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האדמו"ר מפיאסצנה ,הרב קלונמוס קלמיש שפירא ,הי"ד ,בעל הספר "אש
קודש" 1,דן ,בדרשתו לחנוכה תש"ב ) ,(1941בשאלת הייסורים העוברים על
היהודים החיים בוורשה באותה תקופה ,וכך הוא אומר:
"ep`y el` enk mixeqiy zn` od zel`yle e"g zeiyewl mewn dn zn`ae
miyp`d el` ik ... mipy ze`n dnkl zg` wx ze`a dzr milaeq
oaxega md mireh l`xyil eid `l cer el` enk mixeqiy mixne`y
".el` enk eid 'eke xziaae w"ndia

אולם ,בי"ח כסליו תש"ג ) ,(1942לאחר תחילת הגירושים הגדולים מן
הגטו ,מוסיף האדמו"ר הגהה באותה דרשה ,שבה הוא כותב:
 1הרב קלונמוס קלמיש שפירא נולד בשנת  1889בגרודזיסק מזובייצקי שבפולין ,לרבי
אלימלך שפירא מגרודזיסק ,מצאצאי המגיד מקוז'ניץ ורבי אלימלך מליז'נסק .אחרי
שהוסמך לרבנות ,הוא מונה לרבה של העיירה פיאסצנה ,מדרום לוורשה .בשנת  1923הוא
ייסד בוורשה ישיבת "דעת משה" ,והוא שימש בה ראש ישיבה ,במקביל לאדמו"רות
בפיאסצנה .בפרוץ מלחמת העולם השנייה נלכד הרב בוורשה המכותרת עלֿידי הגרמנים.
בהפגזות על העיר נהרגו בנו ,כלתו ודודתו ,וזמן קצר לאחר תחילת הכיבוש הנאצי מתה
גם אמו .על אף האסונות האישיים שפקדו אותו ,סירב האדמו"ר להצעות בריחה שונות
והעדיף להישאר בגטו עם בני עדתו עד הסוף.
הרב שפירא עשה מאמצים רבים בגטו לשמור על מסגרת החיים הדתיים והמשיך לתת
דרשות לקהל חסידיו .דרשות אלו ,מחודש ספטמבר  1939עד חודש אוגוסט ) 1942שבת
חזון תש"ב ,ערב תחילת השילוחים הגדולים מהגטו( קובצו על ידו לספר "חידושי תורה
משנות הזעם ת"ש  -תש"א  -תש"ב" .הרב שנשאר בגטו עד חיסולו ,אינו מוסיף לכתוב
דרשות לאחר הקיץ תש"ב ,אולם הוא מגיה את ספרו ומתקן אותו .הוא גם מוסיף לכתב
היד מכתב המופנה אל אחיו האדמו"ר החלוץ ,הנמצא בארץ ישראל .כתב היד שהוטמן
בכד חלב ,נמצא לאחר המלחמה ,והוא פורסם תחת השם "אש קודש".
לאחר מרד גטו ורשה ,באפריל  ,1943גורש האדמו"ר עם היהודים שנותרו בחיים למחנה
הריכוזטרווניקי ליד לובלין .הוא נרצח בנובמבר  ,1943יחד עם שאר יהודי המחנה ,במסגרת
מבצע "חג הקציר" ) (Erntefestשערך האס אס.
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השואה אינה עוד חורבן 3אלא היא תופעה ייחודיות ,יחידאית המעלה
את שאלת הימצאות הרע בעולם למדרגה חדשה ,שאף הוגה דעות שחי לפני
השואה ,לא היה צריך להתמודד עמה .האדמו"ר מפיאסצנה מבין ,במהלך
חיסול גטו ורשה ,כי ניסיונו למצוא מענה ,לתת משמעות חיובית לייסורים
הפוקדים את אותם יהודים בעזרת התשובות הקלסיות ששימשו לפניו חכמי
ישראל ,כגון יצירת העדר לפני בוא הגאולה ,אינו עומד עוד לפני הרוע
המוחלט .אפילו האמירה שגם הקב"ה סובל כביכול מאותם ייסורים 4,מבחינת
צרתם לוֹ ָצר" 5,אינה עומדת לפני המציאות המתגלה לכל היהודים
בּכל ָ ָ ָ
"ְ ָ
החיים תחת השלטון הנאצי בשנת תש"ג ,עם התחלת יישום הפתרון הסופי.
השאלה העולה על הפרק במלוא חריפותה אינה רק שאלת מקור הרשעות
והרוע שאותם חיות אדם הפגינו כלפי קרבנותיהם ,ובייחוד כלפי היהודים -
מהן הסיבות שהביאו לאותה שנאה תהומית ,אלא שאלת הימצאות הרע
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ראה גם "אש קודש" ,דרשת פרשת עקב תש"א ,עמ' קיב-קיג וההגהה במקום אשר נכתבה
אף היא בשנת תש"ג ..." :לא כן בשלהי תש"ב שכמעט בכליון חרוץ כלו קהלות הקודש,
ואף המתי מספר שנשארו ,דווים בשעבוד ועבודת מצרים נרמסים ובאימת מות נשארו,
אין דברים אשר בהם נוכל לקונן על צרותינו ,אין מי ליסר ,ולא לב לעורר אותו לעבודה
ותורה ,בכמה נסיונות עולה התפילה ,ובכמה שמירת שבת גם למי שרוצה באמת לשמרהו,
וכל שכן לבכות על העתיד ועל בנין הנהרסות בעת אשר ירחם ה' להושיענו שאין רוח ולא
לב ,רק ה' הוא יחוס ויושיענו כהרף עין ,ובנין הנהרסות ,רק בגאולה שלימה ותחית המתים
הוא ית' יכול לבנות ולרפאות ,אנא ה' רחם ואל תאחר מלהושיענו".
בהתחלה דיברנו על חורבן ,אולם כאשר התגלו ממדי השואה לעינינו ,הבנו שדרושה מילה
אחרת כדי לתאר את אשר התרחש באותן שנים ארורות .חורבן  -אפשר לתקן ,אפשר
לבנות מחדש גם אם זה לוקח המון זמן ,אלפי שנים .אחרי חורבן בית ראשון ,בא הבית
השני .אחרי חורבן בית שני ,יבוא ,במהרה בימינו ,הבית השלישי .אולם אין כאן מה לבנות
מחדש .אברים שלמים נכרתו מגופנו ,מגוף העם היהודי .נכרתו ללא תקנה )מתוך גנזך
הרב(.
ראה "אש קודש" ,דרשת פרשת משפטים תש"ב ,עמ' קנט" :דהנה האיש הישראל המעונה
ביסוריו חושב שרק הוא מצטער ,וכאלו כל יסוריו הפרטיים ויסורי הכלל ישראל אינם
נוגעים למעלה ח"ו .אבל הפסוק אומר ובכל צרתם לו צר ,ובגמרא איתא בזמן שאדם
מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי ובספ"ק איתא שהרבה יותר ממה
שהאדם מצטער ,כביכול הוא ית' מצטער ביסורי איש הישראלי"...
ישעיהו סג-ט
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בעולם שנברא עלֿידי בורא עולם המוגדר ,הנתפס כטוב המוחלט .שאלה זו
נשאלה הן עלֿידי יהודים פשוטים ,שחונכו לאמונה תמימה והן עלֿידי הוגי
דעות .אולי יותר מכול מהדהדים דברי הסופר אלי ויזל ,שנשלח בגיל
חמשֿעשרה לאושוויץ עם בני משפחתו 6.בספרו הראשון "הלילה" 7הוא מתאר
את הוצאתו להורג של נער בשם פיפל במחנה:
"eipt .dfd dpgna ,on`iz `ly dcina zebepr eipty cli ,ltit ,ohw cli
.mdize`qik lr eicgi elr mipecipd zyely ... llne` j`ln iptk eid
"?`ed okid ,midel` okid" ... zg`Îzaa mdix`ev lr enyed wpgd zeaipr
.ewleq ze`qikd zyelye ze` ozp dpgnd cwtn .iab ixeg`n lew izrny
`l iyilyd lagd ... ynyd drwy wte`a ,dpgnd iagxa zeen znnc
iab ixeg`n ... xtxtl xrpd jiynd xirfd elwyn zngn .oiicr mcp
ikeza izyge "?midel` ,`et` ,okid" :yi`d ly elew z` zipy izrny
".dfd mecxbd lr ,o`k ielz `ed - edpd ?`ed okid" :aiyne dler lew

השאלה האנונימית "היכן ,אפוא ,אלוהים? " מצטרפת לסיכום תחושותיו
של הנער אלי ויזל המצהיר ש:
"iig z` jtdy dpgna oey`xd dlild ,dfd dlild z` gky` `l mlerl
mirbxd z` gky` `l mlerl ... milerpn dray lr lerpe jex` dlill
.dnny xacnl eidy izenelg z`e iznyp z`e idel` z` egvxy elld

 6אליעזר ויזל נולד ב 30-בספטמבר  ,1928בעיר סיגט שברומניה ,אשר סופחה בשנת 1940
להונגריה .משפחתו היא משפחה חסידית המקורבת לחסידות ויז'ניץ .בעקבות פלישת צבא
גרמניה להונגריה באפריל  1944הוקם גטו בעיר ,שאליו רוכזו יהודי העיר ,וכל משפחתו
גורשה עם שאר יהודי המקום לאושוויץ כעבור חודשִ .אמּוֹ ואחותו הקטנה צפורה הי"ד
נרצחו מיד בהגיעם לאושוויץ .אלי ויזל ואביו הוצבו לעבודה במחנה ,וכאשר התקרב הצבא
האדום לעבר אושוויץ הם צורפו לצעדת המוות שבמהלכה פונו אסירי אושוויץ לכיוון
גרמניה למחנה בוכנוואלד .אביו נפטר מספר ימים אחרי הגיעו למחנה בוכנוואלד .אלי ויזל
שוחרר לאחר שלושה חודשים ב 11-באפריל  .1945לאחר שחרור מן המחנה שהה אלי ויזל
בבית יתומים בצרפת וגילה ששניים מאחיותיו שרדו .הוא למד באוניברסיטה והפך
לעיתונאי .באותו תקופה הוא פגש את הרב אשכנזי והם הפכו לידידים.
 7השם המקורי של הספר אשר נכתב במקור ביידיש הוא "והעולם שתק" )און די עלט האט
געשיגן( .בעקבות פגישתו עם הסופר הצרפתי פרנסואה מוריאק ,חתן פרס נובל לספרות,
בשנת  ,1955ערך אלי ויזל את הספר מחדש בצרפתית ופרסם אותו בשם "הלילה" בשנת
.1958
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בספר זיכרונותיו "כל הנחלים הולכים לים " מסביר אלי ויזל את משמעות
דבריו:
"oexzt dciledy icedi cli ly diilz zx`znd ,dwqt yi "dlild"a
obed izla yeniy eyr zn midel`y oeirxd iciqg .myd leliga laebd
leki did dyhip m` la` .dpen`d ly dziigc z` wicvdl ick iixaca
.z`f zeyrl leki epi` iay icedid ,"zn midel`"y xria owfd l` werfl
minrtle ezwizy lr izign ... midel`a izpen` z` izygkd `l mlern
".dl dvegn `le dpen`d zxbqna dler iqrk la` ,excrid lr

