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ֶּאֶבן ָמֲאסו  ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִפּנָה ּ 

  

  . במשמעות השם שלו משהו היא להתבונןמהות של ה  את לדעתחת הדרכים

מבטאים מהות פנימית שלאה , יהודה וראובן, השבטיםמספרת ששמות  1הגמרא

הגמרא מדברת גם על , אלומתוך הדיון על שמות , לאחר מכן. ראתה ברוח הקודש

מלכי ל היא היתה בת ;רות לא נולדה במקום בו שרתה רוח הקודש. שמה של רותמשמעות 

המשמעות ואף על פי כן השם שלה מבטא את . נולדה במקום הטומאה, אומות העולם

שירות בה "קבה לושריווה" את המהות של דוד המלך ,הפנימית שלה ושל צאצאיה

הסיבה .  בעל השםמעותמשפילו שם שבא מתוך טומאה מבטא את א מכאן ש".ותשבחות

אמר רבי אליעזר דאמר קרא  ":ה"שמות הם מפעל של הקב שהיא,  אומרת הגמרא,לכך

   " אל תקרי ַשמות אלא ֵשמות2'אשר שם שמות בארץ' לכו חזו מפעלות ה'

סו אבן מא: "בפסוק, רחב יותרנמצא בהקשר   הזההשםו, האכסניה שלנו היא ראש פינה

 :לנסות להביןנושאים שצריך ארבעה  לפחות נםוק זה ישבפס. 3"נההבונים היתה לראש פ

מה ְל, אותה אבן שהבונים מאסו בה ?ם מאסו באבןלמה הבוני? מהי האבן ?הבוניםהם מי 

   ?פינהכראש היא משמשת 

  .4ה הסברים לפסוק זהאני רוצה לתאר שלוש

  

   בציונותהמאיסה›

  

 ראהגמ. חכמיםהדי למיתהם  "בונים"השהסבר מיוחד שאומר  הוא הסבר הראשון

על ידי  בונים את המציאות  שכן הם,אים בוניםנקר תלמידי חכמיםאומרת ש 5בברכות

 ,כל המפעל הציוני מראשיתו, החלוציםהיא  האבן ,זההסבר לפי  .העיסוק שלהם בתורה

  . מואסים בוכמיםחלמידי הות

מתוכם  .את החשיבות של הציונות בה מאסו תלמידי החכמים  במקומות רביםמתאר הרב

 אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה  אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה  אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה  אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה ,,,,כןכןכןכן""""    ,כותב הרבבה , 6ר זיידל"לדאגרת בנתבונן 

אמנם לא מהיום אמנם לא מהיום אמנם לא מהיום אמנם לא מהיום """". כך הרב קורא לזה .אתחלתא דגאולההצהרת בלפור היא  """",,,,לפנינולפנינולפנינולפנינו
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במיוחד בהקשר שהרב מדבר עליו ,  היא אמנם מאורע חשובהצהרהה" " " " ,,,,התחילה הופעה זוהתחילה הופעה זוהתחילה הופעה זוהתחילה הופעה זו

ההצהרה או מהמלחמה אבל התהליך לא התחיל מ - נה הראשומלחמת העולם - בהמשך

רק מאז התחיל הקץ המגולה להגלות מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים רק מאז התחיל הקץ המגולה להגלות מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים רק מאז התחיל הקץ המגולה להגלות מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים רק מאז התחיל הקץ המגולה להגלות מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים """"    אלא

 . הגאולההיו ההתחלה של תהליךהמושבות " " " " ,,,,ולשאת פרי לעם ישראל אשר קרבו לבאולשאת פרי לעם ישראל אשר קרבו לבאולשאת פרי לעם ישראל אשר קרבו לבאולשאת פרי לעם ישראל אשר קרבו לבא

