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"ואמונתך בלילות"
מספר תובנות שעלו במחשבתי בעקבות מגפת הקורונה.
הכל לטובה
ראש לכל ויסוד הכל ,הידיעה והגישה האמונית ,שהכל ממנו יתברך .כי הוא "יוצר אור ובורא
חושך עושה שלום ובורא רע" .זאת ועוד ,כל מאורעות החיים  -גם אלו הנראים לנו כרעים –
לא רק שהם ממנו יתברך ,אלא כל מה שמונח ביסוד הווייתם הוא לטובה ,כי "טוב ד' לכל
ורחמיו על כל מעשיו".
החוויה האנושית הסובייקטיבית של תחושת הקושי עם חסרונות החיים והרוע העולמי ,אינה
סותרת את הידיעה האמונית האובייקטיבית ,שחשבה ד' לטובה ומגמת ההטבה עומדת
ביסוד כל ההתרחשות ועוד עתיד להתגלות מתוך כל הרוע.
זהו מבט אמוני עקרוני שאיש האמונה מתבונן על כל מאורעות החיים שפוקדים אותו.
מעתה ננסה להתבונן באיזה רווחים רוחניים ומוסריים ניתן לאמץ מתוך המשבר הנוכחי.
ככל העדר ,גם העדר הקורונה קודם להוויה גדולה שצריכה לצמוח ממנו .מוטלת עלינו חובה
גדולה להתאמץ בעבודת "בואו חשבון" ,לעסוק בחשבונו של עולם .שחלילה המאורעות לא
יעברו על ידנו ונעסוק אך ורק בהתארגנות טכנית ובפרשנות שטחית של המצב .אנו צריכים
להיות דרוכים ,מלאי ציפייה ולקיחת אחריות ממה שעומד אחר כותלנו ,ממה שעתיד לצמוח
מתוך המשבר.
כוחי ועוצם ידי
כידוע הקב"ה זיכה אותנו לחיות בדור של התפתחות מדעית ,טכנולוגית מאוד מרשימה.
ההשכלה האנושית העמיקה חקר וחשפה את מטמוני הטבע ומתוך כך פיתחה כלים ושכללה
את החיים האנושיים .ללא ספק מציאות מבורכת .אולם הסיכוי הגדול טומן בחובו סיכון גדול.
תחושת העוצמה האנושית שבכוחה לייצר כל ,עלולה להביא את האדם לתחושת כזב ולראות
עצמו כיוצר .כלומר לא רק כוחי ועוצם ידי עשה לי את כל שכלול העולם המודרני ,אלא אין כוח
עליון נשגב שהוא למעלה מכוחו של האדם .כוח אנושי שמשכיח ומנתק מהבורא .והנה בא
לעולמנו נגיף חדש ,לא ידוע ולא מוכר .ששם את האדם במקום .כוחו של האדם מוגבל ועם
כל הפיתוחים והשכלולים המרשימים בא הנגיף הנ"ל וחושף את מוגבלותה וקטנותה של
האנושות .יש בכוחה של הקורונה לעורר לענווה ומתוכה לאמונה.
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קריאה לרוחניות
סכנה נוספת טומנת בחובה הפיתוח המואץ של העולם הגשמי .כשהחברה האנושית גדלה
על מדיה – בכליה השונים ,ממילא האדם נעשה יותר בעל תפיסה מגושמת ,פיזית ,ויזואלית,
מה שאני רואה וממשש משמע שהוא קיים .הקיומיות תלויה במוחשיות .באה הקורונה
ופותחת פתח מופשט ,לאדם המתגשם .הווירוס אינו נראה לעיני בשר .הוא יחסית מופשט
ורוחני .נתפס כדבר שאין בו ממש ,אינו נאחז בידיים .ומסתבר שהכח המופשט הזה יש בו
ממש יותר מכל ממשות העולם הגשמי אותו האדם בנה .הווירוס הנ"ל מסוגל להביא לשיתוק
מבנה החברה ,לקריסה כלכלית ,לתמותה של אלפי אנשים וחולי של עשרות ומאות אלפים
ללא אפשרות לשלוט בהתפשטות המחלה .יש בכוחו של ווירוס הקורונה להחזיר לאדם את
האמון בעולם הרוחני ,בעוצמה הממשית של העולם המופשט.
חרדות ודמיונות שווא
תופעה נוספת שמאפיינת חברה תקשורתית ,בה האדם צורך סרטים משחר ילדותו ,האדם,
פשוט חי בסרט .כלומר עולם הדמיונות הכוזבים ,מאוד מפותחים אצלו ,הוא נהפך לאדם
חרדתי באופן אובססיבי .עם התפרצות הנגיף עולות שמועות מופרחות ,פנטזיות שמעוררות
חרדות ומתוך כך התנהגות והתנהלות מלאת פחדים ולחצים נפשיים .תופעת הדמיון הכוזב
שמביא לחרדות שווא מזכירה לנו סוגיה במסכת שבת בעניין סנדל המסומר ועליו ישנו ביאור
של מרן הרב קוק זצ"ל בעין איה .אין בדברים אלו להמעיט אפילו במעט את האחריות
והרצינות בנקיטת כל אמצעי הזהירות.
צמצום תרבות לא לנו
עוד כמה דברים טובים קרו בעקבות הנגיף הנורא – קורונה .נתבשרנו שכל אירועי הספורט
התבטלו .כמה חילול שבת קודש נמנע על ידי כך .הרבה מתהלוכות ומופעים בחג הפורים
התבטלו .פעילויות "תרבות" אלו אינם אלא חקיינות זולה של הקרנבל בברזיל שמלא
בפריצות וטומאה .בתי תאטראות ,בתי משתאות ,בתי עינוגים ומקומות בילוי ,המבלים את
נפש האדם ,נסגרו .גם אם הסגירה היא זמנית ,אל יהיה הדבר קל בעינינו ,כל דקה ,וודאי
ששבת שלמה ששובתים בה מחילול קודשי ישראל והמעטת טומאת נפשות ישראל ,יש בדבר
רווח עצום לעולם כולו.
התבודדות וחזרה הביתה
אחד מההשפעות השליליות אותם אנו סופגים מהתרבות המערבית היא חיים חיצוניים ומתוך
כך יחצניים .המציאות החברתית הופכת את האדם להיות משועבד למה יאמרו ומה יגידו.
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האדם אחוז תזזית ,חסר מנוחה ורוגע נפשי .מרוב עיסוק בלרצות את החברה ,האדם שוכח
את עיקר העיקרים – את עצמו .דעתו מוסחת מלברר מי הוא באמת ,מה היא האמת ומה הם
חיי אמת וכו' .הבידוד שנכפה עלינו בעקבות הקורונה יכול לשמש עבורנו חלון הזדמנויות
להתבודד .סוף סוף להיפגש עם עצמנו ,כמה שפחות מפגש עם החוץ ,כמה שפחות מגע עם
האחר .להתכנס ,להתבודד ולהתבונן .זו הזדמנות מצוינת לרענן ,אולי לחדש את איכות
הזוגיות להחזיר את אחריות ההורים לחינוך ילדיהם.
יהי רצון לפני אבינו שבשמים שיאמר לצרותנו די ,וימגר את המגיפה מעל כל בריאותיו וישלח
רפואה שלמה לכל בני בריתך.
מאיר כהן
מצורף בזה הנהגה של אחד מגדולי האחרונים ,רבי עקיבא איגר בשעת משבר של פריצת
מגיפת הכולרה שהיתה בשעתו.

