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 לגוימילא  :  וכאן  יש  לשאול.    בתוך  היהודיהשוכן"  גוי"  הנפש  הבהמית  הוא  האשר  ידוע

'   הלעולם"שעדיין  ניתן  להסביר    -  הבהמית-שזהו  הגוף  והנפש,  הנמצא  בקרבו  של  היהודי

 -    ומצוות  תורהלקיוםולכן  לא  שייך  שתהיה  מציאות  בעולם  שתפריע  ,  1"דברך  נצב  בשמים

שער  היחוד '  מעניניםכיצד  ניתן  להסביר  להם  ,  אולם  כאשר  מדובר  אודות  גויים  כפשוטם

 !'?והאמונה
 : בדברתשובות ושני

המצב  בזמן  האחרון  הוא ;  גם  הגוי  יקשיב  לדיבורים  מיהודי,    המצב  בזמן  האחרוןלפי)  א

ודי  שאל  גוי שבשעה  שיה,  השנה  שעבר-וכפי  שאירע  בראש.    גויים  יקשיבו  לאמתשגם,  כזה

 .דבר ראשון ברצוני להזכיר לך שאצלך כעת הוא ראש השנה:  ענה לוהגוי, שאלה
דברך  נצב '    הלעולם"  לכן  בשעה  שהיהודי  יסביר  לו  ש-  מקשיב  לאמת  שהגוי  והיות

 לזה  הרי  שאם  הגוי  יראה  שהיהודי  מתכוין  -הוא  האלוקים  ואין  עוד  מלבדו  '    שה-"  בשמים

הגוי  עצמו  יבקש :  ועוד  יותר.  אז  לבטח  הוא  יקשיב  לו,  ברומאמין  במה  שהוא  מד,  באמת

 . שיסביר לו יותרמהיהודי
 אין"  אם  היהודי  אינו  יכול  לפעול  על  עצמו  שהוא  יתיישב  להסביר  לגוי  איך  שאפילו)  ב

 צורתבמילא  ,  זה  ברגע  שהיהודי  עצמו  יהיה  חדור  עם  הידיעה  הזו-כל-  עם-"    מלבדועוד

 .עם סוג תוקף שונה לחלוטין, חר לגמרידיבורו עם הגוי תהיה באופן א
 שאיןלכן  הוא  בטוח  ,    והיות  שכך-"    עוד  מלבדואין"  שאצלו  מונח  בפשטות  שמכיון  וזה

  כיון אולם  -"    ברכב  ואלה  בסוסיםאלה"בטוח  הוא  שלמרות  ש.  מה  לפחד  משבעים  הזאבים

 .הישועה' היות ולה, אזי לבטח ננצח, 2"אלוקינו נזכיר'  בשם האנחנו"ש
  ועוצם כוחי"לא  תוקף  שמגיע  מה(  רואה  את  התוקף  האמיתי  של  היהודי  שהגוי  הובשע

 הולךאזי  הוא  מתבטל  ומלכתחילה  לא  ,  )ה"  תוקף  הבא  מצד  הבטחון  הגמור  בקבאלא  3"ידי

 
 .פט, תהלים קיט) 1
 .ח, תהלים כ) 2
 .יז,  עקב ח-הכתוב ' ל) 3
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  פחד שיפול  אולם  בכדי  -!  4"  פחד  היהודים  עליהםיפול"  היות  ו-להילחם  עם  יהודים  

זרה  ולהודות -  בעבודהלכפור  -  "יהודים"יות  צריכים  היהודים  לה,  הארץ-היהודים  על  עמי

 .ה"בקב

 

שמפסק  זה  מובנים  שני ".    להורגך  השכם  להורגוהבא"  של  5דין  בגמרא-  פסקגם  זהו

 :ענינים
  הרי  שאין -"    להורגךבא"בשעה  שיודעים  שהשני  הוא  )  ב;  "רגךו  להבא"  אכן  שהגוי)  א

 :להורגו השכםאלא , לחכות עד שהוא יבוא להילחם
 : אלו יש להפיק הוראה ברורה לזמנינוענינים ומשני
 -שמם  -  והפרופסורים  שלו  ימחלהיטלר"  זכינו"  שלום  המשוכנעים  שמאז  שרודפי  ישנם

-כל-על.  ליהודים  כבר  לא  שייכת  מציאות  שגוי  יבצע  עוול  -"!  רגךו  להבא"  לא  שייך  הכבר

  מה  נעשה בטוחים  כיון  שכיצד  ניתן  להיות  ,  זהו  רק  ספק  וחשש  בעלמא-  הם  אומרים  -פנים  

 !? הרי אין אדם יודע מה בלבו של חבירו-בלבו של הגוי 
  הוראת  התורה  שבהכרת  המציאות  אפשר  לדעת  בבירור  ובבטחון  שהשני  בא באהזה  -על

ויודעים  מה ;  יודעים  מה  הוא  עשה  אתמול;    היכן  התחנך  גוי  זהשיודעיםבשעה  :  להרגך

 ".רגךו להבא"טוח ללא שום ספק שהוא  באזי -הוא עושה כיום 
 השכם"ישנה  את  ההוראה  השניה  ,    או  אז-"    להורגךבא"  שהשני  אכן  שיודעים  וכיון

 מאוחרושלום  כבר  -היות  וזה  יכול  להיות  חס,  לא  לחכות  עד  שהשני  יבוא  להלחם;  "להורגו

 
 .יז,  אסתר ח-הכתוב ' ל) 4
 .א, סנהדרין קב) 5

 !!! תהרגו אותם-? סוהר-מדוע אתם מכניסים את המחבלים לבית
מחבלים  אלה  באים  כדי .  הסוהר-אתם  טועים  גם  בכך  שאתם  לוכדים  מחבלים  ומכניסים  אותם  לבית"

כך שאתם מכניסים אותם -אתם תשלמו ביוקר על": ואז הוסיף תחזית, "והבא להרגך השכם להרגו, להרוג

מיותר  לציין .  "ם  בעתיד  בדרישות  שונות  של  עיסקאות  שחרור  וחליפיןמשום  שיבואו  אליכ,  לבתי  סוהר

 ...שדבריו של הרבי הוכחו כצודקים במילואם
)635 ד גליון"חב-נדפס בכפר -דברי הרבי אל מר צבי כספי  (
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הם זה  לא  מפני  ש,  זאתואלה  שאכן  פועלים  ".  להורגו  השכם"להיות  -  אלא  צריך-מידי  

 ". השכם להורגולהורגך הבא"אלא כיון שכך פוסקת התורה ש, ושלום-שופכי דמים חס
" רכב"  איננו  פוחדים  לא  מה-שאנו  לא  פוחדים  מאף  אחד  ,    בתוקף  ברורשיצאו  ובשעה

אלוקיך '  ה"  אז  קדושומכיון  שמחניך  "  (אלוקינו'    בשם  האנחנו"  שכיון"  סוסים"  מהולא

  פחד  היהודים ונפל  "-אזי  ,    שהשונא  רואה  זאת  הנה  בשעה-)  6"מתהלך  בקרב  מחניך

 ".עליהם
 : אינו מובןלכאורה אך

ומשיח  בינתיים  עוד  לא  הגיע ,    עצמה  פוסקת  שאנו  נמצאים  כעת  בגלותשהתורה  היות

, "  בדקהולחזק  כל  ישראל  לילך  בה  ויכוף:  "  משיח  הםשסימני  7  הידועם"הרמבוכפסק  [

היות .  שהכוונה  לכפיה  כפשוטה"  (יכוף"לל  גם  כו,  ובשעה  שיראו  יהודי  שיש  בו  סימנים  אלו

  הדינים פסקי  בין  כל  שאר  -  8"  הלכותהלכות"  ספר  -  הכניס  זאת  בספר  היד  החזקה  ם"והרמב

  הוא  מלך הנה  -)  אז  מובן  בפשטות  שכל  שאר  פסקי  הדינים  אינם  יוצאים  מפשוטם,  האחרים

"   ישראל  לילך  בהכל  וףיכ"והיות  ובינתיים  לא  רואים  אף  יהודי  המתנהג  באופן  של  .  המשיח

 . מחוץ לגלותעדיין שלא נמצאים -וכמה -כמה-אחת-ועל.  אזי ברור שמשיח לא הגיע-
איך  יכול  להיות  לו  התוקף ,  כן-  אם-  פוסקת  שהוא  עדיין  נמצא  בגלות  שהתורה  וכיון

 !?ועוד כזה תוקף גלוי שגם הגויים יראו זאת, מהגוייםשלא לפחד 
אלוקיך '  הוי"  אז  גם  יתקיים  -"    מחניך  קדושהיהו"שכשיתקיים  :    היאלכך  התשובה

 ה"שהקבשכשתהיה  מונחת  אצל  היהודי  הידיעה  הברורה  ,  כלומר".    בקרב  מחניךמתהלך

אלפים '    בשנת  ההיוםגם  ,  ליש)  ואפס  המוחלט(  בראשית  מאין  מעשה    יוםבכלמחדש  תמיד  

ותן  לו  את  הכח   זה  נהרי,  "  עוד  מלבדואין"ובכך  בעצם  מונח  אצלו  בשיא  התוקף  ש.  ט"תשכ

 ! בזמן הגלותאף -ומביא לידי ביטוי את הבטחון הגמור שוודאי ינצחו את הגוי 
 . אזי הם לגמרי יאבדו וכלל לא יחשבו ללחום- זה תוקף יראו רק שהשונאים ובשעה

 
 .טו, תצא כג) 6
 .ד" הא" פימלכיםהלכות ) 7
 . בהקדמתו לספר היד-ם "לשון הרמב) 8
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  השומרת 10  חרב  של  שלוםאפילו  9"  לא  תעבור  בארצכםוחרב"  היתקיים  ובמילא

עד  שגם .  יתבטלו  במילאהתוקף  היהודי  הם    שהם  יראו  את  שבשעה  היות  -ממלחמה  

ידי  משיח  צדקנו -  האמיתית  והשלימה  עלהגאולה  11"  אתכם  קוממיותואולך"היתקיים  

 .ממשבקרוב 
 )ט"תשכ, חשון-החודש מר-מברכים, פרשת בראשית-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .ו, בחוקותי כו) 9

 .ב, תענית כב) 10
 .יג, בחוקותי שם) 11
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  לאברהם -  חת  מבני,  אודות  העברת  הבעלות  של  מערת  המכפלה  מסופר  1בפרשתנו

 :וכדלהלן, מסיפור ניתן להפיק הוראה ברורה בענין הנוגע לזמנינו. אבינו
, ישנה  הוראה,    לכן-  וכעת  חפצים  הגויים  להעביר  את  מערת  המכפלה  לרשותם  היות

לו  הדרכי   יועילאואם  ,    בדרכי  שלום  שהיא  תהיה  ברשותינו-  בתחילה  -לנסות  ולפעול  

 .המכפלההבתים על מערת - וכך נהיה אנו בעלי- כך- אזי יש להילחם על-שלום 
 :זהאשר שם מסופר מעשה כעין ,  זו אנו למדים מפרשתינוהוראה

 -חת  -  בניהסכימו,    כשהגיע  אברהם  לקבור  את  שרה  במערת  המכפלה-  בתחילה

 הפרשהמשיכה  ומ.    נשארת  ברשותם-שהבעלות  על  המקום  ,  אך  הבהירו,  שיקברה  שם

הבית  על  המערה -  נעשה  הוא  לבעל-שבאמצעותם  ,  לספר  שורת  פעולות  שעשה  אברהם

 ".וכל העץ אשר בשדה,  והמערה אשר בוהשדה: "וכלשון הפסוק. וסביבותיה
ומבואר ".    לבני  חתהארץ  לעם  וישתחו"  הראשונה  בה  נקט  אברהם  היתה  הפעולה

 .שהיה זה מעשה לא טוב, במדרש
  בכדי  שנדע  את -)  רצוישזה  היה  מעשה  בלתי  (דרש  לספר  לנו  זאת    מטרתו  של  המאין

,   שנפיק  מכך  הוראהבכדיאלא  מטרת  הסיפור  היא  ,  ושלום-חסרונותיו  של  אברהם  אבינו  חס

  בכדי  לקבל  את  מערת הגוי  אסור  לכרוע  ברך  וליפול  לרגליו  של  -!  שאסור  לנהוג  כך:  והיא

 .המכפלה
  אין  אומר -  המערה  שלדי  לקבל  לרשותו  על  הפעולות  הבאות  שעשה  אברהם  בכ,  ברם

בכדי ,    אלופעולותשהתורה  מספרת  לנו  על  ,    שמכך  מובן-המדרש  שהם  לא  היו  טובות  

 . כיצד להתנהג- בניו של אברהם -שנדע אנו 
 אם:  "י"  ומפרש  רש-"    עמכםאנכי  ותושב  גר:  "  אמר  אברהם-לאחר  ההשתחויה  ,  והנה

  לזרעך  אתן  את ה"שאמר  לי  הקב.    ואטלנה  מן  הדיןתושב  אהיה  -ואם  לאו  .    הריני  גר-תרצו  

 .מכר עפרון את המערה לאברהם,  דברים אלולאחר, ואכן". הארץ הזאת

 
 .פרק כג) 1
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 . מיד הוא מסכים- שכזהשכשהגוי שומע סגנון ,  יש להפיק הוראה לזמנינוומכך
שהיות ,    בצורה  יפהלומוטב  היה  להסביר  .    מדוע  נדרשים  ללכת  בצורה  שכזו-  ולכאורה

ממילא  היא ,  ולאהיעקב  ,  יצחק  ורבקה,  אברהם  ושרה,  המכפלה  שייכת  לאדם  וחוהומערת  

!   לא  מועילה-  שכזוזה  מסבירה  לנו  התורה  שהנהגה  -  ועל-!  ולא  לבני  חת,  שייכת  לבניהם

 . על הגוייפעלו לא - ככל שיהיו יפים -היות וידע שהסברים , ואברהם לא אמר כך
". אטלנה  מן  הדין.  .    לא  ואם:  "משמעית-ו  חד  היחידה  לפעול  על  הגוי  היא  לומר  להדרך

שהוא ,  ה"  ומסתמכים  על  הקב-כרחו  -בעלובשעה  שגוי  שומע  שמתכוננים  לקחת  זאת  ממנו  

  ומביא -  הוא  ליטול  ארבע  מאות  שקל  כסף  מוכן,    אזי  מזה  הוא  מתפעל-הביא  זאת  ליהודים  

 .ליהודים את מערת המכפלה
 )ט"שרה תשכ-פרשת חיי-פ שיחת שבת"מעובד ע(
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.   כסלוד"  מובן  שכבר  ישנו  שייכות  ליו-  חצותכסלו  לאחר  '    ואנו  עומדים  כעת  בטהיות

) בפרט  בערב  שבת  לאחר  חצות(  ערב  יום  הבא  נקראהן  מצד  שכל  יום  :  ושייכותו  בשניים

  ענין  זה  כאמור  מתבטא .  של  השבוע  הבאהקריאהוהן  מצד  שהיום  מתחילים  לקרוא  את  

 .ל"כנ, מצד הקריאה, " דרעוויןרעוא"אך מתבטא יותר בזמן , לאחר חצות בכל יום
וכידוע  מה .    הזקןר"  אדמוק"  בדוגמת  גאולת  אביו  כהיא  האמצעי  ר"  אדמוק"  כגאולת

כן  מה  שאירע -כמו.    אירע  לבנו  יוסף-  מה  שאירע  ליעקב  שכלדרך  העובדה  -שאמרו  שעל

 . האמצעיר" עם בנו אדמוגם אירע - הזקן ר"עם אדמו
 -  2"  בשלוםפדה"שבשעה  שאמר  ,  1  בעצמוהואכותב  ,    הזקןר"  גאולת  אדמואודות

 -"    בשלום  נפשיפדה"בעת  שאמר  :  3  האמצעירבינווכן  היה  אצל  .  הגיעה  בשורת  הגאולה

 .יצא מהמאסר
 ר"ושכשם  שאצל  אדמ,  כלומר.    כסלוט"  בדומה  ליהוא  כסלו  ד"  מובן  שהיות  ויוובמילא

ידי  הצדקה  שהוא -שעל,  היינו.  'צדקת  ארץ  ישראל  היא  שעמדה  לו')  כפי  שהוא  כותב(הזקן  

שכמה  שנים  לפני  המאסר  חילק ',  הקדים  רפואה  למכה'שבזה  (שלח  ליהודי  ארץ  ישראל  

 .גאולתו היתה -) זה-ידי-ועל, צדקה
  קודם וכמה  שנים,  הקדים  רפואה  למכה(ש,    האמצעיר"לאדמוזה  הוא  גם  בנוגע  -דרך-על

  היא -זכות  התעסקותו  בצדקת  ארץ  ישראל  )  ישראל  ובלארץהמאסר  כבר  התעסק  בצדקה  

וכפי  שרואים  בנוגע  למלשינות ,    אלהבמעמדותכיון  שגם  הוא  התעסק  .  (שעמדה  לו

, היה  חייב  להיות  לזה  שורש  באמת,  זה-כל-עם,  שלמרות  שזה  היה  שקר,  שהלשינו  עליו

 הרבהההלשנה  היתה  שהוא  שולח  .    של  אמתרטובקו  אין  בו  אם  4"  לא  קאישיקרא"היות  ו

ולא ,  אך  לא  אותו  סכום  שצויין,  אמנם  הוא  שלח  כסף.  המלחמה  בשביל  לתורכים  כסף

 ). היא שעמדה לו להיגאל-וזכות צדקה זו .  ישראלארץ אלא לצדקת -לאותה תכלית 

 
 .נ"וש. לח' ז סי"קודש אדה-אגרות) 1
 .יט,  תהלים נה- הכתוב לשון) 2
 .א' ה הע"ספ' חלק ב' בית רבי'ראה ) 3
 .א, ראה שבת קד) 4
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ל עבודתו  ש)  ואילו,    היתה  בבחינת  חכמההזקן  ר"עבודתו  של  אדמו(  אשר  5  ידועוהנה

לא  רק :  כלומר.    זו  הכל  הוא  יותר  בהרחבהשבמידה,    האמצעי  היתה  בבחינת  בינהר"אדמו

 למה  מעבר  יש  גם  חידוש  והוספה  שלבינהאלא  ,  חכמה)מידת  ה(שישנה  הרחבה  במה  שיש  ל

 .שיש לחכמה
  האמצעי  מכפי  שהיה ר"  תוספת  אצל  אדמונראתהכשם  שבענינים  מסויימים  (  לכן  אשר

מה  שלא  היה ,    האמצעיר"  ענין  חדש  אצל  אדמוהתוסףין  הצדקה  גם  בענ)  הנה,  בחיי  אביו

 . הזקןר"אצל אדמו
  ענין  זה  לא  היה  אצל -!    קנה  נחלה  בחברוןהאמצעי  ר"ידוע  אשר  אדמו:    לדברדוגמא

  אלא  זה  ענין  חדש  שנפעל -  הזקן  ר"  אדמואצלולא  ,  לא  אצל  הרב  המגיד,  טוב-שם-הבעל

שמהענין  של (  שהוא  קונה  נחלה  בחברון  6תו  באגרשכותבוכפי  .    האמצעיר"ידי  אדמו-על

 . נחלה גשמית-) קנייתכך גם לידי -חברון ברוחניות בא אחר

 

  נמצאים  אנו  עדיין -!  ושלום-  חס7'דגאולהאתחלתא  '  אולם  לדעת  שזה  אינו  צריכים.  .  

  לא  היה  חושך  כה  כפול  ומכופל מעולם:  ואדרבה.  בחושך  כפול  ומכופל,  עמוק  בגלות

אתחלתא '  במצב  של  שנמצאיםשפעם  כלל  לא  ניתן  היה  לשכנע  ,  כעכשיו  המתבטא  בכך

 .ואילו עתה ישנם המשכנעים שנמצאים במצב שכזה' דגאולה
  אלה  שלא -וכנגדם  ,    בביאת  המשיחוהאמינוומצוות  -  היו  כאלה  ששמרו  תורה-  פעם

-או  על,    את  האפשרות  שנמצאים  כבר  בגאולהמעלים  ניםמאמיאפילו  ,  ואילו  עתה.  האמינו

וכלל ,    מצב  של  גלות  וחושך  כפול  ומכופלזהואף  שלפועל  .  'אתחלתא  דגאולה'פנים  ב-כל

 .לא גאולה
  שאין  אתחלתא  דגאולה  כל  עוד הפוסק  8ם"ברמבהדין  הגלוי  -  כשרואים  את  פסקואפילו

ויכוף  כל .  .  צוות  כדוד  אביו    מלך  מבית  דוד  הוגה  בתורה  ועוסק  במיעמוד"הלא  התקיים  

 
 .60' ה ע"ראה ספר השיחות תש) 5
 .תק' וראה שם ע. שז-שה'  ע-צ "ק אדה"אגרות קודש כ) 6
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה בארוכה לקו) 7
 .ז" מלכים המהלכות א"פי) 8
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אלא  דרוש ,  זה  בלבד  אינו  מספיק:  ועוד  יותר".  'ולחזק  בדקה  וילחום  מלחמת  ה.  .  ישראל  

ורק ,  "  גלויותקיבוץ"מכן  -ולאחר,  "  מקדשויבנה"דבר  ראשון  יהיה  ,  ואז,  "ויצליח  "שיהיה

 .זה משיח בודאי- הרי-אז 
עד  שאפשר  לומר  שהסיבה  לכך .  ת  אין  גלווכבר  אומרים  שזה  לא  כך  -  כל  זאת  ולמרות

שהסיבה ,  כלומר.  ושלום-  בגלל  סברא  זו  חסהיא  -וישראל  בגלות  '  שכינתא  בגלותא'שעדיין  

 -)    ישראלבארץ  בפרטלא  רק  בחוץ  לארץ  אלא    (  עונשים  וצרות  צרורות  מהגויםשישלכך  

 . הגאולהאינה בכדי להראות שזו עדיין היא
אשר ,  כפי  שהוא  עכשיו  אצל  היהודים,    שפלהכשעוד  אף  פעם  לא  היה  מצב  ,    כדי  כךעד

.   זה  לא  עוזר-  שחוטפים  עונש  ולמרות.  כך  הרבה  עם  מה  שהגוי  אומר-מתחשבים  כל

,   היו  מבינים  מדוע  חוטפים  את  המכהאם  -!    גם  זה  אינו  עוזר-מכן  כשחוטפים  מכה  -ולאחר

 !!! צרות לא היו- לא הגאולה זוהי היו יודעים שעדיין באם... לא היו חוטפים אותה
  באם  לא  היתה  חלישות -!    שאנו  בגאולההתורהפי  -מביאים  ראיות  על:    זו  בלבדולא

הן   (9היות  שבקדושה  אין  דילוג.  'אינם  מאמינים'האזי  גם  לא  היו  ,  אמונה  אצל  המאמינים

באם ,    לא  יתכן  שיהיו  כאלה  שאינם  מאמינים-)  בירידהוהן  ]  לבד  מענין  התשובה[בעליה  

  בקרב  המאמינים  בביאת  המשיח  מתדברים ובאם.    באמונתםלמאמינים  אין  חלישות

 !!! כאלה שלא יאמינו לחלוטיןשיהיו זה גורם -שעכשיו זוהי אתחלתא דגאולה 
  דברים  שפעם -מדברים  כך  ,    מאמיניםשיהודיםעד  ,  שהחושך  כעת  כה  גדול,  וכאמור

טוב -שם-בעלוכפי  שה.    לא  רואים  אותושכללעד  ,    והחושך  כה  גדול-!  כלל  לא  העיזו  לדבר

  וכשאומרים  שההסתר  גופא -!    הוא  בהסתרההסתרשאפילו  ,  10"  אסתירהסתר"מפרש  על  

 ! הרי זו גלות-אינו הסתר 
ולכן ,    כלל  אינה  דומה  למצב  העכשוויקייםהמקדש  היה  -  שהיתה  בזמן  שביתהקדושה

  מותר  היה -!    כהן  ומקום  המקדששישנוכעת  ישנו  איסור  גמור  להקריב  קרבנות  למרות  

היו )  של  ארץ  ישראל(  יושביה  כאשרובפרט  ,  המקדש  היה  קיים-ות  זאת  רק  בזמן  שביתלעש

 .עליה

 
 .ב, א לח-וראה גם שמואל. אורה יונתי וסוף הבי"תורה סד-לקוטי) 9

 .יח,  וילך לא-לשון הכתוב ) 10
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שיהודים  גזלו  את  ארץ ,  11"  אתםליסטים"שאסור  לטעון  ,  זה-עם-  כמובן  שיחדאך

יהודים  היתה  ענין  יוצא  מגדר   הענקת  ארץ  ישראל  ל-!    נתנה  לנוה"היות  והקב.  ישראל

שאפילו  הצלת  אחד  מישראל  זה  קיום   (מישראלהצלה  למספר  גדול  של  יהודים  ,  הרגיל

 .סוגיהםולכל ) שכן כאשר זה מספר גדול-כל, עולם מלא
  הגלות  גופא  היתה  גאולה  פרטית  למספר שבזמןרק  (  נמצאים  אנו  בזמן  הגלות  אמנם

הרי ,  ולכן  כאשר  זה  מגיע  לקנין  נחלה,  יהודיםלמקום  ארץ  ישראל  מגיעה  -מכל)  ישראל-בני

דרך  מה  שמצינו  בנוגע -על(  זאת  חזרה  שימסוריש  להגיע  למצב  בו  מכריחים  את  הגוי  

  מן אטלנו  "י"וכפירוש  רש,  12"  אנוכי  עמכםותושב  גר"לאברהם  אבינו  שאמר  לבני  חת  

 ). את הגוי שימסור זאתלהכריח היינו -" הדין
 -!    הרי  שאז  הוא  מתפעל  מזה-  נתן  לנו  זאת  ה"שהקביון    מרגיש  שהכריחוהו  כוכשהגוי

ואז  היה ,    שבאמת  יכלו  לקחת  זאת  ממנו  בלי  כסףכיון,  הוא  שמח  שמשלמים  לו  עבור  זה

ובפרט  שזהו ...  (  שמח  שלפחות  כסף  יש  לו  מכךהוא,  אך  בשעה  שמשלמים  לו.  מפסיד  הכל

, 13"  וזהבם  איתםפםכס"יתקיים  ,    שכךוכיון,  היות  ותיכף  בא  משיח.  מנת  להחזיר-על

 ).ובכפלי כפליים,  הכסף שנתנו לגוי עבור התפנותוכליקבלו היהודים בחזרה את , וממילא
שכשמזכירים ,  14"אלקינו  נזכיר'  ה  בשם  ואנחנו"ש  העיקר  הוא  שנלך  בתוקף  מצד  אולם

 . מכךמתפעל הוא - ה"את שמו של הקב
 מפני"זמן  שה-וכל,  15"רצינומא  חטאינו  גלינו  מפני"ש,  הרי  נמצאים  בגלות:    ישאלוואם

 . בגלות אצל הגויונמצאים"  מארצינוגלינו"העדיין תקף ,  נתקן לגמרילא" חטאינו
 אם"מדוע  זה  אכן  כך  ש,  שהרי  לכאורה".    הריני  גרתרצו  אם"  ש16י"זה  מבאר  רש-  עלהנה

 -!  ?"  מן  הדיןואטלנו",    שזה  שלולומר  לכתחילה  אברהם  היה  צריך  -"  תרצו  הריני  גר

 
 .א, י בראשית א"ראה רש) 11
 .ד, שרה כג-חיי) 12
 .ט, ס'  ישעי-לשון הכתוב ) 13
 .ח, תהלים כ) 14
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 15
 .שרה שם-חיי) 16
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,   לכן-  17"זרעך  גר  יהיה  כי"והוא  קבע  אשר  ,    העמיד  יהודים  בגלותה"מכיון  שהקב  אולם

 ". תרצו הריני גראם"בתחילה צריך לומר 
  שצריך  להיות  ועושה  זאת  בתור  שליחות כפירק  אם  הגוי  מתנהג  ,  אמורים-דברים-במה

ו שהגוי  אינ,  כלומר,  "  תרצולא"אולם  כשהמצב  הוא  ש".  גר  הריני  "-הרי  אז  ,  ה"מהקב

ובפרט  בשעה  שהוא  רוצה  להרע .    להתנהג  ובפרט  כמו  המצב  העכשווישצריךמתנהג  כפי  

כיון  שאז ,  "ה"הקב  תושב  שנתן  לי  הריני)  "אלא"    גרהריני"  הענין  של  כאןאין  (ליהודי  אז  

. ולזה  הרי  אין  שום  מציאות,  הרע-יצרואלא  רק  מצד  ,  ה"הגוי  אינו  בא  בתור  שליח  מהקב

 .כךולכן לא צריכים להתפעל מ
ולא  רק  את  המערה .    מסכים  למכור  זאתהוא  אזי  -  רואה  שאכן  לא  מתפעלים  וכשהגוי

  שדה ויקם"אז  ,    מקבל  זאתוכשיהודי.  עם  כל  העצים  שסביבה,  אלא  את  כל  השדה,  לבדה

למצב  בו  היא ,    בו  השדה  נמצאת  אצל  גוימצבהיות  ולא  דומה  .  שתקומה  היתה  לו,  18"עפרון

וגם  הוא  מבין ,  וזאת  לומד  אפילו  גוי,    בתורה  שבכתבנכתב  זו"  תקומה"  ענין  -!  בידי  יהודי

וכמו  שראו  במוחש  שלמרות .  אז  תקומה  היתה  לו,  יהודישבשעה  שהשדה  נמצאת  אצל  

מקום  לא  שמרו  על -  מכל-)  גם  אצל  הערבים(שמערת  המכפלה  נחשבת  למקום  קדוש  

  אזי  תקומה -ת    קיבלו  זאשהיהודים  בשעה  אולםואף  זרקו  שם  פצצות  ,  המקום  בצורה  נקיה

 .נהיתה לו
אפשר -  אי-ידי  שידברו  דיבורים  טובים  גרידא  -ועל,  ידי  שיראו  את  התקומה-על,  ברם

  היא  בידוע  שעשו  שונא הלכה"ש)  19  הכתוביםבפשטות  אומר  י"וכפי  שרש(היות  .  לפעול

, כלומר.  20"  אלקים  אתה  בתוכנונשיא"  אמנם  מרגיש  הוא  ש-!  והוא  לא  ימסור  זאת,  "ליעקב

!   הם  הנעלים  ביותר-"    אלקיםנשיא"הם  ,    נתונים  בגלותשהיהודים  מרגיש  שלמרות  שהגוי

מצד  גבהותו ,    כל  סיבת  שנאתו  של  הגוי  ליהודי  היא-!    הוא  שונאוגופא  זה  אולם  מטעם  -

 מפלס  זה  לא  יוריד  את  -גם  אם  היהודי  ינהג  בדרכים  טובות  ,  ובמילא.    של  היהודיורוממותו

 .השנאה של הגוי כלפיו

 
 .יג, לך טו-לך) 17
 .יז, שרה שם-חיי) 18
 .ד, וישלח לג) 19
 .ו, שרה שם- חיי)20
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 -!    נתן  לנו  זאתה"היא  רק  משום  שהקב,  "  מן  הדיןאטלנה"הדרך  היחידה  היא  של  ,  ולכן

  אזי  הוא  נתפעל  ולא  רק  שהוא  מוסר  את -"  נזכיר'    בשם  הואנחנו"ששבשעה  ,  כלומר

 . הכל הוא מוסר ליהודי-עץ השדה וכל סביבה , אלא גם את השדה, עצמההמערה 
  היות  והוא  לא  ידע  אם  כבר  הגיע -  בלבד  המערהאף  שאברהם  ביקש  אמנם  רק  את  ,  ולכן

  מסרו  לו -"    מן  הדיןאטלנה"  בדרך  של  שהלךכיון  ,  מקום-מכל.  הזמן  שהוא  יקח  את  הכל

  לא  היה  משנה  כמה  אנשי  צבא  היו  לאברהם  וכמה כלל,  ובמילא.  בני  חת  גם  את  כל  השדה

אלא  אברהם  אבינו  קיבל  את  מערת .  הכוחות  היות  וכאן  לא  נמדדים  יחסי  -לבני  חת  

  ומזה  התפעלו -"  נזכיר'    הבשם  ואנחנו"כפלה  בחברון  היות  שהלך  עם  תוקף  של  המ

 !הגויים
  שטח  אדמה  בארץ  ישראל -  קנה  נחלה  בחברון  האמצעי  קשור  לעובדה  שרבינו  ל"  הנכל

  זה  היה  קשור  עם -זה  -עם-יחד,  המדרש-הכנסת  ובית-בית  ולמרות  שהיה  זה  מקום  עבור  -

 .מקום בגשמיות
 מפני"היות  ש:    חברון  בעבודת  השםענין  מהו  6  באיגרתו-צעי    רבינו  האמ-  ומבאר

הרי  שקודם  לזה  צריך  להיות ,    את  ענין  הגאולהלפעול  הנה  בכדי  -"  חטאינו  גלינו  מארצינו

שזה ,  אחד  בנפרד-שזה  מתחיל  בגאולה  פרטית  של  כל,  "חטאינו  מפני"ביטול  הסיבה  של  

 .התפילהמתבטא בעיקר בשעת 
בהשקפה  ראשונה .  21"  אבות  תקנוםתפלות"והיות  ,  תפילה  שחברון  הוא  ענין  הומבאר

ואת ;    רק  יצחק-את  תפילת  מנחה  ;    אברהםרק  תיקן  -שאת  תפילת  שחרית  ,  ידוע  אמנם

 . אך ורק יעקב-תפילת ערבית 
בשעה :  היות  שכך  זה  גם  בפשטות,  האבות  כל  קשורה  עם  תפלה  כל  באמת  אולם

נוסף  על  תפלת ,    שתיקן  אברהםשחרית  הוא  בטח  התפלל  תפלת  -שיצחק  תיקן  תפלת  מנחה  

נוסף  על ,    גם  שחרית  ומנחההתפלל  -וכן  יעקב  כשתיקן  תפילת  ערבית  .  מנחה  שתיקן  בעצמו

  וכך  קשורים  הם  לכל התפילותגם  שכל  היהודים  מתפללים  את  כל  שלושת  -מה.  ערבית

 .שלושת האבות

 
 .ועוד. ב, ברכות כו) 21
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אהבה הן  בנוגע  ל,  האבות  מכל  פסוקים  גם  הסיבה  לכך  שבכל  תפלה  ישנם  וזוהי

 ).יעקב( לרחמים בנוגעוהן ; )יצחק(הן בנוגע ליראה ; )אברהם(
משמעותו '  חברון'ש,    מרומז  גם  בשמה-  התפילה  ענין  -  הפנימי  של  חברון  וענינה

; התחלקות  -"    ארבעקרית"  את  הענין  של  ישאמנם  קודם  .  (שאותו  פועלת  התפילה'  חיבור'

 ).חיבור - חברון שלזה נהיה ענין -אולם לאחרי
, זה  קונים  שטח  בחברון  גם  בגשמיות-ידי-  שעל-  האמצעי  ר"  מסביר  אדמו-  יוצא  מכך

ואחד  יהיה  חלק -אחד-ואף  כתב  שלכל,    אבינואברהםהכנסת  -וידוע  שאז  הוא  קנה  את  בית

 .בזה
ואחד -אחד-שלכל,    זה  ירד  בגשמיות-אחד  -כלידי  ההכנה  הפרטית  הרוחנית  של  -ועל

  משיח  צדקנו  שיוליכנו  קוממיות בביאת,  ראלישראל  יהיה  חלק  בגשמיות  בארץ  יש-מבני

 .יבוא ויגאלנו בקרוב ממש, לארצינו
 )ט"פרשת ויצא תשכ-פ שיחת שבת"מעובד ע(
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כן -וכמו.  1  ועבודתינו  במשך  זמן  הגלותבמעשינום  יהמשיח  תלוי-  הענינים  של  ימותכל

  צריכה  להיות  העבודה -  בכדי  שיהיה  בשלימות  -  2"ירושליםשב    תפרזות"גם  בנוגע  ליעוד  

 .מקום בו נמצא יהודי- בכל- 3 יראה שלם- עניני ירושלים בהפצתבזה במשך זמן הגלות 
 ר"וחמי  אדמו-  מוריק"שכששאלו  את  כ,  4וכידועשמים  -  שבאמת  כל  יהודי  הינו  יראכיון

שכל  יהודי  בפנימיות ,  ענהא  הו)  לקיםא  ראי  ישא"  (א"אי"אחד  -  על  כלכותבמדוע  הוא  

  שבפנימיות  יש  זאת  לכל ברוראולם  ,    אצל  רוב  היהודים  זהו  בגלוי-!  נפשו  הינו  ירא  אלוקים

שכתוב -וכמו.  יראה  שלם,  "ירושלים  תשב  פרזות"  ולכן  צריך  להיות  הענין  של  -אחד  

א אל,  ידי  תעניות  וסיגופים-  עלהענינים  שכעת  היות  ואין  כח  לפעול  את  5התשובה-באגרת

ולכן  יהודים  חייבים .    בריבוי  צדקהעבודה  לכן  צריכים  עכשיו  -אפשר  להמיר  זאת  בצדקה  

ושזה  לא  יבלבלם  מהקביעות  עתים ,  צדקההרבה  פרנסה  בכדי  שיהיה  להם  כח  לתת  הרבה  

  להם  פרנסה  טובה  והרחבה  בלי להיותממילא  צריך  ,  שצריך  להיות  מתוך  מנוחת  הנפש

 .םכולל בלבולים מלא יהודי, בלבולים
  בסופו  של  דבר  יתבטל  המנגד  עד  לאופן -  שליהודי  יש  את  התקיפות  האמיתית  ובשעה

".   תשבפרזות"  ומניח  לו  באופן  של  לבלבלו  מפסיק  והוא  6"  אויביו  ישלים  עמוגם"ש

  יכולה  להיות  רווחה  ולכן  יכולים  לנצל  את  כל -  לגמריולמרות  שנמצאים  עדיין  בגלות  

  כפתגמו  הידוע  של -כיון  שבאמת  רק  הגוף  ניתן  בגלות  ,  ויהדותנשמה  ',  הענינים  לעבודת  ה

 .7ץ"הריי ר" אדמוק"כ

 

 
 .ז"תניא רפל) 1
 .ח,  זכריה ב-הכתוב ' ל) 2
 .א, תענית טז' תוס) 3
 .115'  עד"תשהשיחות -ספר) 4
 .ג"פ) 5
 .ז,  משלי טז-הכתוב ' ל) 6
 .קצו' ז ע"המאמרים תרפ-ראה ספר) 7
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ובאם  הוא  יתחזק  בבטחונו ,  זהו  רק  נסיון,  מושבו  שרוצים  שיהודי  יעזוב  את  מקום  וזה

רואה   אז  בשעה  שהגוי  -הכנסת  שלו  -  אתו  בביתנמצא  ה"וידע  שהקב,  ולא  יתפעל'  בה

אז  הוא  מפסיק  להתעסק -  או-  ה"  של  הקבכוחווהוא  הולך  מצד  ,  שהיהודי  מתכון  באמת

 .8 והלך מארץ ישראלשפנה -עד למצב כפי שהיה עם הגרגשי , עמו
,   שצריכה  להיות  ההנהגה  באופן  של  תקיפותודאי  שם  -ובפרט  בנוגע  לארץ  הקודש  .  .  