לה הארץ מתחיהעובדה ש ;לעבוד בחקלאותמתחילים  ,בים בארץמתיישהעובדה שיהודים 

 היישוב : המושבות לפני עוד מסויימתאתחלתאולי היתה א. זו ההתחלה, להצמיח פירות

 ארץ ישראל הוא דווקא קץ המגולהה אבל ;ט" תלמידי הבעש,א"תלמידי הגר, ןישה

   .7שמצמיחה פירות

  

  רגליים של ברזל›

  

  ?ומדוע, מה משמשת הציונות כאבן פינה

 ברך על  הוא תמרים ורימוניםונאמנ רב הכאשר הובאו לפנישמסופר  8במסכת ברכות

שהפרי לל  לפי הכנהגמדוע לא  רב חסדאשאל אותו  .התמרים ואכל אותם קודם

ענה רב המנונא  .קודםהוא זה שעליו מברכים '  וגו9"ארץ חיטה ושעורה"הקודם בפסוק 

וקדימותו של הפרי נקבעת לפי הקרבה למילה , מוזכרת פעמיים בפסוק" ארץ"שהמילה 

   .לפי סדר הפסוקרק לא , ארץ

  : מסביר כך הוא ',ה"עין אי'בלגמרא זו ל "זצהרב בביאורו של 

, ככל שמשהו יותר קרוב להתחלהה ו"הכל מתחיל מהקב. ישנו עקרון הקדימות ,קודם כל

  . דרכות לפועלצאל  מקדימההברכה,  כלומר- ממילא הוא קודם לברכהו ,הוא יותר אלוקי

 הםה "ארץ ישראל והקרבה לקבקרבה לה ; תלויה דווקא בארץנקודה שניה היא שהקדימות

רק  .להשפעת התורה בשלמותההיסוד , 'הת ב היא היסוד לקררץ ישראלא. דברהאותו 

 ה" קרוב יותר לקב הוא גם כל הקרוב לארץ,לכן .לואהי התורה בממופיעה ארץ ישראלב

  .הברכה יוצאת לפועל דרכוממילא ו

 חיטה ארץארץארץארץ ":מופיעה פעמיים בפסוק" ארץ"מילה נקודה שלישית היא העובדה שה

 היא יהיהרב מבאר שהארץ הראשונה היא הרוחנית והשנ".  זית שמן ודבשארץארץארץארץ", "ושעורה

 ,בונה את הארץ ומוסר עליה את הנפשש ,ארצייםשקשור לתהליכים אדם . גשמיתה הארץ

פחות קרוב שה יותר מאדם "קרוב לקבאדם כזה . הגשמית, הוא אדם שקשור לארץ השנייה

   .ה"ולכאורה קרוב לקב,  מאד רוחניאותו אדם אפילו אם -  הגשמית והרוחנית- ארץל

                                                 
 .סנהדרין צח 7
 .'ק שישי פסקה מפר, ה שם"ועין אי: ברכות מא 8
  .'ח', דברים ח 9

  ְל
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 :מה משמשת הציונות כאבן פינהשמסבירה ְל, רביעית נקודה מופיעהגמרא הזו המשך הב

מאן "אומר  הוא -  מגיב בצורה מוזרה,לאחר ששמע את תשובת רב המנונא, רב חסדא

על מנת , הוא רוצה שיהיו לו רגליים של ברזל, כלומר". מעינךיהיב לן נגרי דפרזלא ונש

  .את רב המנונאלשמש שיוכל 

הצד הגשמי והחומרי של הצד הגשמי והחומרי של הצד הגשמי והחומרי של הצד הגשמי והחומרי של """". הרב מבאר שרגלי הברזל הן הארץ הגשמית אותה הזכרנו קודם

  . הכוונה לכוח צבאי, כלומר. """"בריחי ברזלבריחי ברזלבריחי ברזלבריחי ברזל, , , , רכב ברזלרכב ברזלרכב ברזלרכב ברזל    ............הכללהכללהכללהכלל