הפסק של רבי עקיבא איגר לעצירת
המגיפה
הצעדים אותם קרא גדול אותו הדור לנקוט למניעת התפשטות מחלת
הכולרה ,דומים להפליא לכללים של משרד הבריאות למניעת
התפשטות נגיף הקורונה • ההיסטוריה חוזרת
ההיסטוריה חוזרת :לפני  091שנה קבע הגאון רבי עקיבא איגר זי"ע כמה וכמה כללים
למניעת התפשטות מחלת הכולרה ,צעדים שהתקבלו בברכה על ידי המלך והרשויות .בעולם
ההלכה של ( 0101למניינם) עוקבים אחר פסקיו של הגאון בשנת (.0380למניינם).
כרבה של פוזנא ,דאג הגאון רבי עקיבא איגר להפעיל את סמכותו כרב גם במקרים שאינם
הלכתיים ,לתועלת הציבור במקרי הצורך.
בשנת תקצ"א ,לפני  091שנה ,פרצה מגפת הכולרה ,והגרעק"א תיקן מספר תקנות שסייעו
מאד למניעת התפשטות המגפה ולבידוד האזורים הנגועים :הוא מינה ועד שיהיה אחראי על
ההיגיינה במרחב הציבורי ,ועל המודעות לה בקרב התושבים.
בנוסף דאג הגאון שהוועד יממן שירותי ניקיון לבתי העניים ,והפיץ כרוזים הלכתיים בדבר
החובה לשמור על הבריאות על ידי הרתחת מי השתייה ושמירה על ניקיון אישי.
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כדי להמעיט התכנסויות המוניות ,קבע בין היתר כי ניתן לוותר על תפילות במניין .לקראת
הימים הנוראים באותה שנה ,קבע כי תיערך הגרלה ובה ייקבע אלו מחברי הקהילה יתפללו
בבית הכנסת בתפילות ימי ראש השנה ,ואלו בתפילות יום הכיפורים ,כך הצטמצמה כמות
המתכנסים לכדי שליש.
כמו כן ,קיצר משמעותית את התפילות עצמן ,וקבע הפסקה ארוכה בין תפילה לתפילה .בשיתוף
פעולה עם המשטרה המקומית ,הוכנסו שוטרים לתוך בתי הכנסת כדי לפקח על הסדר ולמנוע
צפיפות בשעות הכניסה והיציאה .הרב גם חייב את כל הקהל לשתות משקה חם לפני תפילת
שחרית למרות ההלכה ,שלא לטעום דבר לפני התפילה.
בצעדים הללו תרם הרב איגר זצ"ל משמעותית לצמצום מספר הנפגעים בפוזנא בהתפרצות זו
של המגפה ,וקיבל על כך מכתב הוקרה מפרידריך וילהלם השלישי ,מלך פרוסיה.
מחלת הכולרה ,המוכרת גם בשמה היהודי 'חולי רע' ,התפשטה בעיקר בפולין וסביבותיה,
בשונה ממגפת הקורונה שהיא מגיפה עולמית .כאמור הגאון רבי עקיבא איגר זי"ע לשלטונות
במאמצים לעצירת המגיפה ,ותיקן כמה תקנות שסייעו לעצור את המגיפה.
וכך כותב הגאון רבי עקיבא איגר במכתב לרב קהילת פלעטשען המודפס בחידושי הגרק"א
במסכת נדרים דף ל"ט "בעניין תפלה בבית הכנסת ,לדעתי זה אמת שהקיבוץ במקום צר אינו
נכון ,אבל אפשר להתפלל כתות כתות ובכל פעם במתי מעט ,ערך ט"ו אנשים ,ולומר אחר
התפילה ערב ובוקר תהלים איזה מזמורים שיבחר ואחר כך הנוסח אל רחום שמך ,ענינו ,מי
שענה ,ויהי רצון אחר התהלים ,ולהזכיר בתוכו גם על המלך ירום הודו ,וזרעו ושריו ,וכל שוכני
ארצו ,ולומר בבוקר ובערב פרשת התמיד בצבור ,כל נוסח פרשת הקטורת".
בהמשך מכתבו כותב רבי עקיבא איגר זי"ע" ,ולחוש שלא ידחקו אנשים יותר מט"ו לבא לבית
הכנסת ,ואפשר על ידי עמידת שומר מפאליציי שומר מהמשטרה ,להשגיח בזה ,שמאחר ויש
כבר כפי המספר אל יניחו לאחר לבוא לשם עד אחר ישלימו הם ,ואם יסרבו טוב להעביר
לרשויות דפה ,ובודאי תצליחו אם תזכירו את שמי שהזהרתי אתכם ,שלא להיות קיבוץ גדול,
בבית הכנסת במקום צר ,ושיעצתי לכם הסדר הנ"ל ,וגם האזהרה באמירת תהילים ולהתפלל
על המלך ירום הודו".
אם נחזור לזמנינו אנו ,בעולם ההלכה של תש"פ רואים בפסק הזה אבן דרך חשובה ,פסק
ההלכה הברור לצמצם מנייני תפילה ,למסור לרשויות את המסרבים לכללים ,ואפילו להכניס
שוטרים לבתי הכנסת  -משמעותי ביותר לימים אלו ממש.
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עוד מספר מחשבות ותובנות בעקבות מגפת הקורונה.
ערבות הדדית
אחד הערכים היסודיים המאפיינים ומייחדים את האומה הישראלית היא ערבות הדדית .בעם
ישראל הערבות אינה בנויה על סולידריות וברגש כלפי הזולת ,אלא הערבות היא התשתית
הבסיסית של מבנה האומה.
מבואר בספר תֹומר דבורה" :1כך יתנהג האדם עם חברו ,כל ישראל הם שאר בשר אלו עם
אלו " ,הגישה להתנהגות שבין אדם לחברו צריכה לנבוע מתוך יחס משפחתי – "שאר בשר".
אך יש לשאול ,כיצד ניתן לראות כל אחד מישראל כבן משפחה?
אלא "מפני שהנשמות כלולות יחד ,יש בזה חלק מזה ובזה חלק זה ",הערבות אינה רק ביטוי
של קשר מסוים בין הפרטים ,אמצעי נוסף חיצוני המקשר בין השנים .הערבות היא התמזגות
מוחלטת בין הפרטים עד שלא ניתן לחלק ביניהם .משהו מנשמתו של האחד נמצא בנשמתו
של האחר .ערבות עמוקה קיימת רק במציאות אורגנית ,אחדותית ,במציאות שבה הפרטים
אחודים ממקור חיים אחד.
מתוך הכרת המבנה הכללי של האומה הישראלית ,שחוק הערבות חל עליה ,מכוח המבנה
הטבעי של האומה – ניתן להבין מדוע מעשה הערבות מצויים יותר מכל חברה אנושית.
גם בימי שיגרה הערבות הישראלית חריגה במציאותה .ארגוני החסד לנזקקים ,עמותות
שמטפלות בילדים עם מוגבלויות ,גמח"ים ,לאין ספור ,כמעט לכל דכפין .ארגון ייחודי מסוגו
בעולם לתרומת כליות ,עוד ועוד.
ובשעת משבר מתגלה ביתר שאת מידותיהם הטבעיות של ישראל "שלושה סימנים יש
באומה זו ,הרחמנים ,הביישנין וגומלי חסדים" (יבמות עט ע"א).
דבר זה מפורסם גם אצל הגויים .מעשה שרבינו הרב צבי יהודה זצ"ל היה מרבה לספר:
מעשה שקרה בימי מלחמת העולם הראשונה ,ברופא יהודי ,שבחצות לילה דופקים על דלתו:
דוקטור ,דוקטור! הוא מתלבש ויוצא ורואה אישה זקנה גויה שמודיעה לו שבעלה חולה מאוד.
הם הולכים מרחקים עצומים עד לפרברים מחוץ לעיר .הרופא שואל אותה :בסביבה שלך יש
הרבה רופאים ,מדוע באת אלי? היא עונה לו :אתה יהודי ,ויש לך לב טוב ,ולכן באתי אליך.

