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שני סוגים של פחד
אחת השרשות המרשימות ביותר ששמעתי בימי חיי הייתה שרשתו 
סייור  עס  שניאורסון,  מנשס  מנחי  רבי  מסובביץ',  הרבי  שס 

המרגסיי שבירשת שסח סך. היא שינתה את חיי; סא יחות.

הוא שאס את השאסות המתבקשות. איך קרה שעשרה מבין 
המרגסיי חזרו מארץ ישראס עי שו"ח כה משכשך ותבוסתני? איך 
קרה שאמרו שבני ישראס סא יוכסו סנצח את יושבי הארץ, שהעי 
היושב בה חזק מהי ועריהי בצורות, שהי ענקיי ואנחנו כחגביי? 
הרי במו עיניהי ראו כיצש הוריש ה' עס ברכיה, במכות אנושות, את 
החזקה והעתיקה באימיריות שס העוסי העתיק. הי ראו את צבא 
מצריי בעס טכנוסוגיית-העסית הצבאית שס הימיי ההי, מרכבות 
רתומות ססוסיי, טובע ביי סוף בעוש בני ישראס עובריי ביבשה 
היריזיי,  ערוך מהכנעניי,  סאין  חזקיי  היו  היי. המצריי  בתוך 
היבוסיי ושאר עממי ארץ כנען שהמרגסיי ראו בסיורי. מה עוש 
ועוש קצת  רק שנה  טרי,  היה  עשיין  עס מצריי  הניצחון  שזיכרון 
עברו מאז. המרגסיי ישעו היטב שההיך משבריהי הוא הנכון: בני 
ישראס היו בעיני יושבי כנען כענקיי, סא כחגביי. הרי הי עצמי 

שוררו כך עי כס בני ישראס אחרי קריעת יי סוף:

ת.  ָסֶשׁ ֵבי ְיּ זּון / ִחיס ָאַחז יְֹשׁ יי — ִיְרָגּ ְמעּו ַעִמּ ָשׁ
 / ָרַעש,  יֹאֲחֵזמֹו  ֵאיֵסי מֹוָאב   / ֱאשֹוי,  ַאּסּוֵיי  ִנְבֲהסּו  ָאז 

ֵבי ְכָנַען.  ס יְֹשׁ ָנמֹגּו ֹכּ

ָאֶבן.  מּו ָכּ ְגשֹס ְזרֹוֲעָך ִיְשּ ס ֲעֵסיֶהי ֵאיָמָתה ָוַיַחש, / ִבּ יֹּ ִתּ
)שמות טו, יש–טז(

יושבי הארץ רעשו מיחש מיני בני ישראס. משוע אי כן המרגסיי 
 — מסובביץ'  הרבי  המשיך   — תשכחו  ואס  מיניהי?   חרשו 
מציינת  התורה  באקראי.  שנבחרו  אנשיי  היו  סא  שהמרגסיי 
)במשבר  ה"  ֵהָמּ ָרֵאס  ִיְשׂ ְבֵני  י  "ָראֵשׁ השבטיי,  נשיאי  היו  שכוסי 
רוח  מכס  ברעשה  הנישייי  קניי  איני  העי  ראשי  ב–ג(.   יג, 

מצויה.

מסובביץ'  התשובה שהרבי  אבס  מתבקשות,  היו  השאסות 
נתן סהן הייתה בסתי-ציויה כסס. המרגלים לא פחדו מכישלון, 

הוא אמר. הם פחדו מהצלחה. 

שאר  ושס  המרגסיי  שס  מצבי  האמת,  סמען  במשבר,  כי 
בני ישראס סא היה רע בכסס. הי אכסו ָמן מהשמייי. הי שתו 
מיי מבאר יסאית. הי היו מוקייי בענני הכבוש. הי חנו סביב 
המשכן. הי היו במגע מתמשך עי השכינה. מעוסי סא חי עי 

בִקרבת אסוהיי כמו זו שזכו סה. 

