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 "ָחלּו ְולֹא ֹאָתם ִהִכיָתה"
 הלוי-דחוח אדיר מאת

 האדם על שבאים מהייסורים מוסר הפקת הוא משה בדת ביותר החשובים היסודות אחד
 התבוננות לידי האומה את או האדם את להביא היא הייסורים תכלית האומה. על או הפרטי

 וההשקפות הרעות הדעות מסיאוב ונקייה טהורה חדשה לדרך ולצאת ,במעשיהם מעמיקה
 האמת דרך אל לשוב אניםממ אשר העם, כלותסו רשעות על זועק הנביא ירמיה המשובשות.

 אשרו בעיר שׂשרר הנורא הרעב :הבית לחורבן בסמוך ועלי נחתוש הקשים הייסורים למרות
 ִהִכיָתה" והמשכו: דברינו בראש שהבאנו הפסוק והנה .מזעזעים ומעשים מראות עמו גרר

יֶהם ִחְזקּו ,מּוָסר ַקַחת ֲאנּומ   ִכִליָתם ,ָחלּו ְולֹא ֹאָתם ֲאנּו ִמֶסַלע ְפנ   אפילו – (ג ה, ')יר "ָלׁשּוב מ 
 תושבי ָסכלו עדיין וצווחה, זעקה בו שאין בית ואין קריה, ברחובות פושט המוות שמלאך
 האמת. לדרך מלשוב העם, עשירי ובעיקר ירושלים,

 מּוָסר" ַקַחת ֵמֲאנּו – "ִכִליָתם

י עלינו, שחלים מהייסורים מוסר לקחת שחובה נואות מלמד הנביא ירמיה רק לא ברם,  אח 
 והם רב, זמן בלבם קינן שכנראה עמוק נפש חשבון עורכים בנימין, צרת עליהם בבוא יוסף,
 אחיהם. ביוסף ופשעּו שחטאּו בכך עליהם שניחתה הצרה את משמעי-חד באופן תולים

ִמים ֲאָבל ִחיואָ  ֶאל ִאיׁש ַויֹאְמרּו" ינּו ְבִהְתַחְננֹו ַנְפׁשֹו ָצַרת ָרִאינּו ֲאֶׁשר ָאִחינּו ַעל ֲאַנְחנּו ֲאׁש  ל   א 
 מורה" בספרו הרמב"ם גם כא(. מב, ')בר "ַהזֹאת ַהָצָרה ֵאֵלינּו ָבָאה ֵכן ַעל ,ָׁשָמְענּו ְולֹא

 של הברורה משמעותו עוון", בלא ייסורין "אין והוא עלינו, ה' בהשגחת כלל קובע ,"הנבוכים
 במעשיהם לפשפש עליהם חובה אומה, על או אדם על ייסורים שבבוא היא, זה כלל

 בפירוש הוא איוב, של ייסוריו מסכת את מנתח הרמב"ם כאשר מזו, ויתרה ובהתנהלותם.
 את ולקשֹור ולנסות אותו, הקורות את כוחו כפי ולהבין לנסות האדם על חובה שיש מלמדנו
 ובחירתו. התנהלותו נילאופ עליו שחלים ועיםהאיר

 "תימן אגרת"

 מכות עלינו ניחתים מדוע ולהבין לנסות חובה עלינו חלה כי נואות מלמד אשר ,נוסף מקור
 בעונשי להתבונן עלינו חובה כי מפורשות הרמב"ם כותב שם ,"תימן אגרת"ב מופיע וייסורים,

 עלינו להביא ועלולים ,חמור לחטא נחשבים ה' בעונשי והתבוננות עיון-אי מזו, ויתרה ה'.
 :מו( )עמ' שם הרמב"ם תבוכ וכך הראשונות, מאלה גרועות נוספות, מכות

 יתעלה הזהיר במקרה[ חלים בעולם שהאירועים טוענות =אשר] הללו ההשקפות "ועל
 תהיו אם מעשיכם, על עונש מכות עליכם והבאתי ְמִריֶתם אתם שאם ואמר, והודיענו בספרו
 לכם מוסיף הריני ֶׁשְמִריֶתם, מפני בתויס ואין במקרה שאירע דבר בכם ֲחלֹוָתם כי בדעה
 ִעָמֶכם ֲאִני ַאף ְוָהַלְכִתי ֶקִרי)ב( ִעִמי' תלכו אם :בתוכחה ָאמרֹו והוא ואכפילהו, המקרה מאותו
 שאירע אירוע ָענשי עשיתם אם אמר, והאירוע, המקרה הוא 'יִר קֶ 'ו כד[.–כג כד, ']ויק 'ְבֶקִרי

יֶכם ַעל ֶׁשַבע' :המקרה אותו חומרמ עליכם מוסיף הריני במקרה  .]שם[" 'ַחטֹאת 
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 וההתבוננות העיון תכלית