 1תמר דבורה פרק ראשון.
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זהו חולה דחוף ,ורופא אחר לא היה מזדרז כל כך ללכת באמצע הלילה( .שיחות הרצב"י
זצ"ל ,הגדה של פסח עמ' .)09
ולזמננו אנו .סיפורים מרגשים לאין ספור עולים מכל עבר ,על עזרה הדדית שחושפת את
חשק ההטבה לכל ,ללא גבולות וחשבונות רווח אישיים .על משפחות שנמצאות בבידוד זוכות
לקניות ומצרכים מאנשים שאינם מכירים כלל .קשישים שמקבלים ארוחות שלמות מארגונים
שונים וכו'.
כל זה לא חידוש .ישנה נקודה מיוחדת שמתגלה במשבר הנוכחי ,אותה ציין ראש הממשלה:
מעבר לכל החסד אותם עושים אנשים וארגונים פרטיים ,מתגלה החסד הכללי ,החסד
הציבורי של המדינה .מדהים לשמוע כיצד המדינה יוצאת מגדרה לחלץ עשרות מטיילים
ישראלים ממדינות נידחות .שמעתי ראיון תקשורתי ,מאחד המחולצים הנ"ל ,שהאיר את עיני
על גודל השעה .בעבר ,בגלות ,הזהות היהודית היוותה מכשול ,מחסום בפני היהודי .כעת,
הצגת תעודת זהות הישראלית פתחה בעבורנו את כל השערים ובכל המדינות בהם שהינו
ראינו תיירים תקועים עם תחושה שמדינתם זנחה אותם .והם עומדים ומשתוממים ,כיצד
מדינת ישראל משקיעה משאבים רבים להחזירם ארצה.
קדושת החיים
גם הערך של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ,הוא מן המפורסמות .ומיסודה של תורה "וחיי
בהם" ,על פיו מורים לנו חז"ל ,שאפילו על ספק פיקוח נפש ,מחללים שבת ויוה"כ.
במשבר הנוכחי מתגלה הרגישות והאחריות של רוב האוכלוסייה ,שבעיקרה אינה חוששת
מהתדבקות ,אלא בעיקר מהדאגה מלהדביק את האחרים ובמיוחד החשש מלהדביק את
אוכלוסיית הקשישים.
לרוב האוכלוסייה ההתדבקות לא מהווה סכנת חיים ,ההתדבקות מנגיף הקורונה אינה
מסוכנת יותר מאשר שפעת רגילה שפוקדת אותנו מידי חורף .ובכל זאת ,מדינה שלמה
מכניסה עצמה לבידוד ויוצרת בהכרח משבר כלכלי וכל זאת כדי לא לפגוע חלילה בזקנים,
בני למעלה משבעים ,שמונים .קדושת החיים כל כך עליונה ,ששווה לנו להשבית את
התנהלות החיים של החברה כולה ,כדי לא לקצר את קדושת החיים של כל יהודי ויהודי.
פשטות וצניעות
את כולנו רגשו השמחות שהתנהלו באופן מקורי .בריתות ,בר מצוות וחתונות שנודעו כבר
לשם ותהילה :חתונת המרפסות ,חתונת הכיסאות וכו' .עם כל ההתרגשות ,מסתמא כל אחד
אומר בליבו ,טוב שזה לא קרה לי .ובכל זאת ,אי אפשר להתעלם מהצוהר שנפתח לנו
בהחזרת הפרופורציות לשמחת אמת .מזה שנים רבות מטרידה התופעה שהלכה והתרחבה
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בחברתנו ,בהן השמחות לבשו צורה יותר ויותר חיצונית והוצאות מרובות על דברים טפלים.
שלא נדבר על כך שלרגל שמחת חתונה אנשים נכנסים לחובות ,רק כדי לעמוד בסטנדרטים
החברתיים ,שתהיה החתונה המדוברת ,הבלתי נשכחת .עם מנות אוכל ללא יכולת ספירה
ועיכול.
והנה ,המשבר הנוכחי יצר הכרח לקיום שמחות בצמצום ובצניעות .בצדק יאמר ,שהצמצום
יתר על המידה .אך ההכרח לא יגונה .יש בכוחו של ההכרח לעורר אותנו מחדש לחזור
בתשובה בגישה ובצורה של קיום שמחות בישראל .לחזור ולהשקיע בעיקר ,בשמחה
הפנימית והאיכותית ,יותר פשטות וצניעות .הגיעה הזמן להמעיט בעניינים הטפלים ,לשנות
כיוון מהחוץ הראוותני ,כלפי הפנים העמוק ,לרדת מהרצון לרצות את האחרים ,לרצון שמריץ
אותנו כלפי מעלה.
יהי רצון שיתקיים בנו מאמר חז"ל " :בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל" .גאולה מהגלות
הגשמית והרוחנית ,גאולה מכל צרותנו ומכל מחלותנו ומגפותינו.
שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
מאיר