לכאורה היה מקום גם לשאול "היכן האדם ,היכן הוא? " היה מקום
לשאול מדוע בני אדם כה אכזריים כלפי בני מינם ,מה מביא אותם להתנהגות
מרושעת כזו? אולם היהודי מפנה דווקא את תמיהתו כלפי בורא העולם.
שאלתו הופכת מיד להיות שאלה אונטולוגית ושאלה מוסרית :איך ניתן
להסביר מבחינה מוסרית ומבחינה אונטולוגית את הימצאות הרע בעולם
שנברא עלֿידי בורא עולם ,ה' שהוא הטוב והאמת ,והכול יכול?
על פי אמונת ישראל צריכות שאלות אלו להיבחן במסגרת האמונה
המונותאיסטית המוחלטת המאפיינת את תורת ישראל ,ולכן מול אותם
יהודים השואלים במהלך המלחמה ,וגם בעקבותיה" ,וואי איזט דער יידישער
גאטט ב"ה " )איפה הוא אלוקי היהודים ברוך הוא( ,מהדהדת תשובתו של הרב
ישכר שלמה טייכטל הי"ד" :ער איזט אין דער רעזידאנץ שטאדט ביים
מיניסטערראט )הוא בתוך מקום מושבו של השר( והסכים על ידיהם
בעוה"ר" 9.בכך ביטא הרב טייכטל עיקרון מרכזי באמונת ישראל ,שכבר נוסח
 8ראה הלילה ,עמ' .28
 9ראה "אם הבנים שמחה " מאת הרב ישכר שלמה טייכטל  -הוצאת מכון "פרי הארץ" ,עמ'
רעד.
הרב ישכר שלמה טייכטל נולד בהונגריה ב 1885-והוא שימש רב ואב"ד בסלובקיה ,בעיירת
המרפא פישטיאן .הוא ראה באדמו"ר ממונקאץ' ,הרב חיים אלעזר שפירא ,בעל ה"מנחת
אלעזר" ,את רבו ,וכמו רוב רבני הונגריה דאז ,היה מתנגד חריף ביותר של הציונות .הוא
ראה בבניין ארץ ישראל בידי הציונים חילול הקודש .אירועי השואה גרמו לו לבחון מחדש
את השקפותיו .בשנת  1942הוא ברח להונגריה והסתתר בבודפשט בעליית גג .בשנת 1944
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עלֿידי רבי יהושע בן לוי ,אמורא מן הדור הראשון של האמוראים בארץ
ישראל ,בראשית המאה השלישית ,בעקבות הגזירות הקשות שהוטלו על
10
שארית העם" :איו הקב"ה? השיב להם :בכרך גדול של רומי".
עם ישראל מאמין לא רק באל שברא את העולם אלא בבורא עולם
המשגיח על הנעשה בעולמו בכלל ועל גורל הצדיק בפרט .הרב אשכנזי מדגיש
שעם ישראל גם יודע כי הבורא גילה בעצם מעשה הבריאה מהו האקט
המוסרי בתכלית ,והוא מאמין שגם אם הבורא מתגלה לנו דרך שתי צינורות,
הראשון חוקות הטבע והשני התורה  -ה"חוק המוסרי בתכלית" ,לפי הגדרתו
של הרב ,דרך השם אלוקים ודרך שם ההוויה ב"ה ,דרך הצד הבלתי פרסונלי
ודרך הצד הפרסונלי ,קיימת אחדות שקודמת לכל התגלות מצדו ב"ה .עם
ישראל אינו רק מאמין בזה אלא הוא תובע זאת ,הלכה למעשה ,בעולמנו.
עם ישראל תובע שגורל הצדיק יהיה לפי כללי המוסר ,גם כאשר חוקות הטבע
מתפקדות .אמונה זו  -האינטואיציה העמוקה שקיימת אחדות ,הנמצאת מעל
והקודמת לגילוי הדואליות המובנית של עולמנו ,היא לב לבה של אמונתנו
מאז ומתמיד .אמונה זו אינה באה לשלול ,להתעלם או להכחיש את
המציאות ,כלומר קיומם של רשעים החיים בשלווה בעולמנו .לפי הרב
אשכנזי אסור ליהודי המאמין להכחיש שיש רע בעולם .הרב היה רגיל להזכיר
את הכלל ההלכתי ש"אין מחלוקת במציאות" 11ולומר ש"יש רע בעולמנו והרע
הזה מכאיב" .לכן אסור לטשטש את עוצמת השאלה של היהודי המאמין
באמונה פשוטה בבורא עולם והרואה ,החש ,ואף החווה על בשרו את הרע.
אתּה
'צדּיק ַ ָ
הנביא ירמיהו הציג את השאלה במלוא עוצמתה ,באומרו ַ ִ

הוא חזר לסלובקיה .בספטמבר  ,1944אחרי דיכוי המרד הסלובקי ,הועבר הרב טייכטל עם
שארית קהילת פישטיאן למחנה סרד ומשם לאושוויץ .עדי ראיה מספרים שנרצח ב24-
בינואר  1945עלֿידי שומר אוקראיני ברכבת משום שהגן על יהודי אחר שביקש מים .על
פי עדות של אחד הנוכחים ,מילותיו האחרונות היו" :הפיצו את מעיינותיי חוּצה".
ספרו "אם הבנים שמחה " נכתב באותה עליית גג בבודפשט ,ובו הוא מתעמק לראשונה
בסוגיות של גלות וגאולה ,גאולה בדרך הטבע ,יישוב ארץ ישראל והיחס לבוניה שאינם
שומרי מצוות .הוא החל לתמוך בציונות ובעלייה לארץ ומתח ביקורת חריפה על הרבנים
שעזבו את קהילותיהם בשואה וברחו למקומות מפלט .הספר יצא לאור בבודפשט בשנת
תש"ג .1943
 10ירושלמי תענית ,פרק א ,הלכה א.
 11ראה פירוש הרשב"א למסכת חולין צב ע"ב ,דברי הר"ן במסכת חולין מב ע"א ,וה"שדה
חמד" ,כללים ,מערכת המ"ק ,כלל קסד ועוד.
ראה גם דברי הירושלמי תרומות פרק ג ,הלכה א :דבר שאפשר לעמוד עליו חכמים חלוקין
עליו?!
11
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צלחה ָשׁלוּ ָכּל
ָ ֵ ָ רשׁעים
ִ ָ ְ דּר
ֶ ֶ מדּוּע
ַ ַ את
ָ ֹ אדבּר
ֵ ַ ֲ משׁפּטים
ִ ָ ְ ִ  ַאאלי
ֶ ֵ אריב
ִ ָ ְיהוה ִכּי
ָ
12
 נזכיר את פירושו של, כדי שלא נטעה בהבנת דברי הנביא.'בגד
ֶ ָ בּגדי
ֵ ְֹ
:המלבי"ם לפסוק
recn ixear oerh`e jil` aix` m` l"x :'jil` aix` ik 'd dz` wicv'"
yi el rxe wicv ly dl`yd lry ,dz` wcvz dfa ,dglv dpi` ikxc
,eilr lhend lk dyr m` rcei ine ,zn`a wicv `edy rcei in daeyz
itke carpd zlrn jxr itk aeygp m` xeriy dl oi` 'dl dceard ik
mihtyn j`' micgeinde millekd eizeaeh znerl epilr lhend aegd
jl oi` el aehe ryx zl`y lry 'dglv miryx jxc recn jze` xac`
,f"r miaiynd zrck z"`e ,dielb ezryx ryxd `ldy daeyz mey
,eipf`a micgt lewe cgt `ln eal ik zinipt dely dpi` ryxd zelyy
l"iy 'cba icbea lk ely `ld' aiyn f"r ,dfa ftil` zhy did oky enke
oeca`l ryxd seq ik z"`e ,ala `ed delyd xcby ,ala zinipt dely mb
"...`ld aiyn f"r ,ezglvda mini jix`i `le

 רגע לפני,האזינוּ " עלֿידי משה רבנו
ִ ֲ ַ " כמאמינים בנאמר בשירת
צדּיק
ִ ַ עול
ֶ ָ ואין
ֵ ְ אמוּנה
ָ ֱ משׁפּט ֵאל
ָ ְ ִ דּרכיו
ָ ָ ְ פּעלוֹ ִכּי ָכל
ֳ ָ תּמים
ִ ָ 'הצּוּר
ַ ,הסתלקותו
 מדוע דרך רשעים צולחת, בעקבות הנביא, אנחנו באים ושואלים13,'וישׁר הוּא
ָ ְָ
 לפיה,"בעולם הנברא על ידי הקב"ה? תשובתו של רבי ינאי ב"פרקי אבות
 דורשת עיון14,""אין בידינו לא משלות הרשעים ואף לא מיסורי הצדיקים
 בד"ה "אין, רבי עובדיה מברטנורא מפרש משנה זו בשני אופנים.מדוקדק
:"בידינו
epl reci dfd xacd oi` xnelk ,[`"r d"w zenai] diciA
¥ ¦ ded
¨ £ `l enk"
:xg` yexit .oixeqia mi`kecn miwicvd dn iptne dglv miryx jxc recn
ick miryxl zzl d"awd libxy hwyde delyn `l zelbd onfa epl oi`
mixeqi ody miwicvl micgeind mixeqid on `l s`e ,a"derd on ocxhl
epl oi`y miryx llkn ep`vi xnelk .dxez leha oda oi`y dad` ly

א- ירמיהו יב12
ד- דברים לד13
טו- פרקי אבות ד14
12
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ly opi` eply mixeqidy ,eprbd `l miwicv llkle ,miryxl yiy delyd
".miwicvd ixeqik dad`

ההסבר הראשון של רבי עובדיה מברטנורא מזכיר לנו את שאלותיו של
, לפי המסופר בגמרא במסכת ברכות, לפני שהוא קיבל את התורה,משה רבנו
 מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש, ריבונו של עולם: "אמר לפניו:בדף ז ע"א
 יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו? " כותב הרב אשכנזי בנוגע,צדיק ורע לו
 האם נענה הקב"ה, בהמשך הסוגיה,למחלוקת בין רבי יוסי ובין רבי מאיר
:למשה רבנו או לא
mlerl epzrbde dixehqidd ini uw cr dielze zcner x`yiz ef dl`y"
mixeqiid e` xye`d ik ,clep wepizy mrt lk ycgn l`yiz `ide ,`ad
,mixeqiil daiq yiy zrcl .epiig zeieeg `l` mihyten mibyen mpi`
xaqdd `l dxev meya la` ,dngp ly xcba `ed ,miwcev izlak mi`xpd
xaqd mey epl oi` :dpyna epcnll ywan i`pi iaxy dn dfe ,envra
".miwicvd ixeqiil e` miryxd zeelyl izn`
¦

15

:מוסיף הרב וכותב
.ycg xe`a dl`yd z` xi`n `xephxan dicaer iax ly ipyd xaqdd"
xzei epl oi` .xardn dpey ixehqid onfa miig epgp`y eixacn dler
dgztzd zixqend drcezd .rx dyrn miyer epgp` xy`k ziytp deely
jez ,rxa miwqerd miyp` mze` enk zeidl mlerl lkep `ly ick witqn
epze` xicbdl ozip da dbxcnl eprbd mxh ,la` .hwy oetvn lr dxiny
edylk mewna ,dphw ikd dxtddn rfrcfdl jixv izn`
¦ wicv .miwicvk
ielib mvrl yibx zeidl jixv izn`
¦ wicv .miixqend mikxrd ly ,mlera
mvrn laeq `ed minrtly jk ick cr .izn`d
¦
xqendn idylk diihq
mlerd `xeay zilkza ixqend wegd z` xtn zrk edyin `ny yygd
".epl dlib

 המכונה עלֿידי רבי עובדיה,אנחנו בעיצומו של תהליך היסטורי

. פירוש לפרקי אבות-  מתוך גנזך הרב אשכנזי15
13
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מברטנורא בפירושו "זמן הגלות"  -אנחנו באמצע מאמץ מוסרי אדיר האמור
להביא אותנו למדרגת הצדיק .אולם טרם הגענו ליעד הנכסף .אנחנו עדיין
בגדר של בינוניים ומצב ביניים זה מורכב ביותר ,כפי שמסביר זאת הרב
אשכנזי:
"mc`d ly jaeqnd ,akxend ineiwd avnl zqgiizn dpyndy `vei
yi` zeidl ick un`zn xaky ,xqend itpk zgz qpkp xaky ,ipepiad
i`pi iax ixac .jxca miiywd lr xabzdl gilvd mxh mle` ,ixqen
xiaqdl ywan `ede ,ezbxcn itl cg` lk ,mc`d ipa aexl miqgiizn
"epicia oi`" :`iltdl miwiecn eixac .ineiwd eavn edn ,cg`e cg` lkl
jez lilra zixqen izla zebdpzd xzei un`l mileki `l epgp` xnelk
xak ik ,zhlgen zipetvn deely jez "miryxd zelyn `l" ,iytp hwy
ipak zizn`d
¦
epzbxcnl ribdl eply un`na dkex` jxc zxak epncwzd
`mpi` epilr mixaerd mixeqiid "miwicvd ixeqin `l s`e" ,miizn
`¦ mc
`ed `ny yyegd wicvd z` mitwezd oetvnd zetiwp ly d`vez oiicr
".miixqend mikxrd zehlgena rbt

הרב מדגיש שתי נקודות חשובות בסוגיית ייסורי הצדיק 16:הראשונה ,יש
אמתי,
הרוצים לפרש את הייסורים הבאים על הצדיק  -והכוונה כמובן לצדיק ִ
כייסורים של אהבה ,במובן של דרך להרבות את שכרו של המיוסר ,או
כדחיפה להתקרב לקב"ה או כדרך לתקן את הצדיק ,ולא כדי לגרום לו צער.
הרב אשכנזי דוחה הסבר זה מכול וכול ומחדש כי הייסורים מאהבה הפוקדים
את הצדיק אינם גילוי מידת האהבה של הבורא כלפי אותו צדיק אלא הם
גילוי מידת האהבה של הצדיק כלפי בורא עולם .החשש של הצדיק ,נקיפות
המצפון שלו שמא הוא או מישהו אחר פגע במוחלטות הערכים המוסריים,
במוחלטות תורתו של הקב"ה ,בקדושה המתגלה דרכה ,גורמים לו את אותם
ייסורים.
הרב הדגיש אין ספור פעמים שייסורים יכולים להיחשב ,ובדיעבד בלבד,
כייסורים של אהבה רק אם הצדיק מוכן לכך .הרב היה רגיל לצטט את דברי
רבי יוחנן ,המובאים בגמרא במסכת ברכות בדף ה ע"ב "לא הן ולא שכרן"
ודברי הרב אברהם פינגרהוט ז"ל ,מתלמידי ה"חפץ חיים" ז"ל ,שהיה חולה

