עזיבת הארץ בזמן מצוקה והסתכנות לצורך יישוב ארץ ישראל
ר' אריאל דוד
הדיון על הסתכנות לצורך יישוב הארץ נגזר מדיני מלחמה ,משום
ובחזקה
בחזקה ַ
שהנחלת הארץ נעשית בכיבוש הארץ וביישובה ָ -
)כלשון קול התור ,עמודים  .(28-29כמובן ,כיבוש הארץ נעשה על ידי לוחמים,
אולם אין אפשרות לכבוש שטח כשאין תושבים גרים בו :עד כמה
שעיקשת תהיה אחיזת הלוחמים במקום ,עדיין תהיה זמנית  -כיבוש
השטח במלואו נעשה על ידי יישובו באזרחים ,החיים בה את חייהם
ה)לכאורה( פרטיים .לכן נפטרו ממלחמת רשות נושאי אשה ,בוני בית
ומעבדי כרם ,משום שאלו מסמלים יותר מכל )וכך הם באמת( את
ההיקבעות במקום  -דמוגרפיה ,חקלאות והתיישבות .אכן ,יישוב הארץ,
מלבד מעלתו כשלעצמו ,הוא הגומר והמסייע לכיבוש הארץ במלחמה.1
אמנם ,ביישוב הארץ תוּתר הסתכנות במידה פחותה יותר מאשר
מלחמה ,כיוון שיש לחלק במצוות ישוב הארץ בין המצווה הציבורית
למצווה הפרטית:
מצינו בירושלמי )מו"ק ב ,ד( שמלחמת מצוה לכיבוש הארץ נוהגת גם
בשבת ,ומכוחה גם היחיד מצווה לקנות בית בארץ ישראל אפילו בשבת:

רבי יהושע בן לוי שאל לרבי שמעון בן לקיש :מהו ליקח בתים
מן הגוי? אמר ליה ..:בשבת מותר ...שכן מצאנו שלא נכבשה
יריחו אלא בשבת" ...עד רדתה"  -אפילו בשבת.
אולם כתב האגלי טל )מלאכת טוחן לח ,ו( ,שמאחר והיחיד אינו מצווה
במלחמת מצווה )ששייכת רק לציבור ובתוכו לפרטים ,ולא לפרטים בפני
עצמם(  -התירו לו רק איסור דרבנן של אמירה לגוי ,ולא מלאכה
דאורייתא כמו שהותר במלחמה.
בפוסקים אנו מוצאים שמותר ואף מומלץ להסתכן למען יישוב הארץ.
כתב הרשב"ש בתשובה )סי' ג( ,שבעת סכנה לא חייבו חכמים לעלות
לארץ:
וכל אחד בעצמו ישער ,אם רוצה לסכן עצמו  -יעלה ,ואם לאו  -יחדל.

ובדומה לכך ,במקרה ההפוך ,כתב הרמב"ם )מלכים ומלחמות ה ,ט( שאף
שמותר לצאת מהארץ אם חזק בה הרעב" ,אינה מדת חסידות":
אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם  -אלא ללמוד תורה ,או
לישא אישה ,או להציל מיד הגויים ,ויחזור לארץ .וכן יוצא הוא לסחורה .אבל
לשכון בחוצה לארץ  -אסור ,אלא אם כן חזק שם הרעב ,עד שנעשה שווה
דינר חיטין בשני דינרין ...ואף על פי שמותר לצאת ,אינה מידת חסידות:
שהרי מחלון וכליון שני גדולי הדור היו ,מפני צרה גדולה יצאו ,ונתחייבו
כליה למקום.
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כך הוסברו החוזרים מעורכי המלחמה בספרי לדברים )שופטים מט(:
למה אמרו כל הדברים הללו? שלא יהו ערי ישראל שמות.
לפי הספרי ,הפטורים לא משוחררים משדה הקרב מפאת פחד או מחיר
גבוה שהם עלולים לשלם ,אלא מכיוון שהאומה זקוקה להם במקום
אחר .מדברי המדרש יבטת תפיסה מלחמתית רחבה ,לפיה המשך החיים
הוא חלק מהיצחון במלחמה  -ולא עוד ,אלא שכל מטרת המלחמה היא
חיי האומה בעורף.
כמובן ,מדובר דברים פרטיים המחזקים את האומה בכללה ,ולא
המותקים ממה או המוגדים לה :פסק ברמב"ם ש"הגוזל בית הרי זה
איו חוזר" )מלכים ומלחמות ז ,ה( ,וכן הגוזל כרם )ו( והמארס אשה האסורה
לו )ח( .עליהן וספים דברים שחשיבותן פחותה  -כבוה בית תבן ,בית
שאין בו ארבע על ארבע אמות ומרפסת )ה( ,המחזיר גרושתו )ח( ,הוטע
ארבע אילי מאכל או חמישה אילי סרק ועוד .ההקשר הלאומי מתחדד
בעקבות כך ש"כל הבוה בית או וטע כרם בחוצה לארץ איו חוזר
עליהן" )יד(  -הבוה בארץ תורם ליישוב האומה והמשך גידולה ,מה שאין
כן הבוה בית בחוצה לארץ ,שהוא בוה בית פרטי .
לפי הסבר זה קשים דברי הפסוק" :פן ימות במלחמה ואיש אחר
יחכו/יחללו/יקחה" וכו' )דברים כ ,ה-ז( ,שראים כמדברים על מחיר כבד
שהוא עלול לשלם או על פחד שדבר זה גורם לו .אך הספרי מסביר את "פן
ימות במלחמה" באופן שוה ,המתאים לדרכו:
אם לא ישמע לדברי כהן  -סוף שהוא מת במלחמה.
לפי הספרי פסוק זה איו טעם לפטור אלא אזהרה  -השחרור איו זכות
אלא חובה ,משימה .התורה מאיימת עליו שאם לא יפריד עצמו מאחוות
הלוחמים ומהאידיאל של המלחמה וישוב לביתו  -סופו להיעש מן
השמים ולהיהרג קרב.
]הסברי הספרי הוא שהפטורים לטובת עורף ,אולם קיים הסבר )לע"ד
משלים ,ולא סותר( שמטרת הפטורים היא טובת הלחימה .הרמב"ן כתב:
"וצוה על השלשה האלה לשוב ,כי לבו על ביתו וכרמו ועל אשתו ויוס"
)דברים כ ,א( ,ובראב"ע" :על כן יוס וייס אחרים" )שם ,ה( .הדברים
מוסחים בחריפות אצל רבי מחם הבבלי )טעמי המצוות ,לאו שמב .מובא בשו"ת
חת"ס אבה"ע ב סי' קה ,עיי"ש(:
האשה החדשה לא ילחם מלב ומפש ,שהרי
כיוון שדעתו על ִ
חצי גופו שאר בבית ,ואיך ילחם בחצי גוף?!
בעזרת הצור ארחיב בכך במקום אחר[.

