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העלון יוצא לאור על ידי 
בוגרי חכמת האמונה
בתמיכת "ברית עולם"



קוראים יקרים,
אנו שמחים לרגל צאתו של העלון החודשי באי 

עולם.

מעמיק  דיון  ליצור  היא  עולם  באי  מטרת 
בנושאים שורשיים הנוגעים לחברה הישראלית 
הרב  שיטת  לצד  תמצאו  עולם  בבאי  ולעולם. 

אורי שרקי גם זוויות אחרות ומגוונות.

הנוכחי  הגליון  אחר.  בנושא  יעסוק  גליון  כל 
בין  וביחסים  בעולם  ישראל  בתפקיד  עוסק 

העמים.

אמונה  מנתח  שרקי  הרב  של  הראשון  המאמר 
מתוך חכמה המאפשרת לחדש לעולם. במאמרו 
הקבלת  את  מראה  הרב  בסגנונו  השירי  השני 
שחרית  בתפילת  לחלק  שלו  ההליכה  מסלול 
שבו הוא נמצא עד לסוף קורבנות וההגעה לבית 
הכנסת. בכך הרב מבטא רצון להשבת הטבעיות 
בימי האבות, שאף  כפי שהיה  לחיים האמוניים 

זה דבר שעלינו לחשוף בעולם. 

תקווה  מלאי  נוב  ואילן  דבורה  של  המאמרים 
ותוכנית לחיבור בין העמים, בעתיד ובהווה.

וייסמן  יהודה  לבסוף, המאמר של הרב אביעד 
עוסק בתפקיד האוניברסלי של ישראל בעולם 

בנקודה ההסטורית בה אנו נמצאים. 

את  תפרה  מהדיון  זו  טעימה  כי  מקווים  אנו 
(הדיון)  את  להמשיך  רצון  ותעורר  השיח 

ההעמקה בנושא הלאה ולפעול בעולם.

אנו מזמינים אתכם גם לשלוח מאמרים לגליון 
לבין  התורה  שבין  ביחס  שיעסוק  שלנו  הבא 

החכמה הכללית.

                                                                 בברכה,
המערכת
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עורך ראשי: אור בנג'י

מערכת הכנת העלון הנוכחי:  
שחר אומן, אילה כהנא יונה, עוז שלמה בטיטו, קרן שניאור, יצחק אטואטי, אביעד ויסמן, 

אורי חיים סנוף, אליה צירולניק, סימונה אליאב, אילה כהנא יונה, שלום טייב



תשובת החכמה
'וידע כל פעול כי אתה פעלתו' 1

חלק א' | המחלה של הדור

הרב אורי שרקי

אנו  הציונות,  לה  ובהמשך  החילונות  תחילת  מאז 
האומה  העולם,  גדולות.  שאלות  בפני  עומדים 
אותם  מביא  זה  וחיפוש  זהות,  מחפשים  והפרט 
לשיטות שונות שאינן דומות למה שאבותיהם היו 

נוהגים בו. 

"הדור" את התופעה הזו  הרב קוק מנתח במאמר 
לפרצי  הסיבות  ואת  הדתית  המסורת  עזיבת  של 
היצרים  התגברות  עם  יחד  הבאים  האידאליזם 
'חוצפא  בחז"ל  המכונים  האדם,  של  האפלים 
דעקבתא דמשיחא'. לדעת הרב קוק, המחלה היא 
או  הרע  מיצר  נובעים  אינם  הדור  חוליי  ב'ראש'. 2 
מתקלה מקרית, אלא לדור יש תביעה לעמקות של 
נדרשות  אליה  בהתאמה  אשר  גדולה,  חכמה 
תשובות חכמות ועמוקות, וכל זמן שהוא לא יחשף 
יחזור  שהדור  הסיכוי  אפס  כאלה  לתשובות 
עמנו  מבני  רבים  בו  מצב  וגם  שלימה,  בתשובה 
ימשיכו לקיים מצוות כעניין פולקלוריסטי גרידא 

לא ישנה מהותית את הדור. 

היכולים  שהגורמים  הוא  אלו  לדברים  היסוד 
המטה-פיזיות  השאלות  הם  החיים  את  להניע 
השכליות, וכל זמן שאין מענה בתחום זה לא ניתן 
צורך  שיש  מכאן  אמיתית.  בתשובה  להחזיר 
לומר  שניתן  אלוהים,  חכמת  החכמה.  בתשובת 
שחלק ממנה לא היה גלוי כלל עד לימינו, חוזרת 

לעולם.

בפרשת האזינו, הנקראת על פי רוב בשבת שובה, 

ישנו תיאור קשה על דור שעזב את הקב"ה: “ַוִיּטֹּׁש 
ֱאלֹוַה ָעָשׂהּו ַוְיַנֵבּל צּור ְיֻשָׁעתֹו” וכו'. מדוע זה קורה? 
שהרי  כן,  שלפני  בפסוקים  מובאת  לכך  התשובה 
ַעָמּא  אונקלוס:  ומתרגם  ָחָכם”,  ְוא  ָנָבל  “ַעם  הם 
ְדַּקִבּילּו אֹוָרְיָתא ְוָלא ֲחִכימּו. ולכאורה לא מובן, אם 
עם ישראל קיבל תורה, אין זה טוב?! אלא, הכוונה 
שהם רוצים ללמוד תורה בלבד ולא להתעסק כלל 
בשאר החכמות. וברגע שהדור רוצה רק תורה ולא 
מוכן להתחכם מכלל החכמה – מדעים, פילוסופיה 
ויטוש  יתדרדר  שהוא  היא  הישירה  התוצאה  וכו', 

את הקב"ה. כך מפרש הראי"ה:
ד'  לקול  משמע  אזנינו  את  אוטמים  אנחנו  "...אם 
האורה  שערי  כל  ידי  על  בכח  הקורא  הפשוט 
שאנו  מפני  האדם,  כל  נחלת  שהיא  הטבעיים, 
חושבים, שנמצא את אור התורה בתורה הקרועה 
בפנימיותו  בעולם,  הפרושים  החיים  אור  מכל 
ובנשמת האדם בהדרה, אין אנו מבינים בזה את 
ערכה של תורה, ועל זה נאמר עם נבל ולא חכם, 
ולא  אוריית'  דקבילו  עמא  אונקלוס  כדמתרגם 

חכימו".  3  

בהמשך הפרשה, בעקבות נטישת הדור את התורה, 
הקב"ה מקדם את העולם בדרכים אחרות: “ִכּי ֵאׁש 
אך  וכו'.  ַתְּחִתּית...”  ְשׁאֹול  ַעד  ַוִתּיַקד  ְבַאִפּי  ָקְדָחה 
בסיום השירה, אומר הקב"ה: “ְראּו ַעָתּה ִכּי ֲאִני ֲאִני 
בספרו  הרמב"ם  וכותב  ִעָמִּדי”,  ֱאִהים  ְוֵאין  הּוא 

'מורה הנבוכים' שהראיה היא רִאיה שכלית.

1 שיחה שהעביר הרב בכנס "תשובה מאהבה", תשע"א.

אין  הדור  של  הנוראית  "המחלה  קט-קי:  עמ'  הצאן'  'עקבי   2

והפקרות...  בתאוה  לא  ברגש,  לא  בלב,  לא  העיקרי  מקומה 
יסודה של המחלה הוא המח – כח המחשבה... גם מבלי חקור 
רק  היא  הדור  מכאובי  לכל  שהסיבה  רואים,  הננו  הרבה, 
חושב  תמיד  לא  העם  שהמון  מבאר  הראי"ה  המחשבה...". 
עצמאית, אך התקופה בכללותה היא תקופה הדורשת עיונים 

גבוהים והמתייחסת לתובנות ועמקות הבנה  תחומי החיים.

שנתן  ומבינה  עצמאית  לחשיבה  הדחיפה  את  לציין  מעניין 
הפילוסוף עמנואל קנט במאמרו "השכלה מהי?": "אי הבגרות 
פירושה אי יכולתו של האדם להשתמש בשכלו בלא הדרכה 
אינה  סיבתה  הזו,  הבגרות  באי  אשם  עצמו  הוא  הזולת.  של 
חוסר שכל אלא היעדר החלטה ואומץ לב להשתמש בו בלא 

הדרכה של הזולת...".

3  'אורות התורה' פרק יב, פיסקה ה.
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חלק ב' | התפתחות המדע והתחדשות החכמה

4

המדען חוקר היקום פרופ' סטיבן הוקינג, הביא את 
הכפירה האנושית לכדי שכלול אינטלקטואלי, וכפי 
שהוא עצמו טען בשיחותיו: "אולי אלוהים קיים, אך 

המדע יכול להסביר את היקום ללא צורך בבורא".  
כלומר – מאחר וניתן להסביר איך העולם נברא    4

יש מאין על ידי כוח הגרביטציה, הרי שלא מדובר 
'אלהים' אלא בכוח  בישות כל שהיא העונה לשם 
מאין.  יש  העולם  מתהווה  ומתוכו  הטבע,  מכוחות 
ולא התהוות חד פעמית אלא מזדמנת, מידי פעם. 
במילים אחרות: אין צורך באלהים, אלהים מיותר.

יש בדבריו של הוקינג חידוש מנטלי שלא היה עד 
כוח  חל  ועליהם  גופים  שיש  הבנו  היום  עד  כה. 
כוח  שלו,  לתפיסתו  זאת  ולעומת  הגרביטציה, 
הם  ומכוחו  הגופים  לפני  עוד  קיים  הגרביטציה 
תגובות  רבו  פורסמו,  הדברים  כאשר  מומצאים. 
בקש  הוקינג  של  דבריו  את  שדחו  המתנגדים 
נרצה  וכאן  בטענותיו,  עניינית  לעסוק  במקום 
החשובות  המסקנות  בשל  בדבריו  להתעמק 

העולות מהם.  5

1. ניתוק בין תורה ומדע
כותב הרב קוק בספרו "ערפילי טוהר":  6

"אם יתפאר המדע החדש שהשתחרר מהתיאולוגיה, 
צריך הוא לדעת, שלעומת זה נשתחררה התיאולוגיה 

מהמדע, שאסרה בכבלים אנושיים."

לפי דברי הרב קוק, צריך להגיד להוקינג תודה על 
פיתרון  מלהיות  אלוהים  את  שחרר  סוף  שסוף 

שמבחינתו  אומר  שהוא  מזה  מתמטית.  משוואה 
אלהים אינו קיים והחכמה האנושית אינה נזקקת 
יוצא  לנברא.  הבורא  בין  ניתוק   שיש  מתברר  לו 
שבורא עולם אינו במסגרת ההבנה השכלית שלנו 

אלא הוא למעלה ממנה.

ייקרא להענין העליון, לא  ודאי שם חדש  "אמנם 
שם אשר אנשים יצרוהו, כי אם שם חדש אשר פי 
המדע  מכבלי  המשוחררת  התיאולוגיה  יקבנו.  ד' 
היא הנבואה, סגולתן של ישראל, שתיגלה עלינו 

במהרה."

הדרישה  שלמעשה  ומבאר  קוק  הרב  מוסיף 
המדעית לנתק ממנה את אלהים מקדמת אותנו 
התרבות  של  להתחדשותה  בדרך  נוסף  שלב 

הנבואית.

2. כוח הגרביטציה מחולל המציאות
התהוות  בשאלת  רבותינו  בין  מחלוקת  ישנה 
המציאות 'יש מאין'. כאשר הרמב"ם מברר סוגיה 
זו בספרו 'מורה הנבוכים'  7  הוא מדבר על יש מאין 
התערבות  את  מצמצם  הרלב"ג  לעומתו,  ממש. 
הבורא בבריאה ומדבר על יש מאין מוגבל בו הכל 
כותב  ואמנם   8 קדמון.  היולי  מחומר  מתהווה 
הרמב"ם, 9  שגם אם יביאנו הכרח השכל למסקנה 
כי ישנו חומר היולי קדמון שממנו הכל נברא, אין 
רבי  גם  כותב  וכן  ישראל,  לאמונת  סתירה  בזה 
יהודה הלוי בספרו 'הכוזרי'. 10  והנה, נמצא מדען 
שההכרח השכלי הביא אותו להבנה זו שהרי כוח 

4  ציטוט במקור:

"One can't prove that God doesn't exist but science 
makes God unnecessary. The laws of physics can 
explain the universe without the need for a creator" 

.(abcNEWS, 2010-מתוך ראיון של הוקינג ל)

עוד הוא כותב בספרו The Grand Design (עמ' 144):
"It is not necessary to invoke God to light the blue

touch paper and set the universe going".

5  הדברים המובאים כאן הם תמצית דבריו של פרופ' הוקינג 

כפי שהם מופיעים באתרים פופולריים שונים ולמרות שיתכן 
ונפל בהם אי דיוק, יש בכ"ז הרבה מה ללמוד מהם.

6  'שמונה קבצים' קובץ ב, פיסקה קא (ובערפילי טוהר עמוד מ).

7 חלק שני, פרק יג ואילך.

8 הדברים מבוארים בספרו של הרלב"ג 'מלחמות השם' במאמר 

שישי, חלק ראשון, פרק יז, בו הוא מאריך לבאר שיש מיש הוא 
מצד החומר ויש מאין הוא מצד הצורה, וזאת בהמשך לשיטתו 

מבאר  ח  פרק  שני  חלק  שישי  במאמר  כמו"כ,  אפלטון.  של 
הרלב"ג את שיטתו בצמצום התערבות הבורא בבריאה וכותב: 
די  כי  יתברך,  לשם  החלקים  המתדמה  הוית  יחס  לא  "ולזה 
בתנועות הגרמים השמימיים עם הכח אשר בחמר השפל לקבל 
אל  בו  ברא  אשר  היסודיות  הצורות  באמצעות  הצורות  כל 
רבנו חסדאי  יוצא  זו  וכנגד שיטה  שיתהוו מזה החמר השפל". 
עניין  בכל  מעמיק  דיון  השם'.  'אור  בספרו  בחריפות  קרשקש 
למצוא  ניתן  המתמדת,  והתנועה  העולם  חידוש  הבריאה, 
במאמרו של הרב הנזיר בפירושו לספר 'אמונות ודעות' לרס"ג, 

חלק א' עמ' קמו–קסג.

9 'מורה הנבוכים' חלק שני, פרק כה: "אמנם אם יאמן הקדמות 

והוא   – אפלטון  דעת  והוא   – בארנונו  אשר  השני  הדעת  לפי 
יסודי  יסתור  – הדעת ההוא לא  כן הוים נפסדים  גם  שהשמים 

התורה".

תורה  בעל  מצטרך  היה  "ואם  סז:  פיסקה  ראשון,  מאמר   10

להאמין ולהודות בהיולי קדמון ועולמות רבים קדם העולם הזה, 
לא היה בזה פגם באמונתו".

הגרביטציה הוא דבר מופשט, מעין החומר ההיולי 
המדע  שגם  מכך,  יוצא  הקדמונים.  דיברו  עליו 

מגיע להבנה שהעולם נברא 'יש מאין'.

3. התהוות העולם בהימנעות
אע"פ שמן הדברים האלו יוצא שהעולם מתהווה 
'יש מאין', עדיין אין הכרח שכלי לומר שיש סיבה 
ראשונה שהיא זו שעשתה זאת. 11  ואדרבה, דבר 
ובראשם  המקובלים  של  לשיטתם  מתחבר  זה 
ידי  על  מתהווה  לא  שהעולם  שביארו  האר"י, 
סילוק  ידי  על  דווקא  אלא  אלוהית  המשכה 
האלוהות, שהבורא מסלק את אורו מן המציאות – 
שהקב"ה  לומר  ניתן  אחרות,  במילים  הצמצום. 12 
למה  מתאים  וזה  להיווצר,  לעולם  מפריע"  "לא 

שאמר הוקינג.

4. רצון הבורא לברוא עולם
בפסוק ב' של פרשת בראשית מסבירה התורה כי 
  13 בחיי  רבנו  ומסביר  ָובֹהּו”,  ֹתהּו  ָהְיָתה  “ְוָהָאֶרץ 
שמהתוהו נעשה הבוהו, כלומר – התוהו התארגן 
ונעשה יש, מההיעדר של כל צורה הופיעה צורה. 
התפיסה המדעית, המיוצגת על ידי סטיבן הוקינג, 
א'  פסוק  את  אך  ב',  מפסוק  התורה  את  קוראת 
את  לברוא  הבורא  של  ורצון  כוונה  שיש  החושף 
כיון  ומדוע?  לקרוא.  מסוגלת  אינה  היא  העולם 
שדבר זה לא היה ידוע אילולי התורה. בעוד שאת 
פסוק ב' ניתן לדעת על פי החכמה האנושית, את 
פסוק א' שמגלה לנו שיש בורא שרצה לברוא את 
ליכולת  מחוץ  הוא  זה  דבר  ניתן,  לא  העולם 
המחשבה המדעית כיון שאין לו תולדה הכרחית 
בשכל. וזו הסיבה שהקב"ה החליט להטריח עצמו 
ולהתגלות בהר סיני, שאם לא כן, לא היינו מגיעים 
בשכלנו להכרה בו ולא היינו יודעים על קיומו. גם 

דבר זה מהווה הכנה להתחדשותה של הנבואה, 
יש  יכולה לחזור להופיע בעולם כל עוד  שאינה 
הופעתה.  את  המפריעים  מנטליים  מחסומים 
והנה, המחסום המנטלי  של הטענה כי לכל יש 
מקומו  את  ומפנה  סולק  האדם  בשכל  הסבר 

להכרה כי ישנן גם תובנות עליונות יותר.

