
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 שבקיה ר' עקיבא לחסידותיה?! 

ראל. המשנה  שיץ  אר  לאאת ספר במדבר, ספר הדרך  השבת עם ישראל מסיים  

 :)קח.(במסכת סנהדרין אומרת 

)יד,    שנאמר  .ואין עומדים בדין  ,דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא

יָֻּמתּו'  :לה( ם  ְושָּ מּו  תַּ יִּ זֶּה  הַּ ר  ְדבָּ מִּ ר' עקיבא  ,'בַּ  :ר' אליעזר אומר  .דברי 

יעליהם הוא אומר ' יתִּ ְרֵתי ְברִּ י כֹּ ידָּ י ֲחסִּ ְספּו לִּ  .)תהלים נ, ה(' אִּ

אומר שאין להם  עד כדי כך שהוא  מאוד את אנשי דור המדבר,  עקיבא מבקר    'ר

ממשיכה    מיוחדים.  אלה חסידים  ,ר' אליעזר אומר הפוךואילו  חלק לעולם הבא.  

 המשנה: 

ץ'  :)טז, לג(  שנאמר  ,עדת קורח אינה עתידה לעלות ָארֶּ ם הָּ ס ֲעֵליהֶּ ְתכַּ   -   'וַּ

הזה,   קָּ 'לעולם  הַּ ְך  תוֹּ מִּ יֹּאְבדּו  לוַּ הבא  -   'הָּ ר'    ,לעולם  עקיבא.  ר'  דברי 

אומר הוא אומר    :אליעזר  ל'עליהם  יָּעַּ וַּ ל  ְשאוֹּ יד  רִּ מוֹּ יֶּה  ּוְמחַּ ית  ֵממִּ '  ה' 

 . )שמואל א, ב, ו(

   :תמהה על דעתו של ר' עקיבא )קי:(גמרא ה

 ראייה אמונית

מטות מסעי ב זלמן ברוך מלמד לפרשתשיחת הר

שבקיה ר' עקיבא לחסידותיה? ◆ יסודות האמונה ◆ קדושת ארץ ישראל  

ועבר הירדן ◆ איסורים בטלים בציבור ◆ חצי הכוס ◆ שאלת הבחירה 

 וההנהגה ◆ כלל ופרט
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  ?!שבקיה ר' עקיבא לחסידותיה  :אמר רבה בר בר חנא אמר ר' יוחנן

כל  דברים חריפים  כאן  אומר    ,עם ישראל  לת עתמיד מלמד זכוש  ,ר' עקיבאאיך  

'רגיל ר' עקיבא לזכות את ישראל    :רש"יאומר שם    ?על דור המדבר ועדת קורח כך  

 המחלוקת ממשיכה ביחס לעשרת השבטים: משנה הבאה  ב'.  !והשתא מחייב להם

ם 'שנאמר    ,עשרת השבטים אינם עתידים לחזור תָּ ל ַאְדמָּ ְתֵשם ה' ֵמעַּ יִּ וַּ

זֶּהה  מָּ חֵ ְבַאף ּובְ  ם הַּ יוֹּ ת כַּ רֶּ ץ ַאחֶּ רֶּ ל אֶּ ֵכם אֶּ ְשלִּ יַּ וַּ ל  דוֹּ ף גָּ צֶּ )דברים כט,  '  ּוְבקֶּ

 ,חוזר, אף עשרת השבטים הולכים ואינם חוזרים  . מה יום הולך ואינוכז(

זֶּה'  :ר' אליעזר אומר  . דברי ר' עקיבא ם הַּ יוֹּ , מה יום מאפיל ומאיר, אף  'כַּ

 .  םהלר עתיד להאי - עשרת השבטים שאפילה להם

לחסידותיה'  :הגמראתמהה  שוב   עקיבא  ר'  הגמרא  ?!שבקיה  איפה   ומבארת 

   מצאנו שר' עקיבא מלמד זכויות:

באים לעולם  אין    קטני בני רשעי ישראל?  מאי חסידותיה של ר' עקיבא

ל'  :)מלאכי ג, יט(  שנאמר  ,הבא ים ְוכָּ ל ֵזדִּ יּו כָּ נּור ְוהָּ תַּ ֵער כַּ א בֹּ ם בָּ יוֹּ ֵנה הַּ י הִּ  כִּ

ב  שֵ עֹּ  ֲעזֹּ יַּ ר ֹלא  ת ֲאשֶּ אוֹּ ְצבָּ ר ה'  א ָאמַּ בָּ ם הַּ יוֹּ הַּ ם  תָּ ט אֹּ הַּ ְולִּ ש  ה קַּ ְשעָּ ה רִּ

נָּף ש ְועָּ ם שֹּרֶּ הֶּ ש'  . )מלאכי ג, טז('  לָּ נָּף'לעולם הזה,    - '  שֹּרֶּ לעולם הבא.   -'  ְועָּ

