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 מבוא .א
במאמר זה אתחקה אחרי אחת הדמויות הרבגוניות שהילכו במדינת ישראל בשנותיה הראשונות. 

(, האדמו"ר מסדיגורה, הכיל במעשיו ובהגותו 1972–1887ר' שלמה חיים )ר' שלמה'ניו( פרידמן )
 שילובים רבים העשויים להיראות כמנוגדים זה לזה וסותרים זה את זה: אדמו"ר חסידי וציוני

                                                            
ב היד, על ולחברי אסף פורגס, שעבר על כת תודתי נתונה לרב שמעון ישראלי על הליווי והעידוד בכתיבת מאמר זה 1

 . הערותיו המאירות
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יוצא בחריפות  2ויך לחברה החרדית, אך כותב בעצמו את רשומותיו לעיתון ציוני־דתי;נלהב; מש
כנגד התרבות המערבית המשחיתה את הנוער, ועם זאת מביע אהבה ותחושת קרבה לכל חלקי 
העם. במאמר זה אנסה להבין את דרכו ההגותית של ר' שלמה ואת יחסו לציבורים ולתופעות 

ֶפה'. הציטוט שבראש המאמר, שנלקח כנראה מיומניו שונות לאור רשומותיו שפור סמו בעיתון 'ַהצֹּ
האישיים של ר' שלמה, מבטא נקודה עמוקה הקושרת את עולמו האישי והפנימי אל מרחבי 

                             העשייה מתוך תחושתו כ"שליח ההשגחה העליונה". 
( בחצר אדמו"רי רוז'ין שבסדיגורה )מחוז 24.5.1887ר' שלמה נולד בא' בסיוון תרמ"ז )      

בוקובינה, היום באוקראינה( לאביו ר' ישראל )בן ר' אברהם יעקב, האדמו"ר הראשון מסדיגורה( 
ולאימו בת־שבע )בת ר' שלום יוסף, אחיו הגדול של ר' אברהם יעקב(, והיה נינו של ר' ישראל 

שנים, החלו החסידים להתקבץ  19לאת לו מרוז'ין. עם פטירתו של אביו ב־י"ג בתשרי תרס"ז, במ
ר' שלמה היה פעיל  14מסופר כי כבר מגיל  3סביבו וסביב אחיו, שכיהנו כאדמו"רים במקביל.

 4בתנועה הציונית עד כדי עריכת כתב עת אשר שכפל והפיץ בחצרות חסידים שונות ללא תשלום.
מית יהודית בבחירות שנתיים לאחר מכן הוא השתתף במרחב הפוליטי ותמך במפלגה הלאו

 5לפרלמנט האוסטרי.
ברחו אדמו"רי רוז'ין מעיירותיהם שבקרבת  1914עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בשנת       

החזית הרוסית מערבה לתוך מרכז אירופה והתקבצו בווינה. בהיותו סמוך לאדמו"רים אחרים 
בסיסית בעבודה מועטה  מבני משפחתו סירב ר' שלמה לשמש כאדמו"ר. לצד שמירה על פרנסה

הוא השקיע את מרב זמנו בצורכי הציבור היהודי בווינה שכלל פליטים רבים שהגיעו אליה ממזרח 
  6אירופה.

                                                            
 שאול שיף, שהיה כתב בעיתון הצפה, העיר בפניי כי כתיבה עצמאית שכזו הייתה חריגה בנוף החסידי. 2
כל אחד מחמשת בניו היה 'רבה', כל  ,פטרנמרוז'ין( ל ר' ישראל ר' ישראל מסדיגורה, נכדו ש -"אחרי שר' ישראל ) 3

 Y. Friedman, The Goldenאחד מהם ישב באחד מהאולמות האדירים בבית המדרש בסדיגורה וניצח על הטיש שלו" )

Dynasty, Jerusalem 1997. p. 37 אם כי בכללם, המקורות ההיסטוריים לא משקפים תמונה ברורהשלי, בתרגום .) 
גה כלל: ד' נוגע להנהגתו בתקופה זו, כנראה בגלל מציאות ביניים בה היה נתון. הטוענים כי לא שימש בתפקיד הנהב

; בעוד שורה 89–39)להלן: א' לחלוצי הישוב(, עמ'  1962תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, יב, תל אביב 
ושלים למה חיים פרידמן )מסדיגורה(, חיי שלמה, ירשל עדויות אחרות מעידות כי אכן שימש בהנהגה. וראו ר' ש

ת תורות תשס"ו )להלן: חיי שלמה(, בריש אקדמות מילין ובדבר המכון שכתב העורך נ"צ פלינטנשטיין, ואכן מובאו
דברים  משנים אלה בהמשך הספר; ר' שלמה חיים פרידמן )מסדיגורה(, דברים בעתם, ירושלים תשמ"ג )להלן:

, ירושלים ל י' רפאל וג' בת־יהודה )עורכים(, אנציקלופדיה של הציונות הדתית, חלק ו: אישיםבעתם(, עמ' יב; אצ
פסי, (; י' אל734תשס"א )להלן: א' של הציונות הדתית(, נכתב כי "החל נוהג באדמו"רות יחד עם אחיו" )עמ' 

תשלד, כותב כי שימש –תשלגאנציקלופדיה לחסידות )אישים(, כרך ג, ירושלים תשס"ד )להלן: א' לחסידות(, עמ' 
, ירושלים כאדמו"ר עם התייתמותו )וכן מצוטט אצל ב' טרקטין וז' לוסיאן הרשקוביץ, אנציקלופדיה ליהדות רומניה

, אינו 365 )להלן: דורשי ציון(, עמ' 2006. אם כי בספרו של אלפסי, דורשי ציון בפועל, ירושלים 271תשע"ב, עמ' 
תפקיד אדמו"רות, אך מציין כי "התלכדו מסביבו חסידים". קשה לתאר בדיוק את המציין בפירוש כי עלה על כס ה

"ר של כל אחד מהאחים, אך וודאי שר' שלמה היה דמות משמעותית בחיי חסידיו, גם אם לא שימש בתפקיד אדמו
מרכזי  היהבצורה רשמית. מריבוי ההתייחסות בספרות המחקר והעיתונות לאחיו ר' אברהם יעקב, ניתן להניח שהוא 

חתו ממנו בכל הנוגע להנהגת הקהילה. הושע פרידמן בן־שלום, המשמש כיום כאדמו"ר מפשקאן־גיֹלה וקרוב משפ
 של ר' שלמה, זכה לפגוש אותו וסיפר כי בסדיגורה אכן הנהיג חצר במשך תקופה מסוימת. 

ך שנים רבות(, 'הרמזורים הנפשיים כיהן כעורך הצפה במשש –ד' תדהר, שם. כך מצוין גם אצל דונש )ש' דון־יחיא  4
 (. 28.5.63של ר' שלמה מסדיגורה', הצפה, ערב שבועות תשכ"ג )

(; מ' קמפינסקי, מרוז'ין 3; א' לחלוצי הישוב )לעיל הערה 735–733(, עמ' 3א' של הציונות הדתית )לעיל הערה  5
 . 93לציון, הר ברכה תש"ע )להלן: מרוז'ין לציון(, עמ' 

Reconstructing a National Identity: the Jews of M. L. Rozenblit ,דים בווינה בתקופה זו ראו למשל:על חיי היהו 6

Habsburg Austria during world war I, New York 2001; M. Henish,'Galician Jews in Vienna', in: Y. Fraenkel 
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ייסד ר' שלמה יחד עם ר' חיים מאיר יחיאל שפירא  1917בעקבות פרסום הצהרת בלפור בשנת       
ארץ ישראל' )להלן: יא"י(.  האדמו"ר מדרוהוביטש אגודה ציונית־חסידית בשם 'חברת יישוב

בעקבות פועלם לטובת העלייה לארץ ישראל נפתחו סניפים של האגודה ברחבי העולם החסידי, 
  1918.7ובעקבות קשיים שונים האגודה הצטרפה אל תנועת 'המזרחי' והתמזגה בה בשנת 

מקרבה שנייה,  לאחר ההתמזגות עם 'המזרחי' כיהן כנשיא במזרחי באוסטריה. יחד עם בן דודו      
ר' יעקב פרידמן, האדמו"ר השלישי מהוסיאטין, נבחר ר' שלמה להיות ציר התנועה בוועידה 

(, ויחד עם האדמו"ר מדרוהוביטש נבחר לשמש 1920העולמית של ההסתדרות הציונית בלונדון )
ר' שלמה  8.(1935בלוצרן ) 19־( ובקונגרס הציוני ה1921בקארלסבארד ) 12כציר בקונגרס הציוני ה

. בחודש אב של שנה זו עלה לארץ 1938ישב בווינה עד פלישת הצבא הנאצי לאוסטריה בשנת 
(, מחבר הספר 'אביר יעקב', ומי 1960–1881בעקבותיו עלה גם אחיו ר' אברהם יעקב ) 9ישראל.

  10ששימש באותה תקופה כאדמו"ר מסדיגורה.
עיר העברית הראשונה תל אביב, כרבים בארץ ישראל נטע ר' שלמה את משכן הקבע שלו ב      

מאדמו"רי רוז'ין. הוא נמנע מלשמש כאדמו"ר, ואף לאחר פטירת אחיו ר' אברהם יעקב וחרף לחץ 
מצד חסידיו לא עלה באופן מלא על כס האדמו"רות. הוא ערך את השולחן )'טיש'( בימי הזיכרון 

 11של אבותיו והיה בעל תפילה בימים הנוראים.

                                                            
(ed.), The Jews of Austria, London 1967. pp. 361–373; D. Rechter, The Jews of Vienna and the First World War, 

London 2001.  היבט אחר ומשמעותי שאליו לא אתייחס בעצמי הוא פולמוס הפרדת הקהילות שניטש בווינה ותגובת
 .זה ר' שלמה בתוך אדמו"רי רוז'ין. להרחבה ראו את מאמרו של אסף פורגס בקובץ מאמרים

; מרוז'ין 3989הקמת חברת יא"י התבצעה בכמה שלבים שלא פירטנו כאן. להרחבה בעניין: א' לחלוצי היישוב, עמ'  7
; הרב מ' רייך, 'חברת יישוב ארץ־ישראל', הרב ש' 365(, עמ' 3; דורשי ציון )לעיל הערה 116, 82–66לציון, עמ' 

רפא. י' אלפסי, –הלן: פדרבוש, החסידות וציון(, עמ' רפפדרבוש )עורך(, החסידות וציון, ירושלים תשמ"ג, )ל
י( עמ' החסידות וארץ ישראל: יחס החסידות לדורותיו לעלייה לארץ ישראל, ירושלים תש"ע, )להלן: החסידות וא"

 (.4ואילך; מרוז'ין לציון; וכן אצל דונש, הרמזורים הנפשיים )לעיל הערה  91
ואר פועלו בחברת יא"י. יש לציין כי מאמר זה פורסם כשהיה ר' שלמה בין תרפב, שם מ–הרב מ' רייך, שם, עמ' רע 8

אלא גם  . יש להניח שהחיבור היה תוצאה לא רק של המישור הערכי,3989החיים. וכן ראו א' לחלוצי היישוב, עמ' 
ל אלפסי, ם אצהתייעלות כלכלית, חיזוק מעמד פוליטי, יחסי ציבור ואפשרות הגעה לקהלים רחבים יותר. כך מתואר ג

. הוא מתאר את המיזוג במו"מ, ואת האפשרות לשלוח צירים לוועידות 92–93(, עמ' 7החסידות וא"י )לעיל הערה 
  ולקונגרסים כהצלחה פוליטית.

ם המדויק. . לא הצלחתי למצוא תיאור של אופן עלייתו או את היו734(, עמ' 3א' של הציונות הדתית )לעיל הערה  9
בים. ידוע ר(, מציין שר' שלמה עודד לעלייה ואף בפועל העלה לארץ יהודים 4הנפשיים )לעיל הערה דונש, הרמזורים 

שהעלייה לארץ הייתה עסק מורכב בגלל העובדה שרק סרטיפיקטים מעטים סופקו עבור רבים שביקשו להימלט 
רוץ כפול ו: א' חלמיש, במימאירופה. אישורי העלייה חולקו לרוב על פי ההשתייכות הפוליטית. עוד בעניין זה רא

; ב' אליאב, היישוב בימי הבית 312–338נגד הזמן: מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים, ירושלים תשס"ו, עמ' 
. ובמיוחד על שלהי שנות השלושים ראו: י' גלבר, מולדת חדשה: עליית יהודי 337–347, עמ' 1976הלאומי, ירושלים 

בארץ־ישראל בשנת  "החלוץ"; ח' גולן, 'ועד 143–125ט, –מ' ז, ע1990, ירושלים 1948–1933מרכז אירופה וקליטתם 
 .99–67(, עמ' 1995) 77', קתדרה, 1920

ועלו של הושקעו מאמצים רבים כדי להעלות אותו ואת רעייתו, ראו: א' בקנרוט, אביר המלכות: תולדות חייו ופ 10
שב. על הניסיונות של ר' –, ירושלים תשס"ד, עמ' רצטביר יעקב"... האדמו"ר ... מרן רבי יעקב מסדיגורה בעל ה"א

פחה, אברהם יעקב )בחלק מהמקרים יחד עם אחיו, ר' שלמה( להביא לארץ מאירופה הבוערת אנשי מפתח וקרובי מש
 רלט.–ראו שם, עמ' רטו

או למשל בעיתונות, ר אחיו הייתה כלפיו הערכה רבה בתוך החברה החסידית וכן סיקור של פועלו פטירתגם בטרם  11
 .4, עמ' 27.6.60; 4, עמ' 6.6.60, עמוד השער; 24.6.59; 3, עמ' 11.8.53בעיתון שערים, 
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צניעותו של ר' שלמה, הוא פעל רבות בתחומים מגוונים. הוא נשלח לארצות אירופה יחד עם       
עשה מאמצים  12ולארה"ב כדי להחזיר ילדים שאבדו בשנות השואה בבתי נוצרים ובמנזרים;

הוא  13לבניית מוסדות לימוד דתיים שיהוו תחליף למיסיון הנוצרי מחד ולחינוך החילוני מאידך;
ואף נכח ברמה  14בת הציבורית והשתתף במחאות נגד חילול שבת;ניסה לקדם את שמירת הש
 15מסוימת במרחב הפוליטי.

  85.16( ממחלת הסרטן והוא בן 6.8.72ר' שלמה הסתלק לבית עולמו בכ"ו במנחם אב תשל"ב )      
תורות כתובות של ר' שלמה אפשר למצוא בספרים 'חיי שלמה' ו'דברים בעתם' השונים זה       

ים ובסידורם. הספר 'חיי שלמה' מורכב מתורות משלושה סוגים ותקופות. חלק קטן מזה באופי
מהתורות נשא לפני חסידיו אחרי מות אביו ועד מלחמת העולם הראשונה והמעבר לווינה. חלק 
מהתורות אמר בארץ אחרי מות אחיו, בעיקר בסעודות הילולא לזכר אבותיו ואחיו. אלו וגם אלו 

שיות והמועדים. נוסף על אלו מופיעים גם רישומים מכתב ידו ופנקסיו וכן מסודרים לפי סדר הפר
ממכתבים ששלח. תורות אלה מסודרות לפי נושאים בסדר א"ב בסוף הספר ותחת הכותרת 

פה',  17'ליקוטים' על סדר הפרשות. הספר 'דברים בעתם' מרכז רשומות שכתב ר' שלמה בעיתון 'הצֹּ
כי הספר הוסיפו רשימות מכתבי יד ורשומות לא גמורות של ר' ביטאונה של תנועת 'המזרחי'. עור

 18שלמה.
מקור מידע נוסף על ר' שלמה הוא ליקוט עדויות מקרובי משפחה שפגשו והכירו את ר' שלמה       

באופן אישי. בנוסף, התייחסויות בעיתונות הארצית אף הן שופכות אור מזווית אחרת. כמו כן, 
השתמשתי במחקרים היסטוריים שעסקו בו במישרין או בעקיפין  בהתחקות אחר דמותו והגותו

                                                            
יל הערה . וכן באריכות אצל דונש, הרמזורים הנפשיים )לע2עמ'  27.11.57מקרה לדוגמה מסופר בעיתון שערים,  12
4.) 
ועות מחשבה ובמעשה'; דברים בעתם, עמ' צה, ערב שב(, 'הליכה ב31.8.56לדוגמה: הצפה, כ"ד באלול תשט"ז ) 13

לג, ערב ק(; עמ' 24.5.66(; עמ' קה, ערב שבועות תשכ"ו )4.6.65(; עמ' קב, ערב שבועות תשכ"ה )15.5.64תשכ"ד )
 (.16.9.69(; עמ' קס, ערב ראש השנה תש"ל )10.9.61ראש השנה תשכ"ב )

 .ד. עת לעשות לה'. 3עיינו בתת־הפרק  14
יטי נראה שר' שלמה היה כלול ברשימת המפד"ל לכנסת, אומנם במקום לא ריאלי, אך זה מעיד על שיוכו הפול 15

תוך  (, עמוד השער, "ועדת המינויים של המפד"ל סיימה עבודתה25.9.59והשקפותיו. 'הצפה' כ"ב אלול תשי"ט )
 הסכם". 

(, עמוד השער; מעריב, כ"ח באב תשל"ב 7.8.72) ראו הודעה על פטירתו בעיתון שלמחרת: הצפה, כ"ז באב תשל"ב 16
, ידיעה המספרת 6, ידיעה המספרת על בואם של אלפים להלווייתו, וכן בעיתון דבר מתאריך זה, עמ' 9(, עמ' 8.8.72)

על ההמתנה של מאות חסידים להגעת הארון מלונדון. הושע פרידמן בן־שלום סיפר לי כי הוא לא סיפר על מחלתו, 
חגיגת בר המצווה שלו שהתקיימה פחות מחודשיים לפני פטירתו. במהלך הריקודים אביו )הרב ישראל ואף הגיע ל

זי"ע( הלך לחפש את ר' שלמה ומצא אותו על ספסל נושם בכבדות וסובל ממחלתו, אך הוא לא ביקש עזרה מאיש, 
 והוסיף בהתפעלות: "האצילות הזאת... בכלל לא ידענו שהוא חולה".

 ותם ליקוטים לקוחים מרשומות בצפה, במיוחד ליקוטים על חגים )פסח ושבועות(.חלק גדול מא 17
תום לרוב בעקבות שיחה עם שאול שיף, שהיה בעברו כתב בעיתון, הבנתי כי עורך העיתון דאז, שבתי דון־יחיא )ח 18

 שיש גישה כ־ש. דניאל או דונש(, היה מתערב בתכנים כדי להימנע מעימותים עם חברי המפלגה. לכן, למרות
למה'ניו שלגיליונות העיתון המודפסים, אף מקור זה אינו משקף בצורה מלאה את הרשומות כפי שנכתבו בעטו של ר' 

 עצמו.
אל : הציטוטים המובאים להלן מהספר דברים בעתם הושוו לרשומה המקורית שפורסמה בעיתון. הערה מתודית

טוטים הציטוטים מדברים בעתם אוסיף את תאריך הפרסום של המאמר )תאריך עברי ולועזי(, לנוחות הקוראים. לצי
ציין  מ'חיי שלמה' אוסיף את התאריך העברי כאשר הוא מתוארך וציון התיארוך נראה משמעותי. לעיתים ר' שלמה

מו להוסיף מראה מקום. אצטט את הדברים כ מהיכן לקח את מקורותיו, ולפעמים ציטט פסוק או דברי חז"ל בלי
 שנכתבו, ואם יהיה צורך אוסיף הפניה. 
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וכן מחקרים סוציולוגיים שעזרו לי להשוות בין מעשיו ותפיסותיו לבין המקובל בחברות אליהן 
 השתייך ומהן הסתייג. 

פה' המרוכזות בספר '       דברים מאמר זה ניזון ברובו המוחלט מרשומותיו של ר' שלמה ב'הצֹּ
 פסת. ו היא לנסות לעמוד על תורתו המופצת לכלל הציבור על גבי העיתונות המודבעתם', ומגמת

 
 קצת על חסידות רוז'ין – גבולות והשקפה. 1א.

הקהילה הכילה בתוכה  19בראשית חסידות רוז'ין כונו הקהילות החסידיות "מדינה בתוך מדינה".
כך  20כמדינה קטנה. –את כל צורכי היהודים, ניהלה את עצמה ופעלה ללא התערבות חיצונית 

מגדיר את המשמעות של הביטוי חוקר החסידות דוד אסף: "לא היתה זו 'מדינה קטנה בתוך מדינה 
ישור התודעה גדולה' במובן של כוח הכפייה המשפטי, ובוודאי שלא במובן הפיסי־מדיני, אלא במ

במידת מה, הקהילתיות  21והדימוי העצמי של הבאים בשעריה ושל המשקיפים עליה מבחוץ".
הגבילה את תחומי המחשבה של היהודים באותה התקופה. יחד עם זאת, היו אדמו"רים שניסו 
לסייע ולדאוג ברמה הממשית לכלל האומה )או לפחות על ציבור רב החורג מחוג חסידיהם(, כמו 

  22ר' שניאור זלמן מלאדי ור' ישראל מרוז'ין.למשל 
ים להנהגה החסידית הייתה אחריות כלפי החסידים, ואחריות שכזו שררה גם בין החסיד      

" )בית עצמם. אדמו"רי סדיגורה הקימו מפעלי חסד רבים, הכניסו אורחים, דאגו לתפעול "הקלויז
ם ליהם מתוך שמחה או קושי ועוד. גהמדרש החסידי(, פתחו את דלתם לקראת היהודים שבאו א

"ר היושבים ב"פרבריה" המרוחקים של הקהילה לא היו מנותקים מהחצר. הם היו מגיעים לאדמו
 ים. בחגים או באירועים מיוחדים, והאדמו"ר גם היה מבקר את חסידיו שהתגוררו במקומות אחר

ות בתוך כל קהילה תודעתם הבסיסית של החסידים הייתה משויכת לצדיק ולחצר. הסולידרי
 חסידית הייתה מקיפה וחצתה הבדלי מעמדות.

בשלב מאוחר יותר החברה החסידית, ובתוכה גם חצרות רוז'ין, השתלבה באורתודוקסיה       
המזרח אירופאית בדגם החת"ם סופר: ההתבדלות והתגובתיות לתופעות ההשכלה והמודרנה 

 23ובמדיניות שלהם כלפי פנים וכלפי חוץ. נעשו גורם משמעותי בתפיסת עולמם של האדמו"רים

                                                            
ק ועדה, ראו למשל ד' אסף, '"כמדינה קטנה בתוך מדינה גדולה": החצר המלכותית ויושביה', הנ"ל )עורך(, צדי 19

 , המתייחס לטביעת המושג.400–399, עמ' 2001ירושלים 
ה. מבני יות במזרח אירופה היה קבוע על ידי המדינה וניתנה להן אוטונומימעמד הקהילות היהוד 18עד המאה ה־ 20

ה. אל מהלך הגג של הקהילות פורקו על ידי המדינות הקמות כחלק מהניסיון לייצר מדינות ריכוזיות בעלת כלכלה חזק
ל חצר זה הצטרפו מגמות חילון והשכלה שהובילו יהודים רבים לעזיבת שמירת מצוות. המבנים החברתיים ש
המבנה  החסידות היוו תחליף אורגני לא פורמלי משמעותי לקהילות היהודיות המסורתיות. להרחבה לגבי היווצרות

לייה הכלכלי של החצר ראו: ח' פדיה, 'להתפתחותו של הדגם החברתי־דתי־כלכלי בחסידות: הפדיון, החבורה והע
 . 397–343, עמ' 2001לרגל', ד' אסף )עורך(, צדיק ועדה, ירושלים 

לא נוכל ואסף, שם, בתארו את חצר ר' ישראל מרוז'ין בעיירה סדיגורה. בתקופות מאוחרות החצר נדדה והתפצלה,  21
 להרחיב לגבי המאפיינים הייחודיים של כל חצר שיצאה משושלת רוז'ין־סדיגורה. 

וראו למשל  ואילך. 272, עמ' ד' אסף, דרך המלכות: ר' ישראל מרוזי'ן ומקומו בתולדות החסידות, ירושלים תשנ"ז 22
ריות "פעילותו השתדלנית של ר' ישראל היה בה אכן שילוב של כישרון וסגולות אישיות עם תחושת אח :273עמ' 

פת לתופעה לכלל ישראל. בעיני בני זמנו ובעיני יורשיו הוא נתפס כממשיך דמותו של השתדלן המסורתי". דוגמה נוס
 M. Wadzinski, 'Hasidism, Shtalanut, and Jewish Politics in Nineteenth-Century Poland: The Case of Isaacזו: 

of Warka', The Jewish Quarterly Review, Vol. 95, No. 2 (spring 2005), pp. 290-320. 
–35' עמ ראו ב' בראון, מדריך לחברה החרדית: אמונות וזרמים, תל אביב תשע"ז )להלן: מדריך לחברה החרדית(, 23
 החברה החרדית.  .א.3ג., וכן ראו בהרחבה להלן בפרק 37
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עולה לעומת חצרות החסידים, הציונות היא תנועה לאומית, הלכך היא לא פעלה באפיקי פ      
 קהילתיים אלא בצורה רחבה הרבה יותר. הצרכים שהניעו אותם לפעול לא היו קהילתיים או

כלל הודי. על הפתרון לסייע ל. הציונות בהגדרתה חיפשה פתרון לעם הילאומייםאזוריים, אלא 
הרבה דוגמאות ומאפיינים יש לדבר אך העיקרי והבולט מכולם הוא ניסיון השגת בית  –העם 

 לאומי לכלל עם ישראל בארץ ישראל. 
הבנתי, לשוני נוסף בין התנועות הוא החילון שאפיין את התנועה הציונית ברובה המכריע.       

מקשר; ודתיים, ובסיסה העיקרי היה היהדות כגורם הלאומי ה בוודאי חלק מבסיסיה היו תורניים
תוך חלק גדול ממבשרי הציונות פעלו והגו מתוך עולם ערכי ודתי, ומפלגות דתיות התקיימו ב
ומית הציונות. אך עם זאת, בהיבטים רבים ומרכזיים הצביון והמדיניות שבה נקטה התנועה הלא

 היהודית היה חילוני. 
הציונית אף ר' שלמה הרחיב את מבטו. את האחריות שלו לחסידיו הוא הכיל על כלל כתנועה       

ישראל. כפשוטו. הוא ראה לנגד עיניו את האינטרס היהודי בכללו הן במישורים הארציים והן 
במישורים הרוחניים. בהמשך נעמיק בצורת ההסתכלות שלו ובמגעו עם המציאות, אך נשים לב 

ה למעשה והמעשה בפועל היו שונים מאוד מהצורה שבה השקיפו ופעלו כי צורת החשיבה, הקריא
אין מדובר רק בדאגה לצרכים קהילתיים או מגזריים; ר' שלמה  24הרבה חצרות חסידיות אחרות.

מדבר בשפה של חובות רוחניות. כך הוא ראה את הקמת אגודת יא"י, כמו גם את הצטרפותה 
ורא שהתפרסם עם הקמת האגודה: "העבודה הגדולה לתנועת 'המזרחי'. כך הוא אומר בקול הק

והקדושה, בניין בית ישראל בארצנו, דורשת התאמצות כוחות של כל שדרות עמנו. ואם אנחנו 
 25נגד, והיה זה חטא שאין לו כפרה לארצנו ולתורתנו". נעמוד בשעה גדולה ורבת האחריות כזאת

ו לחברה החרדית בלבד. שלא כאדמו"רים גם בתקופת חייו בארץ ר' שלמה לא שייך את עצמ      
אחרים )כולל מבית סדיגורה( הוא לא פעל לשמר את הקהילה החסידית הסגורה אלא פעל להרחיב 

האם  26את השפעתו על קהלים נוספים, אך לצעד זה היו מחירים כלכליים, חברתיים ואף אישיים.
ל כך מתוך מחשבה עקרונית אי־השיוך שלו למגזר מסוים נבע מכך שלא הנהיג קהילה? האם פע

באופן מודע? קשה לדעת מה גרם למה או האם בכלל יש קשר בין העובדות, מה גם ששיוכו 

                                                            
רדית בימינו חלקן אף מקדשות את ההסתגרות וחוסר המגע עם שאר חלקי העם. בהשוואה בין ר' שלמה לחברה הח 24

 החברה החרדית. .א. 3ג.נדון בהרחבה בפרק 
 ,20–19, עמ' 26.3.1918יסן תרע"ח, חלק מקול הקורא שפורסם עם הקמת אגודת יא"י, עיתון הצפירה, י"ג בנ 25

א יחד עם , ושם נכתב שר' שלמה הוא מחבר הכרוז. הנוסח המל72(, עמ' 5שמופיע בספר מרוז'ין לציון )לעיל הערה 
 עמ' רעה. (,7שיוך הכתיבה לר' שלמה מופיע גם בעדותו של הרב מ' רייך אצל פדרבוש, החסידות וציון )לעיל הערה 

לכלל  , כי ההתיישבות בתל אביב נבעה מתוך דאגה זוובן־שלום, בן משפחתו שזכה להכיר שמעתי ממנחם פרידמן 26
ל ישראל והרצון להשפיע על כל שדרות החברה. למעשה, במהלך זה ובוויתורו על האדמו"רות ויתר ר' שלמה ע

ות כי המציא יש לציין ההיאחזות במבנים חברתיים ומוסדות מאורגנים שמעניקים כוח אנושי, פוליטי וכלכלי.
פשר התאפיינה בטשטוש גבולות מגזריים. טשטוש זה א   20־אביב של אמצע המאה ה החברתית והפוליטית בתל

טר, על כך בעמקות מ' גל הלרוצים בכך חיים משותפים והכלה של השונות באורחות החיים ובהשקפת העולם. עמד
נוסף . 133עמ'  ,תשע"ט ,אילן־בראוניברסיטת דוקטור,  עבודת ',1965–1940אביב ־קודש וחול: חצרות חסידות בתל'

הסתגרות גבתה מחירים בתחומים אחרים, וייתכן שהפתיחות לקהלים רחבים וחוסר השל ר' שלמה על כך, מדיניות זו 
עיל הערה ר מנחם(. אף בספר דורשי ציון בפועל )לוהקהילתית הובילה שתיים מבנותיו אל מחוץ לשורות הדת )כך סב

' לחסידות , מצוין כי לא פלא שלא הזכירו אותן בשמותיהם בספרים אחרים. מחזקת סברה זו העובדה שבא368מ' (, ע3
תשלח, מופיעה רק בתו הדסה יחד עם בעלה הרב י"ב וינשטיין )וכך מובא גם בא' של –(, עמ' תשלז3)לעיל הערה 

בחיפה,  ש בנות: מרים שגרה בלונדון, זהבה(, זאת בעוד בידיעה על מותו מספרים על שלו273יהדות רומניה, עמ' 
וצאה מאי־, עמוד השער(. על ירידת קרנה של חסידות סדיגורה כת7.8.72והדסה בניו יורק )הצפה, כ"ז באב תשל"ב, 

 . M. Wodzinski, Hasidism: Key question, Princeton 2018, pp. 272, 275–276השתייכותה הפוליטית ראו:
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החברתי של ר' שלמה לא מחוור: הוא אדמו"ר חסידי שהתראה וחי בקרב תנועה זו, אך עם זאת 
, מעניינת תמך והיה שותף במסגרת תנועה דתית לאומית )המזרחי והמפד"ל(. סוגיה היסטורית זו

 ככל שתהיה, לא תתברר כאן. 
במאמר זה אנסה להציג את הקשר שיצר ר' שלמה בין עולמו העמוק והפנימי לבין מעשיו;        

כיצד מעשיו משמשים שליחים והגשמה של עומקיו הרוחניים. את זאת הוא עושה בשפה רהוטה 
ר' שלמה בספרו 'דברים בעתם'  המובנת לכול ובמסגרת עיתון מפלגתי. אוסיף ואומר כי דבריו של

הם בבחינת ראשי פרקים למבין דבר מדעתו. כמעט אין משמעות לדברים ללא הפנמה ועיבוד 
 27פנימי. אני תפילה כי דברי ר' שלמה יצליחו להיכנס ללב הקוראים.

 

 המעשה ושורשיו .ב
ה . הוא כותב בעקבות אירועים אקטואליים ומתייחס בהרחבהרבות בעולם המעש עוסקר' שלמה 

ה רחב, ובמידה רב רוחנילממד המעשי בקיום המצוות. יחד עם זאת, המעשה הוא מרכיב בעולם 
נסה לפרוס את המבנה הרוחני שממנו נובע אכשהוא לעצמו הוא כמעט חסר ערך. בחלק זה 

 המעשה, אליבא דר' שלמה'ניו, ולאן הוא חותר להגיע. 
באחת מרשומותיו לקראת חג הפסח ר' שלמה מציג צומת דרכים שבה עומד האדם: האם לקיים 

ו של את דרך היהדות והתורה, או שמא  לסטות לדרכים זרות. בדבריו תיאור להכרעה הנעלית, ז
 בן החורין:

 
כל אדם מישראל, גם אם בשם חרד ייקרא, עלול לבוא על־ידי מעשים העומדים 

למצב של סטייה מן דרכה של היהדות הטהורה והתמימה בניגוד לתורתנו 
ולשוב אל הדרך אשר עליו נאמר: לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. והדרך 
מתפתלת ומתעקמת ויורדת לתוך נבכי הנפש והמחשבה לתוך עמקי שבכות 
הנפש שכתוב בהם: ממעמקים קראתיך ה', שהקריאה תבוא לתודעה החיצונית, 

גדול ממנה עוברים דרך עומקים רוחניים. ורק כשמתעלים כי קשרי הנפש למה ש
במעלה ועולים למדרגות העליונות שהן כמעמקים דווקא, מקשיבים לאותה 
הקריאה הנפשית לה'. ולאותם עומקים ולאותם שורשי השורשים יש להטות את 
האוזן הפנימית ולהקשיב לקריאת למען תזכור. ומשם מתחילה ההשתחררות 

  28מן ההשתעבדות.
 

ההשתחררות מהעבדות שמתאר ר' שלמה היא האפשרות להאזין בצורה נקייה לאותה קריאה 
נפשית הבוקעת מהמעמקים, קריאה לא־לוהות. אותו קול דורש השם המתגלה במקומות הכמוסים 
יגיע גם אל התודעה החיצונית. הקשבה זו מעידה על הצלחה להשקיט דחפים רדודים ותאוותניים 

ת פעולותיו של האדם. קול זה אינו יכול להישמע לצד אותם דחפים, בטח לא שלרוב מכתיבים א

                                                            
 י מתמודד בכתיבת הדברים הוא הכתיבה הפשוטה והכללית המאפיינת את הרשומות שר'קושי גדול שעימו אנ 27

 –ני את תפיסת העולם והמבנים הרוחניים בצורה פשוטה; ומצד ש פורסתשלמה פרסם בעיתון הצפה. מצד אחד היא 
אפנה קומות ובכתיבה כזו המיועדת לציבור רחב קשה לדייק את המשמעויות. אנסה להציג את הדברים ממגוון של מ

 למקומות נוספים המרחיבים או מדייקים את העניין. 
 (.15.3.57דברים בעתם, עמ' כט, ערב פסח תשי"ז ) 28
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כשהם הופכים למעשים. אך אותו ניקיון פנימי לא משאיר את האדם בריק דכאני או בודהיסטי, 
 29הוא מאפשר למשהו עמוק יותר להישמע. תהליך זה הוא המדד לחירות.

דבריו של ר' שלמה על פסח ועל הטרנספורמציה של הגאולה הלאומית לעולם האישי,       
ר ממשיכים להעמיק מתוך מערכת החגים הרחבה שבה נתון חג הפסח. כלומר, בדברים אלה מתוא

חלק מהתהליך הנפשי שהאדם צריך לעבור במערכת החגים. בשלב זה מוטל על האדם להקשיב 
וב, ת לתאוות וליצרים. הקול שנשמע מעיד על מניע ראשוני לטלמניעים הקמאיים שנמצאים מתח

לא־לוהי. אותו הרצון שהתגלה הוא התנאי לקבלת התורה באופן שלם, קבלה שתתרחש בחג 
 השבועות. 

אפשר לשאול מדוע שלב זה, ברובד הלאומי והאישי, הוא השלב המקדים את נתינת תורה? 
צוות בפועל, אלא התורה קשורה למניעים מתחדד כי קיום התורה אינו מסתכם במעשה המ

ים היסודיים של האדם. מונחת לפתחנו דרישה גבוהה לקיום מגע ברובד עמוק בהרבה משטף החי
וה השטחי שלנו. לא מדובר בהמלצה או דרך לאנשי מעלה בלבד. זה המסלול שר' שלמה'ניו מתו

ליך אותה הדרך, נעמיק בתהעבור מי שרוצה ללכת בדרכה של התורה. כדי להעמיק את ההבנה של 
 הפנימי שהאדם עובר בדרך לשם. 

 
הכול תלוי ברשמים ובעיבודם, כי אם אין רשמים כלל סימן שהכול נעשה 
בשטחיות, מעל ְלַהשטח, מבלי חדירה לפנימיותנו... גם כמובן קיומן של 
המצוות תלוי ברשמים שמטביעות ברוחו ונפשו של זה שעליו להוציאן לפועל; 

אופן שטחי גם קיומן הוא שטחי, אם מחדירים אותן אבל לתוך הנפש אם זה ב
פנימה וזו מתרשמת מגודלן ומשמעותן אז הן יוצאות לפועל בשלמותן עד כמה 
שאפשר, ויומו של זה המלא מעשים טובים הוא בהרבה יותר חשוב מזה של 
השטחי אשר הוא וכל מצוותיו ופעולותיו הן שטחיות. וכך היא התשובה, היא 
שלמה רק בהתעמקותה וחדירתה לתוך הנפש, והיא חסרת ערך כמעט אם היא 

 30פרוגרמטית רק והיא נעשית לפי סדר היום.
 

המעשים שאנחנו עושים ביומיום צריכים לנבוע מתוך רשמים עמוקים שהותירו עלינו לימוד 
ות או התורה וקיום המצוות. ר' שלמה מדבר על קיום המצוות לא כעל דבר שיש לשנות במציא

                                                            
יות היא ר' שלמה אומר כי האנוכיות והתאווה הם הכובלים אותנו מלהיות בני חורין. כמו שנראה בהמשך, האנוכ 29

אדם הסובב, וכתוצאה מכך אין התחשבות בקב"ה או ב שורש התאווה. התאווה שמה אותי במרכז. אני לא רואה את
זוגי, אחר. אחד ההבדלים המשמעותיים בין המקרים תהיה קשורה במניעים ולשם מה אני עושה את המעשה. המבנה ה
גות הרואה את האדם בהקשר רחב יותר מעצמו, הוא מבנה בסיסי בעולם היהודי. זה נוכח בתורה, אצל חז"ל, בה

 ים, בחסידות ובקבלה ואכמ"ל. ר' שלמה רואה בקשר הזה את אחד היסודות של עבודת ה':הראשונים והאחרונ
ושיהן "ובכלל אפשר לקבוע, שכל המצוות אינן מושלמות אם אינן מושרשות בתוך הלב והנפש אינן יוצאות מידי ע

צאות ונגמרות ויו מושלמות. כי כל דרכי מצות ומעשים טובים אל המטרה צורכי הלב והנפש הן, ושם הם מתברכות
אהבת ה'.  –מצוות ואהבת לרעך כמוך, אהבת ישראל ולעילא ולעילא  –מושלמות וקולעות אל המטרה, ויותר מכולן 

רי תשי"ט, כי אם הלב והנפש אינן מסורות להן אי אפשר להוציאן לפועל בשלימותן" )דברים בעתם, עמ' קכה, ה' בתש
ד כשר' שלמה מדבר על ההתקשרות עם הצדיק הוא מסביר כי בניגו(. וראו גם חיי שלמה, עמ' קצה; 19.9.58)

ר להתקשרות הגשמית, רק ההתקשרות הרוחנית בת קיימא: "אומר אני שכל אחד ואחד מחויב להיות דבוק ומקוש
הנאה  בהצדיק, בקשר אמיץ וחזק בדביקות רוחנית ולא שום הנאה גשמית ח"ו... כי באם ח"ו הדבקות היא על ידי

 סט(.קין לה קיום, כיוון שההתקשרות היא על ידי דבר בטל שהולך לכיליון וטמיון" )חיי שלמה, עמ' גשמית, א
ת (. בשאר חלקי הרשומה יש משפטים סתומים ושגיאו6.9.64דברים בעתם, עמ' קמד, ערב ראש השנה תשכ"ה ) 30

 כתיב, וכנראה הרשומה לא נערכה כראוי. כאן הובאו החלקים הערוכים כדבעי. 



  459  |  שליח ההשגחה העליונה

כעל רצף פעולות בסדר יום שגרתי. הוא מדבר על מעשה שבו הפנים והחוץ פועלים כיחידה אחת. 
אך הבחירה בידינו, מה אנחנו עושים עם המעשים. האם אנחנו נותנים להם להותיר עלינו רושם 
או האם אנחנו אוטמים את ליבנו מההתרחשות שקרתה בעולם המעשה. הרשמים תלויים בהכנה 

מצווה. אם אנחנו מתרשמים ממעשה המצווה, אם אנו מאפשרים למצווה להטביע את שלנו ל
וזהו תהליך  31חותמה עמוק בליבנו, היא אכן תצא למציאות בצורה השלמה, עד כמה שניתן.

התשובה אליבא דר' שלמה: תיקון עומק של המציאות; לא רק תיקון המעשה, אלא תיקון רוחני 
 32יום לשינוי מעשי חיצוני ללא שינוי פנימי מהותי.תשתיתי. כמעט אין ערך ואין ק

היות האדם שרואה לפניו ר' שלמה'ניו אחד הוא, אין בו פיצול. לשיטתו במעשה יכולה ל      
גלומה תנועה נפשית. הקשר שבין התנועות הנפשיות למעשים הממשיים מתאפשר רק בהיות 

 מיק עוד יותר ר' שלמה את הקשרהאדם מקושר לאותם מקומות בהם נטבעים הרשמים. להלן יע
 שבין ההתרחשות הפנימית ובין המעשה:

 
בתוך הנפש פנימה מצערו של השני או ממה  אם לא מתרשמים עמוק עמוק

שנוגע לכלל ישראל, אז גם התגובה המעשית מתאימה לחדירה השטחית של 
צער הפרט או הכלל, וביחס לזה גם הפעולה בלתי שלמה. ולכן צריכה להיות 

 33התשובה להיות מוכנה תמיד לתיקון הפגמים.
 

לחברו ובין האדם לעמו. בשניהם נדרש  ין האדםב –סיומו של הציטוט מתייחס לשני סוגי קשרים 
מצרת החבר או ממשבר לאומי. הרושם מאותה צרה יוביל אותו  –האדם להתרשם עמוקות 

למעשה בשלמותו. התנאי לאותו הרושם, ומתוכו לפעול בצורה שלמה הוא הניסיון המתמיד 
ת לאותו להשלים את כל פגמי המציאות, שלי ושל חברי, מתוך המפגש והכאב בהם. התייחסו

 נושא נמצאת גם להלן: 
 

)ה(מאמר חז"ל הוא: וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם, ראיה מביאה לידי זכירה 
וזכירה מביאה לידי עשייה )מנחות מג ע"ב(. יש לנו כאן תורת חדירת הרשמים 
החיצוניים הבאים לתוך הנפש והלב הבאים על ידי גירויים, שסיבתם ראייה 

ר בראייה, וראיתם אותו. לכל אחד מאיתנו היו ושמיעה, כמאמר הנ"ל המדוב
כבר הזדמנויות רבות להתבונן בילדים, שמתרשמים מאוד עד כדי תגובה של 
התפעלות חזקה. מספיקים צעצוע או תמונה קלת ערך בחלון ראווה, שיעוררו 

                                                            
ווה על קיום אותה מצ יםמעגל סגור, כלומר רשמי מצווה כלשהי משפיע מרכיבותם כי אפשר להבין שהמצוות א 31

 בעתיד. זה לא נאמר במפורש, ואין דעתי נוטה לשם. 
הכול הרה אסונות. אם אצל כל עמי  –"אם חשבון הנפש יוקדם לכל יצירה יעשה אותה לתועלת האנושות. בלעדיו  32

ורה ומצוות, עם ישראל, הוא חיוני מאוד ואם הוא חיוני לכל העם על כל מפלגותיו, לנו, שומרי תהעולם כך, לעמנו, 
נפש, הוא כאוויר לנשימה ממש! טהרת, קדושת ושלמות תפילתנו ותורתנו ותרי"ג מצוותנו התלויות בו בחשבון ה

ות מעל ש התורה והמצוות נשארבלעדיו הכול נעשה כ"מצוות אנשים מלומדה" ו"כצפצוף הזרזיר"... בלי חשבון הנפ
מדות, לשכבה העליונה של הנפש ואינן חודרות לתוכה פנימה, עד לעומק השיטין שבה. בלעדיו התורה והמצוות נל
ך ישים נאמרות ונדרשות, אבל לא מתקיימות ונעשות במובן האמיתי של: 'אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודבר

ד להרס יקרים בזה תלוי קיום החברה, קיום העם, בלעדיו מתפרצת השחיתות עעל לבו'... חשבון הנפש זה עיקר הע
עתם, (. הרשומה מופיעה בצורה חלקית גם בדברים ב2.10.59ומתגברת ההתבהמות" )הצפה, ערב ראש השנה, תש"ך, 

 עמ' ריג. 
 (.30המשך הציטוט )ראו לעיל, הערה  33
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תגובות חזקות באופנים שונים. כאצל הילדים כן גם אצל המבוגרים, אבל 
גיבים רק על רשמים רבי־ערך החודרים לתוך פנימיותם, האחרונים מתרשמים ומ

ותוקף התגובה תלוי בהחדרתם והעמקתם של הגורמים. אם חדרו והעמיקו 
לחדור לתוך הלב והנפש והפעילו את המחשבה והרגש, גם התגובה חזקה והיא 
מופיעה בצור)ו(ת מעשים טובים מושלמים ביותר, הנעשים במסירות רבה, 

', בטוחה מראש. העיקר שבאדם הם הכוחות הפנימיים, והצלחתם, בעזרת ה
ומה שבחוץ, הגוף ואיבריו, הם רק הכלים. ואין ערך למה שאנו רואים ושומעים, 
מבלי שרשמי וגירויי הראייה והשמיעה יחדרו בעומק רב לפנים, וביותר 
שהכוחות הנגדיים הגופניים־בהמיים, המגרים בחוזק טבעי רב, חודרים בכוח 

, באופן שנחוץ רוח לחימה חזק להתגבר על הכוחות הרעים ולהפעיל משחית רב
 34את הכוחות הטובים.