5. כיצד מן האחדות יצא הריבוי?
הוא  הגרביטציה  כוח  הוקינג,  של  שיטתו  לפי 
הכוח המחולל את ההוויה, כלומר – הראשית של 
כיון שהוא  כל דבר בעולם היא כוח אחד בלבד. 
'היש',  בתוך  הנמצא  אימננטי  אלוהים  רק  מכיר 
אלוהי  את  מכיר  אינו  הוא  אך  העולם,  בתוך 
את  ומחולל  טרנסצנדנטי  גם  שהוא  ישראל 
העולם מחוץ להוויה, כפועל יוצא מכך אותו כוח 
מתקשר  זה  דבר  הכל.  לאלוהי  אצלו  נהפך 
ועד  הפילוסופיה  מראשית  בה  שעסקו  לשאלה 
יצא  המוחלט  האחד  שמן  יתכן  כיצד  היום: 
  14 המהר"ל,  של  תשובתו  את  ומצאנו  הריבוי? 
שאמר: מן האחד יצא אחד. כיצד? הוא מפרש את 
המילה “ְבֵּראִשׁית” – על ידי ראשית. הקב"ה שהוא 
אחד השפיע תחילה את הראשית, ומתוך המשך 
הפרטים.  שאר  כל  נבראו  לראשית  השפעה 
בדומה להוקינג, שגם לשיטתו ישנה נקודה אחת 

המסבירה את הכל ושממנה נשפע הכל.

6. הרצון לקבל כראשית הכל
אם נעמיק עוד יותר, מהי אותה ראשית? האר"י 
מגדיר זאת בשם 'מלכות דאין סוף', שמתוך האין 
ראשונית,  הופעה  מן  יוצאת  מוגדר  הבלתי  סוף 
איזה מן תוהו שהוא הנברא הראשון. ועל פי הרב 
לקבל'. 15   'הרצון  הוא  ראשון  נברא  אותו  אשלג, 
מצד אחד, אם אנו מניחים כמו שאמרנו לפני כן, 

מונחת  אז  ולהשפיע,  לברוא  רצון  לבורא  שיש 
הנחה שישנו בהתאמה גם רצון לקבל את השפע 
הוא  לקבל  זה  רצון  שני,  ומצד  להופיע.  שעתיד 
הבורא  של  ברצון  מובלע  הוא  מורגש,  בלתי 
להשפיע. אלא, שרצונו של הקב"ה להשפיע מוליד 
לקבל',  'רצון  להשפיע  יותר  הראשוני  הרצון  את 
הראשונה  המציאות   – כלומר  רצון.  ממציא  רצון 
מכל המציאויות שמופיעה ויוצאת אל הפועל היא 
'הרצון לקבל', הנקראת גם 'מלכות דאין סוף'. ועל 
פי דברינו, ניתן לומר שכח הגרביטציה הוא אותה 

בריאה ראשונה, אותו 'רצון לקבל'.

7. גילוי רזי תורה
לדרוש  מתירים  אנו  זה  כיצד  השואל:  ישאל  ואם 
ברבים דברים שהם סתרי תורה? כבר למדנו הרב 
קוק, שההתפתחות המדעית גורמת לכך שדברים 
שהיו פעם סתרי תורה ונלמדו רק על ידי יחידים 

מוכרחים הם לצאת ולהתפשט בעולם: 
דיוקים  ומוצאת  הולכת  המדעית  "כשהחקירה 
והבהו,  התוהו  של  כולן  העלילות  בתוך  מכוונים 
ושהתהוו בעולמים לפני  כשכל התנועות, שהוות 

יצירתם הגמורה, כ"כ מתאימות הן למטרת הבנין 
מעשה  חכמת  בזה  הולכת  בשכלולו.  הגמור 
גלויה,  חכמה  ויותר  יותר  להיות  בראשית 
רבים...  לרוחות  מחיה  ושנותנת  ברבים,  שנדרשת 
פשוטה  אמונה  גם  להסביר  עוד  אפשר  שאי  עד 
לאנשים בינונים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזי 
ופתחי  עולם.  של  ברומו  עומדים  שהם  עליון, 
גורמים  הם  הם  בראשית  מעשה  של  השערים 
שהיא  מרכבה,  מעשה  שערי  לפתיחת  עצמיים 
ואת  החושים  את  המסגלת  העליונה,  ההנהרה 
להאחז  ההרגשות,  ואת  ההכרות  את  הרצונות, 
תמימים  חיים  מקור  האיתנה,  הרעיוניות  בעומק 
קדושתם  באומץ  הולכים  שהחיים  עד  ונצחיים, 
לנצח כולו את המות, והטוב ממתיק כולו את כל 

הרע כליל". 16

ומתגלה,  הולכת  החכמה  שבו  בדור  אנו   – כלומר 
של  העליון  המצב  בשל  כן,  ועל  ושבה,  הולכת 
במדרגה  הדור  בתשובת  לעסוק  הכרח  יש  דורנו, 

של גילוי החכמה. זו תשובת החכמה.
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המדען חוקר היקום פרופ' סטיבן הוקינג, הביא את 
הכפירה האנושית לכדי שכלול אינטלקטואלי, וכפי 
שהוא עצמו טען בשיחותיו: "אולי אלוהים קיים, אך 

המדע יכול להסביר את היקום ללא צורך בבורא".  
כלומר – מאחר וניתן להסביר איך העולם נברא    4

יש מאין על ידי כוח הגרביטציה, הרי שלא מדובר 
'אלהים' אלא בכוח  בישות כל שהיא העונה לשם 
מאין.  יש  העולם  מתהווה  ומתוכו  הטבע,  מכוחות 
ולא התהוות חד פעמית אלא מזדמנת, מידי פעם. 
במילים אחרות: אין צורך באלהים, אלהים מיותר.

יש בדבריו של הוקינג חידוש מנטלי שלא היה עד 
כוח  חל  ועליהם  גופים  שיש  הבנו  היום  עד  כה. 
כוח  שלו,  לתפיסתו  זאת  ולעומת  הגרביטציה, 
הם  ומכוחו  הגופים  לפני  עוד  קיים  הגרביטציה 
תגובות  רבו  פורסמו,  הדברים  כאשר  מומצאים. 
בקש  הוקינג  של  דבריו  את  שדחו  המתנגדים 
נרצה  וכאן  בטענותיו,  עניינית  לעסוק  במקום 
החשובות  המסקנות  בשל  בדבריו  להתעמק 

העולות מהם.  5

1. ניתוק בין תורה ומדע
כותב הרב קוק בספרו "ערפילי טוהר":  6

"אם יתפאר המדע החדש שהשתחרר מהתיאולוגיה, 
צריך הוא לדעת, שלעומת זה נשתחררה התיאולוגיה 

מהמדע, שאסרה בכבלים אנושיים."

לפי דברי הרב קוק, צריך להגיד להוקינג תודה על 
פיתרון  מלהיות  אלוהים  את  שחרר  סוף  שסוף 

שמבחינתו  אומר  שהוא  מזה  מתמטית.  משוואה 
אלהים אינו קיים והחכמה האנושית אינה נזקקת 
יוצא  לנברא.  הבורא  בין  ניתוק   שיש  מתברר  לו 
שבורא עולם אינו במסגרת ההבנה השכלית שלנו 

אלא הוא למעלה ממנה.

ייקרא להענין העליון, לא  ודאי שם חדש  "אמנם 
שם אשר אנשים יצרוהו, כי אם שם חדש אשר פי 
המדע  מכבלי  המשוחררת  התיאולוגיה  יקבנו.  ד' 
היא הנבואה, סגולתן של ישראל, שתיגלה עלינו 

במהרה."

הדרישה  שלמעשה  ומבאר  קוק  הרב  מוסיף 
המדעית לנתק ממנה את אלהים מקדמת אותנו 
התרבות  של  להתחדשותה  בדרך  נוסף  שלב 

הנבואית.

2. כוח הגרביטציה מחולל המציאות
התהוות  בשאלת  רבותינו  בין  מחלוקת  ישנה 
המציאות 'יש מאין'. כאשר הרמב"ם מברר סוגיה 
זו בספרו 'מורה הנבוכים'  7  הוא מדבר על יש מאין 
התערבות  את  מצמצם  הרלב"ג  לעומתו,  ממש. 
הבורא בבריאה ומדבר על יש מאין מוגבל בו הכל 
כותב  ואמנם   8 קדמון.  היולי  מחומר  מתהווה 
הרמב"ם, 9  שגם אם יביאנו הכרח השכל למסקנה 
כי ישנו חומר היולי קדמון שממנו הכל נברא, אין 
רבי  גם  כותב  וכן  ישראל,  לאמונת  סתירה  בזה 
יהודה הלוי בספרו 'הכוזרי'. 10  והנה, נמצא מדען 
שההכרח השכלי הביא אותו להבנה זו שהרי כוח 

אומות  מחכמי  הן  הקדמונים,  הפילוסופים  לדעת  בניגוד    11

העולם והן של היהדות כגון רבנו סעדיה גאון בספרו 'האמונות 
והדעות', מאמר ראשון.

12 'כמובא בתחילת ספר 'עץ חיים' למהרח"ו.

"הוא  ב:  פסוק  א,  פרק  בראשית,  על  אשר  בן  בחיי  'רבנו   13

רז״ל  מלשון  והוא  בו,  נתפס  השם  ואין  ממש  בו  שאין  החומר 
כתוהא על הראשונות, שאם בא אדם לגזור בו שום דבר תוהא 
בה  שיחפש  צורה  לבש  שלא  לפי  אחר  בשם  לקרותו  ונמלך 
ובלשון  "תהו"  התורה  בלשון  נקרא  הזה  והחמר  השם. 

הפילוסופים היולי. ו"בהו" הוא הצורה הנלבשת לחמר והיא 

מלה מורכבת בו הוא, כלומר דבר שיש בו צורה".

ברא  "בראשית  לשון  משמע  "וכן  ג:  פרק  ישראל'  'נצח   14

אלהים", שהעולם נברא על ידו [בשביל] דבר שהוא "ראשית". 
כך  בשביל  ראויה  יתברך,  השם  אל  שהוא  ראשית,  ידי  על  כי 
הבריאה, לא זולת זה. והדברים אשר אמרנו למעלה ברורים, 
בעולם  שיש  ידי  על  העולם  השתלשלות  היה  הכל  לדברי  כי 
אל  שהוא  ההתחלה,  ובשביל  יתברך,  השם  אל  והוא  ראשית, 

השם יתברך, נברא הכל".

15 עיין בהקדמתו לספר הֹזהר ובעיקר בסעיפים ו–ז.

הגרביטציה הוא דבר מופשט, מעין החומר ההיולי 
המדע  שגם  מכך,  יוצא  הקדמונים.  דיברו  עליו 

מגיע להבנה שהעולם נברא 'יש מאין'.

3. התהוות העולם בהימנעות
אע"פ שמן הדברים האלו יוצא שהעולם מתהווה 
'יש מאין', עדיין אין הכרח שכלי לומר שיש סיבה 
ראשונה שהיא זו שעשתה זאת. 11  ואדרבה, דבר 
ובראשם  המקובלים  של  לשיטתם  מתחבר  זה 
ידי  על  מתהווה  לא  שהעולם  שביארו  האר"י, 
סילוק  ידי  על  דווקא  אלא  אלוהית  המשכה 
האלוהות, שהבורא מסלק את אורו מן המציאות – 
שהקב"ה  לומר  ניתן  אחרות,  במילים  הצמצום. 12 
למה  מתאים  וזה  להיווצר,  לעולם  מפריע"  "לא 

שאמר הוקינג.

4. רצון הבורא לברוא עולם
בפסוק ב' של פרשת בראשית מסבירה התורה כי 
  13 בחיי  רבנו  ומסביר  ָובֹהּו”,  ֹתהּו  ָהְיָתה  “ְוָהָאֶרץ 
שמהתוהו נעשה הבוהו, כלומר – התוהו התארגן 
ונעשה יש, מההיעדר של כל צורה הופיעה צורה. 
התפיסה המדעית, המיוצגת על ידי סטיבן הוקינג, 
א'  פסוק  את  אך  ב',  מפסוק  התורה  את  קוראת 
את  לברוא  הבורא  של  ורצון  כוונה  שיש  החושף 
כיון  ומדוע?  לקרוא.  מסוגלת  אינה  היא  העולם 
שדבר זה לא היה ידוע אילולי התורה. בעוד שאת 
פסוק ב' ניתן לדעת על פי החכמה האנושית, את 
פסוק א' שמגלה לנו שיש בורא שרצה לברוא את 
ליכולת  מחוץ  הוא  זה  דבר  ניתן,  לא  העולם 
המחשבה המדעית כיון שאין לו תולדה הכרחית 
בשכל. וזו הסיבה שהקב"ה החליט להטריח עצמו 
ולהתגלות בהר סיני, שאם לא כן, לא היינו מגיעים 
בשכלנו להכרה בו ולא היינו יודעים על קיומו. גם 

דבר זה מהווה הכנה להתחדשותה של הנבואה, 
יש  יכולה לחזור להופיע בעולם כל עוד  שאינה 
הופעתה.  את  המפריעים  מנטליים  מחסומים 
והנה, המחסום המנטלי  של הטענה כי לכל יש 
מקומו  את  ומפנה  סולק  האדם  בשכל  הסבר 

להכרה כי ישנן גם תובנות עליונות יותר.

5. כיצד מן האחדות יצא הריבוי?
הוא  הגרביטציה  כוח  הוקינג,  של  שיטתו  לפי 
הכוח המחולל את ההוויה, כלומר – הראשית של 
כיון שהוא  כל דבר בעולם היא כוח אחד בלבד. 
'היש',  בתוך  הנמצא  אימננטי  אלוהים  רק  מכיר 
אלוהי  את  מכיר  אינו  הוא  אך  העולם,  בתוך 
את  ומחולל  טרנסצנדנטי  גם  שהוא  ישראל 
העולם מחוץ להוויה, כפועל יוצא מכך אותו כוח 
מתקשר  זה  דבר  הכל.  לאלוהי  אצלו  נהפך 
ועד  הפילוסופיה  מראשית  בה  שעסקו  לשאלה 
יצא  המוחלט  האחד  שמן  יתכן  כיצד  היום: 
  14 המהר"ל,  של  תשובתו  את  ומצאנו  הריבוי? 
שאמר: מן האחד יצא אחד. כיצד? הוא מפרש את 
המילה “ְבֵּראִשׁית” – על ידי ראשית. הקב"ה שהוא 
אחד השפיע תחילה את הראשית, ומתוך המשך 
הפרטים.  שאר  כל  נבראו  לראשית  השפעה 
בדומה להוקינג, שגם לשיטתו ישנה נקודה אחת 

המסבירה את הכל ושממנה נשפע הכל.

6. הרצון לקבל כראשית הכל
אם נעמיק עוד יותר, מהי אותה ראשית? האר"י 
מגדיר זאת בשם 'מלכות דאין סוף', שמתוך האין 
ראשונית,  הופעה  מן  יוצאת  מוגדר  הבלתי  סוף 
איזה מן תוהו שהוא הנברא הראשון. ועל פי הרב 
לקבל'. 15   'הרצון  הוא  ראשון  נברא  אותו  אשלג, 
מצד אחד, אם אנו מניחים כמו שאמרנו לפני כן, 

מונחת  אז  ולהשפיע,  לברוא  רצון  לבורא  שיש 
הנחה שישנו בהתאמה גם רצון לקבל את השפע 
הוא  לקבל  זה  רצון  שני,  ומצד  להופיע.  שעתיד 
הבורא  של  ברצון  מובלע  הוא  מורגש,  בלתי 
להשפיע. אלא, שרצונו של הקב"ה להשפיע מוליד 
לקבל',  'רצון  להשפיע  יותר  הראשוני  הרצון  את 
הראשונה  המציאות   – כלומר  רצון.  ממציא  רצון 
מכל המציאויות שמופיעה ויוצאת אל הפועל היא 
'הרצון לקבל', הנקראת גם 'מלכות דאין סוף'. ועל 
פי דברינו, ניתן לומר שכח הגרביטציה הוא אותה 

בריאה ראשונה, אותו 'רצון לקבל'.

7. גילוי רזי תורה
לדרוש  מתירים  אנו  זה  כיצד  השואל:  ישאל  ואם 
ברבים דברים שהם סתרי תורה? כבר למדנו הרב 
קוק, שההתפתחות המדעית גורמת לכך שדברים 
שהיו פעם סתרי תורה ונלמדו רק על ידי יחידים 

מוכרחים הם לצאת ולהתפשט בעולם: 
דיוקים  ומוצאת  הולכת  המדעית  "כשהחקירה 
והבהו,  התוהו  של  כולן  העלילות  בתוך  מכוונים 
ושהתהוו בעולמים לפני  כשכל התנועות, שהוות 

יצירתם הגמורה, כ"כ מתאימות הן למטרת הבנין 
מעשה  חכמת  בזה  הולכת  בשכלולו.  הגמור 
גלויה,  חכמה  ויותר  יותר  להיות  בראשית 
רבים...  לרוחות  מחיה  ושנותנת  ברבים,  שנדרשת 
פשוטה  אמונה  גם  להסביר  עוד  אפשר  שאי  עד 
לאנשים בינונים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזי 
ופתחי  עולם.  של  ברומו  עומדים  שהם  עליון, 
גורמים  הם  הם  בראשית  מעשה  של  השערים 
שהיא  מרכבה,  מעשה  שערי  לפתיחת  עצמיים 
ואת  החושים  את  המסגלת  העליונה,  ההנהרה 
להאחז  ההרגשות,  ואת  ההכרות  את  הרצונות, 
תמימים  חיים  מקור  האיתנה,  הרעיוניות  בעומק 
קדושתם  באומץ  הולכים  שהחיים  עד  ונצחיים, 
לנצח כולו את המות, והטוב ממתיק כולו את כל 
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ומתגלה,  הולכת  החכמה  שבו  בדור  אנו   – כלומר 
של  העליון  המצב  בשל  כן,  ועל  ושבה,  הולכת 
במדרגה  הדור  בתשובת  לעסוק  הכרח  יש  דורנו, 

של גילוי החכמה. זו תשובת החכמה.



