
 ז"ל פדרב1ש שמעוןד"רהרב

 רעיונית והתבדלות לאומיתהתלכדות
 * ישראל( כמרינת דו-קיום)לשאלת

 : המדינה של לקיומה הנוגעות החיוניות הבעיות אחת את לבררברצוני
 1 החילוני ולציבור הדתית ליהדות משותפת במולדת כבוד של קיוםהיתכן

 לאומית. אחדות גם מחייב בארצנו, מדינית עצמאות של שקיומהברור,
 איז אם ארוכה, לתקופה העם את לאחד בכוחה אין לבדה, השילטוניתהכפיה
 עוד עמד עטר בן חיים רבי בצידה. רוחנית שותפות והכרת לאומיליכוד
 על רק תתפנן העתידה, ישראל שמלכות העובדה, על שנה כמאתיםלפני
 לאומי, איחודיסוד

 - ישראל" שבטי יחד עם, ראשי בהתאסף סלד בישורון "ויהי הכתובעל
 מתאספים ישראל .כשיהיו מתקיימת, תהיה ישראל "מלכות : י כותבהוא

 וכשישראל ישראל. שבטי יחד שיהייחדו סיבה תדכה שבש . . . יחדראשיהם
 בה תהיה ומלכות ההצלחות, גדר ברום הינם הנה אחדות( )של 1הבגדר
 מה המלביות ונחלקו הלבבות שנחלקו מיום כי ולמד, וצא קיום. שלהוויה
 הוא ברכה ר,מחויק וכלי הפירוד, הוא האובדן ראש כי . . . ? נידםעלתה
 הלבבות". וייחודהשלום

 לאומית אחדות בהעדר הע.ני הבית חורבן את תלו התלמוד חכמי גם~
 עובדה, בקביעת כוונתם 5י J)DD אין העם. שדרות בין אחווה רגשובהעדר
 עצמאית מדינית חברה תיכון לא בעתיד גם כי להזהיר, היתה 11היסטורית
 ובמצוות בתורה ועוסקת גבוהה עברית תרבות בעלת בהיותה אףעברית,

 הלבבות פירוד על יתגבר לא', הלאומית האחריות רגש אם חסדים,ובגמילות
 הקיום מבחינת כי העם, את,, הורו 11 להכרתם בהתאם שנאת-חינם.ועל

.. תשכ"א. ~שיוכה", "תויה דגםר מתוך.
,' 

" ה'. י"ג, דברים, החיים", "אור1
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  פדרבוששמעיו

 והיא הואיל ביהדות, ביותר הגדול הפשע היא שנאת-חינם הריהלאומי,
 חופשי. מדיני כעם בארצו ישראל ועוית של כיסודות עצם תחתחותלת
 מפני ו חרב מה מפני ראשון "מקדש : ; במאתים הביעו הטת ההנחהאת
 אבל . . . דמים ושפיטת עריות וגילוי זרה עבודה : בו שהיו דבריםשלושה
 ז חרב מה מפני חסדים, .גמילות ובמצוות בתורה עוסקיו שהיו שני,מקדש

 של'וש כנגד שנאת-חינם ששקולה ללמדך, שנאת-חינם. בו שהיתהמפני

 דמים". ושפיכות עריות גילוי זרות עבודה :עבירות
 האומה, לאחדות כיום ליגיע אפשר האם איצא, הן, המתעוררותהשאלות

 החריפה הרעיונית ההתבדלות חרף ולהגנתה, המדינה לקיוםההנרחית
 בין מלחמת-התרבות היא בלתי-נמנעת האם ? בציון ועושב בעםהשרדת
 ממגה, נרתעים המדינה שראשי מלחמה פורקי-עולה, ובין המסורתנאמני

 ורגש אהבת-ישראל יתגברו האם ? המדינה לקיום סכנה בה בראותםבצ;,
 והמפו- המפוצלים חלקי-העם כל את שוב ללכד כוח ויעצרו האומה,אחדות

ל'גי"
 ? ובדעותיהם באמונותיהם בהשקפותיהם,

 ישב הלאומי, האיחוד על הרעיוני השרוד השפעת של ,1 מדוכה עלאמנם
 לידי בא הוא הביולוגית. תורת-החברה מייסד ,, ספנסר הרברט החוקרכב",

 בכל ומתפתחת ההולכת הרוחנית ,הדיפרנציאציה( שההתבדלותמסקנה,
 על יתר שלו. הלאומית האחדות רגש להתגבשות כלל מפריעה אינהציבור,
 נעשה שהיחיד וככל בני-האדם בין הרוחנית ההתבדלות שמתפשטת ככלכן,

 יותר מרזחן הוא מידה באותה משלה השקפות ונעל יותר עצמאיתאישיות
 הציבור. אישי כל באחדות הצורךאת

 חזיון לידי המביא החברתית ההתפתחות תהליך את לפנינו מגוללספנסר
 עוסק אחד כשכל שורם, חבריו שכל הוא, הציבור של הראשוני המצבזה.

 העבודות כל את בעצמו עושה יחיד וכל בהם, עוסק שחברו הדבריםבאותם

 כל חלוקת-העבודוג לידי מביאתו האדם התקדמות אולם לקיומו.הד,כרהיות
 אחד האוכל, להכנת מיחיד אחד : הקיבוץ מצרכי אחד חלק רק מבצעפרט

 שונים, משלחי-יד על-ידי וכדומה. הנעלים לעשיית אחד הבגדים,לתפורת
 מכד, כתוצאה האישית. יכולתו להבלטת יחידית, להוויה יתר האדםמתרגל

 רעיונות לביטוי לשאוף ומתחיל רוחנית, התעצמות גם ומתעצם הולךהוא"
 באותו אך בשבטו. השולטות הדעות עם אחד בקנה עולים אינם אם גםמשלו,

 מוכשר הוא אין חלוקת-העבודות לרגל כי הכרה, לידי האדם באזמןן'עצמו,

 ט'. ,יומא2
 תורת-החברה". ו',נקרונות תורת-החברה" לחקר "מבוא 'בספריו:3
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 רעיונית והתבדלות לאומיתהתלכדות

 לאנשי-מקצוע זקוק והוא הואיל הציבור, מן פרוש של פרט היי לחיותעוד
 שיתוף-הפעולה את להעריך מתחיל היחיד הייו. צרכי את לספק כדישונים,
 ומכה ונובטת הולכת כלומר, ; והכלל הפרט לקיום כהכרחי כולו הציבורשל

 איפוא, מתלווה, הרוחנית לדיפרנציאציה אחדות-העש. של התפיסהשורשים
 ומתפתח מתבדל שהיחיד ככל : לאמור הלאומית. )האינטגרציה(ההתלכדות
 הלאומית. האחדות רגש גם בו מתגבר עצמה, ברשות העומדתלאישיות
 התופעות שתי של בערכן הכירו התלמוד חכמי כבר כי לציין, הראוימן
 ההתבדלות פלא את שהטעימו מהם האנושית. החברה בהתגבשותהילו

 את נס על שהרימו ומהם היחיד, של הרוחנית ההתעצמות עקבהרוחנית
 נאמר: בברייתאי חלוקת-העבורה, לרגל הציבור שבאיחור  הרבההתועלה
 זה דומה רצתם שאיו הרוים, חכם 'ברוך חומר: ישראל., אוכלוסי"הרואה
 חכם 'ברוך : אמר הבית, בהר מצלה  צל-גב אילוסא ראה  wn~r בןלוה'.

 יגע יגיעות 'כמה אומר: היה הוא לשמשני. אלו כל שברא וברוךהרזים,
 ובירר וזרה ודש ועימר וקצר וזרע חרש : לאכול פת שמצא עד הראשוןאדם
 כל' ומוצא משכים ואני ; אכל ואחר-כך ואפה ולש והרקידוטחן

 מתוקניו אלי
 וליבן גזז : ללבוש בגד שמצא עד הראשון אדם יגע יגיעות וכמהלפני.
 אלו כל ומוצא משכים ואני ; ללבוש בגד מצא ואחר-כך וארג וטווהוניפץ

 לפני"'.מתוקנים
 בני-אדם, של המחשבתית הדיפרנציאציה לרזי השתאו הברייתאחכמי
 את וותר הרגיש ב11-1מא אד הרוים. לחכם להודות ראוי זה שעלוסברו

 קיבוציות אינטגרציה לידי כאמור, המביאה, שבחלוקת-העבודה,התועלת
 שתורהה,אומנתה. מעולה. רוחנית שכבה יצירתהמאפשרת
 להיפך אלא לאומי, פילוג מחייב אינו הרעיוני שהפירוד יוצא, האמורמכל
 הכורה להכרת היסודות את הניחה המחשבה, בספירות ההתבדלותדווקא

