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  חדות בדעות   -   הרב קוק

התלמוד מתאר .  משקל מרכזי–' בית שמאי ובית הלל'בתוך תרבות זו ל. 'תרבות של מחלוקת'את התלמוד ניתן לתאר כ

  .אחד ההיגדים מצוי לפניכם. דרמתי ורומנטי מחלוקת זו, באופן סכמתי

  

  עירובין יג ב

בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה אמר רבי אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו 

להים -להים חיים הן והלכה כבית הלל וכי מאחר שאלו ואלו דברי א-כמותנו יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי א

לא עוד אלא חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ו

  .שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן

  

 ראו ?האם השיקולים המוצעים רלוונטיים לפסיקת הלכה? מדוע נקבע שהלכה כדברי בית הלל? כיצד יתכן שאלו ואלו אמת

  .ל המפענחים חידות אלו"א והמהר"את דברי הריטב

  

  א"ריטב

להים חיים וזה אוסר וזה -שר שיהו אלו ואלו דברי אל האיך אפ" שאלו רבני צרפת ז.להים חיים-שם אלו ואלו דברי א

 ,ט פנים להיתר"ט פנים לאיסור ומ" ותרצו כי כשעלה משה למרום לקבל התורה הראו לו על כל דבר ודבר מ?מתיר

ה על זה ואמר שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויהיה הכרעה כמותם ונכון הוא לפי הדרש "ושאל להקב

  :ש טעם סוד בדברובדרך האמת י

  

  ?ל"אולי זה שבמהר? האם ניתן לשער להיכן נוטה הסוד? מה ההגיון מאחוריו? מה טיבו של הדרש

  

   באר הגולה באר ראשון–ל "מהר

, אדון כל המעשים וממנו נמצא עולם המורכב שיש בו דברים מתחלפים ויש אחד הפך השני] יתברך' שה[=י "כמו שהש

כ המטמא "א, לו בחינות מתחלפות שאין העולם פשוט שלא יהיה בו חילוף בחינותוכך הוא דבר זה שכל דבר יש 

י ברא את הכל והוא ברא הדבר שיש "והש, והמטהר זה למד תורה כמו השני כי לכל אחד ואחד יש לו בחינה בפני עצמו

כל מ, דבר הוא מורכבאף כי ה' שה הכמע, רק לענין הלכה למעשה אין ספק שהאחד יותר עיקר מן השני. בו שתי בחינות

העיקר שגובר בו הוא יסוד הרוח כמו , יסודות' שהרי העץ שהוא מורכב מד.  יותר עיקרחדאין זה כמו זה רק האמקום 

רק כי אחד מהם יותר עיקר והוא מכריע והוא , י"וכן אף שיש לדבר אחד בחינות מתחלפות כולם נתנו מן הש. שידוע

זה אינו כי השומע כל הדעות הרי השיג הדבר כפי מה שיש , קר אינו נחשב כלוםמ אל תאמר כי דבר שאינו עי"מ. הלכה

רק לענין הלכה אחד מכריע על , והרי למד תורה כפי מה שהוא הדבר שיש לו בחינות מתחלפות, לדבר בחינות מתחלפות

מחלוקת הלל ושמאי וזהו . וה ואין מכריעוי בש"וים לגמרי בצד עצמו ואז שניהם מן השוולפעמים הבחינות ש. השני

ה שניהם דברי ווכיון שהבחינות שו, ים בבחינות שזה כזהול ששניהם שו"ר, להים חיים-שיצא בת קול אלו ואלו דברי א

כ אם "והפך זה ג, שאם הבחינה לטהרה ציוה עליו טהור, י נתן התורה וציוה הכל לפי הבחינה"כי הש. להים חיים-א

כי המטהר דבריו , להים חיים-וים על זה אמר אלו ואלו דברי או הבחינות שוכאשר, הבחינה לטומאה ציוה עליו טמא

להים שהוא יתברך מטמא -כ דבריו דברי א"וכן המטמא ג, להים שהוא יתברך מטהר מצד בחינה של טהרה זאת-דברי א

  :לפי בחינה של טומאה

  

ניתן לפרש אלו ואלו באופן רחב , האם לרשע תשובתך זו? מה הרווח העולה מלימוד העמדות שלא נפסק כמותן להלכה

  ?ל"יותר מפרשנות המהר

במאמר שלפניכם הוא מציג את עמדותיו באופן הפשטני ביותר והנוח . תפיסה מקיפה וכוללת בתחום זה הציב הרב קוק

  .'כותרות'קראו את המאמר ונסו להוציא ממנו . לקליטה
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  11-13' ה עמ"מאמרי ראי

