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אחת מההיכרויות שנעשו לנו כשיעור א' בישיבת שיח הייתה הכרות עם סיפורי
המעשיות של ר' נחמן .ההכרות הזו נעשתה בקידוש של שבת בבוקר ,לקבוצה של מאזינים
שאוזניהם עדיין לא הושגרו בשמיעת סגנון הסיפור הברסלבי העמוס מילים שחוזרות על
עצמן .ישבנו ,הרב שג"ר ,הרב דרייפוס ומספר תלמידים ואחרי קידוש ועוגת הבית )בעיקרון
היו שתיים אך אחת מהן ,כמנהגם של ישיבות ,הייתה 'עוגה אנגלית' (...חולקו הדפים מתוך
הניילונית המגוהצת והתחלנו לקרוא.
סִ פֵּ ר רַ בֵּ נוּ ַז"ל מַ עֲשֶ ה בְּ עָ נִי אֶ חָ ד שֶׁ הָ יָה ִמתְ פַּ ְרנֵס ִמ ִטּיט ,שֶׁ הָ יָה חוֹפֵ ר ִטיט וּמוֹכְ רָ ם ,פַּ עַ ם
אַחַ ת כְּ שֶׁ חָ פַ ר מָ צָ א אֶ בֶ ן טוֹב שֶׁ הָ יָה שָׁ וְ י ֹו הוֹן רַ ב ְמאד וְ לא י ַָדע כַּמָּ ה שָׁ וְ י ֹו וְ הָ לַ לְ סוֹחֵ ר
אָדם שֶׁ יּוּכַל לְ שַׁ לֵּם שָׁ וְ וי ֹו ,כִּ י
שֶׁ ֶיּאֱמוֹד אוֹתָ הּ בְּ שָׁ וְ יָהּ ,וְ עָ נָה ל ֹו הַ סּוֹחֵ ר שֶׁ אֵ ין בְּ זֶה הַ מְּ ִדינָה ָ
הוּא שָׁ וֶה ה ֹון רַ ב ,וְ צָ ִרי לִ יסַ ע עֲבוּר מְ כִ ירָ תָ הּ לְ ל ֹונְדוֹן לְ עִ יר הַ מְּ לוּכָה.
אוּלָם הוּא הָ יָה עָ נִי וְ לא הָ יָה ל ֹו כֶּסֶ ף לִ יסַ ע ,וְ הָ לַ וּמָ כַר אֶ ת ְרכוּשׁ ֹו הַ ַדּל וְ הָ לִַ מבַּ יִת
לְ בַ יִת ֶלאֱסוֹף נ ְָדבוֹת עַ ד שֶׁ הִ סְ פִּ יק ל ֹו לִ יסַ ע עַ ד הַ יָּם ,וְ רָ צָ ה ַלעֲלוֹת עַ ל הַ סְּ פִ ינָה ,אוּלָם לא
הָ יוּ ל ֹו מַ סְ פִּ יק מָ עוֹת ,וְ הָ לַ לְ הַ קַ אפִּ יטַ אן וְ הֶ ְראָה ל ֹו הַ מַּ ְרגָלִ ית ,כְּ שֶׁ רָ אָה הַ קַּ אפִּ יטַ אן אֶ ת
אָדם עָ ִשׁיר הוּא וְ ל ְָקח ֹו עַ ל הַ סְּ פִ ינָה בְּ כָבוֹד גָּדוֹל ,וְ נָתַ ן ל ֹו חֶ ֶדר ְמיוּחָ ד
הָ אֶ בֶ ן הֵ בִ ין שֶׁ ָ
ִממַּ ְדרֵ יגָה הָ ִראשׁ ֹונָה וְ סִ ֵדּר ל ֹו כָּל הַ תַּ עֲנוּגִ ים כְּ אֶ חָ ד מֵ הַ נְגִ ִידים הַ גְּ דוֹלִ ים ,מֵ הַ חֶ ֶדר שֶׁ לּ ֹו
וּמשַ מֵּ חַ נַפְ שׁ ֹו עִ ם הַ מַּ ְרגָלִ ית וּבִ פְ רַ ט
הָ יָה ל ֹו חֲלוֹן שֶׁ פָּ נָה ַליָּם ,וְ הוּא הָ יָה תָּ ִמיד ִמתְ עַ לֵּס ְ
בְּ עֵ ת הָ אֲכִ ילָה הָ יָה ִמ ְשׁתַּ עֲשֵׁ עַ עִ מָּ הּ כִּ י הַ ִשּׂ ְמחָ ה וְ הַ ְרחָ בַ ת הַ לֵּב טוֹבָ ה ְוּרפוּאָה שֶׁ יִּ תְ עַ כֵּל
הַ מַּ ֲאכָל בְּ נָקֵ ל.