 האומה.באחדות
 עליונה אחדות של התפיסה נתעלתה קוק, הראי"ה מרן של במשנתוגם

 נ"ח. ברכונך4
 סתם כתוב ובירושלמי בתוספתא כי מאותרת, הוספה היא "ישראל"התיבה5

 אוכלסי ראה אם "היכוק נאמר: פנחס. פרשת ובמדרש-רבה, אוכיוסיז"."הרואה
 נבון, חח דרגים". רכם העוית, מלך אלוקינו ה', אתה ברוך אומר:בני-אדפ

 בדומה שם. חיות ר"ץ העיר וכן אדב. כי עי מוסב הברייתא של הנימוקכי
 אחת נפש המקיים "וכי במאמר: "ישראי". ותיבה את במצוהר הוסיפויזה

 במקורות שא.נ1 מה י"ז(, )סנהדרין, מלא" a~1P קייב כאייו . . .מישראי
 206. עמוד התימוד", "בנתיבות בספרי וראהקדומים.
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 פדרב,קשמעת

 השקפת-עולם של בלתי-נפרד לחלק הרעיונית, ההתפרדות מתזךומקיפה
 להגיע זוכה אדם אם רוחנית. ושלמות עולם-הסד זרועות המחבקת,מזוכלת,
 בין המתהלכים הרעיונות אין ניסורם כי ייווכח, האמיתית ההגותלמרומי
 סירוסם על-ידי רק נולדים הדעות והבדלי הפירוד זה. את זה סותריםבני-4דם
 הנבריוח, הנמסדוח, הקליפות על-ידי היינו אלוץ רעיונות שלוסילופם
 ניצוץ גנוז אנושית השקפה בכל כי והטהור. המקורי הגרעין עלשנת~פו
 לטוב בלא-יודעים הנמשך האדם, לב על מתקבל היה לא בלעדיו אשרקדוש,
זליפה.
 כוחות כלומר, ; הטומאה תהומות לתוך נופל הזה הבריא שהגרעין ישאילם
 מסואבות. מטרות לשם החיובי הרעיון את לעצמם מסגלים והרשעההזדון
 כדי אנושיים, נימוקים מתוך בראשיתו נולד למשל, המדיני, הקיבוץרעיון
 מאמצי ותיאום הדדית 12רה מתור בני-אדם, בין ואחווה שלום חיילאמ,".ירר
 השימוש עקב לפעמים, אך חבריה. כל לטובת החברה להתקדמותהיח-דים
 ופאשיזם תוקפנית לאומנות של המפלצת נולדת זה, מוסרי ברעיוןלרעה
 . הכגושיות. קודשי כל את רגוחללמדכא,

 להשוות במטרה בקדושה, נולדה סוציאלי לצדק השאיפה גם : דוגמאועוד
 בני שמקצת חומריים, יתרונות בעזרת באדם אדם שלטון ולבטל'בני-אדם

 לרודנות הופכת הזאת הנאצלה שהשאיפה יש אך להם. לרכוש השכילואדם
ין, מוסרי. מצפון וכל אישית חירות כל המחניקה אכזרית,ולעליצות  את בני להעלות קוק, הרב לדעת היא, אנשי-הרוח שלעבודת-הקודש
nlslstlnגביטהם הטהור, למקורם כשלעצמם, הקדושים האלוץ התועים 

 מן והאמונות הדעות של הטוב ההוך את לנקות לאמור, המקובלים.של
 ושנאת-אחים, הלבבות פירוד בהן. שנדבקו המזוהמות החיצוניותהשכבות
 הדיבוקים בגלל והסתאבו משורשם התרחקו הרעיונות כאשר רקמתהווים
 מזככים אם אולם לה. נוגדים ואף המקורית, ממהותם שאינםהחיצוניים
 להם יש שאיפה וכל רעיון כל - למקורן שוב אותן ומקשרים אלומחשבות
 השואף האנושי, המוסר במערכת רב-ערך לגורם מצטרפים והםמקים,

 ושלמות.לאחדות
 מוצא בוו גם אך האמונה, בתורת הכפירה מאשר יותר נפסד רעיון .לנומה
 הנטיה הרצויה. למטרה 11 בנטיה משתמשים אם החיובי, הצד את , קוקהרת

 מחשבה, כל של והתבונה, ההגיון בכוח מחודשת, ולבדיקה במקובל,לכפירה
.ן, וממשפטים טפלות מאמונות האדם את שומרת שהיא היות חיובי, יסוד בהיש
 ע'. ן,"אגרות-ראי-ה",6
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 רעיונית והתבדלות לאומיתהתלכדות

 את אף לשלב איפוא, יתכן, הצרופה. האמונה זוהר את רבוערפליםקדומים,
 והאחידה. העילאית השקפת-העולם ליצירת הוה המהשבתיהכוח

 הרוה, בעולם האחדות על קוק הרב שיטת הסברת ישם האחוי אתהקדמהי
 אמונות בענייני מאירה היותר "ההשקפה . ז אלה בדברים מגדירהשהוא
 נמצאות שבו הצר, מהחוג לצאת היא הנשגבים, העניינים בכל כמוודעות,
 מרום עד ולבוא אלו, את אלו ומבטלות 11 את זו הצורמת מחולקותשיטות
 אחד": למקום עולות שכולן איך בשורשז, הדעות כל נשקפות שמשםהפסגה,

 שיתראו הוא השלום של והריבוי : " אחר במקום כותב הוא לזהבהתאם
 ,פי אחר כל מקום, להם יש' כולם איך ויתבררו השיטות, וכל הצדדיםכל

 מצדדים תיבנה העולם, אור של האמת ועניינו... מקומוערכו,
~ute לו ולמצא להרחיבו אם כי ושלטות, כשרון כל לאבד ואיו שונות,ומשיטות 

."al~D
 "עבודת : , לאמור אנשי-הרוח, של הגדולה המשימה את רואה הואבזה
 זאת - המפרידות התהמות בין הגשרים ועשיית הדרך סלילת שלהקודש
 דאורייתא". בנשמתא העוסקים כל על חביבה שתהא חפץ שהייתי העבודההיא

 תהומות בין גשרים הגושרים מן ל'היות מגמתם הבאים, העיוניםואמנם,
 ועומדים מצווים אנו המקורית, היהדות תורת מבחינת כי ולהוכיח,מפרידות,

 שלומה למען דישראליה, האומה חלק' בין והמלכד המאחד את ולמצואלחפש
 השלום כי להודיע, גיסא,',עלינו מאידך אך המשותפת. אדם שלועתידה
 להלן הנאמר כל בלבד. הדתית היהדות מצד רק יתגלה אם קטוע, יהיההזה

 בתנאי מחייב תוקף לו יש ואהבת-ישראל, אחדות-האלמה מצוותבשבח
 על נגף אבני יניח ולא הנאמנה, היהדות את יכבד החילוני המחנהשגם
 התפתחותה.דרכי

 דעותיהם כפיית של נסיון כל עצמם על לאסור החילוניים על שומהראשית,
 במסולת, ודבק מאמין יהודי כל' שלומי-אמוני-ישיאל. עלובדכי-חיידקם

 או כלכל' לחץ כל ללא דתי, חינוך לצאציו לבחור חופשי להיותצריך

 באמצ- להשתמש אסור בייחוד ממשלתיים. או ציבוריים גופים מצדחברתי
 בחבורה רצונו נגד לחיות דתי יהודי להכריח כדי ומשקיים, אירגונייםעים

 אמונתו. על להעבירו כך ועל-ידיחילונית,
 דואגת שהיא כפי הדתיים, הצרכים לכל לדאוג הממשלה על כן, עליתר

 הקטורת. פ'"עולת-ראי"ה",
 רס"ו."אגרות-ראי"ה",
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 ותומ- המכלכלים המדינות שלסגנות האורחים. שאר של הרוחנייםלצרכיהם
 להעניק חייבים אחרים, ובנושאים הנוער באירגוני בספרונן בחינוך,כים
 אפליה, מכל להשמר - באחת הציבור. של חרתי לחלק גם וכויותאותן]
 המסורת. נאמני כלפי מוסתרת, אוגלויה
 היהדות כלפי והוקרה סובלנות יגלה החילוני שדגוחנה ציפיה, מתוךרק
 לנכוז ראיתי החיים, תחומי בכל דגמור בשיווי-זכויותיה יפגע ולאהדתית
 כלפי אף ואחווה אהבה המחייבת התורנית, היהדות תפסת אתלבר4

 או בלישרין זכריה, אונס בדרני שימוש של במקרה אולםהחילוניים.
 עליו והכרתו, דעתו על ה' דבר על החרד את להעניר במטרהבעעיפיז,
 כדי ובעוז-רוח, באומץ-לב שערה מלחמה ולהשיב נפשו על כמובן,לעמיד,
 תחבר גבר "עם בבחינת יקר, מכל לו היקרים הקדושים, קנייניו עללהגן
 תתפל". ,עקשועם

 עמדת את להלז נברר אנו רצחנות. בשני להמצא צרובים הגשריםבונו
 וכל נועם דרכי "דרכיה אשר הנצחית, תורת-ישראל דעת את האחד,הצד