ם ה''באים הם לעולם הבא, שנאמר    :ר' עקיבא אומר איִּ )תהלים '  שֵֹּמר ְפתָּ

 . קטז, ו(

בנים קטנים של הרשעים שנאלצו  במקרה של  למה    הגמרא ותמהה,  רתזוח  אם כן,

עדת  על  על דור המדבר,  ואילו    ,, רבי עקיבא מלמד זכותללכת בדרכי אבותיהם

 יסודות האמונה ?מלמד חובה  -  על עשרת השבטיםקורח ו

בחם  את מעלותיהם ושלמנות  ר' עקיבא  דרכו של  שאנחנו רואים  הרבה מדרשים  ב

,  אומר שלדור המדבר אין חלק לעולם הבאל פי כן הוא זה שעאף  ו  ,של ישראל

ש  מכיוון  זה  ישראלוכל  בארץ  מעלו  ישראל  על    .הם  בארץ  אפשר מאיסה  אי 

הייתי אומר    אולי אפילו  ארץ ישראל היא המבוא לעולם הבא.מפני ש,  לסלוח

מואס בארץ ישראל  מי שהיא ההופעה של העולם הבא בעולם הזה.  שארץ ישראל  

מי שהולך ד' אמות בארץ ישראל יש לו חלק לעולם  הרי כל  ם הבא.  לבעומואס  

 , ואתה מואס בזה? הבא
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דף  )מקום אחר  הגמרא ב את דברי    זכיר לנורש"י כאן מ  יחס לעשרת השבטים.ב  כך

 .ספרו בגנותה של ארץ ישראלהם  ו גלו מהארץ,    עשרת השבטיםששמתארת  ,  (צא

  נראה ם אמרו שהמקום הזה  וק המ  יופיהם התפעלו מימת,  עיר מסוכאשר הגיעו ל

 , מאסו בארץ ישראלושהם אמרו את הדבר הזה,    וכיוון  ,מארץ ישראליותר    טוב

ארץ מפני ש  ,זה לא עונש אלא תוצאהוכפי שהסברנו,    .חלק לעולם הבא  הםאין ל

 ישראל היא המבוא לעולם הבא. 

 אנחנו רואים את גודל החטאשלהם  לפי העונש    יש נקודה אחרת.  עדת קורחב

ישראל,    .םהשל עם  של  באחדות  להיות  הם מאסו  צריך  חשבו שהעם  לא  הם 

'כל העדה כולם קדושים  מאוחד סביב הנהגה אחת, אלא כל אחד קדוש לעצמו.  

 –   מלך אחד, כהן גדול אחד לכלל ישראל  .אין לנו צורך בהנהגהולכן  ובתוכם ה'',  

הזו מונעת מהם את  .  זה מיותר, אנחנו מסתדרים לבד עולם  ה  חייגם הטעות 

הפרטים מתחלפים,    .הפרטים אינם חיים לעולםאבל    לעולם,  כלל ישראל חיהבא.  

שהם פגעו  מי שפוגע בכללות האומה, ובפרט  לכן  חיה לעולם.  נשארת  האומה  ו

תורה  וההבנה שהזכות. ארץ ישראל,    ואי אפשר ללמד עלי  - אמונה בתורה  בגם  

אי  לדעת ר' עקיבא  ים שרבאלו שני ד  -ולא באופן אישי    ישראל  מופיעה בכלל

 עליהם לסדר היום.אפשר לעבור 

לא נוגעת  היא    .היא בוודאי מחלוקת אמוניתבין ר' עקיבא ור' אליעזר  מחלוקת  ה

במחלוקות    .מה לעשות, אלא איך להסתכלמדריכה אותנו  פועל, לא  מעשה בל

אפשר להדגיש את הנצחיות של 'כל ישראל    .מה להדגישהיא  תמיד השאלה  כאלו  

ם חלק לעולם הבא', ולומר שאפילו החוטאים יש להם איזשהו חלק, זו  הליש  

רק  שדרכו של ר' אליעזר כאן. ואפשר להדגיש את גודל החיסרון. גם אם נאמר  

רואה חובה זכות,  תמיד  ר' עקיבא שמלמד  כאן    .חלק  מבחינה מסויימת אין להם

לם הבא, ועכלל ישראל הוא הדרך לאומר שלהדגיש את גודל הטעות. ולכן הוא  

דבר אחד, כי רק בארץ    הםארץ ישראל וכלל ישראל  בדבר כזה.    ואי אפשר לטעות

 עולם הבא. ל הדרך המביאהגם היא ישראל כלל ישראל מופיע, ולכן 
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 קדושת ארץ ישראל ועבר הירדן 

ציווים בפרשה  ,הפרשה שלנו עוסקת בכניסה לארץ ישראל יש  שנוגעים    וכבר 

להוריש  אותנו  מצווה  והגבולות של ארץ ישראל,    םמהו  התורה מלמדת אותנ  לזה.

