שולחן עורך
בחנוכה אנו חוגגים את ניצחון המכבים על היוונים ,אך למעשה עוד קודם
למלכות יון מצאנו שכל עם ישראל נשלט על ידי עם אחר בארץ ישראל.
דוגמאות רבות לכך מופיעות בתנ"ך בכלל ובספר שופטים בפרט.
רבותינו מציינים שתיים עשרה פסוקים שבהם רמוזים שתיים עשרה צירופי
האותיות של שם הוי"ה עבור שניים עשר החודשים בראשי או סופי תיבות,
כאשר כל פסוק מלמד על מהות החודש .הפסוק של חודש כסלו הוא
)בראשית נ ,יא(" :וירא יושב הארץ הכנעני" .מהותו של חודש כסלו היא
ההתמודדות עם הכנעני ,דהיינו באיזו דרך עלינו להילחם עם אומות העולם
כאשר הם שולטים בארצנו .התמודדות זו אינה פשוטה בין השאר בעקבות כך
שכאשר האויב בא מחוץ לארץ – או אז הודפים אותו חזרה לארץ מוצאו ,אך
כאשר האויב יושב כבן בית בתוך הארץ לכאורה אין לאן להדוף אותו.
היהודים תמיד טענו כי הם עם מיוחד ולכן לא נכנעו להתייוונות למרות שכל
עמי האזור נכנעו .אך כשבתוך ארצם של היהודים יושבים יוונים ,הרי היהודים
כבר אינם מיוחדים ,משום שאינם שליטים יחידים על הארץ ובעקבות כך יש
גם לגיטימציה לקיומן של דתות אחרות ,ונוצרת תופעה של המרת הדת
בהדרגתיות .אט אט הופכת התופעה המקומית למנהג גורף ואסון לאומי .אכן
ההיסטוריה מעידה כי ההתייוונות תפסה מקום גם בתחום הרוחני ואף חדרה
לבית המקדש .בשיא כוחה הצליחה ההתייוונות לתפוס את העמדה הקדושה
ביותר בעם ישראל ,הכהונה הגדולה.
כאשר המכבים כבשו את בית המקדש ,הייתה בעם הרגשה קשה .אמנם
המכבים ניצחו מבחינה צבאית ומדינית .אולם האם המכבים ניצחו במישור
הרוחני ,או שמא בתחום זה ההתייוונות ניצחה? היה צורך במעין "קריצת עין"
מלמעלה – הקב"ה אומר לעם ישראל שלמרות שאין נבואה ואין שכינה הם
עדיין האומה שהקב"ה בחר בה.
בימים אלו עלינו לעמוד בנחרצות מול מבקשי רעתו וזאת כאשר נזכור את
הייחודיות שלנו ,ואת זכותנו על הארץ אך ורק בזכות שמירת דרך ה'.
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"כבלי אויב נתקו ,עליו גברו סבלו הסירו ,עליו שברו ,לחמו כהני אל כאריות ,ובמקדש ה' העלו נרות"
)הראי"ה קוק זצ"ל ,מגד ירחים ,לחודש כסלו(

הרב אורי בצלאל פישר שליט"א
מבוא
רבים הם האוהבים לצטט את דברי הרמב"ם )הלכות מגילה וחנוכה ג ,א(:
בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה
ובמצות ,ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות ,וצר
להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלהי אבותינו והושיעם
מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו
מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן השני.
מתוך כך הם לומדים שהשמחה בחנוכה היתה החזרה של מלכות ישראל .נוסף על כך ,יש ללמוד מדברי
הרמב"ם שאפילו שמדובר על מלך שאינו הולך בדרכי ה' ,בכל זאת ,יש לשמוח בכך שיש מלכות
לישראל .הרי כאן מדובר על מלכות החשמונאים שלתקופת רבת שנים המלכים לא התנהגו בדרך
התורה והמצוות .רק המלכים הראשונים הלכו בדרכי ה' .על אף זאת ,רואים שהרמב"ם כתב שהמלכות
חזרה יתר על מאתיים שנה .בכך הוא כולל מלכים רשעים כמו ינאי המלך והורדוס.
נראה לי ,שאם נעיין לעומקם של דברים ,נראה שאין הדברים הללו מוחלטים ומוכרעים .ובעיון מעמיק
נראה שיש להגיע למסקנה אחרת ,לפחות מתוך דברי חז"ל.

א .מחלוקת ראשונים ואחרונים
היו שני נסים בחנוכה :א .הנצחון במלחמה .ב .נס פך השמן .נחלקו ראשונים ואחרונים בשאלה על מה
נקבע ההלל בחנוכה .יש ראשונים 1ואחרונים 2שסוברים שההלל וההודאה בחנוכה באים מצד הנצחון
במלחמה .ההלל שאומרים הוא מדין תקנת נביאים לומר הלל על הצלה מצרה.
אך יש ראשונים 3ואחרונים 4שחולקים על כך ,וסוברים שההודאה וההלל נתקנו משום נס פך השמן.