(מקור:  ו.  פרק  הקודש',  'חכמת  א,  חלק  הקודש'  'אורות    16

שמונה קבצים, קובץ א, פיסקה תקצז)

17 'משנה תורה' הלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק יב, הלכה ה.

תורה.  בסתרי  קוק  הרב  של  החברותא  היה  לינטופ  הרב   18

המאמר פורסם בעיתון 'הפלס', שנת תרס"א, עמ' 44-39.

6

המדען חוקר היקום פרופ' סטיבן הוקינג, הביא את 
הכפירה האנושית לכדי שכלול אינטלקטואלי, וכפי 
שהוא עצמו טען בשיחותיו: "אולי אלוהים קיים, אך 

המדע יכול להסביר את היקום ללא צורך בבורא".  
כלומר – מאחר וניתן להסביר איך העולם נברא    4

יש מאין על ידי כוח הגרביטציה, הרי שלא מדובר 
'אלהים' אלא בכוח  בישות כל שהיא העונה לשם 
מאין.  יש  העולם  מתהווה  ומתוכו  הטבע,  מכוחות 
ולא התהוות חד פעמית אלא מזדמנת, מידי פעם. 
במילים אחרות: אין צורך באלהים, אלהים מיותר.

יש בדבריו של הוקינג חידוש מנטלי שלא היה עד 
כוח  חל  ועליהם  גופים  שיש  הבנו  היום  עד  כה. 
כוח  שלו,  לתפיסתו  זאת  ולעומת  הגרביטציה, 
הם  ומכוחו  הגופים  לפני  עוד  קיים  הגרביטציה 
תגובות  רבו  פורסמו,  הדברים  כאשר  מומצאים. 
בקש  הוקינג  של  דבריו  את  שדחו  המתנגדים 
נרצה  וכאן  בטענותיו,  עניינית  לעסוק  במקום 
החשובות  המסקנות  בשל  בדבריו  להתעמק 

העולות מהם.  5

1. ניתוק בין תורה ומדע
כותב הרב קוק בספרו "ערפילי טוהר":  6

"אם יתפאר המדע החדש שהשתחרר מהתיאולוגיה, 
צריך הוא לדעת, שלעומת זה נשתחררה התיאולוגיה 

מהמדע, שאסרה בכבלים אנושיים."

לפי דברי הרב קוק, צריך להגיד להוקינג תודה על 
פיתרון  מלהיות  אלוהים  את  שחרר  סוף  שסוף 

שמבחינתו  אומר  שהוא  מזה  מתמטית.  משוואה 
אלהים אינו קיים והחכמה האנושית אינה נזקקת 
יוצא  לנברא.  הבורא  בין  ניתוק   שיש  מתברר  לו 
שבורא עולם אינו במסגרת ההבנה השכלית שלנו 

אלא הוא למעלה ממנה.

ייקרא להענין העליון, לא  ודאי שם חדש  "אמנם 
שם אשר אנשים יצרוהו, כי אם שם חדש אשר פי 
המדע  מכבלי  המשוחררת  התיאולוגיה  יקבנו.  ד' 
היא הנבואה, סגולתן של ישראל, שתיגלה עלינו 

במהרה."

הדרישה  שלמעשה  ומבאר  קוק  הרב  מוסיף 
המדעית לנתק ממנה את אלהים מקדמת אותנו 
התרבות  של  להתחדשותה  בדרך  נוסף  שלב 

הנבואית.

2. כוח הגרביטציה מחולל המציאות
התהוות  בשאלת  רבותינו  בין  מחלוקת  ישנה 
המציאות 'יש מאין'. כאשר הרמב"ם מברר סוגיה 
זו בספרו 'מורה הנבוכים'  7  הוא מדבר על יש מאין 
התערבות  את  מצמצם  הרלב"ג  לעומתו,  ממש. 
הבורא בבריאה ומדבר על יש מאין מוגבל בו הכל 
כותב  ואמנם   8 קדמון.  היולי  מחומר  מתהווה 
הרמב"ם, 9  שגם אם יביאנו הכרח השכל למסקנה 
כי ישנו חומר היולי קדמון שממנו הכל נברא, אין 
רבי  גם  כותב  וכן  ישראל,  לאמונת  סתירה  בזה 
יהודה הלוי בספרו 'הכוזרי'. 10  והנה, נמצא מדען 
שההכרח השכלי הביא אותו להבנה זו שהרי כוח 

הגרביטציה הוא דבר מופשט, מעין החומר ההיולי 
המדע  שגם  מכך,  יוצא  הקדמונים.  דיברו  עליו 

מגיע להבנה שהעולם נברא 'יש מאין'.

3. התהוות העולם בהימנעות
אע"פ שמן הדברים האלו יוצא שהעולם מתהווה 
'יש מאין', עדיין אין הכרח שכלי לומר שיש סיבה 
ראשונה שהיא זו שעשתה זאת. 11  ואדרבה, דבר 
ובראשם  המקובלים  של  לשיטתם  מתחבר  זה 
ידי  על  מתהווה  לא  שהעולם  שביארו  האר"י, 
סילוק  ידי  על  דווקא  אלא  אלוהית  המשכה 
האלוהות, שהבורא מסלק את אורו מן המציאות – 
שהקב"ה  לומר  ניתן  אחרות,  במילים  הצמצום. 12 
למה  מתאים  וזה  להיווצר,  לעולם  מפריע"  "לא 

שאמר הוקינג.

4. רצון הבורא לברוא עולם
בפסוק ב' של פרשת בראשית מסבירה התורה כי 
  13 בחיי  רבנו  ומסביר  ָובֹהּו”,  ֹתהּו  ָהְיָתה  “ְוָהָאֶרץ 
שמהתוהו נעשה הבוהו, כלומר – התוהו התארגן 
ונעשה יש, מההיעדר של כל צורה הופיעה צורה. 
התפיסה המדעית, המיוצגת על ידי סטיבן הוקינג, 
א'  פסוק  את  אך  ב',  מפסוק  התורה  את  קוראת 
את  לברוא  הבורא  של  ורצון  כוונה  שיש  החושף 
כיון  ומדוע?  לקרוא.  מסוגלת  אינה  היא  העולם 
שדבר זה לא היה ידוע אילולי התורה. בעוד שאת 
פסוק ב' ניתן לדעת על פי החכמה האנושית, את 
פסוק א' שמגלה לנו שיש בורא שרצה לברוא את 
ליכולת  מחוץ  הוא  זה  דבר  ניתן,  לא  העולם 
המחשבה המדעית כיון שאין לו תולדה הכרחית 
בשכל. וזו הסיבה שהקב"ה החליט להטריח עצמו 
ולהתגלות בהר סיני, שאם לא כן, לא היינו מגיעים 
בשכלנו להכרה בו ולא היינו יודעים על קיומו. גם 

דבר זה מהווה הכנה להתחדשותה של הנבואה, 
יש  יכולה לחזור להופיע בעולם כל עוד  שאינה 
הופעתה.  את  המפריעים  מנטליים  מחסומים 
והנה, המחסום המנטלי  של הטענה כי לכל יש 
מקומו  את  ומפנה  סולק  האדם  בשכל  הסבר 

להכרה כי ישנן גם תובנות עליונות יותר.

5. כיצד מן האחדות יצא הריבוי?
הוא  הגרביטציה  כוח  הוקינג,  של  שיטתו  לפי 
הכוח המחולל את ההוויה, כלומר – הראשית של 
כיון שהוא  כל דבר בעולם היא כוח אחד בלבד. 
'היש',  בתוך  הנמצא  אימננטי  אלוהים  רק  מכיר 
אלוהי  את  מכיר  אינו  הוא  אך  העולם,  בתוך 
את  ומחולל  טרנסצנדנטי  גם  שהוא  ישראל 
העולם מחוץ להוויה, כפועל יוצא מכך אותו כוח 
מתקשר  זה  דבר  הכל.  לאלוהי  אצלו  נהפך 
ועד  הפילוסופיה  מראשית  בה  שעסקו  לשאלה 
יצא  המוחלט  האחד  שמן  יתכן  כיצד  היום: 
  14 המהר"ל,  של  תשובתו  את  ומצאנו  הריבוי? 
שאמר: מן האחד יצא אחד. כיצד? הוא מפרש את 
המילה “ְבֵּראִשׁית” – על ידי ראשית. הקב"ה שהוא 
אחד השפיע תחילה את הראשית, ומתוך המשך 
הפרטים.  שאר  כל  נבראו  לראשית  השפעה 
בדומה להוקינג, שגם לשיטתו ישנה נקודה אחת 

המסבירה את הכל ושממנה נשפע הכל.

6. הרצון לקבל כראשית הכל
אם נעמיק עוד יותר, מהי אותה ראשית? האר"י 
מגדיר זאת בשם 'מלכות דאין סוף', שמתוך האין 
ראשונית,  הופעה  מן  יוצאת  מוגדר  הבלתי  סוף 
איזה מן תוהו שהוא הנברא הראשון. ועל פי הרב 
לקבל'. 15   'הרצון  הוא  ראשון  נברא  אותו  אשלג, 
מצד אחד, אם אנו מניחים כמו שאמרנו לפני כן, 

מונחת  אז  ולהשפיע,  לברוא  רצון  לבורא  שיש 
הנחה שישנו בהתאמה גם רצון לקבל את השפע 
הוא  לקבל  זה  רצון  שני,  ומצד  להופיע.  שעתיד 
הבורא  של  ברצון  מובלע  הוא  מורגש,  בלתי 
להשפיע. אלא, שרצונו של הקב"ה להשפיע מוליד 
לקבל',  'רצון  להשפיע  יותר  הראשוני  הרצון  את 
הראשונה  המציאות   – כלומר  רצון.  ממציא  רצון 
מכל המציאויות שמופיעה ויוצאת אל הפועל היא 
'הרצון לקבל', הנקראת גם 'מלכות דאין סוף'. ועל 
פי דברינו, ניתן לומר שכח הגרביטציה הוא אותה 

בריאה ראשונה, אותו 'רצון לקבל'.

7. גילוי רזי תורה
לדרוש  מתירים  אנו  זה  כיצד  השואל:  ישאל  ואם 
ברבים דברים שהם סתרי תורה? כבר למדנו הרב 
קוק, שההתפתחות המדעית גורמת לכך שדברים 
שהיו פעם סתרי תורה ונלמדו רק על ידי יחידים 

מוכרחים הם לצאת ולהתפשט בעולם: 
דיוקים  ומוצאת  הולכת  המדעית  "כשהחקירה 
והבהו,  התוהו  של  כולן  העלילות  בתוך  מכוונים 
ושהתהוו בעולמים לפני  כשכל התנועות, שהוות 

יצירתם הגמורה, כ"כ מתאימות הן למטרת הבנין 
מעשה  חכמת  בזה  הולכת  בשכלולו.  הגמור 
גלויה,  חכמה  ויותר  יותר  להיות  בראשית 
רבים...  לרוחות  מחיה  ושנותנת  ברבים,  שנדרשת 
פשוטה  אמונה  גם  להסביר  עוד  אפשר  שאי  עד 
לאנשים בינונים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזי 
ופתחי  עולם.  של  ברומו  עומדים  שהם  עליון, 
גורמים  הם  הם  בראשית  מעשה  של  השערים 
שהיא  מרכבה,  מעשה  שערי  לפתיחת  עצמיים 
ואת  החושים  את  המסגלת  העליונה,  ההנהרה 
להאחז  ההרגשות,  ואת  ההכרות  את  הרצונות, 
תמימים  חיים  מקור  האיתנה,  הרעיוניות  בעומק 
קדושתם  באומץ  הולכים  שהחיים  עד  ונצחיים, 
לנצח כולו את המות, והטוב ממתיק כולו את כל 
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ומתגלה,  הולכת  החכמה  שבו  בדור  אנו   – כלומר 
של  העליון  המצב  בשל  כן,  ועל  ושבה,  הולכת 
במדרגה  הדור  בתשובת  לעסוק  הכרח  יש  דורנו, 

של גילוי החכמה. זו תשובת החכמה.

חלק ג' | כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים

התגלות  של  זה  שתהליך  לחשוב,  העלולים  יש 
החכמה יועיל לכך שיותר אנשים ישמרו שבת או 
גילוי  דבר,  של  לאמיתו  אך  וכדו',  תורה  ילמדו 
החכמה בא לתת לנו כלים לענות על השאלות, לא 
במילים  כולה.  האנושות  של  אלא  הדור,  של  רק 
החכמה,  תשובת  שהיא  הדור,  תשובת  אחרות: 
והופכת  כולו  העולם  לתיקון  אותנו  מחייבת 

לתשובה אוניברסלית.
כותב הרמב"ם בסוף הלכות מלכים:  17

לא  שם  יהיה  לא   - המשיח  ימות   - הזמן  "ובאותו 
שהטובה  ותחרות  קנאה  ולא  מלחמה  ולא  רעב 
תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר 
ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד 
ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים 

האדם  כח  כפי  בוראם  דעת  וישיגו  הסתומים 
לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה  כי  שנאמר 

מכסים".

עם  האנושית,  ההיסטוריה  באחרית   – כלומר 
ישראל יהיה אמון על לימוד החכמה לעולם כולו, 
תכלה  הבערות  תיפסק,  האלימות  כך:  ומתוך 
והעולם יהיה עסוק בחכמה לדעת את ה' יתברך. 
השפעה  יש  ישראל  שלחכמת  מכך,  יוצא 

כלל-עולמית.

הכהן  פנחס  הרב  של  בדבריו  להיזכר  חשוב 
'מעז יצא מתוק',  18 הטוען כנגד  לינטופ במאמרו 
עם ישראל  על שהפסיק להעיד על הקב"ה לכל 
אומרים  שאנו  למה  מוחלט  בניגוד  עולם,  באי 
הנוראים  הימים  ובתפילות  יום  בכל  בתפילותינו 

בפרט, ובכך למעשה אינו עומד ביעודו. וכך הוא 
כותב:

"והנה הדבר פשוט כי מפני סבות רבות - הרדיפות 
מהגד  חדלנו   - בהישרדותנו  לעסוק  לנו  שגרמו 
על  להעיד  נאמנים  כעדים  לפעול   - עדותנו 
אלוהותו של הבורא בעולם - ובפרט עתה כאשר 
קמו לפנינו סופרים בפום ממלל רברבן בחקירות 
חופשיות לעקור כל שרשי חכמת אמונתנו - כגון 
את  שקידמו  וכדו'  ברנר  העם,  אחד  ברדיצ'בסקי, 
ההשכלה החילונית בעם ישראל - וכי ככל הגויים 
היא  האמיתית  ישראל  וחכמת  ישראל(?)  בית 
עומדים  וחכמינו  ולשנינה  למשל  לחרפה,  עתה 
הגאונים  דעת  על  עלה  לא  היום  עד  ומחרישים. 
וגם  ואוהלות  בנגעים  גם  העוסקים  הגדולים, 
בחטאות ואשמות, לעסוק בהלכות ז' מצות בני נח 
ז"ל  ברמב"ם  נמצא  אשר  אלה  כי  החיובי,  בדרך 
המה הכל בגדר השלילי, בגדר המצות לא תעשה 
ועשה"  ב"קום  העבודה  אבל  נח,  לבני  השייכות 
שאר  וכדומה  כלל...  חז"ל  עסקו  לא  להם  השייך 
עבד  אדם,  הוא  באשר  לאדם  חיוביות  מצות 
להעיד  לנו..  שחייבו  כמו  ודמות  בצלם  אלקים 
מתפללים:  שאנו  וכמו  העולם  לאומות  אלוהותו 
"מלוך על כל העולם כלו בכבודך". למה לא נשוב 
אל ד' ונשכיל בתורת ד' ואחדותו? (וכי) רק אחר 

אמונתנו  חכמת  ואת  (נלמד)  והכירים  התנור 
ולא  נדרוש  ולא  נחקור  לא  האדם  לכל  השייכת 
נדע כלל? אדרבא, הבה נא ונחקרה: לו יערה רוח 
את  להזניח  מהעכו"ם  אחד  עם  על  משמים 
אם  אמונתנו,  חכמת  על  אותנו  ולשאול  עצביהם 
אשר  ד'  עבודת  היא  מה  המושכליות,  האמונות 
עמו  לבד  האדם  בני  מכל  ישראל  אלוהי  יבקש 
ישראל? מה היא חכמת האמונה השייכה גם להם 
ליסד בתי ספר ללמדה?... הנה אם ישאלונו כזאת 
אין לנו פה להשיב, כי אין לנו שום בית ספר עליון 
דעות  וריבי  מחלוקות  זולתי  אמונתנו,  לחכמת 
בתוכנו וכל הרוצה ימלא את ידו להיות כהן וחוקר 

ועובד בחוכמת האמונה.