  שכל  האומות -"  חלק  שלל  ונות  בית  תידודון  צבאות  מלכי  "9הפסוק-וכמבואר  על

  שזה  הולך  על  היהודים  כיון  שכל -"    ביתנות"ו,  "ידודון"יהיו  ,  המתעסקות  עם  היהודים

וההתחלה  בזה  היא ".    שללתחלק"  וממילא  נפעל  אצליהם  שה"  אשה  להקבהינםהיהודים  

 לחלק"שאז  יכולים  "  (  ביתנות"שיעמדו  בבחינת  ,    על  היהודים  שבארץ  ישראלשיפעלו

  דגאולה  בקרוב לאתחלתא  תהיה  ההכנה  הקרובה  שזו  10"  שלום  בארץונתתי"עד  ל")  שלל

ויקבץ  נדחי ,  וינצח'  וילחום  מלחמת  ה,  זה-ולגאולה  האמיתית  והשלימה  שלאחרי,  ממש

 ! בקרוב בימינו ממש-כיון שהוא משיח ודאי , 11ישראל
 )ט"פסח תשכ-פ שיחת אחרון של"מעובד ע(

 
 .מ"ובכ. שמעוני מצורע רמז תקסג-ראה ילקוט) 8
 .במפרשים שםו. יג, תהלים סח) 9

 .ו, בחוקותי כו) 10
 .ד"א ה"מלכים פי' ם הל"רמב) 11
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היו  זמנים :    נמצאים  גם  בארץ  ישראלישראל  ענינים  שישנם  בתורת  ישראל  ועם  אותם

בתחילה ,    נכנסו  לארץ  ישראלשהיהודיםבשעה  :  ולדוגמא.  בהם  לא  כל  הארץ  היתה  כבושה

  שטח  ועוד  שטח  עד  שלאחר  שבע עודוכך  ',  עי'מכן  כבשו  את  ה-לאחר',  יריחו'כבשו  את  

 . היתה כבושההארץ אלו לא כל  שבשבע שנים-שנים כבשו את כל ארץ ישראל 
זה  היתה  גלות -לאחרי.    פילוג  בעם  ישראלנהיה,  בזמן  ירבעם  בן  נבט,  מכן-  לאחרשנים

כל  ארץ  ישראל ,    שאז-)    חלק  מארץ  ישראלשלקח,  ועוד  קודם  לזה  היתה  גלות  סנחריב(בבל  

  לא  היה  כיבוש  כל  ארץ -המקדש  היה  קיים  -שביתמכן  גם  בזמן  -ולאחר.  היתה  ביד  גוים

  זה -ולכן  ישנה  סברא  שתרומות  אפילו  בזמן  בית  שני    (1"עליה  יושביה  רוב"לא  היו  ;  ישראל

ם  ולא כ  כולביאת  "-"  כבואכם"  שעבור  תרומות  נדרש  שיהיה  כיון.  רק  מדרבנן  ולא  יותר

 ). בנוגע לשטחובפרט, 2"ביאת מקצתכם
גע  לתורה היא  כאותו  סדר  אותו  נוקטים  בנו,  ישראל  אותה  יש  לנהוג  כלפי  ארץ  השיטה

. אפשר  ללמוד  איתו  משנה-  עדיין  אי-  המקרא  בלימודאמנם  אחד  האוחז  ):  ולעם  ישראל(

-ואם  חס.  אחתשכל  התורה  כולה  היא  תורה  )  לימודובתחילת  (אולם  הוא  צריך  לדעת  מיד  

לא  רק  כפירה  במשנה ;    הרי  זוהי  כפירה-  מהמקרא  חוץושלום  יאמרו  לילד  שאין  כלום  

וכפי .    ואז  הוא  מוציא  את  המקרא  מגדר  תורת  משההיות,  קראבמאלא  כפירה  גם  ,  ותלמוד

כלומר  שזו (  אות  אחת  בתורה  אינה  תורת  משה  שאפילושאם  הוא  אומר  ,  3ם"שאומר  הרמב

אלא  גם  בשאר  האותיות  הנוספות  בהן ,    באות  הזורקאזי  הוא  כופר  לא  )  לא  תורה  מן  השמים

 .הוא מודה
שנתן  תורה  לכל  עם ,  ו  על  משה  רבינו  למספרים,  מיד  כשמתחיל  לדבר,    עם  תינוקוגם

כשם  שבן  חמש  רחוק (  מלימוד  המקרא  עדיין  הוא  רחוק  -והרי  כאשר  מתחיל  לדבר  .  ישראל

 
 .ב, ראה ערכין לב) 1
 .ועוד. א, כתובות כה) 2
 .ח"ג ה"הלכות תשובה פ) 3
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אף  שכלל  אינו  יודע ,  4"  צוה  לנו  משהתורה  "-זה  אומרים  לו  מיד  -כל-ועם).  מלימוד  המשנה

 .את הפירוש
 -)  ילת  השבע  שניםבתח(  לארץ  ישראל  שנכנסובשעה  :    הוא  גם  בנוגע  לארץ  ישראלוכן

 -  אחתשלא  כבשו  זאת  בתור  עיר  ,  5ל"רזומפרשים  .  המקום  הראשון  שכבשו  היה  יריחו

כיון  שהיא ,    אלא  כבשו  את  יריחו-  של  שבע  השנים  הכיבוש  התחלתולא  בתור  ;  יריחו

.   יריחו  היא  המפתח  באמצעותו  פותחים  את  כל  ארץ  ישראל-"!  ישראל  ארץ  של  מנעולה"

זאת .  אזי  קונה  את  כל  הבית  כולו,    ישנוהמנעול  שכאשרבתרא  -אבבבוידוע  דין  הגמרא  

אלא ,    וכוונה  לכבוש  את  ארץ  ישראל  כולהתכניתשבשעת  כיבוש  יריחו  היתה  כבר  ,  אומרת

אולם  אותם .  ישבו  גוים'  עי'  אז  בינתיים  ב-)  שבע  שנים(מאחר  שזה  היה  צריך  לקחת  זמן  

וזוהי !  זשהו  שלב  יכבשו  גם  את  עירם  שבאיהרי  -שהיות  ואת  המפתח  כבר  כבשו  ,  גוים  ידעו

  עשו  כל  מיני  תחבולות  בכדי  שהיהודים -  יריחושמעו  שנכבשה  '  גבעונים'גם  הסיבה  שכשה

' גרגשי'זוהי  גם  הסיבה  שה".    עובדלמס  "אפילו  הם  היו  מוכנים  להיות  -!  יעשו  עמם  שלום

 ! הגיעו אליושישראלעוד קודם , פנה והלך לו
הבינו  וידעו  שאין  להם  מה  לעשות ,    נכבשישראלל  ארץ    שהגויים  ראו  שמנעולה  שלאחר

 .עוד בכל שטחי הארץ
  אלא -לא  כיבוש  שעה  בלבד  ;  "  עולםנחלת"ל  זה  הקנה  את  ארץ  ישראל  ליהודים  כיבוש

רק ,  כל  החילוק  הוא.    לעד  ולעולמי  עולמים-  ה"מהקבהארץ  הפכה  להיות  ירושה  ומתנה  

שיחד  עם   (6"לו  לאב  שבניו  גלו  מעל  שולחנו  אוי"  בבחינת  הםאו  יושביה  ,  אם  יושביה  עליה

 -!  של  אביהם'  בניו'  עדיין  -והבנים  ,  )ה"הקב(של  האב  '  שולחנו'  עדיין  -השולחן  ,  זה  שגלו

אולם  חלילה  וחס .  ויתיישבו  חזרה  בשולחן,    לבניו  שיחזרו  ויעשו  תשובהמחכההאב  רק  

 !). לא שולחנווזה ,  אז זה כבר לא אביהם- מעל שולחן אביהם וגלומלומר שמאחר 
אף  שאשור  נכנסו  לנחלת  עשרת (  אדמתם  מעלבשעה  שגלו  ישראל  :    בארץ  ישראלוכן

!   גם  אז  זו  היתה  ארץ  ישראל-!  ושלום-חסהיא  לא  נהיתה  ארץ  אשור  )הרי  ש,  השבטים

 
 .ד, ברכה לג) 4
 .א, י יהושע כד"ראה רש) 5
 .א, ראה ברכות ג) 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ט"ג תמוז תשכ"משיחת י

 18

  מצוות  יכולים  לקיים  רק  כשיושביה אותם  זה  מכיון  שאת  -ולמרות  שהיו  מצוות  שנתבטלו  

 ).מקדש הקשורות בכך שהיה כשם שיש שאר מצוות(עליה 
 ברית"אז  היתה  ה,    בין  הבתריםמברית  ארץ  ישראל  שייכת  לעם  ישראל  כבר  אולם

כך  יקחו  את -ואחר(  מול  הר  סיני  ויעמדושבשעה  שיהודים  יעברו  את  מצרים  ,  "עולם

שהיתה  מנעולה  של  ארץ (ידי  כיבוש  יריחו  -ויכבשו  אותה  על,    לארץ  ישראלוילכו,  )התורה

  מכן  היא ולאחר"    כנעןארץ"מאז  והלאה  מפסיקה  ארץ  ישראל  להיות  בגדר    שהרי,  )ישראל

  למרות -וזאת  .  או  ארץ  אדום,  ארץ  יון,  או  ארץ  מדי,    לא  יכולה  להיות  ארץ  בבלכבר

 .ובגלות אדום, בגלות יון, בגלות מדי,  בגלות בבלשהיהודים
אף  נקראת והיא  ,    יש  לו  חלק  בארץ  ישראל-לארץ  -  בשעה  שיהודי  יושב  בחוץואפילו

 . לה ארץ ישראל וארץ הקודשקוראיםשאפילו גוים , עד כדי כך, ישראל על שמו-ארץ

 

  קוראים  לה אלא"  ארץ"  לקרוא  לה  בשם  מוכנים  הטענות  יש  להפנות  ליהודים  שאינם  את

ר  פרת   הנהר  הגדול  נהמן"  אומר  שואף"    ישראלארץ"  קורא  לה  ה"הקב  -"!  מדינה"בשם  

 .8 והתורה היא נצחית-דין בתורה -וזהו פסק, 7" גבולכםיהיה
אך  למרות .  9"  מארצינוגלינו  "ולכן"  חטאינו"  שנמצאים  בגלות  הוא  מכיון  שיש  וזה

אך  לא  מאדמת  כנען  אלא ,    אמנם  נתרחקנו  מאדמה  זו-!  "ארצינו"שגלינו  עדיין  היא  

 !נוהיא נשארת של, בגלות גם בהיותנו -! מאדמת ארץ ישראל
ללא  שום ,  "שממה"אלא  באופן  של  ,  ישראלאינו  מחזיק  בארץ  ,    הגוי  שנמצא  שםוגם

 .10יישוב
וכפי ,    שבנשמתו  ימצא  רק  בארץ  ישראלהרי  -  היכן  שרק  לא  יהיה  בגופו  -  והיהודי

  אפילו -אחד  -  כל-!    דרך  ארץ  ישראלעובריםשידוע  שהתפילות  שהיהודים  מתפללים  תמיד  

 
 .ד, יהושע א) 7
 .ז"ראה תניא רפי) 8
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 9

 .לב, י בחוקותי כו"כפירוש רש) 10
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היות  וזה  הכיוון  של ,    לכיוון  מזרחלהתפלליש  ,  עשרה-  שמונה  יודע  שאת  תפילת-ילד  קטן  

 !ארץ ישראל
והיות  שהנפש  מתקשרת  ונמצאת  מידי ,  הנפש  שעיקר  האדם  הוא  לא  הגוף  אלא  והיות

בין !    נמצא  שם  ורק  גופו  הלך  לגלותשהיהודיכן  יוצא  -אם,  תפילה  ותפילה  בארץ  ישראל

היות ,  שאז  הגלות  מרה  עוד  יותר(אל    ישרבארץובין  אם  היא  ,  לארץ-אם  הגלות  היא  בחוץ

, 11"  בה  מרשית  השנה  ועד  אחרית  שנהאלקיך'  עיני  ה  תמיד  .  .    אשרארץ"שהוא  נמצא  ב

 -ובכדי  לעשות  את  הניסיון  קל  יותר  ).  הארצותנדמה  לו  שזוהי  עוד  ארץ  ככל  ,  ולמרות  זאת

הוא  עונה ,    נמצאת  בין  לבנון  ירדן  ומצריםארץאיזה  ,  שכאשר  שואלים  גוי,  רואים  בטבע

  וכששואלים  אותו  מהיכן  אתה  יודע  שזוהי  ארץ -)!  הקודשארץ  "  (=  לאנדליהָא"שזוהי  ה

אלקיך  בה '    אשר  תמיד  עיני  הארץ  "-  בתורה  מפורש  הוא  עונה  שכך  כתוב  -!  ?הקודש

 ".שנהמרשית השנה ועד אחרית 
 י"וכפי  שרש.  בתים  על  ארץ  ישראל-  בעליהיוהם  אף  פעם  לא  ,    אין  מה  לפחדומהגוים

 -"!    מהם  ונתנה  לנונטלה"זה  -ולאחרי,  שרצהוהוא  נתנה  למי  ,    שאלוקים  בראה12אומר

עד  שאפילו  כאשר (ארץ  כנען  ,  "  גויםנחלת"פי  תורה  -  עלנקראשמה  שפעם  ,    החליטה"הקב

דרך  מנעולה (  הרי  שמרגע  שכבשו  את  הארץ  -)  זה  נקרא  ארץ  כנען,  שםיצחק  אבינו  היה  

 .ץ כנען ונהיה ארץ ישראל מגדר אריצא זה -) שזהו יריחו
  לכן  גם  אין  ברשותם  של  היהודים  למסור  זאת -  לנו  הוא  זה  שהביאה  ה"  שהקבוכיון

 ה"  הקב-!    זה  כלל  לא  שלכם-!  ?  מארץ  ישראלחתיכהכיצד  הנכם  רוצים  למסור  !  לגויים

 !נתן לכם זאת
וא   ה-!  ולעולם  הוא  לא  יכול  לשנות  זאת,  יהודיתמיד  ישאר  ,  פי  שחטא-על-אף,  יהודי

, הוא  לא  צריך  להיות  חכם  או  למדן  (כשנולדשמיד  ,  בדיוק  כילד  שיושב  על  שולחן  אביו

 !הרי הוא נהיה יורש של אביו) אלא מיד
וכך  קבעה  תורת ,  ירושה  מאלוקים  חיים,  ישראלכל  יהודי  יורש  את  ארץ  ,  כן  כאן-וכמו

למרות  שלא ,  יכך  יהוד.    כבר  יורש  את  אביו-למרות  שאינו  יודע  כלום  ,  וכשם  שילד!  חיים

 
 .יב, עקב יא) 11
 .א, בראשית א) 12
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ולכן  הוא  יורש ,  )שהיא  חלק  אלוקה  ממעל  ממש(אלוקית  -  הרי  יש  לו  נפש-מקיים  מצוות  

שבירושה  אין ,  וכידוע.  13"אלוקיכם'    אתם  להבנים",    מנחיל  לוה"  שהקבמה  כלאת  

 .הגבלות
 -  על  מה  שכתוב  בתורה  המתנה"  ש14  הדיןידוע  אזי  -  הוא  יעשה  תנאים  בירושה  זו  ואם

אמנם  צריכה  להיות .    על  ויתורים  לא  יעזרו  לווהצהרותשום  תנאים  ,  לכןו".  תנאו  בטל

" ארצינו"זה  לא  ניתן  לעשות  שום  שינוי  ב-עם-אולם  יחד,  15יהודי  לכל"    החפשיתבחירה"ה

 ".אדמתינו"וב

    

  זהו  כיון  שמצוה  מסויימת  זו -  עושים  אותם  לאהעובדה  שישנם  מצוות  שכרגע  ,  וכאמור

הנה  למרות  שנמצאים ,    ארץ  ישראל  עצמהאולם.  ניתנת  לקיום  רק  כאשר  כל  יושביה  עליה

 ברית"  נקבע  -)  שזה  היה  בכיבוש  יריחו"  (כנען  ארץ"הרי  שברגע  שיצאה  מגדר  ,  בגלות

אלא ,    ישראלמדינת  לא  -!  ארצינוהיא  תהיה  ")    עד  נהר  פרתהגדול  הנהר  מן("ש"  עולם

 !16ישראל ארץ
 -!    שבו  ותהנו  מזה-כבשתם  זאת  :    שיפסיקו  לעשות  רעש  מכךמבקשים  עצמם  הגוים

תמורת  השימוש ,    והיהודי-!  הרע-הטענות  היחידות  באות  מכיוון  היצר,    אין  כל  טענותלגוי

! מעדיף  הוא  לבחור  ביצר  הרע,    לבחור  בדרך  הטובהה"  החפשית  שהעניק  לו  הקבבבחירה

 !?17'מלך זקן וכסיל' של אותו  מדוע אתה מקשיב לקולו-
  חטא  שחטאנו  לפניך על:  "'מוזר'  סעיף  ישנו"  חטא-על"שב  שדובר  פעם  בארוכה  וכפי

ידי -  עלנגרמו"    חטאעל"הרי  כל  החטאים  שמפורטים  ב,  ולכאורה  אינו  מובן".  הרע-ביצר

 ! ?הרע-כן מה משמעותו של חטא ביצר-ואם, הרע-היצר) פיתויי(
  הוא  עצמו  יודע -הרע  כלל  אינו  רוצה  בהם  -שהיצרענינים  ישנם  כאלה  :    בזהוהביאור

שהיהודי  הוא  זה ,  "  שחטאנו  לפניך  ביצר  הרעחטא"הוזהו  .  שליהודים  אין  שום  נגיעה  בזה
 

 .ב"ראה באריכות תניא ריש פ) 13
 .ועוד. ב, קידושין יט. ב, כתובות נד) 14
 .1309' ד ע"שיחות ח-ראה לקוטי) 15
 . ואילך440' עמ' נדפסו בכרך ב. ט"ג תמוז תשכ"ט סיון וי" ראה מכתבי י-לכללות ענין זה ) 16
 .י שם"וברש. יג,  קהלת ד-שון הכתוב ל) 17
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  ובכל -  מפחדבורח  ורועד  ,    הגוי  נחל  מפלה-!    מהגוילפחדהרע  שיש  -שמגרה  את  היצר

 !פחד ממניאל ת, שמע:  וקורא לואחריוואף רודף , זאת הוא פוחד ממנו

 

 

 -  נתן  את  ארם  בידי  אחאב  ה"שהקב  18ך"  בתנמובאסיפור  כעין  זה  :    היה  לעולמיםוכבר

ומזה !  אל  תפחד  ממני,  שמע:    אחאב  באומרואחריו  ולמרות  זאת  רדף  -!  הוא  נחל  מפלה

מדוע ,  לאחרי  שיודעים  כבר  על  סיפור  שכזה  ו-!  כך  צרות  צרורות  לעם  ישראל-נגרמו  אחר

 !?כן צריכים להיכוות פעם שניה-אם
למד  על  סיפור  מכירת ,    הראשונהבשנתווכשלמד  חומש  ,    פעם  ילד  שלמד  בחדרהיה

כשקרא  זאת  הילד  מאד .    למצריםאותוזרקו  אותו  לבור  ומכרו  ,  כיצד  רימוהו  האחים,  יוסף

ולאחר  שקרא ,    את  פרשת  וישבהכיתה  עם  שוב  פעם  למד  המלמד,  מכן-שנה  לאחר.  הזדעזע

הרי  כבר  בשנה  שעברה :  הסבירכך  -וכשתמהו  על,    לא  הזדעזע  כבשנה  שעברה-זאת  הילד  

ולמרות  זאת  התפתה ,  זאתכן  גם  השנה  היה  עליו  לדעת  שיעשו  לו  -ואם,  מכרו  אותו  אחיו

 ...לכן הוא לא ראוי לרחמים, לתחבולותיהם
  מלך  ארם  קיבץ  חיל  גדול  והיה  בטוח -!  יופרט  התרחש  הסיפור  עם  אחאב  לכל  כבר

אך .    כיצד  לחלק  את  הארץ  לאחר  שיכבשנהתיכנןאלא  כבר  ,  ולא  זו  בלבד.  שיהיה  ניצחון

הם  ברחו  והשאירו .    מפלה  ניצחתלהם  והיתה  -בפועל  אירע  נס  למעלה  מדרך  הטבע  

  והוא ,"  שלוםרודף"  לו  שהוא  והסביר,  רדף  אחריו  אחאב,    ולמרות  זאת-!  אחריהם  את  הכל

 !לא יעולל לו כל רע
  אלה  משמשים  כהלכה  וכהפקת  הוראה סיפורים  -!    התורה  אינם  מסופרים  סתםסיפורי

 !מעשית
ישראל  ניצחה  נצחון  מופלא  למעלה  מדרך !    כעין  זהסיפור  בדיוק  שנתיים  אירע  לפני

  מסרבים  להפיק -!    בהצעה  שיקחו  את  הכל  חזרההערביםולמרות  זאת  רדפה  אחר  ,  הטבע

 
 .כ ,א-מלכים) 18
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  מניחים  שישתלשלו  גם  עתה  אותם  תוצאות ובכך.  אה  מהסיפור  שאירע  עם  אחאבאת  ההור

 !איומות שהשתלשלו מזה אז
, כולה  המקרא  צריך  להאמין  בכל  התורה  בלימודהרי  גם  האוחז  ,  כשם  שבתורה,  וכאמור

  כולם -וכשם  שבשלימות  עם  ישראל  .    לא  מאמיןהוא  הרי  שאז  נחשב  שגם  במקרא  -ואם  לא  

  חטאינו  גלינו מפני"  למרות  שבינתיים  -  ישראל  בארץבאותה  מידה  גם  .  שייכים  לעם  ישראל

 ! נמצאים במצב של גלות- בארץ ישראל הנמצאיםואפילו אלה , "מארצינו
  הגדול  ועד הנהר"  מ-היא  ארץ  ישראל  ,  ישראלשכל  ארץ  ,    לאידך  גיסא  יש  לדעתאולם

! ות  לוותר  עליהם  אין  לאף  אחד  רש-  בידינו  כברואותם  שטחים  הנמצאים  ".  נהר  פרת

  לנו  במוחש  שבכדי  שיהיה  בטחון  בארץ הראו  ,שבכדי  שהנסיון  בזה  יהיה  קל,  וכאמור

  גם  בכדי  שיהיה  בטחון  באותם ישראל  הרי  שצריכים  להחזיק  בכל  חלקי  ארץ  -ישראל  

 !שטחים אותם לא מתכוננים להחזיר
  ארץ -  !19"  ועוצם  ידי  עשה  לי  את  החיל  הזהכוחי  לא"זה  יש  לדעת  ש-כל-  עםויחד

תמיד   .  .    אשרארץ"  זוהי  -!  וירדן,  מצרים,    לבנוןביןישראל  אינה  עוד  מדינה  שנתווספה  

 . כיון שארץ הקודש יקרא לה-"  אחרית שנהועדאלקיך בה מרשית השנה ' עיני ה
  הנהר  הגדול מן"עד  שיהיו  ,    את  החלקים  האחריםגם  יתן  ה"  עושה  את  ההכנה  שהקבוזה

 . האמיתית והשלימה בקרוב ממשולהבגא, "נהר פרת יהיה גבולכם
 )ט"ג תמוז תשכ"פ שיחת י"מעובד ע(

 

 ! אין שום רשות להחזירה-ה נתן לנו את הארץ "היות שהקב
] הימים-יש  לזכור  שהיחידות  התקיימה  שנתיים  לאחר  מלחמת  ששת[כשדיברנו  על  כיבוש  הארץ  

ספר  ששכן  לא -וש  יישובד  למשל  היה  עד  הכיב"חב-אמרתי  שכפר.  אמרתי  לרבי  שהכיבוש  היה  נחוץ

 ...לכן היה כדאי להרחיב את הארץ, הרחק מהגבול

אין ,  ה  נתן  לנו  את  הארץ"אבל  אם  הקב,  הרבי  השיב  שאין  אנו  צריכים  לכבוש  את  הארץ  מיוזמתנו

למרות .  כאן  הרבי  דיבר  עימי  בתקיפות  מיוחדת  נגד  מסירת  שטחים.  לנו  רשות  בשום  אופן  להחזירה

הרבי  חשש  מאוד  כבר  אז ,  "ששת  הימים"נתיים  בלבד  לאחר  מלחמת  שהשיחה  התקיימה  כאמור  ש

 
 .יז, עקב ח) 19
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והוא  התנגד  לכך  בתוקף  רב  ואף  הרים  את  קולו  כשדיבר ,  שממשלות  ישראל  תרצינה  להחזיר  שטחים

 .על כך

 )685ד גליון "חב- נדפס בכפר-ט " תשכ-מתוך יחידות של הרב יהושע קלינג (
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 : על מלחמת שבעת הימים שהתרחשה בימי אחאב מלך ישראל1ך מסופר"בתנ
עד  שהוא  חשב ,  בה  הוא  נחל  מפלה  כה  גדולה,  הדד  מלך  ארם  יצא  למלחמה  נגד  ישראל

רדף  אחריו  אחאב  וביקש  ממנו ,  ולמרות  זאת.  שלא  תהיה  לו  לאחריה  תקומה  לעולם

 .שיחתום עמו על הסכם שלום
 -וחשב  שבאותה  מדה  אחאב  שונא  גם  אותו  ,  מוות-חאב  שנאתששנא  את  א,  מלך  ארם

 !?לא הבין כיצד יתכן שאחאב רוצה לעשות עמו שלום
אם ,  ובמילא.  אך  יועציו  הסבירו  לו  שבני  ישראל  הם  אומה  של  רחמנים  וגומלי  חסדים

 .הם אכן יעשו עמו שלום, הם מבקשים ממנו לעשות שלום
ונחתם  ביניהם ,  שלח  שלוחים  לאחאב,  דברהסכים  הדד  ל,  לאחר  שכנועים  רבים,  ואכן

צרורות  כפי  שמסופר  שם -כך  לעם  ישראל  צרות-ומהסכם  זה  באו  אחר.  הסכם  שלום

 .באריכות
צבא  הגנה  לישראל  הכה :  בעת  מלחמת  ששת  הימים,  מאורע  כעין  זה  אירע  לפני  שנתיים

  אחר רדפה  ישראל,    אך  למרות  זאת-והערבים  נמלטו  מרוב  פחד  ,  את  הערבים  מכה  נמרצת

בואו ,  בואו  שבו  עמנו  סביב  שולחן  אחד:  התחננה  בפניהם)  הברית-דרך  ארצות(הערבים  ו

 !ונעשה שלום
במשך  שנתיים  כבר  רודפים  אחר  הערבים  ומתחננים  אליהם  שיסכימו  לשבת  יחד 

ישראל  מוכנה  ומבטיחה  לתת  להם  את  כל ,  כשתמורת  זאת,  ולחתום  על  הסכם  שלום

יש  לנו  מספיק  צרות :  בטענה,  ים  להפגש  עם  היהודיםאך  הערבים  מסרב,  השטחים  שידרשו

 !2"לא מדובשך ולא מעוקצך", איננו מעונינים לא בטובתכם ולא ברעתכם, משלנו
 .הוא בדיוק כמו שאירע אז בין מלכות ישראל למלכות ארם, מקרה וסיפור זה

למרות  שכבר  שנתיים :  אך  כאן  מתרחש  דבר  מופלא  ביותר  שאין  לו  שום  הסבר  טבעי

, פי  שהם  לא  יפסידו  מזה  כלום-על-ואף,  שישבו  עמם  יחד,  פות  מתחננת  ישראל  לערביםרצו

 
 .לב, א כ-מלכים) 1
 .ו"בלק ס' מדרש תנחומא פ) 2
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הם  מוכנים  להפסיד  חצי  מדינה  שישראל .  זאת  הם  אינם  מסכימים-בכל,  אלא  רק  ירויחו

 !העיקר לא לשבת עם יהודי, רוצה להעניק להם על מגש של כסף
! 3"את  לב  פרעה'  הויכבד  "מתרחש  כאן  מצב  של  :  למצב  מוזר  זה  ישנו  הסבר  יחיד

גם  שאין -מה,  אין  להם  שום  סיבה  לסירובם  לשבת  יחד  עם  היהודים,  שהערבים  מצד  עצמם

 .ה הוא זה שמכביד את לבם"אך הקב. הם מפסידים מכך דבר

 

הימים -התרפסותה  של  ישראל  בפני  מדינות  ערב  לאחר  הנצחון  המופלא  במלחמת  ששת

 :לא הסתיימה בכך
, זאת  אומרת.  שלטונות  ישראל  רוצים  לחלק  את  ירושלים  עיר  הקודש  לשלשה  חלקים

אלא  הם ,  ולא  זו  בלבד.  ליהודים'  גם  '-לנוצרים  ולהבדיל  ,  שהעיר  תהיה  שייכת  למוסלמים

, אף  העובדה  שירושלים  שייכת  מאז  ומקדם-על.  מעודדים  בפועל  ערבים  לגור  בירושלים

 .4ליהודים בלבד, עד לכיבוש ירושלים בידי דודכבר מימות שם בן נח ואברהם אבינו ו
מלבד  העובדה  שזה ,  ישנו  דין  מפורש  בהלכה  שלגוי  אסור  לדור  בירושלים,  נוסף  לכך

אך  אין  זה  אומר  שצריך ,  5"יד  ישראל  תקיפה"אמנם  דין  זה  תקף  רק  בשעה  ש.  לא  טוב  עבורו

 .ור שםועוד לרדוף אחריו ולהתחנן אליו שישאר לג.  את הגוי לגור שםלעודד
הרי ,  עתה  הם  היו  במצב  של  פחד  מישראל-שאם  עד,  התרפסות  זו  בפני  הערבים  גורמת

ליצלן -הם  מרימים  ראש  כנגד  ישראל  ומגבירים  רחמנא,  כתוצאה  מהרדיפה  אחריהם,  כעת

 .את הפיגועים
 )ט"מסעי תשכ-פ שיחת שבת פרשת מטות"מעובד ע(

 
 .יב, פי בא ט-על) 3
 . ואילך453' עמ' נדפס בכרך ב. א"ג חשון תשל" ראה גם מכתב י-לכללות ענין זה ) 4
 .ועוד. ב, קמא צז-בבא. ב ואילך, ראה כתובות כו) 5
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-ואחר,  ה"  של  הקב-  עמו,  "וכיפר  אדמתו  עמו  "1דיבר  בארוכה  אודות  משמעות  הפסוק[

 ]:כך אמר
 עמו  אלא  תמיד  אומה  זו  תשאר  -"  עמו"שכשם  שלא  ניתן  לשנות  את  ה,  כן  מובן-מזה  גם

אפשר -ולא  רק  שאי,  אדמתושעצם  האדמה  נקראת  ,    כך  גם  בנוגע  לאדמה-ה  "של  הקב

לא ,  ה"  את  השייכות  של  האדמה  עם  הקבלהחלישאלא  אפילו  ,    לקחת  זאתאו,  לשנות  זאת

 .אלא אף יהודים, לא רק גוים אינם יכולים לעשות זאת. ניתן לעשות
, כלומר.  שולחן  אביהם  -  השולחן  תמיד  ישאר  -וכפי  שבנים  שגלו  מעל  שולחן  אביהם  

 .למרות שהבנים גלו תמיד הם בניו של אביהם
מפני  חטאינו  גלינו  מארצינו "שהמצב  השורר  עתה  הוא  ש  אף  -כן  גם  האדמה  -כמו

לארץ  אלא  אף  יהודי  ארץ  ישראל -ולא  רק  בנוגע  ליהודי  חוץ  (2"ונתרחקנו  מעל  אדמתינו

וראיה  לכך  שישנם  כמה  מצוות  שכעת  לא  ניתן ,  "גלינו  מארצינו"יושבים  בארץ  באופן  של  

 -ול  והמכופל  של  הגלות  ואפילו  בחושך  הכפ,  באיזה  מצב  שרק  יהיה,  מקום-מכל,  )לקיימם

 .ארצינו - והארץ אדמתינו -נשארת האדמה 
אדמתו "פי  השכל  האנושי  לא  יתכן  שזה  עדיין  -הרע  ומוכיח  שעל-אך  כאן  מגיע  היצר

 .בכך שמביא ראיות מפסוקים וממדרשים,  ואף מתלבש באיצטלא של למדן-" עמו
  נשבע -"  מתו  עמווכיפר  אד"עוד  קודם  שאומר  ,  ה"הרי  שהקב,  ובכדי  למנוע  כל  זאת

הסיבה  לכך  שנזקקים  להגיע ".  כי  אשא  אל  שמים  ידי  ואמרתי  חי  אנוכי  לעולם  "3מלכתחילה

הוא  יהיה ,    הרי  שהשבועה  תחייב-לשבועה  היא  בכדי  שאפילו  אם  יהיה  קושי  לקיים  זאת  

 !חייב להיות קשור בשבועה
ים  שקל  לו שייך  לומר  שהיות  ויש  דבר,  ודם-אך  לכאורה  רק  כאשר  מדובר  אודות  בשר

  לכן  הוא  נזקק  לשבועה  בכדי  שיוכל  להתגבר  על -לעשותם  ויש  דברים  שקשה  לו  לעשותם  

 
 .מג,  האזינו לב)1
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 2
 .מ, האזינו שם) 3
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, כלומר,  "ה  את  עולמו"לא  בעמל  ולא  ביגיעה  ברא  הקב  "4  שעליו  נאמר-ה  "אך  הקב.  הקושי

-  אם-אם  ברוח  פיו  -ה  לא  בעמל  ולא  בכח  כי"ברא  הקב,  עליונים  ותחתונים,  שכל  העולמות

  הרי  לא  שייך  אצלו  שום -  בכדי  לוודאות  שיקיים  זאת  -א  לשבועה  מדוע  נזקק  הו,  כן

 !?קושי

 

 :בהקדים השאלה הידועה, ההסבר לזה יובן
' ד:  'ולגירסא  ב,  אמה  על  אמה:  'לגירסא  א(  שלכל  יהודי  יש  חלק  בארץ  ישראל  5ידוע

יה  חלק  באדמה  זו  בשעה  שהוא כיצד  יתכן  שליהודי  תה:  ניתן  להקשות  על  זה,  והנה).  אמות

זה -  על-!  ?  איזה  שייכות  יש  לו  לאדמתו-ובפרט  ברוחניות  ,  נמצא  בריחוק  מקום  בגשמיות

ולא  עם  של ,  דין  של  מטה-לא  עם  הבית,  וטריא-שהוא  כלל  לא  נכנס  לשקלא,  ה"עונה  הקב

 !מעלה
מר   או-!  ?דין  של  מעלה-ערוך  ובית-פי  שולחן-  הרי  זה  על-וכשיתמהו  כיצד  זה  יתכן  

דבר  ראשון  הוא ,  שקודם  שהוא  מוציא  לידי  פועל  את  גאולתן  של  ישראל,  ה"על  זה  הקב

  הרי  יהיו  אז  זמנים  אחרים -וכשתמהים  כיצד  זה  יתכן  ".  כי  אשא  אל  שמים  ידי",  נשבע

 -"  ואמרתי  חי  אנוכי  לעולם:  "ה"  אומר  הקב-!  ?ותקופות  אחרות  עם  מצבים  שונים

ה  כבול "הקב,  "לעולם"מקום  זהו  -מכל,  ה"  הקב  למרות  שכביכול  כובלת  את-שהשבועה  

 .לזה עד סוף כל הדורות
וכיפר "בכדי  שיגיעו  ל,  ובתור  שלב  אחר  שלב  וצעד  אחר  צעד,  זה  בא  בתור  הכנה-וכל.  .  

