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   הכוזרי של זמננו 
 חלק ב 

 

לאחר הפסקה קצרה, נפגשו שוב הגר מכוזר, הדתי לאומי מישיבת מרכז הרב, והרב החרדי  

 הכוזר: מבני ברק. ומיד אמר 

 היי לכולם, מי זוכר איפה היינו?

 

 

 

מדוע החרדים לא לומדים מחשבת ישראל, לגבי  -כן, היינו בשאלה שלי  הדתי לאומי: 

תפקיד עם ישראל בבריאה, בראיית התהליך האלוקי בגאולת ישראל, בראיית כלל ישראל 

 כממלכת כוהנים וגוי קדוש.

 ומדוע הם מתמקדים רק בלימוד מצומצם של כל יחיד ויחיד!" 
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 תורת ה' תמימה ולא חסר בה שום דבר  
"בחור או אברך אצלנו שמרגיש צורך נפשי לעסוק יותר בספרי מחשבה כדי  ב:ענה הר 

הרי לפניו המון ספרים בנידון, כולם בספריה  -להעמיק מבטו על משמעות עבודת היהודי 

העיקרים דרך המהר"ל ועד ספרי החסידות כגון ספר מספר הכוזרי ו -שבביתו או בישיבתו 

 כולם מלאים מזן אל זן ב'מחשבת ישראל'.   -שפת אמת וספרי רבי צדוק הכהן מלובלין 

 

רבי  ,גם יש דברים נפלאים אצל גדולי הדורות האחרונים, כגון הרב דסלר ב'מכתב מאליהו'

 והרבה אחרים.  -רבי משה שפירא  ,יצחק הוטנר

 

 ,הרמח"ל  ,שהרוצה להעמיק עוד, מונחים לפניו ספרי הנסתר של הגר"א שלא לדבר על כך,

 ופרשניהם.  ,הלש"ם

 

 -אך אצל הלומד הסטנדרטי ספרים אלה משמשים כ'מנה אחרונה' אחר עיקר הסעודה 

 ש"ס ופוסקים. 

 

הסעודה! כל אחד עם ה'פינוק  1אך תועלתה הגדולה היא אחר עיקר -אמנם 'מנה מתוקה' 

 ם לשורש נשמתו! הרוחני' המתאי

 

אך כפי שאמרתי, השו"ע ושאר גדולי הדורות לא ידעו פחות טוב ממך את חשיבות הדברים 

 שהזכרת, ובכ"ז כתבו לנו, שבש"ס ובפוסקים יש את כל מה שעם ישראל צריך ללמוד!" 

 
'פרופורציה', כי תוכנית לימוד תורנית נכונה צריכה להיעשות בהשכל  -כמו כל דבר בחיים, גם עניין זה צריך  1

ארוכות וכו'.  םאוזנייובהדרכת בעלי ניסיון. וכמו ילד קטן המצייר דמות אדם עם עיניים ענקיות, ידיים זעירות, 

דה שעושה עוגה עם כל החומרים הנדרשים: קמח, יש את כל האיברים הנראים, אך בלי שום פרופורציה! או כיל

שתצא עוגה שא"א  הואכו', אך לא ידעה איזו כמות צריך לשים מכל דבר, ומה שיקרה בסוף וביצים, סוכר 

 לאכלה!
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 איך נהיים לממלכת כהנים וגוי קדוש? 
"ודע: אנחנו נהיה לממלכת כהנים ואור לגויים רק ע"י לימוד התורה הקדושה  והמשיך הרב: 

 ודקדוק בכל ציוויה, ואז יתקיים בנו:

 '.  )דברים כח, י(   'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך   

 

"ושמרתם ועשיתם, כי ִהוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל  

 . ח( -)דברים ד, ו   ם ונבון, הגוי הגדול הזה..." החקים האלה, ואמרו, רק עם חכ 

 

 

עבודת ה' של היחיד משפיעה על כל כלל  
 ישראל 

 "צריך לדעת, שבכוחו של כל יהודי להציל את כל העולם! המשיך הרב:

 

 : ה("ד, מ"פ)סנהדרין ל  במשנה " כמו שלימדונו חז

 "כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם!" 

 

 

והכוונה שכל אחד צריך לדאוג להציל, להרים ולשפר את כל העולם, וכמו שנפסק ברמב"ם  

 ד(: "ג ה")הלכות תשובה פ

"צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל  

העולם חציו זכאי וחציו חייב, ָחטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם  

חובה, וגרם לו השחתה. עשה מצוה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל   כולו לכף 

העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה, שנאמר וצדיק יסוד עולם, זה  

 שִצֵדק, הכריע את כל העולם לזכות והצילו". 
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כשאדם מתעלה העולם מתעלה עמו, וודאי שזה עזרה ותועלת ל'כלל ישראל'. הצדיק 

 ".2ם קדושה, שמטהרת ומזככת את העולםמשרה בעול 

 

 

 

ובמיוחד כשהיחיד לומד תורה הוא הכי הרבה  
 משפיע על הכלל 

"אדם היושב בביתו ולומד תורה, הוא מוריד שפע של ברכה לעולם, ושומר על  המשיך הרב:

 :א("מ ,י"פ)סנהדרין כל העולם בכלל ועל עם ישראל בפרט! במשנה כתוב 

 

"כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא... ואלו שאין להם חלק לעולם הבא...    

 ואפיקורס. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצונים...".  

 

 : )צט:(ומבארת הגמרא 

 
שלכן אפילו חיות ובהמות באו על שאינם , )פרשת נח(וכנגדם מהרשע, יוצאים חיידקי טומאה, עיין בלב אליהו  2

, ואפילו האדמה ח בחירה(, כי הבריאה עצמה התקלקלה מהעבירות של בני האדםולהם כ מינם )אפילו שאין

 .נשחתה
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אמר רב יוסף: כגון הני דאמרי ]כגון אלו האומרים:[ מאי   -"אפיקורוס כגון מאן? 

התורה?[ לדידהו קרו ]לתועלתם בלבד הם  אהנו לן רבנן? ]מה הועילו לנו חכמי 

קוראים במקרא[ לדידהו תנו! ]ולתועלתם בלבד הם שונים תורה שבעל פה, ומה  

 הנאה יש לנו מהם[" 

 

 ומפרש רש"י: 

 והם אינן יודעין שעולם מתקיים עליהם".    -"מאי אהני לן  

 
 . 3אם יהיה לך זמן אח"כ, הייתי ממליץ לך לעיין עוד בהמשך הגמ' שם

 
 :הגמרא שם ממשיכה 3

מגלה פנים בתורה    , "אמר ליה אביי ]לרב יוסף[: האי ]אדם זה שאתה אומר עליו שאינו אלא אפיקורוס[ 

 נמי הוא!". 

 

 ופירש רש"י: 

אם לא בריתי יומם ולילה  , ( ירמיה, לג, כה ) שכופר במה שכתוב בתורה! דכתיב  -"מגלה פנים בתורה הוא 

והגית בו  : )יהושע א, ח( ]אלמלא התורה הקרויה ברית, שהיא הברית בין הקב"ה לישראל, שנאמר עליה 

]הרי לנו פסוק מפורש, שאין העולם מתקיים אלא בזכות   י יומם ולילה[ חוקות שמים וארץ לא שמת 

 העוסקים בתורה![". 
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ת"ח מועיל לכלל ישראל יותר מאשר המלך  
 בכבודו ובעצמו 

"יש לדעת, שאין דבר שיותר מועיל לכלל ישראל, מת"ח שלומד תורה, לכן,  המשיך הרב: 

כשיש אפשרות להציל רק אדם אחד מסכנת מוות, נצטווינו להציל את הת"ח אפילו אם הוא 

כהן גדול'. הנה, בוא תראה ממזר, ולא עם הארץ אפילו אם הוא נושא במשרה העצומה של '

 : ח("ג מ")פאת לשון המשנה במסכת הוריות 

"כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר, וממזר לנתין, ונתין לגר, וגר לעבד  

משוחרר. אימתי? בזמן שכולן שווין, אבל אם היה ממזר תלמיד חכם, וכהן גדול עם  

 הארץ, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ". 

 

 ופי' שם הרמב"ם: 

 
 והוסיף רש"י: 

 שמהנין לעולם ומקיימין אותו, והוא אומר דלא מהני מידי!"    -"אם לא בריתי יומם ולילה וגו' 

 

 ממשיכה הגמ':

 . "אמר רב נחמן בר יצחק: מהכא נמי ]גם מהפסוק הזה האמור בתורה עצמה[ שמע מינה"

 

 ופירש רש"י:

 "שהצדיקים מהנין לאחרים". 

 

]ויאמר ה': אם אמצא בסדום חמישים צדיקים בתוך העיר[ ונשאתי לכל  : )בראשית יח, כו( "שנאמר 

 המקום ]לכל בני סדום[ בעבורם". 

 

הרי לנו שהצדיקים מכפרים על עוון הדור ומגנים עליו מן הפורענות. ונמצא אם כן, שהאומר "מה הועילו לנו 

 כמים", כופר בפסוקים אלו, ואם כן, הריהו בכלל מגלה פנים בתורה שלא כהלכה.הח

 

גם בביתם  שהוא בתנאי שצדקתם היא, )פס' כו שם(פירש האבן עזרא  ,על כל העיר שמגניםהצדיקים לגבי ואגב, 

 מצאנוהעיר', והוסיף שכן  בתוךה'יהודי' שבהם שווה בכל מקום, וזהו שכתוב 'אם אמצא... ווגם מחוץ לביתם, 

"שוטטו בחוצות ירושלם וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש אם יש עשה משפט : )ה, א(בירמיהו 

 מבקש אמונה ואסלח לה".
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ומלך לכהן גדול, וכהן גדול לנביא. וזה בתנאים   4, "דע שהם אמרו: חכם קודם למלך 

רבים. והוא, שעניין הקדמת החכם למלך אינו אלא באמונה, שהחכם מועיל לאומה  

 ממלך". 

 

 

 סגנים של אלוקים... 
לא ידעתי שהמעמד של ת"ח הוא עד כדי כך גבוה, אבל עדיין  ! "באמת? שואל הדתי לאומי: 

אני חושב שאצלכם בכל דבר מגזימים, אתם בבני ברק עושים מת"ח עסק כזה גדול, כאילו 

 הוא איזה 'סגן של אלוקים'!"

 

 "אם כבר הזכרת את הביטוי הזה, אכן היה איזה רב בבני ברק שסבר כך...".  עונה הרב: 

 

 "פששש... אחי הדתי לאומי ניבא ולא ידע מה ניבא...". הכוזר:

 

  -פסחים כב:( ) "אני באמת מתפלא איך נעלם ממנו לעת עתה גמ' מפורשת הרב: 

  -אלהיך תירא "נחמיה העמסוני, היה דורש כל אתים שבתורה. כיון שהגיע לאת ה' 

אמר להם: כשם   -פירש. אמרו לו תלמידיו: רבי, כל אתים שדרשת מה תהא עליהן? 

שקבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא  

 לרבות תלמידי חכמים".   -ודרש: את ה' אלהיך תירא  

 
וים לו אפים ארצה, בפני כהן גדול אינו שהמלך שכולם משתחו ,ה("ה)מלכים פ"ב הלכה מפורשת היא ברמב"ם  4

 צריך לעמוד, אבל בפני תלמיד חכם מצווה עליו לעמוד!
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 בני 'רבי' עקיבא 
ם הטפלים לקב"ה, אבל מי זה הרב מבני אוקי! הבנתי שרבי עקיבא לימד, שהת"ח ה הכוזר:

 ברק שהזכרת?"

 

"חחח, רבי עקיבא היה הרב של בני ברק. אני פעם הצעתי לקרוא לקבוצת המתמידים  הרב: 

עקיבא', כדי להמחיש להם שאנחנו ממשיכים את דרכו העצומה שהחלה  רבישל ילדיי 'בני 

 ". 40בהיותו בן 

 

הדם של הלויים יותר אדום מהדם של שאר  
הישראלים, ולכן צריך להקדים את הצלת חיי  

 הלויים, זו גזענות!  
"כבוד הרב, עכשיו כשאני חושב על זה, מה באמת הפשט במשנה שפסקה:  הדתי לאומי:

-ב ז, כג, דברי הימים -)שמואלי, לוי לישראל וכו', והרי אנחנו עם אחד, כמו שכתוב כהן קודם ללו

 : א יז, כא(

 "ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ" 

 

 איפה האחדות? ברגע שיש מעמדות וגזענות, אין כאן 'עם אחד'!

 

"אני לא רוצה לסטות מהנושא שאליו התכנסנו היום, שהרי דבר שהוא משנה  ענה הרב: 

 מפורשת, ודאי לא קשור לחילוקי הדעות בין החרדים לדתיים לאומיים".

מעלתם של עם ישראל זה רק אם ישימו את  
 הת"ח בראש 

,  )בספר נר מצוה חלק א עמ' ח( "אבל בכ"ז אני חושב שהתבוננות בדברי המהר"ל  והמשיך הרב:

 תאיר לנו את המושג 'אחד' שנאמר על עם ישראל, וז"ל:
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"...כי עיקר כבודו מה שהוא יתברך אחד בעולמו ואין זולתו, דבר זה ממעטים  

האומות. ולא נבראו לזה רק ישראל, שהם עם אחד, כמו שרמז הכתוב 'עם זו יצרתי  

לי תהלתי יספרו'. כי מה שאמר עם 'זו' במספרו י"ג, והוא מספר 'אחד'. כי ישראל הם  

וכמו שהוא מלת   . )בראשית מח, ה( נים הם י"ג שבטים עם שבט לוי, כי אפרים ומנשה ש 

'אחד' כן היו השבטים. שבט לוי הוא שבט מיוחד ונבדל משאר השבטים, והוא בפני  

עצמו, כנגד האל"ף שב'אחד', שהיא אחת. והח' נגד בני האמהות, שהיו ח' זולת לוי,  

 נרמז בח"ת של 'אחד', ועוד ד' בני השפחות...". 

 

לוי בראש, ואחריהם את ישראל שהם בדרגה גבוהה של וא"כ, כשעם ישראל שם את שבט 

ורק אז אנו נקראים 'עם  ,מהות', ורק אחריהם את המוני העם 'בני השפחות', אזי'בני הא

 ".)ישעיהו מג, כא(אחד' ומתקיים בנו דברי הפסוק: 'עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו' 

 

ציבור זה ר"ת של צדיקים, בינונים ורשעים,  
 דווקא בסדר הזה  

, שציבור זה ר"ת של )אבות ב, ד("על מצב זה נצטווינו: 'אל תפרוש מן הציבור'  והמשיך הרב:

צדיקים, בינונים ורשעים, אבל דווקא בסדר הזה, שהצדיקים בראש האומה, ואחריהם 

הבינונים, ובתחתית הדרגה נמצאים הרשעים, ששואפים לעלות ולהתעלות לראש הסולם 

, וכפי ה, הלא הם הת"ח הצדיקים, ששבט לוי הוא המייצג שלהםלמעלתם של גדולי האומ

', וכדברי הרמב''ם בסוף הל' יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ' :)דברים לג, י( שנאמר

 !"שמיטה ויובל 

 

 למה האשה עובדת במקום הבעל? 
"טוב, טוב, הבנתי... הת"ח שנחשב כשבט לוי הוא סגן של אלוקים, והוא  שואל הדתי לאומי: 

אמור להיות בראש האומה כי הוא יותר חשוב מהכהן גדול ומהמלך, והעולם מתקיים 

 בזכותו, אבל...". 
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 "רגע, תן לי לתת לך מחמאה שאתה קולט ומבין טוב מאוד...".  הרב: 

 

"הרב, אני רציני, יש דבר שאני לא מצליח להבין אצלכם, תגיד לי, אתם  הדתי לאומי:

 כותבים כתובה לאשה?"

 

 "נו, אתה יודע שכן". הרב: 

 

 

 

אצלכם שהתלמיד חכם יושב ולומד כל "אז תסביר לי, מה זה הקטע הזה  הדתי לאומי:

 היום?! בסדר, הבנתי, הוא נמצא בראש הפירמידה של עם ישראל, 

 

 

הוא אפילו קיבל מינוי מכובד להיות 'סגן של אלוקים', הכל טוב ויפה, אבל דווקא בגלל זה 

הייתי מצפה ממנו שיקיים את ציוויו של האלוקים המבואר במסכת כתובות שעל הבעל 

האשה מפרנסת את בעלה האברך, נראה לי הזוי שהוא אשתו, ואילו אצלכם לפרנס את 

 . יושב בכולל ולומד מסכת כתובות, והכתובה שלו לא מעניינת אותו..." 
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הפרופסור שעבד על מציאת תרופה למחלת  
 הסרטן 

"שמע סיפור! פרופסור אחד, התחיל לעלות על רעיון אדיר שיכול לרפא את  עונה הרב: 

 מחלת הסרטן.

 

הוא עבד חצי יום כדי שיהיה לו ולמשפחתו מה לאכול, ובחצי יום השני ישב על לימודיו 

 תהליך ארוך של חיפוש אחר מציאת התרופה החשובה".  –ומחקריו 
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 אשתו החכמה של הפרופסור 
 –"יום אחד באה אליו אשתו ואמרה לו: הרי מציאת תרופה למחלת הסרטן  הרב: והמשיך 

תציל הרבה אנשים ממוות, וגם תהיה מאוד מפורסם וחשוב, ובנוסף לזה, יהיה לנו הרבה 

 הרבה כסף...

 

יום שלם, ואני אעבוד בינתיים כדי שיהיה  –לכן עדיף שתלמד ותתעסק במחקריך החשובים 

כי אח"כ נהיה בזכותך כ"כ עשירים, שיהיה לנו אוכל לכל החיים,  –לי מה לאכול, וזה שווה 

 וגם נזכה למזון יותר יקר ויותר טוב!" 
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 אשת אברך עושה את עסקת חייה בחפץ רב 
אשה צדיקה וחכמה אומרת לבעלה: הרי מלימודך נחיה נצח  – "כך הנמשל  והמשיך הרב: 

 ם' על האש!יוד כמה 'סטקהרבה יותר מע –נצחים בעולם הבא, והשכר שם אדיר 

 

ומכיוון שכל מילה ומילה זה כ"כ הרבה, ומכיוון שלאשה יש חצי בלימודו של הבעל, היא 

 מעדיפה להתאמץ ולפרנס את המשפחה, ולהרוויח אח"כ )בעולם האמת( הרבה יותר! 

 

היא התחנכה שזה פשוט כדאי לה, היא יודעת טוב מאוד שהיא יכולה לדרוש מהבעל ללכת 

והיא פשוט מבינה את  לעבוד, ובכ"ז הרצון שלה זה שהבעל יזכה ויגדל בתורה כמה שיותר!

מה שלמדנו הרגע, שהמעלה הכי גדולה שיש בעולם יותר מהכל, זה התלמיד חכם, וא''כ זה 

 ." לא פלא שכל השאיפות שלה זה לזכות להיות חלק מהדבר העצום הזה

 

 

 

שנים    24-רחל שלחה את רבי עקיבא ל 
 ות של לימוד תורה רצופ 

"אמנם קשה לומר, שאפשר למצוא נשים, שהיו מוכנות לשלוח את הבעל  והמשיך הרב:

 שנים ברצף כמו שעשתה רחל אשתו של ר"ע...  24-שלהם ל 

 

על נוחיות ותענוגות בעולם הזה, כדי לזכות  אבל בהחלט יש היום נשים צדקניות, שמוותרות

 לבעל שיושב ועמל בתורה".
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 הקדושה והצניעות בציבור החרדי 
"הזכרת בשאלתך לעיל 'גוי קדוש', אתה יודע איך מגיעים לקדושה? תראה את  המשיך הרב: 

 : )ויקרא יט, ב(דברי רש"י 

 

הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר   -"קדשים תהיו 

 ערווה, אתה מוצא קדושה!"  

 שמעת? כמה שיש יותר התרחקות מערווה, כך יש יותר 'קדושה'.  

 

 לכן בציבור החרדי, משתדלים עד כמה שניתן, להקפיד על הפרדה וצניעות".

 

 

 

 

תמצית השקפת עולמם של החרדים: יש לנו  
 רמ"ח יהלומים ושס"ה רעלים 

 "בכלל, ההתייחסות לכל ציווי וציווי של הבורא, הוא בשיא הרצינות!  המשיך הרב:

 

 !5מגיל קטן הילד מקבל חינוך שעבירה זה רעל!! רעל כפשוטו

 

 ומצווה זה יהלום!! יהלום ממש!!  

 

 

 
 .)א, ט ד"ה 'וע"כ נלענ"ד'(ובשערי יושר  ,(פרק יא)כדאיתא במסילת ישרים  5
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'ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי  :של המגיד מדובנא על הפסוק 6כל ילד מכיר את המשל

 , שאם 'יגעת' זה 'לא אותי'! כי במזוודה שלי יש יהלומים! מג, כב( ישעיהו) ישראל'

 

 

 

 
 משל לאדם שהגיע עם מזוודתו למלון. וה"נער מלון" העלה לו את המזוודה לחדר.  6

 

"כנראה טעית, לא  -והנה האיש רואה שהגיע "הנער מלון" מזיע ומתנשף וגורר את המזוודה. אמר לו האיש 

 –שמקיים מצוות מי  –הבאת את המזוודה שלי. כי שלי לא כבדה כי בשלי יש רק "יהלומים". כך אומר הפס' 

בקושי, ובסבל, וזה "כבד עליו" אז כנראה הוא עובד מישהו אחר, לא את הקב"ה כי המצוות של הקב"ה זה "מה 

 אהבתי תורתך", ואם האדם "יגע" סימן "שלא אותי קראת יעקב".
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כך היחס לפקודי ה', וח"ו, לא מרגישים שקיבלנו 'תרי"ג בעיות', בעיות וקשיים לחיים 

 עצמם...". 

 

 'הדת והחיים' או שהדת היא החיים 
 "כי אין חיה כזאת 'הדת והחיים', אלא הדת היא היא החיים!  והמשיך הרב: 

 

'כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה', זה לא רק משפט שאומרים בתפילת 

 . [7 (סא:)וידוע מה שענה ר"ע לשאלתו של פפוס בברכות ]ערבית... זה באמת כך! 

 
 זה לשון הגמ' שם:  7

יהודה ומצאו לרבי  "תנו רבנן: פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן 

עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה. אמר ליה: עקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות?  

לשועל שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו   -אמר לו: אמשול לך משל, למה הדבר דומה 

אין עלינו  מתקבצים ממקום למקום, אמר להם: מפני מה אתם בורחים? אמרו לו: מפני רשתות שמבי 

בני אדם. אמר להם: רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם? אמרו  

לו: אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות? לא פקח אתה, אלא טיפש אתה! ומה במקום חיותנו אנו  
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 ת השקפתו של האדם החרדי: אין לנו אלא תורת משה! יאפשר לומר שזוהי תמצ

 

ופקודי ה' הם תרי"ג הנאות רוחניות, שהאדם צריך להתמלא בהם במשך חייו, ואותן הנאות 

 במשך חייו, הן אלו שיישארו לו לנצח נצחים". מלאות במזוודתורוחניות שיספיק ל 

 

 

 
 

בתורה, שכתוב  מתייראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה! אף אנחנו, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים  

על אחת כמה וכמה. אמרו: לא היו   -כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה  -בה כי הוא חייך וארך ימיך 

ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים, ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשוהו  

ל דברי תורה, אוי לו  אצלו. אמר לו: פפוס! מי הביאך לכאן? אמר ליה: אשריך רבי עקיבא שנתפסת ע 

 לפפוס שנתפס על דברים בטלים". 

 

זה אותו פפוס שמסר נפשו בלוד והציל את כלל ישראל, ועל זה הוא נתפס , )ביאורי אגדות, ברכות סא:(ולפי הגר"א 

 . יב(-)עיין באריכות בזה בספר 'שאילת החיים' סי' כא סעי' יאכאן, ונקרא 'דברים בטלים' יחסית ללימוד תורה 
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 תלמוד תורה כנגד כולם 

שהרי הקב''ה  ,8'מצוות ההשתדלות'"גם אדם חרדי שיוצא לעבוד, זה בתורת  המשיך הרב:

עליהם כסף  ל קבע שיצטרכו לעשות 'השתדלות לפרנסה', ולא שאנשים רק יתפללו וייפו

 מהשמים. 

 
 

   :)בראשית לז, טו(ידועים דברי הרמב"ן  8

 "כי הגזרה אמת והחריצות שקר". 

 

 , שכתב:)פרק כא( ועיין בספר מסילת ישרים

"...אמנם מה שיוכל לשמור את האדם ולהצילו מן המפסידים האלה הוא הבטחון, והוא שישליך יהבו  

)ביצה  על ה' לגמרי, כאשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו, וכמו שאז"ל במאמריהם 

אין אדם נוגע במוכן לחבירו   : לח( )יומא כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וגו', וכן אמרו  : טז( 

אפילו כמלא נימא, וכבר היה אדם יכול להיות יושב ובטל והגזירה )גזירת קיצבת מזונות שקצבו לו  

בזעת אפך תאכל לחם,   : )בראשית ג( בראש השנה( היתה מתקיימת, אם לא שקדם הקנס לכל בני אדם, 

אשר על כן חייב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון, והרי זה כמס  

 ממנו.    ט להימלשפורע כל המין האנושי אשר אין  

 

: יכול אפילו יושב ובטל )יראה סימן ברכה( תלמוד לומר:  )ספרי( על כן )הואיל וכך גזר המלך( אמרו 

תעשה )שצריך אתה להשתדל ולעשות(, אך לא שההשתדלות הוא המועיל,  בכל משלח ידך אשר 

אלא שהשתדלות מוכרח, וכיון שהשתדל הרי יצא ידי חובתו, וכבר יש מקום לברכת שמים שתשרה  

: כי לא  )תהלים פרק עה( עליו ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלות, הוא מה שכתב דוד המלך ע"ה 

: "אל תיגע  )משלי פרק כג( שופט וגו' ושלמה המלך ע"ה אמר  ם אלוהי כי  ממוצא וממערב ולא וגו', 

להעשיר מבינתך חדל". אלא הדרך האמיתי הוא דרכם של החסידים הראשונים עושים תורתן עיקר  

ומלאכתן טפלה, וזה וזה נתקיים בידם, כי כיון שעשה אדם קצת מלאכה משם והלאה אין לו אלא  

דעתו פנויה ולבו מוכן לחסידות האמיתי   ר תישא ום דבר עולמי, אז לבטוח בקונו ולא להצטער על ש 

 ולעבודה התמימה", עכ"ל. 
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 אבל ברגע שגמר לקיים מצוה זו, חוזר לתלמודו.  

 

ועל כל מצווה שיכולה להתקיים ע"י אחרים, לא מבטלים תורה, ולא משנה איזה מצווה, כי 

 אין מצווה יותר גדולה ממצוות ת"ת!  

 

 גם אתה ידידי אמרת היום בבוקר: 'ות"ת כנגד כולם'.

  

 : )ט:(וזאת גמ' מפורשת במועד קטן 

ישוו בה, וכתיב   -"כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה, הא חפצי שמים  

כאן במצווה שאפשר   -דאפילו חפצי שמים לא ישוו בה!  -וכל חפצים לא ישוו בה 

   במצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים".   -לעשותה על ידי אחרים, כאן  

 

 

 

   :סעיף יח( ,)יורה דעה סימן רמוונפסק בהלכה בשולחן ערוך 

מצוה ות"ת, אם אפשר למצווה  "ת"ת שקול כנגד כל המצות. היה לפניו עשיית 

 להיעשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמודו, ואם לאו, יעשה המצווה ויחזור לתורתו". 

 

 

כל תיבה ותיבה מלימוד תורה שקולה כנגד  
 כל המצוות 

"ואגב, כשאומרים 'תלמוד תורה כנגד כולם' הכוונה לכל תיבה ותיבה, כמו  והמשיך הרב:

 : )שנות אליהו א, א והובא באבן שלמה פ"ז סעי' ט(שכתב הגר"א 

 

"כל תיבה ותיבה שאדם לומד היא שקולה כנגד כל המצוות. א"כ כשלומד למשל דף  

ל  אחד, מקיים כמה מאות מצוות שכל אחת בפני עצמה שקולה כנגד שאר כ 

 המצוות". 
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מפסוקים, שת"ת גדול גם מבניין בית המקדש ומהצלת  9הוכיחו)סוף פרק קמא דמגילה( חז"ל 

נפשות, ושמרדכי ירד מגדולתו, כיון שאע"פ שהציל את כלל ישראל מהשמדה טוטאלית, 

 מדרגתו". 10אבל כיוון שהתבטל מתורה, ירד

 :ב(-)יורה דעה סימן רמו סעיף אאני רוצה שתראה עוד משהו שכתוב בערוך השולחן 

"לימוד התורה היא המצווה הגדולה יותר מכל המצות כולן, וגם שכרה יותר גדול  

ח מי יכול לספר גודל החיוב וגודל המצווה, וגודל מתן שכרה,  ומשכר כל המצות... וכ 

ן די באר ואין די עולה על הכתב, ודי לנו  ולהיפך גודל עונשה בביטול ת"ת ח"ו, אי 

במה שאמרו חכמי האמת: קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד, ולא נקראו עם  

  , )ד:( ישראל סגולה מכל העמים אלא בשעת מתן תורה. ואמרו חז"ל בריש סוטה 

יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני   -' יקרה היא מפנינים '  , )יג.( ובשלהי הוריות 

אמרינן, דאפילו כל העולם כולו, אינו שווה לדבר   ( פ"ק דפאה ) ולפנים... ובירושלמי 

"ש.  יי אחד של תורה, ואפילו כל מצותיה של תורה, אינן שוות לדבר אחד של תורה, ע 

ואין לשאול, דא"כ, במצווה שא"א לעשותה ע"י אחרים, למה מפסיקין מן התורה  

המצווה? דזהו וודאי, דתורה בלא מצות לאו כלום היא, וכל מי שאין לו אלא  לקיים 

תורה, אפילו תורה אין לו, ותכלית התורה הוא, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, אבל  

 כשאפשר לעשות ע"י אחרים, מצות לימוד התורה גדול מהמעשה". 

 
 :  )מגילה טז:(ז"ל הגמ'  9

ולא לכל אחיו,   -וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו, לרוב אחיו  ש אחשוורו "כי מרדכי היהודי משנה למלך 

מלמד: שפירשו ממנו מקצת סנהדרין. אמר רב יוסף: גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות.  

  ל זרובב דמעיקרא חשיב ליה למרדכי בתר ארבעה ולבסוף בתר חמשה. מעיקרא כתיב אשר באו עם 

ישוע נחמיה עזריה רעמיה   ל זרובב ף כתיב הבאים עם ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן, ולבסו 

בית   ן מבניי נחמני מרדכי בלשן. אמר רב ואיתימא רב שמואל בר מרתא: גדול תלמוד תורה יותר 

לא הניחו עזרא ועלה. אמר רבה אמר רב יצחק בר שמואל בר    -המקדש, שכל זמן שברוך בן נריה קיים 

 ...". מרתא: גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם 
שהכוונה שיותר זכות יש למי שזכה ללמוד תורה מאשר מי שזכה להציל נפשות.  ,)יו"ד סי' רנא ס"ק ו(עיין בט"ז  10

שאם הקב"ה בחר במרדכי שהוא זה שיציל את  –)דרשות, זכור תקפו, ובספרו תורת משה פרשת ויגש( והוסיף החת"ס 

בה אצלו פחות, ולכן נצרך להפסיד ולהתבטל כלל ישראל, מוכח שהיה תביעה עליו, שהתורה הייתה חשו

 מהלימוד, וללכת ולהציל את ישראל )ולולא שזה היה כתוב בחת"ס, לא הייתי מעיז לכתוב כאלו מילים...(.
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יהודי מצווה לעשות דווקא את ההכי הכי טוב,  
 במועט טוב ואסור להסתפק  

אין דבר כזה 'דבר טוב', תמיד צריך  -"אגב, זה סתם כלל חשוב ביהדות  והמשיך הרב:

או לקנות יין  -לחשוב מה הכי טוב, ואין סוף הלכות הדנות על אופנים שיש לפניו אופציות 

 (, 11לקידוש או לקנות נר שבת או לקנות בשר ודגים לעונג שבת )כי הכסף שלו מוגבל

 
 

 : )אורח חיים סימן רעא סעיף ג(בשולחן ערוך  11

ולקידוש היום,  "אם אין ידו משגת לקנות יין לקידוש ולהכין צרכי סעודה לכבוד הלילה ולכבוד היום 

 מוטב שיקנה יין לקידוש הלילה ממה שיכין צרכי הסעודה או ממה שיקנה יין לצורך היום". 

 : )הל' חנוכה פרק ד הלכה יד(ברמב"ם 

שהרי השם   , משום שלום ביתו  , נר ביתו קודם  , "היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום 

 נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו". 
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, ועוד... ועוד... נידונים רבים 12לכת להציל או אחד בוודאי או שניים בספקחובש יכול ל

 שיורדים לחילוקים דקים מאוד... 

 

 והעיקר שתמיד יהודי ישאף להגיע הכי קרוב שהוא יכול לבורא עולם...

 

 ויעשה את המקסימום טוב שהוא יכול, ולא לבחור בדברים טובים באופן שרירותי...  

 

ואגב, זה לא הנושא שלנו, אבל תדע שבעבודת ה' מי שלא הולך ומתעלה, בהכרח הולך 

 ויורד, ויש בזה אריכות רבה...". 

 
 . )סימן יא(נידון בספר שאילת החיים  12
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החרדים תפשו את החלק של לימוד התורה  
 וזנחו את החלק של העם והארץ 

"אני בהלם מוחלט! תמיד ידעתי שלימוד תורה זה חשוב, התייחסתי אליו  י: הדתי לאומ 

כאחד משלושת היסודות החשובים ביותר: עם ישראל, ארץ ישראל, ותורת ישראל. אבל אף 

פעם לא באמת התייחסתי ברצינות לגמרא שהבאת, שאין בכל חפצי שמיים כמו לימוד 

 התורה, וא"כ זה צריך להיות הדבר הכי חשוב!

 

 אבל אחרי הכל, איפה הציבור החרדי בשני היסודות הנוספים: עם ישראל וארץ ישראל?"
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 כל הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוק 
"ידידי היקר, אני מקשיב וסופג המון מידע בצימאון רב, וחשוב לי שהדברים לא יהיו  הכוזר:

 מבולבלים, במה אתה רוצה שהרב יתחיל, ב'ארץ ישראל' או ב'עם ישראל'?" 
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"לא יודע... אאא... אני חושב שעדיף שהרב יתחיל בארץ ישראל, כי לכאורה  הדתי לאומי: 

שכל  ,)קי:(בלי ארץ ישראל אין עם ישראל, שהרי כתוב מפורש בגמ' בסוף מסכת כתובות 

 ".  יב( 'מלכים פ"ה הל)רמב"ם ההדר בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוק, וכך גם פסק 

 

 ישראל יחסם של החרדים למצוות ישוב ארץ  
"קודם כל, בוא נניח את הדברים על השולחן בצורה יבשה. בעניין 'ישוב ארץ  ענה הרב: 

דעת הרמב"ן ]ישראל', יש מחלוקת האם היא מצוות עשה הנוהגת בזמן הזה או לא 

 'מגילת אסתרבפירוש 'שנוהגת גם בזמן הזה. אבל עיין , (בהשגותיו על הרמב"ם מצוות עשה סי' ד)

שהראשונים שלא מנו מצווה זו סוברים, שלא נהגה אלא בימי משה יהושע ודוד, וכל  ,(שם)

זמן שלא גלו ישראל מארצם. אבל לאחר שגלו, אין מצווה זו נוהגת עד ביאת המשיח, אפילו 

 .[13לא מדרבנן

אמנם, כיוון שספק דאורייתא לחומרא, ודאי שיש עניין לגור בארץ ישראל, שבזה מקיימים 

 .  ''14ןהמצווה הזו לדעת הרמב" את 

 

 

גם הגר בבני ברק מקיים את מצוות ישוב ארץ  
 ישראל 

"אגב, כפי שאתה רואה, אני גר בבני ברק, שהיא לכל הדעות בתוך גבולות  והמשיך הרב: 

מצווה זו. ואכן, יש לציין לשבח, את האהבה  15ארץ ישראל, ואני שמח ומאושר על קיום

 
 ואמנם ברשב"ש ובפאת השולחן כתבו שגם לרמב"ם יש מצוה מדרבנן לגור בארץ. 13

 וכך גם סבר החזו"א באיגרת, שהעיקר כדעת הרמב"ן. 14

לכאורה ראוי לעורר שרבים לא מספיק חושבים על זה שאנחנו מקיימים בכל רגע מצוה של ישוב הארץ  15

 שמצוות צריכות כוונה! , )או"ח סי' ס()לדעת הרמב"ן(, והרי קיימ"ל בשו"ע 

)ביום שנהיה בר מצוה...(, ואח"כ הכל הולך  כיוון ואולי, כיוון שזה מצוה מתמשכת, מספיק שפעם אחת בתחילה

ע''ע בזה בספרי  ל דעת ראשונה... או שמא כל פעם שהולך לישון מתבטלת הכוונה ויצטרך בבוקר לכוון שוב?ע

'שאילת החיים' בהערה בסוף פ''ג שבשער ב שלפי דעת מו''ר הגרי''פ שליט''א ייחשב שעובר על ביטול מצווה  

 אם לא יכוון כראוי.

 :  קיא.()כתובות בפני יהושע ועיין דוגמא דומה לנידון זה 
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שיש בציבור הדתי לאומי למצווה זו, שמשתדלים במסירות נפש ליישב כל גבעה וגבעה, 

ולהצילה שלא תיפול לידי הערבים )ואני לא רוצה להיכנס לנידון לגבי דינה של מצווה זו 

 ונשמרתם לנפשותיכם וכו'(. מצדאם היא באה בעבירה 

 

 
נראה דהיינו דווקא במי שדר בה לשם מצות   -"אמר ר"א כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון כו' 

ישיבת ארץ ישראל, שהיא מקום קדושה, וכדי שתגן עליו זכות ארץ ישראל שלא יבא לידי חטא, ואז,  

סתמא גורם לו  אף אם לפעמים חטא בא לידו, או אפילו עוון שהוא מזיד, ע"י שתקף עליו יצרו, מ"מ מ 

זכות ישיבת ארץ ישראל, שלא לן ועבירה בידו, דלאחר שחטא ומצא עצמו עומד במקום קדוש, ודאי  

מה שאין כן מי שדר שם דרך מקרה, או מפני שהוא מקום  תוהה על הראשונות ושב ורפא לו, 

  מולדתו, או מפני שבח פירותיה וכיוצא בו, ומכל שכן במי שהוא מבעט בה, ומזלזל בקדושת 

הארץ, לילך אחר יצרו הרע, לא דברה תורה במתים! אדרבה! עליו נאמר: ותבואו ותטמאו את  

, ונחלתי שמתם לתועבה! ומפני כך מצינו, כשגברו עוונות אבותינו, גלינו מארצנו, ושמם מקום  ארצי 

כדפרישית. ובלא"ה  : 'העם היושב בה נשוא עון'? אלא על כרחך )ישעיהו לג, כד( מקדשינו! ואיה הבטחת 

נמי מסתברא דהכי הוא, שאף אם נאמר, דארץ ישראל מכפר לגמרי, אפ"ה לא עדיף מיום הכפורים,  

שמכפר כפרה גמורה, ואפ"ה, מי שאומר אחטא ויוה"כ מכפר, אין יוה"כ מכפר! הרי דעל כרחך, הא  

שם על לב קדושת   דאמרינן דהיושב בארץ ישראל שרוי בלא עוון, היינו דאף שעשה איזה עוון מבלי 

 הארץ בשעת יצרו, בכה"ג זכות ארץ ישראל גורם שיתחרט על עשיית עוון", עכ"ל. 
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 מעלת א''י היא בת''ח וצדיקים שנמצאים בה 
)קיא. אם תתבונן טוב בגמ' , )שכל הדר בחו''ל דומה כמי שאין לו אלוק( באתשההגמ' ולגבי 

, ולכן אומרת שם וצדיקים , תראה שהעניין העיקרי הוא שצריך לדור בסביבה של ת''חשם(

 הגמ': 

 '' כאילו דר בארץ ישראל  -אמר רב יהודה: כל הדר בבבל  '' 

 :מאיריופי' ה

לחוצה לארץ כך אסור לצאת מבבל לשאר  וכשם שאסור לצאת מארץ ישראל ''... 

וכמו שאמרו   , ארצות שכל מקום שחכמה ויראת חטא מצויין שם דינו כארץ ישראל 

שכל מה שאמרו לא אמרו אלא מפני שסתם   . כל הדר בבבל כאלו דר בארץ ישראל 

חוצה לארץ אין חכמה ויראת חטא מצויין בה לישראל לרוב הצרות ועול הגליות  

 ...''. שסובלים שם 

, שהטעם 16עצמו הסביר באיגרת השמד הוא שפסק את הגמ' הזאת, הרמב"םוכן מצינו ש

 בחומרת הדר בחוץ לארץ, הוא רק בגלל שדר בין הכופרים".

 
 :  )שם(ז"ל הרמב"ם  16

"...והעצה שאני יועץ לנפשי, והדעת שאני רוצה בה לי ולאהובי ולכל מבקש ממני עצה, שיצא מאלה  

ולא יפחד ויעזוב ביתו ובניו   המקומות וילך למקום שהוא יכול להעמיד דתו ולקיים תורתו בלא אונס, 

וכל אשר לו, כי דת ה' שהנחיל אותנו גדולה, וחיובה קודם לכל המקרים הבזויים בעיני המשכילים,  

שהם אינם עומדים ויראת ה' היא שעומדת. ולא עוד אלא אפילו היו שתי מדינות מישראל, אחת מהן  

מן האחרת, שחייב ירא ה' לצאת   יותר טובה במעשיה ובמנהגותיה ויותר מדקדקת ונכנעת למצוות 

מאותה שמעשיה אינם כל כך נכונים לאותה מדינה טובה. וכבר הזהירונו רבותינו זכרונם לברכה: אל  

: "אולי  )בראשית יח, יב( ידור אדם במדינה שאין בה עשרה חסידים, והביאו ראיה על זה מסדום דכתיב 

ה כשיהיו שתי מדינות ישראל, אבל אם  ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה". וכל ז 

ים, ישראל העומד שם על אחת כמה וכמה שהוא חייב לצאת מאותו מקום וללכת  י היה המקום מן הגו 

ואף על פי שמפיל עצמו בסכנה, עד שינצל מן המקום הרע שאינו יכול   , למקום טוב, וישתדל לעשות 

על ידי הנביאים, שכל הדר בין הכופרים   להעמיד דתו כראוי, וילך עד שמגיע למקום טוב. וכבר פירש 

ם  י : "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה'", הנה שקולה דירתו בין הגוי א כו, יט( -)שמואל שהוא כמותם 

כאלו עובד אלהים אחרים. וכן חייבו החסידים ויראי השם שימאסו הרע ועושיו. וכן אמר דוד עליו  

: "חבר  סג(  , )תהלים קיט ובתקוממיך אתקוטט", וגם אמר  : "הלא משנאיך ה' אשנא )תהלים קלט, כא( השלום 

אני לכל אשר יראוך ולשומרי פקודיך". וכן מצינו באברהם אבינו עליו השלום שמאס משפחתו ומקומו  

  ]א.ה לכאורה צ''ל שזוהי מטרת ה' בציווי של לך לך מארצך וכו'[,   להנצל מדעת הכופרים  וברח לנפשו 

וכל זה אם לא יכופו אותו הכופרים לעשות מעשיהם, שצריך האדם לצאת מביניהם, אבל בשכופים  
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 רוקלין?! דין אחד להם?! ב בני ברק שווה ל 
שכל מקום '') ''כבוד הרב, אתה רוצה להגיד לי שאתה לומד מדברי המאירי הדתי לאומי: 

, שאין מעלה לגור בבני ברק מאשר (''שחכמה ויראת חטא מצויין שם דינו כארץ ישראל 

 בברוקלין?!'' לגור 

 

 מצוות ישוב א''י  יש את הנידון של קיום''ודאי שעדיף לגור בבני ברק בגלל שבה  הרב: 

 .  ''בגלל הגמ' שהבאת, אבל לא וכנ''ל 

 

 

 

מי שגר בסביבה חילונית דומה כמי שאין לו  
 אלוק 

מה שכן מוכח מהגמ' הזאת, שעדיף לגור בברוקלין מאשר בעיר חילונית '' והמשיך הרב: 

בארץ ישראל, שהרי מהעיר החילונית הוא יושפע לרעה ולעשיית עבירות, ואילו בברוקלין 

 הוא יוכל להדבק בת''ח, ולחיות בקדושה וטהרה''. 

 

, והרי איך אפשר להגיד שעדיף לגור בברוקלין מאשר בעיר חילונית בארץ  הדתי לאומי:

 מפורש בגמ' שם: 

ת"ר: לעולם ידור אדם בא"י אפי' בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחו"ל ואפילו  '' 

 ''. ק דומה כמי שיש לו אלו   -בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ישראל  

 

''אם תדייק בציטוט שהבאת, תראה שכתוב 'עיר שרובה גויים', אבל יש בעיר הזאת  הרב: 

מיעוט יהודים, יש קהילה שבה יכול לחיות בסביבה של שומרי תורה ומצוות, וע''כ אף שיש 

בעיר הזאת הרבה גויים, זה עדיין עדיף מלגור בחו''ל בעיר שרובה יהודים. אבל בסביבה 

, , ס''ק א(יורה דעה סימן תנז)שו"ת אבני נזר , וזה פשוט, עיין בזה בןחילונית אין לגור בכל אופ

 שכתב: 

 
אותו לעבור על אחת מן המצוות, אסור לעמוד באותו מקום, אלא יצא ויניח כל אשר לו, וילך ביום  

 א יכול להעמיד דתו, והעולם גדול ורחב!", עכ"ל הרמב"ם. ובלילה עד שימצא מקום שיה 
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זה פשוט וברור ולא   17בהא שכתב שהמצוה הוא רק להתיישב בתוך קיבוץ ישראל '' 

ניתן לכתוב לרוב פשיטותו. כי היתכן שנחייב את איש לישב בין הפראים או בדד  

במדבר או בחברת החטאים בנפשותם אשר זה הוא פתח לכל עון ולכל חטאת  

 ''. כידוע. ולא מצינו שמצות ישיבת א"י תדחה את כל התורה בכללה 

 

 עם ישראל, ארץ ישראל, ותורת ישראל 
, זאת 'מצוות , שמצוות ישוב ארץ ישראל לפי הרמב''ן הנ''ל  יוצאכאמור, ''ו הרב:והמשיך 

 ...(.  אם נוהגת בזמן הזה עשה', כמו תפילין מזוזה וציצית )שעליהם אין מחלוקת

 

 

"כבוד הרב!!!! סליחה שאני מתפרץ לדבריך, אבל איך אתה מכניס  זעק הדתי לאומי: 

ברשימה אחת את מצוות ציצית ומזוזה עם מצוות ארץ ישראל, והרי מצוות ארץ ישראל 

 נמצאת בשלושת העיקרים: תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל?!"