פַּ עַ ם אַחַ ת כְּ שֶׁ יָּשַׁ ב ֶלאֱכוֹל כְּ הֶ ְרגֵּל ֹו וְ הַ מַּ ְרגָלִ ית הָ יְתָ ה מוּנַחַ ת עַ ל הַ שֻּׁלְ חָ ן בִּ ְשׁבִ יל לְ הִ תְ עַ לֵּס
ירוּרים שֶׁ עָ לֶיהָ עִ ם
בָּ הּ וּמֵ רוֹב ֲעיֵפוּת ֹו נ ְִר ַדּם ,בֵּ ינָתַ יִם בָּ א הַ מְּ שָׁ רֵ ת וְ לָקַ ח אֶ ת הַ מַּ פָּ ה וְ הַ פֵּ ִ
הַ מַּ ְרגָלִ ית ,כִּ י לא י ַָדע שֶׁ יֵּשׁ עָ לֶיהָ מַ ְרגָלִ ית ,וְ הִ ְשׁלִ י הַ כּל ַליָּם ,כְּ שֶׁ הֵ ִקיץ ִמ ְשׁנָת ֹו וְ הֵ בִ ין כָּל
זֶה הָ יָה ל ֹו צַ עַ ר גָּדוֹל וְ כִ ְמעַ ט שֶׁ יָּצָ א ִמ ַדּעְ תּ ֹו כִּ י מַ ה ַיּעֲשֶ ה עַ תָּ ה ,הֲרֵ י הַ קַּ פִּ יטַ אן הוּא גַּזְ לָן
שֶׁ ַיּהֲרוֹג אוֹת ֹו בְּ עַ ד ְמ ִחיר הַ נְּסִ יעָ ה ,עַ ל כֵּן עָ שָ ה אֶ ת עַ צְ מ ֹו שָ מֵ חַ כְּ אִ לּוּ לא אֵ רַ ע ָדּבָ ר.
וְ הִ נֵּה הַ קַּ פִּ יטַ אן הָ יָה בְּ כָל יוֹם בָּ א לְ חַ ְדר ֹו לְ ַדבֵּ ר עִ מּ ֹו ,וּכְ שֶׁ בָּ א אֵ לָיו הַ קַּ פִּ יטַ אן לא הִ בְ ִחין
עַ ל פָּ נָיו ְמאוּמָ ה ,כִּ י הוּא עָ שָ ה אֶ ת עַ צְ מ ֹו שָ מֵ חַ עַ ד שֶׁ לּא הִ כִּ יר בּ ֹו שׁוּם ִשׁינוּי ,אָמַ ר ל ֹו
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אָדם חָ כָם וִ ישַׁ ר לֵב ,וּבְ כֵן בִּ ְרצ ֹונִי לִ ְקנוֹת הַ ְרבֵּ ה תְּ בוּאָה
הַ קַּ פִּ יטַ אן הֲלא ֲאנִי רוֹאֶ ה שֶׁ הִ נְָּ 
יאמרוּ שֶׁ ֲאנִי ָגּנַבְ תִּ י
וּלְ מוֹכְ רָ ה בְּ ל ֹונְדוֹן וּבָ זֶה אוּכַל לְ הַ ְרוִ יחַ הַ ְרבֵּ ה ,אוּלָם ֲאנִי יָרֵ א שֶׁ מָּ א ְ
אֶ ת הַ כֶּסֶ ף לִ ְק ִניַּת הַ תְּ בוּאָה ,עַ ל כֵּן יִהְ יֶה נָא הַ ִקּ ְניַן עַ ל ִשׁ ְמַ ו ֲאנִי אֲשַׁ לֵּם לְ  עֲבוּר זֶה
סְ כוּם רַ ב ,וְ הוּטַ ב הַ ָדּבָ ר בְּ עֵ ינֵי הֶ עָ נִי וְ עָ שֹוּ כֵן ,וְ הִ נֵּה כְּ שֶׁ בָּ אוּ לְ ל ֹונְדוֹן מֵ ת הַ קַּ פִּ יטַ אן
וְ נ ְִשׁאַר הַ כּל אֵ צֶ ל זֶה הֶ עָ נִי ,וְ הָ יָה עֵ רֶ  הַ תְּ בוּאָה כֵּפֶ ל כִּ פְ ַליִם מֵ עֶ ְרכּ ֹו שֶׁ ל הַ מַּ ְרגָלִ ית.