 16ראה בהמשך הספר השיעור "ייסורי הצדיק".
14
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לב וסבל הרבה ממחלתו" :פעם שאלתיו אם הוא רואה בייסוריו ייסורים של
אהבה והוא ענה בציטוט דברי רבי יוחנן "לא הן ולא שכרן" .אז הוא הסביר
לי שאם האדם אינו יכול לעמוד בייסורים אלו ,הם אינם בוודאי ייסורים של
אהבה .הוא הוסיף ואמר שגם אם האדם יכול לעמוד בייסורים אלו ,אולם
הוא אינו רוצה בהם ,הם אינם גם כן ייסורים של אהבה .בכך הוא ביטא
בצורה נאמנה את עמדתם המסורתית של חכמי ישראל .איננו מחפשים שום
ייסורים מלכתחילה .התורה היא תורת חיים".
הנקודה השנייה שהרב הדגיש היא שלא ניתן בשום פנים ואופן להשוות
את מעמדנו למעמד הצדיק .אנחנו כל אותם בינוניים שאליהם פונה רבי ינאי,
אמתי לשלוות הרשעים או לייסורי הצדיקים,
באומרו שאין לנו שום הסבר ִ
כפי שהסביר זאת רבי עובדיה מברטנורא הקובע "שהיסורים שלנו אינן של
אהבה כיסורי הצדיקים".
דיון בשאלת ייסורי הצדיק מביא אותנו בהכרח לדון בשאלה
האונטולוגית של הימצאות הרע בעולם .הרב קובע ,בשיעורו "ייסורי הצדיק",
שני כללי ברזל בניסיוננו לספק הסבר לשאלת הימצאות הרע בעולם .הראשון,
אמתי ,הוא צריך להיות הסבר מלכתחילה .הוא
ש"כדי שהסבר יתקבל כהסבר ִ
איננו יכול להיות הצדקה בדיעבד .בדומה לחוקר המבצע סדרה של תצפיות
ומסיק מסקנות מאותן תצפיות ,כך שניתן להסביר לא רק את הניסוי שנערך
זה עתה ,אלא גם לחזות תופעות ,התרחשויות עתידיות ,עלינו להמציא הסבר
שיהיה תקף בכל המצבים" .השני ,ש"גם אם נניח שנוכל לעמוד במשימה זו,
עלינו לדעת שההסבר הזה יהיה בכל מקרה רלוונטי רק לנו הצופים ,והוא
לעולם לא יהיה רלוונטי לגבי כל מי שהתנסה במאורעות הללו בעצמו ,כי
עבורו השאלה תישאר פתוחה כל עוד הוא חי".
בעיית הרע העסיקה את גדולי הפילוסופים והתאולוגים בכל הזמנים והם
ביקשו להבחין בין שתי בעיות שונות:
 הבעיה המוסרית הנובעת ממה שנראה לכאורה כסתירה בין מוסריותושל בורא העולם לבין מצב העולם הנברא על ידו.
 הבעיה האונטולוגית הנובעת מן הסתירה בין ההגדרה המטפיזית שלהבורא כמושלם ובין הימצאות הרע בעולם הנברא עלֿידי בורא העולם
המוגדר כמושלם .מהו מקור אותו רע?
הרמב"ם נדרש בזמנו להתמודד עם הנושא ומגוון הדעות שרווחו
בתקופתו ,והוא עשה זאת בעיקר בחלקו השלישי של ספרו "מורה הנבוכים",
בשלושה פרקים מרכזיים ,מפרק י עד פרק יב.
15
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הרב אשכנזי היה רגיל להדגיש שיש להבין את דברי הרמב"ם על רקע
מלחמתו בדעות שהיו נפוצות בזמנו ובמקומות שבהם הוא חי ,ולכן עלינו
להבין את הנוף התרבותי של ימי הביניים הן בעולם המוסלמי והן בעולם
הנוצרי .כך נוכל לזהות את התפיסות השונות שרווחו בתקופתו של הרמב"ם,
אשר ברובם התגלגלו עד ימינו אנו בווריאציות שונות.


אפשר למנות קודם כול שלוש שיטות עיקריות המנוגדות לאמונה
המונותאיסטית .בעלי התפיסה הראשונה טוענים שהכול מקרה ,והם ממשיכי
דרכו של הפילוסוף היווני אפיקורוס ,שחי בשנים  270-341לפנה"ס .לדידם
אין השגחה על העולם וכל המציאות היא מקרית .אפיקורס הסביר כי העולם
מתנהל בעזרת "אטומים"" ,שהם מתערבבים כפי שמזדמן ומתהווה מהם מה
שמזדמן" 17.אם כך הוא המצב ,אל לנו לחפש משמעות כלשהי לאירועים ,וכל
השאלות בטלות מעיקרן.
בעלי התפיסה השנייה טוענים שהכול קבוע מראש ,הן ברמה האישית
והן ברמת ההיסטוריה הכללֿעולמית .שיטה פטליסטית זו הייתה קיימת כבר
בימי הפילוסופים הראשונים בגרסה הסטואית שלה ,והיא הפכה לשיטה
העיקרית בימי הרמב"ם ,בדמות ה"שערייה " המוסלמית .תשובת הרמב"ם
לשתי אסכולות אלו אחידה וחדֿמשמעית :האדם הוא בן חורין והוא אחראי
18
למעשיו.
השיטה השלישית היא השיטה הדואליסטית והיא לובשת לבושים שונים:
לבוש דתי ולבוש פילוסופי .היא שימשה בסיס למספר דתות שמקורן בפרס
הטוענות שקיימות שתי רשויות 19,שנגדן לחמו חז"ל בימי הגמרא ,ולשיטה
הגנוסטית שרווחה בעיקר במאות הראשונות לספירה 20.היא גם מאפיינת
17
18
19

20
16

ראה מורה הנבוכים ,חלק ב ,פרק יז.
ראה משנה תורה ,הלכות תשובה ,פרק ה והלכות תעניות ,פרק א ,הלכה ג.
הדת הזורואסטריות הייתה הדת הרשמית באימפריה של פרס ומדי ,עד לסוף התקופה
הסאסאנית במאה השביעית .דת זו מתארת את העולם כמחולק בצורה חדֿמשמעית לטוב
ולרע ,שעל כל אחד אחראי אל אחר .נוסף לדת זו הייתה קיימת באותו אזור דת אחרת
בּבל ,שאף הוא הפיץ דת דואליסטית המדברת
מבית מדרשו של המטיף ַמני ) ,(276-216יליד ָ ֶ
על מלחמה בין שני אלים ,אל הטוב ואל הרע ,הנאבקים על השלטון בעולם .אחר מותו
הפיצו ממשיכי דרכו "המניכאים" את דעותיו גם ברחבי האימפריה הרומית כולה ,והם
התחרו במפיצי הנצרות הקדומה.
השיטה הגנוסטית יונקת מן הפילוסופיה של אפלטון ומתארת שתי רשויות במאבק מתמיד
ביניהן .בעקבות אפלטון היא מתארת את האדם כמורכב משני חלקים  -הגוף והשכל.
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זרמים שלמים של הפילוסופיה ,ובמיוחד את תורתו של הפילוסוף אפלטון
עצמו ,שרבים טועים בהבנת דבריו ,בגלל הפירוש המחודש שניתן להם עלֿידי
22
פילון האלכסנדרוני 21והאסכולה הנאוֿפלטוניסטית בימי הביניים.
בדיאלוג "טימאיוס" עוסק אפלטון בהיווצרות העולם 23עלֿידי דמות
המכונה "הדמיורגוס" 24.הדמיורגוס יצר את העולם שלנו  -עולם התופעות,
עלֿפי דגם נצחי אידאלי הקיים בעולם עליון יותר  -עולם האידאות ,והמגביל
את חופש הפעילות שלו .אותו דמיורגוס אינו בורא במובן המקראי של
המילה אלא מרכיב דברים ופעולתו דומה לפעולת הטבעת חותם בשעווה.
לעומת עולם התופעות אשר מאופיין עלֿידי הדינמיות ,הריבוי והשינוי,
עולם האידאות סטטי ,כולו טוב ,וקיימת בו אחדות ,המתגלה באותה אידאה
של האידאות ,שהיא היא האידאה של הטוב ,האמת והיפה .הדמיורגוס
מסתכל בעולם האידאות וצר בחומר הקיים צורות לפיהן .גם החומר מגביל
אותו במלאכה זו בגלל מגבלותיו הוא ,והוא חייב לפעול מתוך אילוץ זה .לפי
התיאור הזה קיימות שתי רשויות נפרדות ועצמאיות ,הראשונה האידאה של
האידאות ,והשנייה אותו דמיורגוס .קיימת גם הפרדה מוחלטת בין הדגם
האידאלי ובין החומר ,ושניהם מגבילים את חופש הפעולה של הדמיורגוס.

לדידם הגוף שייך לעולם התופעות והשכל שייך לעולם אחר ,עליון יותר ,והוא נמצא כלוא
בתוך הגוף .העולם הזה הוא עולם רע ,ועל האדם לשאוף להשתחרר ממנו.
 21פילון האלכסנדרוני )בערך  15לפנה"ס  40 -לספירה( ניסה ,בעיקר בספרו "על בריאת
העולם" ,לשלב בין השיטה הפילוסופית של אפלטון ב"טימאיוס" ותורת האידאות שלו ובין
המקרא .בין היתר הוא ביקש לזהות את הדמיורגוס של אפלטון עם הלוגוס ,ובכך לבטל
את הדואליזם הקיים בשיטתו של אפלטון) .ראה ספרו של מנחם שטיין "פילון
האלכסנדרוני" ,המבוא ל"על בריאת העולם" מאת סוזן דניאלֿנטף ו"השיטה הקוסמוגוניתֿ
פילוסופית של פילון" בספרו של הרב גורן "תורת הפילוסופיה"(.
 22ר' יעקב גורדין ז"ל ,מורו ורבו של הרב אשכנזי מדגיש במאמרו "Actualité de
") Maimonideראה  ,Jacob Gordin - Ecritsעמ' :(127
"C'est avec les yeux de Maimonide ou de Thomas d'Aquin qu'on la considère
quand, à tort, on impute à Platon, ou même à Aristote, des tendances
"monothéistes.

 23המושג של בריאה זרה לפילוסופיה היוונית כפי שהרב אשכנזי מדגיש זאת בשיעור "מי
ברא אלה? " ראה "סוד מדרש התולדות" ,חלק ג.
 24מעניין לראות שבחלק גדול של התרגומים המודרניים של הדיאלוג "טימאיוס" ,המושג
היווני המקורי "דמיורגוס" נעלם והוחלף במילה "אל " שאינו תואם בשום פנים ואופן את
הנאמר עלֿידי אפלטון .שינוי זה אינו מקרי והוא בא לטשטש את ההבדל בין שיטתו של
אפלטון לשיטת המקרא ,כחלק מהמאמץ להפוך את דברי אפלטון לתואמים לאמונה
המונותאיסטית.
17
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שיטתו של אפלטון מנוגדת אפוא לחלוטין למסופר בתורה ולמונותאיזם
25
העברי.


במקביל לשיטות אלו ,הסותרות את עקרון האמונה המונותאיסטית ,התפתחו
שיטות נוספות המנסות להצדיק את הבורא או הטוענות שאליבא דאמת ,אין
רע במציאות.
בימי הביניים אנחנו מוצאים שתי שיטות עיקריות מעין זה בעולם
הנוצרי .הראשונה של פייר אבלרד מן המאה האחתֿעשרה 26,והשנייה של
תומס אקווינס 27.אבלרד טוען כי האל אינו יכול לעשות אלא מה שהוא עושה
משום שהוא תמיד חייב לפעול בצורה הטובה ביותר 28.אם ,למשל ,הוא מביא
גשם ,משמע שלא להביא גשם היה פחות מן הפעולה הטובה ביותר .יוצא