 
 ר' שלמה מעמיק את 'תורת חדירת הרשמים' ותיאור המבנה הפנימי של האדם. כאמור, השפעה
וי על פנימיות האדם אפשרית גם כשגורם חיצוני לאדם משפיע עליו. אותה חדירה גורמת לשינ

הוא יכול להציף אותו בשמחה, בגעגוע, בצער עמוק  –האדם רגשות שונים פנימי המעורר אצל 
כך מובטח שייעשה מעשה הנובע מאותם רשמים. כך  –וכדומה. ככל שהרשמים עמוקים יותר 

י למשל, אם ראיתי תמונה של חבר טוב שזמן רב לא פגשתי, אוכל להמשיך בשגרת היומיום של
אם  נראה התמונה לא תעורר אותי לעשייה מיוחדת. אךולא לתת לתמונה להשפיע עליי. כך גם כ

הרגש שיעלה יהיה  –אעצור לרגע, אניח להסחות הדעת מסביבי ואתן לזיכרון להציף בי משהו 
היה לדברי ר' שלמה, אם הרושם שיוטבע בי י חזק בהרבה ויהיה בו כדי לעורר אותי לעשייה. 

 עלינו רק לתת לו להשפיע.  מספיק עמוק, כנראה הוא יגרור אחריו תגובה בפועל,
גלגולים של תופעת האטימות שמתאר ר' שלמה נמצאים גם במקרא ובנביאים: ציווי למול את       

ועוד רבים. אותו האתגר  36נבואות הנחמה כי ה' יהפוך את לב האבן ללב בשר 35עורלת הלב,
נו לרושם התורה שעימו התמודדו הנביאים יכול להיפתר כל עוד ישראל לא יקשו את ליבם וית

להיכנס אל תוכם. אני סבור שאתגר זה רלוונטי לימינו יותר מתמיד. התרבות הרווחת, הרוויה 
במדיה חברתית ובנגישות מיידית, משתמשת במכנה משותף רחב מאוד, הפונה לצדדים הנמוכים 

ים שבאדם המתרכזים באלימות ובמיניות מוחצנת. מגמה זו מקשיחה את הרגישות של אלו החשופ
ר' שלמה, שבו הרגישות לעולם וההשפעה על האדם עליו מדבר שלתרבות זו. לצערנו, גיל הילדות 
 37וסף הריגוש עולה. ,משמעותית, הולך ונהיה צעיר

                                                            
(. וראו חיי שלמה, עמ' קצא ואילך, המסביר את התהליך 31.8.56, כ"ד באלול תשט"ז )קכב–דברים בעתם, עמ' קכא 34

 בשלמותו. 
 דברים י, טז.  35
 יחזקאל יא, יט; לו, כו.  36
יח עם שדומים ומפורסמים הם דבריו של בן דורו, ר' קלונימוס קלמיש שפירא, בספרו חובת התלמידים )הקדמה:  37

מו, בקרבו ילד בקטנותו אף בנערותו נפש נקייה הייתה, ולא עוד אלא שגם הוא בעצהמלמדים ואבות הבנים(: "... שה
לא כן  פנימה הרגיש ריקנותו וחשכת דעתו ומין צימאון פנימי היה בקרבו לשמע את דרך ד' מכל מלמד ומדריך...

בוסר  תיו בעודןעתה, שישותו של הילד ועצמותו מתקדם להתגבל בלא עיתו, ועמו גם הרגשותיו, שאיפותיו והשקפו
אך אני  בו מתגלות ובסיבתן פירוד ושנאה בין הבנים והוריהם עולה". אומנם הדברים מתוארים מפרספקטיבה אחרת,
ע אליו חושב כי ה"גיבול" של הילד, כלומר בניין הדעת בשלב מוקדם, הוא ביטוי לאוטם שלא מאפשר לדברים להגי

בפועל שה במקצת מחוסר רגישות למציאות שר' שלמה מתאר. ייתכן מן העולם החיצוני, אם כי העצמיות המדומה שונ
 הדברים ייראו דומים, אך יש שוני בנטייה הנפשית בין שני התיאורים. 
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נשים אבהמשך דבריו ר' שלמה מתאר את הקיום המנותק מעולם פנימי, שהוא כאמור כמצוות       
 מלומדה, הוא ממשיך להסביר מה יחוש אדם שהתורה חדרה לעומקיו כלפי המצוות: 

 
הליכה בדרך התורה מתחילה בעומק עומקם של המוח, לב ונפש, ופע)י(]ו[לות 

א ינוח ולא ישקוט עד אשר מעשיות ממש בשלימותן בטוחות מראש... כי ל
ישקיט את רעבונו וירווה את צימאונו. כך אם דברי התורה חדרו, בקדושת 
תמימותם ופשטותם, לתוך נפשו ליבו ומוחו של אדם מישראל, לא ינוח ולא 
ישקוט עד אשר ישקיט את רעבונו וירווה את צימאונו לקיום מצוותיה. וכשנגיע 

ו, נשמש אנחנו לדוגמה ולמופת, והעומדים למדרגה זו, וזו צריכה להיות מטרתנ
 38מרחוק יצביעו עלינו כעל דוגמאות למופת של תורתנו.

 
ר' שלמה, כנראה מתוך חווייתו אישית, מתאר את החדירה של התורה הפשוטה והתמימה לעומקי 
הנפש כדבר המחולל שינוי מהותי באדם. פתאום יש צרכים ממשיים נוספים עבורו, והם ממשיים 

ם הקיומיים־הפיזיים של אכילה ושתייה. העולם הרוחני מעמיק ומקבל מקום כמו זה כצרכי
מעניין כי תיאור זה הוא חלק מביקורת של ר' שלמה על החברה הדתית־החרדית שלא  39הגשמי.

 עומדת ברף הרוחני שמציב ר' שלמה'ניו בתחומים אלה. 
שה חייב לבוא מתוך מניע רוחני עמוק צד אחד, המעמ –כך יוצר ר' שלמה משוואה דו־כיוונית       

. שנובע מהרשמים שהותירה עלינו תורתנו. מעשה ללא אותו מניע עמוק, הוא כגוף ללא נשמה
ג זאת האדם פועל פעולות, אך הן חלולות. מצד שני, קיום עולם רוחני תלוי במעשה. אפשר להצי

ליך תי. ב. גם אם נוצר תהבשני פנים: א. חוסר מעשה מעיד על שינוי לא מספיק עמוק ומשמעו
 רוחני עמוק, חוסר מעשה בפועל מדכא אותו, ולבסוף לא יהיה  לו קיום. 

אל לנו להכניס אל עומקנו את הכול;  –בציטוט שראינו זה עתה ר' שלמה מציב גם סינונים       
 יש להגן על נפשנו מדברים היכולים לסכן אותה. וכך אמר במקום אחר: 

 
וצר הכללי של רוח הא־לוהים אשר דרכה נכנס לכל נפש ... התורה שהיא הא

ונפש מישראל רוח הא־לוהים הטהור. אבל יש שמחליפים את רוח הטהור את 
הנשמה הטהורה ברוח של אבן, התאבנות הרוח הקודש הטהור, התאבנות של 
 -השבת קדוש הטהור, והיסוד של הרוח המאובן הזה הוא שנאת ישראל רח"ל )

נאת רוב רובו של עם ישראל, גם של שומרי תורה ומצוות, רחמנא ליצלן(, ש
ואהבה נשארת רק לעצמם, אהבת עצמם, וזאת אי אפשר בשום אופן שיהיה רוח 
א־לוהים טהור... וזה הכול מרומז בתחילת דרכו של אברהם אבינו אשר התחיל 
 בו על פי ציווי ה'... עזוב את כל הארציות, הפעולות הגשמיות אשר הם בלי רוח

  40א־לוהים, שהם ברוח זר לרוח הקודש.
 

                                                            
 (.30המשך הציטוט )ראו לעיל, הערה  38
"העולם החיצוני, כפי שהוא נראה לעיניים, אינו העולם האמיתי של כל אחד ואחד, אלא אחרי שרשמיו חודרים  39
וך נפשו פנימה ומעובדים במעבדה הנפשית שלו אז יוצא העולם שלו נגמר ומושלם לפי טעמו ורוחו ומשום זה לת

 (.15.3.57נקרא כל אדם ואדם עולם קטן" )דברים בעתם, עמ' כח, ערב פסח תשי"ז 
 חיי שלמה, עמ' יא, ג' בחשוון תשכ"ד. וראו גם דברים שאמר בווינה, שם, עמ' קפט. 40
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הורה. טהרבה דברים יכולים להיכנס אל נפשנו. התורה היא המחדירה אל נפשנו רוחניות א־לוהית 
ן את אותה הנשמה החיה והטהורה באמצעות שנאת ישראל ושומרי התור ה. אך יש אפשרות לַאבֵּ

ם עבארץ, התנגדות לעיקרון של אני חושב שהכוונה כאן לשנאה של הביטוי הרוחני והא־לוהי 
 ישראל בעולם מתוך אליליות האומרת 'כל דאלים גבר'. מדובר בהתנגדות לבשורה שלפיה יש
משהו מעבר לרובד השטחי של המציאות, התנגדות להעברת המוקד ממני ומהאנוכיות שלי 

ם אין שלקב"ה או ממני לאדם אחר. לכן מה שנשאר באותה עמדה שונאת הוא רק 'אהבת עצמי', 
 שום מניע אחר. כאמור, היציאה ממקום כזה אל מקום של השפעת התורה על הנפש אפשרית רק

 על ידי ההזדככות מעל הרובד הארצי והתאוותני של הקיום. 
אורה, מדבריו של ר' שלמה עולה שעיקרון רוחני מתממש רק באמצעות פעולות במציאות. לכ      

מגמות ציבוריות שונות הרואות אפשרות לקיום של  מדובר במסקנה פשוטה. אך בתקופתו יש
 עולם רוחני המנותק מעולם גשמי:

 
הם, המנהיגים החילונים מדברים על תודעה יהודית, אבל כשם שאין תודעה 

 41תודעה אווירית ותודעה ימית, אלא נחוץ צבא ממש עם כלי –צבאית מופשטת 
ש ביבשה, בים ובאוויר, נשק, עם אווירונים, אוניות קרב ועם חיים צבאיים ממ

כך אין תודעה יהודית אפשרית בחיי העם היהודי בלי יהדות של קיום התורה 
ומצוותיה ממש, כי הם חיינו ואורך ימינו, וזה לא מפריע חס ושלום כלל וכלל 
לבניין הארץ בכפר, בקיבוץ, במושב, במושבה ובעיר בכל מאה אחוז, ואם על 

זֵּלות, רציחות, נישואי תערובת וכל מיני מעשי ידי חינוך כזה יופחתו גניבות, ג
מובטחני שגם המנהיגים היהודים לא יתקשו  –תועבה גם כאן במדינתנו 

  42להודות שאין בזה שום אסון לאומי.
 

וגיה סבעיני ר' שלמה אין אפשרות לנתק בין עולם רוחני להתרחשות ממשית במציאות בנוגע לכל 
 ימה מעשים המגשימים אותה במציאות. חוסר מימוש שלשהיא. תודעה רוחנית חייבת להביא ע

מתן  עיקרון זה מאפשר עוולות מוסריות, שיצומצמו רק עם הוצאת דרך התורה לפועל. בתארו את
 תורתנו, הוא מחדד את מטרת התורה ומקומה בחיינו: 

 
זמן "מתן תורתנו" ולא זמן "קבלת תורתנו", כי בכל יום ויום עלינו לקבלה 
מחדש, כי בזה שקיבלנוה בסיני עוד לא קיבלנוה היום, כי בכל יום עלינו לתקן 

וכל עוד לא תיקנ)נ(ו היום מה שעלינו לתקן, דרכינו ומעשינו כאשר נצטווינו, 
, בכל יום ו לקבלה מחדשטרם קיבלנוה בשלמותה. היא ניתנת לנו תמיד, ועלינ

                                                            
 . נשק" בליליון המקורי. בספר דברים בעתם, הועתק בטעות "עם יגבתיקנתי כאן את הרשומה בעקבות הכתוב  41
(: 63.28.5(. והשוו לדברים שכתב בערב שבועות תשכ"ג )24.5.66דברים בעתם, עמ' קג, ערב שבועות תשכ"ו ) 42

ו הרוחני של העם  עוד יותר מאשר לקיומו חום גולדמן( רואה סכנה לקיומנ -"ואם כאמור נשיא ההסתדרות הציונית )
ערות מצד הפיזי, יש לשאול מדוע להנהיג כאן ובכל ארצות הגולה חינוך דתי )ה(מקורי שהוא מבצר חזק נגד כל הסת
לשמירת  רוח זר לנו? הכי לא חשוב החינוך הדתי לשמירת קיומו הרוחני של העם כמו המיראז'ים, הטילים והטנקים

ית" למדיניות "תודעה יהוד ביקורתית נו?". דברים אלה על "תודעה יהודית" באים בתגובה]ה[קיום החומרי של
 שהונהגה על ידי שר החינוך דאז, זלמן ארן, חבר מפא"י. דברים שאמר הם דוגמה לכך: "קיומה של המדינה

מקת השורשים יותר מהע והתפתחותה... מחייבים מתן חיסון־יהודי לדור הישראלי הצעיר... אין חיסון יעיל יותר ופורה
שור השני: הרוחניים" )מתוך מאמרו של צ' צמרת, 'זלמן ארן ומערכת החינוך', צ' צמרת וח' יבלונקה ]עורכים[, הע

 (. 67–64ים תשס"א, עמ' תשכ"ח, ירושל–תשי"ח
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תהיה בעיניך כחדשה... אבל עלינו לדעת שבדיבורים בעלמא בלי מעשים אי־
אפשר להגיע למטרה, ואם מתרגלים בדברים הם נעשים טבעיים ושוכחים את 
ה־לשם מה, הכול נעשה מתוך הרגל מבלי מחשבות יתרות, ולא חושבים על 

הדרוש בכיוון המדויק. המטרה ולא מתכנים תוכניות ולא מתקדמים בקצב 
  43)ל(פעמים מרובות אפילו, אנו נוטים מן הדרך הצידה.

 
מד התורה ניתנת בכל רגע ורגע. קבלתה אינה תלויה באותה הסכמה עקרונית של עם ישראל במע
נו את הר סיני. קבלת התורה היא קיום התורה, ואנחנו נדרשים לקבל אותה בשלמותה; אם לא עשי

ת התורה שלנו. בהקשר זה, השימוש יש פגם בקבל קיבלנו אותה בשלמותה, לא –כל שעלינו לתקן 
זרה בביטוי "בכל יום תהיה בעיניך כחדשה" מדגיש קונפליקט מובנה בתוך ההתמודדות הזו. הח

אל התודעה ואל המעשה יום־יום ושעה־שעה מקשה לשמר להט וחיות שפיעמה בהם בפעם 
 הראשונה. 

 ר' שלמה מתאר את קבלת התורה מנקודת מבט שונה המשלימה את המבט: במקום אחר       
 

היא:  –בכל יום תהיה בעיניך כחדשה  –קבלת התורה האמיתית שאינה נפסקת 
התאמת החיים של יום יום, שעה שעה ורגע ורגע, בלי הפסק, לרוח התורה. 

ירות קבלתה האמיתית היא אם המצוות נכנסות למעגל החיים... ודווקא בלי נז
מן החיים, כי "ואספת דגנך ותירושך ויצהרך" )דברים יא, יד( שייך גם כן לחיים. 
המצוות הן חשובות, לא רק מצוות החיים אלא חיי המצוות, החיים בתוך 
המצוות, לעשות את החיים לחיי המצוות, כשחיים את החיים כתיקונם הם 

 44בעצמם מצווה אחת, תורת חיים.
 

 ההתרחשות הרוחנית לבין החיים עצמם הן ברובד המעשה והן ברובדאפשר לנתק בין התורה ו
התפיסה. לדוגמה, התפילה באמצע היום היא חלק מחיי, היא לא זמן מנותק שבו אני נמצא 
 במציאות רוחנית שלא קשורה לממדים החומריים והגופניים שלי. כך מתאר ר' שלמה'ניו את

 בודת ה'. על החיים להיות ספוגים בתורה,העבודה בשדה כחלק מאותה המערכת הגדולה של ע
עולתו, אך אינם יכולים להיות רק למידה מבוקר עד ערב. חשוב שהלימוד יחדור עמוק ויפעל את פ

אך החיים אינם מסתכמים בכך. ר' שלמה מדבר על חיים שלמים, על כל רובדיהם, הקשורים 
 לאותם עומקים שנוצרים מלימוד התורה וקיומה. 

 
דות היא כאמור, הנותנת ביטוי לשאיפות נעלמות החבויות בעומקי ואם כי החסי

הנפש, היא אבל גם מעשית ויותר מעשית מאשר גאונית, כי מטרותיה הן מצוות 
ומעשים טובים אשר רצופות אומנם בתוָכן באהבה שמחה חדווה עילאית 

 45המרוממת את נפשות עושיהן לעליונות.

                                                            
לא אם (. ההדגשות כאן ובמובאות הבאות אינן במקור, א4.6.65צט, ערב שבועות תשכ"ה )–דברים בעתם, עמ' צח 43

: שם, עמ' (. עוד על "מצות אנשים מלומדה" ראו19.9.58כן מצוין אחרת. וראו גם שם, עמ' קכז, ה' בתשרי תשי"ט )
 (; חיי שלמה, עמ' סג, ובמיוחד עמ' קב. 18.9.73קלט, ערב ראש השנה תשכ"ד )

 (.19.5.61שם, עמ' פח, ערב שבועות תשכ"א ) 44
(. כך הוא אומר במקום אחר: "מטרת שני חלקי תורתנו, שבכתב 6031.5.שם, עמ' קצט, ערב שבועות תש"ך ) 45

היא היא המטרה של שתיים אלו, כי התרגום לשפת המעשים  –ושבעל פה, היא התורה שבמעשה, והתורה שבמעשה 
(. הצורך להעביר את התורה למעשה 15.5.64הוא הכי נכון, הכי ברור והכי מועיל" )שם, עמ' צו, ערב שבועות תשכ"ד, 
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ותו המבנה שקצהו האחד הוא גרעין של "שאיפות נעלמות תיאור זה של תורת החסידות מציג את א
החבויות בעמקי הנפש", וקצהו השני הוא הזרועות של אותן שאיפות, שהן המטרה שאליה אנחנו 

"מצוות ומעשים טובים". ר' שלמה'ניו מתאר את הדרך לאותה מטרה כרצופה  –רוצים להגיע 
 באהבה ובחדווה עילאית: 

 
את התורה(.  -) רגע יש לנו ההזדמנות המחייבת לקבלּהבכל עת ובכל שעה ובכל 

כי בכל רגע יש מה להוציא לפועל ברוחה, במחשבה בדיבור וגם במעשה, ובכל 
עת אנו מחויבים לעשות זאת... בדרך תורתנו הקבלה נכללת בנתינה, בהשפעת 
הטוב והישר, בעשיית הטוב. זה ההולך בדרך התורה ועושה את הטוב הוא 

גם הנותן ומשפיע וגם המושפע והמקבל את הטוב והישר. כי באותה העת 
הקבלה האמיתית היא הנתינה, וכמובן המדובר בצדקה וחסד וכל מה שנכלל 

וזה מתחיל בראש  46בטוב והישר, כמו שנאמר "ועשית את הטוב והישר",
וכאמור, אם משפיעים את  47ובראשונה ב"ללמוד וללמד לשמור ולעשות".

  48גם מושפעים מהם.הטוב והישר בה בעת 
 

כאן מתאר ר' שלמה ממד נוסף בקבלת התורה. הרובד העמוק של קבלת התורה הוא הנתינה. 
כלומר אני מסוגל לקבל על עצמי את התורה רק כשאני נותן. האמירה כי הנתינה היא היא הקבלה 

אי־ מעידה שאת התורה אי־אפשר להבין הבנה פנימית שלא "דרך הרגליים", כשמלאכתה בצידה.
אפשר להשאיר את התורה כהווייה רוחנית ללא אחיזה במציאות. כדי לקבל את התורה באמת על 
האדם להיות נותן, כמו הקב"ה שנתן והשפיע אותה, ודווקא במעשה הנתינה וההשפעה החוצה 

 49אני מקבל ומושפע מהתורה באופן הכי עמוק שיכול להיות.
רבה לקב"ה תלו בציטוט שיובא להלן נוכל לראות כי לא       יה באותו רק קבלת התורה אלא גם הק 

שריר של אהבה, נתינה ויציאה מעצמי. בתחילת מאמר לימי התשובה שואל ר' שלמה לשם מה 
ותר באנו לעולם, האם אנחנו כאן רק למטרותינו הפרטיות והמצומצמות, או שיש מטרה גדולה י

 אליה הפרט צריך לשאוף? 
 

רטי, בעולמו הקטן, ששם הוא כאילו שליט יחידי, נתבונן נא כל אחד בשטחו הפ
ונמצא שאין כדבר הזה. הוא חושב אולי להיות כן, אם הוא מתחפר ומתבצר 
באנוכיות בחינת אני ואפסי עוד, אבל זאת היא טעות גסה מסוכנת ומסכנת... 

ו"אנוכי  –"אכן יש ה' במקום הזה" )בראשית כח, טז(, היינו: כשיש יראת ה' 
אין יודעים "אנוכי", אין אנוכיות. אין שטח פרטי נפשי אלא  50לא ידעתי",

                                                            
(; 23.5.58(; עמ' פג, ערב שבועות תשי"ח )4.6.57חוזר בכמה מקומות בספר: שם, עמ' עט, ערב שבועות תשי"ז, )

קעה, נאום בוועידה הארצית למען השבת בתל אביב, חסר תאריך; עמ' קלב, ערב ראש השנה תשכ"ב –עמ' קעד
 (.30.9.70ש השנה תשל"א )(; עמ' קסג, ערב רא26.9.65(; עמ' קנא, ערב ראש השנה תשכ"ו )10.9.61)

יַטב ָלְך"  46 ינֵּי ה' ְלַמַען י  ב ְבעֵּ יָת ַהָיָשר ְוַהּטוֹּ  דברים ו, יח(. )ציטוט לא מדויק של הפסוק "ְוָעש 
 מתוך ברכת "אהבת עולם" שלפני קריאת שמע של שחרית.  47
בתאריך זה מופיעה רשומה (, אם כי 13.6.67ח. מיוחס לרשומה מערב שבועות תשכ"ז )ק–דברים בעתם, עמ' קז 48

 אחרת שאינה מובאת בספר. לא ידוע לי מאין העורך לקח את זו המובאת בספר.
, תיקון קשה לי להבין אם מדובר על שכר משמיים בעבור הנתינה או שעצם הנתינה עושה טוב באדם )חדוות עשייה 49

 צדדים שונים של אותו מטבע.  כול להיות שהםי –והשלמת האדם(. ואין הדברים סותרים זה את זה, אדרבה 
 המשך הפסוק המצוטט. ו' החיבור מופיעה מחוץ לגרשיים, וכנראה מדובר בטעות דפוס.  50
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לא, כי מלב ונפש אין להוציא אהבת  –חומרי. החומר יש לו גבולות, הנפש 
רעך, אהבת ישראל ועל כולם אהבת ה', וההתעלות לזו האחרונה והעילאית היא 
רק דרך שתיים הקודמות, זאת היא עלייה הדרגתית. השטח הנפשי של אהבת 

עך מתרחב ומתפשט לשטח כלל ישראל, הנפש היחידה יכולה להתרחב ר
ולהתפשט ולהיעשות לכלל ישראלית בזה, שהיא תפוסה מאהבה כלל 
ישראלית, והתוצאה היא, שהיא, הנפש, נכנסת לתוך שרשרת הדורות והיא 

 51נעשית חוליה בלתי מנותקת בשרשרת זו.
 

ום תשובתו היא מוחלטת. בוודאי מבחינה מוסרית ודתית אין קיומנו בעולם יכול להסתכם בקי
ס היא אפשרית אם אדם מכני פרטי. הסתכלות פשוטה על האדם כיחידי היא הסתכלות מעוותת. 

רע, כלות כזו מנוגדת לתורה ולא מאפשרת את אהבת התסעצמו לדפוסי חשיבה אנוכיים, אך האת 
הבת ה'. ר' שלמה מציג את שלוש האהבות הללו כשלבים; אי־אפשר להגיע אהבת ישראל וא

בה לעם לאהבת ישראל כשאיננו אוהבים את רענו, ואיננו יכולים לאהוב את ה' אם אין בליבנו אה
 ישראל. 

אנחנו רגילים לצייר את היחס לקב"ה כמערכת יחסים שאינה קשורה למרחב האנושי או דומה       
לחברו. אך ר' שלמה רואה תלות בין מערכות היחסים. אי אפשר לאהוב את  ליחסים שבין אדם

הקב"ה ללא אהבת ישראל. הוא מתאר את זה כהתרחבות נפשית. אני מניח שכל אחד מהשלבים 
שונה בפועל מהשלב שקדם לו, אך אני חושב שמדובר בתנועת נפש דומה. מדובר בציר התקדמות, 

על בסיס השלב הקודם. בסופו של דבר מדובר באותו רגש  ובכל שלב יש שכלול נוסף של האהבה
 52אהבה. –

במקום אחר מדגיש ר' שלמה את המשמעות של נתינת התורה על ידי הקב"ה, לכאורה עוד       
 53עובדה פשוטה וברורה, אך הוא מסביר כיצד החיים שלנו מושפעים מכך:

 
הדורות, הנקודה אז בחורב נתגלתה לפנינו, לפני עם ישראל כולו, לכל 

המרכזית, נקודת העמדה של עמנו, אשר רק מעליה יוצאים קווי דרכי החיים 
הוא הכלל הגדול בתורה הנקרא: שיוויתי ה' לנגדי  54והיא: לפני ד' א־לוקיך,

לפני ה' א־לוהיך תמיד ותמיד... אותה נקודת העמדה נשארת לכל  55תמיד,
תנה גם נקודת עמדת החיים הזאת הדורות: לפני ה' א־לוהיך עם נתינת התורה, ני

לכל שנות החיים, לכל הדורות לכל המעשים של הפרט והכלל גם יחד, לפני ה' 
כי בכל יום תהיה בעיניך כחדשה, נתינתה  שיוויתי ה' לנגדי תמיד... –א־לוהיך 

                                                            
(. מומלץ להרחיב את ההבנה בעיון ברשומה כולה. מפאת 19.9.58קכו, ה' בתשרי תשי"ט )–דברים בעתם, עמ' קכה 51

 שלמה, עמ' קצה. קוצר היריעה הובאו כאן רק עיקרי הדברים. וראו גם חיי 
דוגמה להתייחסות כזו אפשר למצוא בדברי הרמב"ם בסוף ספר המדע: "וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב  52

את ה' אהבה גדולה יתרה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי 
מיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה והוא שוגה בה ת

ושותה, יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר 
 דרך משל כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה" )משנה תורה, הלכות תשובה, י, ג(.

מתו המפורסמת לספרו תפארת ישראל בפרשו את דרשת חז"ל "על מה אבדה הארץ... כך עושה גם מהר"ל בהקד 53
 אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה" )בבלי, נדרים פא ע"א(. 

 דברים ד, י.  54
 תהילים טז, ח.  55
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בלתי נפסקת אבל אנו עדיין לא קיבלנוה בשלמותה, כי תמיד כמעט אנו זזים 
ה' א־לוהיך וזה גורם. כי דרך התורה אצלנו היא עוד מאותה העמדה של לפני 

בלתי סלולה כתיקונה, בלי עקמומיות ומכשולים... והסיבה? כי במקום העמידה 
לפני ה' א־לוהיך, במקום ה"שיוויתי", מופיעה מצוות אנשים מלומדה, רגילות, 

אוטומטי(, ומשום זה אין אנו מוציאים לפועל את  -המשך אובטומטי )
חוקיה ודרכיה בשלמות בלי פגמים, כל עוד לא קבענו בהחלט את  מצוותיה,

העמידה הזאת של לפני ה' א־לוהיך... הזכרתי תחילה שבידינו לעשות תיקון 
גדול, בהחלט: אבל לא כמו שחושבים לצאת ידי חובה באספות הסברה 
מחוזיות, אלא לארגן הסברה אישית בבתי הורים. ואם למעשה זה נחוץ לגייס 

יגויסו, כי אם עושים זאת לפני הבחירות לכנסת למען הבוחר,  –סבירים מאות מ
על אחת כמה וכמה שצריכים לעשות זאת למען הבוחר בעמו ישראל באהבה... 
כדי להגיע לאותה העמדה הנשגבה של לפני ה' א־לוהיך עלינו לקבל על עצמנו 
לגשת לכל פעולה באמת המידה של האמת הגמורה. מי שמקבל על עצמו 

 56לעשות דבר באמת ובתמימות אז אין דבר שיכול למנוע את ביצועו.
 

 ( המתארים את מעמד הר סיני: י–ר' שלמה מדגיש בדבריו את הפסוקים מספר דברים )ד, ט
 

ְשַכח ֶאת הַ  ד ֶפן ת  ר ַנְפְשָך ְמאֹּ ָשֶמר ְלָך ּוְשמֹּ יֶניָך ּוֶפן ָיסּורַרק ה  ים ֲאֶשר ָראּו עֵּ ּו ְדָבר 
לְ  ְבנֵּי מ  ַדְעָתם ְלָבֶניָך ְול  י ַחֶייָך ְוהוֹּ ל ְימֵּ ־ֹלבָ ָבְבָך כֹּ ְפנֵּי ה' א  ם ֲאֶשר ָעַמְדָת ל  ֶהיָך ֶניָך. יוֹּ

ם ֶאת  עֵּ י ֶאת ָהָעם ְוַאְשמ  ַלי ַהְקֶהל ל  ר ה' אֵּ מֹּ ב ֶבא  רֵּ ְרָאה ְד ְבחֹּ ְלְמדּון ְלי  ָבָרי ֲאֶשר י 
י ם ַחי  ים ֲאֶשר הֵּ י ָכל ַהָימ  ת  דּון.ם ַעל ָהֲאָדָמה ְוֶאת ְבנֵּיאֹּ  ֶהם ְיַלמֵּ

 
ברת כרון מעמד הר סיני עלינו להמשיך ולהעביר מדור לדור. העברה זאת לא מסתכמת בהעיאת ז

את  המצוות ותוכן התורה שהתקבלה, אלא עלינו להעביר את חוויית המעמד לכל פרטיו, ובכללו
, כדברי דוד תמידזו נדרשת מכל אדם  העמידה לפני ה' ללא מסכים מבדילים. למעשה, עמידה

ית, בתהילים: "שיוויתי ה' לנגדי תמיד". נוכחות הקב"ה, אם היא נחווית בצורה עמוקה וממש
 משנה את מעשי האדם וגורמת לו להתנהל בצורה אחרת. 

אם נמשיך את התיאורים מהציטוטים הקודמים, נוכל לראות כי ככל שמעשה התיקון נובע       
יותר בנפש האדם, כך יש סיכוי גבוה יותר שהתיקון יבוא לידי מילואו. זאת מפני  ממקום עמוק

שהמנוע המחולל אותו יּונע מתשוקה גדולה ומרצון עוצמתי. ככל שהבנה זו תשריש ותעמיק, 
המוכוונות והכוחות של האדם להוציא את התורה לפועל יגדלו. אם עד עתה דיברנו על חיבור 

מעשה, כאן אנחנו מדברים על המשמעות של נוכחותו של הקב"ה כאשר האדם ועולמו הרוחני לַ 
האדם פועל לתיקון. לכאורה פשוט שאין מקום פנוי ממנו, וכבודו מלא עולם, אך האם אנחנו 
חשים אותו באופן תמידי? לפי התפיסה הקבלית־חסידית, חוויית העצמות והניתוק מהקב"ה 

                                                            
(; מובא גם בחיי שלמה, עמ' קנט. ניגוד זה שבין תודעת 15.5.64צז, ערב שבועות תשכ"ד )–דברים בעתם, עמ' צה 56

 ב, י"ט כסלו תרס"ח. מ–"שיוויתי" לבין "מצוות אנשים מלומדה" מופיע גם שם, עמ' מ
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הניסיון שלנו לתקן את החטא  57שהגיע בעקבותיו. כרוכה בחטא אדם הראשון ובגירוש מגן העדן
 כדברי ר' ישראל מרוז'ין:  58כרוך בהשבתו של הקב"ה לחיינו,

 
כשברא הקב"ה את העולם ברא אותה על מנת שיהיה כל העולם משכן ומקדש 
להקב"ה, כמו מלאכים שרפים ואופנים בעולמות העליונים ]ש[הם מרכבה 

אך לא היה העולם ראוי לזה ונלקח זה הכוח לשכינה, כך יהיה כל העולם כולו. 
 59מן העולם.

 
על כן, על פי דבריו של ר' שלמה אנחנו יכולים להבין שבכל רגע של קבלת תורה במובנה הגבוה 
האדם מחבר בין הקב"ה למציאות. הוא מביא לידי ביטוי את קיומו. תודעת ה"שיוויתי" של עמידה 

וכך מתייחס ר' שלמה לקיום המצוות מתוך תודעה  60'ין.לפני ה' היא תודעה בסיסית בחסידות רוז
 זו: 
 

תלויה איך שאנו מקיימים את המצוות, בחלקן או  61ההתקרבות בין אני ולפניך
בשלמותן, ואם יודעים וחושבים על ההבדל בין ה"אני" ו"לפניך", אז בוודאי 
שיעשו את חובתם במשך היום, כי מה היא ואהבת לרעך כמוך, אהבת השם, 

 62ה מוכיחים את זה, רק אם ממלאים את חובותיו בקודש במשך היום.במ
 

העובדה שכבוד ה' ממלא את הארץ היא נקודת המוצא של דברים אלה. כלומר, מצידו הקב"ה 
קרוב אלינו, אך עלינו מוטל להתקרב אליו. תהליך ההתקרבות מתאפשר באמצעות קיום המצוות 

תהליך זה יוצר הנכחה של הקב"ה במציאות חיינו, על ידי נתינת פתחים או מקומות  63בשלמותן.

                                                            
נותק ראו למשל פירוש הרמב"ן לתורה, בראשית, ב, טז; דברים, יא, כב. לטענתו עצם השאיפה לרצון עצמי המ 57

רושלים ל מסורת, ימהרצון הא־לוהי הוא הוא החטא. להרחבה עיינו: מ' הלברטל, על דרך האמת: הרמב"ן ויצירתה ש
; שם 65–66; ר' יוסף ג'יקטיליה, שערי אורה )מהדורת י' בן־שלמה(, א, ירושלים תשמ"א, עמ' 149–117תשס"ו, עמ' 

; עירין קדישין השלם )מהדורת פלינטנשטיין(, ירושלים תשס"ט )להלן: עירין קדישין(, א, עמ' קמ. כך 218–214עמ' 
. כלומר, ' ד, על הנחש כמייצג הרע בעולם, שאחרי החטא נכנס אל תוך האדםצריך להבין את המתואר בחיי שלמה, עמ

ר לפני החטא המציאות שבה האדם כולו טוב היא מציאות של אדם שמחובר לא־לוהי. הדברים מתבררים עוד יות
 כשקוראים את המשל המפעים שמביא ר' שלמה על תמימות הילדים. 

יני ס"בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא. ישראל שעמדו על הר ואולי כך אפשר להבין גם את מדרש חז"ל  58
 א(.קמו ע" –פסקה זוהמתן" )בבלי, שבת קמה ע"ב 

 (, א, עמ' קמ. 57עירין קדישין )לעיל הערה  59
קט ת–קחעמ' שצב )ד"ה אם לא שויתי ודוממתי(, ת ; שם,(, ב, עמ' שסה57ראו למשל עירין קדישין )לעיל הערה  60

וז'ין מידים כהלכתם, ובמיוחד בהערה פד שם, המסבירה את התורה על ידי השוואה מדברי אדמו"רי ר)ד"ה ושני ת
תרעג )ד"ה עוד שמעתי בשמו(; הרב י' ברנדס, במלכות הקדושה: ביקור בהיכלו של –עמ' תרעב ; שם,נוספים(

 .87, 37דושה(, עמ' דמו"ר ציוני בתל אביב, אלון שבות תשס"ו )להלן: במלכות הקא –האדמו"ר מהוסיאטין 
 פירוש על התפילה הנאמרת בקימה בבוקר: "מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה 61

 אמונתך".
 חיי שלמה, עמ' יט, ג' בחשוון תשכ"ח. להרחבה ראו שם, עמ' רכו, רפו.  62
שהו ברמה הפנימית ובעקבות תורה משנה מה –בתיאור הקודם על קבלת רשמי הקודש מהתורה, התהליך הפוך  63

תחושה כך המעשים הופכים ביטוי טבעי לשינוי זה, חלק מהרצון והטבע של האדם. כאן המחולל את המעשים נובע מ
ק של או מידיעה של נוכחות א־לוהית הנמצא מחוץ לאדם ואליה צריך להתייחס בצורה המתאימה. היא לא מבע עמו

 ליכים הללו לסתור זה את זה אלא להשלים. הנשמה הא־לוהית של האדם. אין בשני התה
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הפסקה הבאה מבטאת ביתר דיוק את כינון  64פיזיים בהם מתבטאת האהבה שלנו לה' ואל רעינו.
 מלכות השמיים על הארץ: 

 
שוכחים, וזה נורא, שעל כל אחד ואחד מאיתנו מוטל לקבל עליו עול מלכות 

המושג הנשגב הזה של עול מלכות שמיים יסודו בארץ, בעולם שמיים, אבל 
אשר בו אנו חיים, בעולם שהוא חומרי, גופני, באופן שקבלת מלכות שמיים 
קשורה בפעולות גשמיות, שהן מהוות הגוף שהוא כלי בידי המקבלים עליו עול 
מלכות שמיים ולא שיהיה עול מלכות שמיים מסווה בידי הפועלים באינטרסים 

וכיים. כל דבר ודבר שאנו פועלים צריך להיות מיוסד על עול מלכות שמיים אנ
ואז אי אפשר שהדבר הזה יעקם את דרכו ויגיע למקום שהוא מנוגד לגמרי למה 

 65כלומר לקבלת עול מלכות שמיים(. -שצריך להיות יסודו )
 

את הכוונה בקריקבלת עול מלכות שמיים אינה עניין שמימי, או רוחני מופשט. אסור לנתק את 
שמע שחרית וערבית מהמעשים בארץ המכוננים בפועל את אותה מלכות. אם ננתק ביניהם יש 
אפשרות שנשתעבד לגוף במקום לעשותו כלי שרת לעבודת ה'. לפיכך, השאלה האם נגיע 
 במעשינו למקום המתוקן, הטוב והרצוי לפני ה' תלויה בחיבור של קבלת עול מלכות שמיים

 . היכולת לשאול באופן תדיר 'מה ה' שואל מעמך', יחד עם העוצמות הדרושותלעולם המעשה
לביצוע אותו המעשה, היא המאפשרת את ההליכה בדרך הטובה שתביא אותנו ליסוד מלכות 

ים. השמיים. עזיבת דרך התורה היא לא רק נטישת איכות רוחנית, אלא היא התנגדות לעצם החי
 כך אומר ר' שלמה במקום אחר:

 
־אפשר לצאת מרשותה. בכל מקום שנמצאים, נמצאים ברשותה, והחיים שם אי

אינם יכולים להיות אלא חיי תורה. ואם חיים שם בניגוד לה, בכל זאת נמצאים 
ברשותה, והניגוד לה הוא הניגוד לחיים עצמם. אין אנו דומים לאלה שמורדים 

זאת שלא במלכות והם באותו זמן מחוץ למדינתה, כי אין בכלל אפשרות כ
להיות ברשותה בעולמנו שבו אנו חיים. כי כל עולמנו רשותה. תורתנו וחיינו 
בלתי נפרדים, ואנו חוזרים ואומרים בכל יום ויום בתפילתנו "כי הם חיינו ואורך 

ובלעדיה מכבר לא היה עם ישראל מתקיים. וגם במדינתנו ישראל,  66ימינו",
ל יהדותנו, על נשמתנו ורוחנו, היא המבצר החזק ביותר השומר על קיומנו, ע

  67רוח ישראל סבא.
 

יש שיח הרואה את התרבות על שלל צורותיה )אומנות, תקשורת, שפה ושיח, קודים חברתיים, 
קורפוס אתי, פולחן דתי ועוד( כמחוללת האישיות האנושית. לפי שיח כזה, כל מה שמרכיב את 

וצורות מן החוץ. אני חושב שפסקה זו  לט של תכניםאישיותו ועולמו הרוחני של האדם הוא קֶ 
ר' שלמה אומר כי התורה היא התשתית היסודית של הבניין האנושי מנוגדת לדרך הסתכלות זו. 

                                                            
 כמו שהזכרנו קודם, גם קיום מצווה זו יוצרת מציאות קדושה, והיא הבסיס לאהבת הקב"ה.  64
ל השלמות (. וראו גם חיי שלמה, עמ' קצד ואילך, המדבר ע12.9.69דברים בעתם, עמ' קסא, ערב ראש השנה תש"ל ) 65

 הרוחנית שלה יש קיום ממשי במציאות. 
 מתוך ברכות קריאת שמע של ערבית.  66
 (.28.5.71שם, עמ' קיב, ערב שבועות תשל"א ) 67
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התנגדות לתורה היא התנגדות לעצם החיים, התנגדות לדמותו לכן  שנברא בצלם א־לוהים.
לא האמירה כי אלה  העמוקה של האדם. אין מדובר בסט של אידיאלים וערכים נעלים, ואפילו

הערכים הנעלים ביותר. מכאן שתפקיד לימוד התורה הוא ניסיון לגלות כיצד להוציא אל הפועל 
 את הצדדים האנושיים הכי עמוקים בצורה א־לוהית ונעלה. 

ר החילוני ציג פעמים רבות את הציבוההוא ר' שלמה אובדן דרך. ראה במציאות שהייתה לפניו       
 באופןחשש  גםהוא , עקב כך חשומלבד הצער ששעזב את המסגרות המעשיות של קיום המצוות, 

 איבוד דרך התורה עד הגעה לכליה:מממשי 
 

ואין גם שום תועלת אם נותנים בבתי הספר החילוניים גם שיעורים לתנ"ך, 
והחיים המעשיים הם בניגוד גמור  משנה־גמרא, שכן אם זה ניתן באופן תיאורטי

אין בזה כל ערך להבטחת קיומו של העם ואין  –למה שכתוב שם ולמה שנדרש
זה מהווה מעצור מפני הטמיעה בין הגויים, בנישואי תערובת וגם בלעדיהם. 
אין דרך אחרת להצלת העם כולו מטמיעה גמורה אלא הדרך היחידה של חינוך 

 68הנוער כולו לתורה ולמצוות.
 

וזוהי חובתנו ביום חג זה, ביום מתן תורתנו, להעביר בזיכרוננו את התוצאות 
האיומות של עזיבת דרכי תורתנו בכל הדורות: מיליונים רבים עזבו דרכיה ונטו 

השמדה שעלתה לנו לדרכים זרות לנו והתוצאה הייתה איומה: השמדה רוחנית, 
שם  -) הנאצים שר"י הרבה יותר מששת המיליונים שהושמדו על ידי הצוררים

 69רשעים ירקב(.
 

הנחלת התורה לכל שכבות הציבור היהודי היא הגורם היחידי שיציל אותנו מכליית הטמיעה בין 
הגויים. הדברים כל כך חמורים בעיניו עד שהשווה את אותה כליה לשואת יהודי אירופה )!(; 

את תודעת השואה  השוואה חריפה כל כך, שנכתבה שש שנים לאחר משפט אייכמן שהעלה
 שנה אחרי תום המלחמה. 20־ורק מעט יותר מ 70לציבור בארץ ובעולם

 ר' שלמה אף נתן עצה מעשית כיצד לנהוג כדי לשנות את פני הדברים:       
 

על כל אלפי הרבנים ומגידי השיעורים כאן בארץ וגם בארצות הגולה, להוסיף 
על הלימודים שיחה של עשר דקות על המעשה היומי, ואין אני מתכוון כלל 
לשיחה מוסרית אבסטרקטית, ברעיונות נשגבים ובאמרות מבריקות, אלא פשוט 

מצוות  כדבר איש אל רעהו, שיחה יומית על הנושאים כמו: הקיימנו היום

                                                            
דעה יהודית פסקה זו גם היא ביטוי להתנגדותו העקרונית לתוכנית תו (.24.5.66שם, עמ' קד, ערב שבועות תשכ"ו ) 68

 . 42של שר החינוך דאז זלמן ארן. עוד על כך, ראו הערה 
ינה ( מופיעה רשומה אחרת שא13.6.67שם, עמ' קח. מיוחס לרשומה מערב שבועות תשכ"ז, אם כי בתאריך זה ) 69

(; עמ' 24.5.1966קה, ערב שבועות תשכ"ו )–מובאת בספר. לא ידוע מאין לקח העורך את זו. וראו גם: שם עמ' קד
(; עמ' קל, ערב ראש השנה תשכ"ב 19.9.58כח, ה' בתשרי תשי"ט )ק–(; עמ' קכו31.8.56קיט, כ"ד באלול תשט"ז )

קעא, קעג )בספר רשומה זו מתוארכת לחודש אב תשי"ח, אך היא לא הופיעה בעיתון הצפה –(; עמ' קסט2.10.59)
"ד כאלא בחוברת הסברה של הרבנות בשם "לאזרח בישראל", ולא הצלחתי להשיג עותק של חוברת זו(; עמ' קעו, 

 (.22.5.69(; עמ' קפו, ערב שבועות תשכ"ט )7.6.62פג, ערב שבועות תשכ"ב )(; עמ' ק20.9.57באלול תשי"ז )
ם בירושלים, שינה את התודעה הציבורית ביחס לשואה בארץ ובעול 1961משפט אייכמן, שהתרחש במהלך שנת  70

 כולו. לראשונה שמעו מיליוני אנשים במדיה הציבורית עדויות חיות מניצולי התופת הנוראה. 
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"ואהבת לרעך כמוך?"... מה עשינו לעצמנו להיות נאמנים במשא ומתן ולהיות 
טהורים ביותר במידות? וביותר להעמיד יום יום את השאלה הגדולה של 
השיחה היומיומית: מה עשינו היום לטובת החינוך של הדור ההולך ובא ברוח 

 71ישראל סבא?
 

