גואל נגלה ונכסה ונגלה ונכסה ונגלה –
בי תופעת גאולה לתודעת גאולה
הרב נריה גוטל
מטוטלת הגאולה
יש התוהי ונבוכי :ממה נפש ? א בעיד גאולה אנחנו נמצאי ,כיצד זה לא הכול מודעי
לכ ? וא איננו חווי עיד של גאולה ,למה יש הטועי וטועני כ ?
הנה ,לא פחות משחשובה תופעת הגאולה ,חשובה תודעת הגאולה ,מה ג שלעתי התופעה
והתודעה אינ חופפות .צא ולמד :לגאולה יש שני קצוות ברורי ,א ָתוֶו עמו .מחד ,מ
המפורסמות ,שכבר באותו יו שבו החריב נבוכדנצר את בית המקדש ,כבר אז נולד המשיח )אגדת
בראשית ,סח ועוד( ולידה זו כה חדרה לתוככי המציאות הארצית ,הממשית ,עד שהשפיעה אפילו
על בעלי#חיי )ירושלמי ברכות פ"ב ה"ד; מדרש איכה רבה א ,נא; מדרש איכה זוטא ,נו"ב(.
לאמור ,ג כאשר להבות בוקעות מ המקדש הנשר& ומלחכות אותו ,ג אז יש נימה של בשורה,
של "שחוק" רבי עקיבא המנח#מתנח לנוכח שועל הפוסע על רגבי אדמת קודשי קודשי )איכה
רבה ה ,יח; מכות כד ע"א#ע"ב( .זאת ועוד ,אמוני אנחנו על מדרש של חז"ל )בראשית רבה פה,
א( הגורס כי כש שבשעתו "שבטי היו עסוקי במכירתו של יוס& ,ויוס& היה עסוק בשקו
ובתעניתו ,ראוב היה עסוק בשקו ובתעניתו ,ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו ,ויהודה היה עסוק
ליקח לו אשה ,והקב"ה היה עוסק בורא אורו של מל המשיח" ,כ ג לעתיד" :בטר תחיל ילדה
– קוד שלא נולד משעבד הראשו נולד גואל האחרו" .ואול ,הא לכ ייקרא "גאולה"?!
ומאיד  :ביאת משיח ,קיבו) נדחי ישראל" ,כל יושביה עליה" ,שקטי ושאנני ואי מחריד – זו
ודאי ,ואי חולק" ,גאולה".
אלה ,כאמור ,הקצוות ,וה אכ ברורי .ואול ,מה קורה בתוו ?
תפיסה שיטתית אצל חז"ל גורסת כי כש שבגאולה ראשונה נהגה גישת גילוי וכיסוי ,כ ג
בגאולה אחרונה" :כגואל הראשו כ גואל האחרו .הגואל הראשו – זה משה – נגלה לה וחזר
ונכסה מה ...א& גואל האחרו נגלה לה וחוזר ונכסה מה" )במדבר רבה יא ,ב; שיר השירי
רבה ב ,ג; פסיקתא דרב כהנא ]מנדלבוי[ ,ה ועוד( .יתירה מזו ,חז"ל הוסיפו ואמרו שג לאחר
שיגיע משיח ,ויזוהה )רמב" ,הלכות מלכי ,יא ,ד( וייראה ויוסכ ,והכול יסברו שברו ה' כבר
באו אל המנוחה ואל הנחלה ,יתברר שלא היא" :עתידה מלכותו ליצד ממנו לשעה" )רות רבה ח,
ו( .יש להניח כי גדול יהיה השבר; במצב כזה רבי – מ הסת – ייתפסו לפיק ברכיי ,אולי א&
לייאוש .וא בכ לא די ,הרי משתפרו) מלחמה ,ודאי וודאי שעלול לסור הביטחו בגאולה .אלא
שאינ יודעי כי "היא עתידה לחזור לו" )רות רבה ש( ואינ מפנימי שג מלחמה היא
"אתחלתא דגאולה" )מגילה יז ע"ב; רמב" ,הלכות מלכי ,יב ,ב והשווה ש ש ,ה( .הוא
שאמרנו :הגאולה – כתהלי  ,חמקמקה ,מתנודדת ,חולפת#עוברת עד שמתייצבת .מטוטלת
הגאולה .ואחר שנמשלו ישראל ללבנה )בראשית רבה ,ו; שמות רבה ,טו( ,הרי לא ייפלא שג
בעניינה הודגש כי "אור הלבנה פעמי נכסה ופעמי נגלה" )אוצר המדרשי ]אייזנשטיי[ –
מזלות ,עמ'  ,281וש – שמואל הקט ,עמ'  .(544זו דרכה של מציאות טבעית שאותה חקק בורא

בבריאתו וזו ג דרכה של גאולה" :מלמד שאי הפתח נפתח כולו כאחת ,אלא אליהו ז"ל בא לעיר
אחת ונעל מחברתה ומדבר ע האיש ונעל מחברו" )ילקוט שמעוני שיר השירי ,רמז תתקפו(.