 

 מי יחליט מה נכלל בעיקרי התורה? 
"ידידי היקר, בוא נשמור על שיח רגוע, כך נוכל להתבונן ולנסות להבין אחד את  הכוזר:

 השני יותר. 

 

 אבל קודם כל תאמר לי בבקשה, איפה כתוב שהם שלושת עיקרי היהדות? 

 

 
 : , בסיכום ס''ק ד(יורה דעה סימן תנד)אבני נזר ושוב כתב ה 17

וכל מה שאמרנו מענין ישיבת א"י היינו שאם עלה מקיים אח"כ בישיבתה מצוה השקולה כנגד כל  '' 

הלובש בגד בת ד' כנפות כדי שיתחייב  המצות. אבל אין חיוב לעלות. מ"מ נראה שהעלי' לא"י היא כמו 

בציצית. ואם אינו לובש בעידן ריתחא ענשינן. כ"כ י"ל בזה אם אינו עולה בלי טעם. ואינו מוכרח. אך  

באם ישיג רשות מהממשלה לעלות שוב מצוה עליו לעלות ולהתיישב שמה. ובלבד שיתיישב שמה  

 ''. בתוך קיבוץ אנשים מישראל הכשרים 
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דברים שצריך  18אני זוכר שלמדתי יהדות לקראת הגיור שלי, למדנו שיש רק שלושה

 פיכות דמים, וגילוי עריות. להיהרג ולא לעבור עליהם: עבודה זרה, ש

 

עיקרי האמונה', למדנו את הגמרא בסוף  13למדנו גם את 'עשרת הדיברות', למדנו שיש '

, שהיו מגדולי הנביאים שניסו לקבוע את הנקודות העיקריות ביהדות, למדנו את )כד.(מכות 

 שהלל אמר לגר את כל התורה על רגל אחת...   )לא.(הגמרא בשבת 

 
 

האמת היא שבשעת השמד יש הרבה יותר משלוש, כי חייב להיהרג על כל המצוות, אבל פשיטא שאין שום  18

 קשר בין מצוות ישוב א"י כיום לבין שעת השמד שפירושו שהגוי רוצה להעביר את היהודי מדתו. 

 

שחלק על ]ה נו שאולי יהיה היתר לסכן את עצמו בשביל מצוה, וזה לפי המנחת חינוך בשעת מלחמאועוד מצ

, שהרי כך היא דרכה של מלחמה [(וכן כתב במצוה תקכה) "...מבלי שיסתכן בדבר" :(בסוף מצוה תכה)החינוך שכתב 

שיש בה סיכון נפשות, ונשאר בצ"ע, ובזמנינו שאין מלך וסנהדרין ונביא, ודאי שלא שייך 'דיני מלחמה', 

 וכדלקמן.
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הנ"ל אין זכר למצוות ישוב ארץ הקודש? זה נכון שיש כמה מצוות שתלויות רק בארץ ובכל 

 )ובזמן הזה הם רק מדרבנן לכולי עלמא(, אבל מי אמר שהיא משלושת עיקרי היהדות?"

 

 

 למה משה שבר את הלוחות? 
"ואם כבר... אזכיר דבר מעניין, שראיתי היום לאחר התפילה. פתחתי את  המשיך הכוזר:

שהיה מונח על  (19)לרבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, מגדולי רבני מזרח אירופה'משך חכמה' הספר 

 : )בפר' כי תשא לגבי הסיבה ששבר משה את הלוחות(הסטנדר, והיה כתוב שם 

 
ל הזדמנות זו להביא את אשר כתוב במשך חכמה שנפטר ואם כבר הבאנו לעיל 'נבואות שהתגשמו', ננצ 19

  :)בפרשת בחוקתי, פרק כו, פס' מד( שנים לפני שהיטלר ימ"ש עלה לשלטון, וז"ל 

"...והישראלי בכלל ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח רענן. יעזוב לימודי דתו, ללמוד לשונות לא לו, יליף  

, וכמקולקלים שבהם עשיתם כמתוקנים  יחשוב כי ברלין היא ירושלים מקלקלתא ולא יליף מתקנא, 

אותו  אז יבוא רוח סועה וסער, יעקור . )הושע ט, א( לא עשיתם. 'ואל תשמח ישראל אל גיל כעמים' 

מגזעו יניחהו לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו, ידע כי הוא גר, לשונו שפת קדשנו, ולשונות  

זרים כלבוש יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי ה', אשר ניבאו על גזע  

  . ובטלטולו ישכח תורתו, עומקה ופלפולה, ושם ינוח מעט, יתעורר ברגש קודש, ישי באחרית הימים 

ובניו יוסיפו אומץ, ובחוריו יעשו חיל בתורת ה', יתגדרו לפשט תורה בזה הגבול, אשר כבר נשכחה,  

 ובזה יתקיים ויחזק אומץ...".  

 

הזה שום הוכחות ממופתים וסיפורי צדיקים וסיפורי השגחה פרטית )ולי אישית  ספרואף שלא הבאתי בכל ה

אכ"מ(, בכ"ז אכתוב פה סיפור מהספר "ביטחון  ו ,יש הרבה דברים שראיתי השגחה ניסית בחוש ממש

על כוח תפילתו של ודמוקרטיה", שכתב איסר הראל, שהיה אדם חילוני 'למהדרין', ראש השב"כ וראש המוסד, 

אותה שנה  ...ו לעולםהשכחאבקשר לרבי מאיר שמחה זכור לי מקרה שלא ''...ו וז"ל:בעל המשך חכמה. 

אביב לאזור הים העוד לפני שהגיע  ,ינה ור דוהבמקורות הנ רוסיה במרחבירח והק התחילה הפשרת השלגים 

למעלה  בכל האזור שבין העיר דווינסק ועד למפרץ מרחק של . אדרבהר במפרץ ריגההו של הנצאמו ,לטיאהב

 .קשעבה ועיר מכוסה קרח הבכל הקטע הזה היה עדיין הנ .לכעדיין חורף קר ומקפיא , שרר קילומטרים 200-מ

ים גשרים וסחפו עמם כפרו עהם קר .נקיים מצאו את דרכם חסומהעקרח  יהם גושבו אדיר,ים בזרם אהמים הגו

בתוך זמן קצר היו  הרף.  לאל נסק וגאודווימקיפה את העיר הגבוהה הסוללה הלמו באדירים המים ה .שלמים
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"...העניין, כי התורה והאמונה המה עיקרי האומה הישראלית, וכל הקדושות א"י  

וירושלים כו', המה פרטי וסניפי התורה, ונתקדשו בקדושת התורה, ולכך אין חילוק  

 
גות והמתינו בכל גליונות ולוהרים לקומות הענ התושבים החלו .שטוף את הסוללה ולהציף את העירלולים לע

 .רגע לאסון הקרב ובא

חזה אחרדה גדולה  .ועלינו על שתי קומות בבניין שבו גרנו ל,ארזנו כל מה שניתן היה לטלטל ולהצי אנוגם 

לפרוץ את  ואנהר לעבור על גדותיו עלול ההנה כל רגע  .בשבת לפנות בוקר שיאוהמשביר הגיע ל .בכולם

 .הסוללה

עומד להתרגש או ללכת לבית הכנסת האם להישאר בבית עם המשפחה באסון השאלה בפני אבי עמדה 

ואני  ,מהר לבית הכנסתל לבסוף החליט .קהל המתפלליםתחינתו ל-ולתפילת שחרית ולצרף את תפילת

 .הצטרפתי אליו

או לבית הכנסת וקר ים מבוהליםהודפרצו י ,מלווה זעקות שברובעיצומה של התפילה שהייתה נרגשת ביותר 

 .מים עומדים כל רגע לשטוף את העירשה

 .בטליתות ,ואחריו כל הקהל .עבר הסוללהמיו לושם פע ,וף בטליתומו, עטמקוקם מרבי מאיר שמחה 

 ,ממקומו ועל הקרח לנחתוך כדי תפילה ה ,ואכן .ירידת המיםלוהתפלל , עמד עליה ה על הסוללהעל הרב

 .רבנה יורדיםהחלו  המיםנבקע והקרח 

'', תמיד לנגד עינייעומד מעמד זה נחקק בזכרוני והוא  .שמחהמאיר  מספר מרבי, צעדים הייתי על הסוללה

 עכ''ל!

לפי דעתי הדבר המדהים ביותר שמוכח מהסיפור הזה, שאדם יכול לראות ניסים גלויים, ובכ''ז 'מאזן הבחירה' 

 שה' נתן לו, משאיר אפשרות לבחור ברע...
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לכל עניני התורה בין במקום בין בזמן, והיא שווה בא"י ובחו"ל ]לבד מצות התלויות  

 בארץ[...". 

 

 
 

לשונו שם, כי הבאתי לך כאן, רק משפט אחד, אבל תסתכל אח"כ,  וכדאי לך לראות את כל 

 המרטיטים". 20ותראה את כל דבריו

 

שמשה רבינו  ,)יד.("באמת מעניין ה'משך חכמה' הזה, אולי לפי זה תובן הגמרא בסוטה  הרב: 

 נתאווה להיכנס לארץ ישראל, רק בגלל שרצה לקיים שם את המצוות התלויות בארץ".

'ציוני' אמיתי לא עוזב את הארץ הקדושה   
 בכזו קלות... 

"אני חושב שאפשר ללמוד מגמ' זו, שהמדד לבדוק כמה אדם באמת אוהב  והמשיך הרב:

את ארץ ישראל, זה לפי כמה שהוא משתוקק יותר לקיים את המצוות התלויות בה, ולפי 

 כמה שהוא מדקק בהלכותיה.

 
 ' שבסוף הספר.נספח טהובא כל לשונו ב 20
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הקודש, ילך לברר עם הרב שלו את הסוגייה, האם  מה עוד, שאדם חרדי לפני שייצא מארץ 

 יש לו היתר לצאת או אין לו היתר לצאת... 

 

 

 

"פששש... שמעת ידידי הכוזר? מסתבר שבסופו של דבר החרדים יותר ציונים  הדתי לאומי: 

 מהציונים...". 
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ציוני אמיתי לא מוכר את ארץ ישראל בשביל  
 רווח כספי 

"אל תצחק, אני באמת חושב, שהחרדים שכ"כ כואב להם שמוכרים את כל ארץ  הרב: 

( בשביל שיקולים כספיים, זה מראה 21ישראל לערבי בשנת השמיטה )'היתר מכירה'

 שבאמת אכפת להם מארץ ישראל, ומהמצוות שתלויות אך ורק בה".

 

 

הבטחת ארץ ישראל לאבות מראה שהיא  
 מעיקרי היהדות 

"טוב, בואו נחזור לזעקתו של ידידנו לגבי 'מצוות ארץ ישראל', שטען  והמשיך הרב:

 שנמצאת בשלושת העיקרים: 'תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל'.

 

האמת, שאני חייב להודות שאתה צודק, שהרי בספר בראשית חוזרת שוב ושוב הבטחת 

שלזרעך אתן  הארץ לאבות: 'לזרעך אתן את הארץ הזאת', ולא הובטח להם שוב ושוב 

 ...  22תפילין וציצית

 

 ולכן אני צריך באמת להסביר מה ההתייחסות הנכונה לארץ ישראל לפי התורה".

 

 
 : )שביעית סי' כד ס"ק ד(כתב החזו"א  21

שנאוי לפני המקום,   , ן בקניי על אדמת ישראל  ובד עבודה זרה "...אבל חניה בקרקע, המציאות של ע   

חונה על קרקע הארץ, וגם לא נתנה תורה   עובד עבודה זרה, הרי  , וכל שקנה הקרקע והיא שלו 

 לשיעורין, ובכל נכרי שמכר לו עבר בלאו, אף שלפי ראות עינינו אינו מתאחז בה". 
 , שהובא בהערה לעיל הושווה לגמרי מצוות ישיבת א''י למצוות ציצית, עיי''ש.)יו''ד סי' תנד(ואמנם באבני נזר  22
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  –ארץ ישראל היא הבית לזוג רעים האהובים  
 בורא עולם וכנסת ישראל 

יום מתן תורה, זה 'החתונה' עם הקב"ה, כמו שאומרים חז"ל,  -"העניין הוא כזה  המשיך הרב: 

 שזהו יום שמחת לבו של הקב"ה, ויש אריכות בזה.

 

 וארץ ישראל, זה הבית, שהחתן והכלה נכנסים לחיות שם בדבקות, בלי מפריעים.  

 

נתי בתוכם', הקב"ה מבטיח לאבות הקדושים: עם הילדים שלכם אני הולך להקים בית, 'ושכ

 אנחנו הולכים להקים את הבית הכי יפה בעולם, 

 

 

 

 אנחנו נהיה זוג לתפארת". 
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אין עניין להיכנס לבית אחד ולא לתקשר  
 בצורה יפה וטובה 

"אבל... ופה חשוב להדגיש, הבית זה רק בית, זה אמנם מאוד מאוד חשוב, זוג  והמשיך הרב:

 לא יכול לחיות על הספסל ברחוב... אי אפשר לגדל שם ילדים...  

 

 אבל... אסור לשכוח שהעיקר זה שהזוג התחתן, כי בלי זה אין שום משמעות לבית.  

 

כי זוג שגר בבית אחד, אבל לא מדברים זה עם זו, ולא משתעשעים ביחד.... נו... האם 

 בשביל זה התחתנו?  

 

ויש בזה הרבה אריכות, ורק אומר ברמז, שלכן התורה ניתנה דווקא במדבר ולא בארץ 

 בליל הסדר.  24לא שותים כוס חמישית  , ולכן23ישראל

 

 
וראוי לתקן ב'מגילת העצמאות', לנוסח: 'במדבר סיני קם העם היהודי...', שהרי 'אין ישראל אומה אלא  23

 בתורתה'.

הם נקראו רק  באמת יצאו ממצרים, ונהיו 'חופשיים', כי גאולים הוגם לא מסתפקים בכוס שלישית שב 24

שמות, ולכן כל הספר, כולל סיפור להשראת השכינה הכתובה בחלקו השני של ספר  ,שהגיעו למעלת אבותםכ

 , וז"ל:(לספר שמות)בהקדמתו ן "כמו שכתב הרמב המשכן וכליו, נקרא ספר הגאולה.

ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים אף   , עד יום שובם אל מקומם  , "...והנה הגלות איננו נשלם 

וכשבאו אל הר   . נבוכים במדבר  , כי היו בארץ לא להם  , עדיין יחשבו גולים  , על פי שיצאו מבית עבדים 

שהיה   ,אז שבו אל מעלות אבותם  , ושב הקדוש ברוך הוא והשרה שכינתו ביניהם  , ועשו המשכן  ,סיני 

בהשלימו ענין   , ולכן נשלם הספר הזה  . ואז נחשבו גאולים  , והם הם המרכבה  , ם אוהליה סוד אלוה עלי 

)וכל זה היה קודם שנכנסו לא"י... "אז נחשבו ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד", עכ"ל הרמב"ן  , המשכן 

 גאולים"!!(.

, שלא יבואו ז 'אין מפסיקים בין כוס שלישית לרביעית'", בככלומר, אף שהכוס השלישית היא כנגד 'וגאלתי'

 לטעות ולהסתפק בשלב זה.

אחרי נמכר גאלה תהיה לו "שהיה בעל הבית עליך, כמבואר בפס' הלשון של 'גאולה' מבטא יציאה לחופשי ממי 

מביאה מחלוקת האם 'וגאלתי' זה כבר מחצות הלילה של  )ד:(, והגמ' בברכות (מח , ויקרא כה) "אחד מאחיו יגאלנו

מ האם גם בערבית צריך לסמוך גאולה "שיצאו בפועל )ונפק  -מ, שקיבלו רשות לצאת, או שזה מהבוקר "יצ

 עד יום שובם למעלת אבותם. "הגלות איננו נשלם"ל להדגיש ש"ן הנ"הרמב אלתפילה(, ועל זה ב
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אני מזמין אתכם להתארח אצלי בליל הסדר, תאמינו לי שיש לי אריכות גדולה בנושא זה, 

ואשמח שתבואו אלי ונדבר על הנקודה הנ"ל, באמת שיש להוסיף בזה המון דברים חשובים 

 ומעניינים".

 

 

"תשמע ידידי הדתי לאומי, חשבנו ששבת אחת תספיק... כנראה שבכ"ז נצטרך  הכוזר:

 למצוא איזה שבוע פנוי... בכל אופן, תודה הרב, אני אזכור את ההזמנה...". 

 

 הגמד שעמד מעל הענק 
"מאוד אשמח אם תבואו לליל הסדר, ותדעו שאתם תמיד מוזמנים, בלי לחץ, אשמח  הרב: 

 לדבר אתכם בנחת כמה שתרצו, ויש כ"כ הרבה מה לדבר, לדעתי גם חודש לא יספיק... 

 

סה"כ יש מאחורינו היסטוריה של אלפי שנות תורה שנמסרה מדור לדור, ואע"פ שאנחנו 

ים, אבל סוף סוף הגמד הקטנטן הזה... כשהוא מול ענקי הדורות הקודמ 25גמדים קטנים

 עומד מעל הענק האדיר הזה... ואוו... המחזה העצום הזה... פשוט אדיר ונפלא... 

 
 שכתב: )יו"ד( דעת  תחוועיין בהקדמה לספר  25
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חלושי   להיותנו  , מ"מ אין המשל מובן יפה  , כננס הרוכב על הענק  , "...הגם שנמצא משל שהמשילו 

ואינו יכול   , מדמה הדברים היפך האמת  , וידוע שחלש הראות  , ם עיניה וכאפרוחים שלא נפתחו  , הראות 

ולהסביר משלם   . אף שהוא למטה  , כמו שרואה מי שהוא חזק הראות , לראות בטוב אף שהוא למעלה 

  , חו ו מחמת חלישות כ  , אינו יכול לערוך מלחמה נגד הענק שכנגדו  , כי הננס הרוכב על הענק  , נראה 

אין דעתנו ח"ו להשיג על   , כן אנחנו  . יכול ללחום , אף שרוכב ג"כ על הענק  , גד ננס שכנגדו נ  , אמנם

רק   ,מחמת חלישות ודל שכלנו  , הוא היפך מה שכוונו  , כי אולי מה שמדמין אנחנו בדבריהם  ,הראשונים 

 לננסין ודלי השכל כמונו", עכ"ל.   , לפי מה שמושג מדבריהם   , דעתנו להשיג על הדבר 
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הוא פשוט מרחם על חבריו הגמדים שעומדים למטה, בלי להישען על הענק! אוייי כמה 

 שהם מפסידים...".

 

יום: דברים שרואים משם... לא רואים "אהה... זה כבר פעם שניה שיוצא לי לומר ה הכוזר:

 מכאן...". 

 

 הגמד שעמד ליד הענק  

 "אני מתאר לעצמי שגם יש לו אוויר טוב שם למעלה, וביטחון גדול...".  הדתי לאומי: 

 

חחח אני גם בדיוק חשבתי על זה, וחשבתי עוד, שזה פשוט מסוכן אם יהיה גמד הכוזר: "

 בעל ביטחון עצמי מופרז, שיעדיף לרדת מהענק וללכת על הארץ... 

 

 ". כי הוא מסתכן שמא הענק עצמו ימחץ אותו... 
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"אם הגמד היה יורד מהענק, אבל מבין שהוא גמד, והענק הוא ענק... זאת הייתה חצי  הרב: 

 נחמה... 

 

 הבעיה הגדולה מתחילה שהגמד חושב שהוא הענק... 
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גם לענקים גדולים, העולם הזה מסוכן ומפחיד, כ"ש שאדם קטן צריך להבין, כמה מסוכן 

 העולם הזה, ולהיזהר מאוד!"

 

 בגדר של 'מחזיר גרושתו' החזרה לארץ היא  
שכתב: 'בקושי התירו  26"טוב נו, מספיק! אתם בטח מכירים את הירושלמי המשיך הרב: 

רבי צדוק הכהן מלובלין אמר, שהסיבה  -להגיד שלום בשבת', אז בואו נחזור לעניין שלנו 

שכל השבחים על ארץ ישראל נמצאים דווקא בסוף מסכת כתובות, היא בגלל שמסכת זו 

 :  ה(-)סב, דעוסקת בחיזוק הקשר ואהבה בין בני זוג, וכדברי הפסוק בישעיהו 

עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה, כי לך יקרא חפצי בה,  "לא יאמר לך 

ולארצך בעולה. כי חפץ ה' בך, וארצך תבעל. כי יבעל בחור בתולה, יבעלוך בניך,  

 ומשוש חתן על כלה, ישיש עליך אלהיך". 

 

 דהיינו, שהחזרה לארץ, היא החזרתה של האישה לבית החתן.  
 

 :  )מסכת שבת פרק טו, הל' ג(ירושלמי  26

רשב"י כד הוה חמי לאימיה   , מדוחק התירו לשאול שלום בשבת. א"ר חייא בר בא  , "אמר רבי חנינא 

 ". !שובתא היא   ! אימא   , הוה אמר לה   , משתעיא סגין 
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 לא תנאף... 
"תשמעו עוד נקודה קטנה. כידוע, כששני אוהבים מתקשרים ומתחברים, זה  המשיך הרב: 

 נקרא שהם 'כורתים ברית'.  

 

כשעושים ברית מילה, מסמלים את קשר הברית שלנו עם הקב"ה, שרק אחרי שכורתים את 

 הערלה, המסמלת את התאווה המיותרת, אז מתקשרים לקב"ה.

 

ו, שמבטאות את ההפך לקשר ברית עם אם אדם נכנס לא"י, ונשאר עם כל התאוות של

 הקב"ה, הוא הפסיד את כל הרעיון. 

 

אם אישה נכנסת לגור עם בעלה, היא צריכה להישאר נאמנה לו, אישה שמזנה תחת בעלה 

 זה איסור של ייהרג ואל יעבור...". 

 

 הקשר בין ברית המילה לארץ ישראל 
שר בין ברית המילה , שהקב"ה קי27נו מפורש בפסוקי התורהא"לכן מצ המשיך הרב:

 להבטחת הארץ. 

   –)ב"ר מו, ט( וזהו שאמרו חז"ל במדרש 

 
 :  יא(-)בראשית יז, זעיין בפרשת לך לך  27

לברית עולם, להיות לך לאלקים ולזרעך  "והקמתי את בריתי ביני ובינך, ובין זרעך אחריך, לדרתם 

אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך, את ארץ מגריך, את כל ארץ כנען לאחזת עולם, והייתי להם לאלקים.  

ויאמר אלקים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמר, אתה וזרעך אחריך לדרתם. זאת בריתי אשר  

. ונמלתם את בשר ערלתכם, והיה לאות ברית  תשמרו, ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, המול לכם כל זכר 

 ביני וביניכם". 

 

'על הארץ', מזכירים אנו גם הודאה "על בריתך שחתמת בבשרנו", כי  - ההשנייולכן בברכת המזון, בברכה 

 זוכים לנחול את הארץ. ,בזכות הברית
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 "אם מקיימים בניך את המילה, הם נכנסים לארץ, ואם לאו, אין נכנסים לארץ". 

 

וכמו שכתוב בהמשך  , )יהושע ה, ב(ולכן נצטווה יהושע למול את ישראל לפני הכניסה לארץ 

  –)שם( המדרש 

כך אמר הקב"ה לאברהם אבינו,   –שאתם נכנסים לארץ ערלים "מה אתם סוברים 

 ונתתי לך ולזרעך, ע"מ ואתה את בריתי תשמור". 

 

 

 

 ברית המילה של הישמעאלים 
 , כתב, שכל מי שנימול, יכול לנחול את הארץ. (28)ח"ב פרשת וארא דף כג."בזוהר  המשיך הרב:

 

בשעה שתהיה ריקה ושוממה, מפני ועוד אמרו: עתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ 

 שישמעאל נימול, והם יעכבו את ישראל מלשוב.

 

 
 וז"ל הזוהר שם: 28

  , ירית ארעא  , דאתגזרו, דכל מאן דאתגזר "וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען בגין 

ועמך כלם צדיקים  )ישעיה ס( דכתיב  , וכל מאן דאתגזר אקרי צדיק  , דהא לא ירית ארעא אלא צדיק 

דכל יומוי לא   , אקרי צדיק, תא חזי מן יוסף  , ונטיר האי את קיימא  , לעולם יירשו ארץ, כל מאן דאתגזר 

 ". ! יוסף הצדיק   ! אקרי צדיק   , עד דנטיר ההוא ברית את קיימא קדישא, כיון דנטר ליה   , אקרי צדיק 

 

 : )ח"ב פרשת משפטים קכד.(נו עוד בזוהר אוכן מצ

)שמות  וירתי אחסנתיהון, ת"ח מה כתיב  , אתכנעו שנאיהון תחותיהון  , בזכות ישראל גזירין  , "ר' חייא אמר 

כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את גבולך, דקודשא בריך הוא עקר   , יראה כל זכורך, וכתיב בתריה לד( 

 ובגיני כך יראה כל זכורך את פני האדון השם".   , ואתיב דיורין לאתרייהו   , דיורין מאתרייהו 

 

 וזוכים לרשת את ארץ ישראל. ,כלומר, שבזכות שישראל נימולים, מנצחים את אויביהם
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)עיין ומפני שהמילה שלהם ריקה מתוכן רוחני, לכן גם אחיזתם בארץ תהיה ריקה ושוממה 

 ".(29בזה בזוהר פרשת וארא ח"ב לב.

 

 

 
 וז"ל הזוהר שם: 29

  , לו ישמעאל יחיה לפניך, ואף על גב דקודשא בריך הוא הוה מבשר ליה על יצחק  , "ואברהם אמר 

ולישמעאל שמעתיך וגו'... ובעא קמי   , עד דקודשא בריך הוא אתיב ליה  , אתדבק אברהם בישמעאל 

  , א"ל והא ישמעאל דאתגזר ! א"ל אין  ? אית ליה חולקא בשמך  , מאן דאתגזר  : א"ל  , קודשא בריך הוא 

דא אתגזר כדקא   , א"ל ? אמאי לית ליה חולקא בך כמו יצחק  , זר בר תליסר שנין( )ולא עוד אלא דאתג 

ואלין רחיקין   , אלא דאלין מתדבקין בי כדקא יאות לתמניא יומין  , ודא לאו הכי, ולא עוד  , יאות וכתיקונוי 

לא יהא ליה אגר טב בגיניה, ווי על ההוא זמנא   , כיון דאתגזר , מני עד כמה ימים, א"ל ועם כל דא

]אוי לאותו זמן שנולד ישמעאל בעולם ונימול[, מה עבד קודשא   ! תיליד ישמעאל בעלמא ואתגזר דא

בריך הוא ]מה עשה הקב"ה[ ארחיק להו לבני ישמעאל מדבקותא דלעילא ]הרחיק את בני ישמעאל  

מהדבקות העליונה[ ויהב להו חולקא לתתא בארעא קדישא ]ונתן להם חלק בארץ ישראל למטה[ בגין  

זירו דבהון ]בשביל המילה שבהם[, וזמינין בני ישמעאל למשלט בארעא קדישא ]ועתידים בני  ההוא ג 

ישמעאל לשלוט בארץ הקדושה[ כד איהי ריקניא מכלא זמנא סגי כמה דגזירו דלהון בריקניא בלא  

שלימו ]כשהיא ריקה מכל כמו שהמילה שלהם ריקה בלי שלמות[ , ואינון יעכבון להון לבנ"י לאתבא  

]והם יעכבו את בנ"י מלשוב למקומם   )ויקרא סט, א( תייהו עד דישתלים ההוא זכותא דבני ישמעאל לדוכ

 עד שתכלה הזכות ההיא של בני ישמעאל[". 

לגבי נבואות א' -שב'כוזרי של זמננו חלק  ה'נספח ף על הנאמר בוזה דבר מדהים בפני עצמו, שראוי להוסי

שהתגשמו, כי הזוהר ידע, שבני ישמעאל ישבו בארץ ישראל, ובזמן שלטונם הארץ תהיה שוממה, ומידם תחזור 

 הארץ לידי ישראל, אבל הם יעשו הרבה עיכובים מלתת לישראל לשבת בשקט בארצם... 



 המשך המפגש עם הרב החרדי

58 
 

 שורש מצוותה של ארץ ישראל 
"אנחנו צריכים לדעת, שלא באנו לא"י בשביל צורך גשמי, אלא רק להדבק  והמשיך הרב: 

בשלמות )ולכן משה כ"כ  31(, ובקיום מצוות30 ב"ב קנח: –בקב"ה בתורה )ואווירא דא"י מחכים 

 (". 32 בסוטה יד.ל " רצה להיכנס לארץ כמאמר חז

 

 למה יהושע קילל את מי שיבנה את יריחו 
"יהושע דאג ללמד זאת את עם ישראל כבר בתחילה, ולכן בתחילת כיבוש  והמשיך הרב: 

 . יט( -)יהושע ו, יזהארץ, כשכבשו את יריחו, גזר שכל שללה יהיה חרם קודש לה' 

 

ולכן קילל, שארור האיש שיבנה את יריחו, שסימלה את הדושן והמתיקות הגשמית )כמו 

 של סדום(.  שמצאנו ברשעות לוט, שבחר דווקא ללכת לגור באזור

 

 ולכן הקב"ה כ"כ כעס על חטאו של עכן, שחמד אדרת שנער".

 
 כתב:  , )שם(בספר דף על הדף  30

כשאמר לו הקדוש ברוך הוא   , על ארץ ישראל  "...בשם המהרש"א מובא, שכיון שמשה רבינו ע"ה הביט 

וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל   , עלה אל הר העברים הזה הר נבו וגו'  : ב מט( ל )דברים 

שתהיה מחכימות   , השפיע על אוירה של ארץ ישראל  , לאחזה, כיון שנתן מרע"ה עיניו בארץ ישראל 

 פתי למי שבא בתוכה". 
 :)סימן תנד בסיכום ס''ק ה(כתב באבני נזר  31

"...לעניין קדושת הארץ וברכותיה, כי ע"י קיום המצות בא"י, בפרט מצות התלויות בארץ, ירבה בה  

קדושה וברכה. כי מצוות התלויות בארץ נקראו חובת קרקע. וכמו האדם בקיום המצות תתחזק נשמתו,  

ארץ בקיום מצוותיה יתרבה קדושתה. וברכת הארץ תלויה בקדושתה כי ברכת הארץ איננה  כן ה 

טבעית רק אלוקית. וא"כ, לרגלי מרבית האנשים אשר יקיימו מצות התלויות בארץ, כן יהי' ברכת ה'  

 בפירותיה". 

 וז"ל הגמ' שם:  32

לאכול מפריה הוא צריך? או לשבוע  ה משה רבינו ליכנס לא"י? וכי ו "...דרש רבי שמלאי: מפני מה נתאו 

מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י, אכנס אני  

לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי; אמר לו הקדוש ברוך הוא: כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, מעלה  

 אני עליך כאילו עשיתם". 
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 למה גדולי הדורות לא עלו לארץ ישראל 
"ואוו, הסבר מדהים! אבל אם באמת ארץ ישראל זה המקום הכי קדוש והכי  הדתי לאומי: 

 טוב להידבק בבורא עולם, איך זה שגדולי עולם במשך הדורות לא עלו? 

 

שמצאנו יחידים, כמו הרמב"ן, שעלה, והגר"א והח"ח לפחות רצו לעלות, אבל לא מצאנו ואף 

 שהורו לרבים לעלות?"

 

"תראה, זה קצת סוטה מהנושא הספציפי שאנחנו רוצים לדבר עליו, שזה השקפת  הרב: 

עולמם של החרדים בזמננו, אבל כיוון ששאלת, ואולי יש בזה גם הסבר לחרדים שנמצאים 

' מספר מקורות, חשוב לי שתעיין בהם, אני יוצא נספח ין אצטט לך בסוף הספר בבחו"ל, לכ

 לכמה דקות, ואחרי זה נחזור ל... בני ברק...".

 

 

 

 ארץ ישראל לא תיקנה בדפי גמרא... 
"כבוד הרב, אני המום מהמקורות הרבים, אבל תאמר לי, לפחות לדעת הרמב"ן  הדתי לאומי:

 שיש מצות ישוב א"י בזמן הזה, האם לא צריכים לסגור את הגמרא וללכת להילחם ולכבוש? 

 

 בדיוק כמו שסוגרים את הגמרא בשביל להניח תפילין ולאכול מצה! 
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, לא 33םישראל שנקנית בייסוריהרי כמו שלא קונים במכולת עם דפי גמרא, כך גם ארץ 

 תיקנה לנו ע"י לימוד דפי גמרא, אלא רק ע"י כיבושה בכוח הזרוע! 

 

 

 

וזו כבר מספיק סיבה להפוך את ההליכה לצבא למצווה גדולה, במיוחד שמקיימים בה 

 'מלחמת מצוה' להציל מיד צר כמו שפסק הרמב"ם".

 
 כתב: ,  רמז שג( ,)פרשת יתרו בילקוט שמעוני  33

ואומות העולם   , ששלש מתנות טובות נתנו להם לישראל  , "ר' שמעון בן יוחאי אומר חביבין יסורין 

 והעולם הבא...".   , וארץ ישראל   , תורה   , ואלו הן   , וין להן ולא נתנו להן אלא ביסורין ו מתא 
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לא מתחיל הלכות 'מלחמה' כשאין מלך  
 ע"י סנהדרין  שנבחר  

"לפני שאני מתחיל לענות על הכל, קודם כל חשוב שנעמיד את הדברים על דיוקם,  הרב: 

, כי דין 'מלחמה מצווה', זה רק כשיש מלך, כמבואר 'מלחמת מצווה'שלא שייך היום שום 

 .)הל' מלכים פ"ה הל' א(ברמב"ם 

 

   ''.(35)סנהדרין פ"ג הל' ד 34ומלך יכול להתמנות רק ע"י סנהדרין, כמפורש בתוספתא

 
 . )בהקדמה לספר המצוות(, וברמב"ם )תנינא אבן העזר סי' קכט(נוב"י , )אבן העזר סי' קנה(וע"ע בחת"ס  34

 

 וז"ל התוספתא שם: 35

 אלא בבית דין של שבעים ואחד".  , "ואין מעמידין לא מלך ולא כהן גדול   

 : , הביא בשם הרלב''ח)או''ח סוס''י יט(ובספר חקרי לב 

 ''דבעינן שיסכימו כל החכמים דכל דבר שנוגע לכל ישראל בעינן הסכמת כולם''. 

 

 , וז''ל:()מלכים פ"א, הל' ג והרמב"ם הוסיף, שצריך גם שיהיה ע"פ נביא 

"אין מעמידין מלך בתחילה אלא על פי בית דין של שבעים זקנים ועל פי נביא, כיהושע שמינהו משה  

 רבינו ובית דינו, וכשאול ודוד שמינם שמואל הרמתי ובית דינו". 

 : (הלכה ח  )שםוע''ע מה שכתב עוד 

שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצוה ונלחם  נביא ''

 ''. מלחמות ה', הרי זה מלך וכל מצות המלכות נוהגות בו 

וממה שכתב: ''וכל מצות המלכות נוהגות בו'', משמע שמה שכתב לפני זה: ''והיה אותו המלך הולך בדרך 

 התורה'' זה תנאי מעכב.

 כתב שגם נביא לא יכול למנות מלך בלי ציווי מפורש מהקב''ה, וז''ל: ,)שם(וברדב''ז 
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כשאין סיכון לחייו, ודאי שיש מצוה להציל  
ישראל מיד צר, בלי שום קשר ל'מלחמת  

 מצוה' 
"מה שכן שייך זה מצוות הצלת נפשות מדין פיקו"נ של 'לא תעמוד על דם  והמשיך הרב: 

 רעך', בזמן שיש יהודים שנמצאים בסכנה. 

 

 

 

ולגבי הגדרים ההלכתיים והנידונים האם יש איסור להכניס את עצמו לספק סכנה כדי 

 שהביא את כל הצדדים בזה". )סי' יז(  36להציל אחרים, עיין בספר 'שאילת החיים'

 
זה מבואר מן הכתוב וצריך שיהא בצווי ה' כאשר היה מעשה דאחיה השלוני ואלישע שמשח את יהוא  '' 

 ''. בן נמשי 

 
של אתר  הביתספר נפלא על הרבה מעניני הצלת נפשות ופיקו"נ. ניתן להוריד את הספר בחינם בעמוד  36

 'בינינו'. 

שקשורים לתורה, אבל כשכואב  םבענייניואגב, אחד הטענות ששומעים מהציבור הדתי לאומי, שרב מבין 

רפואה, ולכן גם כשיש שאלה ביטחונית צריך לשאול את  יבעניינלאדם הוא הולך לרופא ולא לרב שאינו מבין 

שהתורה רחבה מיני ים,  ,האמת היא ! אמנםביטחון יבעניינוהרב לא מבין  ,הרמטכ"ל שמבין בתחום הביטחון

רה מה להגיד בכל שאלה וספק שמתעורר בעולם, ואף והקב"ה הסתכל באורייתא וברא עלמא, ויש לתו

ים, ואת המציאות בפועל, בכ"ז כשיש שאלה מוסרית וערכית, וכגון  ישהרופא יודע יותר טוב את הנתונים הרפוא
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 סנהדרין החלטת העם יש לה דין של  
"כבוד הרב, אני מבין מדבריך שאם כבר התמנה מלך )ע"י סנהדרין(, הוא יכול  הדתי לאומי:

 להוציא את העם למלחמת מצווה. 

 

, וברגע שהעם סנהדריןעם ישראל יש דין של סנהדרין זה לאו דווקא, וגם ל אני סובר ש

יהיה המנהיג שלהם, כמו שעושים פה בחירות לראשות הממשלה, הוא  החליט שמישהו

 מקבל גדר של מלך, וכאמור, מלך יכול להכריז על מצב של מלחמת מצווה!"

 

 
האם חולה שבאופן נורמלי נשאר לו כמה חודשים לחיות, וכעת יכול לעשות ניתוח ששמונים אחוז שימות מיד 

הרופא צריך להביא לרב  יאלו(, ועשרים אחוז שיחיה בזכות הניתוח עוד שנים רבות, אז)ויפסיד את החודשים ה

וכמו כן בכל שאלה של מלחמה, הרמטכ"ל  !את כל הנתונים, והרב יידע להגיד מה רצון ה', ע"פ התורה הקדושה

וכעת אנחנו , דםיביא לרב את הנתונים, וכגון שיש לנו מחבל שהולך להתפוצץ עוד כמה דקות במקום הומה א

הבעיה היא שהפגז גם יהרוג עוד מיעוט יהודים שעומדים אבל יכולים להרוג אותו רק ע"י שנשלח פגז לכיוונו, 

במטוס שהתרסק על מגדל התאומים, האם היה מותר  ,וציור דומה לזה היה ?לידו כעת, האם מותר או אסור

עה שנשאר להם לחיות, כדי להציל את ולקחת לנוסעי המטוס את החיי ש ,להפציץ את המטוס מבעוד מועד

אנשי המגדלים? שאלות אלו ועוד רבות נידונו בספר שאילת החיים הנ"ל, והמסקנה היא, שהרופא, הרמטכ"ל, 

צריכים רק להביא את הנתונים הנכונים שבהם הם בקיאים, אבל החלטה תינתן רק ע"י דעת  המהנדס, הכימאי,

ם ותומים, היום גדולי התורה הם הדבר הכי קרוב שיש לנו כדי תורה. פעם הרמטכ"ל היה שואל את האורי

 לשאול את הקב"ה מה הוא רוצה, וכך צריך לעשות.
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 מי זה 'עם ישראל' 
"לפני שאני אענה לך, תגיד לי קודם כל, כשאתה אומר 'שלעם ישראל יש דין של  הרב: 

 ', זה כולל גם את היהודים בחו"ל?"סנהדרין

 

 "א... אאא...".  הדתי לאומי: 

 

"רגע, לפני שאתה עונה, תגיד, כל הגויים בעלי אזרחות ישראלית, שבוחרים גם הם את  הרב: 

 דרין'?"ראש הממשלה, גם להם נתת דרגה של 'סנה

 

 

 

להיות ראש מחלקת גינון וביוב בעירייה הוא  
לא ראוי, ואתה רוצה לתת לו דרגה של  

 סנהדרין?? 
 :(ז", הא")מלכים פ"ואגב, אני רוצה שתשים לב להלכה שנפסקה ברמב"ם  והמשיך הרב: 
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"וכל מי שאין בו יראת שמים, אף על פי שחכמתו מרובה אין ממנין אותו למינוי מן  

 המינויין שבישראל". 

 

 : לא רק ראש ממשלה חייב להיות ירא שמים, אלא כל מינוי

 ". ד( " , ה א ")רמב"ם מלכים פ "אפילו ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדות  

 
 

 ואתה רוצה לתת לראש ממשלה חילוני גדר של 'סנהדרין'???" 

 

 

גם מלך אמיתי צריך הוראה מיוחדת כל פעם  
 'מלחמת מצוה' מחדש להחיל  

"אבל עזוב, בוא אני ישר אגיד לך את דעתי, שגם לו הייתה לנו איזו גמרא או  והמשיך הרב: 

', עדיין זה לא היה מספיק בשביל סנהדרין' רמב"ם, שאומרים שבחירת העם יש לה דין של 

של 'מלחמת מצוה', כי גם אחרי שמלך באמת נבחר )ע"י ההלכתי להפעיל את המושג 
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מלחמת לפני שמכריז על '(, עדיין צריך המלך בעצמו לקבל אישור מיוחד יתאמית סנהדרין

 .'מצוה

 

 , וז"ל:)חושן משפט חלק ב, סימן עח(ודבר זה מפורש בשו"ת אגרות משה 

קוח נפש, צריך ציווי מיוחד, ואורים ותומים, וסנהדרין,  י "ענין מלחמה כיון שנוגע לפ 

מהא, דדוד ושלמה וכל מלכים  אף במלחמת מצוה כמלחמת עמלק, ומוכרח זה 

 הצדיקים, לא יצאו להילחם בעמלק, וזה דבר ברור ומוכרח, שלא שייך לפלוג ע"ז". 

 

מ, שלא רק ב'ענין מלחמה', אלא בכל החלטה שיכולה להיות " ויש להוסיף על דברי האג

)תענית וכפי שכתבה הגמ'  קשורה בעקיפין לפיקוח נפש, חייב לברר מהי דעת תורה בנידון.

באשור, והזהיר את יאשיהו  ם, שמלך מצרים רצה רק לעבור דרך ישראל כדי להילחכב:(

המלך שיתן לו רשות לזה, ושאוי ואבוי לו אם יסרב, כי אז העבודה זרה שלו תתעצבן.  

 ואנצחוהואיל ופרעה בוטח וסומך על עבודה זרה, אני יכול לו, ויאשיהו הצדיק סבר ש

ז נענש יאשיהו שמת בייסורים " . וגם היה לו הוכחה מהפסוקים שהוא צודק, ובכבמלחמה

 אים )שכל גופו נהפך למסננת מרוב החיצים  שפגעו בו(. נור

 ואומרת שם הגמ':

 . " מפני שהיה לו לימלך בירמיהו, ולא נמלך   -מפני מה נענש יאשיהו  " 

 

  מספיקה למנות מינוי של בחירת העם לא  
 ישראל'   מלך ' 

"ומה עוד, שבלאו הכי אני חולק על עצם ההנחה שלך, שבחירת העם מקבלת  והמשיך הרב: 

 : )בהקדמה לספר שופטים(', אני רוצה שתראה את לשונו של האברבנאל סנהדריןגדר של '

"ד הגדול והנביא, ומלבד זה היו  י "במלכים הדבר מבואר, שאין מושחין אותם כי אם ב 

העם ממליכים אותם, כמו שבא בעניין שאול ודוד ושלמה זולתם, ושני הדברים  

שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך   )דברים יז, טו( האלה זכרה התורה באמרה 

בו, הנה שימת מלך הוא הקמתו מהעם, והבחירה האלוהית הייתה על ידי נביא  

 באמצעות המשיחה". 
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 ... הנה אתה רואה, שלא מספיק שהעם יבחר את המלך

 

 

 אלא צריך גם את ה"אשר יבחר ה' אלוהיך בו".
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מלחמת מצוה תהיה שייכת רק כשיהיה בית  
 מקדש 

הפעם הבאה שיכול להיות שייך 'מלחמת מצוה', זה רק שיהיה  ,''ובכל אופן והמשיך הרב: 

 , וז''ל:(הקדמה למניין המצוות)ספר המצוות לרמב"ם בית מקדש, וכדכתב ב

וידוע שהמלחמות וכבוש הארצות לא יהיה אלא במלך ובעצת סנהדרי גדולה  '' 

)פינחס כז(  וכהן גדול כמו שאמר  מלכים פ"ה ה"ב(  , פ"ה סה"א  דרין ' סנה ל , ה : , כ . , טז . ב  דרין )סנה 

האלו כלם אצל רוב   ים הענייני . ולפרסום ( . טז  דרין סנה  ין )עי  37ולפני אלעזר הכהן יעמוד 

האנשים כל מצות עשה או לא תעשה שתהיה תלויה בקרבנות או בעבודות או  

  38במיתות בית דין או בסנהדרין או בנביא ומלך או מלחמת מצוה או מלחמת רשות 

 . '' לא אצטרך שאומר בה וזאת אין אנו חייבים בה אלא בפני הבית 

 
 : (שכחת הלאוין)שגות הרמב"ן לספר המצוות ההוראה הזו היא לא רק ליהושע אלא לכל הדורות, וכדכתב בה 37

להוציאם לצבא במלחמת רשות או  יראה לי שמצוה על המלך או על השופט ומי שהעם ברשותו '' 

ולפני אלעזר   )פנחס כז( והוא אמרו ית'  ,מצוה להיות שואל באורים ותומים ועל פיהם יתנהג בעניינם 

על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל אתו וכל   ה' הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני 

יד על העדה שישאל בעניינם באורים ותומים  העדה. יצוה ביהושע שהוא המושל הראשון אשר הוא פק 

(  : )ג ועל פי משפטם יוציאם ויביאם וכן בכל השופטים והמלכים לדורות. וכן אמרו בגמר ברכות 

כשהיה דוד המלך מצוה לכו ופשטו ידיכם בגדוד ששואלין באורים ותומים. ומזה אמרו  ( טז. ) ובסנהדרין 

אלין אלא למלך או לבית דין ולמי שהציבור תלוי בו שנאמר  אין נש , כלי המקדש פ"י הי"ב( : , עג : )יומא עא 

ולפני אלעזר הכהן יעמוד וגו' הוא זה מלך וכל בני ישראל זה משוח מלחמה ומי שצורך הצבור תלוי בו  

והנה הרב בעצמו כתב בהקדמתו  .. ואה דורית. ו וכל העדה אלו בית דין. ומן הלשון הזה נראה שהיא צ 

וידוע שהמלחמות וכבוש הארצות לא יהיה אלא במלך ובעצת סנהדרי   : כלשון הזה  , ( ד.  -רב: ) ות ו למצ 

. וזו היא  ה' גדולה וכהן גדול כמו שאמר ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני 

 '', עכ''ל. וה לא עצה בלבד והיא לדורות ו באמת מצ 

 : , הל' י(הלכות מלכים פרק ד)רמב"ם כתב הואגב, המטרה של 'מלחמת רשות' היא ''להרים דת האמת'', כד 38
ובכל יהיו מעשיו לשם שמים, ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק,  '' 

 שם'', עכ''ל. ולשבור זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות ה 
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ג'  -'וחי בהם' גובר על כל המצוות חוץ מ 
 ת חמורות עבירו

"ועוד דבר שחשוב לי שתשים אליו לב, מצוות ישוב ארץ ישראל זו מצווה  והמשיך הרב: 

 חביבה מאוד שנאמר עליה שקולה כנגד כל המצוות. 