נו אעים לעמדה הרוחנית והמעשית הרצויה? כיצד שוב חוזר ר' שלמה למעשים. כיצד אנחנו מגי
לומדים עליה, מתעסקים בה, מעלים אותה למודעות ומנסים לשמור עליה במסגרת העולם 

 ההלכתי והמעשי־הציבורי?
נו לסיכום פרק זה נציג את עיקרי התנועות הנפשיות שעליהן עמדנו במהלך הפרק. פתח      

ר'  רש מימוש של הרצון הא־לוהי במציאות; שאיפתו שליש קול פנימי עמוק הדו בעמדת הבסיס:
שלמה היא שזה יהיה הקול שיניע אותנו. זה הבסיס לשלבים הבאים. למרות שנציג את שאר 

הליכים התהליכים בצורת שלבים נפרדים, אין לראותם כמנותקים זה מזה או כבאים זה אחר זה. הת
 ים. אציג אותם כרצף המורכב משלבים נפרדמתרחשים במקביל ומשפיעים זה על זה. לשם הנוחות 

יב . תהליך זה מתקיים בכמה מישורים, ובו האדם מצהתשובההתהליך הראשון הוא תהליך       
ין את עצמו אל מול ייעודו בחשבון נפש אישי או לאומי. אחר כך באה ההתמודדות עם הפער ב

בה  את האדם להפנמה של הדרך המצוי לרצוי, שאל לה לדכא את האדם. על חוויית הפער להוביל
 עליו ללכת וליישמה. 

ריך . התורה מתקבלת מחיפוש האדם א־לוהות. את התורה צקבלת התורהתהליך שני מתמקד ב      
ינוי ללמוד כך שתחדור בתמימות ובפשטות, לאפשר לה לשקוע כדי שתוכל לחולל שינוי פנימי, ש

אדם הוד אינו משפיע, ואין שום שינוי בחיי שיקרין בהכרח על המעשה בחיי היומיום. אם הלימ
ראות לבעקבותיו, יש בכך כדי לערער על הלימוד והפנמתו. אם נתעכב רק על שלבים אלה, מדהים 

אך  את הקשר הישיר שבין הקריאה הא־לוהית לבין התוויית דרך מעשית. זה אומנם נשמע פשוט,
ם "להימלט בית המלך", להישאר אני חושב שר' שלמה מתייחס לאפשרות שנפוצה אז וגם היו

. בעולמות רוחניים או לימודיים, בבחינת "עולם שכולו טוב" מבלי להגיע למציאות ולמעשה
ההימצאות במרחב העשייה יחד עם ההיאחזות בעולם דתי־רוחני משמעותי הוא קשה ומצריך 

 ויתורים. לפעמים אנחנו נדרשים "ללכלך את ידינו בדם" כדי לטהר את המציאות.
. זו עמדה בסיסית המנכיחה ודעת "שיוויתי"ת –קבלת התורה דורשת תודעת עמידה נוכח ה'       

את הקדוש ברוך הוא במציאות. הפנמתה תביא למציאות של "מלוא כל הארץ כבודו" בהבאת 
ת ולמעשה, כשעמדת הבסיס היא להפריד את המציאות מהא־לוהות לוהית למציאו-איכות א

יום אי ומנותק. השלב האחרון של תהליך זה הוא הפנמת התורה שמביא לקולראות באדם גוף עצמ
 המצוות בפועל, בדיוק כמו שצו המלך ייעשה אם תהיה השגחה צמודה של המלך עצמו. 

די . אין מדובר רק בזכות עמוקה המביאה ליבחיי העם המעשהבהמשך נבחן המקום שתופס       
ות באומה. מדובר בסוגיה קיומית, אין אני מתכוון להגביטוי את הטוב והא־לוהי שבאדם או 

אנו  –האקזיסטנציאלית, אלא במובן הממשי כפשוטו. אם לא נלך בדרכי התורה ונקיים מצוותיה 
ם נתבולל בתהליך איטי, עד שנוביל בידינו לכיליון "בשואה שקטה" הגרועה מזו של המרצחי

 הנאצים!
גישר ר' שלמה על פערים רבים: הוא הוציא את דברי  בעצם פרסום רשומות אלו בעיתונות      

התורה החסידיים הפנימיים "לשוק", לכלי תקשורת המוני. נוסף על כך, הוא גישר על פערים 
פה' היה עיתון מגזרי, כתיבתו של ר' שלמה פנתה לכלל האוכלוסייה, וכבר  מגזריים; למרות ש'הצֹּ

                                                            
 (. 17.2.57צז, ט"ז באדר תשי"ז )שם, עמ' ק 71
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ילוני והחרדי לשכבותיו השונות. גשר נוסף בדברים שראינו אפשר לשמוע פנייה אל העולם הח
נבנה בין העולם החסידי־רוחני לעולם המעשה, זה הגשר שבו התמקדנו בפרק זה. בהמשך נתמקד 

המעשה הוא  גם בעולם המעשי הממשי שאליו הוא מתייחס וכלפיו הוא קורא ופועל לשינויו. 
ן לייצר את ההפרדה בין עולם חלק בל יינתק מהעולם הדתי והרוחני של ר' שלמה. הוא לא מוכ

הרוח והמעשה, לא בחייו הוא ולא בקרב שאר האוכלוסייה. ההפרדה יכולה להוביל את האדם 
למרחב העשייה בלבד, ובכך להביא לחילון, או במקרים יותר מעודנים לקיום שטחי של מצוות 

מור, הוא אנשים מלומדה. ההפרדה יכולה להוביל גם לחוסר קבלת התורה בצורה שלמה, שכא
 למעשה חוסר הבאת התורה לידי מימוש תוך הסתגרות במרחב עיוני ורוחני.

 

 אדמו"ר בציון  .ג
 

תש"ח בימי ההפוגה במלחמת ישראל נגד  היום יום אסרו חג של שבועות דשנת
ותינו אויביו. הבוחר בציון יזכור את כל מיליוני הקורבנות הקדושים ויאמר לצר

 די וההפוגה הזאת תעבור לשלום נצחי לטובת עמו ארצו ותורתו. 
הרב הצדיק והקדוש( מגור  -היום ]ה[יום הראשון אחרי פטירתו של הה"צ והק' )

אלתר, האדמו"ר השלישי מגור, נפטר בחג שבועות  ר' אברהם מרדכי -זצ"ל )
תש"ח(, אני מתפלל שהדור הראשון במדינת ישראל יחונך ברוח ואופן כזה 
שתימשך האפשרות כבדורות הקודמים שיקומו בתוכנו יהודים כמו הנפטר 

גם אם( נחנך את בנינו  -הגדול הזה... אין כמובן ההבטחה שיקומו אם גם )
סבא, אבל עלינו לייצר את האפשרות לחינוך כזה, עלינו  ובנותינו ברוח ישראל

כל הקורבנות שעמנו הביא עד עכשיו להתמסר בכל המרץ והעוז והמסירות. 
אבל אם הקשר  כדאיים היו רק אם הדורות הבאים יהיו המשך ברוח להקודמים,

שם רשעים ירקב( וחבריו היו הרוצחים של  -ינותק ח"ו, אז לא היטלר שר"י )
ואחיותינו, אלא אנחנו, אנחנו מנתקים הקשר, קורעי שרשרת הזהב! אחינו 

עכשיו הגיעה שעת העבודה הקדושה למען עמינו ארצנו ותורתנו, הבה נתמסרה 
 72לה.

 
דברים מרגשים אלה שנכתבו במהלך מלחמת השחרור מדגישים את השותפות הגדולה שחש ר' 

דגיש את ההתמסרות. את ההתמסרות שלמה ביחס למדינת ישראל שקמה זה עתה. בדבריו הוא מ
של אבותינו, שמסרו את נפשם על קידוש ה'; את ההתמסרות לתורה; את ההתמסרות לבניין העם 
והארץ. ר' שלמה'ניו מציג את האדמו"ר מגור כמודל לגדלות בתורה, כביטוי להמשכיות המסורת 

ו. עתה, עבודתנו היא של רוח ישראל סבא, שמקורה במעמד הר סיני וקיומה נמשך עד ימינו אנ

                                                            
לתת  שם, עמ' קו. כתב יד שלא התפרסם מתאריך ז' בסיוון תש"ח, במהלכה של מלחמת העצמאות. מחד גיסא, יש 72

חריפה ואת הדעת לכך שהדברים הללו לא התפרסמו בעיתונות, ולכן ייתכן שיש בהם פחות עידונים, והדעה גולמית 
זכור שאין לזאת, אין לנו עוד עדי נוסח שיכולים לאמת או לדייק את הדברים. יש  (. עם18יותר )כדברי שיף בהערה 

כתב יד לבידינו העתק של כתב ידו של ר' שלמה'ניו, אלא פרסום כתב היד בספר דברים בעתם. יש בידי דוגמה אחת 
"ד[, ב ]אייר תשיהמופיע בספר )עמ' קצא(, שהתפרסם בידי ר' שלמה במקום אחר )'חשבון הנפש', אור המזרח, א,

מה שהתפרסם בעיתונות  –; פרסום זה נדפס מחדש גם בנספח למאמר זה(, ודווקא שם ההבדלים הפוכים 54–52עמ' 
א חריף יותר מכתב היד שמופיע בספר. נוסף על כך, העתקת חלק מהרשומות לא נעשתה במדויק. במכוון או של

זה נעשה בשוגג, אולי מתוך כוונה להפוך את הכתוב לבהיר  וליא –במכוון, נוצרו שינויים בשל השמטות משמעותיות 
 יותר, ואולי מתוך הסתייגות מתוכן דבריו של ר' שלמה. 
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להמשיך את שרשרת הדרות מבלי לקרוע אותה, אך מבלי להתכחש לאתגרי השעה ולמשימות 
בפרק זה, נבחן את מחשבתו ופועלו של ר' שלמה  73הלאומיות רחבות ההיקף שעומדות לפתחינו.

 בתחומי המדינה הארץ והעם. 
להצביע על השקפה חרדית יחס החברה החרדית למדינת ישראל מורכב ואין אפשרות       

ניתן להצביע על טווח דעות שבקצהו האחד התנגדות מוחלטת וסירוב להשתתף  74כוללת.
במוסדות המדינה או לקבל סיוע מכל מוסד ציוני או ישראלי, ובקצהו השני יש זרמים הרואים את 

ה עם המדינה כמתת א־לוהים ורואים בה חשיבות רבה. ר' שלמה ממוקם על קצה הסקאלה המזדה
הראינו ועוד נראה שר' שלמה  76ואף היה פעיל ציוני מראשית ועד אחרית. 75המדינה ומוסדותיה,

חלק לעיתים על הדרך שבה הלכה הציונות ועל אורחות החיים שרצתה להנחיל, אך דבר זה לא 

                                                            
(, 'ישוב 27.6.1918וראו גם את הפרסום של חברת יא"י שר' שלמה'ניו היה מראשיה, הצפירה, י"ז בתמוז תרע"ח ) 73

וחה כברור הדבר שסוד קיומו של עם ישראל הוא רק  . וראו במיוחד את הסעיף השני: "לנו16ארץ ישראל', עמ' 
טלת עלינו הנצחי של תורתו הקדושה, ורק היא שמרה, שומרת ותשמור עליו מכיליון בין בא"י ובין בגולה. החובה מו
ת היהדות להשתדל בכל כוחנו לשתול בארץ ישראל את מסורת אבותינו קדושי עמנו וקנייניו הרוחניים ולהשליט שם א

כל מוסד  המיוסדה על קיום מעשי המצוות וטיפוח המידות הישרות שנצטווינו בהן בנינו ובנותינו מעולם. הטהורה,
ות הצבור שיוסד על ידנו בא"י ינהל ברוח התורה וברוח היהדות בין בני עמנו. וחוץ מזה נשתדל ונלחם שבכל מוסד

 ישלוט רוח היהדות הנאמנה".
ות מנחם פרידמן, המגדיר את השקפת החברה החרדית כך: "לכל הקבוצ כמו שניסה לטעון חוקר החברה החרדית 74

ים"(, והחוגים המגדירים את עצמם כחרדים, משותפת ראיית הציונות כאידיאולוגיה לאומית־חילונית )"ככל הגוי
 להלן:)הנוגדת את מהותה של היהדות". עיינו בספרו, החברה החרדית: מקורות, מגמות תהליכים, ירושלים תשנ"א 

לא  . או למשל: "כניסתה של אגודת־ישראל לחיים הפוליטיים של מדינת ישראל8פרידמן, החברה החרדית(, עמ' 
.א. ר' 3.גלהרחבה נוספת ראו את דיוננו בפרק (. 20ערערה את מחוייבותה לאידיאולוגיה האנטי־ציונית" )שם, עמ' 

 שלמה והחברה החרדית. 
מתון הואילך. הוא טובע כלפי הזרם  184(, עמ' 23חרדית )לעיל הערה עיינו בהרחבה: בראון, מדריך לחברה ה 75

 בחברה החרדית כיום את המושג "ציונות ללא ציונות", ומתאר זרם זה כמי ש"אימץ קו של מעין שותפות עם
ולהודות  המדינה... ביסוד קו זה עומדת התפיסה שכינון המדינה הוא אירוע חיובי, מתת ההשגחה שיש לקבלו בשמחה

עם עליו, אך אין בו כדי לשנות מאומה באתוס החרדי המסורתי. המשמעות המעשית הייתה הזדהות עם המדינה ו
יונות גורל יושביה ודאגה לשלומה ולעתידה, אך בלי לאמץ את התפיסות הרעיוניות והמאפיינים החברתיים של הצ

וא אף ה 250ואילך. בראש עמ'  242עמ'  ; וכן שם,55(. ראו גם שם את תת־הפרק שמתחיל בעמוד 209הדתית" )עמ' 
בריו ואומר מתייחס באגביות לחסידות רוז'ין ותמיכתה בציונות באופן מופגן או נסתר לפני השואה. הוא מסייג את ד

ר החרדי שאף חלק מסקטור זה אחז בעקרונות שהיו נחלת הציבור הדתי־לאומי. גם אם היו מקבילים לר' שלמה בציבו
ופעות פק אם הם הגיעו לאותה דרך אידיאולוגית הכוללת בתוכה גם ביקורתיות נוקבת כלפי תהם היו מועטים, וס

ונות ים חדשים הבוחנים קבוצות קטנות בתוך החברה החרדית מצליחים לדייק את העמדות השמחקרבחברה החרדית. 
ו: השוו לדברי י' שלמון, אם תעירו ואם תעורר (.26גלטר )לעיל הערה  אצלראו למשל ו ,הזרמים בה־של תתי

נית( התיישרו פחות או לתנועה הציו -: "קווי ההתנגדות )196אורתודוכסיה במצרי הלאומיות, ירושלים תשס"ו, עמ' 
ן מ, כשם ששום מנהיג שכן לאחר מכן שום מנהיג חסידי חשוב לא התייצב לצד הציונותבערך,  1900יותר משנת 

למוג, י' אך בה". וכן ראו הנ"ל, 'ציונות ואנטי־ציונות ביהדות המסורתית במזרח אירופה', ש' לא תמ 'מתנגדים'ה
. במפתיע 53–50, 46–45ואילך, ובפרט בעמ'  44ריינהרץ וא' שפירא )עורכים(, ציונות ודת, ירושלים תשנ"ד, עמ' 

ת המבט הצד השני של הקשת, מנקודאפשר לשמוע תיאורים של הפרדה בין העולם החסידי ובין העולם הציוני גם מן 
ן החרדית, לדוגמה ראו: א' בקנרוט, הנאדר בקדושים: תולדות חייו ופועליו של רבי דוד משה האדמו"ר הזק

ד ח: "כאן המקום לציין ולאמר בפסקנות 365מטשורטקוב בן רבינו ישראל מרוז'ין, ביתר עילית תשס"ח, עמ' 
עליית מו"רי בית טשורטקוב וחסידיהם היו אוהבי ארץ־ישראל ופעלו למשמעית שאינה משתמעת לשתי פנים, אף שאד

לט למנהיגי ולכן ענו בלאו מוח ,אך בשום פנים לא דגלו בחברה הציונית החילונית שלחמה בה' ובתורתויהודים לארץ, 
ונת כואף סיבה לאומית לא הייתה בשניסו לחדור לחצר ולקבל הסכמת רבותינו הקדושים... הציונים ולמתווכיה 

 רבותינו אלא קדושתה העליונה של ארץ ישראל כפי שהובטח לאבותינו".
 ראו בפרק המבוא.  76
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ביטל כהוא זה את השותפות במדינה ובמוסדותיה. יש בכך להעיד על האכפתיות של ר' שלמה 
 77ה והמדינה.כלפי החבר

 
 אומה ולאום. 1ג.

 
דודי, ר' שלמה, העמיק הגות בחיי היהודים בגולה והגיע לידי הכרה שאין 
סיכויים רבים לקיום גופני ורוחני תקין של היהודים בגלות אירופה, ופורענות 
, קשה קרבה ובאה. בהיותו ספוג אידיאליזם טהור, ויתר על כתר האדמו"רות

כדי להקדיש כל חייו, ללא שיור, לרעיון של עזיבת הגלות ועלייה לארץ ישראל. 
היה עובר ממקום למקום, מכינוס לכינוס, ומטיף לעלייה וליישוב ארץ ישראל. 
לפני שישים שנה ומעלה, דרכו לא הייתה מובנת כל צורכה, כשם שלא הבינו 

ין. אבל הם היו את דרכם של הרבי מדרוהוביטש ושל הרבי מבוהוש־הוסיט
חדורי אמונה, שעתידו של עם ישראל קשור בארץ ישראל, וחובה לסייע בקיום 
ההבטחה 'ושבו בנים לגבולם'. זו הייתה האמונה של הרבי הזקן מסדיגורה 

 78וצאצאיו הלכו בעקבותיו.
 

ס בפרק המבוא תואר פועלו של ר' שלמה במרחב הלאומי, וציטוט זה מדגיש את החשיבות שייח
א הלאום ואת מעשיו בפועל בתחום זה. להלן נעמיק ביחסו למדינה משתי נקודות מבט לנוש

ינון עקרוניות: הראשונה היא בייעודו של עם ישראל ובבניין האומה במדינתו; השנייה היא הכ
 הפיזי של המדינה, על החשיבות שלה ועל הערכים שעליהם היא צריכה להיבנות. 

 
 העם הנבחר והמדינה.א. 1ג.

כאמור, ר' שלמה ראה את עצמו כחלק מהמפעל הציוני ופעל בתוכו. בדבריו נראה כי הוא לא 
חושש מביקורת וחוסר הסכמה על הדרך, אך הוא מותח אותה כשותף, כמבקר פנימי ולא כאויב 
עוין מבחוץ. בפרק זה נבחן את מבנה היחסים הראויים בין המדינה הצעירה ובין המטרה הכוללת 

 והיכן הפרט משתלב במארג הזה אליבא דר' שלמה.  של עם ישראל,
 

עם התורה, שכל עסקינו, עבודתנו, מלאכתנו  –עם כזה עלינו להיות במדינתנו 
יהיו ברוח התורה והמוסר. עלינו להיות כאן במדינתנו לדוגמא ומופת לכל 
העמים... "זכור את יום השבת לקדשו". צו זה בעשרת הדיברות יש בו בכדי 

כל עם ישראל לאותה התרוממות הרוח והנפש, שַעמנו באמת להרים את 
מתרומם לדרגת העם הנבחר בין העמים, וחס ושלום לא בכדי להתרומם 
ולשלוט על אחרים, אלא בכדי לרומם את כל האנושות לאותו הגובה המוסרי 

                                                            
יה", , המאפיין אכפתיות זו כרצון "לצמצם את מידת הניכור שלהם ושל כמותם כלפ251וראו בראון, שם, עמ'  77

חרדים וימת, היא הופכת את הכלומר, רצון להיות שותפים בפרהסיה הישראלית. אם כי באמירה זו יש פטרונות מס
בה לנמצאים בעמדת נחיתות ומלאים רצון להשתלב בחברה הכללית. נקודת המוצא של ר' שלמה שונה, וראו בהרח

הקשר אחינו בית ישראל( בהמשך. יש לתת את הדעת על הדמיון ו. 3ג.את הפרקים על החברה החרדית והחילונית )
אך עיון  ושושלת רוז'ין בכלל עם פועלי אגודת ישראל )פא"י/פאג"י(, )העקרוני והממשי( שבין ר' שלמה מסדיגורה

 בכך חורג מגבולות מאמר זה. 
(, עמ' 5ה מתוך דברים שאמר אחיינו, רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורה. מופיעים בספר מרוז'ין לציון )לעיל הער 78
79–80. 
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שבכוחו של האדם להתרומם... במדינת ישראל, ברוח תורתנו ונביאינו אין שום 
ת לבד, כי אין לאומיותנו כלאומיות של העמים האחרים. תפקיד ערך ללאומיו

טהרת החיים וקדושתם. עלינו להיות במדינתנו, מדינת ישראל, לעם  –קדוש לנו 
התורה, עם החי ברוח תורתו, שיהיה לדוגמה ומופת לכל עמי תבל. כי לכך 

 79להיות דוגמה ומופת לכל העמים. –נבחרנו 
 

ותית במובן הכי טהור והכי נעלה הוטל עלינו התפקיד הזה של התקדמות תרב
בהר סיני ולהיות לאור הגויים... אפשרות כזאת למלא תפקידנו ניתנה לנו 
בהיותנו עם חופשי ומשוחרר מכבלי הגלות בארצנו ובמדינתנו. וכשם שאין 
ראש ממשלה באיזו מדינה שהיא ולא כל פקיד בממשלה ובאיזה מקום שהוא 

זו להתעסק בעניינים אחרים, שאומנם שייכים  יכולים בהימצאם בשירות
למשרתם, ואם יעשו זאת מעצמם הם מועלים בשליחותם, גם כן עמנו, אם לא 

 80ימלא את התפקיד אשר הוטל עליו, יהיה מועל שליחותו.
 

עם ישראל הוא העם הנבחר,  –ר' שלמה יוצא מתוך נקודת ההנחה כי יש שוני בין ישראל לעמים 
ומם למעלות רוחניות גבוהות. הוא מסביר את אותו השוני לא כיתרון מעמדי ויש ביכולתו להתר

היוצר פריבילגיות או מצדיק את ניצול החלש, אלא כיתרון המעיד על תפקיד. על עם ישראל מוטל 
לרומם את האנושות כולה לפסגת הגובה המוסרי והרוחני שאליו האדם יכול להגיע. בשל כך אין 

כמגשימה את שאיפותיה אם היא מקיימת חיי מדינה לאומיים לתפוס את מדינת ישראל 
המאפשרים קיום בארץ גרידא. עלינו מוטל להיות עם התורה, לקיים חברת מופת שתהיה אוונגרד 

אם לא נפעל ונקדם את המטרה הזו אנחנו מועלים בתפקיד שלשמו  81רוחני ומוסרי לעולם כולו.
אי־קיום שליחות זו יביא לכיליון וטמיעה מוחלטת נבחרנו. בפרק הקודם ראינו כי ההשלכות של 

 בעמים. 
 

מדינתנו היא עכשיו שורשה של אומתנו בגופה ובנפשה. כאן מקום גידולו של 
 עמנו ומקום חיונ]י[ותו. כאן אפשר לחיות חיי תורה ומצוות בעצמאות גמורה. 

כך נשמת העם צריכה  –הגוף  –כשם שנשמת האדם צריכה לדירה בעולם הזה 
ירידה בעולם, והיא ארצנו, מדינת ישראל. בחינוכו של הדור הצעיר תלוי ל

 82קיומנו, קיום עם ישראל שנבחר להיות לעם סגולה.
 

ת, ר' שלמה מציג את המדינה והארץ כגוף וכמשכן לנשמה. במציאות שבה יש לנו מדינה עצמאי
יא ההבסיס הגופני,  אנחנו יכולים ללכת בדרך התורה ללא הפרעה מגורמים חיצוניים. בהיותה

המאפשרת לנו קיום במציאות, חיבור לשורש ויציבות. על המשמעויות המשתנות של הקיום 
 בארצנו ובמדינתנו אומר ר' שלמה כך:

 

                                                            
 (.31.5.68יא, ערב שבועות תשכ"ח )ק–דברים בעתם, עמ' קי 79
 ם, עמ' קעג. רשומה זו מתוארכת בספר לחודש אב תשי"ח, אך היא לא הופיעה בעיתון הצפה אלא בחוברתש 80

 הסברה של הרבנות הראשית בשם "לאזרח בישראל". לא הצלחתי להשיג עותק של חוברת זו. 
 ת. נתיבוראו את מאמרו של תלמיד הישיבה חובב אלסטר, 'על האחריות', באתר ישיבת ההסדר "אהבת ישראל" ב 81
 . הרשומה אינה מופיעה בספר בדברים בעתם.3(, עמ' 22.9.68הצפה, ערב ראש השנה תשכ"ט ) 82
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בעצמאותנו במדינתנו נתרבו גם חובותינו בינינו ובין המקום, כי חובותינו בינינו 
ם, כי הארץ הזאת היא למדינתנו הם גם באותה העת חובותינו בינינו ובין המקו

אשר ניתנה לנו מאת הבוחר בנו, ובה יש לנו כל האפשרויות לחיות לפי תורתו 
 83אשר נתן לנו...

 
כוח או יתרון מייצרים אחריות כלפי המציאות. גם  –בדברים אלה ממשיך ר' שלמה את המשוואה 

ם הגבוהה של קודם ר' שלמה תיאר את המבנה הזה כלפי המעלה הרוחנית של עם ישראל. מעלת
בני ישראל דורשת מהם להעלות את המציאות. תפיסה זו נטועה בהסתכלות רחבה יותר מאשר 
העמדה האנוכית. בתור בעל כוח אני לא רוצה להשתמש בו כדי להגדיל אותי אלא כדי להגדיל 
את המציאות, והצורה הכי טובה לעשות זאת היא באמצעות הגדלת החלש. פעולת "ירידת הצדיק" 

 84תה הגבוהה מבטאת ניסיון זה.ברמ
 

כל אחד ואחד צריך לבדוק עצמו ולמצוא למה הוא מוכשר ומה הוא יכול 
לעשות בשביל השני, שהוא צריך לאותו דבר אשר בידו לעזור לו להשיג אותו 
דבר, ומה הוא גם יכול לעשות בכדי לעלות בסולם המדרגות למדרגה הקרובה 

עליה הוא יכול לראות שטח יותר רחב לזו שהוא עומד עליה עכשיו, ואשר מ
 85וממילא גם לפעול יותר, כי במבט יותר רחב באפשרות לפעול יותר.

 
פסקה זו מדגימה את נקודת ההסתכלות הייחודית של ר' שלמה'ניו. על האדם לראות את הכוחות 
שלו כאמצעים לקידום המציאות, לא רק ככלים להנאת עצמו. אבוי אם העלייה וההעצמה של 

איני מטפס מתוך  86דם משמשות אותו רק לטובת עצמו; עליהן להיות לטובת קידום המציאות.הא

                                                            
 דברים בעתם, עמ' רי. מתוארך לערב ראש השנה תשכ"ח. לא מופיע בעיתון מתאריך זה.  83
קב )ר' יע"יש ירידה במתכוון, כדי להציל נשמות נמוכות מלטבוע בטיט, או להשיב ניצוצי קדושה למקומם"  84

יעקב[  פרידמן, אהלי יעקב: הן המה אמרי קודש על סדר הפרשיות ומועדים וזמנים, תל אביב תשס"ו ]להלן: אהלי
בנשמה, עמ' קל(. העמקה של עניין זה נמצאת בחיי שלמה, עמ' קצ, המתאר את תפקידו של הצדיק כך: "בעל המוח ש

ק במידותיו ונותן יד  וא כך, הלפושעים, אבל איך הוא נותן יד לפושעים? הדבר הצדיק, הוא כאמור בבחינת הָדבֵּ
בים האיברים של הנשמה המה המידות טובות מצוות ומעשים טובים. משל למה הדבר דומה, לאחד שטבע בים ומחוי

שערות להצילו, מה עושים, קופצים לתוך הים ושטים עד שמגיעים אליו, ואז רואים לתופשו באיזה אבר ואם גם ב
ונות אים ומצילים אותו. הדבר הוא כן גם בטביעה רוחנית, כשאחד מישראל טובע בים של חטאים עוראשו, ומוצי

ולמי מישראל  –למי שטובע(  -ופשעים, אז מחויבים להצילו, ובודקים לאור נר הנשמה איזה מידה טובה להנטבע )
ולהתאחד ע"י אותה המידה באותה המידה טובה שהיא אחת מאיברי נשמתו, מתאמצים להתדבק ו –אין מדה טובה 

רב שהיא כמובן נמצאת גם אצל הצדיק, ומתאמצים להוציאו ולהמשיכו ולקרבו ע"י אותה המידה". וראו דברי ה
ות ישראל פרידמן בן־שלום, 'ירידת הצדיק ומסירות הנפש עבור הכלל: על הפער בין החסידות בראשיתה לחסיד

ואילך.  120(, עמ' 60אצל הרב ברנדס, במלכות הקדושה )לעיל הערה  ן; וכ409–399בדורנו', נתיבה, ב )תשע"ב(, עמ' 
ך חלק מההגבלות העיקריות לאותה המצווה להעלות את החלשים היא להיות במודעות לסכנה שבמשימה. אם נמשי
אך  עם משל הנשמה הטובעת, ברור שעל המציל להיכנס לים או לנהר רק אם הוא משוכנע שיוכל להציל את עצמו.

 י המציל עצמו יהיו בסכנה, בלית ברירה עליו לעזוב את הטובע ולעלות בחזרה אל החוף המוגן.אם חי
ך ב"צדיק", (. עיינו שם בהרחבה. אולי הוא רומז כאן לצור30.9.70דברים בעתם, עמ' קסג. ערב ראש השנה תשל"א ) 85

 נושא שבו הוא עוסק רבות בתורותיו בספר חיי שלמה. 
ימד לכשלעצמה לא שלמה, ויש להאיר אותה מנקודה נוספת. הרב ישראל פרידמן בן־שלום אני חושב שאמירה זו  86

 אותנו שעצם ההתקדמות היא לא מחיקה עצמית, להפך. ההגשמה המלאה של האדם הוא בקידום העולם והמציאות
בלי  לישרוחני אל עבר הגאולה. אם כן, הפיכת המקום הרוחני כמקור לעונג או הטיפוס כדי להגדיל רק את המעמד ה

 . להיות מחוברים לקידום המציאות היא חוסר נאמנות לתפקיד שהוטל על האדם בהינתן לו אותו יתרון רוחני
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רצון להיות בעמדה רוחנית גבוהה יותר, אלא אני מנסה לקדם את הסובב אותי. בתודעה כזו אין 
 87שום מקום לאנוכיות.

 
של היחיד( הם לא בתוך יחידותו  -... כרגיל שוכחים שגבולות רשותו )

העצמאית אלא בתוך רשות הרבים, ברשות העם כולו. אין ליחיד השני חלק 
ברשותו, אבל לעם כולו חלק במידת־מה בתוך רשות היחיד, והאינטרסים של 

שלו העם עוברים דרך הגבול של רשות היחיד. היחיד צריך לדאוג שהאינטרסים 
לא יהיו מנוגדים לאלה של העם כולו, ובמידה שהם מנוגדים, הם גם מנוגדים 
לו עצמו... יחידי העם מהווים את העם כולו, אם היחיד חוטא הוא מהווה מחלה 
קטנה או גדולה, לפי החטא, בגוף העם כולו... ובאופן כזה הוא אחראי במעשיו 

מיעוטא... חשבון הנפש של לא רק לו לבדו אלא לעם כולו, ואם גם במיעוטא ד
כל יחיד ויחיד בימי הדין והתשובה אינו נוגע רק לו לעצמו אלא לעם בכללו. 
הוא אינו אחראי רק לו לעצמו אלא במידה גדולה לעם בכללו... אזי האחריות 
של כל אחד ואחד הולכת וגדלה במידה מרובה, ואין לנו שוב זכות להשתחרר 

 88מחובתנו זו.
 

ך המגדירים את רשותו; לפרטים אחרים אין רשות להתערב בארבע אמותיו. אלכל אחד גבולות 
צמו עעל הפרט להבין שהוא חלק מאומה. על כן, הוא לא יכול לנהוג רק כאדם פרטי ולפטור את 

 בבחינת "שלום עלייך נפשי", אלא עליו לעשות את המוטל עליו כחלק מהאחריות שיש לו על
ך הזו כמעט כנטל, היא גדולה וכבדת משקל על כתפינו, א הכלל. ר' שלמה מתאר את האחריות

 למרות זאת אין לנו רשות להיבטל ממנה.
 

אצלנו המועמדים האמיתיים ְלַהְכֶנֶסת הם התורה ומצוותיה ובראשה השבת, 
ואלה שברשימותיהם הם דובריהם בכנסת וטוענים טענותיהם ודורשים 

ועצמאי בתוך כותלי ביתו, אבל דרישותיהם. היהודי השומר תורה ומצוות יחיד 
ממפתן ביתו ולחוץ הוא רק אחד בתוך המיליונים, הוא וכל בני ביתו קשורים 
באינטרסים החיוניים של העם. ומה שטובת העם דורשת כתוב בתורתנו 

 89וָחרות]ה[ חירותנו בה.
 

                                                            
מיחה . מעניין להסתכל על חברה קפיטליסטית שכל מניעי הצ45עיינו בראש הפרק הקודם, ובמיוחד החל מהערה  87

 שלה מבוססים על המניע ההפוך, הגדלת האני, ואכמ"ל. 
(. הועתק בשינויים קלים גם בחיי שלמה, עמ' רה, 19.9.71קסו, ערב ראש השנה תשל"ב )–דברים בעתם, עמ' קסה 88

 תחת הכותרת 'שבת שובה'.
. ג. הרשומה מופיעה בצורה חלקית גם בדברים בעתם, עמ' רי9(, עמ' 2.10.59הצפה, ערב ראש השנה תש"ך ) 89

ית רשומה זו התפרסמה כחודש לפני הבחירות לכנסת הרביעית. בדבריו ר' שלמה כנראה תומך במפלגה "חזית דת
ש"ל, תתורתית", מיזוג של המפלגות אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל. וראו גם שם, עמ' קסא )ערב ראש השנה 

שפה. בדגיש את השינויים שעושה ר' שלמה (: "שאלת החינוך היא באותה העת שאלת הבחירות". מעניין לה12.9.69
, לעיתים הוא משתמש בשפה חסידית־פנימית־רוחנית, שאפשר לאפיין אותה גם במאפיינים אקזיסטנציאליסטיים
ר ולעיתים בשפה חסידית־אידיאולוגית המכפיפה את הפרט בצורה מלאה לקולקטיב, ומשתמשת במונחים כמו "או

 לגויים" שקוראים לתיקון עולם. 
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ַיצגו. מערכות בחירות גורמות לנו לברר מהם ערכי היסוד שחשוב לנו שנבחרי הציבור שלנו יְ 
אנחנו נבחר במי שיקדם את הערכים שאנחנו  –הבחירה שלנו אמורה להיות תוצאה של בירור זה 

התורה.  –מאמינים בהם. כאן ר' שלמה מציג ערך אחד פשוט שבו יש לבחור ועבורו יש להצביע 
עלינו לבחור במי שיהיה לתורה לפה על במת הנואמים ובהצבעות על חוקים בכנסת. אל לנו להיות 
יהודים בביתנו ואנשים כלליים בצאתנו; אל לנו לחיות חיים דתיים בארבע אמותינו ולנהוג בניכור 

עלינו להבין כי המדינה היא כלי להגשמת התורה, וכתוצאה מכך  90לדת וערכיה בחיים הציבוריים.
מוטלת אחריות על כל אחד ואחד מאיתנו להביא למימוש התורה דרך מוסדות המדינה )חקיקה, 

ט, הנהגה חינוך ועוד(. בארצנו אין אנו עומדים כפרטים; אנחנו חלק מאומה בעלת שאיפות משפ
כבירות ועלינו לממש אותן. החשיבות של הבחירה בתורה נובעת גם מהתפיסה שלפיה קיום 

  91התורה ברמה הלאומית הוא מימוש חירותנו כעם.
 

 92כבבת עינינו אנו שומרי תורה ומצוות מכירים במשמעת ברזל, שעלינו לשמור
במה שנוגע לאינטרסים האזרחיים והצבאיים גם יחד במדינתנו ועל )ה(החלטות 
הכנסת וממשלה בעניינים אלה, אבל רק עד שלא נוגעים בבבת עינה של האומה 
במובן הרוחני־נשמתי, בעין פיקוח נפש. כל זה היא החלטה נחושה חתומה 

שמסרו נפשם על הגנת בדמם של מיליוני צדיקים וקדושים בכל הדורות, 
ממלכת כוהנים וגוי קדוש זו, ולא נזוז ולא ניסוג מנקודה זו אף כחוט השערה, 
לא נחליף את תרבותנו הקדושה והטהורה בתרבויות זרות של ברק חיצוני 

על המדינה ועל ייעודנו, מדינתנו  –וריקבון פנימי. על שני אוצרות עלינו לשמור 
יעודנו לשם מדינתנו. לא המדינה היא העיקר אלא ניתנה לנו לשם ייעודנו, ולא י

היא אמצעי וגם המקום אשר בו יכולה האומה לעלות בחירות גמורה למרום 
 93הפסגה של ממלכת כוהנים וגוי קדוש.

 
מצאים נר' שלמה שואף לאחד בין המדינה ובין הגרעין הרוחני של ממלכת כוהנים וגוי קדוש. הם 

בצד  –. טענה זו מופנית בעיקר כלפי הציבור החילוני בקשר של אמצעי ומטרה )בהתאמה(
השמירה על קיומנו המדיני והפיזי עלינו לשמור על צביוננו הרוחני שמתבטא בתפקידנו 

יקים ושליחותנו. עלינו להמשיך את דרך התורה שעליה היו מוכנים למסור את נפשם מיליוני צד
 בכל הדורות. 

                                                            
 מודל זה היה אופייני לזרמים בהגות ההשכלה ההודית באירופה של המאה התשע עשרה ובמיוחד במשנת משה 90

זלקין, פולין:  מנדלסון ויהודה לייב גורדון. אם כי תנועה זו מכילה תפיסות שונות כלפי הדת ומקומה בחיים. וראה מ'
. א' שביד, תולדות פילוסופית הדת 13–7"ג, עמ' , רעננה תשס11פרקים בחיי יהדות מזרח אירופה ותרבותם, יחידה 

 . 180היהודית בזמן החדש, כרך ב', תל אביב תשע"ב, עמ' 
ם. החירות שהוזכרה מקודם כבדרך אגב, היא מושג יסודי במשנתו של ר' שלמה ועסקנו בה במקצת בפרק הקוד 91

וי לכך ודה פנימית ועמוקה באדם. ביטכמובן, אין מדובר בחירות לעשות כל שעולה ברוחנו. מדובר בחירות של נק
א אפשר לראות בתיאור על השבת: "במשך יממה שלמה משתחרר אדם מישראל משעבודו לעבודתו לצורכי גופו והו

 מתעלה בשבת לבן חורין וניתנה לו ההזדמנות להשתחרר מהבהמיות" )דברים בעתם, עמ' לו, ערב פסח תשי"ט
לאומית,  : "דווקא בזמן חירותנו וביותר במדינתנו, אחרי שזכינו לחירות(. ובהקשר הלאומי הוא אומר כך22.4.59

פשי עלינו להתעמק ולהתבונן במשמעותה האמיתית של החירות... זה שקיבל על עצמו עול תורה ומצוות ויצא לח
פסח ב מדרישות המיותרות של החומר... עלינו לבנות אפוא את החירות הזאת ולבצרה במדינתנו" )שם, עמ' ע, ער

 (. 2.4.69תשכ"ט 
 זו הלשון ברשומה המקורית בעיתון. בספר דברים בעתם הועתק בטעות "עיניו".  92
 (. 29.8.58דברים בעתם, עמ' רב, י"ג באלול תשי"ח ) 93
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ושל  על כך שמעשיו צריכים להיות פועל יוצא של התורהאם עד עכשיו דיברנו על האדם ו      
 הנפש שלו הקוראת לה', ר' שלמה מדבר על המדינה באותה הצורה. האידיאל שמציב ר' שלמה
ם רואה במדינה את הגוף הפיזי המבטא את נשמת האומה. תפקידנו בהיותנו העם הנבחר: לרומ

ים י להגיע לשם עלינו לפעול במישוראת כל האנושות לפסגה המוסרית והרוחנית העליונה. כד
 רבים ולהפוך את המדינה לביטוי של אותה שלמות רוחנית ומוסרית, אור לגויים.

מים עוד נקודה שבלטה בפרק זה היא האחריות. לכל אדם ואדם ניתנו כוחות שונים בתחו      
ות את האיכוישונים. הכוחות הללו באו יחד עם אחריות לתיקון. על האדם להביא לידי ביטוי 

אות האישיות שלו לא רק להנאת עצמו, אלא כחלק משליחותו. כמובן, זאת כדי להוביל את המצי
 למקום מתוקן וטוב יותר. 

למרות ההתייחסות לבחירות ולכנסת, ר' שלמה מתייחס בדבריו רק מעט לחקיקה דתית; הוא       
ה על יסודות היהדות . אני חושב שבצד החשיבות שבשמירשלנומתייחס בעיקר למעשים 

באמצעות החוק, ר' שלמה'ניו ראה את העוצמה שיש לתנועות שעולות מלמטה, לא רק ממעשי 
האדם הפרטי, אלא מתיקון אישי עמוק. כמובן השינוי הזה לא מגיע בעקבות חקיקה אלא בתנועות 

 94רחבות של שינוי הפועלות מתוך תשובה עמוקה ורצון לכונן את מלכות ה' בעולם.
 

 כינון וקיום המדינה .ב. 1ג.
כאמור, ר' שלמה לא מנע את עצמו מלדבר על תחומים רבים ומגוונים, כולל אלו הנתפסים 

ציג כ"חילוניים". גם על משמעות המדינה הוא דיבר לא פעם ולא מעל במה אחת. להלן ננסה לה
 את תפיסותיו ביחס למדינה, החל מכינונה וכלה במשמעות העמוקה שיש לקיומה. 

 
בחסדי השם ברוך הוא שהחיינו וקיימנו לזמן, שבידינו כל האפשרות לבנות את 
מדינתנו ולשכללה, ְלַהזמן אשר בו גבולות מדינתנו פתוחים לרווחה לקראת 
עלייה גדולה של המוני עמנו. הגיע הזמן אשר בידינו כל האפשרויות לשנות מן 

כל עמי תבל  הקצה אל הקצה את המצב הרעוע הבלתי טבעי, אשר אין בין
דוגמתו, והוא אשר רק מיעוטו של העם נמצא בארצו ורובו במדינות של עמים 
אחרים. מצב כזה הוא פשע כללי וגם מסוכן, זה מצב בלתי נסבל ובלתי נורמלי 
כמו שבלתי נורמלי ובלתי טבעי באדם פרטי שיבלה זמנו בבתים אחרים ולא 

דינה, בגלות. אנו עם בלי שטח בביתו הוא. אין מדינה בלי העם ואין העם בלי מ
משלו ואף היה בשטח של עמים אחרים, ובאותו רגע שניתנה האפשרות לעלייה, 
חוב קדוש על כל אחד ואחד לעלות למדינתנו כאן ולבנות בה את ביתו. ואם כי 
הדבר לא קל כלל וכלל, על כל אחד ואחד להתאמץ לייצר את האפשרות 

 95חיות באופן בלתי טבעי.לעלייתו, כי לא לאורך ימים אפשר ל
 

לדברי ר' שלמה הגלות של עם ישראל יוצרת מציאות לא טבעית בה העם מנותק מארצו וחי חיים 
רעועים. המניע הבסיסי הוא רצון לתקן את העיוות הזה. שוב ניתן לראות את רוחב ההסתכלות של 

האומה בכללה, ר' שלמה. הוא אינו מסתכל על האדם היחיד או על הקהילה, הוא מסתכל על 

                                                            
(: "יגאל כל אחד ואחד את עצמו והגאולה 30.9.70עיינו לדוגמה בדברים בעתם, עמ' קסד, ערב ראש השנה תשל"א ) 94

ר' שלמה והחברה החילונית בהם תיאור החזרה  .ב.3ג.( ובפרק בוא בעקבותיה". ועיינו בפרק הקודם )הכללית בוא תב
 בתשובה בדרכו של ר' שלמה'ניו. 

 (.  4.10.67דברים בעתם, עמ' רי, ערב ראש השנה תשכ"ח ) 95
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והמבנה שלה בגולה )הריחוק הגאוגרפי מהארץ והכפיפות לעמים אחרים( ורואה בכך חיי אומה 
 פגומים. אולי הוא רומז שההישארות במצב זה מסוכן אך לכל הפחות הוא לא אפשרי. 

 
הגיע עכשיו הזמן שעל כל אחד ואחד הנמצא עוד בארצות הגולה מוטל חוב 

ומשפחתו לעלייה לישראל... אנו מוכרחים לקיים ולהכין את עצמו  קדוש 
מצווה זו, כי עכשיו זמנה, ומה שאפשר לעשות לקיומה היום אין אנחנו יכולים 

 96לדחות למחר, כי קיומנו תלוי בה...
 

ל כאן כבר ברור כי ר' שלמה תופס את ההזדמנות לקיים את המצווה הזדמנות הצלה, הקיום ש
עבור  דולה של אוכלוסייה יהודית בארץ. אם כי העלייה היוותההעם תלוי בעליה ובביסוס מסה ג

 ר' שלמה יותר מהצלה. 
 

שפתה ודבריה של מצוות יישוב ארץ ישראל, אשר לפי הרמב"ן... היא אחת 
מתרי"ג מצוות, אנו מבינים עכשיו היטב היטב היא מדברת וקוראת אלינו: הגיע 

קשת אלא דורשת בתוקף, כי זמני, הוציאו אותי לפועל במאה אחוז. היא לא מב
זאת עכשיו היא חובתנו וגם בידינו אין כוח שיפריע אותנו בזה. ועוד יותר, היא 
שליחה של הבוחר בציון והוא ברוך הוא דורש זאת מאיתנו. עלינו לקיימה 
עכשיו, כי עכשיו זמנה כמו שזמנו של ראש השנה ותקיעת שופר הוא בראשון 

זמנה של מצווה זו, יישוב ארץ ישראל,  –רת ושני לחודש תשרי... כך ולא אח
  97הגיעה. ועלינו לקיימה בכל פרטיה ודקדוקיה על ידי עלייה המונית למדינתנו.

