלא שדווקא אומץ ועוז ,מולידים את
הבהירות ואת צלילות הדעת בשביל להעמיק בסוגיות" .ושמחת לב" – כי מה שלומדים בשמחה
ובחשק ...כמו שאומר ר' עקיבא איגר באיגרת ,שמה שלומדים בחולשה כל היום ,אפשר ללמוד
בחצי שעה כשיש חשק ושמחה.
"ולא יוכל להיות חסר בה 'הרוח הגדול אשר יעטר את תלמידי חכמים הגדולים' .ודוקא בישיבה
כזאת יוכל להתקיים התוֹך" – הכונה הפנימית" ,של דרשת 'אדם כי ימות באוהל'" .הרעיון

*
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האידיאלי שבדרשה זו הוא ש"אדם חי" ,שכל כוחו ִעמו ,כל כוחו במתניו ,במרץ ,בהתעוררות,
ברעיונות ,בתוכניות – ,שאדם כזה יקח את כל הכוחות האלה ויכוון אותם להגדלת תורה.
וזו לשון הרב " :אדם חי ,המטה את תשוקותיו וכחותיו" ,שכולם נמצאים ִעמו בכל איתנותם ,בכל
עוזם; הוא מטה אותם "לא להוללּות וסכלּות ,כי אם לעמלה של תורה ושמחת השגתה".
"אבל מי שאין לו הרגשת החיים וזיום" – כי הוא חסר-כוח וחסר-עוז" ,הוא לא יכול להיות אדם
אשר ימות באוהל".
מה פירוש 'להמית'? להמית את הכוחות בנטייתם לשפלות ,להוללּות ,לשעשועי-הבל .ולהפנוֹת
אותם למטרה עליונה ,למטרה העיקרית.
המושג 'ימות באוהל' הוא כעין המושג 'ולשביעית חרוב'" :ששת אלפים שנה הוי עלמא ולשביעית
חרּוב" .כמו שכאן "אדם כי ימות" הכונה לא שימות ,אלא שימית בקרבו את צורת החיים הזולה
והשטחית ,ויהיה מלא עוז וצהלה במובן האמתי העמוק והרציני של החיים ,כך אומר המגיד לבית
יוסף ב'מגיד מישרים'* ,שהעולם יהיה חרב מכל תרבות ההוללּות ,הסכלות והבלי-שעשועים
שבעקבתא דמשיחא כל כך התגברו והתעצמו לפני שהטומאה חולפת מן העולם .כח המשיכה של
התרבות הזאת ,שהיא כאילו קידמה ,כאילו ממשות ,כאילו בעלת איזה ערך ,והיא משתלטת על כל
העולם" ,החושך יכסה ארץ וערפל לאומים" – כאן יהיה חורבן .חורבן ההסתכלות הזאת
והשעשועים האלה ,חורבן התרבות של השקעת כוחות-החיים בטומאה .זה ה"לחד חרוב".
וכן אצלנו – "אדם כי ימות באוהל" .ממה הוא מת? מהנטיה לחשוב כאילו ששם יש חיים .החיים
המדומים האלה מתים .נחרבים.
"'אדם כי ימות באוהל' ,אדם חי ,המטה את תשוקותיו וכחותיו לא להוללּות וסכלּות ,כי אם
לעמלה של תורה ושמחת השגתה .אבל מי שאין לו הרגשת החיים ו ִזיוָ ם הוא לא יכול להיות אדם
אשר ימות באוהל".
"והמצויינים מישיבה כזאת לא יוכלו להיות ממוצעים" – זאת אומרת :בינונים" ,שהם כקדרה דלא
חמימא ולא קרירא" – אדישים ,חסרי התעוררות וחסרי אכפתיות" .כי אם גִ בורים כאריות
במלחמתה של תורה ,ומלאים חפץ לרוממה ולשגבה על אדמת הקודש" – כלומר ,חפצים שּכל
הארץ ,כל עם ישראל וכל מרחבי האומה יהיו מלאי גדלות של תורה.
ולעשות את כל זה "לא משום פניה" – פניה של כבוד ,של כסף" ,לא משום פניה ותכלית של
רבנות ,כי אם מפני אהבת השם יתברך ,אהבת התורה ,אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל ,הבוערת
בקרבם בשלהבת אש קודש".
זה הטיפוס החדש של התלמיד-חכם שהרב שואף לגדל בישיבה.

על מנת להקים אומה ,לרומם את תרבותה ,נדרשים אמיצי רוח
את האגרת לר' יצחק איזיק הלוי כותב הרב עוד לפני 'דגל ירושלים' ,בחלק א' של האיגרות.
בהמשך הזמן הדברים הופכים להיות חלק משאיפות 'דגל ירושלים' .אחרי שהציונות התעצמה,
קיבלה צורה ,והתפרסמה 'הצהרת בלפור' ,ושיבת ציון התגברה בזרם ובשטף ,הדברים הפכו להיות
הרבה יותר אקטואליים וממשיים .הכל נעשה מעורר ,והכל דורש וזועק להופעת העוצמה הזאת.