 1עיין רש"י ,מסכת תעית כח ,ע"ב; מסכת פסחים קיז ,ע"א; רשב"ם ,שם; רי"ץ גיאת ,מובא ברא"ש ,מסכת מועד קטן,
פרק ג ,סימן פז; אבן עזרא ,בפירושו לתורה ,ספר במדבר ט ,ט-י; מאירי ,מסכת שבת כא ,ע"ב.
 2עיין פרי חדש ,אורח חיים תרע ,א; מהר"ל מפראג ,ר מצוה ,עמ' כב; מהר"ל מפראג ,חידושי אגדות ,מסכת שבת כא ,ע"ב;
פרי מגדים ,משבצות זהב ,אורח חיים תרפב ,א; צפת פעח ,מהדורא תיא ,דף ס ,ע"ב; צי"ב ,עמק שאלה ,פרשת וישלח,
שאילתא כו ,אות א; שדי חמד .חלק ט ,מערכת חוכה ,אות ט ,אות קטן ב.
 3עיין תוס' ,מסכת תעית כח ,ע,ב; שבולי הלקט ,סימן קעד; כל בו ,ראש סימן ב; האבודרהם )ברכות הראיה ,השבח
וההודאה  -שער ח( בשם הרב אשר מלויל.
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ב .קביעת הודאה והלל משום הנצחון במלחמה
נראה לי ,שהעיקר כדעה שאומרים הלל גם על הנצחון במלחמה ,כך רואים ממקורות רבים:
 .1מובא במגילת תענית" :ומה ראו לגמר בהם את ההלל? ללמדך שכל תשועה ותשועה שעשה הקדוש
ברוך הוא לישראל הם מקדימין לפניו בהלל ובשבח וכך הוא אומר בספר עזרא "...אומרים את ההלל
משום הצלה מצרה.
 .2מובא בפסיקתא רבתי:5
ולמה מדליק נרות בחנוכה? אלא בשעה שנצחו בניו של חשמונאי הכהן הגדול למלכות יון
שנאמר 'ועוררת בניך ציון על בניך יון' )זכריה ט ,יג( נכנסו לבית המקדש מצאו שם שמונה
שפודין של ברזל וקבעו אותם והדליקו בתוכם נרות ,ולמה קורין את ההלל מפני שכתוב "א-
ל ה' ויאר לנו" )תהלים קיח ,כז( ,ולמה אין קורין בפורים? כתב 'להשמיד להרוג ולאבד ]את כל
חיל עם ומדינה הצרים אותם' וגו'[ )אסתר ח ,יא( ואין קורין אלא על מפלתה של מלכות
ומלכות של אחשורוש הייתה קיימת ,לכן אין קורין ,אבל במלכות של יון שכילה אותה הקב"ה
התחילו נותנים הימנון ושבח ואומרים לשעבר היינו עבדים לפרעה עבדים ליון ועכשיו עבדיו
של הקב"ה אנו "הללו עבדי ה' " )תהלים קיג ,א(.
המדרש מבדיל בין חנוכה לפורים :בפורים אכתי עבדי אחשורוש אנן ,אך בחנוכה יצאנו מידי שלטון
היונים .כלומר ,בחנוכה היתה יציאה מעבדות לחירות .לכן ,נראה שתוקן ההלל משום ההצלה ,היציאה
מעבדות לחירות .המדרש אמר שאומרים את ההלל משום "א-ל ה' ויאר לנו" ,ונראה שכוונת הדברים
שה' האיר לנו .המדרש רוצה לבאר לנו שהיציאה מעבדות לחירות אינה לחירות מדינית ,אלא חירות
רוחנית .בעקבות הנצחון במלחמה ניתנה לנו
האפשרות לעבוד בבית המקדש ,ולעבוד את ה'
כראוי.
 .3בפזמון 'הנרות הללו' שאומרים אחר הדלקת
נרות ,אומרים" :הנרות הללו אנחנו מדליקים על
הנסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל
המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן
הזה על ידי כהניך הקדושים" .מוזכר הנצחון

 4עיין מהר"ץ חיות ,מסכת שבת כא ,ע"ב; ט"ז ,אורח חיים תרע ,ג; פרי מגדים ,משבצות זהב תרע ,ס"ק א ,ס"ק ג; ספר
מטה משה ,סימן תתקעז.
 5הוצאת איש-שלום ,פרשה ב.
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במלחמה.
 .4ב'על הנסים' שאומרים מודגש דווקא נצחון המלחמה" :ועל הנסים ועל הפרקן ,ועל הגבורות ,ועל
התשועות ,ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ...מסרת גבורים ביד חלשים ,ורבים
ביד מעטים ...וזדים ביד עוסקי תורתך .ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ,ולעמך ישראל עשית תשועה
גדולה ופרקן כהיום הזה .ואחר כן באו בניך לדביר ביתך ,ופנו את היכלך וטיהרו את מקדשך ,והדליקו
נרות בחצרות קדשך ,וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו ,להודות ולהלל לשמך הגדול".