 שלום".נתיבותיה
 אם מאליה. מובנת להיות צריכה שהיא אף על הנחוץ עוד להקדים,צוי
 אימרת זאת איז לחוטאים, גם ובאחווה בשלום להתיחס תצוונו התורהיהדות
 בהתנכרותו מתמיד האומה של גדול שדלק העונדה, עם משלימהש4

 הנאמנה היהדות על להיפך, ישראל. תורת של הנצח לסגולותובהתכחשותו
 בדרכי- התועים על' להשפיע ודגווסריים, הרודניים nlfilnD בגללהתאמץ
 למקורות דרחוקים את ולקרב לעם-סגולה כולה האומה את לאחדחיים,

 שבתורה, המאור ואולי אובדי-דרך. הם באי-עולם כל שבלעדיההאמונה,
 לחשוף נועדים הבאים והדברים - ונתעה לטועה אף וחסד אהבההמאציל
- הזה רנואור את יכולתנובמידת  בנים להשיב תרומת-מה יתרום עצמו הוא 
 המפוארת. מורשתנו של המפכות ולבארותלגבולם

אחדות-האומה
- 

 כתורת-מריאל גדול כלל

 לאומית חטיבה בתור ישראל עם על לשמור החיוב כלומר האומה,אחדות
 החלטי, הוא רוצם של זה ייחודו היהדות. בתורת מוצק יסוד היאאחידה,
 הפרט. של ובמעלליו במעשיו תלוי ובעתי והמקום, הזמן נסיבות מכללממלה
 שבפחו- הפחות ואף כלל-'שראל, של נפרד בלתי חלק וצא מישראלכל'אדם
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 כל את המקיפה ולאומית, רוחנית "תזת הוא ישיאל ה'. לעם בן הואחים
 הקיבוצית מהותו את לבטל בכוחם אין היחידים וחטאי העם,שדרות
 הפרטים. בכל שאין מה ואף בפרט, שאין מה בכלל איטוא, יש,הנצחית.
 המשימות מכלל יחיד שום להוציא אין הנאת, התורנית ההשקטה מןכתוצאה
 עמו. בגאולת חלק לו יש בן-ישראל וכל האומה, שלוהשאיפות
 רוש פורה שורש שנאת-דינם במפיצי ראו התורה חכמי כי כבר,הזכרנו
 עבודה-זרה מחטא גם גדול שעוונם והורו הארץ, לחורבן שגרםולענוק

 ובמצוות", בתורה "העוסקים עם נמנים הפירוד בעל' אם אףושפיכות-דמים,
 מתמיד מאבק אחר לעקוב אפשר שני. בית הורבז בזמז חז"ל שתיארוםכפי
 ההתבד- שיטת בעלי לבין התורה חכמי בין ודור, רוך בכל במעט  רקטותזה,
  וההתפלגות.לות

 "מחלוקת : בכתבו 1 יקוץ הרב מרן הזה בפרץ עמד האחרונהבתקופה
 דגל נושאי פריצים, שרבו הזה בזמן אם הכלל, הדרכת דבר עלהדעות

 ה' שם דגל נושאי שלכשרים האומה, את להפריל ראוי רמה, בידההפקרות
 הכללי השלום כוח שמא או הפושעים, עול פורקי עם יחש שום להם יהיהלא

 נשים שתיים במדרגת בזה הינן יחדיו הכוחות אלה . . . הכל אתמכריע
- !' חרב 'הביאו הדיבור שלמה. אל שבאוזונות,  אלהים מחכמת הוא נסיון 

 ובהתמרמרה :', 'נזורו הטוענת היא להידחות, הראויה אותה ישראל.שבמלכות
 הוא עניינה שכל בעצמן חשה שהיא שבלב הטינה אמיתת את היאמבלטת

 : אומרת האמת, אם. הרחמניה, והאם :'. גזורו - יהיה לא לך גם לי 'גםרק.
 לה 'תני : צווחת הקודש ורוח !' תמיתוהו אל והמת החי, הילד את לה'חנו
 התפרדות ודרוחניוול.של הגשמיות לרעות קץ אין . . אמו'. היא החי, הילדאת

 " לחלקים".האומה
 בהשקפת נעוצה תנאי, ללא הישראלית האומה אחדות של האמורה,התפיסה
 ואין נצחית, היא לעם-סגולה להיות ישראל עם ה' שכרת הברית כיהתורה,

 האומה נצחיות ממצוותיה וסרו ה' ברית את עזבו הם אם אף אותה, מפרה'
 תוכחות כדי תוך הנביאים. גדולי ועל-ידי בתורה הובעו ה', עםובריתה
 בהם, הכרוכים ונכר גלות של החמורים והיעודים העם חטאי עלקשות
 שאין והדתי, הלאומי' בדילדול אף כי להטעים, לנחוץ , התורהמוצאת
 זאת גם "ואף : לעם נצחי קיום המבטיחה הברית תופר לא ממנו,למעלה
 בריתי להפר לכלותם, געלתים ולא מאמתים לא אויביהם, בארץבהיותם

 כ'. סימל "אורות-התחיה", בספרו1
 מ"ר. ב"ו, ויקרא,2
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 הכתוב: כוונת את מבליט אבן-עזרא אברהם ור' אלהיהם". ה' אני כיאתם,
 בריתי". את הפרו הם אם ואף להם, שנשבעתי בריתי את"להפר
 ימושו לא וגאולתו ה' הסדי כי הסובל, עמו את מנחם ' הנביא ישעירוגם
 עזבתיך קטן "ברגע מעוונותיו. ומדוכא מפשעיו המחולל מישראלגם

 ובחסד-עולם ממך, רגע פני הסתרתי קצף בשצף אקבצך. גדוליםוברחמים
 מאתך וחסדי חמוטינה, והגבעות ימושו ההרים כי . . ה'. גואלך אמררהמתיך

 ה"'. מרחמך אמר חטוט, לא שלומי וברית 'מושלא
 אמר "כה : . הלאומי קיומו רציפות את לעם מבטיח החורבן, נביאיכמיהו,

 ויהמו הים רוגע לילה, לאור וכוכבים ירח חוקות 'ומם, לאור שמש נותןה',
 זרע גם ה', נאומ מלעני האלה גהוקים ימושו אם שמו. צבאות ה'גליו,
 שמים ימדו אם ה', אמר כה הימים. כל למני גוי מהיות ישבתוישראל
 כל על ישראל זרע בכל אמאס אני גם למטה, מוסדי-ארץ ויחקרומל"עלה
 לא שהם כשם "כלומר הוה: החזון את מבאר ורש"י ה'". נאום עשו,אש4
 חטאו". אשר בכל ימאסו לא ישראל כך יחקרו, ולאימדו
 מן חכמים. בלשון התלמוד, בעלי למתוח הוסיפי הזה הרעיוז חוט"ת
 "אף : הגדול הכלל את . זבדא בר אבא רבי למד ישראל" "חטא 'הכתוב
 להדס, מישראל החוטאים את דשושיל אבא ורבי הוא". ישראל שחטא פיעל

 על "אף : שם מפרש והמהרש"א שמו. הדס החוחים נין צומח בהיותושא9

 דיניו". לכל הוא דישראל . . . התורה כל על ועבר שחטאפי
 לך, לותר ז לזית ישראל נמשלו "למה : ז לוי בן 'הושע רבי אמר 11ברוח

 ישראל אף הגשמים, בימות ולא החמה בימות לא נושריו עליו איו זיתמה
 הבא". בעולם ולא הזה בעולם לא עולמית, בטילה להםאין,

 שלא ,, קובע מאיר רבי התנאים. בתקופת כבר רווחת היתה הזאתהדעה
 מלהיות חדלו לא שהם אלא ה', עם של כחלק נחשבים החוטאים שגם בלבד11

 אומר אלהיכם", לה' אתם "בנים : , הכתוב על ישראל. לאלה' מעוליםבנית

 מנהג נוהגים שאין ובין בנים מנהג שנוהגים )בין כך ובין כך בין : מאיררבן,
 דמיקרו הוא הימנותא בהו לית כי חימא, וכי . . . בנים קרויים אתםבנים(

 י'. ז'-ח', נ"ך, 'שעיה, ן3
 י.ד-ל"ו. י"א, ירמיה,4
 י'א. ו', 'יהובי,5
 מ"ד. סנהדריז,6
 כ"ג. מנחות,7
 י"1. קידושיו,8
 א'. ל"ד, דברים,9
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 "זרע ,י ואומר שמע תא בנים, מיקרו לא כוכבים לעבודת פלחו כיבנים,
 מעליא בגי דמיקרו, הוא משחיתים בנים תימא וכי משחיתים".' בניםמרעים
 אתם, עמי לא להם יאמר אשי במקום "והיה 1, ואומר שמע תא מיקרו,לא

 - חי". אל בגי להםיאמר
 ישראל בני שגם מאיר, רבי של 11 בדעה כנראה, מתקשה רש"יאמנם
 שם, בפירושו הוסיף ולפיכך לה', מעולים לבנים ייחשבו התורהעוזבי