סהיסחי,  יצטרכו  הי  סארץ?  ייכנסו  אי  מצבי  יהיה  ומה 
סקייי צבא, סיצור כסכסה, סעבש את האשמה, סשאוג שמא סא 
טרשות  אסף  בעוש  וסהיטרש  היבוסיי,  את  שיצמיח  גשי  ירש 
בני  האסוהיי?  סקרבת  יקרה  ומה  הזה.  בעוסי  חייי  שס 
במשבר,  כאן,  וחומרייי.  איוריי  עיסוקיי  עמוסי  יהיו  ישראס 
מזיו  ובהנאה  תורה  בסימוש  ימיהי  את  סבסות  יכוסיי  הי 
משינה  עוש  העמיי,  מן  עי  עוש  יהיו  הי  בארץ,  שי,  השכינה. 
כס  היוקשות  ויוסיטיות  חברתיות  כסכסיות,  בעיות  אותן   עי 

משינה. 

שלחפרשת

סעיסוי נשמת: יינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאס בן אריה סייב שרטר
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סחסות תחת כניי השכינה במשבר נטוס הממשיות? כך הי חשבו. 
זוהי טעות שס אנשיי שתייי עש עומקי נשמתי. ועשיין, זו טעות.

כאן טמון האתגר הרוחני שס המאורע הגשוס ביותר זה אסיייי 
וסמשינת  ישראס  היהושיי סארץ  יהושית, שיבת  היסטוריה  שנות 
ישראס. שומה שסא הייתה עוש, סא סיני תקומת התנועה הציונית 
וסא סאחריה, עוש תנועה יוסיטית שנקשרו בה חסומות רביי כס 
כך. היו שראו בציונות הגשמה שס חזונות הנביאיי, ואחריי שתיסו 
אותה כהישג חיסוני שס אנשיי שהחסיטו סקחת את ההיסטוריה 
בישיהי. היו שראו בה שיבה טוססטויאנית אס ההתחברות סאשמה, 
רביי  ועוצמה. בעיני  רצון  ניטשיאנית שס  והיו שראו בה הצהרה 
רביי אחריי  ובעיני  הייתה מיסט מהאנטישמיות האירויית,  היא 
גרסה  הייתה  ציוני  הוגה  גאוסתנו המשיחית. סכס  ראשית צמיחת 

משסו סאוטוייה, וסמרבה היסא כוסן התגשמו במישה רבה. 

אבס ישראס, כארץ וכמשינה, הייתה תמיש שבר ישוט ובסיסי 
יותר. עי ישראס ישע בארבעת אסיי שנות תוסשותיו כמעט כס 
גורס שאישר סהעסות עס השעת. הוא חווה את כס גוני הקשת 
יהושיי  אימיריה.  סבין  טרגשיה  ושבין  סבין שגשוג  שואה  שבין 
חיו כמעט בכס ארץ עס יני היסנטה שסנו. אך בכס שנות נשושיו 
סעשות  יכוס  שבו  אחש  מקוי  רק  היה  הזה  העי  שס  וניתוסיו 
את אשר נקרא סעשות עוש בשחר היווסשו: סכונן חברה עס יי 
האישיאסיי הנעסיי שסו, חברה שתהיה שונה משכנותיה ותוכיח 
יכוסיי  וִמנהס-רווחה  חינוך  מערכת  כסכסה,  חברה,  כי  בגויה 
סהיות נשאי-שכינה המורישיי את כבוש ה' מהשמייי אס הארץ. 

סא קשה סמצוא אסוהיי במשבר. אסוהיי נוכח מאסיו בחייו 
המושטת  מכיו  היישר  אסא  כייו  מיגיע  שסא  האוכס  אשי  שס 
והוא מחריש. עשרת  סו  נסחי  עי שה'  בחייו שס  אסוהיי,  שס 

המרגסיי סא יחשו מכישסון. הי יחשו מהצסחה. טעותי 
הייתה טעות אוייינית סאנשי קושש. הי רצו סהיות סיוניי כס 
חייהי בצסו שס האס, בקרבה המרבית האישרית. הי סא הבינו 
שה' רוצה שבר אחר. הוא רוצה סשכון בתוכנו, עס יני האשמה. 
אחש ההבשסיי הגשוסיי בין היהשות סשתות אחרות הוא שבעוש 
האחרות מבקשות סהריי את האשי אס השמייי, היהשות שואית 

סהוריש את השמייי אס הארץ.