25

26
27
28
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הרופא הפילוסוף גלן מפרגמון ,אשר חי במאה השנייה לספירה ,ערך השוואה בין שתי
התפיסות" :תורתו של משה שונה מזו של אפלטון ושל שאר היוונים אשר ניגשו לעיון
בטבע בצורה נכונה .מבחינתו של משה על האלוהים היה רק לרצות להביא את החומר
לידי מצב מסודר ,והחומר מייד נעשה מסודר  ...אך אנו מבינים את הדברים האלה בדרך
אחרת :אנו אומרים שדברים מסוימים אינם אפשריים עלֿפי הטבע ,והאל אפילו אינו ניגש
לדברים הללו .הוא רק בוחר בטוב ביותר מבין הדברים האפשריים") .ראה המאמר "בריאת
העולם במיתולוגיה היוונית" מאת מרגלית פינקלברג בספר "בריאת העולם במדע במיתוס
באמונה"(.
פרופסור מרגלית פינקלברג מסכמת כך את ההבדלים בין התיאור של אפלטון ובין המתואר
בפרשת בראשית" :בהשוואה בין תיאור אפלטוני זה לבין פרשת בראשית נבחין מייד בשוני
מהותי :בניגוד לבורא המקראי ,אשר פועל בצורה חופשית לחלוטין ,הבורא לפי אפלטון
מוגבל באופן משמעותי משתי בחינות :א( אין הוא יכול ליצור עולם אלא עלֿפי הדגם
הנצחי האידיאלי ,משום שלו פעל בדרך אחרת ,היה פועל כנגד טבעו :בהיותו טוב אינו
יכול לברוא עולם שאינו הטוב ביותר ,והדרך היחידה לעשות זאת היא לברוא את העולם
עלֿפי הדגם הנצחי .ב( אין הוא מסוגל להגשים באופן מוחלט את רצונו לברוא עולם
מושלם בשל הגבלות החומר שהוא מעצב עלֿפי הדגם הנצחי .האל הבורא לפי אפלטון
אינו אלא מעין בעלֿמלאכה ,אומן ,אשר זקוק לדגם ולחומר .אין הוא פועל באופן חופשי
אלא מתוך האילוצים הקיימים .ואכן אפלטון מכנה את האל הבורא שלו בשם דמיורגוס,
"בעל מלאכה"".
פייר אבלרד ) (1142-1079) (Pierre Abélardהוא פילוסוף סכולסטי צרפתי שעסק הרבה
בדיאלקטיקה ובתאולוגיה.
תומאס אקווינס ) (1274-1125) (Thomas Aquinasהוא פילוסוף איטלקי ,הנחשב לגדול
התאולוגים הנוצרים בתקופת ימי הביניים.
ראה מבוא לתאולוגיה ,ספר ג ,פרק ה.
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מדבריו שהאל תמיד עושה את הטוב האפשרי הגדול ביותר 29.קביעה זו מעלה
שאלה בנוגע למקור הרע :מהו מקורו אם מחייבת מוסריותו של האל לעשות
אך ורק את הטוב ביותר האפשרי? תשובת בעלי שיטת התאודיציה היא
שתכלית הרע היא להביא לידי טוב גדול יותר.
אקווינס ,לעומתו ,טוען כי "האל יכול לברוא דברים שונים מאלה שברא
אותם ,וגם יכול לברוא דברים נוספים לאלה שברא ,כך שאז היה עולם אחר,
עולם טוב יותר מהעולם הקיים" 30.לדידו לו רצה האל ,הוא היה יכול לברוא
עולם טוב יותר ,אולם הוא לא רצה בכך ,ואין לנו שום סיבה לבוא אליו
בטענות על כך .עמדתו היא שקיום רע כלשהו אינו מהווה בעיה מוסרית והוא
מגדיר את הרע כשלילת השלמות ,המגיע על פי טבע הדברים 31.לדידו השאלה
שצריכים לדון בה היא שאלת המאזן בין הטוב ובין הרע בעולם :האם צודקים
אלו הטוענים שיש יותר רע מטוב בעולמנו או לא .אקווינס טוען כי עלינו
להאמין שיש יותר טוב.
הרמב"ם דוחה אף הוא ,בחלקו השלישי של "מורה הנבוכים" ,בפרק יב,
את הטענה המיוחסת לרופא המוסלמי אלראזי 32,שלפיה קיים יותר רע מטוב
33
בעולמנו:

 29שיטתו של הפילוסוף הגרמני גוטפריד לייבניץ ) (1716-1646שונה .לייבניץ טוען בספרו
"צידוק האל " )תאודיציאה( שהאל בורא את העולם האפשרי הטוב ביותר.
לייבניץ מנסה בספרו להצדיק את חוסר שלמותו של העולם .הוא מייחס לאל יכולת
אינסופית ,ידע אינסופי וטוב אינסופי ,והוא מסיק מתכונות אלו כי יצירתו של האל
המושלם חייבת גם כן להיות מושלמת :עולמנו חייב להיות בהתאם לטבע הבורא "הטוב
שבעולמות האפשריים " או העולם האופטימלי" :מתוך שלמותו העליונה של האל מתחייב
שבבראו את העולם בחר בתוכנית הטובה ביותר שאפשר ...השטח ,המקום והזמן ערוכים
באופן הטוב ביותר  ...היצורים יש בהם המידה הגדולה ביותר של יכולת ,ידיעה ,אושר
וטוב שהעולם היה יכול להכיל  ...העולם כמו שהוא בפועל הוא השלם ביותר שבאפשר".
לדידו הרע הוא בר הצדקה רק אם הוא מחויב המציאות בעולם האפשרי הטוב ביותר.
 30ראה סומה תאולוגיה.52 ,6 ,
cum malum nihil aliud sit quam privatio debitae perfectionis (De Malo, qu. I, a.2). 31
 32אבו בכר מחמד אבן זכרייה אלראזי ) (923-850מהעיר ראי במחוז כ'ראסאן שבפרס ,נחשב
מגדולי חכמי הרפואה המוסלמים .נוסף על הספרים הרבים שחיבר בתחום זה ,הוא גם
חיבר ספר "האלוהיות" בתחום התאולוגיה והמטפיזיקה .אולם הרמב"ם דחה את דבריו
בקטע המצוטט כאן ,וגם באגרתו לרבי שמואל בן טיבון בכותבו "וספר חכמת אלהית שחבר
אלראזי אין בו תועלת לפי שאלראזי היה רופא בלבד".
 33שם :יש לאלראזי ספר מפורסם וקראו "אלאלאהיאת" כלל בו מהזיותיו וסכלויותיו גדולות,
ומכללן עניין אשר בדה אותו ,והוא שהרע במציאות יותר על הטוב ,ושכאשר תשווה בין
נחת האדם ותענוגותיו במשך זמן שלותו כנגד מה שיארע לו מן הצער והייסורים הקשים
והמחלות והמומין והדאגות והיגונות והכישלונות ,אז תמצא כי מציאותו כלומר האדם
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"daxday cr ,zeaehd on xzei mlera zerxd ik oendd oeinca dlr zeax
`ed `lt ik mixne`e ,df oiipr millek mdixiyae minrd lk zethdn
lv` efd zerhd oi`e ,mixicze miax eizerx la` .aeh mlera `vniy
".edyn rcei `edy ayegy in lv` mb `l` ,cala oendd

דעה פסימית זו הייתה נפוצה ביותר בימי הביניים ,והיא חייבה
התייחסות הן בעולם הנוצרי והן בעולם המוסלמי ,כפי שעשה זאת הרמב"ם.
אולם אחרי שהוא דחה את הטענה שקיים יותר רע מטוב ,עובר הרמב"ם לדון
בפרק זה בסיבות לרעות הבאות על האדם .הוא אינו דן בשאלה המהותית
הנובעת מן הסתירה הקיימת לכאורה בין מוסריותו של בורא העולם ובין
מצב העולם הנברא .הוא אינו מעלה בשום שלב טענה דומה לטענה של
אבלרד או של הפילוסוף לייבניץ הטוען בספרו "תאודיציאה" ,שהאל ברא את
העולם האפשרי הטוב ביותר .הוא אינו מנסה להצדיק את האל ,כפי שבעלי
שיטת התאודיציאה מנסים לעשות זאת בכל מחיר .הוא אינו מנסה להכחיש
קיום רע כלשהו ,בדומה לאבלרד או ללייבניץ.
בחלקו השני של ספרו "אורות הקודש" מתייחס הרב קוק זצ"ל ישירות
לשאלה המהותית ,כאשר הוא מציג את השאלה "מה היא הסיבה המקיימת
את הרעיון של מציאות הרע בעולם  ...למה לא יהיה הכל נשגב ,הכל טוב
גמור ,הכל גדול?" 34בתשובתו הוא דוחה פתרון המבוסס על עיקרי שיטת
התאודיציאה:
"`ep` xak ,mlerd lelky liaya jixv zebxcn welig ,xnel `ap m
lr m` ik lelkyd z` `ivndl xyt` i`y xnelk ,rpnpd xrya miqpkp
,oeilrd epnrh z` mbet xak rpnpde ,zebxcnd welig ly mi`pzd dl` it
".lk llegn ly ziteq oi`d dhlgend zlekia miyibxn ep`y dn

הטענה ,לפיה הרע נחוץ כדי להביא טוב גדול יותר ,מגבילה את יכולתו
נקמה ,ורעה רבה מנת חלקו ,והמשיך לאמת השקפה זו בסקירת הפגעים הללו כדי להתנגד
לכל מה שחושבים אנשי הצדק על חסדי ה' וטובו הגלויים ,ושהוא יתעלה הטוב המוחלט,
וכל מה שיבוא מאתו טוב מוחלט בלי ספק ,וסיבת כל הטעות הזו ,מפני שהסכל הזה ודומיו
מן ההמון אינם בוחנים את המציאות כי אם באישי האדם לא יותר ,ומדמה כל סכל כי כל
המציאות למען אישיותו ,וכאילו אין שם מציאות כי אם הוא בלבד ,ואם אירע לו דבר
הפך מה שרצה החליט ופסק כי כל המציאות רע.
 34ראה "אורות הקודש" ,חלק ב  -דרגות התשוקה לטוב והשגתו ,עמ' תסא.
20
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של הבורא הכול יכול ,ואי אפשר לקבל טענה מעין זו מבחינה תאולוגית.
עמדתו של הרב קוק באותו פרק היא שאליבא דאמת:
,zecg`d ztwyd dlbzn zellkd ly zizn`d
¦
"zelbzdd it lr
`la ,zn`a daeh dcn `id lkd ... abype lecb lkd zn`a zecg`ae
lr ekxaiy ,`al cizrl i`ce dlbzi dfe .migixkn mixace mi`pz mey
".azkpy enk `xwp didi myde ,aihnde aehd lkd

35

לפי הרב קוק אנחנו טועים כאשר אנחנו מתייחסים לרע כדבר קיים
באמת ,ומקור הטעות הוא מגבלות שכלנו ו"הדמיון הכוזב" 36,המונע מאתנו
לראות את המציאות כפי שהיא באמת ,כלומר כטוב מוחלט וגמור 37.אמנם
שיטתו של הרב קוק מורכבת יותר משום שבפרק הקודם "הרע העולמי
המסודר" 38הוא מתייחס לרע כדבר מציאותי ,לכל הפחות במישור ההכרתי,
כאשר הוא כותב:
",iyrnd oia ixqend oia ,ihxtd oia illkd oia ,inlerd rxd ze`ivn
ep` ,eihxtae ezllkda eze` mixweq ep`yk ,`vnp `edy xe`z lka
`id z`f .dxwnd l` eqgil xyt` i`e ,oipae zeipbxe` xeciq ea mi`ven
ze`ivnay rxd ceqi z` xikdl milkzqnd mi`a dpnny ,zg` dgpd
.eize`bxce eihxt zxkdl dfn mi`ae ,ige likyn `linne ,lret gk xeza
dnkgd ,zidl`d zlekide dxeabd ,oeilrd aehde cqgdy `l` cer `le
ze`ivnl mewn ozzy llk xyt` i` ,lk d`lne ,lka zxcegd dgbydde
ze`ivnd lr obz `lye ,mlerd on exiarz `ly ,ixwn rx ly

35

36
37
38

שם ,העתיד המאושר הרחוק ,עמ' תק :מקור הספקנות על דבר הערך החיובי של הטוב
והרע המוסרי נובע הוא מהסקירה הפנימית הגנוזה בנשמה ,הצופה אל העתיד הרחוק,
הכולל כל ,שמושגו הוא כלילות הטוב בצורה עליונה ,העוקרת את כל תוכן רע מיסודו,
ונמצאת כל מעשה וכל מפעל וכל תנועה שנעשה בעולם ,הכל עולה ליסוד הטוב .ואחרי
הזיכוך והסרת הסיגים יאיר התוכן הטוב של אור החיים שבכל המפעלים כולם ,באין הבדל
כלל בין צדק לרשע ,בין טוב לרע ,כי אין שטן ואין פגע ,רק טוב מוחלט באמת .ועמך כולם
צדיקים ,יאמר על כללות ההויה כולה ,שיסוד יסודה הוא כנסת ישראל ,בעומק תמציותה.
שם ,עמ' שצט  -ההשקפה האלהית הכוללת.
שם ,עמ' תסא  -מעוט ורבוי הטוב.
שם ,עמ' תעט.
להרחבת הנושא ראה את מאמרו של יהודה גלמן "הרע וצידוקו במשנת הרב קוק" )פורסם
ב"דעת" ,חוברת  ,19עמ' .(145
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rxd ze`ivn ly dxkdd icil mrtd cer mi`a ep` dfne ,eizezigyn
".rx `xeae mely dyr ,d`ixa xeza iceqid


נקודת המוצא של הרב אשכנזי שונה ,והוא קודם כול מתייחס למישור
החוייתיֿהכרתי ,על פי העיקרון ההלכתי שהזכרנו לעיל ,ש"אין מחלוקת
במציאות" .לדידו אי אפשר להכחיש שהרע הוא רע משום שהוא מכאיב .זאת
המציאות האובייקטיבית" .הרע הוא רע ,הרע כואב וסובלים ממנו" ,ענה
אמתי או מדומה" .אסור להכחיש
בתקיפות הרב כאשר נשאל אם הרע הוא ִ
זאת" הוסיף ואמר .לכן אין מנוס אלא לדון בשאלה האונטולוגית :מהו מקור
הרע בעולם?
אנו רגילים להציג את השאלה האונטולוגית בדרך כלל כנובעת מן
הסתירה בין המושג של "אל מושלם" ובין מציאות הרע בעולם שנברא עלֿידי
אותו אל .הרמב"ם מתייחס לשאלה זו בפרקים י-יא בחלקו השלישי של
"מורה הנבוכים" ,והוא מגדיר את הרע כהעדר .לדידו הרע אינו מציאות אלא
העדר:
"oeird jixvny dn itÎlr df oiipra ep` epzrc z` jzricil `iapy ie`x
.dnÎzpigan ripnd `ed xevrnd z` xiqndy rcei dz` ixdy .iteqelitd
`,irahd ecaekn ltep yxwde ,yxwl zgzn cenr xiqn edyin ,lynl ,m
`xkfed xak df .yxwd z` ripd cenrd z` xiqdy iny mixne` ep
."dwifit"a