 בצלאל בן יהודה רבי דעת כן לא אולם תשובה". ידי "על היאשהכוונה
 נקראים במזיד, חוטאים כשהם "שגם מאיר רבי מדברי שמסיק י,,מפראג
 בעבודה לגמרי דבקים אם אף אלא בלבד, זה ולא . . . בנים יתברך הורםאל
 נכר, באלהי דבקים להיות הוא ברוך הקדוש מן במעשיהם ויוצאיםזרה,
 השי"ת אל מצטרפים הם אשר בנים שם שיתבטל לומר ראוי היה זהובדבר
 נקראו זה l~JPQ שגם מאיר( )רבי אמר זה ועל' אביה אל הבו צירוףכמו

 . .בנים".
 הנצחית רעיוןוהברית על הנשגבה להשקפתו מפראג מהר"ל מתרומםוכאן
 )בחירת זה "ודבר בסיימו: ישראל, עם של המהותית הקדושה סגולתועל

 מה החטא יהיה יעשו, אשר חטא בכל לו שינוי אין לה'( בנים בתורישראל
 את בישראל, מקרה :דבר שהוא החטא, וימיר שיחליף ראוי ואין . . .שהוא

 מן הם טהורים כי בישראל, העצמית השלימות מצד בהם שבחרהבחירה
 מאבות החזקים, הצורים מן משתלשלים הם כי לזיק וראיה בעצמם.החטא
 החטא ביטול ואין טוב, שלהם עצם והנה וטהורים. קדושים שהםואמהות
 שהוא שבהם, השליבות בשביל בהם שבחר הבחירה מבטל מקרה,שהוא
 ברור". זה ודבר בישראל, עצמידבר
 בספרות נאמן מקור שהתבאר, כפי להן, שיש הללו. היסודיות ההנחיותמן
 בחור אחדות-האומה בדבר שיטתו לידי מפראג המהר"ל בא הקדומה,ישראל
 רעווסרי מצבו מבחינת תנאי בשום תלו' שאינו התורה, במחשבת גדולעיקר
 '. העם. שלוהדתי

 כי ומאחר בעצמו, אחד הוא - מפראג המהר"ל כותב - יתברר"השם
 ולכן אחד, הוא עצמו אמיתת אשר עצמו, אמיתת מן הוא - ישראל -הבן
 על מעיד יתברך השם כי במדרש, שאמרו ממס מבואר וזה אחד. הואגם

 אחד, הוא והבכור בכורי, בני נקראים שהם כיוון . . . אחד שהםישראל

 ד'. א', הסעירי~1
 א', ב', הושע,11
 ,ן פ"א, "נצת-ישראל",12
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 ולהינזר עצמו, מאמיתת מושפעים שהם לפי גמור, חיבור כאן שישמורה
 מאד". מאד גדולים האלה והדברים . . . כלל פירוד לו שיהיה אי-אטשרהוה

 באהדות האמונה עם קשר לה יש הישראלית האומה שאחדות הוה,היעיון
 הוא ברוך הקדוש להם "אמר : ,, התלמוד חכמי ידי על כבר מובעהשם,

 אחת חטיבה, אתכם אעשה ואני בעולם, אחת חטיבה עשיתוני אתםלישהאל,
 ה' ישראל 'שמע . '1 שנאמר בעולם, אחת חטיבה עשיתוני אתםבעולש.

 'ומי : ,י שנאמר בעולם, אחת חטיבה אתכם אעשה ואני אחד', ה'אלהינו
 'וגמע : אומר "ישראל : ,1 אמרו לוה בדומה בארץ'". אחד גוי 'שראלכעמד

 אחד גוי ישראל כעמך 'מי : אומרת הקודש ורוח אחד', ה' אלהינו ה'ישרגל
באר;'".
 האמונה כי בלבד, מקשר יותר הוא "אחדויות", שתי ביז הזה היחסאכן,

- ! דומה הדבר למה משל ישראל. באחדות מותנית השםבאהדות  "לפלטיו 
 שעל פלטיו מחוברות, שהספינות זמן כל ספינות. גבי על בנויהשהיתה
 אגודה עושים שהאראל בזמן למעלה, מבוסס כסאו כביכול, כך, עומדת.גביהן

י,, י1.אחת"  עבודה-ורה. על העונש מפני סגינה אף הלאומית האחשה כן, עליתר

 עושיי שישראל "בנמן : '1ואמרו
 ביניהפ, עבודה-זרה אפילו אחת, חבורה

 הסגולה ולכן אחדות, לידי מביא שהשלום ומכתן בהם". נוגעת הדין "ידתאיז
 עבודה-זרה עובדים ישראל שאפילו השלום, "גדול בו: גם מצויההזאת
 ששלום כיון בהם, לשלוט יכול איני : כביכול המקום אמר ביניהם,ושלום

ביניהם".
 הפירוד את ידיים בשתי דחו חכמי-התורה כ' למדים, אנו .האמורמכל
 במרכנים התורה גדולי עמדת את נבין לפיכך דתיים. מטעמים העם,בתוך

 הקהילות התבדלות לשיטת שהתנגדו שבמזרח-אירופה, הגדוליםהיהודיים
 את הנוגדת ילידת-חוץ, מגמה בזה שיאו מפני גרמניים אדוקי שלהח"דיות

 אחדות-האומה שמירת על המזהירה התורה, ספרות בכל המקובלתהדעה
ן, הסתפגות.ללש
 ר. ברכות13
 ד.. ו'. ,דבריט,14
 ב"א. '"ו, הימים-א', דברי15
 שניה. וזאת-הברכה, ספרי,16
 tY'O במדבר-רבה,17

. ליח. שופטיפ, תנהומא, ,18
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 יהודה צבי נפתלי רבי האחרון, בדור היהדות של רבה גם הורה 11ברוח
 בעת גם כי האמת, כן לאמור,,:'"לא הפירוד  שיטת לבעלי )הנצי"ב(ברליז
 דעכודה-זרה יצרא היה כן, אהלי דורות והרבה הקדושה, לאלצנובואנו
 השרוד רעיון ועל אחים. בין הפרידו לא זאת ובכל כתנור", ובוערשולט
 האומה, לגוף כחרבות "קשה שהוא אומר, הוא וחומשים חרדים קהילותנין
 וחרב הארץ חרבה שני, בבית וברשותנו הקדושה בארצנו שהיינו בשעהכי

 נאמר ואיך . . . הצדוקים עם הפרושים מחלוקת בסיבת ישראל וגלההנית
 הגדול החרה-נחזיק הנצי"ב ואחרי ז" רעדו מאת איש נפרדים להיותלבנינו
 אטלינגר, יעקב רבי זו, יהדות של האחרון הגאון ההוא, בדור גרמניהשברבני
 ייסוד נגד ועוז תוקף בכל שהתקומם "3ני-ציון", ושו"ת לנר" "ערוךבעל
 ) מתבדלת. חרדיתיהדות

 י4
 העם בגאולת חלק להם יש ישראלכל

 בתור האומה אחדות את מגדירה היהדות תורת כי הקודם, בפרונוכחנו
 ההתלכדות אולם ישראל. של הרוחנית ההוויה של והכרחית יסודיתסגולה

 לגאולה. קודם תנאי והיא האומה, בתחיית גם רב ערכההלאומית
 נוטל אם שבעולם, "בנוהג : הידוע במשלם חכמינו קבעו הזה העיקראת
 אחת, ארת נוטל ואילו ? אחת בבת לשברם יכול שמא קנים, של אגודהאדם
 כולם שיהיו עד נגאלים ישראל שאין מוצא, אתה וכן משברם. תינוקאפילו
 ישראל בני יבואו ה', נאום ההיא ובעת ההמה בימים : שנאמר אחת,אגודה
 1. שכינה" פני מקבלים אגודים, כשהן וגו'. יחדיו יהודהובני

 ולא לרע טוב בין ביקרו לא מעולם הם וגואליה. האומה מאבות.נלמד
 האומה את.כל שיתפו אלא העם, בגאולת ראויים לשאינם ראויים ביןהבדילו
 ישראל, נביאי אבי משה, עודן לנו הורה 11 גאולים דרך ישראל.בתקומת
 הניחה "ועתה לו אמר וה' העגל, את ועשו לסורם שבו מצרים יוצאיכאשר
 את רק לגאול משה מאן גדול", לגוי אותך ואעשה ואכלם, בהם אפי ויהרלי

 - אי, ואם חטאתט, תשא אם "ועתה ואמר: חטאו, שלא בני-לוישבטו,
 קטוע, עם של גואלו להיות רצה לא הוא :. כתבת" אשר מספרך נאמחגי

 .. מ"ד. סימו או.ח. "משיג-דגר', שו"ת19
 א ניצבים, תנחומיו,1
 ל"ב. ל"ב, שמות,2
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 פדרבוששמעב

 עושי ~Qs דעתו, על ועמד התורה, שומרי מצומצם, בני-העליה מספרשל
 הגאולה. במפעל ישותפו זרה עבודה ועובדיהעגל

