
    

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

  
  
  
  

 

 , הדעת על מורים מרחשון חדש וראש אייר חדש ראש של וצירוף"
 שמיני) פרשת ויקרא ושמש מאור( "חדשים מבשאר יותר התורה דעת להשיג אלו חדשים ונתכשרו

 יעקב אביעד דואני (ה')
 

והרבה  ה"י אנו נמצאים כעת בליבה של תקופה קשה של פיגועים רבים

שאנו מחללים מתח. הערבים תולים את עוינותם הרבה והשנאה משום 

ומעורה מעט במציאות מבין דעת השומע זאת -את 'אל אקצא'. כל בר

שלטענה זו אין כל בסיס. מדינת ישראל מאפשרת כניסה חופשית של 

ערבים לשם , גם מיהודה ושומרון ואפילו מרצועת עזה מדינת האויב. אם 

 כן, נשאלת השאלה מה פשר התנהלותם הלא אנושית?

עד אין  ומלחמות ,משחר ההיסטוריה, עם ישראל ספג מהלומות רבות

ענה זו או אחרת להצדקת רוע המעשים. ל מערכה נטענה טמספר. בכ

עם כל זה, אימפריות עלו ונפלו ועם ישראל תוקע אוהלו בקרקע, נשאר 

איתן ויציב וממשיך במה שהתחיל זקנו אברהם אבינו ומקיים את הציווי 

האלוקי "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" וכמאמר הנביא ישעיה 

 יספרו". לתיתהי לי יצרתי זו "עם

בחקירתנו בדבר צריכים אנו לקיים הציווי "זכור ימות עולם בינו שנות דור 

ודור". פרשת השבוע 'לך לך' חשובה היא ביותר להצדקת דרכנו ובפרט 

 במאבקנו העקוב בדם על נחלת האבות ולהבנת שורש שנאת הגוים.

חוץ מהבטחת הארץ לאברהם אבינו "כי את כל הארץ אשר אתה רואה 

ף אברהם בקרקע בהילוכו ולחזקה שהוסיאתננה ולזרעך עד עולם"  לך

נכרתת לה ) (עיין בבא בתרא ק ע"א עליה לארכה ולרחבה כמאמר רבותינו

 בין הבתרים. ברית -הברית בין אברהם לקב"ה 

 }המשך בעמוד הבא{
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אם הקב"ה גוזר שלעתיד לבוא תבוא אומה ותשעבד את  -טרחו בה שכל  הראשנים  - מפורסמת היא השאלה 
רב  ציווי אלוהי? הגוי אשר יעבדו דן אנכי" הרי קיימו הםעם ישראל מדוע הוא אומר שיענשו ככתוב "וגם את 

בהלכות תשובה פ"ו כתב, כי טעם חיובם הוא שלא אמר הקב"ה אומה פלונית  הרמב"םהדיו הנשפך בסוגיא זו. 
, הרי סוף סוף מצוות המלך עשו הם? מכל מקום תשעבד והמצרים קמו מעצמם. כבר השיגוהו הרמב"ן והראב"ד

שיטת הרמב"ן משום שהוסיפו עינוי יותר מהדרוש. ולכן יוצא על פי דבריו שאין האומות נענשים אלא על 
  תוספת עינוי אך מהמצופה מהם לעשות אין יבואו במשפט. 

ות כללית יותר. קובע אור החיים הקדוש מרחיב רבות בשאלה חשובה זו הן על מקרה זה בפרט והן בהסתכל
הוא בצורה ברורה כי "כל האומות חייבין ליענש על כל העינוי והצער אשר יריעו לנו". מוסיף ומבאר אודות 

, וצא לצד הבדלתנו מהם וקיום המצות אשר אנו מקיימיןסיבת שנאת הגוים אותנו "כי האומות אשר יעונו הוא 
מצרים לא היו המצריים משתעבדים בהם והיו כאחיהם ולמד אם היו ישראל עובדים לטלה והיו לעם אחד ב

  המצריים, וכן בכל אומה ואומה אשר תשעבד ישראל ותריע, הטעם לצד היותנו נחלת שדי".

אם כן, רבינו חיים בן עטר תולה הדבר מצד היותנו עם מיוחד. עם סגולה הקרוב קרבה רבה לבורא העולם יוצר 
  : "רוח ה' ורוח ישראל אחד הוא".(עמ' סד)כל. וכמו שמגדיר הרב ב'אורות התחיה' 

ממילא, כל טענות הגוים במהלך שנות ההסטוריה לא יועילו להם כי שקר וכזב הם דוברים. למצרים לכאורה 
קיום צו ה' אך אם כל זה נענשו בדבר. וכי למה? ממשיך האור חיים: "כי אני יודע  -הייתה הצדקה לשעבוד 

  ".ינוי שאינו לצד קיום מצות ה' שגזר עליהם כןוטעם העמחשבות אדם ותחבולותיו 

לעת קשה זו, נחתום בדברי חיזוק של הרב במאמר שכתב פעם "מחאה נגד חילול שבת וחג" אך נראה 
שהדברים נכתבו אף לעת שלנו: "לא בפעם הראשונה פוגשים אנו בדברי ימינו מצב איום ומדולדל במובנו 

בטוחים אנו כי 'נצח ישראל אנו איננו נפחדים, איננו נואשים מכל ירידה. החומרי, וביחוד במובנו הרוחני... אבל 

  ".לא ישקר ולא ינחם' ומאופל וממחשך אור ישועה יזרח
  

    

  

  ר' ראובן דויטש
  

  (פסחים נג ע"ב): מובא בגמרא 

 השם קדושת על] עצמן[ שמסרו ועזריה מישאל חנניה ראו מה: רומי איש תודוס דרש זו עוד

 השם קדושת על מצווין שאין צפרדעים ומה, מצפרדעים בעצמן וחומר קל נשאו? האש לכבשן

 -  תנור אצל מצויות משארות אימתי. ובמשארותיך ובתנוריך'] וגו[ בביתך] ועלו[ ובאו בהו כתיב