עיוני הלכה

אלימלך ומשפחתו מגדולי הדור ונתבע מהם לסכן עצמם במידת
חסידות ,ונאמר במדרש )תנחומא הקדמון בהר ,ח(:
נעמי ובניה ואלימלך שהיה ראש הדור ,כיון שבא רעב ,מה עשה? הניח ארץ
ישראל והלך לו לארץ מואב .והיה הקב"ה קופץ עליו ,שהיה נשיאו של הדור.
אמר לו הקב"ה :אילו היו בני עושין כן ,היו מניחין ארץ ישראל שממה.

גם כאשר הדבר מותר ,יש להתבונן מה יקרה אילו ינהגו כך כולם .קל
וחומר באדם נעלה שמצופה ממנו הנהגה שלפנים משורת הדין ,ובודאי
כשמדובר במי שנושאים אליו עיניים ועשויים לנהוג כמותו.
כך יוסברו העליות לארץ שהיו במשך השנים ,כאשר חלק גדול מהם תוך
סכנת נפשות .וראו מה שכתב רבי חיים בן עטר בהקדמת אור החיים:
והאיר ה' עיני ושכלי ,אין זה אלא לקום ולעלות אל מקום חשבתי בו ,הוא
מקום השכינה עיר הרמה עיר החביבה על אלהי עולם וממשלות עולם עליון
ותחתון ,ואזרתי כגבר חלצי וסיכנתי עצמי סכנות גדולות ,דרך מדבר באתי
בו ,עד כי הביאני ה' פה עיר ליוארנא יע"א לעלות דרך כאן לארץ חפצתי.

וכן מספר הרמב"ם על מסעו לארץ ישראל
במהדורת הרב שילת(:

)אגרות הרמב"ם ,עמוד רכה

בליל אחת בשבת ,בארבעה ימים לירח אייר ,נכנסתי לים .וביום השבת,
עשירי לאייר ,שנת ארבעת אלפים ותשע מאות וחמש)ה( ועשרים ליצירה,
עמד עלינו נחשול שבים לטבענו ,והיה זעף גדול בים ...וליל אחד בשבת,
שלושת ימים לירח סיון ,יצאתי מן הים בשלום ובאנו לעכו ,וניצלתי מן
השמד ,והיגענו לארץ ישראל ...יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה,
2
ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו...
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ידוע ומפורסם שהרמב"ם התפלל בבית הכסת שהיה באותה עת בהר
הבית .פחות מפורסם הוא שהרמב"ם הגיע לארץ ישראל בתקופה

כל זאת ביחיד ,אולם ברבים הדין שונה .דוגמא לכך ניתן לראות בתשובת
הראי"ה קוק לר' יצחק גרשטקורן שבא להתייעץ עמו )זכרונותי על בני ברק,
ח"א עמוד עז-עח(:
הבדל רב יש בין יחיד לציבור .יחיד שבא לשאול בעצה אם לעלות ארץ
ישראל ולהשתקע בה אם לאו ,הרשות נתונה לחוות דעה וליתן עצה כפי
הבנת הלב .אבל ציבור שאני ,מי שמדיח ציבור מדעתו ורצונו ומניא אותו
מלעלות לארץ ,אינו אלא בחינת מרגל גמור ,מוציא דבת הארץ רעה.