מסביר הרב לינטופ: תיקון העולם לא יכול לבוא 
על ידי התמקדות בהלכה המצומצמת בלבד אשר 
אוניברסלית  השפעה  של  אפשרות  כל  מעכבת 
אמיתית. הדבר שנתבע מאיתנו היום הוא לעסוק 
שנוכל  ובאופן  מעמיקה  בצורה  האמונה  בחכמת 
ָאז  “ִכּי  העולם,  אומות  על  גם  מתוכה  להשפיע 
ֶאְהפֹּ ֶאל ַעִמּים ָשָׂפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָלּם ְבֵּשׁם ה' 

ְלָעְבדֹו ְשֶׁכם ֶאָחד”.  19  20



הרב  פעל  זו,  שיחתו  ומאז  לעיל,  האמור  לאור 
והקים את עמותת ברית עולם, אשר מביאה לידי 
בית  דרך  ב'ארץ'  הן  אלו,  גדולים  רעיונות  ביטוי 
הספר הגבוה לחכמת האמונה על כלל שלוחותיו, 
שפות,  במספר  העולם,  אומות  מול  ב'חוצות'  והן 
הפונים ומבקשים מעם ישראל לדעת מה המעשה 

אשר יעשון.
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סיור של משתתפי 
חכמת האמונה

התגלות  של  זה  שתהליך  לחשוב,  העלולים  יש 
החכמה יועיל לכך שיותר אנשים ישמרו שבת או 
גילוי  דבר,  של  לאמיתו  אך  וכדו',  תורה  ילמדו 
החכמה בא לתת לנו כלים לענות על השאלות, לא 
במילים  כולה.  האנושות  של  אלא  הדור,  של  רק 
החכמה,  תשובת  שהיא  הדור,  תשובת  אחרות: 
והופכת  כולו  העולם  לתיקון  אותנו  מחייבת 

לתשובה אוניברסלית.
כותב הרמב"ם בסוף הלכות מלכים:  17

לא  שם  יהיה  לא   - המשיח  ימות   - הזמן  "ובאותו 
שהטובה  ותחרות  קנאה  ולא  מלחמה  ולא  רעב 
תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר 
ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד 
ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים 

האדם  כח  כפי  בוראם  דעת  וישיגו  הסתומים 
לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה  כי  שנאמר 

מכסים".

עם  האנושית,  ההיסטוריה  באחרית   – כלומר 
ישראל יהיה אמון על לימוד החכמה לעולם כולו, 
תכלה  הבערות  תיפסק,  האלימות  כך:  ומתוך 
והעולם יהיה עסוק בחכמה לדעת את ה' יתברך. 
השפעה  יש  ישראל  שלחכמת  מכך,  יוצא 

כלל-עולמית.

הכהן  פנחס  הרב  של  בדבריו  להיזכר  חשוב 
'מעז יצא מתוק',  18 הטוען כנגד  לינטופ במאמרו 
עם ישראל  על שהפסיק להעיד על הקב"ה לכל 
אומרים  שאנו  למה  מוחלט  בניגוד  עולם,  באי 
הנוראים  הימים  ובתפילות  יום  בכל  בתפילותינו 

בפרט, ובכך למעשה אינו עומד ביעודו. וכך הוא 
כותב:

"והנה הדבר פשוט כי מפני סבות רבות - הרדיפות 
מהגד  חדלנו   - בהישרדותנו  לעסוק  לנו  שגרמו 
על  להעיד  נאמנים  כעדים  לפעול   - עדותנו 
אלוהותו של הבורא בעולם - ובפרט עתה כאשר 
קמו לפנינו סופרים בפום ממלל רברבן בחקירות 
חופשיות לעקור כל שרשי חכמת אמונתנו - כגון 
את  שקידמו  וכדו'  ברנר  העם,  אחד  ברדיצ'בסקי, 
ההשכלה החילונית בעם ישראל - וכי ככל הגויים 
היא  האמיתית  ישראל  וחכמת  ישראל(?)  בית 
עומדים  וחכמינו  ולשנינה  למשל  לחרפה,  עתה 
הגאונים  דעת  על  עלה  לא  היום  עד  ומחרישים. 
וגם  ואוהלות  בנגעים  גם  העוסקים  הגדולים, 
בחטאות ואשמות, לעסוק בהלכות ז' מצות בני נח 
ז"ל  ברמב"ם  נמצא  אשר  אלה  כי  החיובי,  בדרך 
המה הכל בגדר השלילי, בגדר המצות לא תעשה 
ועשה"  ב"קום  העבודה  אבל  נח,  לבני  השייכות 
שאר  וכדומה  כלל...  חז"ל  עסקו  לא  להם  השייך 
עבד  אדם,  הוא  באשר  לאדם  חיוביות  מצות 
להעיד  לנו..  שחייבו  כמו  ודמות  בצלם  אלקים 
מתפללים:  שאנו  וכמו  העולם  לאומות  אלוהותו 
"מלוך על כל העולם כלו בכבודך". למה לא נשוב 
אל ד' ונשכיל בתורת ד' ואחדותו? (וכי) רק אחר 

אמונתנו  חכמת  ואת  (נלמד)  והכירים  התנור 
ולא  נדרוש  ולא  נחקור  לא  האדם  לכל  השייכת 
נדע כלל? אדרבא, הבה נא ונחקרה: לו יערה רוח 
את  להזניח  מהעכו"ם  אחד  עם  על  משמים 
אם  אמונתנו,  חכמת  על  אותנו  ולשאול  עצביהם 
אשר  ד'  עבודת  היא  מה  המושכליות,  האמונות 
עמו  לבד  האדם  בני  מכל  ישראל  אלוהי  יבקש 
ישראל? מה היא חכמת האמונה השייכה גם להם 
ליסד בתי ספר ללמדה?... הנה אם ישאלונו כזאת 
אין לנו פה להשיב, כי אין לנו שום בית ספר עליון 
דעות  וריבי  מחלוקות  זולתי  אמונתנו,  לחכמת 
בתוכנו וכל הרוצה ימלא את ידו להיות כהן וחוקר 

ועובד בחוכמת האמונה.

מסביר הרב לינטופ: תיקון העולם לא יכול לבוא 
על ידי התמקדות בהלכה המצומצמת בלבד אשר 
אוניברסלית  השפעה  של  אפשרות  כל  מעכבת 
אמיתית. הדבר שנתבע מאיתנו היום הוא לעסוק 
שנוכל  ובאופן  מעמיקה  בצורה  האמונה  בחכמת 
ָאז  “ִכּי  העולם,  אומות  על  גם  מתוכה  להשפיע 
ֶאְהפֹּ ֶאל ַעִמּים ָשָׂפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָלּם ְבֵּשׁם ה' 

ְלָעְבדֹו ְשֶׁכם ֶאָחד”.  19  20

19  'צפניה פרק ג, פסוק ט.

20  לאור דבריו אלו של הרב לינטופ, פועל הרב למעלה מעשור 

ביטוי  לידי  מביאה  אשר  עולם'  'ברית  עמותת  באמצעות 
רעיונות גדולים אלו, הן ב'ארץ' דרך בית הספר הגבוה לחכמת 

בימים  נפתחה  פעילותו  של  השלישית  השנה  אשר  האמונה 
העולם  אומות  מול  שפות  במספר  ב'חוצות'  והן  ממש,  אלו 

הפונות ומבקשות הדרכה מעשית לקרבה אל ה' ולידיעתו.



1

בא והעמידן על אחת  
דבורה נוב  2

ואיבה  מחלוקת  עוינות,  למלחמה,  שהסיבות  ככל 
 – הא-ל  לרצון  נחשבות  אלא  אנושיות  רק  לא  הן 
הכוח לקיים  אותן ממשיך לבעור. קשה להפסיק.  

כך גם ביחס לצורך להתייחס לזולת כאויב, כאחר 
להישמר  מפניו,  להסתגר  אליו,  להתנכר  שמוטב 
- לראות אותו באור אחר.  ממנו, להיבדל... ובכלל 

ואולי בכלל כחושך.
אולי  כך?  אינו  בעצם  שזה  מסתבר  אם  מה  אבל 
כזה  זמני,  במצב  היה  שמדובר  או  נכון,  לא  הבנו 
שיכול היה לאפשר את ההתפתחות הייחודית של 
כבר  ואפשר  ובזמנו,  בתקופתו  ואומה  אדם  כל 

להתעורר מדינמיקה מגבילה זו?
האלוהית  לתאורה  להיפתח  בכוחנו  האם 

המתחדשת - ולבחור מחדש?
בתקופה  האלוהית  התאורה  של  טיבה  ומה 

היסטורית זו, שאנו זוכים לה כעת?

במדרש  שמקורו  הנסירה,  של  בפרדיגמה  ניעזר 
המתאר את בריאת האדם – כאיש ואישה שנבראו 
של  פרדיגמה  הוא  הנסירה  תהליך  וננסרו. 3  אחד 
המישור  על  השלכות  בעל  והתהוות,  צמיחה 
האישי והקולקטיבי כאחד, ועל דינמיקות של זיקה 
והתקשרות. אדם הוא עולם קטן. "ומה שעובר על 

האדם עובר על ההוויה כולה".  4 
באופן דומה תאוריות פסיכולוגיות שונות מתארות 
את תהליך הספרציה-אינדיבידואציה כשלב חיוני 
הוא  והבין-אישי.  האישי  ההתפתחות  בתהליך 
אחדות  של  ראשוני  ממצב  המעבר  את  מאפשר 
ומודעות.  אישית  בנייה  של  לתהליך  והתכללות 
'אחור  במקורותינו  המכונה  גולמי  ראשוני  ממצב 
אומה.  או  אדם  מרכיב,  כל  לפיתוח  עד  באחור' 
'המרחב  כינה  שוויניקוט  מה  את  יוצרת  הנסירה 
הפוטנציאלי', 5 המאפשר דפרנסיאציה והתפתחות 
מובחנת. עם ההבשלה גם נוצרת האפשרות לשוב 

שנוצרה,  האישיותית  הבשלות  מתוך  ולחבור 
מתוך בחירה וחירות. 

ועם זאת - המעבר מאחדות לנפרדות יוצר שבר 
עמוק. אפשר עדיין לחוש את התהודה שלו, את 
כוח האינרציה של תלישות ושבירה. עצמאיים אך 
את  לראות  באמת  מתקשים  אנו  עדיין,  מאוימים 
הזולת פנים אל פנים, להיווכח בו באשר הוא (ולא 
במצב  שהיה  כפי  עצמנו,  דרך  אותו  לחוש  רק 
הראשוני של 'אחור באחור'). אנו מתקשים עדיין 
להיפתח אליו, לבחור בו כזולת משמעותי. למצוא 
את הדרך לשוב ולהיפגש פנים אל פנים - עם כל 

האוצרות והאיכויות שנבנו בדרך. 
דרך  כברת  עברנו  היסטורית:  מבחינה  גם  כך 
ארוכה מתקופת המיתוס בה היינו נתונים לכוחות 
גדולים מאיתנו דרך תקופת הלוגוס שהתאפיינה 
בהתפתחות יכולת חשיבתית ומאבחנת, בהיפרדות 
אמונות,  יכולות,  לשונות,  עמים,  ריבוי  וספרציה: 
שבר,  של  הפוסט-מודרנית  לתקופה  עד  דעות... 
אבדה  נשבר,  הכול  וכאוס.  דקונסטרוקציה 
האמונה: בטוב, ולו רק בסוף טוב, בשלום – ולו רק 
באמת,  באדם,  האמונה  אבדה  זמני...  בהסדר 

באלוהים, באפשרות למצוא פשר ומשמעות. 
השבר  שעיקר  לראות  נוכל  מעמיק  יותר  במבט 
כפי  באמונה  אלא  עצמה,  באמונה  פחות  הוא 
לרוב: אפופה ארומה של  וקיבענו אותה  שידענו 
תמימות מחוסרת דעת, מנותקת משיח ער, עדכני 
על  הקיומית  המציאות  עם  ודיאלוגי 
בהנהגות  לצורך  שלא  תפוסה  התפתחויותיה, 
על  מתקבלות  תמיד  שלא  חברתיות  ובמוסכמות 

הדעת העכשיווית. 
וכדבריו הנוקבים של הראי"ה קוק:

זה  הדת,  מתוך  אם  כי  מושג  אלוהים  שאין  מה 
הפיל את העולם בעומק השפלות. 6

1 תלמוד בבלי, מסכת מכות כג ע"ב

2 מרצה ופסיכותרפיסטית

בניסיון  הנסירה  עניין  את  מביא  ח)  רבה  (בראשית  המדרש   3

ליישב את תיאור בריאת האדם המופיע בלשון יחיד ורבים כאחד: 
"זה ספר תולדות אדם... בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה 

בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם..." (בראשית ה, א-ב). עניין 
הנסירה זכה לפיתוח ופירוט נרחבים בתורת הקבלה והחסידות.

4  הראי"ה קוק, אורות הקודש ג, ק"ן

5  דונלד ויניקוט, משחק ומציאות

6  הראי"ה קוק, פנקס הדפים א, 20 
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שאנו  הרבתי  בהתפרקות  שתהיה,  ככל  קשה 
איננו  אם  גם   – רבתי  ברכה  טמונה  גם  בה  שורים 

בשלים עדיין לחוש אותה.  
על שברו  ועם  כל אדם  עבר,  לכל  אף שהתפזרנו 
השוני.  על  המשותף  רב  עדיין   - הייחודי  ומסעו 
הייתכן שהשבר הפוסט-מודרני מהווה חלק חשוב 

בתהליך ההתפרקות והאיחוי כאחד? 

הנה כשמתפרקות המערכות כולן, עם כל הדומה 
שאולי  עצמו,  הדבר  רק  נותר   - שביניהן  והשונה 
אז  רק  שמסביב.  מה  על  הרב  הדגש  עם  נשכח 
האחד  בדבר  ולהיזכר  לשוב  להתחיל  אפשר 
(איך  כך  כל  השונות  האמונות  כל  שמאחורי 

שכחנו?) – אלוהים.
תלוי  בלתי  באופן  חיים  אלוהים  עם  החי  הקשר 
בכל עם ולשון, מנהג ודת. עצם הקשר באשר הוא.

הקשר עם אלוהים הוא המכנה המשותף הרוחני 
של  עזות  בתקופות  גם   - ביותר  והעמוק  הרחב 

שבר. גם בקרבנו, גם בינינו לבין אומות העולם.
איך נוכל לבוא אל תוך הקשר עם כל העושר של 
אוצרות העבר באופן פתוח ומשוחרר, חי ורלוונטי, 
כמצע משותף לכל אשר נבנה ונשבר במהמורות 

החיים?
נשוב לתהליך הנסירה: 

הדרושה  הנפרדות  את  אפשרה  הנסירה  כאמור: 
לבנייה העצמית הייחודית של אדם ושל קולקטיב 
עם  ויחסיו  מזהותו  חלק  המהווים  אוצרותיו,  על 

הסביבה. 
מורכב  והקולקטיבית  האישית  ההתהוות  תהליך 
מטבעו, ולא תמיד אנחנו יודעים איך לברר ולזכך 
להתייחס  איך  עברנו,  אשר  ואת  אוצרותינו  את 
ולהיבנות גם מקשיים ונפילות, לעבד את אשר היה 
עמוק  אור  משליך  הראי"ה  המיטב.  את  ולהוציא 
ונועז הפותח צוהר לדרכי התייחסות ובנייה ביחס 
הקשים  הדברים  גם  ובכללם  עברנו,  אשר  לכל 
תהליך  של  חיוני  חלק  הם  גם  המהווים  ביותר 

ההתפתחות. 
מבחינה  שקדמה  הזרה  העבודה  לדבריו  כך 
תשתית  יצרה  אחד  בא-ל  לאמונה  היסטורית 

7 ודביקות,  חיבור  של  אמצעית  ובלתי  חווייתית 
להוות  יכול  זיכוכו,  עם  הדמיון,  בו  לאופן  בדומה 

יסוד לנבואה. 
וכך ביחס לשבר האמוני: הכפירה באה לברר את 
כלפי  ותהיות  שאלות  מעוררת  בהיותה  האמונה 
העולם האמוני הדורשות התייחסות יותר נרחבת 

ומעמיקה.  
כדי  הכפירה,  את  הן  מביאות  הנפולות  האמונות 
כל  את  בחריפותה  ממרקת  והיא  מהן,  להטהר 
באמונה  גם  ופוגעת  באמונה,  שיש  הזוהמא 
הטהורה, כדי למרק את טהרתה, ולעשותה כזהב 

מזוקק.  8
כך גם ביחס לשבר האמוני שלנו כעם, ושל העולם 
שידענו  כפי  האמונה  עם  הקושי  אותנו.  הסובב 
אותה בעבר בא לעורר אותנו לחדד ולדייק אותה, 

כמו גם להרחיבה ולהעמיקה.
גישה זו פותחת בפנינו דרכי התייחסות הן לעבר 
מבחינה  גם  כך  השפעותיה.  על  לסביבה  והן 
כמאיימים  בעבר  לנו  שנראו  תהליכים  אמונית: 
ומצערים היוו חלק משמעותי מהבנייה שלנו, ואף 

העשירו אותה בדרכים שלא יכולנו לשער בזמנו.
והנה אנחנו כאן – עם ניסיון חיים של דורות של 
פירוק ובנייה מחדש. הנוכל לראות את האוצרות 
הרבים מהם נבנינו בהתערות הארוכה בין העמים, 
בתקופה  בארץ  כאן  חיינו  באדמת  אותם  לנטוע 
להתפכח  נוכל  האם  זו?  מופלאה  היסטורית 
אולי  אך  בעבר,  אותנו  שירתו  שאולי  מדינמיקות 
בעכרנו?  נמצאים  ואף  היום,  רלוונטיים  לא  כבר 
הנדע לקחת את כל העושר של אשר עברנו, כל 
לפגוש  להיפתח   – ואומה  אדם  וקולקטיב,  פרט 

