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 גלות וגאולה
 ימאיר עפארמאת 

רבן נוצר בישראל המושג "גלות" ויחד אתו נולדה אמונת ושעם החמן המפורסמות 
 הגאולה.

ונדרשת לה נקיטת  ידיתילהיות מעשויה האם הגאולה  :לשאלהיחס ישנן דעות שונות ב
. על תיש לצפות לנס שיתחולל ויביא אותנו אל המטרה הנכספשמא אקטיבית או  יוזמה
שראו את מקום מגוריהם ישראל במהלך הדורות. היו -עםה זו נחלקו הדעות בשאלרקע 

מתוך אמונה שהן יביאו  ,התנועות המשיחיות )שהכזיבו תמיד( חרכמשהו ארעי ונמשכו א
-משיחי ותםוכינו א של "מבשרי הגאולה" טיהמיס לבין אלה שכפרו בכוחם נסית. לגאולה

 קהילות שלימות. נחתו עלהיה חורבן צער וייסורים ש מפני שסופם, שקר

רבן וחילוקי דעות בדבר דרכי הגאולה וזמנה. ח נתגלעו ,נוגדותמעל רקע ההשקפות ה
. ההקרבנות בתפילעבודת  ביא להחלפתפולחן והאופני התו מפנה בהביא א המקדש-בית

והונח יסוד לקיומה של יהדות ללא  ,לירושלים זמני תחליףהפכה להיות יבנה כמו כן, 
 הוחלפה גם יבנה בבבל. ,במשך הזמן ,וכך ,מקדש וללא המצוות הכרוכות בקיומו

קא ולקיים את פולחן וישראל דו-שעל מנת להתקיים כעם אין הכרח לגור בארץ ,יוצא מכך
ראשי ישיבות סורא ופומבדיתא  םאות והמשיכו ,המקדש. בתהליך הזה החלו חכמי יבנה

 עד להפיכת בבל לאזור הלכתי אוטונומי שאינו תלוי בירושלים.

גאל? מה רע לאותם יהודים יהאם אנו רוצים באמת לה :לאור כל זאת נשאלת השאלה
עוד בו, , "חרדים""היושבים בניכר וחיים כמלכים? יהודים רבים נקראים "שומרי מצוות

שומרים על  . הםוכו' ,"מתנדבים" "תורמים", "תומכים", מתארים שונים, כגון תארים
הם בכל זאת אך  ,רבןוצמים ומתאבלים על החו לגאולה מתפללים כל יוםהשבת והחגים, 

 ?! הרי זה אבסורד!בגולהנשארים 

 ורצוי הפך לאורח קבועקנה שביתה בעולם המחשבה הדתי, ו האבסורדורעה מזאת, 
והפכו לאמונה  ביד רמה, הבלבול ופיזור הדעת שולטים .שלומי אמוני ישראלבקרב רבים מ

 בלתי מעורערת, ה' ירחם.

ובהקמת מדינת ישראל לאחר  ,אירופה המשיכה את בבל לאחר הגירוש מספרד-מזרח
פרחי  . אולם,מעין "ראשית צמיחת גאולתנו" ,השואה האיומה קיוו רבים להתחלה חדשה

לבין אלה ששאפו לשמר  ,פי תרבות-יהדות על רצו לכונןן אלה שהצמיחה יצרו מחלוקות בי
ועל כך ועל סיבות נוספות אנו ממשיכים  ,שהביאה להתכחשותאת הדת הפרימיטיבית 

רצות ויזכה אותנו ל עד שיערה ה' רוח ממרומים ,לקונן ולהתאבל בהעמדת פנים בכל שנה
 .שוב לדרך האמתבאמת ל