*
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כי בשביל להקים אומה שלימה ,לרומם את תרבותה ,לרומם את מחשבותיה ,את התפיסות ,את
ההרגשות ואת ההשקפות שלה ,ולנטוע בזה תורה – צריך רוממות רוח רבה ,צהלת רוח ,שמחה,
'אחרי!' .וזה דורש טיפוס חדש של תלמידי-חכמים.
ַ
עוז ,מרץ ,דוגמה,
כזה באמת היה הרב בעצמו .יש דוגמא לזה בהכרזה שכתב הרב באנגליה בתקופת הפעילות
לקידום הצהרת בלפור ,מה שנקרא 'גילוי דעת ע"ד הבגידה הלאומית'* .שם הרב מדבר ממש
בעזות דקדושה ,בחוצפה של קדושה ,מדבר את דברו ,את דבר עם-ישראל .ככה לא דיבר עם
ישראל עם הגויים במשך כל הגלות .פה פעם ראשונה אחרי קרוב לאלפיים שנות גלות ,עם ישראל
מדבר דברים בכל עוז ,ללא משוא פנים ,האמת היא לא פחדנית ולא ביישנית ,בעוז ובאומץ
ובעזות .עזות כלפי אלה שמנסים להציג את היהדות כדת ולא כלאום ,ועזות כנגד הגויים שגזלו
את אדמתנו ואת ארצנו והחריבו את ביתנו ,והנה עכשיו ניתנת להם הזדמנות לעשות תשובה והם
אינם עושים .מדבר דברים כדרבנות.
**

בעין איה

כותב הרב" :ואם לא ימצאו אנשים אמיצי כח לב לעמוד לפני כל צר ואויב שבא

להשכיח שם ד' ...אז הלא כבר הי' אפשר לרעים וסכלים שבבני אדם להתגבר ולהשכיח את אור
האמת מן העולם ,והיה המין האנושי הולך ותועה בדרכים של ערבוביא ,שמביאים עליו המוני
צרות גופניות ונפשיות ,הרבה אלפי שנים יותר .א"כ מי שלבו לב אדם ויודע מה יקרה היא
התעודה של אהבת ד' והאושר הכללי הכרוך עמה ,לא תרפינה ידיו גם ממכאובים היותר נוראים
בפועל .ע"כ לבד אומץ השכל צריך לזה גם כח גבורה נפשית ורוח חזק מאד עשוי לבלי חת ,א"כ
אחת מחובות החינוך התוריי היא אמיצות הרוח ,שתהיה מתלוה אל בירור השכל וקדושת
המדות".
מה פירוש "אמיצות רוח"– לחנך לאמיצות הרוח.
לא מספיק רק סדרי לימוד רגילים .ודאי – הכל נדרש! – אבל בשביל המשימה הזאת צריך עוד
משהו' ,אמיצות הרוח'! ללא חת ,גבורה ,לעמוד במצבים לא נעימים ,ללכת נגד המקובל .נכון
ודאי וברור ,והאמת תהיה ברורה ,וצריך שהלב יהיה טהור
שצריך לחנך לשכל אמיץ ,שהשכל יהיה ִ
בלי נגיעות ובלי השתעבדות לתאוות וליצרים וחומרנות ולבהמיּות – ,אבל צריך גם חינוך
לאמיצות רוח .לעזות של קדושה.
מה פירוש עזות של קדושה? מסביב משפילים אותך ,מראים עליך באצבע ,מנצלים נקודות תורפה,
מביאים לך את טובי המרצים שיראו לך כמה אתה לא רלוונטי ושולי .אבל אנחנו מלאי עוז ורוח
מרוממת .ולא מוותרים לעצמנו ולא מוותרים על ההלכה כמלא הנימה .ואיננו מתביישים להיראות
'דוסים' ו'חרידים' ,ומה כולם יחשבו עלינו ,ולא מפחדים שידיחו אותנו ושלא נקבל דרגה וקידום.
רק כך ,בעזות של קדושה ,נוכל להביא לכך שאצלנו תתחולל המהפכה ,שהקודש יביע את דבריו.
לא בעזות של רשעות ,לא בחוצפה של זדון לב ,אלא בחוצפה של אומץ ועוז לעמוד על האמת
ולהרים את קולה ולהרים את הבירור שלה ,בלי שום כפיפות והתרפסות וחולשה מפני הבערות
ומפני הכפירה ומפני מתנגדי תורה וקדּושה וכדו' .האמת היא לא ביישנית! האמת היא לא
פחדנית!

