
  לא מוגה

  

  כך היא גאולתן של ישראל.  - פרק א' משנה ז':

  הפורענות. מן תתיאש ואל לרשע תתחבר ואל רע משכן הרחק אומר הארבלי נתאי

  רקע למשנה: 

תאי הארבלי הוא בן הזוג של יהושע בן פרחיה ושניהם הזוג השני לאחר יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. נ

"יהי ביתך פתוח לרוחה", כך שהזוג הבא -  "בית ועד לחכמים",ו–הזוג הראשון עסק במעגל הבית 

אחריהם בא להרחיב את המעגל למעגל החיצוני יותר של השכן, החבר, והרב. כפי שציינו בכל זוג 

הדין וננסה לגעת בנקודה זו - הראשון הוא נשיא והשני הוא אב ב"ד, כך שנתאי הארבלי הוא אב בית

  לאחר שנראה את דבריו. 

להגיד שמשנתו של נתאי היא משנה קצת שלילית בהשוואה למשנה  ממבט ראשון על המשנה ניתן

ר והוי דן הקודמת של יהושע בן פרחיה שעסקה בדברים קצת יותר חיוביים: "עשה לך רב וקנה לך חב

את כל האדם לכף זכות". לעניות דעתי נתאי הארבלי בא לברר את דברי יהושע בן פרחיה ולחזק 

רחיה מאמירות יפות אבל כמעט בלתי אפשריות לקיום, ולהוריד אותם. להפוך את דברי יהושע בן פ

  אותם אל חיי המעשה שלנו ולהגיד לנו מה הצעד הראשון שצריך לעשות. 

צם היותה בנויה על ע –זו דומה למשניות שראינו עד כה בפרק א'  , משנומשנההמבחינת מבנה 

אך אנו ניצמד בהסברנו  –לה שלוש אמרות. רוב המפרשים באמת מסבירים משנה זו על דרך השלי

  למשנה זו להסברו של הרבי שמסביר משנה זו על דרך החיוב.

  נתאי הארבלי: 

כפי שאנו משתדלים לעשות בכל משנה ננסה לראות גם הפעם איך משנתו של נתאי הארבלי מבטא 

רבלי את המהות של כל חייו, את ה'אומר' של חייו. אך במשנה זו אנו נמצאים בבעיה קשה. נתאי הא

   1לא מופיע בשום מקום למעט משנה זו.

"הארבלי". נתאי הוא אינו התנא  –נקודה מעניינת שצריך לשים לב אליה היא הכינוי אותו מקבל נתאי 

"איש  הרי אנו מכירים גם את "איש ברתותא", "איש ירושלים", –היחיד שמקבל כינוי במסכת אבות 

חרים לכינוי של נתאי, כי כולם מזכירים לנו את מקומם כדי וכו'. אבל יש הבדל בין הכינויים הא צרידה"

"איש נעמי", "איש בית לחם", "איש יהודי היה להגיד שהם היו אנשי המקום, אדוני המקום. (כדוג': 

  שכל המהות של נתאי היה ארבלי. פירושו  ,2' אליו רק נתאי זוכההארבליהכינוי 'בשושן הבירה") אבל 

  היא מהותו של נתאי?  מה פירוש שהארבליות הזו

חז"ל של אותם ימים היא ימי צדוק ובייתוס, והתקופה בה הנצרות נמצאת בראשית דרכה.  התקופה

הר הארבל באותם ימים היה כמעשה 'מצדה',  3.'אותו האיש'רואים את יהושע בן פרחיה כרבו של 

  והיו שם קרבות אדירים עם משפחות רבות שמסרו את נפשם. 

  ארבל שלא כולם נותנים את הדעת על מיקומו מופיע בתלמוד הירושלמי:סיפור ידוע על ה
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שישנה מחלוקת בין כל הזוגות מיוסי בן יועזר עד  (חגיגה דף ט"ז עמוד א') למעט מחלוקת אחת לגבי הסמיכה 

הלל ושמאי ולכן גם שם יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי מופיעים, אך אין לנו עוד שום מקום בו הוא מופיע בפני 
  עצמו. 

2
 הוא שם מקום כולל ואינו שם מדויק כמו של נתאי. גם ר' יוסי זוכה לכינוי הגלילי, אך הגליל  
3
  בבלי סנהדרין דף ק"ז עמוד ב'. 



 איילת וראו בקריצתה ארבל בקעת בהדא מהלכין הוו חלפתא בן שמעון ורבי רבא חייא רבי

' יש של גאולתן היא כך בירבי חלפתא בן שמעון' לר רבה חייא רבי אמר אורה שבקע השחר

      ...והולכת רבה היא הולכת שהיא מה כל קימאה קימאה בתחילה

  ) א"ה/ ג טור ב דף א פרק ברכות מסכת ירושלמי תלמוד(      

בעקבות חוסר המידע על נתאי הארבלי אני רוצה לטעון שהארבליות הזאת היא מהותו של נתאי 

  הארבלי, והיא הבסיס ל'אומר' של המשנה ונראה זאת בהמשך. 