 
יקרון עמצוות יישוב הארץ קוראת לנו לקיימה, עכשיו זמנה. לכאורה ר' שלמה לא מתבסס כאן על 

די ה' במלחמת ששת הימים תה, לאחר שניצחנו בחסע –הלכתי כלשהו, אלא על ראייה מציאותית 
תפוצות וגבולות המדינה התרחבו, חובה עלינו לקיים את המצווה, והדברים אמורים כלפי יהודי ה

ת ביתר שאת. המושג "מצוות עשה שהזמן גרמה" מקבל כאן משמעות רחבה יותר. הזמן שגורם א
ההיסטוריים המצווה לא מתבסס רק על מחזוריות היום, השבוע או השנה אלא גם על התנאים 
ת הְמ  ְצווֹּ ַהמ  ת בו, אנו והפוליטיים. נעשית פה תנועה הפוכה מהרגיל, במקום ללמוד על הזמן מֵּ ֻצּווֹּ

 לומדים על הציווי מתוך הזמן והאופי הייחודי של התקופה.
בהסתכלות מעמיקה יותר איני סבור שדבריו של ר' שלמה נעדרים מתפיסה הלכתית ולדבריו       

. אחד מיסודותיו של העולם ההלכתי הוא חקיקה 'קזואיסטית', כלומר הכרעה תוקף ערכי בלבד
או הנהגת נורמה בהינתן מקרה או נסיבות מסוימות. חוקים ופסיקות שונות נובעות משוני 
בנסיבות. אפשר לומר שגם כאן ראה ר' שלמה חובה הלכתית לעלות לארץ בהינתן המציאות 

הלאומי בארץ ישראל כחלק מהחובה להציל יהודים מיד  בין שתפס את הבניין –הנשקפת לפניו 
צורריהם, ובין שבעיניו העלייה לארץ הייתה חובה להמשיך את הגשמת חזון הנביאים בשוב 

  98ישראל לארצו ובבניין השלם בה.

                                                            
 שם, עמ' ריא.  96
 שם. 97
יכול להיות שאחד הבסיסים של ר' שלמה, גם בהקשר ההלכתי, נמצא בדברי הרמב"ם: "המלך המשיח עתיד לעמוד  98

דחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים יולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה, הממשלה הראשונה, ובונה מקדש, ומקבץ נ
וותן האמורה בתורה. וכל מי שאינו מאמין בימיו כשהיו מקודם: מקריבין קורבנות, ועושין שמיטין ויובלות ככל מצ
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עמדת שההזדמנות לבניין הארץ מקבלת נופך א־לוהי ומצטיירת כדרישת ה' מאיתנו. נראה 
סתייג מן השברובו מצויה בתקופתו בעולם החסידי, שהייתה ה מזו הפתיחה של ר' שלמה שונ

מנם שותפות בה. כך הוא כותב בקול הקורא לאגודת יישוב ארץ ישראל, שהתפרסם אומהמדינה וה
 רונית:כמה שנים לפני התקופה שבה אנחנו עוסקים, אך הדברים יסייעו לנו להבין את עמדתו העק

 
בכל עת גלותנו הארוכה הזאת לא איבדנו תקוותנו להיגאל על ידי משיח צדקנו. 
בכל מאורע ומאורע שנתהווה במשך הזמן פקחנו עינינו וביקשנו בו אותות 
הגאולה, לכל שמע ושמע שנשמע בעולם הטינו אוזננו לשמוע קול המבשר. כל 

לא יכלו  אותם הצרות והייסורים, אשר שטפונו כשטף מים רבים ואדירים,
לכבות אותו הזיק הקדוש, זיק התקווה לגאולתנו ופדות נפשנו, לא יכלו לנתק 
את הקשר שנקשרנו בציון וירושלים, מקומות אשר מאז אליהם עינינו נשואות. 
ובהיותנו עומדים ומקווים הופיע פתאום הרעיון הציוני בעולם, רעיון שעשייתו 

 99על טהרת הקודש הוא חובת כל עם ישראל.
 
ה ריאתה של התנועה הציונית עוררה בר' שלמה את ערגת הדורות לשיבת ציון ולבניין האומק

 בארצה. קריאה זו נפלה על עצביו החשופים ונגעה בו עד נימי נפשו. הוא ראה בה אפשרות
למימוש הגאולה המקווה שבתורה ובדברי הנביאים. בהמשך דבריו הוא קורא לציבור החרדי 

 בדרך התורה והדת )בתפקיד החברה החרדית נעסוק בהמשך(. ארבעים לעלות וליישב את הארץ
 שנה מאוחר יותר ממשיך ר' שלמה לקרוא את הקריאה:

 
דורנו זה, כלומר כל אחד ואחד מאיתנו, כי כולנו יחד מהווים את הדור 

נשלח לעולמנו זה בשעת הכרעה גדולה לעמנו, אחת שעות  –בשלמותו 
קיומנו בעולם, ואנו המכריעים ובידינו ההכרעה היחידי]ו[ת בכל שנות 

ההכרעה. אנו מאמינים כי בא העת לחננה, ועלינו להתאים את עצמנו ולהיות 
 100ראויים לההכרעה הטובה.

ממלכת כוהנים וגוי קדוש באופק, אבל היא לא באה אלינו, עלינו להתקרב 
 101אליה.

 
"קול קורא", ממחישים את שני ציטוטים אלה מהשנים תשי"ח ותש"ך, עשרות שנים לאחר אותו 

נקרית לפנינו הזדמנות כל כך ייחודית בכל  –התפיסה של ר' שלמה את דור תקומת העם בארצו 
שנות הקיום של העם היהודי. אנחנו יכולים לראות לפנינו את זריחת הגאולה והתגשמות הנבואות, 

הגאולה השלמה  אך אנחנו חייבים לפעול;ואת הפיכתנו לממלכת כוהנים שבה שורה השכינה. 
. עד עתה ראינו שככל שההזדמנות והיותנו ממלכת כוהנים לא יגיעו מאליהם ללא פעולה מצידנו

יש להבין כי לא  והפוטנציאל להתקדמות גדולים יותר כך גדלה האחריות להגשים את האפשרי. 

                                                            
לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו, שהרי תורה העידה  –בו, או מי שאינו מחכה לביאתו 

היך את שבותך ורחמך ושב וקבצך' וגו' 'אם יהיה נדחך בקצה השמיים' וגו' 'והביאך ה'' ועליו שנאמר: 'ושב ה' א־ל
אלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים" )משנה תורה, ה(, ו–)דברים ל, ג

 הלכות מלכים ומלחמות, יא, א(. על השקפתו של ר' שלמה על היחס שבין הציונות והגאולה נרחיב בהמשך פרק זה.
 (. 25)לעיל הערה  הקורא שפורסם עם הקמת אגודת יא"ימתוך קול  99

 (.19.9.58עמ' קכח, ה' בתשרי תשי"ט ) דברים בעתם, 100
 (. הרשומה לא מופיעה בספר דברים בעתם.11.4.60הצפה, ערב פסח תש"ך ) 101



  481  |  שליח ההשגחה העליונה

ות מדובר רק בצו מוסרי, עומדת לפנינו הזדמנות חד־פעמית לממש את שאיפות הגאולה הכמוס
 ביותר של עמנו ולהוביל לגאולת האנושות כולה.

  
תורתנו וחיינו בלתי נפרדים... ובלעדיה לא היה עם ישראל מתקיים. וגם במדינת 
ישראל, היא המבצר החזק ביותר השומר על קיומנו... כל מה שאנחנו רואים 

 ווגם ההפך ח" חומר בניין, שנולד ובא הוא רק חומרי בניין, חומר שיכול להיות
. בדור ההווה אנו יכולים לעשות את הדור לחומר בנו וזה תלוי חומר הרס, –

בניין בשרשרת הדורות וגם ההפך ח"ו, לחומר הרס. וזוהי קלות דעת מסוכנת 
הדור( ההולך ובא,  -שלא לעשות מה שבכוחנו לעשות למען דור ההווה וגם )

ל, מעל לכוחנו, שיהיו למבצרים חזקים בחומת בניין עמנו. עלינו לעשות הכו
יוצר ובונה ומחזק  שדורנו יהיה לא רק דור המשך בשרשרת הדורות, אלא דור

, מבצרי העם, מבצרי המדינה שהם לא רק בנייני הארץ, החומר, את מבצרינו
 102בנייני הגוף, אלא בניין נשמת ורוח העם והם תורתנו ומצוותינו.

 
בידי העם היושב בציון יש כוחות בניין עצומים. במעשיו יכריע אם הבניין ייבנה 
על היסודות שבנו אבותינו את בניין העם או שמא חלילה הוא יהיה עוין ומהרס 
את יסודותיו. צריך לזכור כי ההרס המתואר הוא לא רק הרס של המסורת, הוא 

 103הרס של כל הבניין כולו, גם זה הלאומי־הפיזי.
 

אחינו החרדים! עלינו ללכת בעקבות גדולי הגדולים שלנו, בעקבות עזרא 
וסיעתו, אם כי הבטיח ה' ע"י נביאיו שבכלות שבעים שנה לגלות בבל יפדה את 
ישראל וישיבם אל ארצם ונחלתם, עם כל זאת עבדו הם עבודה מוחשית לקומם 

מו אז כן את הנהרס. טיהרו את הארץ, כדי להכשירה אל הגאולה האמיתית. כ
עקבות המשיח(, עת שמצוות יישוב ארץ ישראל כה  -עתה בעקבתא דמשיחא )

קרובה אלינו לקיימה, חלילה לנו להחמיצה. עלינו לסקל את הדרך שעקבתא 
דמשיחא נראה עליה. נלכה נא, שלובי יד ]ב[דרכנו, דרך ה' לעבודתנו ואל 

 104נשגיח על המרפים ידינו.
 

כמה פעמים במקורות התלמודיים, והוא מתאר את המציאות שעל המושג "עקבות המשיח" נזכר 
 105סף הגאולה:

 
החוצפה תרבה(, ויוקר יאמיר. הגפן תיתן פריה,  -בעקבות משיחא חוצפא יסגא )

והיין ביוקר. והמלכות תיהפך למינות, ואין תוכחה. בית ועד יהיה לזנות, והגליל 
עיר ולא יחוננו. וחכמת יחרב, והגבלן יישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר ל

                                                            
(. ההדגשות במקור בעיתון )חוץ מהמילה "חומר" הראשונה, 28.5.71קיג, ערב שבועות תשל"א )–שם, עמ' קיב 102

 מפסקה זו הובאו בפרקים הקודמים. אך נראה כי מדובר בטעות( אך אינן מופיעות בדברים בעתם. חלקים
 העם הנבחר והמדינה. .א. 1; פרק ג.. המעשה ושורשיוב פרק :ראו 103
 . 20(, עמ' 25מתוך הקול הקורא שפורסם עם הקמת אגודת יא"י )לעיל הערה  104
 בסוף הגלות לפני ביאת משיח". והדף על הדף על אתר חולק –לדוגמה רש"י, סוטה מט ע"ב: "בעקבות המשיח  105

 השורש עק"ב. עם המקורות המקראיים הביטוי "בעקבות המשיח" לאור ומסביר את 
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סופרים תסרח, ויראי חטא יימאסו, והאמת תהא נעדרת. נערים פני זקנים ילבינו, 
מּה, כלה בחמותה, אויבי  זקנים יעמדו מפני קטנים. "בן מנבל אב, בת קמה בא 
איש אנשי ביתו" )מיכה ז, ו(. פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו. 

 106על אבינו שבשמיים. ועל מי יש לנו להישען?
 

אם נביט על התיאורים הללו )גם בלי דיוק במשמעות הספציפית של כל אחד ואחד מהם(, המשנה 
 –ואף על פי כן איננו אומרים נואש  107מתארת עולם כאוטי שבו לא מופיע הטוב הא־לוהי כלל,

מני דור עקבתא אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. ר' שלמה ראה לנגד עיניו את סי
דמשיחא; בדורו מצויה הכפירה, נטישת דרכי האבות וזלזול בתורה ובמצוותיה. אך כר' עקיבא 

אף הוא לא התייאש והצליח לחדור  108שראה את השועלים יוצאים מבית קודש הקודשים וצחק,
מעבר למבט השטחי על המציאות הנוראה שמתרחשת לנגד עיניו. הוא ראה משהו עמוק יותר 

לל מתחת לפני השטח, בתקווה שבסיומו של תהליך ישובו נערים וזקנים לרחובות שמתחו
החרבים. מתוך זיהוי הזמן כעקבות המשיח, ניסה ר' שלמה לקדם את ביאתו, כבכל דור וביתר 
שאת כעת שהוא קרוב מתמיד. ר' שלמה זיהה בצמיחה הזו הזדמנות לגאולה, שאותה נוכל לראות 

 שעקבות המשיח מביאים עימהן. אם רק נסיר את המכשולים 
 

דורנו הוא הדור אשר זכה בחסדי השם למה שלא זכו כל הדורות שקדמוהו מעת 
אנחנו זכינו לאתחלתא דגאולה וגם עברנו את מפתן חורבן בית המקדש השני. 

... ועכשיו כשזכינו למה שלא זכו דורות שקדמונו, נתרבו גם הגאולה פנימה
ן העם לאין ערוך. ואני מתכוון בזה ביתר הדגשה חובותינו בבניין הארץ ובניי

 109ליהדות החרדית, שומרי תורה ומצוות.
 

ינה הוא אני לא חושב שאפשר לתאר במילים יותר ברורות תהליך גאולי. בעיני ר' שלמה בניין המד
פילוס הדרך אל  –לא פחות מכך. כחלק מהזכות להשתתף בדור הגאולה, מצטרפות גם חובות 

משך( נכספת. ר' שלמה מטיל על הציבור החרדי )ועוד נאריך בנוגע לציבור זה בהעבר הגאולה ה
 את האחריות להוביל את הציבור בדרך שתביא את הגאולה השלמה.

קשה להסיר את המכשולים בדרך אל הגאולה, במיוחד כאשר העומד במרכז התהליך ומוביל       
אפים אליו. מובעת כאן נכונות להתמדה אותו עושה זאת באופן שונה ואף מנוגד  לזה שאנו שו

                                                            
רים רבה, ב, משנת סוטה, ט, טו; ירושלמי סוטה, ט, ו )כג ע"ב(; בבלי, סוטה מט ע"ב; סנהדרין צז ע"א; שיר השי 106

ְיֶביָך ה' ְרפּו אוֹּ ְר  יג. דרשות אלה מתבססות על פסוק שמופיע בחלק מהמקבילות: "ֲאֶשר חֵּ יֶחָךפּו ֲאֶשר חֵּ ת ְמש  ְקבוֹּ " ע 
 )תהילים פט, נב(.

בן של דור החור כך פירש ר' יששכר תמר בעל "עלי תמר" על הירושלמי שם: "ושוב ישבו על המדוכה חכמינו 107
פי כל דרך ארץקבתא דמשיחא ובאו לידי החלטה שיתכן שיהיה המצב נורא בירידת כל רגש של איך יהיה המצב בע

ות כל אלה התורה והיראה וירידת המוסר והדברים אמורים כלפי מושגים רוחניים אנושיים, ומסיימים למרנושאי דגל 
תורה הגאולת ישראל תבוא ואיתה גאולת  ןכ פיל עף ם, שאיבדברי נחמה ועל מי יש לנו להישען על אבינו שבשמי

 ומוסר התורה בכל זוהרה כבימי קדם".
 ע"ב. –בבלי, מכות כד ע"א 108
 (. הרשומה מופיעה בצורה חלקית בדברים בעתם, עמ' ריג. להשלמת2.10.59, ערב ראש השנה תש"ך )הצפה 109

שם, . והשוו את דבריו לדברים שכתב בהזמנות אחרת: "והינה הגענו, בעזרת השבסוף המאמר הרשומה ראו הנספח
ח תם, עמ' נד, ערב פסאל סף הגאולה השלישית ואנו נמצאים בתור עם עצמאי במדינתנו העצמאית" )דברים בע

 התייחס כי מורנו הרב ישראל פרידמן בן־שלום זי"ע ,(. עוד האיר בפניי אהרלה אדמנית )העורך(27.3.64תשכ"ד, 
 ימינו אנו כימות המשיח.  ל
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בדרך חרף כל הקשיים מבית ומחוץ. מעשה אמיץ וכמעט מהפכני זה של ר' שלמה )ביחס לרוב 
מנהיגי החסידות והרבנים בדורו( נבע מראייה עמוקה וחודרת של תהליכי התעוררות רוחנית 

נעיר כי ר' שלמה  110ופיזית. מדובר בנקודת מבט שמעטים מהציבור החרדי אימצו, אם בכלל.
תופס את עצמו כחלק אינטגרלי מהמדינה וכלל אזרחיה, ועל כן כאמור פנייתו היא לכלל 

 האוכלוסייה באמצעות עיתון לא חרדי. 
בחינה לסיכום פרק זה נאמר שר' שלמה ראה את הגלות כמצב לא טבעי ומסוכן לאומה הן מה      

יית ל להגשים באופן מלא את ייעודה ללא כפהפיזית והן מהבחינה הרוחנית. האומה בארצה תוכ
תנועה החובות מצד גורמים זרים. על כן חובה עלינו לעלות לארץ וליישבה תוך שיתוף פעולה עם 

נראה  הציונית שאינה דתית, ואחר כך, עם הקמת המדינה, להוביל אותה לעבר המציאות המתוקנת.
 יפות לתופעה או עוולה, ואף רמוזבפרקים הבאים שר' שלמה לא פחד להתנגד בתקיפות ובחר

' רלעיל שהמצוי )בציבור הכללי וגם בזה החרדי( לא הלם את תקוותיו. כמו כן, נראה היכן 
יו שלמה'ניו פעל והשפיע כדי לשנות את המציאות. הוא ראה את עצמו כחלק מהקץ המגולה שאל

 ך לגאולה המלאה.זכינו בדורות האחרונים, וסבר כי עלינו להמשיך ולהסיר כל מכשלה בדר
 
 גורל העם היהודי בארץ ובתפוצות  –היושבים בציון . 2ג.

 הגורל המשותף לחיים בארץ.א. 2ג.
את  ר' שלמה התייחס בכמה מקומות לעלייה ולירידה מהארץ. ניווכח לראות כי הוא אינו רואה

מוקה עהעלייה לארץ כצורך טכני גרידא. לדידו, העלייה לארץ והירידה ממנה מעידים על תנועה 
 יותר. הם מעידים על יחס שבין העם ובין האומה ובין אלו לארץ. 

 
הגאולה השלמה בוא תבוא, ומקום שורשה, התחלתה בניינה והשלמתה רק כאן 
במדינתנו. כאן היא התחילה להופיע ואנו רואים אותה בראשיתה, בפקודת 
מוצאה. כי מה עלינו לראות בנקודה הקטנה הזאת על שפת הים התיכון, בנקודה 

לא  הקטנה ששמה עכשיו ישראל ושעתידה להיות בשלמותה ארץ ישראל, אם
אבל חזרתו של העם, שקיבל תורה בהר סיני ונטיעתו שוב במקום שורשו? 

של העם( יתאחדו כאן להיות למה  -התנאי המפורש הוא שגופו, רוחו ונשמתו )
. כמו שאין גוף בלי נשמה כך אין נשמה בלי גוף הנשמה השלימה שנבחר להיות

שלם ובריא כל עוד וגופו של העם אינו והבריאה יכולה להתקיים רק בגוף שלם, 
הוא נמצא כאמור במצב רעוע שרובו בארצות הגולה ורק מיעוטו במדינת 

 111.ישראל
 

לפני שנתייחס לענייננו, נציין שהמדינה )ולא רק הארץ( היא מוקד ההתייחסות של ר' שלמה, ובה 
הוא רואה את שורשה ותחילתה של הגאולה. הקיום הטבעי והשלם בו עסקנו בפרק הקודם הוא 

קיום זה מאפשר את הגשמת המטרה שלשמה בא  תנאי הגאולה השלמה אליבא דר' שלמה'ניו. 

                                                            
לא להיות השנייה, והן הרצון להיות חלק מהתהליך הכללי ו ולםהעלחמת הן זה הקורא ליישוב ארץ ישראל לפני מ 110

 נה קהילתית. מסוגר מבחי
בשנת  (, לא מופיע בדברים בעתם. הפער בין הארץ לתפוצות היה ניכר.22.9.68הצפה, ערב ראש השנה תשכ"ט ) 111

מיליון איש,  3–2.5מיליון איש, כאשר מדינת ישראל מנתה רק  12.5יהדות העולם בכללה מנתה בהערכה גסה כ־ 1970
 A. Dashevsky, S. DellaPergola, and I. Sheskin (eds.), World Jewishפחות מרבע מכלל יהודי העולם. ראו: 

Population, 2006, Berman Jewish DatatBank, p. 18. 
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, להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש, "אור לגויים". אך הגשמה זו לא תיתכן עם ישראל לעולם
במציאות שבה רוב העם היהודי יושב בנכר ולא עולה למדינה החדשה ומתיישב בה. כך, מתאר ר' 

 שלמה'ניו, נשאר העם באותו המצב החולה והרעוע של הקיום בגולה. 
 

אדישים לתופעה המדאיגה הירידה מן הארץ, ההולכת ומתגברת, ואנחנו כולנו 
הזאת ואינני מגזים אם אומר, שהירידה הזאת סימן הוא לריקבון פנימי בגוף 

 112היישוב כולו.
 

מהארץ מבטאת ריקבון חברתי שפשה בעם. חוסר היענות לאותה מטרה  הירידהבעיני ר' שלמה 
, היות נעלה, שדורשת גם ויתורים והקרבה. הירידה מהארץ חמורה הרבה יותר מחוסר עלייה

שמדובר במעשה אקטיבי המרחיק את האומה מהשגת מטרתה ומבטא חוסר רצון ושותפות באותה 
ברמתה הגבוהה, משמעה היא עזיבת  העלייהמטרה. אולי על ידי זה נחדד יותר את משמעות 

לי למען הגולה למען חיים טבעיים ונעלים בארץ ישראל. מוכנות לוותר על חיי נוחות וביסוס כלכ
 לכות ה' בעולם. כינון מ

 
הירידה מן הארץ והעלייה המצומצמת  –שני חטאים גדולים מסכנים את קיומנו 

... חייבים למלא את החובה להגנת המולדת, ואם כי בכך מסכנים את אליה
החיים, לא פחות מכך מוכרחים למלא את חובת העלייה לארצנו... בעלייתו של 

כל אחד ואחד בה... הגאולה כל אחד ואחד מתחזק קיומה של מדינתנו ושל 
השלמה בוא תבוא, ומקום שורשה, התחלתה בניינה והשלמתה רק כאן 
במדינתנו... עכשיו כשזכינו בעזרת גואל ישראל למדינת ישראל, אנו רואים 
ומרגישים את קרבת ביאתו. אולם עלינו גם להמשיך ולקרב את ביאתו על ידי 

ממדים... ובאותו רגע שניתנה פעולה מעשית והפעולה הזאת היא עלייה רבת 
האפשרות לעלייה, חוב קדוש על כל אחד ואחד לעלות למדינת]נ[ו כאן ולבנות 
בה את ביתו. ואם כי הדבר לא קל כלל וכלל, על כל אחד ואחד להתאמץ לייצר 
את האפשרות לעלייתו, כי לא לאורך ימים אפשר לחיות באופן בלתי טבעי... 

ן עלייה המתאימה לדרישת הזמן אנו מַסכנים ועכשיו שמאבדים את הזמן באי
 113.ח"ו את הכול

 
ל ר' שלמה מעלה את האפשרות לאבד הכול, את כל מה שהעם הצליח לבנות במדינה הצעירה ובכ

אבד. זאת מפני  קיום ההדורות כולם. אם העלייה לארץ לא תגדל והירידה ממנה תימשך, חלילה נֹּ
לכן ר'  ם שאינו בר־קיימא, רעוע כעלה נידף. אם קודםהחלקי בו אנחנו נמצאים, כמו בגלות, קיו

שה עשלמה הגדיר את מצוות יישוב ארץ ישראל כ"מצוות עשה שהזמן גרמה", אזי כמו כל מצוות 
 ש לזמן קיומה קץ, ואנחנו עלולים להחמיץ את קיומה. י –כזו 

                                                            
קנא, ערב ראש השנה תשכ"ז –(. ועיינו גם שם, עמ' קנ14.9.66דברים בעתם, עמ' קנה, ערב ראש השנה תשכ"ז ) 112
(14.9.66.) 

(. המשפט הפותח את המובאה )שאינו מופיע בספר( 4.10.67תשכ"ח )ריא, ערב ראש השנה –דברים בעתם, עמ' רי 113
( ושולבה בספר ללא תיארוך יחד עם הרשומה של 22.9.68לקוח מרשומה שהתפרסמה בערב ראש השנה תשכ"ט )

 (..ב.1ג.ערב ראש השנה תשכ"ח. חלק ממובאה זו הופיעה גם בפרק הקודם )
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ר ו את סף שעאמירה זו לא גורעת מתפיסתו את הבניין הלאומי בארץ כצעדים שכבר עבר      
עול, הגאולה. אמירה מעין זו מחדדת את המקום הגדול שתופס המעשה בעיני ר' שלמה, עלינו לפ

לא רק שנפסיד את מה שהיה  –ובפעולותינו תלוי מימוש הגאולה שהגיעה בחסדי ה'. אם לא נפעל 
 יכול להיבנות ולא נבנה, אף נפסיד את אשר כבר בנינו בעמל הדורות. 

 
ורים ביהודים בכל העולם כולו, בנו, תושבי מדינת ישראל, על ואם הדברים אמ

. העם, אנחנו הואאחת כמה וכמה. כי העם הנמצא והמתאסף והמתווסף כאן, 
מכל אחד ואחד מאיתנו הוא מצטרף, וכל אחד ואחד מאיתנו אחראי לחינוכו, 
א לאופיו, לדרכו בחיים, לנימוסיו, לנאמנותו, להדרכתו, כי חינוכו ואופיו הו

הוא, ובנינו ובנותינו,  –אנחנו, ואנחנו  –הסך הכול של חינוכנו ואופיֵּינו. הוא 
כל את( הבית רקובים,  -הדור הבא אחרינו הם העם. ואם העצים שמהם בנו )

 114.הבית מתמוטט
 

ל הקשר הדברים הוא עבודת הכנה פנימית לחג הפסח, וכשח לפי תומו ר' שלמה מצביע על הבד
ר, בין היושבים בארץ ובין היושבים בנכר. הוא מתאר את היושבים בארץ כעם המתהווה. כאמו
אות מבחינה מספרית הצדק לא היה עם ר' שלמה. רובו המוחלט של העם היהודי ישב בחו"ל, מצי

, רּה כרעועה, לא טבעית ומסוכנת. אך ר' שלמה לא בחן כאן את הצד המספרישר' שלמה הגדי
פשר אלא נגע בנקודה עקרונית: תושבי מדינת ישראל הם המשפיעים על עתידו של העם. בציון א

לנטוע שורשים; אפשר להתנהל בבטחה בלי לפחד מהתבוללות נוראית; ולהקים בסיס כלכלי, 
סר רה. אך עלינו לשמור שלא נירקב מבפנים, שלא נרסק בחוצבאי ותרבותי ללא כל התערבות ז

שבין  תשומת לב את בנייננו הארצי והרוחני. להלן נעמיק את ראייתו של ר' שלמה כלפי היחסים
 יהדות ישראל ליהדות התפוצות. 

 
 מדינת ישראל כאבן ראשה.ב. 2ג.

לה.  לבין היושבים מחוצהכמו שראינו בפרק הקודם, ר' שלמה רואה הבדלים בין היושבים בארץ 
מה טיב הקשר שבין יהדות הארץ ליהדות  –כאן נתעסק ביחסי הגומלין שבין שתי הקבוצות 

 התפוצות.
 

אם היו צריכים עוד להוכחה ברורה שחיסול דרך התורה והמצוות סכנה בו 
והוכיחה זאת באופן מוחשי  115לקיום האומה בכללה, באה עכשיו ההחלטה

במדינת ישראל מהווה סכנה לאין שיעור יותר גדולה ביותר. וחיסול התורה 
 116מאשר בגולה, כי ישראל משמשת דוגמא לכל תפוצות הגולה.

 
לאור הנתונים הדמוגרפיים, המציגים את עליונותה המספרית של יהדות התפוצות, שוב מפתיעים 

דבר האחריות והכוח שמייחס ר' שלמה ליהדות במדינת ישראל. הוא רואה כל קבלת החלטה ב

                                                            
 (..196131.3דברים בעתם, עמ' מב, ערב פסח תשכ"א ) 114
כוונתו להחלטת הממשלה לאפשר רישום של ילד כישראלי ללא הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו. עוד על כך  115

עת לעשות לה' . 4ג., וכן בפרק 171על יד הערה  .ב.(,3)ג.יחסו של ר' שלמה לחברה החילונית בפרק על  להלןראו 
 ום אדם כ'יהודי' שלא על פי ההלכה. , שם מופיע בהרחבה על יחסו של ר' שלמה לריש197החל מהערה 

 (.21.7.58דברים בעתם, עמ' רח, ד' באב תשי"ח ) 116
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קיום או אי־קיום של מצווה ברמה הלאומית כגורלית ביחס ליהדות התפוצות, או לכל הפחות 
 כמשפיעה עליה. 

 
. קיום העם בתפוצותיו תלוי בדרכינו כאן בארץ ישראל, בכוח השפעתנו עליהם

אם נלך בדרך ההתחקות לדרכי העמים האחרים, בהתחקות של קופים, אותה 
האופנה הפרועה, אותם סרטי הקולנוע פרועי המוסר, אותה )ה(ספרות הזולה 
על דוכני מוכרי העיתונים, אותם המנהגים המקולקלים שבהם, והפיכת יום 

יר הנוצרי( בכל פרטיו ודקדוקיו, אכילת חז -השבת קודש ליום ראשון )
הליכה בדרך זו( משפיע]ה[ השפעה מרעילה ומשחיתה על אחינו  -וטריפות. )

 117ואחיותינו שבגולה ומכבה את שאריות ניצוצי היהדות אשר עוד טרם כובו.
 

ניתן להבין כי יש ליצור את אותה ההשפעה של הארץ על התפוצות. השפעה זו מוכרחת וחשובה 
מתוך עמדתנו החזקה וניצור עימם קשרים רחבים  מעין כמותה: ככל שנשפיע עליהם יותר, נפעל

 118יותר. ר' שלמה ראה את היהדות בישראל כשורש ומקור לכלל היהדות העולמית.
 

לא מתוך שנאת אחים ח"ו אנחנו נלחמים מלחמת השחרור וגם ההתגוננות נגד 
התקפותיהם על כל הקדוש והיקר לעם ישראל מאז היותו לעם, אלא מתוך 

כולו בלי הבדל, בהיותנו יודעים שבהריסת מבצרי היהדות אהבה ואהבת העם 
ששורשה של התבוללות ונישואי תערובת בארצות מהרסים העם כולו, ביודענו 

הגולה כאן במדינתנו נמצאת, בהיותנו משוכנעים כי בהריסת כל היקר והקדוש 
לעמנו במדינתנו מנתקים כל הקשרים, הרופפים בלאו הכי, בין הנוער בארצות 

 119.לה והיהדות, והתוצאה היא התבוללות שלמה ונישואי תערובתהגו
 

חיב ר' שלמה מייחס את שורשי ההתבוללות בגולה להתבוללות הקיימת בארץ. ברשומה זו הוא מר
ה על חילול קדושת השבת, על התכנים המשחיתים המשודרים בטלוויזיה ועל תרבות החול הזול

י. איני סבור שהוא מתאר את ההשפעה של מצב המצויה בארץ )ובתל אביב עירו( באופן כלל
י התרבות בישראל על זו שבגולה באופן מיסטי, לפחות לא רק באופן כזה. יש השפעה של הלכ

ן העם, רוח תרבותיים ורוחניים הנושבת מישראל. כשההנהגה החילונית מנסה לנתק בין התורה ובי
ין כך אולי יהיה יותר מדויק להב . הדברים לא נשארים בגבולות הארץ אלא מגיעים גם לתפוצות

את דבריו: במקום שהיהדות במדינת ישראל תחזק את הגולה בהיותה דוגמה ומקור השראה 
גוף חילוני אשר הורס  –לתורה ולרוח ישראל סבא במציאות המודרנית, היא מהווה בדיוק ההפך 

 ה והקדושה. באמצעות מדיניותו העקבית כל חלקת א־לוהים של קיום המצוות ורוח התור
כסיכום של פרק זה נציין שר' שלמה קיווה בכל מאודו כי העם שבארץ ייצור חברת מופת על       

פי ערכי התורה. בעיניו השחתה של ערכים אלה מסכנת באופן ממשי את הגאולה השלמה 
הממשמשת ובאה ובכך מאפשרת החמצה נוראית של ההזדמנות הגורלית שעומדת לפתחו של 

                                                            
(. המשפט האחרון מתחיל בצורה שונה בספר דברים בעתם: 31.8.56דברים בעתם, עמ' קכ כ"ד באלול תשט"ז ) 117

נז, –(; עמ' נד24.5.66"משפיעים הדברים השפעה מרעילה ומשחיתה". וראו גם שם, עמ' קד, ערב שבועות תשכ"ו )
 (.27.3.64ערב פסח תשכ"ד )

 יכול להיות שהלשון לא מחוורת מספיק, או שמרחק השנים גרמו לו לשנות את דעתו. 118
 (.4.4.66דברים בעתם, עמ' סב, ערב פסח תשכ"ו ) 119
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או הצלחה בהקשר זה משפיעות לא רק על המציאות בארץ ישראל, אלא יש בה כדי  העם. החמצה
 להשפיע על היהדות העולמית.

 
 אחינו בית ישראל . 3ג.

 היחס של ר' שלמה לחברה החרדית ולחברה החילונית מורכב ודואלי. כלפי שתי החברות הוא
רוגין מביע ביקורת הנאמרת ללא מורא, אך הוא מפגין אהבה, הערכה ולימוד זכות המופיעים לסי

בדבריו. יחד עם הביקורת, שלעיתים נאמרת בחריפות קיצונית, הוא מגדיר את עצמו כחלק 
לק ואף שם את עצמו באותה הסירה עם הציבור החילוני שמוגדר ללא סיוג כחמהחברה החרדית, 

 ן. מעם ישראל. להלן נראה את האמביוולנטיות שלו כלפי החברות השונות ואת היחס שלו אליה
 

 ר' שלמה והחברה החרדית.א. 3ג.
צוהר מחקרי זה עוזר לנו  120בשנים האחרונות אנחנו זוכים לחקר מעמיק של החברה החרדית.

לכמת, להגדיר ולמקם מגמות בתוך החברה החרדית ואת היחס שלה אל העולם שמחוצה לה. 
ברצוננו לברר את ההבדלים בתפיסה שבין ר' שלמה לכלל החברה החרדית. ראינו, ועוד נראה, 

רתית(, שר' שלמה מתייחס אל עצמו כחלק מהחברה החרדית )הן מבחינה פוליטית והן מבחינה חב
אך הוא לא חוסך את שבט הביקורת מהציבור החרדי ומנהיגיו הרבנים. יחד עם זאת, עוד מתקופת 
אגודת יישוב ארץ ישראל, תנועת המזרחי הייתה התנועה הפוליטית שבמסגרתה פעל הלכה 

 121למעשה ובביטאונה פרסם את רשומותיו.
)עד  שנות המדינה הראשונות 24־בספרו 'דברים בעתם' מתייחס ר' שלמה לחברה החרדית ב      

אלה  (. על כן ננסה להגדיר את החברה החרדית ולבחון דרך הגדרות1972לפטירתו בקיץ תשל"ב, 
חרדי, האת הדמיון והשוני שבינה ובין ר' שלמה. כמובן יש במחקר הגדרות שונות לתיאור המגזר 

 אך אנסה לגעת בעיקרי הדברים.
דית שמנסה לתת פשר לתפיסת עולמם של כלל בני החברה החראביעזר רביצקי נותן הגדרה       

ה של אך גם לתחושה הקיומית שמאפיינת את חברי מגזר זה. הגדרה זו תעזור לנו להבין את יחס
 חברה זו לעולם החיצוני לה.

 
כל הרואה את החיים במדינה יהודית בארץ ישראל בזמן  –"מיהו יהודי חרדי?" 

זו את המציאות ההיסטורית האקטואלית בגדר של הזה, בבחינת גלות... תפיסה 
גלות, אינה עניין של הכרה מטפיסית בלבד או של הבחנה תיאולוגית בלבד. 

                                                            
' א (;23(; בראון, מבוא לחברה החרדית,  )לעיל הערה 74ראו למשל: פרידמן, החברה החרדית )לעיל הערה  120

רביצקי,  רביצקי, הקץ המגולה ומדינת היהודים: משיחיות ציונות ורדיקליזם דתי בישראל, תל אביב תשנ"ג )להלן:
וספים הקץ המגולה(; ק' קפלן, בסוד השיח החרדי, ירושלים תשס"ז )להלן: קפלן, בסוד השיח החרדי(; מחקרים נ

המכון  ומים שנתיים ביחס לחברה החרדית מוציאיםורבים על החברה החרדית ריכז קפלן בנספח לספרו. כמו כן פרס
 הישראלי לדמוקרטיה ומכון ירושלים לחקר מדיניות. 

ת )ראו שיוכו הפוליטי של ר' שלמה אינו מוחלט. אומנם הוא השתייך למפד"ל הן ברמה הפוליטיכאמור במבוא,  121
ני מנסה ות ותפיסת המציאות, כמו שא(; והן ברמה הרעיונית )עצם הפרסום בעיתון הצפה, וגם בהחלט15לעיל הערה 

וא הלהראות במהלך המאמר כולו(. אך יחד עם זאת, ר' שלמה השתייך ברמה כזו או אחרת לאגודת ישראל: כאשר 
וא מדבר על הבחירות  ואומר כי יש מפלגה אחת ששומרת על התורה אני חושב שהוא מתכוון דווקא לאחרונה; ה

דולי ד חילולי השבת ההמוניים; ואחיו ר' אברהם יעקב היה חלק ממועצת גהשתתף במאבקים של החברה החרדית נג
אומית התורה. מדובר בתמהיל שאיני יודע להגדירו עד הסוף, ואולי בעצמו הוא מעיד על הכלליות וההסתכלות הל

ות יאסף פורגס, במאמרו שבקובץ זה, עוסק בחלוקות אידיאולוגיות ופוליטהמתנגדת לסקטוריאליות בכל צורה. 
 פנימיות בתוך החברה החרדית. 



 משה גוטמן |   488

היא משקפת גם עמדה נפשית קיומית, תחושת גורל, תודעה אישית וקהילתית 
של זרות כלפי הסביבה. במילים אחרות, גלות איננה מציינת רק את היפוכה של 

, את העדרו של ביתהמשיחית היעודה; היא מציינת גם את היפוכו של  הגאולה
בית אבא וסבא, כלומר, את חוויית הזרות והריחוק מן החברה החיצונית על 

ואת הניכור מן השלטון החילוני ומוסדותיו.  –חוקיה ואורחותיה ותרבותה 
שפשטו  ימחברה זו ושלטון זה, מצטיירים במקרים רבים בעיני היהודי החרדי, כ

מעליהם בעליל את כל תווי ההיכר היהודיים וכאילו לא נותר דבר עוד המבדיל 
  122י אומר: גלות.ובינם לבין גויי הארצות. הו

 
קימי קפלן, סוציולוג של החברה החרדית, מנסה להגדיר חברה זו בכלים אחרים ומציין כי מדובר 

 123בחברה פונדמנטליסטית:
 

דה האבחנה ולפיה חלה נסיגה חריפה באופן כללי מדובר בתפיסה שביסו
במקומה של הדת ובמעמדה בחברה והיא מאותגרת על ידי תפיסות ביקורתיות 

 ויש לכן צורך לנסח עקרונות יסוד דתיים מרכזייםמסוגים שונים, 

(fundamentals )ולהתרכז בהשבת מרכזיותם של אלה לחיי הדת והחברה .
יתיים המתרחשים, לפי תפיסתם כלומר, מדובר בתגובה מודעת לתהליכים בעי

 124של אנשים אלה, בחברה הסובבת אותם.
 

הגדרות מגדיר קפלן את המושג פונדמנטליזם ומראה כיצד הוא מאפיין בצורה ־בעזרת כמה תתי
הולמת את החברה החרדית. בבואנו לבחון את דמותו של ר' שלמה נעמוד על הדומה והשונה בינו 

 125.ההגדרות שטבע קפלן על ידי ובין החברה החרדית בימיו

                                                            
. אדמו"ר בציון( הסתייגתי מהגדרה 3לעיל )תחילת פרק  .052–203(, עמ' 120רביצקי, הקץ המגולה )לעיל הערה  122

ס לפלח כוללנית זו והצגתי את החברה החרדית כמתפרסת על קשת אידיאולוגית רחבה יותר. דיוננו בפרק זה יתייח
 זה בחברה החרדית.

פיין כך את האליטה המכוננת של החברה החרדית. במחקרו הוא מנסה לעמוד על "הדת העממית" קפלן מא 123
סה החרדית. כלומר בחינת אורח החיים של החברה החרדית דרך אליטה מדרגות משניות יותר, שלא מכוננות תפי

טות בהשוואה לאליאידיאלית מופשטת אלא באות במגע קרוב יותר עם האוכלוסייה והרחוב החרדי. אנחנו נתמקד 
וב התקופה רמשתי סיבות: א. ר' שלמה גם הוא אליטה רבנית, השואף לכונן את דרכו על בסיס אידיאולוגיה. ב. במשך 

ולא  המדוברת ר' שלמה לא הנהיג קהילה או שימש כחלק ממוסד ארגוני חרדי. לכן יש לראות אותו בעיקר כהוגה
 כמשקף דעת קהל של ציבור חרדי. 

ות שלנו . לדעתי תפיסה מעין זו יכולה מקבעת את ההתבוננ24(, עמ' 120וד השיח החרדי )לעיל הערה קפלן, בס 124
איו על המציאות ומּונעת מפחד והתגוננות. בסופו של דבר תתפספס הדרישה הפשוטה אך הנוקבת של הקב"ה מברו

 לעשות את רצונו. 
; להפך, . איני בטוח כי אלה הגורמים היחידים שבאמצעותם ניתן להגדיר ולבחון את החברה החרדית26שם, עמ'  125

לה כדי אאני בטוח שיש עוד קריטריונים רבים שיכולים להביא לבחינה מהותית ועמוקה יותר. אני משתמש בהגדרות 
יי ית, ולצורך כך אשתמש בדרך שסללו לפנלבחון את היחס של החברה החרדית לחברה החילונית ולמדינה הציונ

ספים, ( מסווג את החברה החרדית לגורמי משנה נו23במחקר. ב' בראון בספרו מדריך לחברה החרדית )לעיל הערה 
אדמו"ר בציון, ובהערות השוליים שם(, ובהם תנועות יותר מתונות ופרו־ציוניות, אך הן  – 3)כמוזכר לעיל בריש פרק 

דמו"רי , ששם הוא מתייחס גם ל"יישור קו" של א246בור החרדי עד ימינו אנו. וראו שם, עמ' מצויות בשולי הצי
ד מציאות רוז'ין עם הזרם החרדי הכללי. אוסיף ואעיר שהיתרון בבחינת מאפיינים אלה הוא שהם מצליחים לכלול יח

מהמציאות הן בחברה  ממשית ותפיסות אידיאולוגיות. קשה להפריד באופן מוחלט את ההגות והשקפת העולם
 החרדית ועל אחת כמה וכמה אצל ר' שלמה. 
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 לאחר בחינת הדברים, חלק מהגדרות אלה מאפיינות באופן מלא ומדיוק את ר' שלמה ופועלו:      
אמונה באמת הא־לוהית המוחלטת המתגלה בתורה שבכתב  126גישה סלקטיבית ביחס למודרנה;

אם כי יש לציין שהגדרות אלה מאפיינות כמעט כל גורם  128ואמונה בביאת המשיח. 127ושבעל פה;
דתי המאמין בקיומו של בורא ובדרישה מברואיו, ואין בהם כדי לייחד את החברה החרדית, אלא 

 ליצור הגדרה שתכיל קבוצות המונעות ממניעים דתיים. 
בות המורכחלק מההגדרות מאפיינות את ר' שלמה באופן חלקי, מה שמדגים במידה רבה את       

 שהשכיל להכיל בדרכו: 
: ר' שלמה מגיב לדחיקת הדת על ידי גורמים מודרניים במספר רב של תגובתיות .א

סוגיות )שבת, ירידה מהארץ, נישואין אזרחיים, תרבות הפנאי ועוד(, אך התגובתיות 
של ר' שלמה שונה באופן מהותי מזו של החברה החרדית.  ראשית, הוא אינו פונה 

שנית, איני סבור  129ווים שלו, פנייתו היא רחבה ולאומית.אל קבוצת הש
שהתגובתיות היא המחוללת הפנימית של הגותו, כלומר לר' שלמה מרכז כובד 
עקרוני ופנימי שאינו תלוי במעשה זה או אחר. שלישית, דבריו אינם פונים בעיקר 

ילול הבעייתיות בח –לפרהסיה הציבורית, הוא מתייחס בעיקר לליבם של הדברים 
שבת או שליחת ילדים לחינוך לא דתי וכדומה. ר' שלמה רוצה להגשים את התורה 
במציאות, אין הוא פועל מתוך מגננה היוצרת הבדלה וריחוק מאותם המפגעים 

 130הרוחניים אותם ברצונו לתקן.
: ר' שלמה אוחז בתפיסה עצמית של נבחרים מתוך ציבור רחב יותר, אך "הנבחר" .ב

שונות: ראשית, הציבור הנבחר הוא לא הציבור החרדי/הדתי הגבולות ומשמעותם 
אלא הוא כלל ישראל. שנית, גם הבחירה היא הבסיס לאחריות כלפי אומות העולם 

 131שלא נבחרו, וצורך להיות מגדלור המביא את אורם וגאולתם.
: ר' שלמה לא עושה חלוקה חברתית בין שומרי התורה גבולות חברתיים־תרבותיים .ג

אך הוא מבקש להפריד  132הוא לא מתגדר עם הדומים לו מאחורי מחיצות.לעוזביה, ו
בין התרבות התורנית־היהודית, שמהווה את בסיסי הזהות המוסריים והקדושים של 
עם ישראל, לבין התרבות המערבית, אך גם כאן הוא עושה הפרדה בין כלים 

ציאות אך והתפתחויות מדעיות לבין השימוש שלהם במציאות שיכול לקדם את המ
 133גם לממש תאוות נמוכות.