39

xvi `eddy idylk dlebq xiqdy in lr cibp mb ote` eze`a

`mixne` ep`y enke .`vnp xac epi` xcrddy it lr s` ,`edd xcrdd z
in lr mixne` ep` ok ,jyegd z` xvi `edy dlila xp daknd lr
oexeeirde jyegdy it lr s` ,oexeeird z` dyr `edy oird z` zigydy
ixac mixxazn dfd yexitd itÎlr .lretl miwewf mpi`e mixcrd md
md rxde jyegd ik ,'rx `xeae mely dyr jyg `xeae xe` xvei' diryi
".mixcrd

 39הכוונה לדברי אריסטו בספרו "פיזיקה" ,ספר ח ,פרק 255 ,4ב  :24-26מבחינתֿמה הדבר
מונע ומבחינתֿמה איננו מונע עלֿידי מי שמסיר את מה שמפריע ומונע את תנועתו .למשל
אחד המושך עמוד או אחד המסלק אבן מנאד יין במים הוא הסיבה המקרית לתנועה.
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מוסיף הרמב"ם וכותב:
"qgia rx `edy dn lke ,dnÎxac l` qgia wx zerx od zerxd ...
xcrd e` xac eze` ly excrd `ed rx eze` ixd mi`vnpd on `vnpl
.mixcrd olek zerxdy illk htyn xnel ozip okl .eiavnn aeh avn ly
ezexea e` eiper e` eileg oke .excrd `ede rx ezen ik .mc`a jkl dnbec
".zelebq ixcrd mleke ,eiabl zerx md

יוצא מדברי הרמב"ם שהרע הוא יחסי ומציין מצב של העדר 40,של חסרון,
של שלילה 41.הרמב"ם מבחין בין שלושה תחומים שבהם רעות מופעיות:
התחום הקוסמי  -הדוגמה הבולטת היא המוות ,התחום החברתי  -המלחמות
והסכסוכים ,והתחום האישי  -הרע שהאדם גורם לעצמו 42.לפי פרופ' שלום
 40לפי אריסטו עצמו ההעדר ) steresisביוונית( הוא מצב שבו משהו שהיה צריך להימצא
בדבר כלשהו עלֿפי טבעו אינו )הוגי הדעות הנוצרים של ימי הביניים מתרגמים מילה זו
בלטינית  privatioאו  ,absentiaכדוגמת תומאס אקווינס( .מפרשי אריסטו מבקשים לערוך
הבחנה בין שתי משמעויות שונות של המילה  .steresisהראשונה ,העדר וחסרון ,והשנייה
מחסור ושלילה .הדוגמה הקלסית היא העיוורון .העדר היכולת לראות אצל הצומח אינו
חסרון משום שלפי חוקות הטבע הצומח אינו רואה .לכן אי אפשר לדבר על העדר לגביו
או על חסרון .גם אי אפשר לומר ששלילת יכולת זו היא דבר רע ,משום שהיא אינה נוגדת
את טבע הצומח .אין זה כך אצל האדם .אדם עיוור מרגיש חסרון מהותי ,והעדר יכולת זו
היא דבר רע עבורו .דוגמה נוספת שאריסטו נותן היא דוגמת התנועה )ראה ספר
המטפיזיקה  -ספר ה .(22 ,לדידו התנועה של עצם טבעי ממקום למקום או שינויי המצב
החלים באותו עצם מורים על חסרון ,על העדר ועל אי שלמות .מבחינתו המנוחה היא
עדות לשלמות .עמדה זו מנוגדת לחלוטין לדעת חז"ל האומרים ש"תלמידי חכמים אין להם
מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא שנאמר 'ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון'"
)ברכות סד ע"א(.
 41ראה פירושו של ר' יהודה אבן שמואל ל"מורה הנבוכים" ,כרך רביעי ,עמ'  ,326ד"ה "ואחר
זאת" ... :שאין הרע דבר הקיים לעצמו ,אלא דבר העומד ביחס מסויים אל דבר נמצא,
והיחס הוא תמיד יחס של העדר .זאת אומרת :אם דבר נמצא פוסק מלהיות נמצא ,הרי
זה ביחס אליו רע ,ורע זה הוא העדר מציאותו של דבר זה; אך גם כשאין דבר נמצא נעדר
לגמרי ,יש אשר ייעדר אחד ממצביו הטובים ,ואף העדר זה ,העדר המצב הטוב ,הוא רע
ביחס לדבר זה.
 42ראה פרק יב :המין הראשון של הרע הוא מה שפוגע באדם מצד טבע ההתהוות והכליון,
כלומר ,מבחינת שהוא בעל חומר .כי בגלל זה פוגעים בכמה בני אדם מומים ושיתוקים
בשורש טבע הבריאה ,או צצים בשל שינויים ביסודות ,כגון קלקול האוויר או חזיזים
ושקיעת הקרקע  ...המין השני של הרעות הוא מה שפוגעים בני אדם זה בזה ,כגון שהם
משתלטים זה על זה  ...המין השלישי של הרעות הוא מה שפוגע באדם מבינינו בשל מעשה
של עצמו ....
הפילוסופים רגילים להבחין בין שלושה סוגי רע :הרע המטפיזי ,המוגדר עלֿידי לייבניץ
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רוזנברג ,אליבא דרמב"ם" ,הרע הוא תוצאה של העובדה הבסיסית שהעולם
הוא מעין פשרה .וזו פשרה בין בריאה ,בין יצירה ,בין קיום שהוא טוב ,לבין
43
העובדה שהקיום הזה נעשה בחומר ,ובחומר יש בהכרח חוסר שלמות".

ycegn oeica jxevd
אולם נראה שאחרי הגילוי הקיצוני ללא התקדים של הרוע בשואה האיומה
שעברה על עמנו ,עבר בניין האמונה היהודית טלטלה כה עזה שעלינו
להתמודד מחדש 44עם השאלה המוסרית ועם השאלה האונטולוגית .במאמרו
"ויהי באחרית הימים" 45קובע הרב אשכנזי כי השואה מעלה בבת אחת שתי
שאלות חריפות:
כהגבלה והעדר ,ועלֿידי אחרים כאי שלמות ,הרע הפיזי  -הייסורים הנובעים מתפקוד
העולם ,והרע המוסרי הנובע מחטאי האדם .התאולוג הנוצרי תומס אקווינס מתנגד
לחלוקה זו ,והוא למעשה שולל קיום של הרע המטפיזי .הוא מגדיר את הרע כשלילת
שלמות המגיע ).(negatio perfectionis debitae
 43ראה "טוב ורע בהגות היהודית " מאת שלום רוזנברג ,עמ' .27
 44הדיון המחודש מתחייב גם בעקבות שינויים שחלו בתפיסת המוסר בתרבות הפילוסופית
המערבית ,החל מן המאה השמונהֿעשרה .למשל ,מדברי הרמב"ם בפרק יב בחלק השלישי
של ה"מורה" עולה שכל רע הוא תוצאה של פעילות על פי הדמיון ולא על פי השכל .הנחת
הרמב"ם היא שהאמת המוסרית ניתנת לידיעה מוחלטת .אולם הנחה זו אינה מקובלת על
פילוסופים רבים ,במיוחד מאז ימי הפילוסוף קאנט .לדידם מקור המוסר הוא התבונה
האנושית והמוסר הוא יחסי :הרשע בעיניי יכול להחשיב את עצמו כצדיק ,מפני שלפי
מושגיו ,המעשה הנראה לי כרע אינו רע בעיניו אלא טוב .אם כן ,איך ניתן לדון אותו
כרשע ,העושה רע בזדון? תפיסת המוסר של קאנט ,אשר ביסס את הרעיון של האוטונומיה
המוסרית ,משפיעה גם על הדרך שבה אנחנו תופסים את החוק .לדידו האדם בתבונתו
הוא מקור החוק המוסרי ועליו לקבל ,מתוך רצון חופשי ,את המשמעת המוחלטת לחוק
שאותו חוקק בתבונתו .החוק הופך לעיקרון פורמלי בלבד .המוסר אינו החובה שיש לי
כלפי האחר אלא החובה שיש לי כלפי התבונה .הערך המוסרי העליון הוא המשמעת של
האדם כלפי החוק שנחקק על ידי התבונה  -יהא אשר יהא .הרב אשכנזי ראה בתפיסה זו
סכנה גדולה ופתח לכל הפשעים האפשריים ,וכך אמר בשיעור על השואה" :חיינו על בשרנו
מימוש מעוות של התפיסה הלגאלית ,שמקורה ברעיון הציות לחוק כערך מוסרי עליון,
בזמן השואה .אין זה מקרי אם אותם חיות אדם דאגו ,קודם כול ,להפוך את מעשיהם
לחוקיים .העיוות הזה ,מקורו בעקרונות המוסר של האסכולה שהתפתחה מאז קאנט.
כאשר קאנט מדבר על התבונה האנושית ,הוא מתכוון לתבונה שלו .כאיש ישר ,הוא מתעל
את תבונתו לכיוונים חיוביים .כאשר רשע מרושע מיישם את אותם עקרונות ,הוא ממציא
"מוסר " מפלצתי ,ובשם הציות לאותו "חוק מוסרי" שהוא המציא ,נותן דרור לכל
ההתנהגויות הרצחניות".
 45המאמר פורסם לראשונה ב"שורש" ,גיליון מס'  ,2ניסן תשמ"ג .המאמר הודפס מחדש
בספרו של הרב "מספד למשיח?"
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dfk xac ygxzdl did leki ji` :il`qxaipe`d oetvnd itlk ziy`x"
itlk ,zipy ?zihqip`neddÎdxe`pd ziaxrnd zeaxzd ,jezne ,jeza
zxeza zecdid zeceqi lr wenr xedxdl z`xew `id :icedid oetvnd
zeaxz ly e` ,mnvr miv`pd ly mzeixg`l xarn - oiadl ji` :dpen`
"?icedid mrd z` ecwt el`k zerxe`ny - dzellka axrnd

:מפרט הרב
zeibeleiveqde zeixehqidd zeaiql wx dxeyw dpi` dpey`xd dl`yd"
xzei zrbep `id .mdd minid ly dtexi`a mfiv`pd zginvl e`iady
Îzixaxa drtez genvl dlri dkezny ,ziaxrnd divfilieeivd zednl
zxewian wngzdl xyt` i` .ihqiyt oehly zgz mb ele ,efk zizeaxz
itk zinexÎzipeeid dqitza dyxey xy` ,divfilieeivd dze` ly ziceqi
ztwyd z` zeqqand zexaga - oepbq iyecig jez ,epini cr dgztzdy
,dirad mr miccenzn miax ik s` ,izrc zeiprl .millk mze` lr onler
.ef zxewia ly dwner seql ecxi `l oiicr
miizxeqnd daygnd iqetc gkep swez dpyn zlawn diipyd dl`yd
zetewzae ,l`xyi enr lr d"awd ly zcgeind dgbydd byenl zece`
wewf `ede ,cgeina ribt icedid mrd ,dl` zetewza `ld .cegiia zelbd
zzixk xaca ze`eapd zexyan dilry dgbydd dze`l z`y xzia
oin`dle jiyndl ,iceqi xedxd `ll xyt` m`d .enre d"awd oia zixad
`xead oia miqgil xeywd lka diptl mipin`n epiidy itk d`eyd ixg`
"?enr mr zixa zxekd l`d eze` - enlere

עמדתו של הרב אשכנזי היא שכל השאלות צריכות להתברר על פי
 ועל פי, כפי שהועברה בעדת המקובלים,המסורת הנבואית של עמנו
ֿ ולא על פי הקטגוריות של הפילוסופיה היוונית,הקטגוריות של חז"ל
 מהי אפוא הגדרת הרע לפי הרב? תשובתו פשוטה וגם מפתיעה46.מערבית
47
:במבט ראשון
 ושורשה במסורת, עמדה זו מאפיינת את שיטתו של הרב אשכנזי בכל מסכת הוראתו46
 ובתורת רבו ר' יעקב גורדין ז"ל,המשפחתית שלו דרך סבו הרב המקובל חיים טובול ז"ל
 הלימוד צריך.אשר פתח לפניו את תורת המהר"ל ואת דרכי ההתמודדות עם הפילוסופיה
 תוך עימות עם קטגוריות, במדרש ובזוהר,להתרכז ולהתבסס על דברי חז"ל ישירות בגמרא
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",d`ixad dyrna iehia icil `ad ,iwel`d oevxd ly dclez `ed rxd
df `exal .zekfa eneiw z` zepwl leki ,mc`d - etzey ea mler `exal
.d"a q"`d ly ,`xead ly eceaka dribt mey ef dxin`a oi`e ,rx `exal
xvFi
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הרצון לברוא הוא גילוי הטוב בתכלית ,או כפי שהרב היה רגיל לומר
"המעשה המוסרי בתכלית" .אולם מעשה הבריאה עצמו מביא בהכרח  -לכל
הפחות בשלב הראשון ,בשלב הבראשיתי ,לבריאת "רע"" :לברוא זה לברוא
רע" .לפי הרב אשכנזי משמעות השורש "ברא" בתורה היא לברוא את ההפך
הגמור ממה שהבורא הוא .אם מוגדר הבורא כטוב ,הנברא הוא רע .אם מוגדר
הבורא כמושלם ,הנברא הוא בלתי מושלם בתכלית .אם הבורא הוא אחד,
הנברא הוא רבים .אם הבורא הוא ,הנברא הוא אין .מדוע הפרדוקס הזה?
49
מסביר הרב:
"dad` ly hw` df ,xg`d `exal :mixenb mingx `id `xead zaygn
,envr d`ixad hw` zilkze zedn dfe - xg`l meiw zzl oevxd .dxenb
... hlgend ixqend dyrnd `ed ,"d`ixad zaygn" z`xwpd dbxcna
,didi dfd xg`dy icke ,ely xg`d `exal hilgd `ed eizeaiqn d"awd
`l m`c ,ekxc zligza ,e`xean iepiyd zilkza dpey zeidl jixv `ed
dieedd `ed `xead :`xapl `xead oia ibelehpe` ,izedn lcad oi` ,ok
`ed `xapde ozepd `ed `xead ,z`xapd dieedd `ed `xapde z`xead
`xead ,oihelgl dnly izla ,lek zxqg d`ixade mly `xead ,lawnd
"oi`" zpigan `ed - `vnp wx `xapde "ip`" cibdl leki `ed - miiw
".ely "ip`"a zekfl likyi `ed m` "ip`"l jetdl cizry