  : "אל תתייאש"

ואל תתייאש מן ", "ואל תתחבר לרשע", "הרחק משכן רע"המשנה היא קצרה ויש בה שלוש הוראות: 

ולא  ראות פשוטות, ואומרות לי להתרחק משכן רע. לכאורה שתי ההוראות הראשונות נ"הפורענות

פירוש א' יש כמה פירושים: "אל תתייאש מן הפורענות"  -להתחבר לרשע. אבל להוראה השלישית 

�עַ (כפי שירמיהו שואל: " כשאתה רואה לפניך דרך של רשעים ואתה רואה שטוב להם הוא��ֶר� ַמֶ 

ן והפירוש הראש וכי בסוף היא גם תגיע להם. זה –, אז "אל תתייאש מן הפורענות" )4ָצֵלָחה" ְרָ"ִעים

  וכן אומר הרב מברטנורא:  ,המופיע בראשונים

 אמר לכך, לו משחקת והשעה הואיל עמו אדבקו אלך מצליחין מעשיו זה רשע תאמר שלא

  אידו. יבוא פתאום כי פורענות עליו תבא שמהרה דע כלומר, הפורענות מן תתיאש ואל

  ע"פ פירוש זה דברי המשנה מופנים כלפי הרשעים, ואומרים לך לא לדאוג כי גם הם יענשו בעתיד. 

אז פורענות על אדם  הכשבא לא רק על הרשע אלא על כל אדם. פירוש ב' מפנה את דברי המשנה

אל תתייאש 'של המשנה אומר התנא זה הוא יכול להגיע למצב של כפירה. לכן דווקא במצב 

ולא להתייאש ממנה למצב של כלומר תדע איך להתחזק מן הפורענות  .'מהפורענות שבאה עליך

  כפירה.

   בין רשע לשכן:

היא   'הרחק'בפשטות המילה  ."אל תתחבר לרשע""הרחק משכן רע" , וממשיכה ב –המשנה פותחת 

במילים יפות  – 'אל תתחבריותר חזקה מ'אל תתחבר'. כי להתרחק פירושו להתרחק לגמרי, אבל '

  לחפש חברים אחרים.  אומר לי שכדאי לי

בתוכן של הדברים הסבר זה קצת קשה. כי הרי אדם רשע הוא הרבה יותר חמור משכן רע, הרי 

הרשע הוא מי שכבר הרשיעו אותו ("והרשיעו את הרשע"). על כן המשנה הייתה צריכה לכתוב 

'הרחק מרשע ואל תתחבר לשכן רע'. אם כן, נותר לנו איפה להבין מדוע התנא של המשנה בחר 

  כלומר מדוע אנו מצווים להתרחק ותר מרוע מאשר מרשעה?   דווקא בלשון זו,

   האם יהודי צריך לקוות למפלתן של רשעים? 

כלומר אל תדאג כי גם לרשעים בסוף תבוא  –"אל תתייאש מן הפורענות"  י הפירוש הראשון שללפ

קצת קשה. הרי לא יכול להיות שהתנא של משנתנו אומר לנו לקוות למפלתן של הרשעים? פורענות, 

 יםיודע האם מה שינחם את היהודי ויריע אותו זה כשהוא ידע שגם הם יענשו בסוף? מה גם שהרי אנו

שיהודי תאי הארבלי בא ואומר אז מדוע נ ,5נגאלין" הן ומיד גלותן בסוף תשובה לעשות ישראל סוף"ש

  הוא ידע שהם יבואו על עונשם? ירגע כאשר 

הוא לא מתכוון  - יאש' אל תתיבנוסף הקושי בהסבר זה הוא מבחינה לשונית. הרי כשרופא אומר '

קשה על לשון המשנה,  פירוש זה 'ראלית'. אבל ע"פשהכול יהיה בסדר, אלא שיש תקווה והיא אפילו 
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  ירמיהו פרק י"ב פסוק א'. 
5
 ה. הלכה ז פרק תשובה הלכות ם"רמב 



בין את לשון כי היא אומרת לי שוודאות הרשעים יקבלו את ענשם ולא בתור תקווה. על כן יש לה

  המשנה ע"פ פירוש זה.

אך גם על הפירוש השני קשה. מבחינת הקשר לרישא של המשנה הפירוש הראשון מסתדר כי הוא 

אין קשר לדברים הקודמים. הרי לפי הפירוש השני ילת המשנה. אך מדבר על הרשע שדברו עליו בתח

הוא   –' לא להתייאש'מה הקשר בין הרשע והשכן לבין זה שאני לא אתייאש מהייסורים שבאים עלי? 

   מושג יפה מאד בתור עצמו, אבל הוא לא קשור לשכן רע או לרשע. 