ג .הודאה והלל משום נס פך השמן
מאידך ,מוצאים במספר מקורות שהתקנה להודות ולהלל באו משום נס פך השמן ,כידוע מדברי הגמרא
במסכת שבת )כא ע"ב(..." :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" .נוסף על כך ,מבואר בסוגיא במסכת ערכין )י ע"ב( ,שההלל בחנוכה הוא הלל
של נס .נראה לי ,שכוונת הדברים לנס פך השמן .אם הכוונה היתה לנצחון במלחמה ,הגמרא היתה צריכה
לומר משום הצלה מצרה.

ד .הודאה והלל משום נצחון במלחמה וחנוכת המזבח
על פי כל הנ"ל ,נראה שיש להסביר את מהלך הדברים באופן הבא :היו שלבים שונים בקביעת הימים
הטובים של חנוכה .בתחילה נקבעה ההודאה בחנוכה משום הנצחון במלחמה ביחד ִעם חנוכת המזבח.
היסוד של קביעת ימים טובים בחנוכה משום חנוכת המזבח ,מוצאים במספר מקורות:
 .1מובא בספר המקבים )א ,ד  ,נח(" :ויקיים יהודה ואחיו וכל קהל ישראל להיות ימי חנוכת המזבח נעשים
במועדם שנה בשנה ימים שמונה ,מיום חמשה ועשרים לחודש כסליו בשמחה וגיל".
 .2מובא בספר יוסיפון:6
ויהודה בן מתתיהו הכהן הגדול וכל עדת החסידים אשר היו עמו באו אל ירושלים ויהרסו
את כל המזבחות אשר בנו העמים ויטהרו את הבית ...ויעשו חנוכת המזבח בחדש כסליו
בכ"ה בו .וישימו את לחם הפנים על שלחן ה' וידליקו את נרות המערכה על מנורת ה' ויהללו
את ה' במקרא ההלל ח' ימים.
מוזכרת חנוכת המזבח אך לא נס פך השמן.
 .3ראשונים רבים סוברים שיש לעשות סעודה בחנוכה ,משום חנוכת המזבח שהיתה בימים אלו.7

 6סוף פרק כ.
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נראה לי ,שהחיבור של חנוכת המזבח ִעם הנצחון במלחמה נמצא גם בספר קדמוניות היהודים .8שם
מבואר שהשמחה וקביעת ימים אלו לימים טובים ,נעשו משום חנוכת המזבח .משמעות חנוכת המזבח,
היא חידוש מנהגיהם .דהיינו ,שניתנה להם הרשות לעבוד את ה' .הנצחון במלחמה הביא ליכולת לעבוד
את ה' כראוי:
ובכ"ה לחודש כסלו ...הדליקו נרות במנורה והקטירו על המזבח ושמו חלות לחם על השלחן
והעלו עולות על המזבח החדש ...ויהודה חגג עם בני עירו את חידוש הקרבנות בבית
המקדש במשך שמונה ימים ...וכיבד את אלקים בשירי תהילות ומנגינות עלי נבל ושימח את
העם .וגדולה כל כך היתה חדוותם על חידוש מנהגיהם ,שניתנה להם הרשות לאחר זמן רב,
בלי שציפו לכך ,לעבוד את אלקיהם ,עד שחוקקו חוק לדורות אחריהם לחוג את חידוש
העבודה במקדש במשך שמונה ימים .ומאותו זמן ועד היום הננו חוגגים את החג וקוראים לו
]חג[ האורים .ונראה לי ,שנתנו את הכינוי הזה לחג ,משום שאותה הזכות ]לעבוד את
אלקינו[ הופיעה לנו בלי שקיווינו לה.
מקורות אחרים מראים שכל מלחמות החשמונאים היו כדי שיוכלו לחזור לעבודת בית המקדש ,לעבוד
את ה' כראוי .לא היה כאן רצון של שלטון בעלמא ,אלא שאיפה לחירות רוחנית .כך מובא בספר
חשמונאים ,9בנוגע לקרב השלישי " -קרב אמאוס":
ויפרשו את ספרי התורה אשר חפשום הגויים לצייר עליהם תמונות אליליהם .ויביאו את
בגדי הכהונה ואת הביכורים ואת המעשרות ,ויעמידו את הנזירים אשר מלאו ימי נזרם.
ויקראו בקול גדול אל השמים לאמר :מה נעשה לאלה ולאן נביא אותם ובית מקדשך היה
למרמס ולטמאה ,וכהניך באבל ובשפל ,והנה הגויים נאספו עלינו להשמידנו ,אתה יודע את
מחשבותם עלינו ,איך נוכל לעמוד בפניהם אם אתה לא תושיע.
נראה שיש להסביר ,שמשמעות הנצחון במלחמה לא ארכה ימים ,כיון שלאחר זמן מועט היו מלחמות
שנהרגו הבנים של מתתיהו ,ולאחר זמן החשמונאים לא המשיכו בדרך ה' ,וחזר המצב לקדמותו .נוסף על
כך ,השלטון של היהודים התרופף בארץ ,והשליטים בארץ היו הרומאים .אחר המצב הזה היה נראה שימי
החנוכה יתבטלו ,אין משמעות לימים אלו .לכן ,אמירת ההלל נאמרה רק משום נס פך השמן ,שהוא
ביטא את הנצחון מן השמד .הנצחון מן השמד נשאר גם במצב זה .כוונת הדברים היא ,שבלי הנצחון
במלחמה היתה סכנת התתבולוות ובכך ביטול ַעם ישראל .נס פך השמן מבטא את הנצחון על פני
ההתבוללות .בכך מתבטא הניצוץ היהודי שנשאר על אף כל השמדות והמשיך להדליק.
 7עיין חידושי אשי שם על המרדכי ,מסכת שבת ,רמז תרה; אור זרוע ,הלכות חוכה ,סימן שכא; כל בו ,סימן מד; דרכי
משה ,על דברי הטור ,אורח חיים תרע ,ב ,הוצאת שירת דבורה; שבולי הלקט ,סימן קעד.
 8פרק  ,12עמ'  ,62הוצאת מוסד ביאליק.
 9א ,ג.46-56 ,
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שלמה יוסף רבינוביץ' )ה'(
רבים הדרשנים שניסו לחבר ולקשר בין פרשיות וישב-מקץ שבאופן קבוע נקראות בחנוכה לבין החג.
אמנם רוב הדרשות נדרשו בשיטת הפיל והקוף כמאמר חז"ל "דמעיילין פילא בקופא דמחטא" )ב"מ לח
ע"ב( ,אבל ננסה לחרוז את הדברים בצורה מהותית יותר.
לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים ,שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף
יותר משאר בניו  -נתקנאו בו אחיו ,ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים) .שבת י ע"ב(