 

אבל תבין, מבחינת התורה יש רק שלוש עבירות שהם יותר חשובות מהחיים עצמם, ויש 

 . מיםדפיכות , שעריותילוי , גבודה זרהע -להיהרג ולא לעבור עליהם 

 

 ושאר כל התורה, ואפילו מצוות השבת, נידחות מפני פיקו"נ, ואפילו ספק פיקו"נ.

 

אין שום היתר להיכנס לספק סכנה כדי לקיים מצוות לולב, או תפילין. אבל על ג' עבירות 

 חמורות, חייבים להיהרג ולא לעבור.  

 

)על השו"ע, יו"ד, סימן קנז( בגיליון רעק"א  אפילו על ספק שלהם צריך להיהרג, כמו שכתב

 , דגם בספק אשת איש ייהרג ואל יעבור".39מהפמ"ג

 
 הוא כך:  )פרשת וישב( הנה לשון הפרי מגדים בספרו 'תיבת גמא  39

ואל יעבור, ואף אם הדין שספק פיקו"נ לקולא, בכ"ז   ג ייהר "במקום אחר כתבנו, שספק אשת איש 

, ויש עוד סיבה להחמיר בספק אשת  )סימן קנז, ס"ק א( בספק אשת איש לא מקילים, כדמוכח מהש"ך 

ולא לעבור, וצ"ע",   ג להיהר איש, מכיוון שספק איסור אשת איש לחומרא, ועל איסור זה גופא צריך 

 עכ"ל. 
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שלא היו להם חוטים לציצית,  אנשי הכפר  
האם ילכו להביא ממקום שיש חשש שיכשלו  

 באיסורי נידה 
"עכשיו, שים לב לסיפור הבא, אני רוצה לשמוע מה דעתך, בוא ניקח לדוגמא  והמשיך הרב: 

 , והסיפור הולך ככה:40עוד מצוה שנאמר עליה ששקולה כנגד כל המצוות, למשל ציצית

 

 הם חוטים לטוויית ציצית, היה פעם כפר נידח, שלא היו ל 

 

 

ממש כואב הלב, כל אנשי הכפרים מפסידים יום יום את קיומה של מצווה חביבה ששקולה 

 כנגד כל המצוות. 

 

 
, גמילות חסדים )נדרים לב.(מילה  ,)שבועות כט.(על הרבה מצוות נאמר ששקולות כנגד כל המצוות: ציצית  40

 . )ירושלמי נדרים פ"ג ה"ט(, שבת )מנחות מג:(, תפילין )בב"ב ט.(, צדקה )ירושלמי פאה א, א(
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והנה, יום אחד, עלה רעיון בראשו של אחד מאנשי הכפר, שיש אופציה לשלוח משלחת של 

עשרה גברים שילכו לכפר הסמוך, ושם יוכלו לקבל המון חוטים, ויחזרו עם שקים מלאים 

בחוטים, וכך יוכלו כל אנשי הכפר הראשון לקיים את המצווה העצומה הזו, שכל מי שלובש 

 מצווה עצומה!  ציצית, מקיים כל רגע ורגע

 

רעיון מצוין, אלא שאחד מחכמי הכפר, קטע את השמחה הגדולה, ואמר לכולם: רבותיי, אני 

רוצה להביא לפניכם נתון מדאיג, ידוע לי שהדרך לכפר השני, מלאה בפריצות נוראה, ויש 

חשש גדול שמתוך עשרה גברים שנשלח לשם, שניים יחטאו בקרבה לנידה שזה איסור של 

 יות, שנאמר עליו שייהרג ואל יעבור".גילוי ער

 

הרב עצר את הסיפור, יישר מבט לעיני האורח היקר, ושאל אותו: "מה נראה לך ידידי, מה 

 אתה חושב? אנשי הכפר היו צריכים לשלוח את העשרה גברים הללו?"
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עדיף לוותר על מצוה ששקולה כנגד כל  
המצוות והעיקר לא להיכשל בעבירות של  

 יעבור ייהרג ואל  
"אאא... נראה לי שעדיף שיוותרו על מצוות ציצית, שהרי לחיות זה יותר חשוב  הדתי לאומי: 

ממצוות ציצית, כמו שכתוב 'וחי בהם', ואיסור של נדה יותר חשוב מעצם החיים, שהרי צריך 

להיהרג ולא לעבור, א"כ פשוט שאין שום היתר להיכנס לחששות באיסורי נדה בשביל 

 צית, והרי זה ממש מצוה הבאה בעבירה!!!". לקיים מצוות צי

 

"אתה אדם חכם ידידי, מאוד חכם. אני חושב שאתה צודק, וכ"ש וכ"ש כשיש חשש  הרב: 

שאם ילך לשם, לא רק שיעבור פעם אחת על איסור נדה, אלא הרבה פעמים, וכ"ש וכ"ש 

רי נדה, ודאי שיש חשש שהוא יוריד את הכיפה לגמרי, וכל חייו יחלל שבת, ולא ישמור איסו

 שמראש נגיד, שעם כל הכבוד למצוות ציצית, אבל גם לה יש גבולות...". 

מצוה הבאה בעבירה במל תינוק שאחיו מתו  
 מחמת המילה 

מצות ברית המילה ששקולה כנגד כל המצוות, ויש  -"ואם ניקח עוד דוגמא  והמשיך הרב: 

לה' מבטלים את המצווה, גם חיוב כרת למי שמבטלה, בכ"ז באופן ש'מתו אחיו מחמת המי

 מחשש מיתה. 

 

ומי שבכ"ז יסתכן, גם אם בסוף הכל יהיה בסדר, יחשב שעשה 'מצוה הבאה בעבירה', כי 

 עבר על דעת חכמים שאין למול בנתונים אלו".

 

 מוות רוחני חמור ממוות גשמי 
"א"כ כ"ש כשאנו רואים שאחרים קיימו מצוה שמחמתה הם בבחינה של 'מתו'   המשיך הרב: 

ממוות גשמי(, שלאח שנשאר בינתיים 'בחיים' נאמר  41)כי לפי התורה 'מוות רוחני' חמור

 לוותר על המצווה המסוכנת".

 
 : )פרשת פינחס, ד(במדרש תנחומא  41
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 המשקולות המדויקים של גדולי ישראל 
ל המצווה(, נצטרך לשקול "ולכן לפני כל מצוה שבעולם )ולא משנה מה גוד המשיך הרב: 

 בפלס, האם אין סכנה רוחנית בקיומה.

 

אנחנו סומכים על המשקולות המדויקים והתקינים של גדולי ישראל, ששקלו ברוחב דעת 

 התורה שלהם, איזה מצוות עלולות להביא לסכנה, ולכן אין לעשותם". 

 

 

יש הבדל בין מצוה כללית למצווה שהיחיד  
 מחויב בה 

"ועוד לגבי מצוות ישוב הארץ, חשוב לי שתבין, שיש הבדל גדול בין מצה  הרב:והמשיך 

ותפילין, שהאדם מחויב בה ממש, כי זו מצוה חיובית על כל יחיד ויחיד, שיש לה שיעור וזמן 

 
, מכאן אמרו  )במדבר כה, יח( למה כי צוררים הם לכם  -"וידבר ה' אל משה לאמר, צרור את המדינים 

חכמים בא להורגך השכם להרגו, ר' שמעון אומר שכל המחטיא את האדם יותר מן ההורגו, שההורגו  

 הורגו בעולם הזה, ויש לו חלק לעולם הבא, והמחטיאו הורגו בעולם הזה ולעולם הבא". 
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מוגדר, לבין מצוה שקיומה כללי, וכגון מצוות ישוב הארץ ע"י העם היהודי, שאין כל אחד 

 ".42ואחד מצווה לקיימה

 

ח התורה יכרית את האויבים ורק אז נזכה  ו כ 
 לארץ ישראל 

 "ולגבי הדרך לקניית ארץ ישראל, אני רוצה שתעיין בעוד כמה מקורות:  והמשיך הרב: 

 

  –ד"ה ברכת המזון מן התורה )עמ' יב( לרבינו בחיי  -עיין בשולחן של ארבע 

 

"...הצריכו רז"ל להזכיר בברכת הארץ תורה... והטעם שהצריכו להזכירם בברכת  

הארץ, להורות שבשביל התורה זכינו לירושת הארץ. וזה טעם הקמת האבנים  

למען תבוא אל הארץ,  )דברים כו( שהייתה כל התורה כתובה עליהן, וזהו שאמר 

ר תוכל לבוא, כלומר  פירוש למען הזכרה זו תבוא אל הארץ. ולפי דעתי, למען אש 

מה שאני מצוה לך לכתוב עליהן כל התורה, למען שיהיה לך כח לבא אל הארץ, כי  

 כח התורה יכרית האויבים אשר בארץ וינחילה לנו". 

 

 : )דברים יא, יח(אור החיים 

"באה התורה לשלול טענת האומרים, שצריך לחדול מעסק התורה משום מלחמת  

ע"כ "ושמרתם.. למען תחזקו.. וירשתם", אדרבה, עסק   הארץ, כיון שצריך חוזק וכוח, 

 התורה ועמלה, הוא הנותן כח וגבורה, להתחזק במלחמת ה' ולירש הארץ". 
 

 (:סימן קבסוף  ,אבן העזר חלק א)שו"ת אגרות משה עיין בזה ב 42

 
ובדבר שאלתך אם יש מצוה עכשיו לדור בא"י כהרמב"ן או כהר' חיים בתוס' כתובות דף ק"י דאינה  '' 

מצוה בזה"ז. הנה רוב הפוסקים סברי דהוא מצוה. אבל פשוט שאין זה בזה"ז מצוה חיובית שעל הגוף  

ור לדור בחו"ל משום שעובר על עשה כמו מי שילבש בגד של ד' כנפות  דא"כ היה ממילא נמצא שאס 

בלא ציצית שיש איסור ללבוש כדי שלא יעבור על עשה דציצית, ולא הוזכר איסור אלא על הדר בא"י  

שאסור לצאת ע"מ לשכון בחו"ל ברמב"ם פ"ה ממלכים ה"ט, וג"כ הא ודאי אינו איסור לאו ואם היה  

"ל לרמב"ם לומר סתם אסור לשכון בחו"ל אא"כ חזק בא"י הרעב משמע דרק  איסור גם לאנשי חו"ל הי 

'',  ליושבי א"י יש איסור שאסרו חכמים אבל מצד העשה אינה חיובית אלא כשדר שם מקיים מצוה 

 . עכ''ל
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)כדאיתא בגמ' נפסק, שחייב להזכיר בברכת הארץ ברית ותורה  )או"ח סי' קפז סעי' ג(בשו"ע  

   , כתב:)ס"ק ז(, ובמ"ב ברכות מט.(

את הארץ, שנאמר למען תחיון ורביתם ובאתם  "ובזכות התורה והמצות ירשו   

וירשתם את הארץ וגו', ואומר, וייתן להם ארצות גוים וגו' בעבור ישמרו חוקיו  

 ותורותיו וגו'. 

בארץ ישראל צריך שילחמו בפועל, גם אספת  
 הדגן היא מצוה שצריך לעשותה בפועל 

"הרב, זה באמת דברים שבחיים לא שמעתי, ולא האמנתי שיהיו כתובים  הדתי לאומי:

במקורות כ"כ חשובים, זה נשמע לי הזוי, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים גם את הלחימה 

 אנחנו לא יכולים להיות שאננים ולהתעלם מסכנות... כפשוטו, 

 

 

צריך ללכת כפשוטו לזרוע ולחרוש ולקצור, ולא נגיד שירד לנו מן  ,לאכול  רוציםשכ ,כמוו

ומה עוד שהחת"ס כותב, שבארץ ישראל אספת הדגן היא מצוה בפני עצמה, מהשמים... 

 ולכן בציבור שלנו לכתחילה מעודדים אנשים שיהיו חקלאים וכו'...". 
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הנהג בהם מנהג דרך ארץ, מחלוקת רבי  
 ישמעאל ורשב"י 

כתב, שמי שכבר עוסק בלאסוף דגן בא"י, לא יכוון רק לפרנסתו )כמו  43"החת"ס הרב: 

 שצריך לכוון מי שעושה זאת בחו"ל(, אלא גם לישוב א"י.

 
 (:בחידושיו לסוכה לו.וז''ל ) 43

מברכין ומסקי' הרבה עשו  שמעתי ממ"ו הפלא"ה זצ"ל בהא דפליגי רשב"י ור' ישמעאל ר"פ כיצד '' 

כרשב"י ולא עלתה בידם אמר הוא ז"ל שעשו כרשב"י ולא רשב"י ממש דודאי מי שכוונתו לשם ה'  

הבוחן מחשבותיו ויודע עשתונותיו בודאי יעלה בידו אלא הם עשו כרשב"י נדמו לו ולא בעצם  

יק המשונה במעשיו  תוכניותם ע"כ לא עלתה בידם ואמר היינו דאמרי הכא אתרוג הכושי היינו הצד 

ככושי המשונה בעורו הוא כשר אך דומה לכושי שרוצה לדמות עצמו לרשב"י זה פסול כי לא עלתה  

בידו ע"כ דברי הרב ודפח"ח. מכאן ואילך תוספת דברי תלמידו הפעוט כמוני נלע"ד רבי ישמעאל נמי  

ה מצוה משום יישוב  לא אמר מקרא ואספת דגנך אלא בא"י ורוב ישראל שרויין שהעבודה בקרקע גופ 

א"י ולהוציא פירותי' הקדושי' ועל זה ציותה התורה ואספת דגנך ובועז זורה גורן השעורי' הלילה משום  

מצוה וכאלו תאמר לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה ה"נ לא יאמר לא אאסוף דגני מפני עסק  

מצוה אבל כשאנו מפוזרי' בעו"ה    התורה ואפשר אפילו שארי אומניו' שיש בהם ישוב העולם הכל בכלל 

בין או"ה וכל שמרבה העולם יישוב מוסיף עבודת ה' חורבן מודה ר"י לרשב"י וע"ז אנו סומכי' על ר'  

נהוראי במתני' סוף קידושין מניח אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד בני אלא תורה היינו בח"ל  

מה אלא כושי ממש דהיינו רשב"י וחבריו  וכנ"ל והיינו דמחדש רבא באתרוג הכושי אפי' אינו נד 

 . '' האמתיים מ"מ הא לן והא להו לבני בבל כשר ולבני א"י פסול דבעי' יישוב א"י ע"י ישראל 

 

 : וכתב על דבריו, ( חלק ג סימן עה)שו"ת יחוה דעת בוהביאו 

, שבזמן שישראל שרויים על אדמתם מצוה לאסוף  בד"ה מי האיש(  )פרשת שופטים וכ"כ בספרו תורת משה 

דגנם משום יישוב ארץ ישראל, ולא עבודת קרקע בלבד, אלא לימוד כל אומנות מותר משום יישובה  

וכבודה של ארץ ישראל, שלא יצטרכו לבעלי מקצועות מארצות זרות ורחוקות, ויאמרו הגוים שלא  

ימוד כל אומנות בארץ ישראל מצוה, ורבי נהוראי  נמצא בכל ארץ ישראל בנאי או סנדלר אומן, ולכן ל 

שאמר איני מלמד את בני אלא תורה, אין זה אלא בחוץ לארץ כשאנו מפוזרים בין האומות וכו' ע"ש.  

. ובספר ברכי יוסף  )סימן תתקנ"א והלאה( ונראה שגם בזמנינו יש מקום לדברים הנ"ל. ועיין בספר חסידים 

)מערכת ו'  , ובשדי חמד ( ס )סימן , ובשו"ת צפיחית בדבש ( ט: )מנחות צ ן אורה ובקר )סימן רמו סק"א(. יורה דעה 

לאור כל האמור נראה שכל שישנה אפשרות שימשיך את לימודיו בישיבה קדושה שעוסקים  ... כלל ט"ו( 

בה בתורה בלבד, אין ספק שעדיף ללכת לישיבה כזאת יותר מאשר ללכת ללמוד בישיבה תיכונית, כדי  

ושלם בכל מקצועות התורה, כי מי לנו גדול מהרמב"ם שהעיד על עצמו באגרותיו: שכל  שיוכל להיות מ 

מה שעסק בחכמות אחרות כפילוסופיא ורפואה וכדומה, אינו אלא לשמש לרקחות ולטבחות לתורה  

הקדושה להראות העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה היא, ועם כל זה התאונן על כי נתמעטה  

ואמר החכם מימי לא נצחני אלא בעל מלאכה אחת, כמו שכתב בשו"ת התשב"ץ  עונתה של התורה. 
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אבל כמובן שלא הייתה כוונת החת"ס, שיש לבנ"א להפסיק ללמוד תורה וללכת לאסוף דגן 

 לגבי מחלוקתם של רבי ישמעאל ורשב"י!(.  44ותירוש... )ועיין בהערה 

 
'',  . ואשרי חלקו של השם כל מעינותיו בתורתינו הקדושה, כי היא חיינו ואורך ימינו סימן עב( , חלק א ) 

 עכ''ל. 
 מביאה את המחלוקת המפורסמת: )לה:( הגמ' בברכות  44

לפי שנאמר: לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים   -"תנו רבנן: ואספת דגנך, מה תלמוד לומר 

רבי שמעון בן יוחי   .הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל  -ככתבן? תלמוד לומר: ואספת דגנך 

אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה,  

מלאכתן   -? אלא: בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה 

נעשית על ידי אחרים, שנאמר: ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו'. ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום  

ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן,   . מלאכתן נעשית על ידי עצמן, שנאמר: ואספת דגנך  -

ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחי    -מר אביי: הרבה עשו כרבי ישמעאל שנאמר: ועבדת את אויבך וגו'. א 

ולא עלתה בידן. אמר להו רבא לרבנן: במטותא מינייכו, ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי, כי   -

 . היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא"

 

הפסוק של "ואספת דגנך" שעליו  ודאי הולך על הזמן שנמצאים בארץ ישראל, שהרי בהמשך םביניה חהוויכו

אשר ה' נתן  הארץ הטבהנחלקו, ישנה אזהרת התורה: "השמרו לכם פן יפתה לבבכם... ואבדתם מהרה מעל 

. וגם ברור שכל דברי רבי ישמעאל זה בגדר מצוות ההשתדלות לפרנסה, ולא שום יז(-)דברים פרק יא, טזלכם" 

 אידאל מעבר לזה, שהרי פירש רש"י שם: 

 . שאם תבוא לידי צורך הבריות סופך ליבטל מדברי תורה"  -דרך ארץ   "מנהג 

 

 :  )יורה דעה סימן רמו סעיף כא(וכן פסק הרמ"א  .וא"כ ברור שכל ה'ואספת דגנך', יהיה רק לצורך קיום חיותו
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 . "ויעשה מלאכה כל יום כדי חייו, אם אין לו מה יאכל, ושאר היום והלילה יעסוק בתורה" 

 

 , שהמקור לפסק הרמ"א הוא מדברי רבי ישמעאל הנ"ל. )ס"ק נה(וציין שם בביאור הגר"א 

ודאי גם רבי ישמעאל אינו סבור שיש רשות וכתב, ש)שער א' פ"ח( ין 'ואלזוובספר נפש החיים לגאון רבי חיים מ

מנהג דרך ארץ", היינו לאדם לבטל מלימודו בכדי לעסוק בפרנסתו, ורמז לזה רבי ישמעאל בלשונו "הנהג בהן 

"עמהם" עם דברי התורה, שגם באותה שעה שאתה עוסק לפרנסתך תהא מהרהר בדברי תורה. ועל זה אמר 

והרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, ודייק  ,"הרבה" עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם ,אביי

שיתמידו כל ימיהם בלימוד התורה כרבי כי רק לכלל המון העם כמעט בלתי אפשרי  ,בדבריו לומר "הרבה"

וכל ימיו יהא עסוק בתורה ועבודת ה', ומי  ,שיחיד ינהג כך לעצמו ,אבל וודאי אפשרי הדבר ,שמעון בר יוחאי

 ודאי מוטלת עליו החובה שלא לפרוש מלימוד התורה כלל.  ,שבאפשרותו כן

 

 , וז"ל: '(ןעוו וררת )ביאור הלכה בסימן קנו ד"ה 'סופה בטלה וגוכך פסק החפץ חיים 

שאין כולם יכולים לזכות לעלות למדרגה רמה זו להיות   , "כתבו הספרים שזהו נאמר לכלל העולם 

:  בברכות לו ]וזהו שאמרו  , מצא בכל עת באופן זה י יוכל לה  , אבל אנשים יחידים  , עסקם רק בתורה לבדה 

וכעין זה   . ימציא להם פרנסתםדאי ו הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידן ר"ל דוקא הרבה[ והקב"ה בו 

ובפרט אם כבר נמצאו אנשים   . "ש י עי  , ולא שבט לוי בלבד וכו'  : ( פי"ג מהלכות שמיטין ויובלות ) כתב הרמב"ם 

   ויששכר וזבלון יוכיח".  , לא שייך זה  י בוודא   , שרוצים להספיק לו צרכיו כדי שיעסוק בתורה 

 

ורואים בחוש איך מתקיים בהם דברי הרמב"ם הנ"ל  ואכן היום לומדי התורה הם מיעוט שבמיעוט מעם ישראל,

שהקב"ה ידאג להם ל"דבר המספיק להם", אין הבטחה שיהיה להם מרצדס חדשה... אבל מה שצריך, יש 'צ'ק 

 חתום של הרמב"ם' שמחכה להם...
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אפילו בזמן כיבוש א"י בזמן יהושע, הייתה תוכחה על ביטול תורה של יום אחד.... ות"ת 

גדול מהקרבת תמידין אף בזמן שבית המקדש קיים... כלומר 'ארץ ישראל' לא מבטלת את 

 מעלת תלמוד תורה כנגד כולם...". 

 

 ך את כולם בשביל מצוות המלחמה לא צרי 
"ותראה, לגבי מה שאמרת שצריך שילחמו בפועל, זה נכון, אבל לא כתוב  והמשיך הרב:

  36,000מכל שבט ) 3000שצריך את כולם, וגם בזמן שהיה מצוה מפורשת להילחם, יצאו רק 

 (, ומתוכם: אלף נלחמו, אלף עזרו מבחוץ, ואלף התפללו". 600,000מתוך 

 

 

אם היה בימינו גדר של 'מלחמת מצוה', היינו  
לאסור את כל החתונות, טיולים,    צריכים 

 לימודים וכו' 
אותו, וכגון שצריך  45"ומה שכתוב 'אפילו חתן מחדרו', זה רק מתי שאכן צריך והמשיך הרב:

אותו בשביל ה'אלף למטה', ואילו היה מישהו שחושב ברצינות שהיום יש את הגדר של 

יטה, ולא היה שייך 'חתן מחופתו'... לא היה שייך להתיר לסטודנטים ללמוד באוניברס

 . להתיר ללכת לטיולים ובילויים..." 

 

ה' אמר לנו: אם תעמלו בתורה יהיו פרנסה,  
 שלום וביטחון 

"תמיד צריך לזכור שיש דבר שבטוח עוזר, בטוח מועיל, ובטוח נכון לעשות,   והמשיך הרב: 

וזה לשמוע לדברי הבורא שהוא היחיד שמנהל את העולם, והוא הבטיח לנו, בתחילת פרשת 

 בחקותי: 

 
 והיום בלא"ה יש הרבה שטוענים שאין באמת צורך בלגייס את כולם. 45
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"אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם: ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה  

והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע,  הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו: 

ואכלתם לחמכם לשבע, וישבתם לבטח בארצכם: ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין  

מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבר בארצכם: ורדפתם את איביכם,  

ונפלו לפניכם לחרב: ורדפו מכם חמשה מאה, ומאה מכם רבבה ירדפו, ונפלו איביכם  

 יכם לחרב". לפנ 

 

 ופרש"י: 

יכול זה קיום המצות, כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי   -"אם בחקתי תלכו 

קיום המצות אמור, הא מה אני מקיים אם בחוקתי תלכו, שתהיו עמלים בתורה:  

שיהיו   -מן החלשים שבכם, ולא מן הגיבורים שבכם: ונפלו אויביכם וגו'  -ורדפו מכם 

 דרך הארץ".  נופלין לפניכם שלא כ

 עמלי התורה פשיטא שלא יוצאים להילחם 
"ואגב, על שבט לוי, וכל מי שרוצה להצטרף לעמלי התורה ודאי שהוא לא  והמשיך הרב:

 ויובל.  46יוצא להילחם, כמו שכתב הרמב"ם בהלכות שמיטה

 
 : יג(-)פרק יג הלכה יבוז"ל הרמב"ם שם  46

ערים,   48"ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? ]א.ה אע"פ שקיבלו הלוים 

ומקבלים מעשרות מכל ישראל, עדיין זה נחשב שפרנסתם פחותה משאר שבטי ישראל[, מפני  

קים לרבים, שנאמר, יורו  שהובדל לעבוד את ה', לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדי 

משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא  

נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך ה' חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם  

מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו   שנאמר אני חלקך ונחלתך. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש 

אותו, והבינו מדעו, להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו, לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו  

, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קדש  ם האלוהי 

ה"ז דבר המספיק לו, כמו שזכה  קדשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בע 

 ללוים...".   ם לכהני 

 . (סימן קנו) הובא בביאור הלכה זהרמב"ם ובהערה לעיל כתבנו, ש

 

 : )לב.(בגמ' בנדרים  יין עודע

"אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר  

 שנאמר: וירק את חניכיו ילידי ביתו". שנים? מפני שעשה אנגרייא בת"ח,  
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, שדוד המלך ציווה על עמשא לגייס את אנשי יהודה )מט.(וכן מצאנו בגמ' בסנהדרין 

. והגמרא אומרת, שעמשא לא  47למלחמה, וכשמצא אנשים שלמדו תורה לא גייס אותם

 . 48נחשב למורד במלכות, שהרי עשה כדין

 

 עם ישראל צריך טנקים חזקים ופצצות אטום! 
"הרב, אוקי, שבט לוי וכל הנלווים אליהם לא יצאו למלחמה, אבל אלו שכן  הדתי לאומי: 

 רובים ונשק, נכון?  ייצאו, הם צריכים להתאמן בפועל עם

 
 

 

 :  )דף נה(ועיין מה שפירש בזה המהר"ל בגבורות ה' 

"...אילו לקח הראוי למלחמה אין זה חטא, שאין סומכין על הנס. אבל לקח ת"ח, מורה שמעשה הזה  

לא היה שלם, והיה לו לבטוח בו יתברך ולא ליקח למלחמה אשר אין ראוי ליקח לפיכך נשתעבדו...  

 ויקנו אמונה שלמה".   , יראו גבורותיו אשר עשה ש 
 , שכתב: (163)עמ' עיין בספר של הרב מרדכי נויגרשל 'למה הם שונים'  47

  - ' עין משפט נר מצוה 'וחיבר ספר השלמה ל  ', מרכז הרב ' "הרב יצחק אריאלי, היה מראשי ישיבת 

  , ( דף ח. ) על הגמרא במסכת בבא בתרא  , . בספר זה 'למשפט  ם 'עיניי הנקרא  -מקורות לתלמוד הבבלי 

מאריך בראיות רבות בדבר   , )אינם זקוקים לשמירה(  ' תלמידי חכמים לא צריכי נטירותא 'האומרת ש 

פטור תלמידי חכמים מכל מלחמה שהיא, ואפילו היא מלחמת מצוה, ומסיים: ומכל שכן תלמידי  

החכמים הצעירים אשר עדיין לא הגיעו לשלמות הבנת התורה, הרי אף שקיימא לן שתלמוד תורה  

תורה זו יסודה, מכל  על ידי אחרים... ופעמים ביטולה של  ת להיעשונדחית מפני כל מצוה שאי אפשר 

  , סוף פרק ראשון במסכת בבא קמא, דכל זה הלימוד בזקנותו   ' שיטה מקובצת ' מקום כתב רבינו ישעיה ב 

,  ( קידושין מ. בשם יש מפרשים ) וכן הוא בתוספות  , עדיף ממעשה  , דמעשה עדיף, אבל הלימוד שבבחרותו 

ביטול תורה דרבים, ועל ידי זה   שכן  ל גם דעת השאילתות והר"מ כן, וכ  , ולפי מה שכתבתי בחידושי שם 

 של כל ישראל, שאם אין גדיים, אין תיישים, אין צאן, אין רועה וכו'...", עכ"ל. 
 עוד מובא בגמ' שם: 48

יואב לא עסק דוד בתורה. דכתיב ויהי דוד עשה משפט   ואלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה,  אלמלא"

משום דיואב   -וצדקה לכל עמו ויואב בן צרויה על הצבא. מה טעם דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו 

 משום דדוד עשה משפט וצדקה לכל עמו".   -על הצבא. ומה טעם יואב על הצבא  

 :)י.(ן זה, בגמ' במכות עינו כאועוד מצ

מאי דכתיב: עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלם? מי גרם לרגלינו שיעמדו  "א"ר יהושע בן לוי, 

 במלחמה? שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורה". 
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, אבל דוד המלך 49הרי רק על אברהם אבינו מצאנו שזרק חול וזה נהפך לחיצים וחרבות

 .נלחם עם חרב וחנית

 א"כ אנחנו צריכים צבא חזק, ואני מתכוון כפשוטו חזק, עם טנקים חזקים, מטוסים חזקים, 

 

 , ותצוללות חזק 

 
 

 :)קט.(נחום איש גם זו בסנהדרין על  מו שמספרת הגמראכ 49

"אמר להו: דילמא האי עפרא מעפרא דאברהם אבינו הוא, דהוה שדי עפרא הוו חרבי, גילי הוו גירי,  

 חו הכי". בדוק ואשכ
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 ושיהיה לנו המון טילים ופצצות אטום!".

 

 

 

 

 

 

 

דוד המלך ניצח את גלית הפלשתי ללא טנק  
 וללא מטוס 

"קודם כל, סתם הערת אגב, גם אצל דוד המלך מצאנו ניסים מעל הטבע   אמר הרב:

 במלחמותיו".
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לפגוע דוד באבן קטנה הצליח זה היה מקרה חד פעמי, ש"נו באמת הרב,  הדתי לאומי: 

 .את גלית הענק הבדיוק בנקודה שהכניע

 

 

 מלחמות המתנהלות בעולם".הכל בנלחם כמו הוא אבל בד"כ  

 

דוד אכן עשה 'השתדלות' למלחמה, אבל הניסים היו מצויים כל הזמן, ! "מה פתאום הרב: 

 בוא ותראה את דברי חז"ל במדרש:

"דוד בן ישי מלך ישראל, בשעה שהיה נלחם היה יורה החץ והורג ח' מאות בפעם  

אחת, שנאמר 'ואלה שמות הגיבורים אשר לדוד אשר בשבת תחכמוני ראש השלישי  

 ". ח(   , ב, כג -)שמואל ונה מאות חלל בפעם אחת'  הוא עדיני על שמ 

 

 :)מועד קטן טז:(ועיין עוד בגמ' 
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שהיה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם   -"על שמנה מאות חלל בפעם אחת 

אחת, והיה מתאנח על מאתים. דכתיב איכה ירדוף אחד אלף? יצתה בת קול ואמרה:  

 רק בדבר אוריה החתי". 

 

המעשה עם בת שבע, אלמנתו של אוריה החתי, נמנע ממנו להרוג אלף כלומר רק בגלל 

 בבת אחת". 

 ש מדוד המלך... " מרגמת 'הדוידקה' היא ד 
"וחוץ מזה, אני חולק על המשפט שלך '...רק על אברהם אבינו מצאנו...', כי  והמשיך הרב: 

אם מצאת באברהם שה' הציל אותו בדרך שמעל הטבע, דע לך שמעשה אבות סימן לבנים, 

 . והכל בא ללמדנו איך יהיה איתנו

 

ה שלח לנו, שאותה אבן של דוד מול גלית, היא לא סיפור חד " וידוע הרמז היפה שהקב

 ". .. אלא לימוד לדורות...פעמי.

 

 

 ." איזה רמז? אני לא יודע על מה אתה מדבר"  הדתי לאומי: 

 

כולם יודעים שהיא  '.דוידקההיא מרגמת ה' מלחמת העצמאותכידוע שהסמל של "  הרב: 

ה שלח לנו רמז " שפיתח אותה. לפי דעתי הקב דוד ליבוביץ  של  ה'דוידקה' על שמוקרויה 
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דוד המלך, שנראה בחוש איך ה' ילחם לכם ואתם רק תחרישון את שיזכיר לנו את האבן של 

 50אוזני הערבים... 

 

 

 מעשה אבות סימן לבנים 
יש לך מקור שלעניין זה  הרמז הזה באמת נחמד ויפה, אבל האם "כבוד הרב, הדתי לאומי: 

 גם נאמר ה'מעשה אבות סימן לבנים'?" 

 

 "בבקשה:  ענה הרב: 

 

 :)פרשת לך לך, אות יא(תראה במדרש תנחומא 

"אמר ליה הקדוש ברוך הוא, אתה עסקת בתורתי חייך שאני מגן לך, כשם שהמגן  

אוחז החרב, אפילו זורקים בו חצים ואבנים, המגן מקבלם, כך אני מגן לך. ולא לך  

בלבד, אלא אף לבניך, אם יהיו עוסקין בתורתי, כשם שעסקת אתה, כך אני נעשה  

 " ב כב, לא( -)שמואלהחוסים בו  להם כמגן, שנאמר אמרת ה' צרופה, מגן הוא לכל  

 

 למה יעקב פחד, והרי יש ניסים? 
"כשיעקב אבינו פחד מעשו, הכל היה בגלל חשבונות של מצוות ועבירות כי  והמשיך הרב:

. וכן היה ירא, 51שנה 20חשש שיועיל לעשו זכות כבוד אב ואם והוא לא קיים זאת במשך 

 שיועיל לו זכות א"י כי הוא היה בחו"ל.

 
הצלחתה הגדולה של הדוידקה הייתה דווקא ברעש החזק שנגרם בעת הפעלתה, שהפיל פחד רב על  50

 הערבים וגרם להם לברוח מעמדותיהם.

 , כתב:)בראשית לב, ח(בתרגום יונתן על הפס': "ויירא יעקב מאד ויצר לו"  51

 על דלא עסק עשרין שנין ביקרא דאבוי".   , "ודחיל יעקב לחדא

 

 : (שם)ובחזקוני 

לפי ששהא   , ביד אחיו  ר להימס "ויירא יעקב אעפ"י ששלח לו דברי פיוסין נתיירא שמא גרם החטא 

 . בבית לבן עשרים שנה ולא נתעסק בכבוד אב ואם"
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 52. גם הניצחונות וגם ההפסדים, הכל תלוי במצוות ובעבירותא"כ 

אם ישראל עושים רצונו  -אפילו בלעם ידע את הדבר הזה, שיש עסקה שתלויה ועומדת 

 של מקום, הוא עושה את רצונם ונלחם את מלחמתם, הנה תראה את הפסוק:

  במדבר ) ' ' חללים ישתה  הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם '' 

 . ( כד ,  כג 

 :רש"יופירש 

כשהן עומדים משנתם שחרית, הן מתגברין כלביא וכארי לחטוף את המצות, ללבוש  '' 

בלילה על מטתו עד שהוא אוכל   -לא ישכב . טלית לקרוא את שמע ולהניח תפילין 

ומחבל כל מזיק הבא לטרפו. כיצד, קורא את שמע על מטתו ומפקיד רוחו ביד  

מחנה וגייס להזיקם, הקדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם ומפילם  המקום, בא 

 ''. חללים 

 

 

המושג 'חרבי וקשתי' אצלנו, זה משהו אחר  
 לגמרי מאשר אצל הגויים 

"התורה מלמדת אותנו שהנשק העיקרי שלנו, 'הפצצות אטום' שלנו, זה לא  והמשיך הרב: 

 ., לכן הזמין דווקא את בלעםככל הגויים, גם בלק ידע שאין כוחנו אלא בפה

 

 
 :(שם )ובדעת זקנים מבעלי התוספות 

והוא לא קיים כבר עשרים שנה. אי נמי שיועיל לו זכות   , "ירא היה שיועיל לעשו זכות שכבד אב ואם 

 ארץ ישראל והוא היה בחוצה לארץ".

 

 : )שם פס' יא(וברש"י 

על ידי החסדים והאמת שעשית עמי, לכך אני ירא, שמא   י זכיותי נתמעטו  -"קטנתי מכל החסדים 

 ביד עשו".   ר להימס משהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי 

 : )דברים רבה פרשת ראה סי' ד, אות ב(ע במדרש "ע 52

...אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי ה' דבר, מהו אם תאבו  "

הסייף והספר ירדו כרוכים מן השמים, אמר להן אם תעשו מה שכתוב בספר  ושמעתם וגו' א"ר אלעזר 

 . "אתם נהרגים בסייף הזה  , ואם לא תעשו   , אתם ניצולים מן הסייף הזה   , הזה 
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חז"ל מלמדים אותנו שאם יהיה קול יעקב בבתי מדרשות, לא נצטרך בכלל 'כיפת ברזל', כי 

או שהקב"ה כבר יסדר שהם יריבו בינם  , 'ידי עשו' יהיו אזוקות,53לא תתחיל בכלל בעיה

 לבין עצמם...  

 

 ' בתורה זה 'צלותי ובעותי'.  54התרגום של 'חרבי וקשתי

 

 

 

המושגים שלנו זה לא המושגים של הגויים, חייבים אנו לעורר לעצמינו שוב ושוב את דברי 

 הרמב"ן בסוף פרשת בא: 

 
, ה תצוו)תחילת פר' ולא רק ש'לא יתחיל שום בעיה', אלא זה גם מה שיביא את הגאולה, עיין באור החיים הקדוש  53

 : פרק כז, פס' כ(

כי ד' גליות של   , )בראשית ח( על דרך מאמר הובא בספר זוהר חדש  , "...ובדרך רמז יתבאר הכתוב  

כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד, גלות הראשון נגאלו בזכות אברהם אבינו עליו השלום,   , ישראל 

ד שאין  כי כל עו  , ולזה נתארך הגלות  , ב' נגאלו בזכות יצחק, ג' בזכות יעקב, והד' תלוי בזכות משה 

אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה. וזה הוא שרמז הכתוב כאן   , עוסקים בתורה ובמצות 

, או על דרך אומרם ז"ל אין צו  ה יצוו כי מלאכיו    )תהלים צא( על דרך   , את בני ישראל   ה תצוו באומרו ואתה 

 ותנאי הוא הדבר שיעסקו ישראל בתורה...", עכ"ל.   , כי הוא ימלוך עלינו לעתיד   , אלא מלכות 
 : )בראשית מח, כב(בפסוק  54

 "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי" 
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"...שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, שכלם  

נסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצות  

 ו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון". יצליחנו שכר

 

תבין זה אותו רמב"ן שהזכרת כ"כ הרבה במצווה ד' שכתב שיש מצוה ליישב את הארץ, 

אותו רמב"ן אומר לנו שגם בענייני הכלל )"בין ברבים"(, וגם בענייני הפרט )"בין ביחיד"(, 

ייניים הגשמיים של העולם הזה, זה רק אין שום טבע, הכל תלוי במצוות ובעבירות, וכל הענ

 , ותו לא. 55בגדר 'השתדלות'

 

 :וזהו שאמרו חז"ל 

 ". )ברכות לג:, מגילה כה.(חוץ מיראת שמים"   -"הכל בידי שמים    

 
כמו שבענייני פרנסה אין קשר בין מה שמצווים לעשות 'השתדלות', לבין מה שבאמת יהיה לאדם שזה נקבע  55

זכויותיו, כך גם בכל ענייני העולם, וכגון שמצד אחד צריך להשתדל לברוח מנחש ארסי, ומצד בראש השנה לפי 

, וכדכתב :(חולין ז)'' אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהשני להיות שלו ורגוע שהרי ''

 : , ג(שמות ד )רמב"ן ה

הנחש. וכל אדם מתרחק מן המזיק לו אף על  וזה טעם וינס משה מפניו, כי פחד שמא יענש וינשכו ''... 

 ''. פי שידע שאם יהיה כן בחפץ השם אין מציל מידו 

 רבינואדם שמאמין באמונה שלמה שאין עוד מלבדו שום כלום, אסור שיפחד משום כוח גשמי בעולם, וכדכתב 

 :(ט , במדבר יד )בחיי 

)משלי  למדך הכתוב שיראת העם הוא מרד בהקב"ה. וכן אמר שלמה המלך ע"ה:  - אך בה' אל תמרודו ''

"חרדת אדם יתן מוקש". החרדה שיחרד האדם מבשר ודם היא הנותנת מכשול ומוקש לנפשו.   כט, כד( 

 ''. וכן היא גורמת שישכח האדם להקב"ה 

 וכאמור, מה שלא צריך לפחד זה לא סותר שצריך לעשות השתדלות ולברוח.

 

 : .(ברכות ס) ר לפחד רק על זה שיכולנו להתעלות יותר מבחינה רוחנית והתרשלנו בזה, עיין בגמ'ומות

ההוא תלמידא דהוה קא אזיל בתריה דרבי ישמעאל ברבי יוסי בשוקא דציון. חזייה דקא מפחיד, אמר  '' 

יה:  אמר ל  -ליה: חטאה את דכתיב פחדו בציון חטאים. אמר ליה: והכתיב אשרי אדם מפחד תמיד! 

 ''. ההוא בדברי תורה כתיב 
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הפצצות החכמות האמתיות שלנו הם התרי"ג  
מצוות, להילחם בפועל זה רק כי צריך לעשות  

 'השתדלות' בדרך הטבע 
 שכתב: )בראשית מט, יב( "וע"ע ברבינו בחיי  והמשיך הרב: 

"אם תסתכל בפרשה זו, בברכת יהודה, תמצא שם כל אותיות התורה רשומות, חוץ   

מאות זי"ן, והטעם, לפי שמלכות ישראל הבא מיהודה, אין עיקר ניצחונן בכלי זיין  

ירשו ארץ,   56כשאר האומות, כי החרב ירושה לעשו, אבל מלכות ישראל, לא בחרבם 

אינה נוהגת מנהג הטבע ובכוח היד, רק לפי הזכות והעונש בכוח העליון יתברך.  ו 

ה(,  -י -ו -ומזה תמצא בשמו של יהודה, שהמלכות ממנו השם המיוחד שלם )אותיות ה 

כי כשישראל עושים רצונו של מקום, ישראל עושה חיל, ומלכותם מתגברת ומצלחת,  

 לכך נחסר האות זי"ן מברכת יהודה". והשם המיוחד עמהם, אין להם צורך לכלי זיין, ו 

 

שמת לב לדיוק בדבריו: "אין עיקר ניצחונן בכלי זיין כשאר האומות", כלומר, צריך לעשות 

איזו השתדלות מינימלית עם החרב, אבל לא זה העיקר, העיקר נמצא במקום הרבה יותר 

 גבוה, מקום בו באמת קובעים מי ינצח ומי יפסיד.

 

 קיום המצוות וכדברי הרמב"ן הנ"ל". וההצלחה שם נמדדת לפי

 
 : )שמות יב, כה(ע"ע במשך חכמה  56

לגאוה, אבל לא שבו   -"...שמלחמת ישראל לא תהיה רק על פי נס, "ואשר חרב" רק "גאותיך" 

 יכבשו...". 
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 שנה  2000זאבים כבר    70כבשה בין  
זאבים,  70"עם ישראל חי בניסים, תראה כבר אלפיים שנה אנחנו כבשה בין  והמשיך הרב:

 וכ"כ הרבה שמדות ורדיפות, והנה אנחנו כאן.

 

 

 עמים חזקים חרבו ואינם, רודנים ומלכים עצומים אבד זכרם, ואנחנו כאן.

 

ום, ברוך ה' אשר הציל אותנו מיד הקמים עלינו בכל דור ודור לכלותינו, והרבה שלוחים למק

 עובדה שהקב"ה הסתדר אלפיים שנה גם בלי צבא ההגנה לישראל... 

 

וגם היום כשהביטחון בארץ הוא מסוכן ביותר ליהודים, ויש מיליונים רבים של ערבים 

שמאמינים שיש להם 'מלחמת מצוה' להרוג בנו, והם מוכנים גם להתאבד על זה )מה 

ניסים עצומים בשמירה על עם ישראל, שלצערנו גורם לפיגועים רבים(, בכ"ז אנחנו רואים 

 בין במצב של מלחמה, ובין במצב של שגרה".
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ההשתדלות חייבת להיות בטהרה, ולכן רק  
 צדיקים ממש יצאו למלחמה 

"ואף שאני מסכים שצריך לעשות השתדלות וכנ"ל, אלא מלבד מה שיש לה  והמשיך הרב:

הקודש, כידוע שמי שחטא אפילו חטא קל  57מינון מסוים, יש לדעת שיש לעשותה בטהרת

 ".58חזר מעורכי המלחמה

 
ואף שבכל 'השתדלות' שבעולם, וכגון 'השתדלות' לפרנסה ולבריאות, כדי להצליח צריך לעשות בטהרה  57

)במדבר רבה, פרשת נשא פרשה ט,  ובדקדוק בהלכה, בכ"ז לגבי השתדלות למלחמה מצינו אזהרה מיוחדת במדרש 

 :  ס"ק ז(

  , ניאוף  ן עוו היה בכם הזהרו שלא י  , בשעה שאתם יוצאים למלחמה  , "...וכן אמר להם משה לישראל 

ואתם נמסרים ביד   , ם מאחריכהוא ישוב  , הקדוש ברוך הוא הנלחם לכם  , ביניכם  ה זימ  ן עוו שאם יש 

  . מתהלך וגו', לא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך  ך אלוהיכי ה' )דברים כג(  הדא הוא דכתיב  , שונאיכם 

שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו בישראל   , הוו יודעין  ,אמר להם משה לישראל  ?ך אלוהי מהו כי ה' 

' ואותה שעה הוא משרה שכינתו ביניכם והוא מציל  , אלא בזמן 'והיה מחניך קדוש  , ךאלוהי שהוא נקרא 

 מתהלך בקרב מחניך להצילך".    הדא הוא דכתיב   , אתכם מיד אויביכם ומוסר שונאיכם 

 

 :  ב( ,)מטות לא וע"ע באור החיים 

שיעור החטא שיחזרו  ( ד: )סוטה מ "...בעת המלחמה שיתעורר המקטרג על החטא שבא מהם, וצא ולמד 

עליו מעורכי המלחמה, וכמו כן יתפסו בכל שהוא מהרהור התיעוב, ואין צריך לומר שיהיו מנועי  

 הנס...". 