, רגלי הברזל .של רב המנונאתורה תורה תורה תורה ההההלהבין את להבין את להבין את להבין את לו נחוצות גם על מנת לרגלי הברזל ה

. אלא גם רוחניות, עם ישראל לא רק יכולות גשמיותבבונות , ת של ארץ ישראלהגשמיּו

: במובן הזה החלוציות היא אבן הפינה לא רק לתהליך הגשמי אלא גם לתהליכים רוחניים

וגוי ממלכת כהנים "ולבנות , בלעדיה אי אפשר להבין את התורה העמוקה של רב המנונא

 אינםהם ולכן  ,אין להם רגלי ברזל, כשאנשי הרוח מואסים באבן הפינה המעשית. 10"קדוש

  .יכולים להבין הבנה עמוקה של התהליכים הרוחניים

  

  תורהמאיסת ה›

  

 ם וה- הציונות עצמה , בוני הארץ,הם החלוציםים נהוא שהבושל הפסוק הסבר השני 

בתהליך של , תהליך של היהדותמאיסה בתורה היא מאיסה ב. תורה ביםמואס

  .מאיסה בתורה היא מאיסה באבן הפינה של כל האידיאלים של עם ישראל. האלוקות

  

ת אחדּו"מאמר שנקרא  ב, המאיסה הזו בצורה פנימית יותרהרב מבאר את משמעות

ין  א. אחדכולו האמת היא שהעולם : בעצם האמתהיא, מבאר הרב,  אחדות.11"תיּוִנְׁשּו

, עם זאת . נמצא בכל מקום, ממלא הכלהוא". אין עוד מלבדו" ;ה"רק הקב אלא ,שניים

 ,הרבאם נאמר זאת במלים של  .אלא מחייה אותו, כל לא מאיינת את העולםמצאותו ַביה

אפשר לראות .  והאיכות של כל החיים הערך, המשמעות, המהות,הקיום היא הרוחניות

, הנשמה של האדם ממלאת אותו : לנשמתוהפרטיאדם יחס בין הדוגמה לעקרון הזה ב

 מאבד לא הוא , ממנו את הנשמהיםנוטלמיד כאשר  :להיפך . לא מוחקת אותו,מחייה אותו

  . ועצם מציאות אלא גם את  חייורק את המשמעות של

 יש ,שהמציאות של העולם היא אחדותית, שהאחדות היא האמת לבד מכךמוסיף הרב ש

הוא חי את  . המבט שלו אחדותי:עולםהוחי את  עם ישראל מרגיש ך כ-  כאן עוד מדרגה

                                                 
 .'ו, ט"שמות  י 10
 .234'  עמה"מאמרי הראי 11
 

ה
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, לאו דווקא מודעזה הוא  תהליך .כל תהליך שלו נובע מהאחדות הזושכך האחדות עד כדי 

 , בצדדים כלכלייםה מחליטה לממש את עצמ הישראליתאם נראה שהאומה -כלומר 

 נעשים ול הלםיכל התהליכים הגשמיאם נראה שגם  - צבאוריבונות ב,  מדיניים,חברתיים

. פנימייםיכים להתזה מנותק מהתהליך האפשר לומר שאי   עדיין- על ידי אנשים גשמיים

 .אין נתק בין הפנים לחוץ -ובמיוחד במהות של האומה הישראלית , במהות של העולם

זו , כאשר ישנה התקדמות של הצדדים הגשמיים.  מתחיל בעולם הפנימי הגשמיהתהליך

המציאות הגשמית לממש את מ הםדרישה שללות הרוחניים העולמו  שלהתעוררותלעדות 

עד  .העולמות הרוחניים הם אלו שנותנים טעם לחיים של כל אחד ואחד: יותר מזה. עצמה

מהעולם  עדיין הטעם שלהם בא, ומופלאיםעשירים יהיו עולמות הגשמיים  שהכמה

   .הים משמעות יותר גדולי יותר חזק יש לתהליכים הגשמהואשככל  .הרוחני

  . האחדותהיא זו השקפה 

  