כְּ שֶׁ סִּ יֵּם רַ בֵּ נוּ ַז"ל אֶ ת הַ סִּ פּוּר אָמַ ר הַ מַּ ְרגָלִ ית לא הָ יְתָ ה שֶׁ לּ ֹו ,וְ הָ א ְראָיָה שֶׁ ֶנּאֱבַ ד ִממֶּ נּוּ.
הַ תְּ בוּאָה כֵּן הָ יְתָ ה שֶׁ לּ ֹו וְ הָ א ְראָיָה שֶׁ נ ְִשׁאַר אֶ צְ ל ֹו .אוּן וָואס עֶ ר אִ יז גֶעקוּמֶ ען צוּ זַיין זַא
אִ יז נָאר וַוייל עֶ ר הָ אט זִ יֶ דער הַ אלְ ְטן )וכל מה שהגיע לעניינו ,הוא רק כי החזיק
1
מעמד(.
שמו של הסיפור הוא 'מעשה ממרגלית' או 'מעשה מעני ומרגלית' .הוא מספר על הקשר
בין העני והמרגלית המחופצנת – קשר של אחיזה שאיננה אחיזה .המרגלית אמנם נמצאת
בידו של העני ,וזה מנסה למצוא דרך להגדיר אותה )על ידי הליכה לסוחר ,או נסיעה
ללונדון בכדי שמישהו יוכל להעריך את שוויה( ,אך מתברר שהיא מעבר להישג ידו ,וכפי
שמסיים ר' נחמן" ,הַ מַּ ְרגָלִ ית לא הָ י ְָתה ֶשׁלּ ֹו ,וְ הָ א ְראָיָה ֶשׁנֶּאֱ בַ ד ִממֶּ נּוּ" – כלומר ,מתברר
שאחיזתו במרגלית לא הייתה יותר מאשליה.
מהי אותה מרגלית? מו"ר הרב שג"ר משך את הסיפור באותו קידוש לנושא המורכב של
פיתוח זהות עצמית ,וכך גם במאמרו שנושא את השם "עצמיות )?( :עיון באחד מסיפורי ר'
נחמן מברסלב" 2.ברצוני להציע כיוון משיכה נוסף.
המרגלית לאורך הסיפור משמשת בעירבוביא הן כאובייקט פסיבי והן כסובייקט
אקטיבי .מחד היא כאמור חפץ ,אבן ,שנמצאת בכיסו של העני והולכת לכל מקום שרגליו
מוליכות אותו ,עד הפרידה ברגע של היסח הדעת .מאידך ,המרגלית מאוד פעילה בסיפור –
היא משנה את העני עד בלי היכר ועושה בשבילו מעשים שלא היה באל ידו כוח לעשותם.
העני הוא האדם הפשוט ,החסיד .מהי המרגלית? בכוונתי לטעון שהמרגלית היא היא
הצדיק ,וכאסמכתא לטענה זו עומדים דברי ר' אלעזר בשם ר' חנינא:
ואמר ר' אלעזר אמר ר' חנינא :צדיק אבד – לדורו אבד .משל לאדם שאבדה לו
3
מרגלית :כל מקום שהיא ,מרגלית שמה – לא אבדה אלא לבעלה.