: ר' שלמה תובע בדבריו להגיע או לפחות לשאוף אל עבר מעלה רוחנית דרישות .ד
מעשים שלעיתים  134גבוהה מאוד האמורה להתבטא גם במעשים קונקרטיים,

נפסקים כמעשה נקודתי וקונקרטי אותו יש לעשות )בעיקר בהקשרים לאומיים(. אך 

                                                            
ה סלקטיבית ההפרדה בין הגדרה זו ובין ההגדרה 'גיש. "עם מתוק עם תרבות נוראית". 2.ב.3ראו למשל את הפרק ג. 126

 בנוגע למסורת' שתופיע בהמשך נעשתה על ידי מטעמי נוחות. אצל קפלן היא מופיעה כהגדרה אחת. 
 מעשה ושורשיו. ה – 2יחסו לתורה ואופן מימושה במציאות מתואר באריכות בפרק  127
 (.  25ראו למשל קול הקורא שפורסם עם הקמת אגודת יא"י )לעיל הערה  128
 כה. זה מתבטא בלשונו בפרסומיו ובבחירתו לגור בתל אביב, מעוז החילוניות, וניסיון להשפיע דווקא מתו 129
 המעשה ושורשיו.  – 2להתממש במציאות, לשיטת ר' שלמה, מתוארת באריכות בפרק  האופן שבו התורה צריכה 130
 העם הנבחר והמדינה.  – .א1ג.ראו בהרחבה בפרק  131
 ראו את הסעיף הקודם בפרקנו העוסק בחברה החילונית וביחס אליה.  132
העם הנבחר והמדינה, הערה  – i.א.3(. מצוטט בפרק 29.8.58ראו למשל דברים בעתם, עמ' רד, י"ג אלול תשי"ח ) 133

170. 
 . המעשה ושורשיו. על הדרישה למעשים קונקרטיים ראו בהמשך פרק זה. בעל הדרישה הרוחנית ראו בפרק  134
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בה בהמשך( המבדיל אותו מהתנועה החרדית היא חוסר שוני מרכזי )שבו נגע בהרח
הקהילתיות שיש לדרישות מעין אלו. ר' שלמה לא הכתיב מדיניות יומיומית הנוגעת 
לכל אורחות החיים )קוד לבוש, שפה, ריטואלים הקשורים לעונות השנה, חומרות 
ה הלכתיות וכדומה(, שהיא התנאי להשתייכות לאותה החברה ומטרתה לייצר הבדל

והסתגרות. בנוסף, עיקר דבריו של ר' שלמה הם לא קונקרטיים. כלומר הוא מתייחס 
לתופעות, הוא יכול גם לבקר אותן, אך אין הוא פורש תכנית מעשית ממשית )גם 
אם הוא אומר שיש לעשות דבר שכזה כדי לפתור את הבעייתיות שבתופעה(. כלומר 

 מו אינו מצווה צווים קונקרטיים. ר' שלמה בעיקר מחנך לקונקרטיות, אך הוא בעצ
 

 :חלק מההגדרות שבאמצעותן מאפיין קפלן את החברה החרדית אינן מאפיינות אותו כלל וכלל
אקדים ואסביר קריטריון זה, בקרב חברות  :גישה סלקטיבית ביחס למסורת .א

של ערכים מסוימים במקביל לצמצום עד  הפונדמנטליסטיות יש הדגשה מאוד חזק
חשוב  בחברה החרדית ללבוש וללימוד יש מקום ,מחיקה של ערכים אחרים. למשל

בגליציה,  מץ, אך ערכים אחרים שבוודאי הרבה יותר מרכזיים מהלבוש שאומאוד
ר' שלמה אינו מוכן לוותר במקרה הטוב נדחקו הצידה ובמקרה הרע נמחקו כליל. 

התורה ומצוותיה שניתנו בסיני, אך הוא אינו רואה קיום מעשי זהה על המסורת, על 
בכל מקרה. הוא מציג כלל פנים־תורני, המדריך מה לעשות באיזה מצב, ולא שלילת 

 135ערכים יהודיים לצורך הסתגרות ומגננה.
די לנו לראות פסקה אחת בנוגע לאהבת  :חלוקת העולם ל"טובים" ו"רעים" .ב

אומות וכן דברי ביקורת כלפי הציבור החרדי על אי־החילונים ואחריות לכלל ה
לקיחת אחריות, כדי להבין שאצל ר' שלמה לא מדובר בחלוקה גורפת המציגה 

 136תמונה דו־ממדית של מצב המגזרים והציבורים השונים החיים במדינה.
: כאמור לעיל, ר' שלמה אינו מוגדר מבנה ארגוני סמכותי עם מנהיגות כריזמטית .ג

תית בצורה ברורה. גם כאשר קיים טישים בימי הזיכרון של בני מבחינה קהיל
משפחתו לאחר מות אחיו הוא לא עמד כמנהיג בראשה של קהילה או חברה 

 137מוגדרת.
לאור האמור, נראה כי ר' שלמה מהווה המשך ישיר של החסידות השורשית, ולא כהתפתחות 

ק את ובתיים. להלן נבחן ביתר דיותגובתית מודרנית המאפיינת את הזרמים האורתודוקסיים התג
 התבטאויותיו הישירות כלפי הציבור החרדי שיעידו על תפיסתו אותם. 

היהדות  138המושג 'חברת הלומדים' הוא התיאור המקובל במחקר לתאר את החברה החרדית.      
החרדית שאפה לשקם את מרכזי התורה שנחרבו באירופה, ובבסיס האידיאולוגיה שמה את לימוד 

תורה )בדגש מיוחד על לימוד הגמרא ומפרשיה הראשונים והאחרונים( בראש סדר העדיפויות ה
שלה. המשמעות המעשית של האידיאולוגיה הוא התביעה מכל גבר ללמוד תורה אף שנים רבות 

                                                            
ה . המעשה ושורשיו. הוא אף מבקר את החברה החרדית על חוסר לימוד ודאגבעל מימוש התורה דובר בפרק  135

  .ב(. מצוטט בסוף פרק 17.2.57, עמ' קצז. טז אדר תשי"ז )בתחומים תורניים מסוימים. למשל בדברים בעתם
ת הפרק אהבה ללא תנאים. בנוגע לאחריות כלפי האומות ראו א .1.ב.3ג.בנוגע לאהבת החילונים ראו את הפרק  136
 . העם הנבחר והמדינה..א1ג.

 (. אראו את ההשלכות לכך בהערות בפרק המבוא ) 137
ג ראו ואילך. לתמצות כללי של המוש 47משל בספרו, החברה החרדית, עמ' את המושג טבע מנחם פרידמן, ראו ל 138

 ואילך. 12(, עמ' 23בראון, מדריך לחברה החרדית )לעיל הערה 
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תופעה זו הייתה אחד  139לאחר הנישואין. לתופעה זו כנראה לא היה תקדים בעולם היהודי.
טוענים שזה נעשה בכוונה תחילה( את הבדלנות התעסוקתית, החברתית הגורמים שכוננו )ויש 

והתרבותית של החברה החרדית. ר' שלמה הביע את תסכולו מיחסה של החברה החרדית למדינה 
ולחברה החילונית בכך שהיא מבדילה את עצמה ומשתפת פעולה עם מוסדות המדינה רק מתוך 

 וגר. רצון להתקיים ולשמר את המבנה הקהילתי המס
גיות בצד תופעה זו התנהלו בשנות המדינה הראשונות דיונים ציבוריים סוערים סביב סו      

צבא מסוימות הנוגעות לנושאי דת ומדינה )הגדרת מיהו יהודי, השבת הציבורית, גיוס נשים ל
מדותיו ועוד(, שהיו גם בסיס למחאות המוניות מצד הציבורים החרדי והדתי. ר' שלמה הביע את ע
חרדית הבאותן סוגיות, ובמקביל שאף להרחיב את הערכים שלא באו לידי ביטוי בהגות ובמדיניות 

וד בשנות החמישים והשישים. הוא רצה להכניס לשיח החרדי סוגיות שאף בהן מצויים ערכי יס
וב טתורניים, יסודות  שבמקרה הטוב לא גרמו להמוני החרדים לצאת לרחובות, ובמקרה הפחות 

 יבור החרדי סתרה אותם בפועל. הנהגת הצ
שווה להלן נבחן עקרונות שעמדו לפני ר' שלמה, שאותם אפשר לראות ברשומות שפרסם, ונ      

 אותן לעקרונות המצויים בקרב החברה החרדית. 
 

 140המאור שבה מחזירם למוטב. 1.א.3ג. 
 

כל אחד ואחד צריך לבדוק עצמו ולמצוא למה הוא מוכשר ומה הוא יכול 
לעשות בשביל השני שהוא צריך לאותו דבר אשר בידו לעזור לו להשיג אותו 
דבר, ומה הוא גם יכול לעשות בכדי לעלות בסולם המדרגות למדרגה הקרובה 
לזו שהוא עומד עליה עכשיו ואשר מעליה הוא יכול לראות שטח יותר רחב 

ל האדם( לפעו -וממילא גם לפעול יותר, כי במבט יותר רחב באפשרות )
 141יותר.

אחד מעקרונות היסוד של ר' שלמה, שעליו עמדנו בהקשרים אחרים, הוא ראיית כישרונות 
ואיכויות אנושיים כמתת אל שלא נועדה להנאה אישית אנוכית אלא כדי לקדם את המציאות לעבר 
הגאולה. לשיטתו, העליונות היחסית של אדם בתחום מסוים נועדה כדי שיוכל לסייע לעומדים 

לעלות. תפיסה עקרונית זו שונה בתכלית מהתפיסה החרדית, ואולי שורשי ההבדל נעוצים  מתחתיו
בהגדרת המטרות יחד עם השוני בהגדרת גבולות החברה, וכנראה שההגדרה האחרונה משליכה 
גם על המטרות. בהמשך רשומה זו ר' שלמה מפרש בפשטות את גבולות החברה שאליה הוא 

אול את עצמו מהעיכובים המעכבים אותו למלאות את חובתנו כלפי מתייחס: "... צריכים גם לג

                                                            
ללימוד  הרב ישראל פרידמן בן־שלום הראה כי גם חכמינו, שתלמוד התורה היה כל עולמם, אחזו במלאכה במקביל 139

. במאמר זה הוא מותח ביקורת 171–151ן דיבנה', מלאת, ב )תשמ"ד(, עמ' התורה, ראו הנ"ל, 'מרגלא בפומייהו דרבנ
 על המנתקים בין הלכי הרוח הרבניים לזה של כלל הציבור.

ָזבּו ואת איכה רבה, פתיחתא ב, ד"ה רבי אבא: "ר' הונא ור' ירמיה בשם ר' חייא בר אבא אמרי כתיב 'ואותי עָ  140
ה היה מחזירן אי אותי עזבו ותורתי שמרו, מתוך שהיו מתעסקין בה המאור שבתורתי לא ָשָמרּו' )ירמיה טז, יא(, הלו

ר שבה למוטב". וראו הנוסח בהוצאת בובר ובפסיקתא דרב כהנא )הוצאת מנדלבוים(, פיסקא טו, ד"ה ר' אבא "שאו
 מחזירם למוטב". 

בו הוא  ורך ב"צדיק", נושא(. ואולי הוא רומז כאן לצ30.9.71דברים בעתם, עמ' קסג, ערב ראש השנה תשל"א ) 141
 יים. . העם הנבחר והמדינה בהקשר שבין ישראל לגו.א1ג.עוסק בתורות רבות בספרו חיי שלמה. מצוטט גם בפרק 
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בערב פסח כמה שנים קודם לכן כתב ר' שלמה את  142חברו, כלפי העם וכלפי המדינה כולה".
 הדברים הללו:

 
כשרואים רק את עצמו ולא את השני ולא את כלל ישראל ואז יורדים תהומה 
למדרגה הכי נמוכה של אני ואפסי עוד בעת שצריכים לראות גם בשני, בכלל 
כל ישראל את עצמו, ועד כמה שלא תהיינה המחשבות והכוונות לפעול טובות, 

כוונתך הן נשמרות בתוך עולמו הצר ומתאים למה שראה מלך כוזר בחלומו: 
רצויה אצל הבורא, אך מעשיך אינם רצויים ואין להאשים את זה אפילו, הוא 

 143שבוי וכבול בידי עצמו.
 

דברים אלה חריפים הרבה יותר. לא רק שתפיסת המציאות של ר' שלמה שונה מזו של שאר החברה 
ה לדעתו יש קלקול עמוק בתפיס החרדית, אלא ר' שלמה אף מבקר את החברה הזו בחריפות. 
או לחלופין הגדרת כלל האומה  ,העצמית של מגזר או אדם כגורם פרטי שאינו חלק מכלל האומה

תוך השמטה מהגדרה זו חלקים נרחבים מעם ישראל. ר' שלמה מתנגד להשקפה הסקטוריאלית 
המפרידה את העם מבוטאת בחדות, ויתר על כן, השקפה זו מתוארת על ידו כקונספציה או מאסר 

מקטנות האדם האוחז בה. הינה כי כן, מרוב קטנותו וחוסר יכולתו לראות את מחשבתי שנובע 
לדעת ר' שלמה, תפיסה זו יכולה להצטייר כרצון ה'  144המציאות אין לתלות בו את האחריות לכך.

או כפרשנות לגיטימית לקיום המצוות, אך למעשה היא אינה אלא דעה נפסדת המביאה למעשים 
 מקולקלים. 

 
אני אביא כאן דוגמא קלאסית להשתעבדות עבדותית להאנוכיות הגסה. 
המשתעבדים הם החרדים היורדים מן הארץ... אין זה משנה אם ירידת 
החילוניים גדולה בהרבה מזו של החרדים. כשם שחילול שבת שלהם אינ)ה(]ו[ 

אף( שיש בו רק משום איסור שבות. לא  -מצדיק אף חילול שבת קל מצידנו, )
וגם אסור לעבור על תופעה מסוכנת הזאת וגם על תופעות אחרות, במה  קל

שנוגע בין אדם לחברו אצל רבים, לסדר היום, כי אחת אסור לנו לשכוח, כי אנו 
ועלינו, נמצאים כאן בעזרת גואל ישראל במדינת ישראל בתוך תהליך הגאולה. 

ניין החומרי של החרדים, הבונים יחד עם אחינו החילוניים, האחריות לא רק לב
מדינתנו אלא גם לבניינה של ירושלים שלמעלה, של נשמת העם, ובנפשנו הוא 

                                                            
 שם. 142
ת מלך א(. בדבריו מתייחס ר' שלמה לספר הכוזרי: מה שמניע 24.4.67דברים בעתם, עמ' סח, ערב פסח תשכ"ז ) 143

אינם  בראשית הספר הוא חלום נבואי שבו נאמר לו כי כוונתו רצויה אך מעשיוכוזר עובד האלילים לצאת למסעו 
בה רצויים לפני האל. ההשוואה למלך כוזר מעצימה את חדות הביקורת, ולמעשה משווה את הציבור התופס במחש

יעוד', , 'הקיום והיהשוו לדבריו הנוקבים של ש"ב אורבאךהערת העורך: זו לתועים שטרם גילו את דרך היהדות. 
ן , שתקף בחריפות את החרדים שלא רק שלא השתתפו במלחמת המג3(, עמ' 31.5.68הצפה, ערב שבועות תשכ"ח )

כנגד אויבי ישראל בשנה שעברה )מלחמת ששת הימים(, אלא שאף אינם שותפים הן באבל על החיילים שנפלו 
ת נת השמדה. הוא מתאר את העמדה הנפשית־החברתיבמלחמה והן בשמחת הניצחון על אויבי ישראל וביציאה מסכ

 של פרישות והיבדלות של החרדים מכלל העם "כאילו השמיים בינם לבינם".
ימים אפשר שתפיסה זו מקבילה לתפיסה את החילונים כתינוקות שנשבו. אפשר שלדעת ר' שלמה, בעניינים מסו 144

ם הבנה עברי תוכחה אלה גלום לימוד זכות גדול, יחד כל אדם יכול להיות אסור במאסר החברה שבה הוא חי. אף בד
 של הקושי בשבירת תבניות המחשבה שאנחנו מקבלים מהחברה שבה גדלנו ושאליה אנו משתייכים. 
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אם אנו שומרי התורה לא נשתחרר מכבלי העבדות להאנוכיות. ממלכת כוהנים 
 145וגוי קדוש באופק, אבל היא לא באה אלינו, עלינו להתקרב אליה.

 
לא ביהדות למחצה רוצים אנו ביהדות שלמה, תמה ומקיפה את כל חלקיה, ו

לשליש ולרביע. לכן כשם שאין יהדותם של אלו, שאין להם בעולמם היהודי 
אלא לאומיות בלבד, מספיקה לנו, כך גם אין יהדותם של אותם המכנים עצמם 
חרדים ומכחישים בלאומיותנו, יהדות שלמה לנו, אלא מחוסרת איבר חשוב, 

ותנו היא לפי זה הסתדרות העלולה חס וחלילה להיות הולכת ומנוונת. הסתדר
 146חרדית לאומית ומתאימה לזה תכנית עבודתה בארץ ישראל ובגולה.

 
 הפרק הקודם ראינו כי ר' שלמה ראה את העלייה לארץ כתנאי לקיומה של מדינת ישראל,־בתת

יום ואת הירידה ממנה כמבשרי הריקבון שיוביל לחורבנה. כאן ר' שלמה מעמיק את המבט על הק
וצא יהירידה ממנה: מדובר בחלק ממכלול הקיום הרוחני הנדרש מאיתנו בארץ. הוא בארץ וחוסר 

ן באותו הבניין, והוא מי שמופקד על הבניי שותף מלאמתוך נקודת המוצא כי הציבור החרדי 
הרוחני של העם בארצו. שמירה מדוקדקת על העניינים שבין האדם לחברו והשתחררות 

 להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש.  –ל אותנו אל ייעודנו מהאנוכיות המגזרית היא זו שתובי
 

מאמרים רבים על התשובה נתפרסמו בימי התשובה. בבתי כנסיות שומעים בכל 
פעם נאומים, שבהם נדרש העם לחזור בתשובה, אבל ראה זה פלא: רבים מן 
הסופרים, כותבי המאמרים והדרשנים, שיש בהם גם ממנהיגי החרדים שכחו 

צוואה שהשאירו לנו חז"ל, שבעוון שנאת חנם נחרב הבית השני, לגמרי את ה
והם מוסיפים לזרוע שנאה ומחלוקת ולגרום ח"ו חורבן חדש לעמנו ולנחלתנו. 
במדינת ישראל נמצאות, ב"ה, ישיבות גדולות וקטנות, שאף פעם לא נמצאו 
במספר גדול כזה, וגם תודה לא־לוהים שיושבים בבתי כנסיות ובכתי מדרשות 
יום יום ולומדים את המשנה היומית ואת הדף היומי, אבל אחרי כל אלה, שאלה 

המאור מרה ומכאיבה מעמיקה לחדור לתוך הלב והנפש ואינה נותנת מנוחה: 
 147...שבתורה המחזיר למוטב ַאֶיהו? והוא איננו

 
לא מספיקות בהחלט ההסתדרויות הדתיות השונות כדי להנהיג את העם בדרך 

ה, אלא נחוצה הסתדרות חדשה מיוחדת של התורה, אלא הישרה של התור
להכניס את רוח התורה, תורה, שתפקידה היא לא רק ללמוד, והמוסר לבני 

  148ישראל וששמה יהיה "הסתדרות התורה המעשית".
 

שני ציטוטים אלה מציפים בצורה חדה את כאבו של ר' שלמה ואת תסכולו הרב מהחברה החרדית. 
מוד התורה הוא ערך חשוב בעיני ר' שלמה, אך גם הוא צריך להכיל צדדים ללא כל צל של ספק לי

כמו למשל להיות מאור המחזיר למוטב את הבאים עימו במגע. אני לא בטוח שר' שלמה  –שונים 

                                                            
 . רשומה זו לא מופיעה בספר דברים בעתם. 11.4.60הצפה, ערב פסח תש"ך,  145
 (. 73חלק מפרסום של חברת יא"י )לעיל הערה   146
 (. בנושא זה עיינו גם בחיי שלמה, עמ' רה. 72', אור המזרח )לעיל הערה 'חשבון הנפש 147
 (. 31.5.68דברים בעתם, עמ' קי, ערב שבועות תשכ"ח ) 148
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מזדעק על חוסר קיומו של המאור בלימוד התורה החרדי, כמו שהוא מזדעק על חוסר החשיפה 
או  פעולות מעשיותציבור הרחב בארץ, כלומר הוא קורא לשל התורה וערכיה הנשגבים לכלל ה

בהמשך רשימתו  149לפחות ניסיונות פעולה והתכוונות להפיץ את אור התורה בקרב הציבור הרחב.
 "חשבון הנפש" אומר ר' שלמה כך:

 
באורו של המאור הגדול הזה אין אפשרות שהיהדות החרדית תהיה מפולגת, 

 ם ורסיסי רסיסים; באורו של המאור הגדולמופרדת ומפוצלת לפיצולי פיצולי
הזה לא ייתכן שהיהדות החרדית על כל מנהיגיה לא תבין את אותות ופלאי 
ההשגחה העליונה בהקמת מדינת ישראל ולא תשתתף כולה כאחת בחזית 

 מאוחדת בבניין המדינה ולמען הפיח בה רוח התורה...
 

הכללית, אלא יש חסימה בהשפעה  אור התורה לא רק שאינו משפיע על החברה הישראלית
העמוקה של אור התורה על החברה החרדית עצמה. לא ייתכן, טוען ר' שלמה, שבשטחי "האור" 
שמקרינה התורה יוכל להיות פירוד ופילוג. הראייה במדינת ישראל פלא א־לוהי יחד עם התורה, 

המחלוקות כדי  צריכים להביא להתאחדות של כל פלגי העם הדתיים, מוכנות להתעלות מעל
כאן משתקף בחריפות ובזעקה צו השעה שרואה ר' שלמה  150להופיע במדינתנו את רוח התורה.

. הוא מחוסר הצלחת המעשיםהחובה לקרב את הגאולה במעשינו. הוא לא מתוסכל  –לנגד עיניו 
 הנובעים מבדלנות ומחששות מהמודרנה. הוא ממשיך ואומר:מחוסר המעשים מתוסכל 

 
אשי הישיבות האלה, באופן בלתי טבעי ובלתי מובן, במקום אבל רבים מר

להשתמש במאור שבתורה ולהאיר לתוך המחנה של אלה שקיימו את החלק 
להראות החילונים( ו -המעשי של התורה בנוגע לבניין הארץ ותקומת המדינה )

דוחים אותם, כאמור, באלפי ידיים שלהם  –להם את דרך התורה, דרך החיים 
ם ואין כל ספק, לו היו גדולי תורה אלה מקרבים בימין ודוחיהם. ושל תלמידי

באותה הימין המקרבת  בשמאל, כי אז הי)ה(]ו[ פני היישוב לגמרי אחרים.
לפי והמלטפת היו מכניסים רבים תחת כנפי השכינה, והיו מכניסים גם לליבות א

תלמידיהם אהבת העם ואהבת המדינה, ואותם התלמידים היו בלי ספק 
יעים בזה על אלפי הנוער הבלתי חרדי, לאהבת תורה וליראת שמיים. כי משפ

בזה אין כל ספק: יהודי ההולך בדרך התורה והמצוות בתמימות ופשטות, הן 
וזה כולל  –בנוגע למצוות שבין אדם למקום והן במצוות שבין אדם לחברו 

 שפיע לטובה על סביבתו. מ –אהבה לכל אדם מישראל 
 

ההסתגרות כפספוס גדול. לולא דחו החרדים את המגע עם החברה החילונית,  ר' שלמה רואה את
פני היישוב בארץ היו נראים אחרת, ומי יודע אילו שינויים היו מתחוללים כתוצאה מכך. אין 
מדובר בהכרח על האגודות המעשיות שנועדו להפיץ את מאור התורה. ר' שלמה מדבר כאן גם 

ם בסביבה משותפת ועל השינוי שנוצר מקרבה אנושית הכוללת על הימצאות של חלקי העם השוני

                                                            
אם כך יש ואולי אפשר לפרש את דבריו בצורה רדיקלית יותר: הלימוד לא מצליח להביא לידי ביטוי את המאור, ו 149

 ו הוא משפיע. גם בעיה באופי הלימוד ולא רק במקומות שב
ט גם (. קטע זה מצוט19.5.61מושג זה הוא מפרש בצורה בהירה בדברים בעתם, עמ' פח, ערב שבועות תשכ"א ) 150

 . המעשה ושורשיו. בבמאמר זה בפרק 
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שמירה מדוקדקת על כל מצוות התורה כשבכללן גם מצוות ואהבת לרעך כמוך, שלדעת ר' שלמה 
יש לשים לב כמה אותה קרבה פשוטה נתפסת כגורם  151היא היסוד והבסיס לכל הקיום היהודי.

ת עבורנו בבואנו לקדם את החברה לאופקי המשנה את המציאות ברמה הלאומית, וכמה היא נצרכ
רוח התורה. אם כן, ר' שלמה כואב על הפירוד שיוצרת החברה החרדית בהסתגרותה בתוך עצמה, 
מציאות שבה אין לחברה בכללה מגע עם התורה. ולצערנו, מסיבה זאת אין אפשרות לראות את 

 החוקים הטובים ודרכי הצדק שעמן מאירה התורה את העולם. 
 

 152בכל דרכיך דעהו. 2.א.3ג.
 

לצערי הגדול, נודה ולא נבוש, שבמצוות בין אדם לחברו, במשא ומתן, נמצאים 
רבים מבין אלה, הנזהרים במצוות שבין אדם למקום בקלה כבחמורה, אבל לא 
נזהרים במשא ומתן באמונה ונכשלים באיסורים רבים במשך השנה, ואם כי גם 

אבל זה לא מצדיק את החרדים לילך גם כן אצל החילונים נמצאים רבים כאלה, 
בדרך זו. אינני רוצה לחושדם שעושים זאת בזדון אלא מתוך שכחה, כי ההלכות 
הנוגעות למצוות שבין אדם לחברו הוזנחו באופן מבהיל ולא נזכרות כמעט כל 
השנה. וזה גורם כמובן פעמים רבות לחילול השם, המוריד)ים( את ערך 

למינימום. במקום להיות במעשינו, בחיינו יום יום, השפעתנו על אחרים עד 
 153לדוגמה ולמופת, ולקדש שם שמיים ולהגדיל בזה את השפעתנו.

 
חוסר לימוד  –ר' שלמה סובר שלימוד ועיסוק בנושא מסוים יוביל אחריו הקפדה ומעשה, ולהפך 

החברה החרדית  דוע לא עוסקתמ –ובורות יביאו לביטול המצווה או לעבירה. כאן נזעק ר' שלמה 
ב בהלכות מקח וממכר? מדוע בתי המדרש החרדיים לא מלבנים סוגיות כלכליות הנוגעות למרח

 שבין אדם לחברו ושואפת ליישם אותם? 
 ההשפעה שמייחס לכך ר' שלמה חמורה ורחבה מרשלנות אינטלקטואלית או מעברה שאדם      

טין ואף בר כי היא מובילה לחילול ה' שמקיעבור בחוסר היכרותו עם הלכות אלה. ר' שלמה'ניו סו
מבטל את יכולת ההשפעה של החברה החרדית על כלל ישראל. כמו שהסברנו, לא מדובר 
ת בהשפעה של החזרה בתשובה או הנחות תפילין בקניונים, מדובר על מערכות עקיפות ועדינו

רת לקבל מאותה חבהרבה יותר. עצם הראייה של עולם ערכי מוסרי נשגב יעורר רצון להתקרב ו
 מופת נעלה ומוסרית. 

ים, אך נמשיך ונעסוק בהבחנה דקה עוד יותר, שאומנם עוסקת גם היא בשאלה תחומי הלימוד      
 נוגעת במקום שורשי יותר. 

 

                                                            
 ר' שלמה והחברה החילונית.  .ב.3ג.ראו בהרחבה בפרק  151
גוף המאמר. משלי ג, ו. ביטוי זה קיבל פרשנויות רבות. נעמוד על שני פירושים שידגימו את העקרונות שיובאו ב 152

רך החיד"א מפרש את הפסוק על פי האר"י: "כמו שכתוב בזוהר הקדוש, דדרך הוא דרך פתוח לכול, וארח הוא ד
מעצמך[ דעהו, שתעשה כל דבר על פי התורה"  ל הדברים גלויים וידועים ]אתהכ –נעלם, וזהו שכתוב 'בכל דרכיך' 

גמה: "... )חומת אנך על הפסוק(. לפסוק זה ניתנה גם פרשנות חסידית המוצאת את עבודת ה' בכל תחומי החיים: לדו
ים, פרשת בכל דרכיך דעהו, והיינו לדבק ולקשר עצמו אל הקדוש ברוך הוא בכל עניינים שעושה..." )דגל מחנה אפר

 אל אצילי(. ר' שלמה מזהה את העמדה הזו עם עשיית המעשים כשהלב מכוון לשמיים. משפטים, ד"ה ו
 (. במאמר זה מתוארים ההרגל והשכחה כגורמים לחטא.18.4.62מט, ערב פסח תשכ"ב )–דברים בעתם, עמ' מח 153
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ומכאן פנייה חדה כלפי פנים, כלפי מחננו הדתי שומרי תורה ומצוות: יש הבדל 
ם החיוניים במשך חיי האדם יסודי אם אנחנו אומרים, שבין המוני הדברי

 –מישראל, אשר בלעדם אי־אפשר להתקיים נמצאות גם התורה ומצוותיה 
או  –כלומר שהן נתונות במסגרת החיים הכלליים עם שאר הדברים החיוניים 

שכל חיי האדם גם שאר כל הדברים החיוניים נמצאים במסגרתה של התורה. 
צוות מקיים בכל יום את מצוות גם באופן הראשון אין כל ספק ששומר תורה ומ

הוא שוכח שהתורה מקיפה את כל  –וזה העיקר דווקא  –היום כולן... אבל 
החיים, את חייו הפרטיים וגם את חייו בתוך כלל האומה... כל החיים הם חיי 

 154תורה בינו ובין חברו, וגם בינו ובין כלל ישראל.
 

מחויבות לתורה: א. אפשר לתפוס את ר' שלמה מציע שתי דרכים לתפוס את עולם המצוות וה
התורה והמצוות כעוד מרכיב חיוני של בחיינו האנושיים; ב. אפשר לראות את כל המרכיבים 
בחיינו ככלולים במסגרת התורה והמצוות. כלומר, אנחנו לא מקיימים את התורה בנוסף לכל 

ממשיך את המגמה ר' שלמה  155הליכות חיינו, אלא כל הלך חיינו אמור להיות מצוות ותורה.
החסידית ומגדיל את הנוכחות האלוקית והתורנית בתוך חייו של האדם. אך כאן ר' שלמה מעלה 
את רף הדרישה הרוחנית: הוא אינו אומר את דבריו רק מתוך הכלה של "פשוטי העם" העובדים 

ו לחיות בשדה ואין להם זמן להיות ללמוד תורה, אלא הוא מגביה את אופק העבודה הרוחני. אל לנ
את חיינו באופן שבו ה' ומצוותיו מצומצמים בתוך ארבע אמות של קיום ההלכה ותו לא; יש 
לשאוף שכל הוויית חיינו יהיו כמצוות ויבטאו את הא־לוהי. חיים בהם אין חלוקה גסה בין רוח 
וחול. תפיסה זו מבטלת את השניות בין העולם הדתי של האדם לבין עולמו הכללי מתוך דרישת 

על היות האדם בן תורה להשפיע על חייו מעבר להקפדה על ההלכה. כאשר האדם חי את  –ומק ע
התורה באופן מלא, אזי היא משפיעה על התנהגותו ומידותיו, על קשריו עם סביבתו, על ההחלטות 

 שהוא מקבל בחייו ועל המקום שעם ישראל תופס אצלו. 
 

גוי קדוש אלה הדברים אשר כאשר נאמר לנו "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים ו
תדבר אל בני ישראל" )שמות יט, ו(, לא הייתה הכוונה רק על ידי תפילה ולימוד 
תורה כל היום, כי כל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון )אבות 
ב, ב(. הכוונה הייתה שכל מה שייעשה במלאכה ובמסחר יהיה ברוח התורה 

התורה אין משמעותה רק ללמוד, אלא כל החיים  והאמונה... עלינו להבין שדרך
קּומנו בבוקר ועד לקריאת שמע שעל המיטה. יכולים  יהיו חיי תורה ומוסר, מ 
להיות ימים רבים שלא הייתה אפשרות ללמוד, אלא היו עסוקים במלאכה, 

, אם כל מה שעשה לא היה מנוגד ובכל זאת הם ימי תורהבנסיעות, במסחר, 
  156לא היה לו זמן לעסוק באותו יום בתורה ממש... לחוקי תורתנו, ורק

 

                                                            
 (. 24.5.66דברים בעתם, עמ' קה, ערב שבועות תשכ"ו ) 154
'דבר תורה' הוא פלסטר  –בנוגע לאמירת דברי תורה במהלך הסעודה זכורים לי דבריו של מורנו הרב ישראל  155

ששמים כעלה תאנה, לסמן וי על החלק הרוחני או הגבוה בסעודה ולהמשיך לעסוק בענייני החול. זה לא נצרך כאשר 
, כל דיבורנו גבוה ומרומם את הנפש. השתיקה אפיינה כמה מחצרות רוז'ין )למשל בחצרו של ר' ישראל מהוסיאטין

 שאצלו כל הנהגת השולחן, הטיש, התקיימה בשתיקה(. 
 (. 31.5.68קי, ערב שבועות תשכ"ח )–דברים בעתם, עמ' קט 156
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הוא מחייב  –ראשית, יש לציין כי ר' שלמה אינו רואה כל בעייתיות במלאכה. ההפך הוא הנכון 
אותם  –אותה כתנאי לקיום התורה. לדבריו למרות שאדם לא למד תורה בפועל במשך כמה ימים 

ט ן ביושר ועל פי חוקי התורה. בכך שנקימים הם ימי תורה כל עוד עסק במלאכה ובמשא ומת
התורה אינה מצומצמת  –בדוגמה קונקרטית, אנחנו יכולים להבין יותר למה התכוון ר' שלמה 

תורה. הלהפך, עליה להיות מקוימת,  הדרך לקיימה היא לחיות חיים על פי  למרחב הלימוד שלה. 
ו יום איום שלי הוא יום של תורה כמובן שחיי תורה ניזונים מלימוד תורה, אך כדי להבין אם ה

מה באותו יום, אלא נציב מדד כולל יותר: עד כ שלמדתימרוקן מתורה לא נסתכל רק על התורה 
 את התורה.  קיימתי

נייה, שכדי להעמיק בהבנת המעלה הרוחנית שדורש ר' שלמה נצטט את דברי בן דודו מקרבה       
ף הוא היה אדמו"ר ציוני מבית רוז'ין )מענף (, שא1956–1877ר' יעקב פרידמן מהוסיאטין )

 בוהוש( שפעל בתל אביב בשנותיה הראשונות של המדינה. 
 

המגיד הגדול, תלמידו של הבעש"ט, הטיל על תלמידיו, מאורות העולם, את 
התפקיד לרדת אל המוני העם ולקרב גם את הרחוקים ולהדליק בלבביהם את 

ם עומדים בחוץ אל הקודש פנימה... אור האמונה, ולהכניס את המרגישים עצמ
"מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה בלבד" 
)ברכות ח ע"א(, זאת אומרת ד' אמות של הלכה מקשרים את ישראל לאביהם 

המקום  –שבשמיים. לפי ההבנה השטחית, פירושם של "ד' אמות של הלכה" 
ם שחלק גדול מן ההמון... היה שלומדים שם תורה. הפירוש השטחי הזה גר

מרגיש עצמו עומד בחוץ.... ובאו הבעש"ט והמגיד הגדול ותלמידיהם והרחיבו 
את הגבולין. הם ביארו את המובן "ד' אמות של הלכה" בהתאם לדברי הזוהר 

המובאים בפרדס לרמ"ק )ערכי הכינויים ערך  הקדוש )משפטים קטז ריש ע"א(
הלכה". כל אדם מישראל בכל מקום שהוא, ההלכה( "שהשכינה מכונה גם כן 

בשוק, ברחוב, בחנות, במסחרו, במלאכתו או בשדה אם הוא מתנהג באופן 
שאינו דוחק את רגלי השכינה כביכול, נעשות ד' אמותיו ד' אמות של הלכה. 

 157כך לימדו הבעש"ט והמגיד ותלמידיהם.
 

חיים  אם נחבר את האמירות של שני האדמו"רים, על חיינו להתמלא בביטוי התורה והמוסר, צורת
ים שאנחנו עוש מהזו היא משכן השכינה שעליה דיבר ר' יעקב. מדובר בדרישה לשנות לא רק את 

למיד שבו אנחנו עושים אותו. לכן אין הכרח של קיום מצב זה אפילו בחייו של ת האופןאלא את 
וחת הנמצא כל יומו בבית מדרש. האם אני כלומד תורה יכול לומר בפה מלא שבאכילת אר ישיבה

ות צוהריים אני לא מסלק את רגלי השכינה בכמות ובאופן התאוותני שבו אני אוכל? האם שיח
את על החולין שלי עם חבריי לספסל הלימודים אינן דוחקות את רגליה? אולי אף נכביר ונשאל ז

ה', או חלילה לשם גאווה או סתם האם הוא נעֶשה לשם קיום התורה וקרבה ל –לימוד התורה 
 לשם צבירת ידע?

תורה בסופו של דבר יש כאן שאלה אישית, שבה כל אדם צריך לראות איך הוא מקיים את ה      
ה רק בעבודתו ובחייו האישיים. כמו שנאמר כבר קודם, הסתכלות שכזו על עולם התורה לא נועד

  תחושה יותר טובה של קשר לקב"ה, אלא היא דרישה עצומה מכלל הציבור. עלינו לתת להמון
 ציון. לחיות חיי תורה בכל יום ובכל התנהגות, כל אחד לפי מדרגתו, ובכך להשיב את השכינה ל

                                                            
 (, עמ' צ.84אהלי יעקב )לעיל הערה  157
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ד בין מרחב חאם נחזור להשוואה שערכנו בין ר' שלמה לבין הציבור החרדי אז והיום, יש שוני       
דות העשייה האידיאלי שמציב ר' שלמה לבין זה של החברה החרדית. בדבריו ר' שלמה מתנגד בח

לאתוס הלמדני שהחברה החרדית מכוננת, ואשר לפי הגדרותיו יש לה השלכות תפיסתיות 
ם התורה אך ורק ללימודה ולקיום מדוקדק של העולם ההלכתי; זאת בעוד המצמצמות את קיו

ליו המשמעות העמוקה שיוצקת התורה לחיינו כמעט לא באה לידי ביטוי בעולם הכללי והרחב, א
 עליה להגיע. 

 
צריכים אנו לתת שבח והודיה להבורא ברוך הוא על הניסים והנפלאות שעשה 

לים בידינו ב"ה, אבל עלינו לדעת שאסור עימנו בזמן האחרון שכל העיר ירוש
אנו שבגופנו נמצאים אנו בארץ להיות ח"ו כפויי טובה אחרי עזרתו מקודש. 

ישראל עדיין אין אנו בארץ ישראל, עלינו להיות בה בכל לב ונפש, לעשות כל 
, ואלה אשר מה שבכוחנו את הטוב והנכון למען הבניין הרוחני של ארץ הקודש

הם, בוודאי ובוודאי שעליהם להשתתף בבניין ארץ הקודש גם בגופם בחו"ל 
  158בחומר וברוח.

 
ם ר' שלמה פותח בחובה להודות לקדוש ברוך הוא על ירושלים השלמה שנמצאת בידינו )הדברי
ת. נאמרו חמישה חודשים לאחר מלחמת ששת הימים(, ובהכרה כי מדובר בנס ובהתערבות א־לוהי

צונו רהמתנה שקיבלנו במשמעות ברורה: בעיניו היא מעידה כי נוסף על כך, ר' שלמה מטעין את 
 של הקב"ה הוא שנמשיך לבנות את הבניין הרוחני של הארץ יחד עם הבניין החומרי שאנחנו

גם  מקיימים בעצם הישיבה בארץ. לאור אפיקי הפעולה שהתווה ר' שלמה, אנחנו יכולים לראות
וננת הדבקה בשימור הקיים שמאפיינות את כאן עמדה שונה בתכלית ממגמות הבדלנות המתג

לית, הציבור החרדי והנהגתו אז והיום. ר' שלמה רוצה לפעול ולהשפיע על המציאות הכלל־ישרא
יד יד על אגפיה החומריים, התרבותיים והרוחניים, לכן דרישתו להשפעה על חיי הרוח הולכת תמ

 ביד עם חיי החומר. 
מה כולל  –באחת משאלות הבסיס של הקיום הדתי שלנו אם נסכם את דעתו של ר' שלמה       

עתו תפקידנו וחובותינו כחלק מהיותנו אנשים מאמינים ומה יביא את האדם לקרבת ה', אזי לד
חומי ידיעת ה' בדרכי החיים צריכה לנבוע בראש ובראשונה מלימוד של חלקי התורה העוסקים בת

ש הוא דוגמה לכך. גם היישום בפועל דורהחיים השונים, והעיסוק במצוות שבין אדם לחברו 
שות להביא את האדם לכל תחומי החיים ולהכליל אותם כחלק מעבודת ה' שלו. זה דורש ממנו לע
גלי ראותם בצורה מדויקת, כמובן על פי ההלכה, וגם בתחומים המותרים לשים לב לא לדחוק את 

ם תה אנחנו יכולים להביא גהשכינה, את המציאות הא־לוהית שבכוחנו להשכין במציאות, ואו
 לעבודה בשדה או במשרד. 

אסית. אם כן, ראינו הבדלים תפיסתיים משמעותיים בין ר' שלמה ובין החברה החרדית הקל      
שניהם קשורים בהגדלת התורה ושמירה על מצוותיה בקהלים רבים. ר' שלמה מסתייג 

המסגרת החברתית־התרבותית  מההסתגרות, מהלימוד הצר שמשמיט חלק משמעותי מהתורה ומן
כום של חברת לומדים המייצרת נתק בין האידיאל, לימוד התורה, ובין שאר מרחבי החיים. לסי

אפשר לומר כי בעצם תפיסת המציאות של ר' שלמה מקופלת דרישה יותר תובענית מדרישת 
 מית. החברה החרדית המבטאת אפשרות רחבה יותר להנכיח את הקב"ה במציאות החומרית והגש

                                                            
 חיי שלמה, ג' בחשוון תשכ"ח, עמ' יט. 158



  499  |  שליח ההשגחה העליונה

 ר' שלמה והחברה החילונית .ב. 3ג.
 

התינוק הזה שאנו רואים בעריסתו הוא הדור הראשון לגאולה, שהורתו ולידתו 
בגאולה, הרואה את העולם כשהוא מואר כבר באור גאולתנו הבוקע והולך, 
הולך ומתחזק. הוא כולו בידינו, באחריותנו. הוא מוטל בעריסתו כשפניו 

יו שואבות אווירה בארץ ישראל, של צמ]י[חת הפורקן מופנות לשמיים וריאות
והתקרבות המשיח. ומרחוק־מרחוק הולך ומתקרב אלינו וחודר לתוך אוזנינו, 
ליבותינו ונשמותינו הצו הקדום של "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש", 
שרק עכשיו, אחרי שנות אלפיים של גלות, בידינו עוד הפעם להוציאו מ]ה[כוח 

בארצנו עצמאיים, בתוך  –יהי גואלנו ברוך  –הפועל. כי אנו נמצאים  אל
 159גאולתנו פנימה...

 
יש הבדליים  בין החברה החילונית לזו הדתית ובוודאי כשמסתכלים על הפלח החסידי־החרדי

שורשיים בנוגע לתפיסות העולם וליישום מדיניות ופעולה. הבדלים אלו יצרו לעיתים קרובות 
חוסר מפגש ושיח עמוק ומפרה; בבחירת שתי הקבוצות לגור  היבדלות המתבטאת באופנים רבים:

ביישובים נפרדים; קיטוב אידיאולוגי והעמקת חוסר ההסכמה במערכת הפוליטית; שדרים 
 160יים המרחיקים ושוללים תופעת שונות מהן; ועוד היד נטויה.תרבות

להלן נראה שר' שלמה, כמייצג בדרכו, במעמדו ובמראהו את הציבור הדתי־החרדי, לא רק       
הוא ראה בחברה  161שלא נרתע מהמפגש עם החברה החילונית, אלא הוא חיפש וביקש מפגש כזה.

שלה זכויות רבות. לחיים ביחד פנים כפולים: ר' החילונית חלק אינטגרלי וטבעי מעם ישראל, 
שלמה נהג בענווה רבה, הוא העריך את פועלם של החילונים למען כלל העם; אך יחד עם זאת 
הייתה לו ביקורת נוקבת כלפי החברה החילונית, שאותה הוא ביטא בתקיפות, בחדות וללא משוא 

חברה החילונית, ואת זאת ננסה להסיק פנים. במהלך הפרק ננסה לאפיין את היחס של ר' שלמה ל
 זאת מתוכן דבריו כמו גם מאופן ההתבטאות של ר' שלמה'ניו. 

 
 אהבה ללא תנאים. 1.ב.3ג.

 
אויבינו המבקשים לכבוש את  -הרוח הפועל במלחמה נגד אלה האחרונים )

ארצנו( היא השנאה, וכוח הפועל נגד אלה המחליפים בקלות דעת מפחידה את 
היא וח זרה המופיעה בצורת סרטי שוד וספרות קלוקלת, רוח האומה בר

                                                            
 אחרת.  אך שם היא ערוכה בצורה ,17.2.57דברים בעתם, עמ' קצה. מקור הרשומה בהצפה, ט"ז באדר א' תשי"ז,  159
רדית והן : "הן העיתונות הח80על דיון זה כותב אמנון לוי בבוחנו את העיתונות החרדית והחילונית בשנות ה־ 160

 העיתונות החילונית מהוות בלא ספק תמרור אזהרה המתריע על מתח, על בורות ועל עוינות רבה בין חרדים
נים. אותו פער ובורות מתבטא בשיח חירשים אלים שמתנהל מעל דפי העיתולחילוניים". הוא מסביר במאמרו איך 

ם־חילוניים ראו א' לוי, 'העיתונות החרדית והחברה החילונית בישראל', י' ליבמן )עורך(, לחיות ביחד: יחסי דתיי
בה בנוגע (. להרח53)הציטוט בראש ההערה לקוח מסוף המאמר, עמ'  53–30, עמ' 1990בחברה הישראלית, ירושלים 

 לעמדה מבוצרת של החברה החרדית ראו בפרק הקודם. על עמדתה הלוחמנית של החברה החילונית ראו למשל את
, שאומנם קורא לכבוד הדדי, אך משזה 214–209)תשנ"ח(, עמ'  15דברי ז'' שלנגר, 'לקראת מלחמת תרבות', אלפיים, 

 דדים. בימינו יש הדים רבים ללוחמנות זו משני הצ לא ניתן מהצד החרדי הוא קורא לעבור לפסים לוחמניים. אף
אין הוא מתייחס בדבריו למפגש עם התרבות החילונית, אלא למפגש עם החברה, עם האנשים  –אבהיר את דברי  161

 עצמם. 
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האהבה, שמאל דוחה וימין מקרבת. כי הם אחינו ואחיותינו המוסרים נפש להגנת 
... אסור לנו להתעלם מהם, עלינו ורק עלינו מוטל החוב הקדוש להפנות הארץ

  162אותם לכיוון החיים של תורתנו.
 

הגדולה עימה מתמודד ר' שלמה, גישה שבה הדחייה פסקה זו מכילה בחובה את המורכבות 
והקרבה משמשים בערבוביה. מצד אחד מדובר באחינו, בשר מבשרנו, שעלינו מוטל להשיבם 

ת אבתשובה. אך מצד שני, הם מביאים עימם הלכי רוח והשפעות תרבותיות הסותרות בחריפות  
כי  הבה ועל הקרבה. הוא מדגישמסורת היהדות ודרך התורה. בדבריו ר' שלמה לא מוותר על הא

 למרות הסכנה שבדבר עלינו לנסות להשפיע עליהם לטובה.
 