  תּיוִנעולם של ׁשְ›

  

 התודעה לא . שיש לנו עולם הכרתי של תודעהתאומרהיא .  שניות השקפה של גםנהש

היא רואה את  בדרך כלל ,אדרבה.  ומודעת להאחדות של המציאותב הבהכרח מכיר

 את .יתגשמית ורוחנמהשקפה זו נוצרת בעולם אלילות  .החומריות כסותרת לרוחניות

 לאלילות , זאתלעומת .אלילות של פסלים וצלמים: גשמית אנחנו מכיריםה האלילות

 - ם דברנו קודעליההאחדותית  חניותורההפוכה מהיא . אנחנו פחות מודעיםרוחנית ה

 האלילות הרוחנית .לכמשמעות להונותנת  ממלאת , המהות של הכלרוחניות מקורית שהיא

מפני שהיא רואה אותם , יםיעולמות הגשמהינה כלפי טלה  יש ;היא רוחניות מזויפת

 את האלילות הזו ה הוציא,עם ישראלמתוך שנולדה  ,רות הנצ.תוכסותרים את הרוחני

נתפס  עם ישראל כי ,עוררה אנטישמיות גדולה בעולם היאלכן  .לפועל בצורה אגרסיבית

 , הנצרותל היתהשהחריב בפוע מי אמנם.  הביאהרוחניתהאלילות האחראי לכל החורבן שכ

   .עם ישראל בהאלילות הרוחנית קייםאבל שורש 

  .ופעה של אלילות רוחנית בעם ישראלבהמשך המאמר מדבר הרב על ת

כתגובה קמים . ו נלחמים בעם ישראלאנשי הרוח של , ליך גשמי מתעוררהכל פעם שתב

ובעים את ות, התעוררו על ידי הרוחניות האמיתית אנשים שבעצם ,אנשי התחיה והציונות

. הם מוחים על הדיכוי שדיכאו אנשי הרוח את הצד הגשמי בעם ישראל. עלבון הגשמיות

גורם להם לכפור ולהרוס את והרצון שלהם , הגשמי, הם רוצים לחיות את העולם הזה

   .עולמות הגשמייםה נתק ושלילה כלפי ה שמרגישהם שוברים את הרוחניות. האליל הרוחני

י
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 כשאדם הורס את האליל הרוחני הוא : גורמת לחורבן גדול מאדשבירת הרוחנית המנותקת

אותם יהודים שמכוח האחדות שבתוכם בעטו . בדרך כלל הורס גם את הרוחניות עצמה

הם הרסו לא רק את : 'שפכו את התינוק עם המים' למעשה , והרסו אותואליל הרוחניב

בראש הפינה של , בתורההם מאסו . האמתיתאלא גם האחדות הרוחנית  ,האלילות הרוחנית

אדם אינו יכול כי , לחורבן ולהרס עצמילהם המרד הזה גורם בסופו של דבר . עם ישראל

  . לחיות ללא רוחניות

  

    תווחניברתוצאות הכפירה ›

  

, העצמי שיוצרת המרידה ברוחניות האמיתיתאת ההרס באופן מחשבתי  תיארנו ד כאן

  גםאת ההרסכדי להכיר . ה הרוחניתכשהבונים מואסים באבן הפינהשבר שקורה 

,  אך בשל יהדותם,אנשי קודש שאמנם אינם ,םיהוד יהארבעמ נביא דוגמאות, באופן קיומי

 תיארו את והרס הזההם הכירו ב , ההסתכלות של האחדות והתום שהיתה להםבשל

  . הרוחניים למציאותמותכאשר אין יחס בין העול החורבן שנוצר בחיים

התקרב ו את החסידותעזב  ,שטרילמגיד ממזהוא היה קשור . מימוןהראשון הוא שלמה 

  :מחשבתית,  מבחינה מדעיתקנטבדברי הראשון ששם לב לבעיה שיש הוא היה  .לקנט

מבחינה ,  ממילא.אותי שאין לו אחיזה במצ, ארמון יפההיא  אמר שהתורה של קנטהוא 

   .אין לדברים של קנט שום משמעות, מדעית

  