מוחל ,  )מלשון  כפרה"  וכיפר"  לא  -שזהו  הפירוש  הפשוט  (ה  מוותר  "שהקב,  "אדמתו  עמו

גלינו  מארצינו  ונתרחקנו  מעל "  לשהם  הסיבה(וסולח  ומכפר  על  הענין  של  חטאינו  

  וזהו אדמתואלא  מכיון  שזוהי  ,    ואינו  עושה  זאת  מצד  טעמים  של  שכל  והסברה-")  אדמתינו

 .עמו

 
 .ט, רבה יב-בראשית) 4
 .קנא-קמו' אוצר הגאונים קידושין סי. 43' י ברצלוני ע"השטרות לר' ס. תקלו' ר ברוך סי"ם ב"ת מהר"ראה שו) 5
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גם  הענינים )  כביכול(  כך  -ה  הוא  כל  יכול  ונצחי  וידו  שולטת  בכל  "ובדיוק  כפי  שהקב

 .וידם על העליונה, שולטים בכל, "עמו"ו" אדמתו"של 
חי "שישנה  שבועה  )    בחלק  השייך  להיום-  3בפרשתינו(  נפסק  יש  לדעת  שכבר,  ולכן

 -מצלצלת  השבועה  ומורה  ההוראה  ,  שבכל  שנה  ובכל  מקום  שיהודי  ימצא,  "לעולםאנוכי  

 .כיצד היהודי צריך להתנהג בחייו הפרטיים ובחייו כפי שהוא חלק מהכלל
ום  גם שזה  יגר,  ברוחניות"  וכיפר  אדמתו  עמו"עליו  להתנהג  באופן  שיביא  את  ה

שהפשט  הוא   (6"אין  מקרא  יוצא  מידי  פשוטו"והיות  ו.  בגשמיות"  וכיפר  אדמתו  עמו"ל

היות  שבזה  עיקר ,    בפשטותאדמתוה  משחרר  את  "לכן  הפירוש  הוא  שהקב)  עיקר  גדול

 . לא למעננו אלא למענך-תאוותו כביכול 
-עלשיהודים  משתחררים  בגאולה  האמיתית  והשלימה  ,  "עמו"הולך  יחד  עם  "  אדמתו"ו

ועם  ישראל  הוא  עמו ,  ה"  ואז  גם  מתגלה  לעין  כל  שזוהי  אדמתו  של  הקב-ידי  משיח  צדקנו  

 . היות והם דבר אחד-לחבר ביניהם " החיבור' ו"ואף לא נצרכים ל, ה"של הקב
וטבע ,  ה  הוא  עצם  הטוב"ליצלן  היות  והקב-ללא  יסורים  רחמנא,  וכל  זה  בא  באופן  טוב

,   תפתחלנוחתימה  טובה  שיהיה  גם  באופן  של  הטוב  והוא  כולל  בכתיבה  ו,  הטוב  להיטיב

הרחב  פיך "עד  ל.    יראה  שזה  טוב  בגלוי-שיהודי  כפי  שהוא  נשמה  בגוף  בעולם  הגשמי  

  מידו -"  ואמלאהו.  "יותר  מהמקסימום,    באופן  של  הרחבה-"  הרחב  פיך:  "7"ואמלאהו

 .למטה מעשרה טפחים בטוב הנראה והנגלה, המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה
 )ל"תשרי תש' פ שיחת ו"מעובד ע(

 
 .נ"וש. א, שבת סג) 6
 .יא,  תהלים פא-לשון הכתוב ) 7
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פני  כל  שבתות  השנה -  ממנה  נמשך  עלאשראשר  שבת  בראשית  היא  שבת  כללית  ,  ידוע

 ).1 מתברכים כל ימות השבוע-ומהשבת עצמה (
 יצחק  לא  היה  צריך  להתחיל  את'    ראמר:  "י"  מפרש  רש2  בראשיתפרשת  ובתחילת

ומה  טעם  פתח  בבראשית  משום  כח  מעשיו  הגיד  לעמו   .  .  3  הזה  לכםמהחודשהתורה  אלא  

שארץ  ישראל ,  היינו.  5"  אדמתו  עמווכפר"  מצינו  בפסוק  זהוכעין  [  "!4גוייםלתת  להם  נחלת  

  כיון -המוסיף  '  המפסיק  וללא  ו'  ולכן  מילים  אלו  נאמרו  ללא  ו.    הםאחד  דבר  -ועם  ישראל  

 ]. דבר אחד הם-) נם שני דברים אלאאי" (עמו"ו" אדמתו"ש
שהתורה  אכן  היתה  אמורה ,    לדעתצריך  הגוי  שגם  -  לחדש  לנו  י"  בא  רשזה  בפירוש

  הוא  בכדי -"  אלוקים  ברא  בראשית"וכל  הסיבה  שפתחה  ב,  "  הזה  לכםהחודש"  בלפתוח

  וברצונו  נטלה  מהם  ונתנה ,  לכםנתנה  ברצונו"ו,  ה"להראות  בצורה  ברורה  שהכל  של  הקב

 ."לנו
אף  אחד  לא  מכחיש  את  העובדה  שהגויים ,    אכן-"    גוייםנחלת"  לומר  הפסוק  וממשיך

  החליט -העולם  -  להעניקה  אז  לאומותה"  אך  באותה  מידה  שעלה  ברצונו  של  הקב-  שםהיו  

 .ישראל-כך ליטלה מהגויים וליתנה לבני-אחר
 זאתמע    לאחר  ששו-אך  היהודי  .    התורה  מספרת  זאת  ליהודים-"  לעמו  הגיד  "וממשיך

המדרש  ולומד  זאת  עם -לא  די  בכך  שהוא  יושב  בבית;    צריך  לגשת  ולהסביר  זאת  לגוי-

  עד  שאפילו  ילד  בן -  לכל  העולם  -אלא  עליו  לצאת  ולומר  זאת  בגלוי  וללא  בושה  ,  חבירו

 . יבין זאתחמש
; היות  ולגוי  אין  בחירה,    אזי  הגוי  מיד  יקבל  זאת-  יאמר  זאת  בצורה  שכזו  שכשהוא  ברור

  לכן -היות  ואין  לו  בחירה  ,  אולם  גוי.    נדרשת  עבודה-  יקבל  דברים  מסויימים  שיהודי  בכדי

 
 .ב, ג צב"ראה זח) 1
 .א, א) 2
 .ב, בא יב) 3
 .ו, תהלים קיא) 4
 .מג, האזינו לב) 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ל"פ בראשית תש"משיחת ש

 30

  לכן -שבעניננו  מדובר  שהתורה  אמרה  שיש  לומר  זאת  לגוי  ,  ובפרט.    מיד  מקבל  זאתהוא

 . הוא שהגוי יבין זאתברורדבר 
-את  שבע  מצוות  בני,  כן-פי-על-אף  אך  -  6פה-  ללמוד  עם  הגוי  תורה  שבעלאסור  אמנם

 -"    ישראל  תקיפהיד"  ששבזמן  7ם"וכמבואר  ברמב.    וודאי  שצריכים  ללמד  אותו-נח  

  יד  ישראל אין"ש,  אמנם  כעת.  נח-  בנימצוות  הגוי  שיקיים  את  שבע  את  לכפותצריכים  

 . שבע המצוות ככל האפשראת ללמדוהפחות צריכים - אזי לכל-" תקיפה
  יש  להסביר  לגוי  שכשארץ ,אשר  לכן.    הוא  גזילה-נח  -  משבע  מצוות  בניאחד,  והנה

 . גזילהזוהי -ישראל בידו 
: אדרבה,  במילא.  8  הוא  חייב  מיתה-כשגוי  עובר  על  אחת  משבע  המצוות  :  לכך  נוסף

 כשארץ:  כלומר  .  רק  אז  הוא  נשאר  חי  ולא  יהיה  מחוייב  מיתה-  מגזילהכשהוא  נשמר  

 .היות וכך הוא ניצל ממוות,  זה טוב עבורו- בידו אינה שראלי
.   זוהי  רעה  עבורו-שכשארץ  ישראל  אינה  אצל  הגוי  ,  "  שלוםרודפי"  השטועניםי    כפולא

  וכך היות,    זוהי  טובה  עבורו-  לו  את  ארץ  ישראל  מביאים  כשלאדווקא  :    בדיוק  להיפךאלא

 .הוא נשאר חי
שאפילו ,  אשר  מלבד  זאת(גם  לא  שייך  לתת  לו  אפילו  חתיכה  אחת  ,  סיבה  ומאותה

הנה  גם  כשנותנים  לו  אפילו  שעל  אחד )  ת  של  ארץ  ישראל  הגבולולכלאחד  נוגע  '  שעל'

 !מאחר שלגוי אין שום שייכות לארץ ישראל!  גזילהזוהי -בלבד מארץ ישראל 
  את  ארץ  ישראל  לעם  ישראל  ואף  קודם  לזה  כבר ה"  בין  הבתרים  נתן  הקבבברית  וכבר

  אשר י"  רשומפרש.    בלשון  עבר-"    נתתילזרעך:  "כתוב  10ובהמשך  שם".  אתננה  לך  "9כתוב

 . ארץ ישראללנו ניתנה -שכבר מיד אז , היינו".  כאילו היא עשויהה" של הקבאמירתו"
 )ל"פרשת בראשית תש-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .ואילךתקטו 'א' ע' חמד כרך ז- שדיוראה. היות ורק תורה שבכתב שייכת לו) 6
 .ו"י ה"עבודה זרה פ' הל) 7
 .ד"ט הי"מלכים פ' ם הל"רמב) 8
 .טו, בראשית יג) 9

 .ח, טו) 10
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של  אמה  על ,  יש  לו  חלק  ונחלה  בארץ  ישראל,  בלי  להתחשב  במקום  מגוריו,  לכל  יהודי

 .1לפחות, אמה
לגבי  פרוזבול  נאמר :  אף  כאן.  לכל  דבר  ביטוי  בהלכהיש    מספר  פעמים  כפי  שדובר

למרות  שלשם  פרוזבול  יש  צורך  בבעלות ,  בפסקי  הגאונים  שכל  יהודי  רשאי  לכתוב  פרוזבול

 .שכן לכל יהודי יש קרקע בארץ ישראל, על קרקע
  לא  זו  בלבד  שהוא  עניין  של  כלל -כן  מובן  מזה  שכל  עניין  הנעשה  בארץ  ישראל  

. בין  אם  מתחשבים  בדעה  זו  ובין  אם  לא,  אלא  שיש  לכלל  ישראל  לחוות  דעה  עליו,  אלישר

אין  מי  שיכול ,  בני  אברהם  יצחק  ויעקב,    לעם  ישראל2"אלקי  עולם"כיון  שהיא  נחלת  עולם  מ

כל  המתנה  על  מה  שכתוב .  "ואפילו  הם  עצמם  אינם  יכולים  לוותר  עליה,  לקחת  אותה  מהם

 .3"תנאו בטל) ולא חשוב מי המתנה(בתורה 
, שהיא,  ממבט  ראשון  נראה  לכאורה  שיהודי  רשאי  לחוות  דעה  רק  על  נחלתו  הוא

 .בגודל אמה על אמה, כאמור
משום  שיש  ענינים  בארץ  ישראל  כפי  שהיא  מהווה  נקודה  אחת ,  אבל  אין  הדבר  כן

וכל  יושביה "לפיכך  ישנם  דברים  הקשורים  בארץ  ישראל  כשהיא  בשלימותה  .  ואחידה

. 5שהיא  עניין  החירות  נוהגת  רק  כאשר  כל  יושביה  עליה,  מצות  היובל:  ןכגו,  4"עליה

 .6רק כאשר ארץ ישראל בשלימותה" כיבוש רבים"בסוריא יש דין " כיבוש יחיד"ול

 

שאין  להתפלא  על  יהודי  המחוה  דעה  על  מה  שצריך  להיות  בארץ  ישראל ,  איפוא,  ברור

לא  זו  בלבד  שהוא  זכאי .  וגם  אם  אין  מצייתים  לו;    בה  רק  על  אמה  על  אמהלמרות  שיש  לו
 

 .קנא-קמו' אוצר הגאונים קידושין סי. 43' י ברצלוני ע"רות לרהשט' ס. ו"תקל' ר ברוך סי"ם ב"ת מהר"ראה שו) 1
 ".יוצר אור"ראה נוסח ברכת ) 2
 .ועוד. ב, קידושין יט. ב ואילך, פג. ב, כתובות נו) 3
 .ד, תהלים עה) 4
 .ח"י ה"שמיטה ויובל פ' ם הל"רמב) 5
 .ב, ערכין לב) 6
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אם  הוא  שותק  הרי  הוא  נושא  באחריות  על  כל  הדברים  הנעשים ,  אדרבה,  אלא,  לחוות  דעה

 .שם וידועים לו מבלי שיגיב עליהם
והוא ,  רחמנא  ליצלן,  7"היודע  את  רבונו  ומתכוין  למרוד  בו"הדברים  אמורים  גם  בכזה  

 ).8"לקחה מהם ונתנה לנו"שמקורה ב(שייכותה של ארץ ישראל לעם ישראל מורד ב
שירבעם  בן  נבט  נענש  על ,  ובאגרת  השמד"  אגרת  תימן"ם  ב"וכפי  שכותב  הרמב

 -ובד  בבד  הוא  נענש  גם  על  שלא  קיים  עירוב  תבשילין  ,  אל  ובדן-זהב  בבית-שהעמיד  עגלי

אינו  פטור ,  רחמנא  ליצלן,  בן  נבטכירבעם  "  היודע  את  רבונו  ומתכוין  למרוד  בו"שכן  גם  

 .ממצוה כגון עירוב תבשילין
  אם  אין  הוא  מחוה  דעה  ישרה  על  הטעון -בזה  -וכיוצא"  פאתאח-אל"כך  גם  מי  ששייך  ל

-אל"הרי  נוסף  על  כך  שייענש  על  שהוא  פוגע  בארץ  ישראל  בסיועו  ל,  תיקון  בארץ  ישראל

 . יתוקן הטעון תיקון ייענש גם על זה שלא עמד על כך שבארץ ישראל-" פאתאח
וכפי  שאומר ,  כן  אמורים  הדברים  גם  כאשר  היהודי  יודע  שיתכן  שלא  ישמעו  אליו

  גם  כאשר  נעשו  נסיונות  להוכיח -"  ?  להם  מי  גלוי-אם  לפניך  גלוי    "9:התלמוד  במסכת  שבת

 ". אפילו מאה פעמים- 11הוכח תוכיח את עמיתך: "10הרי פסוקה ההלכה, ולא הועילו
ועשה  זאת  בכל  הפרטים ,    שלאחר  שהוכיח  תשעים  ותשע  פעמים–א  ופירוש  הדבר  הו

הרי  אם  אינו  מוכיח  גם  בפעם  המאה  עובר  הוא ,  ולא  הועיל  דבר,  ידי  התורה-הנדרשים  על

מה  לנו  הוכחה  גדולה  יותר ".  הוכח  תוכח  את  עמיתך:  "עשה  מן  התורה-בזה  על  מצוות

 !?דת התועלת שבכךימבלי להתחשב במ, פי התורה על היהודי לעשות את שלו-שעל
  הרי  אם  קיים  חשש -שבין  אם  דרכו  של  יהודי  בכך  ובין  אם  אין  דרכו  בכך  ,  מובן  מזה  גם

  חייב  הוא -ובין  אם  זו  דרך  נועם  ובין  אם  לאו  ,  אין  לו  ברירה,  ששתיקתו  תתפרש  שלא  כראוי

 .לפחות בקצרה,  דברורלומ

 
 .ט, י נח י"רש) 7
 .א, י בראשית א"רש) 8
 .א, נה) 9

 .א, מציעא לא-בבא) 10
 .יז, קדושים יט) 11
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לסטים :  אומות  העולם  אומרים:  "י  אומר"  שרשאבל  כפי,  נכון  אמנם  שכבשנו  אותה.  .  

, אך  תוקפה  של  טענת  היהודים  לזכות  על  ארץ  ישראל".  אתם  שכבשתם  ארץ  שבעה  אומות

כי  אם  לאבות ,  אינו  מתכוין  לבני  דור  קודם"  אבותינו"המושג  ".  ארץ  אבותינו"  היותה  –הוא  

 !?כמה מאות שנהוהרי חלה בינתיים הפסקה של אלף ו', אברהם יצחק ויעקב וכו, האומה
ולכן  מגיעה ,  ידי  זרים  שגירשונו  מארצנו-אם  משום  שזו  ארצנו  אשר  נגזלה  מאיתנו  על

  הרי  לפי  זה  אפשר  גם  לגרש  את  נשיא  ארצות  הברית  מוושינגטון  ולהושיב  שם -לנו  הארץ  

למרות  שכבר  באו  אינדיאנים  לטעון  תביעה ,  ברם!  ?שלו  היתה  שייכת  וושינגטון,  אינדיאני

ברית  בין "בזה  שכאן  ישנה    ,ההבדל  הוא  איפוא.  ולה  כלל  על  הדעת  להתחשב  בה  אין  ע-זו  

 .לפיה שייכת ארץ הקודש לעם קדוש, 12"הבתרים
וכאשר  משמיטים  את  השולחן  ערוך  ואומרים  שזה  שייך  לסוג  מסויים  של  יהודים 

 -"  מדינת  הלכה"המהווים  מיעוט  ולא  הם  הקובעים  את  סדרי  ארץ  הקודש  שכן  אין  זו  

רחמנא ,    כאשר  אין  קשורים–פה  -תמצית  התורה  שבכתב  והתורה  שבעל:  פירושהוהלכה  

אין  כל  מקום  לתביעה  ולבעלות  על  ארץ ,  פה-אל  התורה  שבכתב  והתורה  שבעל,  ליצלן

לעמים  אחרים  שהיו  בה  עד  לפני  מאה  שנה  או  שבעים ,  כן-אם,  היא  שייכת.  הקודש  בכלל

 ).רי תורה ומצוותשומ, ואלה שהגיעו אז לארץ היו אנשי הלכה(שנה 
 )מוגה -ל "משיחת פורים תש(

 

 כל יהודי זכאי ומוכרח לחוות דיעה על הנעשה בארץ ישראל
 ?מה זכותם של אלה היושבים באמריקה לחוות דעה בעניינים הנוגעים לארץ ישראל: הפנינו שאלה הנשמעת מפי רבים

  במה  שנכתב  בעתונות  נגד  מי  שיושב כמי  שמכיר  את  השאלה  ואת  השואלים  כאחד  הוא  גם  בקי,  ר  חייך"האדמו

כל ":  כך  שלא  הופתע  כלל  מהשאלה  והשיב  עליה  בניחותא.    ורוצה  לפרוש  את  מצודתו  על  ירושלים"איסטרן  פארקוויי"ב

כפי  שדובר  מספר  פעמים  יש .  של  אמה  על  אמה  לפחות,  יש  לו  חלק  ונחלה  בארץ  ישראל,  בלי  להתחשב  במקום  מגוריו,  יהודי

למרות  שלשם ,  הנה  לגבי  פרוזבול  נאמר  בפסקי  הגאונים  שכל  יהודי  רשאי  לכתוב  פרוזבול.  אף  כאן.  הלכל  דבר  ביטוי  בהלכ

 -שכל  עניין  הנעשה  בארץ  ישראל  ,  איפוא,  יוצא.  פרוזבול  יש  צורך  בבעלות  על  הקרקע  שכן  לכל  יהודי  יש  קרקע  בארץ  ישראל

בין  אם  מתחשבים  בדעה  זו ,    והחובה  לחוות  דעה  עליואלא  שיש  לכלל  ישראל  הזכות,  לא  זו  בלבד  שהוא  עניין  של  כלל  ישראל

, שהיא,  ממבט  ראשון  נראה  לכאורה  שיהודי  רשאי  לחוות  דעה  רק  על  נחלתו  הוא":  אחרי  הרהור  קל  המשיך  ."ובין  אם  לאו

אם  הוא  שותק  הרי  הוא ,  אלא  אדרבה,  לא  זו  בלבד  שהוא  זכאי  לחוות  דעה.  אבל  אין  הדבר  כן,  בגודל  אמה  על  אמה,  כאמור

 ."נושא באחריות על כל הדברים הנעשים שם וידועים לו מבלי שיגיב עליהם

 
 .לך טו-ראה לך) 12
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 )74' ע" הרבי שלושים שנות נשיאות" נדפס ב-מתוך יחידות של מר משה אישון (
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על  מנת  למנוע  קרבן .    מלעשות  את  הצעד  הזה  של  התפטרות  ממשרת  שרלהתבייש  אין

וישנם  רק  כך  וכך ,  סוף  סוף  שום  אדם  לא  נולד  מיניסטר.    את  כל  המשרותלאבד  כדאי  בנפש

 .כך שלא יהא בזיון בהתפטרות,  פלוני או פלוני למיניסטרנתמנהשנים מאז 
  לא  יועיל  לו  הדבר  כיון  שסוף  סוף  יסלקו  אותו  ממשרתו  כאשר  יתברר -  יתפטר  לא  אם

וזה  בשעה  שהוא  עצמו (ערוך  -ור  בשולחןשכן  אם  הוא  מסוגל  לסח,    עליולסמוךשאי  אפשר  

 ... עלול הוא לסחור גם בשאר הענינים-)  תורה ומצוותושומריהודי מאמין 
 )מוגה -ל "ג בעומר תש"משיחת ל(

 

 

הרי  ישנו  הדין ...  'יפרושיהרג  ואל    '-  כתב  לי  אימרה  חדשה  שישנה  בארץ  ישראל  אחד

 !'יהרג ואל יפרוש '-ועכשיו יש אימרה חדשה , 1" ואל יעבוריהרג"ד
  מוכנים -'  יהרג  ואל  יפרוש,  'מה  אינך  מבין:  וענה  לי?  מה  הכוונה  בזה:    אותושאלתי

כדי  להאחז  בכסאות ...  מהכסאותהעיקר  לא  לפרוש  ,  אפילו  ליהרג,  לעשות  את  כל  הענינים

 !תהיה-לא-היהליצלן -מנארח,  בסכנהמותר להעמיד שנים וחצי מליון יהודים
 )ל" בהעלותך תשפרשת-בתש שיחתפ "עובד עמ(

 

 
 .ב"ה ה"התורה פ-יסודי' ם הל"ראה רמב) 1
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ובראשונות :  "י"מפרש  רש"  שמור  את  יום  השבת  לקדשו  "1בפרשת  ואתחנן  על  הפסוק

 ".שמעו שניהם בדבור אחד ובתיבה אחת נאמרו ובשמיעה אחת נ-! אומר זכור
יברכך :  אמור  להם.  .  כה  תברכו  :  "2בפירושו  זה  מרמז  גם  על  המובא  בפרשתינו,  והנה

 .הם אותו ענין" וישמרך" "יברכך"שגם ה, היינו". וישמרך' ה
הוא  אינו ,    שכבשר  ודם  נותן  איזה  דבר-י  "  וכפי  שמפרש  שם  רש-והדבר  מתבטא  בכך  

  אז  וודאי  שאף  אחד  אינו -ה  נותן  "באך  כשהק.  יכול  להיות  אחראי  שאף  אחד  לא  יקח  את  זה

 ".וישמרך" "יברכך "-מאחר שהוא הנותן והוא גם השומר . יכול לקחת זאת
כוחי  ועוצם  ידי  עשה  לי  את  החיל "בשעה  שאומרים  :  מכך  מובן  גם  בנוגע  לארץ  ישראל

, אך  כאשר  יודעים  לבטח.    הרי  שאז  לא  יכולים  להיות  בטוחים  שיוכלו  להחזיק  בזה-  3"הזה

 .ה ישמור זאת"היות והקב,  אזי לבטח יחזיקו בזה-זאת ה נתן "שהקב
 )ל" נשא תשפרשת-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .יב, ה) 1
 .כד-כג, ו) 2
 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 3
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 אלא  את  כל ,  ה"לא  אותי  בלבד  גאל  הקב"ש:  ג  תמוז  הוא"י-ב"החידוש  של  גאולת  י
 .1"אשר בשם ישראל יכונה. . 

כל  אשר  בשם  ישראל   "-דותם  של  כל  היהודים  שענין  הגאולה  מתבטא  באח,  כלומר

ברכנו "וזה  ממשיך  את  הענין  של  ,  "כולנו  אחד"  במשך  כל  השנה  כולה  ובאופן  ש-"  יכונה

 . בארוכה3כמבואר, 2"אבינו כולנו כאחד
  אשר  שם -אחדות  זו  אינה  צריכה  להתבטאות  רק  כפי  שהיא  מצד  שורש  ומקור  הנשמה  

  היות  ושם  אחדות  זו  לא  נמצאת  בגילוי  למטה -  3"אב  אחד  לכולנה"כל  הנשמות  מתאימות  ו

 .מעשרה טפחים
שזוהי  האחדות  בין  כלל (ג  תמוז  "י-ב"עיקר  הפעולה  והחידוש  של  ימי  הגאולה  י

: וכאמור(הנמשכת  על  פני  השנה  כולה  בפעולה  גשמית  דווקא  צריכה  להתבטאות  ,  )ישראל

נפש  השנית "ל  היות  ו  שזה  כבר  ישנו  בשווה  אצל  כל  ישרא-נפש  -לא  פעולה  של  מסירות

 ). שזה בשווה אצל כל ישראל- 4"בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש
היות :  כלומר.    הוא  הענין  של  ארץ  ישראל-ענין  המאחד  את  עם  ישראל  כולו  ,  והנה

או  לגירסא .  5כמובא  בספרים(שלכל  אחד  ואחד  מישראל  יש  אמה  על  אמה  בארץ  ישראל  

, זה-עם-  יחד-אף  שלכל  יהודי  יש  את  אמתו  הנפרדת  ,    לכן-)  אמות'  אמות  על  ד'    ד-שניה  

שארץ  ישראל  שייכת  לכל  עם  ישראל  באופן  כללי ,  כלומר.  'שותף'בתור  "  אמה"יש  לו  גם  

 .ארץ ישראל כלביחד שותפים  כולם אלא -ולא ניתן לחלקה 
מופסקת  והנצחית -ידי  הענין  של  ארץ  ישראל  מתבטאת  אחדותם  הבלתי-דוקא  על,  ולכן

שנוסף  למהות   (-  6"גוי  אחד  בארץ",    בצורה  הגשמית  והמופשטת  ביותר-ים  של  כל  היהוד

 .ארץ כפשוטה) נוסף גם הענין של" גוי אחד"הענין של 
 

 .קנו' ח ע"המאמרים תרפ-ראה ספר) 1
 .עשרה-נוסח תפלת שמונה) 2
 .בתניא פרק לב ובכמה מקומות) 3
 .ב"שם רפ) 4
 .קנא-קמו' אוצר הגאונים קידושין סי. 43' י ברצלוני ע"השטרות לר' ס. ו"תקל' ר ברוך סי"ם ב"רת מה"ראה שו) 5
 .כג, ב ז- שמואל-לשון הכתוב ) 6
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פי  שהשטחים  הנמצאים  בידי  ישראל  אינם  במצב  של  גאולה  וחירות -על-אף,  והנה

ין   ולכן  לא  מבצעים  כמה  ענינים  שעליהם  חל  הד7"אין  יד  ישראל  תקיפה"שהרי  (,  אמיתית

גלינו   חטאינומפני  "  משום  ש-")  יהרג  ואל  יעבור"ואפילו  ענינים  של  ,  8"שקץ  תשקצון"של  

ואמת  אמנם  שישנם  כמה  מצוות ".  ארצינו"כן  עדיין  היא  -פי-על-  אך  אף-  9"מארצינו

  למרות  זאת  גם -או  כאשר  ארץ  ישראל  בשלימותה  ,  "יד  ישראל  תקיפה"הנוהגות  רק  כאשר  

  היות -אל  את  כל  עם  ישראל  באופן  גשמי  ובמקום  גשמי  מאחדת  ארץ  ישר,  בעת  הגלות

 ".ארצינו"שהיא תמיד 
 -"  כל  אשר  בשם  ישראל  יכונה"ידי  ארץ  הקודש  מתבטאת  העובדה  ש-דווקא  על,  ולכן

שארץ  ישראל  היא  זו  שעושה  מכל  היהודים ,  כלומר.  האחדות  הגשמית  של  כל  עם  ישראל

ראשיכם "  למרות  שיש  בהם  -ישראל  שכל  )  לא  רק  אומה  אחת  אלא  גם  דבר  אחד(דבר  אחד  

 . הם מציאות אחת- 10"שואב מימך, חוטב עציך, שבטיכם
ורוצים  לעשות  מארץ  ישראל  ענין  של ,  11"יצרם  אנסם"בשעה  שישנם  כאלה  ש,  ולכן

וכל  תוכניות  הפירוד  הללו  מגיעות  מכיוון .    זה  לא  יכול  להצליח  להם-ושלום  -פירוד  חס

 .הרע-היצר
, נפש-  אז  לשם  מה  יש  לגרום  עגמת-כאמור  ,  כה  זה  לא  יצליח-ביןש,  כלומר,  והיות  שכך

 !?אם זה בכל מקרה לא יצא לפועל
' כי  מציון  תצא  תורה  ודבר  ה"אלא  ,  לא  רק  שאינה  פועלת  שום  פירוד  וחלישות:  ואדרבה

שהוא  ללא "  'דבר  הוי"ידי  -על(  היא  מוסיפה  חיות  חדשה  היוצאת  מירושלים  -  12"מירושלים

כך  הוא  כל  הדורות ,  כפי  שהיה  במעמד  הר  סיני,  כלומר[היה  הוה  ויהיה  ,  לא  א-כל  שינויים  

 .לכל הארץ כולה]) ללא כל שינויים

 
 .ועוד. ב ואילך, כתובות כו) 7
 .כו, עקב ז) 8
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 9

 .י-ט,  נצבים כט-לשון הכתוב ) 10
 .כ" הב"גירושין פ' ם הל"ראה רמב) 11
 .כ, מיכה ד. ג, ב' ישעי) 12
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, בין  אור  לחושך,  המבדיל  בין  קודש  לחול  "-  13"אתה  בחרתנו  מכל  העמים"וכשיש  את  ה

, ואז  אין  שום  ספיקות,    או  אז  נוצרת  המחיצה  בין  ישראל  לעמים-  14"בין  ישראל  לעמים

 . ולחציםשאלות

 

ה  העמיד "אך  הקב,    וכל  יהודי  מחולק  האחד  מחבירו-ואף  שנמצאים  בזמן  הגלות  

  אפילו  אלה  שההעלם  והסתר  מכסה  עליהם  והם  רק  בשם -  היהודים  כל  אשר  -מחיצה  

שיש  להם  חלק (העולם  -מותכולל  גם  חסידי  או,    וכל  העמים-  מהצד  האחד  -  יכונהישראל  

 .מהעבר השני) לעולם הבא
 -!    העמים  שמחים  מזה  ובפרט  היהודים-!  העולם-הבדלה  ומחיצה  זו  טובה  לאומות

 .המוביל לחיים טובים יותר וראויים לשמם בעולמנו הגשמיהאמיתי והיחידי זהו האופן 
שיכם   מרא-המאחדת  את  כל  היהודים  )  באמצעות  ארץ  ישראל(ידי  אחדות  זו  -ועל

 -יכונה  )  ולא  יותר(עד  לחוטב  עציך  ושואב  מימך  ואפילו  אותם  אשר  בשם  ישראל  ,  שבטיכם

י "וכפי  שרש;  "ונפלו  אויביכם  לפניכם",  "ונתתי  שלום  בארץ"נעשה  בפועל  ,  לחטיבה  אחת

שיהודים  לא  יצטרכו  כלל  למלחמות  אלא  האומות  יילחמו ,  "איש  בחרב  רעהו"מפרש  זאת  

 .בינם לבין עצמם
"ואולך  אתכם  קוממיות)עד  ל(לכם  ואשבור  מוטות  ֻע"הקרובה  וההקדמה  לההכנה  וזוהי  

 .ידי משיח צדקנו יבוא ויוליכנו קוממיות לארצינו- בגאולה האמיתית והשלימה על15
 )ל"ב תמוז תש"פ שיחת י"מעובד ע(

 
 .ד"ג ה"חגיגה פ' ם הל"רמב) 13
 .ב, ראה פסחים קג) 14
 .יג-ו, בחוקותי כו) 15
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-הפסקת'שיחה  זו  והבאה  שלאחריה  נאמרו  בעקבות  הסכם  
ל "אב  תש'  השנחתם  בין  ישראל  למצרים  בתאריך  '  האש

בשיחות  אלו  זועק ).  שבוע  לאחר  אמירת  שיחה  זו  (7.8.1970
אשר  במהלכה ,  זו  היא  הסחת  דעת'  אש-הפסקת'הרבי  כי  

מצרים  מתחמשת  בנשק  משוכלל  ומכינה  את  עצמה  למלחמה 
של  העיתונאי  יונה  כהן '  יחידות'ראה  גם  ב  (נוספת  נגד  ישראל

 ). ואילך44' עמ

 

ה  אמר  למשה "שהקב,  י"מפרש  רש"  זאת  הארץ  אשר  תפול  לכם  בנחלה  "1על  הפסוק

 .וכל כוחו בא מהיהודי, שלגוי מצד עצמו אין כח, כלומר". ראה אין בהם עוד כח"
העולם  מכריחים  את  ישראל  להחזיר  את -פי  הסבר  זה  נבין  את  הסיבה  לכך  שאומות-על

כיצד  יתכן  שגוי  יכריח  יהודי ,  לכאורהשהרי  .  הימים-השטחים  שכבשה  במלחמת  ששת

שמכיון  שישראל ,  אלא  מוכרח  לומר!  ?והרי  גוי  מצד  עצמו  אין  לו  כח,  לעשות  דבר  מסויים

זה  נותן  את  הכח  לגויים  לדרוש  את  החזרת ,  מצד  עצמה  אינה  מעוניינת  להחזיק  בשטחים

 .שטחים אלו
ת  ישראל מתחננ,  הימים-שמאז  הנצחון  במלחמת  ששת,  כל  זה  נמשך  שלוש  שנים

 .אך הערבים אינם מסכימים, שיסכימו לקחת מהם את השטחים, לערבים

 

, לעשות  הסכם  שלום)  מצרים(הסכימו  פתאום  הערבים  ,  )לאחר  שלוש  שנים(כעת  

שהסיבה  שהערבים ,  דעת  מבין-אך  כל  בר.  אש  למשך  שלשה  חדשים-ומתנים  זאת  בהפסקת

הם ,  כי  עד  עכשיו,  ינה  מפני  שאינם  יכולים  לדבר  על  שלום  כשיש  הרגא,  רוצים  הפסקת  אש

 .הרי דיברו על שלום גם בשעת מלחמה
מצרים  לא  יכלה ,  עד  עכשיו:  הסיבה  שהם  רוצים  הפסקת  אש  היא  מאוד  פשוטה,  אלא

מאחר  שישראל  הפציצה ,  וכן  לא  להכניס  לשם  נשק,  לשקם  את  ההריסות  ליד  תעלת  סואץ

 
 .ב, מסעי לד) 1
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שאז  הם  עוד  לפני  החתימה  ולא ,  אש-ברגע  שתהיה  הפסקת,  תאך  כע.  שם  ללא  הפסקה

 .מיד יתחילו בעבודות השיקום, מחוייבים לשלום
הרי  פניהם  של  הערבים  אינם ,  כיצד  יכולה  ישראל  להסכים  לכזה  דבר:  ולגמרי  לא  מובן

  שעות  על  מסמך 24היו  חותמים  תוך  ,  שהרי  אילו  היו  פניהם  לשלום!  ?מועדות  כלל  לשלום

זה ,  אש-הרי  כל  הסיבה  שהם  רוצים  הפסקת!  ?מה  הם  זקוקים  להפסקת  האש-ולשם,  שלום

שזה !    הולכים  לריק-והכסף  )  תהיה-לא-היה(כן  כל  ההרוגים  -ואם,  עבור  שיקום  ההריסות

 !!!הגיוני לחלוטין-בלתי
שישגיחו  שבשעת ,  כיון  שישלחו  לשם  פקחים,  שאין  מה  לדאוג,  אמנם  ישראל  טוענת

אבל  כולם  נוכחו  לדעת  מה  אירע  בשנת .    ולא  תכניס  נשקהפסקת  האש  מצרים  לא  תבנה

ואפילו  שלחו ,  שארבעה  מדינות  חתמו  והבטיחו  שהם  אחראים  שיהיה  שלום  בגבול,  1956

: ויותר  מכך,    ברחו  משם-וברגע  שנאצר  רק  רימז  להם  שהם  אינם  רצויים  עוד  ,  לשם  פקחים

והם  ידעו  שהוא  בא ,  ום  לדבר  עם  מצרים  על  שלם"  כמה  שבועות  נסע  נציג  מטעם  האולפני

 .ובכל זאת רצחו אותו, לדבר על שלום
שמצרים  לא  מכבדת  ולא  תכבד  שום  הסכם ,  רואים  באופן  ברור,  מכל  הסיפורים  האלו

 .וכיוצא בזה" הפסקת אש"והבטחה של 
, היא  הסחת  דעת,  הזו"  האש-הפסקת"שכל  ,  הרי  הדבר  פשוט  וברור,  ובנוסף  לכל  זה

הנשק  שנקנה ,  כעת.  לבנות  ולהכניס  נשק  לתעלת  סואץנאצר  רוצה  ,  כיון  שבזמן  הזה

ממתינים  רק  לרגע  שבו  ישראל .  וממתין  למשלוח,  והתקבל  מהצרפתים  והרוסים  עומד  בלוב

 .ולהתחיל לבנות שם, ואז יוכלו לשלוח את כל הנשק, תפסיק להפציץ

 

היא  בלתי  הגיונית  לחלוטין ,  "האש-הפסקת"אך  האם  ישראל  באמת  אינה  יודעת  שכל  

אלא  הבעיה .  ישראל  הרי  בוודאי  יודעת  ומבינה  את  זה!  ?וכל  כולה  משחק  של  המצרים

ולמרות  שגם  בארצות .    ארצות  הברית-"  ידידים  הטובים"שישראל  פוחדת  לומר  זאת  ל,  היא

 ,ב"ולמרות  שבישראל  יודעים  שכך  חושבים  בארה,  הברית  מבינים  כמה  שזה  בלתי  הגיוני

 .בכל זאת פוחדים לומר להם זאת
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שחסרה  האמונה ,  היא  מכיון,  והסיבה  לכך  שפוחדים  לומר  לגויים  את  האמת  התקיפה

בכך "  ראה  אין  בהם  עוד  כח"ה  הראה  בגלוי  ש"פי  שהקב-על-שאף.    בורא  העולם-ה  "בהקב

בכל ,  והן  במלחמת  השחרור,  הימים-הן  במלחמת  ששת,  שישראל  ניצחה  באופן  מופלא

 .ה" לא מאמינים בקבעדיין, זאת
 )ל"מסעי תש- מטותפרשת-פ שיחת שבת"מעובד ע(
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שלאחר  נצחונם ,  י"מפרש  רש,  "ובני  ישראל  נסעו  מבארות  בני  יעקן  מוסרה  "1על  הפסוק

, תנתקפו  לפתע  בפחד  מפני  מלחמה  נוספ,  הגדול  של  בני  ישראל  במלחמתם  נגד  מלך  ערד

 .שמונה מסעותונסוגו לאחור 
היכו  אותו  מכה  ניצחת  ונוכחו ,  הלא  הם  ניצחו  את  מלך  ערד:  סיבת  נסיגתם  אינה  מובנת

 !?כן מדוע נבהלו וברחו-אם, לדעת שאין מה לחשוש ממלחמה נוספת
אומן  גדול "  שהוא  2שעליו  נאמר,  שהיתה  זאת  עצתו  של  היצר  הרע,  הסיבה  לכך  היא

אבל  עדיין ,  אמנם  ניצחתם  את  מלך  ערד:  ראת  שמים  טען  שבמעטה  של  י-"  במלאכתו

אין  סומכין "שמא  בה  ינצחו  אתכם  הגוים  שהרי  ,  צריכים  אתם  לחשוש  מהמלחמה  הנוספת

 .3"על הנס
: אותו  סיפור  בדיוק  אירע  לאחר  מלחמת  סיני

ואמרה  שיש  למלא  את ,  ישראל  נבהלה  ממצרים

כוחות  ישראל ,  ואכן.  דרישותיהם  ואסור  לסרב  להם

תמורת  הבטחה  לשלום  ולשייט  חופשי ,  וגונס

, הפר  את  הבטחתו,  נאצר,  אך  נשיא  מצרים.  בתעלה

ותמורת  אותו .  ולא  איפשר  לישראל  לשוט  שם

 .למלחמה, התכוננו המצרים, שהוא היה מטרת הנסיגה, שלום
חסמו  המצרים  את  מיצרי  טיראן  למעבר ,  זמן  קצר  לפני  פרוץ  מלחמת  ששת  הימים

, היו  כאלו  שטענו,  אך  למרות  זאת.  וחות  במטרה  להילחם  בישראלישראלים  וריכזו  שם  כ

 .אלא עליה למצוא דרך לשלום, שאין לישראל לפתוח במלחמה
כיון  שהגיעה  למסקנא  שאין  להתחשב  בדעת ,    בהתקפהישראלפתחה  ',  בחסדי  ה

שניצחון .  ואז  ראו  כל  העולם  את  הנס  של  הניצחון  הגדול  שנחלה  ישראל  במלחמה.  העולם

 
 .ו, עקב י) 1
 .ב, ראה שבת קח) 2
 מ"ובכ. ב, פסחים סד) 3
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זוהי  גם  הסיבה  שלאחר  מלחמת ".  מה  יאמרו"  רק  הודות  לכך  שישראל  לא  פחדה  מזה  הושג

 .הימים גברה הדעה שאין לסגת מהשטחים-ששת
היה  מספר  ההרוגים  מכוחותינו ,  במקומות  בהם  החליטה  ישראל  לתקוף:  עובדה  נוספת

 היה  מספר  הקורבנות  גדול,    שאותה  החליטו  שלא  לכבוש-בירושלים  ,  ולאידך.  מועט  ביותר

 .בהרבה ביחס למקומות אחרים
שכל  זה  הגיע  בזכות  זה ,  למרות  שראו  את  הניצחון  של  מלחמת  ששת  הימים,  אבל  עתה

כבר  במשך  שלוש  שנים  מתחננת ,  ישראל,  בכל  זאת,  שלא  פחדו  והתרפסו  בפני  הערבים

 .שיקחו חזרה את השטחים שנכבשו, בפני הערבים
  הוא  כלל  לא  העלה  על  דעתו -ח  היה  בטוח  שישראל  טומנת  לו  פ,  נאצר  נשיא  מצרים

אך  לאחר .  שישראל  תחזיר  לו  את  השטחים  שנכבשו  ואשר  מהווים  גבולות  טבעיים  ובטוחים

  רוצה  שהוא באמתשישראל  ,  הוא  מתחיל  להבין,  פוסקות-שלוש  שנים  של  הפצרות  בלתי

 .יקח את השטחים חזרה
  אבל  כדי !כבר  הוחלט  לוותר  על  ירושלים  העתיקה:  ואני  מוכרח  לגלות  את  האמת

ירושלים  תהיה  שייכת :  כך)  לנשיא  מצרים(ניסחו  את  ההצעה  ,  להמתיק  את  הגלולה

 .למוסלמים וליהודים, לנוצרים
אין  מובן  מהו  הסדר  התמוה  הזה ,  "שלום"אפילו  לדעת  אלו  החושבים  שכן  צריך  לעשות  