   .וכמה כמה אחת על - השם קדושת על שמצווין אנו, חם שהתנור בשעה אומר הוי

 .בהם שימות ולא - ) ה, ויקרא יח(" בהם וחי" דרשו שלא ראו מה: י"רש : פירש)ראו מה ה"ד שם( בתוספות ומובא
 (סנהדרין עד ע"א)וקשה, הרי מעשה חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמם לכבשן האש היה בפרהסיא. ובגמרא 

נאמר, שבפרהסיא חייב למסור עצמו אפילו על מצוה קלה. אם כן מדוע היו זקוקים ללמוד זאת מצפרדעים? 
  ומתרצים התוספות שני תירוצים: 

דה זרה הוא אלא אנדרטה שעשה לכבודו ולכן יכלו לעבור צלם שעשה נבוכדנצר לאו עבו תירוץ רבינו תם:
אילולא הקל וחומר מצפרדעים. וכן משמע מהכתוב: "לא יש עמנו לעבוד לאלהיך ואל צורת הזהב אשר 

. כלומר, אלהי נבוכדנצר והצלם שני דברים הם. ולפי זה תהיה מובנת (דניאל ג, יח, בתרגום)העמדת לא נשתחווה" 
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: "אמר רב: אם היו מכים את חנניה מישאל ועזריה היו עובדים לצלם". ואם היה עבודה "ב)(כתובות לג עהגמרא 
מה ראו חנניה מישאל ועזריה שלא ברחו, שהרי קודם המעשה  תירוץ ר"י:חס וחלילה שהיו עובדים.  - זרה ממש 

  היו יכולים לברוח כמו שעשה דניאל.

כתירוצו של רבינו תם, שיהודי יכול למסור את נפשו אפילו במקום שלא נאמר הדין יהרג ואל יעבור. שהרי יכלו 
: אם רצה (כז ע"ב ד"ה יכול אפילו)להשתחוות לאנדרטה אילולא הקל וחומר מצפרדעים, כתבו התוספות בע"ז 

רשאי.  -דמים) ליהרג ולא לעבור  להחמיר על עצמו בשאר המצוות (חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות
: רבי אבא בר זמינא היה אצל עובד כוכבים (שביעית פרק ד הלכה ב, סנהדרין פרק ג הלכה ה)והראיה מירושלמי 

ברומי. אמר לו: אכול נבילה ואם לא אהרוג אותך. אמר לו: אם תרצה להורגני הרוג מכיון שאיני אוכל בשר 
הדבר, שהרי אני לא באתי אלא לנסות אותך ואם היית אוכל אז הייתי הורגך, נבילה. אמר לו הגוי: מי הודיע לך 

שאם אתה יהודי צריך להתנהג כיהודי ואם ארמי ארמי, ע"כ ירושלמי. אומר התוספות מכאן ראיה שאפשר 
   להחמיר ליהרג ולא לעבור בשאר מצוות דמסתמא המקרה בירושלמי היה בצנעא. עכ"ד התוספות.

שאסור ליהודי להחמיר על עצמו וליהרג במקום שאפשר  ,ם חולק על התוספות וסוברהרמב" ,לעומת זאת
שנאמר: 'ונקדשתי בתוך  כל ישראל מצווים על קידוש ה',": (הלכות יסודי התורה ה, א)לעבור. וכך כתב הרמב"ם 

. כיצד? כשיעמוד עכו"ם ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל המצוות האמורות כב, לב)(ויקרא  בני ישראל'
ולא  - 'וחי בהם', יח, ה)(ויקרא ' אשר יעשה אותם האדם וחי בהם'יעבור ואל יהרג, שנאמר:  -בתורה או יהרגנו 

ם? בשאר במה דברים אמורי". ובהלכה ב' כתב הרמב"ם:"שימות בהם. ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו
מצוות חוץ מעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים. שעליהם יהרג ואל יעבור. ובהלכה ד' כתב הרמב"ם: כל מי 

  ".שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו

 אי ם"הרמב של דרכו אלה שצריך להסביר את הק"ו שחנניה מישאל ועזריה למדו מהצפרדעים, שהרי לפי
 מנת על מצפרדעים וחומר קל ללמוד צריכים שהיו ועזריה מישאל חנניה על התוספות תירוצי את לומר שראפ

 כי. י"ר לפי ברחו ולא לברוח שיכלו או, ת"ר לפי אנדרטה אלא זרה עבודה היה לא שזה בגלל או, נפשם למסור
 יסודי הלכות( כתב כן וכמו, בנפשו מתחייב זה הרי ונהרג יהרג ואל יעבור שנאמר במקום למעלה כתב ם"הרמב

. "קיאו על שב ככלב הוא הנה עושה ואינו הרשע המלך יד מתחת ולברוח נפשו למלט יכול אם אבל": )ד, ה התורה
  ?נפשם למסור מנת על מצפרדעים וחומר קל ללמוד צריכים היו מדוע: השאלה חוזרת ם"הרמב לשיטת כן אם

   :ז) פרשה) וילנא( רבה השירים (שירמובא במדרש 

 עבדו לא יוחאי בן שמעון' ר דעת על, נבוכדנצר בימי כוכבים עבודת ישראל עבדו רבנן דעת על

 נבוכדנצר, כיצד כוכבים עבודת ישראל עבדו רבנן דעת על, נבוכדנצר בימי כוכבים עבודת ישראל

' ר דעת על, ישראל מכל ושלשה ועשרים, ואומה אומה מכל ושלשה עשרים והפריש צלם העמיד

 ואומה אומה מכל והפריש צלם העמיד נבוכדנצר, כיצד הא כוכבים עבודת ישראל עבדו לא שמעון

 על ומיחו עמדו מישראל השלשה שהיו ועזריה מישאל וחנניה, ישראל מכל ושלשה, שלשה שלשה

 העמיד נבוכדנצר, דניאל רבינו :לו אמרו, דניאל אצל להם הלכו, כוכבים עבודת עבדו ולא עצמן