המרגלים דברו אמת .אכן ,סכנה היא לכבוש את הארץ מילידי הענק ,אך
אסור להרחיק את כלל ישראל מארצו ,גם לא בגלל חשש אמיתי של
סכנה .הציבור מחוייב לכבוש וליישב את הארץ גם מתוך הסתכנות.3
כתוצאה מכך ,בשאלת מגורים במקום מסוכן בארץ ישראל ,כתב בשו"ת
דבר חברון )ג ,רצ( שאם המצב היה שיורים ללא הפסק וכל נסיעה היא
סיכון ממשי  -זו סכנה שאסור להיכנס אליה .אולם מכיוון שרוב הזמן
רגוע והסכנות קיימות ברקע אך בפועל מתרחשות רק לעיתים  -מותר
לגור שם ,שזו דרך העולם .וכפי שלא שמענו שאסור לנסוע בכביש ,וכפי
שמותר לאשה ללדת ,וכפי שמותר לצוד )נו"ב תניינא יו"ד ,י(  -וקל וחומר
לצורך מצווה .4ומה גם שהגר שם תורם להצלת הרבים ולטובת עם
ישראל.
ויתירה מזאת כתב הרב יעקב מדן )נקודה  ,245עמודים :(28-32
מי שנוסע היום בכבישי יש"ע ומסכן את חייו ,מקיים בכך מצוות מסירות
נפש של ואהבת את ד'" ...אחת הסברות שהועלו ]בשאלת מסירת שטחים
תמורת שלום[ ...היתה הטענה שמעשה כזה הנעשה בשם כלל ישראל,
כמוהו כויתור בפרהסיה על מצוה מן התורה ]ירושת הארץ[ ודינו כדין
הצלבית .הצלבים היו עויים מאין כמותם ליהודי הארץ ,סילקו את
היהודים מבית הכסת שהוקם בהר הבית בתקופה המוסלמית הקדומה,
ואפילו אסרו על היהודים להתגורר בירושלים .המוסלמים ,ששלטו לפי
הצלבים ולאחריהם ,תפסו דווקא כ'מושיעים' מבחית היהודים ,ובין
השאר ,אפשרו במשך מאות שים תפילה בבית הכסת שבהר הבית.
כיצד הצליח הרמב"ם להגיע להר הבית בתקופת הצלבים? עיין זה שאר
בגדר חידה ,אך אולי יתן למצוא רמז לכך בלשון "יצאו מעכו לעלות
לירושלים תחת סכה וכסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו".
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על אמירת מלך כוזר לחכם )ה ,כב ,עמוד קסג בתרגום הרב שילת(:
"ולמה תכיס עצמך לסכת המדבר והים והאֻ מות המתחלפות?" ,כתב
הרב הזיר בביאורו )ח"ג ,עמוד קצח(" :כזו טעת כל העומד לשטן על
דרכו למוע עליתו ,לאמר ,לטובתו הם מדברים ,ודואגים".
 4וכמליצת רבי יהודה מוסקטו בפירוש קול יהודה על הכוזרי )ה ,כג(" :לא
יהא כח הדיוט יפה מכח הקדש".

תורתך תורת חיים
ר' נריה כהן
1מובא בגמרא ביבמות )סב ע"ב( על עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי
עקיבא שנפטרו מן העולם בין פסח לעצרת )שבועות( על שלא נהגו כבוד
זה בזה .חלק מראשונים גרסו "עד פרוס עצרת" )ספר המנהיג(.
יש להקשות :מדוע בחר הקב"ה להענישם דווקא בין פסח לעצרת ,מה
מאפיין זמן זה? גם אם נאמר שמתו בפרוס עצרת ,דהיינו ל"ג בעומר,
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מבוסס על שיחה של ראש הכולל ,הרב זכריה טובי שליט"א.

'ערקתא דמסאנא' ...כאשר אדם נהרג בדרכים על כך שלא רצה לנטוש את
אחיזתנו בארץ חמדה שהנחיל ד' לאבותינו ,ייתכן שדינו דומה לאלה שנאמר
עליהם בקבלה" :אספו לי חסידי ,כורתי בריתי עלי זבח" )תהילים נ ,ה(.

אמנם ,חשוב להדגיש את שאמרנו  -האדם כפרט רשאי )וקדוש יאמר
לו( לקיים את מצוות ישוב ארץ ישראל גם במחיר הסתכנות .אך אי
אפשר לכפות אותו לקיים מצוה זו .ההחלטה אם להכנס לרמת סיכון
גבוהה יותר לשם ישוב ובנין ארץ ישראל דורשת בשלות נפשית
ואידאולוגית .מי שאינו מסוגל לחיות במקומות אלו ,אינו חייב לעשות
זאת ,יכול הוא לגור במקומות אחרים ברחבי ארץ ישראל ,בהם נוח יותר
לחיות ופחות מסוכן.
נספח:
העירני ידידי הרב יצחק מאיר יעבץ כי משפחת אלימלך הלכה לשדה
מואב ,אבל חלק מנחלת שנים וחצי השבטים הוא  -כלומר שלא יצאו
מהארץ!
אלא פירש חברי ,יציאה מתחום א"י שבשליטת ישראל לתחום א"י
שבשליטת נכרים חשובה כיציאה מן הארץ .וראיה מדוד המלך ,עליו
אומרת הגמרא:
כל הדר בחו''ל כאילו עובד עבודת כוכבים .וכן בדוד הוא אומר" :כי גרשוני
היום מהסתפח בנחלת ה' ,לאמר לך עבוד אלהים אחרים" )שמואל א' כו ,יט(.
וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים? אלא לומר לך כל הדר בחו''ל
כאילו עובד עבודת כוכבים" )כתובות קיב ע"ב(.