   ?כיצד מבקרין. ב

את ערכו האמתי אפשר רק כשמוצאים את   וכדי לדעת, מגלה רק חלק מצמצם וקטן מהרגש או השכל, לבדוכשהוא , כל ספר

, איזה ספר חשוב אחר כשמתחבר שפע של ספר חשוב אחד עם, וביותר יהיה ניכר היתרון והשלמות  .הקשר שבינו ובין הכלל כלו

ואת   .שהאחד משלים את חבירו, רות הוא מביא לידי שלמותהתחב כשהוא בא לידי, גוד הזהישרק הנ, גוד אליויהנראה כעומד בנ

אם , שרק אז תראה היהדות בשלמותה, הפנימיים כשאנו מדברים על דבר ספרינו, הדבר הזה אנו צריכים תמיד לשום על לבנו

הדות צדדים לי י שיש"כי אעפ, אחת מאבני היכל גדול שכלן מתחברות יחד לבנין אחד ענקי ושלם  נשקיף על כל ספר וספר כעל

ורק אז תביא השפעת הספרים ההם את ברכתם , "חיים להים-אלו ואלו דברי א: "הרי היא באמת חטיבה אחת, שונים

י עסק "הבאה ע, ומנוחת הדעת  אמון רוח וביותר עמל,  דורשת כשרון]הרמוניה [=ואולם החבור וההבאה לידי הרמוניא  .המרובה

בסדרי הלמודים צריכה להיות , בכלל .אהבת תורה ואהבת שמים, אהבת ישראל  ,תשל קביעות והרגל של חנוך יפה באהבת הדע

כלי   י"ומכל שכן ביחש הכתיתה וההריסה ע, "כ יהגה"ילמד אדם תורה ואח"דושים יח הידיעה המקפת והכוללת קודמת ליצירת

הסכת . " בסבל רב ועמל גדולהנקנית רק ,שראויה לצאת רק אחרי הידיעה העמוקה והברורה, רתוקיזיינה של ההתנגדות והב

אם לא ילוו אליה גם שאר המעלות , והידיעה הרבה גם היא אינה מספקת  ".ואחר כך כתת, הס - ושמע ישראל

וכל אלה אי אפשר למצוא באותם הבאים כאורחים אל הטרקלין הרוחני   .שמבלעדן אי אפשר לה להאמת להתגלות  ,המוסריות

, הזה נחשב בעיניהם כאיזה פונדק  כי הטרקלין הרוחני המכובד והנקדש, כשהם נכנסיםאורחים שאינם מתקשטים כלל  ,שבתורה

וכך הביא העדר הקביעות   .וברבב שעל בגדו ובכל זוהמת החיים שבגופו ונשמתו שכל הולל ופוחז יכול להכנס בו ברפש שבסנדליו

ואין , לם מקופלים זה עם זהונים כישאין הענימעוט העסק והעראיות גרמו   !וההכנה במקצוע הרוחני שבתורה לידי שברון נורא

אחד מושפע רק מאיזו פנה בודדת מספר   כל, הרעיונות הולכים בודדים ותועים. הראוי לקומה רוחנית שלמה, חוסייקשר י להם

והספר עצמו יורד ומתבודד הוא עם ירידת הרעיון והרחקת , של ספר מיוחד  מקטעים, במלות יותר מדויקות, או, מיוחד

שהוא מאבד הונה , "ורועה זונות יאבד הון  :עליו נאמר, האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה"מעל לגבול הרוחני  חשבההמ

, אלה, בתורה ומצות, ואותו החוג של המורגלים באמונה .במה שנוגע לצד הרוחני שבתורה  ,ם בזמננויבמלא המובן נתקי" של תורה

מביטים הם באימה  ?הנות מזיוו של הטרקליןיהיודעים הם ליהנות ול, י בית בטרקלין הזהלהיות כבנ ים ונאיםישמהם היו ראו

ורעיון לא יעלה על לבבו שלו נאה , שנהנה מחיצוניותו של הטרקלין אלא כבן שומר החצר, יתרה לא כבן פלטין היודע את ערכו

הנפש הבאים לתוכו בכל הזוהמא  רק לאותם עזיוכה נשארת דריסת הרגל בפנימיותו של הטרקלין . להכנס פנימה  וקאוויאה ד

ד "ומי יוכל לדבר עם עזי נפש אלה ע  .את המאור שביהדות, כביכול, לבני עמנו  והם מראים, התועבה וגסות הרוח שלהם, והחשכה

ים הרוע  הכללות העליונה של כל חזיונות היהדות איך הם מתאימים זה לזה ושדוקא מכל ד"ע, השלמתה של שטה אחת בחברתה

שני "ואם כן הם . הרגש והפיוט י הלוי בשבח"ם דורש בשבח השכל וההכרה ור"שהרמב, למשל, הם יודעים !יחד תצא תורה ואורה