הרצח הראשון המתואר בתורה נבע מקנאה ותחרות בין קין להבל ,וכן כל מעשה יוסף ואחיו התחיל
מהתנכלות וקנאה בין האחים .האויבים הגדולים ביותר שלנו לא היו צבאות חזקים ,איתם ידענו
להסתדר ,אלא מריבות ומחלוקות פוליטיות ביננו לבין עצמנו .כך איבדנו את בית המקדש השני מפני
שהיתה בו שנאת חינם .המדרש מספר שהמחסנים של בירושלים הכילו אספקה נגד המצור אך אחד
הפלגים בירושלים טרח לשרוף אותם לתועלתו וכך חתם את הדין על כל העיר.
ואמר כי כל אחד חרב על ענין הראוי ,כי בשביל שנאת חינם נחרב ירושלים ...כי על ידי בית
המקדש וירושלים נעשה כל ישראל כאיש אחד ,לפי שהיה להם מזבח אחד ,ולא היו רשאים
לבנות כל אחד ואחד במה לעצמו .עד שעל ידי בית המקדש היו ישראל עם אחד .וכאשר היה
חילוק ביניהם ,נחרב המקום הזה שהוא נעשה לאחדות ישראל ,ולפיכך על ידי שנאת חינם
של קמצא נחרבה העיר והמקדש) .מהר"ל נצח ישראל פרק ה(

בדיוק באותו אופן התפתחה מלכות החשמונאים :הניצחון הגדול על היוונים והתרבות ההלניסטית ע"י
הדמויות ההרואיות :מתתיהו החשמונאי ובנו יהודה המכבי .כך ע"י צבא קטן וחלש נצחנו והדפנו את
האימפריה היוונית .אך הניצחון לא החזיק לאורך זמן ,לאחר מספר מועט של דורות ומלכים צצו על פני
השטח הסכסוכים הפנימיים שגרמו לשלטון לקרוא לרומאים שישמשו כבורר ולבסוף הביאו עלינו את
החורבן .וכמו שכותב רש"י בדניאל:
וּביָ ִמים ֲא ָח ִדים יִ ָשּׁ ֵבר וְ 6א ְב ַא ַפּיִ ם וְ 6א ְב ִמלְ ָח ָֽמה:
וְ ָע ַמד ַעל־כַּ נּוֹ ַמ ֲע ִביר נוֹגֵ שׂ ֶה ֶדר ַמלְ כוּת ְ
)דניאל פרק יא ,כ(