בס"ד
ערב שבת הגדול ,תש"פ

מה נשתנה הפסח הזה
"מה ד' אלוקיך דורש ממך"
כבר בפתיחת המסילה המוצבת ארצה וראשה מגיע השמימה – ספר מסילת ישרים ,מציב
הרמח"ל בפנינו את "יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל
האדם מה חובתו בעולמו ,ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו"
(מסילת ישרים פרק א).
שאלת האדם את עצמו "מה חובתו בעולמו" ,אינה שאלה צדדית כלל ועיקר .לא בחינם זו
הכותרת לפרק א' ,כי זו השאלה העומדת ביסוד כל עבודת ד' .אם נדייק בלשון המדוקדקת
של הכותרת "בביאור כלל חובת האדם בעולמו" ,מתבאר שהדברים מוסבים על כלל חובת
האדם בעולמו .כלומר ,חובת האדם לברר מה היא תכלית חייו ,מה ייעודו ותכליתו בזה
העולם .זו שאלה כללית ,עקרונית על משמעות החיים ועל הדרך אשר יברור לו האדם.
אך החיים בפועל מורכבים מאין ספור פרטים של אירועים מתחלפים ,מצבים משתנים
ומקרים מזדמנים שעל כולם מוטלת על האדם האחריות להתייחס באופן נכון ומדויק .באותה
מידה שחובה על האדם לעסוק בשאלה העקרונית ,הכללית " -מה חובתי" ,כך גם בפרטי
החיים ,חובה על האדם לשאול את עצמו :מה חובתי המוסרית בעת הזאת? מה ד' דורש
ממני במקרה הנוכחי? "על כן יאמרו המושלים באו חשבון" (במדבר כא – כז) .ודרשו על כך
רבותינו "על כן יאמרו ה מושלים ביצרם בואו ונחשב חשבונו של עולם( "...ב"ב עח' ע"ב) .וכן
מורה הנביא" :שימו לבבכם על דרכיכם" (חגי א – ה).
מבחן יראת השמים של כל יהודי הוא נוכח מציאות משתנה ומתחלפת .נדרש הוא לחשב
מסלול מחדש ומתוך כך להתארגן מחדש ולשאול את עצמו נוכח השינויים-מה ד' מצפה ממני,
מה היא עבודת ד' שלי במציאות הספציפית הזאת .אדם שקנה יראת שמים יודע להתייחס
לכל מצבי החיים השונים ומשתנים בהיבט אמוני ,פנימי .יראת שמים פירושה בניית יחס
שמימי כלפי כל דבר שאנו נפגשים איתו.
השאלה התמידית אשר יהודי ירא שמים צריך לשאול את עצמו בכל מצב בו הוא נפגש היא
מה רצון ד' יתברך .איך להגיב ,כיצד להתייחס ,מה נכון להרגיש ולומר ומה לא.
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המצב הנוכחי שינה לחלוטין את אורכות חיינו – הפרטיים ,משפחתיים ,הקהילתיים –
יישוביים ,הלאומיים והבין לאומיים .נפש האדם נוטה לחיות בסדרי חיים ברורים .סדר ,משרה
תחושת ביטחון מהבלתי נודע .סדר ,מאפשר להתארגן כראוי לקראת הבאות .הדבר נכון
כלפי כל אדם ,ועל אחת כמה וכמה לאדם הדתי שכל שינוי בסדר חייו עלול לגרום לו לטלטלה
ולחץ נפשי עקב הקושי למלא את חובותיו ההלכתיות שבהן הוא מורגל.
שינויים דרמטיים מתחוללים בחברה הדתית  -חרדית :קול התורה בהיכלי הקודש נדם,
תפילת רבים בבתי כנסיות הושבתה ,הקושי בהשגת מזון עם כשרויות המחמירות ועוד .ודאי
שהשינויים מאתגרים ומערימים קשיים .אולם ,מאת ד' הייתה זו ,גם אם נפלאת בעינינו.
אשר על כן ,אין זה נכון להתייסר נפש במה שאין בכוחנו לעשות ולקיים .נאמץ את מחשבתנו
ונמקד את מבטנו בבירור מה היא עבודת ד' המיוחדת בעת המיוחדת הזאת .מי שעסוק
בשאלה" :מה ד' אלוקיך דורש ממך" כעת חיה  -מתמלא בביטחון ,וודאות וממילא בשמחה.
שכן שמחת אמת ,היא תוצאה של וודאות ושלמות במה שאנו עושים.
המציאות הנוכחית מזכירה במקצת את האתגר אליו נקלע החייל הדתי בעת שירותו הצבאי.
הפעילות הצבאית מאלצת אותו לוותר על לא מעט מצוות אשר בחיים האזרחיים הוא מורגל
בהם ,כגון :תפילה ,תפילה במניין ,קריאת התורה וכו'.
חייל עם יראת שמים מצומצמת יהיה מיוסר ויגלה עצבנות דתית ואולי תסכול .לעומת זאת,
בעל יראת שמים רחבה וכוללת ,יודע שאי קיום המצוות אינו נובע מעצלנות או זלזול ביחס
לקיום המצוות .אלא מהחובה והזכות לעסוק במצוות המלחמה .יראת השמים שלו תתגלה
ברצינות ובאחריות ,בהקפדה ובדקדוק בקיום מצוות המלחמה כראוי .הוא נוהג כיהודי החרד
ומחמיר בכל החומרות בפיקוח הנפש הכללי כפי שהיה מדקדק בכל החומרות בחיפושים
אחרי אתרוג מהודר והכשרות המחמירה ביותר.
החשוב ביותר הוא העמדה הנפשית .הגישה העקרונית שעצם השירות הצבאי הוא העבודת
ד' שלי כעת ,ממלאת את החייל בעל יראת השמים הרחבה ברוגע ונחת ,ודאות ושמחה.
שמעתי מאחד הת"ח משלשלת אדמו"רי חסידות גור ,שסיפר על נכדו של בעל האימרי אמת,
שבאחד מהימים חזר נכדו מהת"ת לארוחת צהריים .אלא שאמו התעכבה בהכנת הארוחה
והאוכל עדיין לא היה מוכן .הנכד הגיב בצורה לא כ"כ מכובדת והביע קצת כעס וצער על
הביטול תורה שנגרם לו בעקבות ההמתנה .אמר לו הסבא קדישא :בכל מקום יש את עבודת
ד' שלו .בבית המדרש העבודה היא בעמל ובשקידה בתורה .עכשיו עבודת ד' שלך היא
בעבודת המידות ,שהיא לא פחות חשובה ובה צריך לשמוח.
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יציאה לחרות תש"פ
כל זמן וההארה האלוקית המיוחדת לו .כל חג מחגי ישראל טומן בחובו ערך ומידה אלוקית
מיוחדת שמסוגלת להתגלות בזמן מסוים .תכונת חג הפסח היא מידת החופש והחרות .זו
עיקר עבודת חג הפסח .ניתן לומר ,שליבת עבודת ליל הסדר זו האימרה" :לעולם יראה עצמו
שהוא יצא ממצרים".
כהמשך לברור הקודם ,נשאל את עצמנו מה היא עבודת היציאה לחרות שיד ההשגחה
העליונה מכוונת אותנו אליה בשנה זו?
כבר התריע הרמח"ל בביאור מידת הזהירות ,כי אחת הסכנות הגדולות שאורבות לאדם היא
ההליכה אחרי ההרגל כעיור באפילה .להרגלים טובים יש מעלה גדולה ,אך בשינוי מצבים
המחייבים לשינוי מעשים עלולים ההרגלים להוות סכנה של שיעבוד אליהם .ההרגל עלול
לקבע את מחשבתו של האדם וליטול ממנו את חופש הבחירה .זו תפקידה של מידת
הזהירות  -התבוננות המסוגלת לחלץ את האדם מהשעבוד להרגל.
כולנו מורגלים להכנות חג הפסח וכולנו מורגלים לקיום הסדר כהלכתו ,איש איש וכל משפחה
כמנהג אבותיו בידיו .אולם ,כדי לא לשקוע באווירה דכאונית לרגל שינויי ההרגלים עלינו
לצאת לחרות .להשתחרר מהמחשבה המקובעת ,והרגשות הקשים על כך שלא נערוך את
הסדר עם כל בני המשפחה .אסור לנו להשתעבד לתוכניות המקוריות אשר כל חריגה מהן
מוציאה אותנו משלוותנו.
כמדומני ,עבודת החרות לשנת תש"פ צריכה להתמקד בשחרור ההרגלים שנהגנו בהם
בשנים קדמוניות .בהגדה של פסח יש לשון "צא ולמד" .לפעמים כדי להתקדם בלימוד צריך
לצאת מההרגלים ומהתפיסות הישנות .נכון ,זה לא נחמד לשבת מצומצמים או בודדים בליל
הסדר ,אבל במצבים כאלה כדאי לאמץ את מחשבת הפרופורציה והעמדת היחס הנכון בין
עיקר לטפל .מה שיקבע את איכותו של ליל הסדר בסופו של דבר יהיה העמדה והקומה
החירותית שנבנה בקרבנו.
החומרות של פסח תש"פ – מה נשתנה הפסח הזה
כידוע אחד המאפיינים של חג הפסח ,זה החומרות הרבות ,אותם קבלו עליהם ישראל
קדושים.
בשנים כתיקונן ,רוב החומרות נסובו סביב כשרות המזון .כל עדה ומנהגה ,כל משפחה
ומשפחה נוהגת כמסורת אבותיה בידיה .אולם נראה ,שהקב"ה מצפה מאתנו לרכז מאמץ
ולהחמיר במצוות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" שהיא מצווה יסודית בעבודת ד' .זו מצווה
מיוחדת שנדרשת לקיומה יראת שמים מיוחדת .פשוט ומקובל אצל הכל שכדי להיות יהודי
החרד לדבר ד' ובעל יראת שמים ,הדבר יבוא לידי ביטוי בחומרות ובהקפדות בהלכות שבת,
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כשרות ,ברכות ,תפילה ועוד .אך משום מה ,כשמגיעים לעסוק בענייני שמירת הנפש ,כביכול
יראת השמים נעלמת .שמירת הנפש לא נתפסת כחלק מהציווי "מה ד' אלוקך דורש ממך"
ואנשים יראי שמים מרשים לעצמם להכניס את עצמם להרפתקאות וחוויות מיותרות ולשים
נפשם בכפם .שיטת ה'סמוך' ,אמרות בסגנון 'יהיה בסדר' ויחס אל הוראות שנכתבו בדם,
כנהלים מוקרצים וחרדות מוגזמות – לצערנו ,רווחת בקרב בני תורה .ככלל ,מסתמן כי כל
הנושא של בריאות הגוף ומזון בריא פחות מעסיק את ציבור מבקשי ד' .לא בכדי העמיד מרן
הרב בראש אורות התשובה את התשובה הטבעית גופנית.
מאמר חז"ל " -חמרתא סכנתה מאיסורה" לא מספיק מוטמע בנו .כשאיסור וסכנה נפגשים,
נדרשים אנו להכריע ביניהם .הנטייה הרווחת היא להחמיר ולא לעבור על איסור ,גם אם נקל
בפיקוח נפש .יש להניח שאת נפשנו תציף תחושת סיפוק עצמי ,מכך שמסרנו את נפשנו על
מנת שלא נכשל חלילה בדבר איסור .ואם נתרומם להוראת חז"ל ונחמיר דווקא בענייני פיקוח
נפש ונקל באיסור ,מסתמא אל נפשנו תחדור תחושת ויתור עצמי ,כישלון ,פשרנות בעבודת
ד' וכו'.
אולי זו השאלה העיקרית שצריכה להתעורר השנה :מה נשתנה הפסח הזה מכל הפסחים?
נשיב ,לעצמנו בראש ובראשונה :הפסח הזה נשתדל להחמיר ב"סכנתא" .נתמלא ביראת
שמים יותר רחבה וכוללת שתמלא אותנו באחריות לשמירת נפשנו ,משפחתנו ,יישובנו –
קהילתנו ,אומתנו ועולמנו .הקב"ה פתח לנו חלון הזדמנויות ,להתרומם להוראה שמעמידה
את כל קיום המצוות התורה כנגדה – "וחי בהם" .כן ,גם אם הדבר ידרוש מאתנו להקל
בחומרות שנהגנו בהם בעבר .לא נראה לי שבעת הזו ,מאן דהוא נדרש לעבור על איסורים
חמורים כאכילת חמץ .אבל אם ידנו קצרה מלהשיג מאכל מסוים עם ההשגחה המחמירה כפי
שנהגנו בשנים קדמוניות ,נקל ולא נחתת את רגלנו לסופרים שונים להשגת המאכל הנכסף,
בהכשר המדקדק בחומרותיו.