. לצנינים  לנו   שלא יהיוכדי    להשאיר אף אחדמבלי  את כל היושבים בארץ ישראל  

 שראל. שייכת רק לעם י ארץ ה' , נגור בארץ ישראלאנחנו רק 

טומאת חוץ לארץ,  לא רק שאין בה    יש מעלה כפולה.ישראל  לארץ  צריך לדעת, ש

מעלה גם  בה  יש  מיוחדת.  ושקדו  אלא  במסכת מנחות  ה  האם  הגמרא  מבררת 

מתבואה שלא גדלה בארץ וגם לא בחוץ    העומר ושתי הלחם  תמותר להביא מנח

יש    מהעננים.חיטים שירדו    מקרה של   יש שאיך זה ייתכן? אומרת הגמרא    לארץ.

שני   איך  בגמרא  שפירושים  אחדייתכן  פירוש  בעבים.  יורדות   אומר  חיטים 

פירוש    אז הורידו את החיטים בארץ ישראל.ה חיטים, ולאמ  היהעבים בלעו אניש

ֵתיכֶּם'האם זה נקרא  .  כמו שירד מן  ,נס  –   שני ְשבֹּ מוֹּ אפשר להביא  ו  )ויקרא כג, יז('  מִּ

את מה שגדל בארץ  דווקא  אנחנו צריכים  האם  מהן את החיטים לשתי הלחם?  

  .ויקת בתנשארמשהו שאין לו את החיסרון של חוץ לארץ? הגמרא  רק  או    ,ישראל

הזו  אבל   השאלה  יסודעצם  אותנו  ובש  מלמדת  חיסרון,  יש  לארץ  בארץ  חוץ 

 החיסרון הזה, אלא יש בה גם מעלה.לא רק שאין ישראל 

הרב אברמסקי, בעל פסק  כך    .ישראל  עבר הירדן היא חלק בלתי נפרד מארץ  גם

ם  נידיו  בתקופה הזו היולפני כמאה שנים, והיה רב באנגליה  כש  ,'חזון יחזקאל'ה

חוברת שלמה להסביר שעבר הירדן  אז  הוא כתב    .באו"ם על הקמת מדינת ישראל

כוללים את    ארץה  תיים שלהגבולות האמהוא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל.  

ביטוי שלו. הוא  הוא  ,  'רמת הגולן היא חלק מארץ ישראל'  עבר הירדן. הביטוי

, והוא  רביתמעה שראלהגודל של עבר הירדן יחד עם ארץ י מה  חשבון שם עושה  

גם מבחינה  מסביר   גיאוגרפיתאיך  וגם  ה  הלכתית  ישראל    םהגבולות של ארץ 

כל החלק של עבר הירדן עד המדבר הרחוק    ן המערב.והים מ  ות מן המזרחיהמדבר

 הוא חלק מארץ ישראל. 

עבר הירדן  אופן עקרוני גם בב  .ארץ ישראלקדושת  יש מדרגות ב אף על פי כן,  

  – המצוות שקשורות למקדש כמו העומר ושתי הלחם    לאבות,  חייבים בכל המצו
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נדרים מסכת  הר"ן בכך כותב    .מארץ ישראל המערבית  דווקא  צריך להביאאותם  

  עלו איתו שני אנשים עולא עלה לארץ ישראל  כאשר  מספרת שם  הגמרא ש  .(כב)

אחר כך אחד הרג את השני, והפרחחים גדולים. באמצע הדרך  שהיו  ,  בני מחוזא

לפרוע לו  גם  כן, היית צריך  '  :עולא  אמר לו  ,'עשיתי טוב?'  :עולא  תאח  הרוצשאל  

הלך    .עבירהעוברי האת  בזה  חזק  מהוא  חשש שהוא  אחר כך    .'...את בית השחיטה

למען ירבו 'כתוב הרי , מאוד התפלאושמע ר' יוחנן וסיפר את הסיפור לר' יוחנן.  

צעיר בארץ  הו  שימו  שרצחיות  , אם כן איך יכול לה'ימיכם וימי בניכם על האדמה

שעבר הירדן הוא  מבאר הר"ן  עוד לא עברנו את הירדן. שם    :עולא  לו  ענה  .ישראל

 . ארץ ישראל לכל דברלא 

אם מישהו שואל האם מותר לצאת ו  קדוש,עבר הירדן הוא    הקדושהמבחינת  

ישועות  'חוץ לארץ. שאלו את האין בזה איסור של יציאה  לטיול בעבר הירדן,  

מאוד זול, ואפשר  שם מחיר ה  היהש ,ת קרקע בעבר הירדןונקלי כדאהאם  'מלכו

פי  ל  שם את הקרקעות   מצוין לקנותהוא ענה ש  .קרקע להתיישבותיותר  לקנות  

בעבר  גם  ובשביל קיום המצוות,  רק  שהמצווה לשבת בארץ ישראל היא    הדעה

  ל אלעלות  והוא רוצהאם מישהו גר בעבר הירדן  חייבים במצוות. כמו כן, הירדן 

ועם כל זה, יש כאן מדרגה .  אשתו  הוא לא יכול לכפות את  המערבי,  בר הירדןע

שונה.   הוא  המקדש  אל  היחס  שכינהאין  שם  אחרת.  . באותה מדרגה  השראת 

כְ ' הְלשִּ מָּ אתָּ שָּ ְדְרשּו ּובָּ עבר הירדן המערבי. חוץ  דווקא על    נאמר)דברים יב, ה(    'נוֹּ תִּ