מסירות נפש .לדרכו של רבי עקיבא
*
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דברי הרב בענין אמיצות הרוח המובאים כאן ,הם מתוך הסוגיה על רבי עקיבא ומדרגת מסירות
הנפש שאליה התעלה בשעה שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל.
ואכן הדברים שייכים זה לזה.
אמנם אצלנו לא מדובר על נטילת הנפש ,ובודאי לא בעינויים עד כלות כפי רשעת הרומאים אז,
אבל מעלות ההתמסרות על דבר ד' והקריאה המוחלטת בשמו מול כל מעכב ומרשיע ,הרי הן הן
אותן המידות והמעלות הנתבעות מאתנו גם במלחמת התרבות של היום.
וכך מתבטא האדר"ת באגרת שכותב בנושא זה בספר 'מענה אליהו':
"טעה בדמיונו" – כלומר ,השואל טעה בדמיונו .הכוונה כנראה בדימוי שהשואל מדמה שני דברים
שאינם שייכים זה לזה" .לקרות לקדושת ה' פורענות ,חס ושלום" .קידוש ה' איננו פורענות! "חס
ושלום לומר כן .והצדיקים והחסידים שמסרו נפשם על קדושת שמו יתברך לא היה להם עונג
בעולמם מרגעי מיתתם" – כשעשו את הדבר הגדול ביותר ,ונתנו את כל החיים בשביל עבודת ד',
בשביל מצות ד'" .לא היה להם עונג בעולמם מרגעי מיתתם ,ואיך נוכל לקרותם 'פורעניות' חלילה.
לא מיבעי בקדושי עליון כמו רבי עקיבא וחבריו" – שאמר לתלמידיו "כל ימי הייתי מצטער מתי
המרומם ביותר בחייו" .או כר"י מאורליינש
ָ
יבוא לידי ואקיימנה" ,שלדידו ודאי היה זה הרגע
וחבריו" – מבעלי התוספות" .אלא אף באנשים פשוטים שקידשו את ה' ,וקנו עולמם אז ,וזכו מה
שאין בריה יכולה לעמוד במחיצתם" – כלומר ,אלה שמסרו את נפשם ,כמו שאומרת הגמרא
בפסחים ,הם זוכים למדרגה בעולם הנשמות שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם .אז "גם כאן
אין זה פורענות ,רק עדן ועונג שאין למעלה ממנו ...אבל מי שמוסר נפשו על מצות קידוש ד' ,הרי
הוא עושה אז נחת רוח ועונג כביכול לד' יתברך ,ששמו מתקדש ומתגדל בעולמו ,ואיך לא יברך על
מצוה חשובה שאין כמותה ,שהרי היא חמורה מפיקוח-נפש" – דוחה את כל התורה כולה!
וכאן אומר האדר"ת דבר מופלא .שהרי מדובר שם* שהגיע זמן קריאת שמע ,והתחיל ר' עקיבא
לקרוא קריאת שמע .אמרו לו תלמידיו' :רבינו עד כאן?!' בייסורים שאין להם קצבה? מה שהגמרא
אומרת שחנניה מישאל ועזריה לא היו יכולים לעמוד בזה ,וגם בזה אתה עומד ולא נכנע להם??!
והוא אומר" :כל ימַ י הייתי מצטער על פסוק זה ...מתי יבוא לידי ואקיימנו .עכשיו שבא לידי לא
אקיימנו?" "היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד".
מתי אמר רבי עקיבא את דבריו? הרי התחיל כבר לקרוא קריאת שמע ,ואחר כך שאלו אותו
תלמידיו "רבינו עד כאן?" ,ונשמתו יצאה ב"אחד" – ,הוא הפסיק באמצע פסוק הראשון של קריאת
שמע! זה מה שכתוב בגמרא! איך היה מותר לו להפסיק?
על זה אומר האדר"ת" :כפי הנראה היה מותר לו לר' עקיבא להפסיק לתלמידיו ,שהוא מענינו" –
זה ענינה של קריאת שמע! הוא חידש כאן מה ענינה של קריאת שמע! לקבל על עצמו ייחוד-ד' גם
במצב הזה ,הוא קיבל על עצמו ייחוד-ד' במדרגה הגבוהה ביותר!
הוא לימד פה הלכה חדשה ,ש'בכל נפשך' איננו רק עד נטילת הנפש ,לא רק עמידה ברגע של
המעבָ ר מחיי גוף לחיי נשמה ,אלא – גם לעמוד ואפילו בייסורים הנוראיים ביותר של ייסורים
שאין להם קצבה ,של מי שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל ,גם בזה! זה השיא של קבלת עול
מלכות שמים ,השיא של מסירות נפש על קידוש ד'! אם כן ,ודאי שאין זה היסח דעת ,זו בדיוק
הנקודה האידיאלית ביותר של הדבקות בייחוד-ד' ,של קבלת עול-מלכות-שמים!

*
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והוא ידע שזה יהדהד לדורות ,ושזה יהיה כתוב בש"ס ,שכל הדורות יִלמדו מזה .מכאן אנחנו
יודעים את ההלכה הזאת.
"וכפי הנראה היה מותר לו לר' עקיבא להפסיק לתלמידיו ,שהוא מענינו" – כי זה לא ענין אחר! זה
הפשט היותר גדול של קריאת שמע ,זה עומק הפשט ,עומק האמת" .וגם בזה זיכה את הרבים.
ובפרט שלא היה אפשר לומר אחר כך" – שהרי ידע שזה הרגע האחרון ,אם עכשיו לא יגיד להם,
לא ילמד אותם ,לא תהיה עוד אפשרות ,זו הלכה! וצריך ללמד אותה! זו הלכה שלא נודעה עד
שרבי עקיבא גילה אותה לתלמידיו.
וממשיך האדר"ת" :צדיקים שמקדשים שם שמים ,המקבלים עליהם דין שמים למסור נפשם
וליהרג על קדושת ד' יתברך שמו ,המצוה החמורה והחביבה והיקרה שבכל התורה ,שאין דומה לה,
מצות אהבת ד' ומצות קדושת השם ,וכל מחמדי תבל במאֹ ד ,שגוף ונפש ,הכל כְ ֹלא נגדה ,ואז הוא
ההצלחה האמתית שלא יזכו לזה לא מלאך ולא שרף ,לקיים מצות 'ולדבקה בו' 'ובו תדבקון'".
וכותב על זה הרב בעין איה*" :שם הוא מקום גילוי הגבורה של גיבורי כח עושי דבר ד' ,הששים
ושמחים לקראת תעודתם ,להיות מהעובדים היותר נחשבים לההשלמה היותר נכבדה של המין
האנושי ,הבאה רק מידיעת שם ד'" ,ולא רק "מידיעת שם ד'" אלא" :ומבטחון קיום הידיעה הזאת".
וזה מה שרבי עקיבא עשה :הוא גרם לבטחון קיום הידיעה הזאת .רבי עקיבא הראה ששום כוח
בעולם לא יוכל להשכיח את אהבת-ד' ואת שם-ד' מישראל.
"להיות מהעובדים היותר נחשבים לההשלמה היותר נכבדה של המין האנושי ,הבאה רק מידיעת
שם ד' ומבטחון קיום הידיעה הזאת ,שלא תוכל להמחק גם בכל כלי חובלים' ,עזה כמות אהבה'".
זה שייך למסירות הנפש של רבי עקיבא ,וזה מֶ סר לדורות .רבי עקיבא מחדש שחוץ מההלכה של
מסירות נפש על שלש העברות החמורות ובשעת שמד וכו' ,יש גדר נוסף ,שאפילו בייסורים שאין
להם קצבה צריכים למסור את הנפש .להתמסר על קידוש השם ולא להרתע ולא להיכנע .כך מנצח
אדם קדוש וגיבור את כל מכונת הרשע הרומאית .רבי עקיבא מחדש שהקריאה בשם השם שעם
ישראל קורא ,לא תוכל להיפסק על ידי שום כוחות רשע וכפירה ,גם ברדיפה וכפיה הנוראים
ביותר (ראה עוד בענין זה באמונת עתנו ד ,מט).
זו היא הגבורה ,זה הוא העיקרון החינוכי שצריך להתלווֹת בחינוכה של תורה.
זה מה שהרב תובע מאיתנו ,להצמיח בקרבנו חוצפא דקדושה .אם לא יהיה לנו אומץ לב ,גבורה,
עוז ,עוז רוח ,לא נוכל לנצח את המלחמה הזאת ,מלחמת התרבות ,מלחמת התרבות נגד מי
שרוצה לעקור את התורה או מי שרוצה לבטל את המצוות ולבטל את היהדות .כי אנחנו נמצאים
עכשיו במצב של מלחמת תרבות כזאת כבר בפועל .ובוודאי ננצח ,ננצח בעזרת ד'.