אותו פנים בפנים, באשר הוא שם?  9

דרכי  הסוללים  הראי"ה  של  בדבריו  נסיים 
התקשרות הפתוחות לכולנו:

מכל  החיים,  מכל  נודע  שיהיה  צריך  האלוהים 
ההוויה... תורת חיים שלנו היא התגלות אלוהים... 
הקודש  מתוך  הכול,  מן  מתגלה  הוא  האלוהים 

ומתוך החול.  10
אנו נקראים לא רק לדעת אלוהות, כי אם לחיות 

הרב מבכה עיוותים אלה המעכירים את האמונה, 
מקשר  מאמין  ושאינו  המאמין  את  המרחיקים 
אצלו  מצטיירים  השמיים  "אותם  וחי:  בריא 
מן  בה  נשאר  שלא  עד  משונות,  כך  כל  בצורות 
המלאים  במוחות  מאומה...  האמתית  האמונה 

מחשבות הבל ותוהו....". 13  
ללבב,  ורואה  אוהב  מבין,  נוכח,  תמיד  בהיותו 
הקשר עם אלוהים יכול אף להיות מקור לריפוי, 
העבר,  מן  מגבילות  לדינמיקות  מתקנת  חוויה 
ולאפשר תהליך התפתחותי לא רק מתוך נפרדות 

אלא מתוך זיקה עמוקה וערה.
הרב קורא להשיב את החיות והבריאות הטבעית 

בקשר עם האלוהים:
תמיד צריך לזכך את המחשבה בעניין האלוהות, 
כוזבים,  דמיונות  של  סָיגים  בלא  ברורה,  שתהיה 
העדרים  של  רעות,  תכונות  של  שווא,  פחדי  של 
היסודות  יסוד  של  הזיכוך  גודל  וכפי  וחסרונות. 
בתוכיות הנפש, כן תגדל ביותר הפעולה שתפעל 
הלב,  ושבהתפעלות  שברגש  האלוהית  הדבקות 

לנהל את כל מהלך החיים באורח ישרה. 14 
זוהי דרך לקשר חי עם אלוהים חיים. דרך שכולנו 
יכולים להתהלך בה. דרך של אחדות והתחדשות, 

חירות ואחווה.
מחדש.  נולדים  שהננו  להרגיש  מוכרחים  הננו 
מתחתית המדרגה הננו הולכים ונוצרים עוד פעם 
כימים מקדם. כל הרכוש הרוחני של העבר הולך 
בפנים  הוא  ויוצא  במקורו,  לכאורה,  ונבלע, 

חדשות.15 

אלוהות. זה אולי נשמע פשוט, אפילו מובן מאליו. 
אך מדובר בדרך מאתגרת במיוחד. 

ממנה  שגם  טרנסצנדנטית,  אלוהות  רק  עוד  לא 
וההתפתחות  הנסירה  בתהליך  ומרחק  פער  נוצר 
האישית. האדם שנענה לקריאה האלוהית 'ַאֶיָכה'  11 
לכדי  אינדיבידואציה  תהליך  ועבר  התפתח 
אותנטיות אישית, והוא מבקש גם קשר אישי עם 
והמסתורין  המופלא  את  לאבד  מבלי  אלוהיו, 

הטמונים בו. 
דינמי ומתפתח. קשר  מדובר בקשר חי ומתחדש, 
העושר  כל  עם  אמת,  בזמן  קשב  מתוך  דיאלוגי 
והעומק שנבנה בדרכנו – המעשיר את הקשר על 
גווניו. קשר בלתי אמצעי והוליסטי דרך כל  ריבוי 
אשר לנו: החושים, תחושות הגוף, העולם הרגשי, 

הדמיון, המחשבה – וכל אירועי חיינו.
כשם שנבואתו של משה מצטיינת היא, מפני זוהר 
וכוחותיו  האספקלריא המאירה שלה, שאין הגוף 
העליונה  האורה  של  הערך  לפי  כך,  מתבטלים, 
והרגשות  האנושי  השכל  אין  בנפש,  הזורחת 

האנושיות החיות מתבטלים.  12
ואף  מצמצמות  מהשלכות  ונקי  בריא  קשר 
נושא  מהווה  אלוהים  נודע  לא  בהיותו  מעוותות. 
לרוב  נושא  אליו  והיחס  אולטימטיבי,  השלכות 
מטענים חורגים של השלכות רגשיות לא פתורות, 
שאי  מישהו  עוד  לכך:  מודעים  שאנו  מבלי  גם 
ושיפוטי,  ביקורתי  אבא  שוב  לרצות,  אפשר 
מקור  עוד  איתו,  לתקשר  שקשה  נוכח-נפקד 

לאכזבה של מי שלא ממלא את צרכנו...
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ואיבה  מחלוקת  עוינות,  למלחמה,  שהסיבות  ככל 
 – הא-ל  לרצון  נחשבות  אלא  אנושיות  רק  לא  הן 
הכוח לקיים  אותן ממשיך לבעור. קשה להפסיק.  

כך גם ביחס לצורך להתייחס לזולת כאויב, כאחר 
להישמר  מפניו,  להסתגר  אליו,  להתנכר  שמוטב 
- לראות אותו באור אחר.  ממנו, להיבדל... ובכלל 

ואולי בכלל כחושך.
אולי  כך?  אינו  בעצם  שזה  מסתבר  אם  מה  אבל 
כזה  זמני,  במצב  היה  שמדובר  או  נכון,  לא  הבנו 
שיכול היה לאפשר את ההתפתחות הייחודית של 
כבר  ואפשר  ובזמנו,  בתקופתו  ואומה  אדם  כל 

להתעורר מדינמיקה מגבילה זו?
האלוהית  לתאורה  להיפתח  בכוחנו  האם 

המתחדשת - ולבחור מחדש?
בתקופה  האלוהית  התאורה  של  טיבה  ומה 

היסטורית זו, שאנו זוכים לה כעת?

במדרש  שמקורו  הנסירה,  של  בפרדיגמה  ניעזר 
המתאר את בריאת האדם – כאיש ואישה שנבראו 
של  פרדיגמה  הוא  הנסירה  תהליך  וננסרו. 3  אחד 
המישור  על  השלכות  בעל  והתהוות,  צמיחה 
האישי והקולקטיבי כאחד, ועל דינמיקות של זיקה 
והתקשרות. אדם הוא עולם קטן. "ומה שעובר על 

האדם עובר על ההוויה כולה".  4 
באופן דומה תאוריות פסיכולוגיות שונות מתארות 
את תהליך הספרציה-אינדיבידואציה כשלב חיוני 
הוא  והבין-אישי.  האישי  ההתפתחות  בתהליך 
אחדות  של  ראשוני  ממצב  המעבר  את  מאפשר 
ומודעות.  אישית  בנייה  של  לתהליך  והתכללות 
'אחור  במקורותינו  המכונה  גולמי  ראשוני  ממצב 
אומה.  או  אדם  מרכיב,  כל  לפיתוח  עד  באחור' 
'המרחב  כינה  שוויניקוט  מה  את  יוצרת  הנסירה 
הפוטנציאלי', 5 המאפשר דפרנסיאציה והתפתחות 
מובחנת. עם ההבשלה גם נוצרת האפשרות לשוב 

שנוצרה,  האישיותית  הבשלות  מתוך  ולחבור 
מתוך בחירה וחירות. 

ועם זאת - המעבר מאחדות לנפרדות יוצר שבר 
עמוק. אפשר עדיין לחוש את התהודה שלו, את 
כוח האינרציה של תלישות ושבירה. עצמאיים אך 
את  לראות  באמת  מתקשים  אנו  עדיין,  מאוימים 
הזולת פנים אל פנים, להיווכח בו באשר הוא (ולא 
במצב  שהיה  כפי  עצמנו,  דרך  אותו  לחוש  רק 
הראשוני של 'אחור באחור'). אנו מתקשים עדיין 
להיפתח אליו, לבחור בו כזולת משמעותי. למצוא 
את הדרך לשוב ולהיפגש פנים אל פנים - עם כל 

האוצרות והאיכויות שנבנו בדרך. 
דרך  כברת  עברנו  היסטורית:  מבחינה  גם  כך 
ארוכה מתקופת המיתוס בה היינו נתונים לכוחות 
גדולים מאיתנו דרך תקופת הלוגוס שהתאפיינה 
בהתפתחות יכולת חשיבתית ומאבחנת, בהיפרדות 
אמונות,  יכולות,  לשונות,  עמים,  ריבוי  וספרציה: 
שבר,  של  הפוסט-מודרנית  לתקופה  עד  דעות... 
אבדה  נשבר,  הכול  וכאוס.  דקונסטרוקציה 
האמונה: בטוב, ולו רק בסוף טוב, בשלום – ולו רק 
באמת,  באדם,  האמונה  אבדה  זמני...  בהסדר 

באלוהים, באפשרות למצוא פשר ומשמעות. 
השבר  שעיקר  לראות  נוכל  מעמיק  יותר  במבט 
כפי  באמונה  אלא  עצמה,  באמונה  פחות  הוא 
לרוב: אפופה ארומה של  וקיבענו אותה  שידענו 
תמימות מחוסרת דעת, מנותקת משיח ער, עדכני 
על  הקיומית  המציאות  עם  ודיאלוגי 
בהנהגות  לצורך  שלא  תפוסה  התפתחויותיה, 
על  מתקבלות  תמיד  שלא  חברתיות  ובמוסכמות 

הדעת העכשיווית. 
וכדבריו הנוקבים של הראי"ה קוק:

זה  הדת,  מתוך  אם  כי  מושג  אלוהים  שאין  מה 
הפיל את העולם בעומק השפלות. 6

שאנו  הרבתי  בהתפרקות  שתהיה,  ככל  קשה 
איננו  אם  גם   – רבתי  ברכה  טמונה  גם  בה  שורים 

בשלים עדיין לחוש אותה.  
על שברו  ועם  כל אדם  עבר,  לכל  אף שהתפזרנו 
השוני.  על  המשותף  רב  עדיין   - הייחודי  ומסעו 
הייתכן שהשבר הפוסט-מודרני מהווה חלק חשוב 

בתהליך ההתפרקות והאיחוי כאחד? 

הנה כשמתפרקות המערכות כולן, עם כל הדומה 
שאולי  עצמו,  הדבר  רק  נותר   - שביניהן  והשונה 
אז  רק  שמסביב.  מה  על  הרב  הדגש  עם  נשכח 
האחד  בדבר  ולהיזכר  לשוב  להתחיל  אפשר 
(איך  כך  כל  השונות  האמונות  כל  שמאחורי 

שכחנו?) – אלוהים.
תלוי  בלתי  באופן  חיים  אלוהים  עם  החי  הקשר 
בכל עם ולשון, מנהג ודת. עצם הקשר באשר הוא.

הקשר עם אלוהים הוא המכנה המשותף הרוחני 
של  עזות  בתקופות  גם   - ביותר  והעמוק  הרחב 

שבר. גם בקרבנו, גם בינינו לבין אומות העולם.
איך נוכל לבוא אל תוך הקשר עם כל העושר של 
אוצרות העבר באופן פתוח ומשוחרר, חי ורלוונטי, 
כמצע משותף לכל אשר נבנה ונשבר במהמורות 

החיים?
נשוב לתהליך הנסירה: 

הדרושה  הנפרדות  את  אפשרה  הנסירה  כאמור: 
לבנייה העצמית הייחודית של אדם ושל קולקטיב 
עם  ויחסיו  מזהותו  חלק  המהווים  אוצרותיו,  על 

הסביבה. 
מורכב  והקולקטיבית  האישית  ההתהוות  תהליך 
מטבעו, ולא תמיד אנחנו יודעים איך לברר ולזכך 
להתייחס  איך  עברנו,  אשר  ואת  אוצרותינו  את 
ולהיבנות גם מקשיים ונפילות, לעבד את אשר היה 
עמוק  אור  משליך  הראי"ה  המיטב.  את  ולהוציא 
ונועז הפותח צוהר לדרכי התייחסות ובנייה ביחס 
הקשים  הדברים  גם  ובכללם  עברנו,  אשר  לכל 
תהליך  של  חיוני  חלק  הם  גם  המהווים  ביותר 

ההתפתחות. 
מבחינה  שקדמה  הזרה  העבודה  לדבריו  כך 
תשתית  יצרה  אחד  בא-ל  לאמונה  היסטורית 

7 הראי"ה קוק, עולת ראי"ה ב' עמ' ר"ס ד"ה מגיד

8 הראי"ה קוק, שמונה קבצים א ,שצח

9 בראשית כא, יז: "וישמע אלוהים את קול הנער ויקרא מלאך 

אלוהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי 

זה,  פסוק  שם."  הוא  באשר  הנער  קול  אל  אלוהים  שמע 
התייחסות  דרך  לנו  להורות  אולי  יכול  לישמעאל,  המתייחס 

לצאצאיו, איתם אנו נמצאים בחיכוך במשך דורות. 
10 פנקס הדפים, שם

7 ודביקות,  חיבור  של  אמצעית  ובלתי  חווייתית 
להוות  יכול  זיכוכו,  עם  הדמיון,  בו  לאופן  בדומה 

יסוד לנבואה. 
וכך ביחס לשבר האמוני: הכפירה באה לברר את 
כלפי  ותהיות  שאלות  מעוררת  בהיותה  האמונה 
העולם האמוני הדורשות התייחסות יותר נרחבת 

ומעמיקה.  
כדי  הכפירה,  את  הן  מביאות  הנפולות  האמונות 
כל  את  בחריפותה  ממרקת  והיא  מהן,  להטהר 
באמונה  גם  ופוגעת  באמונה,  שיש  הזוהמא 
הטהורה, כדי למרק את טהרתה, ולעשותה כזהב 

מזוקק.  8
כך גם ביחס לשבר האמוני שלנו כעם, ושל העולם 
שידענו  כפי  האמונה  עם  הקושי  אותנו.  הסובב 
אותה בעבר בא לעורר אותנו לחדד ולדייק אותה, 

כמו גם להרחיבה ולהעמיקה.
גישה זו פותחת בפנינו דרכי התייחסות הן לעבר 
מבחינה  גם  כך  השפעותיה.  על  לסביבה  והן 
כמאיימים  בעבר  לנו  שנראו  תהליכים  אמונית: 
ומצערים היוו חלק משמעותי מהבנייה שלנו, ואף 

העשירו אותה בדרכים שלא יכולנו לשער בזמנו.
והנה אנחנו כאן – עם ניסיון חיים של דורות של 
פירוק ובנייה מחדש. הנוכל לראות את האוצרות 
הרבים מהם נבנינו בהתערות הארוכה בין העמים, 
בתקופה  בארץ  כאן  חיינו  באדמת  אותם  לנטוע 
להתפכח  נוכל  האם  זו?  מופלאה  היסטורית 
אולי  אך  בעבר,  אותנו  שירתו  שאולי  מדינמיקות 
בעכרנו?  נמצאים  ואף  היום,  רלוונטיים  לא  כבר 
הנדע לקחת את כל העושר של אשר עברנו, כל 
לפגוש  להיפתח   – ואומה  אדם  וקולקטיב,  פרט 

אותו פנים בפנים, באשר הוא שם?  9

דרכי  הסוללים  הראי"ה  של  בדבריו  נסיים 
התקשרות הפתוחות לכולנו:

מכל  החיים,  מכל  נודע  שיהיה  צריך  האלוהים 
ההוויה... תורת חיים שלנו היא התגלות אלוהים... 
הקודש  מתוך  הכול,  מן  מתגלה  הוא  האלוהים 

ומתוך החול.  10
אנו נקראים לא רק לדעת אלוהות, כי אם לחיות 

הרב מבכה עיוותים אלה המעכירים את האמונה, 
מקשר  מאמין  ושאינו  המאמין  את  המרחיקים 
אצלו  מצטיירים  השמיים  "אותם  וחי:  בריא 
מן  בה  נשאר  שלא  עד  משונות,  כך  כל  בצורות 
המלאים  במוחות  מאומה...  האמתית  האמונה 

מחשבות הבל ותוהו....". 13  
ללבב,  ורואה  אוהב  מבין,  נוכח,  תמיד  בהיותו 
הקשר עם אלוהים יכול אף להיות מקור לריפוי, 
העבר,  מן  מגבילות  לדינמיקות  מתקנת  חוויה 
ולאפשר תהליך התפתחותי לא רק מתוך נפרדות 

אלא מתוך זיקה עמוקה וערה.
הרב קורא להשיב את החיות והבריאות הטבעית 

בקשר עם האלוהים:
תמיד צריך לזכך את המחשבה בעניין האלוהות, 
כוזבים,  דמיונות  של  סָיגים  בלא  ברורה,  שתהיה 
העדרים  של  רעות,  תכונות  של  שווא,  פחדי  של 
היסודות  יסוד  של  הזיכוך  גודל  וכפי  וחסרונות. 
בתוכיות הנפש, כן תגדל ביותר הפעולה שתפעל 
הלב,  ושבהתפעלות  שברגש  האלוהית  הדבקות 

לנהל את כל מהלך החיים באורח ישרה. 14 
זוהי דרך לקשר חי עם אלוהים חיים. דרך שכולנו 
יכולים להתהלך בה. דרך של אחדות והתחדשות, 

חירות ואחווה.
מחדש.  נולדים  שהננו  להרגיש  מוכרחים  הננו 
מתחתית המדרגה הננו הולכים ונוצרים עוד פעם 
כימים מקדם. כל הרכוש הרוחני של העבר הולך 
בפנים  הוא  ויוצא  במקורו,  לכאורה,  ונבלע, 

חדשות.15 

אלוהות. זה אולי נשמע פשוט, אפילו מובן מאליו. 
אך מדובר בדרך מאתגרת במיוחד. 