כמובן במדת הרוממות הדלה , אחת להשפיל את האחד ולרומם את השני ויש רק ברירה". כתובים המכחישים זה את זה

בקרת כזו אינה מועילה כלום  .מת חרפות וגדופים ואין טובתם שלמהשההלל שלהם מלא בא, כאלה יכולים לרומם  שפעוטים

" מורה"בספר ה, למשל, אם חזיון אחד נתגלה. אלא מחשיכה את הוד זהרם  ,להבנת עמקי מחשבותיהם של צדיקי עולם ההם

וממותם אפשר רק להבין את כל גדלם ור אבל, כל אחד הוא אמנם עולם שלם ומאיר כשהוא לעצמו, "כוזרי"אחר בספר ה וחזיון

א כל המאורות הגדולים "כ, ולאו דוקא שני המאורות הגדולים האלה. יחד ומתכללים" מקבלין דין מן דין"כשהם , אז

ורק אז נוכל , רק אז יודע לנו נגהם. היהדות  כלם יחד צריכים שיזהירו כזהר הרקיע על אופקה של, הנגלים והנסתרים, הקטנים עם

את  ואז תהיה הוספה שלנו בעבודה הספרותית באה להשלים, פ טעמנו ומדת תרבותנו"ע  ו להוסיףבגדל נפש להוסיף מה שבכחנ

   )ו"תרס' א' חוב' הניר שנה א( .שבנו נביאינו וחכמינו מדור דור לעדי עד, הבנין הגדול

  

  :'אחדות בדעות'מנו את שלושת העקרונות של גישת 

  ....ואז אפשר ל. 3.       ...שלב ראשון הוא. 2.....       הנחת היסוד היא .1

 מצאו שני היבטים –המטרה המנחה את העבודה והזהירות בחיונית בדרך : המקור הבא משלים את השיטה בשני דגשים

 :אלו

  

  עט/ כרך א / אגרות הראיה 

שבו , וג הצרהיא לצאת מהח, נים נשגביםיכמו בכל עני, ני אמונות ודעותישההשקפה היותר מאירה בעני, כלל גדול אומר לכבודו

, שמשם נשקפות כל הדעות בשרשן, ולבא עד מרום הפסגה, הצוררות זו את זו ומבטלות אלו את אלו, נמצאים שיטות מחולקות

, והחוקר המיושב. רחות החיים ובמצב הנפשות הוא המחלק ביניהןוורק שינוי תנאים בא, איך שכולן עולות למקום אחד
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שכל אחת , ואיך לשלב כל הדעות במצב כזה, ידע איך להוקיר כל דבר בערכו, נכוןמצורף לרגש בהיר ו, המשתמש בשכל ישר

הנובעת מההכרה , זאת היא ההשקפה העליונה. אפילו במקום שהן נראות כחולקות זו על זו, סרון שיש בחברתהיתשלים את הח

שהיא יודעת להעמיק אל חקר כל אחת , וצריך בזהירות לחלק בין הצעה כוללת זאת" הכולל הכל וכללם יחד", האלקית האמיתית

זאת : הבאה מתוך מה שאין העולם הרוחני תופס מקום בנפש, ובין הסבלנות הקרה, ולהוקיר כל רגש כפי עומק שיוויו, מהדעות

עד אשר תמלא , והראשונה תגדל ותפרה תמיד במעלה יותר גדולה, האחרונה מוכרחת היא לסגת אחור מפני האורה וברק החיים

ועם מילוי העושר המדעי והרחבת כל שיטה לפרטיה יהיה גדול כח , "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי"שאז ', ה את דהארץ דע

  , השלום המקורי המאגד את כולם

  

 : הדגשת התנאי והזהירות שלא להיחפז לאחדות חיצונית מחייב להכיר את ערך המחלוקת שימו לב לטיעון הבא

  

   יא-ערך הנגודים /  טו עמוד/ חלק א / אורות הקודש 

והניגודים הללו מתגדלים ביותר כל מה , וכל אותה האפסיות שלפעמים נראה מחוג אחד על חברו, כל הניגודים הנמצאים בהדעות

שהם , למסתכל פנימי מתראים הם בתואר ריחוקים מקומיים של שתילים, שהדעות תופסות מקום יותר גדול ברוח האדם

ותהיה הסגולה המיוחדת של כל אחד מחוטבה , כדי שכל אחד ואחד יתפתח במילואו, שביעת יניקתםמשמשים לטובת רעננותם ו

 וסיים שרי בפירודא, והאחדות המתואמה באה רק מתוך זה הריחוק. מה שהקירוב היה מטשטש ומקלקל הכל, בכל פרטיה

  . בחיבורא

  