על    ,ווההירדן ש קדושתם של שני עברי    -   מזה הוא חלק  פי שואף  הירדן  עבר 

עד שעברו ישראל את הירדן וכבשו את    החלק הזה לא נתקדשמארץ ישראל,  

אף על אנחנו אומרים שמשה לא נכנס לארץ ישראל,  לכן  .  המערבית  ארץ ישראל

בזמן שהוא נפטר , כי שטחים שכבשו ישראלתוך ה הוא קבור בעבר הירדן, בפי ש

 ראל.יש ארץדושת הזה קמקום  ה על יתה י עדיין לא ה

החיסרון את    .ל חורבן הביתעשנקבעו לזיכרון    אנחנו נמצאים בשלושת השבועות

כאשר   שנחסרנו  האלההגדול  בימים  מארצנו  ל  ,גלינו  צריכים  בכך  אנחנו  תקן 

שאנחנו זוכים    להתרגל אל הגודל הזה אסור    .תבונן במעלותיה של ארץ ישראלשנ

ותמיד    לו. שאב  להתבונן להוסיף  ישכך  היא  רץ  ה',  ראל  השכינה,  ארץ  ארץ 
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מתקדש    ה , וכל מי שגר ב מיוחדת  , יש בה קדושה 'אווירא דארץ ישראל מחכיםו'

קדושה  אלא  לא קדושה סטטית,  קדושת ארץ ישראל היא  .  בכל יום ויום  ומתעלה

ועוד  כל הזמן, מקבל עוד  מתקדם  גר בארץ ישראל  ששמשפיעה כל הזמן. אדם  

אּו  '  תורהה  תאומרלכן    '.ך כחדשיםיו בעיניום יהבכל י'  תוספות של קדושה.  בֹּ י תָּ כִּ

ם  כֶּ ֵתן לָּ י נֹּ ר ֲאנִּ ץ ֲאשֶּ ָארֶּ ל הָּ לא רק לאבותיכם נותן ה' את הארץ,   .)ויקרא כג, י('  אֶּ

כל דור  באלא    ,יורשים מאבותינולא רק  , ולכל אחד מישראל. אנחנו  כם לאלא גם  

זמן הקב"ה  ה  כל,  'ֵתןנֹּ 'לא  , א'נתן'לא    .את ארץ ישראלה'  כל אחד ואחד נותן  לו

 .נותן לנו את ארץ ישראל

 יסורים בטלים בציבור א

שני  יש  קב"ה מצווה את ישראל לנקום את נקמת ישראל במדין. במלחמה הזו  ה

הם  מפני ש  שבזזו הלוחמים  הכליםכל  צריך להכשיר את  ראשית,  דברים מעניינים.  

ול ך לטבצרי  - זו  ה ה כשרהה   אחריאבל גם    ,אותם  וטהם יפלבלעו איסורים וצריך ש 

מטבילים את הכלים   .להוציא אותם מבעלות נכרים לבעלות ישראלכדי  אותם,  

 חשמלייםכלים  היום  לקדושת בעלות של ישראל. יש  ומעבירים     מטומאת הגויים

איך לפטור  שונות    עצותיש  לקל.  תקעלולים לה  םהושקשה להטביל אותם    שונים

גת שם בבעלולהשאיר אותאו  ,  אותם מהחיוב להוי,  ל  ת בויס  מספרגדיר מאו 

המצווה. יש    החסרפתרונות, עדיין  אלו  בלי לטבול. אבל  בהם  מותר להשתמש  ש

להיות שייך  את הכלי של הגוי  מדאורייתא, להכניס  מצווה    ושזבראשונים  דעה  

 לקדושת עם ישראל. 