ניגוד או שותפות
כשאנחנו מדברים על מלחמה ,מלחמת תרבות ,יכול להיווצר הרושם שאנחנו בניגוד מוחלט
למדינה ,לצבא ,לעוברים על דת.
יש להתבונן בדברים.
כשהרב מפרט מה זה 'דגל ירושלים' ,הוא אמנם מדגיש את הצורך מול הציונות החילונית .ואכן יש
ניגוד .ניגוד בין האינטרס הציוני ,דגל ציון ,ובין דגל ירושלים .אבל הרב מסביר שאין אלו שני
הפכים שלא יכולים לדור יחד ,כי עצם הפעילות הציונית היתה טובה ורצויה ,אלא שהיה חסר בה
*
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את המטרות ואת העומק ואת האמונה ביסוד .לא מתוך אמונה בד' ולא מתוך תורה ,ולא בשביל
קידוש-ד'.
ואכן הרב לא התכוון ש'דגל ירושלים' תהיה תנועה פוליטית שתהווה תחליף לציונות .כלומר לא
יישלחו משלחות של דגל ירושלים לראשי המדינות בשביל לדרוש את הזכויות על ארץ ישראל
וכד' .כל העסקנות הפוליטית היא בידי התנועה הציונית .התנועה של 'דגל ירושלים' היתה אמורה
להיות בעיקר תנועה רוחנית ,להעמיק את האמונה ,את ההסתכלות ,את השאיפות.
אמנם שייכת לה גם הופעה לפני גויים .הרב מדבר על תוכנית כזאת של משלחות לגויים ,אבל רק
על מנת להסביר להם מה זה עם-ישראל ,ומה המשמעות של שיבת ציון ,ומה המטרות של שיבת
ציון .לא לבוא בגבולה של ההסתדרות הציונית בתחום הפוליטי ,אבל כן לעסוק בהסברה .הסברה
בישראל פנימה והסברה כלפי חוץ ,כדי שהעולם יידע מי זה עם-ישראל ומה מטרת הציונות ,הרבה
מעבר למה שהציונות ידעה להסביר את עצמה .תבוא 'דגל ירושלים' ותסביר מהו הערך של
התחייה ושל שיבת ציון ושל הרמת קרנם של ישראל וקיבוץ האומה בארץ ישראל ופיתוחה.
שלא כמו המזרחי ,דגל ירושלים אמורה היתה להיות תנועה שפועלת בשם כלל ישראל ועבּור כלל
החותם של הצורה האידיאלית
ָ
ישראל ,בתור יישות בעלת עצמאות רוחנית ,ששואפת להטביע את
של קודש על כל האומה לכל חלקיה ,כולל הציונות החילונית .בשונה מה"מזרחי' שפעל כחלק
מהגוף הציוני הכללי ,ושעיקר עניינו היה הדאגה לאגף הדתי שבגוף זה ,ו"את הציוניות הכללית
מניח הוא 'לקפֹ א על שמריה' ,מתקשר עמה בקשר הדדי בכל מקום שאין הדעות היסודיות
סותרות"*.
הרב מפרט כאן (גנזי הראיה) כמה נקודות ביחס לדגל ירושלים:
"א .שנחולל תנועה כללית מקפת את כל ישראל ,לשם תחיית האומה בארץ ישראל ,ממקור
הקודש ,לשם ד' ותורתו" .תנועה רוחנית אמונית.
"ב .שהתנועה הזאת שמגמתה ומקורה היא קודש לד' ומאור קדושת תורתו תופיע על עמו וארצו
את כח ההתעוררות להחיותם" – כלומר ,ההתעוררות הציונית היא התעוררות חילונית ביסודה,
כמו שלגויים יש מדינה וקרקע ומולדת וזכות הגדרה עצמית וזכות לגבולות מוסכמים ובטוחים
וזכות המדינה להגן על עצמה בפעולות צבאיות וכדו' ,ושכל זה יהיה מוּכר גם על ידי שאר העמים.
לזה חותרת הציונות החילונית שיהיה גם לנו ,מכוח זכות אנושית ,זכות אנושית לאומית .אבל
'הסתדרות ירושלים''/דגל ירושלים' ׂשמה לה כמטרה שאיפה אחרת לגמרי .כי מקורּה "הוא קודש
לד' ומאור קדושת תורתו תופיע על עמו וארצו את כח ההתעוררות" – את כוח ההתעוררות היא
תופיע ,היא תוליד" ,מאור קדושת תורתו" – מדעת ד' ,אמונה בד' ,קידוש ד' ,ואור תורתו .משם
היא תעורר את החפץ להיות עם בארצנו ,להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ,ממקורותינו.
זה מקור התעוררות אחר לגמרי!
ההתעוררות הציונית היא התעוררות חיצונית טבעית אנושית ,לא דתית ולא אמונית ולא
ישראלית אותנטית-מקורית ,אלא שאולה ושאובה ממקורות זרים .ואנחנו – "התנועה הזאת
שמגמתה ומקורה היא קודש לד' ,ומאור קדושת תורתו תופיע על עמו וארצו" ,היא תופיע "את כח
ההתעוררות להחיותם" – כלומר :להוליד התעוררות ,התעוררות לשוב לארץ ,לקבץ גלויות ,לבנות
את הארץ; מגמה לאומית ממקור אחר ,ממקור לא חיצוני אלא ממקור פנימי ישראלי ,ישראלי