כוחות רדומים צפונים בנו, והם כוחות עצומים של אהבה הטבועים בנפשנו, 
הטבועים בכל יהודי ויהודי, מאת ההשגחה העליונה. אהבה לכל היקום, לכל 

ד מישראל. ואם נעורר הנברא בצלם א־לוהים, ובייחוד אהבה עצומה לכל אח
את אותם הכוחות אז נרגיש בנו התעוררות עצומה ורצון כביר לעזור לכל אחד 

, "ואהבת לרעך כמוך", ונעשה זאת מתוך כי אכן כמוני הםמתוך הרגשה פנימית, 
הרגשה של דבר מובן מאליו, של הרגשת חובה לעזור בחומר וברוח, להקים את 

  163עם ה' על רגליו.
 

 ם כוחות אהבה כבירים, ואם אכן נעורר את אותם הכוחות נרגיש את ההזדהותבנפשנו טבועי
הה העצומה עם כל אחד ואחד, מעין תחושה שאין באמת שוני. זאת התעוררות נקודה עמוקה המז

ת את הדומה, את השווה שבין כל הנבראים בצלם ובין כל בני ובנות עם ישראל. אותה הזדהו
 ורה מובנת מאליה; אין בכך כל מוזרות או מאמץ. מענייןמעוררת אותי לעזור לכל אחד בצ

כל יצירי הבורא )היקום(, כל אדם הנברא בצלם וכל  –שהמשותף הוא הגדרות בסיסיות מאוד 
אדם מישראל. אליבא דר' שלמה, הגדרות הנגזרות מתפיסות העולם או מרמת שמירת המצוות 

צמי לאהוב את רעי כמו שאני אוהב את עאינן רלוונטיות ביחס לאהבה חוצת הגבולות. הציווי 
 ם אבין שרעי הוא כמוני אוַהב אותו. א –מקבל יישום פשוט 

. עוד מעניין כי הנגזרת המעשית של אותה האהבה היא הרצון להקים את עם ישראל על רגליו
הקיום הלאומי המתוקן והשלם הוא הביטוי לאותה האחווה העמוקה. כלומר, מצוות "ואהבת 

מדובר  " היא המובילה אותנו לרצות לעזור ולכונן את הגוף היהודי הנמצא בארץ. איןלרעך כמוך
וק כמקלט השומר מצוררינו; מדובר במניע עמ לבית לאומי , אף לא ברצוןלאומי רומנטיבמניע 
 האהבה.  –ואישי

 

                                                            
ת הארץ (. ביטוי דומה למסירות הנפש של כלל הציבור על הגנ15.4.57דברים בעתם, עמ' כח, ערב פסח תשי"ז ) 162

, וא אצל ר' יעקב פרידמן מהוסיאטין בדברים שאמר יום לאחר הכרזת העצמאות: "בני ישראל יקריםאפשר למצ
ל המסולאים בפז, עומדים במלחמה כבדה עם פראים ומוסרים את נפשם על כבוד עמם וארצם" )אהלי יעקב ]לעי

' יעקב רריו המופלאים של [, עמ' שמה(. בעניין כוח האהבה ב"מלחמה" כנגד התרבות החילונית, השוו לדב84הערה 
ות העולם? פרידמן: "ואיך נילחם נגד אלה המעמידים את הבניין הרוחני בארץ ישראל על יסודות זרים, לקוחים מאומ

ד יצרנו לא בנשק של שנאה ולא בנשק של לשון הרע... ובאיזה נשק אפוא נילחם נגדם? באותו נשק שאנו נלחמים נג
אות הוא, כי גם אצלנו לא הכול בסדר" )שם, עמ' שיג(.  –הם התבטלות לפנינו אנו: בהשתלמות בקדושה. אם אין ל

 .249(, עמ' 60וראו גם בקצרה אצל הרב ברנדס, במלכות הקדושה )לעיל הערה 
 (. 17.2.57דברים בעתם, עמ' קצח, ט"ז באדר א' תשי"ז ) 163
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מצוות ואהבת לרעך כמוך היא הנקודה המרכזית, מכאן הגענו לנקודת המוצא, 
נה מסתעפים הדרכים, הדרך מכל אחד ואחד אל המטרה נקודת המוצא שממ

. וכל הדרכים מתחילות באהבה, אין תיקונו של השני, כלומר רעך, הסופית
אפשרי מבלי אהבה אליו, ואין אהבה אליו ותיקונו אפשרית מבלי תיקון עצמנו. 
אהבה מתחילה אפוא בתיקון עצמנו מקודם. אבל התנאי המוקדם הוא שהלב, 

ה הדיבור והמעשה צריכים להיות משוחררים מכל שעבוד, המוח, המחשב
מוכנים לאהבה הגדולה. רעך צריך להיות שווה בשווה עם הכמוך, עם האני... 
אבל כשענפיה מתחילים להסתעף הם מסתבכים במעצורים שלא נותנים להם 
להתרחב. אנו מסובכים במעצורים וכלי האהבה שלנו כאילו שבויים ואינם 

 164באהבת רעהו ואהבת כלל ישראל כולו.יוצאים לפועל 
 

מצוות אהבת הרע היא נקודת המוצא אל עבר הגאולה )"המטרה הסופית"(. כדי להגיע לנקודת 
הסיום, לגאולה, עלינו להתחיל בעמדת המוצא הזו, מפני שה' דורש מאיתנו לפעול ולתקן מתוך 

מת על המציאות. גם אם לא נצליח לפעול בא –מניע זה בלבד; אך אם נפעל מתוך מניע אחר 
אם הדברים נעשו שלא מתוך אהבה טהורה, אזי הם ירחיקו אותנו  –נעביר בכנסת חוקים דתיים 

מהמציאות המתוקנת. חוסר היכולת לאהוב מוצג כשעבוד לאנוכיות: חוסר מסוגלות לפתוח את 
י  הלב בכל ההסתעפויות של המציאות כמגבלה של קיום הצו הא־לוהי התשתיתי לאהוב את רע 

 165ואת ישראל כולו.
 

כי גם בזה אין כל ספק: יהודי ההולך בדרך התורה והמצוות בתמימות ופשטות, 
וזה כולל  –הן בנוגע למצוות שבין אדם למקום והן במצוות שבין אדם לחברו 

 166משפיע לטובה בסביבתו. –אהבה לכל אדם מישראל 
 

על המציאות בפועל.  ההימצאות האהבה, כחלק מכלל המצוות, היא הדרך שבה אפשר להשפיע 
ה של אנשים המקיימים את המצוות, כאשר האהבה היא תנאי לקיומן כמו שראינו קודם, משפיע
ם על אנשים אחרים. במאמר הבא ר' שלמה מזדעק כנגד החברה הדתית שלא השכילה ליצור קשרי

 בינה ובין החברה החילונית. 
 

עלות טובות הם ת)ו(ארים התואר הזה אוהב ישראל או תארים אחרים של מ
למישהו( אחר  -בלתי מוצדקים, כי בזה מרגישים שיש גם ברירה למי שהוא )

לא להיות אוהב ישראל, ובאמת מי שאיננו אוהב ישראל הוא בעל חיסרון נפשי 
כמו החסר איבר אחד, שהוא בעל חיסרון גופני... כי באמת מטבעו הנפשי)ת( 

ראים אוהב ישראל, כי אם הוא איננו כך של כל אחד ואחד צריך להיות מה שקו
הוא חסר איבר אהבת ישראל בנפשו. ומי שאיננו חסר אף איבר נפשי אחד, הוא 

                                                            
 (. 18.4.62שם, עמ' מח, ערב פסח תשכ"ב ) 164
 –"תזכרו את הניגון הזה  לום זצ"ל היה ניגון מיוחד ששר איתנו, שעליו אמר:ש-בן למורנו הרב ישראל פרידמן 165

, לאותה היתרון שלו שאתה יכול להתעלות. מילים עד כמה שיהיו נשגבות, וזה חשוב מאוד, לא מגיעות לאותה הרמה
תשירו את  – ההתלהבות, לאותה הדבקות, כמו הניגון הזה. כשיחסר לכם משהו, כשתרגישו תרעומת על מישהו

זה ישפיע". מדבריו של הרב ישראל נשמע כי ההגעה לאותם המקומות העמוקים עוזרים למוסס  –הניגון. אתם תראו 
 את מחסומי האהבה. 

 (. 72'חשבון הנפש', אור המזרח )לעיל הערה  166
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נקרא צדיק, וכך צריך להיות "ועמך כולם צדיקים", כלומר מטבעם מבלי שיהיה 
בזה איזה דבר יוצא מן הכלל, כי כך הוא טבעם הנפשי)ת(... כי באמת כל ישראל 

בעלי מעלות ומידות טובות, ואם הוא בעל מעלות מידות טובות  צריכים להיות
  167אז הוא בריא בנפשו ולא יותר.

 
אהבת ישראל היא לא רק דרישה, ולא רק הדרך להשפיע על המציאות; היא המציאות השלמה. 

אזי יש פגם עמוק בנפש  –המבנה הנפשי השלם כולל בתוכו את אהבת ישראל. אם רכיב זה חסר 
 פשו. ם. על כן, הנקרא אוהב ישראל אין לו במה להתגאות, הוא פשוט בריא ושלם בנשל אותו אד

יאות אם כן, האהבה היא האופן שבו ר' שלמה בא במגע עם העולם החילוני בפרט ועם המצ      
כנות בכלל. אהבה זו היא רובד ראשוני שאינו מדחיק את העובדה שיש צורך בתיקון, ואף יש מו

ך התורנית אפילו בקרב האנשים הקרובים ביותר. למעשה ר' שלמה יוצר להכיל סטייה מהדר
וני הפרדה בין האהבה שאין עליה עוררין ובין שאר המאפיינים המבדילים בינינו ברובד העקר
תה וברובד המעשי )כמו קיום הלכה, עולם תרבותי, העדפה פוליטית וכו'(. הפרדה זו לא נעש

ם ך אני חושב שהיא זו המאפשרת קיום של ציבורים שוניבעולם החרדי שהקיף את ר' שלמה, א
 ביחד במציאות העכשווית, שבה כל המאפיינים השונים נתפסים כאיום, ר' שלמה מראה כיצד
אפשר לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" למרות זאת. לדבריו יש אפשרות לקיים חברה 

 לנו, הן כי זוהי דרישת הבוראיהודית שבה חוט מאחד השוזר כאחד את כל המארג האנושי ש
כל להביא מאיתנו, הן כי זוהי הצורה הבריאה והמתוקנת של כל אדם פרטי לפעול, והן כי רק כך נו

 את הגאולה השלמה. 
 

 168"עם מתוק עם תרבות נוראית". 2.ב.3ג.
 כמו שציינו כבר כמה פעמים, ר' שלמה הכיר לעומק את המציאות התרבותית של האוכלוסייה
החילונית, את השפעותיה ואת הקלקולים הרבים שהיא הביאה. הוא לא חשש להעביר ביקורת 

אסית, חריפה ונוקבת כלפי תופעות ומעשים שונים. יחד עם זאת, הוא לא נקט בעמדה החרדית הקל
עצם הביקורת של ר' שלמה על תופעות מאין  –של אלה מכול וכול. יתר על כן ששללה את קיומם 

 אלה מביעה אכפתיות ואהבה. 
 

אל נא לערבב מדע ותרבות אנושית טהורה אשר אליה מכוונת אותנו תורתנו. 
אנו רואים שהמדע עולה בזמננו לגובהי מרומים ועד לירח ולמעלה מזה הגיע, 

ות של יצירת פצצת האטום להשמדת ונעשה בה בעת משרת נאמן לתרב
האנוש)י(ות והושטת עזרה לאויבינו המושבעים המאיימים להשמידנו ח"ו. 
המדע הוא היום קישוט חיצוני לשחיתות פנימית נפשית... עלינו לצאת גם בזמן 
חירותנו זה מתוך שערי טומאה של דורנו, אשר מספרם כבר די גדול, והיציאה 

ה אלא העלאה ממש מתוך שקיעה עמוקה לתוך הזאת היא כבר לא יציאה קל
הטומאה המודרנית, המופיעה בחלקה גם בפומבי ברחובות הערים בצורה 

 169מופקרת בערבובייה.
 

                                                            
 דברים בעתם, עמ' רה, מתוך כתבי יד של המחבר. מובא גם בחיי שלמה עמ' רנה. 167
 מעתי מהושע פרידמן בן־שלום.ביטוי זה ש 168
 (.8.4.63דברים בעתם, עמ' נ, ערב פסח תשכ"ג ) 169
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בדברים אלה נמתח קו מפריד בין המדע הגולמי, שמתבטא ביכולות ובכלים הטכנולוגיים 
הוא יכול להיות  –ה האדם החדישים, אשר אינו נעלה ולא מגונה, ובין היישום שלו, התלוי במעש

כן אין התגלמות הטוב בעולם, אך הוא יכול להיות גם ביטוי לשחיתות המוסרית העמוקה ביותר. ל
לא היכולת הטכנולוגית היא הסיבה הגורמת לאדם להרע לחברו. מה  –לבקר את המדע כשלעצמו 

ות על כיות, המשפיעשגורם לכך הן אותן רוחות תרבותיות זרות, הנובעות מצורות שונות של אנו
, הנפש ומופיעות גם בפרהסיה העירונית בדמות תרבות פנאי זולה הכוללת מסרים של אלימות

 כוחנות, חומרנות והחפצה.
 

יישר כוחו של ראש הממשלה שעשה ועושה להגברת כוחו של צה"ל להגנת 
ארצנו, מדינתנו. ויישר כוחה של הממשלה שעשתה ועושה למען בניין הארץ 

המונים. אבל בשטח הרוחני של ממלכת כוהנים וגוי קדוש אל תתערב ועליית 
הממשלה( לקלקל, כי ניסיונותיה לערער את יסודות ממלכתנו זו יתנפצו בקיר  -)

 170הברזל של נצחיות העם הזה ותורתו, הרפו ממנה אפוא!
 

יחד  בפסקה זו ר' שלמה פונה ישירות לראש הממשלה דוד בן־גוריון בבקשה הכוללת דברי שבח
עם ביקורת. אחרי השבח על התחום המעשי של בניין הארץ, המבט מופנה אל התחום הרוחני 
)בדבריו הוא מתייחס לדיונים שעלו לדיון ציבורי בארץ באותה שנה, כמו השאלה "מיהו 

כאן ר' שלמה מבקש מהממשלה לא לעשות מעשה אקטיבי, אלא לחדול מפגיעה.  171יהודי"(.
כוחניים־פוליטיים על שימור הסטטוס־קוו, המקדשים את המצב הקיים  ראשית, אין כאן מאבקים

או מפחדים משינוי, אלא יש דיון ענייני. ההתייחסות הפוליטית של ר' שלמה נובעת מתפיסת עולם 
ערכית־רוחנית שעליה הוא מבקש להגן. שנית, אין כאן שלילה מוחלטת של מגזר, אלא טענה 

יש במדיניות זו בעייתיות רבה )בהמשך נראה מה החומרה  המבקרת מדיניות קונקרטית. אומנם
שייחס לה ר' שלמה(, אך הביקורת נאמרת לגופו של עניין, והיא אינה מושלכת על מגזר שלם או 

 באופן מכליל על כל תחום. 
 

                                                            
חילה (. בספר מושמט המשפט שמתחיל במילה יישר כוחו, והפסקה מת29.8.58שם, עמ' רד, י"ג באלול תשי"ח ) 170

 במילים "בשטח הרוחני". 
ם מזרמים אנשי רוח ומלומדים יהודי 50, פנה בן־גוריון ל־27.10.58בתאריך י"ג בחשוון תשי"ט,  הערת העורך: 171

. רשימה בהקשר של רישום אוכלוסין שונים בארץ ובתפוצות בבקשה לקבל את תשובתם להגדרת הזהות היהודית
ל את אברהם יהושע השל מארה"ב, גם למשפרופ' כללה, לצד הרבנים הראשיים בארץ, הרבי מלובביץ' ו אנשי הרוח

. פנייתו , וכן אנשי רוח חילוניים נוספים(, פילוסוף פוליטי יהודי־בריטי, שהיה אתיאיסט1997–1909סר ישעיה ברלין )
בחודש  זו של בן־גוריון באה לאחר פולמוס ציבורי סוער שהתעורר כחצי שנה קודם לכן עקב הנחיות חדשות שפרסם

פועלי ציון, שפרשה ממפ"ם(, לפקיד מרשם  –ים דאז, ישראל בר־יהודה )ממפלגת אחדות העבודה שר הפנ 1958מרץ 
של לו התושבים, שלפיהן "אדם המצהיר בתום לב שהוא יהודי יירשם כיהודי, ולא תידרש ראיה נוספת". הנחיות א

בב סוהציתו  1958יולי הסעירו את המערכת הפוליטית בארץ, גרמו לפרישת מפד"ל מן הממשלה בחודש שר הפנים 
אקי, א"ח ש נוסף בפולמוס "מיהו יהודי", שהעסיק את הציבור הישראלי בשנות המדינות הראשונות. להרחבה ראו:

־לבן ישראל חכמי תשובות :יהודיות זהויותרפאל, ־א' בןשל"ח; ת–מיהו יהודי בדיני מדינת ישראל, ירושלים תשל"ז
דתיים  כהארה על יחסי 1958, יהדות כסטטוס קוו: פולמוס מיהו יהודי י' עילםבוקר תשס"א; ־, קרית שדהגוריון

מיהו 'וחילוניים במדינת ישראל, תל אביב תשס"א; א' דון־יחיא, 'דת, זהות לאומית ופוליטיקה: המשבר בשאלת 
שלים ', מ' בר־און וצ' צמרת )עורכים(, שני עברי הגשר: דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל, ירו1958 –יהודי' 

 .143–88תשס"ב, עמ' 
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ההלכה היא מעצור בתנועת החיים הגופניים התאוותניים, הגורמים, אם נותנים 
תות, גזל ורצח בדיוק כמו המעצורים בתנועת להם להתפתח בלי הגבלה, לשחי

כלי הרכב בכבישים. על ידי חיי ההוללות ופריצות לא מגיעים בשום אופן 
להתעלות מוסרית. כל הספרות הזולה, בריכות השחייה המעורבות, סרטים 

כל זה שהגוף הבהמי מתאווה לו אינו מביא בשום  –מושחתים, זלילה וסביאה 
 –חיים בריאים ושלמים  –ההליכה בדרכים של ההלכה אופן למידות טובות... 

מביאה להתאפקות ממותרות המזיקות לנשמה וגם לגוף. ההלכה מביאה את 
לכל המידות הטובות והישרות  –בלי צביעות והסוואה  –אלה ההולכים בדרכיה 

 172ולמדרגה האנושית הנעלה ביותר.
 

ר ולעיתים גורמת לנו לרסן את המערכת ההלכתית מגבילה אותנו, מציבה גדרי מותר ואסו
אותם גבולות  173רצונותינו ומאוויינו. גבול זה נתפס כמעצור מפני הוללות גופנית ותאוותנית.

הגזרה מבססים את קיומם של חיים רוחניים בעלי משמעות. שמירה על ההלכה שומרת על האדם 
החטא והנפרדות מהיחשפות למפגעים רוחניים שאינה מבטאת את האידיאל הא־לוהי, אלא את 

של הרצון האנושי הנמוך. על כן, כדי לבנות חברה מוסרית ומתוקנת יש חשיבות עליונה לשמירה 
על המרחב האישי והציבורי מאותם פגעי שחיתות מוסרית. דברים אלה מתחדדים עוד יותר 

 באותה עת פולמוס "מיהו יהודי?" עורר גלים ופילג –בהתייחס להקשר ההיסטורי שבהם נאמרו 
את החברה הישראלית. בדבריו ר' שלמה מחה כלפי המציאות שנגלתה לפניו והזהיר שהיא כפשע 

   174מאנרכיה בגלל אי־השמירה על עולם ערכי.
 

יש לעיתים תכופות שעומדים לפני חידה סתומה שקשה לפותרה, רואים אנשים 
נבונים מנהיגי מפלגות, שרי ממשלה, המוכנים למסור נפשם, את חייהם ממש, 
על כל שעל ושעל של אדמת הארץ, ובה בעת יש ביניהם כאלה המסתערים ממש 

נשמתו, על קודשי האומה, על מנת להרוס את כל מה שמהווה, מאז ומתמיד, 
תוכנו, וקיומו ממש של עמנו... יום שבת קודש, מלבד היותו יום המנוחה של 
האדם, הריהו גם מוקדש למנוחת על היצור התלוי בנו של הדומם, הצומח 
והחי... להפוך יום כזה ליום של מעשים הזרים לרוח ישראל סבא, זהו רצח 

החיוני, הנשמתי־ מתועב, כי מה משמעו של רצח אם לא התרוקנות הגוף מתוכנו
רוחני־נפשי?... אין אני חושד במנהיגים האלה שהם מכוונים במעשיהם במזיד 
להביא את העם, שהינם נאמנים לו עד כדי מסירת נפש, למצב אשר תיארתי 
בצבעים בולטים למדי, אבל בהיותם כנראה שכורי חירות, אחרי אלפי שנות 

                                                            
–( בשינויים קלים. עוד בעניין זה ראו למשל: דברים בעתם, עמ' קנ21.7.58רט, ד' באב תשי"ח )–שם, עמ' רח 172

 (.14.9.66קנא, ערב ראש השנה תשכ"ז )
ל וסובא מובן שאין ביכולת ההלכה לרסן את האדם מתאוותיו, ויש אפשרות להיות נבל ברשות התורה בהיותו זול 173

וכאן יש להפריד בין המעשה למניע. יש מעשים שאינם  –מן המותר לו. יחד עם זאת, ההלכה מציבה גבולות גזרה 
רה על לגיטימיים משום מניע, יהא אשר יהא. אני חושב שר' שלמה מדבר על הרובד הזה. בכל מקרה, במקביל לשמי

ימית, יש ה בפועל, אפילו בלי אותה עבודה פנההלכה, נדרשת עבודה פנימית עמוקה של זיכוך והתעלות. בקיום התור
( ועל במעלה גדולה. להשלמה על "נבל ברשות התורה" ראו פירוש הרמב"ן על הציווי "קדושים תהיו" )ויקרא יט, 

 הפסוק "ועשית הישר והטוב" )דברים ו, יח(. 
החלטת  -ה לפועל )שם: "בהמשך דרכי החיים הפרוצים וחיי ההוללות ובפרט עכשיו אם יוציאו את ההחלט 174

 לולה המדינה כולה להתמוטט וליהפך לערב רב על כל יושביה". ע –הרישום כיהודי( 
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 -לגוויעה רוחנית רח"ל )גלות הם יביאו במעשיהם, שלא במתכוון, את העם 
 175רחמנא ליצלן(, ובטוחני שגם הם אינם רוצים בזה.

 
להם ראשית יש לציין כי ההתייחסות של ר' שלמה למנהיגי הציבור מתבססת על אמון במניעים ש

ור. להיטיב עם העם. אפשר למצוא כל מיני סיבות המביאות לידי מדיניות קלוקלת של איש ציב
ינו העדפת הטובה האישית העולה על פני הטובה הלאומית. ר' שלמה אאחד המרכזיות שבהן הוא 

מערער על ניקיון המניעים של נבחרי הציבור, וההסבר שהוא נותן למגמת ההנהגה לחופש 
ן ולביטול ההגבלות הוא ריאקציה של שנות גלות שבה היינו כבולים ומוגבלים, ועתה בהינת

 כל גדר.  האפשרות פורצת ההנהגה
 

התנאים, האמוראים הגאונים והפוסקים... הם־הם אשר בנו וביצרו את מבצר 
הם גם היום ולהבא המנהיגים האמיתיים -העם אשר בו תלוי קיומו הנצחי. הם

של עמנו, הם ולא המשכילים המתבוללים אשר הטמיעו בין הגויים בדורות 
הבלתי דתיים המנהיגים החילונים( ורבים מן  -מועטים המוני בני עמנו... הם )

אשר הביאו קורבנות רבים להגנת המולדת והמוכנים להקריב את נפשם 
עליהם לדעת, שאם משתמשים בכל מיני נשק להגן על עצמאות  –להמשכה 

 –הרי כדאי וכדאי, וגם חוב קדוש הוא, להשתמש כאמצעי הגנה על קיום העם 
יים נעלים, בקיום התורה והמצוות שהן נשק של קדושה וטהרה, של חיים מוסר

והעם לא זו בלבד שמספרו לא יופחת באופן מבהיל על ידי התבוללות, אלא 
 176יפרה וירבה ויתעלה גם מבחינה מוסרית.

 
קמים הבפסקה זו המסר נשאר דומה, אך הדימוי הלוחמני וההשוואה למלחמה הפיזית מול אויבינו 

ו ה. העובדה כי תקופה זעלינו מחוץ מחדדת את המשמעות העמוקה שמייחס ר' שלמה לעניין ז
ת שלפני ששת הימים הייתה תקופה מתוחה מבחינה ביטחונית והיה חשש לעצם קיומנו מחדדת א
יסה הדימוי בו משתמש ר' שלמה. הקשר בין הלכי הרוח ההוללים אינו נשאר בגדר רעיון או תפ

מעשיים שיש עימה בעיה תאולוגית או פילוסופית בלבד. מדובר באיום ממשי היורד לפסים ה
 והקיומיים שלנו כאומה. וכך הוא כתב בהזדמנות אחרת: 

 
בן קם על אביו ורצחו, בעל על אשתו ורצחה, נער בן שבע עשרה על שותפו 
בחדר... כאלו הן תוצאות של פריקת עול של תורת החיים שלנו, אשר מצוותיה, 
משפטיה וחוקותיה מעמיקות וחודרות עד לעומקה של הנפש, ו)ב(ָשם, 

שה, היא עוקרת את יצר לב האדם הרע מנעוריו ומחדירה את יצר הטוב בשור
 177לתוכה.

 

                                                            
קע. בספר רשומה זו מתוארכת לחודש אב תשי"ח, אך היא הופיעה בעיתון הצפה בתאריך –דברים בעתם, עמ' קסט 175

ל שמופיעים גם בחוברת הסברה ( ובספר צירפו יחד שתי רשומות מהעיתון. הדברים 1.6.56כ"ב בסיון תשט"ז )
בגוף  הרבנות בשם "לאזרח בישראל". אהרלה אדמנית )העורך( העיר לפניי כי גם כאן יש הקשר היסטורי, המצוין

ו הרשומה, בדמות תוכניתו של שר החוץ משה שרת לחלל שבת כדי ללוות את מזכיר האו"ם בדרכו חזרה מביקור
 שרת נמנע מכך.עצמו ל מזכיר האו"ם בארץ, ושלפי המתואר שם, רק לפי בקשתו ש

 (. 24.5.66קה, ערב שבועות תשכ"ו )–דברים בעתם, עמ' קד 176
 (. 28.5.63שם, עמ' צג, ערב שבועות תשכ"ג ) 177
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 ר' שלמה ראה את הקשרים הישירים שבין התרבות המתירנית ההוללת ובין המעשים המעוותים
 מבחינה מוסרית. וכן להפך, הוא ראה את התורה ומצוותיה המעשיות כגורם הבלעדי שמייצר

 עלים. שמירה רוחנית וחיים מוסריים נ
 

של התורה( שבה אנחנו עם ישראל יכולים לחיות  -והארץ היא מקומה וביתה )
לפי רוחה בחירות גמורה כעם בן חורין ולשאוף אל המטרה הקדושה שהוצבה 
לנו בהר סיני המטרה של: והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם 

ובהיותנו שוב בעזרת צורנו ו(... –תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש )שמות יט, ה
וגואלנו, ְבַהתחנה שלפני האחרונה, בארץ ישראל, עלינו לקבוע, לצערנו הגדול 
שעוד רחוקים אנו מן המטרה הסופית, כי חלק גדול של עמנו נסוג בקפיצת 
הדרך ממש לתוך הטומאה המודרנית, המשוכללת בעזרת הטכניקה המפותחת 

גדול מן הנוער נופל לתוך הפח המסוכן מאוד, ומה שמסוכן ביותר הוא שחלק 
לא ח"ו מתוך שנאה אלא  במלחמת השחרורומתקלקל. עלינו להמשיך אפוא 

כאמור מתוך אהבה נאמנה בכדי להציל את עמנו, המיועד להיות גוי קדוש, 
 178...מסכנת שואה רוחנית נפשית

 
: מיליונים רבים עזבו דרכיה ונטו לדרכים זרות לנו והתוצאה הייתה איומה

השמדה שעל]ת[ה לנו הרבה יותר מששת המיליונים שהושמדו השמדה רוחנית, 
  179שם רשעים ירקב(. -)על ידי הצוררים הנאצים שר"י 

 
ראשית, קשה שלא להזדעזע מהביטויים החריפים שבהם הוא מתאר את האיום הזה, השימוש 

ת ח גדולה ומסוכנבשואה כתיאור דומה מבחינה תבניתית, ואף להכריע כי הפגיעה בעולם הרו
ת מהשואה)!(. התיאורים הקיצוניים והדרמטיים מעוררים אותנו לנוע בחוסר נוחות בשל הפר

 הטאבו שהחברה הישראלית קבעה על ביטויים מעין אלו. 
 אם ננתח את הטענה כשלעצמה, ר' שלמה מתאר למעשה שני מקרים שונים: האחד מתריע      

בעולם  ית" הגעה לכיליון תרבותי רוחני, על ידי ההיטמעותמפני מה שהוא מכנה כ"טומאה המודרנ
ל התבוללות וטמיעה של ישראהציטוט השני מתאר  התרבותי והרוחני השוני מהעולם התורני. 

יפים ביטויים חרב. השימוש  בין הגויים ואת הסכנה בתופעה זו המושווית לשואת יהודי אירופה
שכאלו מבהירים כי ר' שלמה לא ראה את המגמות האלה כעוד מגמה שלילית שולית ונסבלת, 

 אלא מגמות שיכולות לסכן את קיומנו אם לא נדע להתגונן ולפעול כראוי. 

                                                            
(. וראו גם את ההתייחסות שלו לסוגיית ההפלות: "וכנראה השמדות 4.4.66סה, ערב פסח תשכ"ו )–שם, עמ' סד 178

הגיעו לסך( מעת היווסדה של מדינת ישראל  -ן השמדת ילדים בטרם נולדו... עלו )אלו לא הספיקו עוד הצטרפה אליה
(. והשוו את השינויים בין הרשומה כפי 13.6.67מעל למיליון נפש" )דברים בעתם, עמ' קח, ערב שבועות תשכ"ז, 

ערב פסח תשכ"ז  שהודפסה בספר לבין זו שהודפסה בעיתון. בעניין זה של ההתנגדות להפלות ראו גם שם, עמ' סט,
(; עמ' רח, 14.9.66(; עמ' קנו, ערב ראש השנה תשכ"ז )14.9.66קנא, ערב ראש השנה תשכ"ז )–(; עמ' קנ24.4.67)

 (.21.7.58ד' באב תשי"ח )
(. והשוו את השינויים בין הרשומה שהודפסה בספר לבין ההדפסה 13.6.67שם, עמ' קח, ערב שבועות תשכ"ז ) 179

(. כנראה הדברים )משנת תשכ"ז( נכתבו לעיתון לפני 21.7.58בעיתון. בעניין זה ראו גם שם, עמ' רח, ד' באב תשי"ח )
ש לשייך רשומה זו לתודעה שקדמה למלחמה, הניצחון במלחמה, שהסתיימה כמה ימים לפני חג השבועות. לכן י

 . 174-173שהייתה מלווה בחשש קיומי להשמדת מדינת ישראל. וכן את הציטוט בהערות 
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ליים  הביקורת עלולה להזכיר לנו ביטויים פונדמנטליסטיים אנטי־ציוניים המצויים בשו      
 החברה החרדית. אומנם בשני המקרים מוטחת ביקורת כלפי החברה החילונית,הקיצוניים של 

. המשתמשת בביטויים טעונים מתקופת השואה, אך יש לדייק ולהבין את ההבדלים המשמעותיים
היא  כאמור, ר' שלמה ראה את עצמו כחלק בלתי נפרד מן המדינה ומוסדותיה, לכן כאן הביקורת

 מושא הביקורת, בגוף שני ולא בגוף שלישי. בהקשר זה הואפנימית; הוא מתייחס למדינה, 
ציין לחשוב  כאחרון האזרחים המוחה על כישלונה של החברה להגיע אל ייעודה לפי ראות עיניו. 

 כי גם בשדה זה ר' שלמה מנהל שיח ערכי ולא שיח כוחני של זכויות המתייחס לסטטוס־קוו
ל כוונה זדונית, ולפיכך הוא ולהסכמים קואליציוניים. שנית, הוא אינו מי עֵּ א מכנה את ליחס לפוֹּ

המדינה נאצית אלא מזדעק ומזהיר אותנו מתוצאות הרות אסון שאליהן יובילו התופעות 
ה נטרול ההשוואה לשאר החברה החרדית מבהיר שבצד האהב התרבותיות והרוחניות המדוברות. 

זהות מציאות בעיניים ביקורתיות, לוהקרבה לכל פלגי האוכלוסייה הוא לא הפסיק להסתכל על ה
 תהליכים רוחניים ותרבותיים המשפיעים על החברה ולמחות על כך בתוקף.

 
 ראיית הטוב  – שבהםהמאור . 3.ב.3ג.

העמיק לכבר ראינו לעיל אזכורים מסוימים להערכתו של ר' שלמה את החברה החילונית. כאן ננסה 
ת ה זו היא עוד ביטוי להתבוננות על המציאואת המבט באור שראה ר' שלמה בחברה זו. הערכ

 ללא משוא פנים, בפתיחות וללא הענות לתכתיבי המחנות השונים בשיח מקוטב ומתייג. 
 

אנו חושבים שרוב התושבים בארצנו הם בלתי דתיים. זה בהחלט לא נכון, רבים 
עושים מעשים המנוגדים לתורתנו, אבל לא במחשבה זדונית תחילה, אלא מתוך 
הרגל בארצות הגולה, שם חיללו את השבת מתוך דאגה לפרנסתם, ממשיכים 
 –הם גם כאן בהתנהגותם זו, ואם אינם שולחים את ילדיהם לבתי ספר דתיים 

 180יותר מהם אנחנו האחראים לכך.
 
בצורה עקבית ר' שלמה מסרב להגדיר את החילונים כאוכלי נבלות "להכעיס", אלא כעוברי  

עבירות "לתיאבון", כלומר מטעמי פרנסה, תאווה וכדומה. כלומר לדעתו החילונים אינם מתנגדים 
בכוונה לתורה ולצו הא־לוהי, הן בתוך עולמו הפנימי של כל חילוני וחילוני ואפילו במרחב 

פוליטי. לטענתו, מדובר במציאות חיים נוחה, שבגולה אף הייתה כמעט כפויה על הציבורי וה
 181המיעוט היהודי, וזהו המניע לדרכם ולאורח חייהם של החילונים גם בארץ.

 
בגולה תלויים אנו בקיומנו החומרי בדעת אחרים, ועקב זאת אנוסים לצערנו 

אחד אחד מגוף רבים מאחינו לפנות עורף להרבה מצוות שבתורה ונקרעים 
 182היהדות המסורתית.

                                                            
 (. 15.5.64דברים בעתם, עמ' צו, ערב שבועות תשכ"ד ) 180
יה בדבריו של ר' שלמה יש פטרונות מסוימת. הסתכלות בצורה שכזו על החילוניות, ובין היתר גם על זרמ 181

ה לכך הרדיקליים, אינו מכיר ואף מזלזל בהגדרתם העצמית כ"עברים", ובמקרים קיצוניים אף כלא יהודים. דוגמ
וך ' פרוגל, 'הולדת החילונות מתאפשר למצוא בדמותו של י"ח ברנר. להרחבה ולמקורות נוספים עיינו אצל ש

–139לין וש' פיינר )עורכים(, תהליכי חילון בתרבות היהודית, רעננה תשע"ג, עמ' לבב, ר' מרגו-הפילוסופיה', א' בר
147 . 

(. בעניין זה ראו גם דברים בעתם, עמ' קעח, ג' באדר 25קול קורא שפורסם עם הקמת אגודת יא"י )ראו לעיל הערה  182
מז: "החסידות היא ה'הנני' –(; וכן חיי שלמה, עמ' מו72(; 'חשבון הנפש', אור המזרח )לעיל הערה 9.3.62תשכ"ב )
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ו זנוסף על כך, ר' שלמה מגדיר את הציבור החילוני כאנוס. יש לעמוד על הגדרה משמעותית 
 נעוצה בדברי הרמב"ם במשנה תורה: ש
 

מי שאינו מאמין בתורה שבעל פה אינו 'זקן ממרא' האמור בתורה, אלא הרי זה 
ים אמורים? באיש שכפר בתורה בכלל המינים, ומיתתו ביד כל אדם... במה דבר

שבעל פה ממחשבתו ובדברים שנראו לו, והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות 
ליבו, וכפר בתורה שבעל פה תחילה. וכן כל הטועים אחריו. אבל בני אותן 
  –הטועים ובני בניהם, שהדיחו אותם אבותם ונולדו במינות וגידלו אותם עליו 

ויים וגידלוהו הגויים על דתם, שהוא אנוס. ואף הרי הן כתינוק שנשבה לבין הג
על פי ששמע אחר כך שהיה יהודי, וראה היהודים ודתם, הרי הוא כאנוס שהרי 

כך אלו האוחזים בדרכי אבותיהם שתעו. לפיכך ראוי  –גידלוהו על טעותם 
להחזירן בתשובה ולמשוך אותן בדרכי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה, ולא 

 183ן.ימהר אדם להורג
 

הרמב"ם מגדיר את כל הכופר בתורה שבעל פה כמין, והגדרה זו נובעת ממחשבת הכפירה של 
האדם. עם זאת, יש מקרים שבהם לא מוטלת על הכופר האחריות ל"מעשה" הכפירה. אין מדובר 
בשגגה, אלא באונס. כאן יש להיזכר במשמעות המקורית של המונח ההלכתי "אונס". כשהגמרא 

רה )נד ע"א( אומרת "אונס רחמנא פטריה", היא מתייחסת למקרה של אדם שגויים במסכת עבודה ז
הכריחוהו לעבוד את בהמתו כעבודה זרה, והטענה שהוא פטור )כלומר בהמתו לא נאסרת בהנאה( 
נובעת מדין אונס נערה המאורסה. הנערה שנאנסה פטורה מעונש מפני שהמעשה נכפה עליה ואין 

ף על פי שאם הייתה עושה זאת לרצונה הייתה מצטרפת אל הגבר עמה לה אחריות במעשה כלל. א
מיתת בית הדין החמורה מכולן, כשהיא נאנסת היא מנוקה מכל עוון. בביטוי זה  –נאפה ונסקלת 

נעשה שימוש מושאל גם במקומות אחרים, והוא מבטא חוסר אחריות גמור של אדם ביחס למעשה 
אין אחריות על מעשי בני אדם אחרים, חיות או גרמי  שנעשה. בשונה ממקרי אונס שבהם לאדם

הגדרת הציבור החילוני כ"אנוס"   185כאן מּוסרת האחריות של האדם למעשיו הוא. 184שמיים,

                                                            
הגדול, אשר התנאי המוקדם לו הוא אהבת ישראל בלי שום תנאי וגבול לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם. כי כמו 

ה את הרפואות באהבה ורחמנות, שבמחלת הגוף בשום אופן אי אפשר לרפא אותה ברוגז ובכעס, רק מושיטים לחול
כך לאלה החולים במחלת הנשמה, אלה אשר לא מקיימים תורה ומצוות, אפשר לרפאות אותם רק באהבה ברחמים, 
ֶלה שנתחנכו כבר על ברכי אלה שלא מקיימים תורה ומצוות הם  כמו שכותב הרמב"ם בהלכות ממרים )ג, ג( שאֵּ

 ום".בבחינת אנוסים ויש להתנהג עמהם בדרכי של
ג. ע"פ מהדורת שבתי פרנקל יש שינויי נוסח משמעותיים בהלכות אלה. –רמב"ם, משנה תורה, הלכות ממרים, ג, א 183

גם רדב"ז  אני מודה לראש הישיבה, הרב דוד אסולין, על ההפניה להלכה חשובה זו יחד עם הנהרת המושג אנוס. וראו
חירופים אך אינו מוכן להגדיר כך את קראי תקופתו בשל העל אתר, המזהה הלכה זו עם הקראים של תקופת הרמב"ם, 

ש, יורה והגידופים שהפנו כלפי המנסים להחזירם למוטב. וכן ראו דבריו המפורסמים של הרב א"י קרליץ, חזון אי
מומר( אלא בזמן שהשגחתו יתברך גלויה כמו בזמן שהיו כהגדרת האדם  -דעה, סימן ב, ס"ק טז: "ואין דין מורידין )

 סים מצויין... אבל בזמן ההעלם, שנעלמה האמונה מדלת העם, אין במעשה ההורדה גדר הפרצה אלא הוספתני
בו תיקון,  הפרצה, שיהיה בעיניהם כמעשה השחתה ואלימות ח"ו. וכיוון שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעה שאין

 ". ועלינו להחזירם בעבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה במה שידינו מגעת
 י. –לדוגמה, משנה בבא מציעא, ז, ט 184
אלה  היו שרצו להגדיר כך גם את המתמודדים עם נטיות מיניות הומוסקסואליות. להרחבה בנוגע לדעות מעין 185

יות בית ודיון על קבלתם כחלק מהקהילה, ראו הרב ע' קולא )עורך(, ובית הלל אומרים: פסקי הלכה של רבני ורבנ
 . 68ערה , ובמיוחד בה118–117 הלל, רעננה תשע"ט, עמ'
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כורח  186משמעותית בהקשר שלנו, מפני שהיא מסירה במידת מה את האחריות מעושי העבירה.
רה. הקושי הכלכלי העמיד את המציאות הוא הגורם לעבירה, ולא הכפירה בתורה ובנותן התו

הפרט בסכנת חיים, עד שבשל המצב הקשה המחלל את השבת נחשב אנוס. באופן זה, אפילו אותו 
 האדם שיצא מהתלם נחשב אנוס ולא רק בניו.

 
אין אנו לוחמים כנגד המפלגות החילוניות במלחמת הבחירות מתוך שנאה ח"ו, 

, והם מסרו ומוכנים למסור את כי אחינו ואחיותינו הם, שותפים בבניין הארץ
נפשם למען העם והמדינה אבל הם תועים וטועים בעיקרי העיקרים של 
היהדות... והם אינם אחראים כל כך משום שרבים מהם, כאמור, חונכו לחילול 

 187שבת.
 

באורו של המאור הגדול הזה באורה של התורה אשר דרכיה דרכי נועם וכל 
ת שגם הימין וגם השמאל ידחו בכוח כל כך נתיבותיה שלום, לא הייתה אפשרו

גדול, את אלה אשר בנו והקימו, בעזרת הבוחר בציון, את מדינת ישראל, שרבים 
בין הגויים, וחיו  –לא באשמתם כלל וכלל  –מהם נתחנכו כבר בחוץ לארץ 

לעמם  –בלתי טבעית ובלתי מובנת  –שנים רבות בין זרים ורק מתוך אהבה 
ועלו בעירום ובחוסר כל ְלָהארץ אשר הייתה אז עוד כולה ולארצם, נעו ונדדו 

שוממה, ייבשו את הביצות המורעלות וכתוצאה מעבודתם המסוכנת הזאת מתו 
רבים מהם ממחלת הקדחת ונהרגו ונרצחו ובמסירות נפשם הביאו לידי כך 
שמאות אלפים מאחינו ואחיותינו האומללים ניצלו מידי היטלר ימ"ש 

ותם וחיים חיי בני חורין ובנו בתי כנסיות ובתי מדרשות והתיישבו בארץ אב
ואפשר להם לשמור את השבת יותר מאשר בגולה ורבנן ותלמידיהון יכולים היו 
להינצל מידי הצוררים ולחדש בארץ ישראל את ישיבותיהם אשר נחרבו 
בארצות הגולה. אבל רבים מראשי הישיבות האלה, באופן בלתי טבעי ובלתי 

להשתמש במאור שבתורה ולהאיר לתוך המחנה של אלה שקיימו  מובן, במקום
את החלק המעשי של התורה בנוגע לבניין הארץ ותקומת המדינה ולהראות 

דוחים אותם, כאמור, באלפי ידיים שלהם  –להם את דרך התורה, דרך החיים 
 188ושל תלמידיהם.

 
ראל. אך מעבר לאחווה ר' שלמה חוזר ומדגיש גם כאן כי עמדת המוצא היא ערבות לכלל יש

הבסיסית בשל היותם חלק מישראל, החילונים אינם משוללים כל מעלה טובה, אלא ההפך הוא 
הנכון. ר' שלמה רואה בהערכה גדולה את המחויבות של הציבור החילוני לעם ישראל ולמדינתו. 

                                                            
ר, אלא הוא הרב נ"א רבינוביץ' מדייק מלשונו של הרמב"ם, כי מי ששמע על יהדותו והכיר יהודים אינו אנוס גמו 186
–מ' תקנגעאנוס שדינו הוא כדין שוגג. ראו הנ"ל, משנה תורה עם פירוש יד פשוטה, שופטים, ב, ירושלים תשע"א, כ

אולי הוא חולק על הבנה זו ברמב"ם, ואולי  –לא ברור כיצד הוא פירש את דעת הרמב"ם תקנה. מלשונו של ר' שלמה 
שר'  ייתכן לומרהערת העורך: ואם הוא מסכים להבנה זו של הרב רבינוביץ', אולי הוא חולק על הרמב"ם עצמו. 