 לארץ התקווה אסירי כל את ונחמיה עזרא העלו השניה,בשיבה-ציון
 בתרבות נטמעו שבניהם וכאלה שבת מחללי נכריות, נוגים נושאי גםישראל,
 בציפיה, ,, יהודית" לדבר מכירים "ואינם עמם, לשון ששכחו עדלועזית

 ואמנם, עמם. לתורת גם ישובו אדמתו, על היושב עמם בתוך בארץ-אבות,כי
 של חלציהם ויוצאי דמיני, הבית בימי עצמה את הצדיקה הזאתההשלפה
 ישראל למסורת בנאמנותם הדורות כל על עלו תורה, שוכחי בבלעול,

ואמונתו.
 חווק "בל :  הכותב 4  ילישברג מרריי ר'  היאוו עמד כבר הואץ  העובדהעל
 ברכה מתויי כלי הקב"ה מצן ול? האחרות, כמו יחשב ל% לתומיותוקף
 בני  לבבות  את לחבר בכוחו אשר התיכון הבריח . . .  השלום אלאלישראל
 דאצ'ה שמה. ישראל ארץ ויישוב ומשתפת, כוללת אחת מצווה הואישראל,
 המשכילים ישראל. בבית אשר הקרעים את ולאחד רחוקים לקרב, בכוחההלזו

 שיהיו השקפות שינוי ולא הדעות פירוד לא בה אין ; יהלכו צמודיםוהיראים
 שמותר . . . למדנו חבליה בן ונחמיה הסופר עזרא של מתורתו בזה.חוצצים
 מפורש, שכתוב וכמו דת. על עוברים אפילו הלזו הרבה לדבר-מצווהלחבן

 גתות דורכים ושהיו נכריות, נשים נשאו אשר כאלה ה'1 בבל עולי ~תוךכ'
 חכליה, בן וגחמות עזרא פחדו לא כן פי על ואף בשבח, ומוכרי-מקחבשות
 הארץ נקדושת ובטחו לרשע, התחבר לבל אחור לסגת הללה ישראלגדולן

 בכפיוו'. או ברצון למוטבשתחזירם
 האומה, באחדות רואה שהזכרנו, לשיטתו בהתאם מפראג,,והמהר"ל
 יתידותיו את והוקע 'שראל, לגאולת מוסד יסוד חבלתי-דתיים, את גםהכוללת
 מקובלת השקפה שזוהי להוכיח, הקדומה, ישראל בספרות נאמו,במקום
 בעצם, בישראל בחר יתברך השם "כי להנחתו, ראיה בתור היהדות.בתוית
 "ראה : הכתוב על , חו"ל בדברי מסתייע הוא הטובים", מעשיהם 'בשבילולא

 את ידעתי כי "מהו מכאוביו": את ידעתי כי עמ'... עני אתראיתי
 'כמה י: דתימא במה  בפרבר, להכאיבני עתידים כמה אני יודע ?מכאוביו
 אמר מלגאלם. נמנע איני כן פי על ואף בישימץ', יעציבוהו במדבר,ימריהו

 כ"ד. י"ג, נחמיה,3
 "שביל-היהב". בספרו4
 שם. הנוכר, בספרו5
 ג.שמותירבה,6
 נך. ע"ת,תהיליח,ד
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 רע.ונית והתבדלות לאומיתהתלכדות

 אמר הקב"ה, לפני Tlp בן עתניאל שפט הזה הדבר י נחמן בר שמואלרבי
 עושיו לא בין רצונך עושיו בין משה, את הבטחת כך העולם, 'רבון :לפניו
 לכך ישראל'. את וישפוט ה', רוח עליו 'ותהי , שנאמר גואלם', אתהרצונך
 הודה 11 ואמנם, גואלם". אני אף-על-פי-כן ; מכאוביו' את 'דעתי 'כיכתיב

 עשה שבדורו למרות ארם, מלך מיד ישראל את ידו על והושיעלעתניאל
 ה'. בעיני הרע אתישראל
 בן- ולכל האומה, בני לכל המקודשת המולדת להיות נועדה ישראלארץ
 עם נמנה הגדול, חייא רב מבניה-בוניה. להיות והמצווה הומות יש'שראל
 מישראל, תורה נשתכחה שכאשר ,י, עליו העיד לקיש בן שמעון ר' ,.התנאים
 הכבירים מעשיו את כשראה הנשיא, יהודה ורבי ויסדוה. ובניו חייא רב.עלו
 של שאלתו ועל 1" חייא מעשי גדולים "כמה : בהתפעלות קרא חייא, רבשל
 רבנו ענה הנשיא, אביו ממעשי אסילו גדולים מעשיו האם שמעון, רביבנו,

 פושעי את אפילו לעודד הורה זה, ורבי-חייא-רבה ינ "כוו"הקדוש:
 'בית : יו חייא רב "תני , ולבנותה לשמרה בארץ-ישראל, להתיישבישראל
 הלואי : הוא ברוך הקדוש אמר ; ,ן אותה' ויטמאו אדמתם על יושביםישראל
 אותה". שמטמאים פי על אף ישראל, בארץ עמי בנייהוון

 : ציון" שיבת את ה' תשוב המעלות "שיר על אומר ין ספורנו עובדיהרבי
 להיות שינכו ר,משורר, התפלל  המותור"בנה

  בקיבוי
 ראויים בלתי גם גלויות

 ובאמת נחשבים, בלתי בעינינו מהיו אלה צם  לעשות ה'  הגריל ובאמתלוה.
 שיגביר נקווה כי שמחים, היינו ובזה ראויים, בלתי עמנו לעשות ה'הגדיל
 יום". יום חסדועלינו
 ישיבת וכות את החשיב .י  אזולאי אברהםד'

 הארי
 כי שסבר, כר, כרי ער

 הדר "וכל היות אותה,  ויטמאו ישראל בארז ישבו שחוטאים היא הנמנצמן
 אם כי ליוניים.  הגרזה כפי צדיס  אירגו שהךא  הגם צריי, יירא יטראלבארז
 הוא בהכרח מקיאו אינה טהארץ וכיין כקיאו, הארז היתה נדיק, היהלא

 .. רטע".  בחיים שהוא ואף צריי,שגמרא

 י. ג', שופטים,8
 ה'. ב"ה9
 כ'. יוכה,סו
 .. ק"ג. לתובות,11
 ,. תתריח. סימו איכה, שמעוני, 'יקוטגן

 .' י"ר. י"1, יחזקאי,13
 קכ"ו. פרק לתהילים, בפירושו14
 י"ג. נהר לחברהם", "חסד בספרו15
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 פדרב~ששמשו

 בעיתה אבל הגאלה, את להה'ש אפשר טובים ומעשים תורה 'די עלאמנם
 לוי בן יהושע "רבי : אלכסנדרי רבי ואמר זכאי. שאינו לדור אף תבואהיא
 לא הגאולה( 1את אחישנה - זנו ; 'אהישנה' וכתיב 'כעיתה' כתיב 'ן:רם.
זכו

 ב._
 חייב. שכולו לדור גם יבוא דוד בן כי אמר, זי' יוהב ורבי בעיתה".
 ה"חפץ בעל דורנו צדיק גם הלך הקדמונים, חכמינו של השלום"נתיבות

 מקור שהוא הלבבות, מפירוד מנהיר הוא ', הלשון" "שמירת בספרוחיים".

 : כותב הוא אחר. חטא כל מתוצאות המורות ותוצאותיו האומה, פורענותכל

 על ךתר ולא ורה עבודה על הקב"ה ויתר מקומות בשלושה החל,"אולרו
 זרה, עבודה לעבוד התחילו בו אנוש, דור בימי - ראשונהמחלוקת:

 a'o~1fil גוזלים שהיו ביניהם שהיה ולפי ה'. בשם לקרא שהל ,א, ,1,:שנאמר

 בדור - שניה חמס'. הארץ מלאה 'כי : שנאמר להם, ויתר לא לוה,זה
 כשהיו אבל הקב"ה, להם מחל העגל, מעשה לידי 'שראל כשבאוד,מדבר,
 מתוך מיכה; של פסלו - שלישית . . הקב"ה. להם ויתר לא למחלוקתבאים
 את דן בני להם 'ויקימו : .ו שנאמר ארכא, להם ניתן ביניהם, שלוםשהוה
 היה ולא ובנימין יהודה שבטי על השבטים כשנחלקו אבל הארץ'. גלותיום, עד הדני לשבט כוהנים היו ובניו, הוא מנשה, בן גרשם בן ויהונתןהפסל,
 המחלוקת שבעלי מזה, למדנו . . . לאלו פורענות אלו נעשו שלום,בידיהם
 לאלו". אלו משחית כלינעשו

 ולהפריש העם את לפלג המגמה : בידינו זה סימן אימא, מסרו,קבותינו
 בתורת- יסוד לה אין - "חבלתי-ראויים" את ובחוץ-לארץ, בארץ הציבורמן

אמת.