אחר  ,הרמב"ןשואל   כאן  מוזכרים  כלים  וטבילת  כלים  הכשרת  דיני  כל  י  מדוע 

לקחו כלים שם  וגם    ,סיחון ועוגדולות בגהת  ומלחמבר ה היו כהרי  ן,  מדי  מלחמת

היתה  מלחמת סיחון ועוג  ש  ,הרמב"ןמתרץ  למה שם זה לא נזכר?    ,בשבירבים  

במלחמת מצווה    .מלחמת מצווה, לכבוש את חלקי ארץ ישראל שבעבר הירדן

י  דברלפי  יוצא    .'אפילו קדלי דחזירי'הדין הוא שמותר לאכול אפילו איסורים,  

בשעת  הרמב"ן   רק  מותר  שלא  אסורים,  המלחמה  דברים  מה לאכול  כל  אלא 

לא נראה כך, הוא    רמב"םלא צריך הכשר. ב  , כמו כלים,שנלקח בשעת המלחמה

לא נראה שיש  אבל  מותר לו לאכול איסורים,    -  אוכל אחר  חיילשאם אין לפוסק  
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מיוחד    הוא מצבהמלחמה  לפי הרמב"ן המצב הזה של    םלוא  ,כאן הכשר מוחלט

 . ריםאת האיסו לבטמש

לבמסביר    זצ"ל  הרב מצווה  פירוש  שבמלחמת  פסח,  של  דחזירי  הגדה  קדלי 

לאכול אוסרת  התורה    .במלחמת מצווה מתעלים למדרגה חדשהשמפני  מותרים  

פ זה  כי  אסורות  בומאכלות  כשנמצאאדםגע  אבל  של  במצב    ים.  בשעה  גבוה, 

 .  הדבר הזה פגום אותו, הוא מעלי לאהאוכל האסור  – אמונה מיוחדת במינה

הם הרי    הלוחמים היו טמאיםכל  אחרי מלחמת סיחון,    .אומר יותר מזה  הרמב"ן

צוו את  למה לא מטמאה גם בגויים. חרב ה על ידי עי גלכל הדעות נ .הרגו אנשים

שייש הלוחמים  למחנהכל  מחוץ  כי    הרמב"ןמסביר    .ארו  מותר,  היה  זה  שגם 

בוודאי י לא כולם יצאו למלחמה,  כ  ,מובןכל כך  זה לא    .'ותרה בציבורטומאה ה'

ף על פי כן, עם ישראל א  .לא כולם היו חייליםגם בין הגברים  ו  ,נשארו הנשים

 וטומאה הותרה בציבור.ציבור יוצא למלחמה, ה יצא למלחמה.

ההסבר של טומאה הותרה בציבור הוא עמוק מאוד. בדרך כלל אנחנו מסבירים  

לכולם טמאם  ש ביתאים  עבודת  אי אפשר פשוט  המקדש,    א מבטלים את    כי 

כאן אנחנו רואים שהכלל הזה  .  לעצור את העבודה, ואין כהן טהור שיקיים אותה

פרטים נטמאים, כלל הרק    .לא נטמאפשוט  ציבור  לא שייך רק לעבודת המקדש. ה

דים  היחיהוא לא שייך למוות.  טומאה. כלל ישראל לעולם חי,  הישראל הוא מעל  

לא שייך למושג של טומאת   חי לעולםשל ישראל  כל,  נטמאים  חיים לעולםלא  ש

  .מת

  במלחמה ציבוריתגם  גם במאכלות אסורות,    ,יש לו עוצמות  ,ציבור הוא לא פגיע

  לעתיד לבואששכתוב וכך אנחנו רואים לא נפגע. הציבור  שהיא מלחמת מצווה.

ולוויתן הבר  שור  אסור  . יאכלו  זה  העבא  ,כיום  במדרגות  איסורים  הליונות  ל 

 קים ומתבטלים. מסתל

 חצי הכוס 

שת השבועות  ו שלשל    תנהג בימיםמהרב צבי יהודה  היה  תלמיד שאל אותי איך  

חורבן בית המקדש. אנחנו הכאב על  ל של  את הגודאצל הרב  ראינו    .תשעה באבו
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ראו שלא    ,הגלותשל  באותו מצב  לא  אנחנו    .מציאות חדשהדור שלנו בנמצאים ב

ידענו במשך כל הדורות שניגאל, אבל לא ראינו   ,קצה המנהרה. כמובןור באת הא

עליה  איזו  דור של הבית יוסף היתה  ב  .ל גבי דורותעניצוץ של שינוי במשך דורות  

ישראל הבריחה    ,לארץ  ספרדבעקבות  מתוך  צפתאז    .גירוש  חשבו כבר    רבני 

ו  ,חוץ מזה  שאפשר להקים סנהדרין, כן  זזשראו  לא    ,י כןאחרגם  לפני    . משהו 

והוא הולך ומתגבר החל,  השינוי  לחלוטין.    יום נמצאים במצב חדשהוהנה, אנחנו  

כבר חלק גדול מעם ישראל    ,מדינה חופשית בארץ ישראלבכל הזמן. אנחנו כבר  

הולך  והתהליך הזה כל הזמן    ,נמצא בארץ ישראל, מרכז התורה חזר לארץ ישראל 

  ,הגלותא אותו הצער שהיה בעומק  בר לכיום הוא  ממילא, הצער שלנו ה  .נמשךו

 כבר רואים איך הגאולה מתקדמת. אנחנו 

כל  זאת באנחנו עושים   .חסרעוד  לראות כמה  להמשיך ואנחנו צריכים    ,מצד שני

אנחנו רוצים    עוד ועוד דברים שחסרים לנו.  בתפילה. אנחנו מבקשיםויום,  יום  

רצון של ה', רוצים  ן את הרוצים להבי  ,ה שאנחנו לומדיםאת מ  להבין טוב יותר

מבקשים ומתחננים לריבונו של עולם לתשובה,  אחר כך אנחנו    שתהיה לנו דעת.