 
 ::(מד)סוטה בגמ' ב 58

 ''. עליה מעורכי המלחמה עבירה היא בידו וחוזר  -תניא: שח בין תפילה לתפילה  ''

 
 , כתב: סי' טו( )הלכות תפילין הלכות קטנות לרא"ש וב

שעל שם קיום מצות   תניא סח בין תפלה לתפלה עבירה היא )בידו( וחוזר עליה מעורכי המלחמה ''

 ''. ד שתקנו יתקיים באנשי המלחמה וטרף זרוע אף קדקו   תפילין 

א מפסיקים בין התפילין של הזרוע לבין התפילין של והיינו שבשביל לנצח במלחמה צריך להיות צדיקים של

 ש הורים כמפורטוצריך להיות  ''.וטרף זרוע אף קודקוד(, ואז יזכו ל''עירובין צה:'' בין עיניך זה קודקוד)''הקודקוד 

 :בפסוק 

 כג, טו(.   דברים ) ''  ך מפניך והיה מחניך קדוש י ולתת אויב   ך לי להצ '' 
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 מי הם מחריבי העיר? ומי הם שומרי העיר? 
שבבתי מדרשות(,   59"אגב, מכלל הן )שהכוח העיקרי שלנו זה הקול יעקב והמשיך הרב: 

 אתה שומע לאו... עיין בפתיחה לאיכה רבה:

 

"תני רשב"י: אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, דע שלא החזיקו  

: 'על מה אבדה הארץ ויאמר ה' על  )ירמיהו ט( בשכר סופרים ובשכר משנים, שנאמר 

עזבם את תורתי'. רבי הוה משלח לר' אסי ולר' אמי, דיפקון ויתקנון קרייתא דארעא  

דישראל ]שיצאו ויתקנו את ערי ארץ ישראל[, והוון עלין לקרייתא ואמרין להון ]והיו  

  נכנסים לערים ואומרים להם[, אייתו לן נטורי קרתא ]הביאו לנו את שומרי העיר[, 

והוון מייתו להון ריש מטרתא וסנטרא ]והיו מביאים להם את ראשי השוטרים  

והחיילים[, והוון אמרין להון, ]והיו אומרים להם[ אלין נטורי קרתא? אלין חרובי  

קרתא! ]הם שומרי העיר? הם מחריבי העיר![ אמרו להון: ומאן אינון נטורי קרתא?  

 
 : )פרשת תולדות פרשה סה, כ(במדרש בראשית רבה  59

וכאבנימוס הגרדי, נתכנסו כל עובדי   , לא עמדו פילוסופין בעולם כבלעם בן בעור  , "א"ר אבא בר כהנא 

לאומה זו, אמר לכו וחזרו על בתי כנסיות ועל בתי   להזדווג תאמר שאנו יכולים  , אמרו לו  , כוכבים אצלו 

שכך הבטיחן    ,אין אתם יכולים להזדווג להם   ,ואם מצאתם שם תינוקות מצפצפין בקולן   , מדרשות שלהן 

ידי עשו, ואם   ם הידיי אין  , בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות  , הקול קול יעקב  , אביהן ואמר להם 

 ים להם". ידי עשו, אתם יכול   ם הידיי   , לאו 
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סופרים ומשנים, שהם הוגים ושונים  ]אמרו להם: ומי הם שומרי העיר?[ א"ל, אלו 

: והגית בו יומם ולילה,  )יהושע א, ח( ומשמרין את התורה ביום ובלילה, על שם שנאמר 

: אם ה' לא יבנה בית וגו', ר' הונא ור' ירמיה בשם ר' שמואל  )תהלים קכז( וכן הוא אומר 

וי עריות  ברבי יצחק אמר, מצינו שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודת כוכבים ועל גיל 

ועל שפיכות דמים, ולא ויתר על מאסה של תורה, שנאמר: על מה אבדה הארץ, על  

עבודת כוכבים ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים אין כתיב כאן, אלא על עזבם את  

: ואותי עזבו  )ירמיה טז( תורתי. ר' הונא ור' ירמיה בשם ר' חייא בר אבא אמרי: כתיב 

אותי עזבו ותורתי שמרו, מתוך שהיו מתעסקין בה,  ואת תורתי לא שמרו, הלואי 

 המאור שבה היה מחזירן למוטב...".  

 

 

 הצבא והמשטרה מחריבים את עם ישראל?? 
"ואוו! 'מחריבי העיר'? נשמע לי מדי קיצוני להגדיר ככה את אנשי הצבא  תמה הדתי לאומי:

 והמשטרה!".
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"אני מקווה שאין לך טענות אלי... זה אותו המדרש שנמצא בכל בתי הכנסיות  עונה הרב:

 בעולם, זאת לא גרסה מיוחדת שהוציאו בבני ברק...  

 

בכל אופן הסיבה שנקראו 'מחריבי העיר', היא משום שחשבו, שהם אלו שבאמת שומרים 

 עלינו, ומחשבה זאת יכולה להביא חורבן גדול. 

 

 

 

האמת, שהשומרים האמיתיים הם תלמידי החכמים, שבזכות תורתם,  אבל אנו יודעים את 

 הקב"ה יגן וישמור על כולם.

 

 וכעין מה שמצאנו בתורה, שאם היה עשרה צדיקים, היו ניצלים כל אנשי סדום". 
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 לו יצויר שכולם היו חרדים, אז לא היה צבא?? 
"אגב, זה שהתורה שומרת עלינו זאת לא סיבה לא לעשות השתדלות, אבל רק  המשיך הרב: 

'השתדלות', לא יותר מזה, ומתוך ביטחון שלם שהכל מאת הבורא. ותסלח לי שאני רוצה 

, זה גם ככה כבר פתוח במקום, אז בוא )יג, טז(שוב לקרוא את דברי הרמב"ן בסוף פרשת בא 

 נקרא ביחד: 

 

ם המפורסמים, אדם מודה בנסים הנסתרים, שהם יסוד התורה  "...ומן הנסים הגדולי 

כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, שכלם  

נסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות  

 ן". יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליו 

 

ולכן, לו יצויר שכולם היו חרדים )ועדיין לא היה מגיע המשיח(, ודאי שהיינו שולחים מספר 

קטן של חיילים )וכמובן שהכל יהיה בשיא הכשרות והקדושה ושאר דקדוקי הלכות(,  

 לעשות את ההשתדלות בפועל, ושאר כל העם היו לומדים ומתפללים".

 

 

 ישראל הנביא זכריה התנבא על סמל מדינת 
הרב, צר לי שאני אומר לך... אבל אם כולם היו חרדים, זה היה גורם לבעיה "  הדתי לאומי: 

בהתגשמות חזון הנביאים... הרי הנביא זכריה התנבא על סמל מדינת ישראל ולכם אין בעיה 

 ." להתעלם מפסוקים מפורשים...

 

 "ידידי היקר, לאיזה פסוקים אתה מתכוון?"  הכוזר:

 

 הנביא זכריה חזה את סמל המדינה:"  לאומי: הדתי  
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כלה וגלה על ראשה   והנה מנורת זהב ואמר ראיתי  , ויאמר אלי מה אתה ראה ... " 

ושנים זיתים  . ושבעה נרתיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה 

 . ג( -, ב זכריה ד )   " עליה אחד מימין הגלה ואחד על שמאלה 

 

 שוודאי שזכריה התכוון למדינת ישראל.ותסתכל בסמל המדינה ותראה 

 

 

 "ואוו. מדהים. ממש מפורש! מה אתה אומר על זה כבוד הרב?"  הכוזר:

 

 ח כי אם ברוחי ו לא בחיל ולא בכ 
מדהים, בהחלט, מפורש ממש... מעניין רק שזכריה עצמו הסתבך קצת עם המחזה "  הרב: 

לא היה לו פשוט בכלל... אבל מה שמעניין זה סוף הסיפור, מה באמת   הדבר, שראה

 ." ל..."המסקנה שצריכים לצאת איתה מהנבואה הנ
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 " כבוד הרב, למה אתה מתכוון? הכוזר:

 

 אני מתכוון להמשך הפסוקים שם: הרב: 

ויען המלאך הדבר בי ויאמר   , ואען ואמר אל המלאך הדבר בי לאמר מה אלה אדני " 

ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר ה' אל   , ואמר לא אדני  , אלי הלוא ידעת מה המה אלה 

 ו(. -)שם, ד   " אמר ה' צבאות   לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי זרבבל לאמר  

 

)'לא בחיל' פירש  אומות העולםוזה בדיוק מה שדיברנו מקודם, הכוח שלנו אינו כשאר 

 , '(צבא מלחמה ואון חיצונים: '" המלבי

 

 

, ושאר פעולות גשמיות שנצרכות, אינם אלא כדי לצאת ידי חובת ברוחניות שלנוכוחנו הוא 

  ההשתדלות בלבד!
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 החריצות נצרכת אך אינה מועילה במאומה 
צריכים לדעת שהיא אינה עוזרת וגם על אותה השתדלות שכבר כן עושים, "  והמשיך הרב: 

 : , כה(כא משלי)אלשיך במאומה, וכפי שכתב ה

, כי הלא תראה כמה פעמים ראובן משתדל ואחר  החריצות איננו כל מאומה " 

וה לו חריצותו לגלית וסוסו וכלי מלחמתו, ולא  ו יזדרז ואחר ינצח, ומה ש  חד יאכל, וא 

דוד, ועודנו נער לא ראה ולא ידע  בחרב ולא בחנית רק בחלוקי אבנים נתנו ה' ביד 

כלי מלחמתו, ובניהו בן יהוידע   ז וזירו וה לאיש מצרי הכנת ו חריצות מלחמה, ומה ש 

, מזורז ומוכן  ' סוס מוכן ליום מלחמה '  : הרגו בחנית, הנה לפנינו כי החריצות שקר וזהו 

ם  ולא לסוס ורוכבו, כי כמה פעמי  , מתייחסת  ' ולה' התשועה '  : ואחרי כן  , מבעוד יום 

לא בחיל ולא בכח כי אם  רוכב הסוס לא ימלט נפשו, כי את שכנגדו יושיע ה', 

 . ל " , עכ " ברך ברוחו ית 

 

אמא של החרדים ישנה בלילה בשקט, ואמא  
 של החיילים לא נרדמת מרוב פחד 

"הרב, אתה הרי מסכים שצריך לעשות השתדלות ולשלוח לוחמים להגן על  הדתי לאומי:

אמא אבא והגבולות, האם זה נראה לך הגיוני שאתם 'תמיתו עצמכם באוהלה של תורה', ו

מהות של הלוחמים הגיבורים שלנו לא ישנו יאאבות והבשקט ובשלוה, ואילו ה ישנושלכם 

 בלילה מרוב לחץ ופחד? 
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 צודק?"זה נראה לך 

 

"ידידי היקר, הזכרתי קודם את 'כיפת ברזל', תגיד, האמא של החיילים שמטפלים  ענה הרב: 

 בכיפת ברזל ישנה בשקט?"

 

 ".60"כן, אבל ודאי שצריך גם אותם הדתי לאומי: 

 

"נכון, הצבא צריך גם אותם. הצבא גם סבור, שצריך שיהיה חיילים שישרתו בלהקה  הרב: 

צבאית וכו', אנחנו סבורים, שצריך שיהיו עמלי תורה, ואם צריך, אז איכות שינת הלילה של 

 האמא כבר לא רלוונטית". 

 

 

 

ככל שמתקדם הזמן, המלחמות עוברות  
 לגזרת המחשבים והטילים 

 -ך אגב, אם תבדוק בעשרים שנה האחרונות איפה נהרגו יותר "וסתם דר והמשיך הרב: 

אזרחים או חיילים, תראה שנהרגו הרבה יותר אזרחים, מפיגועים וטילים, וככל שיעבור הזמן 

המלחמה עוברת יותר ויותר לתחום המחשבים... )פשוט לא יאומן כמה המחשוב משתלט 

 על כל פינה מחיינו...(

 

 
ואגב, האם חיילים שמסכנים את עצמם צריכים לקבל יותר שכר מחיילים ש'אמא שלהם ישנה טוב בלילה'?  60

נו שעשה אברהם אבינו בחלוקת השלל במלחמתו בארבעת אכמו שמצ ,נו בזה שצריכים לקבל שכר שווהאמצ

, כתב שממנו למד דוד שקבע כלל זה 'לחוק ולמשפט' ]ועיין בפסיקתא זוטרא )בראשית יד, כד(המלכים, וברש"י 

, שהשלל חולק )במדבר לא, כז()לקח טוב לבראשית שם(, מה שקשה על זה מניצחון ישראל על מדיין בימי משה 

שלא נלחמו קיבלו מחצית  600,000-'תופסי המלחמה' קיבלו מחצית מהשלל, וקרוב ל 12,000לא בשווה, כי 

 מהשלל[.
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 ופחות צורך בחיילים שמסתערים ומסכנים את עצמם.  

 

 

 ההתקדמות הטכנולוגית כ"כ מהירה שזה פשוט דבר בלתי נתפס!!" 
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 הסיבה האמיתית לדרישת גיוס החרדים 
"ועוד דבר אני רוצה שתדע, ששמעתי מאיש צבא גדול, שהדרישה לגייס את  והמשיך הרב:

'סיבות  -לים, אלא מסיבות אחרות החרדים היא לא מסיבות ביטחוניות שחסר חיי

 חברתיות', בלשון המעטה...". 

 

למה החרדים מתנגדים להציל חיים ע"י  
תרומות אברים? ולמה מתנגדים להמתות  

 חסד? 
"הבנתי אותך הרב, אתם פטורים מללכת לצבא ולהציל חיים של אחינו בני  הדתי לאומי: 

 ישראל... נו מילא...  

 

אבל תסביר לי הרב, שאלה קצת צדדית, אתם החרדים שכ"כ אוהבים לקיים מצוות, יש 

מצוה כ"כ חביבה של הצלת נפשות, שכתוב עליה 'כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו 

 , ואילו אתם מאוד מתנגדים לתרומות אברים, למה??? א יא.()בבא בתרקיים עולם מלא' 

 

 ויש מצוה כ"כ חביבה של עשיית חסד, ואתם מאוד מתנגדים להמתות חסד. 

 

 איך זה מסתדר???" 

 

 הספר 'שאילת החיים' 
"תקשיב ידידי היקר, אם נתחיל לגלוש לנושאים צדדיים, לא נספיק לדבר על  אמר הרב:

לים בהשקפה ובדעת התורה בין החרדים לבין הדתיים הנקודות העיקריות של ההבד

 לאומיים, וחבל, בוא נתמקד.

 

 אם תרצה תבוא לזמן יותר ארוך משבת אחת, ונשלים כל מה שתרצה.
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במילה אחת אני רוצה להגיד לך שיש ספר נפלא, שמקיף את כל הסוגיות שנעות סביב 

החיים', ניתן להוריד אותו בחינם בעמוד הנושא של המתת חסד, קוראים לספר 'שאילת 

 הראשי של אתר 'בינינו'".
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מקיף הרבה    -הספר 'למה הם שונים'  
 מהנושאים הצדדיים והמעניינים... 

"ובקצרה ממש, תוכל לראות על עניינים אלו בספרו הנפלא של הרב מרדכי  והמשיך הרב:

 נויגרשל 'למה הם שונים'. 

 

 

יים בהשקפת עולמם של החרדים תוכל לראות שם, וכגון: ואגב, עוד הרבה נושאים צדד

למה הם עושים 'כפייה דתית' על חיי החילוניים, כמו כפייה על כל החילוניים להתחתן 

ולהתגרש ברבנות, ושלא יהיה להם תחבורה בשבת, וגם בעניין היחס החרדי לחוק הישראלי 
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ות, היחס שלהם לימי ולבתי המשפט, הסיבות שהחרדים מתנגדים לשירות לאומי לבנ

הזיכרון הממלכתיים, הסיבה שאין חברות כנסת חרדיות, הסיבה שבנות אינם לומדות גמרא, 

הסיבה להתבדלות בלבוש חם ומשונה, למה לא מלמדים מקצועות חול בישיבות... ועוד 

 הרבה נושאים מעניינים... 

 

"הרב, הדברים האלה נחשבים אצלך 'צדדיים', אבל בהחלט שהייתי רוצה  הדתי לאומי:

 לשמוע עליהם!" 

עיקר הוויכוח בין החרדים לדתיים לאומיים  
צריך להיות בחקירה מעמיקה במציאת רצון  

 ה' המתגלה בתורה 
"כפי שאמרתי לך, תשיג את הספר 'למה הם שונים', תקרא את כולו, ואם יהיה לך  אמר הרב: 

 משהו לא מובן, או נושא שלא כתוב שם, תשאל אותי אח"כ.

 

 בינתיים עדיף שנדבר, על דברים שאין עליהם ספר מסודר.

 

וכאמור, לדעתי החתירה למציאת האמת, והשתוקקות לדעת מהו רצון ה' הם 'המנה 

 צריכה להיות בדו שיח שלנו.העיקרית' ש

 

למצוא את הדרך הנכונה בעולם שתוביל אותו למקום הכי גבוה שיכול  -עבודת האדם היא 

 להגיע בעולם האמת. 

 

התשובה תתגלה רק ע"י התבוננות במקורות שראינו היום, ואני מקווה שנספיק לראות עוד 

 קצת".

 גם הרב קוק הכיר את כל המקורות האלו 
תשמע הרב, יותר מדיי מקורות שמעתי ביום אחד, וזה מאוד מבלבל אותי,  "  הדתי לאומי: 

 אני אצטרך לרשום את כל המקורות במוצ"ש, ואני בלי נדר יעיין בנחת בהם.  
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סה"כ בשורה אחרונה, אני יודע שהרב קוק זצ"ל ידע את כל המקורות בעולם, והוא היה רב 

 פור"!צדיק, רב ענק, ואני הולך בדרכו, ובזה נגמר הסי

 

"תגיד לי ידידי, מה זה הפנאטיות הזו? אנחנו יושבים פה בנחת ומנסים להבין מה  הכוזר:

התורה אומרת, ואתה סוגר את הסיפור בלי שום היגיון, אתה עובד את הקב"ה או את הרב 

 קוק?!".

הקב"ה אמר לנו לא ללכת בדרכו של הרב  
 קוק? 

שהקב"ה אמר לי לא ללכת בדרכו של "ברור שאת הקב"ה! וכי איפה ראית,  הדתי לאומי: 

הרב קוק? והרי אפילו הרב החרדי שיושב פה אתנו, הודה לי שהרב קוק זצ"ל היה גדול 

 בתורה!!!" 

 

"תקשיב לי חבר יקר, הרב קוק היה גדול בתורה, אבל גם הרב'ה מסאטמר היה גדול  הרב: 

 בתורה אבל...". 

 

לו יצויר שהרב קוק היה בוחר בדרך של  
לו יצויר שהרב'ה מסאטמר היה  סאטמר... ו 

 בוחר בדרך של הציונות... 
"סליחה שאני מתפרץ, אבל אני חייב לשאול את ידידי הדתי לאומי שאלה קטנה:  הכוזר:

תגיד, הציונות הדתית קודם כל התרשמה מגדלותו של הרב קוק, ואח"כ שמעה מה דעת  

דרך שבחרה, ורק אח"כ תורה שלו לגבי ארץ ישראל והציונות, או שקודם כל היא בחרה ב

 היא ראתה שהרב קוק מתאים לדעותיה ואימצה אותו לרב? 

 

או שאני אשאל את זה במילים אחרות: אם הרב קוק היה פתאום מחליט להיות סאטמר, 

ואילו הרב'ה מסאטמר היה מחליט להיות ציוני, האם כל אנשי הכיפות הסרוגות היו הופכים 

 להיות 'סאטמרים'? 
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 שהרי אם הרב קוק הוא הרב הכי גדול אז צריך לשמוע לו וללכת בדרכו, לא? 

 

שאכן אם הרב'ה שלהם היה  –את חסידי סאטמר, הם ענו בלי להסס כי כששאלתי זאת 

 אומר להם שרצון ה' זה להיות ציונים, אז כן, הם היו נהיים ציונים ברגע אחד. מה דעתך?"

 

"אהמממ... אולי ניתן לרב לסיים את מה שרצה להגיד... לא יפה להתפרץ  הדתי לאומי: 

 באמצע דבריו...". 

הקב"ה ציווה בתורתו שנשמע לרוב גדולי  
 הדור שיהיו בכל דור ודור 

"טוב, אני אמשיך. תראה, התורה היא תורת חיים שאם באמת נתבונן בה עוד ועוד,  הרב: 

 ולם. במיוחד בשאלה כ"כ עקרונית.נראה שיש בה תשובה על כל ספק הלכתי שבע

 

ואחד הדברים הגדולים שגרמו לי להחליט, לעזוב את ישיבת מרכז הרב ולעבור לישיבה 

, ומתוך דבריו התברר לי, שאפילו שהרב קוק הוא רב (במצווה תצו)חרדית, הם דברי החינוך 

 , בכ"ז אני חייב ללכת בדרך של הרוב".61גדול

 

 
אגב, חשוב להדגיש שההיסטוריה מוכיחה, שכל מקום שהיה אדם ענק בתורה, הדבר גרם להרמת כל הכלל.  61

אדם אחד ענק בתורה מרים את כל הדור. אין לך דוגמא יותר גדולה ממה שהרב קוק היה גדול בתורה, והרים 

ארץ ישראל. רבי משה  את כל הציבור של המזרחי. חזו"א אחד ענק בתורה, הרים את כל עולם התורה כאן ב

פיינשטיין אחד ענק בתורה, הרים את כל אמריקה. חשוב להבין, שהענק האחד הזה, לא נופל מהאוויר! כדי 

להצמיח כזה ענק, חייבים קהילה שלמה שמקדישה את חייה לגדול בתורה, ומתוך אלף שנכנסים להוראה אחד 

 יימצא ראוי.
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 "רוב? הרוב חילונים פה בארץ....."  הדתי לאומי: 

 

 "טוב ידידי, בוא ונפתח את החינוך ותגיד לי אתה בעצמך למה זאת לא שאלה". הרב: 

 

 "בבקשה".  הדתי לאומי: 

 

 : )בסי' תצו(הנה, ז"ל  אמר הרב:

"שנמנענו מלחלוק על בעלי הקבלה עליהם השלום ומלשנות את דבריהם ולצאת  

, לא תסור מן הדבר אשר יגידו  )דברים יז, יא( ל זה נאמר  ממצוותם בכל עניני התורה, וע 

 לא תסור וגו', זו מצות לא תעשה.    -לך ימין ושמאל, ואמרו זיכרונם לברכה בספרי  

משרשי המצווה לפי שדעות בני האדם חלוקין זה מזה, לא ישתוו לעולם הרבה דעות  

תורה מסורה ביד כל  בדברים, ויודע אדון הכל ברוך הוא, שאילו תהיה כוונת כתובי ה 

אחד ואחד מבני אדם, איש איש כפי שכלו, יפרש כל אחד מהם דברי התורה כפי  

סברתו, וירבה המחלוקת בישראל במשמעות המצוות, ותעשה התורה ככמה תורות,  

, על כן אלוהינו,  )מצוה עח( וכעניין שכתבתי במצות אחרי רבים להטות בכסף תלוה 

רתנו תורת אמת, עם המצווה הזאת שצוונו,  שהוא אדון כל החכמות, השלים תו 

להתנהג בה על פי הפירוש האמתי, המקובל לחכמינו הקדמונים עליהם השלום.  

ובכל דור ודור גם כן, שנשמע אל החכמים הנמצאים, שקבלו דבריהם, ושתו מים  

מספריהם, ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות, להבין עומק מליהם, ופליאות דעותיהם,  

סכמה הזאת נכווין אל דרך האמת בידיעת התורה, וזולת זה, אם נתפתה אחר  ועם הה 

מחשבותינו ועניות דעתנו, לא נצלח לכל. ועל דרך האמת והשבח הגדול בזאת  

: לא תסור ממנו ימין ושמאל, אפילו יאמרו  )ספרי כאן( המצווה, אמרו זיכרונם לברכה 

ממצוותם, כלומר, שאפילו   לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין לא תסור 

יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים, אין ראוי לנו לחלוק עליהם, אבל נעשה  

כטעותם, וטוב לסבול טעות אחד, ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד, ולא  

שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו, שבזה יהיה חורבן הדת, וחלוק לב העם והפסד  

ם אלה, נמסרה כוונת התורה אל חכמי ישראל, ונצטוו גם  האומה לגמרי. ומפני ענייני 

כן, שיהיו לעולם כת מועטת מן החכמים כפופה לכת המרובין מן השורש הזה, וכמו  

 שכתבתי שם במצות להטות אחרי רבים". 
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"הבנתי, לא את כל אחד סופרים... רק רוב מאלו 'החכמים הנמצאים שקבלו  הדתי לאומי: 

דבריהם, ושתו מים מספריהם, ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין עומק מליהם 

 ופליאות דעותיהם'.

 

"יפה אמרת! אכן, גם אם כולם אהובים, כולם ברורים... אתה חייב לשמוע לדעת  אמר הרב:

 הרוב, גם אם זה לא לטעמך... 

 

' שבסוף הספר נספח יאב ייןצריך לשמוע לרוב גדולי הדור, ע שבכל דוראגב, בעניין זה 

  לזה.שהובא הרבה מקורות 

 

 

 תנורו של עכנאי 
מעדיף להגיע לעולם הבא כשאני תחת חסותם של רוב "לכן החלטתי, שאני  המשיך הרב:

גדולי הדור, מאשר ללכת בדרך של הרב קוק שהיה יחיד כנגד כולם )כך כתב הוא עצמו 

 באגרותיו סי' תקנה(.
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כל זה, מבלי קשר לשאלה אם הרב קוק צודק או לא, כי הוא לא יותר טוב מרבי אליעזר 

, שיצתה בת קול ואמרה שהלכה (62 ב"מ נט:)במחלוקתו עם חכמים לגבי תנורו של עכנאי 

כמותו, ועם כל זה פסקו כמו הרוב ]ועל זה גילה אליהו, שהקב"ה חייך ואמר 'ניצחוני בניי'.  

והסביר הגר"א, שזה מלשון נצח, שהתורה תשמר לנצח, ולא יסטו ממנה לכיוונם של יחידים, 

 גם אם יביאו הוכחות באותות ומופתים[".

 

 

התורה ורוב הפוסקים הם חרדים  רוב עולם 
 ולא דתיים לאומיים 

"וזה בעצם עיקר הסיבה שאני דבק בדרך החרדית, כי גם היום 'רוב עולם  המשיך הרב:

 63הישיבות' ו'רוב עולם התורה' ורוב ספרי הלימוד והפסק שיוצאים לאור, הם מהציבור

 .החרדי

 
 ז"ל הגמ' שם: 62

אמר רב יהודה אמר שמואל: שהקיפו דברים כעכנא זו,   -. מאי עכנאי? "וזה הוא תנור של עכנאי   

וטמאוהו. תנא: באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו. אמר להם: אם  

חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו מאה אמה, ואמרי לה: ארבע מאות אמה. אמרו לו:   -הלכה כמותי 

אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים   -החרוב. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי אין מביאין ראיה מן 

כותלי בית   -לאחוריהם. אמרו לו: אין מביאין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי 

המדרש יוכיחו. הטו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם: אם תלמידי חכמים  

אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני   -הלכה מנצחים זה את זה ב 

מן השמים יוכיחו.   -כבודו של רבי אליעזר, ועדין מטין ועומדין. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי 

יצאתה בת קול ואמרה: מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום! עמד רבי יהושע על  

אמר רבי ירמיה: שכבר נתנה תורה מהר סיני,   -מאי לא בשמים היא?  -ם היא. רגליו ואמר: לא בשמי 

אשכחיה רבי נתן   -אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטת. 

אמר ליה: קא חייך ואמר נצחוני בני,   -לאליהו, אמר ליה: מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא? 

 נצחוני בני". 
, נשאלת השאלה למה דווקא צריך )אבות ד, ב( כתוב במשנה "והווי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים"  63

דוגמא של אריה, ושועל. למה לא לומר: 'הוי זנב לגדולים ואל תהי ראש לקטנים', או: 'הוי זנב לפילים ואל תהי  

 ראש לעכברים'? 
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 ללא ספק מהציבור החרדי.  ועיקר העיקרים הוא, שגדולי הדור וענקי התורה כיום, הם

 

וגם הרבנים בציבור הדתי לאומי, כשמגיעים שאלות הלכתיות מסובכות וגדולות, יודעים 

ישראל  64שצריך לשמוע ל'מומחים' בתחום, והולכים ומבררים את פסקיהם של גדולי

 החרדים". 

 

 

לי כבר יש תשובה טובה לענות בבי"ד של  
 מעלה... 

"סה"כ כל אדם יעמוד יום אחד לפני בי"ד של מעלה ולתת תשובות מדוע  המשיך הרב:

 עשה כך וכך ומדוע בחר בדרך זו וזו...  

 
 –לו אינה מילה והיא אינה בטוחה. כמו שכתוב ונראה להסביר ששועל הוא משל לסוחר ערמומי, שהמילה ש

"ושועל חנוני", )פב:( שהשועל אמר לדגים במשלו של ר"ע: "רצונכם שתעלו ליבשה ונדור ביחד", וכן בקידושין 

ואילו אריה זה משל למנהיג, למלך שמילה שלו זה מילה, ויש "גב" ובטחון מאחורי דבריו )אין הכוונה למנהיגי 

דור כפני הכלב" שאיתם זה בדיוק הפוך, הם יותר גרועים מהשועל. אלא הכוונה לגדולי הדור העם כיום, ש"פני ה

וזה לא  –האמיתיים, רבותינו הגדולים(. והמשנה אומרת לנו שעדיף קצת אבל זה דבר בטוח, מאשר הרבה 

 בטוח. מבחינת "תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת".

גדולי הדור, אז יש לו גב, ויש לו על מי להישען, והדרך שהוא הולך בה שאדם הולך בדרך החרדית, בדרך של כ

זה בטוח. ברגע שהוא 'בחברה' של כאלה אריות, כל מה שהוא יעשה, גם אם זה קצת, עדיף, מאשר הרבה  

 בחברת השועלים, שכלל לא בטוח שזאת הדרך לגן עדן.

 :  )מסכת סנהדרין פרק ג סימן מא(אגב, כדאי לעיין גם ברא"ש  64

"ובזמן הזה מסתבר, שהחשוב שבדור נקרא בית דין הגדול, וכן היה אומר ר"ת, שתמיד היו ממנים  

הגדול שבדור לנשיא, כמו שבני בתירא ירדו מנשיאותם ומינו את הלל נשיא, לפי שהיה גדול מהם  

, אחר רבי  , צדק צדק תרדוף ( : )לב , לכך נקרא בית דין הגדול. ואמר בריש אחד דיני ממונות ( : )פסחים סו 

אליעזר ללוד. וכן אחר ר' מתיא בן חרש לרומי. אלמא, דאפילו רומי נקרא ב"ד יפה, כשאין למעלה  

 הימנו".  

 :  )חושן משפט סימן יד סעיף א(וכן פסק הרמ"א 

 ". )טור( "וי"א דבית דין חשוב שבכל דור ודור לפי מה שהוא, מקרי בי"ד הגדול  
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 ואם אתה חושב שאשאל בבי"ד של מעלה, למה לא הלכתי בדרכם של הציונות הדתית...  

 

אני יכול לענות לך ברוגע, שבפה מלא אטיל 'אשמה' זו על החפץ חיים, החזו"א וכל שאר 

 ולי הדור בדורנו ובדור הקודם, והם כבר יידעו מה להשיב...". גד
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 לקרב את עם ישראל בעבותות של אהבה 
 "כל זה, הוא מלבד מה שאני סבור, שהדרך החרדית יותר נכונה.  המשיך הרב:

 

 וכאן אני מגיע לחלק שעדיין לא דיברנו עליו, והוא 'עם ישראל'. 

 

שפסק לנו, שצריך להתייחס לכולם  65לולא החזו"אתראה, זה נושא מאוד רגיש, כי 

 כתינוקות שנשבו ולקרבם בעבותות של אהבה... לא מצינו ידינו ורגלינו בבית המדרש...  

 

)פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סנהדרין עיקרי האמונה כתב  13שהרי הרמב"ם לאחר שהביא את 

 :פרק י(

ו בהם אמיתית, הרי הוא נכנס  "וכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו ואמונת 

בכלל ישראל, וחובה לאהבו ולחמול עליו, וכל מה שצווה ה' אותנו זה על זה מן  

האהבה והאחווה, ואפילו עשה מה שיכול להיות מן העבירות מחמת תאוותו  

והתגברות יצרו הרע, הרי הוא נענש לפי גודל מריו ויש לו חלק, והוא מפושעי  

יסוד מאלו היסודות, הרי זה יצא מן הכלל, וכפר  ישראל. וכאשר יפקפק אדם ב 

בעיקר, ונקרא מין ואפיקורוס, וקוצץ בנטיעות, וחובה לשנאו ולהשמידו, ועליו הוא  

 אומר הלא משנאיך ה' אשנא וכו"'. 

 

-ב 'ג הל")פואמנם לגבי הילדים שהתחנכו ע"י המומרים האלו, דעת הרמב"ם בהלכות ממרים 

 : "ראוי להחזירן בתשובה".66, שהם תינוקות שנשבו וכתב ג(

 
)בספרו 'עוד יוסף חי' בתחילת פרשת  ח "ואגב, לימוד זכות מעניין מצאנו בבא .דאין'( )ס"ק טז סוף ד"ה 'ונראהביו"ד סי' ב  65

 ש.", על אותם מחללי שבת ששם יהודי הוא להם לכבוד ולתפארת, עייבמדבר(

 עיין בכל לשונו שם:  66

"מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה מורידין אותו ולא מעלין והרי הוא כשאר כל  

האפיקורוסין והאומרין אין תורה מן השמים והמוסרין והמומרין, שכל אלו אינם בכלל ישראל ואין  

 צריך לא לעדים ולא התראה ולא דיינים אלא כל ההורג אחד מהן עשה מצוה גדולה והסיר המכשול.  

ברים אמורים, באיש שכפר בתורה שבעל פה במחשבתו, ובדברים שנראו לו, והלך אחר דעתו  במה ד 

 הקלה, ואחר שרירות לבו, וכופר בתורה שבעל פה תחילה, כצדוק ובייתוס, וכן כל התועים אחריו.  

אבל בני התועים האלה, ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם, ונולדו במינות וגדלו אותן עליו, הרי הן  

ינוק שנשבה לבין הגויים וגדלוהו הגויים על דתם שהוא אנוס, ואף על פי ששמע אח"כ שהוא יהודי,  כת 

וראה היהודים ודתם, הרי הוא כאנוס, שהרי גדלוהו על טעותם. כך אלו האוחזים בדרכי אבותיהם  
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מדפי : )מסכת בבא מציעא, דף מבאמנם, אין כן דעת רבינו תם. והובאו דבריו בנימוקי יוסף 

  , וז"ל:הרי"ף(

עצמו, שכיון שיודע ריבונו ומתכוון למרוד בו, כופר הוא. אבל בן  "...וא"ת, תינח מומר 

מומרת, כיון שנתגדל על דתיהם של עובדי כוכבים, שוגג הוא, ואין מורידין! לאו  

מילתא הוא, דכי אמרינן הכי, ה"מ בתינוק שנשבה לבין העובדי כוכבים, שלא הכיר  

מדבק בחוקותיהם של  , והולך ו 67תורת ישראל מעולם, אבל זה שעומד בין ישראל 

 עובדי כוכבים, מן המורידין הוא". 

 

 אם כן, מצאנו לכאורה מחלוקת ראשונים לגבי הייחס לחילוניים בזמנינו. 

 

-91ועיין במכתבי הראי"ה בספר זכרון שי"ל בשנת תש"ה במאמר 'על במותינו חללים' עמ' 

: "...הם כבני 89 , על רשעים שנשמתם משוקצת, ואותם "האומה יכולה לשנוא". ובעמ'92

: "ידעת את 93חורין לעצמם, כבני בלי דת... והם הינם אויביה... שונאיו של מקום". ובעמ' 

מרביתו של הפועל הצעיר בא"י... ייחוסו לכל קודש... הפורש מדרכי ציבור.... בני מזל אנו, 

הנבדלים הללו נהרגו בידי נכרים, שבים אנו אל ההלכה כשנהרג ע"י נכרים מתאבלים גם על 

 הגמורים... אחרי אשר נהרגו בידי זרים. אוי לנו אם באושר כזה עלינו להשתמש", עכ"ל.

 

 
ם  שתעו. לפיכך ראוי להחזירן בתשובה ולמשכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה ולא ימהר אד 

 .להרגן"

 

ומסיום דברי הרמב"ם, משמע שגם שיש להם דין של תינוק שנשבה, אבל הדבר היחיד שזה מזכה אותם, זה 

 .שיצטרכו לנסות להחזירם בתשובה, אבל אחרי שינסו שוב יקבלו דין של מומרין

 : )הלכות מלוה ולוה פרק ה הלכה ב(וכן כתב במשנה למלך  

דאם לא רצו   , ' דמשמע, ים בלשונו 'ולא ימהר אדם להרגן "ודע שבדפוס הרמב"ם עם מגדל עוז סי 

)הובאו דבריו בתשובת  , והרדב"ז )ח"א סי' לז( וכ"כ מהר"ם מטראני  .דאז מותר להרגן  , לחזור לאיתן התורה 

דהתם מיירי כשלא רצו לחזור לאיתן   , אתו דברי רבינו דבמס' חולין כפשטן  ,ולפי"ז  . מהר"ר בצלאל סימן ב( 

 ". )בתשובותיו סימן יב( וכ"פ הרדב"ז    , ת בריביולפ"ז מותר להלוותן    . ומש"ה מותר להרגן   , התורה 
כלומר לדעת ר"ת 'תינוק שנשבה', זה תינוק שחטפו אותו אינדיאנים ולקחו אותו לג'ונגל, וכך גדל בלי לדעת  67

שהוא יהודי, ואחרי שמת, הגיע נשמתו לשמים, וששאלו אותו למה לא הנחת תפילין, מיד יסבירו שם, שהוא 

צה רצינית ששומרת על מסורת אבל מי שיודע שהוא יהודי, ויודע שיש בעם היהודי, קבו .'תינוק שנשבה'

שאומרת שהיהודים קיבלו ספר תורה מאת הבורא, הוא חייב ללכת לברר את העניין הזה ביסודיות וברצינות, 

 ולא יכול לנפנף בהיתר של 'תינוק שנשבה'.
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סדר אליהו, נפש  -וכעין זאת כתב האדר"ת בצוואתו )חותנו של הראי"ה(, בספר האדר"ת 

 הוצאת מה"ק תשמ"ד:  -אליהו 

לשמם   "ביחוד גדלה אהבתי לגדולי הדור, צדיקי עולם, גם אשר לא ראיתים ממש, 

ולזכרם תאוות נפשי, לא יתואר באומר דברים ואני עומד ומצפה לעת אשר ימלא ה'  

משאלות לבבי, עדיין לשרתם אם הרבה אם מעט. ואת הרשעים פושעי ישראל,  

החוטאים ומחטיאים, המלגלגים על דברי חז"ל, שנאתי תכלית שנאה, אותם ואת כל  

פניהם ככל דבר נמאס משוקץ  אשר להם וההולכים בדרכיהם, לא אוכל להסתכל ב 

ומתועב, כן לא אוכל ראות פניהן במלוא מובן המילה. אך את שאינם בני ברית, כל  

אשר איננו שונא לישראל, אין לי שום שנאה על שום איש, רק למי שנצטווינו  

 . ", עכ"ל ]פסחים )קיג: תד"ה שראה(, אבות דר' נתן )סוף פרק טז([ מרבותינו לשנאותו  

 

 

 

כאמור רבינו החזו"א הקל בזה, שכל חילוני בזמננו, כיון שהתחנך בחינוך מעוות, נחשב  אבל 

לאנוס ברשעותו, ומצווה עלינו לאהבו ולקרבו, ועליו החרדים סומכים, ולכן החרדים 

 מתעסקים הרבה בקירוב רחוקים מתוך אהבת ישראל עצומה".

 

 

 

 

יש פה משהו לא מובן, כי בפועל הרב קוק  
 החילונים   אהב מאוד את 

"אמנם אף פעם לא הבנתי את דברי הרב קוק באגרת 'על במותינו חללים'  המשיך הרב:

הנ"ל, כי במציאות לרב קוק הייתה אהבת ישראל עצומה, והוא כתב שע"י שנתחבר איתם 

בכל עניני המדינה וכו' נוכל לקרבם ולהחזירם בתשובה, וכלשונו: "...יביא עמו מרפא לרוח 

 . (346הראי"ה ח"ב עמ' )מאמרי העם..." 
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 אחד הכתבים הבודדים שיצאו לאור בחייו הוא הספר "אורות התשובה".  ואגב,

פלאי פלאים... המקרבים את העם לתשובה  
 הם הסגורים ולא הסרוגים 

 

מבית דתי  68"תראה, כבר אמרתי לך בהתחלה שנפגשנו, אני עצמי באתי המשיך הרב:

 לאומי, ואני גדלתי באווירה של חיבור עצום לחילונים, וריחוק עצום מהחרדים. 

 

, השתדלו בכל כוחם להיות המחברים את הקרע שיש בין תמיד אמרו לי שהדתיים לאומיים

 החרדים לחילונים...

 

 

 

 
 - )מט:(בפסחים עיין  68

אמרתי: מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אמרו לו  "אמר רבי עקיבא: כשהייתי עם הארץ 

 נושך ואינו שובר עצם".   -נושך ושובר עצם, וזה    -אמר להן: זה    -תלמידיו: רבי, אמור ככלב! 

ולמה ר"ע אמר "כשהייתי עם הארץ", והרי יכל להגיד: 'עם הארץ אומר כך וכך', אלא שר"ע ידע שהתלמידים 

ו לרמוז לו שהוא הגזים: "רבי, אמור ככלב", ולכן ר"ע אמר להם: 'חבר'ה, אל תספרו יתמהו מהקיצוניות, ולכן ניס 

 לי סיפורים... אני עצמי הייתי עם הארץ, אני מכיר... מכיר טוב... ותאמינו לי... כך עם הארץ סובר'.
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 בנו גשר שיביא את החילוניים לדת.וצורך זה, הם 

 

 

 הוצרכו להתקרב עד הקצה האפשרי....  ומתוקף 'תפקידם'
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 אלא שלמעשה, הגשר היה חד סטרי... לכיוון ההפוך מהתוכנית המקורית... 

 

 

הקירבה לחילונים גרמה שהרבה מהדתיים לאומיים התקלקלו ונהפכו לחילוניים )באחוזים 

 גדולים מאוד!! והמון מחברי הילדות שלי נהיו חילונים(. 
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, כל יום שעובר הסיכוי שלהם להחזיק מעמד הולך לצערנולא נפלו, עוד והרבה מאלו ש

 ... וקטן
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'והמובדלים', הצליחו לקרב המונים המונים בתשובה, וארגוני ואילו החרדים 'הסגורים' 

התשובה לא נחים רגע אחד, ורצים מסמינר לסמינר, ממדרשה לישיבה, לכנסים ולהרצאות 

 תשובה...". חוזרים בות רבות של ילב לאחים, ישיבות ומדרש ערכים, הידברות, נפש יהודי, –

 

 

 

תתקרב  'ומקרבן לתורה', אבל לא שהתורה  
 אליהם 

"והסיבה היא פשוטה כתוב: 'ומקרבן לתורה', אבל לא שהתורה תתקרב  המשיך הרב: 

 אליהם, 
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 כי אז היא תיפול יחד איתם. 

 

 

 : מסכתא דעמלק פרשה א( -)יתרו ועל זה אמרו חז"ל במכילתא דרבי ישמעאל 

לרשע אפילו  "בהתחברך לרשע פרץ ה' מעשיך. מכאן אמרו חכמים, אל יתחבר אדם 

 .  69לקרבו לתורה" 

 אל תתחבר ל... תינוק שנשבה?? 
"כבוד הרב, יתכן שזה נכון לגבי רשע, אבל תינוקות שנשבו הם לא רשעים, הם  הדתי לאומי:

סתם מסכנים, ושמא עליהם אין חשש ש'התורה תיפול יחד איתם', וגם אין את האיסור 

 להתחבר עמו כדי לקרבו לתורה".

 

 "אאא... האמת שזאת הערה מעניינית, בהחלט יתכן שהדין שונה לגבי תינוק שנשבה. הרב: 

 

, התחברות עם תינוק שנשבה מסוכנת, ויכולה לקלקל את מי שיתקרב אליו ויתחבר אבל 

 אתו יותר מדיי, כיון שמעשיו ודיבורו מקולקלים. 

 

 
 .)סימן תתקפו(והובא זאת בספר חסידים  69
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 ואף שהוא לא אשם שמעשיו מקולקלים, כי לא לימדו אותו וכו', אבל מציאות זו מציאות! 

 

 וכמו אחד שנהיה 'תינוק שנשבה' לעשן סיגריות,

 

 

 

 הוא לא אשם שהוא מעשן, אז העשן שיוצא ממנו אינו מזיק?וכי בגלל ש 

 

, על ההשפעה האדירה שיש לאדם (''אה, ופ'')הלכות דעות אזהרתו החריפה של הרמב"ם 

 שלו, תהייה תקפה גם אם התינוק שנשבה לא אשם".  70מהסביבה

 
 :(שם )וז"ל הרמב"ם  70

משך בדיעותיו ובמעשיו, אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו.  "דרך ברייתו של אדם, להיות נ   

לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים, ולישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן  

הרשעים ההולכים בחשך, כדי שלא ילמוד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר, 'הולך את חכמים יחכם  

שרי האיש וגו'. וכן, אם היה במדינה שמנהגותיה רעים, ואין אנשיה  ורועה כסילים ירוע', ואומר: א 

הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים, ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא  

יודעם ושומע שמועתן, נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמנינו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה  

, או מפני החולי, ישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר, 'ישב בדד וידום'. ואם היו רעים  טובים, מפני הגייסות 
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אחוזי המתקלקלים והחוזרים בתשובה  
 בציבור החרדי והדתי לאומי 

"ואחרי הכל, תתבונן בעובדות בצורה אובייקטיבית ואמיתית, ותראה שאחוז  והמשיך הרב: 

המתקלקלים בציבור החרדי הוא כאין וכאפס, מול אחוזי המתקלקלים בציבור הדתי לאומי. 