*
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עצמי .זה הדבר שחסר בציונות ,והיא לא יכולה להיות נאמנה ללאומיות ישראלית באמת אם
הדבר הזה חסר לה.
ועלינו מוטל להשלים את החסר .אבל לא בתור כפופים רעיונית לתנועה הזאת .אנחנו מצטרפים
מרעיון אחר ,ממקום אחר ,ממקור אחר ,מכיוּון אחר לגמרי .כיוון אמיתי וטבעי ישראלי ,שנדרש
ונצרך ,שכאשר הוא חסר ,אז כל העיקר חסר.
והתנועה הזאת "תהיה עומדת ברשות עצמה בלא שום שיעבוד לשום אגודה ותנועה אחרת...
שמגמת פניהן היא חיי החול ועניני העולם לבדם".
בחזון של הסתדרות ירושלים היה חפץ להקים את עם ישראל על אדמתו ,במקום הקודש ,ולמען
הקודש ,ולמען ד' .כפי שאנחנו מבקשים שלוש פעמים ביום" :תקע בשופר גדול לחירותנו".
ציונות שּכל מקורה הוא אנושי ולקוחה מהשוק הבינלאומי של עמים אחרים – זה שופר קטן.
אנחנו מבקשים שקיבוץ-הגלויות יהיה בשופר גדול ,שופר גדול באיכות ,בערך גדול! זו משמעות
התפילה שאנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום.
אם כן ,אין זה ניגוד מוחלט ,אלא שמוטל עלינו להשלים ,להשלים חֶ סר .חסר שהוא העיקר.
מוטל עלינו לבאר "שהמגמה הכללית של כלל האומה בביצורה בארץ הקודש היא אינה רק מגמה
למעוֹן
חילונית ,כשאר מגמות חברותיות ,כי אם שיסוד כל היסודות ,תשוקת האומה היא לשוב ְ
ָקדשה" – ארץ ד' ,אדמת הקודש! "להתדבק על ידי סגולת הקודש שבארץ הקודש" – כי מדרגות
ושלימות שאפשר להשיג בארץ-ישראל אי אפשר להשיג כלל בחוץ לארץ .כי אדמת הקודש היא
עצמה מכשרת ,מכשרת לרוח-הקודש ,מכשרת לנבואה ,ו'אין תורה כתורת ארץ ישראל'; "להתדבק
על ידי סגולת הקודש שבארץ הקודש ,לאור ד' וקדושתו".
"ועל כן החיים הישראליים בארץ הקודש הם הולכים למישרים בהתאמה לַקודש באמונה ובהגדלת
תורה וקדּושה ,וידעו כל הגוים כי מעשה ד' נורא הוא אשר יַעשה ְבעם ד' על אדמת קדשו" – מה
שד' עושה איתנו ,בארץ ישראל – זה "מעשה ד' נורא" ,זו החזָרה לקומתנו הרוחנית השלימה.

"טב מלגאו וביש מלבר" – אהבת ישראל אמיתית מקיפה את שני הצדדים כאחד
יבוא מי שישאל :בכל באופן ,גם אחרי ההסבר הזה ,אחרי הכל הרי אנחנו רוצים להדגיש ולהעצים
את מימד הקודש שבחיים הציבוריים ,ובזה בהכרח אנחנו מבליטים את השוני ואת הפער בינינו
לבין הציבור החילוני ,ועלולים להיפגע הקשר והאחדות בעם .וגם עלולה להיפגם בקרבנו אהבת
ישראל.
ביחס לכך יש ברב דברים שכתב עוד לפני מלה"ע הראשונה*:
"כשנעסוק לפעמים בפרטים ,בודאי נפלה בין איש לאיש ובין סיעה לסיעה לפי ערכם ,אבל כשאנו
מתרוממים אל התוכן היסודי כולל הכל ,אין אנו רשאים להבדיל בו בין טובים לרעים ,ו'על דעת
המקום ועל דעת הקהל' הננו מוכרחים 'להתפלל עם העברינים' ג"כ ,ותקות-לבבנו צריכה להיות
מקפת את הכל ,את הכלל כולו ,ובכל ערכיו' .להתפלל עם העברינים' אני אומר ,אך לא להתחשב
עם דעותיהם העבריניות ,לא להזמינם במחיצותינו בתור פועלים ומנהיגים ,אבל להתפלל ,כלומר:
לדרוש בלב ונפש את שלום הכלל כולו וישועתו ,במובן היותר רחב ,והכלל כולל את הכל' :זרע
אדם וזרע בהמה'".