וא מן המפורסמים במשנת הרב קוק המייצגים  המקור הבא ה–על רקע זאת ניתן להבין את הערך של תרבות המחלוקת 

  :את גישתו הסובלנית והמאחדת

  

  עמוד של/ חלק א /  ראיה עולת

 תקרי בניך אלא אל,  בניךשלוםורב '  בניך למודי דוכלשנאמר ,  שלום בעולםמרבים חכמים-תלמידיחנינא '  ראמראלעזר '  ראמר

ח "כ כשרואים ת"וא, י צביון אחד בדיעות ותכונות" עאם-ולמי לא יבנה כישהשלום הע, שחושבים טועים יש.). ד"ברכות ס. (בוניך

ובאמת .  שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלוםחושבים, י המחקר מתרבים הצדדים והשיטות"וע, תורהחוקרים בחכמה ודעת 

שיתראו כל , הואוי של השלום ביהר.  השלוםבויירי הערך של " דוקא עאם-כי השלום האמתי אי אפשר שיבוא לעולם כי, אינו כן

ינים הנראים יואדרבא גם הענ. מקומו וענינו,  לפי ערכואחדכל , מקום להם ישויתבררו איך כולם , הצדדים וכל השיטות

וכל הדעות , י קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים"שרק ע, תת החכמה לכל צדדיהי אמכשמתגלהיראו , כמיותרים או כסותרים

כן -על. אמתואור תורת , יראתו ואהבתו' דודעת , והצדק האמת אור יראהדוקא על ידם , וכל המקצעות החלוקים, הנראות שונות

שיש בהם , שוניםנים מפנים בפ, ם חדשיחכמהכי במה שהם מרחיבים ומבארים ומילדים דברי , שלום מרבים חכמים תלמידי

כי כולם יכירו שכולם גם ההפכים בדרכיהם ושיטותיהם . ' בניך למודי דוכלשנאמר , שלוםבזה הם מרבים , ניםי וחילוק עניבוייר

 הוא שהשלום ... בניךשלוםורב . ואור אמתו' ד צד שתתגלה על ידו ידיעת ישובכל אחת מהנה ',  דלמודיהמה כולם , כפי הנראה

, צדדיו הדעת צריך לצאת לכל אורכי ,  החכמה והרחבת הדעתכחשזה באמת מגרע , וקא לדברים אחדים ושיווי רעיונותודצריך 

והאמת , שוניםן יבנה מחלקים יכי הבני, אלא בוניך,  תקרי בניךאל,  בניךשלום רב הוא יבויאבל הר, בו שיש אורהלכל הפנים של 

א "שכ, שונים והדרכה וחנוך עבודהמדרכי , להים חיים- אדברישאלו ואלו , ת שונות ומשיטושונים העולם תבנה מצדדים אורשל 

  ... להרחיבו ולמצוא לו מקוםא"ואין לאבד כל כשרון ושלמות כ. תופס מקומו וערכו

  

. תפיסה עומדת במרכז ההגות הציבורית של הרב קוק ומנחיה תשתית לסובלנות במישור הלאומי ובלב הוויכוחים הציבוריים

  .ימו לב כיצד בונה הרב קוק את הטענה ואת המושגיםש

   

  יח/ אורות התחיה 

ֲאָבל ְּפֻעָּלָתם ִהיא ְּפֻעָּלה ִנְמֶׁשֶכת ֵמַחֵּיי , ִיְׂשָרֵאל-ַהִּמְלָחָמה ֵּביֵניֶהם ִנֶּכֶרת ִהיא ְּביֹוֵתר ְּבֶאֶרץ. ְׁשלָֹׁשה ּכחֹות ִמְתַאְּבִקים ָּכֵעת ְּבַמֲחֵננּו

 –, ֻאְמָלִלים ִנְהֶיה ִאם ֶאת ְׁשלֶֹׁשת ַהּכחֹות ַהָּללּו. ְוָׁשְרֵׁשיֶהם ְקבּוִעים ֵהם ְּבתֹוְך ַהַהָּכָרה ַהחֹוֶדֶרת ְּבֶמְרֲחֵבי רּוַח ָהָאָדם, לָהֻאָּמה ִּבְכָל

ָחד ֵמֶהם ֶאת ַהִּקיצֹוִנּיּות ֶׁשֲחֵברֹו יּוַכל ְלָהִביא ְּבצּוָרה ֶׁשְּיַבֵּצר ָּכל ֶא, ְלַסֵּיַע ָּכל ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ּוְלַׁשְכְללֹו, ֶׁשֵהם ֻמְכָרִחים ְלֵהָאֵחד ֶאְצֵלנּו