.  היינה היינריךהוא , יותרעמוקהו בצורה כואבת סרון הזהי את החתפסש, היהודי השני

ובמקום זאת הוא שקל את הראש ,  לשקול קפה וסוכרהגורל מינה את קנט ש12מרהיינה א

  .של המלך

שלמעשה הציל את , משמעות המשל היא שעל אף שקאנט היה ללא ספק פילוסוף חשוב

אמר , ול פילוסוףכמשורר מ,  היינה-עוף הפילוסופיה מקריסה ואחריו היתה לה עדנה ומ

                                                 
תחום מקסימיליאן רובספייר בל הרבה מעל ומעבר רוצח-ארכיינו  עמנואל קנט ה,בתחום הרעיונות "12
אנו מוצאים , ראשית.  שני האישיםבין בקווי דמיון רבים אשר מזמינים השוואה השניים ניחנו .טרורה

,  אנו מוצאים בשניהם אותו הכישרון לחשדנות,שנית. דה וחסרת פיוטיותח, כחות עקשניתי אותה פםבשניה
אילו השני מפנה אותו לאנשים ומזכה אותו ו, אחד מפנה את חשדנותו כלפי רעיונות וקורא לזה ביקורתשרק 

הטבע גזר . תאליהפרובינציאך שניהם מיצגים במידה הגבוהה ביותר את הבורגנות . תהרפובליקניבמעלה 
אבל הגורל קבע שהם צריכים לשקול דברים אחרים והניח על המאזניים של , עליהם לשקול קפה וסוכר

  ".ועל המאזניים של האחר אל, האחד מלך
“Concerning the History of Religion and Philosophy in Germany”,  Heinrich 
Heine, Selected Works, trans. by Helen M. Mustard (New York: Random House, 
Inc., 1973) – תרגום חופשי 

 

ע
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אמנם הוא לא היה ( ומעשיות היו פרגמטיות, שורשי התבונה שלו, נטשהפרדיגמות של ק

 הוא היה אדם ;נגלים שהיו חומרניים ופרגמטיסטיםכמו הפילוסופים הא, דמות פוזיטיבית

אין לו שום משמעות מעשית הוא דבר ש, לעומת זאת, מלך). אך רק עד גבול מסוים, רוחני

 מה שמייחד אותו זה שהוא מייצג משהו .לא ביצועיסט, ל"מלך הוא לא מנכ. ופרגמטית

  . אין לו תכלית אלא להיות.איכות פנימית גדולה, מהותי

  

 הוא לא היה מסוגל לקבל בתוך הנטייה ,קנט התעסק עם האלכש , אמר היינה,ממילא

מפני שמי שהעולם שלו בנוי על פרגמטיזם , לךהפנימית שלו את היחס אל הראש של המ

אלא רק להמון ביטויים ומימדים , לדבר כשהוא לעצמו, אין לו יחס לעצם, ליארציונ, רוחני

  .שלו

 לכן הוא . אליוסיחלנו שאין  החליטו , קנטשל, ו על פי אמות המידה של אותומדד הוא

  .ותר לגמרי על הרוחניותובזה לו, ערוף אותול, וותר על הראש של המלך לאפשראמר ש

 שהיה בחייו ,נה את קנטי כהוא.  החורבן הכי גדולשהאמירות של קנט הן רגישה היינה

 יצמח אלו כאמירותשמ הוא צפה מראש". רוצח-ארכי" , ואצילרגיש, האישיים אדם עדין

אם הדברים לא נובעים מנקודת , מפני שאם אין יחס לעצם, בעולם  ביותרדולהגשע הֵר

 אין משהו שמרים את האדם למושגים - מנקודת הגובה והמהות הפנימית ,האיכות

וממילא מה שנוצר זה כל מיני ציוויים מוסריים בתוך העולם , אבסולוטיים, מוחלטים

אבל בסוף זה יכול להפוך למכונה שיש , אז בהתחלה זה אולי ערכים. הרציונאלי של האדם

  13. התפתח הנאציזםמשורשי תורתו של קאנט, ואכן. לה כללים משלה

  