י למשנה הקודמת של יהושע בן פרחיה. בנוסף על כל אלו יש צורך להשוות משנה זו של נתאי הארבל

 לכף האדם כל את דן והוי חבר לך וקנה רב לך עשה אומר פרחיה בן יהושעבמשנה הקודמת למדנו: "

לעשות רב, לקנות חבר,  –". כלומר יהושע בן פרחיה הוא התנא שמדבר אתנו על הצד החיובי זכות

, נראה כאילו היא בא ומאזן את דבריו. הוא בא נתאי –ולדון את כולם לכף זכות. לכן בן הזוג שלו 

ואומר לנו נכון שלמדת שאתה צריך לעשות רב, ולקנות חבר, אבל הרחק משכן רע, ואל תתחבר 

כלומר דברי נתאי הארבלי נראים מעין 'אופוזיציה' לדבריו של יהושע, ויש להבין את היחס בין לרשע. 

  דבריהם. 

   אדם טוב, שכן רע:

בתור רק רע, אלא הוא האדם הזה היא לא בגלל ש –המשמעות של "הרחק משכן רע" הרבי מסביר ש

 הוא נחשב רע. ,בשבילי –אותו אדם יכול להיות אדם טוב וצדיק, אבל רק בתור שכן שכן הוא רע. 

לזכור שהמשנה באבות לא באה המשנה מדייקת הרחק ממי שהוא שכן רע, אבל לא אדם רע. חשוב 

  להגיד דברים פשוטים, אלא "מילי דחסידותא". 

יש דברים שברור שהם יש כללים בעולם, אבל בסופו של דבר יש כללים לכל אחד ע"פ המציאות שלו. 

כלפי אדם מסוים או במציאות מסוימת, אך לגבי אדם אחר או במציאות אחרת הם כבר לא נכונים 

  נכונים. 

  לכך כמה דוגמאות:  ניתן לראות

  המדרש אומר:

 ללבוש אפשי אי חזיר בשר לאכול אפשי אי אדם יאמר שלא מנין עזריה בן אלעזר רבי אמר

  ...עלי גזר שבשמים ואבי אעשה מה אבל אפשי אלא הערוה על לבא אפשי אי כלאים

  תרכו) רמז קדושים פרשת תורה שמעוני ילקוט(      

אבל הקב"ה גזר  –המדרש כביכול אומר שעל האדם לא להגיד שהוא לא רוצה, אלא שהוא רוצה 

שעל בעל תשובה אסור גם להגיד "אפשי ואפשי", כי זה  ה של המגיד ממעזריטשהנחיה ידועעליו. 

יש לשמור אותו  –לכן את המשפט של "אפשי ואפשי"  ולהביא אותו ל"אפשי". יכול לגרום לו לחטוא

שהוא כל אחד מאתנו. לא כל מה שנכון הוא נכון לגבי! כל  –יון נכון אבל לא בשביל בעל תשובה כרע

  אחד מאתנו צריך לבחון מה טוב בשבילו ומה לא טוב בשבילו. 

נו ללכת בדרך האמצע, אך בענייני דוגמא נוספת אנו מוצאים בדברי הרמב"ם שתמיד מדריך אות

ללכת בדרך הקיצון כדי לטפל בבעיה. כך שלפעמים לא מה רפואה הוא מדריך אותנו לפעמים שיש 

  שנכון תמיד נכון בכול מצב. 

 6ַתִ&י�". (א �ְל)ִחי' ַתִ&י� "ַל%ְָכִריהתורה אומרת:  דוגמא נוספת אנו מוצאים באיסור לקחת ריבית. 

שיהודי שעבר על  בהלכה כלומר לקחת ריבית מנכרי זה מותר ויש כאלו הטוענים שזה אפילו מצוה.

ולכן אסור לו לקחת ריבית מנכרי  מבחינה נפשית מאיסור ריבית להרחיק את עצמו איסור ריבית צריך

  לא חלה עליו מצות "לנכרי תשיך".  –למרות שזו מצוה. כלומר במצבו כרגע 
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 דברים פרק כ"ג פסוק כא'. 



לנו שהתורה היא תורה מציאותית, ולא הכול הוא שחור בשביל מה כל הדוגמאות הללו? כדי להבהיר 

ולבן. התורה מתחשבת בכל דבר לגופו, ולא תמיד מה שנכון לגבי חברי הוא מה שנכון לגבי. שנתאי 

כי אין בזה כל חידוש שצריך להתחרק  –הארבלי מדבר על שכן רע הוא לא מדבר בפשט על שכן רע 

  , אבל רק בתור שכן הוא נחשב רע.  ממנו. אלא הוא מדבר על אדם טוב במציאות

  רע פנימי:

אותו רעיון ניתן להסביר לא רק בעולם החיצוני, אלא גם בעולם הפנימי. הרי גם בתוך בין אדם לעצמו, 

ידות הוא יכול להסתדר אדם יכול להבחין בתופעה זו. אדם בינו לבין עצמו צריך לדעת עם איזה מ

יכול להיות שאותה מידה שהוא יתרחק ממנה כלפי אדם אתם, ומאיזה מידות הוא צריך להתרחק. 