 שגינו, היכן ולהבין לנסות אחת: היא ולאומה הפרטי לאדם וההתבוננות העיון תכלית
 אין שבלעדיה תשובה וגדולה ה'. בעבודת וסלולה חדשה לדרך ולצאת משגייתנו להתרחק

 :לו( )ג, "הנבוכים מורה"ב הרמב"ם שכתב וכפי לעולם, תקין קיום

 התורתיים אישי מציאות סדירה תהא לא אשר ההשקפות מן ]...[ התשובה גם כי הוא "ופשוט
 השקפה בהחשיבו שטעותו אם ויטעה, יחטא שלא לאדם אפשר שאי לפי בסבירתה, אם כי
 שאין בדעה האדם יהיה ואם כעס. או והותא בהתגברות או באמת, חשובים שאינן מדה או

צה, לו תהיה לא אם במריֹו יוסיף גם ושמא בתעייתו, יתמיד לעולם, זה שברל מרפא  אבל ע 
 שהיה ממה שלם וליותר ביותר, מתוקן למצב וישוב למוטב, יחזור בתשובה ההסבר עם

 ]...[ מאד המועילה הזו הנכונה ההשקפה את המחזקים המעשים רבו ולפיכך שיחטא, קודם
 .ממנו" ִהְתַנְתקּותהַ  היא חטא מכל לשוב הכללי ווייוהצ

 השואה? אירעה מדוע

 כופר אני עמנו. את שפקדה הקשה לשואה בעיקר אוליו גם מכוונים לעיל שכתבתי הדברים
 אם וחומר, קל הדברים לדעתי לנו. זאת אלהים עשה מה על ולהבין לנסות לנו שאסור בדעה

 אומה אז – לו שולח שה' האיתותים את ולהבין לנסות גדולה חובה חלה הפרטי האדם על
ל ְבֹכִרי ְבִני" :הישראלית האומה דאיוובו ה,משל  חלה עלינו-שעליה ודאי – כב( ד, ')שמ "ִיְׂשָרא 

 האמת לדרך לשוב לנו שיסייעו תשובות לספק ולנסות הזו, השאלה עם להתמודד חובה
 ו(. יט, ')שמ "ָקדֹוׁש ְוגֹוי ֹכֲהִנים ַמְמֶלֶכת" בארצנו ולכונן

 לשוב ה', אל לשוב תועלת בה שיש חלקית, ולּו אמת תשובת כל אחת, תשובה שאין כמובן
 תשובה מלספק חלילה ברם, הברכה. מן בה יש – תיתואמ ישרה לדרך לשוב ה', לידיעת

 בגלל התרחשה שהשואה ,כליםהס "הגדולים" מועצתמ אחד צהירשה למה בדומה קלוקלת,
 יש עדיין ,בטלה לשיחה התכוון "גדול" שאותו נניח אם גם הכנסת"!-בבית דיברו "שאנשים

 ָפֳעלֹו ָתִמים ַהּצּור" נאמר: בתורה הריש !בתורה וכפירה עלהית ה' על לעז הוצאת תובטענ
ל ִמְׁשָפט ְדָרָכיו ָכל ִכי ין ֱאמּוָנה א   הצדק ששופט הייתכן – ד( לב, ')דב "הּוא ְוָיָׁשר ַצִדיק ָעֶול ְוא 

 זניחה? כך כל עבירה בעבור מידתי לא כך-כל בעונש ויגמול נוראי עוול יעשה והאמת

 של הנהגתו דרכי על מעט רק שיודע מי גם כי השם, ידיעת להעדר מובהקת דוגמה זו אגב,
 עבירה כל על באפם עולה חרונם אשר קדם, אלילי כשאר איננו שהקב"ה יודע כבר יתעלה, 'ה

 .דמיונם לפי בהם המאמינים את זעם בחמת ומשחיתים ,בכבודם לכאורה שפוגעת קלה
 סאת התמלאה לאש ועד אירופה, יהדות את שלהעני כדי שנים אלף המתין יתעלה ה' אלא,

 אלילים עובד רק לשלטון. לרטהי את העלה לא ,ישראל-לארץ לעלות השעה שרהכָ ו רשעם
 יתעלה שה' הדעת על להעלות מסוגל ,פעולותיו וידיעת ה' ידיעתמ מאד רחוקה במיוחד סכל
 מידתי. ולא קיצוני כה בעונש ישיענ ,םומויתר