תשובת הרב מנוסחת במישור המוסרי ובמישור ההיסטוריוסופי ,ולא
הפילוסופיה .החזרה לזהות העברית אינה יכולה להתבסס על קטגוריות זרות שהובאו אל
תוך העולם היהודי בימי הביניים בעיקר ,בגלל אילוצים תרבותיים ונסיבות היסטוריות.
על היהודי החוזר לציון ,המגלה מחדש את זהותו העברית ,לבחון כל דבר מתוך הקטגוריות
החז"ליות הנאמנות למסורת הנבואית של האומה ,ודרך דברי יודעי הח"ן בישראל.
 47ראה "סוד מדרש התולדות" ,חלק ג  -הבריאה והרע" ,יליף מברייתו של עולם".
 48ישעיהו מה ,ו-ז
 49ראה "סוד מדרש התולדות" ,חלק ג  -הבריאה והרע" ,טוב ורע".
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במישור המטפיזי ,כדי שכל אדם באשר הוא אדם יוכל להבינה .התורה
מדברת אל בני ישראל ודרכם אל האנושות כולה .היא אינה שיטה פילוסופית
המיועדת לבעלי שכל חריף אלא היא גילוי נבואי המיועד לכל אחד ואחד
מבני העם .היא מדברת לפשוטי העם וליודעי ח"ן כאחד .לכן בהעדר יכולת
שכלית אוטונומית מצד האדם להבין את מושג "הבריאה" 50,עלינו להבין מדוע
טורחת התורה ומספרת לנו את מעשה בראשית ,ובראש ובראשונה מדוע היא
הארץ' .תשובת הרב מורכבת
ואת ָ ָ ֶ
השּׁמים ְ ֵ
אלהים ֵאת ַ ָ ַ ִ
בּרא ֱ ֹ ִ
ש'בּראשׁית ָ ָ
אומרת ְ ֵ ִ
משלושה סעיפים:
א .רצונו של הבורא לברוא הוא כל כולו גילוי הטוב המוחלט .הוא כל
כולו אקט של חסד ואין למעלה ממנו .אקט הבריאה הוא ייסוד המוסר .הוא
האקט המוסרי בתכלית ,וכל מי שרוצה ללמוד מהו מעשה טוב ,מהו אקט
מוסרי צריך להבין מה משמעות הביטוי "לתת קיום לאחר"" .פשוטו כמשמעו"
אמתי ללא הכרה פשוטה זו.
היה מדגיש הרב 51.אין מוסר ִ
אמתי ,כלומר "הוא צריך
ב .אותו אחר שרצה הבורא לברוא הוא אחר ִ
להיות שונה בתכלית השינוי מבוראו ,בתחילת דרכו ,דאם לא כן ,אין הבדל
מהותי ,אונטולוגי בין הבורא לנברא" ,או כביטוי הרב במקום אחר ,אותו אחר
נמצא "הכי רחוק שאפשר ממקור ההוויה שלו"" .בתחילת דרכו ,הנברא חייב
אמתי".
להיות ההפך הגמור ,המוחלט של הבורא .אחרת הוא אינו נברא ִ
ג .הקב"ה רוצה שהאחר שלו  -הוא האדם ,נזר הבריאה ,לא רק יימצא
אמתי ,מלא ,העומד פנים בפנים מול
בעולם הנברא אלא גם יתקיים כשותף ִ
אמתי ,ולכן אותו אחר צריך להתקיים בזכות,
בוראו .הקב"ה רוצה לברוא אחר ִ
ולא רק בחסד .לכן עליו לקנות את היש הניתן לו במתנה בתחילת דרכו,
במשך הזמן .כל עוד לא הושלם קניין זה ,מוגדר מצב הנברא כ"רע".
יוצא מדברי הרב שעצם בריאת האחר עלֿידי בורא עולם המוגדר כטוב
המוחלט מביא לידי הופעת "רע " בעולם הנברא משום שאותו "רע" אונטולוגי
אמתי ,באשר אותו נברא הוא הופכי לחלוטין,
הופך את הנברא לנברא ִ
בתכלית ,לבורא .אולם יש תפקיד נוסף לרע משום שאותו "רע" משמש מדד
 50ראה הסברו של הרב האם המושג "בריאה יש מאין" הוא מושג רציונלי? בשיעור "מי ברא
אלה? " )סוד מדרש התולדות ,חלק ג(.
 51באין ספור הזדמנויות תמה הרב על שם עיתון התנועה נגד האנטישמיות והגזענות בצרפת
") "Le droit de vivreהזכות לחיות(" .איך ייתכן שבחברה שחרתה על דגלה הסיסמה
"חופש ,שוויון ואחווה" יש עדיין צורך להוציא לאור עיתון המזכיר את הכלל הכל כך בסיסי
של "הזכות של האחר לחיות פשוטו כמשמעו"? שאל" .האם אין כאן סימפטום לבעיה
עמוקה ,גם אחרי שתי מלחמות עולם?"
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לפער שקיים ,במהלך ההיסטוריה כולה ,בין רצון הבורא  -לברוא אחר הקיים
בזכות עצמו ,ובין המציאות  -הימצאות של נברא שטרם הצליח לזכות ביש,
הניתן לו במתנה עלֿידי בוראו ,בזכות עמלו.
"לברוא זה לברוא רע " כי לברוא באמת פירושו לברוא את האחר הכי
הופכי ,הכי שונה ,הכי אחר שאפשר לברוא :אם הבורא הוא טוב ,הנברא הוא
רע ,אם הבורא יכול לומר "אני" ,הנברא הוא מבחינת "אין"  -תמורת האותיות
"אני" ,אם הבורא קיים  -ורק הוא קיים ,הנברא נמצא  -ורק נמצא .אולם כל
זה רק בתחילת דרכו של הנברא משום שהקב"ה רוצה בנברא הקיים בזכות
ולא בחסד ,הקיים בזכות עמלו ופועלו .לכן המצב הבראשיתי אינו מצבו
הסופי של הנברא .הוא מצב הכרחי אך זמני .הכרחי משום שרצון הבורא הוא
אמתי .זמני משום שמשכו תלוי בעמלו של האדם ,השואף להגיע
לברוא אחר ִ
למצב שבו הוא קיים בזכות עצמו .הרב מסביר ש:
"dlek ziyep`Îllkd dixehqidd od ,hxtd iig od ,ceqd inkg itl
...zekfa yid zlawe yia diikf ,yid zpizp :mialy dyelyl miwlgzn
"ly avn oiit`n `ed .iyilyd alyl drbdl cr miiw "ibelehpe`d rxd
.dly meiwd zekfa dlnr jxc d`ixad dzkf mxha ,d`ixad cvn xqg
ly d`vez `ede ze`ivnd aiegn dfd "rx"d ,zekfa yid zlawl cr
zekfa dzeyi z` lawzy zeyi `exal dvexd ,`xead ly lrd zipkz
rbxa .selg oae ipnf epd rxd meiw .mpig zpznk `le ,diyrne divn`n
".mlrp dfd rxd ,dly yia dkef d`ixady

52

ההיסטוריה של הנברא היא היסטוריה דינמית .היא מכוונת מטרה .יש
לה תכלית ותכלית זו מכונה עלֿידי חז"ל "העולם הבא" .מהו אותו עולם
הבא? הוא לא אחר מאשר מימוש מחשבת הבריאה במלואה .הוא התהוות
בעולמנו של תכנית הבורא ,של רצון הבורא כאשר הוא ברא את העולם.
העולם הבא מתהווה ,במהלך ההיסטוריה ,מתוך העולם הזה.
אותו עולם הבא קיים כבר מבחינת מחשבת הבריאה ,כפי שמסביר זאת
הרב:

 52להרחבת הנושא ראה את שיעורו של הרב "הכרחיות הרע בעולם הזה" בחלק ג של "סוד
מדרש התולדות".
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"`exal `l` ,dfd mlerd z` `exal `weec e`l dziid `xead zaygn
`eleky ,xye` eleky ,aeh eleky mler ,izn
`¦ mler ,`ad mlerd z
oeyla "xecfext" ,irvn` m` ik eppi` dfd mlerd .jex` eleky ,dgny
".izn`d
¦
mlera `xapd dkfi ezervn`ae ekxcy ,l"fg

אולם הרב מדגיש בשיעורו "בעשרה מאמרות נברא העולם" 53כי אין זה
אומר שהעולם הזה ,בהיותו לכאורה פרוזדור בלבד ,חסר ערך .להפך ,רק
בעולם הזה יכול האדם לזכות ביש שלו ,כדברי המשנה "רבי יעקוב אומר:
העולם הזה דומה לפרוזדוד בפני העולם הבא .התקן עצמך בפרוזדוד כדי
שתיכנס לטרקלין" 54.העולם הזה הוא בעל ערך עצום משום שהוא המקום
היחיד שבו יכול הנברא לזכות ביש שלו ,והמתרחש במהלך היום השביעי של
העולם הזה קובע אם צדק הקב"ה כאשר הוא בחר לברוא את האדם ,בניגוד
לדעת המלאכים 55.מדייק הרב ואומר:
"epewiza `ed mlerd ,dfd mlerd zpigane dfd mlerd z` `xa `xead
mlerd z` `iadl `ed mc`d ciwtz .dyrnd ini zyy seqa xak
z` dpew mc`d ,dniynd ielin jldna .`ad mlerd zpigan epewizl
".eze` `exal `xead zhlgd z` wicvn `ede ,miiwzdl zekfd

56

rxd ibeq zyely
בעקבות רבי נחמן מברסלב ,מבקש הרב להבחין בין שלושה מקורות לרע
בעולמנו :החלל ,התוהו ובוהו ותוצאות חטאי האדם 57.בנוגע לחטאי האדם
מסביר הרב כי "מקור אחד לכל אותם חטאים :החלטתו לקבוע בעצמו מהם
הערכים המחייבים אותו ,החלטתו להיות מקור המוסר" .תפיסת המוסר של
53
54
55
56
57

ראה "סוד מדרש התולדות" ,חלק ג.
פרקי אבות ד-כא
להרחבת הנושא ראה את שיעורו של הרב "המשמעות האנושית של משך הזמן" בחלק ג
של "סוד מדרש התולדות".
ראה השיעור "תיקון העולמות".
להרחבת הנושא ראה את שיעורו של הרב "המשמעות האנושית של משך הזמן" בחלק ג
של "סוד מדרש התולדות" " -מקורות הרע בעולם".
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, המבקש לבטל את ההטרונומיות של המוסר,הפילוסוף עמנואל קאנט
 השפיעה רבות על הזהות התרבותית של,בתחילת המאה התשעֿעשרה
. שהתגבשה באותם ימים, ובייחוד של החברה הגרמנית,החברה המערבית
. את שכלו לאליל," "התבונה הטהורה-  הופך את תבונתו, מתוך גאוותו,האדם
 הלכה,הרב אשכנזי רואה בעמדה זו סכנה עצומה משום שהיא מרוקנת
 לדידו של קאנט החוק המוסרי אינו. את החוק המוסרי מכל תוכן,למעשה
מכיל תכנים מוגדרים והוא אינו רואה לפניו אדם חי בעל בשר ודם אלא
 המוסר אינו עוד החובה שיש לכל אדם כלפי האחר.עיקרון מופשט פורמלי
: אומר הרב. יהא אשר יהא- אלא החובה שיש לכל אדם כלפי התבונה
ze`ce dze`l ,dwiz`d ly ,diteqelitd ly ilkyd xcql zzl xeq`"
gekyl xeq` .`xead oevx z` silgdl zilky zn` dze`l ,zilky
hlgend ytegd .hlgend ytegd `ed `xead zaygna xqend yxeyy
mikxr iab zrnyn efi` ly zepekzn `le dad` ly zepekzn xxerzn
lk `ld dixehqida epi`x .xg` e` df iyep` lkyn e` rahdn mi`ay
miyp` ji` epi`x ,miyp` mze` ly xqend epze` liaed o`l dwegx jk
evl zeiv ly dprha dcewt lkl qeqid `ll miziivn "mizaxezn"
".xyeid iab miipyn md milebirdy xekfl epilr !ixebhw