*
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אהבת ישראל כלפי אנשים הרחוקים מתורה ומצוות נתפסת פעמים רבות כדבר טבעי ופשוט .אבל
הרב ,בשמונה קבצים* כותב על עצמו" :כמה אני צריך לעמול ולעמול לעבוד ולברר פנימיות
השקפתי על התוכן המהותי של האישיות הישראלית ,איך שבאמת אינה נערכת לפי מעשיה ,לפי
הצד המגולה של אורחות חייה ,כי אם לפי אותה הפנימיות האמיצה שהיא נחלת יעקב ."...אהבת
ישראל אמיתית הנובעת ממקורה של תורה ,אינה רק רגש טבעי של סימפתיה לגוונים השונים של
הציבוריות הישראלית .זוהי השקפה עליונה המזהה את הטוב והכלליות המתגלים בדור ,אבל אינה
מחלישה את ההשקפה הפשוטה של יראת ד' התובעת את קיום התורה והמצוות במילואן.
ההשקפה העליונה הזאת יודעת שתכונתו של הדור היא "טב מלגאו וביש מלבר" ,והמבט השלם
של האמונה יודע לכלול את שני הצדדים הללו כאחד.
עלינו להתרומם בעצמנו ,ולדעת לבנות בקרבנו אמונה השמחה בכל דבר טוב המתרחש במציאות,
אמונה השותפה בבניין הכלל ,בבניין החיים הלאומיים מצד אחד ,ומצד שני אינה נחלשת בעבודת
הפרטים ובהקפדה עליהם ,לא במובן האישי ולא במובן הציבורי .אמונה כזו יכולה להיבנות
בקרבנו רק על ידי עמל מרובה והתעלות אמיתית ,ומתוך כך יכולים אנו ,יחד עם הגודל הכללי,
לאחוז בכל תוקף גם בכל הפרטים.