ל מושג של "קה שלמה נטה לדעת הרמב"ן, שלעומת הרמב"ם שדיבר על בני הטועים וכנראה עסק ביחידים, הגדיר
"ן מרחיקת שוגג". ראו מאמרו של הרב י' בן־נון בעניין היחס לחילונים, 'קהל שוגג בימינו', שטוען שהגדרת הרמב

 http://www.ybn.co.il/about-3.htmlלכת יותר משל הרמב"ם: 
 .. הרשומה מופיעה בצורה חלקית גם בדברים בעתם, עמ' ריג2.10.59הצפה, ערב ראש השנה תש"ך,  187
 (.72'חשבון הנפש', אור המזרח. )לעיל הערה  188
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שר לראות כמובן, הם מפספסים חלק ניכר מעיקרי היהדות, אך אין זה מפחית ממה שיש בידם. אפ
כיצד המציאות תמיד נשארת מורכבת, כיצד ר' שלמה לא מוכן לוותר על כל צד בתמונה הכוללת, 
ויחד עם זה, לא לוותר על דעתו, שיכולה להיות נוקבת וחדה. על זה הוא מוסיף כי אינו מבין את 

מסירות הדחייה של המפעל הציוני מצד הציבור החרדי ומנהיגיו. כיצד אפשר להישאר שווה נפש ל
נפש על כלל ישראל? כיצד אפשר שלא להתייחס ליצירת מרחב בטוח שבו יוכלו היהודים לקיים 
את תורתם ויהדותם? כיצד אפשר לומר שהם לא מקיימים את התורה כלל? הלא בכל הנוגע לבניין 

 הם אלו שהובילו אותו.  –המעשי של הארץ ותקומת המדינה 
 

ולה הוא אהבת ישראל העוברת על כל תנאי מוקדם אבל להתקדמות לעבר הגא
מידות הלב, כי אהבת ישראל מקרבת את הגאולה ושנאה מרחקת. על הכתוב 
בתהילים )ז, ט(: שפטני ד' כצדקי, פירש רש"י: ואת ישראל שפוט לפי מעשים 
טובים שבידם ולא לפי העבירות. אחינו ואחיותינו אלה הרחוקים מדרכי התורה 

ים בידם בבניין הארץ ובהתפתחותה, הרבה הרבה ומצוותיה, הרבה מעשים טוב
יש לפעול בכדי להרחיקם מן העבירות נגד תורתנו ומצוותי]ה[, וביותר נגד שבת 
קודשנו, אבל עלינו להשתמש בדרכי תורתנו אשר דרכיה דרכי נועם וכל 
נתיבותיה שלום, ודווקא עכשיו בשנת הבחירות יש להיהדות החרדית הזדמנות 

 189טובה לזה.
 

מוק ר' שלמה מתווה גישה ונקודת מבט עקרונית כלפי הנושא. האהבה הבסיסית שצריכה לרחוש ע
ות בלב כלפי כל אחד מישראל מהווה בסיס לעין טובה. אין הכוונה לעיוות המציאות, ההסתכל
ב בצדדים הטובים שבמציאות. כך נוכל לראות את הטוב במי שעומד מולנו גם אם הטוב מעורב

א נובעים ללהגיב אל הטוב שבו: נוכל להעריך אותו ולתת בו אמון, להניח כי מעשיו ברע. כך נוכל 
אלא אדם  ממניע זדוני, ובעיקר נוכל להיות בקשר עם אדם שלא הפך בעינינו לדמון ולמייצג הרוע,

 מלא כרימון. 
 

 יש סיכוי לתשובה?. 4.ב.3ג. 
בתוכן ויש קושי, כמעט בלתי ניתן לגישור, בין עולמות תרבותיים וחברות שונות. חברה ותרבות 
מבט על  הפרט יכולים לבנות באדם יסודות זהות, לכונן עקרונות ומהויות שורשיות ולייצב נקודת

ת המציאות. הקושי המדובר הוא בשיתוף של אותן עמדות מוצא, שלאדם אחד הן כל כך בסיסיו
הידיעה שלאדם אחד חשוב דבר מסוים  –אדם אחר זר אליהן. אין כאן רק בעיית ההיכרות בעוד 

כיצד  –ולאחר אקוטי דבר שונה. בעיה עמוקה יותר מתעוררת כאשר מנסים לשתף בעומק הדברים 
 אפשר להפגיש את האדם השני עם חוויית החיים שלי? ר' שלמה'ינו מתייחס לקושי של האדם

רה ת החוצה; הוא מנסה לענות על שאלות כמו: כיצד אפשר להעביר את אוהדתי בפנייה הרוחני
הות של התפילה או התורה מול אדם חילוני, שתפילה או תורה זרים לו? כיצד אפשר ליצור הזד

 פנימית של הציבור החילוני עם התורה ומצוותיה? 
 

                                                            
ודווקא עכשיו בשנת "  –(. המילים החותמות את המובאה 22.4.59לח, ערב פסח תשי"ט )–דברים בעתם, לז 189

מופיעות רק בעיתון ולא בספר מטעמים מובנים )הן ההקשר  –הבחירות יש להיהדות החרדית הזדמנות טובה לזה" 
הפנייה כלפי הציבור החרדי(. הדברים מופיעים בשינויים קלים גם בחיי שלמה, עמ' קלד  הספציפי של בחירות והן

 ואילך.
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ה הנוער הזה, הנותן נפשו על הגנת מולדתנו, לא יודע שנשמה לעם הזה, נשמ
מיוחדת במינה, שגם להגנתה כדאי להקריב את החיים, ומיליוני]ם[ של אבות 
אבותיהם גם נתנו את חייהם להגנתה ועלו על מוקדי האש בשירה ובזמרה 
ובקריאת שמע ישראל. נתקרב אליהם בעדינות ובאהבה נאמנה, נספר להם על 

אינו, על אותה הנשמה המיוחדת, נספר להם על דרכי התורה ומצוותיה, על נבי
גדולי האומה, על דרכי חיינו הטהורים והקדושים, על יום המנוחה והקדושה 
השבת, על חגינו ומועדינו, נספר להם על הכול, אבל מתוך חיבה ואהבה נאמנה. 

 190נאיר לתוך נשמותיהם שטרם כבה בהם הניצוץ האחרון של אור ישראל סבא.
 

רה ם. לשיטתו אין מדובר בחוויה שתהיה זר' שלמה רואה אפשרות לגשר בין התורה ללבבות הע
בה: לגמרי עבור הציבור החילוני, ואפילו לא לגבי הצעירים שבהם. הדרך לעשות זאת היא האה
ה". "נתקרב אליהם בעדינותו באהבה נאמנה... נספר להם על הכל, אבל מתוך חיבה ואהבה נאמנ

 לוני.נשמע שר' שלמה מגיב לדרכים אחרות שבהן התייחסו לציבור החי
 

בימים האחרונים רק זכינו לחוויה עמוקה מאוד ובלתי רגילה. ההתעניינות מצד 
כל העם בישראל )ל(]ב[חידון התנ"ך הייתה יוצאת מגדר הרגיל וכמעט בלתי 
טבעית. כי במסתרי נפש העם הזה חבויות געגועים והשתוקקות לאותה ממלכת 

 191הספרים.כהנים וגוי קדוש שעליה נצטווינו באותו ספר 
 

קים ר' שלמה זיהה בהתעניינות הציבור בחידון התנ"ך עניין שבקדושה, גילוי של מקומות עמו
מיוחד, בנפש, געגועים כמוסים אל הגאולה, לממלכת כוהנים וגוי קדוש. התייחסות זו מעניינת ב

 וכי היא מייחסת פרשנות עמוקה לתופעה שיכולה להיתפס כאזוטרית. בפרק השני במאמר ראינ
מעשה,  כי בעולמו של ר' שלמה אין ניתוק בין השניים; אם משהו מעניין את הציבור ומביא לידי
 ת:הוא כנראה מונע מגורם עמוק ופנימי. את הזיהוי הזה מצא ר' שלמה'ניו בעוד כמה מקומו

 
... לא הייתה אפשרות שגם הימין וגם השמאל ידחו בכוח... את אלה אשר בנו 

בציון, את מדינת ישראל, שרבים מהם נתחנכו כבר בחוץ והקימו, בעזרת הבוחר 
בין הגויים, וחיו שנים רבות בין זרים ורק  –לא באשמתם כלל וכלל  –לארץ 

לעמם ולארצם, נעו ונדדו ועלו  –בלתי טבעית ובלתי מובנת  –מתוך אהבה 
בעירום ובחוסר כול להארץ אשר הייתה אז עוד כולה שוממה, ייבשו את 

לות, וכתוצאה מעבודתם המסוכנת הזאת מתו רבים מהם הביצות המורע
ממחלת הקדחת ונהרגו ונרצחו, ובמסירות נפשם הביאו לידי כך שמאות אלפים 
מאחינו ואחיותינו האומללים ניצלו מידי היטלר ימ"ש והתיישבו בארץ אבותם 
וחיים חיי בני חורין ובנו בתי כנסיות ובתי מדרשות ואפשר להם לשמור את 

                                                            
ם בעיתם (. ברשומה בעיתון מופיעה המילה "חיבה", בעוד בדברי4.4.58דברים בעתם, עמ' לג, ערב פסח תשי"ח ) 190

 מופיעה המילה "חובה". קשה לומר אם מדובר בטעות או בשינוי מכוון. 
הערה במובאה זו קשורה בנימה הפטרונית שעליה עמדתי  (.29.8.58בעתם, עמ' רה, י"ג באלול תשי"ח )דברים  191
 . 194־ו 193ותורחב להלן בהערות  81
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תר מאשר בגולה, ורבנן ותלמידיהון יכולים היו להינצל מידי הצוררים השבת יו
 192ולחדש בארץ ישראל את ישיבותיהם אשר נחרבו בארצות הגולה.

 
כאן מעמיד ר' שלמה את הקשר העמוק של בני דורו החילוניים ואבותיהם אל עם ישראל וארץ 

תה יש בסיס מוצק המחבר בין ישראל על בסיס אהבה "בלתי טבעית ובלתי מובנת". כלומר, כבר ע
כלל ישראל, בסיס שהוביל למסירות נפש על ערכים שלכאורה צריכים להיות זרים לחברה 

עם וארץ. האהבה היא הבסיס הקיים שאותו יש להרחיב, וכאמור, היא דרך הפעולה  –החילונית 
 193האפקטיבית ליצירת הזדהות פנימית עם מצוות התורה ונותנה.

 
אינו רואה בפעולתם של איבריו הפנימיים, כי הם מכוסים אבל כמו שבן אדם 

מעיניו, על אחת כמה וכמה שאינו יכול לראות בפעולותם של איברי הנפש 
והנשמה, המשפיעים על רגשותיו ופעולותיו. כי לולא היו מאמינים לא היו 
הולכים בעיניים עצומות וברצון כביר להארץ הזאת, המסובבת בעשרות 

, אויבינו בנפש, והיו מקבלים בשמחה רבה את הצעת ממשלת מיליונים ערבים
אנגליה בשעתה לתת לעם ישראל אוגנדה להתיישבות, מבלי לבוא 
בקונפליקטים עם עמים אחרים, אבל מאמינים הם מבלי להודות בזה, מפני 

ועתידה  שבעצמם אינם יודעים ואינם מכירים באמונתם אשר בסתר נפשם.
גליא ברבות הימים ותתפשט בשטחים שונים, תכסיא לאתהאמונה לצאת מא

רה. אבל עלינו החרדים להכין את הדרך לזה, ולסקלה מכל  בתוך התורה והמסוֹּ
 194אבני נגף ומכשול על ידי היישרת דרכנו.

 
ה ר' שלמה בטוח בקיומה של נקודת אמונה פנימית. הוא בטוח כי ביום מן הימים אותה נקוד

לית ר לשטחים הגלויים של החיים. הוא מאמין בנקודה סגושורשית, שהיום נמצאת בהסתר, תעבו
שנמצאת בכל אחד מעם ישראל, שכבר עתה מבקשת את דרכה לצאת החוצה ולהתגלות. ר' שלמה 

לנסות לגרום לזה לקרות. אך גם כאן מצפה  לינוע –שב ומפנה את האחריות כלפי שומרי המצוות 
ורים ות תפילין בקניונים, גם לא נתינת שיעלנו הפתעה. לא מדובר בהפצת עלונים ובהקמת עמד

דוגמה אישית, אך לא ממקום של מורה ותלמיד.  –במרכזי הערים, אלא דווקא "היישרת דרכנו" 
ראינו קודם כי קיום התורה בשלמותה היא שתוביל לשינוי הזה. הקשר הטבעי והפשוט עם 

ם ך"( הוא זה שיחשוף אותהאוכלוסייה החילונית )שאף היא כלולה במצוות "ואהבת לרעך כמו
 לעולם תורני־יהודי שעימו יוכלו להזדהות. 

אפשר להבין את הגישה הזו בשתי דרכים אפשר לראות בה אמונה גדולה בבוא ההתגלות,       
אמונה או גישה חינוכית שאינה דוחפת ומזרזת, אלא סומכת על האדם והאיכויות שבו. אפשר גם 

דול ודחיפה לקיום מצוות מביא יותר נזק מתועלת. הדרך לקרב לומר שר' שלמה נמנע מכפייה, שי

                                                            
 (. 72'חשבון הנפש', אור המזרח )לעיל הערה  192
הראיה, א, ; אגרות 93–89השוו לדברי הראי"ה קוק, 'על במותינו חללים', מאמרי הראיה, ירושלים תשמ"ח, עמ'  193

כא. גם ר' שלמה וגם הרב קוק מסרבים להכיר בניתוק מוחלט של הציבור החילוני מהתורה –כ, עמ' טז–איגרות יח
ר' שלמה מדגיש את האהבה שיש בין חלקי העם,  –ומערכיה, אך ההנמקה בדברי ר' שלמה כאן שונה משל הרב קוק 
ת ומהווים ללא ידיעתם שלוחי האל ומניעי גלגלי בעוד הרב קוק מדגיש את היותם מקושרים לאידאות האלוהיו

 . 39–31ההיסטוריה. להרחבה ראו: א' רוזנק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשס"ו, עמ' 
(. דברים אלה דומים באופיים לגישת הרב קוק המצוינת בהערה 31.8.56דברים בעתם, עמ' קכ, כ"ד באלול תשט"ז ) 194

 הקודמת. 
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ולגלות את אותו רצון כמוס במלואו מגיע תוך פגישה עם מקיימי התורה בדרכי שלום ואהבה. 
 לבסוף, על החילונים לבחור בדרך זו שתפארת היא לעושיה, ללא התערבות או ניסיון שידול. 

נותקים כמה רבדים. ראשית, שורשי החלוצים לא היו מאם כן, הסיכוי והאפשרות לתיקון תלויים ב
נקודה  מהתורה והמצוות. יש להם עוד התעניינות בתנ"ך, היכרות עם המנהגים וכדומה. שנית, יש

ציע מעמוקה וסגולית בכל אחד ישראל, ללא קשר בעברו ובהיסטוריה שלו. על רקע זה, ר' שלמה 
ה בשלמותה עם בני החברה החילונית כדי לקשור קשרי אהבה של אנשים המקיימים את התור

 שיחשפו אותם לעולם תורני עמוק ומשמעותי שבו גם הם ירצו להשתתף. 
 
 עת לעשות לה'. 4ג.
 

יש יהודים כאלה, והם לצערנו מעטים, המרגישים בעצמם ורואים זאת באור 
הפנימי, כי הם נשלחו לעולם השפל הזה להיות שלוחי ההשגחה העליונה לכלל 
ולפרט, ואין להם מנוחה. תמיד הם בתנועה תמידית כאילו הם נשלכים בכוח 

מצרה נעלם לפינות נדחות ששם העוני והסבל, ושם הם מופיעים כגואלים 
 195ומצוקה.

 
תורה זו שהבאנו בפרק המבוא מבטאת בצורה פיוטית את התחושה הפנימית של ר' שלמה, תחושת 
שליחות לתקן ולהשלים את העולם השפל שלנו, הסובל מחוליים רבים. ננסה לעמוד כאן על 

 בעולמו מציגה זו פסקה, כן על יתר 196עמדתו של ר' שלמה בנוגע לנושאים ציבוריים ולאומיים.
 .הוא ךובר שובקד הקשור רוחני עולם ובין האנושי המעשה בין נתקיבל־י קישור שלמה' ר של
פה משקפות מתח בין השותפות והא       הבה הרבה פעמים ההתבטאויות של ר' שלמה בעיתון הצֹּ

הבסיסיות שהוא רוחש כלפי הציבור, הממשלה והמדינה ובין החלטה שהתקבלה או מעשה 
 שנעשה הנוגדים את ערכי התורה. בפרק זה נברר את הפעילות המעשית של ר' שלמה במתכונת

תיאור ור ובראשי פרקים, אם כי יש מקום להקדיש יותר מכך הן לאחרת מזו שתוארה למעלה, בקיצ
 ההיסטורי ודיוקו והן לעמדתו המבוררת של ר' שלמה. 

קבוצת שרים דתיים עזבו את הממשלה בעקבות  1958בשנת  197כפי שהוזכר לעיל בקיצור,      
ות שגובתה בידי רישום עולים רבים כיהודים, למרות שלא היו מוגדרים כך מבחינה הלכתית, מדיני

שר הפנים בר־יהודה בממשלה השמינית בראשות בן־גוריון. לאחר פרישתם מהממשלה, צעד 
שגרם להתפרקותה, התעורר פולמוס רחב, שבעקבותיו בן־גוריון חזר בו ממדיניות זו והקים 

בממשלה זו חיים משה שפירא  198ממשלה חדשה שבה השתתפו מחדש גם המפלגות הדתיות.
ר הפנים והחיל את המדיניות ההלכתית על הגדרת הרישום כיהודי. שלב הביניים ממפד"ל היה לש

                                                            
א' אדמנית וא' פינקלשטיין, 'לדרכה של חסידות רוז'ין', נתיבה, ב  )תשע"ב(,  –נד. "נשלכים" חיי שלמה, עמ' ר 195

 , העירו כי אפשר שיש כאן טעות דפוס וצ"ל נשלחים, או שהכוונה מלשון השלכה. 23, הע' 420עמ' 
ם יעה במקרייש לציין שדבריו של ר' שלמה לא היו הגותיים־מופשטים לגמרי, והרבה פעמים הייתה להם נג 196

 ספציפיים כמו הנושאים הנידונים להלן: הפלות, חטיפת יוסל'ה שוחמכר ועוד רבים. 
 .171על יד הערה  .ב.(3)ג.ראו לעיל בפרק על יחסו של ר' שלמה לחברה החילונית  197
השער;  מודע, 30.6.58, עמוד השער; עיתון דבר, 14.7.58; עיתון הארץ, 2, עמ' 4.7.58ראו למשל עיתון מעריב,  198

שער. על ה, עמוד 21.7.58, עמוד השער; עיתון הבקר, 14.7.58; שם 4, 2, עמ' 13.7.58; שם, 2, עמ' 11.7.58שם, 
, עמ' 2011השתלשלות האירועים הפוליטיים ראו: א' דיסקין, משטר ופוליטיקה בישראל: יסודות האזרחות, ירושלים 

 . 201–198את העיתונים, תל אביב תשס"ח, עמ'  עימותים שהסעירו 60; א' קצמן )עורך(, במחלוקת: 93
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שבין שתי הממשלות, שבמהלכו היו לפולמוס הדים ציבוריים נרחבים, הוביל גם את ר' שלמה 
 להגיב. 

ר' שלמה רואה בתופעה זו פירוק של הקשר שבין עם ישראל למדינת ישראל. אם ההגדרה של       
אלה "מיהו יהודי?" אינה ניתנת בכלים הלכתיים, היא יוצרת גוף המנותק מהעבר מדינת ישראל לש

שאינו ממשיך את השליחות של עם ישראל. בכך, הלאום הישראלי מתנתק מהזהות היהודית, ולכן 
הוא עתיד להגיע לכיליון, התבוללות רוחנית. בנוסף, ההגדרה שאינה הלכתית מייצרת הגדרה 

כניסה של מעשים המנוגדים ליהדות ואפילו מנהגי דתות אחרות  חדשה של יהודי, המאפשרת
 199תחת הלאום "יהודי".

נוסף על כך, ר' שלמה היה דעתן בכל הנוגע לאופי ההתנהלות הפוליטית בכלל ושל המפלגות       
הדתיות בפרט. הוא ראה חשיבות גדולה לחיבור בין המפלגות הדתיות השונות, הן מהבחינה 

חינה העקרונית. מהבחינה הפרקטית מדובר על הכפלת כוח וריכוזו, עניין בעל הפרקטית והן מהב
משמעות פוליטית מכריעה. מהבחינה העקרונית יש מעלה ורצון להתאחד ולמנוע פירוד. וכך 
בלשונו: "כי הדרך למעלה הנעלה אשר להגיע אליה הופקדנו זרועה מוקשים של מריבות וקטטות. 

פים הגידופים אשר בין מפלגה ומפלגה הם פצעים מכאיבים בגוף וכל המריבות והקטטות החירו
"ולרבים כמוני יקשה מאוד להכניס למסגרת אחת יראת שמיים, אהבת ישראל  200האומה החלש";

  201יחד עם פילוג ופירוד, באותו היום, היום היחיד והמיוחד, יום הבחירות, שהאיחוד בו כה חיוני".
עליו החיל ר' שלמה את עקרונותיו הדתיים והמוסריים. ברור גם הפוליטיקה הייתה למרחב       

מאליו שלדעתו ההתנהלות הפוליטית צריכה להיות מונעת מאידיאלים ולא ממניעים אישיים של 
יש לציין גם את הצד השלילי: אותו פירוד שבא  202כבוד, יוקרה או התנגחות עם יריבים פוליטיים.

גורם לדחיקת רגלי הצו הא־לוהי מלהתממש במציאות  לידי ביטוי ביתר שאת במערכת הפוליטית
כמו כן, ר' שלמה ביקר בחריפות את אלו המצביעים  203ומעכב את החזרה בתשובה של כלל העם.

למפלגות לא דתיות, משום שבמעשה כזה הוא ראה קיום חיים דתיים באופן חלקי, כזה שבו התורה 
  204ותיו.אינה הערך העליון שמנחה את האדם בכל צעדיו והחלט

סוגיה ציבורית נוספת שהסעירה את המדינה וקשורה להתנהלות המערכת הפוליטית מכונה       
במצרים  1954"העסק הביש" או "פרשת לבון". מדובר בפרשייה מודיעינית שהתרחשה בשנת 

והסתבכה, ובסופה הוצאו להורג שני יהודים מצרים ונאסרו שישה נוספים. "הפרשה" יצרה 
חויות בין המעורבים בה והחוקרים אותה בצמרת הביטחונית והשלטונית בארץ, אך מתחים והתנג

בעקבות  . 1960היא עלתה לכותרות ולמרחב הציבורי, וגם אז ברמזים ובאיפול הצנזורה, רק בשנת 
כך הממשלה הייתה על סף התפרקות, בן־גוריון איים שיעזוב את מפא"י, והמפלגה אכן 

                                                            
(. 4.4.58) (. ועיינו גם שם, עמ' לב, ערב פסח תשי"ח21.7.58ראו דברים בעתם, עמ' רו ואילך, ד' באב תשי"ח ) 199

 . 171סביב הערה  .ב.( 3ג.חסו של ר' שלמה לחברה החילונית )חלק מהרשומות מצוטטות לעיל. ראו את הפרק על י
 (. 15.3.57דברים בעתם, עמ' כט, ערב פסח תשי"ז ) 200
 . 3(, עמ' 21.2.55הצפה, כ"ט בשבט תשט"ו ) 201
תם, אולי (. שם שינויי נוסחה בין העיתון לדברים בע31.3.1961דברים בעתם, עמ' מב ואילך, ערב פסח תשכ"א ) 202

 ולה.בשל איכות הצילום הירודה של העיתון. בכל מקרה אין לשינוי זה משמעות גד
(; הצפה, ערב ראש השנה תש"ך 16.4.65בעניין זה ראה גם דברים בעתם, שם עמ' נט. ערב פסח תשכ"ה ) 203
מאמר (. הרשומה מופיעה בצורה חלקית גם בדברים בעתם, עמ' ריג. רשומה זו בשלמותה מובאת כנספח ל2.10.59)

עריב, מבחירות לעיריית תל אביב. וראו זה. כך ר' שלמה פעל גם בהקשרים פוליטיים מצומצמים יותר כמו למשל ב
 . 23(, עמ' 29.10.65ג' בחשוון תשכ"ו )

 (.24.5.66דברים בעתם, עמ' קה, ערב שבועות תשכ"ו ) 204
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אף את ר' שלמה, והוא מתייחס אליה ברשימותיו בעיתון. העובדה פרשה זו הסעירה  205התפצלה.
שהפרשה הביאה לבחירות אך שנה אחרי הבחירות שקדמו להן, העידה בעיני ר' שלמה'ניו על 
קלקול חברתי עמוק המשתקף דרך המנהיגים. הממשלה נופלת, בלי הבעת צער ולו הקלה 

שלום, המאלצת את כל הציבור הישראלי שבקלות, בגלל שערורייה שלא מצליחה להיפטר בדרכי 
יתר על כן, ר' שלמה לא הסתפק בזעקה בעיתונות הכתובה, ובזכות קשריו  206ללכת לבחירות שוב.

הגיע ר' שלמה בעצמו לשיחה לילית עם בן־ 207עם קרובו שהיה חבר מפא"י, המשורר ש' שלום,
את חששו לקיומה של גוריון בביתו, שבה הביע לפני ראש הממשלה )בעוד האחרון במיטתו( 

 208המדינה ולהשלכות העלולות להתרחש מעזיבתו של בן־גוריון את הפוליטיקה בעקבות הפרשה.
עצם ההגעה לבן־גוריון מבטאת את דאגתו הממשית של ר' שלמה למדינת ישראל, לא בהקשר 

 מגזרי מצומצם, אלא דאגה מצרת הרבים. 
במדינת ישראל תפקיד החלוצי של החברה ר' שלמה ראה בכינון העולם הרוחני היהודי       

החרדית. מובן שאחת הנגזרות של תפקיד זה הוא לדאוג לקיום מצוות היסוד של היהדות במדינה, 

                                                            
ראו: א'  . להרחבה על "העסק הביש"2(, עמ' 26.6.68ראו תקציר הדברים בעיתון העולם הזה, ל' בסיון תשכ"ח ) 205

הביש",  ; ח' אשד, מי נתן את ההוראה: "העסק1976נדוני הפרשה, ירושלים  גולן, מבצע סוזאנה: הסיפור המלא של
פרשת  ; א' הראל, קם איש על אחיו: הניתוח המוסמך והממצה של1979פרשת לבון והתפטרות בן־גוריון, ירושלים 

 .1982לבון, ירושלים 
לשער  קטע זה מושמט ממנה. יש (. הרשומה נמצאת בדברים בעתם, עמ' מג, אך31.3.61הצפה, ערב פסח תשכ"א ) 206

 שהסיבה לכך היא ההקשר הפוליטי, שאינו רלוונטי לעניין הספר הערוך, וכן בשל רצון העורכים לטשטש את
 12ל מעורבותו של ר' שלמה בעניינים פוליטיים. אהרלה אדמנית )העורך( האיר את עיניי לכך שרובן המוחלט ש

כן ה וחצי )מלבד השביעית עד העשירית שהתקיימו כשנתיים(. ייתממשלות ישראל הראשונות שרדו בין שנה לשנ
 לה. שהתדירות הגבוהה של הבחירות ואי־יציבות פוליטית ממושכת הביאו את ר' שלמה'ניו לבטא תחושות קשות א

היה בנו של . 1973, חתן פרס ישראל לשירה בשנת (9901–1904ש' שלום הוא שלום יוסף שפירא ) הערת העורך: 207
ר' שלמה  של ר' חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ', שותפו של ו"האדמו"ר הצייר", ר' אברהם יעקב שפירא, ונכד

תש"א: מאקספרסיוניזם –להקמת חברת יא"י. על שירת ש' שלום ראו למשל, א' ליפסקר, שירת ש. שלום: תרפ"ב
וד ם בני משפחתו האדמו"רים ניתן לעמנוסח העלייה השלישית לסימבוליזם, תל אביב תשנ"ב. על טיב קשריו ע

הנר לא כבה: רומן מחיי משורר בארץ,  –ו במתנה. כך למשל, על עותק ספרו שירי מהעובדה שהעניק להם את ספרי
, כתב האחרון בשער , בעל "אהלי יעקב"קיבל ממנו במתנה קרובו ר' יעקב פרידמן מהוסיאטיןש –תל אביב תשי"ב 

תם / ומתנהג  –איש  –הספר: "הה אכזבה, אכזבה / נר הקדושה )בו( כבה! / בן יעקב ברומזו לשם  דברים אלוהספר 
א אצל הרב הים / את ליבו עָזָבה? / הה אכזבה, אכזבה" )מובוכחם: / מגיד בחוץ, מה שראה בפנים / ואף יראת א־ל

; 21מ' כה ]תשנ"ה[, עמ"צ גרוזמן, 'האדמו"ר הרה"ק רבי יעקב מהוסיאטין זצוק"ל בעל "אהלי יעקב"', מסילות, 
..., פתח והשוו להנ"ל, תולדות יעקב: תולדות חייהם, דמותם ומורשתם הרוחנית של הרה"צ הקדוש רבי יעקב פרידמן

גותו שם העלים את הדמות שכלפיה נכתבה הביקורת(. על טשטוש ההיבטים הציוניים בהש, 339תשע"ט, עמ'  תקווה
 ו שלתהובאה כמעט במלואה רשומ, שבו 188רוזמן ראו למשל שם, עמ' גהרב של של ר' יעקב מהוסיאטין בספרו זה 

 פטירת, ביום השנה הראשון ל3 נכד האדמו"ר, מרדכי שרגא באומינגר, שפורסמה בהצפה, י"ח בחשוון תשי"ח, עמ'
ווינה , תוך השמטות נרחבות של ביטויי הציונות של הרבי מהוסיאטין, לימודי הפילוסופיה והמדעים שלמד בסבו

 מת המקורוקשריו שם עם אישים שונים כמו ש"י עגנון ואנשי רוח נוספים. לא זו אף זו, מילים מסוימות שונו לעו
נכתב  ,של הרבי לא הייתה דתית בלבד" ציונותו"אך  שמופיעות ברשומה בעיתון: ! כך למשל, במקום המיליםבהצפה

 של הרבי לא הייתה דתית בלבד". תפיסתובספר: "אך 
תאריך ; דבר, ה2(, עמ' 15.1.61(; מעריב, כ"ז בטבת תשכ"א )16.1.61ראו לדוגמה הצפה, כ"ח בטבת תשכ"א ) 208

שלחת ; עמ' השער. בעיתונים מעריב, דבר וחרות מתוארת מ2(, עמ' 17.1.61הנ"ל, עמ' השער; חרות, כ"ח טבת )
הוא טען שפנה  –בידיעה בהצפה )לעיל( חסידים המשתחווה לפני בן־גוריון, אך ר' שלמה הכחיש את התיאור הזה 

יחס למות רות שהתיאל ש' שלום ונפגש עם בן־גוריון ללא עדת חסידים )כנראה דבריו מכוונים בעיקר כנגד עיתון חֵּ 
, וראו ביוזמתו זו מעשה הכתרה אדמו"רי(, וכמו כן הוא 24.12.60 –אחיו האדמו"ר מסדיגורה פחות מחודש לפני כן 

די החלטתו, בעיתון חרות אף נטען כי פגישה זו של ר' שלמה עם בן־גוריון הביאה את האחרון לי לא השתחווה לפניו.
 ואילו בהצפה הדגיש ר' שלמה כי הוא פעל מתוך ביטחון ביכולתו להשפיע על ראש הממשלה. 
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כמו שמירת השבת והכשרות וטהרת המשפחה. כך לדוגמה, השבת ושמירתה במרחב הציבורי 
טיעונים שונים שניתנים  יש להבחין בין 209בהזדמנויות שונות. הייתה סוגיה אליה נדרש ר' שלמה

לשמירה על השבת במרחב הציבורי. טיעון רווח מדבר על הצביון הדתי שרוצים לנסוך במרחב 
 210הציבורי. הטיעון הזה יכול ללבוש אופי הצהרתי או המבקש לא לפגוע ברגשות ציבור הדתי.

 ל השבת: אך ר' שלמה מתייחס לטעם עמוק יותר, ובכך מבאר את ההפסד העצום והמהותי בחילו
 

האדם בישראל יכול לרדת לעומק השחיתות ויכול לעלות למדרגת איש המעלה, 
וזה תלוי בהרבה ביום המנוחה ביום השביעי, ביום השבת, אם הוא מוקדש לה' 

להבהמיות שבו. אם נחים בו ושומרים אותו  ,א־לוהיך או מוקדש כולו להגוף
לכסף, אז הוא נעשה לקדשו לפי תורתנו, שהוא יום בלי כסף ובלי דאגה 

למשפיע הגדול על דרך חיינו ומעשינו בששת ימי העבודה. מטרת יום המנוחה 
שלנו, של עם ישראל לפי תורתנו, היא לא רק גופנית, מנוחת הגוף, אלא גם 
רוחני, ובעיקר רוחני, מנוחת הרוח והנפש, שמנוחתם בעיקר מותנית בהתעלות 

 211למדרגה מוסרית יותר עילאית.
 

א הזמן שבו העולם הא־לוהי בא לידי ביטוי בעולם החומר האנושי. בשבת אנחנו שובתים השבת הי
מענייני העולם הזה ופנויים, מבחינה טכנית ונפשית, להיות במציאות רוחנית א־לוהית המשפיעה 

הצד ההופכי של טענה זו היא שאי־שמירה על  212גם על העולם המוסרי וההשקפתי של האדם.
להידרדרות מוסרית ולסיאוב ם של האידיאות הא־לוהיות מחיינו ויוביל אותנו השבת יגרום להיעדר

 כמו כן, ר' שלמה מפריד בין הציבורי לבין האישי בשפת משל מליצית:  רוחני.
 

ארבע רשויות לשבת, והחשובות שבהן לשמירתו הן רשות הרבים ורשות 
היחיד שלו,  היחיד, ולא עולה על דעתנו לכוף את מי שהוא את שמירתו ברשות

אם כי אנו רוצים בוודאי להכניס גם לשם בדרכי חינוך, הסברה את שמירתו, 
  213אבל אין אנו יכולים לתת להורסו ברשות הרבים.

 
יוצא מכאן שכדי לשמור על המידות המוסריות של ישראל, על השבת להיות ציבורית ונוכחת 

אליבא דר' שלמה,  214על השבת.בפרהסיה הישראלית, אך זאת מבלי להכריח את היחיד לשמור 

                                                            
סויות עוד התייחבכן פח, וק–עמ' קסזבבספר דברים בעתם יש פרק שלם המרכז רשומות של ר' שלמה על השבת,  209

 שחלקן יובאו להלן.  גם ברשומות אחרות
 ,דברים בעתם, ראו לממשלה בבקשה לבטל את הפעלת הטלוויזיה בשבת בפנייתור' שלמה מתייחס לשבת גם  210

 בעם שרשרת הדורות ה שלרתייצמותי מה חלק(. בנוסף, בעיניו השבת 22.5.69ערב שבועות תשכ"ט ) ,עמ' קפז
ים בר. ראו למשל דלאורך שנות גלותועם הגדיעת שרשרת זו ששמרה על קיום כ נתפס בעיניו קיומה־איו ישראל,

 . (9.3.62קעח, ג' באדר ב' תשכ"ב ) (; עמ'20.9.57כד אלול תשי"ז ) ,קעד; עמ' קעו–בעתם, עמ' קסט
 (.7.6.62דברים בעתם, עמ' קפ, ערב שבועות תשכ"ב ) 211
אופמן: קמזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבא ליום )כ"י  :ראו חתימת מסכת תמיד: "בשבת היו אומרים 212

 לעולם( שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים" )משנה תמיד, ז, ד(.
 (.7.6.62דברים בעתם, עמ' קפא, ערב שבועות תשכ"ב ) 213
ת, יש לתת את הדעת על כך שאמירה זו, למרות שלכאורה היא מסתייגת מכפייה או הכרח של יחיד לשמור שב 214

 משליכה על ההתנהלות של היחיד בצרוה משמעותית בכל הנוגע לתחבורה, למסחר ועוד. 
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המרחב הציבורי מייצר ומשקף את התרבות שעלינו לכונן בארץ ואת היסודות הרוחניים שעליהם 
 215צריכה לצמוח החברה שלנו.

יו, את דווקא הדמיון של ר' שלמה בנושא זה לחברה החרדית מדגיש את הרבגוניות של דעות      
והה היכולת להכריע בין ערכים בצורה עניינית ושקולה. גם כאן מתבטאת דרישתו המוסרית הגב

ה של ר' שלמה בכל תחומי החיים. דרישה הקוראת להקשיב למציאות ולהתמודד איתה בצורה כנ
 ללא פחד. 

 

 סיכום .ד
 בפרק המבוא הוצגה דמותו של ר' שלמה יחד עם רקע על חסידות רוז'ין. במהלך הפרק השני

ונים עמדנו על קווים בתפיסתו הקיומית של ר' שלמה שכוללת התבוננות עומק במרחבי החיים הש
ד, בשאלת התמודדות האדם עם עצמו: ר' שלמה מסביר על הקשרים שבין עולמו הפנימי של היחי

ד תורה והתשובה לבין עולם המעשה; כיצד נוצרים רשמים עמוקים אצל האדם )מהלימולימוד ה
אדם ומהמציאות(, וכיצד המעשים שיבואו לאחר מכן יבטאו את ההשפעה על העולם הפנימי. על ה

 לנסות להבין את דרכיו ולעשות תשובה שתחזיר אותו לעבודת ה' בטוהר לבב, ובכך להימנע
לת תיו כדי להפוך את העולם ליותר שלם וקדוש. לפי ר' שלמה, לקבמאנוכיות ולנצל את כוחו

התורה ומצוותיה. כך, כל עוד אדם בטל מעשיית מצוות  יוםק –התורה ומצוותיה משמעות אחת 
הוא מתנכר לה, הוא אינו מקבלה. על האדם להזכיר לעצמו באופן תדיר  –התורה ככל שידו משגת 

 ממנו בכל רגע ורגע.  מה השליחות שלו בעולם ומה ה' דורש
מה בפרק השלישי הופנה המבט אל יחסו של ר' שלמה למדינה ולכלל היושבים בה. ר' של      

יאל רואה בהקמת המדינה אפשרות לממש את חזון אחרית הימים המופיע בתורה ובנביאים, פוטנצ
בת מירת השליצירת אומת מופת מבחינה מוסרית ורוחנית. לכן, עלינו לשמור על יסודות כמו ש

ם וחינוך לתורה ומצוות, ועלינו לחתור כל העת להגשמת המציאות הנעלית של "ממלכת כוהני
 וגוי קדוש". 

ני והפיזי ראינו כי בעיני ר' שלמה יש ליהדות במדינת ישראל מעמד מיוחד; היא הבסיס הרוח      
ארץ בשבים היהודים לקיום היהודי גם בתפוצות. העלייה לארץ אינה רק בסיס להגדלת מספר התו

א ואחוז היהודים במדינה; היא בעלת משמעויות רבות הנוגעות לקיומה של מדינת ישראל: הי
מה משפיעה על היתכנות הקיום של מוסדות לאומיים יציבים, כלכלה מבוססת וצבא חזק. ר' של

אל שרמעמיק מעבר לכך ורואה בקיום היהודי בארץ עדות למסירות שיש לעם היהודי כלפי ארץ י
ל עוהישיבה בה. יתר על כן, החשיבות הרבה שייחס לישיבה בארץ, כמו שציינו לעיל, מעידה 
רב צידו השני של מטבע זה: ראיית הירידה מהארץ באופן עגום ואף כסיאוב המתחיל ופושה בק

 ם. העם, המעדיף חיי נוחות בגלות על פני מצוות יישוב הארץ וחתירה לחזון התורה והנביאי
אחר מכן התמקדנו בחברה החרדית, אפַיינו אותה באמצעות כמה מאפיינים והשווינו את ל      

הגותו ופעלו של ר' שלמה לתפיסה וליומיום החרדי. ראינו את הדומה והשונה, ובעיקר את 
אלא הוא  216העובדה שר' שלמה לא ממשיך זרמים אורתודוקסיים מודרניים שדוגלים בהתבדלות,

סה החסידית של אבותיו. ר' שלמה מביע ביקורת חריפה על החברה ממשיך בנאמנות את התפי

                                                            
אנו,  שמירת השבת משמעותית עד כדי תלייה בה של קיום העם היהודי ואף הנחלה בארץ: "שבת קדשנו, בזכותך 215

ברים נוחתך..." )דכל עם ישראל, מתקיימים, וזכינו למדינת ישראל מחדש. אנחנו נתארגן ונפעול למען השלטת מ
מושמטת ו(. בספר יש טעות דפוס, והמילה "ונפעול" כתובה "ונפעיל", 9.3.62בעתם, עמ' קעט, ג' באדר ב' תשכ"ב 

 המילה "מחדש". 
 במזרח אירופה.  19הכוונה היא לאורתודוקסיה החרדית שהתפתחה במאה ה־ 216
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החרדית בכמה כיוונים ובהם ביקורת על לימוד תורה שאינו כולל עיסוק עיוני מספק במצוות שבין 
אדם לחברו. בכך, לדידו של ר' שלמה, החברה החרדית מובילה לאי־הקפדה מעשית על מצוות 

החברתית, חוסר קשר ומגע עם קהלים אחרים שאינם אלה. ביקורת נוספת היא על ההסתגרות 
"אנשי שלומנו". יתר על כן, הוא מבקר את הצמצום של העולם הדתי לארבע אמות ההלכה של 
בית המדרש במקום ליצור מרחבים של עבודת ה' גם במסחר, בפוליטיקה, בחיק המשפחה ובשאר 

ה, לחוסר השפעתה ולמציאות תחומי החיים. ניתוק התורה מכלל מרחבי החיים גורם לצמצומ
שבה קהלים רחבים, שמצויים ממש לידינו, אינם זוכים להיחשף למאור שבתורה ובכך נגזר עליהם 

 ריחוק כמעט בלתי הפיך ממסורת ישראל סבא.
א ראינו את היחס של ר' שלמה לחברה החילונית, כשבבסיסה האהבה וההערכה הרבה שהו      

עם שמצה על הציבור הזה, שנזקפות לו זכויות רבות, ובכל פרוחש לה. הוא לא מוכן לשמוע ה
ביע וה וביקורתט כאמור, הוא לא חסך את שב שמתח ביקורת עשה זאת מתוך כבוד ולימוד זכות. 

יעות עקרונות יהודיים כמו שבת, צנאלימות וגסות שאינה מחשיבה  הכוללתמתרבות עמוק זעזוע 
ה ובאי־שמירת המצוות את הגורם לתרבות הוללת שראשיתועוד. ר' שלמה רואה בעזיבת התורה 

בית. בספרות זולה בדוכנים ובקולנוע פרוץ מינית וסופה באלימות עד כדי מעשי רצח ברחוב וב
ת עם זאת, הוא רואה את הקשר של הציבור החילוני למסורת ישראל אף בהתעניינות פולקלורי

 תשובה והתקרבות חזרה של אלו שרחקו בתנ"ך, ובכך הוא רואה קצה חוט ואופק לאפשרות של
 מהדרך או נולדו רחוקים ממנה. 

ת סיימנו בסקירה חלקית של ההתייחסויות של ר' שלמה לסוגיות ציבוריות שהלהיטו א      
פרשת  הרוחות במדינה בשנותיה הראשונות ואף יצרו משברים פוליטיים: סוגיית "מיהו יהודי?";

הציבורי; התנהלות פוליטית ברמה הסקטוריאלית  "העסק הביש"; שמירת השבת במרחב
ור עוהלאומית ועוד. בסוגיות אלה ראינו כיצד חלק מהעקרונות שעליהם דיברנו קודם קורמים 

 וגידים והופכים למציאות. 
 
 

 אחרית דבר  .ה
 

רק בני אדם מדברים בקול, אבל כל דבר ודבר מדבר אלינו בשפתו הוא, אם אנו 
נּו בזה את שפתו ודבריו אלינו, כי כל הדיבורים מבינים את מטרת הדבר, הב ינוֹּ

 217אינם אלא להסביר ְלַהשני את רצונו ומטרתו של המדבר אליו.
 

לאורך המאמר הצבענו על שפות שונות שבהן מדבר ר' שלמה: מחד גיסא הוא דורש קשב עמוק 
אישית לנוכחותו של הקב"ה במציאות )תודעת "שיוויתי"( וניסיון התקרבות אליו ברמה ה

בדבריו על התחדשות של האדם במצוות שהוא מקיים ועל התהליכים הרוחניים  –והפנימית 
מה עלינו לעשות  –שעליו לעבור עם מעגל השנה; מאידך גיסא ר' שלמה'ניו מדבר בשפה מעשית 

כדי לקרב אלינו את הגאולה. שפתו האחרונה אינה מכוונת רק לעולם גבוה, רוחני ומופשט; ר' 
א לתיקון ועבודה פנימית אינטנסיבית שמתבטאת במעשים יומיומיים, ביחס לאנשים שלמה קור

בסביבה הקרובה והרחוקה וביחס לעם ישראל ולמדינה בכללה. השפות שהוצגו כשונות זו מזו 
אינן נמצאות במתח אצל ר' שלמה, והובאו בנפרד רק לצורך הדגשת המאפיינים השונים, הם 

                                                            
 (.4.10.67דברים בעתם, עמ' קנח, ערב ראש השנה תשכ"ח ) 217
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אלקטית; אליבא דר' שלמה, הפנים והחוץ אינם יכולים להיות אפילו לא מייצרים תנועה די
על תנועות הנפש להוליד מעשים ועל המעשים להוליד  –נפרדים, הם מזינים ומפרים זה את זה 

 תנועות נפש. 
ומדת ביחד עם צורת ההסתכלות הזו ר' שלמה היטיב להביט ולחפש הבנת עומק במציאות שע      

מת האור שהפנה לא ויתרה על אף צד במציאות, לא על הצדדים לפניו ללא משוא פנים. אלו
החיוביים )כמו למשל בהסתכלות שלו על החברה החילונית( ולא על אלה השליליים )כמו 

דות הביקורת על החברה החרדית; מחדלים לאומיים כמו ההפלות, המיסיון הנוצרי, מחסור במוס
התהליך.  לפי המציאות לא הייתה לדידו סופו שלכמובן שפרשנות עמוקה זו כ חינוך דתיים ועוד(. 

תים בכל סוגיה ונושא נקט ר' שלמה עמדה, פעל בתוך גבולות המציאות וניסה לתקנה, אף שלעי
 תפיסותיו חרגו מהנורמות המקובלות בחברתו וסביבתו הטבעית. 