כידוע ,דוד הלך למקום שהיה בתוך נחלת א"י אלא שבאותו הזמן היה
בשליטת הפלשתים  -והנה הגמרא קוראת לו חו"ל!
הסיבה היא שכלל ישראל נמצא במקום אחד בא"י ,זהו 'שדה הפעילות
והחיים' של העם .כאשר משפחת אלימלך נטשו את התחום המיושב
ביהודים ,הם נטשו את עם ישראל .נטישה זו כלולה בעוון החמור של
'פרישה מדרכי ציבור' ,עליה כתב הרמב"ם:
הפורש מדרכי צבור  -אף על פי שלא עבר עבירות ,אלא נבדל מעדת ישראל
ואינו עושה מצות בכללן ולא נכנס בצרתן ולא מתענה בתעניתן ,אלא הולך
בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו מהן  -אין לו חלק לעולם הבא )הלכות
תשובה ג ,יא(.
כל הפורשין מדרכי צבור ...אין מתאבלין עליהן .אלא אחיהם ושאר קרוביהם
לובשין לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים שהרי אבדו
שונאיו של הקב''ה .ועליהם הכתוב אומר ''הלא משנאיך ה' אשנא'' )אבל א ,י.
וכן כהן משבעת הקרובים אינו מטמא להם ]שם ב ,ח[(.

מועדי ישראל
קשה :שמחה זו מה עושה? הרי נגמרו כל התלמידים ,פשוט כולם מתו,
וכי על כך שמחים?
על שאלה זו מתרץ הפרי חדש באו"ח )סימן תצ"ג( ששמחים על אותם
תלמידים שאימץ ר"ע אחרי המגיפה.
אך עדיין יש להקשות :מתו לר"ע המון תלמידים ,אמנם נמצאו מעט
תלמידים ,אך יש פער בין להפסיק להיות עצוב לבין לחגוג ולשמוח!

כמו כן ר"ע היה מלמד תמיד "ואהבת לרעך כמוך" זה כלל גדול בתורה,
א"כ קשה איך יתכן שדוקא התלמידים של אותו אדם שייסד וחקק על
דגלו ביטוי זה נכשלו בדבר זה?
היישוב לכך:
ר"ע היה דמות מאוד מיוחדת  -מצד אחד :גדול תורה ,רבם של 24,000
תלמידים )מעין רשב"י ,רבי מאיר בעל הנס( ,דמות שמייצגת את גדלות
התורה ,עוזב את ביתו ,אשתו וכל אשר לו ומתנתק  24שנים ובזמן זה
הרים את דגל התורה ,עד כדי כך שהגמרא מספרת על משה רבינו
שהודה ואמר "ראויה תורה שתינתן על ידי רבי עקיבא" שקשר כתרי
תורה וכל תג ותג דרש גלי גלים של הלכות.
מצד שני :מובא ברמב"ם )הלכות מלכים יא ,יג( שרבי עקיבא היה נושא כליו
של הגיבור בר-כוכבא .הרי שהיה מחובר לענייני המדינה ,צבא ,נשק
וכו'...
לאור זאת מובן העניין:
תלמידיו התפצלו ,חלקם סברו שיש לנו לינוק מר' עקיבא את גדלות
התורה ,וכל דבר אחר הינו ביטול תורה .וחלקם סברו שיש לנו ערך עליון
בשילוב העבודה  -צבא ,כלי נשק ומלחמה ,ואין זה מהווה סתירה בין
גדול בתורה לשילובו בעניינים אלו.
על רשב"י מסופר בשבת לא שהיה במערה  13שנה ויצא וראה אחד
וחרש וזורע ,היה נותן בהם מבט ושורף אותם ,יצאה בת קול ואמרה:
"להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערתכם!" ,וכשיצא בשנית ראה את
אותו זקן עם ההדסים ,שאלו למה אלו? אמר לו הזקן לכבוד שבת אחד
לשמור ואחד לזכור .מיד נחה דעתו של רשב"י.
ויש להקשות :מה השתנה בין היציאה הראשונה לשנייה של רשב"י? מה
ההוה אמינא ומה המסקנה?
ההסבר הוא ,שביציאה הראשונה סבר רשב"י שהדרך היא רק תורה ,ומה
שלא – אין לו מקום בעולם ,אך בפעם השנייה הבין מהי הדרך הנכונה
שיבור לו האדם .הסביר לו הזקן :אותו הדס ,שחרשתי זרעתי קצרתי -
אותו אני לוקח לדבר הקדוש שהיא השבת .לקח את אותו הדס הגשמי
לדבר הרוחני והקדישו לשבת קודש ,ואין זה סתירה אלא אדרבה  -זהו
השילוב המנצח.