ערב שבת הגדול,
שנזכה להתגדל ולהתנוסס מתוך כל הנסיונות שריבונו של עולם מזמן לנו.
חזק ונתחזק בעד עמנו וערי אלוקינו לגאולה ולרפואה שלמה,
שבת שלום
מאיר

בס"ד

מבחן האמונה במצבים משתנים
הרי לפניכם סיפור שיש בכוחו ללמדנו מה היא איתנות אמונית ועמידה בשעת משבר.
מסופר על בעל "האימרי אמת" (בנו של ה"שפת אמת"  -מאדמו"רי גור) ,שנסע באחד
הימים עם חסידיו בכרכרת סוסים גדולה אליה רתומים מספר סוסים ואותה מנהיגים
ביד רמה שני עגלונים .הנסיעה התנהלה ברצף ובבטחה ,ברוגע ובנחת עד שלפתע,
ללא כל התרעה ,הסוסים החלו להשתולל .הם רצו בדהרה ללא שליטה ועוד שעטו
במרוצה לכיוון מדרון תלול אשר ירד מהשביל הבטוח .העגלונים ניסו בכל כוחם לעצור
את הסוסים .צעקותיהם הלכו וגברו ,כוחם במשיכת המושכות הלך וכלה.
העגלה מטלטלת ומתנדנדת ,מקפצת ומתפרקת .החסידים זועקים "שמע ישראל"
ואמירת ווידוים .רק האדמו"ר לא זע ולא נע ממקומו ,ארשת פניו לא הביעה חרדה או
התרגשות מיוחדת נוכח המתרחש .בדקה האחרונה ,רגע לפני שהתחולל אסון נורא,
העגלה נתקעה בסוללת עפר שעצרה את הסוסים ממרוצתם .גלגלי העגלה נשברו
והעגלה התפרקה לחלקים רבים .החסידים חשו נסערים מעוצמת הסכנה וחוויית הנס
המחייבת אמירת ברכת הגומל .רק הרב'ה בשלו ,רגוע ושלב כמנותק מכל הסערה
המתחוללת סביבו .החסידים המשתוממים להתנהגות רבם ,פנו אליו בשאלת "ילמדנו
רבינו" ,מה גורם לכבודו להתעלם מן המתרחש?
השיב בעל "האימרי אמת" לתלמידיו:
דרך העולם לחשוב שמה שמקנה להם תחושת ביטחון זה המצב היציב ,מצבים בהם
האדם מוביל את התהליכים ,האדם הוא הגורם המחולל ,הוא המנהל ,הוא המוביל,
הוא השולט במצב .אבל ברגע שהמצב משתנה ואינו יציב ,האירועים יוצאים משליטה,
כל התרחישים ותוכניות עבודה משתבשים ומשתנים – האדם מאבד את ביטחונו.
למרות היותו דתי המקבל על עצמו עול מלכות שמים ערב ובוקר באמירת קריאת
שמע ,ולמרות שהוא רואה עצמו מאמין באומרו שלוש עשרה עיקרי האמונה – למרות
כל זאת ,הוא אינו בוטח באופן מלא בד' יתברך .עיקר ביטחונו הוא בכוחו" ,כוחי ועוצם
ידי עשה לי את החיל הזה" .ברגע שכוחו האנושי נשמט תחת רגליו ונשלט על ידי
גורמים חיצוניים  -מקור בטחונו אבד לו.