 גם,  הרי  ירושלים  שייכת  ליהודים  לא  רק  מצד  ההלכה".  לנוצרים  למוסלמים  וליהודים"-

  שדוד  המלך  קבע  את  ירושלים  לבירת -  ואין  מי  שיכחיש  את  זה  -בספרי  ההיסטוריה  רשום  

מדוע  בנוסחת ,  כן-ואם.  הגיעו  לשם  הנוצרים  והערבים,  אלף  שנים  לאחר  מכןורק  ,  ישראל

 !? היכן הגבול להשפלת כבוד ישראל-בסוף " יהודים"הפשרה הכניסו את ה
זוהי  בושה  וחרפה  שבארץ  ישראל  יהיה !  רוןאלא  רוצים  לוותר  גם  על  חב,  ולא  זו  בלבד

שמשמעותו  הברורה  היא  שליהודים  אסור  לגור ,    שרי  ממשלת  ישראלכלשעליו  חתמו  ,  חוק

-שבני,    לידי  ראש  עיריית  חברוןבשמחהנמסר  ,  והחוק  הזה.  בחברון  וליד  מערת  המכפלה

 !?"הרצחת וגם ירשת "-ט "משפחתו רצחו יהודים בחברון בפרעות תרפ
יהודי  שביקר  אצלי  רצה ;  בשביל  היהודים"  קרית  ארבע"שמקימים  בחברון  את  ,  הודיעו

  הרי -?  שאלתי  אותו  האם  ידועים  לו  פרטי  התוכנית;  שאשתתף  בשמחתו  על  הקמת  הקריה
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ורק ,  )ובינתיים  אפילו  דירה  אחת  לא  בנו  שם(את  הקריה  החליטו  שיבנו  במשך  הזמן  

 !!ודווקא מחוץ לגבולות חברוןכשיהיה תקציב 
רוצים  לוותר  גם  על  שטחי  רמת  הגולן  ולהשאיר  בידי  ישראל  רק  פרוזדור ,  נוסף  לזהוב

 -וההסברה  תהיה  שרמת  הגולן  היא  עדיין  בשליטת  ישראל  ,  צר  בו  יסיירו  כוחות  ישראלים

 .אביב-הגולן ותל-סטרי המקשר בין רמת-שכוחות ישראליים נוסעים על שביל דו, והראיה
ודוקא  הסכם  זה  הוא  שהביא ,  ן  גרמניה  לפולין  שנה  נחתם  הסכם  דומה  בי30לפני  

 .להחרפת המצב

 

, איך  יתכן  שישראל  מסכימה  לכל  תביעותיו  של  נאצר  ונותנת  לו  את  כל  מה  שהוא  דורש

 !?והרי נאצר עצמו הודיע שניירות לא מחייבים אותו
  כשהביאו  המצרים  את -האש  שבעת  ההפרה  הראשונה  של  הפסקת  ,  ה  עשה  נס"הקב

  למרות  שיכלו  להסוות  את -ללא  הסוואה  ,  עשו  זאת  בגלוי,  ציודם  הצבאי  לגדות  התעלה

כך  שבתוך  כלי  הרכב  היו  חומרי  בנין  כדי  לתקן  את  הערים -הציוד  בקלות  ולטעון  אחר

 ...ההרוסות שעל גדות התעלה
הרי ,    היה  צפוי-)  אש  להתבצרות  ולהיערכות  מחדש-ניצול  הפסקת(צעדם  של  המצרים  [

, אפילו  כאשר  מצבו  הכלכלי  והצבאי  היה  מעורער,  זוהי  מטרתו  של  נאצר  במשך  כל  השנים

  כאשר  התבצרות  זו  אינה  מכבידה  עליו  לא  מבחינה  כלכלית -שכעת  ,  וטיפשות  היא  לחשוב

 ]. הוא לא יעשה זאת-ולא מבחינה צבאית 
  את  כל מידלהפציץ  ולהרוס  אך  במקום  ,    ידעו-ואלה  שהיו  צריכים  לדעת  מהתבצרות  זו  

, בשעה  מצרים  ממשיכה  להכניס  עוד  נשק-כשבה,  שלחו  מחאה  לוושינגטון,  הביצורים  הללו

אפילו  מטוסי  פנטום ,  ליצלן-ואם  ימשיכו  בביצורים  האלו  רחמנא,  ולא  מפסיקים  להתבצר

 !!!לא יוכלו להרוס את הביצורים האלה
, האש  מצידנו  במשך  ששה  ימים-הרי  אתם  ידעתם  על  הפרת  הסכם  הפסקת,  ונאצר  טוען

 . ואין מה לענות לו על זה-! ? מדוע התחלתם פתאום לצעוק-ושתקתם 
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שברור  לכל  שניצלוה ,  אש-אם  הכרזתם  על  הפסקת:  וכשבאים  אנשי  צבא  ושואלים

וההוצאות ,  הדם  הרב  שנשפך,    לשם  מה  היו  כל  הקרבנות  שנפלו-לביצור  ולקידום  טילים  

-צריך  להיות  תחילה  הסכם  הפסקת,  שהיות  ורוצים  שלום:  עונים  להם?  הכספיות  העצומות

 .אש כצעד ראשון לקראת השלום
,   הרי  במשך  הזמן  היו  עשרות  מלחמות  בעולם-?  אש  זו-מה  היו  צריכים  הפסקת-לשם

". אש-הפסקת"  עשו  זאת  ללא  הקדמה  של  -וכאשר  הצדדים  הלוחמים  רצו  לחיות  בשלום  

 !?אש שעליה חתמו כל המדינות-הפסקתהרי זה כשלש שנים קיימת באיזור , ובכלל
ביקש  הצד  המנוצח )  וכן  במלחמות  שלפניה(שבמלחמת  העולם  השניה  ,  ידוע  ומפורסם

וכל  אנשי  הצבא  התנגדו  לזה ,  אש-  יעשו  הפסקת-ומתן  על  השלום  -שקודם  שיתחילו  במשא

אש  היא  זו  שתמעט  את -הפסקת:  ואדרבה,  שינצלו  את  הפסקת  האש  לביצור,    בהסבירם-

 !יים לשלוםהסיכו
המלמד  שלי  היה  שמח  כשהיה  מוצא  פסוק  שקשור ):  וסיים  הרבי  בבכיות  נוראות(

היום  בקוראי  את  ההפטרה  ראיתי  שיש  בה  רמז  למצב  הקשה  בו  אנו  נתונים .  למאורעות

הקצור  קצרה  ידי ,  מדוע  באתי  ואין  איש  קראתי  ואין  עונה":  4ששם  נאמר,  עתה

 !?"מפדות
 )ל" תש,אב-ף מנחם" כ,בפרשת עק-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 !"מצרים מתכוננת למלחמה ":הרבי אמר בהתרגשות
  את 'ניצלתי'.  שאלתי  את  הרבי  על  ההתנגדות  החזקה  שלו  לכך  שהממשלה  הסכימה  להפסקת  האש  עם  מצרים

  שבענייני -התביעה  המפורסמת  של  הרבי  שבעניני  גיור  יפסקו  רק  הרבנים  ואמרתי  לרבי  שלחילוניים  יש  גם  טענה  

צריכים  לפסוק  רק  אנשי  צבא  או  מדינאים  שמתעסקים  בענייני  המדינה ,  להסכים  או  לא  להסכים  לזה,    אשהפסקת

וכי  אם  הם  היו  יודעים ,  הרבי  ענה  לי  שככל  הידוע  לו  מעלימים  מרוב  השרים  את  דעתם  של  אנשי  הצבא  ...ולא  רבנים

ם  יקדמו  את  הטילים  וממשלת  ישראל   הם  לא  היו  מסכימים  בשום  אופן  לכך  שהמצרי-מה  סבורים  באמת  אנשי  הצבא  

זה  היה  קשור ...  וביקש  ממני  לשמור  זאת  בסוד  כמוס,  הרבי  סיפר  לי  פרט  צבאי  מסויים  .ל  להגיב"לא  תתן  פקודה  לצה

. קיימתי  את  הבטחתי  לרבי  ושמרתי  את  הדברים  בסוד  כמוס.  להצעה  כיצד  יש  להגיב  על  הצבת  הטילים  והזזתם  בסיני

מה  שאני  זוכר  שזה  היה .  הדברים  לאיש  ובמהלך  השנים  פרחו  מזכרוני  עיקרי  הדבריםעברו  שנים  ולא  סיפרתי  את  

הרבי  גילה  לי  דרך  מסויימת .  לאחר  שביקר  אצלו  אחד  השרים  ואותו  שר  אמר  שיש  בממשלה  ויכוח  קשה  כיצד  להגיב

, התממשו  -כך  התברר  שכל  תחזיותיו  של  הרבי  בנושא  -אחר...  אבל  גם  במה  שכן  דבר  עמי  הוא  היה  מאוד  זהיר

 ...יותר מכך איני יכול ואיני רשאי להגיד. במאת האחוזים, לצערינו

 
 .ב, נ' ישעי) 4
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שאלתי  את  הרבי  אם  הוא  מודע  לביקורת  הגדולה  בארץ  על  דיבוריו  נגד  הסכם  הפסקת  האש  והרבי  אמר  לי  שהוא 

נוצרה והסכנה  ש,  כי  כשמישהו  יודע  את  גודל  הסכנה  אסור  לו  לשתוק,  לא  מתפעל  מהביקורת  שהדברים  שלו  מעוררים

הרבי  גם ,  אגב.  ושלום-  היא  סכנה  עצומה  שתביא  למלחמה  חס-ידי  הסכמת  הממשלה  להפסקת  אש  עם  מצרים  -על

אלא  ידוע  לו  ממקור ,  שלא  רק  מומחים  צבאיים  בישראל  רואים  בזה  סכנה,  אמר  לי  בקשר  לנושא  של  החזרת  שטחים

ת  השטחים  שכבשה  במלחמת  ששת ראשון  שגם  מומחים  צבאיים  אמריקאיים  סבורים  שאסור  לישראל  להחזיר  א

 .הימים
הרבי  אמר  לי  שהוא  מנסה  ללמד  סניגוריה  ולמצוא  צד  זכות  באלו  שקבלו  את  ההחלטה  להסכים  להפסקת  האש 

שמדובר  באותם  אנשים  שכל  הישגי  מלחמת  ששת  הימים  כאילו  נכפו :  והוא  מצליח  למצוא  רק  לימוד  זכות  אחד

 ...ויתור לגויים: ובעיניהם יש רק דרך אחת והיא, עיני הגוייםוהם רוצים למצוא חן ב, עליהם בניגוד לרצונם
והרבי  ענה  שההסכמה  לשיחות  עם ,  האם  פירוש  הדברים  הוא  שהרבי  מתנגד  לחלוטין  לשיחות  שלום,  שאלתי

גם  במלחמות  עמים  אחרים .  לא  היתה  מוכרחה  להיות  קשורה  בהסכמה  להפסקת  אש,  או  באמצעות  מתווך,  הערבים

, שיחות  במצב  כזה  אינם  אלא  הזמנה  לפתוח  במלחמה  חדשה,  אדרבה.  תוך  הסכם  הפסקת  אשומתן  -לא  היה  משא

הרבי ...  וישראל  מוכרחה  לא  רק  להתגונן  אלא  להתקיף  לשם  הגנה,  כשהמצרים  בכל  יום  מוסיפים  נשק  וטילים?  ומתי

 .כוננים למלחמההמצרים מת, וכי לפי כל הסימנים שבידו, שב ואמר בהתרגשות כי ההסכמה להפסקת אש היא אסון
מדוע  הם  אינם !  ?1956-וב  1948-  מהתוצאות  שהיו  לנסיגה  ב-  שאל  הרבי  -מדוע  המנהיגים  לא  לומדים  לקח  

 !?מבינים שאסור להסכים שוב לנסיגה מהשטחים
ענה  הרבי  ששום  אדם  פיקח  לא  יסכים  לסמוך  על  הבטחות ,  כשהזכרתי  לרבי  את  ענין  הערבויות  הבינלאומיות

הרי  רק  כשהיתה  אכזבה .  שדואגים  רק  לאינטרסים  שלהם,  לא  על  הבטחות  של  מצרים  או  הרוסיםובוודאי  ,  הגויים

,   לפני  כמה  שנים-  אמר  הרבי  -ואז  .  באה  מלחמת  ששת  הימים,  מרה  מההבטחות  בשתי  הזדמנויות  קודמות

.   בעזרם'ה  היה  -וקמו  ויצאו  למלחמה  ,  ושאין  לסמוך  על  הבטחות  הגויים,  כשבישראל  הכירו  שחסד  לאומים  חטאת

 ...רק הדתיים נמנעו מלהגיד את זה במפורש, גם מחוגי השמאל דיברו על כך בגלוי.  ובנפלאותיו'הכל הכירו אז ביד ה

 !?"מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה"
יום  לפני ,  )ל"פ  עקב  תש"התוועדות  ש(חזר  בפניי  על  דברים  שאמר  בהתוועדות  של  שבת  ,  בהמשך  לאותו  ענין,  הרבי

אמונה  ומקווים  לאפשרות  של -הוא  התריע  על  כך  שלא  לומדים  לקח  מהעבר  ועכשיו  שוב  קמים  קטני.  חה  שלנוהשי

שוב  מאמינים  להבטחות .  למרות  שהערבים  ממשיכים  להכריז  שרצונם  להשמיד  את  ישראל,  השגת  שלום  עם  הערבים

. אל  הסכימה  להפסיק  אש  בסואץאבל  ממשלת  ישר,    מילא-ואם  היו  רק  מסכימים  לשיחות  שלום  .  והצהרות  של  גויים

ועכשיו  איך  אפשר  שלא  להבין -  שאל  הרבי  בהתרגשות  -!  ?כמה  קרבנות  נפלו  כדי  למנוע  ממצרים  הצבת  מערכי  טילים

היא  רוצה  לחזק  את  העמדות  הצבאיות  שלה  ליד !  ?שהפסקת  האש  דרושה  למצרים  רק  בגלל  שהיא  מתכוננת  למלחמה

וראשי  המדינה .  יום  הם  מזיזים  מערכי  טילים  לקרבת  התעלה-יום...  עילוכך  גם  פאנטומים  לא  יו-כדי  שאחר,  הסואץ

 ...הוא מרמה אותנו, הקוזק אינו בסדר: בישראל מתחילים לומר
אבל  לא  נפסיק  למנוע  את  המצרים ,  נדבר  על  שלום,  בסדר:    לא  אמרו  ראשי  המדינה-  המשיך  הרבי  -מדוע  

אז ?  למה  יעשו  שלום,  ולאחר  שמצבם  הצבאי  ישתפר,  התעלהוכי  לאחר  שהמצרים  יהיו  מוכנים  היטב  ליד  .  להתחזק

 ?האם יש טפשות גדולה מזו? על מה ולמה, תתחיל שוב מלחמה ויותר קרבנות יפלו
בקול  נרגש  הוא  השמיע .  וראיתי  כיצד  דמעות  של  התרגשות  וכאב  חונקות  אותו,  כאן  הרבי  לא  יכל  להמשיך  לדבר

 ...?"מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה" :את המילים מהפטרת השבוע שבהם הנביא אומר
  את  האזהרה  שהמצרים  מתכוננים  למלחמה -  שאל  הרבי  בהתרגשות  -מדוע  לא  שומעים  ולא  לוקחים  ברצינות  

 !?ליצלן במלחמה שתפרוץ-יפלו הרבה קרבנות רחמנא, י הפסקת האש הזאת המאפשרת למצרים להתבצר"וע
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אם  ראשי  המדינה  כיום  אינם :  בין  השאר  הוא  אמר.  ון  בישראלהרבי  התבטא  בחריפות  רבה  נגד  ראשי  השלט

  מוטב  שהם  יניחו  את  תפקיד  ההנהגה -חולשה  ,  אם  הם  חשים  פחד,  בטוחים  בכוח  עמידתו  של  העם  בפני  הגויים

, מי  האיש  הירא  ורך  הלבב":  אלא  אמרה,  למי  שירא  ורך  לבב,  ואפילו  לא  מלקות,  הרי  התורה  לא  פסקה  עונש.  לאחרים

 ."ואל ימס לבב אחיו, וב לביתוילך ויש

 !?כיצד אוסרים על יהודים להתיישב בחברון
  יש  כאלו  שהמניע  העיקרי בנסיגהדיבר  הרבי  בכאב  על  כך  שמבין  הדוגלים  ,  של  הנהגת  המדינה,  בהמשך  לענין  הזה

  חלילה כל  מה  שמטריד  אותם  הוא  שלא  יקפחו.  "זכויות  העם  הפלסטינאי",  שלהם  זה  שהם  דואגים  לזכויות  הגויים

זה  טוב  שנותנים  להם  עזרה .    מרפאות  חדשות  לערבים12יש  להם  תקציב  לבנות  .  שלא  תהיה  שום  אפליה,  את  הערבים

 . אבל אין להם תקציב או קרקע לישיבות- אמר הרבי -
 'שלאחר  שכולם  ראו  את  ישועת  ה,  עד  כדי  כך  מגיע  רגש  הנחיתות  בפני  הגויים:  והרבי  הוסיף  בקשר  לכך

, הנוצרית:    יש  עכשיו  תכנית  לתת  בירושלים  שלטון  לשלש  הדתות-חמה  לשחרור  ירושלים  העתיקה  ונפלאותיו  במל

, במקום  להזכיר  לעולם  עובדה  היסטורית...  "גישה  דמוקראטית":  לתכנית  הזאת  קוראים.  המוסלמית  והיהודית

, אחריהם  המוסלמיםו,  כך  כבשו  אותה  הנוצרים-ורק  אחר,  מקדש  מלך  רב,  עיר  דוד  ושלמה,  שראשיתה  של  ירושלים

  במקום  זה  מגלים  חולשה  כלפי  הגויים  ומוכנים  להסכים  שישלטו  בירושלים -ועתה  שבה  ירושלים  להיות  בירת  ישראל  

 ...משלוש הדתות
הוא  אמר  שידוע  שליהודים  יש  אדמות  בחברון  אבל  הממשלה  חתמה .  הרבי  גם  דיבר  בהרחבה  על  המצב  בחברון

לא .  וסביבת  מערת  המכפלה  בכלל  האיסור  הזה,  ישב  בתחומי  העיר  חברוןעל  חוק  מיוחד  שאוסר  על  יהודים  להתי

 ! שכל שרי ממשלת ישראל כתבו וחתמו על חוק כזה- אמר הרבי -יאומן כי יסופר 
י  גורמים  בכירים "  שככל  הידוע  לו  נשקלת  בימים  אלו  ברצינות  ע"תכניות  השלום"הרבי  התייחס  גם  לאחת  מ

, שבע-שייך  עם  באר-  ארוך  ברשות  ישראל  שיחבר  מצד  אחד  את  שארם  א"רוזדורפ"לפי  התכנית  הזאת  יהיה  .  בממשלה

?   להעלות  על  הדעת  תכנית  כזאת-  שאל  הרבי  -כיצד  אפשר  בכלל  .  הגולן-  שני  מעמק  הירדן  ליישובי  רמת"פרוזדור"ו

  הפרוזדור  היו וזה  כשמשני  צידי,    בפולין"פרוזדור"שנתנו  לגרמנים  ,  הרי  כולנו  זוכרים  לפני  מלחמת  העולם  האחרונה

, "פרוזדור"שערו  בנפשכם  מה  יהיה  המצב  כשהעם  הקטן  יקבל  .  וקמו  צעקות  ומלחמות  לחיסול  הפרוזדור,  הפולנים

 ...שמשני צידיו יהיו מליוני ערבים

 )484ד גליון " נדפס בכפר חב-מתוך יחידות של העיתונאי יונה כהן (
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ם  שהתכנסה  באותם "שיחה  זו  נאמרה  בעקבות  עצרת  האו
ראה ,  אודות  שיחה  זו(  שנה  לארגון  25ם  לרגל  מלאות  ימי
 ).140'  ע923ד גליון "חב-כפר

 

את  זמן :  ולעניננו.  שכל  דבר  שקורה  בעולם  הוא  בהשגחה  פרטית,  1מבואר  בחסידות

מובן  שהם  לא כ.  קבעו  לחג  הסוכות)  האומות  המאוחדות(=ם  "הכינוס  האחרון  של  האו

, אבל  כיון  שכל  מה  שקורה  בעולם  הוא  בהשגחה  פרטית,  כיוונו  שזה  יחול  בחג  הסוכות

שבו  מקריבים  שבעים ,  שהתאספותם  של  נציגי  כל  אומות  העולם  קשורה  לחג  הסוכות,  מובן

 .2שבעים אומות העולםפרים כנגד 
  שמהם ,פועלת  ששרי  מעלה,  הקרבת  שבעים  הפרים  בחג  הסוכות  כנגד  שבעים  האומות

יתבטלו ,  גם  עתה,  וממילא.  יתבטלו  בפני  עם  ישראל,  נמשכים  שרי  האומות  כאן  למטה

 .וזה יגרום שגם האומות שלמטה יתבטלו כלפי ישראל, השרים שלמעלה כלפי ישראל
. הרי  צריכים  לעשות  כנגד  זה  כינוס  של  קדושה,  כיון  שהם  עושים  כינוס,  מקום-מכל

ולאחר  מכן  כינוסים  גם  בחוץ ,  ס  בכותל  המערבישצריכים  להתחיל  קודם  בכינו,  וכמובן

 .ם יתהפכו לטובה"וישפיע שגם האו, וזה יהיה ְמַנֵגד לכינוס שלהם, לארץ
 )א"דחג הסוכות תשל' פ שיחת יום ב"מעובד ע(

 
 . ואילך277' ח ע"ש ח"ראה בארוכה לקו) 1
 .ב, סוכה נה) 2
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  להתחיל  את אמר  רבי  יצחק  לא  היה  צריך:  "י  ומפרש"  פותח  רש1בתחילת  פרשתינו

, 2ומה  טעם  פתח  בבראשית  משום  כח  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גוים.  .  התורה  

הם .  לסטים  אתם  שכבשתם  ארצות  שבעה  גוים:  העולם  לישראל-שאם  יאמרו  אומות

ברצונו  נתנה ,  הוא  בראה  ונתנה  לאשר  ישר  בעיניו,  ה  היא"כל  הארץ  של  הקב:  אומרים  להם

 ". לנולהם וברצונו נטלה מהם ונתנה
 :ביאור הענין
שכאן ,    היא-"  משום  כח  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גויים"י  בהביאו  "כוונת  רש

קודם  לכיבוש  ארץ (אלא  למצב  בו  היהודים  יבואו  ויטענו  ,  לא  מדובר  אודות  טענת  הגוים

  ולזה -!  ?והרי  היא  שייכת  לגויים,  ה  שיכבשו  את  ארץ  ישראל"כיצד  רוצה  הקב)  ישראל

היא )  וכל  העולם(שארץ  ישראל  ,    כלומר-"  כח  מעשיו  הגיד  לעמו"היות  ו:  הבאה  התשוב

  במילא -"  נחלת  גויים  "-  על  ארץ  ישראל  הבית-בעלשהוא  ,  היינו,  ה"של  הקב"  כח  מעשיו"

 .יכול הוא לתת אותה ליהודים
מילא  קודם ,  וכאן  לכאורה  קשה".  העולם-שאם  יאמרו  אומות:  "י  לבאר"ומוסיף  רש

  היה  צורך  לבאר  כיצד  ניתן  לכבוש  את  ארץ  ישראל  והרי  היא -ראל  שכבשו  את  ארץ  יש

 !? אך לאחר שכבר כבשו את הארץ מה לנו לביאור זה-! ?שייכת לגויים
  כיצד -!    לסטים  אתם-שיכולים  לבוא  גוים  ולטעון  כלפי  היהודים  ,  י"זה  מסביר  רש-ועל

פתחה  התורה ,  בכדי  שהיה  מה  לענות  לגוי,    ולכן-!  ?הנכם  מחזיקים  בארץ  ישראל

ברצונו  נתנה  להם  וברצונו "ה  ברא  ובמילא  "הקב,    לומר  לגוי  שאת  הארץ-"  בראשית"ב

 ".נטלה מהם ונתנה לנו

 

 :אך גם לאחר ביאור זה עדיין תמוה

 
 .א, א) 1
 .ו, ים קיאתהל) 2
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  התשובה -!  ?"לסטים  אתם"מנין  לנו  שאכן  היהודי  מחויב  לענות  לגוי  על  הטענה  של  

 ".אמר רבי יצחק: "י"וכלשון רש, ידי רבי יצחק-לזה טמונה בעובדה שמאמר זה נאמר על
שכאשר  השעה  משחקת ,  )בשונה  מתנאים  אחרים(  אומר  רבי  יצחק  )ב,ז(ברכות  במסכת  

יושב   "3צדק  את  הפסוק-מפרש  הצמח,  זה-דרך-ועל.  [  אסור  להקניטו  ולהתגרות  בו-לגוי  

היות  ורק  אז ,  שעיקר  השמחה  על  הגויים  תהיה  רק  לעתיד  לבוא"  ילעג  למו'    הבשמים  ישחק

 ].העולם-אצל אומות" אתהפכא חשוכא לנהורא"יהיה 
למרות  שרבי  יצחק  אמר  שאין  להתגרות :  ללמדנו,  י  את  שם  בעל  המאמר"ולזה  מציין  רש

" גוייםלמה  רגשו  "ולכן  יש  להתחשב  בו  ואף  אין  לעשות  רעש  מ,  בגוי  כשהשעה  משחקת  לו

  שאומר  שאין יצחק'  אותו  רהנה  ,  "לסטים  אתם"בשעה  שבא  גוי  וטוען  ,  כן-פי-על-  אף-

  היות  שרק -!    ובתקיפות  הכי  גדולהקובע  שצריך  לענות  לגוי  במקרה  זה  -להתגרות  בגוי  

 .אז יתבטלו טענותיו
 )א"בראשית תשל-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 !ושליםאפילו האמריקאים לא חשבו שישראל תדבר אודות יר

, אלא  בטחונית,    שאינו  מדבר  מנקודת  מבט  דתית-  הסביר  הרבי  -כשדיבר  אודות  השטחים  .  .  

-שאילו  היו  שואלים  אותו  לפני  מלחמת  ששת,  ואמר  הרבי  .שאסור  לסגת  ולחזור  אפילו  פסיעה  אחת

  היה  אומר  שאסור  לתת  בעד  זה  אפילו  נפש  אחת -הימים  אם  לצאת  למלחמה  כדי  לשחרר  את  הכותל  

כי ,    אסור  להחזיר  אפילו  משהו-ועם  הרבה  קרבנות  ,  לאחרי  שכל  זה  כבר  נעשה,  אבל  עכשיו!  אלמישר

 ...ל נשפך לחינם" הרי כל הדם הנ-באם יחזירו 

  אזי -הנה  באם  ידבר  בתור  איש  צבא  ,  שאם  יבוא  אליו  קצין  מהצבא  ויאמר  אחרת,  ואמר  הרבי

והדגיש  שוב .    אין  מה  לשמוע  ממנו-ב  "כיואבל  באם  ידבר  בתור  פוליטיקאי  ו;  הוא  מוכן  לשמוע  ממנו

גילה  להם  הרבי ,  גם  בנוגע  לירושלים  .מבט  בטחונית  טהורה-מנקודת,  שכל  זה  ברור  ללא  שום  ספק

ל  אמר  שמעולם  לא  חשבו  שידברו "והנ,  שאחד  מבכירי  הממשלה  ביקר  כאן  אצל  איזה  מתאם  פעולות

אולם ,  שהוא  יודע  את  כל  פרטי  הביקור,  ואמר  הרבי.  והיה  פשוט  להם  שאין  על  מה  לדבר,  על  ירושלים

 .שלא יזיק לבטחון ארץ ישראל. ב. בכדי שלא יתוסף שונא לממשלה.  א-הוא אינו אומר זאת 

 )187משיח גליון - נדפס בבית-א " שבט תשל-מתוך יחידות של העיתונאי שאול שיף (

 
 .ד, תהלים ב) 3
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התשובה ?    תקופה  מדוע  התחלתי  לדבר  על  עניני  שלימות  הארץ  ברבים  לפנינשאלתי

לכן  לא ,  ניסיתי  לפעול  ענין  זה  בחשאי  וראיתי  שאין  זה  מועיל,  כיון  שעד  עתה:    היאלכך

 .ואולי רק כך זה יעזור. אלא להתחיל לדבר על ענינים אלו ברבים,  לי ברירה אחרתהיתה
 וזהפעלתי  רק  בחשאי  .  ברתי  על  כך  ברביםזו  היתה  טעות  שלא  די,  בנוגע  לחברון,  ואכן

 להאלא  רק  מחוצה  ,  שחוקקו  חוק  שליהודים  אסור  לגור  בחברון,  וההוכחה  היא.  לא  הועיל

  חוק מחוקקים  שיהודיםכיצד  יכול  להיות  !  ?היתכן:  שאלתי.    משפחות240-  רק  ל-וגם  זה  

מדוע ,  בחברון  וגם  אם  רוצים  שיהודים  לא  יגורו!  ?שנותנים  את  חברון  עיר  האבות  לערבים

שלחו ,  מחברוןוהרי  ברגע  שרצו  לזרוק  את  היהודים  ?  ידי  חוק-צריכים  לבצע  זאת  דוקא  על

  צריכים היוכן  מדוע  -ואם,  וכל  זה  נעשה  גם  ללא  חקיקה,  אנשי  צבא  שגירשו  את  היהודים

 !?שחתומים עליו כל השרים, לחוקק את החוק הזה
 היהודיםשהרי  בכל  מקרה  יהיו  ,  קשאין  הבדל  אם  יש  חוק  או  אין  חו,    לענות  ליניסו

 להתחרטכי  מאחר  כשמחוקקים  חוק  כבר  אי  אפשר  ,  אבל  בפועל  זה  לא  כך.  מחוץ  לחברון

 מקצה,    השרים24  חתומים  כל  -  לתת  את  חברון  לערבים  -ובפרט  שעל  החוק  הזה  ,  ממנו

 .הימין עד קצה השמאל

 

. שמוסרים  בידיים  את  חברון  לערביםכיצד  יתכן  ,    שליח  לממשלה  שישאל  אותםשלחתי

-להרי  גם  :  שאלתי  שוב.    משפחות  כן  התירו  לגור  שם240-כי  הרי  ל,    לי  שזה  לא  כךוענו

מה :  וענו  לי.    משפחות  אלו  התירו  לגור  רק  מחוץ  לגבולות  חברון  ולא  בחברון  עצמה240

הוא  מהלך  של  עשרה  רגעים  ממערת ,  הרי  המקום  בו  התרנו  להם  לגור,    אומרתזאת

והרי  במרחק  של  רגע ,  מהי  המעלה  שזה  מרחק  של  עשרה  רגעים:    אותםשאלתי.  מכפלהה

). ובכך  להיות  פטור  מכל  המצוות  התלויות  בארץ(  לארץ  ישראל  מחוץגם  אפשר  להיות  

 !1 מחוץ לחברוןזה - כה קצר מרחקאפילו שזה , בפועל

 
 .בסוף שיחה זו' נספח' ראה -לכללות ענין זה ) 1
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 ממשלהיצד  כ!  ?  מבין  כיצד  יתכן  שמחוקקים  חוק  האוסר  על  יהודים  לגור  בחברוןאיני

 !?מאשרת לתת את חברון לערבים, יהודית
  הוא  ערבי  שהשתתף  בפוגרום  שהתרחש  בשנת 2  ראש  עיריית  חברון-  זו  בלבד  ולא

 אושהוא  ,  בשעה  שיודעים  בבירור-בה,  וכעת  הוא  ראש  העירייה  שם,    נגד  היהודיםט"תרפ

 המוכיחים,  הישנם  תמונות  מאותה  תקופ!  נטלו  חלק  בפוגרום  נגד  היהודים,  אחיו  או  אביו

  את מסתירלא  רק  שאינו  ,  וראש  העיר.  בבירור  שהיתה  לראש  העיר  של  חברון  שייכות  לטבח

  לא  לערבים -  האלו  ולערבים  .  סילק  מחברון  את  היהודיםשהוא    בזהמתגאהאלא  ,  זה

 ! נותנים את חברון- ט"בתרפאלא לאותם הערבים שרצחו יהודים , שמתגוררים במצרים
  נמצאת חברון  שהרי  -"  קוו-סטטוס"שיש  כאן  מצב  של  !  ?משלה  עונים  לי  נציגי  המומה

  כאן  מצב  של ישהרי  !  ?  כאןיש"  קוו-סטטוס"איזה  .  אצל  הערבים  כבר  שלושים  שנה

-סטטוס"הלזה  יקרא  ,  אותםהם  הרגו  את  היהודים  ואחר  כך  גם  ירשו  ,  3"  וגם  ירשתהרצחת"

 !?"קוו
 קודםשאם  הייתי  מרעיש  על  זה  ויתכן  ,  הרי  הענין  אבוד,  כיון  שכבר  נחקק  החוק,  כעת

 .זה היה מועיל,  בחשאיולא ברבים

 

ולא  רק  מעכשיו  אלא  כבר  לפני .  מתכננים  לעשות  גם  כן  בירושלים,    שעשו  בחברוןמה

, ב"ששלחו  שלוחים  לארה(  מאז  שכבשו  את  ירושלים  במלחמת  ששת  הימים  -  שנים  שלוש

. מתכננים  למסור  את  ירושלים)  ה  מה  לעשות  עם  ירושליםלנאצר  ולחוסיין  בשאל,  לותיקן

אלא  כותבים  במסמך ,  ולא  זו  בלבד,    להפוך  את  ירושלים  לעיר  בעלת  שלשה  בעלויותרוצים

 .ורק אחריהם ליהודים, למוסלמים, שירושלים שייכת לנוצרים, הפשרה
, )בתורה  ה"שכך  אמר  הקב(שאפילו  מצד  ההיסטוריה  ולא  רק  מצד  ההלכה  ,    היאהאמת

, והמוסלמים  היו  שם  כבר  אלף  שנה  לפני  הנוצרים  היהודיםכי  ,  ירושלים  שייכת  ליהודים

  שרימו -  לחברוןכמו  שעשו  בנוגע  ,  אלא.  וכעת  רוצים  שירושלים  תהיה  שייכת  גם  לערבים

 
 .ל"המו. אבארי'ג' השייח) = 2
 .יט, א כא- מלכים-לשון הכתוב ) 3
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 ממערתאת  העולם  בזה  שכתבו  שמביאים  ליהודים  רשות  לגור  מרחק  של  עשרה  רגעים  

ואז  יוכלו ,    שמחפשים  נוסח  כיצד  לרמות  את  כולם,כן  עושים  גם  עכשיו-כמו-המכפלה  

 . את ירושלים עם אישורלמסור
מכיון  שהם ,  היו  שמחים  אילו  היו  משלחים  אותם,    שהתגוררו  אז  בירושליםהערבים

,   להוציא  להורג  את  כל  מי  שקשור  לטרור-שהדבר  הראשון  שיעשו  הוא  ,    ובצדק-  חשבו

 . את כל השארולגרש
, אלא  נותנים  להם  כל  מה  שהם  רוצים,  לערבים  להישאר  שםלא  רק  שאיפשרו  ,  ובפועל

. ידי  שמורידים  להם  מיסים  ומגדילים  להם  את  העסקים-  על-  אותם  להישאר  מעודדים

  זה  נמשך כל  -!  לא  ציפו  שכך  יהיה,  הערבים  עצמם.    יסכימו  להישאר  שםשהערבים,  העיקר

 .וכעת רוצים למסור בפועל את ירושלים לשלטון ערבי, שלוש שנים
אחת  התוצאות  הקשות  מכך  שהשאירו  את  הערבים  בירושלים  היא  שכאשר  ירצו .  .  