ועמד על כנו מעביר נוגש  -ויתחזק על בסיסו בהר המודעית )מודיעין( מתתיהו בן יוחנן
המעביר נוגש יון מעל ישראל וגו' והוא הדר מלכות בישראל כי שר וגבור יהיה הוא וכל זרעו
אחריו בני החשמונים:
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ובימים אחדים ישבר  -בימים מועטים תשבר מלכותם:
ולא באפים  -של אומה אחרת:
ולא במלחמה  -כי מהם ובהם אשר יקנאו ארסתובלוס והורקנוס על דבר המלוכה:
פרשת יוסף ואחיו לבדה וכן חג החנוכה מלמדים אותנו על חשיבות האחדות ושלמות המחנה ,כל שכן
כשהם באים במחובר.
אם תראה בית של צדיק או בהכנ"ס חרב או רשעים דרים בו דע שישראל היו דרים בו דרך
בזיון ...כי לא נהגו נכרים קלות ראש ובזיון בבית ה' עד שנהגו בו ישראל שנאמר "המערת
פריצים היה הבית הזה" ,ואח"כ "וארוה כל עוברי דרך" )ירמיה ז ,יא( .לעולם לא יעשו הערלים
רעה אלא א"כ יעשו ישראל תחילה רעה ביניהם זה לזה ,ולא יתבזו ת"ח אא"כ יבזו זה לזה
תחילה ,או שמבזין את התורה ואין מוחין בידם) .ספר חסידים ]מרגליות[ ,רט(

בקו ,ובמיוחד במלחמה ,חשובה הלכידות והעלמת העין מכל המחלוקות והוויכוחים ,כי הם הסכנה
הגדולה שלנו ,יותר מכל האויבים הקמים עלינו סביב.

יוסף חלמיש
לפני מספר שבועות ,בש"ק פר' תולדות הוקפצו מספר יחידות )ביניהן גדוד 'נצח יהודה' ופלוגת 'תומר'
החרדיים!!( לצורך אבטחת הריסת בתיהם של המחבלים הארורים רוצחי הזוג הנקין ומלאכי רוזנפלד
הי"ד.
בהודעת וואצאפ שהתגלגלה לידי מתוך קבוצת "הלכה יומית בגדוד  10"97נכתב ]ככל הנראה ע"י רב
הגדוד[ השו"ת הבא:
שבוע טוב.
השבת הגדוד שלנו היה אחראי על הריסת בתי מחבלים בכפר סילוואד.
התקשרו אלי מספר חיילים )אפילו מפלוגת תומר בגבעתי שנמצאים בגזרת שכם( לשאול
האם הדבר מותר בשבת? ומדוע לא נדחה ליום חול?
זו שאלה מעולה.
ותשובתה:
 10גד' צח יהודה.
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ההריסה היא חלק מכלי הנשק שלנו במלחמה הנוכחית .ולכן מותרת בשבת )בדומה להו"ט,
אלפ"ה וכד'(.
הסיבה שההרס נעשה בשבת דווקא ,היא שבג"צ התיר את ההריסה ביום שישי בבוקר
והוחלט לבצעו במידי ,על מנת שלא יוגש ערעור נוסף שיבטלו.
אין ספק שמשהו מריח לא כ"כ טוב מהתשובה הזאת ,11אך היה מקום לבקש תגובה רשמית של הרבנות
הצבאית .בשיחה שערכתי עם סרן הרב איתיאל אריאל שליט"א ,האחראי על קו הפתוח של הרבה"צ,
טען הרב שבפעולה מסוג זה אין אמנם דיון של פיקוח נפש ,אך כיון שיש פה מימוש של הריבונות
הישראלית וזריעת ההרתעה במחבלים ,נכנס פה דין אחר המכונה "עד רדתה".
דין זה שעליו ביסס הגר"ש גורן זצ"ל את דיני הלחימה בצה"ל בשבת 12מובא בגמ' בשבת )יט ע"א(:
תנו רבנן :אין צרין על עיירות של נכרים פחות משלשה ימים קודם לשבת ,ואם התחילו  -אין
מפסיקין .וכן היה שמאי אומר :עד רדתה  -אפילו בשבת.
כדרשה של הפסוקים בדברים )כ ,יט-כ( המביאים את דיני המלחמה:
י־6א־עץ ַמ ֲאכָ ל הוּא
ֵ
ר־תּ ַדע ִֽכּ
יה לְ ָת ְפ ָשׂהַּ ...רק ֵעץ ֲא ֶשׁ ֵ
ל־עיר יָ ִמים ַר ִבּים ְֽל ִהלָּ ֵחם ָעלֶ ָ
י־תצוּר ֶא ִ
ִֽכּ ָ
ר־הוא ע ָֹשׂה ִע ְמּ? ִמלְ ָח ָמה ַעד ִר ְד ָֽתּהּ.
ל־ה ִעיר ֲא ֶשׁ ִ
ית ָמצוֹר ַע ָ
וּבנִ ָ
אֹתוֹ ַת ְשׁ ִחית וְ כָ ָר ָתּ ָ
וכגמ' זו פסקו הרי"ף ,הרמב"ם 13והטור 14בהדגישם את דברי הברייתא שהיתר זה נאמר על אלו שהתחילו
בלחימה קודם השבת.
ולכאורה יש לתמוה ,אם אכן מדובר במלחמה שיש בה פיקו"נ ,מדוע צריך את הדרשה של "עד רדתה",
די בדין פיקו"נ להתיר את המשך הלחימה?
מכאן ,לומד הרב גורן שמדובר בדין ייחודי המתיר לחימה בשבת אף שלא במקום סכנה.15
סגור סוגריים ..עפי"ז טוען הרב אריאל ,שכיון שבמלחמה לא כל פעולה נועדה לצורך פיקו"נ ,ובמציאות
שלנו זה כלי אפקטיבי לטיפול במחבלים ,16ונוסיף לכך את הטענה שהוזכרה לעייל ,שיש פה חלון