אז יאמרו בגויים הגדיל ד' לעשות עם אלה
שתישפע מישראל אל הגויים אומר הרב (שעורים בספר הכוזרי ,מאמרי הראיה):
ְ
ביחס להשפעה
"תעודתן של ישראל בעולם הוא להשפיע על מהלך הדעות האלהיות של האנושות כולה ,לזככן
ולעדנן עד שלבסוף ינוקו מכל הפגמים והמחשכים המטשטשים את צורתן" – את צורתן של
הדעות האלוקיות ,כפי שהתקבלו וכפי שהתאזרחו אצלם ,בתפיסתם .כמו שהרמב"ם כותב בסוף
הלכות מלכים .קודם כל יקיאו הגויים את ההשפעה שהגיעה אליהם בצורה מסורסת ומסולפת,
ואז תהיה תקופה של ִריק ,ואקום אמוני ,כלומר – אתאיזם ומטריאליזם וכל מיני שיטות ,ללא שם
שמים ,ללא תורה .אבל זו מעין תקופת התנקות מהתפיסות הדתיות המסולפות של "משתחווים
להבל וריק ומתפללים אל אל לא יושיע" .אחר-כך יוכלו הגויים לקבל את אותם המושגים – ועוד
למעלה למעלה מהם – מאתנו ,בצורה ישרה ,טהורה ונקייה מכל הסחי שהתווסף על ידי ההשפעה
של העמים האליליים שעוד לא התנקו מההגשמה ומהאלילות'" .אז אהפוך אל העמים שפה
ברורה'".
יש פה נקודה מאד בסיסית.
הכוזרי בנוי באופן כזה שהגוי בא לבקש ...ושעם ישראל משפיע את דברו לא על ידי תרגום .רבנו
היה אומר :לא מתרגם את היהדות לשפת הפילוסופיה ולאופן הכרת הגויים את היהדות ,אלא
משמיע לגוי את היהדות בצורתה המקורית ,באופן שישראל לומדים אותה ,באופן שאנחנו חיים
אותה ,באופן שאנחנו תופסים אותה ,אמונה כפי שהיא אצלנו .עם זה הוא נפגש ,והוא עומד
נדהם" :אם כן ,תורתכם אינה נתונה כי אם לכם?" רק בשבילכם? כן! וזו הצורה היותר פלאית
ויותר אלוקית! הנושא של טעמי מצוות נדחק בכוזרי לגמרי הצידה ,כי המצוות הן באמת הפלאים
האלוקיים ,עצות ד' עמוקות .הנקודה הפנימית של המצוה היא עשיית הטוב בעיני-ד' ,הטוב
האבסולוטי האינסופי המקורי האלוקי ,לא כפי מה שנראה לנו ,לא כפי סברות וטעמים שאנחנו
יכולים לקרב לשכלנו.
*
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הכוזרי הוא כולו דיבור על אור ישראל ,ועל האמת של ישראל ,ועל אמונת ישראל ,כפי שאנחנו
מבפנים ,הדיבור הפנימי של ישראל .כשבאים גויים ומתעניינים ,הם באמת מבקשים להתקרב
ל'איך אתם מבינים את היהדות' .אל תתרגמו לנו את זה לפילוסופיה! אנחנו רוצים לשמוע איך
אתם אומרים את זה ,איך זה אצלכם מונח בלב ,איך שאצלכם זה נחשב במוח ,איך שאצלכם זה חי
בתור אמונה של רמ"ח איבריכם ושס"ה גידיכם!'.
זה העוז וזה הפלא של ספר הכוזרי ,משהו מופלא מאוד ,חשוב מאוד ונוגע מאוד לעניננו.
זה שייך ליעוד של עם-ישראל בעולם .שאמתת ההשפעה וטהרת ההשפעה של ישראל על העולם,
ת בוא רק אחרי שאנחנו נהיה מה שאנחנו בכל מלוא העיכול והמימוש של התורה שלנו ,של
האמונה שלנו ,של החזון שלנו.
ואז ההשפעה תהיה השפעה ישזרה .אנחנו נלמד אותם" .משיח יבוא לעולם" אומר הרב בערפלי
טוהר "בשביל ללמד את התורה ."...קודם כל לישראל ,אבל אחר-כך ללמד אותה "לכל הגוים" – כל
גוי לפי מה שהוא יכול לקלוט .אבל בטהרה ובקדושה ,ובלי לזוז ממקור האמת.
זה הכוח המיוחד של משיח ,מעין חכמתו של שלמה .הרי משיח בא דרך שלמה ,כפי שכתוב
בשלוש-עשרה עיקרים ברמב"ם ,ושלמה הוא "יחכם מכל אדם" ,שלמה ידע לדבר על הארז בלבנון
ועל האזוב אשר בקיר .שלמה המלך ידע להגיד את הדברים לכל אחד ,לכל אחד לפי כוחו ,לפי
מדתו ,בלי סטייה מן האמת ,את האמת כפי שהיא .זה שייך לאורו של משיח ,ובצורה עוד הרבה
יותר נשגבה כמובן.
"'אז אהפוך אל העמים שפה ברורה'" – אמנם כתוב "אהפוך" ,שד' יעשה! אבל הרב מלמד אותנו:
נכון שד' יעשה ,אבל זרוע-ד' בעולם ,יד-ד' בהיסטוריה זה עם-ישראל .ובזה שעם-ישראל יפעל את
הפעולה הזאת ,ויתן את הדוגמה הזאת ,ואליו יישאבו כולם ללמוד דרכי ד' ודרכי חיים ישרים ,זו
תהיה התקימות 'אהפוך אל העמים שפה ברורה'.
זה נקרא שד' הופך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ד' ,כי ד' נתן את התורה לישראל,
נתן את התורה ללב ,והלב הזה מאיר ומשפיע על האיברים .וזה עצמו מעשה ד' (עין ר' יוסף יעבץ,
תהלים כ ,ז) .כמו שהזכרנו הרבה פעמים על פירוש הפסוק בתהלים" :עתה ידעתי כי יושיע ד'
משיחו" – בישועת ד'" ,יענהו משמי קדשו" – זה שמיימי" ,בגבורת ישע ימינו" .של מי? של
משיחו! זאת אומרת ,מה שדוד מנצח את כל מלחמותיו – הוא יודע ,ויודע ברור ובוודאות ,שזו
ישועת ד' משמי קדשו .גבורת ישע ימינו של דוד ,הוא הצינור והוא ההופעה של הישועה
השמיימית.
וכן גם כאן'" .אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ד''" – זה ד' הופך! איך ד' הופך?
על ידי מה שנתן לישראל את הכוח הזה*.
זה היסוד של הכוזרי ,שמסביר את האמונה כפי שהיא חיה בתוכנו .באופן כזה יש בכוחה לחולל
שינוי ומהפיכה בכל העולם .כדוגמת הכוזרי שבא אלינו להתגייר.
"ועל כן על ישראל תמיד לדרוש מהאליליות – "...זאת אומרת ,ישראל צריך לעמוד במצב של
תביעה מן העולם ,במצב שהוא מלמד לקח את העולם ,מלמד את האמת! את האמת של ישראל.
לא בצורה של התגוננות ,אלא באופן שהוא מציג את אמונתו שלו .משום שיש לו אידיאל ,יש לו
שליחות ,ד' נתן לו את הכוח הזה לפעול על העולם" .על כן על ישראל תמיד לדרוש מהאליליות

*
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והבערּות של הגוים את משפט האמת" – 'אתם מעליבים את האמת! אתם מעליבים את
האינטליגנציה ,אתם מעליבים את האמונה! שהיא הצלם אלוקים העליון של האדם!'.