 נסגוד לנו אומר אתה מה ,ישראל מכל הפריש ולנו שלשה שלשה ואומה אומה מכל והפריש צלם

   .'ווכ ?לא או ליה

מדברי המדרש אנו רואים, שהמעשה היה שנבוכדנצר בחר מכל אומה ואומה מספר אנשים שישתחוו 
ללכת ולשאול את  לצלם, ומעם ישראל נבחרו חנניה מישאל ועזריה. עוד רואים מהמדרש, שהם יכולו

דניאל ולא חיובו מיד להשתחוות, ואם כן הרי יכולו לברחו, אלה שישנה בעיה שיקח המלך יהודים אחרים 
במקומם ויוצא מזה, שעל ידי בריחתם הם ייצרו מצב שבגגלל בריחתם הם יכניסו יהודים אחרים למצב של 

ורש בהלכה לברוח במקרה כזה, אבל בגלל יהרג ואל יעבור בגלל עבודה זרה. לכן יתכן, אף שאין איסור מפ
שהם יגרמו לאחרים להכנס למצב הזה, אמרו לעצמם: מוטב שאנחנו נעמוד במבחן למרות שאנו יכולים 



4  

לברוח, מאשר להכניס אחרים במקומנו. ודבר זה למדו בקל וחומר מהצפרדעים, שלמרות שלא היו חייבים 
  לתוך התנורים. כלל במצות קידוש ה', אף על פי כן השליכו עצמם

ועל פי זה ניתן להסביר את הרמב"ם מדוע לא ברחו, שהרי במקום שיכול לברוח ולא בורח ומוסר עצמו הרי זה 
  מתחייב בנפשו, והסבר הוא משום שאם היו בורחים היו מסכנים אחרים במקומם.

רף ולבסוף לא ולסיום, אנסה להסביר את הקשר שמופיע במדרש בין תמר אשת יהודה שהייתה אמורה להיש
  נשרפה, לבין חנניה מישעל ועזריה.

  :(עפ"י כת"י גניזה ורטהימר)מופיע במדרש שיר השירים 

 אמר, כח בו אין מעכשו אומות העולם, להם אמרו ישראל שגלו בשעה, בתמר, אעלה "אמרתי 

תמר ושמי יתעלה על  של בניה ביד גבורתי את מודיע אני ברוך אני אמרתי אעלה בתמר, הקדוש

ידכם. "אוחזה בסנסניו", אחזיק בענפים היפים. "ויהיו נא שדיך כאשכלות הגפן", והעמדתי 

 הולך היה האש מכבשן כשיצאו, כתפוחים" אפך אשכולות שבהם אלו חנניה מישאל ועזריה. "וריח

   התפוחים. ריחן כריח

  המדרש מתאר קשר בין תמר לשלשה מבניה, ונשאלת השאלה, מה הקשר? 

  :)א"ע נט מציעא בבא, ב"ע מג ברכות ב,"ע י סוטה( בגמרא והנה, מובא

 בר זוטרא רב אמר! מימר ליה ותימא, הרה" אנכי לו אלה אשר לאיש לאמר חמיה אל שלחה "והיא

 יוחנן רבי אמר לה ואמרי, חסידא שמעון רבי אמר ביזנא בר חנא רב אמר לה ואמרי, רב אמר טוביה

. ברבים חבירו פני ילבין ואל האש כבשן לתוך עצמו שיפיל לאדם לו נוח: יוחי בן שמעון' ר משום

   מתמר.? מנלן

? מנלן'. וכו האש כבשן לתוך עצמו שיפיל לאדם לו נוח אמרו, צחות "ודרך :)ב"ע מג ברכות( המאירי וכתב
 זה לשון ומצינו'. עצמו להפיל אדם שחייב' לשון כתבה ולא', נוח' לשון כתבה הגמרא ואכן. עכ"ל, מתמר"
 שלא לאדם לו נוח: )ב"ע יג עירובין( ובגמרא. נברא שלא לו נוח לשמה שלא העושה כל: )א"ע יז ברכות( בגמרא

. בפרהסיא שמים שם יחלל ואל בסתר עבירה שיעבור לאדם לו נוח: )א"ע מ קידושין( ובגמרא. משנברא נברא
 והסברה לחלק בין שפיכות דמים להלבנת פני חברו ברבים מובאת .חסידות במידת מדובר המקומות ובכל

 דין יש אם, דיסקין ליב יהושע הגאון רבי את שאלו: )נג סימן בראשית לספר וייס אשר לג"ר( אשר מנחת בספר
 "מאי: היא יעבור ואל שיהרג הסברא כל שהרי. כזה דבר יתכן שלא וענה, פנים בהלבנת יעבור ואל יהרג
, בחיים יישאר פניו את שמלבינים אדם אותו והרי טפי", סומק דידיה דמי דלמא טפי סמיק דידך דדמי חזית

 הוא תמר ומעשה, שיהרג זה כן שאין מה
  . הדין משורת לפנים רק

א"כ תמר לא הייתה מחויבת למסור עצמה 
אלה נהגה מלפנים משורת הדין, אותו דבר 
מצינו אצל בניה שלמרות שעל פי דין יכלו 

, והכן לפי התוספות דניאל ברח, והם לברוח
לא ברחו כדי שלא יצטרכו אחרים לעמוד 
בניסיון במקומם ונהגו מלפנים משורת 

הרג ולא הדין, כמו אמם תמר שבחרה להי
  לבייש את יהודה.
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  טל לוי
  

נחלקו הראשונים בדין השוכח להזכיר "יעלה ויבוא" במנחה של ר"ח אם עליו לחזור ולהתפלל ערבית שתיים 
  בערבית של מוצאי ר"ח. 