אחר היא תהייה מידה שהוא יכול להתמודד אתה ולעבוד עליה, אך כלפי אדם זה מידה זו היא אינה 

  טובה ולכן הוא צריך להתרחק ממנה בצורה מוחלטת. 

כי  –עכשיו, לאחר הסבר זה, מובן מדוע נתאי הארבלי בחר דווקא בלשון של "הרחק משכן רע" 

זה תעמוד  –"הרחק"  ההתרחקות משכן זה, או ממידה מסוימת צריכה להיות בצורה מוחלטת לגמרי.

יא אינה דבר בגלל ששכן זה או מידה זו המן הצד ותבחן את הדברים האם הם טובים בשבילך או לא. 

אדם  ה הזו או לשכן היא גבוהה.היא רעה, לכן החשש שהאדם יתקרב למיד רע מוחלט אלא רק כלפי

שיודע שיש דברים שעלולים להחטיא אותו ולהוריד אותו למקומות נמוכים חייב להרחיק את עצמו מן 

  המקומות הללו ולא להשאיר לו שום פתח דרכו הוא יוכל להתקרב בחזרה אל מקור הרוע. 

  "אל תתחבר לרשע":

לרשע? הרי באמצעות זו אפשר להחזיר אותו לדרך המוטב הרי מדוע לא להתחבר  –יש לתמוה 

 שלום אוהב אהרן של מתלמידיו הוי אומר הללכבר למדנו בפרק א': "הרי ולהחזיר אותו בתשובה. 

  והעיר על כך בעל התניא:  7לתורה". ומקרבן הבריות את אוהב שלום ורודף

 בחבלי למשכן צריך בעלמא בריות בשם' נקראי ולכן ועבודתו' ה מתורת הרחוקים שאף לומר

        .'ה ועבודת לתורה לקרבן יוכל ואולי האי וכולי אהבה' עבותו

  אמרים פרק ל"ב)-(ליקוטי        

  התוס' יו"ט שואל שאלה זו על משנתו של הלל בפרק א', וכך הוא מסביר: 

' וכו עמו מתחבר היה עבירה שעבר באדם יודע כשהיה שאהרן ב"הר פירש - לתורה ומקרבן

 וראיתי לרשע תתחבר ואל שאמר הארבלי נתאי למאמר מתנגד נראה שזה קשה וקצת

 רשע באדם בו פגע בדרך מהלך אהרן כשהיה מעון השיב ורבים ל"ת מה נ"דר מאבות ב"בפי

 ואראה] כ"אח עיני[ אשא איך לי אוי אומר עבירה לעבור האיש אותו בקש למחר שלום לו נתן

 כ"וכ. כ"ע. העבירה מן עצמו מונע האיש אותו נמצא שלום לי שנתן הימנו בושתי אהרן את

 ההוא האיש והיה. עמו לספר מראה והיה אליו מתאהב והיה לשלום לו מתחיל היה ם"הרמב

  ':וכו בנפשו מתבייש

כלומר ברור שגם את הרשע צריך לקרב, אבל לא צריך להתחבר אליו. יש הבדל בין התחברות לבין 

של הרשעים כי אנו לא  לא מקרב. לפעמים אנו נכשלים בקירובכשאתה מתחבר אז אתה קירוב, כי 

אדם שמתקרב אל הרשע מתוך קירוב הוא קשור אליו כי הוא מאמין  מקרבים אלא מתחברים!

שהרשע הזה הוא מקרי. אבל אדם שמתחבר אל הרשע ממילא גם הוא יכול להידרדר למקומות 

  הנמוכים של הרשע. 

וסר ביטחון, להפך! הרי אנחנו מאמינים ש"לא ידח ממנו אדם שלא מתחבר לרשע אינו מראה ח

ואנחנו אוהבים את הרשע ורוצים להצדיק אותו ולהאיר בו את הנקודות הטובות שבו, אבל לא  8נידח",
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ע"י חיבור אלא ע"י קירוב. ע"י האמונה שהוא יכול להיות גדול הצדיקים, וע"י קירוב אלי ולא התחברות 

סקנו בכך ש"לדון לכף זכות" זה חובה על כל אדם למרות שמלמעלה אליו. במשנה הקודמת כבר ע

הוא לרואה את הזכות להפוך ולהפוך כמו שהכף של הטרקטור הופכת עד שהוא רואה את הזכות. 

  למבט עמוק זה שאתה רואה את נקודות הזכות של הרשע אפשר להגיע רק ע"י קירוב. 