 ברבים, קפקא.  קפקא פרנץהוא, שחי בתוך תהליך נטישת הרוחניות, יהודי שלישי

ללא רוחניות הכל  ;יק וחוסר הפשר של מציאות בה אין רוחניות מתאר את הִר,ריוופיסמ

  .ריקני ומשעמםלהופך 

  

שמתארת את התחושות של  ,' בעולםלהרבות טוב' הבספר,  אסתר פלדהרביעית היא

הוא . והכיסא ריק, הישראלי עובר ליד הכסא של המלךהיום היא אומרת ש. ישראלים היום

,  מכך שאין מלך–הוא ביטוי עדין מדי " אי נוחות" אולי –חש אי נוחות נוראית ועמוקה 

  .שהכיסא ריק

  

 שהיא המאיסה של ,של נטישת הרוחניות, וצאה של הכפירה הללו הן תהתופעותכל 

אובדן אמות מידה  גוררת בעקבותיה המאיסה ברוחניות .בן הפינההתנועה הציונית בא

                                                 
 .113-141' עמ', הגיונות ישראל', 'אכן כך הוליד קאנט את אייכמן' ישראל אלדד ראה מאמרו של 13
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חוסר יכולת  ,תחושה של אי נוחותו של דבר פאפרוריות ובסויק וִר ,ורצחע ַשֵר ,מדעיות

  . לחיות כך

  

  ל" תורת הרב זצ- אבן הפינה›

  

 האבן בה הם". בונים" הנם החלוציםה הן וחכמיםהתלמידי  הן, הסבר השלישיל פי ה

  . מסובך להסביר אותו אך, הפירוש הזהאת לומר  פשוט.  תורת הרבהיאם מואסי

,  של דורות מנהיגים,מנהיגים של דור:  מדרגות של צדיקיםשלוש נןישאמר שפ "הרב חרל

 ו הי,פ"אמר הרב חרל, ל" זצרב ב.ת של פמליה של מעלהקצדיקים שבאו להכריע במחלוו

 ,נסה לבאר מה שאפשרנ. זו כהשיטל שלעומק  רדתלקשה מאד . לולשלושת המדרגות ה

  .מדוע מאיסה בתורת הרב היא מאיסה באבן הפינה, הנושא שלנובהקשר של 

  

בתורת .  על תורת הרבקושיה של כמה תלמידי חכמיםזווית ראשונה להבנה עוברת דרך 

שתורת , על כך הקשו אותם תלמידי חכמים. שהוא תמיד מדבר על כנסת ישראל  בולטהרב

  . המטרוניתא, ה ויש את כנסת ישראל"יש את הקב.  באלוקותת שניּו, חלילה,הרב יוצרת

  

 :פיה המערביתוהפילוסמרציתי להביא דוגמה , זו כדי להבין את התשובה לטענה

 והעיסוק , האמתכולה לדון עלא יישהכהנחת יסוד הניחה  הפילוסופיה המערבית תמיד

צריך  , שאני דן על האמת עד:מרואהתעורר האדם ד שיום אחד  ע'; האמתמהימהימהימהי'שלה היה ב

זו אולי השאלה  .האם יש לי כלים לכך,  להבין מהי האמתיכוליכוליכוליכול  בכללדון האם אניל

   .המרכזית ביותר

  