, משום שאין כל לא צריך לחזור ולהתפלל ערבית שתייםש) ע"ב (ברכות כווספות דעת רבינו יהודה המובאת בת
תועלת לחזור ולהתפלל ערבית שתיים, בזמן שבתפילת התשלומין בין כה וכה אינו מזכיר "יעלה ויבוא". בלשון 

  התוספות: 

דלמה יתפלל עוד הרי כבר התפלל כל תפלת המנחה מבעוד יום לבד ר"ח שלא הזכיר א"כ אין 

  .מרויח כלום אם יחזור ויתפלל במוצאי ר"ח הרי לא יזכיר עוד תפלת ר"ח

יחזור ויתפלל מאידך, חכמי פרובינציה חלקו על דברים וסברו שבכה"ג, ששכח "יעלה ויבוא" במנחה של ר"ח, 

  . וכך כתבו התלמידי רבינו יונה בשמם:תפילת ערבית שתיים

אותם כדינה כמי שלא התפלל כלל דיינינן ליה  דכיון שבאותה תפלה לא יצא ידי חיוב שלא התפלל

  .ומתפלל שתים לערב ואף על פי שכבר עבר ר"ח ואינו מזכיר ענין ר"ח

[הרב צבי פסח פרנק בשו"ת הר צבי ח"א סימן נ"ד, הגרי"ד בביאור מחלוקתם של הראשונים, כתבו האחרונים 

אזכרה לחקור האם "יעלה ויבוא" מהווה  שיש ](כו ע"ב)סולובייצ'יק בספר רשימת שיעורים על מסכת ברכות 

- מתפילת שמונהבלתי נפרד שתקנו לאמרה בתפילת שמונה עשרה, או שמא "יעלה ויבוא" הוא חלק  תוספתו
  עשרה . 

על הצד שהגדר של "יעלה ויבוא" הינו רק הזכרה, מתברר שאדם יצא ידי חובת תפילת שמונה עשרה אלא 
שחסר לו האזכרה של "יעלה ויבוא". כך סבר רבינו יהודה, ש"יעלה ויבוא" הוא רק אזכור, ולפיכך, צודק הוא 

הכי לא יוכל להזכיר "יעלה בטענתו שאין כל תועלת לחזור ולהתפלל ערבית שתיים במוצאי ר"ח, משום שבלאו 
  ויבוא". 

. אמירת "יעלה ויבוא" אינה בגדר כללהצד השני של החקירה מעלה, שאי ההזכרה פירושו כאילו לא התפלל 
תוספת אלא היא חלק בלתי נפרד מעצם מטבע לשון התפילה. לפיכך, ודאי שצריך לחזור ולהתפלל ערבית 

ו להשלים תפילה שלמה שהחסיר. כך סברו חכמי פרובינציה, שתיים, אפילו שלא יזכיר "יעלה ויבוא", שעלי
  אותם הביאו הראשונים.

  להלכה כתב השו"ע כדעת חכמי פרובינציה ולא כדעת רבינו יהודה:

טעה במנחה של שבת והתפלל י"ח ולא הזכיר של שבת, מתפלל במוצאי שבת שתים, ואינו מבדיל 

וה"ה אם לא הזכיר יעלה ויבא ש בה דבר; בשניה, ויתפלל אותה בתורת נדבה ואינו צריך לחד

  .במנחה של ר"ח
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הר צבי מה דין אדם ששכח לומר  השבוע התחלנו לומר "ותן טל ומטר". הסתפק הרב צבי פסח פרנק, בשו"ת
"ותן טל ומטר" בערב שבת, האם צריך לחזור או לא. לפנינו ספק זהה לספק אותו הבאנו לעיל, לגבי השוכח 
לומר "יעלה ויבוא" במנחה של ר"ח אם יתפלל ערבית שתיים. מצד אחד יתכן ועליו לחזור ככל אדם שהשמיט 

הנימוק, שאין תועלת שיחזור, שבין כה וכה לא יזכיר "ותן טל חלק מן התפילה, מצד שני , יתכן ועומד כאן 
  .  (שכן בערבית של שבת אין אומרים "ותן טל ומטר")ומטר" בתשלומיו 

הרב פרנק הביא בשם ר' חיים מבריסק, שאי אמירת "ותן טל ומטר" בכה"ג, אינה קשורה למחלוקת הראשונים 
זכיר אלא הוא חלק מברכת השנים ובחיסור שכזה ודאי לא הנ"ל, משום ש"ותן טל" ודאי שאינו אזכרה שיש לה

  נחשב שהתפלל תפילת י"ח. 

  וכך כתב ב'הר צבי': 

ושמעתי בשם הגאון ר' חיים הלוי זצ"ל, על מי שהתפלל במנחה ערב שבת ושכח ולא הזכיר טל 

ומטר ונזכר בליל שבת, שבזה כו"ע מודו שצריך להתפלל ערבית שתים אעפ"י שבתפלת ערבית 

ומחלק בענין זה בין הזכרת יעלה ויבא שהיא איננה בכלל ליל שבת בין כך לא יזכיר טל ומטר,  של

מטבע הברכה ובין הזכרת טל ומטר שהיא ממטבע הברכה, וכל שלא הזכיר טל ומטר הוי כמשנה 

  מטבע הברכה ולדברי הכל כאילו לא התפלל כלל. 

ובר, שאם לגבי ר"ח הסתפקו הראשונים אם "יעלה אמנם, הרב צבי פסח פרנק, חולק להדיא על ר' חיים וס
ויבוא" הוא בגדר אזכור או חלק מהתפילה, הרי שלגבי "תן טל ומטר" אין מה להסתפק כלל, וודאי שנחשב 
אזכור. אחת ההוכחות שלו היא, מאדם השוכח להזכיר "טל ומטר" בברכת השנים ונזכר קודם "שומע תפילה", 

 מקומה הבלעדי הוא בברכת העבודה.ע תפילה, משא"כ גבי "יעלה ויבוא" שיאמר "ותן טל ומטר" בברכת שומ
  וכך כותב הוא שם:

אולם נראה לי, דאם הזכרת יעלה ויבא איננה בכלל מטבע הברכה, כ"ש שהזכרת טל ומטר לאו 

בכלל מטבע הברכה היא, שהרי הזכרת יעלה ויבא מקומה רק בברכת רצה, ואם פתח במודים חוזר 

שאם לא שאל טל ומטר  ה), (טושו"ע קיז, ואילו לענין הזכרת טל ומטר קיי"ל מן תכב)(שו"ע סילרצה 

  ונזכר קודם שומע תפלה אין מחזירין אותו ושואל בשומע תפלה. 