בסוף  ומבקשים ומבקשים,  .לבריאות, לפרנסה, לקיבוץ גלויותלגאולה,  ,לסליחה

ר שחס  הרי אמרת  -  איך זה יכול להיות  מודים.  פתאום  '.מודים' מגיעים לברכת  

אתה   .לך ירושלים, הר הבית, המשיח  הרשת, חסכל כך הרבה בקשות ביקו  לך,

פתאום אתה מתאר   ?תודהלפתע ואומר  מגיע  איך אתה  חוסר נורא ואיום,  נמצא ב

 איך זה הולך ביחד?   .יוצא מן הכללל  וואיך הכ  ,תנוימיטיב אהקב"ה  כל הזמן  איך  

אפשר לראות את ו  ןרואפשר לראות את החיס   .שהחיים מורכבים  ,צריך לדעת

ומצד ,  רבההחסר לנו  שקב"ה  מצד אחד אנחנו אומרים ל  .תרלא סו  זה.  המעלות

 הלב צריך להיות רחב מאוד  . רבההקב"ה נותן לנו השני אנחנו מודים על כך ש

להכיל את שתי ההרגשות האלה, ולעבור ממצב של בקשות מעומק הלב,    שיוכל

 . זו המציאותלמצב של תודות מעומק הלב. כי 

  אנחנו רואים בעינינועם זאת  ושלמה,  ן לא  שעדיי  גאולההשל  רואים את החיסרון  

, 'ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים'כשאנחנו אומרים    את ההתקדמות. ולכן

כוונות שתי  מתכוונים  הגאולה   ,הראשונה  :אנחנו  את  לראות  רוצים  אנחנו 
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עם  ו  ,ימלא את הארץכבוד ה'  ועולם ישוב  מה, אנחנו רוצים שריבונו של  יהשל

היות מאלו  מצפים שנזכה לו ', בהווה,מחזיר שכינתו לציון'הם  אומרי  אנחנו  זאת

  ת את טוב ה' שגואל אותנו כל הזמן. שנזכה לראו  .קיימתמתאת הגאולה  שרואים  

 בהווה. אלו תחושות מורכבות, זו המציאות.   , אנחנו אומרים 'גואל ישראל'

 ה וההנהגהשאלת הבחיר

 ,אומר  'נפש החיים'י מבטים.  יש שנ  ביסוד ההסתכלות האמוניתומה.  נעלה עוד ק 

התורה היא המקור של העולם, כיוון ששמאז שהקב"ה נתן לנו תורה בהר סיני,  

  -  אם עם ישראל ישמור את התורה  .כל הקיום של העולם תלוי עכשיו בישראל

 .עולםפחות קיום לחס ושלום  יהיה    – לם קיים. אם עם ישראל פחות ישמרו  העו

אחרי  בחסד,  הקב"ה הנהיג את העולם  תורה  ד מתן  ועמתחילת בריאת העולם  

, ואם אדם  ל תלוי באדם. הבחירה של האדם קובעתוהכ  ,שהוא נתן את התורה

צרות, סבל, ייסורים,    :מיעוט בקיום של העולםהוא גורם    מתנהג שלא כפי שצריך 

תמיד את   שרואה   להשקפת עולםלהוביל    ההסתכלות הזו יכולה   .חושך, קשיים

רואים    קיימות.  צרות רוחניות וגשמיותכמה  סובל,  שה ו עולם קהחוסר. כמה ה

שבעולם והחושך  הקושי  שומתוך    ,את  מבינים  בעולםכך  תפקיד  לנו  ,  הזה  יש 

אנחנו נמצאים בעולם חשוך, מלא דינים   בו.   ולהיטיב  החסר  להאיר את העולם

נמוו מאוד  מאוד  עולם  ומצומצם,  וי  חומר  , מגושםוך  ייסורים,  את  נבוא  נאיר 

ו  -  חושךתוך המאירים את האור בשהאור. כ חושך ככל שהיש הארה מיוחדת. 