הזמן הראוי ,כורכן ואוכלן בבת אחת .מדרגתו גבוהה מאוד ,שהרי אותם
הדסים הן לשבת קודש.
יוצא מכך ,שהשמחה בל"ג בעומר איננה על שפסקו למות בלבד ,אלא
שרשב"י יסד את הדרך הנכונה שיבור לו האדם ,והצליח להוכיח ולהנחיל
הדרך אשר ילכו בה .ועל כך השמחה הגדולה.
לאור זאת מובן מדוע מדליקים מדורות יחד עם "חץ וקשת" ,שהרי הגמ'
דברי כאש נאם ה'",
בתענית )ז ע"א( דורשת על הפסוק בירמיה" :הלא כה ִ
שהתורה משולה לאש ,ועם החץ וקשת מסמל את השילוב של נשיאת
כלי בר כוכבא הינו צבא וכלי מלחמה ,לומר שאין זה סותר ,אלא אדרבה -
האחד משלים את חברו.
שאלנו ,מדוע המיתם הקב"ה בין פסח לעצרת .והרי ידוע שפסח היא
גאולה גשמית ,לא בכדי כל מצוות החג סובבות סביב דברים גשמיים –
קרבן פסח ,ארבעה כוסות ,מצה ,מרור .ואילו שבועות הוא סמל הרוחניות
ומתן התורה ,אין בו מצוות אכילה של דברים מסוימים .לומר לאדם
הקב"ה חפץ בקשר רציף בין פסח היינו החלק הגשמי לעצרת סמל
הרוחניות שלא יהיה ניתוק ביניהם ,כיון שזה השילוב האמתי שתלמידי
רבי עקיבא לא הבינו ,ובגין זה לא נהגו כבוד זה בזה.
לאור זאת מובנים דברי הגמרא בפסחים )סח(" :אמר ר' אלעזר הכל מודים
בעצרת דבעינן 'לכם' ,מאי טעמא? יום שנתנה בו תורה" .לכאורה יש
להקשות ,הרי הטעם סותר את הדין ,שהיה לנו לומר להיפך  -שביום
שנתנה בו תורה כולי עלמא מודים שיקדיש רק לרוחניות  -לה'?
לאור היסוד שלנו מתורץ העניין כפתור ופרח .הגמ' באה לומר לאדם
שהדרך האמתית היא השילוב בין גשמי ורוחני .לכן ביום מתן תורה
תקיים למעשה את השילוב המנצח ,תבין שכולי עלמא מודים שבחצי
השני בעינן לכם  -היינו השילוב של הגשמי ברוחני.
לא בכדי נקרא החג בתורה "חג הקציר" ,וכן הבאת הביכורים – מבטאת
את הגשמיות ,שחרשת זרעת וקצרת בשדה שלך ,ודווקא את זה ,את
הפרי הראשון ,תתן לקב"ה .כי ברגע ששילבת – ה"חול" הופך גם הוא
ל"קודש".
מי ייתן ונזכה אף אנו לשלב בכל תחום ותחום בחיינו את התורה
הקדושה ,ונבין ש"תורתך תורת חיים".

מכאן יוצא לנו יסוד נפלא :השילוב המנצח זה התורה וגם יחד עם אותו
אדם שמשלב עבודה לפרנסתו וכן צבא ומדינה ,ומקדיש גם לזה את

'ויחן שם ישראל'  -מצות אהבת ישראל במשנת הרב קוק זצ"ל | חלק ב'
אסי ישראל מוזר
בשבוע שעבר דנו מעט בנוגע לגדר ההלכתי של מצוות "ואהבת לרעך
כמוך" .השבוע ננסה להתוות דרך נכונה לקיום מצווה זו כתקנה ,כדי
שהאדם לא ייפול באהבת הרשעה ,על פי דבריו של הרב קוק .העלנו
שבוע מספר שלבים במהלך העבודה ננסה לבארם בסייעתא דשמיא.

למחשבה

העדר מציאות טוב .הרע הוא מקור תפיסת הפירוד בכלל וכמו כן פירוד
האדם מאלוקיו וביתר קלקולו הוא הרגשת הישות וההוויה העצמית
הנפרדת.

]כיוון שנתבקשתי לכתוב בקצרה ,אין באפשרותי לצטט את דברי הרב ,כיוון
שארוכים ורבים הם ,אבל בסוף כל פסקה אכתוב את המקורות מהם ינקתי את
הדברים ומי שרוצה מוזמן לעיין בפנים )וכן לחלוק( .לעיתים לקחתי רעיון אחד
שנראה חשוב לעסקנו מפסקה שכוללת רעיונות רבים[.

לעומת זאת ,כותב הרב שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוקי והרע
המוחלט הוא העדרו של הטוב האלוקי .א"כ ,הרע הוא סיבת ההעדר,
הפירוד וכן הישות המביאה להרגשה עצמית המונעת את התשוקה
היחידה שאמורה למלא את לבבו של האדם למלאות רצון קונו ולעשות
נחת רוח לפניו.

ראשית עבודתו של האדם היא בירור הגדרת מציאות הטוב והרע בדעת
האדם .בגדר מציאות הרע כותב הרב שאינה מציאות עצמאית אלא

יסוד חשוב שמובא בנפש החיים )חלק א ,פרק ו( שלאחר חטא עץ הדעת
טוב ורע ,נעשה עירוב בין הטוב והרע בכל מציאות העולמות הנבראים על
רבדיו השונים וכן על כל מציאות האדם ,ולכן הרע מתגלה בכל קומת

א .הגדרת מהות הטוב והרע ובירורם בדעתו.

נפשו של האדם ,בקומת הרצונות ,המושכלות ,המחשבות ,המידות,
ההרגשים ,הפעולות וכו' ,וא"כ צריכה להיעשות מלאכת "בורר" גדולה
בכל התחומים החיים להכיר את הרע ואת הטוב על מציאותיהם השונות.
כותב הרב על הפסוק "וסור מרע בינה" שלא מספיק שלא לעבור על
מצוותיה של תורה שנוגעות בעיקר בתחום העשייה ,כי א"כ היה מספיק
לכתוב סור מעשות רע ,אלא צריך האדם להיות מרוחק מן הרע בכללותו
וצריך להשתמש בבינתו איך לסור מן הרע בחפץ נפשו והכרתו האמיתית.
לפי זה יוצא ,בלשוננו ,שה' יתברך הוא מציאות הטוב המוחלטת וכן כל
דרכי גילויו על רובדיהם השונים ,ומציאות הרע היא העדר גילויו יתברך
בכל רובדי החיים ,הפירוד ממנו יתברך וכו' .כמו כן מציאות הפירוד
בקומת הנפש ,בעוד שמצד הנשמה כל הופעות ותנועות החיים )רצונות
מחשבות וכו'( מוסבים אליו יתברך ומאוחדים בו ומקושרים אליו יתברך,
שאר הופעות החיים אחרות החלקיות והמפורדות )נראה שכוונתו
לתופעות שמקורם בנפש הטבעית וביצר הרע ,מחשבות סתמיות ללא
תוכן ,תאוות ומשיכות שונות לכל מיני דברים וכם פעולות מיותרות וכו'
שכל אחד הוא פרט בפני עצמו בעוד שאין תוכן אלוקי שמאחדם(
שורשם נובע מן הרע וצריך לזככם ולנתבם לטוב ,למקורם האלוקי.
)עיין "אל המידות" בפתיחה למידות הראי"ה .אורות הקודש ב ,עמ' תפה ,תפו,
תסו ,תקי .מוסר אביך עמוד לא .אורות התשובה יב,ה .מוסר אביך עמ' יח פסקת
"סור מרע" .שמונה קבצים ה,כז(.