גאולה בגלות וגלות בגאולה
שעות אלה של ִאי ושל לאו ,של אור ושל צל ,אלה שעות של ערבוביה ,אלה שעות מבלבלות.
הקושי היותר גדול קיי כאשר לא ברור א בשעת "גילוי" עסקינ או בשעת "כיסוי" .בלבול
בקריאת מציאות ,בניתוח מציאות ,בהפנמת מציאות ,מונעי התמודדות ראויה ע מציאות .עתה
שוב לא מפתיע כי בעת הזו ,שלנו היו ,יש המתקשי להחליט ושואלי ממה נפש  :א ִאי אז
מה מקו ללאו ,וא אור מה מקו לצל? וכתוצאה מכ יש המכריעי חד#משמעית בכה ויש
המכריעי בחוזקה בכה – ושניה שוגי! שכ זה בדיוק טיבו וטבעו של עיד הביניי.
לאמיתו של דבר ,על עניי זה כבר עמד ישעיהו הנביא ,אשר השתומ על הנבוכי ,על אות
שדורשי במפגיע "גאולה – עכשיו" ,על אות שאומרי "א יש צדק – יופע מיד" )ח"נ ביאליק,
"על השחיטה"( ,על אות שסוברי שא אינה "עכשיו" – אינה "גאולה"" :מי שמע כזאת ,מי
ראה כאלה? היוחל אר) ביו אחד ,א יוולד גוי פע אחת ,כי חלה ג ילדה ציו את בניה?! האני
אשביר ולא אוליד ,יאמר ה' א אני המוליד ועצרתי ,אמר אלוקי ?" )ישעיהו סו ,ח#ט(.
נכו הוא שלנושאי מסוימי יש מקו להבחי בי מגוו המושגי הכרוכי בגאולה :ודאי אינה
דומה "אתחלתא דגאולה" ל"עקבתא דמשיחא" ואי זהות בי "ק) הימי" ל"ק) מגולה" ,וא כ
נית היה ,לכאורה ,להחיל זאת ג בענייננו ,לומר :מה ששנה מאמר חז"ל זה לא נאמר על זה וכו'
וכיו"ב – ולא היא .עיו מדוקדק בסגנו שלל מאמרי חז"ל שבהקשרי אלה ,אינו תוא את שהיה
צפוי להיות במקרה שאכ הייתה הבחנה בהירה וחדה בי המושגי .נמצא "אתחלתא" המוסבת
על שלב מתקד למדי ונמצא לעומת זאת "ק)" המוסב על שלב ראשוני למדי .על כורח עלי
לומר שבהבחנות אלה אי די ולא המושג עיקר אלא התוכ והמהות .הוא שנאמר לעיל :קוטב
העניי ,ובעיקר בעיד הביניי ,אינו התופעה אלא התודעה.
דורשי רשומות ודאי היו מצביעי ,ובצדק ,על זעירות ההבדל שבי תיבת "גולה" לתיבת
"ג]א[ולה"! והרי א דקות דקיקה כזו – ס הכל אות אחת וה"קטנה" שבה – היא היא
שמבדילה ,וא כ נקבע בלשו העברית ,אותה לשו שאינה "הסכמית" אלא "קודש" ,הרי ודאי
סימנא מילתא )וראה מהר"ל ,נצח ישראל ,א" :לשו גלה וגאל אותיות שניה שוות"( ,ושוב אי
להתפלא על המבלבלי ביניה ,על הרואי גאולה בגלות וגלות בגאולה .אלא שכנגד יכולי
אנחנו ,וחייבי אנחנו ,להציב מוצקות של ביטחו בהגדרת תקופתנו כתקופת גאולה.