  רשע פנימי:

נסביר גם בחלק זה של המשנה. הרשע עליו המשנה כמו שהסברנו בחלק הקודם של המשנה, 

מדברת הוא לא רק אדם רשע במציאות, אלא גם הוא רשע בתוך עצמי. המשנה לא חייבת לדבר רק 

על אדם רע בפשטות, אלא גם על רוע פנימי שנמצא בתוכי. הרי לכל אחד מאתנו יש דברים שהוא 

הם מנסים כל פעם להרשיע אותנו מחדש. יודעים שהם רעים והם לא טובים. קשה לנו לצאת מהם ו

אבל אני חייב לעבוד עליהם מתוך קירוב אל הטוב, ולא מתוך התחברות. אדם שינסה להתחבר אל 

הרע עלול לשקוע עמוק עמוק בתוך הבוץ ולא לצאת. כדי לשאוב מים מן הבאר אני צריך להכניס דלי 

  כי משם כבר אי אפשר לצאת.  –באר לתוך הבאר ולמשוך את המים, ולא להכניס את עצמי לתוך ה

הבעש"ט  2ַ9ֲעזֹב ִע4.". ָעזֹב ל. ֵמֲעזֹב וְָחַדְל2ָ  ַמ3ָא. 2ַַחת רֵֹבץ 1ֹנֲַא' ֲחמ.ר ִתְרֶאה ִ-יכתוב בתורה: "

היה מסביר שלפעמים הדרך היא לא לתת מכות לחמור, אלא לפעמים צריך פשוט להשאיר אותו שם 

אדם צריך לזכור שלפעמים כדאי פשוט לא  כשהחמור הוא של שונאך!ולא להתקרב אלים, גם 

להתחבר אל הרשע, אלא להסתכל עליו מהצד. הוא צריך להתקרב אל הרשעה אבל לא להתחבר 

  אליה, לקרב אותה אבל לא לפול לתוכה. 

  לאהוב את הרשע, אך לא להתחבר אליו.  –יש לך את החובה גם בזולת וגם כלפי עצמך 

  "אל תתייאש מן הפורענות": 

שהבנו ש"אל תתחבר לרשע" זה לא רק לאדם רשע אלא גם לרשע שנמצא בתוכי, ניתן להוסיף לאחר 

עוד נדבך לפירוש הראשון של "אל תתיאש מן הפורענות". כי זה כבר לא רק אל תדאג כי גם הרשע 

   יקבל את עונשו, אלא גם שאתה בסוף תקבל את עונשך אל הרשעה שלך. 

כל הניסיונות גם אחרי  אבלהאדם נמצא תמיד במגמת עליה, והוא מנסה להשתפר ולעשות רק טוב. 

עוד מציאות של רע נסתר. האדם צריך תמיד להיות מודע לרע  יש והעבודה הקשה, בכוחות הנפש 

הזה לדעת שהוא יכול לגרום לו לפורענות. לכן הוא ידע להתרחק ממנו ולעשות מלחמה ברע. לאדם 

לרגע להתייאש מהמחשבה על הרע, כי בשנייה שאתה מסיח את הדעת ממנו או מתחבר אליו  אסור

   אדם נשאב לתוכו. 

המופיע בד"כ לחיוב  –אבל כפי ששאלנו בתחילה, הסבר זה אינו מסתדר עם הביטוי "אל תתייאש" 

  את מהות המושג 'יאוש'. ולא לשלילה כפי הסבר זה במשנה. על כן ננסה להבין 

  יצבים כתוב:בפרשת נ

 ִל5ִי 5ְִ"ִרר�ת ִ-י 7ִי יְִהיֶה ָ"ל.ם ֵלאמֹר 5ְִלָבב. וְִהְתָ�ֵר� ַה6ֹאת ָה)ָלה ִ�ְבֵרי ֶאת 5ְָ"ְמע. וְָהיָה

�              ַה8ְֵמ)ה. ֶאת ָהָרוָה ְספ.ת ְלַמַען ֵאֵל

  (דברים פרק כ"ט פסוק יח')        

ירגיש, יחליט. לכאורה השורש של מילה זו היא מלשון  –ההסבר הפשוט של המילה "והתברך" היא 

ברכה, וכן בכול מקום אחר בו מופיעה מילה דומה התרגום יונן בן עוזיאל מתרגם מלשון ברכה. אך 

לכאורה הסבר התרגום תמוה, הרי  ".ְלֵמיָמר 5ְִל5ֵי9 וְיְִתיָיֵא�כאן התרגום בחר לתרגם אחרת: "

  כה, על כן יש להבין כוונת התרגום יונתן. להתייאש היא מילה הפוכה מבר
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הם אכלו את  תמה איך רש"י 10".ִח%ָם 5ְִמְצַריִם נֹאַכל ֲאֶ"ר ַהָ�ָגה ֶאת זַָכְרנ�בפרשת בהעלותך כתוב: "

הדגה חינם? הרי אפילו תבן הם לא קבלו. לכן מסביר רש"י: "חנם מן המצוות". אבל הסבר זה קצת 

הרי מה הם שמחים על כך שהם היו פטורים מן המצוות? אלא בעומק צריכים לעשות חלוקה  –קשה 

אבל זה לא אפשר לקבל חיות, ואפשר לאכול דגה במצרים, בין החיות הפנימית לחיות החיצונית. 