  ערבים 65,000בירושלים  העתיקה  חיים  כיום  ;  יצטרכו  ללכת  אחר  הרוב,    חוק  מסויםלחוקק

  וכשירצו  לחוקק  חוקים -  שגם  אלו  נכנסו  לירושלים  בגניבה  -  יהודים  400-  יותר  מולא

כי  הרי  אנו  במדינה ,  החוק  כפי  שהרוב  רוצהיצטרכו  לחוקק  את  ,    העתיקהבירושלים

 .ומי יודע לאן יובילו הדברים, והרוב הוא הרי ערבי, "דמוקרטית"
 )א" תשל,חשון-מר ח"דר' ב,  נחפרשת-בת שיחת שפ"מעובד ע(

 
 

 !נבואה ברורה ומדוייקת על מהלכי הממשלה בחברון
 "קונסול  לעניינים  יהודיים"נתמנה  צבי  כספי  ל  -כשנה  וארבעה  חודשים  לאחר  מלחמת  ששת  הימים    -  1968באוגוסט  

פנה  לרבי ":  תוכן  המברק  היה.    וחודש  לאחר  כניסתו  לתפקיד  קיבל  מברק  מסגן  ראש  הממשלה  יגאל  אלון,יורק-בניו

שייצא  בקריאה )  ב.  ד  ליישב  את  חברון"שיורה  לחסידי  חב)  א:  מליובאוויטש  ובקש  ממנו  בשם  ממשלת  ישראל  כלהלן

התקבלנו  אצל  הרבי   .כספי  נרגש  עד  היום  מדברי  הנבואה  ששמע  מהרבי  בעקבות  הפנייה..  ."וב  הארץלחסידיו  לצאת  לייש

אבל  אתם  הרי  לא ,  ד  יש  קושאנים  על  רכוש  ברחובות  חברון"לחב":  הרבי  עיין  במברק  והשיב  בערך  כך.  עשרה  בלילה-בשתים

אתם  תשאירו  את  הערבים .  תעשו  נצרת  עיליתאתם  .  אתם  הרי  תעשו  בחברון  מה  שעשיתם  בנצרת.  מציעים  לנו  לשבת  בחברון

 ."וליהודים תוסיפו משהו, בעיר כמו בנצרת
,   אם  איני  טועה.אבל  הרבי  חזה  את  זה  במילים  מפורשות,  ארבע  בכלל  עוד  לא  עלה  באותם  ימים-רעיון  הקמת  קריית

רוש  על  יישוב  יהודים  ליד   הוא  דיבר  בפי."ארבע-קריית"  -הרבי  אפילו  נקב  בשם  העתידי  של  היישוב  שיקום  ליד  חברון  

בנוגע  למה  שנעשה  כבר  בנצרת  והיה  עתיד (בהמשך  הרבי  הוסיף  ואמר  !...  חברון  וטען  בתוקף  שתהא  זו  שגיאה  לעשות  כך

ונתתם ]  נכנעו  בהנפת  דגל  לבן,  כלומר[=הרוצחים  האלה  הוציאו  סדין  לבן  .  אתם  עשיתם  שגיאה  גדולה"):  להיעשות  בחברון

חששתם  שהעולם ?    למה  לא  נתתם  להם  לברוח-הרי  נפל  עליהם  אימה  ופחד  כשבאתם  במלחמה  ?  למה  פחדתם!  להם  להישאר

ועוד  ישלמו  עליה ,  זו  טעות  חמורה":  הרבי  סיכם  שזו  טעות  והוסיף  בנימת  צער"  !  הרי  כל  העולם  מלא  פליטים-?  ידבר  עליכם

 ."ברון כמו שעשיתם בנצרתאלא להתיישב מחוץ לגבולות ח, הרי אתם לא מציעים לנו ליישב את חברון. ביוקר
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 )635ד גליון "נדפס בכפר חב(
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נחלק  עם .    החשמונאים  כשמשלו  ושלטו  בשטחה  של  ארץ  ישראל  ארבעה  מלוכותבימי

 : בגישתו ביחס כלפי מלוכות אלוישראל
זמן  בהתרפסות  אחר היו  כל  ה,  שבעקבות  שיטתם,    הסוג  הראשון  נמנו  המתיווניםעל

 .אלא התמסרו אליהם בכל דרישותיהם, ולא זו בלבד.  ממלכויות אלואחת
 אלא,  לא  זו  בלבד  שלא  רדפו  ולא  התחנפו  כלל  למלוכה,    הסוג  השני  בעם  ישראלואילו

מלכא  היה  בטל -  ששבור1כמסופר  בגמרא,  אפילו  המלכים  עצמם  היו  מתבטלים  בפניהם

 .א עומד בתוקף על עקרונות אמונתומכיון שנכח לדעת שהו, יהודהלרבי 
, ישראל  רודפת  אחר  הערבים  ומוכנה  לתת  להם  הכל.  קורה  בדיוק  ההיפך,  ובזמנינו

וכשבסופו  של  דבר  שישראל  מגיעה  סוף  סוף .    כדי  לשמוע  מהם  איזו  מילה  טובההעיקר

מצד ,  תשמעו:  "אומרים  להם  אז  מאחורי  הקלעים,    דיבורים  קשים  עם  הערביםשללמצב  

  אין  לנו  ברירה  ונהיה  מוכרחים  לצעוק  ולדבר  אתכם  דברים  קשים  ולומר ויימתמססיבה  

שלאמיתו  של  דבר  כבר  מוחלט ,  אבל  תדעו.    לא  נסכים  למה  שאתם  מציעיםאופןשבשום  

 ".לכםאצלינו שניתן 
דומה ,  שהמצב  בו  אנו  נתונים  עכשיו,  2  שדובר  בארוכה  לאחר  מלחמת  ששת  הימיםוכפי

על  אף  שישראל  ניצחו ,  שאז,  עת  הימים  בין  ישראל  לארם  מלחמת  שבלאחרלמה  שהתרחש  

, כן  גם  עתה-וכמו.  3  בכל  זאת  להדד  מלך  ארם  שיעשה  עמהם  שלוםהתחננו,  ניצחון  גורף

  חזרה  את  השטחים לקחת  יום  אחר  יום  לערבים  שיסכימו  מתחנניםשבמשך  שלוש  שנים  

 .שנכבשו
  הרי  אם  תרדוף -?    אחדמדוע  אתה  רודף  רק  אחרי  גוי:    בפני  אחד  הפוליטיקאיםטענתי

כי  כאשר  יראה  הגוי  שיש  לך  ברירה  אחרת  ואינך  חייב  להגיע .    שני  גויים  תרויח  מזהאחרי

במילא  תוכל  אז  לעמוד  על  המיקח ,    דוקא  מכיון  שיש  עוד  גוי  שעמו  אתה  מתעסקאליו

 .ומתןבמשא 
 

 .א, גיטין סב) 1
 . ואילך16'  עמט" מטות מסעי תשכפ"ששיחת ; ט"ג תמוז תשכ"שיחת י) 2
 .א פרק כ-ראה מלכים) 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 א"ט כסלו תשל"משיחת י

 58

 אמרהוא  כך  (או  את  השני  ,  כיצד  אני  יכול  לרמות  את  הגוי  הזה,  הרי  זה  לא  יפה:    ליוענה

 )!לי בפירוש
 בוהאם  אתה  יכול  לספר  לי  על  דיפלומט  שעבר  עליו  יום  ,  הרי  אתה  דיפלומט:    לואמרתי

 ?הוא דיבר עשרים וארבע שעות רצופות אמת
 -  שגם  טיעון  זה  לא  שיכנע  אותו  שעליו  לרדוף  אחרי  שני  גוים  בעת  ובעונה  אחת  לאחר

 -.  כן  נוהגת  כך-ממצרים  שגם,  והראיה  היא!  אביא  לך  ראיה  מגוי  שעשה  כך:  אמרתי  לו

אלא  הם  רודפים ,  ללא  שום  התחשבות  בכבודם  העצמי,    לא  כמו  שהיהודים  רודפיםאמנם

: אחת-מצרים  רודפת  אחרי  שני  גויים  בבת,    אבל  בכל  אופן-  עצמי  כבודעם  קצת  

או .  זה  שולחים  מישהו  למוסקבה-ואחרי,    לוושינגטוןמישהושולחים  ,  כשצריכים

, בכל  אופן.  מכן  לוושינגטון-ולאחר,  למוסקבהקודם  שולחים  :  תשמהפכים  את  היוצרו

 . מקוםעודבשתי המקומות יודעים שיש להם קשר גם עם 
 .אמר שצריך לחשוב על כך,  ששמע זאתלאחר

מדוע  אתה  נותן  לו  רק ,  כשאתה  רודף  אחרי  גוי  ומוסר  לו  שטחים:    לשאול  אותוהוספתי

שם  נמצא  הכותל ,  ם  את  ירושליםתן  לו  ג?    חברון  ששם  נמצאת  מערת  המכפלהאת

 !המערבי

 

, "האבות  עיר"היות  וחברון  היא  :  יאמרו?    יהיה  בחברון  אחרי  שימסרו  אותהומה

  כיצד יודעיםוהרי  כבר  ;  גם  ליהודים  תותר  הכניסה  לחברון,  ממילא  היא  תהיה  כמוזיאון

,   שעות  ביוםלשבעארבע  ואולי  אף  ,  לשלשהכניסה  תותר  :  הזה"  מוזיאון"יהיה  הסדר  ב

 !מכן ינעלו אותו וימסרו אותו לערבים רחמנא ליצלן-ולאחר
,   ליהודים  להתיישבמותרשבו  כתוב  היכן  ,  4כפי  שדובר  כמה  פעמים,    חוקקו  חוקואף

 !מחוץ לגבולות חברון: ואף הראו להם את המקום
 אם,  במה  מתבטא  ניצחון  זהו.  מתגאים  על  הניצחון  בכיבוש  חברון:    האבסורד  הואושיא

 !?לא מתירים ליהודים להתיישב בחברון
 

 .א" נח תשלפ"חת ששי; ל"תש  עקבפ"ששיחת ) 4
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הפחות  שיתחילו  כעת -אבל  לכל,  נעשה  כבר  מה  שנעשה,  לצערינו  הרב,    בחברוןומילא

 !שלפחות את ירושלים נוכל להבטיח,  אודות ירושליםלצעוק
ארצות =(בין  כאן  ,  ידי  התוועדות  זו-על"    טוביםחברים"  קניתי  כמה  וכמה  מסתמא

ומי ,    שנאמרו  אינם  דברים  שלישהדברים,  אך  העיקר  הוא.    בארץ  ישראלובין)  ריתהב

ולא  באתי  אלא ,    כתוב  כל  דברששםבמדרשים  ובפוסקים  ,  שרוצה  יכול  לראות  זאת  בגמרא

 .לחזור על מה שכבר מודפס ומפורסם
וכשם ,  בדיוק  כשם  שהתורה  היתה  בתקפה  במדבר  סיני:  הוא,    שאני  יכול  להוסיףמה

כך  היא  בתקפה  בכל ,  בפולין  או  בגליציה,  היתה  בתקפה  בעיירה  הקטנה  ברוסיה  שהתורה

וכל  זה  נאמר  אפילו !  ואף  אחד  אינו  יכול  לשנות  זאת  ולמכור  זאת,    כולו  גם  עתההעולם

  המלך לשלמה  אפילו  בנוגע  5וכפי  שהמדרש  אומר.    הקדושהבתורה"  ד"  של  יוקוצו  "לגבי

-ועל,    אחת  בתורהאותשלא  יכל  לשנות  אפילו  )  "'  שלמה  על  כסא  הויוישב  "6שעליו  נאמר(

  הגולה תפוצותאפשר  לשנות  ענין  שנוגע  לכל  עם  ישראל  בכל  -וכמה  שאי-כמה-אחת

 !ובעיקר בארץ ישראל
 -שיהודי  שנמצא  במקום  אחד  אינו  צריך  להתערב  במה  שקורה  במקום  שני  ,  והטענה

-שאיובדיוק  כשם  ,  7"  אחד  בארץגוי"  התורה  האומרת  שהיהודים  הם  אומה  אחת  והיפךהיא  

 כך  -  אפילו  אם  מאה  ועשרים  אנשים  יפסקו  שהגוי  הוא  יהודי  -  יהודי  -אפשר  לעשות  מגוי  

 .יהודי-ואפילו שמאה ועשרים אנשים יפסקו שהוא אינו,  גוי-אפשר לעשות מיהודי -אי
הרי  הוא  מציאות ,  לפי  המבואר  שכשיהודי  נמצא  במקום  מסויים,  וכמה-כמה-אחת-ועל

שרק ,  8הקודש  שלו-  הזקן  באגרתר"וכפי  שכותב  אדמו.  היהודים  שבכל  העולם  עם  כל  אחת

.   חסר  בכל  הגוף-אבל  כאשר  יש  חסרון  באבר  אחד  ,    הגוף  בריא-  כל  האברים  בריאים  כאשר

,   צריכים  שאר  האיברים  להקים  קול  צעקה-שכאשר  ישנו  אבר  שאינו  כשורה  ,  מובןבמילא  

 ! אבר אחד שאינו כדבעישישנוולזעוק 
 )א" כסלו תשלט" שיחת יפ"ובד עמע(

 
 .ו"ב ה"ירושלמי סנהדרין פ. ט"רבה פי-ויקרא. ו"רבה פ-שמות) 5
 .כג, א כט-הימים-דברי) 6
 .כג, ב ז-שמואל) 7
 .לא' סי) 8
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את  השומרון  ועוד  כמה  שטחים ,  לפני  שנתיים  כבר  נפלה  החלטה  למסור  את  חברון

 .והחלטה זו קיבלה הסכמה גם מהנציגים הדתיים,  לערבים-חיוניים 
הם  עונים  שאין ,  ם  הם  מסכימים  למסירת  שטחיםאבל  כששואלים  את  הנציגים  הדתיים  א

 .וכי הם מתנגדים למסירת שטחים, להם שום מושג על כך
לעם  אומרים  שלעולם  לא  ימסרו .  כבר  שנתיים  שמעלימים  את  האמת  מעם  ישראל

 .ללא שום משא ומתן, ומאחורי הפרגוד כבר הסכימו למסור הכל, שטחים
וכנראה  שזה  יודפס  גם ,  וצא  בלונדוןהתפרסם  הדבר  בעיתון  הי,  ולפני  מספר  ימים

שתמיד  אמר  שהוא  מתנגד  למסירת ,  ואז  מה  יאמר  אותו  נציג  דתי.  בעיתוני  ארץ  ישראל

 !?שטחים
בלי ,  בכך  מסכנים  את  חייהם  של  שלושה  וחצי  מליון  יהודים!  זהו  דבר  מבהיל  ביותר

 .שתהיה להם שום אפשרות לדעת על כך
מבחינה  מסויימת  הם  הרבה  יותר  גרועים .  שאותם  נציגים  שותקים,  עיקר  הבעיה  היא

אבל  עם  אלו ,  כי  איתם  עדיין  אפשר  לדבר,  מאלו  שמדברים  בגלוי  על  רצונם  למסור  שטחים

 . אין כלל על מה לדבר-ששותקים 
אינו  נמנה  כלל  במנין  השבעים ,  שדיין  מהסנהדרין  ששותק,  1וכפי  הדין  הידוע  בגמרא

,   זכאי-  מזכים  ושלושים  וחמשה  מחייבים  אם  שלושים  וששה  דיינים:  ויותר  מכך.  ואחד

כיצד  יתכן ,  ולכאורה.    כל  הדין  מתבטל-אבל  אם  שבעים  דיינים  מזכים  ואחד  שותק  

ואילו  כששבעים  דיינים  אומרים  זכאי ,    זכאי-שכשישנם  שלושים  וששה  שאומרים  זכאי  

  זוהי  סנהדרין  ובשעה  שאחד  שותק  לא  רק  שכל  הדין -אלא  !  ?בכל  זאת  הדין  מתבטל

 .אלא נחשב שהיו רק שבעים דיינים ולא שבעים ואחד, בטלמת
  יתחילו -  ואפילו  אותם  אלו  שחושבים  בכיון  ההפוך  -ויהי  רצון  שאותם  אלו  ששותקים  

 .ואז לפחות תהיה אפשרות להתקרב אליהם ולהתדבר עמם, לדבר

 
 .א, סנהדרין יז) 1
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היות ,  היאהסיבה  לזה  .    אותי  מדוע  הפסקתי  מלהרעיש  אודות  החזרת  השטחיםשאלו

 למסורכבר  מוחלט  אצליהם  במאה  אחוז  שיש  .  ואודות  החזרת  שטחים  כבר  אין  מה  לדבר

ואף  בפרוטוקול  נרשם  שכמה  ימים  לאחר  מלחמת  ששת  הימים  ניסו [את  כל  השטחים  

,   וכל  הויכוח  הוא  רק  על  המחיר-]    ליהודיםה"  הקב  המתנה  שהביא-  מהשטחיםלהיפטר  

  אולם  בפועל  כבר -שייך  ועל  ירושלים  -א-ואיזה  נוסח  יכתבו  על  שארם,    עבור  זהיקבלומה  

 . שמוסרים הכלהחליטו
אך  דבר  אחד .  זה  שיתווכחו  על  המחיר  הטוב  ביותר  עבור  -אם  כבר  מתווכחים  ,  ולכן

,   זאתשהציעהבאות  בכדי  לפרסם  מי  הוא  זה    שינצלו  את  הזמן  עד  לבחירות  -הנני  מבקש  

 . להצביעישובעבור מי , ידעו כבר כולם מה צריכים לעשות, וכשתתקיימנה בחירות חדשות
  מדוע  מכריזים טענווכשהם  .    לנציגים  הדתיים  חסר  היה  התוקף  נגד  מסירת  השטחיםואף

דתיים  יש   השלנציגיםפירסם  ',  חכמות'  הגוי  שלא  מבין  -שהולכים  למסור  את  השטחים  

שכלל  אין  להם ,  זה  ענו-אולם  כשנשאלו  על.    את  השטחיםלמסורכך  שהולכים  -עלטענות  

אלא  כל  טענתם  היא  מדוע  קודם  שהכריזו ,    השטחיםאתכך  שהולכים  למסור  -טענות  על

 . זה לא הובא לידיעתם-זאת 
 )א" תשל, ניסןודשח-אש ר, ויקראפרשת-בת שיחת שפ"עמעובד (

 "! הממשלה תעמוד לצדם של הערבים-יהודים לערבים כשיהיו סכסוכים בין ה"
כמו  למשל  בתיאוריית  ההגנה ,  הרבי  תמיד  הפתיע  אותי  בנושאים  שבהם  לא  ציפיתי  שיתמצא

 כי ראיתי בו אסון "לב-קו בר"בזמנו  נאבקתי  ב.  סואץ  ועל  סיני-כיצד  להגן  לדוגמא  על  תעלת:  הצבאית

במכתבים  אלה .    שהרבי  שלח  אלי  בעניין  הקוובמסגרת  המאבק  פרסמתי  גם  מכתבים,  לימים  יבואו

הרבי  ניתח  את  הסכנות  בתפיסה  ההגנתית  שעמדה  ביסוד  הקמת  הקו וצפה את האסונות שיבואו עלינו 

בפגישה  אחרת  שוחחתי   -  !כל  תחזית  שהרבי  כתב  שם  התגשמה  במלואה,  לצערי.  "קו"בעקבות  אותו  

  הוא -  לי  דברים  שנשמעו  אז  כל  כך  רחוקים  הרבי  אמר.  עם  הרבי  בעניין  יישוב  העיר  העתיקה  וחברון

והוסיף  שלדעתו  יבוא  יום  והממשלה  תתנגד ,  אמר  שדברים  חמורים  יקרו  במקומות  אלה  בעתיד

שיחה  זו  התקיימה .  ותעמוד  לימין  הערבים  בסכסוכים  שבינם  ובין  יהודים,  להתיישבות  של  יהודים

  והנה  אנו  רואים -מציאותיים  -רים  ובלתיסבי-כך  בלתי-  הדברים  של  הרבי  היו  אז  כל-שנים    26-לפני  כ

 !אנו רואים מה קורה לנגד עינינו! איזו ראייה רחוקה היתה לו
 )684ד גליון "חב- נדפס בכפר-מתוך יחידות של מר אריאל שרון (
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-תלמודי,  לא  די  בחדריםוכי  ,  "כהלכה  גיור"  הטוענים  לשם  מה  יש  לתבוע  שיהיה  ישנם

 .תורה והפרשת תרומות ומעשרות
אך  הוא ,  ליצלן-רחמנא,    לו  את  הראששחותכיםהם  כאותו  אחד  ,    הטוענים  זאתהנה

  מתעלם  מעובדה  זו  שחותכים  לו  את הוא  -!  צועק  שהעיקר  שהרגל  והיד  נשארים  שלמים

 .כך-הוא אינו מעונין שידברו איתו על. הראש
  למרות  כל  מה -היות  והם  ,    שטחיםמסירתיש  אודות    הסיבה  שהפסקתי  להרעזוהי

ואם  בא ,  "  עליך  ישראלשלום  "-  שלום  שיכנעו  את  כולם  שכעת  שורר  מצב  של  -שמתרחש  

  הם  מדחיקים -!    לא  מוכנים  לשמוע  אותו-הברית  לוחצת  -כך  שארצות-אחד  ומתלונן  על

בעזה  אין הברית  לא  לוחצת  ו-שארצותאת  כל  הבעיות  ומוכנים  לשמוע  רק  אדם  שיאמר  

 !טרוריסטים
גם  לא ,    ממילא-  אין  בעזה  טרוריסטים  -  כפי  שהם  רוצים  לחשוב  -  ולדעתם  והיות

  טענו  שיש  לסלק  משם  את שנים  כבר  לפני  שלוש  וחצי  -!  צריכים  להגלותם  משם

 -  !  ולשלחם  משםכסףאלא  שיש  לשלם  ,  אלא  שאז  לא  סברו  שיש  להגלותם,  המחבלים

  לעשות  זאת  נתקלים  בקושי  גדול  ביותר רוציםעת  אם    כ-  ואז  לא  רצו  לשמוע  לכך  היות

 !ליצלן-רחמנא
 1  אחד  לא  חשב  אחרת  מההלכה  הידועהאף  -!    הכוונה  שאז  לא  הבינו  את  המצבאין

  הם  עצמם  אמרו -  הערבים  עם"  וישקהו"גם  שכלל  לא  היה  -מה".    שונא  ליעקבעשו"ש

  אמרו  שעתה  יש הם.    דברים  מצעריםאודות  הם  פשוט  לא  רצו  לחשוב  -אלא  מה  !  זאת

 !  לנו שיש ענין של סכנהירעישוושלא , לחשוב רק על דברים רגועים ודברים שמחים
  דברים  שכאלה  הרי  הוא  חוטא  בחטא הטוען:  זמן  עלתה  במוחם  סברא  חדשה-לאחר

,   לומר  חסרון  על  ארץ  ישראלכשרוצים!  על  ארץ  ישראל'  חסרונות'מאחר  שאומר  ,  המרגלים

 .ת לזה המתגורר בהיש את מלוא הרשות לומר זא

 
 .ד, י וישלח לג"ראה רש) 1
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חטא 'שונות  לחלוטין  מ,    על  ארץ  ישראלל"הנ'  חסרונות'  מלבד  זאת  שאמירת  הוהנה

הוא  זה  שהורה  לחתום  באותיות ,    המצאה  זושאמרהנה  זה  .  כפי  שיבואר  להלן',  המרגלים

 !מרובעות שגוי הינו יהודי
  למנוע  מאדם  הנמצא  בחוץ  לארץ  לחוות  דעה הציונות  שמאלני  טוען  שזוהי  היפך  ואפיל

 . לחוות דעתוהוא מוכרח לו אלא שמותרלא רק :  ואדרבה-על הנעשה בארץ 
ישראל  בסכנה  שכמוה -  מעמידים  את  בנילכן  -היות  שרוצים  לישון  במנוחה  :  וכאמור

  לא  היתה -ה  ואפרים  התפצלו    שיהודשמאזעד  שאפילו  ישנו  אחד  שרצה  לכתוב  ,  לא  היתה

 !כזו סכנה
ואילו  כאן  לוקחים  יהודים .    שניהם  היו  יהודיםאךאמנם  שני  השבטים  נפרדו  :    יותרועוד

,   וכשאין  לו  הסברה  למעשים  אלו-!    גוייםמיליארדוזורקים  אותם  פנימה  אל  תוך  שלוש  

 ! המרגליםבחטא חוטא -מיד אומר שהטוען כנגד זה 
  יווכחו  לדעת  שהם  פשוט  לא -  המרגלים  היו  ילד  קטן  מה  כשישאלו  אפילו  אצל,  אך

 :יודעים פשוטו של מקרא
  שבארץ  ישראל 2המרגלים  טענו.    בארץ  ישראליהודיםלא  היו  '  חטא  המרגלים'בזמן  ,  אז

  ולכן  בלתי  אפשרי  שיהודי -אנשים  גדולים  וחזקים  ,  "  מדותאנשי"ו"    ענקאנשי"נמצאים  

 ! את ארץ ישראלויכבושיכנס 
 -והוא  מצווה  עלינו  להיכנס  לארץ  ישראל  ,  "אתנו'  ה"  ויהושע  טענו  היות  ו  כלבאך

 ! התבטא חטא המרגליםבזה -! ממילא אין מה להתפעל מהגוי
  הנה  בשעה  שאינו -    הקודשארץ  היא  ישראל  יהודי  ואומר  שיש  לדעת  שארץ  כשמגיע

-כל:  רץוישאל  איך  נקראת  הא,    אומותהשבעים  אזי  שיסע  לכל  -מקבל  תמיכה  מהיהודים  

אם  ברוסית  ואם ,  "  לאנדליָאה"אם  באנגלית  ".  הקודש  ארץ"אחד  יאמר  לו  בלשונו  

 .3" טעראסאנטא"באטלקית 

 
 .לג-לב, ראה שלח יג) 2
 .ל" המו- ...נוגע זה לא בכל השבעים לשון' לומדות'להראות :  חייך ואמרא" שליטר"אדמו ק"כ) 3
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  לאחר  שהיה  בפעם  הראשונה  בארץ לוושינגטוןהנה  בחזרתו  ,    גוי  לארץ  ישראלוכשמגיע

-את  בתי  המלון  הגדולים  וכיוצא,  האוניברסיטהאת  ',  מכון  ויצמן'והראו  לו  את  ,  ישראל

  גוי  זה  הוא  אחד -!    הוא  מוסר  בחזרתוהזהואת  הרושם  .    הוא  חוזר  ללא  רושם-  באלו

 . ובסנאטבקונגרסמיושבי הראש של הוועדות הגדולות ביותר 
  לא  את  הכותל -את  הכותל  המערבי  ,  שערים  הראו  לו  את  מאה  -  בפעם  השניה  וכשנסע

  מופרד -!  לים  עומדים  ומתפלשיהודיםאלא  את  הכותל  המערבי  כפי  ,  כפי  שהוא  מצוחצח

, עם  העניים  והקבצנים,    גברים-ידי  מחיצה  שמצדה  האחד  עומדות  נשים  ומצדה  השני  -על

 !שמבלבלים את התפלה ומבקשים צדקה
  וכשהוא  נסע -  ספסלים  וכסאות  שבורים  עםמכן  לקחו  אותו  לשטיבל  ולישיבה  -לאחר

ולאחרי  זה ).  'ארץ  הקודש'(='  לי  לאנדָאה'האמר  שכעת  הוא  ראה  את  ,  חזרה  לוושינגטון

 ).קרבמטוס ! (=הוא סייע ליהודים לקבל פאנטום

 

  המרגלים  האמיתיים  הם  אלו -"!  מרגלים  "-  הטענהזה  מגיעים  ליהודים  עם  -  כלולאחרי

 -  2"  כחגבים-  היינו  בעינינו  כן"  מונהגת  באופן  של  להיותהאומרים  שארץ  ישראל  צריכה  

והם  בפירוש  לוחצים  על ,  אותם  גוים  הנם  הרוב".    מדותאנשי",  מהגוייםהנהגה  של  פחד  

  אלא -!    ישנו  לחץ  איום  ונורא  כל  הזמן-  שאף  אחד  לא  יאמר  גוזמאות  שאין  לחץ  -!  ישראל

 . אלא זהו לחץ אודות כסף ונשק- זה לחץ בדברים אין -מה 
  צלם סר,    הםלחמנו  "-אזי  ,  "אתנו'  ה"שאם  '  ויהושעכלב  '  אומרים  -  לחץ  זה  ולמרות

אלקיך  דורש '    אשר  הארץ  "-  5  שנאמר  במדרש  על  הפסוק  מפרשתינווכמו.  4"מעליהם

 שמכל,  ה"  אומר  הקב-"  אלקיך  בה  מרשית  השנה  ועד  אחרית  שנה'    תמיד  עיני  ה,אותה

ומכל ".  תמיד  דורש  אותה  אלקיך'    אשר  הארץ"שנאמר  ,  הארצות  הוא  בחר  בארץ  ישראל

זוהי ,    זוהי  ארצינו-!  תן  את  ארץ  ישראל  לעם  הארץשהוא  י,  כלומר.  בחר  ביהודים,  האומות

 ! שלנוהחזקה

 
 .ט, שם יד) 4
 .יב, עקב יא) 5
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 :]אמרהמשיך וכ "ואח" מיהו יהודי" הדתיים בענין ברי הכנסתדיבר אודות מחדלי ח[
  כשדיברו ":דתייםהשגים  הי"כהמשך  ובשרשרת  לשזהו  ,  שני  נורא  דבר  ולאחרי  זה  מגיע

כנסת  דתי  את -הפליא  אותו  חבר,  הקשורים  עם  שחרור  ירושליםה  "על  הניסים  שעשה  הקב

, והוסיף  להתפאר  .וקירוב  הלבבות  בין  יהודים  וערביםהפעולה    בתחום  שיתוף  ההישג

מתבטא  בשיתוף  הפעולה  שהושג  בירושלים  בין  יהודים והניצחון  הגדול  "  יום  ירושלים"ש

 .העולםזה צריך לשמש דוגמא ומופת לכל עמי ר שדב, לערבים
ורישומם ,  ידי  נישואי  תערובת-  עלו  ונגרמיםבכל  הנזקים  החמורים  שנגרמלו  לא  די  האם  

שהוא  עוד ,  "מיהו  יהודי"שזה  בא  כתוצאה  ישירה  מהמחדלים  שלהם  ב,  של  גויים  כיהודים

 !?םומתפאר בשיתוף הפעולה שהושג בין יהודים לערבי, מוסיף חטא על פשע
ערבים  עניים מאות    סעד  לעניקמ  מתפאר  בזה  שהוא  -  כנסת  דתי-  גם  חבר-  וחבירו

  מכספי ם  ה,טוב-  כלערביםנותנים  לכספים  אלו  שמהם  וזה  סיוע  בעוד  ש.  בירושלים  העתיקה

 .כספים שהושגו בקושי - צדקה של יהודים
אף ו,  ודיםכסף  זה  יכול  לעזור  ליה,  הנות  מוסדות  צדקה  וחסד  וישיבותיכסף  זה  יכלו  למ

 .ומחזקים אותם שם, מחלקים את הכסף לערבים, ובמקום זה - מנת שיעשו בו כך-ניתן על
החזיר  לנו  את זה  שב,    על  הנסים  שעשה  לעם  ישראלה"קביהודים  באים  להודות  לשוכ

לא  יכלו  יהודים  לגשת  לכותל  המערבי בהם  עשרה  שנים  -תשעלאחר  ירושלים  העתיקה  

 -  היא,  עשה  עמנו'  שהתוצאה  של  הנסים  שה,  ל"  הדתי  הנמצהיר  השר  -  ולומר  פרק  תהלים

 !שיתוף הפעולה וקירוב הלבבות בין יהודים לערבים

 

שעדיין  אין  נותנים  ליהודים ,  בירושליםזו  התנהגות  מוזרה  נמשכת  גם  לאחר  הנצחון  

ועצום   רבובקושי  ,  מי  שרוצה  לגור  שם  לעומערימים  קשיים  ,  ר  העתיקהרגל  בעי-דריסת

הערבים   65,000מחזקים  את  ,  ובו  בזמן.  להכנס  לגור  שםבלבד  הצליחו  כמאה  יהודים  
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נותנים  להם  כסף  ממשרד  הסעד   על  ידי  זה  ש-  שמספרם  מתרבה  מיום  ליום  -  הגרים  שם

 .כדי לשפר את מצבםבסכומים גדולים מאוד 
ולא  מרשים  לעוד  יהודים  להתיישב ,  ה  גרים  בקושי  רב  כמה  מאות  יהודיםבעיר  העתיק

שאם  ערבי  ירצה  לגור  דוקא ,  כך-עד  כדי,  אבל  לערבים  נותנים  את  מלא  הזכויות;  שם

שיתכן   -  והמצב  שם  כל  כך  מזעזע.  זהו  המצב  שם.  יוכל  לעשות  זאת  -  בירושלים  החדשה

בנוגע  לכותל  המערבי ,  ושלום-חס,    ערבים  להביע  דעות70,000שבתקופת  הבחירות  יוכלו  

 .בירושליםוהמקומות הקדושים של עם ישראל 
לא ,  לא  בירדן:  כזהטוב  שהערבים  זוכים  ליחס  בו  מקום  בעולם  שום  אין  עוד  

ודוקא  לאחר  הנצחון ,  רק  כאן  בירושלים  עיר  הקודש  -  לא  במצרים  ולא  בעירק,  בסוריא

 !של עם ישראל

 

 יםשבזה  מתבטא  -    להצהיר  הצהרות  מבישות(!)  נציגים  דתייםמעיזיםעוד  זה  ואחרי  כל  

 קימוי  שלו  אנשים  ממפלגתושאז    -זמן  הפירעון  יהיה  בבחירות    [ה"הנסים  שעשה  לנו  הקב

 ]. אלו דבריו ויזכירו לו אתרעש
אינו  מתבייש  להצהיר  הצהרות ,  ימנהיג  דתגם  הטוען  שהוא  ,  שר  דתיכיצד  יתכן  ש

אלא  דברים ,  ולא  זו  בלבד!  ?  בהחזרת  ירושלים  ליהודיםה"קבקשר  לניסי  המבישות  כאלו  ב

, שש  שנים  מהמלחמהעברו  כבר  והרי  ',  האם  אלו  הם  ניסי  ה  !אלו  התפרסמו  בכל  רחבי  תבל

 -  ובקושי  רב  הצליחו  כמה  מאות  יהודים  להכנס  להתגורר  בירושלים  העתיקה  בין  החומות

  יקרא -ך  להתגנב  לירושלים  העתיקה  האם  למצב  בו  יהודי  צרי!!!  שהיא  עיר  קדשנו

 !?ה"חסדי הקב
גבי  ועדה  לדון -אזי  מקימים  ועדה  על,  רוצה  ערבי  לעזוב  את  העיר  העתיקהשסוף  סוף  וכ

 .עזוב את העירל לא לשכנע אותוולמצוא דרך 
והדברים  מדהימים  כל .  או  בעיני  וושינגטון,  חן  בעיני  הוותיקן-בכדי  למצוא  הוא  וכל  זה

יהודים   ה-  קן  לא  פילל  שאחרי  המפלה  הגדולה  שנחלו  אוייבי  ישראלשאפילו  הוותי,  כך

 !יפלו בצורה כה נחותה לפני הגויים
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  למכור  את  ביתו  שבעיר  העתיקה ירצה  ערבישאם  ,  כך  המצב  מזעזע  שם-ועד  כדי

 !למכור בית ליהודי" העזתו"יעמידו אותו למשפט על , ליהודי
שאפילו ,    כדי  כךועד.  שלים  העתיקהאת  שלטון  הערבים  על  ירועוד  ועוד  ך  מחזקים  כו

 !לאחר ששמעו על המצב שם, רוצים לחזור אליה - כמה ערבים שעזבו את העיר
שלא  יחצו  שוב  את   -  ומצהירים  גם  עתה  -  מלחמה  היו  כאלו  שהצהירולאחרי  הנצחון  ב

 !אין צורך לחלק את ירושלים לאחר כל מה שמתבצע שם, אכן. ירושלים
 )ג" נשא תשלפרשת-שת במדבר ושבתפר-פ שיחות שבת"מעובד ע(

 

 

 

 1כך  שהחילונים-היות  ועכשיו  מרעישים  על.  וכאן  רואים  עד  כמה  המצב  גרוע.  .  

היא  היות  והערבים '  רעש'וסיבת  ה.  מסכימים  למסור  חצי  מארץ  ישראל  חזרה  לערבים

יכולים  להתהוות  במשך .  'קונצים  '  הערבים  אינם  יודעים  משום-!  מתרבים  ללא  הפסקה

במילא  כל  ארץ  ישראל ,  2"אתם  המעט  מכל  העמים"השנים  יותר  ערבים  מיהודים  אשר  הם  

 .ולכזה ענין אסור להניח להתהוות, תתערב בערבים
)ג"תשל, החודש אדר ראשון-מברכים, פרשת יתרו-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .כוונתו היא לממשלת השמאל) 1
 .ז, ואתחנן ז) 2
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יחה שיחה  זו  באה  בעקבות  סילוף  דברי  הרבי  שנאמרו  בש
 .)פ נשא"פ במדבר וש"ש (הקודמת

 

אלא ,  לאחרונה  טענתי  שאין  נותנים  ליהודים  לבנות  או  לקנות  בית  בירושלים  העתיקה

 .משכנעים אותם לקנות: ואדרבה, מוכרים רק לגויים
, החליטו  לסלף  את  דברי,  גורמים  מסויימים  ששמעו  את  דברי  שזה  טוען  טענה  נכונה

ומכיון !!  ונים  שאמרתי  שבירושלים  העתיקה  לא  גרים  כלל  יהודיםופירסמו  בכל  העית

שאין  מקום  כלל ,    מוכיחים  הם  מכך-שכולם  יודעים  שכן  מתגוררים  יהודים  בעיר  העתיקה  

 .לטענתי
צדק  בו  לומדים -והרי  יש  שם  את  בית  הכנסת  צמח,  כיצד  יתכן  לומר  שאמרתי  דבר  כזה

  שלא  נותנים  ליהודים -יה  בעינה  עומדת  אבל  הבע.  [חסידות  ומתפללים  שלוש  פעמים  ביום

 ].לקנות שם בתים
כי  כאן ,  "טענו  חיטים  והודה  לו  בשעורים"  של  1ומקרה  זה  גרוע  יותר  מהדין  ההלכתי

 "...טענו חיטים"הם אומרים שבכלל לא : סילפו גם את הטענה עצמה
 )ג" תשל, אלולהחודש-מברכים,  ראהפרשת-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .ובריבוי מקומות. ב, קמא לה-בבא. ב, כתובות קח. ג"ו מ"שבועות פ) 1
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-נאמרו  בהקשר  למלחמת  יום,    לאחריהשיחה  זו  והבאות
בשיחות  אלו  שנאמרו  בעיצומם .  כיפור  שפרצה  באותם  ימים

דורש  ומתחנן  הרבי  שלא  להסכים  בשום ,  של  ימי  הקרבות
, אלא  להיכנס  ולכבוש  את  דמשק  וקהיר'  אש-הפסקת'אופן  ל

 .ולו לזמן קצר

 

ה  הביא  במתנה  את  השטחים "  בשעה  שהקב-  לכן  1"יצרם  אנסם"ישנם  כאלו  אשר  היות  ו

  מיד  שלחו  שלוחים  אשר  ביקשו  והתחננו  מהגויים  שיקחו  את  השטחים -באופן  ניסי  

 !בחזרה
אינם  מדברים  בשם  כלל  ישראל  ואפילו  לא  בשם  יחידים ,    שאנשים  אלו-יש  לדעת  

 "!יצרם אנסם" מכיון ש, וזאת-ואפילו לא בשם עצמם , מישראל
איסור ומכריזים  אשר  חל  ,    ובפרהסיא-  עדה  -כשמתאספים  יחדיו  עשרה  מישראל  ,  והנה

ואפילו  אם  היו (ישראל  -ה  לבני"שטחים  אשר  ניתנו  מאת  הקב;  מוחלט  לתת  שטחים  אלו

י "וכפי  שמביא  רש,  באופן  ניסי)  שכן  כשהמדובר  הוא  שניתנו-ניתנים  בדרך  הטבע  וכל

ה "  שהיות  והקב-"  ברצונו  נתנה  להם  וברצונו  נתנה  לנו"ש,  2על  התורהבתחילת  פירושו  

 .הבית לדבר אחרת-ואף אחד אינו בעל" כן יקום" אזי -" ברצונו נתנה לנו"
  יש  להכריז  ולפסוק  בקול -במעמד  כמה  וכמה  עשיריות  מישראל  שנמצאים  כאן  ,  ולכן

ישראל  ואפילו  לא  בשם לא  בשם  קבוצה  מ,  רם  שאנשים  אלו  אינם  מדברים  בשם  כלל  ישראל

 "!יצרם אנסם" אלא הכל מתוך אונס ו-עצמם 
  מוכיח  שאסור  למסור  אפילו  חצי -ליצלן  -ובפרט  שהמצב  השורר  עתה  רחמנא[

כן  מובן  שזהו  רק -  ואם-כעת  מוכח  שדבריהם  נחלו  כישלון  מופלא  ;  קילומטר  מארץ  ישראל

 "!]יצרם אנסם"

 
 .כ"ב ה"גירושין פ' ם הל"ראה רמב) 1
 .א, בראשית א) 2
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 -ר  למסור  שום  שטח  מארץ  ישראל  כשהיהודים  הנמצאים  כאן  יכריזו  שאסו,  ובמילא

' ובפרט  שהכרזה  זו  נעשית  בד,  מדרש-כנסת  ובית-בית,  ובפרט  כשנמצאים  במקום  קדוש

 "!כן יקום" דבר ברור הוא ש-ר "וחמי אדמו-קדושת מורי-אמותיו של הנשיא כבוד
  היות -  שיש  למסור  חלקים  מארץ  ישראל  שיירי  הטענה  תבטל  גם  את  -הכרזה  זו  

  אלא  רק -אה  מצד  הנפש  האלקית  של  היהודי  ואף  לא  מצד  נפשו  הבהמית  שטענה  זו  אינה  ב

 .ם"כפי שפוסק הרמב, "יצרו אנסו"משום ש
 -  3  אמת  ואמונה-הוא  "  אמן"שפירושו  של  ,  "אמן"כך  -וכל  הנאספים  כאן  יכריזו  על

 !שזה אכן כך
  שכל  המחשבות  והאמתלאות  למסור  אפילו  שעל  אחד  השייך -והכרזה  זו  תפעל  

ולפני  שנים  אחדות ,  4"ברית  בין  הבתרים"ה  ב"שכרת  הקב"  ברית  עולם"באופן  של  ליהודים  

 !!! יתבטלו-הוחזרו ליהודים בצורה ניסית 
את '  כי  ירחיב  ה"עד  לביאת  משיח  צדקנו  שאז  יהיה  ה,  לעד  ולעולמי  עולמים"  כן  יקום"ו

 .5"גבולך
 )ך ואיל405' ד ע"ש חי" נדפס בלקו-ד "ג תשרי תשל"פ שיחת י"מעובד ע(

 
 .א, שבועות לו) 3
 .לך טו-לך) 4
 .כ, ראה יב) 5
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עשתה '    הודו  כולם  שיד  ה-נכבשה  ירושלים  העתיקה  ,  תוך  ניסים  גלויים',  כשבחסדי  ה