האהבה תסמא את עינינו?
מחד ,על אות שמכחישי את המוחש ואינ רואי לנגד עיניה שבעת גאולה ,ממש וכפשוטה,
עסקינ ,עליה אתה קורא ,בשיבוש ,את הפסוק :כי עי בעי – לא – יראו בשוב ה' ציו .מאיד ,
על אות שאינ רואי את טלטלת הגאולה ,את השברי ,את הקשיי ואת פיתולי אמצע הדר ,
אות אשר טחו עיניה מראות עובדות כהוויית ,הרי עליה אתה קורא ,ושוב בשיבוש ,מאמר
זה :האהבה שאנו אוהבי את אומתנו – כ – תסמא את עינינו מלראות את מומיה .בנקודת הזמ

שבי אורה לחשיכה עלולי להיווצר מצבי דמדומי וערפל ,ולעת כזאת לא הכל רואי מיטבית.
בעת כזאת נצרכי כלי הרבה יותר משוכללי ,להכרעת מצב ולווידוא מציאות .מקרא שבזכריה
ָתר בה" ,הנדרש כ על#ידי חכמינו ז"ל" :שאי מתיישבי בארצ אלא
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בגאולה שלישית .גאולה ראשונה זו גאולת מצרי ,גאולה שניה זו גאולת עזרא ,השלישית אי לה
הפסק" )תנחומא שופטי ,ט; וראה הרב אר"י שבט ,צהר ,כא עמ'  111#120ואצלו ביסוסי
נוספי לתפיסה ודאית זו( ,הוא אחד מאות כלי ,וכדוגמתו הרבה .מורי דרכנו לעת התחייה א&
ביטאו זאת בבהירות .כ מר הראי"ה זצ"ל" :מאמי הוא הע כולו שאי גלות עוד אחרי הגאולה
ההולכת ומחלת לפניו ,ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז קיומו ...דור צופה לישועה קרובה"
)אורות התחיה ,כו(; כ ג תלמידו#חברו הגרי"מ חרל"פ זצ"ל )מעיני הישועה ,עמ' רכז(" :הדבר
ברור כשמש בצהרי שחורב שלישי לא יהיה עוד ומדינת ישראל שקמה לתחיה בל תמוט לעול
ועד" ,ועוד.
בשורש העניי ,כש שבדר הגאולה – נגלה ונכסה – דומה דור אחרו לדור ראשו ,כ ג
בלבטי ,בספקנות ,בתהייה ובהרהור .ה זו היתה תשובת בעל "אור החיי" לשאלה מדוע
הושמט "והבאתי" מלשונות הגאולה ומדוע עליו לא נקבע "כוס" בליל#הסדר? אי זה – מבאר רבי
חיי ב עטר – אלא משו שהפרש משמעותי ביניה :בעוד שהארבע מתייחסות לעבר ,לעצ
היציאה ממצרי אשר נחזית מיידית לעיניה ,הרי לשו "והבאתי" לא רק שמתייחסת לעתיד,
היא מתייחסת לעתיד מותנה :בתנאי שתתקיי בכ מצוות ידיעת ה'! ואכ כמה עיקולי ופשורי
אתו על אבהתנא עד שהגיעו אל המנוחה ואל הנחלה; כמה תהיות ,ספקות ,הרהורי ,ערעורי
ובלבולי.
סו& דבר :הבלבול הוא הוא א כל חטא ,הוא הוא ה"שורש פורה ראש ולענה" ,ואי שמחה
כהתרת הספקות .דומה שכא בדיוק עיקר משימתנו :הסרת מעטה וחשיפת מציאות כהווייתה .זו
תקוותנו ,זו אמונתנו ,כי ג כאשר "החש יכסה אר) וערפל ְל 6א ִ5י – עלי יזרח ה' וכבודו עלי
יראה" )ישעיהו ס ,ב( .חזקה על ליבו כזה ,שכאשר ייעשה כדבעי ,הרי מכא ואיל הדר סלולה,
והיא עולה בית אל ,מהרה.