58

 מחוסר ההתאמה בין,הסוג השני של רע נובע מאי מוסריותו של הטבע
 אומר הרב כי "הטבע אינו מתחשב בצדיקות.חוקות הטבע להתנהגות האדם
: אולם." הטבע הוא דטרמיניסטי.האדם
qexewit` znbeck mipeeid miteqelitdy itk ,dxwnd ci eppi` df xcq i`"
xvep mixg`a ezeybpzd zeawrae elelqnn dhq cg` meh` :mixne` eid
,dxezd zrcn jetd .cala dxwnd lr qqean mxaqd .mlera xcq i`
ly d`vez `ed ,epnler oiit`nd ,edeae edezd avny epze` zcnlnd
zn`a didi mc`dy ick .iyteg mc` `vnp ea ,mler `exal `xead oevx
iciÎlr dxiwgl zpzipd ,zihqipinxhc dxeva lertl mlerd lr ,iyteg
ly zeinihte`d .hlgda igxkd `ed edeae edezd avn ,df oaena .mc`d

." ראה הפסקה "מוסר מול אתיקה" בשיעור "רז היושר והעיגולים58
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,xac ly eteqae ,selg oa epd df avny dxin`a iehia icil d`a icedid
".envr raha mb iehia icil `eaz ziziy`xd zecg`d

מהות הרע הנובע מעצם בריאת החלל שונה לחלוטין .הרב מסביר כי גם
אם אנחנו מבינים מבחינה שכלית ש"הרע הזה הכרחי לקיום העולם ,כי החלל
הוא מקום העולם" ,הוא נשאר בכל זאת בגדר של סוד ,ואין לנו הסבר של
ממש ,כלומר הסבר מלכתחילה לגביו .גם אם הרב אינו מצטט בשיעורים אלו
ישירות את דברי זקנו הרב יוסף אבן טבול ז"ל ,מגורי האר"י ז"ל ,בעל הספר
"דרוש חפצי בה" 59,נראה שהסבריו נאמנים לשיטת זקנו בהסברת מהלך
האצילות שלימד האר"י ז"ל .ידוע שנמסרו בשם האר"י ז"ל שני תיאורים של
מהלך האצילות :הראשון מפי רבי חיים ויטל ,והשני מפי הרב יוסף אבן
טבול 60.הרב יוסף אבן טבול מסביר בדרוש הראשון ב"דרוש חפצי בה" כי
החלל הפנוי שנוצר עקב הצמצום הראשון אינו ריק לחלוטין אלא נשתייר בו
רשימו  -זיכרון ממציאות אור א"ס ב"ה בחלל:
"lke ,zexeabd oicd yxey `edy oicd gek mr xe` ly eniyx my x`ype
oeik ,axern lkd d`vne dcxi c"eid dze`e ... miaxern oicde eniyxd
dyr oicd zpigae ,ecal xe` ly eniyxd lk dxxia dcind gek cxiy
".ilkd jeza xe`d lk dyialde dnypl sebk ilk epnn

61

הרב יוסף אבן טבול מסביר גם שכל המידות נמצאות מאוחדות אצל
הקב"ה ,כולל אותה מידה המתגלה במהלך האצילות ,בצמצום כמידת הדין,
כשורש מציאות הרע בעולמנו:
"eyxy didiy gxken dhnly dn lky ,oicd gk `ed wlzqdl mxby dne
ler didi my did oicd yxyy xn`z `l m`y ,mingxd zilkza dlrnl

 59הרב יוסף אבן טבול אל מוגרבי זצ"ל ,הנמנה על חבורת גורי האר"י הקדוש ,נולד במאה
הששֿעשרה כנראה באזור דרעה שבמרוקו .אחרי עלייתו לארץ ,הוא התיישב בצפת ולמד
אצל האר"י .אחר כך עבר הרב יוסף אבן טבול למצרים וישב באלכסנדריה .הוא נפטר
במקום ב.1616-
 60להרחבת הנושא ראה את מאמרו של גרשם שלום "שטר ההתקשרות של תלמידי האר"י"
)ציון ה' ,ת"ש( ,ספרו של ישעיה תשבי "תורת הרע והקליפה בקבלת האר"י" ,וספרו של
הרב יוסף אביב"י "קבלת האר"י" )ג' כרכים(.
 61ראה "דרוש חפצי בה" עמ' ב.
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yi i`ce `l` ,e"g xqg `edy `vnp oic my didy xn`p `l m`e .xac
".oicd gk my

הסבר זה מהפך את נתוני השאלה הנובעת מן הקביעה שקיימת סתירה
בין האמירה שהאל הוא הטוב המוחלט ,כלשון הפילוסופים ,ובין הימצאות
הרע בעולם .לשאלה "איך ייתכן רע" עונה הרב יוסף אבן טבול בפשטות
שהימצאות הרע היא מוכרחת משום שהגדרת הקב"ה כ"טוב המוחלט" אינה
מדויקת .הקב"ה הוא שלם ,ושלמות זו מחייבת את מציאות הרע בעולם.
מסביר הרב אשכנזי:
"`yep df zilkz dfi`le ,daiq efi`l .mler `xa d"awdy zxtqn dxezd
`yi .mler `exal daygn ,d`ixad zaygn dziid `xealy xexa ... xg
utg dfi` d"awl yiy ,xwira dlawa ,`xnba ,miyxcna zexewn daxd
".mi`xap eidiy jixv ,eizecin z` zelbl icke ,eizecin z` zelbl

62

הקב"ה חפץ לגלות את כל מידותיו לנבראיו וגילוי זה מחייב גם גילוי
מידת הדין ,שהיא היא שורש הרע .אולם הרב אשכנזי אינו מסתפק בהסבר
זה משום שעדיין יש מקום להקשות ולשאול מדוע מתגלה שורש הדין,
וממילא שורש מציאות הרע ,בצמצום דווקא ,בייחוד על רקע הקביעה
ש"במחשבת הבריאה אין רע ,או כפי שהמקובלים רגילים להגיד "אין רע יורד
מן השמים"" 63.תשובת הרב מבוססת על דברי המדרש ,המובאים בפירושו
של רש"י על הפסוק הראשון של התורה:
 62ראה שיעורו של הרב "המקדש והשלום".
 63ראה הפסקה "עולם המציאות מול עולם האמת" בשיעור "בריאה בלתי אפשרית".
שאלה זו כבר נשאלה עלֿידי הרמ"ק בספרו "פרדס רימונים" .ראה שער כה ,פרק א ... :ויש
שואלין מאחר שהקדושה והטהרה והדקות הוא באצילות באין תכלית והוא מובדל
מהמדות האלה תכלית ההבדל ,אם כן מהיכן יצאו הקליפות והטומאות והיכן היו קודם
יצירתן .ולכאורה היא שאלה עצומה וישתומם המשכיל עליה .וקבלנו בזה ממורינו תירוץ
נאה והוא משל אל הדגן המנוקה מכל פסולת תכלית הנקיון והטהרה ,הנה עכ"פ שיאכל
האדם אותו ויתעכל המזון ההוא במעיו ישאר שם פסולת הרבה ופרש .והנה הנאמר
שבשעת אכילתו אכל הזהמא והפרש ההיא .לא .אלא לפי מציאת המזון קודם אכילתו היה
הדבר הנאכל ההוא יותר נקי שהוא יכול להיות במציאות מובדל מכל פרש ומכל זוהמא.
אמנם אחר האכילה והבדלת הדבר המובחר ממנו ישאר הפרש ההוא מה שלא היה עד
עתה .וכ"ה הדבר בהאצילות האמת הוא כי למעלה במקום האצילות אין דבר רע יורד מן
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"d`x ,oicd zcna [mlerd z` `exal] ez`xal daygna dlr dlgza
aizkc epiid ,oicd zcnl dtzye mingx zcn micwd ,miiwzn mlerd oi`y
'".'minye ux` midl` 'd zeyr meia

מסביר הרב" :המדרש מתאר למעשה שלושה שלבים :שלב א' "·˙‰ÏÁ
 :"ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ‡Â¯·Ï ‰·˘ÁÓ· ‰ÏÚהאקט של הבריאה הוא אקט של חסד
מוחלט מצד הבורא ,לכן קודם כול מתגלה מידת החסד .שלב ב' "¯‡ÂÈ‡˘ ‰
 :" ÌÈÈ˜˙Óבהעדר כל זכות מצד הנברא ,הבריאה אינה יכולה להתקיים בזכות
אמתי של
עצמה .החלק הזה של המדרש מתייחס למידת הדין :קיום עצמאיִ ,
הבריאה כבריאה .זה מה שרוצה הבורא ,זה הפרויקט שלו  -להעמיד בריאה,
היא האדם ,שיכולה להתקיים בזכות עמלה .מהו הפתרון? שלב ג' :גילוי מידת
המשך  -משך הזמן הדרוש לו
הרחמים .מידת הרחמים מקנה לאדם את ֶ ֶ
לקניית זכות קיומו לפי מידת הדין .מידת הרחמים משמשת מין סביבה מוגנת
שבה יכול האדם לקנות ,דרך עמלו ,את זכות הקיום שלו˙„ÈÓ ÌÈ„˜‰" .
 - " ÔÈ„‰ ˙„ÓÏ ‰Ù˙˘Â ÌÈÓÁ¯‰זהו הפתרון של הבורא למימוש מחשבת
הבריאה :לתת זמן לאדם כדי לקנות את זכות הקיום שלו .רק בסוף התהליך
ישפוט הקב"ה אם הושגה המטרה" 64.מלכתחילה רצה הקב"ה שהנברא יוכל
להתקיים לפי מידת הדין ,כלומר בזכות עצמו .זאת מחשבת הבריאה עצמה.
קיום של ה"אחר" של הקב"ה בזכות עצמו .מחשבת הבריאה היא קודם כול
אמתית ,היא צריכה לעמוד גם מול
מוסרית וערכית .כדי שהבריאה תהיה ִ
מידת הדין ,ולשם כך דרוש לה זמן משום שבתחילת דרכה היא משוללת כל
זכות .היא זקוקה לזמן כדי לקנות את זכות קיומה ,לפי הקריטריונים של
אמתית .הבריאה,
מידת הדין דווקא משום שרק כך היא הופכת לבריאה ִ
המתחילה את דרכה הכי רחוק שאפשר מן הבורא ,משוללת כל זכות .היא
נמצאת רק בחסד הבורא ,והיא יכולה וצריכה להגיע לשלב שבו היא יכולה
לעמוד מולו פנים בפנים .היסטוריית הנברא היא היסטוריית קניית זכות
קיומה ,עלֿפי קריטריונים מוחלטים ,כלומר עלֿפי הקריטריון של איחוד כל
המידות ,איחוד כל הערכים ,כולל מידת הדין .הרע מתגלה במהלך הצמצום

השמים כי למעלה הדברים דקים תכלית הדקות אמנם בהתעבות הדברים וירידתם בסדר
מדרגות הנאצלות הוכרח היות הדבר נפרד אוכל מתוך אוכל ויתהווה שם פסולת  ...וכן
הדברים באצילות למעלה במקומה אין דבר רע ,אמנם בהמשכתה למטה יתהווה ממנו
בהבדלת הטהרה והקדושה דבר טמא שהיא הפסול וסיגי הזהב.
 64ראה הפסקה "תכלית תיקון העולמות" בשיעור "תיקון העולמות".
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משום ש"לברוא זה לברוא רע" ,משום שלברוא זה להמציא בריאה בלתי
אפשרית הנמצאת ללא כל זכות בעולם .מצב זה הוא רע ואינו תואם את
מחשבת הבריאה ,המתייחסת לתכלית הבריאה שהיא בריאת ה"אחר" של
הקב"ה ,השותף שלו ,המסוגל לעמוד מולו .לפני ש""Â˙Â‡¯·Ï ‰·˘ÁÓ· ‰ÏÚ
אין צורך בגילוי מידת הדין ,אין צורך בצמצום כדי לברוא את מקום העולמות,
וממילא אין צורך בגילוי רע כלשהו.
אמנם הרב מדגיש שהפרדוקס נשאר שלם :מצד אחד מעשה הבריאה הוא
אקט שכל כולו חסד ,ומן הצד האחר קיימת דרישה שהנברא יוכל לעמוד לפני
אמתי.
מידת הדין ולהצדיק את קיומו משום שרק כך הוא הופך להיות נברא ִ
הרע האונטולוגי מתגלה בפרדוקס הזה .הרב רואה בפרדוקס זה מקור להגדרת
מושג הדתיוּת:
"igxkd mevnvdy dxkdd :"zEizc"d byen ycgn xicbdl yi jky okzii
rxd .xnxnzn ipi` ,gxkda ez` `ian `edy rxd s` lre ,epneiwl
,d`ixaa dpaen oeieeyÎi` zxivia ,xzid oia ,iehia icil `a ibelehpe`d
".`xapd ixw ,zegpd cvd iciÎlr zieegpd dwevnd zyegzl xewnd `ede