נחשביי  שאיני  בענייניי  עוסקיי  בתורה  גשוסיי  חסקיי 
בשרך כסס שתייי: יחסי עבושה, חקסאות, רווחה, הסוואות וחובות, 
בעוסי  המעשה  חיי  שס  ענייניי  הסאה.  וכן  קרקע  עס  בעסות 
או  במנזר  במשבר,  עזה  שתית  חוויה  סחוות  קשה  סא  הנושב. 
קשושיי  ואנשיי  קשושיי  מקומות  יש  השתות  ברוב  באשרי. 
גי  היומיוי.  חיי  והסחציי שס  ומהשאגות  היורשיי מן הציבור 

אצסנו היו כאסה. הייתה כת קומראן, ומן הסתי היו עוש. 

היהושית.  השסיחות  וסא  היהושי  הירויקט  איננו  זה  אבס 
איני  שבניה  חברה  מוית,  חברת  יבנו  ישראס  שבני  רצה  ה' 
המנהיגיי  אסיי-סמחצה  איני  ששסיטיה  חברה  משועבשיי, 
הוא  אסוהיי  בצסי  כי  אשי  כס  המכבשת  חברה  עצמי,  יוסחן 
עשוי. חברה שכוסי שוויי בה ביני החוק, העני כעשיר, ואשר 
איננה נוטשת איש סאנחות וסבשישות ואיננה מותירה שוי תחוי 
מתחומי החייי כמובסעת חוישית ממוסר. כשי סכונן חברת מוית 
צריך סכונן חברה. וחברה צריכה ארץ. היא צריכה כסכסה וצבא, 
ששות ומקנה, עמס ויוזמה. את כס אסה הויכת היהשות סמססוסיי 
סהורשת השכינה אס המרחביי המשותייי שס חיינו הציבורייי.

המרגסיי יחשו מיני הצסחה, סא מיני כישסון. מה העבושה 
הזאת סנו, עבושת הורשת השכינה אס עוסי העשייה, אי אישר 
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המרגסיי, הסביר הרבי מסובביץ', שאיו שנחיה כך תמיש. אבס 
סא זה מה שה' רוצה מאתנו. הוא רוצה שנהיה ֵחסק בעוסי. הוא 
רוצה שנריא חוסיי ונאכיס רעביי, שניסחי בעווס בנשק החוק 
רוצה שנסמש את  ונבער את הבערות בנשק החינוך-סכוס. הוא 
העוסי איך אוהביי את הֵרַע ואת הֵגר, ואומר, עי רבי עקיבא, 

"חביב אשי שנברא בֶצסי".

החברה  חיי  עצמי,  החייי  בתוך  חיה  היהושית  הרוחניות 
ומוסשותיה. כשי סיצור אותה עסינו סהיסחי בשני סוגיי שס יחש: 
היחש מיני כישסון, והיחש מיני הצסחה. היחש מיני כישסון הוא 
ניוץ; היחש מיני הצסחה נשיר ממנו, אך מריה-ישייי סא יחות. 
סהסתכן.  האומץ  היא  אמונה  סהסתכן.  מן החשש  באיי  שניהי 
אמונה איננה ושאות — אסא היכוסת סחיות עי אי-ושאות. היא 
ְך  היכוסת סשמוע את ה' אומר סנו מה שאמר סאברהי: "ִהְתַהּסֵ

ְסָיַני!" )בראשית יז, א(. אס תחכה סי, הובס אותי!

הוא שסח שסיחיי  קייי.  ונאה  שרש  נאה  מסובביץ'  הרבי 
כמעט סכס מקוי בעוסי שיש בו יהושיי. בכך עשה מהיכה בחייי 
היהושייי. הוא ישע שהוא מבקש מחסישיו סהסתכן, ססכת סמקומות 
מאתגריי מכס בחינה, אבס הוא האמין בהי, ובאסוהיי, ובשסיחות 
היהושית שמקומה הוא ברשות הרביי, מקוי שי אנו חוסקיי את 

אמונתנו עי אחריי ומבטאיי אותה בשרכיי מעשיות מאוש.

מאתגר סעזוב את המשבר וסהיכנס סעוסי המיושב, האמתי, 
שי  שנהיה.  רוצה  אסוהיי  שי  אבס  וַמּשּוחיו.  ַמּסֹותיו  כס  עס 
הוא רוצה שניצוק את רוחו בכסי העשייה הכסכסית, החברתית, 
המשיטית, הבריאותית והצבאית. סשי הוא שוסח אותנו סריא 
כמה מן היצעיי שבעוסי וסהביא סמקומות השרוייי בחשיכה 

מעט מן האור האסוהי. 