ממנה  שגם  טרנסצנדנטית,  אלוהות  רק  עוד  לא 
וההתפתחות  הנסירה  בתהליך  ומרחק  פער  נוצר 
האישית. האדם שנענה לקריאה האלוהית 'ַאֶיָכה'  11 
לכדי  אינדיבידואציה  תהליך  ועבר  התפתח 
אותנטיות אישית, והוא מבקש גם קשר אישי עם 
והמסתורין  המופלא  את  לאבד  מבלי  אלוהיו, 

הטמונים בו. 
דינמי ומתפתח. קשר  מדובר בקשר חי ומתחדש, 
העושר  כל  עם  אמת,  בזמן  קשב  מתוך  דיאלוגי 
והעומק שנבנה בדרכנו – המעשיר את הקשר על 
גווניו. קשר בלתי אמצעי והוליסטי דרך כל  ריבוי 
אשר לנו: החושים, תחושות הגוף, העולם הרגשי, 

הדמיון, המחשבה – וכל אירועי חיינו.
כשם שנבואתו של משה מצטיינת היא, מפני זוהר 
וכוחותיו  האספקלריא המאירה שלה, שאין הגוף 
העליונה  האורה  של  הערך  לפי  כך,  מתבטלים, 
והרגשות  האנושי  השכל  אין  בנפש,  הזורחת 

האנושיות החיות מתבטלים.  12
ואף  מצמצמות  מהשלכות  ונקי  בריא  קשר 
נושא  מהווה  אלוהים  נודע  לא  בהיותו  מעוותות. 
לרוב  נושא  אליו  והיחס  אולטימטיבי,  השלכות 
מטענים חורגים של השלכות רגשיות לא פתורות, 
שאי  מישהו  עוד  לכך:  מודעים  שאנו  מבלי  גם 
ושיפוטי,  ביקורתי  אבא  שוב  לרצות,  אפשר 
מקור  עוד  איתו,  לתקשר  שקשה  נוכח-נפקד 

לאכזבה של מי שלא ממלא את צרכנו...



ואיבה  מחלוקת  עוינות,  למלחמה,  שהסיבות  ככל 
 – הא-ל  לרצון  נחשבות  אלא  אנושיות  רק  לא  הן 
הכוח לקיים  אותן ממשיך לבעור. קשה להפסיק.  

כך גם ביחס לצורך להתייחס לזולת כאויב, כאחר 
להישמר  מפניו,  להסתגר  אליו,  להתנכר  שמוטב 
- לראות אותו באור אחר.  ממנו, להיבדל... ובכלל 

ואולי בכלל כחושך.
אולי  כך?  אינו  בעצם  שזה  מסתבר  אם  מה  אבל 
כזה  זמני,  במצב  היה  שמדובר  או  נכון,  לא  הבנו 
שיכול היה לאפשר את ההתפתחות הייחודית של 
כבר  ואפשר  ובזמנו,  בתקופתו  ואומה  אדם  כל 

להתעורר מדינמיקה מגבילה זו?
האלוהית  לתאורה  להיפתח  בכוחנו  האם 

המתחדשת - ולבחור מחדש?
בתקופה  האלוהית  התאורה  של  טיבה  ומה 

היסטורית זו, שאנו זוכים לה כעת?

במדרש  שמקורו  הנסירה,  של  בפרדיגמה  ניעזר 
המתאר את בריאת האדם – כאיש ואישה שנבראו 
של  פרדיגמה  הוא  הנסירה  תהליך  וננסרו. 3  אחד 
המישור  על  השלכות  בעל  והתהוות,  צמיחה 
האישי והקולקטיבי כאחד, ועל דינמיקות של זיקה 
והתקשרות. אדם הוא עולם קטן. "ומה שעובר על 

האדם עובר על ההוויה כולה".  4 
באופן דומה תאוריות פסיכולוגיות שונות מתארות 
את תהליך הספרציה-אינדיבידואציה כשלב חיוני 
הוא  והבין-אישי.  האישי  ההתפתחות  בתהליך 
אחדות  של  ראשוני  ממצב  המעבר  את  מאפשר 
ומודעות.  אישית  בנייה  של  לתהליך  והתכללות 
'אחור  במקורותינו  המכונה  גולמי  ראשוני  ממצב 
אומה.  או  אדם  מרכיב,  כל  לפיתוח  עד  באחור' 
'המרחב  כינה  שוויניקוט  מה  את  יוצרת  הנסירה 
הפוטנציאלי', 5 המאפשר דפרנסיאציה והתפתחות 
מובחנת. עם ההבשלה גם נוצרת האפשרות לשוב 

שנוצרה,  האישיותית  הבשלות  מתוך  ולחבור 
מתוך בחירה וחירות. 

ועם זאת - המעבר מאחדות לנפרדות יוצר שבר 
עמוק. אפשר עדיין לחוש את התהודה שלו, את 
כוח האינרציה של תלישות ושבירה. עצמאיים אך 
את  לראות  באמת  מתקשים  אנו  עדיין,  מאוימים 
הזולת פנים אל פנים, להיווכח בו באשר הוא (ולא 
במצב  שהיה  כפי  עצמנו,  דרך  אותו  לחוש  רק 
הראשוני של 'אחור באחור'). אנו מתקשים עדיין 
להיפתח אליו, לבחור בו כזולת משמעותי. למצוא 
את הדרך לשוב ולהיפגש פנים אל פנים - עם כל 

האוצרות והאיכויות שנבנו בדרך. 
דרך  כברת  עברנו  היסטורית:  מבחינה  גם  כך 
ארוכה מתקופת המיתוס בה היינו נתונים לכוחות 
גדולים מאיתנו דרך תקופת הלוגוס שהתאפיינה 
בהתפתחות יכולת חשיבתית ומאבחנת, בהיפרדות 
אמונות,  יכולות,  לשונות,  עמים,  ריבוי  וספרציה: 
שבר,  של  הפוסט-מודרנית  לתקופה  עד  דעות... 
אבדה  נשבר,  הכול  וכאוס.  דקונסטרוקציה 
האמונה: בטוב, ולו רק בסוף טוב, בשלום – ולו רק 
באמת,  באדם,  האמונה  אבדה  זמני...  בהסדר 

באלוהים, באפשרות למצוא פשר ומשמעות. 
השבר  שעיקר  לראות  נוכל  מעמיק  יותר  במבט 
כפי  באמונה  אלא  עצמה,  באמונה  פחות  הוא 
לרוב: אפופה ארומה של  וקיבענו אותה  שידענו 
תמימות מחוסרת דעת, מנותקת משיח ער, עדכני 
על  הקיומית  המציאות  עם  ודיאלוגי 
בהנהגות  לצורך  שלא  תפוסה  התפתחויותיה, 
על  מתקבלות  תמיד  שלא  חברתיות  ובמוסכמות 

הדעת העכשיווית. 
וכדבריו הנוקבים של הראי"ה קוק:

זה  הדת,  מתוך  אם  כי  מושג  אלוהים  שאין  מה 
הפיל את העולם בעומק השפלות. 6

שאנו  הרבתי  בהתפרקות  שתהיה,  ככל  קשה 
איננו  אם  גם   – רבתי  ברכה  טמונה  גם  בה  שורים 

בשלים עדיין לחוש אותה.  
על שברו  ועם  כל אדם  עבר,  לכל  אף שהתפזרנו 
השוני.  על  המשותף  רב  עדיין   - הייחודי  ומסעו 
הייתכן שהשבר הפוסט-מודרני מהווה חלק חשוב 

בתהליך ההתפרקות והאיחוי כאחד? 

הנה כשמתפרקות המערכות כולן, עם כל הדומה 
שאולי  עצמו,  הדבר  רק  נותר   - שביניהן  והשונה 
אז  רק  שמסביב.  מה  על  הרב  הדגש  עם  נשכח 
האחד  בדבר  ולהיזכר  לשוב  להתחיל  אפשר 
(איך  כך  כל  השונות  האמונות  כל  שמאחורי 

שכחנו?) – אלוהים.
תלוי  בלתי  באופן  חיים  אלוהים  עם  החי  הקשר 
בכל עם ולשון, מנהג ודת. עצם הקשר באשר הוא.

הקשר עם אלוהים הוא המכנה המשותף הרוחני 
של  עזות  בתקופות  גם   - ביותר  והעמוק  הרחב 

שבר. גם בקרבנו, גם בינינו לבין אומות העולם.
איך נוכל לבוא אל תוך הקשר עם כל העושר של 
אוצרות העבר באופן פתוח ומשוחרר, חי ורלוונטי, 
כמצע משותף לכל אשר נבנה ונשבר במהמורות 

החיים?
נשוב לתהליך הנסירה: 

הדרושה  הנפרדות  את  אפשרה  הנסירה  כאמור: 
לבנייה העצמית הייחודית של אדם ושל קולקטיב 
עם  ויחסיו  מזהותו  חלק  המהווים  אוצרותיו,  על 

הסביבה. 
מורכב  והקולקטיבית  האישית  ההתהוות  תהליך 
מטבעו, ולא תמיד אנחנו יודעים איך לברר ולזכך 
להתייחס  איך  עברנו,  אשר  ואת  אוצרותינו  את 
ולהיבנות גם מקשיים ונפילות, לעבד את אשר היה 
עמוק  אור  משליך  הראי"ה  המיטב.  את  ולהוציא 
ונועז הפותח צוהר לדרכי התייחסות ובנייה ביחס 
הקשים  הדברים  גם  ובכללם  עברנו,  אשר  לכל 
תהליך  של  חיוני  חלק  הם  גם  המהווים  ביותר 

ההתפתחות. 
מבחינה  שקדמה  הזרה  העבודה  לדבריו  כך 
תשתית  יצרה  אחד  בא-ל  לאמונה  היסטורית 

7 ודביקות,  חיבור  של  אמצעית  ובלתי  חווייתית 
להוות  יכול  זיכוכו,  עם  הדמיון,  בו  לאופן  בדומה 

יסוד לנבואה. 
וכך ביחס לשבר האמוני: הכפירה באה לברר את 
כלפי  ותהיות  שאלות  מעוררת  בהיותה  האמונה 
העולם האמוני הדורשות התייחסות יותר נרחבת 

ומעמיקה.  
כדי  הכפירה,  את  הן  מביאות  הנפולות  האמונות 
כל  את  בחריפותה  ממרקת  והיא  מהן,  להטהר 
באמונה  גם  ופוגעת  באמונה,  שיש  הזוהמא 
הטהורה, כדי למרק את טהרתה, ולעשותה כזהב 

מזוקק.  8
כך גם ביחס לשבר האמוני שלנו כעם, ושל העולם 
שידענו  כפי  האמונה  עם  הקושי  אותנו.  הסובב 
אותה בעבר בא לעורר אותנו לחדד ולדייק אותה, 

כמו גם להרחיבה ולהעמיקה.
גישה זו פותחת בפנינו דרכי התייחסות הן לעבר 
מבחינה  גם  כך  השפעותיה.  על  לסביבה  והן 
כמאיימים  בעבר  לנו  שנראו  תהליכים  אמונית: 
ומצערים היוו חלק משמעותי מהבנייה שלנו, ואף 

העשירו אותה בדרכים שלא יכולנו לשער בזמנו.
והנה אנחנו כאן – עם ניסיון חיים של דורות של 
פירוק ובנייה מחדש. הנוכל לראות את האוצרות 
הרבים מהם נבנינו בהתערות הארוכה בין העמים, 
בתקופה  בארץ  כאן  חיינו  באדמת  אותם  לנטוע 
להתפכח  נוכל  האם  זו?  מופלאה  היסטורית 
אולי  אך  בעבר,  אותנו  שירתו  שאולי  מדינמיקות 
בעכרנו?  נמצאים  ואף  היום,  רלוונטיים  לא  כבר 
הנדע לקחת את כל העושר של אשר עברנו, כל 
לפגוש  להיפתח   – ואומה  אדם  וקולקטיב,  פרט 

אותו פנים בפנים, באשר הוא שם?  9

דרכי  הסוללים  הראי"ה  של  בדבריו  נסיים 
התקשרות הפתוחות לכולנו:

מכל  החיים,  מכל  נודע  שיהיה  צריך  האלוהים 
ההוויה... תורת חיים שלנו היא התגלות אלוהים... 
הקודש  מתוך  הכול,  מן  מתגלה  הוא  האלוהים 

ומתוך החול.  10
אנו נקראים לא רק לדעת אלוהות, כי אם לחיות 

10

11 בראשית ג, ט

12 שמונה קבצים, א, שצז

13 שם, א, תרלג

14 שם, א', ק"ו 

15 שם, ב', ער"ב

הרב מבכה עיוותים אלה המעכירים את האמונה, 
מקשר  מאמין  ושאינו  המאמין  את  המרחיקים 
אצלו  מצטיירים  השמיים  "אותם  וחי:  בריא 
מן  בה  נשאר  שלא  עד  משונות,  כך  כל  בצורות 
המלאים  במוחות  מאומה...  האמתית  האמונה 

מחשבות הבל ותוהו....". 13  
ללבב,  ורואה  אוהב  מבין,  נוכח,  תמיד  בהיותו 
הקשר עם אלוהים יכול אף להיות מקור לריפוי, 
העבר,  מן  מגבילות  לדינמיקות  מתקנת  חוויה 
ולאפשר תהליך התפתחותי לא רק מתוך נפרדות 

אלא מתוך זיקה עמוקה וערה.
הרב קורא להשיב את החיות והבריאות הטבעית 

בקשר עם האלוהים:
תמיד צריך לזכך את המחשבה בעניין האלוהות, 
כוזבים,  דמיונות  של  סָיגים  בלא  ברורה,  שתהיה 
העדרים  של  רעות,  תכונות  של  שווא,  פחדי  של 
היסודות  יסוד  של  הזיכוך  גודל  וכפי  וחסרונות. 
בתוכיות הנפש, כן תגדל ביותר הפעולה שתפעל 
הלב,  ושבהתפעלות  שברגש  האלוהית  הדבקות 

לנהל את כל מהלך החיים באורח ישרה. 14 
זוהי דרך לקשר חי עם אלוהים חיים. דרך שכולנו 
יכולים להתהלך בה. דרך של אחדות והתחדשות, 

חירות ואחווה.
מחדש.  נולדים  שהננו  להרגיש  מוכרחים  הננו 
מתחתית המדרגה הננו הולכים ונוצרים עוד פעם 
כימים מקדם. כל הרכוש הרוחני של העבר הולך 
בפנים  הוא  ויוצא  במקורו,  לכאורה,  ונבלע, 

חדשות.15 

אלוהות. זה אולי נשמע פשוט, אפילו מובן מאליו. 
אך מדובר בדרך מאתגרת במיוחד. 

ממנה  שגם  טרנסצנדנטית,  אלוהות  רק  עוד  לא 
וההתפתחות  הנסירה  בתהליך  ומרחק  פער  נוצר 
האישית. האדם שנענה לקריאה האלוהית 'ַאֶיָכה'  11 
לכדי  אינדיבידואציה  תהליך  ועבר  התפתח 
אותנטיות אישית, והוא מבקש גם קשר אישי עם 
והמסתורין  המופלא  את  לאבד  מבלי  אלוהיו, 

הטמונים בו. 
דינמי ומתפתח. קשר  מדובר בקשר חי ומתחדש, 
העושר  כל  עם  אמת,  בזמן  קשב  מתוך  דיאלוגי 
והעומק שנבנה בדרכנו – המעשיר את הקשר על 
גווניו. קשר בלתי אמצעי והוליסטי דרך כל  ריבוי 
אשר לנו: החושים, תחושות הגוף, העולם הרגשי, 

הדמיון, המחשבה – וכל אירועי חיינו.
כשם שנבואתו של משה מצטיינת היא, מפני זוהר 
וכוחותיו  האספקלריא המאירה שלה, שאין הגוף 
העליונה  האורה  של  הערך  לפי  כך,  מתבטלים, 
והרגשות  האנושי  השכל  אין  בנפש,  הזורחת 

האנושיות החיות מתבטלים.  12
ואף  מצמצמות  מהשלכות  ונקי  בריא  קשר 
נושא  מהווה  אלוהים  נודע  לא  בהיותו  מעוותות. 
לרוב  נושא  אליו  והיחס  אולטימטיבי,  השלכות 
מטענים חורגים של השלכות רגשיות לא פתורות, 
שאי  מישהו  עוד  לכך:  מודעים  שאנו  מבלי  גם 
ושיפוטי,  ביקורתי  אבא  שוב  לרצות,  אפשר 
מקור  עוד  איתו,  לתקשר  שקשה  נוכח-נפקד 

לאכזבה של מי שלא ממלא את צרכנו...