איר בשיא החושך,  צליח להכשאתה מ  .ך, אז ההארה עוד יותר מיוחדתוחשיותר  

 כות שבחשכות.אל תוך החשקי ו זו התפשטות של האור האל

.  ה איומה ונוראהות של העולם הזהשקפת עולם כזו שאומרת שהמציאוצרה  נכך  

אנחנו רוצים להיות יותר  ו  ,אנחנו לא מושלמיםאבל  הבחירה,    ה' נתן בידינו את

כל מתרגל להיות  אדם  עים מהחיסרון שלנו.  בטובים. כל הייסורים שיש בעולם נו

ביקורתי מקיימים את.  הזמן  לא  ו  תורהה  אנחנו  סובליםלכן  בשלמות,   . אנחנו 

הוא נמצא בתוך   ,אדם הוא לא מושלםה.  קורתית מאודביוהסתכלות פסימית  

ילא ממ  ,, והוא לא יכול להתנהג בשלמותגדוליםקשיים  עם  יצר הרע,  עם  וף,  ג

הייסורים  באות וכל  הצרות  ו  גם  .כל  זוכים  אנחנו  ישראלכאשר  לארץ  ,  באים 
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ואומר   הזה ממשיך  רוחניים,  המבט  קלקולים  ו,  יש מחלותיש  כל  יש אסונות, 

האיר זכות וללהצליח  , לעצום  ויש לנו תפקיד  ,ושךיא החושך שבחהתקופה הזו ה

 זו דרך אחת של הסתכלות.  את אור התורה. חושך שבחושך הזהתוך הב

אבל הקב"ה לא עזב את  ,  נכון, יש לאדם בחירה  .ת של הסתכלותיש דרך אחרו 

  ת העולם. תה עוד לפני שהוא ברא איהיהתכנית הזו    גדולה.  עולמו, ויש לו תכנית

משיח   של  נברא.התחיל  אורו  שהעולם  לפני  להתקדם   םלעול  עוד  תכנית  יש 

של יצירת  המהלך    .ןיהההתמודדויות למינוהתכנית הזו קודמת לכל    ,ולהתפתח

ה  ימהלך של עלי  , אלאלא מהלך של ירידה   .התקדמותל  נועדהוא מהלך שהעולם  

הוא אוהב    ,כל טובמל הגאולה השלמה. הקב"ה הוא טוב  א  ,אל המגמה העתידית

והא    אנחנו שלו,   הן שלו,  . אותן  אהוא ברולכן  אוהב את הבריות,  ,  ולםאת הע

הבחירה,  זכות  מה שהוא עושה. הוא ברא את עולמו, ונתן לנו את  כל  אוהב את  

כניות  ובחירה לשנות את התהאין לנו    וד מצומצמת.הבחירה שלנו היא מא עדיין  ו

תהיה    ,וחלילהחס    ,אם אנחנו לא נבחר בטובם  ג  .של העולםהגדולות  קיות  והאל

כזה  .גאולה דבר  הגאולה.  אין  את  לבטל  נבחר  גאולה  שאנחנו  בגלל   תהיה  או 

או   בתשובה,  עולם  שנחזור  של  שריבונו  הגאולבגלל  בתשובה.  אותנו  ה  יחזיר 

כריח אותנו לחזור ריבונו של עולם יצטרך לההשאלה היא האם    .לבוא  מוכרחת

. בכל מקרה,  בעצמנו  חזור, ונה שותפים יותר במהלך הזההיבתשובה, או שאנחנו נ

 עולה למעלה. הדרך 

קית היא הדומיננטית,  וברגע שאתה אומר שההנהגה האל  .הסתכלות אחרת זו  

המהלכים   את  לעכב  קצת  אולי  יכולים  תמיד אבל  האלוקיים,  ואנחנו  אנחנו 

יש לך    אםבהסתכלות כזו,    .קייםו המהלכים הם אל  יכלליודעים וזוכרים שבאופן  

ואם אתה    ,חלילה וחס  ,יש לך ביקורת על הקב"הבעצם    –   לםביקורת על העו

  ו אסבל  בו יותר מדי  ויש    , שהעולם לא מתקדם כפי שצריךאו  אומר שיש קשיים,  

בעצם  , זה  העיקריכדבר  רע שבעולם  אתה רואה את הקל וחומר אם  ייסורים, ו 

כלפי שמיא.  היא    שלך ביקורת  ה  .הקב"ה לא מנהל טוב את העולםלדעתך  אומר ש

ריבונו של    .קבלהמבט על פי ה ק של ההעומ  ו זה.  ההסתכלות הפנימיתו היא  כז

גם אם יש וכל מה שהוא עושה זה טוב.    -טוב  עולם מנהל את עולמו, ואם הוא  
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אין דבר רע בעולם, לא יכול להיות  בעומק אנחנו אומרים ש  .צרות, זה לטובה

הטוב  ,  שלנו  ל תלוי בבחירהוהכ  לאובעצם  שהקב"ה יעשה דבר שהוא לא טוב.  

אם אתה מוכרחים והם בידיו של ריבונו של עולם.  השלם והמהלך הכללי הם  

רק את  רואה  ולא    בעולם ושהוא עיקרי,  מסתכל כך, אתה יודע לראות את החיובי 

 . השלילה שיש בעולם

 כלל ופרט 

מרכזית היא הגישה הראשונה  נפוצה והגישה היותר  אין ספק ש אלו  שתי גישות.  