ב .שנאת הרע והרשעה בכללותה ברבדיו השונים אף תוך כדי
הרשעים עצמם.
לאחר בירור והגדרת מציאות הרע מגיע שלב הגברת השנאה אל הרע
והרשעה בכללותה בכל רבדיה השונים .מובן לכל ששלב זה קשה מאוד
ליישום ,כיוון שהאדם יותר קרוב לרע וכמו שכותב הרב ב"אל המידות"
שהרע הוא בנטייה הטבעית אצל האדם לאחר שהורגל אליו .כמו שכל
אחד מבין ומרגיש בעצמו שזוהי עבודה גדולה ומפרכת כיוון שהרע נוגע
בכל תחומי והופעות החיים כמו שכתבנו קודם .בנוגע לאהבת ישראל
כותב הרב בהרבה מקומות שכאן השנאה לרע צריכה להתלוות אף
לשנאת הרשעים עצמם .שאלו אותי בישיבה למה שלב זה מוכרח?
כותב הרב ש"כל מה שהאדם יותר המוני איננו מוכשר להפריד בין הנושא
לנשוא" .האדם בטבעו רואה אדם כמקשה אחת .קשה היא יכולת ניתוח,
החילוק וההפרדה בתחום המושכלות המופשטות בדקויותיהם השונות
המתגלות באדם .יכולת הניתוח של האדם למערכות מערכות שמתגלים
בהם טוב ורע ובאותו רגע לשנוא את הרע ולאהוב את הטוב בשנאה
ואהבה אמיתיים ומורגשים באמת קשה היא .מה עוד ,כל עוד האדם לא
הגיע לשנאה של כללות הרע לגמרי ,סלידה ממנו וממילא דחייתו לגמרי
מנפשו ,אלא עדיין מתאווה אליו ומתחבר אליו בנפשו ,הרי זאת מסיבת
חולשתו בדבר .הוא עדיין שונאו מספיק אלא טוב לו בעונג שבדבר .דבר
זה יוליד שגם ברשעים לא ישנא את אותה חולשה כל כך .כמו שבנפשו
עדיין קצת אוהבו אף בשאר הסובבים אותו לא ישנא זאת ואף יסנגר עליו
ויאהבו כפי מידתו אהבתו בנפשו) .לדוגמה ,אדם שיש תאוה למאכל ערב
או למשהו אחר ואוכלו מתוך תאותו ,גם כאשר אחד סובבים אותו יעשה
זאת לא ישנא זאת לגמרי בנפשו .כותב הרב ":כשאוהבים את הרשעים
מפני חולשתו של האדם נמצא אוהב גם כן את הרשעה ,ועל כן הכרח
הוא לשנוא את הרשעים ,כדי לזכות לשנוא על ידי זה גם כן את
הרשעה" ,וכמו שכתבנו בפיסקה במאמר בשבוע שעבר.
)עיין אורות הקודש ג עמ' שיט ,שלד .אורות הקודש ד עמ' תצו ,תצז .שמונה
קבצים ח ,רכח(.

ג .אהבת הטוב והעצמתו בכל קומת נפשו.
כמו שהסברנו בפסקה הראשונה שהטוב שורשו בטוב האלוקי ,צריך
האדם קודם כל לזהות את כל הטוב שבו כחלק מהטוב האלוקי ,שמתגלה
גם בו .גילוי אלוקי של טוב ששורשו בטוב המוחלט .לאחר מכן צריך
האדם להרבות את אהבתו באופן מורגש .מצד אהבת הטוב אפשר
לאוהבו מצד הטוב הנועם והיושר וכו' ,אולם כשמזהה אותו כגילוי אלוקי
ככל שיעצים את אהבתו לאלוקים ,כך תרבה אהבת טובו יתברך המתגלה
בנפשו ,בעם ישראל ובכלל ההוויה כולה .בכתבי הרב יש דרכים רבים
לריבוי אהבת הטוב שבכלל המציאות.
)עיין אורות הקודש ד חלק ראשון שעוסק בתחילתו בענייני אהבה ואהבת ה'
והתפשטותם ,אורות עמ' מח ,אורות  -אורות ישראל(.