. ָהעֹוֶמֶדת ְּכַצר ַלַּמֲחֶנה ַהְּׁשִנָּיה, ּוְבֵהָחְלָקם ָּכל ֶאָחד ְלַמֲחֶנה ְמֻיָחד, ִּבְמִריָדָתם ֶזה ַעל ֶזה,  ַנִּניַח ְּבִפּזּוָרם–, ְּכֶׁשּלא ְיֻסַּיג ַּדְרּכֹו, ְמֻקְלֶקֶלת
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ֻמְרָּכִבים , ְּבֵאיזֹו צּוָרה ֶׁשִהיא, ֶׁשָּלנּו ְוֶׁשל ָּכל ָאָדם, ֶׁשַהַחִּיים ֻּכָּלם,  ֵאֶּלה ֵהם ְׁשלֶֹׁשת ַהְּתִביעֹות ָהִעָּקִרּיֹות–, ָהֱאנֹוִׁשּיּות, ָהֻאָּמה, ׁשַהּקֶד

ֵאֶצל ֵאיֶזה ָיִחיד אֹו ֵאֶצל ֵאיֶזה ,  ּתֹוֵפס ָמקֹום ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר ִעָּקִריִאם ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֵאֶּלה, ֵאיְך ֶׁשֵהן ְמָניֹוֶתיָה ֶׁשל ַהַהְרָּכָבה ַהּזאת. ֵמֶהם

 ַהִהְתַמְּזגּות ַהְּדרּוָׁשה ֶׁשל. ֶׁשּלא ִּתְהֶיה ֻמְרֶּכֶבת ִמְּׁשָלְׁשָּתם, ׁשּום צּוָרה ְקבּוָעה ֶׁשל ַחִּיים ֱאנֹוִׁשִּיים ֲאָבל לֹא ִנְמָצא ְולֹא נּוַכל ִלְמצא, ִצּבּור

ּוְכֶׁשָאנּו סֹוְקִרים ְּבַחֵּיינּו ְורֹוִאים , ֶׁשֵּיׁש ָלּה ִּתְקָוה ֶׁשל ַחִּיים ֲעִתיִדים, ְׁשלֶֹׁשת ַהְּתִביעֹות ַהְּגדֹולֹות ַהָּללּו ֻמְכַרַחת ִהיא ָלבֹוא ְּבָכל ְקבּוָצה

ְיסּוָדתֹו ֶׁשל ַהֵּפרּוד ִהיא ַּבְּצָדִדים . ִהְננּו ִנְקָרִאים ָלבֹוא ְלַהָּצָלה,  ְוִנְפָרִדיםהֹוְלִכים ֵהם, ַלְמרֹות ְּתעּוַדת ִהְתַמְּזגּוָתם, ֶׁשַהּכחֹות ַהָּללּו, ָאנּו

, ִּבְיחּוד ַנְפִׁשי, ִּכי ְּבָכל ּכַח ּבֹוֵדד, ְוַהְּצָדִדים ַהְּׁשִליִלִּיים ִמַּצד ַעְצָמם ֶּבֱאֶמת ֵאיָנם ְראּוִיים ִלְׁשָמם ֶזה, ַהְּׁשִליִלִּיים ֶׁשָּכל ּכַח רֹוֶאה ַּבֲחֵברֹו

: ָּבֶזה ֵאין ְלַהְפִליא ֵּבין ַהּקֶדׁש ּוֵבין ַהחֹל. ִּבְפָרט ְּבִהְתַּפְּׁשטּותֹו ַהְיֵתָרה ַעל ֶחְׁשּבֹוָנם ֶׁשל ּכחֹות ֲאֵחִרים, ֻמְכָרִחים ִלְהיֹות ְצָדִדים ְׁשִליִלִּיים

ֲאָבל ַהֵּפרּוד ְּבָמקֹום ". ֲאִפּלּו רּוַח ַהּקֶדׁש ֶׁשּׁשֹוָרה ַעל ַהְּנִביִאים ֵאיָנּה ׁשֹוָרה ֶאָּלא ְּבִמְׁשָקל", ַהּכל ִנְכָנס ַּתַחת ַקו ַהִּמָּדה ְוַהּכל ָצִריְך ִמְׁשָקל

אֹוָתּה ָהִאיִׁשּיּות אֹו ְל, ְלָפחֹות, ְּבַמֲעַמד ַהּכַח ַהְמֻיָחד, ַהַהָּכָרה ַהִחּיּוִבית, ֶׁשְּמַעט ְמַעט ִמְתרֹוֵקן ָהרּוַח, ֶׁשְּצִריִכים ְלַאֵחד ֵמִביא ָלֶזה

ַהּבֹוֵדד ִּבְזרֹוַע ֶנֶגד ֶטַבע ָהרּוַח ִלְהיֹות ִמְתַאֵחד ִעם עֹוד , ִמְּפֵני ַהִּצּמּוק ַההֹוֵלְך ּוִמְתַּגֵּבר ְּבאֹותֹו ַהּכַח ַהְמֻיָחד, הֹוֶלֶכת ּוִמְתַחֶּסֶרת, ַהְּקבּוָצה