אנחנו פוגשים את    .השניה  ישה היותר עמוקה ועליונה זו הגישההג  . אבלשאמרנו

בסיפור   הזה  וחבעהדבר  עקיבא  ר'  הביתל  חורבן  את  שרואים  עקיבא    . ריו  ר' 

וחכמים בוכים לעומתם  הוא  ו  ?'.למה אתה צוחק'והם שואלים אותו    .משחק, 

יודע ש  ,את זה למה הוא שואל אותם    ?'.למה אתם בוכים'שואל   הם  הרי הוא 

הוא   . רואה עמוקיא שר' עקיבא  התשובה ה  !כעת את בית המקדש חרבם  ואיר

הוא רואה שכל דברי הנביאים התגשמו לרעה,   '.כאן ועכשיו'לא רואה את הבכלל  

  –   ומה הם עונים לווקל וחומר שהם עתידים להתגשם לטובה, אז הוא צוחק.  

רואה את  וא  השלמרות    '.חי בסרט'אתה  הם לא אומרים לו    !'.עקיבא ניחמתנו'

קשה  הם יודעים שהוא צודק.  ואים את אותו הדבר,  והם ררומי כל כך מצליחה,  

  .כי הוא עמוק, רואה למרחקים, רואה את האור  ,במבט של ר' עקיבא  הסתכלל

כ יראה  לא  הרוב  כלל  ל  ךבדרך  שמתאים  מבט  זה  המצב.  סגולהאת  ר'  יחידי   .

אם    .לא קשהה כבר  שההוו   עדבעוצמות כאלה גדולות, עקיבא רואה את העתיד  

מה שמוביל  להיות שותפים ב  זו  איזו זכות כמה גדול העתיד, ו  עדהיינו יודעים  

 אז אין קשיים.  –  זה ההווה ו  –  עתיד הזהה לא

מי שרואה  דווקא  אדרבה,    בכלל.  החיסרון  ר' עקיבא לא הרגיש אתלא נכון לומר ש

שלמות  אים בלא נמצ  שאנחנועל כך  יותר כואב לו    העתיד,הגודל העצום של  את  

 ל כל דבר. קל שהשאלה היא מה המש הזו. 

בהסתכלות. מדרגות  הכבד  ,העמוקה  אמוניתההסתכלות  ב   יש  הוא    המשקל 

  . על הבחירהבעיקר  השניה מסתכלת  ההסתכלות  ו  ,הבחירהלא    ,קיתוההנהגה האל

ראשונים  בזה שמסתכלים על הכלל או על הפרטים. הרמב"ם וגם  ההבדל מתבטא  
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לפי מה שאמרנו   .רהכלל אין בחירה, רק ליחידים יש בחישל מסבירים    נוספים

 קית.  ו הנהגה אל לו  ירה, ישלכלל אין בחעכשיו, 

ים בעיקר, ורואה את התפקיד של הכלל בתור מסתכל על היחידהמבט הראשון  

כי רק  כל יחיד ויחיד יש תפקיד, מתפללים בציבור  ממילא, ל  משרת של היחידים.

שזה   אחד  לכך  גורם  מה  הכוונה,  ביותר  לל  מתפשכל  בשביל  הוא    , פרטהכלל 

עוצמה. הפירוש  שיש לה    הכלל יוצר מציאות חדשה של תפילה במקום להבין ש 

הפרטים מתבטלים ונהיים  אלא  פרטים עושים שותפות יחד,  של הכלל הוא לא שה

 , דומיננטיתכמבט הכללי רואה את ההנהגה האלקית  וכפי שאמרנו, הכלל אחד.  ל

רואה את   יותרהפרטי והמצומצם מי שמסתכל במבט  .כמצומצמתהבחירה את ו

כל המצבים  את    .ל תלוי בבחירה של האדםוהככאילו    טית,ננדומי  יותרכהבחירה  

כל הרע שיש נוצר מכך  , והוא רואה כתוצאה של הבחירה  שהעולם נמצא בהם

 טוב.  בלא בחר  שהאדם

 העמיק בו.  ל ,נן בוהתבו חזור ולשחשוב ליסודית מאוד, וזהו דבר הנה חהבה

להסתכל על מציאות מורכבת, וצריך לדעת איך  ב  םאנחנו נמצאי  דורות שלנוב

ביחד הדברים  לנוגם    .שני  נותן  שה'  במה  מאוד  השמחה    גםו  ,לשמוח  מתוך 

בית    שעדיין אין לנולזכור    .הצורך בשלמותאת  הגדולה הזו להרגיש את החיסרון ו

עדיין   אין  של  מקדש,  ישרמצב    -והעיקר  המלכות,  והסנהדרין  ה  רחס  ,אלכלל 

 נזכה לה במהרה בימינו.   עוד ש  ,הינהשראת השכ
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