וס צריך ולהכיר את המיקרוקוסמ, יך טלסקופרבדיוק כמו שכדי להכיר את היקום צ

 ה"גיע לקבכדי לה. בכליםרך ו צ ישש עם האמת האלוקיתגפי בשביל להךכ, מיקרוסקופ

היא היחידה שיכולה . הרעיה הנאמנה, וזוהי כנסת ישראל, אדם צריך אספקלריה מאירה

 לא זו .ה"פגש עם הקביאי אפשר לה, הכלי הזהללא . פגש עם הגודל האלוקיילהכיל ולה

   .זו הדרך היחידה להיפגש עם האמת, שניּות

  הרב של המתיישביםהיהגם א ושה  אמנםהכוונה היא, 14רב אמר שהוא בונה האומהכשה

התהליך הציוני  הרב של  אין שום סיבה להתבייש בזה שהוא היה. שכןוודאי ';וכו והצבא

עמוקה וחשובה  יש משמעות" בונה האומה"לביטוי  אבל . כמו שהסברנו קודם,המעשי

                                                 
 . 21עמוד , מבוא לאורות הקודש. על פי עדותו של הרב הנזיר 14

ע
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  צריכה להיות שתפילה במובן לא רק.ה"פגש עם הקביהיחידה לה האומה היא הדרך. יותר

זו הדרך היחידה , יך להתביישר לא צ גם בזה,שוב.  היא חשובהה בציבורתור ש,בציבור

יפגש  האומה היא הדרך לה.יש מובן עמוק יותר" בונה האומה" לאבל .ה"פגש עם הקבילה

 הוא 15 כשהרב מדבר על תורת ההכרה.באופן אישיבאופן אישיבאופן אישיבאופן אישי ה גם אצל כל אחד ואחת"עם הקב

, תמיד ידענו את זה.  דרך ההכרותאומר שעם ישראל לא היה צריך את החידוש שהכל עובר

  .שהכל עובר דרך כנסת ישראל

לא במובן . האומה, של הכלל, תורה של הציבור: זו נקודה אחת בה הרב סלל את הדרך

דם הפרטי זו גם לא, להפך. אבל לא של האדם הפרטי, שהוא הרב של הציבור ושל האומה

א הדרך היחידה להיפגש עם הי" להיות שיריים לכנסת ישראל ";ה"הדרך לפגוש את הקב

  .ה"הקב

  

 היו אבות  לעם ישראל".ראש פינה"הוא , אחד המושגים המתארים את מידת המלכות

עד שבא דוד המלך ולקח את מידת . 'כל אחד מהם לקח מידה שאיתה עבד את ה, ורועים

דוד , ראש פינה, המלכות, האומה על ידי - "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה. "המלכות

  . הכל מושתת על מידה זו. המלך בנה את הכל

רק ,  רק ככה.16"בזאת יבוא אהרון אל הקודש"הוא , אחד הפסוקים שקשור למידה זו

אותה אבן שמאסו  רק על ידי ,רק דרך המידה של דוד.  אפשר להיכנס אל הקודש,"בזאת"

 היחידה הדרך . להיכנס לקודשניתן, המידה שהרב קורא לה סֵפירת האמונה, וניםבה הב

,  מאיסה בדרך הזו.בה הבונים דרך האבן שמאסו , דרך האומההיאה "בפגש עם הקילה

  .היא מאיסה באבן הפינה, אותה סלל הרב

  

   . מדוע תורתו של הרב היא אבן הפינה להסברזווית עוד נויש

 שדוד המלך פגש את מדבר על כך 17"בשנותו את טעמו לפני אבימלךלדוד "מזמור ה

.  על זה הוא אומר שירה.ני אדם יכולים להביןשב מעבר למה ,ה האלוקיתהחכמאת  ,הטוב

   ."שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה"אומר הוא  המזמורבסוף ו

                                                 
 .ד"איגרת מ, ה"אגרות ראי 15
 .'ג, ז"ויקרא ט 16
  .היליםד בת"פרק ל 17
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רופא יש  : רופאים סוגי שלושהנםישנקדים ונאמר ש, כדי להסביר את החידוש של הפסוק