בס"ד

אך אדם היודע שגם המצבים היציבים והבטוחים ביותר מקור יציבותם הוא עילת
העילות וסיבת הסיבות ,ד' יתברך שמו – אזי ,גם אם המצב משתנה לחוסר יציבות,
לא יאבד את ביטחונו ושלוותו .אומנם המצב השתנה ,אך ,כל המצבים המתחלפים
ומשתנים ,בין אם השתנו לטובה ובין אם השתנו לרעה ,מקורם האחד לא השתנה ולא
התחלף ומי שדבק במקור האחד ,מתייחס למצבים המשתנים באופן אחדותי – אותה
ודאות ואותו בטחון ואמונה ב"כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד".
לעיתים ,האדם עלול לשים את ביטחונו ולהשליך יהבו בדרך המישורית והיציבה,
בעבודתו הכלכלית ובהשתדלותו הביטחונית .גישה שמנתקת את האדם מ"יוצר אור
ובורא חושך עושה שלום ובורא רע" .כשנתפסים לתפיסה מנותקת מהבורא יתברך,
כשמאמצים מבט פירודי של המציאות ,מטבע הדברים שחילופי המצבים יסעירו את
הנפש ותחושת חוסר הביטחון ואי יציבות ישתלטו על האדם.
ידיעת האחדות הכוללת של "אתה אחד ושמך אחד" ו"שמע ישראל ...ד' אחד",
משמעותה ,שיש מקור אחד לכל מצבי החיים השונים והמשתנים ,וכל ענפי החיים על
כל הסתעפויותיהם משורש אחד הם ואל מטרה אחת תכליתם .הבורא יתברך מתגלה
בעולמו באופן אחדותי" ,בין מדה טובה בין מדת פורענות" (רש"י ברכות נד ע"א) .אבל
מה שעומד ביסוד מחשבת ד' – היא מגמת ההטבה עם בריותיו.
כל מגמת ד' אחד ,להיטיב עם ברואיו ,כי "טוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו" והוא
יתברך "טוב ומיטיב לכל" .על כן ,יהיה אדם רגיל לומר – גם במצבים המשתנים עליו
לרעה – "כל דעבדין מן שמיא לטב".
הסיפור על בעל "האימרי אמת" מפגיש אותנו עם נפש אחדותית המגלה אמונה
ובטחון בד' אחד.
יהי רצון שנזכה לגדלות אמונה במצבים משתנים ולהיאחז בוודאות המוחלטת במצבים
חסרי וודאות.
מאיר

בס"ד

מוצאי שבת הגדול פרשת צו.

2על קורבן תודה ,לחמי חמץ ומשבר הקורונה
מהתבוננות בקורבן תודה ולחמי החמץ ,ניתן ללמוד על תפקיד החסרונות והמשברים
בעולמנו וכיצד ניתן להתגדל מהם.
מעט דברי רקע בעניין קורבן תודה ולחמי חמץ:
קורבן תודה
על מה מביאים קורבן תודה? על "הודאה על נס שנעשה לו ,כגון יורדי הים והולכי מדברות
וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא ,שהם צריכים להודות שכתוב בהן' :יודו לד' חסדו
ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה" (רש"י ויקרא ז – יב ,ע"פ ברכות נד ע"ב).
לחמי חמץ
יחד עם קורבן התודה יש להביא ארבע סוגים של לחמים ,כאשר שלושה מתוכם הינם חלות
מצה ורק הרביעי הוא חמץ .ניתן את ליבנו לכך ,שהבאת לחם חמץ עם קרבן היא יוצאת דופן,
שהרי הכלל הוא ש"כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לד'" (ויקרא ב – יא).
בנוסף ,לחמי החמץ המייחדים את קרבן התודה ,תופסים מקום מאוד מרכזי (כעולה מדברי
הרמב"ן ויקרא יז – יב .העמק דבר ויקרא ז – יג).
נעלה מספר שאלות:
מדוע דווקא הניצול מן הסכנה צריך להודות ,הרי הקב"ה ברוב חסדיו משפיע עלינו שפע
ברכה בכל עת ובכל שעה ,על ידי סדרי המציאות וחוקי הטבע הקבועים .מדוע שלא נצטרך
להביא קורבן תודה על ניסיו שבכל יום עמנו ועל נפלאותיו שבכל עת?
ועוד יש להבין מדוע דווקא יחד אתו יש להביא לחמי חמץ ,ומהי המשמעות הכל כך מרכזית
של לחמים אלו בהבאת קרבן התודה?
הקושי שבהנהגת ההרגל
בחוקי הטבע ובסדרי החיים הקבועים שקבע הקב"ה בעולם מונחת ברכה גדולה לאדם.
אולם ,דווקא השפע והברכה המגיעים אלינו ממרומים בדרך קבועה ומסודרת עלולים
להשכיח מאתנו את מקור הברכה והטוב העליון .קשה להרגיש ולהבין את גודל הטובה

 . 2עיקר הברור לקוח מ'נלכה עד הרא"ה' לפרשת צו .מקורות מרכזיים :עין איה ב"ב פרק ט ,טו – טז .עו"ר ח"ב עמ' קצא .עין
איה ב"א פרק א ,סב .אורות התחיה מט .עין איה ב"א פרק ג ,ל.