חידת אדום
אילן נוב  1

מיוחד הוא אדום בין אומות העולם שנצטווינו עליו 
מצוות  שכל  הוא'.  אחיך  כי  אדומי  תתעב  'לא 
שניצטווינו בתורה באומות העולם אין להן חלות 
אלא עפי רמזי פנימיות. שמאז בלבל סנחריב את 
נתערבבו  מצרים,  גם  שנתבלבלה  ומאז  האומות 
האומות זו בזו. והנה באדום לימדונו חז'ל שרבים 
מהם נשתיירו ולא נתערבבו לגמרי והרמב'ן אומר 
כמאתיים  הנוצרים.  אומות  הם  שאדום  בפירוש 
יצחק  דון  הרב  דבריו  את  מאשש  אחריו  שנים 
י'  לפסוק  בפירושו  היסטורית.  בדרשה  אברבנאל 
ליהודי  פולמוסית  וכתגובה  בישעיה,  לה  בפרק 
מומר שהפך לכומר שחלק על מאמר חז'ל שרומי 
שאדום  יחסי,  ובצדק  טען  הכומר  אדום.  היא 
וכלל  היום  של  ירדן  דרום  שעיר,  בהר  מושבה 
דשעיר  לאדום  מה  כי  ימיו,  של  רומא  איננה 
חושים  נחלץ  אברבנאל  יצחק  דון  ולאירופה. 
להעיד כנגדו והביא ראיות מאגדות חז'ל, מיוספוס 
פלביוס ומהיסטוריונים אחרים והציג מהלך נהיר 
לכאורה, שצפו, הוא בנו של עשיו, כך חזל, בא עם 
יעקב במערת  חילו להפריע לקבורת אבינו  אנשי 
מצרים  חיל  בידי  ונאסרו  נתפסו  הם  המכפלה. 
לממלכת  לברוח  הצליחו  אבל  נכלאו  ובמצרים 
את  ימינו[זוכרים  של  תוניס  הפניקית,  קרתגו 
חניבעל? אז זה כמה מאות שנים ספורות לפניו]. 
לעבור  ביכרו  אך  שכירים  כלוחמים  שמשו  הם 
ייסדו את רומי, היא  בדרך הים לאיטליה ובה הם 
מגדיאל היא אדום עפי חז'ל. [ומוסיף אני משמם 
שמאות שנים מאוחר יותר, בימי החשמונאים, כך 
חזל, בימים בהם נלחמה רומי ביוון נשתתפה עם 
אחים,  זאת  בכל  קרב.  בכל  מנצחים  והיו  ישראל 

ועוד שתאומים, כלומר מתאימים.]
באשר  מה  אך  אדום.  היא  לרומי  באשר  זה 
ושווייץ  גרמניה  והולנד,  ובלגיה  וצרפת  לבריטניה 
ואוסטריה וארצות סקנדינביה, שגם עליהם החיל 
הרב  התייחס  לא  לכך  אדום.  פזורת  את  הרמב'ן 
אחר  חז'ל  מאמר  את  הזכיר  לא  גם  אברבנאל, 

'גרמניה של אדום'.  
בשם  כינו  המנוצרים  שהגותים  מספר  ניטשה 
של  לוחמיו  השבטים  את  פגנים,  כלומר  גרמנים, 
לוולהלה.  עולים  שגיבוריה  המלחמה  אל  אודין 
תרבות של חיים על חרבם. רבים נחשפו לעלילות 
בהירי  הכתפיים,  ורחבי  הקומה  גבוהי  הויקינגים 
מאמר  ואולי   ולאדום,  להם  מה  והעור.  השיער 
חזל 'גרמניה של אדום' אין כוונתו לומר שגרמניה 
של  גרמניה  אותה  אלא  אדום,  היא  עצמה 
ימים  אותם  שהיו  הברברים  הגרמנים  השבטים 

תחת שלטונה של אדום.  

___________

בחקירת  תחילה  נוסדה  השפות,  חקר  הבלשנות, 
אשר  הינדואריות  אז  שנקראו  השפות  קבוצת 
נמצא שמוצאן בסנסקריט, ההודית העתיקה. היא 
אינה מדוברת כיום. לפי נתונים רשומים העמים 
היו  שם  מהודו  מוצאם  הינדוארית  ששפתם 
הודו  על  שלטו  והם  בסנסקריט,  אצולה  האריא, 
הוודות  את  כתבו  הם  אף  שנים.  כאלף  במשך 
שנכתבו  העתיקים  הקודש  כתבי  הראשונות, 
האדות  שירת  אדות,  מצליל  בסנסקריט[האם 
הצפון אירופאיות, האם טיבט מהדהד טווטונים]. 
יש הטוענים שהם מי שיסדו את תרבות הקסטות 
שהרי הם היו הקסטה העליונה. אחריהם קסטת 
אברהמינים,  מהדהד  [האם  הברהמנים  הכהנים, 

בני דדן למשל...]  
אלה  לארים  הועילה  והקסטית  הוודית  התרבות 
א.מאחר  לעצמם.  שסברו  לתועליות  בשתיים 
נשמר  הזאת,  בתרבות  חברתית  מוביליות  שאין 
טוהר הגזע. וב.מאחר שהמון הילידים האמין שמי 
הגורלי  החברתי  מקומו  את  בהכנעה  יקבל  שלא 
לאותה  בגלגול  יחזור  הוא  מראש,  לו  הנתון 
הובטח  וכך  לברוח.  ביקש  שממנה  הקסטה 
שלטונה של האריא מפני מרידה ומונצחים שקט 

ובטחון יחסיים. 

11
1  סופר, שחקן, משורר והוגה

בהירי  הארים  הגיעו  מנין  שאלות.  שתי  מכאן 
עזבו  למה  טוב  ככ  להם  היה  ואם  להודו,  השיער 
לא  הארים'  'מוצא  שאלת  ובכן  לאירופה.  ונדדו 
נפתרה עד היום. יש הסוברים שהם הגיעו מהרי 
יש  לאפגניסטן.  סין  בין  להודו,  מצפון  פאמיר, 
היא  מבבל,  אומרים  יש  באו,  מאיראן  אומרים 

עיראק של היום. 

ובכן, מדוע לא נמשיך ונסבור שבאו ממערב יותר, 
מאדום התפשטו, הנה שאול מרחובות הנהר מלך 
לארמית  בתרגום  נהר-פרת  נהרו  מכונה  אדום 
שצבע  והנה  פרת,  לנהר  לעירק,  שהגענו  והנה 
שיערם נושק לטבע אביהם עשו והם המה אחינו 
אדום זרעו של עשו אשר עליו אמרו חזל שהוא 
וגם  הוא.  ישראל  מומר  וישראל  מומר.  ישראל 
אמחזל 'עיקר גרים מאדום', מאז ועד היום. והאר'י 
אמר על הפסוק ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו: 
פה תורה שבעל פה קרינן ליה, וראה יצחק ברוח 
קודשו אשר יצאו ממנו שני צאצאים שהם עיקר 

תורה שבעפ, ר'ע ור'מ. 
אחויים  הם  ורבקה  יצחק  בני  התאומים  אשר 

ומתאימים. לוחמים עזים ובעלי הגיגים.
 

ומוסיף בעל התניא, (וכהנחת העבודה של קארל 
יונג בדבר העל-מודע הקולקטיבי): מעשה אבות 
סימן לבנים. כמו שהתחבקו והתנשקו יעקב ועשו 
ויתנשקו באחרית הימים.  בגלעד כך הם יתחבקו 
היום  מוכן  שאדום  מלובביץ'  הרמ'מ  אמר  וכבר 

לגאולה, הצרה היא שאנחנו עוד לא. 

ציינו  כשחז'ל  קוראיי:  בתשובת  דבריי  ויבחנו 
התיחסו  הם  אדום'  של  'גרמניה  את  וסימנו 
לשבטים שהרומאים כינו ברברים, והם השבטים 

לראשונה  אתם  נפגשו  שהרומאים  האליליים, 
לפשוט  הפגנים  שהחלו  שעה  הדנובה  באיזור 
מצפון על איטליה. אלו הם שלוש מאות נסיכים 
ברברים שנלחמים זה בזה מספרים חזל, והפליגו 
הם  מתאחדים  אלה  נסיכים  שאם  ואמרו 
בשתי  כידוע,  היה  וכן  העולם.  את  מחריבים 
היה  אף  השניה  במלחמה  הגדולות.  המלחמות 
איחוד גרמניה של אדום עם איטליה היא אדום.  

אך מנין לחז'ל שאותם ברברים הם צאצאי אדום. 
גם  [אגב  אדמונים?  שהם  מראם?  בגלל 
לבלונדינים יש קשר בחז'ל לאדמוניות [וראה 7
צבעי זהב בגופו של דוד]. או חזו זאת חז'ל ברוח 

קודשם.
דברי  לאשש  חוצני  לנער  הקטן  אני  אנסה  ובכן 

אבותי:
מהודו.  הוא  הגרמנים  שמוצא  הוא  הידועות  מן 
ומערב  למרכז  הגיעו  הם  ידועה  בלתי  מסיבה 
נדידת  בתקופת  נדודים,  אחרי  אירופה  וצפון 
העמים הגדולה. גם מה הניע אותם לנדוד איננו 

יודעים, האם רעב, בצורת או אויבים.

רבי  אצל  מוצאים  אנחנו  נוספת  מעניינת  [עדות 
תכבש  ישראל  שארץ  נבואה  מפיו  כנזרקה  נחמן. 
מדי  ארצנו  שנכבשה  היה  וכך  אדום,  של  בכוחו 
התוגר על ידי אנגליה.  [חוב גדול אנחנו חבים גם 
החריפה  שבאינטואיציה  וינגייט  אורד  לצ'רלס 
במיוחד שלו לימד אותנו איך להיות בני הארץ, איך 

לנוע בשביליה, איך לצפות בחמוקי נופיה].  



מיוחד הוא אדום בין אומות העולם שנצטווינו עליו 
מצוות  שכל  הוא'.  אחיך  כי  אדומי  תתעב  'לא 
שניצטווינו בתורה באומות העולם אין להן חלות 
אלא עפי רמזי פנימיות. שמאז בלבל סנחריב את 
נתערבבו  מצרים,  גם  שנתבלבלה  ומאז  האומות 
האומות זו בזו. והנה באדום לימדונו חז'ל שרבים 
מהם נשתיירו ולא נתערבבו לגמרי והרמב'ן אומר 
כמאתיים  הנוצרים.  אומות  הם  שאדום  בפירוש 
יצחק  דון  הרב  דבריו  את  מאשש  אחריו  שנים 
י'  לפסוק  בפירושו  היסטורית.  בדרשה  אברבנאל 
ליהודי  פולמוסית  וכתגובה  בישעיה,  לה  בפרק 
מומר שהפך לכומר שחלק על מאמר חז'ל שרומי 
שאדום  יחסי,  ובצדק  טען  הכומר  אדום.  היא 
וכלל  היום  של  ירדן  דרום  שעיר,  בהר  מושבה 
דשעיר  לאדום  מה  כי  ימיו,  של  רומא  איננה 
חושים  נחלץ  אברבנאל  יצחק  דון  ולאירופה. 
להעיד כנגדו והביא ראיות מאגדות חז'ל, מיוספוס 
פלביוס ומהיסטוריונים אחרים והציג מהלך נהיר 
לכאורה, שצפו, הוא בנו של עשיו, כך חזל, בא עם 
יעקב במערת  חילו להפריע לקבורת אבינו  אנשי 
מצרים  חיל  בידי  ונאסרו  נתפסו  הם  המכפלה. 
לממלכת  לברוח  הצליחו  אבל  נכלאו  ובמצרים 
את  ימינו[זוכרים  של  תוניס  הפניקית,  קרתגו 
חניבעל? אז זה כמה מאות שנים ספורות לפניו]. 
לעבור  ביכרו  אך  שכירים  כלוחמים  שמשו  הם 
ייסדו את רומי, היא  בדרך הים לאיטליה ובה הם 
מגדיאל היא אדום עפי חז'ל. [ומוסיף אני משמם 
שמאות שנים מאוחר יותר, בימי החשמונאים, כך 
חזל, בימים בהם נלחמה רומי ביוון נשתתפה עם 
אחים,  זאת  בכל  קרב.  בכל  מנצחים  והיו  ישראל 

ועוד שתאומים, כלומר מתאימים.]
באשר  מה  אך  אדום.  היא  לרומי  באשר  זה 
ושווייץ  גרמניה  והולנד,  ובלגיה  וצרפת  לבריטניה 
ואוסטריה וארצות סקנדינביה, שגם עליהם החיל 
הרב  התייחס  לא  לכך  אדום.  פזורת  את  הרמב'ן 
אחר  חז'ל  מאמר  את  הזכיר  לא  גם  אברבנאל, 

'גרמניה של אדום'.  
בשם  כינו  המנוצרים  שהגותים  מספר  ניטשה 
של  לוחמיו  השבטים  את  פגנים,  כלומר  גרמנים, 
לוולהלה.  עולים  שגיבוריה  המלחמה  אל  אודין 
תרבות של חיים על חרבם. רבים נחשפו לעלילות 
בהירי  הכתפיים,  ורחבי  הקומה  גבוהי  הויקינגים 
מאמר  ואולי   ולאדום,  להם  מה  והעור.  השיער 
חזל 'גרמניה של אדום' אין כוונתו לומר שגרמניה 
של  גרמניה  אותה  אלא  אדום,  היא  עצמה 
ימים  אותם  שהיו  הברברים  הגרמנים  השבטים 

תחת שלטונה של אדום.  

___________

בחקירת  תחילה  נוסדה  השפות,  חקר  הבלשנות, 
אשר  הינדואריות  אז  שנקראו  השפות  קבוצת 
נמצא שמוצאן בסנסקריט, ההודית העתיקה. היא 
אינה מדוברת כיום. לפי נתונים רשומים העמים 
היו  שם  מהודו  מוצאם  הינדוארית  ששפתם 
הודו  על  שלטו  והם  בסנסקריט,  אצולה  האריא, 
הוודות  את  כתבו  הם  אף  שנים.  כאלף  במשך 
שנכתבו  העתיקים  הקודש  כתבי  הראשונות, 
האדות  שירת  אדות,  מצליל  בסנסקריט[האם 
הצפון אירופאיות, האם טיבט מהדהד טווטונים]. 
יש הטוענים שהם מי שיסדו את תרבות הקסטות 
שהרי הם היו הקסטה העליונה. אחריהם קסטת 
אברהמינים,  מהדהד  [האם  הברהמנים  הכהנים, 

בני דדן למשל...]  
אלה  לארים  הועילה  והקסטית  הוודית  התרבות 
א.מאחר  לעצמם.  שסברו  לתועליות  בשתיים 
נשמר  הזאת,  בתרבות  חברתית  מוביליות  שאין 
טוהר הגזע. וב.מאחר שהמון הילידים האמין שמי 
הגורלי  החברתי  מקומו  את  בהכנעה  יקבל  שלא 
לאותה  בגלגול  יחזור  הוא  מראש,  לו  הנתון 
הובטח  וכך  לברוח.  ביקש  שממנה  הקסטה 
שלטונה של האריא מפני מרידה ומונצחים שקט 

ובטחון יחסיים. 
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בהירי  הארים  הגיעו  מנין  שאלות.  שתי  מכאן 
עזבו  למה  טוב  ככ  להם  היה  ואם  להודו,  השיער 
לא  הארים'  'מוצא  שאלת  ובכן  לאירופה.  ונדדו 
נפתרה עד היום. יש הסוברים שהם הגיעו מהרי 
יש  לאפגניסטן.  סין  בין  להודו,  מצפון  פאמיר, 
היא  מבבל,  אומרים  יש  באו,  מאיראן  אומרים 

עיראק של היום. 

ובכן, מדוע לא נמשיך ונסבור שבאו ממערב יותר, 
מאדום התפשטו, הנה שאול מרחובות הנהר מלך 
לארמית  בתרגום  נהר-פרת  נהרו  מכונה  אדום 
שצבע  והנה  פרת,  לנהר  לעירק,  שהגענו  והנה 
שיערם נושק לטבע אביהם עשו והם המה אחינו 
אדום זרעו של עשו אשר עליו אמרו חזל שהוא 
וגם  הוא.  ישראל  מומר  וישראל  מומר.  ישראל 
אמחזל 'עיקר גרים מאדום', מאז ועד היום. והאר'י 
אמר על הפסוק ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו: 
פה תורה שבעל פה קרינן ליה, וראה יצחק ברוח 
קודשו אשר יצאו ממנו שני צאצאים שהם עיקר 

תורה שבעפ, ר'ע ור'מ. 
אחויים  הם  ורבקה  יצחק  בני  התאומים  אשר 

ומתאימים. לוחמים עזים ובעלי הגיגים.
 

ומוסיף בעל התניא, (וכהנחת העבודה של קארל 
יונג בדבר העל-מודע הקולקטיבי): מעשה אבות 
סימן לבנים. כמו שהתחבקו והתנשקו יעקב ועשו 
ויתנשקו באחרית הימים.  בגלעד כך הם יתחבקו 
היום  מוכן  שאדום  מלובביץ'  הרמ'מ  אמר  וכבר 

לגאולה, הצרה היא שאנחנו עוד לא. 

ציינו  כשחז'ל  קוראיי:  בתשובת  דבריי  ויבחנו 
התיחסו  הם  אדום'  של  'גרמניה  את  וסימנו 
לשבטים שהרומאים כינו ברברים, והם השבטים 

לראשונה  אתם  נפגשו  שהרומאים  האליליים, 
לפשוט  הפגנים  שהחלו  שעה  הדנובה  באיזור 
מצפון על איטליה. אלו הם שלוש מאות נסיכים 
ברברים שנלחמים זה בזה מספרים חזל, והפליגו 
הם  מתאחדים  אלה  נסיכים  שאם  ואמרו 
בשתי  כידוע,  היה  וכן  העולם.  את  מחריבים 
היה  אף  השניה  במלחמה  הגדולות.  המלחמות 
איחוד גרמניה של אדום עם איטליה היא אדום.  