 החילוני והשיבור ישראלאהבת

 תורה עול מעליו ןפ,רק הטילוני, הציבור כלפי התורה יהדות עמדתמהי
 ועומד מצווה הדתי שהמחנה הקיצונית, הכת תפיסת נכונה האם ?ומצוות

 שיתוף- מכל ולהימנע ולהשניאו לשנאו נגדו, תנופה למלהטת לצאתמיני
 אומללים, אחים בחוטאים לראות תורת-ישראל, תורנו שמא או ז איתופעולה

 צ"ח. סנהדרין, ,16
 שב. .17
 ק"ו. הזכירה, שער18
 כ"ו. ד', בראשית,19
 י.ה. שופטים,20

276



 רעיונית והתבדלות לאומיתהתלכדות

 אור עלידן( נגה לא החיצוני, המסתכל מעיני לרוב הנסתרות סיבותשעקב
 לתעות שהביאום טמירים, מניעים על להתגבר מוסרי צוח עצרו ולאהאמונה
 אדם בני כעל עבירה עוברי על ולחמול לרחם נצטווינו  שמא ? בתיישבדרכם
 רוח-שטות, בו נכנסה כ, אם אלא חוטא אדם אין חו"ל, לפי שכןמסכנים,
 אהבה בעבותות ולקרבם להקימם עלינו  שומה ונפלו, שנכשלוומכיוון
 ?ואחווה

 מתיימרים שבשמם המוסמכים, ומפרשיה תופשי-התורה בפי מהנראה
 בטענה, דרכם את מצדיקים רובם הדתית. ההתבדלות שיטת מטיסילדבר
 נגד והתריעו ומדון ריב אנשי שהיו נביאי-ישראל, בעקבות יוצאיםשהם

 נוחה הכמי-ישראל רות היתה האם אולם, ועדה. קהל לפני ישראלפושעי
 הואח, השיטה את שללו הקדמונים התורה גדולי ז האלה נביאי-הזעםממעשי
 באומות המקודשים נביאי-ישראל, על נמרצת ביקורת מלמתוח נרתעוולא
 עמם. חוטאי נגד הקונים דבריהםבשל

 שקלו - וישעיהו אליהו משה, - ביותר הנערצים הנבואה אבותשלושת
 ולא קלקלתו, בשעת דוצם על חמתם לשפוך עוז שהרהיבו עללמטרפסיהם

 כדרכם חכמינו הלבישו ביקורתם את מרודים. אחים על רחמיהם אתגילגלו
 איש 'כי שאמרח על : )לישעיהו( הקב"ה לו "אמר : , מופלאה אגדהבלבוש

 שליט, היית בבני שמא עצמך. על שליט שאתה לד, שרא אנכי'טמא-שפתים
 : שנאמר שלו, את נטל מיד ? יושב' אנכי שפתים טמא עם 'ובתוךשאמרת
 אלא כאן, כתוב אין גחלת ובידו רצפן. ובידו השרפים מן אחד אלי'ויעף

 דילטוריה שאמר פזר 'רצץ : נחמני בר שמואל רב אמר ז רצפה מהי'רצפה'.
 שאינו מי חלק, הזה האגוז ירדתי', אגוז גינת 'אל : ן אומר הוא וכן בני'.על

 מי כל כך ממנו. יפול שלא לשמור שצריר נופל, הוא בו-מיד לעלותאומן
 משה כגון ידיהם, מתחת שלו את יטול שלא ליזהר, צריך שררהשמנהיג
 תביא 'לא : לו נאמר לכן ,, המורים' נא 'שמעו : אמר משה ואליהו.וששיהו

 : לו נאמר לכן 4, בני.ישראל' בריתך עובו 'כי : אמר אליהו הוה'. הקהלאת

 טמא עם 'ובתוך : אמר ישעיהו תחתיך'. לנביא תמשח שפט בן אלישע'ואת
 כן, ישעיהו שראה כיון . . רצפה'. 'ובידו : לו נאמר לכן יושב', אנכישפתים
 בסוף אשר הוא מה סניגוריה. עליהם ומלמד ישראל את מצדיקהתחיל

 ו ישעתקו ילקוט-שמעוני,ג
 י"ה' ף, ה,שיריםשיר2
 י', כ',במדבר3
 י'. י"ס,מלכים-א',4
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 פדרב~ששמעו

1YiNtal1 'סניגוריה". עליהם ללמד ליעדני - למ~דים' לשון ל' נתן אלוקים 'ה 
 הקב"ה כי שאמר יוחאי, בן שמעון רבי הגדול התנא דברי לזה,בדומה

 אף ישראל", על "שהלשין על הושע הנביא של אוננו אתהעיי('למוסר
 רבי בשם יוחנן רבי מסר וכך לתשובה. העם את לעורר בדבריושהתכוון
 יקללך פן אדוניו, אל עבד  תלשן 'אל , דכת'ב "מאי : ' 'וחאי בןשמעון

 דאביו משום יברך', לא אמו ואת יקלל אביו ודור י"א( )שם ובתירואשמת',
 אמו ואת יקלל שאביו דור אפילו אלא ? תלשן אל יגרד, לא אמו ואתיקלל,,
 על שנתפרס : )רש"' tipw~nt ? מגלן איוניו. אל עבד חלש, אל יביך,לא.

 ןן, שחטא(. פי על ואף ישראל, עלשהלשין
 לו אמר אחת, ובת בנים שני לו שנולדו לאהד שם; נאמר לוהוקודם
 עמו, שדברתי שכיון ז רבך ממשה ללמוד לך היה 'לא למישע:הקב"ה,
 עולם, של 'רבונו : לו אמר ממנה'. עצמך בדול אתה אף האשה, מןפירוק,
 הקב"ה: לו אמר לגרשה'. ולא להוציאה יכול אני ואין ממנוע בנים לייש

 הם שלך אם יודע אתה ואין בני-גנונים, ובניך נונה שאשתך'ומה,,אתה,
- הם אחרים שלאם  ויעקב, יצחק אברהם בני בחוני, בני שהם ישראל, כך, 

 באומה העבירם אמרת: ואתה . . בעולמי. שקניתי קניניזאחדימארבעה
 : הקב"ה לו אמר עצמו. על רחמים לבקש עמד שחטא, שידע כיון ו'אחרת

 עליהם שגזרתי ישראל, על רחמים בקש עצמך, על רחמים מבקש שאתה'עד
 לברכן, והתחיל נזירה. וביטל רחמים וביקש. עמד בעבורד'. גזירותשלוש
 יאמר אשר במקום והיה . . . הים כחול ישראל בני ממסר 'והיה : ישנאמר
 ורדמתי בארץ, ל' ו,רעתיה . . . חי אל בני להם יאמר אתם, עמילהלולא

 עלידום, רחמים לבקוע אלא התורה עובי את להרחיק שלא הזאת,ההשקפה י,, אתה'". עמי - עמי ללא ואמרתי רוחמה, לאאת

היתי
 על , בתלמוד דרשו וכן שאחריו. הדת.ת ובספרות בתלמוד רווחת

 יפגיע", "ולפושעיםהכתוב
 שיחזרו ישראל משעי על רחמים שניקש -

 בליעל, אנשי יעניש שאל בעלה, מאיר לרב' ברוריה דברי וידועיםבתיעובה".
 עליהפ רחמים ושיבקש חוטאים, ייתמו ולא חטאים ייתמו שנאמימשול
 בתש31ה.שיחורו

 פ"ע. פסחים5
 ". י', משיי6
 כ'. א', ב', הגמעד

 ה'ב. נ.ג, ~'ntPeע



 רעיונית והתבדלות לאומיתהתלכדות

 בדרכי הנבוכים לא-יהודים על גם להתפלל הנכון שמן הורו, אףחז"ל
 "הרואה ; (1 אמרו ולזה בטעותם. להכיר עיניהם את יאיר שה'האמונה,
 שלם". בלב לעבדך עובדיה לב והשיב .. . ו אומר  הוא מה  ורהעבודה
 שיסתלקו הרשעים על להתפלל לאדם שאסור רני, בשם מובא י1ובזוהר

 זרה, עבודה עובד העולם,,כשהיה מן לתרח ה,קב"ה סילקו שאילו העולם,מן
 והתורה המשיח, והמלך דוד המלך ולא לעולם, בא אבינו אברהם היהלא
 נעולם. ה'1' לא והחסידים הצדיקים אותם וכל גיחנה,לא

 הם אם עבירה, עוברי את גם לאהוב שמצווה להלכה, קבע ,והרמב"ם
 היסודות אלה דמדם לאמין "וכאשר : דבריו ואלה היהדות, בעיקרימאמינים
 לאהבו ומצווה ישראל; בכלל נכנס. הוא בהם, אמונתו בה ונתבררכולם
 האהגה מן לחברו א"? השי"ת שציווה מה עמו"בכל ולנהוג עליוולרחם

