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 שבת שובה תש"פ

 הרב מיכאל אבן דוד

  

אחד הדברים שהרב משה פיירשטיין ז"ל, סבא של רעיה, לימד אותי הוא שכרב, אני 

לא יכול לצפות להרגיש אף פעם שסיימתי את המלאכה שלי, תמיד ארגיש שאני לא 

עושה מספיק, אך אני צריך ללמוד להשלים עם העובדה הזאת ולעשות הכי טוב שאני 

כאור בהחשיכה אך לא אוכל להשיג  יכול בידיעה שהאידיאל והמטרה תמיד יהיו מולי

 אותם באמת.

זה מתקשר לשבת שובה שלנו. הרי סיפרתי לכם בעבר שפעם, בזמנים הטובים, הרב 

היה דורש רק פעמיים בשנה: שבת הגדול ושבת שובה. שבת גדול על הלכות פסח ושבת 

 שובה כדי לעודד את הקהל לחזור בתשובה.

תשובות, לכן לחזור בתשובה. החוויה  חברים, יש אנשים שמצפים מהדת לתת רק

הדתית נראת כמקלט מבלגן החייים. השקפת עולם שיכולה לעזור להסביר את 

הרגעים המאתגרים בחיים. לכן, אמונה מציעה למאמין נחמה שהחיים הם כמו 

 שאמורים להיות והעבודה הרוחנית שלנו היא בעצם קבלה, השלמה.

 לחלוטין.לדעתי היהדות מתנגדת לרעיונות האלו 

מאברהם ושרה, משה רבנו, ישיעהו, רבי עקיבא ועד הרב אברהם יהושע העשל במאה 

, האמונה של ישראל אף פעם הייתה לקבל ולהשלים. אולי אחד התפיסות 20-ה

החשובות ביותר ביהדות היא שהדרך שהדברים הם עכשיו היא לא הדרך הם אמורים 

ולם הם לא מציאות בלתי נמנעת. להיות. המסלול של החיים שלנו וגורלו של הע

הקב"ה דרך מצוות התורה והקריאות של הנביאים יצר חזון של העולם איך שהוא 

צריך להיות, אבל שהוא לא עדיין לא שם. עדיין לא. זה גם נכון ברמה האישית כמו 

ברמה החברתי ועולמי. כלומר, יש עדיין גרסה שלנו, מתקדמת יותר, טובה יותר, 

לא הצלחנו להיות, אבל שגם המשפחות שלנו והקהילה שלנו צריכות שאנחנו עדיין 

 שאנחנו נהיה.

חז"ל המשיכו בספרות התלמודית עם העבודה של לפתח חזון של עולם של צדק 

ורחמים ונתנו לחזון הזה שם: גאולה. עם זאת, חז"ל לא התכוונו שנתעלם מהעולם 

נוכחים בעולם עם כל השברים האמיתי כדי לחלום על גאולה, אלא דרשו ממנו להיות 

 שלו, כשבאותו זמן אנו מחזיקים ביד את החזון של איך העולם אמור להיות.

אולי זה ההתחייבות הדתית המרכזית של היהודי: לחיות במודעות של המתח הקדוש 

 בין מציאות העולם ושל חיינו, ומה הם אמורים להיות. המצוי והרצוי.
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איפה שהרבנים מדמיינים איזה שאלות הבית דין  הרעיון הזה מפותח בדיון בתלמוד

של מעלה ישאל אותנו בסוף ימנו. כתוב במסכת שבת: "אמר רבא: בשעה שמכניסין 

אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה? עסקת בפו"ר? צפית 

לישועה? פלפלת בחכמה?" אני רוצה לעצור ב"צפית לישועה?"? מה השאלה הזאת? 

ך השאלה הזאת תורמת להעביר דין ומשפט על החיים שלנו? בעצם, מה זה אומר אי

 לצפות לישועה?

קריאה אחת היא שהרבנים חושבים שהמעשה עצמו של לצפות לגאולה, לצפות לאיך 

העולם היה אמור להיות, הוא מעשה דתי כה משמעותי שאנו צריכים לתת דין וחשבון 

 לעתיד אם לאו. האם חיינו ביומיום עם התקווה הזאת

הבנה אחרת היא שהמילה צפייה משקפת היא יותר אקטיבית מרק לצפות ולקוות. 

לצפייה יש גם אותו שורש של לצפות, להסתכל, כמו הר הצופים בירושלים. אם כך, 

אפשר להבין שהשאלה של בית הדין של מעלה היא האם ציפינו, האם הייתה לנו חזון, 

ובה מאשר הוא קיים עכשיו? האם היה לנו את האומץ ראייה, של העולם בדרך יותר ט

והכוח לדמיין מי אנחנו יכולים להיות בעולם? האם היינו יכולים לזהות ולהתמודד 

עם התכונות בתכונות אלו שפחות טובות בנו? או שמא פשוט ניהלנו חיים שמשלימים 

 ואדישים עם המציאות של העולם איך שהוא עכשיו?
 
 

ת שנצטרך לענות להן בסוף ימנו. קראנו למתח הזה בין מודעות אלו השאלות החשובו

לאיך העולם אמור להיות והמציאות מתח קדוש. הוא קדוש כי האי נוחות הנובעת 

מהמתח הזה אמור להיות יוצרת ולא מדכא או משתקת. בלי המתח הזה לא נתעורר 

לנו לתת דחף לעולם לקראת הגאולה. הדיסוננס שהמתח הזה מעלה אמור לתת 

השראה להזדהות ולהתחבר עם העבודה הזקוקה להשלים את הפער בין הרצוי, 

 החזון, והמצוי, המציאות.

הרואה   הרבנים שואלים בתוספתא פסחים: איזה הוא צופה )צליין בדרכו לירושלים(

)את העיר( ואינו מפסיק )לראות אותה(? אולי זו מטפורה לחיים הרוחנים שלנו. צופה 

הוא נמצא בקשר לאיפה הוא צריך להיות. כל אחד מאתנו אמור  צריך לברר איפה

להיות צופה, עם המשימה לזהות איפה אנחחנו ולנווט לאיפה אנו רוצים להגיע. 

היהדות דוחפת אותנו לגבש מודעות איפה אנחנו במסע הארוך שלנו לירושלים של 

 ך לשם.מעלה, לאידאל שלנו, בלי להפסיק אף פעם מלראות את היעד כשאנו בדר
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שנהיה מבורכים עם שנה של בריאות, שלום ורגעים מתאגרים, אך מועילים. שנוכל 

לחוות את האי נוחות של לראות את העולם איך שאלוקים רוצה אותו שיהיה 

 ובעקבות זה שנוכל לתרום להגשמת החלום של עולם יותר טוב.

 שבת שלום וחתימה טובה!
 