ה'  ואם במעשה עסקינן, אי־אפשר שלא להזכיר את חייו האישיים שהיו מוקדשים לעבודת      
וב ציבורית. כל חייו הוא פעל במסגרות חסד שונות לטובת עם ישראל בכלל ובפרט ולמען קיר
ים הגאולה: קריאה לעלייה לארץ והצטרפות למעשה הציוני, דאגה לצורכי העולים, איתור ילד

ים רים ובבתים פרטיים במהלך השואה, טיפול בפליטים בארץ, אירוח אנשיתומים שניצלו במנז
פה שבתי דון־יחיא )המכונה דונש( , שכתב בביתו, גיוס כספים למטרות חסד ועוד ועוד. עורך הצֹּ

 על רבי שלמה, ממחיש את הדברים: 
 

אהבת השם, אהבת ישראל ואהבת ארץ־ישראל הן אצלו בחינת אוויר לנשימה; 
 -ו עלילות הימים, ברוח ובחומר של כלל ישראל ושל ר' ישראל )חי בכל מהות

מרוז'ין(, ובשיחותיו נותן את דעתו לעניינים היומיומיים לאור השקפתו 
היסודית. יושרו הפנימי נשקף מכל תנועת אצבע וקמט מצח, ניד עפעף וברק 
מבט וכל שכן מכל דיבור ודיבור שלו... בפעלו ובדבריו יש הרטט של שליחות 

הוא קורא במאמרו המתפרסם היום בעיתוננו,  –נשמתית. "הבה נתעלה!" 
ונפשו רועדת בכל שורה ושורה. כל ימיו הריהו מאזין לקולו הפנימי ולפיו מכוון 
את מעשיו. בכך ייחודו כאישיות. בשיחה רגיל הוא לספר על השעון המעורר 

ניגון חסידי: בחדר השינה שלו בבית הורתו, שעון שהיה קורא עם הנץ החמה ב
רומו, עורו],[ לעבודת הבורא. "כל יהודי ויהודי", כך הוא אומר, "לשון סתרים 
קוראת לו להקיץ מתרדמתו ולהיות פועל ישועות אלא לצערי לא כולם מאזינים 
לקריאת נשמתם". הוא, ר' שלמה, הקשיב ומקשיב במתיחות תמיד ומתייצב 

וני מדיני בשנות עלומיו. כך שקד תיכף ומיד לקריאת הגיוס: הנני. כך נעשה צי
כל ימיו ליתן אמונה בשיבת ישראל לארצו וסייע בכל כוחו להפצת הרעיון בין 
חסידיו, לזרז יהודים שיעלו לארץ ולחבב את היישוב ובחמש עשרה השנים 
האחרונות א המדינה על יהודים חרדים שעמדו מנגד לציונות... פרשה מופלאה 

צלת ילדים יתומים שרידי השואה, מידי גויים. כל בקורותיו היא התמסרותו לה
מעשה ההצלה הוא סיפור רב העלילה... שראשיתו קול השליחות נשמתית 
אמצעיתו התרכזות כלילה של הגוף והנפש לבצע את הקריאה הפנימית וסופו 

 218השבת בנים לגבולם.

                                                            
(. זה המקום להעיר שמאמר זה נכתב בחייו של ר' שלמה, מתוך היכרות 4ש, הרמזורים הנפשיים )לעיל הערה דונ 218

אישית של הכותב עימו )בין שמדובר ביחסים מקצועיים של עורך עיתון וכותב בו, ובין שהיה להם קשר משמעותי 
 יעים במקורות נוספים.יותר(, המכיל ציטוטים ייחודיים של ר' שלמה, שלמיטב ידיעתי אינם מופ
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מופלאה להסתכל  דבריו של ר' שלמה חידשו לי רבות על נקיות המבט. לר' שלמה הייתה יכולת
על העם כולו כמכלול אחד לא סקטוריאלי. אין הוא מחק את ההבדל בין חילוני, מסורתי, חרדי 
ודתי־לאומי. ר' שלמה התייחס להבדלים רבים בין המגזרים השונים. כוונתי היא בהסתכלות על 

היום היא אחים אנחנו, יש מקום לאחווה שתשרור בינינו )לצערנו  –רובד עמוק יותר. בבסיסנו 
אינה מופיעה תדיר בשיח הציבורי, אבל אנחנו יכולים לראות אותה בהקשרים אישיים רבים, 

אהבה כלפי כל חלקי  חשמיוחדים ומרגשים(. יתרה מכך, דרך אופן ההסתכלות הזה ר' שלמה 
העם. הוא הזדעק מדם ליבו על האפשרות לחיות חיים מסוגרים, ללא קשר לחלקי העם השונים. 

סתגרות הפריעה לו מפני שהיא מנעה את הקשר עם התורה משאר הפלגים שאינם אותה הה
מוגדרים "דתיים". כלומר בהסתגרות הייתה בעיניו בעייתיות כפולה: ראשית עצם הניכור לחלקים 
בעם והישמטות ממצוות ואהבת לרעך כמוך; ושנית הצמצום של השפעת התורה וההיחשפות 

 העמוקה אליה. 
מפעימה ביותר היא עמידתו הכנה של ר' שלמה לפני הקב"ה, עמידה השואלת תדיר "מה ה'       

שואל מעימך", עמידה מלאה בדבקות המקרינה גם על העשייה. ר' שלמה רצה להצעיד את עם 
ישראל את צעדיו האחרונים אל עבר הגאולה. ר' שלמה'ניו חש שאנחנו קרובים, על סף הגאולה. 

אל פוטנציאל אדיר לכך וביטוי ל"דחיפה" שקיבלנו ממרום. ככל שמעמיקים הוא ראה במדינת ישר
להסתכל על הגותו ופעולותיו מתברר רצון זה. לכן הוא לא דיבר במושגים קהילתיים ומגזריים, 
הוא דיבר בשפה של נביאינו: הוא פנה לכלל האומה וניסה לתקן את הדורש תיקון בכל מרחבי 

מוד התורה, בעלייה ארצה, בשמירת התורה במרחב הציבור וכן על החיים: במדינה, בחינוך, בלי
 זה הדרך. 

, ואני חושב שאנחנו חייבים לחזור היום חסרה בקרבנואני סבור שתודעה זו של הבאת הגאולה       
לא מתוך כפיית רעיונות מופשטים על המציאות, אלא מתוך פעולה המחוברת  –לחשוב כך 

למציאות, המקשיבה לשטח, לאנשים ולתרבות. עלינו להילחם כדי להגשים את מטרתנו, אך יחד 
חס וחלילה מלחמת עם זאת להיות מוכנים לאהוב, ושהמעשה יהיה ביטוי לאותה האהבה, לא 

חורמה כנגד קהלים או אנשים. בעזרת ה' יתברך, כך גם תבוא גאולתנו. עלינו להבין כי יש בידינו 
ד עם עזרה הכוח לכך, כמובן רק אם נצליח לעמול ולתקן את מעשינו במישור האישי והלאומי יח

.גדולה מההשגחה העליונה



 דברים בעתםספר השלמות לנספח: ו. 
, שחשף אותי לעולמו ההגותי של ר' שלמה, אינו מכיל את כל הפרסומים של ר' 'דברים בעתם'הספר 

במקור. עמידה על  או שונו חלקים שפורסמושמטו וה. במקרים מסוימים אף 'הֹצפה'שלמה בעיתון 
כמה בסדר כרונולוגי ריכזתי כאן לפיכך חורגת מגבולות מאמר זה.  ם ומשמעותםטיב, השינויים

 כאן שינויים יובאולא מופיעים כלל בספר. שאינם או במיוחד מאמרים שמופיעים בצורה שונה 
כפי שפורסמו  ר' שלמה , אלא דברינקודתיים, כמו שינויים במילה, שינוי או השמטה של משפט

 מאמרבת המובאות . כאשר היה שינוי שכזה באחמקבילה בספר, ובמקרה וישנה גם הפנייה לבמקורם
. על כן, הרוצה להעמיק בהגותו של ר' שלמה יצטרך להשוות בצורה בהערת שוליים ציינתי זאת –

 .בצורה ערוכה ולעיתים אף מצונזרת בספרהמופיע פרסום בעיתון ובין מדוקדקת בין ה
 

 
 
 
 . א

כשאני מדבר על חשבון הנפש אני 
מתכוון לחשבון הנפש של אותם 

' ההמכנים את עצמם חרדים לדבר 
ותורתו, כי אלה שאינם חרדים אין להם 
חשבון הנפש במובן שלנו, ובנו תלוי 
הדבר כאשר אבאר שגם הבלתי חרדים 
והחופשים בדעותיהם יתחילו בהדרגה 
להבין את מושג התשובה לדעת שאין 
דרך אחרת לעם ישראל גם במדינתנו 
ובעצמאותנו אלא דרך התורה שהיא 

        דרך החיים.
                   
עון ריהנפש שלנו ניכר ג וןובכן, בחשב

גדול. האחדות, שבה תלוי קיום העם, 
מקומה תפסה נקרעה לגזרים ואת 
נם, הנושאת יחשליחת  השטן,  שנאת 

של חורבן האומה  2בתוכה סם המוות
 . חמנא ליצלןומדינתה ר

 
 

                                                            
 מופע בגרסה שונה בדברים בעתם, עמ' קצא 1

 וההתייחסות לנוסח הרשומה(. 72)ראו הערה 
מעניין שביטוי זה של חז"ל נאמר על התורה:  2

תיב וזאת "אמר רבי יהושע בן לוי: מאי דכ
נעשית לו סם  – התורה אשר שם משה, זכה

 נעשית לו סם מיתה" )בבלי, –חיים, לא זכה 
עב, ע"ב(. משמע הביקורת היא לא רק על מי 

 
 
 
 

 
 מאמרים רבים על התשובה נתפרסמו
בימי התשובה בבתי כנסיות. שומעים 
בכל פעם נאומים שבהם נדרש העם 
לחזור בתשובה. אבל ראה זה פלא רבים 
מן הסופרים כותבי המאמרים 
והדרשנים שיש בהם גם ממנהיגי 
החרדים שכחו לגמרי את הצוואה 
שהשאירו לנו חז"ל שבעוון שנאת חנם 
נחרב הבית השני והם מוסיפים לזרוע 

ולגרום ח"ו חורבן שנאה ומחלוקת 
חדש לעמנו ולנחלתנו. במדינת ישראל 

 נמצאות ב"ה ישיבות גדולות וקטנות 
 

שאף פעם לא נמצאו במספר גדול כזה 
וגם תודה לא־לוהים שיושבים בבתי 
כנסיות ובכתי מדרשות יום יום ולומדים 
את המשנה היומית ואת הדף היומי 

 מרה    שאלה   אלה  כל     אחרי    אבל
 

שאינם מקיימים את התורה, אלא גם מי 
שמקיים את התורה אך היא בעצמה מובילה 
אותו לשנאת חינם. קישור מתבקש נוסף הוא 
לאגדות החורבן: "אמר רבי יוחנן: ענוותנותו 
של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו, 

מארצנו" )בבלי, ושרפה את היכלנו, והגליתנו 
 גיטין נו ע"א(.

 1 25-54תשי"ד(, עמ' אור המזרח, א, ב )אייר 
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ומכאיבה מעמיקה לחדור לתוך הלב 
והנפש ואינה נותנת מנוחה: המאור 
שבתורה המחזיר למוטב אייהו? והוא 

 איננו.
 
יננו. הוא אינו מופיע באספקלריה א

מאירה אין כל ספק, המאור הגדול 
והקדוש הזה כלול ומובלע בתוך 
התורה שבכתב ושבעל פה, בכל שורה 
ושורה ובכל אות ואות, אלא הוא 
מכוסה בערפל אינו בא לידי גילוי. 
מכסים, מאפילים עליו... ואלמלי היו 
מתאמצים לגלותו, כי אז היו פני 

 ית אחרת לגמרי. היהדות החרד
 

כי פירושו של "המאור שבה מחזיר 
למוטב" הוא, שההולכים לאור התורה 
נעשים יהודים יראים ושלמים יראי 
שמיים בסתר ובגלוי מקיימי מצוות 
שבין אדם למקום ובין אדם לחברו 

 באמת ובתמים.
 

באורו של המאור הגדול הזה אין 
אפשרות שהיהדות החרדית תהיה 
מפולגת מופרדת ומפוצלת לפיצולי 
פיצולים ורסיסי רסיסים; באורו של 
המאור הגדול הזה לא ייתכן שהיהדות 
החרדית על כל מנהיגיה לא תבין את 
אותות ופלאי ההשגחה העליונה 
בהקמת מדינת ישראל ולא תשתתף 

וחדת בבניין כולה כאחת בחזית מא
 המדינה ולמען הפיח בה רוח התורה. 

 
באורו של המאור הגדול הזה באורה 
של התורה אשר דרכיה דרכי נועם וכל 
נתיבותיה שלום, לא הייתה אפשרות 
שגם הימין וגם השמאל ידחו בכוח כל 
כך גדול, את אלה אשר בנו והקימו, 
בעזרת הבוחר בציון, את מדינת ישראל, 

 –ו כבר בחוץ לארץ שרבים מהם נתחנכ
בין הגויים,  –לא באשמתם כלל וכלל 

וחיו שנים רבות בין זרים ורק מתוך 
 –בלתי טבעית ובלתי מובנת  –אהבה 

לעמם ולארצם, נעו ונדדו ועלו בעירום 
ובחוסר כל להארץ אשר הייתה אז עוד 
כולה שוממה, ייבשו את הביצות 
המורעלות וכתוצאה מעבודתם 

ים מהם ממחלת המסוכנת הזאת מתו רב
הקדחת ונהרגו ונרצחו ובמסירות נפשם 
הביאו לידי כך שמאות אלפים מאחינו 
ואחיותינו האומללים ניצלו מידי 
היטלר ימ"ש והתיישבו בארץ אבותם 
וחיים חיי בני חורין ובנו בתי כנסיות 
ובתי מדרשות ואפשר להם לשמור את 
השבת יותר מאשר בגולה ורבנן 

להינצל מידי  ותלמידיהון יכולים היו
הצוררים ולחדש בארץ ישראל את 
ישיבותיהם אשר נחרבו בארצות 

 הגולה. 
 

אבל רבים מראשי הישיבות האלה 
באופן בלתי טבעי ובלתי מובן במקום 
להשתמש במאור שבתורה ולהאיר 
לתוך המחנה של אלה שקיימו את 
החלק המעשי של התורה בנוגע לבניין 
 הארץ ותקומת המדינה ולהראות להם

דוחים  –את דרך התורה, דרך החיים 
אותם, כאמור, באלפי ידיים שלהם ושל 

 תלמידיהם. 
 

ואין כל ספק לו היו גדולי תורה אלה 
בים בימין ודוחים בשמאל כי אז מקר

ישוב לגמרי אחרים. באותה יפני ה והי
הימין המקרבת והמלטפת היו מכניסים 
רבים תחת כנפי השכינה והיו מכניסים 

לפי תלמידיהם אהבת העם גם ללבות א
ואהבת המדינה ואותם התלמידים היו 
בלי ספק משפיעים בזה על אלפי הנוער 
הבלתי חרדי, לאהבת תורה וליראת 

 שמיים.
 

 כי גם בזה אין כל ספק: יהודי ההולך 
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בדרך התורה והמצות בתמימות 
ופשטות, הן בנוגע למצוות שבין אדם 

 –למקום והן במצוות שבין אדם לחברו 
 –כולל אהבה לכל אדם מישראל  וזה

 משפיע לטובה בסביבתו.
 
 . ב

מאיר שפירא כוונתו של הגאון ר' 
דאי הייתה טובה ורצויה מלובלין ז"ל ו

מאוד בעת שנתקבלה הצעתו להנהיג 
בכל תפוצות ישראל את לימוד הדף 

הוא היה בטוח שעל ידי זה  .היומי
יתאחד כל העם איחוד גמור והיה כי 

השני ידברו שניהם על ש האחד את ויפג
כנס בלב כל אחר יהדף של אותו היום ות

 –ואחד אהבת הפרט וגם אהבת הכלל 
אבל לצערנו הגדול לא  .אהבת ישראל

התגשמה כוונתו הטהורה בחיים. כאז 
כן עתה ועוד בצורה יותר רעה ומסוכנת 
הפילוג והפירוד שוררים והמפלגות 
מתרוצצות ומדוע? משום שאותו 

אף אותו הגאון, אותו המאור שאליו ש
המאור המחזיר למוטב התכסה ואינו 
נראה לעין הלומד ואינו מאיר לתוך 
נפשו ונשמתו. ואולי יש למצא סיבה 

בין לימור דף  לזה מפני ההבדל שיש
 הכנסת. גמרא בישיבה ובבית

 
בישיבה מעמידים את ההדגשה על 
העיון החידוד והפלפול הבקיאות 

תלמידים פות כי שם יושבים והחרי
ללומדים  המתעתדים להיות צעירים

ואולי לרבנים וגאונים בישראל ואילו 
בבית הכנסת ובשטיבל מתאספים על פי 
רוב סוחרים וחנוונים, בעלי מלאכה 

בודה מפרכת, ופועלים שבאים אחרי ע
'. הם רוצים הלשמוע ולהקשיב לדבר 

רה והיראה להתנהג שיורו להם דרך התו
זה הם במקום  בדרך החיים אבל

מוצאים לרוב אנשים המצוידים 
בקושיות והמצאות טובות והם זורקים 

לפעמים לתוך הוויכוח גם רמב"ם 
שהם, פשוטי העם, מתוך  , דברחמּור

עייפות אינם יכולים לתפוס והם יוצאים 
כלעומת שבאו מבלי לשמוע הוראת 
דרך. ומה שנשאר אפילו בחיי האיש 
הירא הם שבת כשרות ותפילין וכד' 

כל המצוות האחרות כמעט נעשה וב
 הפרוץ מרובה על העומד.

 
נפלא הדבר שהרמב"ם, למשל, אשר 
כוונתו בספר "יד החזקה" הייתה 
שיהיה לספר שיורה להעם את דרך ד', 
דרך החיים, נעלם מעיני העם. הוא 
נעשה לספר בשביל הישיבות אבל 
קושיא אחת של הרמב"ם בעצמו, לו 

הייתה הייתה מתהלכת בינינו היום, 
שקולה נגד כל הקושיות אשר הקשו 
עליו במשך דורות. הוא היה מקשה 

יד ה' ספִריושואל: "למה מעלימים את 
אשר כתבתיו למען להיות  'החזקה

דרך  לו   להראות למורה דרך להעם 
התורה שהיא דרך החיים, גם בטבע 
למצות שבין אדם למקום וגם אלו שבין 

 ."אדם לחברו
 

שנים ולא משמיעים ומכיוון שעוברים 
להעם, המתאסף באלפיו, את דבר ה' 
בלשון המובנת לו, ולא מגלים לו את 
המאור המחזיר למוטב, ולא מבארים לו 
באופן גלוי באר היטב, שכשם שאסור 
לעבור על מצוות שבין אדם למקום כך 
אסור לעבור על מצוות שבין אדם 
לחברו, ההמון מוסיף חטא על פשע 

עוד בלתי ורא. ומה שבצירוף חילול ה' נ
נשכח מבין שמובן הוא, שהתנ"ך כמעט 

המוני העם. לא משמיעים לעם את דברי 
ו למען להוציאו משפלות רוחו נינביא

יומית ולהרימו למרומי מרומים מהיו
יי רוח ושפע נבואה. העם מגשש של ח
לה, והוא הולך ונכשל והנוער הולך באפ

 המבוגרים      את     בראותו    ומתרחק
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 בכישלונם. 

 
הגיעה השעה ואסוך לדחות אותה, 
לעיין בנידון זה ולתקן תקנות איך לנהל 
את העם בדרך החיים. וידקדקו גם 
ששיעור דף היומי ילמד בפשטות 
המובנה לכל העם, ויצורפו אליו 

עורים בהלכות הנוגעות לחיים שי
יומיים של המוני העם ובהדגשה מהיו

יתרה על מצות שבין אדם לחברו, 

שמועדים להיכשל בהן באופן תמידי 
במשא ומתן ולהתרגל במידות טובות, 
שיבין כל אחד ואחד שהתנהגותו בחיים 
צריכה להיות באופן כזה שיהא שם 
שמים מתאהב על ידו, ואז יתגלה 
בוודאי המאור שבתורה המחזיר למוטב 
ויאיר לתוך הדרכים העקלקלות 

רבים מן העם תועים  והחשכות אשר
"אור חדש על ציון תאיר  בהן ויקוים בנו

3ונזכה כולנו במהרה לאורו".

 
4(2.10.59ערב ראש השנה תש"ך )

 
 א.

בין החשבונות שבעולם חשבון הנפש 
הוא הוא הכי חשוב והכי חיוני בלעדיו 

 –אין קיום לעולם ביסודו ותוכנו 
המוסר הטהור. האני נדחק בו לקרן 
זווית ונעשה רק לחלק קטנטן של הכלל 
כלו, ומצוות ואהבת לרעך כמוך 
מופיעה בכל זיוה והדרה. אם חשבון 
הנפש יוקדם לכל יצירה יעשה אותה 

הכול הרה  –עלת האנושות. בלעדיו לתו
 אסונות. 

 
עם אם אצל כל עמי העולם כך, לעמנו, 

ישראל, הוא חיוני מאד ואם הוא חיוני 
  לכל העם על כל מפלגותיו לנו, שומרי

  כאוויר לנשימה  הוא   ומצוות   תורה 
קדושת ושלימות  טהרת,  ממש! 

תפילותינו ותורתנו ותרי"ג מצוותנו 
חשבון הנפש, בלעדיו הכול תלויות בו ב

מלומדה" נעשה כ"מצוות אנשים 
ו"כצפצוף הזרזיר". בלעדיו הכול נהפך 
לפרוגרמה, לעניין זמני, מסדרים הכי 

 התשובה   וגם    מוקדמת  תכנית   לפי 

                                                            
מתוך ברכות קריאת שמע של שחרית, חתימת  3

 ברכת יוצר אור. 
הרשומה מופיעה בחלקה בדברים בעתם, עמ'  4

 ריג )החל מסעיף ג' ואילך(.

 
 

נערכת לפי סדר היום, היא מתחילה 
במוצאי שבת באמירת סליחות והיא 
נמשכת והולכת עד מוצאי יום 

 ת באופן חגיגי. הכיפורים ואז היא נגמר
 

בלעדיו נשארים קפואים על השמרים, 
לא רק שאין התקדמות במעלות 

 5המידות אלא נסיגה אחורנית. הלהיטה
אחרי רווחים מסנוורת את העיניים 

 ואדם רואה רק את עצמו. 
 

בלי חשבון הנפש התורה והמצוות 
נשארות מעל לשכבה העליונה של 
   הנפש ואינן חודרות לתוכה פנימה, עד

התורה בלעדיו,   שבה. השיתין  לעומק 
והמצוות נלמדות, נאמרות ובדרשות, 
אבל לא מתקיימות ונעשות במובן 
האמיתי של: אשרי איש שישמע 
 למצוותיך ותורתך ודברך ישים על לבו.

 
הנפש אפשר לחדור לתוך רק בחשבון 

עומקה של הנפש ולדעת החשבון אם 

אולי מרדף בלהט, אולי טעות דפוס. יש לזכור  5
שהדפוס נעשה באופן ידני ונפלו בו הרבה 

הבאה, אשר שגיאות. וראו גם את הרשימה 
 נפלו בה שגיאות רבות. 
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דה, ידה תוקנו פגמיה ובאיזו מיובאיזו מ

שינוי לטובה; חשבון הנפש מכשיר בא 
האדם מישראל לראות את עצמו  תא

 בחסרונותיו. 
 

בחשבון הנפש עושה אדם מישראל סך 
יום. לכל הפחות, ־ל של מעשיו יוםהכו

שבון כמו שבעל המכולת מדקדק בח
של הלחם והחמאה שמכר ובעל החנות 
הגדולה מוסר אפילו את חשבונותיו 
לרואה חשבון שיבדוק אותם בבדיקה 

 יתרה. 
 

חשבון הנפש זה עיקר העיקרים, בזה 
תלוי קיום החברה, קיום העם, בלעדיו 

יתות עד להרס ומתגברת מתפרצת השח
בזה עלינו לדקדק בכל ההתבהמות. 

התשובה. אסור לנו בימי  יותרהשגה וב
לשכוח את הידוע ועלינו להבין, שכל 
דוד הוא המשך לדור שקדם לו והקשר 
לדוד הבא אחריו, וכל דור הוא חולייה 
בשרשרת הדורות ועל כל אחד ואחד 
בדורו למלאות את מכסת העבודה 
המינימאלית. לכל הפחות והוטלה עליו 

 למשך ימי חייו.
 

 . ב
 'בחסדי ההדור אשר זכה. דורנו הוא 

למה שלא זכו כל הדורות שקדמוהו 
מעת החורבן בית המקדש השני. אנחנו 
זכינו לאתחלתא דגאולה וגם עברנו את 
מפתן הגאולה פנימה. בכל הדורות 
אשר חלפו ועברו מאז החורבן מלאו 
אבותינו את חובתם בזה שהחזיקו 
מעמד. הצילו את העם והעבירוהו 
ומסרוהו לדור הבא אחריו הם, בלי 
נשק, בלי אמצעי הגנה, בלי מבצרים 
אלא: "דור לדור ישבח מעשיך 
וגבורותיך יגידו". בזה ששיבחו מעשיו 
וגבורותיו הגידו! בלימוד התודה, קיום 
מצוותיה וחינוך בניהם הצילו את הדור 
והשרשרת לא נותקה. ועכשיו כשזכינו 

ת שקדמונו נתרבו למה שלא זכו דורו
ן העם ין הארץ ובניגם חובותינו בבנ

לאין ערוך. ואני מתכוון בזה ביתר 
הדגשה ליהדות החרדית שומרי תורה 

 ומצוות.
 
 ג.
 בדברים בעתם, המשך הרשומה מופיע)

 .(עמ' ריג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 | משה גוטמן 526

 
 6(13.6.67ערב שבועות תשכ"ז )

 
מאז מעמד הר סיני היא שוב ושוב 
ניתנת לנו בלי הפסק, היא ניתנת לנו 
ועלינו שוב ]ו[שוב לקבלה בלי הפסק, 
כי כמו שהגוף אי אפשר לו להתקיים 
בלי אויר אשר נושם אותו בלי הפסק כך 
רוח העם לא יכול להתקיים בלי תה 
תורתו ותורתו היא תורתו המאוחדת 

 שבכתב ושבעל־פה.
 

ת העם ולא רק זו שבכתב הוא אויר נשמ
וזו שבעל פה, אלא, ואסור לנו זאת 
לשכוח, כי זה עיקר גדול, לא זן שבכתב 
ולא זו שבעל פה יכולות להתקיים בלי 

 לתרגם אותן לשפת המעשים טובים.
 

מעת ההתגברות כארי לעמוד בבוקר 
לעבודת הבורא מתחילות פעולות 
התורה שבמעשה, עלינו לקבל על 

לה את מצות ואהבת עצמנו לפני התפי
לרעך כמוך והיא מעוטפת במעשים 
טובים אשר עלינו להוציא לפועל והם, 
המעשים טובים מתחברים חוליה 
לחוליה לשרשרת ארוכה של מעשים 

 טובים, לתורה שבמעשה.
 

אבל אינם חושבים על זה ושוכחים את 
הצו: מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, 
כלומר תוציא אותה לפועל בשלימותה 
בזמנה והיא נחמצת אבל ועוברת מן 
העולם ומה שיכולים היה לעשות. 

 עכשיו כבר עבר ואי־אפשר לתקנו.
 

                                                            
קח, מופיעה גרסה –בדברים בעתם, עמ' קז 6

שונה. ייתכן שההעתקה השונה נבעה 
מהתחביר הקלוקל שמאפיין את הרשומה. יש 
לציין שרשומה זו התפרסמה שלושה ימים 
לאחר סיום מלחמת ששת הימים, וככל הנראה 

 היא נכתבה עוד לפני המלחמה.

עלינו לחשוב בזמן מתן תורתנו על 
דברים שבנצח ישראל, כי. עם נצחי אנו 

 ועם נצחי נשאר.
 

היום הזה נהיית לעם, לעם עוד קודם 
שנכנס לארץ, העם הזה נעשה לעם ע"י 

ע"י מדינתנו, תורתו ולאו דווקא 
המדינה נותנת לו בכדי שתהווה מקום 
אשר בו אפשר יהיה לחיות חיי תורה 

 ומצוות.
 

המדינה היא ארון הקודש לתורתנו 
 ומסגרת החיים לה.

 
שתי תורות שהן אחת, תורה שבכתב 
ותורה שבעל פה היא שטח המחיה 
שלה וכשם שתורתנו היא תורת הנצחית 
 שלנו כך גם ארצנו ארץ ישראל הלא

ארץ הנצחית שלנו. באותה ארץ, באותו 
ארון הקודש של תורתנו נקבע ומשובץ 
היהלום, היהלום המתנוצץ ששמו שבת 
ואם כי אותה המתנה הטובה ניתנה לכל 
עם ישראל וגם לאלה אשר בארצות 
הגולה, אבל שם רק ושמרו בני ישראל 
את השבת, כל אחד ואחד לעצמו ואין 

יום בידם ובכוחם להכריז עליו כעל 
מנוחה כללי בעת שכאן בארצנו, ארץ 
ישראל, בידינו ובכוחנו להיות לעם 
מקדשי שביעי לקדש את היום הזה 

 במנוחת קודש ולא במנוחה של חולין.
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השבת לא ניתן למען מנוחת כל אחד 

וזאת אסור  –ואחד לעצמו בלבד אלא 
גם למען ינוח עבדך  –לשכוח אף לרגע 

ולאו דווקא  7ואמתך וגרך אשר בשעריך
עבדך ואמתך פשוטו כמשמעו אלא גם 
אלה אשר מאפשרים לו להרוויח כסף 
גם ביום המנוחה. כמו למשל הנהגים 
של אוטובוסים ומוניות וכו' והוא מביא 

שיעבוד גם  –מתוך קלות דעת  –אותו 
בשבת וימים טובים ולא יבלה את ימי 
המנוחה עם בני ביתו ומשפחתו 

 בה. במנוחה שלמה שאתה רוצה
 

כל אחד ואחד נולד מטבעו עם מושל 
ששולט עליו ונותן לו פקודות באופן 

אשר  אינסטינקטיבי והוא האני שלו
לשליט יחידי ומורידו  מתפתח לפעמים

 לתחתית האנוכיות. 
 

השעבוד העבדותי ל)ה(אנוכיות הגסה 
מגיע עד לידי כך, עד לבלתי התחשבות 
עם השני שגם הוא צריך לנוח יום אחד 

וע שגם הנהגים למשל וכו' נזקקים בשב
 ליום אחד של מנוחה.

 
אם היהדות החרדית דורשת, שהשבת 

מה אין בזה כפיה חה שליהיה יום מנו
דתית אלא ההיפך מזה, שחרור וחירות 
דתית, כי משחררים בזה את כל 
העובדים קשה בששת ימי השבוע, 

מה ושיהיו של שיהיה גם להם מנוחה
יום אחד גם הם בני חורין גמורים 

 בשבוע, בשבת, יחד עם בני ביתם.
 

כפה עליהם הקב"ה הר כגיגית ואמר 
להם אם תקבלו את התורה מוטב ואם 
לאו וכו' כי אם היה העם נכנם לארץ 
בלי התורה, כי אז היו החיים הפראים 

                                                            
דברים ה, יג, לשמות כג,  פסוק זה משלב בין 7

 יב. 

מתפתחים לחיי תהו ובהו ולכך הייתה, 
כל האנושיות מגיעה אחרי כך מבלי 

ר היה מאיר האור החוזר של תורתנו אש
לעולם כולו. לכאורה גם העמים 
האחרים קבלו עליהם את תורתנו 
שבכתב, אבל לא עשרת הדברות 
שולטות בעולם אלא ההיפך ממש 
כמעט, הרצח וכו', כל הלאווים כמעט 
נהפכו למצוות עשה. פרופסורים, 
מדענים, חוקרים גדולים יושבים 
וחוקרים איך לייצר נשק קטלני, שיכול 

עולם כולו עם כל בעלי להרוס את ה
החיים באופן עוד יותר רדיקלי מאשר 
פצצת האטום, בעולם שולט עכשיו 
הרצח עם צילינדר לראש ומלובש 
באופן תרבותי. לא משא ומתן באמונה 
מבדיל אותנו מן העמים כי אם נהיה 
במובן זה צדיקים גמורים, והלוואי 
שנהיה, כי אז לא היה זה סימן ההיכר 

ולא זאת היה מבדיל  שלנו בין העמים
אותנו ולא היה מעכב אותנו מלהתבולל 
בין העמים, מה שמבדיל אותנו כן מן 
העמים היא התורה ומצוותיה ועלינו 

 ללכת בדרכיה.
 

באמריקה ובארצות הגולה האחרות 
מתרחבת הטמיעה בין הגויים באופן 
מבהיל וכמובן רק בחוגים בלי חינוך 

רה, דתי, בלי תורה ומצוות בלי חיי תו
לכל מצווה ומצווה נצטווינו בתורה 
שבכתב במשפטים קצרים, אבל הן 
מועט המחזיק את המרובה, הן נמסרו 
לנו רק בשרשן ותורתנו שבעל־פה היא 
האילן בכל ענפיו המרובים ושתיהן 
יחד, שבכתב ושבעל פה, מהוות את עץ 
החיים של העם וביותר במדינתנו, כי 

לינו כאן מתחיל שוב חייו של עמינו וע
להחזיק בעץ חיים זה שלא נתמוטט 
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ח"ו. ואם צה"ל נחוץ לנו להגנתנו כלפי 
האויב מבחוץ להגנת גוף העם ומדינתו, 
נחוצה לנו תורתנו ומצוותיה להגנת 

 נשמת ורוח העם.
 

כאמור תורה שבעל־פה היא שטח 
המחיה של תורתנו שבכתב, בלי תורה 
שבעל פה אי אפשר לה לתורה שבכתב 

התמצית שבלעדה אין  להתקיים, היא
כמובן תורה שבעל פה, אבל בלי 
האחרונה אין קיומה של הראשונה 

 אפשרית.
 

היה מי שאמר, שתורה שבעל פה הייתה 
מועילה רק בארצות הגולה וכאן 
במדינתנו היא כבר מיותרת, אכל האמת 
היא אם היא הייתה, אז נחוצה גם היום 
היא אלף פעם יותר חיונית כאן 

בגולה, כי לכאן עיני  במדינתנו מאשר
כל ישראל אשר בגולה נשואות. והם 

 למדים זאת בקל וחומר. 
 

שני שמות לעמנו, עם ישראל ועם 
התורה, הראשון הוא שם הלאומי שם 
גופו של העם והשני שם נשמתו וכשם 
שאי אפשר לכל אדם פרטי להתקיים 
בלי נשמתו כך אי אפשר לעמנו בכלל 

שמה להתקיים בלי נשמתו־תורתו והנ
הזאת היא חיונית לא רק בארצות 

 הגולה.
אם נעבור על כל ההיסטוריה שלנו מאז 
מעמד הר סיגי ועד היום הזה נווכח 
 שבלי תורתנו, כלומר בלי חיי תורה, לא 

 

היה העם מתקיים ואם רבים עשו זאת 
בכוונה תחילה בכדי להיות ככל הגויים 
השיגו בדרכם עוד יותר מאשר רצו, הם 

ויים אלא נעשו לגויים לא היו ככל הג
ממש והתבוללו בין העמים ואלמלא 
עשו זאת היינו כהיום עם של עשרות 

 מיליונים.
 

התורה נותנת לנו כאמור בלי הפסק 
והיא נותנת לנו בצורה של מצוות 
הנולדות מדי פעם בפעם על ידי 
הופעתן באופקו של זה המוכשר 
להוציאן לפועל, לכל אהד ואחד 
המתאימה לו וליכולתו וע"י קיום 
מצוותיה אנו מקבלים אותה. וכמו 
שהוא מחדש בטובו בכל יום תמיד 

ואין שקט מעשה בראשית ואין מנוחה 
בבריאה כולה כן אין מניחה ואין שקט 
בהתחדשות תורתנו בכל יום תמיד, היא 
מתחדשת בדיבור ובכתב, אבל המטרה 
העיקרית היא קיום מצוותיה 
המתחדשות ומופיעות בכל יום תמיד 
בשלימותן או אלו הדורשות השלמתן, 

 בכדי שתהיינה פעולתן שלימות. 
 

עמינו, עם ישראל, עם הנצחי, 
בותיו ופעולותיו בדברים שבהווה מחש

צריכות להיות תמיד מתלוות ע"י 
מחשבות ופעולות השייכות לנצחיות 
מפני שאלו הן המחזקות מעמדו בהווה 
ובעתיד, כי בעזרת הבוחר בציון ובעמו 
ישראל באהבה יישאר חי וקיים בארצו, 

 ארץ ישראל.
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 (22.9.68)ערב ראש השנה תשכ"ט 
 

עלינו לבוא לידי הבנה שתשובתנו של 
שנה זו אינה יכולה להיות דומה ממש 
לזו של השנה שעברה ולא זו של השנה 
הבאה לזו של השנה הנוכחית. כי אם 
אין אנו מבחינים בהבדלים הגדולים 
שבין תשובה לתשובה של שנה ושנה, 

ן החטאים של אם אין אנו מבחינים בי
שנה זו לאלו של השנה הקודמת, אזי 

 אין ערך כלל וכלל לתשובתנו.
 

שלא לדבר כלל על חטאיו הפרטיים של 
כל אחד ואחד, בינו לבין קונו ובינו לבין 
חברו. אלה הם בכלל דאגתו של כל 

תנו. אבל החטאים של יאחד ואחד מא
כל אחד בינו ובין כלל ישראל, בינו ובין 

עליהם אי אפשר ל־עבור מדינת ישראל, 
לסדר היום. עלינו לעורר את תשומת 
הלב של כל אחד מישראל על חובתו 

 לכלל ישראל ומדינתו.
 

שני חטאים גדולים מסכנים את קיומנו, 
הירידה מן הארץ והעלייה המצומצמת 
אליה. לכאורה; אין לחייב את הפרט 
וגם הוא אינו אחראי למה שהשני, 

בכל זאת  קרובו או מכירו עושה, אך
פשע חמור הוא לשבת בחיבוק ידים 
ולא להתעניין כלל בשאלה הזאת של 
ירידה ועלייה, שקיומנו וקיומה של 

 מדינתנו תלויים בה.
 

אל לנו לשכוח, שאין אנו יוצאים ידי 
חובתנו בתשובה מילולית התפילות 
והצום הן אמצעי התעוררות לתיקון 
הפגמים, אבל אין הם התיקון עצמו. 

שובה אנו רק מקבלים עלינו בימי הת
שלא לחטוא, אבל אחרי הקבלה הזאת 

 צריכות הפעולות לבוא.
 

הפעולה הפרטית של כל אחד ואחד 
תנו וגם של הממשלה נגד הירידה ימא

 ולמען העלייה, היא מצומצמת ביותר.
 

אנו חייבים לעשות כל שביכולתנו נגד 
אחת וכמה,  הירידה ולמען העלייה ועל

יה לארגן את ממשלתנו, אשר על
הפעולה מצד כל תושב במדינה. 
שיתקשרו עם קרוביהם ומכיריהם 

 בגולה, לעוררם לעלייתם למדינתנו.
מנם, קשה לנטוש עסקים מבוססים וא

בגולה, אבל הגיוס למלחמה קשה 
הרבה יותר, ובכל זאת חייבים למלא את 
החובה להגנת המולדת, ואם כי בכך 
מסכנים את החיים. לא פחות מכך 

רחים למלא את חובת העלייה מוכ
לארצנו, שאינה קשורה כלל בסכנת 
נפשות, להיפך בעלייתו שכל אחד 
יאחד מתחזק, קיומה של מדינתנו 
וקיומו של כל אחד ואחד בה. המטרה 
האמיתית והאידיאלית היא ההמשך 
הפרטי למען ההמשך הכללי. כי מטרה 
פרטית להמשך פרטי לבד היא בניגוד 

 היא אנוכית.לעצמו ולכלל כולו; 
 

המטרה של החולה היא הרפואה, 
להתרפא ולהיות בריא בהקדם. כלל 
ישראל חולה, והמחלה היא המצב 
הבלתי נורמלי, שאין בכל עם ולשון 
דוגמתו. שרובו של העם בגולה רק 
המיעוט במדינתו. עלינו, על כל אחד 

תנו, להרגיש בכאב הנפשי יואחד מא
היא הגופני הזה של העם כולו. הרפואה 

הפסקת הירידה מן הארץ והגברת 
 העלייה.

 
 אשר   כל    לעשות  ואחד  אחד  כל   על
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 ביכולתו בכדי לעלות לישראל.

 
ימי התשובה הם התוכן הכללי של כל 

דומה  ימות השנה. התשובה האמיתית
לתכנית הבניין שעל פיה נבנה הבית 
בכל פרטיו. כן על כל אחד להיות בכל 
השנה לפי התכנית הכללית של ימי 
התשובה. התשובה היא על החטאים 
של העבר, אבל העבר כבר עבר ואת 
הפגמים של החטאים אפשר לתקן רק 
על ידי המעשים הטובים בימים הבאים 

 של השנה הנכנסת.
 

א תבוא, ומקום הגאולה השלמה בו
שורשה, ותחילתה, בניינה והשלמתה 
רק כאן במדינתנו. כאן היא התחילה 
להופיע ואנו רואים אותה בראשיתה, 
בפקודת מוצאה. כי מה עלינו לראות 
בנקודה הקטנה הזאת על שפת הים 
התיכון, בנקודה ששמה עכשיו ישראל 
ושעתידה להיות בשלימותה ארץ 

שקיבל ישראל, אם לא חזרתו של העם, 
תורתו בהר סיני ונטיעתו שוב במקום 

 שורשו?
 

אבל התנאי המפורש הוא שגופו, רוחו 
ונשמתו יתאחדו כאן להיות למה 
שנבחר להיות, כמו שאין גוף בלי נשמה 

מה בלי גוף והנשמה השלכך אין נשמה 
והבריאה יכולה להתקיים רק בגוף 
שלם, וגופו של עם אינו שלם ובריא כל 

אמור, במצב רעוע עוד הוא נמצא, כ
שרובו בארצות הגולה ורק מיעוטו 

 במדינת ישראל.
 

שלא כמו בארצות הגולה, במקומות 
פזורינו, שמקום תורתנו היה רק בבית 
המדרש ובישיבות, הרי כאן כל שטת 
מדינתנו מקומה, כי כאן כל מה שאנו 
מוסיפים לבניין מקום גוף האומה הוא 

ה גם כן תורה וקיומה. כמובן לא במקומ
 אלא בתוספת לה.

 
מדינתנו היא עכשיו שרשה של אומתנו, 
בגופה ובנשמתה. כאן מהום גידולו של 
עמנו ומקום חיונותו. כאן אפשר לחיות 
חיי תורה ומצוות בעצמאות גמורה. 
כשם שנשמת האדם צריכה לדירה 

כך נשמת העם  –הגוף  –בעולם הזה 
צריכה לדירה בעולם, והיא ארצנו, 

נוכו של הדור הצעיר מדינת ישראל בחי
תלוי קיומנו. קיום עם ישראל, שנבחר 

 להיות לעם סגולה.
 

לתשובת הפרט צריך להיות סך הכול 
כללי. כי התשובה היא לא רק על חטאיו 
הפרטיים. כי אם גם על אלה אשר חטא 
נגד הפרט וגם נגד כלל העם. והחטא 
הוא שלא עשה מח שבכוחו לעשות 

 כולו.לטובת השני וגם לטובת הכלל 
 

ב"פנקסאות כפולה", זאת של החיים. 
הנוגעים לא רק לו ולמשפחתו אלא גם 
העם כולו. צריך כל אחד ואחד לשאול 
את עצמו: המילאתי חובתי לעמי? כי 
לכל אחד ואחד פונקציה כאבר בגוף 
העם כולו. כשם שלכל אחד איברים 

איברים  כילו  העם  לכל  כך  וגידים, 
יומו ו. כשם שקתניכל אחד מא –וגידים 

מה של של כל אדם תלוי בפעולתו השל
לו כל אבר בגופו. כך קיומו של העם כו

מה של כל אדם תלוי בפעולתו השל
מישראל. ואל לנו לשכוח, כי המצוות 
אשר בין אדם לחברו כוללות גם את 
אלו אשר בינו ובין העם, והן גם באותה 
העת נכללות במצוות שבינו ובין 

, אפוא, פרטית המקום. התשובה היא
וכללית. היא על מה שבינו ובין המקום, 
בינו ובין חברו, אבל גם בינו ובין כלל 

 ישראל כולו ובינו וביו מדינתנו.
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התשובה בכל שנה בימי הרחמים 
צריכה להיות בדומה לבניין בית, 
שמוסיפים בכל פעם נדבך עד שהבית 
עומד על מכונו. ולא כמו לפני הקמת 

היינו עוד בגולה המדינה, כשכולנו 
ותשובת כל פרט ופרט לא הצטרפה ולא 
יכולה הייתה, להצטרף 'לבניין הכלל, 
לבניין העם. כי בכלל לא הייתה 

מנם והאפשרות לבניין העם. חיכינו א
מה לביאת המשיח בכל באמונה של

אלפי שנות גלותנו, אך אפשרות 
וינו באמונה טבעית, לא ראינו אלא קיו

הטבע במובן  מה לביאתו שלא בדרךשל
"הייפלא מה' דבר". אבל עכשיו, 
כשזכינו בעזרת גואל ישראל למדינת 
ישראל. אנו רואים ומרגישים את קרבת 
ביאתו. אולם עלינו גם להמשיך ולקרב 
את ביאתו ע"י פעולה מעשית והפעולה 
הזאת היא עליה רבת ממדים עלינו 
להפעיל אותה להביא כל יהודי בגולה 

יב לעלות. לידי ההכרה, שהוא חי
ההכרה הזאת כשהיא לעצמה תביא 
אותו לידי אותם המעשים הנחוצים 
בכדי לחסל את עסקיו בגולה ולעלות 

 ארצה.
 

התשובה היא תיקון ועלינו לדעת מה 
עלינו לתקן כל אחד בנוגע לחייו 
הפרטיים, בינו לבין חברו ובינו לבין 
המקום. אבל גם בינו ובין העם בכללו 

 .ובינו ובין מדינתנו
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התשובה היא לא מצוות אנשים 
מלומדה. עלינו לדעת את פירושה של 
תשובה. עלינו לדעת, כאמור, בכל שנה 
ושנה על מה עלינו לשוב בשנה זו, מה 
עלינו לתקן בשנה הבאה, מה שלא היה 
נחוץ לתקן בשנה שעברה או שהיה 
נחוץ אבל איחרנו לתקנו. למען קיומו 
הנפשי וגם הגופני צריך כל יהודי 
בגולה לדעת, עלינו להסביר זאת, 
שעליו להעמיק לחשוב על עלייתו 

 לישראל.
 

אל לנו לזלזל בערכה של תעמולה רבתי 
נגד הירידה ולמען העלייה. נלמד זאת 
מעולם המסחר והתעשייה, שמוציאים 

 מיליונים על פרסומת.
 

על הרבנים בבתי הכנסת בארץ להכריז 
בימי התשובה על האיסור הגמור של 

ה, ועל הרבנים בארצות הגולה היריד
להכריז על החוג הקדוש של כל יהודי 

 לעשות הכול למען עלייתו למדינתנו.
 

נכריז בימי התשובה על השתתפות של 
כל אחד ואחד בפעולה להפסקת 
הירידה והגדלת העלייה לממדים 

 גדולים.
 

נשנן לנו את הסיסמה: ירידה לירידה, 
ועלייה לעלייה.