ומאידך אחוז החוזרים בתשובה לציבור הדתי לאומי, הוא כאין וכאפס, לעומת הכמות 

 .האדירה של חוזרים בתשובה לציבור החרדי" 

 

 

 החרדים הם ממשיכי דרכו של הרב קוק? 
"למעשה יוצא, שהחרדים היום, הם הם אלו שמגשימים את חזונו של הרב קוק  הכוזר:

)מלבד מה שגם בלבוש הם דומים לו...(. ולכן מסתבר מאוד, שאם הרב קוק היה חי היום, 

הוא היה הולך בדרך החרדית, שבפועל מקרבת את עם ישראל לתורה בעבותות של אהבה 

 עצומה".

 

 

ינת, אף פעם לא חשבתי על זה... יתכן שגם היום הוא היה "נקודה מעני הרב מחייך ואומר:

יוצא כנגד 'נטורי קרתא' או 'סאטמר', אבל בהחלט מסתבר שהרוב החרדי של ימינו, משקף 

את חזונו ורצונו של הרב קוק, הרי... בינינו... כל חילוני שחוזר ממפגש בסמינר ערכים, או 

 .. 'אורות'!!!" . משבת אירוח בבני ברק, הוא טוען שהוא ראה שם

 

 
וחטאים, שאין מניחים אותו לישב במדינה, אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע, יצא למערות  

 ולחוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים, כעניין שנאמר: מי יתנני במדבר מלון אורחים". 
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עובדה שיש דתיים לאומיים שהלכו לצבא  
ולאוניברסיטה ונשארו יראי שמים ומדקדקים  

 במצוות 
 

הזכרת, שאחוזים רבים מהדתיים לאומיים מורידים את הכיפה בצבא או הדתי לאומי: " 

 באוניברסיטה, ואכן נקודה זו כואבת לנו מאוד. 

 

ים אצלנו בציבור הדתי לאומי, שהיו בצבא, אבל סוף סוף, אי אפשר להתעלם מכאלו שנמצא

אפילו שירתו בקבע, למדו באוניברסיטה, ובכ"ז נשארו יראי שמים, ומדקדקים בקלה 

 כבחמורה! 

 

דבר זה מראה, שאכן אפשר ללכת בדרך הזו, ואכן צריכים לחזק את כל הנחשלים שלא 

עם כל הרוחות  יפלו, אבל עובדה נשארת עובדה, יש אנשים צדיקים שהצליחו להתמודד

 החילוניות והכפרניות המנשבות במקומות הנ"ל!" 

 

 

הרב שהתחנן שילכו עם סיגריה ברחוב  
 בשבת... 

 אני רוצה לספר לך סיפור קטן".הרב: " 

 

 יופי, מצוין!  הכוזרי: "

 

 סיפורים אני אוהב!"

 

"ובכן, היו היה פעם רב, בתקופה שפרצה ההשכלה, ורבים התקלקלו, ונהיו מחללי  הרב: 

,  ת שבת ואוכלי נבלות וטרפות, והרב הזהיר את קהילתו, שלא ילכו ח"ו ללמוד באוניברסיטאו

 כי מי שילך יהיה בסופו של דבר מחלל שבת! 
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ופא שיביא והנה היה אדם אחד בקהילה, שמאוד רצה שבנו ילך וילמד שם, ויהיה ר

 למשפחה פרנסה בכבוד. 

 

 והרב הזהיר את האב שבשום פנים ואופן לא יתן לבנו ללכת לשם! 

 

והאב ניסה לשכנע את הרב, שבנו הוא בחור מאוד צדיק, בחור טוב, שיידע לשמור על 

 עצמו, והרב לא היה מוכן לשמוע, והתנגד בתוקף.  

 

 יברסיטה. האב הזה, לא הקשיב לרב, ושלח את בנו ללמוד באונ

 

 והנה, אחרי כמה שנים, חוזר הבן, ד"ר לרפואה, ו... הוא נשאר יהודי טוב, שומר שבת!  

 

 

 

האב רץ אל הרב, ואמר לו: הרב! הרב! לא תאמין, בני חזר משם, והוא נשאר אותו בחור 

שבת כדין וכהלכה!! אתה רואה הרב,   מתוק וחביב, חייכן ונחמד, והעיקר... הוא שומר

 צדקתי!! 
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 הרב באמת התפלא, וביקש להיפגש עם הבן.  

 

 הבן הגיע לרב, והרב בדק ובחן אותו, ואכן התברר שהאב צדק, והבן נשאר שומר שבת.  

 

ואז, קרה דבר מדהים, דמעות החלו ליזול מעיניו של הרב, ובקול חנוק, פנה לבן וביקש: אני 

י, בשבת הקרובה, בבקשה ממך, קח סיגריה דולקת בידך ותסתובב איתה מתחנן אליך ידיד

 ., תשב איתה במקומות מרכזיים שיראו אותך כולםהלוך וחזור ברחוב הראשי

 

 

  

 מה??????? זעק הבן, ח"ו!! שבת!!! 

 

 הרב חזר והתחנן שהבן יעשה זאת. והאב מאוד התפלא: אבל למה הרב, למה?

 

הבן שלך נשאר שומר שבת, אוייי! אתה יודע כמה מחללי ענה הרב: אם הקהילה ידעו ש

שבת יהיו בגללו!!! אתה יודע עוד כמה אבות ירצו לשלוח את הבנים שלהם לשם, כי יגידו: 

 הנה, אפשר ללכת, ולהישאר שומר שבת. אתה מבין כמה נזק זה יגרום? 



 המשך המפגש עם הרב החרדי

127 
 

 

 אני חוזר ומתחנן, לך בשבת הקרובה עם סיגריה ביד...". 

 

 "אני חושב שהסיפור עונה על השאלה בצורה ברורה...". הכוזר:

 

 

 

הוראת הרבנים לא לעלות לארץ ישראל לפני  
 השואה 

"לשיטתך תמיד צריך לשמוע לרוב הרבנים וקשה שהרי בגלל הוראת הרבנים הדתי לאומי: 

 המונים בשואה!"  71להתנגד לציונות, מתו

                                                            

 

 

 
היכי דמי "אפרומער אפיקורס" ]אפיקורס שמדקדק במצוות[? כגון האומרים שבגלל הרבנים  :חזו"א אמרה 71

 .[ 171יברוב עמ'  הרב ]עי' מעשה איש של  שמנעו לעלות נהרגו בשואה... 
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 "תקשיב, הקב"ה מנהל את העולם, לא אנחנו!  הרב: 

 

 הקב"ה קובע את הכללים לא אנחנו! 

 

 הקב"ה כתב בתורתו ללכת לפי רוב גדולי הדור, והם אמרו מה שאמרו.

 

מכאן ואילך, מי יחיה ומי ימות, על המדינות בהם יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום, זה עסק של 

 הקב"ה לא שלנו... 

 

 ולכן השאלה צריכה להיות מופנית אליו בלבד...

 

אבל בכ"ז יש לומר, שבדרך הטבע, א"י לא הייתה יותר שמורה מהיטלר ימ"ש מאשר שאר 

 לארץ ממש, ובדרך ניסית נעצרו בפתחה. ארצות, ובאמת הנאצים ימ"ש עמדו סמוך 

 

ובדרך הטבע, רוסיה וליטא היו נחשבות להרבה יותר בטוחות, ולפחות כמו שוויץ ופינלנד 

 ששם אכן ניצלו היהודים. 

 

 מי יכל לדמיין שהיטלר ימ"ש יפתח חזית שניה נגד רוסיה? 

 

ם ברוסים, היה וע"פ הטבע, אם באמת היה מרכז את כל כוחותיו נגד אנגליה, ולא נלח

 מצליח לכבוש את כל המזרח התיכון...  

 

 ... הרבה יותר ממה שעזרו לו בצרפת וכו'... 72וכמובן שהמופתי היה עוזר לו כאן

 

 ו היישוב כאן היה חרב. " ואדרבה, אם היו עולים לארץ המונים, יתכן שהיה מחיש תגבורת, וח

 

 
היו נהרגים שם, וכמו שאמר   -שהיו עולים לא"י  יצוירודע: גזירת מיתה נגזרת על האדם ולא על המקום, ולו  72

והקב"ה משתמש במטוס כדי  -החזו"א על מטוס שנפל ומתו האנשים: לא המטוס נופל אלא האנשים 

 יותר בסכנה! ההייתוכאמור, א"י  -להפילם... אלא שאסור לאדם להכניס עצמו לסכנה 



 המשך המפגש עם הרב החרדי

129 
 

שזה כפירה גמורה....(, כי זה בדיוק ובכלל טענה על מה היה אילו... זה מצחיק )מלבד מה 

 אילו הציונים היו מוכנים לקבל את הצעת אוגנדה... לא הייתה שואה...  –כמו שנשאל 

 

 

 ומלבד מה שבלאו הכי לא היה שייך לעלות לארץ, רק למי שהיה סרטיפיקטים... 

 

 והמצב בארץ היה קשה מאוד, לא היה עבודה לאנשים... 

 

... וגדול המחטיאו יותר מן 73שבת כי האווירה הייתה של כפירהומי שכן עבד נהיה מחלל 

 ההורגו...".

החרדים מזכירים את חטא המרגלים,  
 שהעדיפו להישאר בגלות הנוחה והנעימה 

"לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל כל פעם שאני קורא את פרשת שלח על  הדתי לאומי: 

חטא המרגלים, יש לי איזה הרגשה רעה, שמזכירה לי את החרדים היום שמוצאים את כל 

 
בנו כותב בתולדותיו שבסוף "מכתבי החפץ  -שנחשב גם אצל הדתיים לאומיים לסמכות על  -החפץ חיים  73

הפסיק לעודדם  -חיים" שבתחילה עודד את שומעיו לעלות לא"י, אך כששמע שמתקלקלים שם רוחנית 

 לעלות!!
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התירוצים בעולם, למה למאוס בארץ חמדה, כמו שהמרגלים ורוב העם העדיפו להישאר 

 חמות, עם עמל של חקלאות וכו'.במדבר הנוח והטוב, שלא מצריך התמודדות עם מל 

כך בדיוק החרדים מעדיפים 'להישאר גלותיים', לא להתאמץ בפעולות לתחיית העם בארצו 

 ולהחשת הגאולה השלמה. 

 

 תסלח לי הרב שאני כ"כ חריף, אבל הנקודה הזו כואבת לי ומציקה לי מאוד!".

 מי היו הרוב, יהושע וכלב או שאר המרגלים? 
תרגיש חופשי לפרוק כל מה שבלב שלך, בשביל זה אני פה, זה חשוב "ידידי היקר,  הרב: 

שלא תשמור שום דבר בבטן, סך הכל אם אנחנו באמת מחפשים את האמת ולהבין את רצון 

ה', זה מחלוקת אהובה ורצויה לפני ה' יתברך, 'מחלוקת לשם שמים', כמחלוקתם של בית 

 הלל ובית שמאי! 

 

בית הלל ובית שמאי, אני באמת אתחיל מזה. כידוע,  אבל אם כבר הזכרתי את מחלוקת 

, וכבר הסברנו לעיל שלא סופרים כל אחד למניין 74ההלכה נפסקה כבית הלל, כי היו הרוב

 הרוב, אלא רוב של גדולי הדור הם יורו את דבר התורה ואת רצון ה' ו...". 

 

"כבוד הרב, סליחה שאני מתפרץ לדבריך, אבל ישמעו אזנך מה שפיך מדבר!  הדתי לאומי: 

 הרי אתה סותר את דבריך מיניה וביה! 

 

הרי כל ילד קטן, יודע לספור שעשרת המרגלים היו עשרה, ואילו יהושע וכלב היו רק 

שניים, ואף שכעת שבת ואנחנו לא יכולים להוציא מחשבון, תאמין לי שאני יודע בע"פ 

 ר זה יותר משניים!" שעש

 
. ומה שיוצא מזה, שאף שלא מכריעים הלכה ע"פ (ו: ד"ה 'בד"ה כאן' )ובשפת אמת בעירובין  , (יג:)עיין בעירובין  74

כוח בין ב"ה וב"ש מה הפשט בפסוק "אחרי רבים להטות", שדעת ב"ה שהפשט הוא בת קול, אבל בכ"ז היה וי

שצריך לפסוק כפי הרבים בכמות, ואילו ב"ש שהיו מועטים סברו שהלכה כמותנו כי אנחנו 'מחדדי טפי', ואנחנו 

ה רבים באיכות, ועל זה פסקה הבת קול שהפשט בפסוק זה כבית הלל, וממילא מה שאח"כ נפסק כבית הלל ז

מוסיפה , (בעירובין יג:)את ההלכה, וכנ"ל. הגמ'  הכדין הפשוט שהולכים אחרי הרוב, ולא שהבת קול הכריע

מפני מה זכו ב"ה להיות באמת הרוב בכמות, ועל זה תירצה שהיו נוחים ומקבלים את כולם, ולא רק  ,להסביר

 עילויים מיוחדים.
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החרדים והדתיים לאומיים מי בית הלל ומי  
 בית שמאי 

"ואגב, כבוד הרב, ממש מצחיק אותי שאתה מנסה להשוות את  והמשיך הדתי לאומי:

החרדים שהם הרוב, לבית הלל, ואת הדתיים לאומיים שהם המיעוט לבית שמאי... כי אצלנו 

כשיטת בית שמאי, ואילו אנחנו מקילים בישיבה שמעתי אין ספור, פעמים שהחרדים הם 

 ומתפשרים ונוחים בהלכה כבית הלל...". 

המרגלים היו אנשים כשרים, אבל רחוקים  
 מאוד מדרגת גדולי הדור 

"ידעתי בני ידעתי שעשר זה יותר משניים, אבל גם ידעתי שאתה לא מבין על מה אני  הרב: 

 מדבר, אני מדבר על גדולי הדור, ואתה מדבר לי על מרגלים?

  

 

, ונכון שפרש"י: 'כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות,  )במדבר, יג, ג(זה נכון ש'כולם אנשים' 

 ים מקבלים תואר של זקני וגדולי הדור! ואותה שעה כשרים היו', אבל לא כל אנשים כשר
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תראה גם בבעל הטורים שכתב: 'ראשי בני ישראל המה. המה עולה נ'. מלמד שהיו שרי 

 חמשים'.  

 

שרי חמישים  12,000וגם בלי שנשתמש במחשבון בשבת, נוכל לעשות חשבון, שהיו בערך 

 (, שהיו חשובים כמותם...".  50-לחלק ב 600,000)

ה שלא רצו לבטל דעתם  חטא המרגלים הי 
לדעת תורה של גדולי הדור )וה"ה במכירת  

 יוסף( 
"אלא שמשה ואהרן ושבעים זקנים, הם זקני וגדולי הדור, ורוב העם חטאו  והמשיך הרב:

ולא רצו לשמוע להם )ובדיוק כמו שלא נגיד שההלכה כרוב השבטים במחלוקתם עם יוסף, 

אבינו ויצחק אבינו, צריך לבדוק מה דעת הרוב  יעקב -כי כל עוד גדולי הדור חיים וקיימים 

''  שלא נטלו עצה מיעקבוגם הטענה על שמעון ולוי במעשה שכם הייתה '' אצל זקנים אלו...

 (.75, אות יפ סיפרשת וישלח בב''ר כדברי המדרש 

 
 וז''ל המדרש שם: 75

ידענו   ', שמעון ולוי '  ( , ה )בראשית מט , ממשמע שנאמר )בראשית לד, כה(  שמעון ולוי ויקחו שני בני יעקב '' 

 ''. שבני יעקב הם, אלא בני יעקב שלא נטלו עצה מיעקב 

 : , כה(בראשית לד)רש"י וכן פירש 
בניו היו, ואף על פי כן נהגו עצמן שמעון ולוי, כשאר אנשים שאינם בניו, שלא נטלו   -שני בני יעקב '' 

 ''. הימנו עצה  

כלומר, יתכן שהקנאות שלהם על מעשה שכם הייתה נכונה, אבל ברגע שלא שואלים את גדולי הדור, הכל 
פסול, זה נחשב שאתה עושה מה שאתה רוצה, ולא מה שבורא עולם רוצה. מי שחשוב לעשות רצונו יתברך, 

 חייב ללכת ולשאול את רוב גדולי ישראל בנידון.
 , שיעקב אבינו ביקש לפני מותו:)קרח תשע''ט(ועיין בגליון 'נחל אליהו' 

 . , ו( בראשית מט ) ''  בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש '' 

 ופירש רש''י:
זה מעשה זמרי, כשנתקבצו שבטו של שמעון להביא את המדינית לפני משה,   -בסודם אל תבא נפשי '' 

או מותרת, אם תאמר אסורה, בת יתרו מי התירה לך, אל יזכר שמי בדבר, שנאמר  ואמרו לו זו אסורה 

כשיקהיל קרח שהוא   -בקהלם . זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני, ולא כתב בן יעקב יד(  , )במדבר כה 

 ''. משבטו של לוי את כל העדה על משה ועל אהרן 

 עילה בקשתו?!וקשה שהרי כלל ילד יודע שכל עמ''י הגיעו מיעקב, ומה הו
למה דווקא על חטאים אלו ביקש? ומה עם כל שאר החטאים בתורה? וגם בחטא של זמרי שעליו  -ועוד קשה 

'', ולמה לא בת יתרו מי התירה לךכן ביקש, למה דווקא ביקש על ההתקבצות נגד משה והשאלות המתריסות ''
 שמעון שם?ביקש על כל העבירות של הע''ז והג''ע שהיו בסיפור עם שבט 

אלא שהפגם שגרמו שמעון ולוי במעשה שכם השפיע על הצאצאים שלהם, וכמו גרעין של עץ, שכל פגם קטן 
'', השפיע שייצא מהם זמרי וקרח לא נטלו עצה מיעקבבגרעין יוליד אח''כ נזקים גדולים בפירות, כך מה שהם ''
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אפשר לומר, שהנקודה המרכזית של חטא המרגלים הייתה, שהעם חשב שמבין בענייני 

 ופוליטיקה, יותר טוב מהרבנים הזקנים...".מלחמה 

 

לגדולי הדור צריך לשמוע בין כשנוח ובין  
כשלא נוח, בין שהם בעד ארץ ישראל ובין  

 שהם נגד 
"תמיד צריך לשמוע לגדולי הדור, גם כשהם אומרים לעלות ולכבוש את ארץ  והמשיך הרב: 

ישראל, וגם כשהם אומרים לא לעלות ולא לכבוש, כפי שקרה שם בהמשך הפרשה, שמשה 

 אותם שלא יעלו לארץ ישראל.  76הזהיר

 
הפגם הזה התחיל ממנו שכביכול חלק על משה רבינו. ויעקב חשש שיתלו ש -שחלקו בחוצפתם על גדול הדור 

יצחק שרצה לברך את עשו וכו' ולכן בא יעקב להדגיש שמה שהוא עשה היה ע''פ הוראה של אימו ''ועתה בני 
 שמע בקולי'', שכך שמעה בנבואה בבית מדרשם של שם ועבר ש''רב יעבוד צעיר''.

שכל החילוניות של זמננו התחילה  עיי''ש שהביא עוד מדברי הסטייפלר בהקדמתו לספר 'חיי עולם',
מההשכלה, וכל ההשכלה התחילה שלא הקשיבו לגדולי הדור... צא ולמד מה רעתה של חוסר התבטלות 

 לדבריהם.
 : מה(-)פרק יד, פס' מוז"ל הפסוקים שם  76

"וישכמו בבקר ויעלו אל ראש ההר לאמר, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה' כי חטאנו. ויאמר משה,  

זה אתם עברים את פי ה'? וִהוא לא תצלח. אל תעלו, כי אין ה' בקרבכם, ולא תנגפו לפני איביכם.  למה 
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"אלו בני אפרים שמנו לקץ וטעו... והרגום  :(צב:)ואגב, אתה בטח זוכר את הגמרא בסנהדרין 

 אנשי גת...", גם שם הם החליטו לבד, גם שם הם רצו לדחוק את הקץ...

 

ולגבי מה שהצחיק אותך... מקודם מישהו פה אמר 'דברים שרואים מכאן לא רואים משם',  

 א"כ צריך להוסיף שגם 'דברים ששומעים משם, לא שומעים מכאן'...". 

 החרדים מ'אתחלתא דגאולה' התעלמות  
"תגיד הרב, איך החרדים מתעלמים מהמציאות המתרחשת לנגד עינינו,  הדתי לאומי: 

שרואים בחוש את 'אתחלתא דגאולה', ואולי בהתעלמות שלכם מהתהליך של הגאולה, 

מעם ישראל מתו במכת חושך  80%-יחשב הדבר כמי שלא רוצים ח"ו את הגאולה, וכמו ש

ל, כך החרדים שלא רוצים להכיר ב'אתחלתא דגאולה', יחשבו כמי שלא כי לא רצו להיגא

 רוצים את הגאולה!"

 
כי העמלקי והכנעני שם לפניכם, ונפלתם בחרב, כי על כן שבתם מאחרי ה', ולא יהיה ה' עמכם. ויעפלו  

ישב בהר  לעלות אל ראש ההר, וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה. וירד העמלקי והכנעני ה 

 ההוא ויכום ויכתום עד החרמה". 
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החרדים רוצים מאוד את הגאולה, אבל  
בינתיים נאחזים בעצת הגמרא שצריך לעסוק  

 בתורה ובגמילות חסדים 
"איך אפשר לומר על חרדים יראי שמים שמתפללים יום יום על הגאולה, ומצפים  הרב: 

 , שהם לא רוצים את הגאולה? לביאת המשיח

 

 ומי אמר מה צריך לעשות בדיוק כדי לאשר לבורא שאנחנו רוצים את הגאולה?

 

 הרי בכל תרי"ג המצוות, אין מצוה להביא את הגאולה, אלא יש מצוה להאמין שהיא תגיע. 

 

עשייתה היא תפקיד והחלטת הבורא, שיודע היטב, האם עם ישראל בבחינת 'זכו' ואז יהיה 

 חישנה', או שלא זכו ואז היא תהיה 'בעיתה'. 'א

 

לעסוק בתורה ובגמ"ח  –מה שכן ידוע לנו, זאת העצה איך להינצל מחבלו של משיח 

 .)סנהדרין צח:(

 

'פתאום יבוא )ג, א( ושם בדף צז. איתא, שמשיח מגיע בהיסח הדעת, וכדברי הפסוק במלאכי 

 אל היכלו'. 

 

כתוב:  )מלכים פרק יב( שמתייאשים מן הגאולה'. וברמב"ם , שיגיע בזמן ')שם(ועוד איתא בגמ' 

 'שלא ידע האדם איך יהיו עד שיהיו'".

למה אין ברמב"ם את הלכות 'אתחלתא  
 דגאולה'? 

"אני מתכוון, שאם החרדים יודו, שאנחנו במצב של 'אתחלתא דגאולה', הם  הדתי לאומי: 

יכניסו לשיקולים של כל החלטה שלהם, את הצו המיוחד של הצורך הלאומי של כלל 

 האומה הישראלית!" 
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ח מעמד הר סיני, שבה קיבלנו את התורה ו"תראה, כל מקור האמונה שלנו, זה מכ הרב: 

 שבכתב ואת התורה שבע"פ.  

 

וכאמור לעיל, התורה הזאת נמסרה מדור לדור. כל מה שאנחנו צריכים לדעת ולעשות, כלול 

 במה שקיבלנו. 

 

ואם היו הלכות חדשות שצריכים לעשות ב'אתחלתא דגאולה', למה אף אחד לא כתב לנו 

 את זה? 

 

והרי הרמב"ם הביא גם הלכות שלא נהגו בזמנו, וינהגו רק בזמן שיבנה בית המקדש,  

והרמב"ם כתב שהוא התייחס לכל הלכה שיש ביהדות, ואיך לא כתב הלכות על מה שצריך 

 לעשות בזמן של 'אתחלתא דגאולה'?"

מה חסר במושג 'דתי' שצריך להוסיף לו  
 הגדרה נוספת בשם 'לאומי'? 

  -"אני חייב לציין, שברגע ששמעתי את המושג 'דתי לאומי', היה לי קשה להבין  הכוזר: 

זה אומר, שהוא עושה את כל ציווי ה', ואם יש מצוה להיות 'לאומי', זה אמור שהרי 'דתי' 

 להיות כלול ב'דתי' וכמו כל מצוה אחרת! 

 

 ואם זה לא כלול בציווי ה', איך יתכן שיהיה דבר שצריך לעשותו והוא לא כלול בתורה? 

 

 אותי?"ואם הוא דבר שבאמת לא קשור לדת ולציווי ה', מאיזה סיבה זה אמור לחייב 

יש יראת שמים משולבת עם יראה למדינה.  
 מה הבעיה? 

"מה כ"כ קשה לך להבין שיש אדם שהוא ירא שמים ומקיים מצוות, ועם כל זה  הדתי לאומי: 

 יש לו יראה וכבוד למדינת ישראל הלאומית.
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אני אתן לך משל: יש ילד שמקיים את מצוות כבוד אב, ועושה כל מה שאביו אומר לו 

אין זה סותר שיש לו גם שכן זקן וחשוב שהילד נותן לו יראת כבוד ומקיים  לעשות, אבל 

 את בקשותיו". 

 

"אמממ... רק שאני יבין טוב את המשל, מי זה 'האבא' חוקי התורה או חוקי מדינת  הכוזר:

 הלאום?"

 

"זה סתם משל שעלה לי בראש, אל תתעמק בזה יותר מדיי... אני רוצה  הדתי לאומי: 

 הרב בנידון זה...".  לשמוע מה דעת

 

 "אתה רוצה לשמוע את האמת מה דעתי?"  הרב: 

 

 "חחח אתה עושה צחוק? ברור שכן, בשביל זה אני פה". הדתי לאומי: 

 

 עבודה זרה בשיתוף... 
"אני בכ"ז מעדיף לא להרחיב בנקודה כואבת זו, אבל אני אפתח לך את דברי החזקוני,  הרב: 

 ותתבונן בזה אח"כ.

 

 :)דברים יח, יג(וז"ל החזקוני 

לשון שלמות. אל תאמר אהיה ירא יראה אחרת עמו   -"תמים תהיה עם ה' אלקיך 

אלוהיהם היו עובדים  כמו שמצאנו בגרי אריות שכתוב עליהם את ה' היו יראים ואת 

ונמצאת עמו חסר ביראה, אלא תהיה ככלי מלא, תם ושלם מענין אחד, כלומר שלם  

תהיה עמו בכל מעשיך, ובכל מחשבותיך, ועל זה אמר שלמה בחכמתו בכל דרכיך  

 דעהו". 

תבין, ברגע שאדם מקבל על עצמו דבר אחר מלבד התורה שצריך להיות כפופים אליו, 

שהוא לאיזה דבר מלבד בורא עולם, זה נחשב 'עבודה זרה', כל  ברגע שמייחסים כח כל 

 עבודה מלבד עבודת ה' היא בגדר עבודה שהיא זרה לעבודת ה'.  
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אני לא רוצה שתצטט אותי לא נכון, ותספר אח"כ שהרב בב"ב אמר שהמדינה היא ע"ז, 

שיש 'חוקי  והדתיים לאומיים זה 'ע"ז בשיתוף', לא אמרתי זאת, מה שכן, צורם לי המחשבה

 התורה' ויש 'חוקי המדינה' ואנחנו 'חיילים' של שניהם...". 

 אין עוד מלבדו! 
"וכפי שידידנו הכוזר אמר, אנחנו צריכים להכריז בקול רם: אנחנו חיילים של  והמשיך הרב: 

הקב"ה, ואין עוד מלבדו! וכל רצוננו הוא להיות חיילים שלו, כלומר: 'דתיים' שעושים כל מה 

 ומרת.שהתורה א

 

 ואם יש משהו שצריך לעשות, זה אך ורק אם זה כתוב בתורה. 

 

ואין בעיה שיהיה ויכוח בינינו האם בתורה יש מצוה ללכת לצבא, ישוב הארץ וכו', זה ויכוח 

לשם שמים, בשביל זה נפגשנו השבת... אבל שיהיה ברור שאין שום 'מישהו', 'משהו', 'ישות 

 יו, מלבד בורא עולם!"כל שהיא' וכו' שאנחנו כפופים אל 

 

איך אפשר לא להתייחס לכל הניצחונות  
 האדירים שלנו מול צבאות ערב הענקיים 

"טוב, בלי נדר, אסתכל אח"כ בחזקוני, ואנסה לחשוב על הדברים המרטיטים  הדתי לאומי:

 שלך.

 

הלכות בינתיים נחזור למה שדברנו לפני כן, אני חייב להבין, זה אמנם נכון שאין ברמב"ם 

'אתחלתא דגאולה', אבל סוף סוף אנחנו רואים תהליכים עצומים שמתרחשים לעינינו ממש,  

ניסים וניצחונות במלחמות אדירות, איך אפשר לטמון את הראש באדמה ולומר שאין זאת 

 ה'אתחלתא דגאולה'?

 

 בפסוק כתוב:  -ה' באייר נהיינו גאולים -מה עוד שיש רמז מפורש על זה שב

הלילה והיה בבקר אם יגאלך טוב יגאל ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי  ליני ' 

 ( יג ,  רות ג ) '  ה' שכבי עד הבקר 
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י אמר שבפסוק זה, יש את סוד מועד הגאולה. ונראה לי שכוונתו היא: ש'בוקר' כתוב " והאר

נת ה' זאת ש-של 'תשח'. וה הבכתיב חסר, ו'שכבי עד )ה(בקר' בלי האות ה' זה יוצא גימטריי

ביום ספירת 'יסוד שבתפארת' נוסדה מדינתנו  ח" ה' אלפים, והיינו שבשנת ה'תש

 " המפוארת!!!

 איך התורה רואה את הסוגייה 
 "מי אמר שמה שאנחנו רואים בעיניים שלנו זה הדבר הנכון?  הרב: 

 

 בחטא העגל גם כתוב שהשטן הראה להם מיטתו של משה... 

 

 אנחנו צריכים לשאול איך התורה רואה את הסוגיא, ולא איך אנחנו רואים! 

 

כלל ישראל הם כמו גוף אחד, יש את הידיים, יש את האוזניים, יש את הרגליים... כל אחד 

 והתפקיד שלו! 

 

דולי הדור נקראים בתורה 'עיני העדה', וצריך הידיים לא אמורות לראות, אלא רק העיניים, וג

 לשאול אותם מה השקפת התורה לגבי התהליכים 'הנראים' לעינינו".

נס שיש מחלקה מיוחדת לאגדות ומחלקה  
 מיוחדת להלכות... 

"תדע לך, שזה נס שהקב"ה דאג שהתורה תימסר באופן מחולק לאגדות  והמשיך הרב:

 ...  77שני להלכות ברורות המסודרות כשולחן ערוך וכו' מצד אחד, ומצד ורמזים ומדרשים

 

מכיוון שברגע שיש לך הלכות ברורות, אתה יודע שזה מה שצריך לעשות, ואין שום ספקות 

במה שיהודי צריך לעשות. מהבוקר שהוא קם ועד הלילה שהוא הולך לישון, בכל צעד 

 . " ..שיעשה ישאל את השו"ע מה לעשות, כדי שלא יעשה שום צעד לא נכון.

 

 
 : "לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם".)שמות כא, א(רש"י עיין  77
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השואה קרתה בגלל הציונות שעלו בחומה   
 לארץ ישראל 

"אבל ברגע שאתה מתחיל לסנכרן בין אגדות חז"ל לבין מעשים ביום יום, אם  והמשיך הרב:

זה לא הוראות מפורשות שיצאו משולחנם של רוב גדולי ישראל, אתה בבעיה קשה, שהרי 

 כל אחד רואה פרשנות שונה בסנכרון המבלבל הזה. 

ברי הוא כתב מאמר ארוך ומקיף על ד -הנה, תראה למשל את שיטת האדמו"ר מסאטמר 

הגמרא בסוף כתובות לגבי איסור שלושת השבועות )שלא יעלו בחומה וכו'(, ובחז"ל כתוב 

, והנה לשיטתם 78השדה אילותשאם יעברו על שבועות אלו הקב"ה יתיר את בשרם כ

התרחיש הפלא ופלא, איך שהתחילה הציונות להרים את ראשה, בא היטלר ימ"ש וטען 

 התיר את בשרם של היהודים כחיות השדה...  שהעולם הוא כמו ג'ונגל אחד גדול, ו

 

 

כל ההשוואה של התרחישים עם אגדות חז"ל יפות ומדהימות, אבל כולם מתבטלים 

 בשישים מול סעיף אחד שהגיע לשולחן ערוך... 

 

 וכידוע הרמב"ם לא הביא להלכה את איסור שלושת השבועות... 

 

 
 :.(קיא)כתובות ל הגמ' ב"וז 78

אמר רבי   -בצבאות או באילות השדה ... ג' שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו ישראל בחומה "

אני   -הקדוש ברוך הוא לישראל: אם אתם מקיימין את השבועה מוטב, ואם לאו אלעזר, אמר להם 

 . " מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה 
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'אתחלתא דגאולה' )שעליהם אפילו אין אבל מאידך הוא גם לא הביא להלכה את הלכות 

 .הוראות באגדות חז"ל...(

 

ר " ולגבי הרמז היפה שהבאת... אוייש נו... אל תכריח אותו לספר לך איזה רמז האדמו

מסאטמר מצא על זה שתמיד ה' באייר סמוך לפרשת אמור ששם זאת הפעם היחידה 

 ". איש ישראלי' מסופר שם...שמוזכר בתורה 'הישראלי', אני מאמין שאתה יודע על איזה '

 

 

המרחק בין החרדים לסאטמרים שווה  
למרחק בין החרדים לדתיים לאומיים )לפחות  

 במה שנוגע 'להלכות הגאולה'( 
 

"עכשיו שאתה מביא את ההשוואה בין סאטמר לדתיים לאומיים, אני חושב  הכוזר:

 ש'המפה' מצוירת בצורה כזו: 

 

 חרדים כמוך הם במרכז, צמודים לשולחן ערוך. 

 

הסאטמרים נמצאים קיצוני לצד אחד, עם מנטרה שמדינת ישראל היא אם כל הטומאות,  

 וחיזוקה היא העבירה הכי גדולה שיש. 

 

ואילו הדתיים לאומיים נמצאים קיצוני לצד השני, עם מנטרה שמדינת ישראל היא קודש 

 הכי גדולה...".הקודשים, וחיזוקה היא המצווה 
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מי שציווה אותך לתקוע בשופר הוא זה  
שציווה אותך לעשות 'טעות' ולשמוע לדעת  

 גדולי ישראל 
 "חחח אתה חזק בהגדרות ושרטוטי מפות...  הרב: 

 

אבל אם נחזור לדברינו דלעיל, יש לזכור את דברי ספר החינוך שראינו היום, שכתב שצריך 

שבאותו דור, וידוע שכל אחד רואה את התמונה אחרת )כי כשם ללכת לפי רוב גדולי הדור 

 שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות וכו'(,

 

 וציווה אותנו הבורא לשמוע בקולם בין שיאמרו על ימין שהוא שמאל... 

 

 

 

כלומר ואפילו שאתה רואה בעינייך ממש שזה כיוון ימין, והם אומרים לך: יהודי יקר, זה.. 

 ... זה... זה שמאל', ואתה המום, ובהלם מוחלט מ'הטעות' שאחזה בגדולי ישראל כן.. 
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ליטול ארבעה מינים ובכ"ז הקב"ה אומר לך: יהודי יקר, מה אכפת לך, אני זה שציותי אותך  

 ... בסוכות

 

 

  

 

ואתה עושה את זה כמו ילד טוב, אני זה שציותי אותך להניח כל בוקר איזה קופסא 

מצחיקה על הראש... ואתה פשוט ילד נהדר, שומע בקול אבאל'ה שבשמים, אז מה אכפת 

 לך ילדי היקר, אני, אני ולא אחר ציותי אותך לעשות את הטעות הזאת, ולשמוע להם...  

 

י מהכיוון שאתה מסתכל אז נראה לך שזה ימין וזה שמאל, )ובינינו... זה באמת לא טעות, כ

אבל בוא... בוא תעמוד מהצד שלהם, ותסתכל מהזווית שלהם... אז תראה שאכן הימין הוא 

 ימין, והשמאל הוא השמאל....(.

 

ולעניינו, הרב קוק זצ"ל היה היחיד שטען שאנחנו ב'אתחלתא דגאולה', ואילו החרדים טענו 

 הגלות'!".שזה 'סוף 
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יתכן בהחלט שהיום החרדים יודו שהגיעה  
 כבר ה'אתחלתא דגאולה' 

"ואני רוצה לומר לך את מה שאני חושב... ואני מדגיש שזה דעתי האישית...  המשיך הרב:

 אני חושב שהיום אנחנו באמת באתחלתא דגאולה! 

 

 !  79כי בשנים האחרונות, קרה נס עצום, של חזרה בתשובה בהיקפים אדירים

 

ולא יאומן כי יסופר, איך אנשים חילונים לגמרי, נהיו לצדיקים ממש, ומקימים בית של תורה 

 לתפארת! 

 

. ח(-)דברים פרק ל פס' אזה באמת מראה, שהגאולה מתחילה להתנוצץ, כמו שכתוב בתורה 

 ועיין במלבי"ם שם, שההתעוררות לתשובה תהיה בזמן הגלות... ואז... תבוא הגאולה".

  

 ל נגאלין אלא בתשובה אין ישרא 
 : )פרק ז הלכה ה("ועיין מה שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה  המשיך הרב:

. וכבר  81בתשובה  80"כל הנביאים כולן צוו על התשובה, ואין ישראל נגאלין אלא 

הבטיחה תורה, שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן נגאלין, שנאמר,  

 .  וגו', ושבת עד ה' אלהיך, ושב ה' אלהיך וגו"' והיה כי יבאו עליך כל הדברים  

 
 תהאמיתיומה שקדם לזה, זה ריבוי והגדלת התורה בארץ ישראל, שאף זה מבטא את ההתחלתא דגאולה  79

בירושלים  -שבנו את התורה בא"י ושאר גדולי ראשי הישיבות והאדמו"רים  'כדרך הרב כהנמן זצ"ל מפונביז

ובב"ב, ובשאר א"י: כגר"י מאיר זי"ע מנתיבות, או הר"א מישקובסקי זצ"ל מכפר חסידים, או האדמו"ר 

מקלויזנבורג זי"ע מנתניה, או יבלחטו"א הגר"י פרידמן מתפרח וכו' וכו', מוסדות של ישועה רוחנית בכל רחבי 

 ודימונה בדרום.מצפת וכרמיאל בצפון, עד לירוחם  -הארץ 

 

, נחלקו בזה רבי יהושע ורבי אליעזר, אבל הרמב"ם פסק כרבי אליעזר, נקודה צח.(-)צז:בגמ' בסנהדרין  80

שבסוף ר"י  ,נשארת ראמעניינת היא, שבגמ' שם הביאו ר"א ור"י פסוקים וראיות כל אחד לשיטתו, אבל הגמ

הרמב"ם פסק כרבי אליעזר, ולכן הוצרך הכסף הביא את ראייתו האחרונה שעליה 'שתק רבי אליעזר', ובכ"ז 

 משנה להסביר, שהיה לרמב"ם גמ' נוספת.
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]ויתכן לומר שהרמב"ם לא פסק כר"א, כי באמת גם רבי יהושע סובר ש"אין ישראל נגאלין אלא בתשובה", אלא 

תעוררותא דלתתא ע"י ישראל, או שהחזרה  אכל מחלוקת התנאים היא האם החזרה בתשובה תהיה ע"י 

תעוררותא דלעילא ע"י הקב"ה, שהרי מצינו בסוגיא שם מפורש: "אמר ליה רבי יהושע אם אבתשובה תהיה ע"י 

אין עושין תשובה אין נגאלין? אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין  

 גרסת, מה שכתב ע"פ ט( )בהקדמות ושערים שער ו, פרק תשובה ומחזירן למוטב"!! ועיין עוד בבעל הלשם 

 הירושלמי[.

  

ואגב, הראיה האחרונה שהביא ר"י היא מעניינת מאוד וז"ל: "אמר לו רבי יהושע: והלא כבר נאמר ואשמע את 

האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם כי למועד 

ופרש"י ":וככלות נפץ יד עם מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה וגו'. ושתק רבי אליעזר", 

כשתכלה תקומתם וחוזק ידיהם שהייתה נפוצה אילך ואילך גבורה ותועלת לפשוט אנה ואנה, ואחר  -קדש 

כלומר לעם ישראל לפני בוא הגאולה תהיה 'תקומה', ויהיה להם 'חוזק'  .שתכלה גבורתם שיהיו שפלים למאד"

לך ואנה ואנה', ובסופו של דבר כל הקוממיות הזו תתנפץ ויפוצו ויפשטו ויכבשו עוד ועוד שטחים 'אילך ואי

לרסיסים, ויהיו שפלים מאוד, ואז... רק אז... תבוא הגאולה האמיתית" ]ואגב, דבר מעניין כתב בספר 'עין אליהו' 

אם הגאולה תהיה בניסן או בתשרי, )י:( , שמחלוקת ר"א ור"י תלויה במחלוקתם במסכת ר"ה )ר"ה י: ד"ה תניא(

סבר שבתשרי שאז עושים תשובה, ור"י סבר בניסן, שכמו שבפסח נגאלו אע"פ שהיו במ"ט שערי שר"א 

 טומאה, ולא עשו תשובה שלמה, כך יהיה לעתיד לבוא[.

 

תקומתם", משמע שזה תהליך איטי שיתמשך  כשתכלהויתכן שחלק מניפוץ תקומתם וכילוי גבורתם )מהלשון "

ניסי ההצלה של מלחמות השחרור וסיני וששת הימים, הנה אח"כ עד שיתכלה לגמרי(, זה במה שקרה אחרי 

"נסיגה בגאולה" עם מלחמת יום הכיפורים... גם המון הרוגים גם איבוד שטחי א"י... כי זה לא מסתדר עם  ההיית

מה שסוברים שאנו בעיצומו של התהליך של: "כך גאולתם של ישראל, כאיילת השחר", דהיינו: אור השמש 

רת לאיטה, אך היכן מצינו נסיגה בעליית החמה? אפילו בגבעון עמדה השמש אך לא נסוגה? ההולכת וגוב

 ובנוסף לזה, החזירו עוד ועוד שטחי א"י, ואחרון הכביד: גרוש גוש קטיף ופרעות עמונה...

 

 

 : )ויקרא כה, כה(וכן מצינו באור החיים  81

גולים מעל שלחן   , הטוב לכם כי תשבו חוץ  , ויאמר להם  , ...והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם "   

זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשלחן   ? ומה יערב לכם החיים בעולם ? אביכם 

גם   . ויעירם בחשק הרוחני  . , וימאיס בעיניו תאוות הנדמים הי עולם ב"ה לעד ו הוא אל  . אביכם

, ועל זה עתידין ליתן את  ה יגאל ה' ממכרו עד אשר יטיבו מעשיהם, ובז  . נרגש לבעל נפש כל חי 

 ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב", עכ"ל.    . הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל 

לכן כל אלו שמרגישים שע"י גבורתם כבשו את הארץ ונהיו ל'אדוני הארץ', אם הם רוצים באמת להביא את 

להחזרת עם ישראל בתשובה  ,כל יכולתםהגאולה השלמה ואת בניין בית המקדש, פשוט שיעזרו ויפעלו ב

 שלמה, כמו שעושים המון ארגונים טובים כגון: ערכים, הידברות, שובו, נפש יהודי, ומקרבן, ועוד ועוד...
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 והכסף משנה הביא מקור לכך:

אמר רבי יונתן: גדולה תשובה שמביאה את הגאולה, שנאמר  )יומא פז(:  "בפרק יוה"כ 

משום דשבי פשע   -ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב. מה טעם ובא לציון גואל 

 ביעקב".  

 

 כל סימני הגאולה כבר הגיעו 
 "זה פשוט לכולם, שהתהליך של הגאולה השלמה קרב ובא!  המשיך הרב:

 

 . 82כל מי שיתבונן יראה שהגיעו כבר הסימנים שקיבלנו מחז"ל

 

 ''.אנו נמצאים בתקופה מיוחדת עם ניסים עצומים ותהליכים מכריעים ערב הגאולה

 

 קיבלנו מהקב''ה 'אות לטובה' 
שנות גלות 'אות לטובה',  2000''ובוודאי שיש בקיבוץ גלויות שנהייה אחרי  המשיך הרב: 

 וכפי שאנו אומרים בכל שני וחמישי בתפילת התחנון:  

 
 )סנהדרין צח.(: עיין בגמ'  82

, שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי  אין לך קץ מגולה מזה "ואמר רבי אבא: 

 ישראל". 

 

 וברש"י )שם( כתב: 

 "כשתיתן א"י פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ".  

 

 )סוטה פרק ט משנה טו(:  ועיין במשנה 

"בעקבות משיחא, חוצפא יסגא, ויוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה, והיין ביוקר, והמלכות תיהפך למינות  

יסובבו מעיר לעיר ולא  ואין תוכחה. בית ועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן ישום, ואנשי הגבול 

יחוננו, וחכמת סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת. נערים פני זקנים ילבינו, זקנים  

אנשי ביתו, פני   -יעמדו מפני קטנים )מיכה ז'( בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה. אויבי איש 

 על אבינו שבשמים!"    -להישען    הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מי יש לנו 

 )ואגב, אם מרגישים שבוטחים על 'כוחי ועוצם ידי', משמע שאינם נכללים ב'על מי יש לנו...'(.
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 . ''אבינו אב הרחמן, הראנו אות לטובה, וקבץ נפוצותינו מארבע כנפות הארץ'' 

 

ואע''פ שעוד לא ו'אות' הכוונה ל'סימן', קשה לנו לסחוב כ''כ הרבה שנות גלות קשים ומרים, 

הגיע עת הגאולה, אבל ע''י שאנחנו מקבלים סימן מהשמים שהזמן קרב ובא, זה מעודד 

 אותנו ונותן לנו כוחות להמשיך הלאה.