 11וכדי לבדוק אם חוש הריח שלי טוב ,שאלתי ג"כ כמה מבכירי אברכיו..
 12כפי שכתב באריכות בשו"ת משיב מלחמה )ח"א ,שער א ,סימן ב( ובמאמרים בכתבי עת שוים .ועליו מתבססת הרבה"צ
בפסיקותיה כיום ,כפי שמובא בספר "תורת המחה".
 13גם בהלכות שבת )ב ,כה( וגם בהלכות מלכים )ו ,יא(.
 14א"כ מטעמים שוים.
 15אמם הגרמ"צ ריה )ב'מלחמות שבת'( חולק עליו ,וסובר שדרשה זו לא באה להתיר מלחמה מצד עצמה בשבת ,אלא באה
ללמד שכיון שמלחמה מעמידה רבים במצב סכה ,יש לחוש בה לפיקו" במידה רחבה יותר ,ובהתאם לכך אין למתן את
הפעילות הצבאית בשבת ,אלא לקוט בכל הפעולות הצרכות ,אף שהן כורכות בחילול שבת.
 16כפי שטען ציג פרקליטות המדיה ,עו"ד אביועם אלעד סגל ,בדיון שערך בבג"צ בדיוק חודש לפי ההריסה )ב' בחשון(
שיש לכך חוות דעת מקצועיות .וכפי שראיו כמה ימים אחר ההריסה ,שאב ובו הלשיו על בן אחר שהיה אשם בפיגוע
דקירה כדי להציל את ביתם מהריסה .וכן כמה ימים לאחר מכן ,אב התער מפיגוע דקירה שביצעה בתו בצומת הגוש כדי
להציל את ביתו..
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הזדמנויות מצומצם בגלל לחצים מגורמים שונים בארץ ובחו"ל ,יש להתיר לנצל את שעת הכושר הזאת
ולהרוס את בתי המחבלים אפילו שהדבר כלול בחילול שבת.
בנוגע לשאלתי ,מי אמור לאשר את הפעולות הללו מבחינה הלכתית .דהיינו ,האם הדבר מצריך חילול
שבת? ענה הרב שבמהות המבצעית הרבנים לא מתערבים ויש לדרג המבצעי סמכות בלעדית להכריע
בזה ,אך בעיקרון הרבנות 17נדרשת לאשר פעילויות כאלו.
אלא שעיון בדברי הגר"ש גורן זצ"ל מעלה כמה תהיות על הדברים הנ"ל.
ראשית ,הרב גורן מסיק שלהלכה מה שהותר בשבת מדין "עד רדתה" ,מעבר למלחמת מצווה ומלחמת
רשות ,זו מלחמת מגן .דהיינו ,פתיחה במלחמה עקב התגרות האומות בנו )כדוגמת מבצע חומת מגן,
שמטרתו הייתה לחסל את האינתיפאדה השניה( .אולם יש לדון בהגדרת מצב מלחמה .האם אנו נמצאים
כעת במלחמה? לכאורה ,אם נשאל את גורמי הצבא הם יתנערו מהכרזה כזאת בתוקף ,ביודעם שיש לכך
משמעויות הרבה יותר רחבות .אם כן ,כיון שכבר בגמ' ראינו שחילול השבת מותנה בכך שהמצור החל
לפחות ג' ימים קודם השבת ,אין מקום לצאת לפעולה בשבת עצמה.
יתר על כן ,גם אם נאמר שהמצב שלנו מוגדר כמצב של מלחמת מגן ,הרי הרב מדגיש שההיתר כולל
"פעילות ישירה על יעדי האויב הכוללת מצור ,הסתערות ,לחימה וכיבוש" .ויש לשאול האם הריסת בתי
מחבלים יכולה להיחשב כאחת מפעולות אלו? מפשט דבריו נראה שפעילות שאינה פעולה אקטיבית
כלפי האויב עצמו לא נכללת בהיתר .ולכאורה בנידון דידן ,הפעולה היא אינה תקיפת האויב אלא יצירת
לחץ פסיכולוגי עליו ,ומהיכא תיתי להכניס זאת בהגדרה הנ"ל?
שנית ,יש לדון האם דין "עד רדתה" דומה לדין פיקו"נ שבו התירו לעשות כל מלאכה בשבת ,או שמא
בדין זה שבת היא בגדר "דחויה" ולא בגדר "הותרה" ,ויש לצמצם ככל
הניתן בעשיית מלאכות האסורות בשבת? בהנחיות לסגלי רב"צ
המובאים ב'תורת המחנה' נכתב להדיא שבמצבים מעין אלו ,שאינם
מצבי סכנה מובהקים ראוי לנהוג יותר בדרך של "דחויה".
שלישית ,באופן כללי יש לתמוה מדוע היה כ"כ בהול לבצע פעולה זו
בשבת וא"א היה להמתין קמעה ולצאת לדרך מיד עם צאת השבת,
18
וכי בג"צ יושב לדון בשבת?!
ורביעית ,המציאות בה הדרג המבצעי מקבל החלטות מסוג זה ואחר
ללא התחשבות בשמירת השבת המעוגנת בפקודות מטכ"ל ,19ותוך
 17בדרג הרלווטי .ובמקרה מעין זה ,כיון שפעולה כזאת דורשת אישור של אלוף הפיקוד ,היא אמורה לעבור גם דרך הרב
הפיקודי.
 18ביגוד לשאלות הקודמות ,כאן תיתכן תשובה מקצועית של מקבלי ההחלטות ,אך חשוב שהשאלה אכן תעלה לדיון )וע"ע
בהערה הבאה.(..
 19פקודה מס' .3.0903
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התעלמות מפקודת מטכ"ל 20הקובעת כי הרבה"צ הינה "הרשות העליונה לכל ענייני הדת בצבא",
"לקבוע ולנסח הלכות והוראות בענייני הדת" 21מטרידה ומחייבת את נתינת הדעת .אין פירוש הדבר
שהרב צריך להיות הנואם המרכזי בכל קפ"ק ,אלא שיהיה ברור למקבלי ההחלטות שיש כאן נק' שחובה
להתחשב בה ,ובמידה שיש חריגה מהנהלים הקבועים אכן יש מקום לבחון עם הרב"צ האם הדבר נצרך
באמת אם לאו.
לסיכום ,אין בכוונתי לקרוא למרי או סירוב פקודה כלשהו .22מטרת המאמר הינה לעורר חשיבה ובירור
סביב הנושא ,וראוי לבחון בשנית את המציאות הנהוגה בצה"ל בכלל ועמדתה של הרבה"צ בפרט בכל
ממש ,הגם שהינה מוגדרת כמבצעית.
הנוגע לפעילות שאינה לחימה ֵ