בס"ד

מחמת ההרגל ,המונע מהאדם להתבונן בגודל הטובות היום יומיות ולהתייחס אליהן כדבר
מיוחד ולא כדבר מובן מאליו .זאת ועוד ,האדם עלול להתאונן ולקנטר על כך שטוב היה אילו
חייו וחיי העולם בכללו היו מסודרים ומנוהלים בדרך אחרת .בזה שהאדם אינו מבין ואינו חש
עד כמה ריבונו של עולם מנהיג ומשגיח בצדק מוחלט ובחסד נפלא דרך חוקי הטבע
הקבועים ,עשויה להתעורר בקרבו אי שביעות רצון ועלולה לקונן בלבו הרגשה שסדרי
המציאות גורמים עוול וחוסר צדק ,ואף עלולה להביא אותו לידי התמרדות פנימית.
"בידיעת החיסרון יוכר ערך הטובה"
מה יעזור לאדם להכיר ולהעריך נכון ,באופן אמיתי ועמוק  ,את גודל הטובה של ההנהגה
האלוקית הקבועה? דווקא כשהאדם יחווה חסרון ,ולרגע אחד לא ייהנה מהביטחון והיציבות
שמקנה הנהגת הטוב המתמדת ,הוא מסוגל להכיר ולהרגיש את גודל הטובה האלוקית
שבסדרי החיים הקבועים ,וילמד להעריך אותה ולעמוד על מעלותיה .ההכרה בגדלות
הטובות האלוקיות תוכל להיבנות באדם כראוי רק על ידי ידיעת ההפכים ,על ידי שיכיר את
ההיפך מן הטובה .התפיסה האנושית היא תפיסה יחסית ,ולכן כדי להכיר באמת בערך של
הדבר ,להבין את מלוא המשמעות שלו ולהכיר במעלותיו ,חייב האדם להכיר גם את היפוכו.
בעל 'חובות הלבבות' (פתיחה לשער הבחינה) מביא משל נפלא בעניינינו .אדם בעל חסד
גדול שאימץ תינוק עזוב .גידלו ,האכילו והלבישו ודאג לו צרכי קיומו וחינוכו לאורך שנים
רבות .לאחר שנים שמע האיש החסיד שאדם אחר שוחרר מהשבי והוא מחוסר כל .שוב
התמלא רחמים ואימץ גם אותו .אסף אותו לביתו ודאג לכל צורכו .והיה האיש מכיר בטובת
החסיד ומודה לו ומשבחו בפי כל .מה שאין כן ,הילד המאומץ לא היה מכיר בטובת מאמצו,
גם בבגרותו .ההבדל ביניהם נובע מכך שהילד גדל עם הטבת האיש החסיד והיה רגיל בה.
לעומת השני שהכרתו ברורה מי הוציאו מאפלה לאורה מחוסר כל למילוי כל חסרונותיו.
ביאור נוסף בזה בספר 'עמוד העבודה' (לרבי ברוך מקאסוב)" :דע ,כי אין דבר מובן הבנה
ברורה אלא מצד הפכו .המשל בזה ,אם יאמרו לאדם פירוש מילת מתוק ...אפילו אם יטעום
טעם דבש ויאמרו לו ,זה הטעם שטעמת בדבש הזה הוא נקרא טעם מתוק ,מכל מקום לא
יבין פירוש עניין מתיקות על בוריו .מה שאין כן אם יאכילוהו אחר כך עשב מר כמו לענה,
ואחר כך ישתוקק אחר דבש לאוכלו ,ויברח מן הלענה ,ויאמרו לו ,הטעם שטעמת בדבש
נקרא טעם מתוק ,ומה שטעמת בלענה הוא נקרא טעם מר – אז יבין היטב פירוש ועניין של
שני המילות הללו ...וכן פירשו בזוהר (ויקרא מז ,ב) הפסוק (קהלת ב,יג) "וראייתי אני שיש
יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך" ,כי הנה אם לא היה בעולם לילה וחושך,
רק אור ויום ,אז לא היו מבינים מעלת האור ,מה שאין כן עתה כשיש גם כן מציאות חושך
בעולם ,אז מתוך החושך ניכר יתרון מעלת האור מן החושך ...וזהו ביאור הכתוב – מהיכן אני
רואה יתרון מעלת החכמה – מן הסכלות ,וכמו שאנו רואים יתרון מעלת האור מהחושך".

בס"ד

תפקיד קורבן התודה
קרבן התודה בא לאחר המפגש עם החסרון ,לאחר שהאדם נקלע לצרה ולמצוקה ,והרגיש עד
כמה הוא חסר ישע כאשר הסדר הקבוע משתבש ומופר .חוויית המצוקה מבררת לאדם את
גודל הברכה המצויה בסדרי החיים הקבועים שטבעה ההשגחה האלוקית בעולם .לכן כאשר
הוא יוצא מן הסכנה ושב אל סדר החיים הקבוע ,הוא שמח בו מאוד ,ובהודאתו על הצלתו
כלולה הודאה על כל סדרי החיים הקבועים ,שעתה הוא מכיר בערכם ,ועל כך הוא מביא את
קרבן התודה ,כפי שמסביר הרב (עיין איה ברכות פרק א' ,סב):
"התודה באה להודות על הטוב הבא על ידי גלגולי סיבות רעות" ,על "השמחה שאחרי הפחד
והסכנה .שעצם השמחה היא דבר טוב" בכל עת ,אך "לא יצוייר היותה כי אם בהקדמת
הרע" ,רק על ידי הקדמת הרע ,אשר גורם להכיר במעלת הטובה הקבועה ,מתעוררת באדם
השמחה בהשגחת ד' שעליו בכל עת – שהיתה בלתי מוכרת ומורגשת כראוי לפני הצרה,
"כמו שאמרו חז"ל (ילקו"ש תהילים תרכח) ,על הפסוק (מיכה ז,ח) "כי אשב בחשך ד' אור לי"
– אילולי שישבתי בחושך ,לא היה ד' אור לי".
ברכת הגומל
ראינו שהפחד והסכנה ,שבאופן פשוט אינם דברים נעימים וטובים ,מכשירים את האדם ,ועל
ידו את כלל החברה ,להכיר בטוב האלוקי ולהיות מוארים באורו .לכן מובן ,שכאשר אדם
שניצול מן הסכנה בא להודות לד' ,הוא מודה לא רק על הטובה הקבועה ,אשר רק עכשיו הוא
מבין את גדולתה ושמח בה בכל לב ,אלא גם על כך שהקב"ה זימן לו את הסכנה והמצוקה
הזו ,שבזכותה הוא ניצל מאי הכרת הברכה שבסדר הקבוע .פקיחת העינים להכיר בברכה
שבסדר הקבוע ,שבאה בעקבות הצרה ,מבררת לאדם את הטובה שהיתה בצרה עצמה ,וגם
עליה הוא מודה בקרבן התודה.
כאמור ,הרעות שבאות על האדם עלולות ליצור בו תחושה מוטעית שההנהגה האלוקית אינה
מיטיבה עם בני האדם ,ולעיתים אפילו מתאכזרת אליהם .אך אם הוא יכיר בטובות הנמשכות
מהצרה – טובות שיכולות להופיע רק על ידי הצרה – הרי שהרעות דווקא יחזקו בו את רגש
הכרת הטובה לקב"ה ,וגם עליהן הוא יביע את תודתו בקרבן התודה שיביא.
חז"ל תיקנו שבזמן הזה ,אותם אנשים שבזמן המקדש היו צריכים להביא קרבן תודה ,יברכו
ברכת הגומל – "הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב" .הרב (עין איה ב"ב ט – טז) מסביר,
ששתי ההודאות הללו – על המצוקה עצמה ,ועל הטובה שבסדר הקבוע ,שהכרתה צומחת
מתוך המצוקה – שתיהן רמוזות בנוסח 'ברכת הגומל".
"האחת ,הודאה מלשון 'וידוי'" – הודאה שנובעת ממצב שעל המודה להתוודות עליו .כי האדם
שנזדמנה לו סכנה ,כדי שיכיר על ידה את גודל טוב ד' שבהנהגה הקבועה ,כנראה לא הכיר
בו לפני כן כראוי לו ,ולכן צריך "שיכיר עצמו לחייב על העדר קורת רוחו ושמחתו בגורלו,
שהיה לו עד שבאו ימי הרעה ,כאשר לא ידעה נפשו שבעה" ,ולא היתה מרוצה מחלקה .לפי