 .זאת
התפאר  בכך  שירושלים ,  אותו  אחד  שבזמנים  מסויימים  רשם  גויים  כיהודים,  והנה

את ,  כדבריו,    ומסמלים-יהודים  יושבים  יחד  העתיקה  היא  סמל  ודוגמא  למצב  בו  הערבים  וה

 .מהותה של ירושלים השלימה
אך  לבוא .    ניחא-  1  אם  יאמרו  זאת  בשם  תורת  מרקס-יצאתי  מהכלים  ,  כששמעתי  זאת

  צריכים  לגור  יחדיו -  2"עיר  בה  חנה  דוד"ולומר  בשם  תורת  משה  שבירושלים  עיר  הקודש  

אלא  שאומרים  זאת  בשם  תורת ,  קא  העניןמה  שמכאיב  כאן  הוא  לאו  דו!  ?ערבים  עם  יהודים

 ! ואין פוצה פה ומצפצף-ועל החלטה זו חתם נציג של אלפי דתיים בשם תורת משה , משה
ובקושי  מאה  משפחות  של ,  בירושלים  העתיקה  גרים  למעלה  מששים  אלף  ערבים

  נתקל  בקשיים  עצומים  והוא -יהודי  שרוצה  לרכוש  אמה  אחת  בירושלים  העתיקה  .  יהודים

.   דוחים  את  בקשתו-ואם  אין  לו  קשרים  מיוחדים  ,  ך  לעבור  ועדות  מוועדות  שונותצרי

  ועם  כל  ההסברות -  ערבים  יכולים  לקנות  מה  שלבם  חפץ  -בירושלים  החדשה  ,  ולעומת  זאת

,   אין  זה  מוריד  מחומרת  העובדה-כך  מתווספים  עוד  עסקים  לירושלים  -ידי-שעל,  שבדבר

עיר ",  בין  החומות,    שהיא  ירושלים  האמיתית-תיקה  שכשיהודי  רוצה  לקנות  בירושלים  הע

 . לא מתירים לו-" בה חנה דוד
-לא.    יודעים  שמלה  שלו  היא  מלכתחילה  לא  מלה-  3"עולם  השקר"כיון  שעולמנו  הוא  

  לפני  חדשים -  4בזמנו.  אלא  אפילו  לגדר  של  שקר  אינם  נכנסים,  בלבד  שדבריו  אינם  אמת-זו

וכתגובה  לכך  אמר  מלה  אחת ,  בירושלים  העתיקה  מחיתי  על  כל  מה  שנעשה  -ספורים  

  אך  שקר  גס -ואף  צוה  להדפיס  זאת  בעיתונים  ).  לא  היו  דברים  מעולם(='  ם"להד':  בלבד

 
 .ל"המו. מייסד שיטת הסוציאליזם = )1
 .א, כט' ישעי) 2
 .ו"תניא פ) 3
 . ואילך61'  מודפס בעמ-ג "פ נשא תשל"פ במדבר וש"שיחת ש) 4
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ולאחר  שהפעיל  לחצים ,    גם  העיתונים  לא  הסכימו  להדפיס-שכולם  יודעים  הפכו  ,  שכזה

 . הדפיסו זאת-רבים 
 :וכדלהלן, מים האחרונים הי17-ומזה משתלשל מה שאירע בירושלים העתיקה ב

. יש  להם  קשר  עם  המדינות  השכנות,    ערבים70,000-בירושלים  העתיקה  נמצאים  כ

 -עד  שלא  התירו  ללכת  לכותל  לא  בלילה  ואף  לא  ביום  ,  והסכנה  היתה  כה  גדולה  בימים  אלו

ורק  בזכות  נס  שלמעלה  מדרך  הטבע  נפל  פחד  ואימה .  ונזקקו  לכח  גדול  מאוד  בכדי  להגן

 .על הערבים

 

. וכל  הסכנה  הזו  נובעת  רק  מהעובדה  שלאחר  שחרור  העיר  השאירו  שם  את  המחבלים

 !? מי זקוק לזה-שבתוכה יהיו שבעים אלף מחבלים , זוהי סכנה עצומה לעיר בירה
  הם  היו  בטוחים -עיר  הערבים  עצמם  לעולם  לא  חשבו  שיניחו  להם  להשאר  בתוך  ה

, ליצלן-רחמנא,    תכננו  לעשותשהםהם  היו  בטוחים  שמה  :  ומסיבה  פשוטה,  שיסלקום  משם

 . כן יעשו להם-באם הם יכבשו את העיר 
הם  עצמם  היו  בטוחים  שזה .  אבל  העיקר  שתתפטר  מהם,    תן  להם-רצונך  לתת  להם  כסף  

אם  יהיה  זה ,  עמהם  או  לאאלא  שלא  ידעו  אם  יניחו  להם  לקחת  את  חפציהם  ,  יהיה  סופם

  כבר  מזמן  היו -רק  אם  היו  מצווים  עליהם  ,  מקום-  אך  מכל-בפעם  אחת  או  שלבים  שלבים  

 .הולכים משם
ואף  שלחו  שליחים ,  הודיעו  להם  באופן  בלתי  רשמי  שירושלים  שלהם,  ותמורת  זאת

 .לוושינגטון להודיע כי אין הם מתכוננים לקחת את ירושלים לעצמם
  כי  רק  כך  הם  יפטרו -  היתה  מעונינת  שישלחו  משם  את  הערבים  וושינגטון  עצמה

או  שרק ,    הפתרון  הוא  אחד  מן  השנים-מאחר  שאחרת  אין  כל  פתרון  .  מבעיית  ירושלים

 -או  שרק  לערבים  יותר  לשבת  שם  .    ואז  יצטרכו  הערבים  לעזוב-ליהודים  יותר  לשבת  שם  

 .ואז יצטרכו היהודים לעזוב
פעם  נקראו  הם .  כבר  עכשיו  שיחות  על  החזרת  השטחיםמנהלים  :  גם  עתה,  וכמו  אז

יושבת  לה .  'רודפי  שלום'ומחר  יקראו  להם  '  מדינאים'היום  קוראים  להם  ',  יונים'בשם  
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ורק  מחפשים  נוסח  מתאים ,  קבוצה  קטנה  ודנה  בנוגע  לויתור  על  שטח  זה  או  שטח  אחר

 -כך  סערה  גדולה  הם  דואגים  רק  שלא  תתעורר  מ".  הישג  בטחוני"להסביר  מדוע  זה  נקרא  

  לכן  צריכים -אלא  שיש  צעירים  שיתנגדו  לזה  !    צריכים  לתת  לו-הגוי  רוצה  את  השטחים  

 .למצוא את הנוסח המתאים שיירצה גם אותם

 

את  דמשק  היו  יכולים  לכבוש  כבר  באותו  יום  בו 

לא  היו  מגינים ,  הסורים  הרי  ברחו.  החלה  ההתקפה

  אזי -אילו  היו  עושים  כך  .    שעמד  נגדםולא  היה  צבא

ואז  סוריה  היתה ,  גם  עיר  הבירה  לא  היתה  להם

  כיון  שלקחו  להם  את -מסכימה  מיד  להסכם  שלום  

הסעודית  לא  היתה  יכולה -ואז  גם  ערב,  עיר  בירתם

כך .  להיכנס  למלחמה  וירדן  לא  היתה  צריכה  להיכנס

 .נשק רבים-טנקים וכלי,  חיילים40,000היו משחררים מחזית זו , היו נפטרים מחזית נוספת
  מאחר  והם  רוצים  לחיות  במנוחה -אפילו  בוושינגטון  חיכו  שישראל  תכבוש  את  דמשק  

אינם  רוצים  שיהיה  נקרא  שהם ,  ברם.  ולכן  רוצים  הם  לעזור  לישראל,  ובלי  בלבולים

אך  כדי  לעזור  לישראל  הם ,  לכן  הם  מעונינים  לומר  כלפי  חוץ  שלא  לכבוש,  לוחמים

ואז ,  הם  רוצים  שישראל  תעמידם  בפני  עובדה  מוגמרת.  נים  להיפטר  מחזית  נוספתמעוני

אך .  שהם  אמרו  כך  וישראל  עשתה  להיפך,  והראיה,  יוכלו  לטעון  לכולם  שאין  להם  חלק  בזה

 .שהם מעונינים שישראל לא תשמע בקולם אלא תנהג להיפך, האמת היא
התשובה ,  ג  בענין  מסויםבה  דנו  כיצד  לנהו,  כשהיתה  ישיבת  ממשלה,  ולעומת  זאת

ואף  בבירות ,  אך  לא  עלה  בידם,  ניסו  לעשות  מזה  סוד.  נשמע  מה  וושינגטון  אומרת:  היתה

מאחר  שמרגליהם  שבארץ  ישראל  דאגו  שישאלו  בישיבת ,  הערביות  כבר  יודעים  מכך

 .כדי לא להרגיז את וושינגטון: בכדי לשמוע את התשובה, הממשלה מדוע לא נהגו כך
בגלל  שיש  שם  צוקים  וסלעים  כאלה "לא  כבשו  את  דמשק  וענו  לי  וכששאלתי  למה  

וכששומעים !  לא  הייתי  מאמין,    לולי  הייתי  שומע  זאת  ממנו  בעצמו-"  שקשה  לכבשם

 . מבינים שהקושיא היתה חזקה ביותר-תירוץ שכזה 
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.   הרי  אין  להם  מה  לעשות  שם-רוצים  להתקדם  הלאה  )  החיילים  הלוחמים(=הצעירים  

טבעי .  לא  לכאן  ולא  לשם,  ואינם  מתקדמים  הלאה,  חיילים  לתוך  השטח  ההואהכניסו  אלפי  

מחזיקים ,    אך  שם-או  לגמור  את  המערכה  או  ללכת  הביתה  ,  הדבר  שחייל  במלחמה  רוצה

 -ובכדי  להסיח  את  דעתם  מכך  שבעצם  הם  לא  עושים  מאומה  ,  צבא  גדול  באפס  מעשה

 .יורק ומלונדון-מביאים להם זמרים מניו
,   יכלה  ישראל  לגמור  עם  דמשק  ועם  הצד  המזרחי  של  התעלה-  נוסף  שהיה  ובאותו  יום

-  ישראל  הסכימה  לגבולות  ששת-מאחר  שהיא  רוצה  יותר  מישראל  ,  וושינגטון  חיכתה  לזה

שהם  הרבה  יותר ,  הימים  ואילו  וושינגטון  מעונינת  שישראל  תעמוד  בגבולות  העכשווים

 .הימים-מגבולות ששת
מ  לפני  התעלה  ולא "  ק10נעצרו  ,    אז-הימים  -ששתאותה  טעות  עשו  גם  במלחמת  

  בזמן  מלחמת 1970-וב,  בזמן  מבצע  קדש,  1956-טעות  זו  נעשתה  גם  ב.  התקדמו  עוד

אמרתי  שאין ,  5אז.  'הישג  בטחוני'  שהסכימו  להפסקת  האש  ואף  כינו  אותה  כ-ההתשה  

 !לעשות בשום אופן הפסקת אש מאחר שהמצרים ינצלו זאת לחזק את עצמם
  שעות  מאז  שהחלה  הפסקת  האש  הכניסו  לשם  המצרים  את  הטילים  שמהם 24תוך  ,  ואכן

 .סבלו צרות גדולות ביותר
הימים  שלחו  מיד  שליח  לוושינגטון  בהצעה  להחזיר  את  כל -ואף  אחרי  מלחמת  ששת

וכשאז  אמרתי  ששלחו ',  הישג  בטחוני'ורק  מחפשים  נוסח  בכדי  שזה  יקרא  ,  השטחים

 .ששלחו שליח,  שנים מאז נתגלתה האמת6כעבור , וכעת". ם"להד: "ענו כתגובה, שליח

 

  למה -דנים  על  מסירת  שטחים  אלו  מחדש  ,  וכעת

בראותה  את  הצעת ,  הרי  וושינגטון!  ?לכם  כל  זאת

וכך  הלחץ ,    הודיעה  זאת  לקהיר  ולדמשק-ישראל  

ואלו ,  בו  את  הגויעיז!  מכל  הצדדים  רק  גבר

 
 .ל"פ עקב תש"שיחת ש; ל"מסעי תש-פ מטות"ראה בארוכה שיחת ש) 5
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 !ירפו כשיראו שעומדים אתם איתנים בדעתכם, שלוחצים עכשיו
ושם  לפחד ,    היית  יכול  להשאר  בגליציה  ובפולין-ואם  יש  לך  כוונה  לשמוע  לגוי  

 .מהגויים
,   לכן-אפשר  לשנות  -וטבע  אי,  כיון  שזהו  טבעו,  ומאחר  שאליו  לא  ניתן  לבוא  בתלונות

  מי  שנמס  לבבו -  6"  הירא  ורך  הלבב  ילך  וישוב  לביתואיש  "-מה  שתובעים  ממנו  הוא  רק  

  ילך  לביתו  ושם  ידאג  שיכתבו  עליו  בעיתון -אלא  ,  אינו  ראוי  להיות  מנהיג  בישראל,  ופוחד

 !הוא לא יכול להיות,  אך מנהיג-ואף ישימו צילום שלו ויהיה לו מזה כבוד 
כסא  והכסא  לא   סבור  הוא  שהוא  לא  יכול  להיות  ללא  -למרות  שהוא  נולד  ללא  כסא  

 !שיתן מקומו לאחר,  שנה שהוא שם25 כבר -יכול להיות בלעדיו 
שהגויים  מסלפים ,  זית-וכמו  בעלה,  רצון  שכלל  לא  יצטרכו  להגיע  לכל  הנאמר-ויהי

  שאחרי  המבול -זית  בפיה  הוא  סימן  לשלום  -ומפרשים  שמשמעותה  של  יונה  עם  עלה

יהיו  מזונותיו  מרורין  כזית :  "ה  אמרה  שהיונ-  7י  פירש  אחרת"ואילו  רש,  התחיל  סדר  חדש

אין  להסתמך  על  הבטחות  של ,  גם  עתה".  ה  ולא  מתוקין  כדבש  בידי  בשר  ודם"בידו  של  הקב

  מאחר  שכולם  יצביעו  עליו -שלמרות  שנראה  מר  ,  ה"  של  הקב-"  בידו"אלא  ,  בני  אדם

 ,ממנו לעמוד בתוקף נגד הגוי ולא להתפעל -" בידו"מקום יש לנהוג -מכל, שהוא יהודי
לא  מגויים  ואף  לא  מיהודים ,  לא  מדמוקרטיה,    שלא  מתפעל-עד  לשלום  שיעשה  משיח  

ויהיה ,  9ויעשה  הגבולות  כפי  שכתובים  בברית  בין  הבתרים,  8"יכוף  כל  ישראל"  אלא  -

  שאין  להתפעל -  10"ואולך  אתכם  קוממיות",  "ונתתי  שלום  בארץ  ושכבתם  ואין  מחריד"

 .וכפשוטו,  שייצאו מהגלות בקומה זקופהעד, מהגויים ואפילו בזמן הגלות
 )ד"פרשת נח תשל-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .ח, שופטים כ) 6
 .יא, נח ח) 7
 .ד"א ה"מלכים פי' ם הל"רמב) 8
 .לך טו-לך) 9

 .יג,ו, תי כובחוקו) 10
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 :לאחרונה שאלו רבים
בעוד  שבמלחמת  יום  כיפור ,  כיצד  יתכן  שבמלחמת  ששת  הימים  ראו  ניסים  גלויים

היו  מספר  רב  של  הרוגים (או  ניסים  כה  גלויים  לא  ר,  ")עיצומו  של  יום  מכפר  "1שעליו  נאמר(

 !?)וכדומה
גדול  עוד ,  למעלה  מדרך  הטבע  לגמרי,  היה  נס  גדול,  שבמלחמה  זו,  אבל  האמת  היא

 .יותר מהניסים שהתרחשו במלחמת ששת הימים
כאשר  חצו  הערבים  את  תעלת  סואץ  ושברו  את 

והיו .  לא  היה  להם  שום  מעצור  בדרכם,  "לב-קו  בר"

יע  ללא  שום  בעיה  לתל  אביב  ולירושלים יכולים  להג

 .כן היה בחזית עם סוריה-כמו). תהיה מה שהיה יכול להתרחש אז-לא-והיה(
 .ונשארו לעמוד במקומם, הם נעצרו" לב-קו בר" קילומטרים לאחר 12, כן-פי-על-ואף

 :וההוכחה הגדולה על נס גדול שקרה כאן
" ינע'מאז"  קו  ה-זק  שהיה  קרוי  בנו  הצרפתים  קו  מאוד  ח,  בזמן  מלחמת  העולם  השניה

שמם  הגיעו  עם  כל  כח  השריון  שלהם -והנאצים  ימח)  שהקו  בסיני  חשוב  כאפס  כלפי  קו  זה(

 !תוך יום אחדוכך כבשו את צרפת , )בדיוק כפי שהיה כעת(ופרצו את הקו 
, וכאן.  ובכל  עיר  עמד  צבא,  היו  צריכים  הנאצים  לעבור  דרך  הערים,  נוסף  לזה  שבצרפת

ולמרות  שידעו  מה (ולמרות  זאת  ,  נגד  מספר  קטן  ביותר  של  חיילים,  תה  במדברהמלחמה  הי

 .נשארו לעמוד במקומם) שמם-קרה בצרפת והיו יכולים לעשות כמו שעשו הנאצים ימח
וכבר  חשבו  שיותר  לא  יהיו  להם  דאגות  מצד  ישראל ,  האמריקנים  ידעו  מה  קורה  בארץ

 .בתים היחידים שם-לא יהיו הבעלישהרוסים , דאגתם היחידה היתה, )ליצלן-רחמנא(
 !!!נס שאינו מלובש בטבע כלל וכלל. זהו נס גמור

 
 .ג"א ה"תשובה פ' ם הל"רמב) 1
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מעלימים  מעם  ישראל  את  האמת  ולא  מספרים  להם  שהניצחון  היה  נס ,  ולמרות  כל  זאת

מכיון  שהחיילים  ראו  את  זה  בעיניהם  ואחר  כך  סיפרו  את ,  אפילו  שכולם  יודעים  מזה,  גמור

 . לכולםזה
 .2"כוחי ועוצם ידי"כיון שנס זה סותר ל, והסיבה שמעלימים את זה היא

אבל  אותם  אלו  שכן  אמורים ,  עתה  בתורת  משה-מילא  אותם  אלו  שאינם  מאמינים  לעת

 !?מדוע הם אינם מספרים שהיה כאן נס גדול, להגן על תורת משה
שהנביא ,  3פרך  מסו"בתנ:  בתורה  הקדושה)  כמו  בכל  ענין(התשובה  לזה  מופיעה  

. והוא  יכול  לעשות  נס,  ישעיהו  הגיע  לאחז  מלך  ישראל  ואמר  לו  שירושלים  נמצאת  בסכנה

 !איני רוצה בניסים,  לא-? נס: אמר לו אחז
גם  כשתבעו  להקים  ועדת  חקירה  לחקור  את 

. הסכימו  אפילו  השמאלנים  לכך,  מחדלי  המלחמה

ואותו  זה  שהתנגד .  הדתיים?  מי  התנגדו  בכל  התוקף

, הוא  זה  שרושם  גויים  כיהודים,  דת  חקירהלווע

והוא  זה  שמתפאר  בכך  שבירושלים  יושבים  יהודים 

 .יחדיו -) שרובם ככולם מחבלים(וערבים 
 )ד"תשל, חודש כסלו-ראש-החודש וערב-מברכים, פרשת תולדות-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 

כן -וכמו  ]:כך  אמר-ואחר,  "  וסופו  באונסברצון  תחילתו"דיבר  בהרחבה  אודות  הדין  ד[

 -ובכלל  לא  בידינו  ,  "אונס"  מצבינו  כלפיהם  הוא  כשעכשיו  למרות  -הוא  בנוגע  לשטחים  

הימים  שלחו -וכידוע  שמיד  לאחר  מלחמת  ששת".  רצון"  בבידינואך  בתחילה  הם  היו  

 .החזיר את כל השטחים שמעונינים ל- לוושינגטוןשלוחים 
 )ד" תשלמקץפרשת -פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 2
 .ז' ישעי) 3
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ועידת 'שיחה  זו  והבאה  שלאחריה  נאמרו  מספר  ימים  קודם  
בועידה  זו ).  21.12.1974  -ד  "ו  כסלו  תשל"שנפתחה  בכ('  נבה'ז

מצרים  סוריה  וירדן  בשביל  לדבר ,  התכנסו  מנהיגים  מישראל
היא '  נבה'ועידת  ז'בשיחות  אלו  קובע  הרבי  כי  .  על  שלום

 .וכל ההחלטות כבר נקבעו קודם לכן, בלבד' חותמת גומי'

 

הכרוכה  בשמיעת  מאמר '  טירחא'היות  וישנם  כאן  יהודים  שהיו  מוכנים  לעמוד  ב

ם בכדי  שלא  יהיה  לה,    לכן-נבה  'אלו  נבואות  אודות  ז-בכדי  לשמוע  אי,  וכל  זאת,  החסידות

הרי  שאז  לא  יוכלו  להירדם  מחמת ,  כך  שום  דבר-גם  שאם  אלך  ולא  אומר  על-ומה,  שום  צער

יש  לומר ,    לכן-או  שמא  מפני  שלא  רציתי  ,    האם  לא  דיברתי  כיון  שלא  ידעתי-התלבטותם  

 .נבה'כמה דברים אודות ז
  הרי -!  'נבה'ועידת  ז'כלל  לא  מובן  מהי  המסיבה  הגדולה  שעושים  מ,  בראש  ובראשונה

נבה  אינה  אלא '  ז-!  ?  כבר  סיכמו  זמן  רב  קודם  לכן-נבה  '  כל  מה  שהולכים  לסכם  בזעל

עצמה -היות  שמכה  בפטיש  היא  גם  מלאכה  בפני,  ואף  פחות  מכך,  מכה  בפטיש  בלבד(

 ;בלבד' פורמאלי'מעשה ) נבה שאינה אלא'בשונה מז
ל  כבר והכ,  נייר  דברים  שמלכתחילה  כבר  יודעים  האם  יקויימו  או  לא-כתבו  על  פיסת

 90רבעים  או  -על  שלושה;  מה  שנשאר  הוא  לסיים  רק  את  הפרטים  הקטנים;  סוכם  מראש

 . הוא רק לסיים את האחוזים הספורים- בימים אלו -מה שנותר , אחוז כבר סיכמו
הקודש -האם  זוהי  רוח,    מנין  אני  יודע  כל  זאת-יכול  לתמוה  ,  השומע  את  דברי  אלו  כעת

  יווכח  לדעת  שאנו  חיים -  אך  כשיתבונן  סביבו  -?  ישהואו  שמא  שמעתי  זאת  ממ,  או  נבואה

  כבר  יושבים  אנשים  אשר -"  בחדר  לפנים  מחדר"אשר  מאחורי  הקלעים  ,  בכזה  סוג  עולם

 ...ומתווכחים רק על דמי הספסרות, מוכרים את עמם
  לכן  קבעו  יום  מסויים  בו -"  מראית  עין"אך  היות  שחיים  בעולם  בו  צריכים  לחשוד  על  

ם  או  בעיר  בירתה  של  המדינה  ויכנסו  את  כל  אותם  אלו "לימה  ויתאספו  באויעשו  סערה  ש

וֵיְׁשבּו  ימים  ולילות ,  מ"מו"  מתחילים"ויכריזו  לעיני  כל  העולם  שכעת  ,  מ"שהנהיגו  את  המו

מה  שנשאר ,  כן-  ואם-!  נייר  שהכינו  מספר  שבועות  קודם  לכן-ויחתמו  על  אותה  פיסת

 ...אחד צריך לקבל עבור זה-לכבוד שכללעשות בימים אלו הוא להתווכח בנוגע 
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התקוה  היא ,    לכן-אפשר  לשנות  כלום  -היות  שכבר  הכל  סוכם  קודם  לכן  וכבר  אי,  והנה

  ואף -היות  ובינתיים  נופלים  שם  עוד  קרבנות  ,  שיסיימו  את  הועידה  כמה  שיותר  מהר

  כדאי -ולכן  ,  וכמה  כשנופל  יהודי-כמה-אחת-ועל,  אין  זה  ענין  רצוי,  כשנופל  קרבן  מצרי

, ואז,  שיגיעו  כמה  שיותר  מהר  לידי  פשרה  והחלטה  מה  יהיה  הנוסח  של  פיסת  הנייר  הזו

 !ִיָּפֵסק ָהֶיִרי, הפחות-לכל

 

היות  ושום  צד  לא ,    איני  רואה  בכח  מי  יש  לשנות  זאת-לשנות  משהו  ממה  שסוכם  שם  

פי -הם  כלל  אינם  מובנים  עלכל  הענינים  שהסכימו  ל;  מתחשב  עם  שום  ענינים  של  אנושיות

 .השכל הישר
, 1"מי  שיש  לו  מנה  רוצה  מאתיים"היות  וכבר  בתחילה  ידעו  שההנהגה  תהיה  בצורה  של  

  מלכתחילה  היו  צריכים  לומר  להם  שלא  מוכנים -!  ?למה  הסכימו  לוותר  להם,  כן-ואם

 !לוותר על שום דבר
  עד  שכעת -  ועוד  בפועל  הם  לא  הסתפקו  בתביעותיהם  הקטנות  אלא  דרשו  עוד,  ואכן

  וכל -!  אלא  נותנים  בפועל,  ולא  רק  שהסכימו!  המצב  הוא  שהסכימו  לוותר  להם  על  הכל

אלא  יתבעו  עוד ,  למרות  שהם  אומרים  במפורש  שהם  כלל  לא  יחדלו  מתביעותיהם,  זאת

 !ולא רק מהיהודים, ועוד
רצון -  במילא  יהי-  2"'לב  מלכים  ושרים  ביד  ה"נותרה  רק  התקוה  שהיות  ו,  ולכן

וכמה  של  אותם -כמה-אחת-ועל,  )היהודים(בחירה  -  אפילו  של  הבני-שתתהפך  מחשבתם  

  אשר  מאיזה  סיבה  שתהיה  מדברים  הם  כעת -)  העולם-אומות(בחירה  -אלה  שאינם  בעלי

, יהיה  נס  גם  בענין  זה)  שיחול  בעוד  כמה  ימים(רצון  שיחד  עם  ניסי  חנוכה  -  ויהי-בנוסח  כזה  

 .טוב הנראה והנגלה, ה לטוב ותהי-ותתהפך מחשבתם לחלוטין 
 )ד"ט כסלו תשל"פ שיחת י"מעובד ע(

 
 .י, ג"פ, יג, א"ר פ"ראה קה) 1
 .א, פ משלי כא"ע) 2
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 :]כך אמר-דיבר אודות נושאי שלימות התורה ואחר[
  אשר  החלו  ללמד  ילדים  קטנים  שיש -ומשלימות  התורה  מגיעים  לשלימות  הארץ  

  ההיפך -"  מפי  עוללים  ויונקים  יסדת"ובכך  עושים  .  למסור  חלקים  מארץ  ישראל  לגוים

 !? מדוע לומדים עם ילדים קטנים שיש למסור חלקים מארץ ישראל לגוים-! 1"עוז"מ
כן  יש -פי-על-אך  אף,  ישנו  ענין  בלתי  רצוי  אשר  לכאורה  לא  היה  אמור  להתרחש.  .  

,   יזיקהרי  מסתמא  לא,  "רעוא  דרעוין"והיות  שאומרים  זאת  בזמן  של  .  להבהיר  זאת

 :וכדלהלן
  אשר  בה  שמעו  יהודים  במשך  יותר  מחמש -ט  כסלו  "לאחר  ההתוועדות  שהיתה  בי

  עד  שנותרו  כמה  ענינים  שאפילו  לאחר  ההשלמה  של -חסידות  ומוסר  ,  ענינים  בנגלה,  שעות

 .צרכם- עדיין לא התבארו די-היום 
צלו  בטלפון   ואף  צל-הדבר  היחיד  שנשאל  ,    כשהסתיימה  ההתוועדות-למרות  זאת  ,  הנה

  אני  חשבתי  שישאלו  אודות  ענין  בנגלה  או -!  נבה'  היה  אודות  ז-כך  -בכדי  לשאול  על

 .נבה'מה היתה כוונתי גבי ז, השאלה היחידה היתה, בפועל. בחסידות
  אך  היות  שאגרום -נבה  'כלל  לא  רציתי  לשוחח  אודות  ז:  וכמדובר  בהתוועדות  בפירוש

  לכן -נבה  '  אם  לא  ידע  את  מחשבתי  אודות  ז-ישון    עד  שהוא  לא  יוכל  ל-עגמת  נפש  ליהודי  

 .הזכרתי זאת
כל ,    היות  שכעת-!  'קליפת  השום'נבה  הינה  כ'ז:  ט  כסלו"וכמדובר  בהתוועדות  י

  זה  שאכן  דברו -!  ולכן  התכנסות  זו  לא  תועיל  מאומה,  הענינים  כבר  יצאו  משליטתם  לגמרי

אך  כעת  הכל .    לעשות  משהו  היה  זה  כיון  שאז  עדיין  היה  ביכולתם-בשעת  הפסקת  האש  

 .אלא אפילו בכתב, הוחלט לא רק בדיבור
פי  החלטת -  והיות  והכל  הוחלט  על-"  סופו  באונס"והיות  ועתה  כבר  אוחזים  בשלב  של  

,   מיותרת-נבה  או  לא  'ההתחבטות  האם  ליסוע  לז,  לכן.  האדון  הגדול  היושב  בוושינגטון

 .דל אם יסעו או לא יסעוואין כל הב, מאחר שנסיעה כזו לא תעלה ולא תוריד
 

 .ג,  תהלים ח-לשון הכתוב ) 1
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היות  ואפילו  מצרי  שנופל  זהו .    אשר  לבינתיים  נפסקה  האש-ענין  חיובי  אחד  ישנו  בכך  [

למען  הכבוד ,    והנה-"!  עולם  מלא"ובפרט  יהודי  אשר  הנו  ,  כן  ענין  בלתי  רצוי-גם

,   ואף  אם  הוא  רק  נפצע-מוכנים  שיפול  יהודי  נוסף  ,  שמקבלים  עבור  התחייבות  זו  או  אחרת

 ].2"מה לי קטלא כולא מה לי קטלא פלגא"י הר
) שהוא  יודע  מהנעשה  מאחרי  הפרגוד(כבר  כתב  פרופסור  ליבערמאן  ,  נבה'בנוגע  לז

כיון  שאילו ,  פלא  שאשרו  להדפיס  זאת!  (נבה  לא  יתחדש  דבר'  אשר  בז-ונדפס  בעיתונים  

 ).'נח לבריות'היות והוא , היה שומע, היו אומרים לו לא להדפיס זאת
  ממילא  המצב  יכול  להשתנות -נבה  לא  ישתנה  דבר  '  ובז-הכל  כבר  מוכן  ומוחלט  והיות  ו

 .רק בעזרת נס
אך  כשם  שהיו .  ה"איני  יודע  מהו  הנס  אשר  יבצע  הקב,    ולכן-נביא  -אינני  נביא  ולא  בן

 .ואפילו ביום אחד, ה גם עתה לעשות נס"יכול הקב, ניסים עד עתה

 

אין ,    שגם  כשמצרי  נופל-לכאורה  מדוע  צריכים  היו  לדבר  אודות  בטחונו  של  הגוי  ,  והנה

 !? מה זה נוגע לנו-זה ענין רצוי 
  שהטעם  לכך -'  שעיר  לעזאזל'  אודות  הדין  של  3פי  המבואר  בזהר-ההסבר  לזה  יובן  על

בכדי  לגרום  הנאה ,    לכן-הוא  היות  והמדבר  הוא  מקום  הקליפות  ,  ששולחים  אותו  למדבר

 . שולחים את השעיר לעזאזל-גם לקליפות 
היות  שכעת  המצב  יכול ,  הטעם  לכך  שדובר  אודות  בטחונו  של  הגוי  הוא:  וכן  בעניננו

גם ,  ושם,  מלמעלהומאחר  שתפילה  פועלת  ).  שתביא  לנס(ידי  תפילה  -להשתנות  רק  על

וכמה  מישראל -  במעמד  כמה-כשמוכיחים  לשרים  אלו  ,    לכן-לשרי  המדינות  יש  דיעה  

ה  יגרום  שזה  יפעל  עליהם "  הרי  הקב-  שגם  להם  המצב  אינו  שווה  -בכוחה  של  התורה  ו

 .היות שזה נוגע להם

 
 .א, קמא סה-ראה בבא) 2
 .ועוד. ב, ב קפד"ח. א, א קנג"זח) 3
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  זמן  זה  ניתן  לנצל  לפעול -!  נבה'חבל  על  כל  דקה  בה  משקיעים  אודות  ז,  פנים-כל-על

, והיות  שהנרות  שהיהודי  מדליק.  החג  נרות  חנוכה-על  כל  היהודים  שידליקו  בכל  שמונת  ימי

  נמשך  על  פני  כל 4"באור  פני  מלך  חיים"הרי  מ,    מאירעצמוה  מדליק  והוא  "שהקבהם  הנרות  

 .לעולמים' אשר אז ימשך אור חדש שלא הי, ה"עד לחנוכה תשל, השנה כולה
 :ומזה מגיעים להוראה נוספת הנלמדת מנרות חנוכה

למרות  שהוא  הכין  את ,  כלומר".  אסור  להשתמש  לאורם"  ש5בנרות  חנוכה  הדין  הוא

-  מכל-כך  שזה  נר  שלו  ,  הדליק  את  הפתילה  ועשה  את  כל  הפעולות  הקשורות  בזההשמן  ו

 .ה"היות והכל מהקב, "אסור להשתמש לאורו"מקום 
 ליעשה  "שלמרות  שחושב  ש,  6"כחי  ועוצם  ידי"וההוראה  הנלמדת  לעניננו  היא  לענין  

ל  מאת שהכ,    מבהירים  לו-כלומר  שסבור  שבזכות  פעולתו  שלו  הוא  הצליח  ,  "את  החיל  הזה

 .ה"לא בכוחו הוא הצליח אלא בכוחו של הקב'; ה
  כולם -  בדרכי  נועם  -אלא  ,  ויהי  רצון  שכלל  לא  יצטרכו  להגיע  לשימוש  באמצעים  קשים

 -ולמרות  שצריכים  השתדלות  בדרכי  הטבע  "  (כחי  ועוצם  ידי"יראו  את  האמת  אשר  אין  זה  

 .7"במושבותםישראל היה אור -ולכל בני"ועד ל) הרי זה לבוש המסייע בלבד
 )ד"פרשת וישב תשל-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .טו,  משלי טז-לשון הכתוב ) 4
 .ו"ד ה"מגילה וחנוכה פ' ם הל"וראה רמב. ב ואילך, ראה שבת כא) 5
 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 6
 .כג, בא י) 7
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  מתיימרים  הם -!    בשם  הדת-וכל  זאת  ,  אשר  הורסים  את  עם  ישראל,    אנשים4-3ישנם  

 !ולדבר בשם יהודים דתיים' מייצגי הדת'לקרוא לעצמם בשם 
 נגד,  הוא  הרס  הדת"  מיהו  יהודי"חוק  של    הם  צעקו  ככרוכיא  שה-בתחילה  

,   ענו  להם-וכשהם  שאלו  את  הרבנים  .  1זו  הלכה'  נגד  דבר  ה;  התורה  ונגד  משה  רבינו

יהרג  ואל "  וזה  ענין  של  -  להכנס  לממשלה  הזאת  היות  והיא  לא  מתקנת  את  החוק  שאסור

 !!!2"יעבור
למרות  שלא ,  וזאת.  הם  מודיעים  על  הסכמתם  להיכנס  לממשלה,    כעת-ולמרות  זאת  

הם  מבזים  את  התורה ,    בכך-!  וכל  זאת  הם  עושים  ואומרים  בשם  הדת.  תיקנו  את  החוק

 !בצורה השפלה ביותר
  מאחר -  ואפילו  עולם  הזה  לא  יהיה  להם  -!  כך-הבא  ודאי  שהם  לא  יקבלו  על-עולם

 -ואילו  בפועל  ,  כשבתחילה  אמרו  שבשום  אופן  לא  יכנסו,  כך  ביישו  את  עצמם-שהם  כל

 !לממשלהנכנסו 
 -ישנם  כאלה  שמבולבלים  ומתפלאים  כיצד  יתכן  שלמרות  שצעקו  שלא  יכנסו  לממשלה  

היות  וכשמתבוננים  במעשיהם  רואים  שאף ,    אך  באמת  אין  זה  פלא  כלל-!  ?בכל  זאת  נכנסו

שהרי  אם  היו  מתכוונים  באמת  למה ,    לצאת  מהממשלהבאמתפעם  הם  לא  התכוונו  

כן  היו -אם)  אשר  אינה  מתקנת  את  מיהו  יהודישאסור  להשתתף  בכזו  ממשלה  (שאומרים  

ולא  לחכות ,  מיד  כאשר  הגיעו  למסקנא  זו)  ממשלת  המעבר(צריכים  לצאת  מהממשלה  

  שהרי  זה  לא  ענין  שאסור  לעשות  לאחר -לאחרי  שבועיים  כאשר  תקום  הממשלה  הבאה  

כן  מיד  כאשר  הגיעו  למסקנה  זו  היו -אלא  כל  רגע  אסור  לשבת  בממשלה  שכזו  ואם,  זמן

, עד  עכשיו  לא  ידענו  שאסור  להיות  בממשלה  כזו  ושחייבים  לצאת  ממנה:  ריכים  לומרצ

  אנו  צריכים  לצאת -ועכשיו  היות  והגענו  למסקנא  זו  ויודעים  שאסור  לשבת  בממשלה  כזו  

ומזה .  אך  בפועל  לא  עשו  כך).  ממשלת  המעבר(ולכן  אנו  יוצאים  מהממשלה  ,  ממנה  מיד

 
 .ב, שבת קלח) 1
 .ועוד. ב"ה ה"התורה פ-יסודי' ם הל"רמב. א, סנהדרין עד. א, יומא פב. ב, ראה פסחים כה) 2
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: ולכן  הם  יכולים  להכריז  שני  הכרזות,  ת  הכסאותרואים  שהם  אף  פעם  לא  חשבו  לעזוב  א

) למרות  ההכרזות(  ש-והשניה  ,  "יהרג  ואל  יעבור"  שאסור  לשבת  בממשלה  וזה  -הראשונה  

אך .  וזה  היה  הדבר  הראשון  שהיה  צריך  להחריד  כל  אחד.  הם  כן  נכנסים  לממשלה,    בפועל-

 ! אין פוצה פה ומצפצף-למעשה 
  ענה -!  ?הרי  זה  נגד  מלכות  שמים,  נס  לממשלהוכשטענו  ושאלו  אותו  כיצד  הוא  נכ

!   כסאי-!  ?השמים):    עונים  בליצנות-שהרי  הנוהג  הוא  שכשאין  מה  לענות  (בליצנות  

או ...  (אני  דורך  עליה!    הדום  רגלי-!  ?והארץ:  ענה,  וכשאמרו  לו  שזה  נגד  קיום  ארץ  ישראל

 ).שהוא אמר כך באמת או שהוא היה ראוי לומר זאת
 !?יתן לתת אימון ולסמוך על אחד שמוכן למכור הכל תמורת הכסאכיצד נ, כן-ואם

 