העולם מתדפק על דלתותינו שנהיה מה שאנחנו צריכים להיות
אבל "כשידי ישראל רפים מן החטא" – בסיבת החטא" ,ואינם מתעוררים להשפיע על מהלך
הדעות העולמי" – לא רק שלא משפיעים על העולם ,אלא עוד מושפעים מכל הבליו ומלקטים
שיריים מתרבותו הגוססת" – ,אז הכפירה מתגברת" ,הכפירה מתעצמת בעולם.
הציפיה הזאת מישראל מונחת במציאות! מונחת בצורך התרבותי של אומות העולם .ככל
שמתקרב יותר אורו של משיח ,יותר ניכר המחסור של השפעת ישראל בעולם .העולם זקוק,
העולם מייחל להשפעת ישראל .אבל עם-ישראל לא ממלא את תפקידו ,עם-ישראל עדיין שקוע
בגלות ,בכניעה לגויים* .התביעה על עם-ישראל נהיית אז הרבה יותר גדולה" .כשידי ישראל רפים
מן החטא ואינם מתעוררים להשפיע על מהלך הדעות העולמי ,אז הכפירה מתגברת" – הכפירה
ועמה 'חוצפא יסגי'" .האמת והאמונה ודעת-ד' וקידוש-ד' וייחוד-ד' – מחסרון
בעולם מתגברתִ ,
השפעתם המטהרת של ישראל – הופכים להיות יותר ויותר דחויים .הגויים מקיאים בזה את כל
הסילוף של דעת-ד' שהשיגו מעצמם .כמובן מתגברות אז החומרנות והתאוות ,הדמיונות וההזיות
של תרבות מדומה ,והניגוד לשם-ד' הופך להיות יותר ויותר חריף!
התרבות הופכת להיות יותר ויותר חילונית .הכפירה נהיית יותר ויותר חצופה .הצפיה לקבל
מאתנו ,כשאיננה נענית ,הופכת להתרגזות עלינו .מזה ניזונה גם האנטישמיות .עומק עצת-ד'
שבזה ועומק המכּוון שבזה ,זו באמת התביעה של העולם לקבל מישראל דעת-ד' ,אבל כשאנחנו
לא מלמדים – הדבר מופיע בתור חוצפה ובתור אנטישמיות ובתור שנאת-ישראל למחוק את
ישראל מן העולם.
"ועל כן על ישראל תמיד לדרוש מהאליליות והבערּות את משפט האמת .כשידי ישראל רפים מן
ועמה 'חוצפא
החטא ואינם מתעוררים להשפיע על מהלך הדעות העולמי ,אז הכפירה מתגברתִ ,
יסגי'" – כלומר החוצפה זו צורה של התדפקות על דלתותינו ,התביעה של העולם שנהיה מה
שאנחנו צריכים להיות .זו תביעה מאיתנו .תביעה של העולם.
"והכפירה לובשת גאּות לדרוש תשובות וביאורים מישראל ,וכנסת ישראל מוכרחת להתעורר
מתרדמתה הכללית ולהפיץ אורה בעולם .זהו סוד 'בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי' ,שממנה עצמה
הקב"ה מתקן רטיה .שעל ידי חוצפת האליליות לטעון על ישראל ,כנסת ישראל מתעוררת לתחיה,
להפיץ ולפזר את ענני הבערות".
* * *
כל זה תובע מאתנו תביעה גדולה של עמידה על עצמיותנו וקריאה בשם השם הגדול ,וכפי שהרב
במכתבו לאגודת הרבנים במצרים ,באמת מוסיף אתגר וכיוון.
"אם בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי ,ואם כך היא מחשבת ד' תמים דעים ברוך הוא ,בעצתו
העמוקה ,לפחות תהיה החוצפא דקדושה לא נופלת בכֹחה" – שיהיה לה את האומץ והעוז! והרב
*

המחדל הזה הוא חלק מהחולשה שלנו ,חלק מהירידה של עם ישראל .בגלות עם ישראל איננו במקום המיועד לו –
להיות במה מרכזית בעולם ,לב העולם כלשון הכוזרי ,מוח העולם כלשון הזוהר ,נשמת העולם כלשון הרב .עם ישראל
חסר את העמדה הזאת.
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גם מסמן כיוון – למשל לעשות עוד קופה .מקורות כספיים עצמאיים .מה משמעותה של קופה
נוספת? צריך להקים תנועת-עם רוחנית "וברוח חופש ועוז אנחנו צריכים לנהל את ענינינו",
אפילו ענינינו הכספיים "כי החיצוניים אינם נותנים מאומה למורינו יראי ד' וזהו לטובה ...כי אם
היו נותנים ,היו משעבדים אותם תחת ידיהם וזה לא יתכן ."...לא נשתעבד לשום אוטוריטה
חילונית או רפורמית או גויית.
לא להתבושש! האמת היא לא ביישנית ,האמת היא לא פחדנית .אנחנו צריכים לקום באומץ,
בצהלת רוח ,עם אנשים שיודעים את מטרתם ויודעים שזו האמת וזה הטוב .שזה הטוב לכלל
האומה.
"תהיה החוצפא דקדושה לא נופלת בכֹחה ,מהחוצפה הירודה ,שאין לה בעולמה ִמ ֶשל רוח ישראל
באמת כלום; והיא צריכה למיגרם גרמי על שולחנם של אומות העולם .ואנחנו בשם ד' נדגֹ ל,
ומבְ אר מים חיים ,מי תורת חיים ,נשתה לרויה ,ואור ד' יאיר על ידינו על כל מחשכי העולם .ויראו
ִ
כל העמים כי שם ד' נקרא עלינו" – "הגדיל ד' לעשות עם אלה" ,ואז יגידו גם כל אלה מאיתנו
שלא הבינו עד עכשיו" :הגדיל ד' לעשות עמנו"" .וגם עזי פנים וחזקי מצח מבני פריצי עמנו ,עוד
ישובו ויתקרבו אל הקודש".
"ובשלום ובמישור נלך" – הכל בישרות ובשלום" ,ורבים נשיב מעוון".
"אבל לא ברפיון ידים ,לא ביגון ואנחה ,כי אם בעֹז ובגבורה ,בשמחת צדיקים ובעליצות קודש של
ישרי לבִ .חזקו ונתחזקה בחירי עם ד' ואז כל החיל אשר ד' בלבבו ,יבוא אל דגלנו ,וכל הפזורים
המשועבדים לאחרים גם הם יתאספו עמנו" – כל המשועבדים אצל הגויים ,המשועבדים
לתרבותם ,המלקטים פירורים תחת שולחנם.
"והנני בזה חותם בברכה וכל טוב סלה ,כנפשם היקרה ונפש ידידם עֹז ,דורש שלום תורתם באהבה
רבה ,מיחל לתשועת ה' מבין המצרים ,להופעת אורים במהרה בימינו אמן".
ִחזקו ונתחזקה ,בעד עמנו ובעד ערי אלקינו.