נמצאנו למדים, כי יש מחלוקת כיצד להגדיר אמירת "יעלה ויבוא" ו"ותן טל ומטר" שאנו אומרים בתפילה, האם 
ל סינתזה עם שאר חלקי התפילה, או שמא יש כאן שני גופים שונים, אשר אותם אזכרות עוברות תהליך ש

  פועלים יחד, וכשהאחד אינו קיים אין זה בהכרח משבש את קיומו של השני.
  

  

  ')האביעד בוכריס (
  

"לאחר עימות ממושך של עשרות ערבים שבאו לפגע  ", זעקה הכותרת.הר הבית בידינו"

ביהודים, ולאחר עשרות שנים שבהן הוואקף המוסלמי שלט על ההר, הוחלט בצמרת 

ביטחונית, החלטה מפתיעה ודרמטית, לכבוש את ההר! במטרה לסיים את - המדינית

פלסטיני. הכוחות שכבשו את ההר הורכבו ממספר יחידות מובחרות, - הסכסוך הישראלי

  ומכוח לוחם מכל החטיבות המובחרות, שכל אחד יפעל כפי שהוא יודע.
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בכירים בחיל המודיעין התנגדו לכיבוש ההר בטענה שכיבוש ההר יהווה סכנה לכלל הציבור, 

ביטחונית החליטו - ושחבית נפץ נמצאת על ההר! אך ראש הממשלה והצמרת המדינית

-לסיים את הסכסוך הישראליהחלטה נמרצת ופעלו ביתר שאת לכיבוש ההר, במטרה 

פלסטיני, אחת ולתמיד! בארגוני הימין בירכו על כיבוש ההר, ובאירגוני השמאל גינו 

  בחריפות ואמרו שכיבוש ההר יביא לאינתיפאדה שלישית.

  בכירים במועצה לביטחון לאומי: טעות היסטורית."

הערבים המפגעים והמחבלים אמצעי עם -שויות שנות ומגוונות, מפגש בלתיעל הר הבית ישנן התרח
  כמו ר' יהודה גליק מנגד, שרוצים לשוב להר. צדיקיםולהבדיל עם יהודים  ...ימ"ש

  ומדוע התחלתי עם הר הבית? אתם ודאי שואלים.

ראשית, לפני כמה עשורים, רה"מ אריק שרון, עלה להר הבית לפני הבחירות דאז, ומיד החלו מהומות. 
  )'אקצא- אלהמכונה 'ראשית האינתיפאדה! (יש הסוברים שמעלייה זו החלה 

שבה נכנסו כתבים ישראלים לשכונות הערביות בירושלים והסתובבו שם  ,ב"בין הזמנים" צפיתי בתוכנית
ושאלו את תושבי השכונות, מה הסיבה לגל הטרור הנוכחי. הסיבה שרבים מהם ציינו היא הר הבית, 

  ותנאיהם הפיזיים הלא פשוטים בשכונה.

טרידים אתכם בתור חיילים ומגבירים את הכוננות, ו"משגעים לכם ת'מוח" בתדריך יציאה (כי הסיבה שמ
  דואגים לכם!) היא לא אחת מאשר הר הבית!

  המלחמה היא על ארץ הקודש, עיר הקודש ומקום המקדש.) -;קצת תורה , ועכשיו

ירושלים לשעתם הרמב"ם בהלכות בית הבחירה בפ"ו הי"ד אומר, ששלמה המלך קידש את העזרה ו
  (בזמן בית המקדש!) ולעתיד לבוא!

. כל שאר הדתות רק "תפסו טרמפ" ובכללם כל מכחישי ליהדות בלבדירושלים היא מקום קדוש 
המקדש למיניהם... אתם זוכים לעמוד כמגן וצינה, להגן בחירוף נפש על כלל ישראל. ישנה ברית גורל 

 "איש האמונה הבודד"יצי'ק ביכפי כותב הרב סולובבעם היהודי שמלכדת את כל הפרטים לכלל אחד, 
  :)86(עמ' 

מהי? הגורל מציין בחיי האומה, כמו בחיי היחיד, קיום מאונס. כורח מוזר מלכד  - ברית גורל

גורלית, ואי - את הפרטים לכלל אחד. היחיד כפוף ומשועבד בעל כורחו למציאות הלאומית

חוצה לה. הסביבה מפליטה את היהודי אפשר לו להשתמט ממנה ולהיבלע במציאות אחרת 

הבורח מלפני ה' והוא ניעור מתרדמתו כיונה הנביא שהקיץ לקולו של רב החובל שתבע 

  דתי.- ממנו זיהוי אישי וגם לאומי

ם ולא ניתן להתחמק יש לנו גורל אחד בתור עם, ואנו כפופים למציאות הלאומית שמלכדת את הפרטי
? בתור חיילים ואף בתור תלמידי בעת כזו מה לעשות ליעקב". שעשיו שונאבידוע "הלכה היא מכך. 

  ישיבה, מה עלינו לפעול ולעשות?

 (מובא ב"יש לך כנפי רוח",דבר ראשון, כמובן, להתחזק ב"לימוד", כי תורה מגנא ומצלא. הרב קוק אומר 

  :)פסקה ד
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שעל ידה יראה  ,, עליו מדבר הרב לעיל)האדם הישר(האדם נר לרגליו של התורה צריכה להיות 

  הנפש בתוהו לא דרך...  ע, שלפעמים תת)לבוא(הטעות עלולה את המקום ששם 

כי התורה מדריכה אותנו ללכת בדרך  ,כדרך חיים עלינו לחיות בתחושת בטחון וללכת לאורה של תורה
הישר ולהימנע מכל מכשול וטעות, ולכן עלינו לנסוך ביטחון בסובבים אותנו ולבטוח בקב"ה, לעשות 

נה", ובתור חיילים של כל עמך ישראל, כן כל ָּב עם השני לבנות עולם, "עולם חסד יִ יותר חסדים אחד 
  (משהו חדש מתחיל!)עמך... להתעלות מעל עצמינו ולהתחיל משהו חדש! 