65

הרב מדגיש שהגדולה של האדם היא שאף על פי ש:
"`my` epi` oaenke ,dfd ibelehpe`d rxd zexveeidl i`xg` epi` `xap s
oeieeyÎi`dy ick ,oewizd zniyn envr lr zgwl oken mc`d ... ea
ziixehqida ztleg dcefit`l ektdi dfd ibelehpe`d rxd ,dfd ibelehpe`d
".mlerd

הרב מוסיף ואומר:
"mby dxkda iehia icil d`a zicedid zixqend drcezd ly zepicrd
``ed ,[ibelehpe`d] rx[d] zexveeida zeixg` mey el oi`y rcei mc`d m
ibelehpe`d rxd ze`vnidl szey oirnk envr z` ze`xl z`f lka oken
,zhlgen zeryxl dfd rxd z` jetdl egekay jkl rcen `ed ik ,mlera
".l"x

66

 65ראה השיעור "הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח" " -הסכנה הכרוכה בגילוי הצדיק".
 66שם" ,עדינות התודעה המוסרית".
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חידושו העיקרי של הרב אשכנזי בסוגיה זו הוא התרגום של הקטגוריות
המטפיזיות של חכמי הקבלה לקטגוריות מוסריות ,ערכיות היסטוריוסופיות,
ויצירת הקבלה מדויקת בין גילוי הספירות ,גילוי המידות ובין שלבי
היסטוריית הנברא .מעשה בראשית מחייב כל אחד ואחת מאתנו ,לאו דווקא
מסיבות מטפיזיות ,משום ש"מי יודע למה כל אחד מתכוון כאשר הוא מדבר
על נושאים הקשורים לתורת הסוד" ,אלא מסיבות מוסריות ,והשאלה
העומדת על הפרק היא אם אנחנו רוצים להיות שותפיו של הבורא ולהיפגש
אתו פנים בפנים .השאלה "מה עלינו לעשות כדי להגיע למצב הזה" הופכת
להיות השאלה העיקרית ,הצריכה להישאל עלֿידי כל אחד ואחת.

iezird zl`y
שאלת עיתוי הייסורים הפוקדים את עם ישראל בשנות השואה ,אף היא
דורשת עיון :מדוע השואה התרחשה דווקא באותן שנים ת"ש  -תש"ה?
נקודת המוצא של הרב אשכנזי היא שיש להתייחס למאורעות הנוראיות של
השואה בקונטקסט ההיסטורי של חזרת עם ישראל לארצו ,כחלק מתהליך
67
הגאולה:
"xexiaa ztwzyn zelbd ini seq ly zerxe`nd zni` iptn dcxgd
,dpd .milaewnd dexedy itk cegiiae ,dixehqidd ly zicedid dqitza
(l"vf i`lef` mdxa` axd) "mdxa`l cqg"d lra gzt cvik ,lynl
zexv ewfgzi ,uwd onfl aexw ,df epzelb seqa" :zelbd uw z` exe`iza
epeqk mixdd l` exn`ie mdiiga e`pyiy mdl xvie wefigd zilkz l`xyil
lkn meaaeqiy zelecbd zexvd iptn mdilr eltiy exn`i zerabd l`e
`vniy in lke mipad l` zea`d epti `l xy` cr xrvd daxzie dpite cv
`dnle dn lr ,dl`yd zl`yp .`xwii gvepe xeaib ,lly el envr z
"?dl` zexv eybxzi

68

נציין שנקודה מוצא זו משותפת ,אולי למרבה הפלא ,גם לחלק מן ההוגים

 67מתוך "ויהי באחרית הימים".
 68ראה "חסד לאברהם" מעין א ,נהר יז.
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שהתנגדו לתנועה הציונית באופן נחרץ ,ובהם הרב אהרן ראטה 69,בעל הספר
"שומר אמונים" ,המציע בספרו פירוש למאורעות העוברות על עם ישראל
מאז החלה האמנציפציה ומלחמות העולם וגם לעיתוי אותן מאורעות .כותב
הרב ראטה" :וזה היה נמשך כמה דורות ,עד שתרעש ותרעד הארץ בשנת
תרע"ד 70,ואז מוסדי הרים ירגזו ,כי יסודות אבותינו הקדושים נחלשו ,והנחש
בריח עקלתון הגדיל לעשות ולהוציא כחו בפועל בחציפות והפקרות ועזות
ומינות ואפיקורסות ,עד שמימות המבול לא היה כמוהו 71."...מוסיף הרב
ראטה וכותב" :והנה קודם ביאת משיח צדקנו קודם שיתנער כנסת ישראל
מעפרה ,יתרבו חבלי לידה צער אחר צער  ...ותראה שיש לקץ הימין רגע
מוגבל דייקא ,וכשיגיע לזה הרגע והעת סוף ירידתן של ישראל ,תיכף באותו
היום ובאותו רגע ייגאלו ישראל ,הגם שלא יהיה בידם שום זכות ח"ו שיזכו
לגאולה  ...וזה סוד אחד מכמה אלפים סודות בעניין איילה שרחמה צר ואי
אפשר לה שתלד עד שבא נחש ונושכה במקום הלידה ,כי אילה נקראת כנסת
ישראל שרחמה צר ,בשעה שמאוד צר לה נקראת רחמה צר ח"ו ,ובא נחש
אמתית דגאולה בתראה ,ואזי תיכף ומיד
ומנשכה ,אלו צירין וחבלין דלידה ִ
72
ייצא הוולד הקדוש  ...האמור על מלך המשיח".
גם אם מסקנותיו של הרב אהרן ראטה הפוכות לגמרי ממסקנותיו של
הרב אשכנזי בנוגע למשמעות הקמת המדינה ,נקודת המוצא דומה :איננו כבר
נמצאים בחשכת הגלות אלא בשלביה הראשוניים של גאולתנו .הרב אשכנזי
רואה באיחור של העם לחזור לארצו סכנה קיומית 73.דברי הרב מבוססים על
'בּצבאוֹת
דברי הגמרא במסכת כתובות ,בדף קי"א ע"א ,הדורשת את הביטוי ִ ְ ָ

69

70
71
72

73
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הרב אהרן ראטה ,מייסד חסידות "תולדות אהרון" ,אינו נצר לשושלת אדמו"רים ,אולם
כבר בצעירותו ניכר כבעל מעלות רוחניות וכריזמה יוצאת דופן ושאף לחדש את דרכי
החסידות התמימה בסגנון ההונגרי הקיצוני .בשנת  1921הוא הקים את קהילת "יראי ה'"
בעיר סאטמר ,הונגריה .אחרי עלייתו לארץ בשנת  ,1928הוא הקים בית מדרש "אוהל
אלימלך" ושינה את שמו ל"שומרי אמונים " לאחר מכן .הוא נפטר בשנת תש"ז ).(1947
רמז לשנת פרוץ מלחמת העולם הראשונה ,היא שנת תרע"ד.
ראה "שומר אמונים השלם" )תשס"ב( ,עמ' ו .הדברים נכתבו בשנת תש"ב כאשר ממדי
השואה לא היו עדיין ידועים לגמרי.
שם ,עמ' קל ,קלז-קלח .למאמר הנחש והאיילה ,ראה :בבא בתרא טז ע"ב; זוהר ,חלק ב,
נב ע"א ,ריט ע"ב ,זוהר ,חלק ג ,קע ע"א .במקומות אחרים מציע האדמו"ר כי הופעת הסטרא
אחרא לפני הגאולה היא ניסיון ,שמטרתו לבחון ולצרף את כנסת ישראל )ראה שומר
אמונים השלם ,עמ' קלא(.
להרחבת הנושא ראה את הפסקה "סכנת האיחור" בשיעורו של הרב "סיבת הגלות" )סוד
מדרש התולדות ,חלק ב(.
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אתכם ְבּנוֹת
ֶ ְ ֶ 'השׁבּעתּי
ִ ְ ַ ְ ִ השּׂדה' בפסוק ממגילת שיר השירים
ֶ ָ ַ בּאילוֹת
ְ ַ ְ אוֹ
האהבה ַעד
ָ ֲ ַ ָ תּעוֹררוּ ֶאת
ְ ְ ואם
ִ ְ תּעירוּ
ִ ָ השּׂדה ִאם
ֶ ָ ַ בּאילוֹת
ְ ַ ְ בּצבאוֹת אוֹ
ָ ְ ִ ְירוּשׁלם
ִַ ָ
74
:'שׁתּחפּץ
ְָ ֶֶ
z` oiniiwn mz` m` :l`xyil d"awd mdl xn` :xfrl` iax xn`"
".dcyd zeli`ke ze`avk mkxya z` xizn ip` e`l m`e ahen dreayd

בעקבות רש"י המסביר משמעות הביטוי "אני מתיר את בשרכם" כלשון
75
: כותב הרב את הדברים האלו,הפקר
!dgbydd zixa z` zerydl dhlgd lr riavdl `xnbd dzvx eli`k"
s` ,zelba l`xyiyk" iehiad ."dpiky zelb" ly llka o`k xaecn
ick" aex it lr ,`id dpeekd .oin`n lk ita xeby "zelba enr dpikyd
dpikyd ly zcgein dgbyd ghaezy did irah j` ,mpn`e ."eilr obzy
zpkq - zepkq izy oaega epnh dleba micedid zeclez `ld .zelba
.zeinyihp`a zenlbznd mixf z`py zeievxtzd iptn dpkqe zelleazd
ila mler" ly ezernynn minlrzn e` migkey xy` yi ,dpd j`
dyrp ok lre - dpiky ly zelba diexy dpikyd eay mler ,"dpiky
dpikyd zelb mr !"xwtd" - eiqelke` lk iabl zernyn xqg df mler
ze`ce zwqtp eay ocirl mlerd qpkp ,l`xyi mr zelb zeawra d`ad
zelbd ztewz ik m` ,qt` ... d`eapd zqit` awr hxta ,`xead zgbyd
dgbydd dleki cer lk :miirah micnn zepeq`l eid ,lte` ztewz `id
l`d zecin oefi` ,minvnevn micnna elit`e ,mlerd lr dzeqg yextl
df oefi` ."midel`d dyr df znerl df" zpigaa ,mlerd cewtzl axr
zecin :zybn xvap `ed oi` la` ,mc`d ly eivn`nl zeced wx byei
avwend onfd mz xy`k j` .rxd zecinl cbp lwyn dpiidz xyt` aehd
".xwtdd ly mipnf mi`ae ,cer zlret dpi` ef dgbyd ,zelbl

 הוא חושף את עצמו לסכנה של הפסקת,כאשר מאחר העם לחזור לארצו
 אולם הרב מרחיב מיד את היריעה כאשר הוא מדגיש. ר"ל,ההשגחה עליו

ז- שיר השירים ב74
." מתוך המאמר "ויהי באחרית הימים75
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zeclezd yxcn ceq

,שסכנת ההפקר אינה העניין הפרטי של ישראל אלא היא נוגעת לעולם כולו
 לא רק עם."בהדגישו ש"נעשה עולם זה חסר משמעות לגבי כל אוכלוסיו
 כפי, אם הלב של האנושות בסכנה.ישראל נמצא בסכנה אלא העולם כולו
 כל הגוף נמצא אף76,"שרבי יהודה הלוי הגדיר את עם ישראל בספר "הכוזרי
 הוא נועד. תהליך הגאולה אינו העניין הפרטי של עם ישראל.הוא בסכנה
: מסכם הרב ואומר.לעולם כולו
avnl d`ian zelba weacl l`xyi ly ef diihpy erci ... l`xyi inkg"
,dprbtz xy`e ,ozenk eid `ly ryx zeievxtzdl gzt gzetd ,irah `l
ly miirahd eipepbpn wx elrti ,dl` mipnfa .icedid mra xwira ,oaenk
mpeiav z` rawiy `ed dl`d minia zene`d ly izeaxzd oavne ,mlerd
dny`d z` l`xyia zelzl oi`y xexa o`kn .zelbd seq zerxe`n ly
.miny`d md d`eyd z` ellegy ryxd iyp` :rxd zevxtzda
- miipgexd epibidpn ly mzrc zelilvae mgex une`a dpzen epcizr ...
ly zicegiid dzernyn zrcez z` mnrl aiydl mdilr .mdinxf lk lr
j` :mipexg`d zexeca dxe`kl ,dnlrp ef drcez .zicedid dixehqidd
.dxxerl epze` migixkn dnewzde d`eyd ly miicegiid zerxe`nd
zricia wnrzdl miaiig ep` ... dnz `l dpikyd zelbe jynp xegi`d
jk myl .`nlra cenil wx `le - epizeclez ly zicegiid zernynd
dl` ,cgn :minkg icinlz ibeq ipy oia wecde izn`
¦ dlert seziy uegp
z` dpn`p oga`l milbeqnd dl` jci`ne ,dpen`d znkga miwifgnd
,mipeixehqidd ,ixw - eppnfa miygxznd zerxe`nd ly mzedn
j` ,df oirn dlert seziy dk cr epi`x `l .miteqelitde mibeleiveqd
".ecerii z` `lnl ick el yexcd gekd z` epnrl aiydl ick igxkd `ed

. כן יהיה רצון,אמן
‚¯·ËÂ¯ ÌÈÈÁ
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