אדם יכול לחיות מהקליפה והיא מה שמחייה אותו, וממבט זמני  חיות מהקדושה אלא חיות מהקליפה!

ה טוב. אבל מצד האמת המצב רע מאד. אותו אדם כבר התייאש מלתקן את המצב, הוא כבר הכול יהי

אותו אדם מיואש מן הקדושה, והוא מעדיף לחיות כמו שהוא התרגל, וכבר התייאש מלתקן את עצמו. 

  . וטוב כבר בונה על זה שהכול תקין

הרחיק משכן רע, והוא מאמין "אל תתייאש מן הפורענות", מדבר על יהודי שיודע שהוא בגלות, הוא 

אבל למרות הכול הוא יודע לא להיכנס לשאננות. הוא יודע שהפורענות  – שהוא לא מתחבר לרשע

שהקב"ה ברא את  כלומר הוא לא מתייאש מכך יכולה לבוא בכול רגע בחיים, ולא מתייאש ממנה. 

ַ  ֲאֶ"ר 5ָ)ֶרץ ַצִ�יק ֵאין )ָדם ִ-י"איום הפורענות בעולם.  האדם יודע שהוא יכול  11."יֱֶחָטא וְ(א :.ב ֲע1ֶהי

לפול תמיד, אבל המחשבה הזו לא מייאשת אותו אלא רק מחזקת אותו. המחשבה הזו גורמת לו 

   לעשות מלחמה בתחבולות כנגד הרע, והוא יהיה מוכן לכל מלחמה.

אם כולם אומרים הקב"ה ברא את העולם עם הרבה התמודדויות, והאדם נברא כדי לנצח אותם. גם 

כי ברגע  12."כרשע בעיניך היה - אתה צדיק לך אומרים כולו העולם כל אפילולאדם שהוא צדיק, "ו

ואף פעם לא יגיע  –שהאדם יודע שתמיד יהיה בו בחינה של רע, הוא תמיד יהיה במגמה של תיקון 

  לידי ייאוש. 

"אל תתייאש מן הפורענות ליהושע בן פרחיה היא ברורה.  לאחר הבנה זו ההשוואה בין נתאי הארבלי

כי הכף זכות הכי גדולה נמצאת בתוך האדם פנימה, מקביל ל"הוי דן את כל האדם לכף זכות". 

  וכשהוא ידון את עצמו לכף זכות אז הוא לא יגיע אף פעם לידי יאוש. 

במשמעות חיובית של אל  מן הפורענות" היא נמצאת בשני מובנים: גם אל תתייאשהמשמעות של "

תתייאש כי בעולם כאן למטה נופלים, אבל צריך לזכור שתמיד אפשר לקום ולתקן. ומצד שני אל 

תתייאש כי הפורענות יכולה לבוא על האדם בכול רגע, ולכן את תכניס את עצמך למצב של שאננות 

  ו בתחילה 'חד הם'. ותגיד שאתה צדיק והפורענות לא תגיע גם עליך. כך ששני הפירושים שהסברנ

  "אלא אפשי ואפשי":

  בפרק ו' כתוב: ,בהמשך המסכת

 להם אוי ואומרת ומכרזת חורב מהר יוצאת קול בת ויום יום בכל לוי בן יהושע רבי אמר

 באף זהב נזם שנאמר נזוף נקרא בתורה עוסק שאינו מי שכל תורה של מעלבונה לבריות

              ...טעם וסרת יפה אשה חזיר

  פרק ו' משנה ב') (אבות      

בכלל יש  החזיר בתמונות הוא נראה כ"כ חמוד, ונחמד, אז מה הבעיה שלנו כל פעם עם החזיר?

אז מדוע לא לשים אותו למה הנזם דווקא באף? הרי האף וודאי מטייל במקומות מטונפים,  להבין

אני. כלומר  אלא הבעיה שלנו עם החזיר זה שהוא יושב ופושט את טלפיו ואומר טהור במקום אחר?

כי הוא חושב שהכול בסדר איתו ואין לו מה  –אותו חזיר כבר התייאש מן הפורענות, הוא כבר מיואש 

להשתפר. הוא יושב בתוך הסירחון שלו ואפילו לא שם לב אליו, כי הוא נהנה מהקליפה החיצונית. לכן 

יר, ולא בקליפה הפנימית מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, כי הוא עוסק בקליפה החיצונית של החז
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לכן הרב המגיד אמר לבעלי תשובה לא להגיד אפילו משפט זה, כי זה יכול להחזיר אותם של התורה. 

  לראייה של הקליפה החיצונית ולא הפנימית. 