1

.øåôéñä úà íúåçä èôùîä úðáäá äáøä äøæòä ìò øåö éçéáàì äãåú .èéø-æéø ,ã"ðùú íéìùåøé ,øåà éáëåë
2
ïúéð – íéòåøéà øôñîá ÷éãöä úå÷ìúñä àùåðá íâ ÷ñò ø"âù áøä .139-146 'îò ,ç"ñùú äúøôà ,ù"âøá êìäð
øáééøù éùéáà áøä ïéáì åðéá íéé÷úäù ïåéãä úà òåîùì ãçåéîá õìîåî .úåèì÷ää øâàîá åà äáéùéä øúàá íàöåîì
.ì"ðä íéøåòéùäî ãçà óåñá à"ìãáé
.à"ò ,åè äìéâî éìáá 3
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העני הוא ,כאמור ,החסיד .עסוק בהבלי העולם הזה – בטיט .רגע המפגש ,כפי
שחסידים נוטים לתארו ,הוא רגע של היסח הדעת ,בחינת "שלשה באין בהיסח הדעת:
משיח ,מציאה ,עקרב" 4.בשלב שני החסיד מבקש לאחוז בצדיק .כאמור' ,אחיזה' בהקשר זה
משמעותה קודם כל תיחום והגדרה .אולם עצם הקשר בין הצדיק לחסיד אינו מאפשר זאת
– ברגע שהצדיק יהיה מוגדר הוא כבר יפסיק להיות צדיק 5.הוא הולך אל הסוחר וזה מרים
את ידיו בהכנעה – ומשאיר את המרגלית בלתי מוגדרת .כך גם לאורך המסע המשותף,
ממשיכים כל דמויות הסיפור לזהות את איכויות המרגלית ,אך ההגדרה נשארת בתחום
'תארי השלילה' .לאט לאט משתנה העני עצמו – בתחילה הוא נאלץ לעזוב את עבודתו
ולמכור את רכושו המועט .כך הוא ,למעשה ,מתנתק מכל קשריו הקודמים ומתדבק
במרגלית .בשלב זה ,כאשר הוא מנותק לחלוטין ,המרגלית נעשית אקטיבית .היא זו שמעלה
אותו לספינה וגורמת לשינוי כל כך קיצוני שהופך את מי שהוגדר בתחילת הסיפור כעני
מסכן ,למי שמוכרח להשתעשע עם המרגלית "כִּ י הַ ִשּׂ ְמחָ ה וְ הַ ְרחָ בַ ת הַ לֵּב טוֹבָ ה ְוּרפוּאָה
ֶשׁיּ ְִתעַ כֵּל הַ מַּ אֲ כָל ְבּנ ֵָקל" – האוכל שהוא אוכל "כְּ הֶ ְרגֵּל ֹו" 6כבד כל כך והוא מתמכר למרגלית
כמרפא לקיבתו .אלא שבשנייה אחת של חוסר תשומת לב ,של הירדמות ,נלקחת ממנו
המרגלית ואובדת לנצח.
מכאן ואילך עובר הסיפור לדון בלבטיו הפנימיים של העני-החסיד .אפשרויותיו הן
שתיים :לבכות על אובדן הצדיק ,להפוך לאבל ובכך לגזור את מותו ,או ,להילחם בנטייה
הראשונה ,הטבעית ,לשמוח ,ובכך לזכות לחיים .החסיד בוחר באפשרות השנייה ,ובכך הוא
זוכה לתבואה – כפי שרבי נחמן מדגיש פעם אחר פעם .סיומת הסיפור מנגישה בין
המרגלית והתבואה ,אך מתעלמת מהתהליך) 7אשליית השמחה( שהביא לזכייה בתבואה זו.
8
כלומר ,בסיפור זה בשונה ממקרים אחרים הדגש איננו על התהליך והבחירה שעושה העני,
אלא דווקא על התוצאה הסופית – שהעני זכה בתבואה על פני המרגלית שהייתה מחוץ
להישג ידו .מהו ,אם כן ,הפער שבין התבואה למרגלית?