 והתגברות התאווה מחמת העבירות, מן שיכול מה. עשה ואפילווהאחווה
 ו' הגרוע".הטבע

 הרשעים נפשות על ללימור עלינו חובה כ' ,י, הרמב"ם PDID לזהבהתאם
 שלומי-אמוני-ישראל מתווים שבשעת-מלחמה אומרח, זאת הצדיקים. עלכמו
 מן יוצא זה דבר עלן,הדהי. כמו החילוני הציבור על ולהגן נפשםלסכן
 ישראל, נפשות על הקפידה "והתורה : שם הרמב"ם שהניח הכלליחההנחה
 הדת". בעיקי ומאמינים זל אל נילווים D~W מאחר צדיקים, ניו רשעיםנין

 שגם המורה, "תלמודה, מז הזאת ההנחה את בצדק, מסיק,הרמ"ח
 אמרה שהתורה מפני וקלה, יפה מיתה בוררים בית-דין מיחםלמחויבי
 במצוה נכלל מיתה, שנתחייב הפושע שגם ומכאן כמוך". לרעך"ואהבת
 לפי ',. למות" רשע הוא "אשר : רשע קראתן שהתורה אף הרע,אהבת
 לבן-ישראל גם הכוונה "אחיד", בתורה שנאמר מקום בכל (י, המהרש"אדעת
 תשנא "לא ,נ התורה שאזהרת נמצא ובמצוות. בתורה שאינו עבירות,עובר
 החוטא. את כוללת'גם בלבבך", אתיךאת

 פיו. ראש רזת-רבה,10
" וירא.  פרשת11
 ן, י"ג. יסוד הלק, פרק סנהדרין, המשניות פירוש12
'ון, רוצח. הלכות סוף ה,דיהחזקה,13
 נ"ב. סנהדרין14
,ן. י"א. י"ה, במדבר15
: . ,, נ"ט. מציעא בבא16
:' זיקראי"ט,י"ו.17
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 פדרבוששמעיו

 כתובים בשני לשון שינוי בזה מיישב ,י, מדוויגסק הגאון שמחה, מאיררלי
 בפרשת ואילו שונאך", חמור תראה "כי כתוב: משפטים בטרשתבתווה.
 "כי : משאו( תחח הרובץ הנולת לחמור )לעזור מצוה באותה נאמרתצע
 בפרשת הנאמר אבל ; החוטא הברו את לשנוא אדם היה יכול ואז העגל,חטת לפגי נאמרה משפטים שפרשת שמדה, מאיר ר' אמר אחיך". המורתראה
 מישראל לאדם רשות כל היתה לא ואז העגל, מעשה אחרי כבר היהתצא,
 לשנוא שמצווה אמרו ועוון חטא שמץ מכל לנקיים "רק כי חברו, אתלשנוא
 לעולם יחטא, שלא אדם שאין שמאחר להסיק, אפשר מנה עבירה". ,עובריאת
 החוטא. את לשנוא לאישאסוף
 מאד "מה לבניו: ,' "חוות-דעת" בעל מלימא, יעקב רבי ציווה זהמעין
 נפשכם הלא כי זמרי, מעשה עושה אם אף רע, DIV אדם על מלדברהזלתו
 ז". חברכם על רע לדבר לבכם יימלא ואיךשב., מהרע שבכם הרע יותר שקול ואולי רעים, דברים יש בכם גם כי מאד,יודעת
 למצוא ולהתאמץ ידים בשתי החוטא את לדחות שלא האלה, האזהרותכל
 "הווי : .ו שהורו הקדומים, חכמינו במשנת כבר כלולות אדם. בכל ,זכותצד
 זכות". לכף האדם כל אתדן

 תשובה הירהורי לירי הכושל האדם את גם מביאה הבריות שאהבתההנחה,
 הדדית למשטמה גורמות ואי-סונלנות צרה קנאות ואילו מידותיו,ולשיפור
 לאכת והיתה והתרחבות והתעמקה הלכה בחטאו, החוטא אתהמשרישה

 החסידות. בתורתמאדני-הפינה
 את וחשפו הקנאי, האדם נפש לחביון חדרו החסידות תורתמחוללי
 בענייני אכזריות מלהמות מאחורי לפעמים, המסתתרים, האמיתייםהממעים
 של שליליות במידות מטבעם הנגועים אנשים שיש מצאו, הם ודעות.אמנות

 הצטדקות  ולשם וקשיחות-הלב, חברם בקלון התכבדות שנאת-חנם,צרות-עין,
 להתלבש ניפתים הם האלה, היצרים לפורקן nssin" "צורה ונותןעצמית
 משלחים הם מדומה, ה' קנאת בשם הדת. חומות שומרי של מתחסדתבטלית
 עליהן להתגבר בידיהם עלה שלא מאחר ההרסניות, נטיותיהפ אתלחופש
 למעשה אך שמים, לשם מלחמת-מצווה, זוהי למראית-עין המוסרי.בכוחם
 לשון של שמחה-לאיד, של הרע, 'צר של ברק אותו הלוחמים, בעיניתבחין
 טהור. לא ממקור הנובעות שליליות תכונות, על המעיד פנים, הלבנת ושלהרע

 משפטיפ. פרשת דנתה", "משך נתפרו18
 י"ח. אזח יעניו, בצוואתו19
 ו'. H"D, אנות, ,29
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 רעיונית והתבדלות לאומיתהתלנדות

 וויינרייך, )הוצאת מצוותיך" "דרך בספר מצאתי זאת, שכתבתיאחרי
 כדבריפ ממש ,,מליובביץ, צדק" "צמח בעל לאדמו"ר 178( עמודתשי"ז,

 הוא, חיותם שעיקר בני,אדם, שיש למטה, רואים "אנו לשונו: הושכתנתי.
 אנשים הללו אדם לבני יקרה כאשר בחוש, אדם..כנראה בבני דיןכשפועלים
 ולהכותם להענישם חימה,,וכעס ויתמלאו לבבם מתחמם תיכף עבירה,עוברי
 הרעה פעולה בהם עשות עד ישקטו, ולא ינודו ולא . . . אכזריותמכות

 לשמ- הדבר שילבישו הגם והנה . . . בעצם רע שטבעם מצד והיינובתכלית,
 מלא יתברך הוא דרי באמת כי כלל, אמת זה אין עבירה,  שעבר עלשמים,
 קשות מגבורות מוטבעת הנמש,, רוע מזג מצד שזהו אלא . . . וחסדרחמים
 ולהעניש",להריע
 היסודית המצווה מן התעלמותם על מצמונם את לדויגיע, ברצותםהללו,

 בלבנך", אחיך את תשנא "לא של החטא ומן כמוך", לרעד "ואהבתשל
 שהרואה יי, בתלמוד המאמר על בהצביעם למעשיהם היתר להםמחפשים
 החסידות, אבות הזהירו לכלן אותו. לשנוא מצוה - עבירה שעברבאחד
 לאהבת בקשר שבתורה הגדל הכלל את לבטל הזה המאמר בכוונתשאין
 כפי החוטא, את ולא לשנוא, רב,אמר בעל הורה החטא את רק. אלאהזולת,
 היא המאמר שכוונת ,!, ספר-היראים בעל העיר וכבר למעלה.שנתבאר
 בלב. אותו לשנוא אךנאסור ממעשיו, ללמוד בלי החוטא מחבורתלהתרחק
 שנאה אלא הלב, שנאת אינה,' הרשע, את לשנוא דמצווה "הא : קובעוהוא

 , שונאך'". חמור תראה 'כי כדחניא לעין,הנראית
 שניאור רבי החסידית. בספרות החוטאים שנאת על להזהיר הירבובייחוד

 שמצווה למי "אף : ,! הורה חב"ד, שיטת ומייסד התניא בעל מלאדי,זלמן
 לשנאם מצווה : כפולה היא המצווה תוכחה, מקבל שאינו למי אותו,לשנוא
 מצד ואהבה שבדם, הרע מצד שנאה אמת: הן ושתיהן לאהבם.ומצווה
 נפשם המחיה "שבתוכם, אלוקי ניצוץ שהוא שבהם, הגנוז הטובבחינת

 הרע בתוך גלות בבחינת היא כי עליה, בלבו רחמים לעורר וגםהאלוקית.
 האהבה". ומעוררת השנאה את מבטלת והרחמנות . . . ברשעים עליההגובר

 של מזרעו הוא אדם אם להבחין, המובהק הסימן חכמינו, לפיואמנם,
 שהתמלל כאברהם, ר"מנים בני הרחמנים מז הינו אם - הוא אבינו,אברהם

 עמוק, נטועה הרחמים שמידת מקובל: והחטאים. הרעים מדום אנשי הצלתעל

ן, קיש. פסחיפ21
 ,ון ייט. סימו היראה, עמוד יראיפ,בג

,ן פי"ב. א', הלק תניא,נ2



 פדרבוששמעין

 מלדוזפתות אותם למנוע עשתה והיא בני-האראל, בליבותמדורי-דורות,
 האהבה". ומעוררת השנאה את מבטלת "הרחמנות כי העבריין,לשנאת