 

 :, יז(פו)תהלים ונראה גם, שב'אות' הזה התקיים גם הפס' ב

 '' עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה ה' עזרתני ונחמתני '' 

הנוצרים, קיבלו 'מכה' רצינית להשקפה שלהם, בעת שישראל החלו לשוב  -שונאינו ואכן 

 ".מהגלות לארצם
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הניסים והגאולה זה בזכות הצדיקים ואמונה  
 בזה היא מעיקרי האמונה 

יא' שרק ממצווה -"אך חייבים לזכור לחיות את יג' עיקרי האמונה, ובעיקר ה והמשיך הרב:

יוצא טוב לישראל, ורק מעבירה יוצא רע, א"כ כל הניסים והישועות הם מצד לומדי התורה 

ושומרי המצוות בדקדוק, וכהכנה אחרונה לגאולה, וכדברי הח"ח בפרק ראשון של קונטרס 

למרות  -תבוא בזכות מוסרי הנפש בדורנו על התורה 'ציפית לישועה', שהגאולה הסופית 

 . 83כל קלקולי האומה

 

שלא יחזרו בתשובה ]מי שאינם תינוקות שנשבו גמורים[, יכלו מן העולם בטרם  הואל 

 על זמן הגאולה האחרון:  ,(פרק כ)הגאולה השלמה, כנבואתו המפורשת של יחזקאל 

 ".84'וברותי מכם המרדים והפושעים' 

  

לפני בוא הגאולה הקב"ה ינער את כל  
הלבבות שיצטרכו להחליט, האם נשמעים  

 ה' אלי' לקריאה: 'מי ל 
 כתוב, שתבוא הגאולה, בדור שכולו חייב או כולו זכאי. )סנהדרין צח.( "בגמ'  והמשיך הרב: 

 

כלומר, באותו דור יהיה בירור מוחלט לכל אחד ואחד, האם הוא רוצה להיות 'כולו זכאי', או 

 . 85שהוא רוצה להיות 'כולו חייב'

 
 )האזינו פיסקא שיח(:  וע"ע בספרי  83

 "שמנת עבית כסית, אלו שלשה דורות שלפני ימות המשיח". 
סנהדרין צז. שלכן הגמ' כרכה את הגאולה ידוע שהגאולה תהיה דבר רע למי שלא יזכה, כדאיתא במהרש"א  84

, שרק בודדים יזכו לגאולה, כמו שהיה בזמן יציאת מצרים )קיא.(עם מציאה ועקרב, עיי"ש. ואגב, עיין סנהדרין 

 וז"ל הגמ':

"תניא, רב סימאי אומר: נאמר ולקחתי אתכם לי לעם ונאמר והבאתי אתכם, מקיש יציאתן ממצרים  

שנים מששים ריבוא.   -שנים מששים ריבוא אף יציאתן ממצרים  -רץ לביאתן לארץ, מה ביאתן לא 

 אמר רבא: וכן לימות המשיח, שנאמר וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים". 
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 אליהו עדיין מהדהדת:אליהו הוא זה שיבוא לבשר על הגאולה, וקריאתו של 

"ויגש אליהו אל כל העם ויאמר עד מתי אתם פסחים על שתי הסעפים אם ה'   

 ". א יח, כא( -)מלכים האלקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו ולא ענו העם אתו דבר"  

 

 

 

וזאת הסיבה שיש בדורנו המון חוזרים  
 בתשובה, ומאידך המון מתקלקלים 

"ולכן יש בדורנו הרבה חוזרים בתשובה, וכנגדם הרבה חוזרים בשאלה, כי  המשיך הרב: 

 הקב"ה מנער את כולם, ואדם צריך להחליט וכנ"ל. 

 

( שהקב"ה ישחט את יצר הרע. וכמו שתרנגולת משתוללת לפני 86סוכה נב.וזהו כוונת חז"ל )

 שחיטתה, כך היצר נלחם בכל תוקף, והניסיונות קשים וחזקים".

 
 בספר דף על הדף כתב על הגמ' הנ"ל:. וכן כתב ב'דורש לציון' מהצל"ח. 85

דלפנים מי שהי' רשע, עכ"פ התבייש בזה ונצר זה בלבו,   , "הגר"א ז"ל )הובא בס' המאור גדול( פירש 

ולפחות כלפי חוץ נהג כמו שצריך, ובא ג' פעמים ביום להתפלל ושמר את השבת. אבל בדור שבן דוד  

בא, אין כאן "פוסח על שתי סעיפים", אלא מי שכולו זכאי הוא כולו זכאי, ומי שכולו חייב הוא כולו  

 ישו מלפרסם את רשעותם כלפי חוץ". חייב, שחוצפא יסגי, ולא יתבי 
 : (שם )ז"ל הגמ'  86

"לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה  

להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכין, והללו בוכין. צדיקים בוכין ואומרים:  

ורשעים בוכין ואומרים: היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה  היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה! 

 הזה". 
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יוסף חלק על שאר האמוראים  למה רב  
שחששו מהניסיונות של עקבתא דמשיחא  

 ואמרו "ייתי ולא אחמיניה" 
אמרו: 'ייתי ולא אחמיניה' ]עדיף )צח:( "ולכן שלושה אמוראים בסנהדרין  המשיך הרב: 

שיבוא המשיח ואני לא אראנו![ ורק רב יוסף אמר שהוא מוכן לשבת בצל של גללי חמורו 

הים בסנהדרין שם הביא מהזוהר: 'זכאי חלקו של מי שיראה...   של המשיח )ובמרגליות

 וזכאי חלקו של מי שלא יראה...'(.  

 

 

הגמרא מדגישה, שהאמוראים שאמרו 'ייתי ולא אחמיניה', לא חששו מהצרות שיהיו כי לזה 

 יש להם עצה של 'יעסוק בתורה ובגמ"ח', אלא חששו 'שמא יגרום החטא'.

 

 

 גלל שהיה עיור, והפריצות היא הכי מקלקלת...רב יוסף לא חשש, אולי ב

  

 

מה שבטוח הוא, שמי שמאמין בעצמו שהוא יותר חזק מרבה ורבי יוחנן... ולא חושש כמו 

שרב יוסף לא חשש... צריך להיות מאוד מאושר שהוא בדרגה כ"כ גבוהה בקדושה )או 

 פשוט ללכת לבית משוגעים...(".

 

 

 

 מהגויים הצידונים וכי הציונים החילונים גרעו  
"בניין בית המקדש היה ע"י שהצידונים כרתו עצים מן הלבנון. ומה כ"כ קשה  הדתי לאומי: 

 להבין, שהקב"ה מביא את הגאולה ע"י הציונות החילונית?" 

 



 המשך המפגש עם הרב החרדי

151 
 

"איך הקב"ה מגלגל את העולם, זה עסק שלו, אם הוא החליט לגלגל את זה ע"י  הרב:

 שיר שירי ארץ ישראל בשמחה ביום השואה...  השואה הנוראה, זה עדיין לא סיבה שנ

 

 

אנחנו קיבלנו תורה מן השמים, שלהחליט מה כתוב בה הוא מסר לחכמים, אבל איך הוא 

 מנהל את העולם... זה הוא השאיר לעצמו... 

 

אגב, הצידונים כרתו עצים בשביל שלמה המלך הצדיק שרצה לבנות את המקדש, אבל 

 הציונים החילונים לא פעלו והתייעצו בכל פרט עם רוב גדולי ישראל...".

 

 ה החרדים לא אבלים ביום השואה? למ 
כבוד הרב, אם כבר הזכרת את 'יום השואה', אולי באמת תסביר לי, למה אתם "  הדתי לאומי: 

 "לא אבלים בו?

 

בספרו של הרב  עייןת ,שאלות מהסוג הזהעל עזוב, כפי שאמרתי לך מקודם, "  ענה הרב:

 מרדכי נויגרשל 'למה הם שונים'.  
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 "למה אתה אבל ביום השואה? -אתה אבל אולי באמת תסביר לי 

 

הרב, אני בשוק שאתה שואל שאלה כזו... אתה רציני? שש מיליון יהודים "  הדתי לאומי: 

 "ואתה שואל אותי למה אני אבל?? ,נמחקו מהמפה

 

זאת אומרת שאתה לא אבל בגלל שמתו שש מיליון אנשים, אלא בגלל שמתו שש "  הרב: 

 ." מיליון יהודים

 

 "מה השאלה בכלל? !!!!!!!!!!!!!!!!! ברור"  לאומי: הדתי  

 

למה הדתיים לאומיים לא אבלים ב'יום  
 ההשכלה'? 

 כי אני פשוט מתפלא למה אתה לא עושה גם 'יום ההשכלה'"."  הרב: 

 

 " מה? מה זה??"  הדתי לאומי: 

 

 ,מיליארד בני אדם בעולם 2.2תראה, לפני שפרצה תנועת ההשכלה, היו בעולם "  הרב:

 מיליון יהודים.  13ומתוכם  בני אדם,מיליארד  8מיליון יהודים, והיום יש כמעט  12מתוכם ו

 

 מיליון יהודים... איפה הם 'נעלמו'?  30אם תחשבן את היחס, תראה שחסרים לנו 

 

 " איפה באמת?"  הדתי לאומי: 

 

מיליון  30ההשכלה הארורה גרמה להתבוללות איומה, וגרמה לזה שחסרים לנו היום "  הרב: 

 ." להתאבל על זה... כדי יהודים... אני חושב שכדאי שתייחד לפחות יום אחד בשנה
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שנות גלות סוף סוף אין עלינו    2000אחרי  
 עול גלויות 

"הרב, לפי 'תורת היחסות שלך', אנחנו נצטרך לעשות כמעט שבוע אבלות על  הדתי לאומי: 

 זה... למי יש זמן לזה... 

 

שהגאולה תתבטא בזה )פרק יב מהלכות מלכים הלכה ב(, יש לי עוד שאלה: ברמב"ם כתוב טוב...

שלא יהיה 'שעבוד מלכויות'. נו, זה מה שקורה היום, שאנחנו לא משועבדים למלכויות,  

 לא?"

 

 

 

"הא... אוקי.... אני מבין מדבריך, שזאת ברכה לבטלה לברך 'ותחזינה עינינו  עונה הרב: 

 לציון... וכו' וכו'... בשובך 

 

 ? והרי כבר אין שעבוד מלכויות?" 'אני מאמין בביאת המשיח'וכי אפשר למחוק את ה
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שנות רדיפות    2000וכי כל מה שנשאר אחרי  
 זה רק כדי לא להיות תלויים באמריקה?! 

"לא, יש עדיין שיעבוד מלכויות, שהרי אנחנו עדיין תחת הסינר הגדול של  הדתי לאומי: 

 ..אמריקה.

 

 

 ולכן אנחנו רק 'באתחלתא דגאולה', ואנחנו מצפים ומחכים לגאולה השלמה!"

 

תמה הרב: "אתה רציני? כ"כ הרבה תפילות, וכ"כ הרבה צומות בתשעה באב ושאר ימי 

התעניות, וכ"כ הרבה נבואות, וכ"כ הרבה דמעות... כל זה רק בשביל שאמריקה לא תפריע 

 לנו יותר מדי???"
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 שמצפצפים כזרזיר בתפילתם... אלו 
"אני חושב שמי שלדעתו מה שנשאר זה רק לא להיות תלויים באמריקה... אז  והמשיך הרב: 

 )ב, כד(: עליו אמר רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי 

 

"...ואין דבורנו: השתחוו להר קדשו, והשתחוו להדום רגליו, והמחזיר שכינתו לציון  

 הזרזיר, שאין אנחנו חושבים על מה שנאמר בזה וזולתו". וזולת זה, אלא כצפצוף  

 

ונדמה לי, שאותם אלו שבתפילה לא באמת מחכים להשראת השכינה, בית המקדש,  

ולהקרבת קורבנות, הם גם מצפצפים כזרזיר את מילות התפילה 'כי הם חיינו ואורך ימינו, 

 ובהם נהגה יומם ולילה', והלוואי שאני טועה...". 

 

'אין בין הגלות לגאולה אלא  -כון ל הפירוש הנ 
 שעבוד מלכויות' 

שהגאולה תתבטא בזה  -"ודע עוד, שלא כתוב ברמב"ם כמו שהבאת בשאלה  והמשיך הרב: 

שלא יהיה 'שעבוד מלכויות', אלא כתוב שאין בין הגלות לגאולה אלא 'שעבוד מלכויות'.  

וכמו שכתב במשנ"ב בהל' והכוונה היא, שבזמן הגאולה יהיו המלכויות משעובדות לישראל, 

עבדים מאומות העולם... ואפילו מלכיהם  2800 -שכל אחד יזכה ל )סי' ח סוף ס"ק כו( 87ציצית 

 את ישראל...  88ושריהם יבואו ויעבדו

 )שם(: ותתבונן טוב בדברי הרמב"ם 

 
 :  (שם)ז"ל המשנ"ב  87

"ואמרו חז"ל, הזהיר במצות ציצית, זוכה ורואה פני השכינה. ומשמע מן הכתובים, דהיהודים שיישארו  

והחזיקו בכנף  , ם הגויי לעת קץ, יהיו מצוינים במצווה זו, כמה דכתיב, ובאו עשרה אנשים מכל לשונות 

איש יהודי וגו'. ואמרו חז"ל ע"ז, כל הזהיר במצות ציצית, זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות  

 עבדים". 
 כג(:  -)פרק מט פס' כבכמו שכתוב בישעיהו  88

"כה אמר אדני ה', הנה אשא אל גוים ידי, ואל עמים ארים נסי, והביאו בניך בחן ובנתיך על כתף  

כים אמניך, ושרותיהם מיניקתיך, אפים, ארץ ישתחוו לך, ועפר רגליך ילחכו, וידעת כי  תנשאנה. והיו מל

 אני ה', אשר לא יבשו קוי". 

 )צא:(: וע"ע בגמ' סנהדרין 

 הנך דכתיב בהו ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם"   -"...ונכרים מאי בעו התם?  
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"אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד יראה  

דברי הנביאים שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג ושקודם  מפשוטן של 

מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם שנאמר הנה אנכי שולח  

 לכם את אליה...". 

 

נביא שיישר לבם של ישראל  ב. צריך לבוא המשיח, לכן נקרא ימות המשיח...  א.דהיינו: 

 ולהכין לבם וכו"'.
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הרבנים צריכים לדבר רק בענייני הלכה נטו,  
 האמנם? 

: "אולי הכוונה בלשמוע לרבנים זה רק בענייני הלכה, אבל לא בענייני השקפה הדתי לאומי 

 ודרך חיים?"

 

 "איך נדע האם זה כלול או לא?  הרב: 

 

 גם את זה נשאל אותם... 

 

וכיוון שאנחנו רואים שהם מורים בעניינים אלו, סימן שהם סוברים שגם זה כלול בפס' 'ולא 

 תסור'...  

שהרי אם יבואו לשאול באיזה צבע לקנות עגלת תינוק, יגיד לו הרב... לך תתייעץ עם 

 אשתך... זה לא קשור אליי...".

 

 לכל אחד יש את הרב שלו 
 חד יש את הרב שלו?" : "האם לא שייך לומר שלכל אהדתי לאומי 

 

"צריך רב שהולך בדרכם של רוב גדולי הדור. אם אתה מעוניין 'לעשות לך רב' זה  הרב: 

בסדר, אבל רק אחרי שתלך ותשאל את רוב גדולי הדור, אם אכן מותר לך לעשות את ההוא 

 וההוא לרב שלך...". 
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המדד לדעת כמה אתה מאוהבי ה', הוא לפי  
רע', ומכלל הן אתה  כמה שיש בך 'שנאו  

 שומע לאו 
 : "אנחנו יכולים לדעת מי צדיק ומי רשע?" הדתי לאומי 

 

"ודאי שכן! עובדה, שיש הלכות רבות... לא לשתות מיינו... והרחק משכן רע...   עונה הרב:

 וכו' וכו'... 

 

ואגב 'רשע' שאפילו מוגדר כ'שונא השם', יכול להיות אותו אחד שאנחנו חושבים אותו 

דבר מפליא שכתוב בספר שערי  89לצדיק כי הוא מקיים את כל המצוות, תראה פה בהערה

 תשובה לרבינו יונה".

 
 :  )אות קס(וז"ל בשער ג  89

, ונזהרים מכל עבירה במעשה  ה המצוו "ענין שונאי השם, נמצא לפעמים, גם באנשים שהם עושים 

ולשון. אם נפשם רעה, ובקרב לבם יקשה להם כאשר חבריהם עוסקים בתורה, וירע ביניהם בהיות בני  

אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו, כאשר תאמר על האיש אשר לא יחפוץ שיכבדו בני אדם את המלך  
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 כפיות טובה לא להודות על המדינה 
: "למה אתם לא מודים לקב"ה על המדינה, הרי זו כפיות טובה לקב"ה שנתן  הדתי לאומי 

 אפילו תומכת קצת?  לכם מדינה שלא מפריעה לדת, ובעקבות ההסכמים הקואליציוניים

 

 תראה כמה שפע גשמי 'נשפך עלינו', תתבונן איזה איכות חיים יש פה במדינה!"

 

 

 "אנחנו מודים יום יום בברכת המזון: 'על ארץ חמדה טובה ורחבה'!  הרב: 

 

 בתפילת שמו"ע אנחנו מודים לקב"ה, על נסיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים.

 

הרבה שפע גשמי, לא רק פה במדינה, גם לחרדים באמריקה יש ולגבי השפע, אכן יש היום 

שפע גדול. ואכן גם זה מסימני הגאולה הקרובה לבוא, כמו שמצאנו בזוהר שהובא 

 . 90בהערה

 
שיעבדוהו, כי הוא שונא את המלך. כל שכן, אם הוציאו מחשבתם אל הפועל, שהם מניאים את לב בני  ו 

אדם מעסק התורה ומן המצות, כי הם שונאי ה'. וכן האנשים אשר עינם צרה בכבוד תלמידי חכמים  

  הישרים והצדיקים, ושונאים עטרת תפארתם, או ירע לבבם אם עדיהם תאתה ובאה ממשלת הדור. וכן 

כתוב )שמואל א ח, ז(: "כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם". וכל שכן אם יבקשו כבודם  

לכלימה או ישפילו, וכן אם יאהבון כבוד הרשעים ומשלם על עפר, כי אלה באמת שונאי השם, ואין  

 רצונם בקיום עבודתו, ולא יחפצו בהדרת קדש יראתו, ואשר ירבון מאד עבדיו ויראיו". 

 

מדהים! שכתוב כאן, שיש אנשים ששומרים את כל המצוות, ובכ"ז הם מוגדרים כשונאי ה', כיוון שהם  וזה

 מכבדים את הרשעים, ואילו את חבריהם לומדי התורה הם מבזים.

 : )ס"א כרך ב פרשת משפטים קיא.(וז"ל הזוהר  90

ליה? דיפוק בקדמיתא  "עקב את אחיו ודאי דעבד ליה עוקבא וארמי ליה לאחורא, מאי אחורא אקדים 

להאי עלמא. אמר יעקב לעשו, טול אתה האי עלמא בקדמיתא ואנא לבתר... ונטל עשו האי עלמא  

 ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל".  )שם לו(  בקדמיתא, ודא רזא דכתיב  

 

העולם הזה, ואילו יעקב יקבל רק שיעקב נתן לעשו לקחת תחילה את )תיקוני זוהר קה.(, ופירש שם הגר"א 

 בעיקבתא דמשיחא את העולם הזה, וזה רמוז במה שיעקב תופש בעקבו של עשו.
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 ה' באייר... 
 : "אז אתם שמחים בתאריך ה' באייר?" הדתי לאומי 

 

 "יש לנו בעיה עם היום הספציפי הזה.  עונה הרב: 

 

כיון שצריך לחלק, בין ההודיה לקב"ה על הזכות לגור בארץ חמדת אבות, לעצם השמחה 

 במושג שנקרא 'מדינת ישראל'. 

 

באופן עקרוני, היינו יכולים לחיות כאן בארץ בשקט ובשלוה, תחת שלטון אמריקה, ומה 

וקים שלה הם לא חוקי התורה, יש בזה הרמת  שיהודים מחליטים, שאנחנו נקים מדינה שהח

 יד בתורת משה רבינו, וחילול השם". 

 

 

 

 

כוונתם המוצהרת של מקימי המדינה הייתה  
 להעביר על הדת את כל הדתיים 

"מה עוד שהיום זה כבר לא סוד, שכוונת ראשיה, שריה ויועציה היה להעביר  והמשיך הרב:

 גוריון: 'תוך דור אחד נפתור את הבעיה הדתית'.   על הדת את כל עם ישראל, וכלשונו של בן

 

ושלא נדבר על חוזה המדינה, שתכנן לנצר את כל עם ישראל לקול צלילי פעמוני הכנסייה 

 וכמריה".



 המשך המפגש עם הרב החרדי

161 
 

 להיות עם חופשי בארצנו 
: "מה זה משנה מה הייתה כוונת מייסדי ויוזמי המדינה, הרי כל גרעין שמצמיח הדתי לאומי 

 מתחיל מריקבון!" עץ גדול ויפה, 

 

ה' באייר תש"ח היה ריקבון זה כבר -"ידידי היקר, זה שאתה כבר מסכים איתי שב עונה הרב:

 מפעים אותי!  

לי נראה פשוט, שיש בעיה עם היום הזה, שבו קמו מנהיגי העם היושב בציון, והכריזו 

 שרצוננו להיות 'עם חופשי בארצנו'...". 
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נזכיר את בורא  אנחנו עם יהודי, למה לא  
 עולם על שטרות הכסף שלנו? 

"ומה עוד, שלא הסכימו להכניס את שמו של ריבונו של עולם למגילת  והמשיך הרב:

העצמאות )מה שבאמריקה לא מתביישים להזכיר אותו על כל שטר המודפס שם...(,  

 והתחיל ויכוח גדול, עד שבנס היה שם אדם חכם, שהציע הצעה שתוסכם על שני הצדדים,

 וכתבו 'מתוך בטחון בצור ישראל'...". 

 

 

 

 

 היום כבר לא גוזזים פאות בכוח 
ה' באייר, ואני חושב שזה דבר מדהים שכולם -: "אני דווקא חושב שיש לחגוג בהדתי לאומי 

איך זה התחיל? מה פתאום שכולם ביחד יעשו   -עושים מנגלים ביום זה, חשבת על זה פעם 
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מנגל? מאיפה זה הגיע? לדעתי זה הרגשה פנימית של קרבן תודה לקב"ה, ממש כמו שהיה 

 קרבן פסח ביציאת מצרים!

 

 

 וזר ושואל שוב, מה זה משנה איך זה התחיל, העיקר היום לא גוזזים פאות בכוח...ואני ח

 

לא חוטפים ילדים מהוריהם, לא עושים לחץ וסדנאות לכפירה לעולים חדשים וחלשים, אז 

 תתחילו לשמוח ולחגוג את הקמת המדינה".
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מי שלא חוגג את חג העצמאות מפספס את  
שחזקיהו פספס מלהיות  הגאולה בדיוק כמו 

 משיח... 
"לדעתי מי שבשבילו יום ה' באייר זה לא חג לכל דבר, אז הוא כופר  והמשיך הדתי לאומי: 

 בטובתו של הקב"ה. 

 

שים לב הרב, אתם החרדים אוהבים להביא את הסיפור עם חזקיהו המלך, שהפתרון שלו 

 לו וכו'...  , ובזכות זה ניצ91מול הצבא האשורי היה לחזק את לימוד התורה

 

אתם רק שוכחים שחזקיהו נענש על שלא אמר שירה על הנס שנעשה לו, ולכן פספס את 

 ...  92ההזדמנות להיות משיח

 
 )סנהדרין צד:(:   ראגמכדברי  ה 91

וחבל על מפני שמן, אמר רבי יצחק נפחא:   ך צוואר"והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל 

היה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. מה עשה? נעץ  חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו ש 

בחרב זו, בדקו מדן ועד באר שבע   ר יידק חרב על פתח בית המדרש ואמר: כל מי שאינו עוסק בתורה 

ולא מצאו עם הארץ, מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואשה, שלא היו בקיאין  

 בהלכות טומאה וטהרה". 

 
 

 )רות רבה ז, ג(:  במדרש  92

 "...ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב וחיילותיו גוג ומגוג, וכיון שלא אמר שירה נסתם...". 
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 וגם אתם שלא חוגגים את חג העצמאות מפספסים בגדול...".

 כפייה חילונית שקטה, חכמה, וקטלנית 
"קודם כל, תרשה לי לא להתייחס להשוואה לקרבן פסח... פשוט עדיף שנעבור  ענה הרב: 

 הלאה...

 

לגבי טענתך שזה לא משנה 'איך זה התחיל'... אני דווקא חושב שזה כן משנה, תסתכל 

 '.נספח יבלקמן ב

 

שהיום לא עושים כפיה חילונית בכוח כמו שעשו בזמנו, מה שכן קיים היום  ,זה נכון ואמנם

 ערכת חינוך' שמחנכת לכפירה את רוב ילדי ישראל רח"ל, וזו נקראת 'כפיה שקטה'.הוא 'מ

 

לצערנו, הם יודעים לעשות זאת מצוין, ולדוגמא תראה איזה גאונות של היצר הרע, ללמד 

 תנ"ך ובכ"ז להסביר אותו בצורה כפרנית, כך הילד מקבל 'חיסון' נגד הדת. 

 

תחשוב על זה, אילו לא היו מלמדים תנ"ך בבתי ספר החילוניים, הרי כל יהודי שהיה 

ות ולרבנים ולומד זאת, ומיד היה חוזר בתשובה משתוקק ללמוד את התנ"ך, ומגיע לישיב

 שלמה... 

 

אבל מערכת החינוך הכפרנית 'פתרה' את הבעיה... כל ילד חילוני חושב שהוא כבר יודע את 

 התנ"ך, ואין שום סתירה להיותו מחלל שבת וכופר באלוקים". 

 
 )סנהדרין צד.(: ובגמ' 

"ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך  

לא עשיתו משיח,   -שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך  הוא: רבונו של עולם! ומה דוד מלך ישראל

 תעשהו משיח?"  -חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך  

 

ל שהלל )הודיה(, ודאי שהוא אמר, אבל יש דרגה מעבר לזה "משמע שכן אמר? וצ)קיז.( ואמנם בגמ' בפסחים 

 שנקראת 'שירה'.
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 חוק הגיוס )הישן והחדש( 
"מלבד זאת: כידוע, כבר עשרות שנים שיש חוק שמי שלא לומד, חייב  והמשיך הרב: 

 להתגייס.

 

 ו'חוק הגיוס' של זמנינו מאיים על עתיד אלו שבאמת לומדים )רק לא מספיק עילויים...(".

 

 נ' של הטומאה -שער ה 
"המצב הרוחני היום מסוכן מאוד, הטומאה והסיאוב שולטים בראש כל  והמשיך הרב:

 חוצות. 

 

אמרו על דורנו, דור עקבתא דמשיחא שקודם )שמות ג, ח(, מונים כגון אור החיים הקדוש הקד

הגאולה, שהעם ישקע לשער החמישים של טומאה, בכפירה ובעריות, יותר מטומאתם 

 במצרים )ועם טינופת האינטרנט הדברים מובנים(.
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בית המקדש השמם והבזוי, כשמחלליו נתנו שם 'שיקוץ משומם' ]דניאל יא. ובספר נפש 

, מבאר שחורבן זה מבטא את מצב הלבבות של בני ישראל[, לא נותן לנו )ש"א פ"ד(החיים 

 סיבה למסיבה".

 

חזקיהו לא אמר שירה ופספס... אבל למה  
אנחנו לא אומרים שירה על הנס שנעשה  

 לעם ישראל? 
"ולגבי הפספוס הגדול של החרדים... תגיד לי, חזקיהו נתבע על זה שלא אמר  הרב:והמשיך 

 שירה על הנס הגדול, נכון?"

 

 "בהחלט!" הדתי לאומי: 

 

 "אז תגיד לי, למה אתה לא אומר שירה על הנס הגדול שקרה אז לעם ישראל?" הרב: 

 

 "אני?"  הדתי לאומי: 

 

 "כן, אתה!"  הרב: 

 

"אהמממ... לא יודע... ואוו... אני... אומר לך את האמת הרב, לא חשבתי על  הדתי לאומי: 

 זה... מה הרב, אתה כן אומר?".

 ההבדל בין חג לבין שירה 
 "חחח גם אני לא אומר )רק בקצרה ממש, בפיוט 'קרב יום' בליל הסדר...(. ענה הרב: 

 

 -ואני גם אסביר לך מה ההבדל בין חג לבין שירה 

 

ה לקב"ה על נס שקרה באופן חד פעמי, ואף שזה יכול להיות נס הכי עצום שירה זה הודא

 והכי חשוב, עדיין אין זה סיבה לעשות 'חג', אלא רק להלל ולשבח לקב"ה בשירה והודאה. 
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אבל 'חג' זה מלשון מעגל )'לחוג במחוגה'(, שזה דבר שחוזר שוב ושוב במעגל השנה, 

 , ולא מנסיבות אחרות". השורש של האירוע הוא מגיע משורש הזמן

 מי יכול לדעת מתי שייך לקבוע 'חג'? 
"ומי זה שיידע איזה נס חוזר כל שנה וצריך לעשות בשבילו חג, ואיזה נס לא  הדתי לאומי: 

 חוזר כל שנה וצריך רק להגיד שירה נקודתית, הרי אמרת שלא גודל אירוע הנס קובע?" 

 

ין לנו שאלות, הוא ודאי יודע איזה אירוע "זה שאלה נכונה, תראה, על הקב"ה א ענה הרב: 

'מאיר מחדש' כל שנה ושנה, הוא החליט שצריך לחגוג את חג הסוכות כי הנס של ענני 

הכבוד יאיר כל שנה בתאריך טו בתשרי, והאירוע של מעמד הר סיני יחזור ויאיר כל שנה 

 ושנה בחג השבועות וכו'. 

 

 את חג הפורים. 93ע"פ נבואה קבעו לדורות אכן בפורים זה כבר לא היה כ"כ פשוט, ובכ"ז

 

אבל בחנוכה שכבר לא הייתה נבואה, העסק היה הרבה יותר מסובך, ואפילו שהיו ניסים 

ניצחו צבא עצום וחזק, ופך שמן אחד דלק שמונה ימים בנס שמעל  94אנשים  13-אדירים ש

, כלומר לשנה הבאה באותו תאריך,  95גדרי הטבע, בכ"ז חכמים נאלצו לחכות ל'שנה אחרת'

 
 )מגילה ז.(: רא גמכדברי ה 93

שמואל בר יהודה: שלחה להם אסתר לחכמים ]וברש"י: "בשנה שנייה לקובעה עליהם  "אמר רב 

חובה"[: קבעוני לדורות! ]וברש"י: "ליום טוב, ולקרייה, להיות לי לשם"[, שלחו לה: קנאה את מעוררת  

 עלינו לבין האומות. שלחה להם: כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס". 
 כתב: )דברים לג, יא(, רש"י בפרשת וזאת הברכה  94

לפי שהיו מועטים י"ב בני   , נים והתפלל עליהם ועם היו  ם להילח "ראה שעתידין חשמונאי ובניו 

 חשמונאי ואלעזר כנגד כמה רבבות, לכך נאמר ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה". 
 )שבת כא:(:  חז"ל בגמ'  מו שאמרוכ 95

"מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא להתענות  

נים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום,  בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמ 

בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק  

יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל  

 והודאה". 
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כה בכסלו, רק אז קבעו את חג -ורק כשראו ברוח קדשם שהאור של חנוכה חוזר וניעור ב

 .96החנוכה

 

ניסי הצלה ואירועים חשובים, ושוב, בלי שום קשר לגודל אבל אין דבר כזה, לקבוע חג על 

וחשיבות הנס שקרה, כי 'חג' זה רק דבר שחוזר בבריאה בכל שנה, ורק ברוח הקודש של 

 חז"ל הקדושים היה אפשר עוד לקבוע מה חוזר בכל שנה ושנה".

אין חג ליום הקמת מלכות בית שאול, מלכות  
 בית דוד, וחנוכת בית המקדש ע"י שלמה 

 "האמת הרב... תירצת לי קושיה שאני כבר שנים לא מצליח להבין...   הדתי לאומי: 

 

אף פעם לא הבנתי למה יש חג סוכות זכר לענני הכבוד, אבל אין חג זכר לאכילת המן 

 ושתיית המים מבארה של מרים... 

 

, (אף פעם לא הבנתי למה אין חג לזכר נס נחלי ארנון )בו נמחצו אויבי ישראל בין ההרים

ולמה אין חג לנס חציית הירדן, ניצחון כיבוש א"י, נפילת חומות יריחו ע"י יהושע, נפילת 

האבנים מן השמים על האומות שנלחמו עם יהושע במורד בית חורון,  עצירת השמש והירח 

במלחמה על ארץ ישראל, ניצחון עתניאל בן קנז על כושן, ניצחון אהוד בן גרא על עגלון 

ן גדעון, ניצחון שמשון, ניצחונם של דבורה וברק על יבין וסיסרא, ניצחון מלך מואב, ניצחו

 יונתן לבדו מול צבא פלשתים...

 

 ולהגיד לך הרב, מה הכי לא הבנתי עד היום?" 

 

 "מה?"  הרב: 

 

"הכי לא הבנתי, איך אין חג ליום הקמת מלכות בית שאול, מלכות בית דוד,  הדתי לאומי: 

אבל בזכותך  ..., ועליית עזרא ברשיון האומות בימי בית שני וחנוכת בית המקדש ע"י שלמה

 ." ד, את הכללים לקביעת החגים" הבנתי בס

 
ן פרשת בהעלותך שהיה נצרך שימצאו סמך "פרק כב(, מה שהביא מהרמבע בזה בנפש החיים )שער א, "ע 96

 מהמקרא לחנוכה.
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 גדולה הסרת טבעת... 
 : "לגבי הטומאה שמשתוללת ברחובות אני יכול להבין אותך.והמשיך הדתי לאומי 

 

אבל לגבי החוק שמי שלא מתגייס לא יכול לצאת לעבוד, אני ממש לא מבין על מה אתה 

מתלונן, הרי בזכות החוק הזה, שבן גוריון חוקק, שמי שלא ילמד יחויב להתגייס, נוצרו כל 

 הכוללים שלכם...  

 

שהרי כמו שאמרת, בן גוריון רצה לפתור את 'הבעיה הדתית', וחשב שע"י חוק זה, לא 

יסתדרו מבחינה כספית, ואז בלית ברירה ילכו לצבא, ושם בכור ההיתוך הישראלי, כבר לא 

 יישארו חרדים כ"כ... 

 

 אבל דווקא בגלל זה, המון המון בחורים, שמעצמם לא היו בוחרים בלחיות חיי כולל ולימוד

תורה יום שלם, בלית ברירה, מפחד הגיוס, נשארו ללמוד, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, וכך 

 הקימו וחינכו דורות נוספים של ילדים בני תורה. 

 

 כל זה בזכות אותו בן גוריון שאתה כ"כ מרבה להתלונן עליו. 

 

י שאני תתבונן ותראה כמה כוללים ואברכים יש באמריקה וכמה יש פה בארץ... ותסכים אית

 צודק!"

 )ישעיהו נד, יז( כל כלי יוצר עליך לא יצלח  
 "תקשיב לי ידידי, אתה מערבב שני עניינים שלא קשורים אחד לשני.  הרב: 

 

יש את המהלך האלוקי, שבו הקב"ה מנהל את העולם, ותאמין לי, הוא יודע לנהל מצוין! יש 

 ערב בענייניו.  לו את התוכניות והסיבות שלו, ואף אחד לא ביקש מאיתנו שנת

ויש את המהלך כאן בארץ, ובו אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ועינינו רואות שיש כאן 

מלחמה נגד הדת, ובאופן ישיר זה באמת מקשה על הפרנסה והחיים לכאלו שכן מתאים 

 להם לצאת ולעבוד.
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צא מזה ברור שיצא מזה הרבה טובה, אבל לא שמענו שאחד שהתכוון להרע לחברו, ובסוף י

 לו על מה שקרה בסוף...   97טובה, שיצטרכו להודות

 

הרי עם כל השמחה שזכינו לחג פורים, ולחזרה בתשובה שנגרמה ע"י הסרת הטבעת של 

המן, עדיין אנחנו צריכים לומר 'ארור המן'! )ורק מי שבאמת שיכור לגמרי מצליח להתבלבל 

 (".98ולומר 'ברוך המן'

יגדל את מושיען  הקב"ה גלגל שפרעה בעצמו  
 של ישראל בביתו... 

"וכאמור, הקב"ה מנהל את העולם מצוין, לפעמים אפילו 'יושב בשמים ישחק',  המשיך הרב:

 והוא עושה צחוק מהרשעים...  

 

פרעה הרשע ציווה לזרוק את כל הבן הילוד ליאור, כדי שיאבד מושיעם של ישראל, ובסוף 

 הוא עצמו גידל את משה בביתו...". 

 

ד לא שמח ורוקד ביום השואה  אף אח 
 שהובילה וגרמה להקמת המדינה 

"לפעמים הקב"ה מגלגל דברים גדולים וטובים בצורה כואבת, והכל בחשבונות  המשיך הרב: 

 שמים. 

 

 
 )בראשית נ, כ(: כתב האור החיים הקדוש כמו ש 97

ת והשקהו  ו כוס מו  חברו והרי זה דומה למתכוון להשקות  -קים חשבה לטובה ו "ואתם חשבתם וגו' אל 

 בדיני שמים".   והרי הם פטורים וזכאים גם   , שאינו מתחייב כלום   , כוס יין 

 

ממתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה... אבל בכל אופן גם האור החיים לא העלה על  ,קושיהה הידוע

 דעתו שעוד יצטרכו להגיד לו תודה רבה... ובוודאי שלא נאמר לבלעם תודה רבה שבזכותו קיבלנו ברכה...

תאום הגיע שונא ולמות, ופ ק להיחניש משל של המגיד מדובנא על המן: בן המלך נתקע לו עצם בגרון ועמד  98

כי  -את המכה הוציא המלך להורג בכל זאת, העצם וניצל הבן.  המכה חזקה כדי להורגו, ויצא לו המלך ונתן

אך  -המן נתלה  -כי בעצם האב הציל את בן המלך! כמו כן  -התכוון להרוג. אך את בן המכה העלה לגדולה 

 שראל בזה שגרם שיחזרו בתשובה!!כי המן הציל את עם י -מבני בניו לומדים תורה בבני ברק 
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אדם מצווה לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, וכפי שנפסק בשולחן ערוך )אורח 

 חיים סימן רכב, סעי' ג(:

הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על  "חייב אדם לברך על 

 הטובה". 

 

 ואכן זו באמת אחת המצוות הכי קשות לביצוע...   

 

אבל אני בכל אופן עוד לא ראיתי, מי שיודה ויהלל על השואה, שהיוותה גורם משמעותי 

 להקמת מדינת ישראל...".

 

 

ההכרזה על הקמת המדינה סיכנה את חייהם  
 שארית הפליטה של כל  

"ולמעשה אנחנו מודים מאוד לקב"ה שנתן לנו את הזכות לחיות בכבוד בארץ  המשיך הרב:

הקודש, שהרי אין ספק, שההכרזה על המדינה, הייתה סיכון גדול של כל חיי היהודים שחיו 

 כאן בארץ! 
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רובים, מיליון אויבים חזקים ומבוססים, והקב"ה ברחמיו המ 100היינו בלי נשק וצבא, מול 

שמר על הכבשה היקרה שלו, משיניהם של הזאבים הרבים הקמים עלינו לכלותינו בכל דור 

ודור, ואין שום ספק שצריך להודות ולהלל ולשבח את הקב"ה, על כל הטובות שעשה איתנו 

 ועם אבותינו!  

 

מת ועם כל זה, אין אנחנו מכוונים את ההודיה הזו, דווקא לתאריך שבן גוריון הכריז על הק

 מדינת היהודים, עם חוקי הגויים.

 

מלבד ההודיה על העבר ועל ההווה, אנחנו ממשיכים להתפלל שנזכה לגאולה השלמה, 

 ולביאת המשיח, לבניין בית המקדש, למחיית עמלק, ולהעביר גילולים מן הארץ וכו'..

 

 

המדינה היא תהליך שיביא לגאולה השלמה,  
להתחבר  אז למה החרדים מתעקשים לא  

 ל'אתחלתא דגאולה' שלה? 
"אז תכל'ס הרב, תסביר לי בעברית פשוטה, אתה הרי מסכים שהקב"ה 'מגלגל  הדתי לאומי: 

 דברים גדולים וטובים' ע"י הקמתה של מדינת ישראל

 

 אמנם זה 'בצורה כואבת', אבל סוף סוף אתה מסכים שהעסק הולך לכיוון טוב...  

 

וד ובהערכה, אולי אפילו בהערצה למדינתנו האהובה, אז מה כ"כ אכפת לך, להתייחס בכב

ולעזור ככל יכולתך לתנועת הציונות, הרי בזה אתה בעצמך תזכה להיות שותף בעסק הזה 

 שמגלגל דברים גדולים וטובים"?
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הנצרות והאסלאם הם חלק מהתוכנית  
האלוקית להבאת העולם לתיקונו הסופי,  

 ובכ"ז אנחנו ניהרג ולא נתנצר... 
ם )בהלכות מלכים " "תקשיב, ידידי היקר, אני רוצה שנראה ביחד את דברי הרמב הרב: ענה  

 סוף פרק י"א, שנשמט בהרבה דפוסים מחמת הצנזורה(, שכתב:  

 

'אף ישוע הנצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר  

ל גדול מזה, שכל הנביאים  ובני פריצי עמך יינשאו להעמיד חזון ונכשלו, וכי יש מכשו 

דברו שמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותן, וזה גרם לאבד  

ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם  

לעבוד אלוה מבלעדי ה'. אך מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא  

חשבותיו, וכל הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה  דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מ 

הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח, ולתקן העולם כולו  

לעבוד את ה' ביחד, שנאמר כי אז אהפוך אל אחד עמים שפה ברורה לקרוא כולם  

בשם ה' לעבדו שכם אחד. כיצד? כבר נתמלא העולם מדברי המשיח ומדברי התורה  

י המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב, והם  ומדבר 

נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה, אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר  

בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות, ואלו אומרים דברים נסתרים יש בהן ואינן  

וד המלך המשיח באמת ויצליח  כפשוטן, וכבר בא משיח וגילה נסתריהם. וכשיעמ 

וירום ויינשא, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם  

 ואבותיהם הטעום'.  

 

 דהיינו: הרמב"ם מבאר איך הרע משמש את הטוב.  

 

תגיד לי, האם יעלה על דעתך, לבנות כנסיות ומסגדים, לעזור לנצרות ולאסלאם 'לישר דרך 

 למלך המשיח'?! 

 

ם מבאר איך " דאי שזה שקר נתעה, ועל נצרות חייב יהודי להיהרג ולא לעבור, אלא הרמבו

 שנאו רע'!"  -מרע זה יצא לבסוף טוב. אך הרע הוא רע, ו'אוהבי ה' 
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הכל לטובה... ובכ"ז לא נהפוך את מרכבתו  
 של פרעה ל'מרכבה לשכינה'... 

מונים, וגורמת הרס נורא בעם, וכעין זאת, 'מדינתנו' מעבירה על הדת את הה והמשיך הרב:

 ולכן גדולי הדור 'שמרו מרחק' מהתנועה הציונית, ראשיה, שריה, ויועציה. 

 

 ואין זה סותר למה שבוודאי לבסוף הדברים יתוקנו וישמשו לטוב. 

 

וכמו שכתב ב'דעת תבונות' על מעללי פרעה שהיו לטובה, ע"י שראו ישראל ומצרים במכות 

 העובר על פי ה'! מצרים, מה קורה לפוחז 

 

 אבל שים לב שאף אחד לא הפך את 'מרכבות פרעה וחילו' ל'מרכבת השכינה בעולם'...  

ודאי שאף אחד לא היה עוזר לנאצים ימ"ש  -וכאמור בדוגמא הקיצונית שהבאתי לעיל 

 לקדם את השואה, אף שהייתה חלק עיקרי מהמהלך שהביא להקמת המדינה".
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 דבר טוב במדינה? החרדים לא רואים שום  
"תגיד הרב, הכל רק בסוף יהיה טוב, בינתיים אתה לא מוצא שום דבר טוב  הדתי לאומי:

 במדינה?" 

 

"ודאי שיש, ואל תשכח שאני לא מחוגי הקנאים שמחרימים לגמרי את המדינה,  ענה הרב: 

אני מהרוב המוחלט של החרדים שמצביעים בבחירות, ומנסים להשפיע ככל יכולתנו על 

ונם היהודי והדתי של חוקי המדינה, אנחנו משתמשים במוסדות המדינה להעניק יהדות צבי

)נישואין, כשרות וכו'(, לרוב העם החפץ בשמירת המסורת, אנחנו נהנים מכלכלת המדינה 

 ומשירותיה הרבים בתחומי הבניה, הבריאות, והביטחון וכו'.

 

 

 שנה...   2000לא לזה חיכנו  
 "ואוו! לא האמנתי שאני אשמע דברים כאלו מרב חרדי... הדתי לאומי: 
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אבל אם כך, מדוע אתה מדבר עליה כ"כ הרבה דברים שליליים, ומדגיש את החינוך הכפרני 

, את 'כור ההיתוך הישראלי' 99שהיא מחנכת, את החוקים שנחשבים כ'הרמת יד בתורת משה'

 וכו'?" שרוצים לעשות בגיוס חובה, את חילולי השבת שלה וכו' 

 

 

 

"כי כל הדברים השלילים שמנית, הם אלו שמקשים עלינו לראות במדינה את  ענה הרב: 

 '. 100'חזון הנביאים' או את ה'מרכבה לשכינה

 

אנחנו מחכים ומצפים לבניין הבית השלישי, לביאת המשיח, שילחם בעמלק ויעביר גילולים 

 מן הארץ...

 
הרב הרצוג היה הרב הראשי שחיבר את התפילה לשלום המדינה, וכשנחנך בית המשפט העליון, רצה לקבוע  99

 משפט התורה. ובשל כך שלא אומץ ב ,יום זה לצום

  )אורות  "יסוד כסא ה' בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה ה' אחד ושמו אחד -מדינת ישראל "ה כתב: "הראי 100

 (.ישראל ו, ז

האמת היא, שביום שהסיפא של המשפט הזה יתקיים, לא יהיה שום בעיה עם הרישא של המשפט... ונמחיש 

חברי כנסת, שאת כולם לא מעניין ההצלחה הגשמית, הכבוד, הנוחות, הנאות וכו' אלא כל חפצם  120את זה: 

 הוא רק שיהיה ה' אחד ושמו אחד...

 בימינו. אמן.הלוואי, במהרה 
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חופש דת לע"ז של כנסיות נוצריות לבוא לארץ ולשמוח במגילת העצמאות, שמצהירה על 

הקודש בכלל, ולירושלים בפרט, זה אפילו לא הסתפקות ב'נזיד עדשים' למנה ראשונה 

 לקראת הגאולה השלמה".

שיטת הלוחמה של החרדים הנמצאים בשדה  
 הקרב  

 "אנחנו רואים בניסיונות לחלן אותנו )בהתחלה בכוח ממש, ואח"כ בחוק גיוס והמשיך הרב:

חובה(, כמו מלחמה נגד הקדושה, וודאי שלא נוכל להגיד על מצב זה 'הלל', גם בלי השאלה 

 101של ברכה לבטלה...

 

רק השיטה שלנו להתמודד עם 'המלחמה' הזאת, היא דווקא ע"י הכרה והשתתפות 

במוסדות המדינה, וניסיון להשפיע ככל שניתן קדושה וטהרה, וקירוב רחוקים לעבודת 

 השם". 