נראה שהפער ביניהם עולה באופן החד ביותר באמצע הסיפור" :וְ הוּא הָ יָה ָתּ ִמיד
וּמ ַשמֵּ חַ נַפְ שׁ ֹו ִעם הַ מַּ ְרגָלִ ית וּבִ פְ ַרט בְּ עֵ ת הָ אֲ כִ ילָה הָ יָה ִמ ְשׁ ַתּעֲ ֵשׁעַ ִעמָּ הּ כִּ י הַ ִשּׂ ְמחָ ה
ִמ ְתעַ לֵּס ְ
4

.åúåîë íéøçà íéáøå è"ùòáì óñåé á÷òé 'ø ïéá ùâôîä øåôéñì äååùäå .à"ò ,æö ïéøãäðñ éìáá
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íãàä íàå ,íãàä ìù åúñéôú âùéäì õåçî àåä íé÷åìà .íé÷åìà-íãà éñçéì ,ìåëéáëå ìéãáäì ,úàæ úååùäì ïúéð
.íé÷åìà åððéà øãâåîäù çëåî éøä åøéãâäì çéìöî
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.9 äøòäá ïìäì åàøå
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:úåîåéñ ùìù øåôéñì ,éúðòèì
."úéìâøîä ìù åëøòî íééìôë ìôë äàåáúä êøò äéäå" – ('ãðà-éôä'ä) øåôéñä óåñ .1
äéàø àäå åìù äúééä ïë äàåáúä .åðîî ãáàðù äéàø àäå ,åìù äúééä àì úéìâøîä – ïîçð 'ø ìù óåñä .2
.åìöà øàùðù
.ãîòî ÷éæçä éë ÷ø àåä ,åðééðòì òéâäù äî ìëå – úéãééä úîåéñä .3
'ø éøáã úà íâøúì úðî ìò óñåðù íåéñá øáåãîù ïëúééå ,ïîçð 'ø éøáãì øáåçî úîàá éùéìùä óåñäù òðëåùî éððéà
øåôéñä éôìù íåùî – (úéùéìùä úîåéñì ãåâéðá) êéìäúäî íìòúî ,÷ãöá ,åîöò øåôéñä íìåà .äééùò ìù äôùì ïîçð
.úåîãøéä ìù òâø åúåàá ìôåð äéä àì íà úéìâøîá íâå äàåáúá íâ úåëæì ìåëé äéä éðòäå ïëúéé ,åîöò
8
.úåéåøùôàä éúù êåúî éðòä øçá àìù äî úà à÷ååã ùéâãäì :êåôä àåä ïîçð éáø ìù åðåöø éìåàå
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וְ הַ ְרחָ בַ ת הַ לֵּב טוֹבָ ה ְוּרפוּאָה ֶשׁיּ ְִתעַ כֵּל הַ מַּ אֲ כָל בְּ נ ֵָקל" .התבואה ,המטרימה את הלחם ,היא
סמל האוכל .המרגלית היא הנוכחת בעת האכילה ,אך אינה שותפה למעשה האכילה עצמו.
כך אנו מגיעים לשורש האבחנה בין המרגלית לתבואה – המרגלית היא הצדיק עצמו ,על
מידותיו ועל מעשיו .התבואה ,לעומת זאת ,היא התורה 9.החסיד שמנסה לאחוז בצדיק,
מנסה לאחוז בדמותו הספציפית .אך בסופו של דבר זו תאבד ,ומה שיישאר בידיו לבסוף
)אם ידע לפעול נכון( תהיה התבואה ,התורה שהצדיק הוביל אותו עד אליה.
רבי נחמן מסיים את הסיפור בכך ש"הָ יָה עֵ ֶר הַ ְתּבוּאָה כֵּפֶ ל כִּ פְ ַליִם מֵ עֶ ְרכּ ֹו ֶשׁל
הַ מַּ ְרגָלִ ית" .לכאורה סוף טוב .אך האם הוא באמת כזה? החסיד כאמור זוכה בתורה לבסוף,
אך במחיר איבוד הצדיק .כהמשכו של המבט המחפצן ,שעסוק לאורך כל הסיפור בשווי
ובמחיר – המסקנה ברורה ,ניתן לומר שהעני יצא "מורווח" מהמסע .אולי אפילו טוב לו
שאיבד את המרגלית ,הרי בכוחו עכשיו לקנות מספר מרגליות ולהשאיר לעצמו עודף! אכן,
עקבנו אחרי הסיפור עד כה מזווית מחפצנת ,שמחפשת את הגדרת הצדיק ,אבל מתברר
שהניסיון להגדיר היה בעצם ניסיון נואל לאחוז בדמותו הספציפית .מתברר שההפך הוא