אך מנין לחז'ל שאותם ברברים הם צאצאי אדום. 
גם  [אגב  אדמונים?  שהם  מראם?  בגלל 
לבלונדינים יש קשר בחז'ל לאדמוניות [וראה 7
צבעי זהב בגופו של דוד]. או חזו זאת חז'ל ברוח 

קודשם.
דברי  לאשש  חוצני  לנער  הקטן  אני  אנסה  ובכן 

אבותי:
מהודו.  הוא  הגרמנים  שמוצא  הוא  הידועות  מן 
ומערב  למרכז  הגיעו  הם  ידועה  בלתי  מסיבה 
נדידת  בתקופת  נדודים,  אחרי  אירופה  וצפון 
העמים הגדולה. גם מה הניע אותם לנדוד איננו 

יודעים, האם רעב, בצורת או אויבים.

רבי  אצל  מוצאים  אנחנו  נוספת  מעניינת  [עדות 
תכבש  ישראל  שארץ  נבואה  מפיו  כנזרקה  נחמן. 
מדי  ארצנו  שנכבשה  היה  וכך  אדום,  של  בכוחו 
התוגר על ידי אנגליה.  [חוב גדול אנחנו חבים גם 
החריפה  שבאינטואיציה  וינגייט  אורד  לצ'רלס 
במיוחד שלו לימד אותנו איך להיות בני הארץ, איך 

לנוע בשביליה, איך לצפות בחמוקי נופיה].  



סוכת דוד הנופלת 
אביעד יהודה ויסמן  1

סנהדרין דורשת את המילה "נופלת":
 אמר ליה רב נחמן לרבי יצחק: מי שמיע לך אימת 
אתי בר נפלי? אמר ליה: מאן בר נפלי? אמר ליה: 
משיח. משיח בר נפלי קרית ליה? אמר ליה: אין, 
דכתיב (עמוס ט') ביום ההוא אקים את סכת דויד 

הנפלת. (סנהדרין צו ע"ב)
כך  לכנות  מוזר  נראה  נפלי"!  "בר  מכונה  המשיח 
ישראל.  מלכות  את  ולהקים  לבוא  שאמור  אדם 
אדם שכל עם ישראל, ואף רבים מאומות העולם, 
גבי דורות מייחלים ומתפללים לבואו.  דורות על 
מפראג  המהר"ל  זה?  כינוי  לו  ניתן  כן  אם  מדוע 

מסביר זאת כך: 
מלכות  כל  כי  'סוכה'.  דוד  בית  מלכות  שנקרא  דע 
נקרא 'בית'... לפי שהדבר שהוא מציאות חזק בעולם 
נקרא  המלכות  וכן  קבוע.  בנין  שהוא  'בית',  נקרא 
למלכות.הבית  שיש  והקביעות  החוזק  מפני  'בית', 
ואם  לו.  שהיה  הראשון  ענינו  נתבטל  נופל,  כאשר 
חוזר לבנות, הוא בית חדש. ולא נקרא שהקים בית 
חדש  בית  בנה  כאילו  רק  נתבטל,  שכבר  נופל, 
גמור  בנין  שהוא  בית  שאינו  הסוכה,  אבל  מתחלה. 
נפל  אם  לכך  ומעמידו,  חוזר  הוא  ובקלות  וקבוע, 
שייך בו הקמה, והוא חוזר לענין הראשון בקלות. וכן 

מלכות בית דוד...(נצח ישראל פרק לה)
אי  שוב  משנפל,  אך  וקבוע  עמיד  יציב,  הוא  בית 
אפשר להקימו מחדש. כך הן האימפריות, הן קמו, 
מכונות  הן  ולכן  ההיסטוריה,  מדפי  ונעלמו  נפלו 
"בית". מלכות ישראל נקראת "סוכה".   סוכה אינה 
זהו  אותה.  מפילה  מצויה  שאינה  רוח  כל  יציבה, 
ישראל.  מלכות  ושל  ישראל  עם  של  המאפיין 
מלכות ישראל היא ארעית, שברירית, נוחה ליפול, 
אך  בעולם.  המתרגשות  לסערות  חסינה  לא  היא 
על  שוב  ועומדת  שבה  וקמה,  שבה  היא  תמיד 

רגליה.
הרב יהודא ליאון אשכנזי - מניטו מבאר בשיעוריו, 
שבמשך ההיסטוריה היו זמנים מוכשרים ומסוגלים 
היו משיחים  לגאולה. בכמה תקופות בהיסטוריה 
אפשריים אלא שהימצאותו של "משיח  פוטנציאלי" 
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אינה מספיקה. השאלה אם המשיח ייעשה בפועל 
משיח או לא, תלויה בבני הדור ובמעשיהם. אם יהיו 
יצליח  המשיח  שנדרש,   מה  את  ויעשו  ראויים 
להיות משיח, אולם אם הדור לא יעשה את שלו, אז 
כוכבא  בר  כדוגמת  "ליפול",  עלול  הזה  המשיח 
שהיה יכול להיעשות משיח, כדברי ר' עקיבא, והפך 

ל"בר כוזיבא" , אכזב ונפל. וכניסוחו של הרמב"ם: 
היה,  משנה  מחכמי  גדול  חכם  עקיבא  רבי  שהרי 
והוא  המלך,  כוזיבא  בן  של  כליו  נושא  היה  והוא 
ודימה הוא  היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, 
שנהרג  עד  המשיח  המלך  שהוא  דורו  חכמי  וכל 
(הלכות  שאינו...  להם  נודע  שנהרג  כיון  בעונות. 

מלכים פרק יא' הלכה ג')
מה  לנו  שאין  הסוברת  לגישה  מנוגדת  זו  תפיסה 
כאשר  המשיח.  של  בואו  את  לקדם  כדי  לעשות 
משיח  ומסוגל,  מתאים  זמן  בין  מפגש  יתרחש 
אפשרי ודור ראוי ואקטיבי נזכה שהמשיח שוב לא 
הם  נפלי"  "בר  למשיח  קוראים  כשחכמים  ייפול. 
מעודדים אותנו להיות פעילים ולנסות  להשתתף 
 – כן  במעשינו בהצלחת מפעל הגאולה, שאם לא 
יכול להיות שמעשינו חלילה יגרמו חלילה לנפילת 

המשיח וירחיקו את בואו.  
המלבי"ם על הפסוק מעמוס אומר: 

קבוע,  בבית  ומשוכלל  בנוי  דוד  בית  היה  תחלה 
משתלשלת בבני דוד מדור דור, ואח"כ לא היה בית 
קבוע רק סוכת ארעי וזה היה בבית שני שנבטלה 
והורדוס,  החשמונאים  ומלכו  דוד,  בית  מלכות 
ובכ"ז היו עדיין נשיאים מזרע בית דוד שזה דומה 
כסוכה עראי, ואח"כ נפלה גם סוכת דוד, כי בגלות 
ונשיאות  זכר  ואין  הנשיאים  גם  בטלו  הזה  החל 

לזרע בית דוד, ואז יקים ה' סוכת דוד 
באומרו בית דוד אין הכוונה היא על בית המקדש, 
דוד'  'בית  הביטוי  אלא,  אותו.  בנה  לא  דוד  שהרי 
עם  ריבונות  של  ממלכתית  מערכת  על  מדבר 
דוד  בית  כי  מסביר  המלבי"ם  בארצו.  ישראל 
התקיים לאורך כל הבית הראשון. אחרי גלות בבל, 
דוד. למרות  שלטו בארץ מנהיגים שאינם צאצאי 
זאת, היו כמה שהמשיכו בתפקידים מרכזיים כמו 
נשיאי הסנהדרין. מצב זה נקרא "סוכת דוד" בניגוד 
ל"בית דוד". זרעו של דוד לא היו בשלטון, אבל בכל 
זאת תפסו עמדות הנהגה. בסוף בית שני גם הסוכה 

הנופלת",  דוד  "סוכת  תקופת  היא  זו  נפלה,  הזו 
תקופה בה אנו מצפים לישועה ולגאולה. 

אם כך, אומר מניטו, ב ה' אייר תש''ח קמה סוכת דוד 
הנופלת!  בחסדי ה' זכינו לתקומת מדינת ישראל, 
שרעיונה הבסיסי הוא: שלטון עצמאי וריבונות על 
ויטענו כי אין גאולה ללא בית  יהיו שיבואו  ארצנו. 
בתורה  גאולה  "סתם"  שהרי  טעות!  זו  מקדש. 

הכוונה לשחרור פיזי מעבדות לחירות.  2
וכך כתב הרמב"ם בכמה מקומות:

אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח 
אלא שיעבוד מלכיות בלבד (הלכות מלכים, פרק 

יב הלכה ב):
המלכות  תחזור  שבו  זמן  הוא  המשיח  ימות 
ויחזרו לארץ ישראל.  (פירוש המשנה,  לישראל, 
סנהדרין, פרק י (חלק), עמ' קלט–קמד מהד' ר"י קאפח)

דהיינו בניין בית דוד, כינון מלכות ושלטון ריבוני, 
שלב  הוא  מקדש  בית  בניין  הראשון.  השלב  הם 
השלב  קיום  לאחר  הגאולה  את  המשלים  נוסף, 
הראשון. למרות הקמת המדינה, אנו עדיין מצויים 
לגאולה  שנזכה  מנת  על  הסתיים.  שלא  בתהליך 
שלמה, עלינו  לזכור את עניין "בר נפלי" ולפעול 

בכל כוחנו.
אנו מארחים  ימי חג הסוכות,  פי המנהג בכל  על 
בסוכה, בכל יום אושפיז אחר. ביום השביעי, ביום 
הושענא רבה, דוד המלך הוא במרכז כוונות היום.  
ביום שמיני, עצרת, אנו כבר מחוץ לסוכה ואין לנו 
"אושפיז". מלמד מו"ר הרב אורי שרקי: אילו היה 
אושפיז לשמיני עצרת, היה זה שלמה המלך, שכן 
בניין שלמה מסמל את החזרה שלנו לבית קבוע. 
אחרי הקמת סוכת דוד הנופלת, נזכה לבניין בית 
המקדש. בחנוכת המקדש הראשון, שנערכה בחג 
מקום  להיות  המקדש  את  שלמה  ייעד  הסוכות, 
תפילה לא רק לעם ישראל אלא גם לכל העמים: 
ּוָבא  ִיְשָׂרֵאל הּוא   ֵּמַעְמ ֲאֶשׁר א  ַהָנְּכִרי  ֶאל  "ְוַגם 
ַהַבִּית  ֶאל  ְוִהְתַפֵּלּל   …ְשֶׁמ ְלַמַען  ְרחֹוָקה  ֵמֶאֶרץ 
ַהֶזּה: ַאָתּה ִתְּשַׁמע ַהָשַּׁמִים ְמכֹון ִשְׁבֶתּ ְוָעִשׂיָת ְכֹּכל 
ֲאֶשׁר ִיְקָרא ֵאֶלי ַהָנְּכִרי ְלַמַען ֵיְדעּון ָכּל ַעֵמּי ָהָאֶרץ 
ִכּי  ְוָלַדַעת  ִיְשָׂרֵאל   ְּכַּעְמ  ֹאְת ְלִיְרָאה   ְשֶׁמ ֶאת 
ִשְׁמ ִנְקָרא ַעל ַהַבִּית ַהֶזּה ֲאֶשׁר ָבִּניִתי" (מלכים א' 

פרק ח' מא'-מג')
במהרה בימינו אמן.

2  למשל ויקרא כה, מח: "אחרי נמכר גאלה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו"

14



לשוח בשדה

השלב הראשון הוא הקשה, כל ההתחלות קשות. 
לצאת אל חדר המדרגות ולסגור אחריך את הדלת 
זה  כל  כאשר  אך  משהו?  שכחתי  אולי  במפתח. 
השחר  ברכות  היום.  שירת  מתחילה  מאחורי, 
החיצוניות  במדרגות  העליה  עם  מתנגנות 
חנה  תפילת  השאלתות.  בעל  ברחוב  ומסתיימות 
עולה במעלה הרחוב עד הככר, המציין את נקודת 
במישור,  עמדה  "רגלי  כאן  השכונה.  של  הגובה 
מוסדות  בין  ציון,  בן  רחוב  ה'".  אברך  במקהלים 
רמת החינוך ובית וינגרטן, מקבל למנה את עקידת 
"וקיים  ציון  לשיבת  התחינה  ראשית   ואת  יצחק 
תוהה  ואני  הארץ".  אל  א-לוהיך  ה'  והביאך  לנו... 
כיצד אני מבקש לקבל את אשר כבר קיבלנו. אני 
מלשוב  התייאשו  שלא  הדורות  כל  אל  מתחבר 
זו נשארה לנו על מנת  לכאן. ואני שמח שתפילה 
בימי  אבותינו  של  נפשם  משאת  תשתכח  שלא 
הגלות, וכיצד הפך למחול מספדנו. ברחוב העילוי  
מתערבים לי ענפי העצים עם הברייתא של דברים 
קרוב  אדם".  יהא  "לעולם  ועם  שיעור  להם  שאין 
כדי  נעצר  אני  יהודה  צבי  הרב  רחוב  של  לרמזור 
הקטנה,  שמע  בקריאת  שמים  מלכות  עול  לקבל 

"בעת  צפניה  דברי  את  באומרי  ציפיה  ומתמלא 
אתכם  אתן  כי  אתכם,  קבצי  ובעת  אתכם,  אביא 
את  בשובי  הארץ,  עמי  בכל  ולתהילה  לשם 

שבותכם לעיניכם אמר ה'". 
עם  להתמודדות  המקום  הוא  המאירי  שדרות 
תיקון העולם ועילויו מנפילתו. כאן קורבן התמיד, 
עולה  מאיר  מכון  אל  קרוב  הקטורת.  ופיטום 
הסיכום הנפלא של אביי, ותפילת רבי נחוניה בן 
הקנה מקיפה את גן הסוס, ובקשת "רבון העולמים" 
דרך  הכנסת,  בית  ועד  מכאן  הטיול.  את  חותמת 
הדורשת  מקומן"  "איזהו  משנת  הספר,  בית  חצר 
סוגי  בין  להבחין  כדי  לימודית  לב  תשומת 
הקורבנות, יחד עם ההתפעלות הנפשית המתלוה 
הקדושה  סדרי  של  הנפלא  הסדר  להבחנת 
המתחילה בפסגה של קודשי הקודשים ועד קרבן 
דרבי  וברייתא  בישראל,  בית  כל  המקדש  הפסח, 
פה  שבעל  התורה  לימוד  את  התובעת  ישמעאל, 
במשנתו  נפלאה  לחתימה  זוכים  אלו  כל  לעומק, 
בית  בפתח  עומד  אני  והנה  תימא.  בן  יהודה  של 

הכנסת.
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הרב אורי שרקי
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עמותת ברית עולם בראשות הרב שרקי פועלת ב'ארץ ובחוצות', ומפעילה 
השנים  לאורך  שבועי.  בסיס  על  מרובות  בשפות  ענפה  שיעורים  מערכת 
מתקיימים כנסים פיזיים של בני נח במקומות שונים בעולם, כחלק מביסוס 
והרחבת הפעילות. כאן ניתן לראות את הרב בנסיעתו האחרונה לצרפת עת 
כנסים  מתוכננים  תשפ"ג  שנת  במהלך  נח.  בני  קהילות  מובילי  התקבצו 
גדול  קונגרס  מהכנת  כחלק  ואירופה,  אמריקה,  דרום  קנדה,  בהודו,  נוספים 

בירושלים לקראת סוף שנת תשפ"ד.

כנס בני נח בצרפת



נאמנותם  על  דין  בית  בפני  מצהירים  נח  בני  'קיבול'  מהליך  כחלק 
לקיים מצוות אלו כדרישת ה' אלוהי ישראל ועל פי הדרכת הרבנים – 
מתוך מחויבות לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה. בשנים האחרונות 
פנים  אל  ופנים  זום  מפגשי  דרך  העולם  בכל  אלו  הצהרות  נעשו 
לאלפי איש. (בתמונה: הצהרת בן נח בפני הרב שרקי ובי"ד בצרפת 

בביקורו שם בחודש אלול האחרון)
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הצהרה בפני בית דין בצרפת



"ברית עולם - בראשות הרב אורי שרקי" פתחה 
הגבוה  הספר  בית  של  ג'  מחזור  את  השנה 

לחכמת האמונה.

אליטה  שכבת  להצמיח  הוא  הספר  בית  חזון 
וברוחב  ביקורתית  בוחנת בעין  אינטלקטואלית אשר 
החברה  בעיצוב  מהותיים  ליבה  נושאי  דעת 

הישראלית וחיינו בכלל.
מעמיקים  המשתתפים  לימוד,  שנות  שתי  במהלך 
בשישה נושאי ליבה במבט תורני וכללי מזוויות שונות 

ולא שגרתיות.

בוגרי בית הספר מלווים ע"י המחלקה הישראלית של 
לפועל  ומוציאים  התוכנית  סיום  לאחר  עולם  ברית 
יוזמות להשפעת הרעיונות והתפיסות של בית הספר 

במעגלים רחבים יותר בחברה הישראלית.

הפונה  תוכנית  השנה  תתחיל  הספר,  לבית  במקביל 
הדעת  בתחום  ומעמיקה  למשפטנים  ספציפית 
שרקי.  אורי  הרב  בהובלת  חדשני  באופן  והמשפט 
פרונטאלית   - היברידית  תהיה  המשפטנים  תוכנית 
הדעת  בתחומי  המומחים  מיטב  אותה  ויעבירו  ובזום 

והמשפט.

לפרטים נוספים: 
בווצאפ | 054-220-7339

daatumishpat@britolam.community | בדוא"ל
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חכמת האמונה | סמינר פתיחה (מחזור ג') 
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העוקד, הנעקד והמזבח
שלומי טמסות



ניתן ליצור עמנו קשר:

 במייל - סימונה אליאב :
simonaeliav@britolam.community

בווצאפ - אילה כהנא יונה:
054-220-7339
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