  המשנה שם ממשיכה: 

 תקרא אל הלוחות על חרות הוא אלהים מכתב והמכתב המה אלהים מעשה והלוחות ואומר

 בתורה שעוסק מי וכל תורה בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך שאין חירות אלא חרות

  במות. ומנחליאל נחליאל וממתנה ט)"י א"כ (במדבר שנאמר מתעלה זה הרי תדיר

  (אבות פרק ו' משנה ב')        

מי שעוסק בתלמוד תורה נקרא בן חורין. מדוע? הרי מי שעוסק בתורה כל הזמן רק רואה ח"ו כמה 

 –התורה היא עול והיא לפעמים יוצרים קשיים על בני האדם? אז מדוע המשנה מכנה את אותו אדם 

  "בן חורין"? 

את המילה "חרות" אפשר גם לקרא: "חרוט". כי מי  את המילה בן חורין אפשר להגיד גם: "בן חורים

שהוא נמצא בין שני חורים, כמו שהחרוט מוקף בחור למעלה וחור למטה, אז הוא מקושר בקשר ישיר 

עם האינסוף. אבל מי שיש לו חור סתום או יותר משני חורים, לא יכול להופיע את האלוקות. מי שיש 

חורים הוא לא "בן חורין", אלא הוא "בן בליעל". כי הוא בלי יעל, הוא בלי עול, אין למעלה לו הרבה 

ממנו שום דבר. גם אם יש כבר איזה קשר לאינסוף, בשעות הקשות הוא כבר יברח דרך פתחי 

  המילוט בדרך. לכן רק מי שיש לו עול והעול הזה הוא עול תורה נקרא בן חורין. 

כי הוא לעולם לא יתקדם מהמצב בו הוא תקוע. מי שמאמין שהוא טהור  –יר הנזוף הוא במדרגת החז

) לחזיר יש את המבנה הפנימי  "ודומים בני מעיו למעי הוא דבני  אינשי". "הוא לעולם לא יתקדם. (

תאי הארבלי אומר לנו שכל וטבעי לנו להתייאש לפעמים. אבל נכי זה כ"כ אנושי  הכי דומה לאדם, 

   לעולם.  יאשהיא קשה ואל תתי ן בעולםהעבודה כא

  אחד נשיא ואחד ב"ד:

אם אתם זוכרים בתחילת הדברים דברנו על היחס בין הנשיא לבין אב ב"ד ורצינו להבין את החלוקה 

ש נענשו על פילג –בימי שפוט השופטים קור לדברים: ) ע"פ הבנת המשניות. (לא מצאתי את המ

 –ום למקום כדי ללמד אותנו דרך ארץ" את עצמם ועברו מעיר לעיר וממק בגבעה שב"ד לא לקחו

 אב ב"ד, בא ואומר לנו  – תאי הארבליכלומר תפקידו של ב"ד הוא להראות איך מבררים את הכול. נ

  אדם ולא מתייאשים בדרך. איך אפשר לברר את כל המהות הפנימית של ה

הרי תמיד הדברים של הנשיא נראים כאמירות יותר יפות ונחמדות, ודברי אב ב"ד נראים דברים 

שלילים וקשים. אך עתה מובן לנו שהנשיא ואב ב"ד הם חייבים להיות ביחד, כי לולא אחד את השני 

  מגיעים למצב בו מתייאשים מן הפורענות. 

שהדברים מכוונים אחד כנגד השני. יהושע בן פרחיה אמר: עשה לך רב,  אם מביטים לעומק רואים גם

וכנגדו אומר נתאי שלמרות שאותו אדם בתור רב הוא הכי טוב בשבילך תבדוק האם בתור שכן הוא 

גם טוב בשבילך ואם לא תתרחק ממנו. יהושע בן פרחיה אמר: קנה לך חבר ונתאי אמר: אל תתחבר 

נות חברים בעזרת התחברות אליהם אלא לקנות באמת. ולבסוף "אל לרשע, כדי להגיד לנו לא לק

  כדי שתצליח להגיע ל"הוי דן את כל האדם לכף זכות".  –תתייאש מן הפורענות" 

   דאגה שמביאה ל"אל תדאג":

אתה לא  –הדאגה מהפורענות שע"י  בתחילה הזכרנו את הדוגמא של הרופא. אבל מה הרופא רוצה?

 – תדאג ותהייה רגועשאלא  ,ותפחד תדאג כל הזמןתגיע לידי הפורענות. הרי השאיפה היא לא ש

עצם זה שאדם דואג, היא מה שמונעת את הפורענות לבוא. כי הרי אדם  .שהפורענות לא תבוא עליך

   לכן הוא לא יחטא ולא יענש. –שדואג כל הזמן וירא מהעונש של החטא 



האדם בעולם הזה יכולים להסתפק אך ורק בייסורים המופיעים בעצם הדאגה ש  הייסורים שבאים על

ייסורים קשים  עוד זה הייסורים, ולכן לא יבואו על האדם –עצם הדאגה מהייסורים האדם. כלומר מ

  יותר כי הוא מאמין. 