בנוסף, עלינו להתחיל להסתכל על המהות של האדם עומד מולנו, ולא לשים דגש על איזה כיפה הוא 
לובש, איך הוא מתלבש... במילים יותר פשוטות: לקחת את הטוב מכל אחד! כי רק יחד ננצח כאיש אחד 

 חייל חשוב, כולל תומכי הלחימהויב כגמולו, כל בלב אחד, חיזקו ואימצו עשו חיל, ואם צריך תשיבו לא
 מיים ברבים בכל מקום שאתם נמצאים.פיזית! קדשו שם ש לעדיהם לחייל הקרבי היה קשה יותרשב

  ...או לטנק הקריר! ,ד"ש חם מבית המדרש לעמדה/פילבוקס

  ! ברכה והצלחה מרובה! אוהב אתכם!!!ושקטאני מאחל לכולכם חורף בריא, גשום, 
  

  ליצור עניין.כדי אך ורק  ונועד הדבריםמביע דעה בקשר לעלייה להר הבית.  איני גילוי נאות:
  

  

גילוי הקץ
  דביר קאץ (ב')

  

אחרית הימים במסורת היהודית מאופיינת מחד במלחמה גדולה אשר תמיט חורבן וכאוס, הקרויה "גוג ומגוג", 
ומאידך בביאת המשיח, שיבוא ופשוט "יסדר את העניינים". בימים האחרונים בפרט ובשנים האחרונות בכלל 

סות על הוכחות שונות אנו חוזים בתופעה של טענות הרוצות לקבוע את הזמן של אחרית הימים, ומתבס
וחשבונות שונים. התגובות לפרסומים אלו נעות מקבלת הדברים כעובדה מוגמרת ועד האמונה כי מקומם של 

  המפרסמים בבית חולים לחולי רוח. 

 אך האמת, הפולמוס סביב חישוב הקץ מסובב את ההיסטוריה היהודית מאז ימי התנ"ך. ידוע לכל המאמר
 ן! שהיו אומרים "כיוון שהגיע הקץ ובן דוד לא בא שוב אינו בא" אלא חכה לו...""תפח עצמן של מחשבי קיצי

ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים  (אין מסתמכים עליהם) "כלו כל הקיצין. ועוד אמרו שם: )ע"ב (סנהדרין צז
  . ועם זאת, לא פסקו מחשבי קיצין בישראל בכל הדורות. טובים"

  אשר רבים הסתמכו עליו בניסיון לחשב את הקץ:  ,רה חישוב זמן אחרית הימיםבסוף ספר דניאל מתואר לכאו

ׁש ַוּיֹאֶמר ָלִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים ֲאֶׁשר ִמַּמַעל ְלֵמיֵמי ַהְיאֹר ַעד ָמַתי ֵקץ ַהְּפָלאֹות: ָוֶאְׁשַמע ֶאת ָהִאיׁש ְלבּו

ֹו ּוְׂשמֹאלֹו ֶאל ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם ִּכי ְלמֹוֵעד ַהַּבִּדים ֲאֶׁשר ִמַּמַעל ְלֵמיֵמי ַהְיאֹר ַוָּיֶרם ְיִמינ

י ָמה מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ ַיד ַעם קֶֹדׁש ִּתְכֶליָנה ָכל ֵאֶּלה: ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי ְו=א ָאִבין ָואְֹמָרה ֲאדֹנִ 

ִמים ַהְּדָבִרים ַעד ֵעת ֵקץ: ִיְתָּבֲררּו ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפּו ַרִּבים ַאֲחִרית ֵאֶּלה: ַוּיֹאֶמר ֵלA ָּדִנֵּיאל ִּכי ְסת@  ִמים ַוֲחת@

ֵמם ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים ְו=א ָיִבינּו ָּכל ְרָׁשִעים ְוַהַּמְׂשִּכִלים ָיִבינּו: ּוֵמֵעת הּוַסר ַהָּתִמיד ְוָלֵתת ִׁשּקּוץ ׁשֹ

ַאְׁשֵרי ַהְמַחֶּכה ְוַיִּגיַע ְלָיִמים ֶאֶלף ְׁש=ׁש ֵמאֹות ְׁש=ִׁשים ַוֲחִמָּׁשה: ְוַאָּתה ֵלA  ָיִמים ֶאֶלף ָמאַתִים ְוִתְׁשִעים:

  . יג)- (דניאל יב, ו ַלֵּקץ ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹד ְלגָֹרְלE ְלֵקץ ַהָּיִמין:
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הטוען שכל גדולי הדורות התנגדו בתוקף 
לחישוב הקץ אינו אלא טועה. נביא חישוב קץ 

רבים שנעשה בידי רס"ג אשר עסק -מני-אחד
תוך התייחסות  1בחשבון הקץ בכמה מחיבוריו

למספרים בדניאל. לאחר חישוביו סתם רס"ג 
את שנת הגאולה בבחינת "והמשכילים יבינו", 
ועל כן באו אחריו רבים אשר ניסו לפרש את 
חידת חשבון הקץ שלו. רש"י לא נמנע מכך 

ל הגאון לשנת השנה הנזכרת אצ 2בעצמו וקבע
למניינם). גם הרמב"ן, גדול  1358ה'קי"ח (

. ואם זה לא מספיק, 3המקובלים, חישב כן
. רואים אנו כי כמה מן המפורסמים בגדולי 4אברבנאל, רלב"ג ורבנו בחיי כתבו שהישועה תתרחש בשנת ה'קי"ח

  ישראל לא משכו ידם מחישוב קיצין.