 ".פוסט"אנשים של , ק אנשים שנפלו בכפירה ובספ-  שמתעסק עם רשעים של החלל הפנוי

יטרא יש רופא של ס. יות שלהםעתח אותם להסביר את הבנל, הוא יודע להתמודד איתם

אינפנטיל  יושב  כאלהבראש של אנשים .רים שלהם של אנשים שמשועבדים ליצ- אחרא

  .  זה ברור, צריך רופא כדי להתמודד עם מחלה כזו.כל הזמן מנהל להם את החייםש

ברי " רופא ל- 18ו שזה התפקיד שלוצמרש על עופמהרב אומר ב - ישלישמסוג יש רופא ו

 .דמויות משיחיות ששואפות הרבה ונופלות כל הזמןהם  -   בני הנפלים- ברי נפלי. 19"ילנפ

, השאיפות שלהם גדולות מידי ;יאלים שלהםדיאהשאיפות וה  אתלממשים לא מצליחהם 

מהפסוק משמע שדווקא . מותיושלא נשברו עצ של דוד הוא חידושה. ים נשברלכן הםו

 אולי -  אבל דוד המלך ,הרבה מתו, ו העצמותראצל אחרים נשב :אצלו לא נשברו העצמות

,  בעצמיות, שלובמהות.  לא מת ולא נשברו עצמותיו אבל הוא-  משהו נפגע, קצת" נמעך"

  . תו דברוא רהכל נשא .לא קרה כלום

 שכדי,  לנקודה הראשונה שהסברנוקשורה, נפגעת עצמיות לאה בה ,הזו יכולת הריפוי

דרך ,  דרך כנסת ישראל:כיל את הגודל האלוקישמ ה צריך את הכלי"להיפגש עם הקב

 . של האדם העצמיות  שלמותאפשר לשמור על, ליתהאומה הישרא

עם כל התהליכים המשיחיים  ודד היכולת להתמשל תורת הרב היא בנייתעיקרית ה הנקודה

אנשים   עלבמקומות רבים מדבר הרב .הלות של האומעם השאיפות הגדו, שקיימים

אלו דמויות אחרות לגמרי מחולים . נשבריםו ם נופלי, ובגלל זה נכשלים,הרבהואפים שש

  .של חלל פנוי ושל סיטרא אחרא

לא שאין ו ;של אפיקורסות,  שיש להם בעיות של חלל פנויה כאל בדור שלנוןלא שאי

, ל משהו יותר עמוקתוצאה שהן  המחלות הללוכל  אבל . ואינפנטיליותיםאנשים של יצר

 ,אצל אנשים כאלו הכל נשבר ממילא. ולממש אותו ל להכיי אפשרל שאשל שאיפות לגוד

, נפילותה כלרש של אבל השו. אוות ויצרים ת או שלנופלים לבורות של חלל פנויוהם 

 מיםוהסימפט. בהם האור הגדול של הגאולה שנמצא הוא , התהליךכלהמשמעות של 

 אחרת ,הסיבה לחוליים הללו, הדיאגנוזהאבל  ; לאלו שנפלו בחלל פנוי ויצרים זהיםשלהם

גם ו , באופן אישיתלכל אחד ואח יםרלוונטי, הרפואה לברי נפלי, החידוש של הרב .לגמרי

  .בכללהלכל האומה 

  

 'רת ה בעז.ראש פינהשל  ,אכסניה שלנומשמעות השם של האלו שלושה הסברים ל -

 להיות אבן פינה לתהליך של :לולמשלושת המשמעויות ה, להיות חלק מהתהליךנוכל 

  .של משיחשל תורתו י ו" של תורת א,גאולה

                                                 
 ..." הנפולות שיש להם יחס אליהנשמות: "פו, עיין קובץ ו 18
  :ו"על פי סנהדרין צ 19