  אבל -אלא  מצווים  עליו  לעשות  זאת  ,  אמנם  באמת  הוא  לא  עושה  זאת  מדעת  עצמו

כן  כיצד  ניתן  לתת  בו -ואם!  וכשיש  טענות  באים  אליו,  בגלוי  זה  נראה  שהוא  האחראי  לזה

 !? בשביל כסאהכל בזמן שרואים שהוא מוכן למסור -ת ולמסור לו משרות נאמנו
ולכאורה  מה  באה  הגמרא ".    רחמנא  קרייה-גנבא  אפום  מחתרתא  "  אשר  3הגמרא  אומרת

שיתכן  מצב  בו  יעשה  מישהו  ענינים  לא  רצויים ,    אלא  שהתורה  רוצה  ללמדנו-!  ?לומר  כאן

שאז  יכולים  לחשוב  שהוא  עושה  דבר .  י  יהודי  דת-ויחד  עם  זה  הוא  יהיה  רחמנא  קרייה  

וכן .    הרי  יש  לדעת  שהוא  גנב-שלמרות  שהוא  רחמנא  קרייה  ,  זה  אומרת  הגמרא-  ועל-צודק  

,   בכל  זאת-  הוא  מדבר  בשם  התורה  -"  רחמנא  קרייה"למרות  שאותו  אדם  הוא  :  בעניננו

 !!!הוא נשאר גנב
  ברירה  והם  מוכרחים ומה  שטוענים  הם  שמצד  המצב  הבטחוני  בגבול  הסורי  אין  להם

היות ,  הכי  הם  לא  יכולים  לעזור  בזה  מאומה-שהרי  בלאו,    אין  זה  תירוץ-להיכנס  לממשלה  

וחוץ .    לא  מספרים  להם  כלום  ולא  מזמינים  אותם  לאסיפות-וכלל  לא  מתחשבים  בדעתם  

 . הם לא יודעים עוד כלום ממה שנעשה-וסעד , דתות,  פנים-משלושת התיקים שנתנו להם 

 
 .י"פ גירסת הע" ע-א , ברכות סג) 3
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היות  ובעקבות .    מצערת  מאוד-)  שנותנים  להם  את  התיקים  הללו(זו  כשלעצמה  עובדה  

רק  שהשמאלנים  בעצמם .  הם  קשורים  ומוכרחים  לעשות  מה  שיגידו  להם,  קבלת  תיקים  אלו

מעוניינים  שזה  יעבור  דרך  הדתיים  כי  כשיהיו  טענות  יוכלו  השמאלנים  לומר  שהדתיים 

 .אשמים בזה
הדתיים  כלל ,  וכרגיל  בכגון  דא.    יורקים  להם  בפנים-  וכאשר  הדתיים  מעלים  איזו  הצעה

 -וכך  בכל  הצעה  שהם  מגישים  .  'גשמי  ברכה'אלא  בתור  ,  לא  מתייחסים  לזה  בתור  יריקה

אנשים  ממדריגה 'כ)  ואף  כך  נדפס  בעיתון(  עד  שמכנים  אותם  -כלל  לא  מתחשבים  בהם  

ובאמת  היה  ראוי .  שזו  לשון  נקיה  כי  הם  הרבה  יותר  גרועים  מזה,    אך  האמת-!  'שניה

 .'עבדים כנענים ממדריגה שלישית'לכנותם 

 

ומה  שטוענים  הם  שהבטיחו  להם  עבור  כניסתם  לממשלה  שלא  יחזירו  את  יהודה 

מאחר  שהם  כבר  מזמן  החליטו  להחזיר !!!    לא  דובים  ולא  יער-)  בלי  משאל  עם(ושומרון  

 .לא סיפרו זאת לנציגים הדתיים' עדיין'רק שיכול להיות ש, ןחלק מיהודה ושומרו

, אך  האמת.  הגדיר  רב  מסויים  את  היום  בו  הם  נכנסו  כיום  שחור,  כשהם  נכנסו  לממשלה

היות  וכשהם  נכנסו  לממשלה .    נהיה  אור-  להיפך  -אבל  לכולם  ,  שרק  עבורם  זה  יום  שחור

 .אנשים מלאים שקרים:  הם וכולם נוכחו לדעת מה4'הובררו והתלבנו הדברים'אזי 
,   מה  שברור  הוא-!  מאחר  שהם  גורמים  שהגלות  תתארך,  ורחמנות  גדולה  עליהם

וזה  שהם  טוענים  שמצב  בו  יש  יהודי  שמניח .    וודאי  שלא  התחילה-  5שאתחלתא  דגאולה

,   הרי  בדיוק  להיפך-  זה  אתחלתא  דגאולה  -'  שר'זה  יושב  הוא  על  כסא  של  -עם-תפילין  ויחד

נצל  את  התפילין  בשביל  למכור  את  היהדות  ולעשות  דברים  שהם  היפך  קיום מאחר  שהוא  מ

 .ליצלן-היהדות רחמנא
שכעת  לא  ניתן )  גם  העובדה,  מלבד  זאת  שהם  שקרנים(ובכניסתם  לממשלה  הוברר  

 !אלא רק התגברות החושך והגלות', אתחלתא דגאולה'לומר שזוהי 

 
 .י, פ דניאל יב"ע) 4
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 5
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 )ד"תשל, שושן פורים, פרשת תשא-פ שיחת שבת"מעובד ע(
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. ויתיב  יהודה  בן  גרים  גבייהו,  יתבי  רבי  יהודה  ורבי  יוסי  ורבי  שמעון:  "1מספרת  הגמרא

תקנו ,  תקנו  גשרים,  תקנו  שווקים:  כמה  נאים  מעשיהן  של  אומה  זו:  פתח  רבי  יהודה  ואמר

  לא  תקנו  אלא -כל  מה  שתקנו  :    יוחאי  ואמרנענה  רבי  שמעון  בן.  רבי  יוסי  שתק.  מרחצאות

 -גשרים  ,    לעדן  בהן  עצמן-מרחצאות  ,    להושיב  בהן  זונות-תקנו  שווקין  ,  לצורך  עצמן

יהודה :  אמרו.  ונשמעו  למלכות,  הלך  יהודה  בן  גרים  וסיפר  דבריהם.  ליטול  מהן  מכס

י "נאלץ  רשבלכן  ".    יהרג-שמעון  שגינה  ,    יגלה  לציפורי-יוסי  ששתק  ,    יתעלה-שעילה  

 .לברוח ולהסתתר במערה
י  אמר  שבגלל "מה  שרשב,  גמרא  לספר  את  כל  ההקדמהלשם  מה  ל:    מובןלאלכאורה  ו

 !?זה הוצרך להסתתר
ואיזה  צרות  ישנם  כאשר ,  י  התייחס  להנהגה  של  גויים"כיצד  רשב  שמכאן  הוראה,  אלא

 .2"חטאת) שהוא (חסד לאומים" על ומכיםס
  שישנם  עתה  הם  בגלל  שכבר  כמה  שנים  ברציפות כל  הצרות:  גם  עכשיו,  וכמו  אז

כיון  שיש  את  הגויים ,  הערבים  שרוצים  להשמידנומפתים  יהודים  שאין  מה  לפחד  מכל  

 3ל"וכמאמר  רז  ,לאף  אחד  לפגוע  בישראלטובים  בוושינגטון  שלא  יאפשרו  ה'  ידידים'ה

 ."אחות יש לנו בבית המלכות"
עומדים "מליון  ערבים  שונאי  ישראל  שישנם  שמונים  :  ו  דבר  לא  מובן  כללולכאורה  זה

, ה"לא  בגלל  שסומכים  על  הקבו.  כן  טוענים  שאין  מה  לפחד-פי-על-ואף,  4"לכלותינועלינו  

 .פגיעה  בישראלשהוא  יעשה  כל  שביכלתו  לא  לאפשר  שום  ,  אלא  על  גוי  שיושב  בוושינגטון

תחנף הל,  שעושים  היא  היחידה  פעולה  ה.ה  שישמור  עלינו"  לא  מתפללים  להקבובמילא

 .גוי כדי שהוא יסכים לעזורל

 
 .ב, שבת לג) 1
 .לד, משלי יד) 2
 .ב, מגילה טו) 3
 .ראה נוסח ההגדה) 4
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ישראל   .בטוחים  שהגוי  אפילו  ימסור  את  נפשו  כדי  להציל  יהודיםאלא  ,  לא  זו  בלבדו

 .ותעשה הכל למצוא חן בעיניה, ב תיפול לפניה"בטוחה שארה
היהודי  נופל  ומתחנף  לגוי ".  כל  הפוסל  במומו  פוסל  "5פי  מאמר  הגמרא-הסיבה  היא  על

מתחננים  אליו  שיסע  לארץ  הקודש  ומבטיחים  לו  שירשמו  אותו ,  ישכשרואים  גו,  עד  כדי  כך

עד  כדי .  הגוי  יתנהג  אליו,  ולכן  היהודי  בטוח  שבאותה  מידה  שהוא  מתנהג  לגוי.  כיהודי

 .מסירות נפש
כפי ,  פועלבעושה  הוא  רואים  מה  ,  למרות  שסומכים  בעיניים  עצומות  על  הגוי,  אבל

שוכחים  לגמרי  שהגוי  הוא  רק  כגרזן  ביד   כי,  לכך  היא  והסיבה  .שרואים  עתה  את  כל  הצרות

שהוא ,  החוצב  עצמומשוכחים  .    מה  שהחוצב  יצווה  עליורקוהוא  יכול  לעשות  ,  6החוצב

 -  חן  בעיני  הגרזן  עצמו-מצוא  ומחפשים  ל,ציוה  אותנושוכחים  את  ההלכות  שהוא  ,  ה"הקב

 !שזהו היפך השכל לגמרי
 שהוא  רוצה  מבלי  להתחשב  כללהגוי  עושה  מה  ולזה  ש  ,כל  הצרותזוהי  הסיבה  לו

' עצמאות'הנקרא  ,  אף  במצב  בו  אנו  נמצאים  כעתש,    כפי  שרואים  זאת  עתה.טובת  היהודיםב

  רואים  במוחש  שעוד  לא ,  בכל  זאת-  יכולים  לעשות  מה  שרוציםוחופש    שפירושו  הוא  –

, זה  הובילו  אלו  שטוענים  שהם  עצמאייםשל.    כמו  עכשיובגוייםשתלויים    כזהמצב    ההי

 . לרדוף אחרי גוייםשלהםידי ההנהגה -על

 

  טען  שלא  צריכים הוא:  י  להנהגה  של  גויים"רשבהתייחס  כיצד  אנו  למדים  מהגמרא  

יש  לדעת   הרי  -דומה    וכ"תקנו  גשרים  "-  רואים  שהגוי  עושה  דבר  טובכש  .להיות  טפשים

 . כדי שהגוי יוכל לגבות מכס לצורך עצמם הם תיקנו זאת- "ולהם תקנ"ש
צריכים  ללכת  ולהשתדל  אצל  הגוי ,  י  עצמו  הרי  ידע  שמכיון  שנמצאים  בגלות"רשב

עצמו  לרומי בי  "רשב  נסע  -    שכאשר  היו  צריכים  לבטל  גזירה7כפי  שמספרת  הגמרא,  שיעזור

 .התומלכות לבטל אהלהשתדל אצל 
 

 .ז"ט הי"ביאה פי-ם הלכות איסורי"רמב. א, ראה קידושין ע) 5
 .א, זהר בראשית לו) 6
 .ב, מעילה יז) 7
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ה "ידע  שבזה  רוצה  הקב,  ולמרות  זאת,  ה"מכים  על  הקבידע  שהיהודים  סו  י"רשבגם  

וכפי ,  טבעיים-י  בכוחות  על"השתמש  רשב,  כשזה  לא  הועיל  אמנם  .שיפעלו  בדרך  הטבע

, מלאךי  "  רשבהוריד,  כשמלכות  רומי  לא  רצתה  לבטל  את  הגזירהש,  שמספרת  הגמרא

ורק ,  הטבע  בדרך  פעלוה  שי"הקבכי  מלכתחילה  רוצה  .  הוריד  שדהוא  אף  ,  זה  לא  עזרוכש

 . ניתן לפעול גם בדרכים אחרות-אם זה לא מועיל 
כשם ,  צריכים  לנסוע  לוושינגטוןשיש  זמנים  שבהם  אכן    :והוראה  זו  היא  גם  לזמנינו

הוא ,  גם  כשהוא  נמצא  שם,  אך  יחד  עם  זאת  .אצל  המלכותלהשתדל    י  נסע  לרומי"שרשב

 .פי תורה ומצוות-שמתנהג על, מאמין להיראות יהודי צריך
מדוע  אתה ו,  יכול  להוריד  מלאך  או  שדאף  ו,  ה"  מאמין  בקבאתההרי  :  שאל  הגוים  יוא

ה "רצונו  של  הקב  כיון  שהיהודים  נמצאים  בגלותש  ,עונים  לוזה  -על?  צריך  את  עזרתי

אם אמנם  ,  ")הוי  מתפלל  בשלומה  של  מלכות  "8נאמראף  שלכן  (שישתדלו  בדרך  הטבע  

 י"  אצל  רשבתרחשכפי  שה  -    יעשה  מה  שצריךוהוא,  מורידים  שד  -דרכי  הטבע  לא  מועילות  

 .ה"היות והולכים בכח של הקב -
עליה הרי  נמצא  אתה  בארץ  ישראל  ש!  ?אתה  נמצא  בגלות  האם  :הגוי  ממשיך  ושואל

עונה !  ?"אלקיך  בה  מרשית  השנה  ועד  אחרית  שנה'  עיני  התמיד.  .  ארץ  אשר  "  9נאמר

שישנו  יהודי  הסבור  שהיות כיון    -    חמורהיותרהגלות  )  בארץ  ישראל(שם  ,  אדרבה:  היהודי

 .יכול לעשות מה שרוצה, שרוהוא 

 

מיהו "תיקון  חוק  שחייבים  לוותר  על  אותו  שר  עד  לפני  שלשה  ימים  צעק  ,  וכאמור.  .  

והכל ,  ומהדולהשאר  לשבת  על  הכסא  בשביל  הצלת  כלל  ישראל  והצלת  החינוך  וכ"  יהודי

,   כמה  פעמים  בעברהכפי  שכבר  היו.  עם  גושפנקא  של  תורת  ישראל,  בשם  אלקי  ישראל

בדיוק  אז  לא   -  הוא  [10"זו  הלכה'  דבר  הוי"שבשעה  שהיתה  הצבעה  הם  הרימו  את  ידם  נגד  

 ].בשם התורהאך שאר חבריו הרימו את ידם נגד , כיון שהוא ברח בשעת ההצבעה, ההי
 

 .ב"ג מ"אבות פ) 8
 .יב, עקב יא) 9

 .ב, שבת קלח) 10
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. 11"ירשתרצחת  וגם  "  אצלו    נהיה,ה  תשובה  ועזב  את  הכסא  עש,כאשר  חברו  התחרטאך  

 .יוונשאר לשבת על הוא ירש את הכסא מחברו
והם  עושים  את  כל  הענינים  על  דעת ,    הם  אומרים  שיש  להם  דעה  עצמית  כל  זהולאחר

עובר 'אדם  יכול  להיות  בשעבוד  הכי  גדול  כ  ש12א  ניסן"כפי  שכתוב  במכתב  של  יו.  [עצמם

" בטן"  נמצא  באותו  שר  ].  שהוא  חפשי  ויש  לו  דעה  עצמיתלחשוב,  זאתלמרות  ו'  במעי  אמו

שום אין  לו  ו  .'תה  ממה  שאמו  שותהואוכל  ממה  שאמו  אוכלת  וש'הוא    .המערךמפלגת  של  

נותנים  לו ,    אמנםכלפי  חוץ;    הוא  עושה  כל  מה  שהמערך  מצווה  עליו.  משלודעה  עצמית

  שהם  לא  יכנסו  בשום  אופן   ולכן  כלפי  חוץ  הוא  צועק,רשות  לומר  מה  שהוא  רוצה

 .שמצווים עליומה את כל הוא יעשה  -  אך כאשר זה בא לפועל,לממשלה
אך .  שיפעלו  אצל  הגוי  שיעזור  ליהודיםמנת  -על,    סוג  אנשים  שולחים  לוושינגטוןאלהוכ

 .לשבת על הכסאכדי  עקרונותיוארץ כלפי אדם שמוכר את כל -דרךשום גוי אין ל
שאכן  יתנהג   -  ה"אם  הוא  מאמין  בקב:  נהג  לפי  עקרונותיוהגוי  רוצה  לראות  אדם  שמת

 םהענייניר  את  כל  ומכאך  אותו  שר  מוכן  ל  .ומחר  להיפך,    כךיצעקולא  שהיום  ,  כך  בפועל

 . לו כסא מכובד יותרכשמבטיחיםובפרט ,  לשבת על הכסארלהישאשלו העיקר 

 

שהיו  צריכים  להתקדם   13תורה-הרי  דובר  בשמחת.  שיש  צרות  עם  דמשק,  כעתטוענים  .  .  

עיכוב כל    הלא  היאז  ש,    את  דמשקלכבוש  הקילומטרים  הנותרים  ו20  או  15את  אותם  

היו  מוציאים  משם  את  כל אף  ו,  כל  הצרות    לא  היו  היום,אזעושים  כך    ואם  היו  .פעולה  זול

כיון  שלא ,  אותם  קילומטריםאת    כדי  להתקדם  לטרחה  רבה  זקוקיםלא  היו  אז  גם    .השבויים

 . מהצד השנישום התנגדות תההי
נתנו  את  הפקודה   הסיבה  ש.לעצור  פקודה  ל"לצה  לתת  ה  צריכתהרק  לא  היהממשלה  

כה -ביןהרי  הגוי  .    באם  יעשו  זאת"ברוגז  "ההיהברית  ת-ארצותכיון  שטענו  ש,    היאלעצור

   כל  הצרות  וכל  הקשיים  ממנוחסכיםנמשום  שאז  היו  רצה  שיכבשו  את  דמשק  אף  ו,  "ברוגז"

 
 .יט, א כא-ראה מלכים) 11
 .ה"ק' ך עאגרות מל) 12
 . ואילך67' נדפס בעמ, ד"פ נח תשל"וראה בשיחת ש. כיפור-בעיצומה של מלחמת יום, ד"תורה תשל-שיחת שמחת) 13
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דמשק בפועל  אבל  ,  כן  מחזירים  אותה-אחריאמנם  היו  כובשים  את  דמשק  ו  .שבאים  משם

 .היתה נשארת ממלכה שפלה
, חן  בעיניו-ומצא  לא  ימאחדים  שוופ,  א  משום  שנופלים  לפני  הגויי  זה  ההסיבה  לכלש

 .באים כל הצרותזו  פחדנות והשפלהשמ
שאנו  צריכים  ללמוד  מזה  שהגמרא  הביאה  באריכות  את  כל  השתלשלות הוראה  וזוהי  ה

  שהוא "חסד  לאומים"שלא  צריכים  להיות  טיפשים  ולסמוך  לגמרי  על  :  י"רשבהסיפור  עם  

יש יחד  עם  זה  אך    -  י  נסע  לרומי"כשם  שרשב  -    אמנם  צריכים  להשתדל  אצל  הגוי".חטאת"

, ה  רוצה"ים  בדרך  הטבע  הוא  כי  כך  הקבוזה  שפועל(  ה"מהקב  באה  אך  ורקלדעת  שההצלה  

ישועה תשרה  הבהם  ובמילא  יש  לעשות  הכנות  ש,  )אך  כמובן  שהישועה  באה  רק  ממנו

  כפי  הנהגתו  של והתנהגות  בדרך  התורה  וההלכה,  לימוד  התורההם    וההכנות.  הצלהוה

 י  יסע  לרומי"  רשבאאז  עם  ישראל  שדווקולכן  רצו  (  .14"  אומנותו)היתה  (תורתו"שי  "רשב

מובן  שגם "  תורתו  אומנותו"ל    שלמד  תורה  באופן  שןומכיוו  )לייצג  אותם  ולהשתדל  עבורם

שהיה הוא  הוריד  את  השד  כ,  ובמילא  -    עיקר  עיסוקוהוזה  הי,  למד  תורההוא  בהיותו  ברומי  

 .זכר לעילכנ, לכך זקוק
 .ה  רוצה  שינהגו  בדרך  הטבע"אמנם  צריכים  לנסוע  לוושינגטון  כי  הקב.  ך  גם  בזמנינווכ

.   זהו  לטובתם  בלבד-"  להם  תקנו  "-כי  כל  מה  שהגויים  עושים  ,  אך  יחד  עם  זאת  יש  לדעת

כשהגוי  לא  רוצה (אזי  ,  וכשסומכים  עליו  באמת  ובתמים.  ה"ויש  לסמוך  אך  ורק  על  הקב

 ...י עשה"אפשר גם להוריד שד כפי שרשב) לסייע
 )ד"תשל, ט אייר"י, פרשת אמור-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .א, ראה שבת יא) 14
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' טבח  ילדי  מעלות'נאמרו  בעקבות  ,  באה  לאחריהשיחה  זו  וה
  בעת  שחוליית -  15.5.1974  -ד  "ג  אייר  תשל"שאירע  בכ

הספר -מחבלים  חצתה  את  הגבול  מלבנון  והשתלטה  על  בית
 68.    ילדים  ושלשה  מבוגרים  נרצחו21.  במעלות'  מאיר-נתיב'

 .נפצעו

 

  יאזרו  היהודים  אומץ  ויצעקו -  אחר  רצח  הילדים  במעלותיומיים  ל-שיום  -  ציפיתי

לא  יכולה  להיות  להם  שליטה  על  היהודים  היות  והם   (על  יהודים'  בתים-בעלי'שגויים  אינם  

 . של הגוייםבגלל מעשיהם -טבח זה אירע ו") גרזן ביד החוצב"רק 
דרך -עלו(  םהם  בודאי  יקבלו  את  עונש  -  ושלום  בנוגע  למחבלים-  לא  הצטדקות  חסיהוז[

כן -ואם  -  1"ועבדום  וענו  אותם"  של  גזירהפי  שהיתה  -על-שנאמר  בנוגע  למצריים  שאףמה  

  בנוגע  לכל  המלכויות  שכולם כן-כמוו  .הם  נענשו,  בכל  זאת  -  פרעה  ועמו  אינם  אשמים

פי  שהם  רק  כגרזן  ביד -על-ואף,  2"מצירות  לישראל"שם  מצרים  מפני  שהם  -נקראות  על

 )]זה-למקום הם מקבלים עונש ע-מכל -) חליט זאת ולא הםה ה"ולכאורה הקב (3החוצב
ובמקום   -  דבר  בשם  התורהאמור  לו,  לרבנות"  סמיכה"רב  שיש  לו  תמורת  זאת  מגיע  אך  

הוא  אומר  שהקוזק  הוא   -  של  הגויים  מעשיהםטבח  זה  אירע  כתוצאה  ישירה  משיאמר  ש

כבר הרי    -!  ?זהמה  החידוש  ב  -)  שהטבח  אירע  בגלל  המחבלים  הפראיים:  כלומר  (קוזק

העולם  אשמים -  על  הרב  היה  לומר  שאומות-!  4"פרא  אדם  ידו  בכל  "ערבי  הואכתוב  שה

 !במעשה זה
  הוא  היות  והם  עסוקים -הסיבה  שהם  לא  מוכנים  להודות  שהגויים  אשמים  בכל  זה  ,  אלא

אף ו.  כדי  לרשום  אותו  כיהודיבאחרי  הגוי  הם  שרודפים  המתבטאת  בזה    :בהתחנפות  לגוי

הרושם  גויים (אותו  אחד  אשר  ,  וכידוע.    בפניו  שלא  יעזוב  את  ארץ  ישראלמתחננים

  יכולים  לחיות וערביםהיא  דוגמא  כיצד  יהודים  ,  ירושליםש)  בקיץ  שעבר(אמר  )  כיהודים

 .יויחד
 

 .יג, לך טו-לך) 1
 .ז"רבה פט-בראשית) 2
 .א, זהר בראשית לו) 3
 .יב, לך טז-לך) 4
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  בזה מתגאהאבל  מה  הנך    -    ולא  יכולים  לגרשם  משם5"אין  יד  ישראל  תקיפה"אמנם  

 ! לגוי בארץ הקודשהשאתה נותן חני
ואומרים ,  רושמים  אותו  כיהודי,  רודפים  אחרי  הגויבתחילה  :  6"ירה  גוררת  עבירהעב"ו

בירושלים  חיים שגם  על  העובדה  הנוראה  ש,  דבר  נוסף  ומזה  משתלשל  ".הישג  דתי"שזה  

  אף  שכעת  צריכים  שמירה  מוגברת  על -!  "הישג  דתי"שזהו    אומרים    ערבים65,000

 !היהודים בגלל אותם רבבות ערבים
 )ד"תשל, החודש סיון-מברכים, בחוקותי-פרשת בהר-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 

מעשה  שהוא  היפך  השכל  והיפך .    במעלותהילדים  ימים  ספורים  אירע  טבח  לפני

ובמקום  שיצעקו  שזה  מעשה  אשר !    מגיביםלא,  הגויים  שמסביב,  זאת-  אך  בכל-האנושיות  

 . גם כאלה ששמחים מזהישנם אלא -ולא רק שהם שותקים ! שותקים -לא יעשה 
 ! הם שתקו- וזכרםשמם -גם בזמן הנאצים ימח.  אינה זרה לנו- האומות שתיקת

 )ד"פרשת נשא תשל-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .ועוד. ב, קמא צז-בבא. ב, ראה כתובות כו) 5
 .ב" מד"אבות פ) 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ד"פ שלח תשל"משיחת ש

 96

 

ה "  אשר  חל  בתאריך  כ,  תמוז-השבת  בה  אנו  עומדים  עתה  היא  שבת  מברכים  החודש  

 .בסיון
ך  כל  המאורעות "ושם  מלקוטים  מהמדרשים  ומהתנ,  "דבר  יום  ביומו"ישנו  ספר  הנקרא  

 .שקרו בכל יום
  שבאותו  יום  עשו 1  מה  שמסופר  במגילת  תענית-ה  סיון  "  על  יום  כ-באותו  ספר  מובא  

 :וכדלהלן, טוב-יום
ובפיהם  טענות  על ")  בני  דימנסאי("באו  לפני  אלכסנדר  מוקדון  שלשה  אנשי  חמס  

  שלחו  חכמי  ישראל  את  גביהה  בן  פסיסא  בכדי  שיענה -לאחר  שהתייעצו  ביניהם  .  היהודים

הדיוט  של (באמרו  שהוא  הדיוט  ,  גביהה  בן  פסיסא  הציע  את  עצמו.  להם  על  טענותיהם

  יאמרו -ואם  לא  יצליח  לענות  ,    מה  טוב-אם  יענה  ,  ואז)  מגילת  תענית  לא  הדיוט  של  היום

 . הדיוטשזהו רק
, וטענו  שארץ  ישראל  שייכת  גם  להם,  באו  והתייצבו  לפני  אלכסנדר  מוקדון  בני  ישמעאל

ענה .  ארץ  ישראל  שייכת  גם  להם,  וממילא.    יצחק  וישמעאל-מאחר  לאברהם  היו  שני  בנים  

. שישמעאל  היה  בן  אברהם,  הרי  כל  טענתכם  מתבססת  על  מה  שכתוב  בתורה:  להם  גביהה

ואילו .    הפילגשים  נתן  אברהם  מתנות  וישלחם  ארצה  בני  קדםובאותה  תורה  כתוב  שלבני

 ".ויתן ליצחק את כל אשר לו: "2בנוגע ליצחק כתוב
 .כששמעו זאת לא היה להם מה לענות וברחו להם

הארץ  עליה  אתם  יושבים .  לסטים  אתם:  ישראל-וטענו  לבני,  ולאחריהם  באו  בני  כנען

בתורה :  ענה  להם  גביהה.  ים  וכבשו  אותה  והיהודים  באו  ממקומות  אחר-שייכת  לבני  כנען  

כל  מה  שיש  לכם  שייך  לישראל  מאחר ,  ובמילא".  עבד  עבדים  יהיה"  על  כנען  3כתוב

 ".עבדי עבדים "-ומעבדותכם אין הפסק 

 
 .פרק ג) 1
 .ה, שרה כה-חיי) 2
 .כה, נח ט) 3
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 . מלאים כל טוב וברחו להםםהניחו את אוהליה, כך-כשלא מצאו תשובה על
אילו  כלי  כסף  וכלי  זהב ויש  "4לאחריהם  באו  בני  מצרים  וטענו  שבתורה  עצמה  כתוב

ענה  להם .  הם  רוצים  את  הכסף  בחזרה,    וממילא  עכשיו-"  ושמלות  וינצלו  את  מצרים

נעשה .  מאות  שנה-ישראל  במשך  ארבע-מצרים  העבידו  ועינו  את  בני:  אדרבה:  גביהה

  נשאו  את  רגליהם -ועוד  קודם  שהגיעו  לחשבון  מאה  שנה  ,  חשבון  ונראה  מי  חייב  למי

 .וברחו
  אין -שכשאומרים  לגוי  שארץ  ישראל  שייכת  ליהודים  ,  לעיל-יפור  הנזכרההוראה  מהס

 -או  שמא  מפני  שלישראל  יש  כלי  נשק  ,    אמרו6  או  מרקס5ר'לומר  לו  זאת  משום  שכך  קיסינג

רק  כשאומרים  לו  שארץ  ישראל  שייכת  ליהודים  כיון .  מסיבות  אלו  הגוי  כלל  לא  מתפעל

 .שהוא בורחעד ,  אזי מתפעל הוא מכך-שכך כתוב בתורה 
כך  כתוב ,  הרי  יכול  הוא  לומר,  מדוע  מתפעל  מכך  הגוי:  שלכאורה  ניתן  לשאול

,   אזי  הגוי  מתפעל  מכך-  באמתאלא  היות  שיהודי  אומר  זאת  !  ?אך  לא  אצלי,  בתורתכם

  לכן -  שהיות  וגביהה  בן  פסיסא  דיבר  עם  כל  האמת  שלו  -ה  סיון  "וכפי  שאירע  בפועל  בכ

 .ברחו להם הגויים
 )ד"תשל, החודש תמוז-מברכים, פרשת שלח-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .כב, שמות ג) 4
 .ל"המו. הברית באותם ימים-שר החוץ של ארצות. ר'הנרי קיסינג) = 5
 .ל"המו. מייסד שיטת הסוציאליזם) = 6
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 -"  אונס"ואף  נמצאים  במצב  של  ,  למסור  חלק  מהשטחים,  ליצלן-רחמנא,  כיון  שהולכים

ללא ,    לייסד  ישיבות  בדוגמת  ישיבת  יבנה-  1"תן  לי  יבנה  וחכמיה"העצה  לזה  היא  ,  לכן

וכל .  רכו  של  רבי  יוחנן  בן  זכאי  שקבל  מרבו  ורבו  מרבו  עד  משה  רבינו  אלא  בד-לימודי  חול  

ובמקום  שעדיין  אין ".  יבנה  וחכמיה"ליסד  ולבסס  ענין  זה  של  ,  אחד  בכוחו  לקחת  חלק  בזה

 . יפתחו מיד סניף שכזה-
ידי -  אז  רק  יתחילו  בביטול  ענין  זה  על-ושלום  יחזירו  שטחים  -ואין  לחשוב  שרק  אם  חס

שמלכתחילה  תתבטל  המחשבה ,    אלא  יש  להקדים  רפואה  למכה-ופן  כזה  לימוד  התורה  בא

, "תן  לי  יבנה  וחכמיה"ידי  הענין  של  -שזה  נפעל  על,  להחזיר  שטחים'  דעתך-סלקא-קא'וה

, 2"את  גבולך'  כי  ירחיב  ה",  עד  שיזכו  להרחבת  ארץ  ישראל  מנהר  פרת  ועד  הים  האחרון

 .בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש
 )ה"תורה תשל-יום שמחתפ שיחת "מעובד ע(

 

 

 

 

 

 

  ימנע מסירת שטחים"מבצע תפילין"חיזוק 

 "להחזיר"שכן  עכשיו  מדברים  אודות  הסברא  ,  "מבצע  תפילין"צריך  להגביר  את  ההתעסקות  ב

ממילא  שיניחו  תפילין  עם  יהודים  וזה  יפעל  לשעבד ,  ותפילין  סגולתם  לשעבד  את  הלב  והמוח,  שטחים

 . שטחים"להחזיר"שלא  'את הלב והמוח שלהם לרצון ה

 )עמוד רכח,  כרך א'היכל מנחם' נדפס ב-ד "ך תשרי תשל"אור לז, ח טוביה בלוי"מיחידות הרה(

 
 .ב, ראה גיטין נו) 1
 .כ, ראה יב) 2
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המתבטאת  בין  השאר ,  "  וחכמיהיבנה",  בהרחבהידי  הפעולה  של  לימוד  התורה  -על

וכפי (  פועלים  בעולם  -פר  ובכל  מושב  בכל  כ,    עירבכל,  בריבוי  קביעות  עיתים  לתורה

  נתנה ברצונו"ו  2"  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גויםכח"ש)  1  מביא  בפרשתינוי"שרש

או  כיון  שיש  צבא ,  ולא  כיון  שכך  אומרים  הגויים.    את  ארץ  ישראל  בשלימותשיקבלו,  "לנו

ן  שצריכים הוא  רק  מכיו,  וזה  שצריכים  צבא  ונשק(  נותן  זאת  ה"  מאחר  שהקבאלא  -ונשק  

  אף  אחד -  ה"היות  ולקב,    אין  להתפעל  מאף  אחד-)!  חובת  סדרי  הטבע-  ידיולצאתלפעול  

שכן -וכל,  דין  של  מטה-ולא  בית,  דין  של  מעלה-אפילו  לא  בית;    לומר  מה  לעשותיכוללא  

 .וכמה לא גויים-כמה-אחת-ועל, דין של מטה- הנחותים יותר מביתאלהלא 
 . היות וזה דבר פשוט שברצונו נתנה לנו- פעלותהתזאת לומד בן חמש למקרא בלי ו

ומניחים  להם (יעמידו  צבא  עם  נשק  ,  הטבעחובת  סדרי  -רק  בכדי  לצאת  ידי,  וכאמור

 ).3" ממךויראו - עליךנקרא '  שם הכי"תפילין בכדי שיתקיים 
  כאן  ארץ עשה  "4וכפתגם  רבותינו  נשיאנו,  בהרחבהידי  לימוד  התורה  -שעל,  וכאמור

 "  ארץ  ישראל  שתתפשט  בכל  הארצותעתידה"שאז  ,    לתורהעיתיםדי  קביעות  י-על,  "ישראל

  רק  צריך  להיות  שכשטוענים -!    את  ארץ  ישראל  בשלימותשיקבלוזה  יפעלו  -ידי-  הנה  על-

 -או  היהודים  היושבים  מסביבו  ,    לא  לפני  הגוים-  5"  לפני  אדון  כללרצון  אמרינו  יהיו"אזי  

, הגוי  יפעל  כבר  שיתקבלו  דעותיו  וטענותיו  אצל  -ל    האדון  כ-  והוא"    אדון  כללפני"אלא  

 .עד שהגוי יעשה את מה שהוא דורש מאיתו
  כל  הטענות -!    לא  הצליח  אף  גוי  לפרוךעדיין  -שטענה  זו    -  "  נתנה  לנווברצונו  "ויהיה

  שהארץ  ניתנה  לאברהם  אבינו -  טענה  זו  מלבד,    הצליחו  הגויים  לפרוך-שהיהודים  אמרו  

 . השומרים תורה ומצוותאלה, תרים לו ולזרעו אחריוכבר בברית בין הב

 
 .א, א) 1
 .ו, תהלים קיא) 2
 .י, תבוא כח) 3
 .תפה' א ע"ץ ח"ר הריי"אדמוק "קודש כ-ראה אגרות) 4
 .נוסח ההקפות) 5
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 )ה"פרשת בראשית תשל-פ שיחת שבת"מעובד ע(
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  מדוע  הם  נדבקו  לכסא   כלפי  שרים  מסויימיםוקודם  היו  לי  טענותכיון  :    בטענהליפנו  א

 'יישר  כח'ברכת  להם  תי    מדוע  לא  נת,ליצלן-רחמנא,  על  חשבון  חורבן  כלל  ישראל

 ? מן הממשלהכשהתפטרו
 אל  יפתח  אדם  פיו"כדי  שלא  אעבור  על  הציווי  ,    על  טענה  זולא  רציתי  לענות

 ,שעה-  שקרוב  לודאי  שההתפטרות  היא  לפי:את  הטעם  האמיתי,    יכולתי  לומר  רק.1"לשטן

הכי   בהזדמנות  הראשונה  ישובו  בדלת  האחורית  ובאופןאך      להתפטרמכיון  שהכריחו  אותם

 !העיקר לשבת שוב על הכסא. בזוי ונמאס
בשעה  שיאמרו  כאן :  פשוטמצד  חשבון  ,  על  כךה  ישבח  והודלהם  לא  רציתי  לתת  לכן  

הם   בו  ,  על  הכסאתשביחזרו  לכבר    הרי  עד  שהידיעה  תגיע  לארץ  הקודש,  שבחעליהם  

וכלו   כדי  שי-  העיקר  .תהיה-לא-יהה,  ישראלוהיקר  לכדי  להחריב  את  כל  הקדוש  משתמשים  

 "!שר בישראל "קבל את התוארל
בשביל  לקיים '  גדול'לא  צריך  להיות  "  (אל  תפתח  פה  לשטן"ומכיון  שעל  כל  אחד  נאמר  

 .יימוקינאת  לא  יכולתי  להסביר  לכן  ,  )שיזהר  בלשונו,    נאמר  לכל  יהודייהיות  והציוו,  דין  זה

עד  שהם  יכנסו (  שזה  ענין  שתלוי  בזמןוהבין  כיון  שכל  אחד  שיער  ,  זאתאך  כל  אחד  הבין  

  שאפילו כיוןאלא  ,  זהו  לא  מהחלטתם,  תארך  ביוםחזרתם  לממשלה  ת  ואם  ).חזרה  לממשלה

 .בדלת האחורית לא מניחים להם להכנס
  והבטיחו .יושבים  שוב  על  הכסאהם  ו,  הוציאו  לפועל  את  מחשבתם  הרעההם  כעת  ו

  הקודש מארץעל  מסירת  חלקים  הן    ,תתנוסס  חתימתם  -שתציע  הממשלה  שעל  כל  ענין  

 ,)  פנים  בתורה  שלא  כהלכהשהם  מגלים  (מתורתנו  הקדושהעל  מסירת  חלקים  והן  ,  ערביםל

אופן  שאליו  הם בלא  ו,    באופן  מצומצםה  יהיכל  הויתורים  האלוש  איולווה.  עוד  ידם  נטויהו

 .ויתורים ללא הגבלה - מוכנים
נצלים  בשביל  לשחד  את  המוסדות   מהממשלה  מהכסף  שקבלואת  ש,  כך-ועד  כדי

ומדוע  זקוקים  הם  למודעות .    בהםתמיכה  מודעות  מנת  שיפרסמו-עלדתיים  בארץ  הקודש  ה

 
 .א, ברכות יט) 1
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  והיפך  דעת שלהםהיפך  דעת  הרבנים  ,  היפך  דעת  התורה  -  ל  הכסאאכיון  שזחלו  ?  אלה

 !זקניהם
   כלל  רוצהההוא  לא  הי?  האם  מותר  לי  לעשות  זאת:    שואל  את  סבוההי'  שר'אותו  אם  