הכר את המבקר!
ּ
,(601) óñà ãåãâá íçåì ,ìàøN äîìù äìéù è"áø :íòôäå
.úéáø÷ äñãðä
• úåéøçà ç÷åì ãçà ìëù ,ä÷ìçîë äãåáòä úà :àáöá áäåà éëä
ìë õîàî éãéî øúåé àìì íåàúôå íìåë úáåèì ïè÷ åäùî äùåòå
.äãîçðå äèåùô øúåé äáøäì úëôåä äù÷ äîéùî
• øáë ã÷ôîä íà åìéôàå ,óéëáå äçîùá êì äøå÷ù øáã ìë úç÷ì :àáöá úãîìù ç÷ì
,ãîçðå ì÷ øúåé äéäé øáë ìëäå äàìä êéùîäì ,íåìëì çë êì ïéàå ùàøä ìò êì äìåò
!ìëä äååùù äî ,ïëî øçàì ÷åôéñá àìî ïáåîëå
• ìò íéøîåùë .çèùá åðééçá äðåùàøä úáùá åðééä ,ùãåçî øúåé úö÷ éðôì :÷"øåî
äúàå ,èåçìà úîîã .ééçá çëùà àì åæë äéååç .ì"ôøú úàø÷ì D9-å íé÷ðè ,úåî"åô
úà çëùà àìù ïáåîë .íéãå÷éøå íéøéùá úáùä úà íéâðòî ,äðè÷ äöåá÷ íò ÷ø
äæ íöòá êà ,íéàåãá íéáðâ ìò íéøùáîä íéùòøä úàå úáùä úåãåòñá íé÷"ðîä
.úéøáãî çåøá ìæøá ìò äëîù ïáà ë"äñá
• ãéîú ,íëìù úåìâåñîäå úìåëéä ìåáâ úà íéøéëî íúàù åáùçú ìà :äîåàì øñî
.(...ïåéñéðî) øúåé íéäåáâ úåîå÷îì òéâäì øùôà
• ñøå÷ì åàöéå ìéòô úåøéù éùãåç 4 ìù úôñåú ìò úòë åîúçù åìà ìëì :íç ù"ã
.íéë"î
 20הפ"ע .2.0201
 21כפי היכרותי את השטח וכפי שיתן היה ללמוד מתשובתו המעורפלת של הרב אריאל כששאלתי אותו האם הפעולה
הייתה מתואמת עם מישהו מהרבה"צ...
 22ע' במאמרו של פרופ' אליאב שוחטמן )'פקודה צבאית לחלל שבת' ,תחומין כד ,עמ'  (373שרוצה לטעון שפקודה לחילול
שבת שאין לה הצדקה תחשב פקודה בלתי חוקית בעליל שאסור לבצעה )!(.
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אחרי רגילה,
השריונרים סיימו את מסלול הכשרתם בטקס שעקב מזג האוויר התקיים לבסוף בשיזפון
עלו לגדודים .אך לצערם פיצלו אותם :בנצי בפלוגה ו' )וולקן( ,חיאל בפלוגה ח' )חרמון( וקרוואני בינתיים
בחמ"ל אג"ם ]שלושתם בגדוד  .[77ומורגנשטרן עבר לגדוד  75בגדוד  77סיימו את הקו ביריחו .ומתכוננים
לעליה למוצב סופה שברמה"ג .מורגנשטרן לעומתם כבר נהנה באוויר הצפון בגבול סוריה ,אך יגיע גם הוא
לוחמי ההנדסה ערכו טקס סוף מסלול בלטרון .אל קידמת
לרמה בשבוע הבא לצורך אימון חורף אתגרי
הבמה הוזמנו המיועדים לצאת לפיקוד מוקדם מכל פלוגה ,ומבין השמיניה של פלוגת הבינישים נצפו
חמישה )!( מטובי בחורינו :דב פופקו ,מרדכי קימלמן ,שילה שראל ,ישי אלמלם ,ונפתלי גליקמן .מברוק!
לגיזרתו של בוגרנו סרן הרב יוסי שמואלי הי"ו ,רב חטמ"ר יהודה התקבצו לוחמי ההנדסה והתמקמו
לחיזוק נוסף הגיע איש המודיעין של החטמ"ר ,רב"ט )במיל'( תמיר רוצ'ס ,שהוקפץ
בעתיקות סוסיא
לגיזרה
אחרי מנוחה קצרה בבית ,עלו לאל"ת )-אימון לפני תעסוקה( בבא"פ פקמ"ז שבלכיש ,שלאחריו
יעלו בשבוע הבא לקו איו"ש בסוסיא צנחנים ערכו אימון קצר תוך כדי קו עזה ,ובזמן הפנוי נהנים מחוף
כל זאת בעוד חברם לחט' ,נועם סלוצקין ,מסיים את ההכנה לקורס מ"כים ואחרי פריסה קלה
זיקים
הדרים לביסל"ח .בהצלחה!! לאחר מכן ,נכנסו צנחנינו ל"לב העיניונים" באזור ,שבאו לתגבר את האבטחה
אורי רוזנבלט
בחברון ,ונהנים משהות בסמוך לישיבת 'שבי חברון' ,אך לא שוכחים לטפל במה שצריך...
סיים השבוע את שלב בה"ד  1בקק"צ שלישות ,וקיבל את סיכת המ"מ בטקס מרשים בבה"ד .כעת עבר
להשלמה חיילית בבה"ד  11של חיל השלישות על אגפיו השונים
בהצלחה רבה איש במקומו!