בס"ד

זה ,עד שבאה עליו הסכנה והמצוקה הוא היה בבחינת 'חוטא' ו'חייב' ,ו"אם כן השם יתברך"
בהביאו עליו את המצוקה ,שעל ידה יזכה להכיר בטוב ד'" ,הוא 'גומל לחייבים' ,המתאוננים
על חכמתו וחסדו".
והחלק השני של הברכה "שגמלני כל טוב" יורה על הטובה הכפולה" ,כי עתה ידעו איך
לשמוח בגורלם" ,בסדרי הטבע ובחוקי החיים הקבועים המלאים חסד עליון וחכמה אלוקית,
אשר מקיפים אותנו מאז ומעולם" ,עתה יכירו כי הוא יתברך גמלנו מעודו כל טוב".
קורבן תודה אינו בטל
חז"ל (ויקרא רבה פרשה כז ,יב) לימדונו ,שכל הקרבנות עתידים להתבטל לעתיד לבוא,
מלבד קרבן תודה .אמנם אנו מתפללים ומאמינים באמונה שלמה ,שבמהרה יבנה המקדש
ותשוב העבודה לבית ד' .סדרי עבודת הקרבנות יתחדשו במלוא הודם והדרם ויתקיימו בכל
דקדוקיהם ,אך בשלב עתידי מתקדם יותר ,הרחוק מאתנו מאוד ,יתעלה העולם למצב בו לא
יהיה עוד צורך בקרבנות .גם במצב העליון הזה קרבן התודה לא יתבטל.
אך יש לשאול ,הרי לעתיד לבוא שהעולם יתעלה למדרגה מוסרית עליונה שלא יהיה בה חטא
ועוון ולא תהיינה עוד צרות ורעות ,וחסדי ד' וטובו יהיו גלויים ומבוררים לכל ,לכאורה לא
יתעורר עוד צורך בקרבן תודה.
ודאי שתהיה הודאה לד' על הטובות שתהיינה באותה עת ,אך הודאה זו לא תהיה על ידי
קרבן תודה ,שבמהותו הוא הודאה ווידוי שאחר הצרה והמצוקה .אם כן ,כיצד יש להבין את
דברי חז"ל שהתודה לא תתבטל?
גם לעתיד לבוא תפקידו של קרבן התודה יהיה לברר את הטוב האלוקי הגנוז במה שבתחילה
היה נראה כרע .אמנם באותה העת לא תתרחשנה רעות וצרות ,אך התודה תתייחס לרעות
ולצרות שעברו עלינו במשך כל שנות ההיסטוריה ,כיוון שרק בעתיד נוכל להשיג באופן שלם
את גודל הטובה שהייתה טמונה בהן.
אך הידיעה האמונית הזו אינה מופיעה במלואה בעולם הזה .החוויה המוחשית של הכאב
והמצוקה מרפה במקצת את חוסנה ועוצמתה של האמונה הזו .ואפילו אם האמונה חזקה
ואיתנה ,היא איננה יכולה להיות מבוררת לפרטיה ,כיוון שבקוצר שכלנו אין אנו יכולים להבין
כיצד כל צרה ומכאוב בונים ומכשירים אותנו אל הטוב ,כי "סוד אלהי כמוס בהן ,מה שאי
אפשר לנו להשיגו כלל ,איך כל הרעות הללו תהיינה טובות מוחלטות ורמות" (מדבור שור
דרוש כז עמ' רנג).
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לחמי החמץ
מכיוון שקרבן תודה בא להודות על הטובה הנסתרת בסדרי החיים הטבעיים הקבועים,
הנראים כמוגבלים וחסרים ,ועל הטובה הטמונה ברעות ובסכנות המזדמנות בעולם" ,על כן
בא בו גם חמץ ,מה שאין בכל הקרבנות" ,מפני "שהחמץ מורה על הרע והקלקול".
לחמי החמץ תופסים מקום מרכזי בקרבן התודה ,מפני שהם מורים על מהותה של ההודאה
שבו ,שהיא באה על הטובה הטמונה במה שנראה כרע וקלקול ,שבאמת גם דרכו הולך
ומופיע הטוב האלוקי השלם באופן מופלא.
אמנם כעת ההכרה הזו אינה מבוררת ובהירה בכל עוצמתה ,ולעיתים עלול האדם להרגיש
שהטבע העיוור וכוחות הרע שולטים באדם לרע לו – לכן מלמדת אותנו התורה ש"כל
הקרבנות בטלים ותודה לעולם אינה בטלה ,וחמץ יגבל בה" ,כדי "להודיע ולהודע שאין עוד,
ואין אחרית לרע ,כי" בעתיד ,כשיתברר לעין כל ,שהרעות כולן נועדו על ידי הבורא ב"ה להכין
את הופעת הטוב השלם" ,הכל יוחזר לשרשו ,והכל יזוקק בזיקוק הטוב ,כי הכל דבר ד' הוא"
(שמונה קבצים קובץ ה ,סח).
להודות מתוך משבר
מפני חטאנו גלינו מארצנו וחרב בית מקדשנו ואין לנו קרבן ולא לחמים .אך צרות ,משברים,
חסרונות ומגפות לצערנו לא חסר .גם נבואה נסתלקה מבית ישראל וחשבון נפש מדויק ,על
מה ועל למה באים עלינו כל צרותנו אין בכוחנו לעשות .אין בכוחנו לדעת מחמת איזה חיסרון,
קלקול או חטא אירע האסון.
אין לנו אלא לאחוז בשיפולי גלימת גדולי הדורות ,שלימדונו להתבונן ומתוך כך לקחת עמנו
'לקח טוב' לתקו עצמנו ,בראש ובראשונה ,ומתוך כך ,נביא במהרה לתיקון עולם במלכות שדי
ומימלא לא יהיה כל צורך בצרות המתרגשות עלינו ,ויאמר לצורתנו די.
במהרה יבוא גואל וירפא כל מחלותינו בגוף ונפש.
מאיר