ד .בירור עמוק בדעתו בין הרשעה המתגלה לבין האישיות
המגלה אותה.
ככל שהאדם מגביר את שנאתו לרע ומתרחק ממנו ,ומאידך מגביר את
אהבתו לטוב ודבק בו ,הרי הוא מזדכך בנפשו ,ומגביר את הארת נשמתו
ושכלו על נטיותיו השפלים מצד חומרו ,הרי שגם שכלו ודעתו מזדככים
כך שיכול להפריד בין "הנושא לנשוא" כלשון הרב שהבאנו קודם .ממילא
יכול האדם לברר בדעתו בין הרשעה שמתגלה באדם ובין האישיות
המגלה אותה ולשנוא כל הרע המתגלה ,כלומר ,מבין בדעתו שיש לשנוא
את העדר גילוי של הטוב האלוקי ,כל פירוד ממנו יתברך וישות המתגלה
באדם ,על כל רובדיהם השונים .על אף שהם מופשטים ואינם נראים
לעין ,בכל זאת ב"עין שכלו" צריך לחיות ולהרגיש את המושכלות
המופשטות האלה שמגלים את הרע והרשעה בכללותם וצריך לגלות את
שנאתו לרע כלפיהם ולא כלפי פלוני כאישיות פרטית ,אלא לשנוא את
הרע שמתגלה בו.
)כך נראה לי להסביר את ה"בירור בדעת" שהרב כותב בפסקה שהבאנו
בשבוע שעבר(

ה .ניתוח והבחנה במציאות האדם )ולאחר מכן בכלל בכל
המציאות( בין הטוב והרע המתגלים על רובדיהם השונים,
ואהבת הטוב ושנאת הרע.
כדי להכיר את כל חלקי הנפש שקיימים על האדם ללמוד את תורת
הנפש ולבררה ולחלקה לטוב ורע ,וכמו כן יש לתפוס את מציאות האדם
כמציאות מורכבת מאוד .לא להיתפס לחומר והגשם הנראים לעיניים,
אלא לתפוס את חומרו של האדם כלבוש שמתגלים בו התגלויות שונות,
וממילא לנתב כל פעולה ,מידה ,הרגש ,צורת חשיבה וכו'  -או למציאות
הטוב ולאוהבה ,או למציאות הרע ולשנאתה ,ולא לשנוא דווקא את
האיש הניצב מולו .עוד יש להעצים את הטוב על הרע ,לזהות את הרע
מקרי ואת הטוב כדבר עצמי ,ממילא חשובה ונעלית היא עצמיות הטוב
על מקריו הפחותים וממילא אהבת את כל הטוב שבישראל .יש לדעת
שמצד ה"ישראל" לא שייך רע ,הרע שביהודי לא שייך ל"ישראל" שבו.
כדאי ללמוד על מעלת ה"כנסת ישראל" שהיא מגלה את תמצית הטוב
שבמציאות ,את המוסריות העליונה ,את כל קדושת החיים וכו' מאמרים
רבים שכותב הרב בשבחם של ישראל .יש לדעת ולהפנים שזה שייך בכל
יהודי גם אם זה לא מתגלה בפועל .זה קיים באמת בנשמתו וזה עיקר
מהותו כיוון שמעלת הנשמה עצומה לאין ערוך לתכונתיו השליליות .יש
לתפוס את כל הטוב שבישראל כמציאות ולא כדבר ערטילאי תלוש
המציאות ,ולאוהבו ולהוקירו ולהעריכו כעיקר בכל יהודי ,על אף שנאת
הרשעה המתגלה.

)כדאי לעיין ב"אורות ישראל" לפני החג לריבוי האהבה וההערכה
למעלתם של "ישראל"(.

)נשמתית( לכל דבר והוא מגלה אותה בכל יהודי ,אמנם מי שעדיין לא
חוה את זה בנפשו יכול לדעת שזה קיים אך לא לחיות את זה באמת.

ו .חילוק בין הדרישה מהצדיקים ובין מי שעדיין לא הגיע
למדרגה זו ולשאר הציבור.

נמצינו למדים שהאדם צריך להיות מודע למדרגתו ובהתאם אליה
להתחבר לכלל.

הצדיק הוא זה שהגיע למצב של שנאת הרע באמת ואהבת הטוב ,סילוק
נגיעות ואינטרסים אישיים לגמרי וקשור לכלל כולו .הרב מחלק בין
הציפייה מן הצדיק ושלמי הנפש להיות קשורים באהבת הכלל כולו
ולהיות חפצים בתקנתם וטובתם ולהיות מקושרים אף לרשעים ,וכותב
הרב שאף שיש חשש לפגימה בקדושת נשמתו של הצדיק ,בסופו של
דבר אין לו לחשוש כיוון שהוא מלא אהבה לכל והוא מתקשר בתמצית
הטוב של הכלל כולו וכו')עיין במקורות למטה באריכות( .אמנם מי
שעדיין יש לו פניות פרטיות ,על אף שיש אהבה לכלל יש חשש שהוא
יתחבר אף לצד הגרוע והרע שבכלל ,ולכן מצינו שהיו גדולי תורה ויראה
שהתחברו רק לטובים ,וזה נכון להם לפי מדרגתם .אך זו לא הדרך של
הצדיקים ושלימי הנפש .יש כאן יסוד עמוק מאוד ,האדם יכול לדעת
המון בשכלו ,אולם רמת גילוי הטוב ,אהבתו וההתקשרות אליו ומאידך
בצד הרשעה והרע שיגלה בסובבים אותו תלויה ברמת העמקת אהבת
הטוב שבו ושנאת הרע המורגשת בנפשו בפועל .אצל שלמי הנפש האור
האלוקי טובו זה לא ידיעה סתמית וסיפורים ,זו חוויה מוחשית מורגשת