 ירופהא יהודי של המתמשך סירובם הייתה השואה להתרחשות המרכזית הסיבה דעתי, לפי
 משובשות, ומהשקפות רעות ממידות נבע זה סירובם ייעודם. את ולמלא ישראל-לארץ לעלות
 באינסוף אלילים עבודת צמחה השם דיעתי העדר בעקבות יתעלה. מה' ריחוקםמ נבעו ואלה
 טובות להפקת כליל הפכה התורהו ביותר, קיצוני באופן עוות ההלכה עולם וצורות, דרכים
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-פרו חדשה דת ליצירת גרם חשבתי,המ ןמחצבת ורמצ התורה מצוות כריתת .חומריות הנאה
 שרירות לפי וההלכה ההמחשב עולם עיצובול אלישר-ארץ תלשנא גרמו אלה וכל נוצרית,

 שלא כדי אלישר-לארץ לעלות סורשא שיבושל הגיעו כך – חז"ל מדרשי פשטי ולפי הרע לבם
 בגויים. להתגרות

 עדיין טובים, חיים שם חיו לא מהם רביםש ואפילו ,הגלות את אהבו כך כל האשכנזים אחינו
 ,רמ "משקה" תתייבש הדעת איבוד כר,ינ בארץ והניגונים יזמריםהכלי את העדיפו הם
 החסידית ההזימ ותאליל וכמובן המושחתים,ו הטמאים לגויים הקרבה ,מעשה וחוסר בטלהה

 קדוש. וגוי כהנים ממלכת בהקמת עלינו ה' ייעוד לוימי ניפ-על – איתהליט הגאווה ותואליל

 אשר האלילים ודתלעב לייעודם, כחשותםלהת ,ישראל-ארץ את שנאתםל היסוד כי נמצא,
 "ירש ערך )עיין מחליאים ודמיונות אליליות הזיות רוויית נוצרית-פרו חדשה דת יצירתול בידם,

 אמר כברו !השם ידיעת העדר הוא – (טןפשוכ חז"ל גדותא תפישת תא ישראל לעם הנחילש
 בספר דבריו לחינם לאו ,הקודש ברוח נאמרו הדעות לכל שדבריו םבאד החכם לפניי זאת

 השמים מן לנו הניחו וכאילו ההיסטוריה, מהלך את יאלמפ באופן תואמים לג(–כב )א, משלי
 :ורידב והנה השואה? התרחשה מדוע :הגדולה אלהלש מראש מוכנה תשובה

 ְוֵלִצים ,[אליליות הזיות ואימוץ כפשוטן חז"ל אגדות ]=בתפיסת ֶפִתי ְתֵאֲהבּו ְפָתִים ָמַתי ַעד"
 מלמד" האבריימל'" ליצני ושאר ,כרינ בארץ והניגונים זמריםהכליי ]=מנגני ָלֶהם ָחְמדּו ָלצֹון
 הריש הטהורה, ישראל מחשבת ]=בשריפת ָדַעת ִיְשְנאּו ּוְכִסיִלים ,[םומיניה םסוגיה לרוב
 ַאִביָעה ִהֵנה ְלתֹוַכְחִתי ָתׁשּובּו .[דתםמ וביערוה "הנבוכים מורה"ו "המדע ספר" את שרפו
 העלייה הייתה 20-ה שנות חילתתב=] ַוְתָמֵאנּו ָקָראִתי ַיַען .ֶאְתֶכם ְדָבַרי אֹוִדיָעה ,רּוִחי ָלֶכם
 יתעלה ה' תוכחתב וייצמן אותם הוכיח כברו שנים! חמשכ במשך חופשית ישראל-לארץ
 וייסורים רומיםפוג כמה=] ַמְקִׁשיב ְוֵאין ָיִדי ָנִטיִתי ,"[?הכָ יֶ אַ  – ישראל עם" :הראשון לאדם
 אירופה?[. שערי שנסגרו עד בהם חלו מכות כמה לשואה? קדמו

 אסור ישראל,-לארץ לעלות אסור אמרתם, ]=לא! ֲאִביֶתם לֹא ְותֹוַכְחִתי ֲעָצִתי ָכל ַוִתְפְרעּו
 יםקש כמה]= ַפְחְדֶכם ְבבֹא ֶאְלַעג ,ֶאְשָחק ְבֵאיְדֶכם ֲאִני ַגם [.לבכם אהובי הגויים את גיזלהר

 ְכסּוָפה ְוֵאיְדֶכם ַפְחְדֶכם ]![ ְכׁשֹוָאה ְבבֹא .היו[ וסכלים רשעים כמה עד ללמדנו אלה, דברים
 לא=] ִיְמָצֻאְנִני ְולֹא ְיַׁשֲחֻרְנִני ,ֶאֱעֶנה ְולֹא ִיְקָרֻאְנִני ָאז .ְוצּוָקה ָצָרה ֲעֵליֶכם ְבבֹא ,ֶיֱאֶתה