ְוָכל ַּבַעל ּכַח ְמֻיָחד ָמֵלא הּוא ַרק ֶמֶרץ ֶׁשל ֵאׁש ְּבַיַחׂש , ָאה ַרק ַהָּכָרה ְׁשִליִלית ְלַפְרֵנס ֶאת ַהַחִּייםְוַתְחֶּתיָה ָּב, ְיסֹודֹות ַהַּמְׁשִליִמים אֹותֹו

ַהָּכָרָתּה , ֶעְמַּדת ָהֱאֶמת, ֹוֵקקָהרּוַח ִמְתּב, ּוְבאֶפן ַחִּיים ָּכֵאֶּלה ַהַּמָּצב נֹוָרא. ִלְׁשִליָלתֹו ֶׁשל ַהּכַח ָהַאֵחר אֹו ָהֲאֵחִרים ֶׁשֵאינֹו ָחֵפץ ְלַהִּכיָרם

  . ְיֵדי ַמה ֶּׁשַּנֲעֵׂשית ֲעָדִרים ֲעָדִרים-ַעל, ִמְתמֹוֶטֶטת ְוִהיא הֹוֶלֶכת ְוֶנֱעֶדֶרת, ַהְּפִניִמית ַיַחד ִעם ַאֲהָבָתּה

, ַהּנֹוֵׂשאת ֶאת ֶּדֶגל ַהּקֶדׁש, ְּכמֹו ֶׁשְרִגיִלים ִלְקראָתּה, ֹודֹוְּכִסיתָהַאַחת ָהאֹוְרּת:  ַהּיֹוֵתר ִרְׁשִמּיֹות ְּבַחֵּיי ָהֻאָּמה ֶאְצֵלנּוַהִּסיעֹות ְׁשלֶֹׁשת 

ל ַהּלֹוֶחֶמת ְּבַעד ָּכ, ַהְּׁשִנָּיה ִהיא ַהְּלֻאִּמית ַהֲחָדָׁשה; ָהֱאמּוָנה ְוָכל קֶדׁש ְּבִיְׂשָרֵאל, ְּבַעד ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה, ְּבִקְנָאה ּוִבְמִרירּות, טֹוֶעֶנת ְּבאֶמץ

, ַהֲחֵפָצה ְלַחֵּדׁש ֶאת ַחֶּייָה ַהְּלֻאִּמִּיים, ֶׁשּכֹוֶלֶלת ְּבִקְרָּבּה ַהְרֵּבה ֵמַהִּטְבִעּיּות ַהְּטהֹוָרה ֶׁשל ְנִטַּית ֻאָּמה, ָּדָבר ֶׁשַהְּנִטָּיה ַהְּלֻאִּמית ׁשֹוֶאֶפת ֵאָליו

ְוַהְרֵּבה ִמַּמה ֶּׁשִהיא ֲחֵפָצה ְלַהִּכיר ְלטֹוָבה ֶאת ֲאֶׁשר ָקְלָטה ֵמרֶׁשם , ּה ֶׁשל ַהָּגלּות ַהָּמָרהַאֲחֵרי ֶׁשָהיּו ְזַמן ַרב ֲעלּוִמים ְּבִקְרָּבּה ִמִּתְגַרת ָיָד

ְיָתה נֹוֵׂשאת ֶאת ֶּדֶגל ֶׁשָה, ַהְּׁשִליִׁשית ִהיא ַהִליֶּבָרִלית; ְּבאֹוָתּה ַהִּמָּדה ֶׁשִהיא ַמֶּכֶרת ֶׁשִהיא טֹוָבה ּוְנאֹוָתה ַּגם ָלּה, רּוָחם ֶׁשל ַעִּמים ֲאֵחִרים

ְודֹוֶרֶׁשת ֶאת ַהּתֶכן ָהֱאנֹוִׁשי , ִהיא ֵאיָנּה ִמְתַּכֶּנֶסת ַּבֲחִטיָבה ַהְּלֻאִּמית, ַהַהְׂשָּכָלה ֶּבָעָבר לֹא ָרחֹוק ַוֲעַדִין ָיָדּה ַּתִּקיָפה ְּבחּוִגים ְרָחִבים

  . עֹודַהַּתְרּבּות ְוַהּמּוָסר ְו, ַהְּכָלִלי ֶׁשל ַהַהְׂשָּכָלה

ֲאֶׁשר , ְוָתִמיד ְצִריִכים ָאנּו ִלְׁשאף ָלבֹוא ִליֵדי ַהַּמָּצב ַהָּבִריא ַהֶּזה, ֶׁשְּבַמָּצב ָּבִריא ֵיׁש צֶרְך ִּבְׁשלֶֹׁשת ַהּכחֹות ָהֵאֶּלה ַּגם ַיַחד,  ַהָּדָבר מּוָבן