 

א להודות על החלקים הטובים שיש  למה ל 
 במדינה? 

"אוקי, הבנתי אותך הרב, אתם במלחמה... מעניין שכולם אומרים שאתם  הדתי לאומי:

 משתמטים ממלחמה, אבל אתם מרגישים חיילים בשדה הקרב... נו, מילא...  

 

אבל אם אתה מודה שיש גם דברים יפים וטובים במדינה, אז למה לא להגיד על החלק 

שגם מי שאביו נפטר והוא בצער עצום,  102הזה ברכות ותשבחות, הרי נפסק בהלכההטוב 

 
ושלא לדבר בכלל על אמירת הלל )עיין זוהר פר' אמור צג.(. ובלי להכנס לנידון אמירתה בעצם ימי הספירה  101

 שכמה קולמוסים נשפכו על המקרה המיוחד של אמירת ההלל בליל פסח. -בלילה 

 )אורח חיים סימן רכג סעיף ב(: בשולחן ערוך  102

ון שירשו, אם אין לו אחים מברך גם כן שהחיינו. ואם יש לו  "מת אביו, מברך דיין האמת. היה לו ממ 

 אחים, במקום שהחיינו מברך הטוב והמטיב". 

 כתב:)ס"ק ט(, ובמשנ"ב 



 המשך המפגש עם הרב החרדי

179 
 

בכ"ז אם יש איזה רווח גשמי של ירושה שנשארה לו, צריך לברך עליה שהחיינו, ולכן צריך 

, ולהגיד הלל על שנגאלנו מצרת הגלות כמבואר לעשות 'פלגינן' ולהודות על החלק הטוב

 ".(103קיז.בגמ' בפסחים )

 

 

 

 ב'עוקצך'   60-ה'דובשך' מתבטל ב 
 "פששש אחי... אני רואה ששבת אחת בבני ברק כבר עשתה אותך למדן רציני...  אמר הכוזר:

 

האמת, ששאלתך באמת יפה, ובכ"ז אני חושב, שיש חילוק גדול בין צערו הפרטי  אמר הרב: 

על פטירת אביו, לבין צער של אחרים, צער רוחני של רבים שהעבירו אותם על דתם 

 בתקופה של תחילת המדינה, והמצב של המלחמה הרוחנית שקיימת גם היום, וכנ"ל.

 

 

 

הדתיים לאומיים השכילו לראות את החצי  
 המלאה כוס 

 "אני רוצה לסכם, את הנידון הזה, ואנא תאמר לי אם אני מסכם טוב. הדתי לאומי: 

 

 
דאין ברכה זו תלויה   , מ"מ יכול לברך שהחיינו  , "ואף דיותר היה מתרצה שלא ימות אביו ולא יירשנו 

)ת' הרשב"א סי'  ואף על פי שמתערב עמה צער ואנחה  ,אלא בדבר שמגיע לו תועלת ממנו  , בשמחה 

 רמה(". 
שאמירת הלל אומרים רק על צרה שנושעו ממנה כל ישראל, והוסיף ב סי' יא(, ")חת חיים שאל "עיין בשו 103

 שמעולם לא קבעו לומר הלל על גאולה של עיר או מדינה.
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לפי הבנתי, אנו הדתיים לאומיים, תלמידי מרן הראי"ה, יודעים להסתכל על החצי כוס 

 המלאה.

 

 

 יודעים להבדיל בין האור ובין החושך".

 

 נגמר הסיפור שאנו הולכים כצאן לטבח... 
"אנו רואים את האתחלתא דגאולה, שעם ישראל כבר לא נרדף ע"י  לאומי: והמשיך הדתי 

 גויים עריצים, ולא הולך כצאן לטבח, ומגורש ממקום למקום. 
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ולא זו בלבד שאנחנו כבר לא שפלים ונבזים אלא גם שמים אותנו ברשימה של המדינות 

ין, מכבדים אותנו המצליחות והגדולות בעולם, מי היה מאמין שמלכי העולם, טרמאפ ופוט

 ". 104כאילו אנחנו איזה מעצמת על 

 
שניבא על )מלאכי ג, הפרק האחרון בתנ"ך( שהביא את דברי הנביא קיא(, -)פרשת יתרו עמ' קיעיין בספר לב אליהו  104

 הגאולה האחרונה: 

קים ומה בצע כי שמרנו  ו עבד אל  א שוו"חזקו עלי דבריכם אמר ה' ואמרתם מה נדברנו עליך. אמרתם 

מפני ה' צבאות. ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עשי רשעה גם בחנו   ת קדורני משמרתו וכי הלכנו 

 טו(. -)פס' יג   קים וימלטו" ו אל 

 

ר"ל  -איך יתכן שהקב"ה יגיד להם שהם דיברו על הקב"ה דיבורים רעים )במצודת דוד: "חזקו וגו'  -והקשה 

(, והם פשוט לא ידעו מה הקב"ה רוצה מהם: "ואמרתם מה נדברנו עליך", ותירץ: דבריכם חזקים וקשים עלי"

שהם באמת לא יבינו מה הבעיה, אנחנו ממשיכים בגאון את נצח ישראל, "שפתינו אתנו מי אדון לנו" )תהלים 

 אנחנו מדברים עברית...  -יב, ה(, כלומר 'שפתינו אתנו' 

 

כ"כ  -תראו כמה אנחנו חזקים, אף אחד לא יכול עלינו  -י אדון לנו" ולפי דרכו, אפשר להוסיף שזה ההמשך: "מ

גם קוראים לנו  -הרבה צבאות ערב שניצחנו, אנחנו עם חופשי בארצנו ואין אף אדון עלינו, זה 'קידוש השם' 

ישראל )גם לראש הממשלה הראשון קראו 'דוד' 'המלך'... גם חידשנו את שפת העברית וגם אנחנו חזקים ואין  

קים וד אלועב אשווף פריץ גוי מעלינו, נו... הכל כ"כ טוב "מה נדברנו עליך?!", עונה להם הקב"ה: "אמרתם א

ומה בצע כי שמרנו משמרתו...", אתם חושבים שזה מצב טוב שכ"כ הרבה מילדיי היקרים כבר לא עובדים אותי, 

 ולא שומרים את משמרתי? 

 

השכינה מייללת כיונה על בניה )ולכן כתוב בזוהר ששילוח הקן זה מעורר את הגאולה וכו'(, ואתם: "מאשרים 

טובים שמרימים את קרן ישראל, ואני עצוב אבל אתם מאושרים. "גם  זדים", אתם נותנים לזדים אישור שהם גם

הכנסתם את  -קים" ונבנו עשי רשעה", אתם מסתכלים על כל מה שעושי הרשעה בנו את הארץ, "גם בחנו אל

גם ככה נמאס  ,מילאאם נפסיד, נו  -בבחינת 'תמות נפשי עם פלשתים'  -עמי למלחמות מסוכנות, בחנתם אותי 

ובטח הקב"ה מחכה  ,דגאולה' אהאתחלתוזאת ודאי ' עמנות, ואם ננצח בניסי ניסים, זה יוכיח שה' לנו מהגלו

לפחות הייתם חוזרים  ,שנגיד הלל מרוב שהמצב כ"כ טוב... הבעיה היא שאחרי שראיתם כ"כ הרבה ניסים

ח מהקב"ה ולא "וימלטו", לברו-בתשובה שלמה, ואז ודאי שזה היה הופך לגאולה שלמה, אלא שאתם בחרתם ל

 להזכיר אותו אפילו לא על השטרות של הכסף הישראלי...

 

 הבשורה הטובה היא, שאחרי כל המילים המפחידות שכתובות בהמשך הפסוקים להנ"ל, יש סוף טוב:

הוא הר סיני", והיינו   -"בחורב  -אותו בחרב }א.ה במצודת ציון  י צווית"זכרו תורת משה עבדי אשר 

  ם חוקי מעמד הר סיני{ על כל ישראל  -ן להזכיר שוב ושוב את יסוד האמונה שיצטרכו בדור האחרו 

ומשפטים. הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא. והשיב לב אבות על  

 , הפסוקים האחרונים בתנ"ך(. כד -פס' כב בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם" ) 
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אנחנו מקבלים פרסי נובל, הצלחנו להגיע  
 לירח 

"אנחנו נמצאים בראש הרשימה של מקבלי פרס נובל, אנחנו אחת  והמשיך הדתי לאומי: 

מתוך שבע המדינות היחידות שהצלחנו להגיע לירח, כמה צהלה ושמחה וכבוד שזה הביא 

 ליהודים...".

 

החרדים עדיין בגלות כי אצלכם זה או הכל או  
 כלום 

חלק הרע שיש  "אבל אתם, החרדים, רואים רק 'שחור', רואים את ה והמשיך הדתי לאומי: 

 במדינה, וכפי שפירטת לעיל... 

 
 

 ופרש"י:

וכן   , לאחוז בדרכי המקום  , לכו ודברו אל אבותיכם , יאמר לבנים דרך אהבה ורצון  , ע"י בנים  -בנים "על 

 ולב בנים על אבותם". 

זה, שצעירים חוזרים בתשובה ומנסים לשכנע את הוריהם  בדורנונו בעוצמות אדירות אואכן זה פלא שמצ

בנים על אבותם"(, שיש הרבה מתקלקלים מצינו גם את ההיפך )"וכן ולב  ולצערנו"לאחוז בדרכי המקום", 

 שהוריהם מנסים לשכנעם לחזור בתשובה.
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 אתם לא מסוגלים לשמוח באתחלתא דגאולה'.

 

 

או הכל או כלום, אתם רוצים את הגאולה השלמה לחלוטין, ועד אז אתם  -אתם 'קיצונים'  

 לא יכולים לשמוח.

 

מבחינתכם אתם עדיין בגלות, מצטערים בצער השכינה, ועד שלא תגיע הגאולה השלמה, 

עד שלא יהיה קיבוץ גלויות סופי וטוטאלי, לא תוכלו לשמוח במעט אור שהולך ומתנוצץ לו 

 ים... בינתי
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 עד כאן הסיכום שלי, כבוד הרב".

 

 נבואה שמדברת על הגאולה העתידה 
 "ואוו... לכזה סיכום עוקצני לא ציפיתי...   ענה הרב: 

 

האמת... אני רוצה להצטרף לדבריו של ידידינו הכוזר... ש... השבת הזאת עשתה לך טוב...  

 ק.פשוט אתה מדבר לעניין... הסיכום שלך מדויק, אבל ממש מדוי

 

רק במקום שאני יתייחס לכל נקודה מדבריך, אני פשוט רוצה להראות לך משהו שכתוב 

בספר של יהודי שנולד לפני יותר ממאתיים שנה )שלא תחשוב שהוא הכיר את כל 

 הדיסקוסים של חרדים מול דתיים לאומיים וכו'(, ליהודי הזה קראו הרב מאיר ליבוש..." 

 

 "מי... המלבי"ם?"  הדתי לאומי: 

 

 "יפה... כן... המלבי"ם.  הרב: 

 

 יש פסוק בנביא שמדבר על תחילתה של הגאולה שתהיה באחרית הימים:

 

"כי כה אמר ה' רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגויים השמיעו הללו ואמרו הושע ה'  

 )ירמיהו לא, ו(. את עמך את שארית ישראל"  

 

 "מי אמר שזה הולך על הגאולה העתידה?" הדתי לאומי: 

 

 "חכה... לא גמרתי...  הרב: 

 

 שם בפרק:טז( -)ידאבל אם כבר שאלת, אז תראה את המשך הפסוק 
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ול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם  "כה אמר ה' ק 

על בניה כי איננו. כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך  

 נאם ה' ושבו מארץ אויב. ויש תקוה לאחריתך נאם ה', ושבו בנים לגבולם". 

 

פן על הפסוק שהבאתי ובחז"ל מפורש שפסוקים אלו מתייחסים לגאולה האחרונה. ובכל או

 כותב זאת האלשיך במפורש".

אתה ממפלגת 'יעקב' או ממפלגת    -תבחר  
 'ישראל'? 

 , וז"ל:)על פס' ו הנ"ל("ומה שרציתי להראות לך, זה את דברי המלבי"ם  והמשיך הרב: 

תחילה ירונו על השמחה שיהיה ליעקב, ומה יהיה השמחה,   -"רנו ליעקב שמחה 

וצהלו בראש גוים, שבאחרית ימי גלותם יוסר מעליהם השעבוד, ויצהלו כי יהיו  

בראש הגויים, שהגויים יתנו להם כבוד ויהיו בראשם, תחת שהיו תחילה נבזים  

, וישראל הם הגדולים,  ושפלים ביניהם. והנה יעקב הם המון עם והפחותים שבהם 

והשמחה הזאת שיצהלו בראש הגויים יהיה רק ליעקב, לא לישראל, שהם ירצו  

שישיב שכינתו לציון, אבל אז בעת ההיא השמיעו והכריזו בפרסום והללו את ה' ע"י  

מה שתאמרו הושע ה' את עמך הצדיקים את שארית ישראל, שהם רוצים בתשועה  

 לציון, וכן יהיה אז, כי ה' ישיב להם".   מקיבוץ גלויות ושיבתם   105האמיתית 

 
 -כתב עוד יהודי שנולד לפני יותר ממאתיים שנה  ,ואגב, את הרעיון הזה שיהיה שני שלבים לקראת הגאולה 105

ב"ן )בפירושו הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הידוע בכינויו הנצי"ב מוולוז'ין זצ"ל, בפירושו "העמק דבר" בשם הרמ

ב -על שיר השירים ח, יב(, ודייק כן מהפסוקים בדברים )ל, א ה( שיהיה פעמיים קיבוץ גליות, שנאמר "ְושָׁ

ְצָך", והסביר הנצי"ב: שמתחילה יהיה קצת קבוץ גליות, על ידי  המלכויות, ואחרי כן יוסיף ה' ידו  ןרישיוְוִקבֶּ

 שנית, כדכתיב "ושב וקבצך", ע"כ דבריו.

 

 וז"ל הרמב"ן שם: 

מלכי האומות ובעזרתם ילכו לארץ ישראל, כדכתיב ישעיה )סו, כ( 'והביאו את כל אחיכם...'   ן וברישיו " 

 ויהי המלכות ההיא נמשך ואינו פוסק לעולם...". 

 

 , וכגון:םמענייניובכל אופן, כדאי לעיין שם בפרק סו בישעיהו המדבר על הגאולה האחרונה, הרבה דברים 

"כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי. ואת כל  

שמעו דבר ה'   אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם ה' ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי... 
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עכשיו, אתה תתבונן בסיכום שלך הנ"ל, ותתבונן לאט ובנחת בדברי המלבי"ם הנ"ל, תתבונן 

טוב טוב, ואח"כ תחליט האם אתה רוצה להיות בקבוצה של 'יעקב' )"המון עם והפחותים"(, 

 (...". 106או בקבוצה של 'ישראל' )"הם הגדולים"

 

 

החרדים אומרים 'אנחנו בגלות' בהיותם  איך  
 חיים בתוככי הארץ הקדושה? 

''טוב, כעת עוד לא ירדתי לסוף דעתך, אבל אני מתחייב להתבונן בדברים  אמר הדתי לאומי: 

אלו בזמן מאוחר יותר. אבל בבקשה, דבר אחד שממש בוער לי, ואני רוצה לשמוע דעתך  

אנחנו בגלות', איך 'שהחרדים סוברים ש במילים ברורות, איך יתכן שאני שומע לפעמים

 אפשר להיות בארץ ישראל, ולהגיד שאנחנו בגלות??? זה פשוט דבר והיפוכו!!!'' 

 

 
' ונראה בשמחתכם והם  , למען שמי יכבד ה  , מנדיכם  ם שונאיכ החרדים אל דברו אמרו אחיכם 

... שמחו את ירושלם וגילו בה כל אהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה... ויצאו וראו  יבשו 

 לכל בשר".   ן דיראו בפגרי האנשים הפשעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו  

 

ואגב, דבר מעניין משמע ברמב"ן לפני דבריו הנ"ל, שתחיית המתים אמורה להיות כבר מאתיים שנה לפני סוף 

 מבריאת העולם(. 5779שנה מהיום... )שהרי שנת ה'תשע"ט היא שנת  21לף השישי, כלומר עוד הא

 

וסתם נקודה מעניינית שלגבי התאריך המדויק שלנו אין שום מחלוקת וכלשון ספר הכוזרי )מאמר ראשון, אות 

עולם, למרות המורכבות מה(: "בו אנו מונים ואין בין שני יהודים מחלוקת מהודו ועד כוש", ואכן בכל קצוות ה

של השינויים שיש בין שנה מעוברת ללא מעוברת, בכ"ז מכל קצות תבל הגיעו קהילות יהודיות שלא פגשו 

לבריאת העולם, ועם אותו יום מדויק שאוחזים בו בתאריך  מדויק , עם אותו תאריך ההשניישנה אחת את  2000

 העברי.

 

 ע"ע באור החיים )בראשית פרק מז פסוק כח(: 106

"...אלא שיש לנו לחקור זאת במה יבחר ה' לזמנים יקרא לו יעקב ולזמנים ישראל, הן אמת כי בעדת  

  , כשעושים רצונו של מקום בשם ישראל יכנה אותם  , ישראל מצינו שישתנה להם השם כפי מעשיהם 

שבאמצעותו בשם   ,אשר נתעצם יעקב להשיגו  פך יקרא שמם יעקב... אכן להיות שענף המושכל יולה 

הוא לסיבה אשר יארע   , הוא בחינת קדושה עליונה... בכל מקום אשר בשם יעקב יתכנה  , ישראל יתכנה 

 שם דבר מבחינת העצב והיגון...". 
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 ''תגיד, שמעת על המושג: 'גלות יוון'?''  ענה הרב: 

 

 

 גלות יוון הייתה בהיותנו בתוככי ארץ הקודש! 
''ברור, כל תינוק מכיר את סיפורי חנוכה, שאף שהסכימו שנהנה מכל  ענה הדתי לאומי: 

השפע הגשמי שהם הביאו לעולם, בכ''ז כיוון שהם באו 'להשכיחם תורתך', היינו צריכים 

להילחם נגדם במסירות, ובס''ד ניצחנו את היוונים הרשעים, ועד אז היינו ב'גלות יוון', שכבר 

 אשית: רמזה עליה התורה בתחילת פרשת בר

ראיתי את הארץ והנה תהו, ובהו  )ירמיה ד( והארץ היתה תהו זה גלות בבל שנאמר '' 

ויבהילו להביא את המן, וחושך זה גלות יון שהחשיכה עיניהם  )אסתר ו( זה גלות מדי 

של ישראל בגזירותיהן שהיתה אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק  

 . , ד( בראשית פרשה ב בראשית רבה  )   '' באלהי ישראל 

 

 
 

 ''ותגיד, איפה היינו לפני שנלחמנו בגבורה נגד היוונים הרשעים?''   אמר הרב:

 

 ''א... אההה... בארץ ישראל...''.   אמר הדתי לאומי:
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''בארץ ישראל, נכון. וזה עדיין נחשב 'גלות יוון', כי כשהצליחו ברשעותם לגרום  אמר הרב: 

החלק החשוב שקיבלו באלוקי ישראל, אז זה כבר לא  ורבים שלא ידעו מה םלמתייווני

 נקרא 'ארץ ישראל', זה כבר נהייה ל'ארץ יוון'!'' 

 

 

 גלות יוון הפכה את ארץ ישראל ל... ארץ יוון! 
וד הרב, אמנם הוכחת לי שאפשר להיות בארץ ישראל ובכ''ז להקרא ''כב הדתי לאומי: 

שאנחנו בגלות, אבל נראה לי שקצת הגזמת... ארץ ישראל כ''כ טהורה וקדושה, לא שייך 

 להגיד עליה 'ארץ יוון'!'' 

 

 ''ומה אעשה שהיה מישהו שקרא לארץ ישראל משהו בסגנון הזה...''.  הרב: 

 

 להוציא דיבת הארץ ולהוציא עליה שם רע?!''  שהעזהוא  : ''מי הוא זה ואיזההדתי לאומי 

 

 ''אופס... עכשיו ששאלת ככה... כבר לא נעים לי להגיד לך את התשובה...''.  הרב: 

 

טובה, תרגיש  הבאוויר''הרב, תגיד, זה בסדר, סיכמנו כבר שכל הנידון שלנו, הוא  הכוזרי:

 בנוח הרב''.

 

 ''ברור, תגיד הרב, מי אמר ככה על ארץ הקודש?''  הדתי לאומי: 

 

 הקב''ה בכבודו ובעצמו... שכך כתב בתורתו:  הוא...''טוב נו... מי שאמר זאת...  הרב: 

,  ויקרא כו )   ...'' ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם '' 

 מד(. 

 

  ופירשו חז''ל: 

בימי המן,   -בימי אספסיינוס, לכלותם  -געלתים בימי יוונים, ולא  -לא מאסתים '' 

 .(. מגילה יא ) ...''  בימי רומיים   -להפר בריתי אתם  
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  הנה אתה רואה, שגלות יוון, שהייתה בארץ ישראל, נקראת בלשון הקב''ה: ''ארץ אויביהם'', 

 :)שם(מהרש"א וכן פירש ה

י"ל כיון דהיה אז ממשלת יונים   ? כתיב  ' ארץ אויביהם ' אף על גב דבהאי קרא ב '' 

 ''. עליהם גם בא"י בארץ אויביהם מקרי 

 

 

מה למעשה ההבדל בין החרדים לדתיים  
 לאומיים?? 

 "רבותי, אני רוצה לעשות גם סיכום קטן משלי... אמר הכוזר:

 

האמת? אני קצת מבולבל... אני צופה בשניכם מהצד, ומהרהר בליבי: ריבונו של עולם, על 

 הרעש, מה ההבדלים הגדולים ביניכם??" מה כל 

 

 

כולם מסכימים שצריך צבא ושצריך עמלי  
 תורה 

"הרי בסך הכל, שניכם מסכימים שאי אפשר לסמוך על הנס וצריך לעשות  והמשיך הכוזר:

 השתדלות של לוחמים בצבא, נכון הרב?"

 

 "נכון". הרב: 

 

מועילים ומגנים על עם ישראל, נכון ידידי "ושניכם מסכימים שעמלי התורה  והמשיך הכוזר:

 הדתי לאומי?"

 

 "נכון". הדתי לאומי: 
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מה כ"כ נפקא מינה, האם זה תחילת הגאולה  
 או סוף הגלות??? 

"ושניכם מסכימים שיש פה בארץ תהליך לקראת הגאולה השלמה, רק כל  והמשיך הכוזר:

 דגאולה' או 'עקבתא דמשיחא', נכון?" אחד מכם מגדיר אותו במילים אחרות: 'אתחלתא 

 

 "נכון". הרב והדתי לאומי:

 

"א"כ אני באמת רוצה להבין, איפה למעשה מתבטא ויכוח ביניכם, הרי על  והמשיך הכוזר:

 הכל אתם מסכימים???" 

 

למה באמת הציבור הדתי לאומי מתרחק  
 מ'השותפים הטבעיים שלו'? 

אומר את זה כ"כ בפשטות, אני חושב לעצמי, "אהמממ... האמת, עכשיו שאתה  הדתי לאומי: 

איך הגעתי למצב שתמיד הרגשתי כ"כ הרבה ריחוק מהעולם החרדי, והלא אמת הוא שיש 

 כ"כ הרבה משותף בינינו...  

 

ואילו לציבור החילוני שהשקפת עולמם על התורה, על המצוות, על העולם הבא וכו'...  

רגשתי קירבה עצומה כאילו אנחנו ממש רחוקות מזרח ומערב מהשקפת עולמי... תמיד ה

 באותה דרך...". 

 

 לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו! 
"אכן, המשותף בין הציבור החרדי לציבור הדתי לאומי הוא ענק, האידאלים, האמונות,   הרב: 

תרי"ג המצוות, לימוד הש"ס והפוסקים, זהה כמעט לחלוטין. ובכ"ז למעשה, הדרכים שונות,  

 של מינון. כי יש כאן שאלה
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ואני אסביר במשל: אבא ביקש מבנו הקטן שיכין לו כוס נס קפה. אם הילד חכם, הוא צריך 

להתעניין אצל האחים הגדולים, מה בדיוק רצונו של אבא, איך בדיוק אבא אוהב את הקפה 

 שלו, כמה סוכר, מה כמות המים ומה כמות החלב, כפית קפה גדושה או שטוחה... 

 

 הגדולים מנוסים הרבה יותר ממנו, הם מכירים יותר טוב את הרצון של אבא...הרי האחים 

 

ממה שאני מכיר את החרדים לדבר ה', אני יודע שכל רצונם זה לעשות את רצון בוראם, 

אשר על כן הם משתדלים בכל יכולתם לברר כל הזמן מה 'המינון המדויק' שיעשה נחת רוח 

לגדולים מהם, למנוסים מהם, הלא הם גדולי הדור, שקיבלו את לפניו, והולכים בענווה, 

החיישנים והמדדים המדויקים ביותר מגדולי הדור שהיו לפניהם, שהם הכירו עוד יותר טוב 

 את אבא שבשמים... 

 

הם עומלים הרבה ללמוד ולהעמיק עוד ועוד בתורה הקדושה, ולהבין כמה שיותר את רצונו 

 יתברך. 

 

 .  107נון המדויק, הוא חמור בעינינו, חמור מאוד מאוד"כל סטיה קטנה מהמי

 
ן שמאלה, בהתחלה כמעט וקטנה מאוד את אחד מהם לכיו תבזוויאם ניקח שני קוים צמודים מקבילים, ונזיז  107

 ם שהקוויראו הבדל, כל מי שיסתכל מהצד יהיה בטוח ששני הקוים 'נוסעים' לאותו כיוון... אבל ככל ולא י

 שהם לא מגיעים לאותו מקום...תבלוט העובדה , וםביניהיתקדמו הלאה... כולם יראו את המרחק 
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 מדינה שהיא חלום או מדינה של גיהינום 
"תזכור את זה טוב ידידי היקר, הכל שאלה מה המינון הנכון, וכאמור אנחנו  והמשיך הרב: 

 לא מחליטים לפי דעתנו אלא שואלים את גדולי התורה מה היא דעת תורה בכל נידון ונידון.  

 

את שאלתך שחזרה שוב ושוב, למה אנחנו לא מהללים ומשבחים ומודים לקב"ה  ואם ניקח

הכל שאלה של מינון )כמה 'דגש' צריך לשים על החלקים הרעים  -על 'המדינה', אז שוב 

 שבה, וכמה 'דגש' צריך לשים על החלקים הטובים שבה(.

 

מכונית  -תנה לשמעון ולפעמים ההבדל במינון יכול להיות גדול ביותר, וכגון: ראובן נתן מ

שחסר בה פנס, ודאי שצריך להגיד לו תודה רבה על המתנה אפילו שיש במכונית חסרון 

 שצריך לתקנו.

 

 
 

 וכך אומרת לנו התורה הקדושה:

 אחרים" )דברים יא, טז(. "השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים  

 וברש"י שם:

אחרים. שכיון שאדם פורש מן התורה הולך   ם אלוהי לפרוש מן התורה ומתוך כך ועבדתם  -"וסרתם 

ומדבק בעבודה זרה. וכן דוד אמר )שמואל א' כו, יט( כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך  

 אחרים".  ם אלוהי ק בתורה, הריני קרוב לעבוד  עבוד וגו', ומי אמר לו כן, אלא כיון שאני מגורש מלעסו 
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אבל אם ראובן נתן לשמעון מכונית מסוכנת, שהמנוע שלה בוער והיא מזהמת את האויר, 

יד או והוא מכריח את שמעון לנסוע בה )וזה לא משנה אם הוא עושה את העוול הזה במז

 בשוגג(, שמעון צריך להישמר מאוד על נפשו מהמכונית המסוכנת.

 

ואם מלבד הסכנה שיש במכונית, יש בה גם סוכריות מתוקות וטעימות עם הכשר הבד"ץ...  

עדיין זה לא סיבה לשבח ולהלל שקיבלנו את המכונית הזו... ובכ"ז על עצם ההנאה 

 מהסוכריות ודאי שיש להודות לקב"ה...".

בין השקפת סאטמר להשקפת רוב    ההבדל 
 גדולי ישראל 

"חסידות סאטמר סוברת, שאם יש מכונית שהמנוע שלה שורף ומזהם את  והמשיך הרב: 

קדושת השבת, מכונית שבאה לבנות כבישים וערים, תוך כדי חילול קברי קדושים וטהורים 

ו ומכריזה שחלמו רק להיקבר בשלווה בארץ הקודש, מכונית שמרימה יד בתורת משה רבינ

שרוצה להיות עם חוקים שאינם חוקי התורה ככל העמים, מכונית שרוצה להכריח בחורים 

העומלים בתורה יומם ולילה, להפסיק מלימודם וללכת לשלוש שנים לצבא בניגוד 

לאמונתם הדתית, צריך להחרים את המכונית הזו, להתרחק ממנה כמה שיותר, ובוודאי שלא 

כי מלבד החילול ה' שבזה, הנהנה מהסוכריות נעשה שותף בכל ליהנות מהסוכריות שלה, 

 העבירות הנ"ל, ובמיוחד בעבירה של איסור שלושת השבועות המפורסם.

 

 

ואילו רוב גדולי ישראל, סוברים, שאע"פ שצריך להיזהר מהמכונית הזו, עדיין שיטת 

הפעולה צריכה להיות דווקא כן להיכנס אליה ולנסות להסיט אותה למקום שיעשה מינימום 

נזק, ואולי אפילו לנסות להצליח לכבות את האש מהמנוע ולעצור את זיהום האויר )ואז 

ה מהמכונית היפה והמשוכללת(, ובינתיים אם כבר נכנסים באמת יהיה אפשר ליהנות בשלו

למכונית, אין שום מניעה ליהנות מהסוכריות שבה, ואדרבה, אכילת הסוכריות נותנת לנו כח 

 להמשיך במאמצים של הסטת המכונית...".  

 
 



 המשך המפגש עם הרב החרדי

194 
 

 

 סוף דבר 
"הרב, תודה שהקדשת מזמנך כ"כ הרבה זמן, אבל אנחנו חייבים ללכת, קבענו לאכול  הכוזר:

סעודה שלישית אצל משפחה מיוחדת, הם אימצו שני ילדים עם תסמונת דאון הדורשים 

 המון תשומת לב, וזה מפליא לראות את הבית המלא בחסד יום יומי הזה!"

 

פשוט נפלא, מחכים, ומדהים, באמת  "כן, חבל שאנחנו חייבים ללכת, היה הדתי לאומי: 

התחדשו לי הרבה נקודות שלא חשבתי עליהן עד היום, או שלא שמתי עליהן דגש, והמון 

 מקורות שלא ידעתי שכתובים בספרי רבותינו. 

 

תגיד הרב, אפשר לקפוץ אליך אחרי ההבדלה עם דף ועט, ותחזור על המקורות של 

 הדברים, כי אני בטוח שלא אזכור בע"פ?"

 

 

 "ודאי, תבואו, בשמחה!"  הרב: 

 

 במוצ"ש, הגיעו הכוזר וחברו הדתי לאומי לבית הרב, כשבידם דף ועט...  
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הרב אמר להם בחיוך, תניחו רגע את הדפים, בואו נהנה ממה שבטוח הצלחנו להרוויח 

השבת: אהבת אמת, ידיעה שכולנו יחד באותה הסירה, כולנו רוצים לעשות את רצון ה', 

 רוצים כבר לזכות לביאת המשיח ולבניין בית המקדש.  וכולנו

 

 

 

לכן, דבר ראשון בואו ונשב לאכול 'מלווה מלכה' חגיגית שאשתי הכינה לנו, אח"כ תרשמו 

 מה שתרצו... 

 

הארוחה הייתה נפלאה, לא יאומן איזה כבוד הדדי וכימיה שוררת בין הרב לאשתו,  

 והילדים... איזה חינוך...  

 

שרנו ורקדנו. בסוף שרנו שירים מרגשים שיצאו מעומק הלב, ואחרי חיבוק ארוך וחם עם 

 הרב, יצאנו מביתו עם עיניים רטובות מהתרגשות!  

 

שנחשפנו אליהן בשבת, משום מה נזכרנו,  קשה לתאר את עוצמת התחושות והידיעות

 בתדהמתם של אחי יוסף, כשיוסף נתוודע אליהם! 

 

הרגשנו שהשבת הזאת העלתה את הנשמה שלנו למקום מאוד גבוה, הרגשנו קרבת 

 אלוקים!
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רק כשהאוטובוס החל בנסיעתו לכיוון ירושלים, שמנו לב ששכחנו לרשום את המקורות 

 שרצינו...  

 

 

הסתכלנו אחד על השני בחיוך אמיתי, ואמרנו שנינו כאחד: האמת, אנחנו כבר לא צריכים 

 לבדוק יותר! את הטעם הטוב שטעמנו השבת, לא נרצה לעזוב לעולם!!!" 
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 למה משה שבר את הלוחות   -  נספח ט 
 )פרשת כי תשא פרק לב, פס' יט(: כתב המשך חכמה 

"ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות וייחר אף משה וישלך מידו את  

הלוחות וישבר אותם תחת ההר. העניין, כי התורה והאמונה המה עיקרי האומה  

הישראלית, וכל הקדושות, ארץ ישראל וירושלים וכו' המה פרטי וסניפי התורה  

בקדושת התורה. ולכן אין חילוק לכל עניני התורה בין במקום בין בזמן,  ונתקדשו 

והיא שוה בארץ ישראל ובחו"ל ]לבד מצוות התלויים בארץ[. וכן הוא שוה בין לאדם  

להשפל שבשפלים. ומשה, לא קראו   -משה איש האלוקים  -הגבוה שבגבוהים 

מחויבת המציאות, כי   התורה רק סרסור. אבל אין התייחסות התורה לו, והתורה היא

קוב"ה ואורייתא חד, וכמו שהוא מחויב המציאות, כן התורה, ומציאותה אינו תלוי רק  

בעילת העילות יתברך שמו. והנה דל השכל, קצר ידו להשיג מציאות מחויב  

המציאות בלתי תכלית ובלתי מושג, ולכן חתרו להם מסילות לעשות צורות ודמיונות  

לאמר: זהו המרכבה לאלקות וזהו המשגיח והמסבב כל  או כוונים למערכת שמים 

העניינים בעולם, ולו עבדו וזבחו והקטירו. וריקודי הנפש ורתיחות הדם נתהווה  

ממושג מוחשי ונראה. והמה, כאשר ראו כי "בושש משה", נפלו מאמונתם ובקשו  

  לעשות להם עגל ולהוריד על הצורה ההיא רוח ממעל ולשפוט על זה כי הוא מרכבה 

לאלוקות והוא המשגיח בעולם השפל, והוא העלם ממצרים. וזה היה גם חטא עגלי  

 ירבעם, יעויין שם היטב למתבונן. 

ועל זה צווח משה ככרוכייה: האם תדמו כי אני ענין ואיזו קדושה בלתי מצות ה', עד  

כי בהעדר כבודי עשיתם לכם עגל! חלילה, גם אני איש כמוכם, והתורה אינה תלויה  

אף אם לא באתי הייתה התורה במציאותה בלי שינוי חלילה. והראיה, כי ל"ח  בי, ו 

שנה שהיו נזופים במדבר לא היה הדיבור מתייחס למשה. ואל תדמו כי המקדש  

והמשכן המה עניינים קדושים מעצמם, חלילה! השם יתברך שורה בתוך בניו, ואם  

והמה ככלי חול 'באו   הוסר מהם כל קדושה, )הושע ו, ז(, "המה כאדם עברו ברית" 

כי  )גיטין נו:(, פריצים ויחללוה'. וטיטוס נכנס לקודש הקדשים וזונה עמו ולא ניזוק 

גם המה אינם קדושים בעצם   -"מכתב אלקים"  -הוסר קדושתו. ויותר מזה, הלוחות 

רק בשבילכם, וכאשר זנתה כלה בתוך חופתה המה נחשבים לנבלי חרש ואין בהם  

בשבילכם שאתם שומרים אותם. סוף דבר: אין שום ענין   קדושה מצד עצמם, רק 

קדוש בעולם מיוחס לו העבודה והכניעה, ורק השי"ת שמו הוא קדוש במציאותו  

המחויבת, ולו נאוה תהילה ועבודה. וכל הקדושות המה מצד ציווי שצווה הבורא  
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ן  לבנות משכן לעשות בו זבחים וקרבנות לשם יתברך בלבד. והכרובים, חלילה, אי 

להם עבודה ושום מחשבה וענין, רק זהו כמו הקברניט רוצה לדעת הרוח לאן נוטה,  

עושה תורן, כן עשה הבורא יתברך סימנים וציונים להודיע אם ישראל עושים רצונם  

של מקום בזמן "שפניהם איש אל אחיו" וכו' ודו"ק. ולכן "אין בארון רק )שני( לוחות"  

והכרובים המה מבחוץ על הכפורת, לא  בתרא יד.(, )בבא והספר תורה א ח, ט( -)מלכים 

 )חלק ג, פרק מה(. בארון, רק שמורים למציאות המלאכים, כמבואר במורה נבוכים  

וזהו "ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות" ]וראה כי גדל טעותם עד  

  אשר לא חשבוהו לספק כלל, כי לא רצו לעמוד אולי ירד משה ולהביט מרחוק אל 

ביאתו, רק היו משוקעים בתועבות העגל אשר חשבוהו לאלקי[ הבין טעותם, "וייחר  

אף משה וישלך מידיו את הלוחות", רצונו לומר כי אין שום קדושה וענין אלקי כלל  

בלעדי מציאות הבורא יתברך שמו. ואם הביא הלוחות, היו כמחליפים עגל בלוח ולא  

ו איך המה לא הגיעו אל מטרת האמונה  סרו מטעותם. אולם כאשר שבר הלוחות, רא 

)יתרו יט,   ומכילתא )תענית כו.( ב"ה ותורתו הטהורה. וזהו דברי הגמרא בכמה מקומות 

שעדיין לא נחקק בתוכם   -שגם על עת עמידתם בהר נאמר "ובלבם יכזבו לו" ב( 

הציור האמיתי להאמין בנמצא מחויב המציאות בלתי מושג ובלתי מצויר, ולכך טעו  

בעגל. ובלוחות הראה להם לעקור מהם כל דמיון כוזב, והפליא לעשות משה רבינו  

, שאמר לו הקדוש ברוך הוא  בשבירת הלוחות. ולכן נתן לו הקדוש ברוך הוא "ישר" 

ב( "פסל לך שני לוחות אבנים וכו' וכתבתי על הלוחות וכו' אשר שברת",  -)דברים י, א 

היינו גם כן להיות לאות על השורש שלימדת להם בשבירת הלוחות. זה כי לוחות  

ושברי לוחות מונחין בארון )בבא בתרא יד:(, ולהורות כי הראשונים אשר "מעשה  

המה שבורים, ולוחות שפסל   -כמשמעו, הוא בכבודו עשאן, רש"י  -אלוקים המה" 

המה השלמים! להראות כי אין בנברא קדושה בעצם רק מצד שמירת ישראל   -משה 

התורה מפי רצון הבורא יתברך שמו הקדוש, הנמצא האמיתי, הבורא הכל ית"ש  

תמונה"   וזכרו. וכמעט על זה נכלל כל ספר דברים להזהירם בזה "כי לא ראיתם כל 

 ודו"ק. )שם פסוק ט(  "השמר לך וכו'"  )דברים ד, טו(  

ולא משה  )פסוק א(. ולפי זה גם זה מכלל הטעות שאמרו שמשה העלן מארץ מצרים 

העלן, רק היה השליח לדבר לפרעה, אבל הקדוש ברוך הוא בהשגחתו הפרטית  

"אשר  העלן. ולכך אמר הקדוש ברוך הוא "לך רד כי שחת עמך" במה שיחת? שאמרו 

העלית מארץ מצרים", שגם אותך חשבו לאלוקי, וכאילו היית מעלה אותן ממצרים  
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)במדבר כא,   מכוח אלוקי בלתי השגחתי הפרטית. וזה רעיון יקר. ולכן בחוקת כי אמרו 

 שניהם שווים, באו אז הנחשים ונשכום יעויין שם ברש"י ודו"ק.   -"למה העליתונו"  ה(  

: 'דבר אחר "משה משה",  סעיף ב( , )ויקרא סוף פרק אובזה מבואר דברי התורת כהנים 

הוא משה עד שלא נדבר עמו, הוא משה משנדבר עמו'. דכוונתו אל העניין שביארתי  

שלא היה למשה שום ענין או כח להשפיע לאחר שנדבר עמו, לבד מה שרצה  

הקדוש ברוך הוא בכל פרט כפי הצורך להנהגה הניסית לאותה שעה, אבל התורה  

 יאות זולתו. ועיין קרבן אהרן. ומה שכתבתי נראה נכון ודו"ק. היא מצ 

"ואת מקדשי תיראו", לא מן המקדש אתה ירא אלא ממי  )ויקרא יט, ל( וזה מה שכתוב 

מה' אתה ירא. ולכן   -וזה )ויקרא שם שם( "אני ה'" )יבמות ו:(. שהזהיר על המקדש 

)מיד האלוהים האדירים   אמרו הפלשתים כאשר בא ארון יושב הכרובים: "מי יצילנו 

: "ה' מלך ירגזו  )תהילים צט( א ד, ה(, שלא היו מבינים זה. לכן אמר -שמואל  -האלה 

"ה' בציון גדול )ורם הוא( על כל העמים"  )פסוק א(. עמים יושב כרובים תנוט הארץ 

)פסוק ב(. "יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא" )פסוק ג(, שיבינו וידעו כי רק שמך  

,  )פסוק ה( וכו' וכו'. "רוממו ה' אלקינו )והשתחוו להדם רגליו( קדוש הוא" קדוש הוא 

שרק ה' קדוש הוא. וראה! "משה ואהרן בכוהניו ושמואל בקוראי שמו )קוראים אל ה'  

שלא היה להם ארון וכרובים ומקדש, שקראו קודם שנבנה   -והוא יענם", פסוק ו( 

בים, רק: "שמרו עדותיו וחוק נתן  המשכן, וכן שמואל במצפה בלא ארון ומקדש וכרו 

הוא למשה ואהרן במצווה לבנות משכן, ולשמואל לבנות מקדש, וכמו   -)פסוק ז( למו" 

שמסר לדוד מגילת בית המקדש ]ירושלמי מגילה פרק קמא[. לכן: "רוממו ה'  

 שהוא המקדש כל הנקראים בשמו ודו"ק.   -)פסוק ט(  אלקינו"  

להתפלל ואין ראוי להתפלל לזולתו, עם  ובאמת שהעיקר שלבורא יתברך ראוי 

העיקר שהבורא יתברך בורא ומנהיג לכל הברואים, המה עיקר אחד. כי כל עיקרי  

הטעותים שלהם היה בחשבם כי הבורא יתברך אינו מנהיג בשפלים, ומשאתו יעצו  

להדיח כי אי אפשר למשכיל לאמור כי כל העניינים נפלו במקרה כדעת האוילים.  

יש מנהיגים בנבראים אשר הבורא לגודל זכות בריאתם מסר להם   ועל כורחך כי 

ההנהגה בתבל, ואם יעבדום וימסרו נפשם בפעולות ועניינים אשר מראה כי כוסף  

הנפש להם ודבוק להם בכל כוונתו, אז ימשוך להם טוב וכל שמן, וכדברי הנשים  

ין, הבורא  הארורות. אבל באמת כל התבל מושגחת כולה בהשגחה פרטית מעתיק יומ 

יתעלה בעצמו. ולו אין חילוק בין תולעת קטן שבים לכל הנבראים ואישים העליונים,  

מט"ט שר הפנים ומיכאל לבוש הבדים, כי רחוקים המה מאתו בתכלית ההשוואה.  
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ומי שיכול להשיג מציאות הבורא יתברך מושגח מאתו שווה עם מט"ט שר הפנים,  

לעשות לנו דבר בלתי רצון הבורא בפרטיות   ולא נופל זה מזה, ולא יכול שום מלאך 

מאומה. וכמו שלא נופל דג קטן מדג גדול בעצם בריאתו, וכן לא נופל המורכב בד'  

יסודות מהשמש המורכבת ביסודות מזהירים, ככה לא נופל בן תמותה, איש כמונו  

בעצם ולא נכנע מאישים העליונים הפשוטים ונבראים מעצם רוחני פשוט, וכולנו  

שווים ומושגחים בפרט ונבראים מהנמצא האמיתי בהחלט, הבורא יתברך   כאחד 

שמו. אם כן, אין שום תפילה ושום קדושה בעצם מבלי הבורא יתברך ברצונו  

והשגחתו הפרטית בכל עת בלי הפסק, וכולם בטלים במציאותן אל הבורא יתברך  

לה מה שהוא  מה למע )חגיגה יא:(: ממלא כל עלמין ומסבב כל עלמין. ואמר בפשוט 

שהבורא יתברך הוא ראשון והוא אחרון, הוא   -למטה, מה לפנים מה שהוא לאחור 

"שמע ישראל ה' אלוקינו" היינו הבורא  )דברים ו, ד( לפנים ולפני ולפנים. וזה שאמר 

יתברך משגיח בפרטיות והוא "אלוקינו" בכל פרט ופרט, לכן תדע כי "ה' אחד", ואין  

 נו. ויש להאריך בזה, ואין כאן מקומו", עכ"ל המשך חכמה. אלוקים זולתו, כאשר ביאר

  



 

201 
 

למה גדולי הדורות לא עלו לארץ    -  נספח י 
 ישראל 

 כתב: )הל' א"י סעי' ג(, בפאת השלחן 

"...ישיבת א"י שקולה ככל התורה. אמנם אינה מצווה כללית לכל ישראל בגלות החל  

דברים מונעים אותו לעלות, כגון  הזה, אלא מצוה על כל יחיד לגור שם. ואם יש 

סכנת המדבריות והימים המסוכנים, או שבחו"ל יש לו נכסים ומחיה, ובארץ לא ימצא  

 ערך מחייתו, או לא יהיה לו נכסים לעלות... לא חייבתו תורה" 

 

 

 )סעי' טו(:  ושם בבית ישראל 

לו על כל  "...כתב הר"מ, וששאלת להודיעך עיקר המצווה ההולך לא"י... ואם מוחלין 

עוונותיו, הכי מפורש בסוף כתובות, ובלבד שיהא פרוש מכאן ואילך, ויזהר מכל מיני  

עוון, ויקיים את כל המצוות הנוהגות בארץ, ואם יחטא, ייענש יותר מאם חטא בחו"ל,  

כי ה' דורש אותה תמיד, ועיני ה' בה והשגחתו תמיד, ואינו דומה מורד במלכות  

, והיא ארץ אוכלת יושביה... ולא תקיא... לפי שהיא תקיא  בפלטין, למורד חוץ לפלטין 

כל עוברי עבירה... ואין מיושבת כמו שאר ארצות. ואותם ההולכים לשם, ורוצים  

"ותבואו  יב(:  , )ישעיה א לנהוג קלות ראש בפחזותם ולהתקוטט שמה, קורא אני עליהם 

שהולך להתנהג  ותטמאו את ארצי מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי". אבל מי 

בקדושה וטהרה, אין קץ לשכרו, ובלבד שיוכלו להתפרנס... וששאלת, למה לא הלכו  

גדולי ישראל לשם? אשיבך, דלא הווה מותר להו, והיו צריכים להתבטל מלימודם,  

, דמותר לצאת מא"י לחו"ל אחר רבו  )מז.(  ו א י ולשוט אחר מזונם, ואמרינן פ' מי שהוצ 

ך מרבו לחו"ל לא"י, וכ"ש להתבטל מלימודו ולשוט אחר  ללמוד תורה, כ"ש שאין ליל 

מזונותיו... אמנם שמענו, שיש שם בני ברית רשעים גמורים, מוסרים, והם טורדים  

ומבלבלים האשכנזים שהם שומרי תורה. וגם כי המזונות דחוקים ומצומצמים מאוד,  

כל איש ישער   והרווחה קשה, מי יוכל לעמוד בכ"ז?! מלבד גודל רישעת הגויים. לכן, 

בעצמו, בהשגת גופו וממונו, באיזה דרך יוכל לעמוד ביראת ה' ובִשמור מצוותיו. כי  

 זה כל האדם!" 
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 כתב:)סימן תנד בסיכום ס"ק ד(, באבני נזר יו"ד 

"...וכל מה שאמרנו מעניין ישיבת א"י, היינו שאם עלה, מקיים אח"כ בישיבתה,    

ין חיוב לעלות. מ"מ נראה, שהעלייה לא"י,  מצווה השקולה כנגד כל המצוות. אבל א 

היא כמו הלובש בגד בת ד' כנפות כדי שיתחייב בציצית. ואם אינו לובש, בעידן  

 ''. ריתחא ענשינן. כ"כ י"ל בזה, אם אינו עולה בלי טעם 

 

 כתב:)בסיכום( ושם בס"ק ה' 

"...ומ"מ אין עליו חיוב לעלות רק כשמשיג רשות מהממשלה. ובלבד שיתיישב שמה    

 בתוך קיבוץ אנשים מישראל הכשרים...". 