הנכון – לא חיפצון יש פה אלא דווקא רצון למפגש עם הצדיק .החסיד רוצה במפגש עם
מורו הרוחני ,מפגש שבו החסיד והצדיק יוכלו להישיר מבט זה לתוך עיני זה ללא תחפושות
וללא דיסטנס .החברות הזו תשבור את המרחק ,והחסיד אמנם יזכה לחבר )ויותר מכך –
הצדיק עצמו יזכה לחבר ,דבר שהוא נדיר פי כמה( ,אך ישברו מוסרות הקשר המיוחד של
צדיק-חסיד .הפרדוקס מוביל בדרך בלתי נמנעת לפירוד המוחלט בין החסיד לצדיק,
והמרגלית ,כבמאמרו של ר' חנינא ,אובדת .החלטתו של החסיד להמשיך לשמוח ,בניגוד
לנטייתו להתאבל על אובדן המרגלית ,היא החלטה אנוסה – החלטה שאינה החלטה משום
שהמציאות הכתיבה לו אותה .זכייתו בעקבות זאת בתבואה )=תורה( ששוויה פי שנים
מערכו של הצדיק היא הצדקה של החלטתו לשמוח במציאות של כִּ ימוּת – מי שהסתופף
בצלו של הצדיק כדי לזכות בתורתו ,יגלה שלימוד בכתביו של אותו רב'ה יביא לידיו כמות
גדולה יותר של תורה במשך זמן קצר בהרבה .אולם החסיד שלנו חי בעולם של רגש ,בו
הוא מחפש את קרבתו של הצדיק ואת עצם ההסתופפות בצילו – כצדיק או כחבר .בעולם
כזה ,הזכייה בתורה כלל אינה פותרת את אובדן הצדיק.
מסיבה זו דומני שר' נחמן נאלץ להוסיף סוף אחר ,אולי כתחליף ל'סוף הטוב' שהציע
בתחילה:
כְּ שֶׁ סִּ יֵּם רַ בֵּ נוּ ַז"ל אֶ ת הַ סִּ פּוּר אָמַ ר הַ מַּ ְרגָלִ ית לא הָ יְתָ ה שֶׁ לּ ֹו ,וְ הָ א ְראָיָה שֶׁ ֶנּאֱבַ ד ִממֶּ נּוּ.
הַ תְּ בוּאָה כֵּן הָ יְתָ ה שֶׁ לּ ֹו וְ הָ א ְראָיָה שֶׁ נ ְִשׁאַר אֶ צְ ל ֹו.
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כיצד ננחם חסיד שאינו מחפש את תורת הצדיק אלא את הצדיק עצמו? את הסוף הזה
אני קורא בתוגה .אין כאן שמחה או תקווה אלא השלמה – המציאות מוכיחה את היותה
היא .מה שקיים קיים משום שהוא צריך להיות קיים ,הראיה :שהוא קיים .מול הגורל לא
ניתן לומר דבר – והדיבור כולו מתמוגג או הופך לטאוטולוגיה.
*
נחזור לרגע לדברי ר' אלעזר בשם ר' חנינא .מה משמעותם? בסופו של חשבון ,צוין
בספרה זו או אחרת .ובכל זאת ,משהו כן נשבר באובדן המרגלית –
שהצדיק קיים לעולם ְ
הקשר עם בעליה .עצם זיהויו של הבעלים )כלומר ,קהל החסידים ,או הדור כולו( בתור בעל
המרגלית מציג קשר ביניהם .הקשר הזה הוא אנושי מטבעו ונחווה במישור זה בלבד.
מאידך ,נחרצותו של ר' חנינא מציגה את הקשר ואובדנו באופן חד-סטרי לחלוטין –
למרגלית לא משנה כך או אחרת ,היא מרגלית כאן והיא תהיה מרגלית גם שם ,היא לא
הרוויחה דבר ולא הפסידה דבר .הצדיק מתואר כאן כמנותק לחלוטין מחסידיו – הצגתו
כצדיק או כמרגלית מגדירה את קיומו כאובייקט נצרך ,שאינו צריך את סביבתו .כפרפראזה
אירונית על דברי פסקל ש"כולנו נמות לבד ]לעצמנו[" ,ניתן לומר ש"הצדיק ימות )רק(
לדורו" – לבדיותו לא תפגע ממותו .ואין באמירה זו שמץ של חיוך.