 ההבל פלפלני יםיהליטא עליון"ה "קדושי לא ,ציםהמשוק הטמאים "ריםהאדמו "קדושת"
 ועילוה לא אלה כל – שנה אלףכ במשך ושיצר המעוותת התורה לימוד לאו ,האליליות וההזיות

 םהתאוותי את ופיעדהו הדעת את ושנא כי]= ָדַעת ָשְנאּו ִכי ַתַחת [.ותוכחה עברה ביום םהל
 לא מלכתחילה ,באמת ה' יראי היו ]=אם ָבָחרּו לֹא ה' ְוִיְרַאת [אלהים יראת פני לע הבזויות

 רבנו תוכחת את ומקבלים "ל,זח כצוואת האמת על מודים והיו ,חתחתים לדרכי פונים היו
 בהשגות ורבנב משתלחים היו שלא ובוודאי מהבהמות", תועים "יותר :שהם כך על הרמב"ם

 [.אפשרי שפל אמצעי בכל ונגד ונלחמים ,מרושעותו חלולות ריקות

 ְויֹאְכלּו נס[ על העלה שרבנו האמת דרך את אצווני ]=קיללו תֹוַכְחִתי ָכל ָנֲאצּו ַלֲעָצִתי ָאבּו לֹא
 עינו ארוריםה שהגויים ,האליליים הםחכמי ףוסו פםוסו]= ִיְשָבעּו ּוִמֹמֲעֹצֵתיֶהם ַדְרָכם ִמְפִרי
 האמתיים השדים הם מי אותם ולימדו ,ואכזריות משונות מיתות אלפי-באלף םרצחוו אותם
 תפיסת את לנו החדירו אשר ,מרעיו וחבר ]=רש"י ַתַהְרֵגם ְפָתִים ְמׁשּוַבת ִכי [ההז-בעולם
 ,אליליות[ הזיות ינסוףבא משה דת את וזיהמו סיאבו באמצעותהו פשוטן,כ חז"ל אגדות
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 שלא הםלחסידי הבטיחו אשר בגולה, הארורים הםגדולי שלוות]= ְתַאְבֵדם ְכִסיִלים ַותְוַׁשלְ 
 ,[מרה תולמו לבדם חסידיהם את והותירו ,ונמלטו ברחו האחרון ברגע אך רע, כל להם יאונה

 ולא האמת, בדרך הולךו באמת לי ששומע מי ]=דווקא ָרָעה ִמַפַחד ְוַׁשֲאַנן ֶבַטח ִיְׁשָכן ִלי ֹׁשֵמעַ וְ 
 ".[המסואב םופלפול הטמא םדמיונ לפי בתורה יםשעוסק אלה

 עד ועקושים יקושים םבדרכי ללכת מתעקשים הם ,בשחקים בהיר אור היא שהאמת ולמרות
 ורדרדים:וה פניהם כנגד עומדת בעינה עודנה המלך השלמ של וכחתותו הזה! היום עצם

 לקבלה מסרבים עדיין והם ",ֶאְתֶכם ְדָבַרי אֹוִדיָעה ,רּוִחי ָלֶכם ַאִביָעה ִהנ ה ְלתֹוַכְחִתי ָתׁשּובּו"
 יום לבוא עתיד אך ".ָבָחרּו לֹא ה' ְוִיְרַאת ָדַעת ָשְנאּו ִכי ַתַחת" ומעלליהם: דרכיהם יבהיטול

 ֶׁשֶקר ַאְך ְויֹאְמרּו" הרעים: אבותיהם דרכי את וישנאו הגדול, רבנו של האמת לדרך ודוי שהם
ינּו ָנֲחלּו ין ֶהֶבל ֲאבֹות   וכמו אבותיהם, משיקוצי רּוהֲ ְט יִ  כך רקו – יט( ז,ט ')יר "מֹוִעיל ָבם ְוא 

 ".ַוְתַטֲהֵרם ָעְבָרה ְורּוחַ  – ַבְשָחִקים הּוא ָבִהיר ,אֹור ָראּו לֹא ְוַעָתה" :כא( )לז, איוב שאומר

 דבר סוף

ַמע" :והנוראים הקשים הייסורים כל עליו שחלו לאחר איוב של קנתומסב נסיים  ֹאֶזן ְלׁש 
יִני ְוַעָתה ְׁשַמְעִתיָך  היית אך במסורת רק אותך ידעתי בתחילה כלומר, .ה( מב, )איוב "ָרָאְתָך ע 

יִני ְוַעָתה" י,מכיליותי רחוק  ההתבוננות ותהליך הנוראיים הייסורים מסכת לאחר – "ָרָאְתָך ע 
 של הגדול טאוח את שם מפרש רבנו וכך ובאהבתו. ה' בידיעת הּואר ִׂשכִלי – המחשבתית

 .השם.. תמידיע רשלותוהת – איוב