  

 

 )בתשובה עצמה ס"ק כד(:ועיין שם 

"... והנה ר' זירא, דהוה משתמיט מיניה דרב יהודה דבעי למיסק לא"י ולרב יהודה    

ור, אסור לעלות מבבל לא"י, עד יום  עובר בעשה. דלרב יהודה, אף כשהוא צדיק גמ 

פקדי אותם. ורב זירא סבירא ליה, דאם יחיד הוא זכאי וצדיק, מצוה עליו לעלות.  

ומ"מ כל זמן שלא הי' ברור בעיניו שצדיק הוא, לא רצה לעבור על דעת רבו רב  

גבי העושה תפלתו קבע אין תפילתו  )כט:(,  יהודה. וכאשר ידוע מעניין רב זירא ברכות  

ונים, ומפורש בגמרא, כל שאינו יכול לחדש בה דבר. ואמר ר' זירא: אנא יכילנא  תחנ 

לחדושי בה מילתא. ובוודאי לא התפאר ר' זירא שהעמיק בצרכי גופו, עד שתמיד הי'  

חסר לו דבר. אך שזיכך עצמו בזיכוך אחר זיכוך, עד שתמיד הי' מרגיש בנפשו  

דוד בס' תהלים. וע"כ לא סליק מבבל   חסרונות, והתפלל עליהם, כעניין תפילותיו של 

לא"י, עד שהראה לו בחלום שנקי מן החטא, באופן שלא סמך על החלום בעניין גוף  

המצווה, כמ"ש במפרשי עין יעקב. רק אם הוא ראוי לא"י דאז חל עליו המצווה כנ"ל.  

וזה שהביא הרמב"ן מספרי התנאים שחזרו לא"י, שצדיקים גמורים היו, ובוודאי אם  

 ו כל ישראל כמותם, היו נגאלין, ע"כ חל עליהם המצווה". הי 

 

 

 )שער האותיות, אות ק' ח"ב עמ' עה(:יתכן שגם חששו מ"סעודות מרעים", כדכתב בשל"ה 
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"...הכוונה אל סוד הדביקות והשריית השכינה עליו... ועל דביקות זו אמרו, כל הדר    

אבל הבאים לא"י, ואין שמים על לבביהם בהיכל   108בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוק... 

 
 העניין שדווקא בא"י יש דבקות מיוחדת היא בגלל שיש בה השגחה מיוחדת של הקב"ה, ככתוב בתורה: 108

"כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך  

לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים   והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עברים שמה 

בה מרשית השנה ועד אחרית שנה"   ך אלהי דרש אתה תמיד עיני ה'  ך אלהי תשתה מים. ארץ אשר ה' 

 יב(. -)דברים יא, י 

כלומר שבחו"ל יש 'שרים' ממונים, ואילו בארץ 'הטיפול' מסור בלי מתווכים. והאמת יש להבין מה העניין, שהרי  

וכדברי הרמב"ן בסוף פרשת בא 'שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין וכו'...',  ,סוף סוף הכל מה'

וכמו כן יש להבין מה העניין במכת בכורות שנאמר בה 'אני ולא מלאך, אני ולא שרף...', והרי גם במכת דם 

רות שהקב"ה וערוב וכו' לא היה שום טבע ומנהגו של עולם והכל בגזרת עליון, אז מה המעלה של מכת בכו

בעצמו פסח על בתי ישראל ועל זה קרוי 'חג הפסח' ומאי שנא מהאריה במכת ערוב שפסח על היהודי וטרף 

את המצרי? וי"ל ע"פ משל למלך שאומר לעבדיו פקודות כל היום, והכל נעשה במאמרו 'יד פועל כיד בעל 

יעו את זה המלך והמלכה עושים הבית', אבל שהילד הקטן שלו בוכה וצריך להרימו ולתת לו נשיקות להרג

בעצמם ולא שולחים את העבד והשפחה, כך במכת בכורות הקב"ה גילה את החביבות שיש לו ל'בני בכורי 

 ישראל', וכן מראה ההשגחה המיוחדת שיש בארץ ישראל.

 

 )כתובות קי:(: וע"ע בפני יהושע 

דומה כמי שיש לו אלוה כו'. טעמו  "תנו רבנן לעולם ידור אדם בארץ ישראל שכל הדר בארץ ישראל 

מבואר לפי שבחו"ל אפשר שיטה לבו שהעולם מתנהג עפ"י המזלות ח"ו משא"כ מי שדר בארץ  

קיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה  ו ישראל שהיא בלתי לה' לבדו כדכתיב ארץ אשר עיני ה' אל 

יקון כל העבודות לשם  וא"כ ודאי אין בלבו אלא אחד שאין לו להשען כ"א על אבינו שבשמים ות 

 . " )סי' קלד( המיוחד, כן נראה לי ועיין בתשובה להרשב"א  

 

 : )שם(וע"ע בהפלאה 

"וע"פ פשוטו נראה דלא קשה מידי, דודאי לא יעלה על הדעת שלא יהי' קבלת אלקות בכל המצות  

ה' אלקיהם,  שבתורה כי אם במצות דירת א"י והלא כתיב אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם וגו' כי אני  

קיכם אשר הוצאתי וגו' א"כ כל המקבל עול תורה ועול מצות הוא אשר  ו ונאמר בהרבה מצות אני ה' אל 

יש לו אלוק. וכן להיפך בפורק מעליו עול תורה ועול מצות אלא שאמר במעלות א"י דכל הדר בו אפי'  

חו"ל אפי' מקבל עליו  זו לבד כבר דומה למי שיש לו אלוק כדכתיב לתת לכם וגו' וכל הדר ב  ה במצוו 

מ"מ כיון שדר בחו"ל הוא דומה כמי שאין לו אלוק.   לו אלוקים,  עול תורה ועול מצות ובאמת יש 

קיך דורש אותה ונאמר במקום המקדש וזה  ו והטעם בזה נראה מפני שא"י כתיב בה ארץ אשר ה' אל 

הם מקבלים  שער השמים, שכל הארצות ניתנו תחת המזלות כדכתיב אשר חלק ה' לכל העמים ו 

מהשי"ת ומשפיעים א"כ הם ניזונים ע"י שליח כמו שיבואר לקמן, אבל ארץ ישראל מושפעת מהשי"ת  
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המלך, ומורדים ופושעים, ומרבים במשתאות של סעודות מרעות, עליהם הכתוב  

אומר: ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה! וכתוב: כי תבואו לראות  

 פני, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי...".  

 

 דר"א פרק לד(.)וכן בחרדים פרק נט ועיי"ש עוד בפרקי 

 

 ואם ח"ו יהיו בכלל 'אינם שומרי מצוותיו', אמרינן: 

"...כי הארץ הזאת טובה מכל הארצות לשומרי מצותיו ורעה מכל הארצות ללא  

 י(. ,  )רשב"ם דברים יא שומרם..."  

 

 וז"ל: נה( , )במדבר לגוכפי שהרחיב הנצי"ב בהעמק דבר 

שה"ש, עה"פ רחצתי את רגלי איככה  "דטבע א"י, מפתה לע"ז, כמבואר במדרש 

 אטנפם. שאותו מקום משיאני לע"ז". 

 

 )ס"ק א(:והוסיף עוד בהרחב דבר 

"והסיבה לזה, דכל שהמקום קדוש ביותר, התגברות הטומאה אשר זה כנגד זה עשה    

האלהים שמה ביותר. ומש"ה בירושלים, שעבודת הקודש בגבורה, איתא במדרש,  

ושלים, שנאמר, ופסיליהם מירושלים ומשומרון. ובבית  שלא היה ע"ז שלא נעבד ביר 

שני, שהייתה קדושת התורה במעלה עליונה כמש"כ ר"פ תצוה, ע"כ נתגבר טומאת  

שפתים שהוא לשה"ר ושנאת חינם, כמש"כ להלן ל"ה ל"ד ובר"פ האזינו. והיינו  

משום, דלשה"ר הוא מקביל קדושת התורה, כדאיתא בערכין דף י"ז עה"פ מרפא  

 ן עץ חיים".  לשו 

 

 )אבן העזר סי' ע"ה סעי' ה' בשם הרשב"ש(:  וע"ע במה שכתב הב"י 

"...דדבר פשוט הוא, דהא דכופין לעלות לארץ ישראל, היינו בדאפשר בלא סכנה.  

 דאי איכא סכנה, אסור לסכן עצמו". 

 

 
בכבודו ובעצמו. והוא שאמר שלמה בתפלתו והתפללו דרך ארצם שאף בהיותינו בשאר ארצות כלנו  

 מכוונים לבינו לבית קדש קדשים כדאיתא במשנה כדי שיומשך השפע עלינו מן השי"ת".  
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 )כתובות קיא.(: וע"ע במאירי 

אסור לצאת מבבל לשאר  "...וכשם שאסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ, כך 

 ארצות. שכל מקום שחכמה ויראת חטא מצויין שם, דינו כארץ ישראל...". 

 

 

n 
 

 

 

 ואגב, יש לשאול, אדם שגר בחו''ל איזה מצוה יותר גדולה לקנות מגוי בית בארץ ישראל

 ?או לעשות עליה לארץ ישראל

 :(סימן קא)שו"ת הריב"ש ב עיין בזה 

ההוא ועשה ק"ו מהקונה שדה בא"י שכותבין עליו אונו ואפי'  ומה שכתב המשיב ''... 

והתירו שבות דאמירה לכותי במלאכה דאורייתא משום ישוב א"י   )גיטין ח:(,  בשבת 

ואמר שהקונה קרקע שהוא שם דבר מצוה קלה לגבי העליה לא דבר נכונה בזה.  

מצוה   דאדרבה הקונה שדה מן הכותי היא מצוה גדולה מן העליה. כי העליה היא 

לשעת' ולעצמו לבד ולא נתיר בה שבות בין דמעשה בידי' בין דאמירה לכותי  

במלאכה דאורייתא. אבל ישוב א"י אינה מצוה לשעת' אלא מצוה המתקיימ' לעול'  

היא ומצו' ותועל' היא לכל ישראל שלא תשתקע ארץ קדוש' ביד טמאים ואין למדין  

 . '' פות לסהמ''צ עשה ד( )בנוס   ממנה לשאר מצות, וכ"כ זה להרמב"ן ז"ל 
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לשמוע לרוב גדולי ישראל שיהיו    –  נספח יא 
 בכל דור ודור 

 ז"ל החינוך מצוה תצה: 

"...ובכלל המצווה גם כן, לשמוע ולעשות בכל זמן וזמן כמצות השופט, כלומר החכם  

הגדול אשר יהיה בינינו בזמננו, וכמו שדרשו זיכרונם לברכה )ראש השנה כה:( ואל  

אשר יהיה בימים ההם, יפתח בדורו כשמואל בדורו, כלומר שמצווה עלינו  השופט 

לשמוע בקול יפתח בדורו כמו לשמואל בדורו. ועובר על זה ואינו שומע לעצת  

הגדולים שבדור בחוכמת התורה בכל אשר יורו, מבטל עשה זה. וענשו גדול מאד  

 ו דעת", עכ"ל. שזהו העמוד החזק שהתורה נשענת בו, ידוע הדבר לכל מי שיש ב 

   

 וז"ל החינוך מצוה עח: 

"לנטות אחרי רבים... ובחירת רוב זה לפי הדומה הוא בששני הכיתות החולקות  

יודעות בחוכמת התורה בשווה, שאין לומר שכת חכמים מועטת לא תכריע כת בורים  

מרובה ואפילו כיוצאי מצרים, אבל בהשוויית החכמה או בקרוב, הודעתנו התורה,  

שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט. ובין שיסכימו לאמת או  

לא יסכימו לפי דעת השומע, הדין נותן שלא נסור מדרך הרוב... ומשרשי מצוה זו,  

שנצטווינו בזה, לחזק קיום דתנו, שאילו נצטווינו "קיימו התורה כאשר תוכלו להשיג  

מר דעתי נותנת שאמיתת ענין פלוני כן  כוונת אמיתתה", כל אחד ואחד מישראל יא 

הוא, ואפילו כל העולם יאמרו בהפכו, לא יהיה לו רשות לעשות העניין בהפך האמת  

לפי דעתו, ויצא מזה חורבן שתעשה התורה ככמה תורות, כי כל אחד ידין כפי עניות  

דעתו. אבל עכשיו שבפירוש נצטווינו, לקבל בה דעת רוב החכמים, יש תורה אחת  

נו והוא קיומנו גדול בה, ואין לנו לזוז מדעתם ויהי מה, ובכן בעשותנו מצוותם  לכול 

אנו משלימין מצות האל, ואפילו אם לא יכוונו לפעמים החכמים אל האמת חלילה,  

עליהם יהיה החטאת ולא עלינו... ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות. ועובר  

שו גדול מאוד, שהוא העמוד שהתורה  עליה ולא נטה אחריהם, ביטל עשה, ועונ 

 נסמכת בו", עכ"ל. 

  

 : )עירובין יג:( וז"ל הריטב"א 
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"שאלו רבני צרפת ז"ל, האיך אפשר שיהו אלו ואלו דברי אלוקים חיים זה אוסר וזה  

מתיר? ותירצו, כי כשעלה משה למרום לקבל התורה, הראו לו על כל דבר ודבר, מ"ט  

ושאל להקב"ה על זה, ואמר שיהא זה מסור לחכמי   פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר, 

ישראל שבכל דור ודור ויהיה הכרעה כמותם, ונכון הוא לפי הדרש, ובדרך האמת יש  

 סוד בדבר", עכ"ל. 

  

 וז"ל דרשות הר"ן בדרוש השביעי:   

"ואמר עוד )חגיגה שם( בעלי אסופות, אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות  

הללו מטמאין והללו מטהרין, הללו פוסלין והללו מכשירין, הללו  ועוסקין בתורה, 

אוסרין והללו מתירין. שמא תאמר, הואיל והללו מטמאין והללו וכו', היאך אני לומד  

תורה מעתה, תלמוד לומר נתנו מרועה אחד, כולם פרנס אחד אמרן מפי אדון כל  

אלהים את כל הדברים   וידבר )שמות כ, א( המעשים ברוך הוא )אף אתה וכו'( שנאמר 

האלה לאמר. דרשו מלת כל, לומר, שאפילו דברי מי שלא הגיע אל האמת, הכל ניתן  

בסיני. וזה העניין צריך עיון, איך נאמר ששתי כתות המחלוקת נאמרו למשה מפי  

)עדויות  הגבורה, הרי שמאי והלל נחלקו, שמאי אומר מקב חלה והלל אומר מקביים 

שני הדעות אמיתי והשני הפכו, ואיך נאמר שיצא מפי השם  באמת שאחד מ  פ"א מ"ב(. 

דבר בלתי אמיתי?! אבל העניין כן הוא, שדבר ידוע שכל התורה שבכתב ובעל פה  

אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן מאי  )יט:( נמסרה למשה, כמו שאמר במגילה 

הוא למשה,  "ועליהם ככל הדברים", מלמד שהראהו הקדוש ברוך )דברים ט, י(: דכתיב 

דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שסופרים עתידים לחדש, ומאי ניהו? מקרא  

מגילה". דקדוקי סופרים, הם המחלוקות וחילוקי הסברות שבין חכמי ישראל, וכולן  

למדם משה מפי הגבורה בלא הכרעה כל מחלוקת ומחלוקת בפרט. אבל מסר לו  

לא  )דברים יז, יא( אחרי רבים להטות, וכן ( )שמות כג, ב כל]ל[ אשר בו יודע האמת, והוא 

תסור מן הדבר אשר יגידו לך. וכשרבו המחלוקת בין החכמים, אם היה יחיד אצל  

רבים, היו קובעים הלכה כדברי המרובים, ואם רבים אצל רבים או יחיד אצל יחיד,  

(  יא  -)שם ט כפי הנראה לחכמי הדור ההוא. שכבר נמסרה ההכרעה להם, כאמרו 

אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם וכו' לא תסור וגו'. הרי   ובאת 

שניתן רשות לחכמי הדורות להכריע במחלוקת החכמים הנראה להם, ואף אם יהיו  

הקדומים מהם גדולים מהם ורבים מהם. ונצטווינו לילך אחר הסכמתם, הן שיסכימו  

וקתו, כדאמרינן שם במציעא  לאמת או להפכו. וזהו ענין רבי אליעזר הגדול ומחל 
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(, כבר ניתנה למשה  )דברים ל, יב )נט:( עמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא 

אחרי רבים להטות. הנה ראו כולם שר' אליעזר  )שמות כג, ב( על הר סיני, וכתוב בה 

מסכים אל האמת יותר מהם, וכי אותותיו כולם אמיתיים צודקים, והכריעו מן השמים  

, ואף על פי כן עשו מעשה כהסכמתם. שאחר ששכלם נוטה לטמא, אף על  כדבריו 

פי שהיו יודעים שהיו מסכימים הפך מן האמת, לא רצו לטהר. והיו עוברים על דברי  

תורה אם היו מטהרים, כיון ששכלם נוטה לטמא. שההכרעה נמסרה לחכמי הדורות,  

רבה בר נחמני שהיה   ואשר יסכימו הם הוא אשר צווהו ה'... ואמנם אם ירבו על 

מטהר, אף על פי שהוא מסכים לאמת יותר מהם, לא יעשו המרובים מעשה לטהר  

על פי סברת היחיד. לפיכך צוותה התורה שהכרעת המרובים תכריע, והיחיד מצווה  

לעשות כהסכמתם, אף על פי שהוא יודע שהם בלתי מסכימים אל האמת, שכך  

 צווהו השם יתברך באמרו לא תסור". 

   

 וז"ל דרשות הר"ן הדרוש האחד עשר: 

"...והטעם שבחרה התורה למסור הכרעת הספיקות לחכמים, ולא מסרה לנביאים,  

לסיבות רבות. שהדבר ברור שאין הנביאים מתנבאים בכל עת, ואם כן מה נעשה  

בימים אשר היה דבר ה' יקר אלינו. ועוד שגלוי וידוע היה לפניו, שהנבואה לא  

ד, אבל יגיע עת שיגרמו עונינו לסתום חזון ונביא, ואם הכרעת  שופעת אלינו תמי 

הספיקות תהיה נמסרת לנביאים, מה נעשה בזמן אין חזון נפרץ, נשוטט לבקש את  

דבר ה' ולא נמצא. ולכן חכמתו גזרה, שתימסר ההכרעה לחכמים אשר לא סר ולא  

מפי זרעו...  יסור, כמו שהובטחנו על זה )דברים לא כא, שבת קלח:( כי לא תשכח 

ואני סובר עוד, שאי אפשר שימשך ממה שיכריעו הסנהדרין הפסד בנפש כלל, גם כי  

יאכילו דבר האיסור ושיאמרו בו שהוא מותר. לפי שהתיקון אשר ימשך בנפש מצד  

ההכרעה למצות החכמים מורי התורה, הוא הדבר היותר אהוב אצלו, כאמרו )ש"א טו  

ההוא יסיר הרוע אשר הוא מעותד להתיילד בנפש  כב( הנה שמוע מזבח טוב, ותיקון 

מצד אכילת הדבר האסור ההוא. וכיוצא בדבר זה בעצמו יקרה בגוף, כי המאכל  

המזיק, כשיאכלהו האוכל על דעת שמועיל אליו, הנה מחשבתו תפעל באוכל ההוא,  

ויסור ממנו היזקו, אם לא שיהיה מופלג. כן העניין כשימשך האדם אחר מצות  

, גם כי ישיגו ויכירו בדבר האסור שהוא מותר, הימשכו אחר עצתם, והיותו  הסנהדרין 

נמשך אחריהם, יסיר מנפשו כל אותו רוע שהיה ראוי שיתיילד מצד אכילת הדבר  
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האסור ההוא. ולכן ציותה התורה ואמרה לא תסור מן הדבר אשר יגידו אליך ימין  

 ושמאל". 

  

 דרשות הר"ן הדרוש השנים עשר:  

ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות   "כי ייפלא 

בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך בו )דברים יז, ח(... הפרשה  

הזאת היא שורש התורה ויסודה, כי אי אפשר שישתוו החכמים כולם בדינים  

ה התורה להיות  הפרטיים המתיילדים בכל יום, לכן, לסלק כל ספק מישראל, ציות 

מכריעי המחלוקת, כת הסנהדרין, ובזה אי אפשר שיתחדש שום ספק בזמנם שלא  

יתבאר... לפי שזה עיקר הדת, החמירו בעונש זקן ממרא מאד, עד שאמרו )שם(  

שאם רצו בית דין למחול אין מוחלין כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל... ויש בכאן  

נמסרה, רק לסנהדרין גדולה, וגם שיהיו   שאלה, שלפי דברי פרשה זו, ההכרעה לא 

במקומם, שהרי אמרו רבותינו ז"ל )סנהדרין יד:( מצאן אבית פאגי והמרה עליהם,  

יכול תהא המראתו המראה, תלמוד לומר )דברים יז, ח( וקמת ועלית אל המקום  

מלמד שהמקום גורם, ואם כן מנין לנו שנתחייב לעשות מעשה כפי הכרעת חכמי  

התשובה בזה, שנצטווינו לשמוע לסנהדרין משני דברים, האחד במה  הדורות... ו 

שביארו בדיני התורה, והשני בכל גדר ותקנה שיעשו, ולחכמי הדורות הבאים  

אחריהם נצטווינו לשמוע במה שיבארו בדיני התורה, וזהו נכלל באמרו אחרי רבים  

 להטות". 

  

 : )פרק יב(תהילים  וז"ל המדרש 

נה דברי תורה חתיכין, אלא על כל דבור שהיה אומר הקדוש  "אמר ר' ינאי לא נית 

ברוך הוא למשה היה אומר מ"ט פנים טהור, ומ"ט פנים טמא, אמר לפניו ריבונו של  

 עולם עד מתי נעמוד על בירורו של דבר, אמר ליה אחרי רבים להטות". 

   

 )עשה מהתורה התלויות בדיבור בפה ובקנה סעיף יח(:חרדים ל ה" וז

"כשיש מחלוקת בין חכמים... וכן בכל דבר מצוה לילך אחר הרוב שנאמר: אחרי    

רבים להטות והעובר על זה ענשו גדול מאוד, כי הוא יסוד התורה". ושם: "מצוות  

עשה מן התורה התלויות באוזניים, לשמוע אל התקנות והגדרים שיעשו בכל דור  
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את ה' אלוקיך, או אל   ודור, שנאמר: לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם 

 השופט, ומת האיש ההוא". 

  

 : ב סי' שכב("ת ח ")שו וז"ל הרשב"א 

"שאלת: מי שבא מעשה לידו, ומצא לאחד מן הפוסקים, סברא באותו מעשה, וראיה  

לאותה סברא, ולא נראית לו הראיה לסמוך עליה למעשה: היש לו לבטל דעתו מפני  

או לא? מדאמר להו רבא לרב פפא, ולרב   דעת מי שגדול ממנו, אחר שתלוי בסברא, 

 הונא בריה דרבי יהושע: אין לדיין, אלא מה שעיניו רואות?  

תשובה: לראשונים שומעין, אם חכם הוא שראוי לסמוך עליו, ואין דוחין דברי  

הראשונים חכמי הדורות, בסברא בלא ראיה. שדברי הראשונים שהיו בקיאין, ונודעה  

נכונים הם, ומקצתן שהן כדברי קבלה. וכבר מסרן הכתוב לחכמים.  חכמתם, דברים 

ואמר לו שמואל לרב: אכול משחא דארמאי, ואי לא, כתיבנא עלך זקן ממרא. וגדולה  

מכלן, שאמר רבי יהושע בתנורו של עכנא, כנגד בת קול: לא בשמים! ואל החכמים  

ם. ואפילו אומרין על  שומעין בכל זמן, שהרי כתוב: ואל השופט אשר יהיה בימים הה

הימין שהוא שמאל, כלומר: אפילו על מה שיראה בעיניך שהוא ימין, והם אומרים  

שאינה אלא שמאל, שמע להם... וגדולה מזו אמרו. א"ל רבי אלעזר בן הורקנוס,  

להורקנוס בנו, בשעת פטירתו: חזור בך בארבעה דברים, שהייתי אומר. א"ל: ואתה,  

ל: אני שמעתי מפי המרובין, ואתה לא שמעת אלא מפי  מפני מה לא חזרת בך? א" 

יחיד. ואם יראה בעיני הורקנוס כדברי אביו, למה צווהו דיחזור בו. אלא בכל מקום  

 ובכל זמן הולכין אחר רוב חכמה ורוב מנין", עכ"ל. 

 

 עובדה היא, שהב"י פסק לפי שניים מתוך שלושת גדולי הראשונים. ל, "ומלבד כל הנ

 

 ט"ז, מג"א, והמשנ"ב, פסקו לפי רוב דעות. ובד"כ הש"ך,

 

 :  )חו"מ סימן כה, סעי' ב(וכן נפסק ברמ"א 

, ואפילו אין  )רשב"א סימן רנג( "אם היה יחיד נגד רבים, הולכים אחר רבים בכל מקום 

הרבים מסכימים מטעם אחד, אלא כל אחד יש לו טעם בפני עצמו, הואיל והם  

 ". )מהרי"ק שורש צד( מסכימים לעניין הדין, נקראו רבים, ואזלינן בתרייהו  
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 כוונת מייסדי המדינה   -  נספח יב 
יש דבר חשוב שצריך לדעת, שאין דבר כזה לא להתייחס לרצונם ולכוונתם של מייסדי 

 כא(:, )שמות לח המדינה. עיין בספורנו 

כל אחד מחלקי המשכן הכתובים למעלה, הם אותם הפקודים   -"אלה פקודי המשכן   

  -שנאמר עליהם ובשמות תפקדו את כלי משמרת משאם ביד איתמר )במדבר ד, לב 

לג(. וזה, כי כל אחד מהם היה ראוי להיות נחשב ולהיקרא בשם באשר הוא זה  

על כל אחד מכלי הקדש  הפרטי, לא בלבד באשר הוא מזה המין, וכל שכן שצדק זה 

אשר במשא בני קהת. ולזה לא נפסדו, כאמרם ז"ל שמא תאמר אבד סברם ובטל  

סיכוין, תלמוד לומר עצי שטים עומדים, שעומדים לעד ולעולמי עולמים )יומא עב.(.  

וגם כן לא נפל דבר מהם ביד האויבים, על הפך מה שקרה למקדש שלמה וכליו  

י נבוזראדן, שלא נזכר שם דבר מעניני משכן משה  כמבואר בחרבן בית ראשון על יד 

ספר מעלות זה המשכן, שבשבילם היה   -. משכן העדות יח(  -)דבהי"ב לו, ז, ו רבנו ע"ה 

ראוי להיות נצחי, ושלא ליפול ביד אויבים. ראשונה, שהיה משכן העדות, שהיו בו  

יד איתמר, כי  לוחות העדות. ב', אשר פקד על פי משה. ג', שהייתה עבודת הלויים ב 

אמנם משמרת כל חלקי המשכן ביד איתמר הייתה. ד', ובצלאל בן אורי בן חור  

למטה יהודה עשה, שהיו ראשי אומני מלאכת המשכן וכליו, מיוחסים וצדיקים  

שבדור, ובכן שרתה שכינה במעשי ידיהם ולא נפל ביד אויבים. אבל מקדש שלמה  

תה בו שכינה, נפסדו חלקיו, והוצרך  שהיו עובדי המלאכה בו מצור, אף על פי ששר 

ו( ונפל בסוף הכל ביד אויבים. אבל בית שני שלא   -לחזק את בדק הבית )מ"ב כב, ה 

היה בו גם אחד מכל אלה התנאים, לא שרתה בו שכינה ונפל ביד אויבים. כי אמנם  

בית שני לא היה משכן העדות, שלא היו בו לוחות העדות, ולא פוקד כי אם על פי  

ולא היו שם בני לוי, כמו שהעיד עזרא באמרו ואבינה בעם  ג(  -)עזרא א, א  כורש 

ובכהנים, ומבני לוי לא מצאתי שם )שם ח, טו( ומן המתעסקים בבנינו היו צידונים  

 ". )ג, ז( וצורים, כמבואר בספר עזרא  

 

רואים מכאן, שתשתית הבניין קובעת את מהותו והמשכיותו. ובבית שני שנבנה ע"י 

ים וצורים", לא שרתה בו שכינה, אמנם אנחנו שמחים שהוא נבנה, ואנחנו מצטערים "צידונ

שהוא חרב, אבל לפחות נסיק מהדברים הנ"ל, שמכלל הן אתה שומע לאו... ואם יש דבר 

שנבנה לא ע"י סתם גויים, אלא ע"י יהודים המורדים בריבונו של עולם, ומחללים את שבת 

שנות גלות במסירות  2000בניו חביביו ששמרו במשך  קודשו, ומנסים להסית ולהדיח את
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נפש את התורה והמצוות, אז לא רק 'שהקדושה לא שורה בדבר זה', אלא שורה בזה משהו 

 אחר לגמרי...

 

הגר"א אמר, שאם היו בונים בית כנסת בכוונה טובה וטהורה, היו כולם מתפללים בו בכוונה, 

חוטים ועשה מהם מצודות, וצד בהמות...   וכמאמר הגמרא בב"מ פה:, שרבי חייא גידל 

ומהעור עשה קלף, וכתב עליהם את התורה, ומזה למדו התינוקות, וזה גרם שלא תשכח 

 תורה מישראל... וכאמור, מכלל הן )'כוונות טובות וטהורות'(, אתה שומע לאו... 

 

, בשם (המשפטים פרק יבקונ' אורחות  -חלק ז סימן מח )שו"ת ציץ אליעזר ואמנם מצאתי שכתב ב

  :)סי' ח(שו"ת תולדות יעקב בחלק חושן משפט 

וקא ע"י אלה האנשים כי יוכל ובנין ירושלים ד הואולי הם מוכרחים לרעיון זה ושיהי''...

דרבנן רצו לעשות שלום ולא  )נו.(גיטין  יןועי]להיות שהם היו מהגומרים לחורבן ירושלים 

גזירת המלך היא אשר המה יהיו המתקנים כי לא ידח  לכן [,הניחו כי אמרו נפיק לקרבא

ועוד האריך שם בצי''א  .'', עכ''ל ממנו נדח כתיב, ויתקנו את אשר עוותו בדורות הראשונים

 שאפשר שעזרת ישראל מיד צר תבוא ע''י מייסדי המדינה הרשעים.
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כוזרי של זמננו  עקרונות ויסודות שנלמדו ב 
 חלק ב 

 

בחור או אברך חרדי שמרגיש צורך נפשי לעסוק יותר בספרי מחשבה הרי לפניו ספרים  נג.

 רבים שיוכל לרוות את צימאונו בהם. 

עמ"י יהיה לממלכת כהנים ואור לגויים רק ע"י לימוד התורה הקדושה ודקדוק בכל  נד.

 ציוויה.

אדם היושב בביתו ולומד תורה, הוא מוריד שפע של ברכה לעולם, ושומר על כל העולם  נה.

בכלל ועל עם ישראל בפרט! ומי שלא מאמין בזה הרי הוא אפיקורס שאין לו חלק לעולם 

 הבא.

שוב בישראל הוא מעמדו של הת"ח שמוגדר כ'טפל לקב"ה', והוא מועיל המעמד הכי ח נו. 

 לכלל ישראל יותר מאשר המלך והכהן גדול.

אשת אברך בוחרת לקחת על עצמה את ההשתדלות לפרנסה, והעיקר שהבעל יכניס  נז.

 לחשבון הנצחי המשותף עוד ועוד תורה.

תדלים עד כמה שניתן, להקפיד על 'קדושים תהיו', ולכן בציבור החרדי, מש -נצטווינו  נח.

 הפרדה וצניעות.

 תמצות השקפת עולמם של החרדים: יש לנו רמ"ח יהלומים ושס"ה רעלים.  נט.

כל מצוה שיכולה להתקיים ע"י אחרים, לא מבטלים תורה, ולא משנה איזה מצוה, כי אין  ס. 

 מכל המצוות(! מצוה יותר גדולה ממצוות ת"ת )ואפילו רק מילה אחת של לימוד תורה גדול 

יש מחלוקת האם יש מצוה לגור בארץ בזמן הזה, ולכו"ע זה לא מצוה חיובית על כל  סא.

 יחיד. ובכ"א פשיטא שבני ברק לא נחשבת כחו"ל.

אהבת הארץ נמדדת לפי התשוקה לקיום המצוות התלויות בה. וגם בזה שלא יוצאים  סב. 

אותה לערבי בשביל להתחמק מקיום ממנה בלי אישור הלכתי מיוחד. וגם בזה שלא מוכרים 

 מצות שביתת הארץ. 

ארץ ישראל, זה הבית, שהחתן והכלה )הקב"ה וכלל ישראל(, נכנסים לחיות שם  סג. 

 בדבקות, בלי מפריעים, ולא שכל אחד יהיה עסוק בעיסוקים שלו... 
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אם אדם נכנס לא"י, ונשאר עם כל התאוות שלו, שמבטאות את ההפך לקשר ברית עם  סד.

 "ה, אז היה עדיף שלא היה נכנס לארץ )ותבואו ותטמאו את ארצי מי ביקש זאת וכו'(.הקב

ומלך יכול  לא שייך היום שום מלחמת מצוה, כי דין 'מלחמה מצוה', זה רק כשיש מלך. סה. 

להתמנות רק ע"י סנהדרין )ובחירת העם לא מועילה(. וגם המלך עצמו צריך לקבל אישור 

 אה למלחמת מצוה.מיוחד מהסנהדרין לכל יצי

מה שכן שייך זה מצוות הצלת נפשות מדין פיקו"נ של 'לא תעמוד על דם רעך', בזמן  סו. 

 שיש יהודים שנמצאים בסכנה.

לפני שרצים לקיים מצוות ישוב א"י ומצוות מלחמה, צריך לחכות ל'תוצאות המעבדה'  סז. 

 של גדולי ישראל האם זה לא כרוך בפיקו"נ גשמי ורוחני.

 עסק התורה ועמלה זאת הדרך לקנות את א"י. סח. 

מתוך   36,000מכל שבט ) 3000גם בזמן שהיה מצוה מפורשת להילחם, יצאו רק  סט. 

 : אלף נלחמו, אלף עזרו מבחוץ, ואלף התפללו.(, ומתוכם600,000

מה שכתוב 'אפילו חתן מחדרו', זה רק מתי שאכן צריך אותו, וכגון שצריך אותו בשביל  ע.

ה'אלף למטה', ואילו היה מישהו שחושב ברצינות שהיום יש את הגדר של 'חתן מחופתו'...  

 ולים...לא היה שייך להתיר לסטודנטים ללמוד באוניברסיטה ולצאת לטי

 ה' אמר לנו: אם תעמלו בתורה יהיה פרנסה, שלום וביטחון. עא.

 עמלי התורה פשיטא שלא יוצאים להילחם. עב. 

גם הניצחונות וגם ההפסדים הכל תלוי במצוות ובעבירות. ואין זה סותר שצריך לעשות  עג.

 איזה 'השתדלות'. 

רזל' כי לא יתחיל בכלל אם יהיה קול יעקב בבתי מדרשות, לא נצטרך בכלל 'כיפת ב עד. 

 שום בעיה. 

 עצם המחשבה שהצבא והמשטרה שומרים עלינו יכולה להביא חורבן גדול.  עה.

אם כולם היו חרדים )ועדיין לא היה מגיע המשיח(, ודאי שהיינו שולחים מספר קטן של  עו.

חיילים )וכמובן שהכל יהיה בשיא הכשרות והקדושה ושאר דקדוקי הלכות(, לעשות את 

 ההשתדלות בפועל, ושאר כל העם היו לומדים ומתפללים.

הצבא סובר שצריך שיהיה חיילים שישרתו בלהקה צבאית וכל שכן שיהיו חיילים  עז. 

שיפתחו את כיפת ברזל, אנחנו אוחזים שצריך שיהיו עמלי תורה, ואם צריך, אז איכות שינת 

פתחות המחשוב פוחת הלילה של האמא לא מעלה ולא מורידה )ובכ"א ככל שמתקדם הת
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הצורך בחיילים שמסתערים ומסכנים את עצמם. וכבר כיום הדרישה לגיוס חרדים היא לא 

 בגלל שחסר חיילים(.

למה הם עושים כפיה על כל  -ניתן לקרוא בספר 'למה הם שונים' שאלות בסגנון  עח. 

ן היחס החילוניים להתחתן ולהתגרש ברבנות, ושלא יהיה להם תחבורה בשבת, וגם בעניי

החרדי לחוק הישראלי ולבתי המשפט, הסיבות שהחרדים מתנגדים לשירות לאומי לבנות,  

היחס שלהם לימי הזיכרון הממלכתיים, הסיבה שאין חברות כנסת חרדיות, הסיבה למה 

בנות לא לומדות גמרא, הסיבה למה הם מתבדלים בלבוש חם ומשונה, למה לא מלמדים 

 ו'. מקצועות חול בישיבות וכו' וכ

 הקב"ה ציווה בתורתו שנשמע לרוב גדולי הדור שיהיו בכל דור ודור. עט.

'רוב עולם הישיבות' ו'רוב עולם התורה' ורוב ספרי הלימוד והפסק שיוצאים לאור, הם  פ. 

מהציבור החרדי, וע"כ גם רוב גדולי הדור הם חרדים. ונצטווינו לשמוע בקולם גם אם יגידו 

 על ימין שהוא שמאל.

תיים לאומיים בנו גשר שיביא את החילוניים לדת. אלא שלמעשה, הגשר היה חד הד פא. 

סטרי... לכיוון ההפוך מהתוכנית המקורית... ואילו החרדים 'הסגורים' 'והמובדלים', הצליחו 

 לקרב המונים בתשובה, וארגוני התשובה לא נחים רגע אחד.

ונו של הרב קוק )מלבד מה למעשה יוצא, שהחרדים היום, הם אלו שמגשימים את חז פב. 

שגם בלבוש הם דומים לו...(. ולכן מסתבר מאוד, שאם הרב קוק היה חי היום, הוא היה הולך 

 בדרך החרדית, שבפועל מקרבת את עם ישראל לתורה בעבותות של אהבה עצומה.

אותם מיעוט שהלכו לצבא וכו' ונשארו יראי שמים, מראים אמנם שאפשר ללכת בדרך  פג.

 בעיה שרבים שהולכים בדרך הזו יורדים מהדת. הזאת, ה

אין קשר בין ההוראה הנכונה של הרבנים לא לעלות לארץ ישראל לפני השואה, לבין  פד. 

 התוצאה הנוראה והכואבת.

חטא המרגלים היה שלא רצו לבטל דעתם לדעת תורה של גדולי הדור )וה"ה במכירת  פה. 

 יוסף(.

גם כשהם אומרים לעלות ולכבוש את ארץ ישראל, וגם  תמיד צריך לשמוע לגדולי הדור,  פו.

כשהם אומרים לא לעלות ולא לכבוש, כפי שקרה שם בהמשך פרשת שלח, שמשה הזהיר 

 אותם שלא יעלו לארץ ישראל.
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החרדים רוצים מאוד את הגאולה, אבל בינתיים נאחזים בעצת הגמרא שצריך לעסוק  פז. 

 בתורה ובגמילות חסדים.

הרמב"ם הביא גם הלכות שלא נהגו בזמנו, וינהגו רק בזמן שיבנה בית המקדש,   פח. 

והרמב"ם כתב שהוא התייחס לכל הלכה שיש ביהדות, והוא לא כתב הלכות מה צריך 

 לעשות בזמן של 'אתחלתא דגאולה'.

אנחנו חיילים של הקב"ה, ואין עוד מלבדו! וכל רצוננו הוא להיות חיילים שלו, כלומר:  פט. 

תיים' שעושים כל מה שהתורה אומרת. ואם יש משהו שצריך לעשות, זה אך ורק אם זה 'ד

 כתוב בתורה.   

כל השוואה של תרחישים שקורים בשטח, עם אגדות חז"ל זה יפה ומדהים, ובכ"ז  צ.

מתבטל בשישים מול סעיף אחד שהגיע לשולחן ערוך. וכידוע הרמב"ם לא הביא להלכה 

)שעליה בנויה השקפת סאטמר(, ומאידך הוא גם לא הביא את איסור שלושת השבועות 

 להלכה את הלכות 'אתחלתא דגאולה' )שעליהם אפילו אין הוראות באגדות חז"ל...(.

 ה'אתחלתא דגאולה' האמיתית היא מה שכיום רבים חוזרים בתשובה.  צא.

עו פשוט לכולם, שהתהליך של הגאולה השלמה קרב ובא! כל מי שיתבונן יראה שהגי צב. 

 כבר הסימנים שקיבלנו מחז"ל.

אלה שלא יחזרו בתשובה ]ומי שאינם תינוקות שנשבו גמורים[ יכלו מן העולם בטרם  צג.

הגאולה השלמה, כנבואתו המפורשת של יחזקאל בפרק כ' על זמן הגאולה האחרון: 'וברותי 

 מכם המרדים והפושעים'.

כו להחליט, האם נשמעים לפני בוא הגאולה הקב"ה ינער את כל הלבבות שיצטר צד.

 לקריאה: 'מי לה' אלי'.

 זאת הסיבה שיש בדורנו המון חוזרים בתשובה, ומאידך המון מתקלקלים. צה.

אין שום מקום להשוואה בין הצידונים שכרתו עצים בשביל שלמה המלך הצדיק שרצה  צו.

של קשר  לבנות את המקדש, לבין הציונים החילונים שרצו להיות עם ככל העמים בלי זיק

 לקב"ה.

בזמן הגאולה יהיו המלכויות משעובדות לישראל, וכמו שכתב במשנ"ב בהל' ציצית )סי'  צז.

עבדים מאומות העולם... ואפילו מלכיהם ושריהם  2800 -ח סוף ס"ק כו(, שכל אחד יזכה ל 

 יבואו ויעבדו את ישראל...
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סימן שהם סוברים שגם זה כיוון שאנחנו רואים שגדולי הדור מורים בענייני השקפה,  צח. 

 כלול בפס' 'ולא תסור'.

 'עשה לך רב' היינו באותו אחד שכפוף לדעתם של רוב גדולי הדור.  צט.

יש להודות לקב"ה על הזכות לגור בא"י מתוך שלווה ושפע גשמי. במיוחד אחרי  ק.

והיינו בלי נשק  שההכרזה על הקמת המדינה סיכנה את חייהם של כל שארית הפליטה,

מיליון אויבים חזקים ומבוססים, והקב"ה ברחמיו המרובים, שמר והציל  100א, מול וצב

 אותנו.

בכל אופן אין דבר כזה לקבוע חג על ניסי הצלה ואירועים חשובים, בלי שום קשר  קא. 

לגודל וחשיבות הנס שקרה )וכגון מה שאין חג לנס חציית הירדן והניצחון של כיבוש א"י 

"י יהושע(, כי 'חג' זה רק דבר שחוזר בבריאה בכל שנה, ורק ברוח ונפילת חומות יריחו ע

הקודש היה אפשר עוד לקבוע מה חוזר בכל שנה ושנה. וודאי שאין בכוחנו לתקן ברכות 

 ותפילות.

ההודיה הנ"ל לא קשורה ל'מדינת ישראל' שכוונתם של מקימיה הייתה להעביר על  קב. 

הדת את כל היהודים. ומאידך במגילת העצמאות מוצהר על חופש דת לע"ז של כנסיות 

נוצריות לבוא לארץ הקודש בכלל, ולירושלים בפרט. וחוזה המדינה תכנן לנצר את כל עם 

ת חינוך' שמחנכת לכפירה את רוב ילדי ישראל. ישראל ח"ו. ולצערנו קיים היום 'מערכ

החוקים שלה נחשבים כ'הרמת יד בתורת משה'. כבר עשרות שנים שיש חוק שמי שלא 

לומד, חייב להתגייס )'כור ההיתוך הישראלי'(, ו'חוק הגיוס' של זמנינו מאיים על עתיד אלו 

 שבאמת לומדים.

דווקא ע"י הכרה והשתתפות השיטה שלנו להתמודד עם כל הבעיות הנ"ל היא  קג.

במוסדות המדינה )ואין ספק שאנחנו נהנים מהדברים הנעימים שבה(. בהשתתפות זו אנו 

 מנסים להכניס בה כמה שיותר אידישקייט, ולקרב רחוקים לעבודת השם. 

ואף שאנחנו שותפים בתפעול המדינה, עדיין השקפתינו שאנחנו בגלות, ומצטערים  קד.

א תגיע הגאולה השלמה, עד שלא יהיה קיבוץ גלויות סופי וטוטאלי, בצער השכינה, ועד של 

לא נוכל 'להתנחם ולחגוג' ב'מדינה'. אנחנו מחכים ומצפים לבניין הבית השלישי, לביאת 

 המשיח, שילחם בעמלק ויעביר גילולים מן הארץ.

 

 

 