ָהֻאָּמה , ִּכי ַהּקֶדׁש, ְּבַמָּצב ַהְרמֹוִני ְמֻתָּקן ֶׁשֵאין ּבֹו לֹא ָחֵסר ְולֹא ָיֵתר, ם ְוטּוָבםְׁשלֶֹׁשת ַהּכחֹות ַהָּללּו ַיַחד ִיְהיּו ׁשֹוְלִטים ָּבנּו ְּבָכל ִמּלּוָא

ֹונֹוָתיו יֹוֵתר ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם מֹוֵצא ֶאת ִּכְׁשר, ַהִּסיעֹותְוַיַחד ִיְתַוֲעדּו ַהְיִחיִדים ְוַגם , ִיְתַּדְּבקּו ַיַחד ְּבַאֲהָבה ֲאִציִלית ּוַמֲעִׂשית, ְוָהָאָדם

ָאז ִּתְהֶיה . ְלַהִּכיר ְּבַעִין ָיָפה ָּכל ֶאָחד ֶאת ַהַּתְפִקיד ַהִחּיּוִבי ֶׁשל ֲחֵברֹו, ַּבְיִדידּות ָהְראּוָיה, ְמֻסָּגִלים ְלֵחֶלק ֶאָחד ִמְּׁשלֶֹׁשת ַהֲחָלִקים ַהָּללּו

, ְלָדָבר ָהגּון ּוְמֻקָּבל ְוָראּוי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ּכַח, ַּיִּכיר ָּכל ֶאָחד ֶאת ַהַּצד ַהִחּיּוִביַעד ֶׁשּלא ַּדי ֶׁש, ַהַהָּכָרה ַהּזאת הֹוֶלֶכת ּוִמְׁשַּתֶּלֶמת

, ֵצא ֶאת ַעְצמֹו ָׁשרּוי ַּתַחת ִּדְגלֹו מֹוֶׁשהּואַּגם ַלֲהָטָבה ַהְּכָלִלית ֶׁשל ִמּזּוג ָהרּוַח ְוַגם ַלֲהָטָבה ַהְּפָרִטית ֶׁשל ִּבּסּוסֹו ֶׁשל ַהּכַח ַהְמֻיָחד ַההּוא 

ְוֵיַדע , ַּגם ֵּכן ַיִּכיר ְלטֹוב, ִּפי ַהִּמָּדה ַהְּנכֹוָנה-ַעל,  ֶׁשל ָּכל ּכַח ְוכַחַהְּׁשִליִליַעד ֶׁשֶאת ַהּתֶכן ַהִחּיּוִבי ֲאֶׁשר ַּבַּצד , ֶאָּלא ֶׁשעֹוד ָהְלָאה ֵיֵלְך

ֶׁשַהּכַח ָהַאֵחר ַהּׁשֹוֵלל ֶאת , ָצִריְך הּוא ִלְהיֹות ֻמְׁשָּפע ְּבֵאיזֹו ִמָּדה ַּגם ֵמַהַּצד ַהּׁשֹוֵלל,  יֹוֵתר נֹוֶטה ֵאָליוֶׁשהּוא ,ֶׁשְּלטֹוָבתֹו ֶׁשל ַהּכַח ַהְמֻיָחד

ְוזֹוִהי , ֹו ֵמַהֵּגָרעֹון ַהְמֻסָּכן ֶׁשל ַהּתֹוֶסֶפת ְוַהַהְפָרָזההּוא ִמְּפֵני ֶׁשִּבְׁשִליָלתֹו הּוא ַמֲעִמידֹו ַעל ִמָּדתֹו ָהְראּוָיה לֹו ּוַמִּציל, ַהּכַח ַהֶּזה ֶהָחִביב ֶׁשּלֹו

ֶׁשָאנּו , ְוֵכן ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּכל ְּבֵׂשֶכל טֹוב ַּבְּתִסיסֹות". ֶׁשּלא ְיַחֵּסר ְוֶׁשּלא יֹוִתיר", ַהְּקִמיָצה, ָהֲעבֹוָדה ַהְמֻיֶחֶדת ֵמֲעבֹודֹות ַהָּקׁשֹות ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש

ְוַיַחד ִעם , ָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו ֶאת ַהּמּוָסר ַהֶּזה, ֵּבין ָיִחיד ּוֵבין ִקּבּוץ, ֶׁשָּכל ֶאָחד: ֵנַדע ֶׁשַאְך ֶּדֶרְך ֶאָחד ֵיׁש ְלָפֵנינּו, ָּכְך ְּבדֹוֵרנּו-ֵמֶהן ָּכלסֹוְבִלים 