"תחילת מה שיש לך לדעת: שהקץ על דרך האמת  בה ומקדים:הרמב"ם באיגרת תימן מתייחס לנושא זה בהרח

. הרמב"ם אר דניאל "כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ""ילא יתכן לשום אדם לדעת אותו לעולם כמו שב
מזהיר מאוד מחישוב הקץ ומזכיר את המדרש על בני אפרים שעלו ממצרים קודם הזמן ונהרגו כי עשו חישוב 

ידעוהו,  לא –ואתה דן מק"ו: ומה הקץ הזה שנודע זמנו והתבאר ם. "ת שנה שנגזר עליהמוטעה של הארבע מאו
   :ומוסיף .כל שכן הקץ הזה הארוך"

ולפיכך מנעוהו החכמים ז"ל מלחשב הקיצים לביאת המשיח לפי שיכשלו בהם ההמון ושמא יטעו 

לפי שהם תקלה  ',קיציןתפח רוחם של מחשבי 'בראותם שבאו הקיצים ולא בא. וכן אמרו החכמים 

  לעם, לפיכך התפללו עליהם חכמים שתפח דעתם...

  אך שומו שמיים! הרמב"ם בכבודו ובעצמו באותה אגרת מחשב את הקץ! 

אבל יש אצלנו קבלה נפלאה... תחזור הנבואה לישראל בשנת ארבעת אלפים תשע מאוד שבעים 

  .הקדמת המשיח... וברוך היודעלמניינם) ואין ספק שחזרת הנבואה היא  1216ושש ליצירה (

ממאמרי חז"ל נגד חישובי קיצין ומדברי הרמב"ם הברורים בעניין קשה לנו על כל אותם ענקים אשר לא חשו 
מלעסוק בכך ובכללם הרמב"ם עצמו. אולי ניתן להסביר את התופעה בעזרת התייחסות הרמב"ם באיגרתו 

  :לעובדה שרס"ג עסק בחישוב הקץ

מה שהביאו לעניין זה, ואף על פי שהיה  –ואנו דנים את רב סעדיה גאון לכף זכות ונאמר שמא  

יודע שהתורה אסרה זה, לפי שהיו בני דורו בעלי סברות רבות נשחתות, וכמעט שתאבד תורת ה' 

לולא הוא ע"ה... וראה בכלל מה שראה בדעתו לקבץ המון העם על דרך חשבון הקיצים כדי לאמץ 

  ולהוסיף תוחלתם והוא התכוון בכל מעשיו לשם שמיים.אותם 

ועל מנת לרוממו נאלץ להשתמש בטיעון של  ,לפעמים רואה מנהיג שבדור את המצב הרוחני הירוד בעם
"קרובה ישועתי לבא" תוך הפחת התקווה בנשמות המיוסרות. כך כנראה נהג רס"ג, וכך גם השאר שאין ספק כי 

                                                           

  ."גאולה אחרוה"–בעיקר במאמר השמיי ב"אמוות ודעות"  1
  .בפירושו על "עידן ועידים ופלג עידן" (דיאל ז, כה) 2
 .בספרו "הגאולה" ובפירושו על התורה 3
  .עיין בהערות על איגרת תימן "ומה שזכרת בעיין הקיצין" 4
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בדרך כלל בקביעת מועד הגאולה. (הרמב"ם לדוגמא פונה באיגרתו לקהילה הבינו את הבעייתיות המצויה 
  ם)סלּובתימן שסבלה רבות מהתנכלויות ומניסיונות ִא 

למה הדבר דומה, לשניים אשר הלכו בדרך ארוכה ורואה האחד את חברו כושל, מיד מחזקו בדברים "כמעט 
, שאילו יאמר לחברו סתם כי "הנה הגיע הסוף" הגענו, חזק ואמץ!". אך וודאי שלא יעשה כן שלא בשעת הצורך

הדרך נמשכת לאורכה, מיד יכנסו צער ודכדוך בליבו אשר יחלישוהו. על כן נסמוך בדורנו על  –ומעבר לעיקול 
הרמב"ם שלא יתכן לדעת מה יהיה ומתי תתרחש אחרית הימים, וניזהר מכל אותם המתיימרים לחזות את אשר 

, הבה לא נתקוף את העושים כן, בלימוד זכות, שכוונתם לשם שמיים לקרב את נסתם מהנביאים. יחד עם זאת
  רמב"ם :לשונו הזהב של ההלבבות ולחזקם בתורה ובמצוות. ונסיים ב

הוסיפו בו תקווה, שכן נאמר: "כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם  –ומה שיוסיף להתאחר 

  . , ג)(חבקוק ביתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר" 

  בברכת גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

  

  

  

  

   !מבקרר את ההּכ 

�  :íòôäå éàøåè éðá øåãîá ÷"ùî ,èéìáìãðî ïöéð

.øîåùä ìú ñåéâä úëùì ,(ç"îî øáòùì) úåáéùéä  

• :àáöá áäåà éëä íåé íéé÷ì úåøùôàä ,íðéç úåòéñð-

 í"áîø ïééòå) éðåìéçä øåáéöá 'ä ùåãé÷ úååöî íåé

 å"è ,'ä äøåúä éãåñé-  .(!ìééç ìëì ãåàî áåùç 

• :àáöá úãîìù ç÷ì  àåä á"ùìî ãéîú àìùî ãòåéùì úåøéá àåä ë"øãá ...éðåçèî ãòåé

ùì ïâééèá íâ íéîòôìùå ,äáéùé áøä íú åðáø ìù úåòù ô"ò êúéà úëìì ìåëé éùàø

 .('äàéöéá úåòù') 