 וכלפי החילוני הציבוע כלש איבה ההפוצות כל כי איפוא, למדים,נמצאנו
 רעים. יצרים של בעטיים באה אינה אם בדיקה, צריכה - נכשליםאחים
 השם מתורת "הרחוקים לאמור: בפיו, תורת-חסד )שם( התניאובעל

 יוכל שאולי האי, וכולי בחבלי-עבותות-אהבה. למושכם צריךועמדתו,
 מצוות בידו שיש הפסיד, לא כן גם לא, אם : השם ועבודת לתורהלקהבם
 רעים".אהבת
 אחת שפעם 'י, עליו מסופר הבעש"ט. עוד סלל 11 אהבת-ישראלדרך
 שבפחו- הפחות את אהב "אני : ואמר עליו התפלא בנו. את שנשק אבראה
 את אוהב אתה מאשר יותר הרבה הפחיתות, לדמות שתוכל מה מכלתיה,
 היה מברדיטשב יצחק לוי ורבי אותו". נהוק איני אף-על-פי-כ,בנ".
 עליו ללמד רק רע, דבר שום ישראל על לומר רשאי אדם "איו : ,:אומר

 תשובת מאתנו דורשת המוסר תורת כי לומר, וצ"ל קוק הרב מרן היהלגילוכו"
 היפוכה. שהיא טובה מידה ידי על תתוקן רעה מידה שכל כלומר,המשקל.
 בית את עתה לבנות עלינו שנאת-חש"ן, מפני נחרב שני שביתומכ114
 ללא יהודי, י1א באשד 'הודי כל לאהוב היינו, ; אהבת-חנם בעזרתישיאל

 . . מיוחד.כל'נימוק

 נדבר מהלוקח בבית-הכבסת  פרצה  שפעם מגור, "אדמו"ר בשם נמסרזק
 : להם ענה והוא דינם. מה מגור רבם את החסידים ושאלו התפילה,נוסף

 מן אסורה מהלוקת כי מריבה, מחוד משתתפללו כלל, תתפללו שלא"מוטב
 י2. מדרבנן" אלא חיובה אין ותפילההתוירה,

 התורה, וגאון דורנו כצדיק היהדות בכל נערץ שהיה איש", ה"חזוןבעל
 בתלמוד להלכה המובא הדין בטל אנו, בתקופתנו כי דעתו, מלהביעלא,נמנע
 ראין "נראה : "2 כותב הוא מעלים. ולא אותם מורידים שהמיניםובקמב"ם,

 מורידיידיג
 מצויים ניסים שהיו בנמן כמו גלויה,  יתברך  שהעיגחתו בנמן אלא

 כל. לעין הנראית מרטית השגחה תחת הדור וצדיקי בבת-קול,ומשתמשים

24
 ז'. רב",  ומעשה  "ריך-אמונה בספר מנבא '
 פנחס, פרשת "קדושת-לוי",25
 ט'. יימא26
 "קודש-הילולים". בספר מובא27
 תש"ב. ירושלים, הוצאת י"ג, סימן ליו"ד "חזון-איש"28
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 רעיונית והתבדלות לאומיתהתלכדות

 האמונה שנכרתה ההעלם, בזמן אבל עולם. של גודרו רשעים כיעור היהואז
 שיהיה "פרצה, הוקפת אלא הפרצה, גדר הורדה במעשה אין רתת-העם,מן

 הדין אין לתקן, עצמנו שעל וכיון ח"ו. ואלימות, השחתה כמעשהבעיניהם
 ולהעמידם אהבה, לעבותות להחזירם ועלינו תיקון, בה שאין בשעהנוה,
 מגעת". שידגר במידה אורהבקרן
 עוז הרהיבו אהבת-ישראל שבכוח תורת-אמת, חכמי סמכות גדולהכמה
 שריחה קבועה, הלכה חומרת הומן, תנאי שינוי עקב להמתיק,בנפשם
 עירעור. ללא והפוסקים התלמוד ספרות בכל ימינו עדמקובלת
 לארץ-ישראל, שעלו הבעש"ט מתלמידי מוויטבסק, מנדל מנחםרבי
 מאיסורא "ולאפרושי ומנהירם: לארץ, שכחוץ לתלמידיו מטבריה ,וכותב
 פן תתלוצצו 'אל : ., הכתוב במאמר לקרוא ועוד, כיהודא להזהירכםבאתי
 תורה, עוזבי אדם מכני להתלוצץ שלא והוא וחלילה; הס מוסרותיכם',יחוקו
 יתגרו תורה 'ושומרי : ד'( ב"ה, )משלי, פסוק בסוף הכתוב אמר ואםח"ו.
 וברור לי, דפשיטא ומילתא . . וכו'. גמור' בצדיק 'כאן : חז"ל אמרו כברבם',

 הירידה סיבת שהיא לי, הידועים הדברים אחד ג'גלות כהיגלותבשכלי
 החוט- אח )המקלל והוא בנים, קרואים כך ובין כך שבין והענין,והשפלוה:

 ישראל כללות השפעות וכל פרטי, הוא להיות הכלל מן עצמו מפרישאים(
 הקדוש. הזוהר כפירוש יושבח', אנכי עמ' 'בתוך מאמו ,והז ; Tn~v חלק לואין

 ויעלה, וברוחני, בגשמי ישראל מכנסת ברכה עליו ותבוא ינעם,ולשומע
 מעלה".מעלה
 מובאה לפחות, להביא, הנכון ומן החסידות. מסטרות רסיסים כאןעד
 הרעיון מצא בה שגם להוכיח, כדי לחסידות, שקדמה הקבלה, מספרותאחת
 משה רבי המקובל כותב וכך ביטויו. את לאוטאים והנינה אהבה 'חסשל

 כנגדם יתאכזר אל ברשעים יפגע אם אף האדם, יהיה "וכך : 1,קורדובירו
 יצחק אברהם בני הם 6וף 'סוף : ויאמר עליהם ירחם אלא וכיוצא. יתרפסאו

 מבנה הבנים והמבנה והגונים, כשרים אבותיהם כשרים, אינם הם אםויעקב.
 כפי ומתקנם עלבונם ומכסה ידי'. על אבותיהם שיתבזו רצוני אין ;האבות
 ואפילו בליבו, בני-אדם אהבת להכניס עצמו "ירגיל משנן: והואכוחו".

 כולם, בני-אדם אהבת בליבו שיקבע עד מזה, ויותר אחיו היו כאילוהרשעים,
 בליבו'/ אותם יאהב הרשעיםואפילו

 הסגר. שנסוף במכתב "פרי-הארץ", בסמרו29
 ב"ב. כ"ח, ישעיהו30
 ע"א. "תומר-דבורה", בספרו31
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 פדרגזששמעג

 אם בין כמוך", לדעך "ואהבת מצות לקיים דיהדות מרוקקי לימדונוכך

 וכל מעוזביה. הוא אם וביז ומצוותיה התורה משומרי להיות 'הרעזכה
 תורה. מהיי כטורס מדבריהם,הפולש
 תורת-ישראל, של הנכונה ברוח הספוגה כנסת-ישראל, מעתה:אמור
 החילוני, הציבור עם יחד אחת במולדת משותפים חיים לבנותשאיפתה
 לחיק דמרוחקים את גם יחזיר זו, ואחווה חסד שבתורת שהמאורבתקוה
 הנאמנה.היהדות

 התשועות והנפלאות, הניסים - בניסו" מכיר הנס בעל "אין,
 אלה גם והמקדש, הקודש ובעיר הקודש בארץ שהתרחשווהמלחמות
 מצליחים אינם ממל, בבשרם זאת שחזו אלה גם בעיניהם, ואתניאו
 פני על אלו בימים נדד אשר כמוני, ומ' רגשותיהם. מעמקי את,הביע
 הנסים, תעצומות את לחוש יותר מסוגל בגלויות, איחודיםקיבוצי
 דלה שלנו הלשון "אד. המוטלאים- המאורעות פשר על יותרלחשוב
 את ולהקיף לתסוס מכדי מצומצם הדמיון כוח זאף מלבכא,ומוגבלת
 הדברים.משמעות
 כה עד ראה והייסורים, הניסיונות דור והמושפל, המוכהדוינו

 של כביר לשפע הדור זכה וכעת - - - פנים" "הסתר שלמצבים
 - - כך כל ומופלאים גלוייםניסים
 הגאולה לקראת כללית חזרה מעיז גדולה, הכנה איפוא,זוהי,
השלימה.
 הישועות של מטעמו ולטעום להדגיש לנו שנותנים הם ה'הסדי
 לקראת אותנו מעודדים - - - לנו והמזומנות הצפויותהגדולות

 הגאולה.שעת
 ן השלמה הגאולה לקראת נתכונן יקרים, אחיםהבה, יןי

 פוניגז', ישיבת ראש ז"ל, כהנמן)הגר"י
 כ"ט( עמ' תשל"ג ירושלים חידושים,קובץ
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