ֵיַדע ֵאיְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש , ִּפי ֶהְרֵּגלֹו ְוִחּנּוכֹו-ִּפי ֶטַבע ַנְפׁשֹו ְוַעל-ַעל, ר ֵאָליוַעל אֹותֹו ַהּכַח ַהְמֻיָחד ֶׁשהּוא ְמֻקָּׁש, ֶׁשָּכל ֶאָחד ָקרּוא ְלָהֵגן, ַהֲהָגָנה

 ֶׁשל ֵּבין ַּבַּצד ַהִחּיּוִבי, ְלַמַען ַיְׁשִלים ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ִסיָעתֹו, ַּבּכחֹות ֶׁשֵהם מֹוְצִאים ָלֶהם ִמְקָלָטם ַּבֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ּוְבִסיעֹות ֲאֵחרֹות

ֶׁשֵהם ִיְהיּו ְמַאְּמִצים ֶּבֱאֶמת ֶאת ּכחֹו ַהְמֻיָחד ַּבֶּמה ֶׁשִּיְׁשְמרּו אֹותֹו , ַהּכחֹות ָהֲאֵחִרים ּוֵבין ַּבֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשל ַהְּצָדִדים ַהְּׁשִליִלִּיים ֶׁשָּלֶהם

  . ְּבאֶפן ֶזה נּוַכל ְלַקּוֹות ְלַהִּגיַע ְלַמָּצב ֶׁשל ַחִּיים ָהְראּוִיים ְלגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ. ַהּגֹוֶרֶמת ֲחִליׁשּות ּכַח ְוִטְׁשטּוׁש צּוָרה, ִמַּקְלָקַלת ַהַהְפָרָזה

, ַח ָמקֹום ַלֲחֵברֹוֶׁשָּכל ֶאָחד ָצִריְך ְלַצְמֵצם ֶאת ַעְצמֹו ִלְפָעִמים ְּכֵדי ְלַהִּני, ִּכי ַמה ֶּׁשִהְכַנְסנּו ֶאת ַהּקֶדׁש ִּבְׂשֵדַרת ְׁשלֶֹׁשת ַהּכחֹות,  מּוָבן ַהָּדָבר

ָאְמָנם ֶעֶצם ַהּקֶדׁש ָהֶעְליֹון ֲהֵרי . ֵאיֶנּנּו מּוָבן ִּכי ִאם ַּבַּצד ַהֶטְכִני ְוַהַּמֲעִׂשי ֶׁשל ַהּקֶדׁש ּוַבְּצָדִדים ַהַּמֲחָׁשִבִּיים ְוַהֶהְרֵּגִׁשִּיים ַהִּמְתַיֲחִסים ָלֶזה

, ה ַעְצמֹו ַאף הּוא ִמְּכַלל ֲעבֹוָדתֹו ְּכמֹו ָּכל ָהֲעבֹודֹות ַהָּבאֹות ְלִׁשְכלּול ָהעֹוָלם ְוַהַחִּיים ְּבָכל ַהּמּוָבִניםֶׁשַהִּצְמצּום ַהֶּז, הּוא ַהּנֹוֵׂשא ַהְּכָלִלי

ִהיא ְּבַעְצָמּה ֶּבֱאֶמת ָחְפִׁשית , תַהַּמֲחָׁשָבה ָהֱאלִֹהי, ֵּכן ַהַּמֲחָׁשָבה ָהִאיֵדָאִלית ַהרֹוֵמָמה-ַעל. ֶׁשֻּכָּלם ֲהלֹא ֶאת ִּבְרָכָתם ִמּקֶדׁש ֵהם נֹוְׂשִאים

ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ", ְוַהִּקְרָבה ָהֱאלִֹהית ִהיא ְמֻמָּלָאה ָּתִמיד ַהְרָחָבה ֶעְליֹוָנה ְלַמְעָלה ִמָּכל ְּגבּוִלים, ִהיא ִמָּכל ִצְמצּוִמים

ְיֻבַּׂשר ָׁשלֹום ַלֲעלֹות ַּגם ֵּכן ֶאל ָהֲאִצילּות , ַהְמֻמָּדִדים ִּבְגבּוָלם, ִתיבֹות ַהֶּצֶדק ַהַּמֲעִׂשִּיים ְוַהַּמֲחָׁשִבִּייםּוְבִהְתַהֵּלְך ָהָאָדם ְוַהּגֹוי ִּבְנ". ְמאד

  ּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב -ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּי",ָהְרָחָבה

   ."ּה-ָי

  

 ?מה נשתנה

  