• :÷"øåî  ø"åîãàä ÷"ë ìù åãëð íäéðéáå íéáø íé÷"ùðá ìù íñåéâ úà úåçãì éúéëæ

 úçà êà .íéáåèå íéáø ãåòå æåæàî î"øâä ìù åðá ,åàì ã"øâä ø"äøä ìù åñéâ ,àæìòáî

 àì äáù ,úòãåðä äñè ããéî úééùøô àéä äá éúôúúùäù úåðééðòî éëä úåéùøôä

éãøçä øîæä áëåëì øùåà-åøéùî éåçéã éãøôñ ïá ìù ãîòîî ãøåä ì"ðäå ,ïåçèéá ú

 ïåçèéá ïåéñéç é÷åç äéìò íéìçå äîåöéòá ïééãò äééùøôä .ì"äöì ñåéâá áéåçå äáéùé

...êëì øáòî øåáéöì úåìâì éàùø éððéà ïë ìò øùà ,øúåéá ääåáâ äøîåç úâøãá òãéî 

• :äîåàì øñî úåàøì øòöî ,úéðéöø øúåé úö÷ äîéðáå !!éãøç á"ùìî úåéäì íìúùî  úà

 ïåùìá í"é÷ãøç) íéãøçä åðìééç ìù éùå÷ä çëåðì àáöäå äøáçä ìù úåùéãàä

ã"ìàååòâ (øãñää úåáéùé éðáì íâ) ïééðòá ìåòôì äî äáøä ùé ,àáöá éåàøë úøùì (

.ì"îëàå 

• :íç ù"ã  àì ,àøîâáù) !ùåã÷ä é"ùøìå !øúàå øúà ìëá éã äðáéá íøë éìééç ìëì

 ã÷ôîää ùàø ,éùàø á÷òé áøä ï"ñø][øåãî.( 



 

  

בהנדסה ערכו תרגיל פריצה בשטח ההרי למציאת מוקשים וכל מני דברים שיכולים להתפוצץ 

D-לפני הפומות וה ואחרי תפילות יו"כ החזקות בבה"ד, יצאו לריקוד מעין ריקודי השמחה  � 9

 הכשרתם לסיום האחרון מסעאת ה סיימו הקרביים אחינו � ...בצאת הכה"ג בשלום מהקודש

צנחנים ערכו את טקס הכומתה ביום חמישי ב' מרחשון, בהשתתפות  �! לגדודים ועלייתם

  עם תלמידינוטובי שליט"א, שבנו משרת זכריה הרב ראש הכולל בחורים מהישיבה בראשות 
 

]  

  

  

  

על אף התחזיות, ואחר שהופיע במלוא עוזו בסליחות הראשונות ובר"ה, המשיך החזן 

האגדי של הישיבה, הרב ד"ר רפי פוזן שליט"א ועבר לפני התיבה [ביחד עם הרב בארי 

אחרי זמן רב שבו התגעגענו למזגן ששבק חיים, קרה הנס  � כמובן] גם ביו"כ! ,שליט"א

 י שהספיק לגרום לכמה בחורים להוציא את הפליזיםורגע לפני ר"ה נעשה בו תיקון זמנ

, כולל מזגן, ובאותה הזדמנות גם הסתיימו שיפוצי השירותים בביהמ"ד �... ידעםמהבו

שיעורי זיכרון רבים לע"נ חללי הישיבה התקיימו  � שהרי מצווה להאריך בבית הכסא...

ערב  �ת רון השנתיקיימה בישיבה עצרת הזיכהת ביום ראשון (ז' תשרי) � רחבי הארץב

 חשיבות על התעוררות שיחת שמסר א שליט" הרב ציון לוז לישיבה הדיין ויוה"כ, הגיע

 של ורבה צ"ולאחריו שמענו את דבריו המרגשים של הראשל � הלב ממעמקי התפילה

 חזרנו שנה כמידי � הדין אימת  בנושא, א"שליט עמאר משה שלמה ג"הרה, ירושלים

, א"שליט לוי יצחק הרב כובד' תורה חתן'ב השנה. התורה שמחת את בישיבה לחגוג

 והתעלות שירה, רבה בשמחה. א"שליט בצלאל פישר אורי הרב כובד' בראשית חתן'וב

 כמה לצלם פשרשאִ  מה(!),  החג צאת לאחר דקות כארבעים ההקפות נמשכו עצומה

 הקפות סבב עם שני ט"ליו המשיכו ל"חו בני החג במוצאי � המרומם מהמעמד תמונות

 התורני בגרעין שניות ההקפות נערכו השנה � ואברכים ם"הרמי בהשתתפות נוסף

 שהופיעה התזמורת. הרוש דוד והרב אליאסי ליאור הרב בוגרינו פעילים בו, באשדוד

 ביום ה"במלוא עוזו אי החל ו"תשע'ה חורף זמן � חביב אילן' ר בוגרנו של היא גם הייתה

בנושא ראש הישיבה מסר שיעור פתיחה ביום רביעי א' במרחשון,  � שלישי, ל' בתשרי

בית אורפוס עבר שיפוץ רציני (סיוד, ריהוט חדש, עבודות גינון  �אבלות בשבת וברגל 

  �ועוד...) לרגל ביקורה של הנדיבה התורמת גב' אורפוס שבאה ארצה מקנדה 
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  5  שלמה ריימן
  14  יעקב אריאל שוקרון

  12  שילה שראל
  2  נתנאל ששון

  4  אליה תמאם
  

  רבנות

  אב התשע"ד

  1  יצחק אוחיון

  התשע"ה ניסן

  65  דוד- יצחק בן
  יצחק- צור בן

  ממ"ח
  התשע"ד 'אדר ב

  50  אורי רוזנבלט
  התשע"ה ניסן

     36  ניצן מנדלבליט

  

  צנחנים

  התשע"ד 'אדר ב

  17  (מ"כ) דוד אורלן
  7  (מ"כ) עתניאל חבבו

  

  אדר התשע"ה

  9  מתי פלדמן
  5  נעם סלוצקין

  3  גבריאל אהרונוב
   2  רנתנאל ויל

  מודיעין

  אדר התשע"ה

  11  אלעד אהרן
  

 מזל טוב

 לרגל נישואיואסי ישראל מוזר ל

 לרגל נישואיומרדכי חיון ל

 לרגל נישואיואבי קלמנטינובסקי ל

 לרגל נישואיו עתניאל חבבול

 לרגל ארוסיו ישראל כהן ל

 לרגל ארוסיו איתי נגר ל

י"א במרחשון תשע"ועדכון אחרון: 

 המנצחים בתחרות הנקודות 

  מגיוס אדר תשע"ד:

 נקודות 19 - (קרביים) אלי צודקוביץ'
 נקודות 47 - (תומ"ל)אורי רוזנבלט ו