)עיין אורות הקודש ג ,עמ' שיט ,שכט ,שיז ,שמ ,שמט(

בֹא ושמע!
ינון אברמשוילי )ה'(
שבת פרשת נשא היא תמיד השבת שלפני או אחרי חג השבועות ,ולכן
יש בה רמזים לתפקידו של האדם בימים אלה.
בתחילת הפרשה נאמר" :נשא את ראש" ,והפרשה מסתיימת בפסוק:
"ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו ,וישמע את הקול מדבר אליו
מעל הכפורת" .בשני הפסוקים הללו יש רמז לעבודת ה' המיוחדת דווקא
לאחר מתן תורה.
החידוש הגדול שהתרחש במעמד הר סיני היה החיבור בין 'עליונים'
ל'תחתונים' ,בין הקדושה האלוקית  -לבין המציאות הגשמית .הקב"ה
ירד למטה " -וירד ה' על הר סיני"  -ומשה רבנו ,כנציג עם ישראל ,עלה
למעלה " -ויעל משה".
אך בשעת מעמד הר סיני הורגשה יותר ההתגלות של הקב"ה והירידה
שלו למטה ,מאשר ההתעלות של עם ישראל למעלה )וכפי שהדבר נקרא
בלשון החסידות "אתערותא דלעילא"( .לכן לאחר מתן תורה מתמקדת
עבודת האדם בהתעלות עצמית ,מלמטה למעלה.
אי אפשר להסתפק בכך שהקדושה העליונה מאירה מלמעלה למטה .אם
האדם ,מצד עצמו ,אינו מתעלה ,לא נוצר כאן חיבור אמיתי בין 'עליונים'
ל'תחתונים' .החיבור השלם נעשה רק כאשר האדם התחתון ,כפי שהוא,
בשכלו ובכוחות נפשו האחרים ,מתחבר עם הקב"ה )אתערותא
דלתתא"(.
הרמז לעבודה רוחנית זו ניתן בראש פרשתנו ובסופה :תחילה "נשא את
ראש" ,ולבסוף הכניסה לאוהל מועד ושמיעת קול ה'.
"נשא את ראש" מבטא את הצורך להתרומם ולהתעלות .ראשו של
האדם ,מטבע בריאתו ,ניצב מעל כל איברי גופו ,והדבר מבטא את

ז .מדרגות באהבה :אהבת ישראל ,אחדות ישראל ואחדות
ההוויה כולה.
ישנה אהבה של כל יהודי כפרט ,אהבת כל ישראל עד כמה שהם נכללים
בכלל ,כלומר אהבת ה"כנסת ישראל" ,נשמת האומה ,וכל יהודי עד כמה
שנכלל ומאוחד בה ,יתר על כן אהבת הכלל כולו על ידי שמגלים בכל דבר
את האלוקיות המתגלה בו ,ואז כשאוהבים את העניין והגילוי האלוקי
שבו ממילא באה אהבה לכל.
)עיין אורות הראייה "שמעו אליי עמי" עמוד מד ,אורות עמ' קמח,ב ,ארורת
הקודש ד עמ' שצג(.

הצעתי צד אחד לבניין אהבת ישראל .יש עוד פנים רבות הן בדברי הרב
קוק והן בשאר ספרים .כל לפי תכונת נפשו צריך למצוא את הדרך
המתאימה לו באמת .בע"ה שנזכה לאהבת ישראל אמיתית " -כאיש
אחד בלב אחד".

יינה של תורה
רעיונות מתורת חב"ד

עליונותו של השכל )שבראש( על הרגשות והדחפים הטבעיים
)המיוצגים בשאר חלקי הגוף( .אך אף על פי כן ,מצווה התורה" :נשא את
ראש"  -צריך להרים אפילו את הראש ,להרימו ולנשאו למעלה ,לקדושה.
משמעות הדבר היא ,שהאדם נדרש לרומם את שכלו ואת כל כוחותיו
הנפשיים והגופניים ולהעמידם לשירות הקדושה .בעוד שבעת מתן
התורה עמד האדם בתחושת התבטלות מול עוצם הגילוי האלוקי ,הרי
עכשיו עליו להעלות את כוחותיו ולשעבדם לגמרי לעבודת ה' .זהו "נשא
את ראש".
כתוצאה מכך נוצר החיבור השלם בין 'עליונים' ל'תחתונים' ,והדבר נרמז
בסוף הפרשה" :ובבוא משה אל אוהל מועד ...וישמע את הקול מדבר
אליו" .זהו המצב שהאדם ,כפי שהוא ,מתעלה ומתחבר עם הקב"ה.
עלול היהודי לטעון :מי אני שאגיע לדרגה שכזו?! אך עליו לדעת שעניין
זה קיים בכל אחד ואחד ,בכל עת וזמן .בנפשו של כל יהודי נמצא 'משכן'
לה' ,ושם אפשר 'לשמוע' את קול ה' .נוסף על כך ,בכל יהודי יש גם ניצוץ
מנשמת משה רבנו )כפי שמוסבר באריכות בתניא פרק מ"ב(,
ובאמצעותו מסוגל כל יהודי להגיע ל'אוהל מועד' ולשמוע את ה"קול
מדבר אליו".
אמנם אין שומעים את הקול הזה באוזניים הגשמיות ,אך הנשמה אכן
שומעת את קול ה' ,אותו קול שהיה במתן תורה ,הוא הקול שהקב"ה
הכניסו למשכן העדות ,ושלאחר החורבן הלבישו הקב"ה בהלכות התורה.
אם כן ,על ידי התחזקות בלימוד התורה ,זוכים לגילוי קול ה' " -וידבר
אליו" ממש.
שנזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות!