שני תיאורים מלווים אותי מאז שנפטר הרב שג"ר .התיאור הראשון הוא סיפור שנהג
הרב שג"ר לספר על הרב קוק .לפיו ,בהלוויית אם הראי"ה ,הוא בכה וסרב להתנחם.
לשאלת תלמידיו שתמהו על בכיו של רבם ,ענה שמתה עליו "האישה היחידה שקראה לי
אברהמ'לה" – רוצה לומר ,שמדובר באישה היחידה שראתה אותו בתור מי שהוא באמת,
ללא עיטוי הפראק ,הזקן והתפקיד .התיאור השני שמלווה אותי הוא סיפור פטירת משה על
פי המדרשים .אלו מציגים את משה כסמל האנושיות ,ומתברר דרכם שגם הצדיק הכי גדול
ואולי הצדיק הגדול בפרט – באמת מקיים את דברי פסקל )בקיצוניות שפסקל לא תיאר
לעצמו( ,ונפטר לבד .בניגוד לאהרון שבכו אותו כל ישראל בטבעיות כשמת ,את משה בכו
רק בני ישראל ובאופן רשמי במשך שלושים יום – 10באבות דרבי נתן 11הוסבר הדבר בהיות
משה הדיין והמנהיג ,בעוד שאת אהרון הכירו האנשים באנושיותו .מנהיגותו של משה
מגדירה אותו כמנהיג ,כמי שנצרך על ידי העם .אך בד בבד הוא מאבד את אנושיותו .אולי
זהו חוקם של כלל המנהיגים שתפקידם דוחק את אנושיותם החוצה .אלא שמנהיגיו של
עם ישראל ,פעמים רבות ,נבחרו ללא הגשת מועמדות – משום שהיו מתאימים ולאו דווקא
בגלל שרצו בכך .וכך מעמיד הדרשן את משה בסיטואציה מרה:
א"ל הקב"ה ...עד עכשו היה חלקך לשרת לפני ,ועכשו נטלת אתה חלקך והגיע שעה
של יהושע תלמידך לשרת ,א"ל ,רבש"ע ,אם מפני יהושע תלמידי אני מת ,אלך
ואהיה לו תלמיד ,א"ל הקדוש ברוך הוא אם אתה רוצה לעשות כך לך עשה...
10

.åàìîéå ä"ã ,à÷ ,å"éë ,äáø úéùàøáì äååùäå
11
.äë ,á àçñåð
95

צבי וינגרטן

ישיבת שיח יצחק

ארשב"ן א"ר יונתן בשעה שאמ' יהושע ברוך שבחר בצדיקי' ,נטלו מסורות החכמה
ממשה ונתנו ליהושע ,ולא היה יודע משה מה היה יהושע דורש .אחר שעמדו ישראל
מהישיבה א"ל ,משה ,סתום לנו את התורה ,א"ל איני יודע מה להשיב לכם ,והיה
מרע"ה נכשל ונופל ,באותה שעה אמ' משה ,רבש"ע ,עד עכשיו בקשתי חיים ,עכשיו
12
הרי נפשי מסורה בידיך.
מה מביא את משה לכניעה? המנהיגות ניטלת ממנו ,אך לפתע מגלה משה שעם
מנהיגותו שניטלה לא נשאר ממשה האותנטי דבר – המנהיגות דחקה הכל החוצה ,וללא
המנהיגות הוא נשאר כלי ריק וכושל שמבקש את נפשו למות.
*
כפי שאמרתי ,שני התיאורים הללו מלווים את ימי מאז שהרב שג"ר נלקח מאתנו,
ונוספו עליהם שניים כאן – דברי ר' חנינא וסיפורו של ר' נחמן.
אני תוהה האם הרב קוק ינהיג את דורו בתחיית המתים ,או שמא יעדיף להיענות
לקריאת אמו; אני תוהה כיצד ישכנע הקב"ה את משה להישאר בתפקיד המנהיג שמביא את
דור המדבר לעולם הבא; לבסוף ,אני תוהה האם המרגלית האבודה מצטערת על זריקתה
למים .אולי יש בה שמץ קטן של געגוע לעני ההוא שמתגעגע אליה ,והיה מוותר על כל
התבואה שבעולם כדי להסתופף בצילה .אלא שהתבואה שלו ,והצדיק איננו ,ועל החסיד
נגזר להתאבל או לשמוח והוא יושב ותוהה.
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