  'מדובשך ומעוקצך':

 13)מ�ת". 5ְֶטֶרם נְַפִ"י 2ְָבֶרְכ' 5ֲַעב�ר וְאֵֹכָלה 7ִי י)הוְָהבִ  )ַהְב2ִי ַ-ֲאֶ"ר ַמְטַע4ִים ִלי וֲַע1ֵה": על הפסוק

הדברים האלוקיים. הרי ילדים אוהבים רק יצחק אבינו אוהב מטעמים של עשיו, והוא לא אוהב רק את 

דברים מתוקים, אבל כשגדלים לאט לאט הם אוהבים גם את החריף ואת המתוק. לכן שואל אותנו 

הקושי שלנו? , אולי הוא אוהב מי אמר לנו שהקב"ה אוהב רק את הדברים הטובים שלנו?–הזוהר 

אולי הוא אוהב את הניסיונות שלנו? כך שהקב"ה אולי אוהב את הייסורים שלנו ולכן הוא שם אותנו 

  כאן בעולם, אז הוא נתן לנו גם את הכוח לא להתייאש מן הייסורים ולעבור אותם. 

  ":איילת השחר"

לסיום, נרצה לחזור לתקופה של אותם ימים. דברי יהושע בן פרחיה הם הדברים הטובים והחיוביים. 

כי האווירה שהייתה באותם ימים בארבל הייתה שהמשיח כבר בדרך. לכן באותה תקופה התפיסה 

בווידוי ביום ראשון. התפיסה  –ל במילה אחת הייתה שאין כזה דבר חטאים, ואפשר לפתור את הכו

    שהכול טוב ואם יש עוד איזה רע אז אפשר להשמיד אותו ע"י מסעות צלב.

ד אמיתי שיש לך? יהושע בן פרחיה אומר כשתסיים את החיים שלך, האם תוכל להגיד לי חבר אח

כך קל להפוך את יהושע בן פרחיה לתקופה שהמשיח כבר בא . לכן בא אב - חבר אחד שקנית?! כל

ב"ד ואומר לנו שכדי להגיע ל"הוי דן את כל האדם לכף זכות" צריך להפסיק לדמיין שהרוע נמצא 

עד שתגיע בפלנטה אחרת אלא הרוע קיים גם אצל חברך ובמיוחד אצלך. לכן 'אל תדין את חברך 

שיים שלו הם רבים, אז האם אתה יודע עם כמה כי הוא מתמודד עם רוע פנימי עצום, הק –למקומו' 

פורענויות הוא מתמודד שאתה שופט אותו? אדם ששופט את כל העולם מגיע מנקודת מוצא שלו טוב 

  לכן לכל העולם צריך להיות טוב, ואת הגישה הזו בא נתאי הארבלי לשנות. 

  מסביר לנו את האווירה של אותה תקופה:ורות ישראל ותחייתו הרב קוק בא

והעולם הגויי ככה הוא, מורכב, מחולק, אין אחדות לגוף עם הנשמה, אין חברו והתמזגות 

פנימית לרוחניות העולם וגשמותו, אין קשר פנימי בין המעשים ורחשי הנפש. השתוק הוא 

. אבל כמה אומלל הוא העולם, ישראללפני זריחת אורן של עתה תכלית העליה, - להם לעת

כמה אוצרות שהרשעה והחשכה הזאת מרימה בה ראש והיא מתאמרת למבחר מאוייר. 

רשע כלולים תחת שקר נורא ואיום זה, שיש לו טלפי חזיר המתפשטות לעין כל עובר 

העולם הטהור וכמה אומללים הם הרעיונות השוטפים מתוך  לאמר: ראו שאני טהור.

- והאמתי אל שפך זוהמא עכורה זו. כמה אור צריכים להרבות לגאול את האורות נפילי

        והם יגאלו, גאולת עולמים, בגאולת גוי קדוש. –המחשכים! 

  (אורות, ישראל ותחייתו, פסקה ה')            

ן שזה החידוש תמיד היה לי קשה איך ללמוד את נתאי הארבלי בלי שום מקור עליו, אך עכשיו אני מבי

ה'ארבליות' שלו! ר' חייא ורבי שמעון לא הולכים ואומרים שהנה הגאולה מגיעה עוד מעט,  –של נתאי 

איילת השחר הוא הכוכב לפני עלות השחר.  קימאה". קימאה בתחילה' יש של גאולתן היא כך אלא: "

ווקא היא מבטאת את נקודת השחור החזק המבטא את הקושי והייסורים, ד –ודווקא מתוך נקודה זו 

גאולתם של ישראל. גאולתם של ישראל זה היכולת להביט לאיילת השחר הזאת שמגיעה אלי 

בתחפושת של ייסורים, ולהבין ש'נתאווה לו הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים'. שנזכה לגאולתן של 

  ישראל.  
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