בתחילת הזמן יצאו בחורי שיעור ה' לתחנת משטרת אשדוד לחלק צ'ופרים לשוטרים אשר עמלים
רבות לשמירת ביטחוננו בימים טרופים אלו הצטרפו ליוזמה תושבי הכרם ששלחו חבילות מלאות
כל טוב הישר למטה הכללי בירושלים )!( ,בסיוע אחת האברכיות שעובדת במקום לאחרונה נפתח
בישיבה בית מדרש לציבור הרחב ,בנושאי תנ"ך וארץ ישראל ,בראשו עומד ד"ר חגי בן ארצי .אחת
לכמה שבועות יתקיימו סיורים באתרים מקראיים ברחבי הארץ הסיור הראשון התקיים ביום שני
מלש"בי שיעור ב' הגיעו ביום רביעי ט"ו בחשון לבקו"ם .אחר שעברו
ד' בכסלו באזור יריחו
בשרשרת החיול עלו באופן רשמי לדרגת 'צצעירים'! שם שמחו לפגוש את ניצן מנדלבליט שמשרת
במדור הסמוך )הממ"ח( בשבת וירא ,התארחו בישיבה הורי הבחורים משיעור א' לשבת היכרות
עם הישיבה ורבניה בהגיע מו"ר הרב דוד קב שליט"א לגבורות ,יצא לאור הספר "ברכת דוד" -
משיעורי הרב .בערב ההשקה שהתקיים בערב ראש חודש כסלו ,התקבצו ובאו מוקירי תלמידי הרב
נשאו דברי תורה וברכה  -רבנים ,בוגרים ואורחים,
בעבר ובהווה לציין את המאורע המשמח
והמשא המרכזי מפי חתן הערב שליט"א היערכות גוברת והולכת לקראת האירוע של השנה -
'לזכרם' של ל"א חללי הישיבה ,שיתקיים בז' באדר ב' בהיכל התרבות בת"א .פרסומים בעיתונות
מסע השיפוצים מתרחב :אל המטבחון המחודש בכולל הצטרף בשבוע שעבר אולם
המגזרית
הציבור מוזמן
האירועים החדש והמפואר שמתחת לחד"א ,והשבוע החלו שיפוצי פנימיית 'דן'
ליטול חלק באירועי חנוכה ובשיחות המיוחדות בסימן 'גבורה יהודית במבחן תורני והיסטורי'
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