  שמרים  יד  נגד  ההלכה מי  ו  שלכיון  שאסור  להסתכל  בפני  מ!ליצלן-רחמנא,  להסתכל  בפניו

ולכן ,  ממשלההיות  ואינו  חבר  ב,    לו  רשות  להרים  ידשאין  אף  אסור  להסתכל  בפניו  של  זהו(

 ). שירים ידו נגד ההלכה-מַצווה על מי שכן חבר בה 

 

כבר   ומכיון  שהחלו  ,2"יצרם  אנסם"לכל  הפחות  את  התירוץ  שאותם  חברי  ממשלה  יש  ל

שבתחילה  חוטאים :  כלומר  ("וכעבות  העגלה  חטאה"  נכנסו  לממילאהם  "  חבלי  השוא"ב

כעבות ",  ולבסוף  חוטאים  חטאים  גדולים".  בחבלי  השוא  "-בדברים  קלים  שאין  בהם  ממש  

, זה  לגמרי  לא  שייך  אליוענין    שישנו  אדםאבל  ).    ִאתם  מושכים  את  העגלה-"  העגלה

ממנים הוא  מפרסם  שמה  ש,    ויתכן  שבמשך  הזמן  ישלמו  לו  כמה  דולריםכיון,  למרות  זאתו

 . יוסיף באחדות ישראלאותם שרים
-  היפך  עולםהכרזות  אלו  לו  בגלל  הוהוא  יודע  שיהי,  אין  לו  מזה  בינתיים  שום  תועלת

 .הוא לא מפסיק להכריז זאת,  ולמרות זאת- היפך הכבודוהזה -היפך עולם, הבא
פרסם  שיש  אחדות מ  שמישהו,  צאים  בכזה  חושך  כפול  ומכופלנמ!    מאוד  דבר  מוזרוזה

מסתכלים  על וכולם  ,  דין  של  כל  הרבנים-עושה  היפך  פסקפלוני  -בן-בישראל  מזה  שפלוני

 !! עלאין פוצה פה ומצפצף וכעל דבר הפשוטזה  פרסום
  ולא  יכולה  להיות  שום  אחדות  כשהולכים יודע  שאין  בזה  כל  מציאותהרי  הכותב  עצמו  

 .כך- על הוא רק מקווה שישלמו לו.רהנגד התו
לא  יכול  להיות  שלום   הרי  -!  ?לומר  שזה  יביא  שלום  בישראלכיצד  הם  מסוגלים  

דרכיה  דרכי  נועם  וכל  נתיבותיה "ידי  -  שלום  אמיתי  מגיע  רק  על!?כשנלחמים  בתורה

 .3"שלום

 
 .כ"ב ה"גירושין פ' ם הל"ראה רמב) 2
 .יז, משלי ג) 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 103

נהיה ו,    מחלוקת  בעולםמתווספת,  ובשעה  שהוא  הולך  היפך  התורה  ואומר  שזה  שלום

 .ליצלן-רחמנא, ירוד הלבבות אצל יהודיםפ
יחזיקו  מעמד  על  הכיסאות  רק   אותם  אנשים  ברור  ש,כיון  שכל  זה  הוא  נגד  התורהו

 .למשך זמן קצר
-יתבבשעה  שנמצאים  ב    אך.על  המתרחש  באריכות  גדולה  ביותרלדבר  היו  צריכים  

ינו   בית  רב-ר  "ח  אדמו"ק  מו"ובפרט  שזהו  בית  הכנסת  של  כ  (המדרש-הכנסת  ובית

 !האנושיות אלא גם היפך התורהלדבר על ענין כזה שהוא לא רק היפך לא כדאי , )שבבבל
בפומבי ובפירוש  הם  ענו  ?  מהי  הסיבה  שהם  משתתפים  בממשלה:  כששאלו  אותם

הכסא  של  שר ו  ,  הכסא  של  שר  הפנים,  הכסא  של  שר  הדתות:לכך  סיבות  שלש  נםשיש

 .הסעד
אמור כ(מנוצל  הזה  חלק  מהכסף  ו  .להם  כסףכבר  הביאו  ש:  נוסףלאחר  מכן  אמרו  דבר  

,   המודעות  של  העתוניםועל  האחראים  על  את  הכתבים  של  העתונים  'לקנות  'כדי)  לעיל

עם ,  ארץ  הקודש  -  4"זו  הלכה'  דבר  ה"  שנלחמים  נגד  על  אלושידפיסו  תהלות  ותשבחות  

 .הקודש ותורתינו הקדושה
אודות (זו  ים  האם  ידיעה  אפשר  להיות  בטוח-שכלל  אי,    ניתן  לומרדרך  הצחות-על

זהו  סימן  שזה  דבר ,  הכחשה  בעיתוניםזה  -שהיתה  על  כיון  ך  א.היא  אמיתית  או  לא)  הכסף

 .לא היו טורחים להכחיש זאתזה לא היה אמיתי היות ואם , אמיתי
וחלק  גדול ,  שכבר  הביאו  להם  כסף,  רבים-  ידוע  ומפורסם  בשער  בת-אך  גם  לולא  זאת  

 . שידפיסו מודעה בשבחם, חנפנים- "א פינככילחמ"מהכסף נוצל למציאת עוד 
אף ,  עושים  ככל  העולה  על  רוחם,  שקיבלו  ועושים  הכל  למען  בצע  כסף"  שרים"אותם  

גם  אם  תחרב :  הם  עושים  חשבון  פשוט.  שהם  יודעים  שבעקבות  זאת  תחרב  מפלגתם

, )במקום  מאה  אלף  קולות  יקבלו  חמישים  אלף(לכל  הפחות  חצי  מהקולות  ישארו  ,  המפלגה

 . ישארו בכנסת- השניים הראשונים ברשימה - הםו

 
 .ב, שבת קלח) 4
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לא  איכפת  להם ,  5"שכינתא  בגלותא"לא  איכפת  להם  מ,  לא  איכפת  להם  מהתורה

.   שהצביע  למפלגתםלא  איכפת  להם  הכבוד  הפשוט  של  האיש  הפשוט  ביותר,  מהאמת

 !העיקר להיות דבוק לכיסא
  דרישותיהם   כשלא  מילאו  אחרתוקף  להתפטר  מהכסאהכח  וה  את  הלכולם  הי

 .הנה  וכהנהוכ  י"מפאל,  ם"מפל,  שמאלניםל,  קומוניסטיםל:  וההבטחות  שהבטיחו  להם

, ארבעה  אנשים-הם  אותם  שלשה,  שתמיד  נשארים  דבוקים  לכסא,  היחידים  היוצאים  מהכלל

הזדמנות  בה ל  כיםשהם  רק  מח)  כאמור  לעיל(ופשוט    ברור  ההי  -  שאפילו  בשעה  שהתפטרו

? אם  בכל  מקרה  הם  ישובו,  ומדוע  הם  צריכים  להתפטר  .הכסאיוכלו  לחטוף  חזרה  את  הם  

הרי  אתם  רואים  שאנו  גם  יכולים :  באומרם,  זהו  כדי  להראות  שגם  להם  יש  עקרונות

 ... שאנו אלו שראויים להיות מנהיגי עם ישראל, סימן!להתפטר
: אוזוהי  הכרזה  לימים  יבווכעת  היות  ,  שלא  יצטרכו  לדבר  עוד  אודות  ענין  זה,  ויהי  רצון

   שרוצים  למסור  את  יהודההודיעוכיון  שכבר  ,  שום  ערךאין  לה    כל  הבטחה  שהם  יבטיחו

כבר  נתנו  את   אבל  הם  מצידם,    ורק  אם  הגויים  לא  יאפשרו  אז  יעצרו.השומרוןואת  

 . לנסיגההגושפנקא
וכלל   תוקף  שוםאין  להם    כי  הרי  -    שעל  כך  הם  יעמדו  בתוקףמבטיחים  שהם  פיולא  כ

  את 'לחתוך  'שלשה  אנשים  שעל  ידם  יכולים-יודעים  שהם  אלו  השניים,  אין  מתחשבים  בהם

 .ליצלן-רחמנא, התורה
ולא  רק  בענין  זה ,  ויראו  שאין  מהם  שום  תועלת,    שהגויים  לא  יסכימו  לזה,ויהי  רצון

 . באמת הםיואז יראו מ, אלא בכל ענין
 פהבעוד  תקו  השאם  תהי  -  כולם  וידעו.  שכעת  נצא  ידי  חובת  המחאה:  וכמדובר

בזה  לא   (מצד  שינוי  כלשהו,  ושלום-חס,  אין  זה,  ענין  זהב  שום  מלה  תוזכרהתוועדות  ולא  

ה  נתן  בשביל  הפצת  התורה "אפשר  לנצל  זמן  שהקב-אלא  זה  מצד  שאי)  שייך  כלל  שינויים

והפצת  היהדות  ולדברים  טובים  כדי  להתעסק  בו  עם  ענין  כזה  שאפילו  מקולקלים 

 .העולם לא עושים כך-שבאומות
 )ה"חשון תשל' פ שיחת כ"עובד עמ (

 
 ").שכינתא עמהון בגלותא"ושם (א , ראה מגילה כט) 5
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הנה .    באמונה-  מעשיו  ומשאו  ומתנו  כל  ישנו  מנהיג  של  מפלגה  אשר  עושה  את  כאשר

  הוא  לעשות  טובה  שאינה  רק  טובת  מפלגתו  אלא  נוגעת  לציבור  רחב  יותר כשצריך  כן-אחרי

וצריך  שיחשוב  ויתבונן  כיצד  לפעול  בזה  לטובת  הרבים  מבלי  להיות ,  גדול  הרי  זה  נסיון  -

 .הוא-מפלגתומשוחד מטובת 
  על  הכסאות  בכדי  שיפעלו  לטובת אותם  אנשים  מהמפלגה  שנבחרו  והושיבו  ישנם

עד  עתה  רובם  לא  יכלו )  הנה,    הזהבנסיוןמבלי  הבט  על  כך  שהרבה  שנים  נמצאים  (ו,  הכלל

  טובת  המפלגה  שלהם  בשביל עללוותר  :  כלומר.  מדת  האמתלהשתחרר  מזה  ולעמוד  על  

 .טובה לציבור רחב יותר
אלא  אף  במפלגות ,    על  עניני  חוליןהמיוסדותשמצב  זה  אינו  רק  במפלגות  ,    הואהצער

 .על דת ותורה) מכריזות כפי שהן פנים-כל-על(המיוסדות 
ועם ,  "טהרן  ילדי"  שאירע  בחוזה  הידוע  עם  וכפי

  בשם הנקרא  זה-  לאחריהחוזה  הידוע  שהיה

היו  מוכנים ,    שאנשי  המפלגות  הדתיות-"  מפתח"

  העיקר -  כפרני  לחינוךשחלק  מילדי  ישראל  ילכו  

  יתוסף זה-ידי-שעל(שחלק  מהם  יגיע  לרשותו  

 ).בעניני המפלגה
  יהיה זה-ידי-  שעלפי-על-אף(  תועלת  מזה  תהיה  זושלפחות  למפלגה  ,    סברולכתחילה

ליציבות  ולכבוד  ויקר  שיש ,    הזיק  לדמותרקים  ראו  שזה  אך  במשך  השנ,  )היזק  לרבים

  הם  ויתרו  על -  שלשה  ילדים  לרשותם  להכניס  היות  ונודע  לכל  שבכדי  -למפלגה  בתוך  העם  

 .שלשים ילדים
כמדובר (  גם  עתה  נוהגים  הם  כך  הצער  היות  ולמרבה  -?    מדברים  על  זה  כעתולמה

יתכן ,  ואדרבה,    לא  יזיקו  לאף  אחדאלום  אני  מקווה  שדיבורי,  כיון  שהיום  הוא  פורים,  לעיל

 ]): ספק לא יצאמידי פנים-כל-ועל[שהם אף יעזרו למישהו 
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ובדרך  הטבע  מחליטים  על ,    יהודיםמליון  ענינים  הקשורים  עם  בטחון  של  שלשה  ישנם

הם  לא  יכולים  עד )  ליצלן-רחמנא(אך  .  ענינים  אלו  אנשים  ספורים  הקשורים  עם  מפלגות

-על-אף,  המפלגתי  ולהחליט  מה  טוב  באמת  לשלשה  מליון  יהודים  מהקשר  להשתחררעתה  

 !זה יזיק לאנשי המפלגה) כפי הנראה(ש פי
  והם  עצמם  יודעים  מזה  ואין  צורך היות,  שמילים  ספורות  אלו  יספיקו,    רצוןויהי

  שאפילו  המן  מודה  שהברכות  שייכות כזואולם  היות  ונמצאים  בעת  רצון  .  באריכות  הביאור

 -הכל  הולך  בדרך  טובה  ,  "  לברוך  מרדכיהמן  דלא  ידע  בין  ארור  עד  "1מרעד  שנא,  למרדכי

שזהו (  להחליט  יסיחו  דעתם  לא  רק  מעצמם  שצריכיםשאלו  ,  אזי  שגם  זה  ילך  בדרך  הטובה

ויחשבו  רק  על  טובת  שלשה ,    אף  מטובת  מפלגתםאלא!)  ?לן-משמע-דבר  פשוט  ומאי  קא

  לא  ינום  ולא  יישן הנה  "-מור  עליהם    והוא  אכן  ישעליהם  ישמור  ה"שהקב,  מליון  יהודים

 .2"שומר ישראל
 )ה"פ שיחת פורים תשל"מעובד ע(

 
 .ב, מגילה ז) 1
 .ד, תהלים קכא) 2
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 -  בכלל  יש  להילחם  בשביל  ארץ  ישראל  מדוע:  יהודים  התמהים,  ליצלן-רחמנא,  ישנם

שכל  ישיבתנו  על  ארץ  ישראל  היא ,  לטעוןם  וממשיכי!  ?מי  בכלל  אמר  שיש  לנו  זכות  עליה

 -ולכן  !    ואנו  הברחנו  אותם  משםבתחילהמאחר  שהערבים  היו  שם  ,  היפך  הצדק  והיושר

 ! ולחיות שם חיי מנוחהלארץ יכולים אנו לנסוע לחוץ -מסכמים אותם יהודים 
  מעולם  לא  סיפרו  להם -!    שנישבותינוקותהם  ,    אלו  החושבים  מחשבות  שכאלהאותם

  שורש  קדושה  זו  אינה  בגלל  שכך אשר.  'קדושת  ארץ  ישראל'לא  שמעו  על  הענין  של  והם  

  שהסכים  שיעשו  ארץ -  1או  לפני  ארבעים  וכמה  שנים,  הצהיר  גוי  לפני  עשרים  וכמה  שנים

 "). לאומי ליהודיםבית "-וכפי שהם קוראים לזה (ישראל 
 אחד  גוי"ל  אחת    שנתן  תורה-  והיחיד  האחד'    לארץ  ישראל  תלויה  רק  בהשייכותינו

ולקיים  את  כל  המצוות ,    לקיים  וללמוד  את  התורה  במלואהניתןוהמקום  היחיד  בו  .  2"בארץ

אלוקיך  בה  מרשית '  תמיד  עיני  ה  .  .    אשרארץ):  "ואיזו  ארץ  (ארץב  הוא  דוקא  -במלואם  

 .3"שנההשנה ועד אחרית 
הם  לא  היו   הרי  שאז  בניהם  ובנותי-"    שנשבותינוקות"  היו  מספרים  זאת  לאותם  אם

מדוע  מבריחים  אותם  ומדוע  דורשים  מהם ,    שטחי  הערביםעלשואלים  מדוע  התיישבו  

ואז  לצאת )  ושלום-חס(  להחזיר  זאת  לערבים  יכוליםשילחמו  על  ארץ  ישראל  בשעה  שהם  

 ).4" כגוייםנהיה" שבאופןושם להתנהג (למקום מנוחה בחוץ לארץ 
אשר  בהם  ספוגה .  והמסורה  התורה  על  זאת  לא  תישאל  בקרב  אלה  שחונכו  שאלה

 -  לאברהם  ולזרעו  אחריו  עד  עולם  אותה  נתן  ה"הידיעה  וההכרה  הברורה  שזוהי  ארץ  שהקב

 .והיא שייכת רק ליהודים! 5" גוייםנחלת להם לתת לעמו מעשיו הגיד כוח"

 
 .ל"המו. ורוכן הצהרת בלפ.  חלוקת הארץ לשני עמים-ם "הכרזת האו) = 1
 .כג, ב ז-שמואל) 2
 .יב, עקב יא) 3
 .לב, יחזקאל כ) 4
 .ו, תהלים קיא) 5
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ואז  גם .    היו  נסתמים  טענותיהם-"    שנשבותינוקות"לבאם  היו  מבארים  זאת  ,  וכאמור

 .ליצלן-למתנגדי ישראל רחמנא) ל"בנושא הנ(ר היו מפסיקים לעזו
היות  וכבר ,    שארץ  ישראל  שייכת  ליהודייהודיידי  שמצליחים  להשפיע  ולפעול  על  -ועל

 -  אבינו  שינחיל  את  ארץ  ישראל  לזרעו  אחריו  לאברהם  ה"  הבטיח  הקב6בברית  בין  הבתרים

 !אתולפעול שגם הם יבינו ז, לגוייםזה ניתן גם להסביר זאת -ידי-הרי על
 )ה" אייר תשלחודש-אשדר'  אליל שיחתפ "מעובד ע(

 

 !?!?מדוע לא כבשתם את קהיר ודמשק

אסור  להחזיר  את  הנפט ,  ההסדר  לא  טוב  ?מה  דעתו  של  הרבי  על  ההסדר  החדש  עם  מצרים

נפט  זה  נוזל  ואי אפשר .  אין  אפשרות  לאגור  נפט.  נפט  זה  לא  חתיכת  מדבר.  זו  היתה  טעות.  רודס-באבו

. רק  מצביאי  הצבא  יכולים  וזכאים  לקבוע  מה  שאפשר  להחזיר.    כמו  חומרים  אחריםלדחוס  אותו

אין  להם  שום  זכות  להחליט  מה .    יצטרכו  להילחם  על  זה  שנית-ולא  .  המדינאים  לא  מבינים  בזאת

איפה  נשמע  דבר  כזה .  רק  העובדות  בשטח  חשובות.  ההסדר  הוא  חתיכת  נייר  ללא  ערך.  להחזיר

 ?ציעה לאויבה לקחת את השטחים בחזרהשמדינה מנצחת מבקשת ומ

יש  כמות  אך  אין  איכות .  צבאות  ערב  אינם  מאורגנים.  שלילי  ?האם  לדעתו  האויב  שלנו  חזק

עוד  נצטער .  אל  לנו  להשלות  את  עצמנו  בעניין  זה;  מצרים  תעזור  לה,  אם  סוריה  תילחם.  מספקת

 .שהחזרנו את הנפט

צריך  היה  ללכת  על  קהיר .  הם  יתקפו,  כלוברגע  שהערבים  יו  ?האם  תהיה  עוד  מלחמה  באזורנו

זו  שעת  חירום .  היה  צריך  לעשות  זאת  אפילו  ללא  אישור  מהממשלה?  מדוע  לא  עשו  זאת.  ודמשק

הרי ?  מדוע  אריק  שרון  לא  המשיך  לקהיר.  והיתה  זו  חובה  מוסרית  להמשיך  ולתקוף  את  ערי  הבירה

הרי  בדרך  היה  די  דלק  מצרי  המיועד .  אלה  סתם  סיפורים  שלא  היה  לו  דלק!  מ  ממנה"  ק100הוא  היה  

אחרי  שעניתי  שכן ?  האם  אתה  טסת  פעם  מעל  קהיר.  לכוחות  המצריים  והוא  היה  יכול  להשתמש  בזה

מדוע  לא  לקחתם  מטוסים :  לא  עזב  אותי  במשך  כמה  דקות  וטען,  ותיארתי  לו  קצת  איך  העיר  נראית

אך  אם ,  א  חשובה  הכמותאז  ל,  אם  אתם  מפתיעים?  מדוע  לא  הפתעתם  אותם?  וכבשתם  את  קהיר

האוויר  היה  צריך  לטוס  ישר  לקהיר -חיל.  נותנים  להם  להמריא  ראשונים  הרי  שהכמות  משחקת

 !ואז הכול היה נראה אחרת, ולכבוש אותה אפילו לזמן קצר

 
 .לך טו-לך) 6
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 :]כ אמר"מחדלי המפלגות הדתיות בענין מיהו יהודי ואחדות דיבר או[
 יהםולכים  לרבנהם  ה,  שאותם  שרים  דתיים  תומכים  ברישום  גויים  כיהודים  לאחר

לכן  הם ,  שהמצב  הבטחוני  בארץ  אינו  יציב  וישנם  איומים  מכיוון  מצריםכיון  מש,  ואומרים

 .בשביל בטחוןזה כי , מוכרחים להשאר בפנים הממשלה
 :המצב הוא לא כפי שהם מתארים אותו, לבפועאך 
לפני ו  השתפר  ביחס  לתקופה  שהיתה  לפני  שנה  איום  מכיוון  מצריםשה,  האמת  היא)  א

סכסכתי  מצרים "  -  1וכמאמר  הכתוב,  כיון  שהערבים  מסוכסכים  בינם  לבין  עצמם  ,חצי  שנה

 ;"במצרים
, בלבד-זו-ולא  .  בטחוןלא  שואלים  אותם  בעניניואף    ,אינם  מבינים  כלל  בבטחוןהם  )  ב

לאחרונה ש,  והוכחה  לכך  .  בנוגע  לבטחון  מודיעים  להם  מה  מתכוננים  לעשותאלא  כלל  לא

לא )  שרושמים  גויים  כיהודים(ואותם  שרים  אלו  .  בת  ארבעה  שרים  לעניני  בטחוןמינו  ועדה  

 .נמצאים בוועדה זו
, בטחון  שמכיון  שהם  מבינים  בעניני  ,וטוענים,    שלהםהולכים  לרבנים,  למרות  כל  זאת

מה -לשם  .היתר  להשאר  בממשלהלהם  על  הרב  לתת  ,  לכן,  חמירמוהם  יודעים  שהמצב  

 ! הרי הם יישבו בממשלה גם ללא היתר!? זקוקים להיתראותם שרים
שרב :  ומספרים  להם  שקרים,    רוצים  לסחוב  אחריהם  גם  את  הצעיריםהם,  ולאחר  כל  זה

אפשר -כי  אי,  יקרה  עם  הצעיריםאפשר  לדעת  מה  -ואי;  ורב  מבוגר  אמר  כך,  צעיר  אמר  כך

 .ודם-לדעת מה יארע לבשר
-מבלי  לקבל  אישור  מחוץלא  יכלה  לעשותו  ,  עד  עתה  כל  דבר  שרצתה  ישראל  לעשות

 .  התווספה  גם  מוסקבהןכ  מאחרל  .  היו  מבקשים  אישור  רק  מוושינגטוןבתחילה.  לארץ

הם ,  ייםדאת  אסאש  כיוןשמ,  כלומר:    גם  את  סאדאתכל  זה  רוצים  לצרף  לרים  אלוששלשה  ו

אותם  שרים   .יקבע  את  הנהגת  היהודיםשסאדאת    ,זאת  אומרת.  רוצים  להישאר  בממשלה

 !להחריב את היהדותלהישאר בממשלה ובכך רוצים לנצל את סאדאת כדי 
 

 .ב, יט' ישעי) 1
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אין  להם .  הם  טוענים  שעליהם  להשאר  בגלל  מצב  הבטחון,  כתירוץ  להישאר  בממשלה

  תקציב הויתרו  על  נשק  כדי  שיהיהרי    הםו,  לא  איכפת  להםכלל    זה  .שום  דעה  בבטחון

,   לא  ימסרו  לערבים  שיהודה  ושומרוןשיתעקשו  הם    טועניםכאשרגם    ו!!!למשרד  שלהם

כי ,  שמצידם  ישנה  הסכמה  מלאה  למסור  את  יהודה  ושומרוןהיא    שהאמתיודעים  כולם  

  הדבר .  הממשלה  עליהםתצווההם  חייבים  להצביע  כפי  ש)  אבל  בפועל,  כמה  שהם  מדברים(

הם מכיון  ש,  והסיבה  שהם  שותקים  היא  .לשבת  על  הכסא,  הוא  -  חיד  שאכפת  להם  ממנוהי

על  כל  מה  שהממשלה כדי  שישתקו  ולא  ירעישו  ,  מקבלים  כסף  לישיבות  ולמוסדות  שלהם

 ".מיהו יהודי"ו, היתר עבודה בשבת, ניתוחי מתיםכמו , עושה
שמה כיון  מ,  2"ירהעבירה  הבאה  בעב  "היאלא  זו,  "מצוה  הבאה  בעבירה"  לא  רק  יהוז

 3"המחלל  שם  שמים  בסתר"אם  .    חילול  שם  שמים  בפרהסיאוזה,  ששרים  דתיים  אלו  עושים

 ."המחלל שם שמים בפרהסיא "וכמה-כמה-אחת-על, "נפרעין ממנו בגלוי"שעונשו הוא  -
  חילול  שם  שמים ו  זה,קיבלווכמה  כסף  הם  ,    דיברושרים  אלויודעים  עם  מי  ומכיון  ש

לא  בנוגע :  ישיבתם  בממשלה  אינה  מועילה  לשום  דבראלא  ש,    בלבד  ולא  זו.בפרהסיא

לא  להכנסת  רפורמים  לארץ ,  "מיהו  יהודי"ל  לא,  לא  להיתר  עבודה  בשבת,  לניתוחי  מתים

יש  להם  תוקף עדיין  כאשר  הם  מחוץ  לממשלה  :  ואדרבה.  'לא  לרחצה  מעורבת  וכו,  ישראל

  הם  צריכים  רק  את .ם  דברלא  חסר  לה,  כן  כאשר  הם  בממשלה-שאין-מה,  לתבוע  משהו

 .הכסא
היה וכבר  ,  4"אתחלתא  דגאולה  ",המצב  שישנו  כעת  הוא  שעוד  טועניםכך  הם  -ואחר

  היפך  הסדר  המובא ושזה.  המקדש-והדבר  היחידי  שחסר  הוא  בנין  בית,  קיבוץ  גלויות

ורק "  ויכוף  כל  ישראל  לילך  בה  ולחזק  בדקה.  .  יעמוד  מלך  מבית  דוד  "קודם  ש  5ם"ברמב

ויקבץ  נדחי "כך  -  ורק  אחר."ויבנה  מקדש  במקומו  ","וינצח'  ילחום  מלחמת  ה"ן  מכ-לאחר

 .אז תבוא הגאולהרק ו - "ישראל
 )ה"פרשת ראה תשל-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .ועוד. א, סוכה ל. ב, ראה ברכות מז) 2
 .ד"ד מ"אבות פ) 3
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 4
 .ד"א ה"מלכים פי' הל) 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ו"תורה תשל-משיחת שמחת

 112

בין  ישראל '  הסדר  הביניים'נאמרו  בעקבות  ,  השיחות  דלהלן
ה  אלול "בכ)  בעקבות  לחץ  אמריקני  אדיר(למצרים  שנחתם  

מהלכו  מסרה  ישראל  לידי  מצרים  את ב,  )1.9.1975(ה  "תשל
. ונסוגה  משטחי  בטחון  חיוניים'  רודס-אבו'שדות  הנפט  

. הברית  לישראל  מטוסים  וכסף-העניקה  ארצות,  כמחווה
שמצרים  כלל  לא  מקיימת  את ,  בשיחות  אלו  זועק  הרבי

שנחתם '  הפסקת  האש'בדיוק  כפי  שנהגה  בהסכם  ,  ההסכם
שנותנת '  דולר'ו'  מטוס'על  כל  :  בנוסף  לכך.  ל"בשנת  תש

 .שלשה- מעניקה לערבים פי-הברית לישראל -ארצות

 

 הספיק  סנחריב  .  במלחמה  נגד  ארץ  ישראל  סנחריב  מלך  אשורפתח,  בזמן  ישעיהו  הנביא

 את  ירושליםבעוד  שסנחריב  מקיף    .ירושליםעד  שהגיע  לשערי  ש  את  כל  ארץ  ישראל  וכבל

 שלום  עם  היהודים  בתנאים  מיוחדיםבהצעה  לחתום  ,  תוכה  ל  שלח  שלוחים-  לכבשהי  בכד

מכיון   טען  ש)!(  מהסנהדריןהשהי  שבנא  .מסירת  ירושלים  לסנחריב,  שאחד  מהם  הוא

 .1 ולעשות עמו שלום,להכנעלכן על ישראל , ינצחסנחריב שברור ש
  ציוה  עליו ךי  ככ,    טען  שאסור  להכנע  לסנחריב,הו  שהיה  באותה  עת  המלךאך  חזקי

וחזקיהו ,    שבנא  וסיעתו-    סיעותשניתפלג  לה  הקהל  בירושלים  .'  הנביא  בשם  ההוישעי

לא  תאמרון  קשר  לכל  אשר   ":2הו  ואמר  לו  הנביא  לחזקיהו  ישעיפנהואז  .  המלך  וסיעתו

ואנשיו   ואהוא  מהסנהדרין  ואף  שהשבנא    ששלמרות,  הוא  הורה  לו:  "יאמר  העם  הזה  קשר

 -ולא  יחתום  הסכם  שלום  כיון  שהקשר  שלהם  ,  ת  שלא  יתייחס  לדעתםבכל  זא,  היו  הרוב

 .קשר רשעים הוא
הוא  צוה  עליו  שיאמר :  "ואת  מוראו  לא  תיראו  ולא  תעריצו"  למלך  חזקיהו  3ישעיהו  אמר

. אלא  אדרבה  יעמדו  בתוקף  ולא  ימסרו  לו  את  ירושלים,  שלא  יפחדו  מסנחריבלכל  ישראל  

 כמסופר  שם,  שנענשוכן  שבנא  וסיעתו  -שאין-מה,    מסנחריבהלבסוף  אכן  ניצל  חזקיו

 .בארוכה

 
 .טו, רבה ד-ועיין איכה. א, סנהדרין כו) 1
 .י"ובפירש. יב, ח' ישעי) 2
 .שם) 3
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-אחת-על,  4תורה  הההרי  אפילו  בגנות  בהמה  טמאה  לא  דברש,  תמוה  כל  זה,  לכאורהו

אחד  מן  הסנהדרין גדול  בתורה  ו  ההיש,  וכמה  שאין  צריך  לדבר  בגנותו  של  שבנא-כמה

  נכשל ,רה  כמוהושגדול  בתו  -התורה  בגנותו    הפריסכן  כיצד  -אם  ו.היושבין  בלשכת  הגזית

 ? הנביאישעיהוידי -עלשנמסר ' ודיבר נגד ציווי ה
נבואה "  ש5וכפי  שמובא  בגמרא(שהסיפור  הזה  נוגע  לדורות  מכיון    ,  הואלזהוההסבר  

ך "לכן  חייבים  לפרט  ולספר  בנו  ,להלכה  בפועלקשור  ו)  "שלא  נצרכה  לדורות  לא  נכתבה

 .לדורות הבאים בכדי שנוכל ללמוד מזה, ירוטכל הענין בפאת ובגמרא 
עקם  הכתוב  שמונה  אותיות  ולא  הוציא   "6  בגמראכתוב:  שאלה  ידועהבדומה  לזה  ישנה  [

ולכאורה ".  'מן  הבהמה  הטהורה  ומן  הבהמה  אשר  איננה  טהורה  '7שנאמר,  דבר  מגונה  מפיו

,   של  היפך  הטהרהנותלשו  במפורשהרי  בחומש  ויקרא  מצינו  כמה  וכמה  פעמים  :    מובןלא

 ?כדי שלא להוציא דבר מגונה מפיו" 'גועקם הכתוב ו"וכיצד אומרים ש
  כמו  בספר  ויקרא  ששם -  הלכה  למעשהמדובר  אודות  הוראה  אשר  כ:    הואהביאור  בזה

לבאר   צריכה  אז  התורה  -  במילא  אסור  לאוכלוו,    שהוא  היפך  הטהרהמדובר  אודות  מאכל

כה  של  התורה אפילו  שאין  דר,  "טמא"נאמר  גם  הלשון  ,    ולכן.ברורהפסוקה  הכל  בלשון  

  שם  מופיע  הלשון ,פרשת  נחמ  בשונה;  8לדבר  בגנותו  של  שום  דבר  ואפילו  בהמה  טמאה

מסויימת להוראה  מכיון  ששם  אין  זה  קשור  ,  "טמאה"ולא  "  איננה  טהורההבהמה  אשר  "

 "].טמא"ולא כתב , "עיקם הכתוב"לכן , לדורות הבאים
טלה  הנבואה  ואין  לנו   שבזמננו  בשאף,  זהסיפור    ללמוד  מכיםההלכה  למעשה  שצרי

מאן  מלכי "  -רבנים    ישנם  ,בכל  זאת  ,הו  לחזקיה  כפי  שהי,דומה  הנביא  וכהוהוראות  מישעי

דין  של  השולחן -במילא  צריכים  לקיים  את  הפסקו.    שפוסקים  שאסור  למסור  שטחים9"רבנן

 .ידיהם-כפי שנפסק על, ערוך

 
 .א, בתרא קכג-בבא) 4
 .א, מגילה יד) 5
 .א, פסחים ג) 6
 .ח, נח ז) 7
 . ואילך26' י ע"ש ח"ראה לקו) 8
 .א, ראה גיטין סב) 9
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 ,  רבלאהוא  עושה  כך  אם  הוא  ו  ,הכתוב  בשולחן  ערוךמ  ךההיפלא  יתכן  שרב  יפסוק  

הוא  יוכל  לפסוק ,  שיבוא  משיח  צדקנואמנם  .  על  השולחן  ערוך"  הבית-בעל"היות  ורב  אינו  

  ישנו  רב  מסויים -!    אף  אחד  אינו  יכול  לשנות  זאת-    עד  אזךא,  אחרת  מהשולחן  ערוך

דאתרא  של -ומך  על  המראהיות  והוא  ס,  טוען  שאין  לו  מה  להתערב  בעניני  ארץ  ישראלה

 : שיפסוק בענינים אלוארץ ישראל
וכשמביאים  לו  כרטיס ,  דאתרא-  מראההיפתאום  נהוא  ,  זה  מגיע  לענינים  של  כסףכאשר  

זה  הוא  מוסיף -ידי-  בטענה  שעל,דעתואת  נוסע  לשם  ומביע  ,    במקום  מסויים  לנאוםילךש

', יהודי'רובעות  שהוא  גוי  באותיות  מעל  כותבים  כשמגיע  מצב  ש  אילוו  -  בקדושת  הארץ

ועוד  כותבים  שזהו ,  ותורת  ישראל    ארץ  ישראל,  בקדושת  עם  ישראלועל  ידי  כך  פוגעים

 .בזה פתאום הוא לא רוצה להביע דיעה', הישג דתי'

 

  וגוי ואתם  תהיו  לי  ממלכת  כהנים  "10ה  לעם  ישראל"קודם  מתן  תורה  אמר  הקב  .  .

כתנאי  לקבלת  התורה  היו  צריכים   ש-כלומר    .תורה-תנאי  למתןגם  ה  הזה  היו,  "קדוש

ישנם  כיום  יהודים ,    ולמרות  זאת-!  כהניםהנהגת  ה  קדושה  כצורהתנהג  בלההיהודים  

 ".ממלכת כהנים ועם קדוש"שמתביישים ופוחדים לומר שעם ישראל הוא 
בלטינית  הוא "    כהניםממלכת"התרגום  של  מכיון  ש,  וסיבת  התנגדותם  היא

 הםלכן  ו  ."ממשלת  אלקים"  -כלומר    .דיקטטורה)    אלאהלא  דמוקרטי(  -  'טעאקראטיע'

 .ההיות שזה בניגוד לדמוקרטי, "ממלכת כהנים"מתביישים לומר שהיהודים הם 
-  ואף.פי  תורה-  עליאהוהדיקטטורה    ."ממלכת  כהנים"  האמת  היא  שהיהודים  הם  ךא

רואים  שישנם  בתורה  ענינים :  ויתירה  מזו["    דרכי  נועםהרכיד"  11נאמרהתורה  על  פי  ש-על

'   האנכי"ומדובר  על  הדברות  ששם  כתוב  -עד  שאפילו  בעשרת,  של  בן  אדם  לחבירו

רוב ,  ואדרבה,  תובים  שם  גם  ענינים  שבין  אדם  לחבירוכ,  ה"  האמונה  בהקב-  12"אלוקיך

 
 .ו, יתרו יט) 10
 .יז, משלי ג) 11
 .ב, יתרו כ) 12
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מיעוט  הם  ענינים  שבין הרק  ו,  הדברות  הם  ענינים  של  בין  אדם  לחבירו-הענינים  של  עשרת

  לדבר וכפיה  זו  היאהיות  ו  .  כפיה-  "יכוף"ישנו  בתורה  ענין  של  ,  בכל  זאת,  ]אדם  למקום

 .האינה נחשבת לכפי היא - טוב
-להתאבד  על  ירצה  דםכאשר  א:  ב"ראיה  לכך  ניתן  להביא  מסדר  השלטון  במדינת  ארה

יבלבלו  אותו ,    יביאו  משטרה.  לו  לבצע  זאתאפשרולא  י,    מגשר  ברוקליןידי  קפיצה

,   לו  לקפוץתנולא  י,    ואם  זה  לא  יעזור.שלא  יעשה  זאתכדי    וכל  מיני  שכנועיםבפיתויים  

 .ויכפו עליו שלא יעשה זאת
 ?שלו"  ביזנס"מה  מתערבים  בכן  -ואם,  זוהי  מדינה  דמוקרטיתהרי  :  שאלההנשאלת  ו

 !מהדמוקרטיהשוכחים ,  לפועל רואים שבמצב כזהבלא? שיעשה מה שהוא רוצה
אינני (  מנהיג  של  מפלגה  דתית  המכהן  כביקר  אצלי  יהודי  מארץ  ישראלמה  -פני  זמןל

בכמה  וכמה והוא  סיפר  לי  שהוא  פועל  ,  )כיון  שהוא  כבר  בעולם  האמת,  רוצה  לומר  את  שמו

  הרוב  בארץ  ישראל  לא :הוא  ענה  ליו?    מדוע  אינך  עוסק  בענין  פלוני:  שאלתי  אותו.ענינים

את שאם  יעשו  ,    ליהוא  השיבו!  ?  מחזיקה  מזהכן  התורה    הרי:שאלתי  אותו.  מחזיק  מזה

 !ייצא קול שארץ ישראל אינה מדינה דמוקרטית, הענין הזה
,   שנה3500לפני  ,  היות  ועוד  קודם  שהיהודים  נהיו  לעם,  פתרון  אין  זהשל,  אמרתי  לו

שהכוונה  בזה  היא  הרי ,  "ואתם  תהיו  לי  ממלכת  כהנים  וגוי  קדוש"ה  "  הקב  להםאמר

 -ואם  לא  ,  מה  טוב  -ה    אם  זה  מתאים  עם  דמוקרטי,לכן.  "ממשלת  אלקים"  -  "יעטעאקראט"

 !על כך אין עצה

 

  שעם כאשר  יהודי  דתי  אומר  בפרהסיא  בפני  עשרה  מישראל:  אמרתי  לו  עוד  ענין  חריף

-היות  ובתורה!    גמור'נעשה  חילול  הבזה  ,  "כהנים  וגוי  קדושממלכת  "ישראל  כבר  לא  

 אומר  ההיפך  מזה  מאמין  כשיהודיו  .כךכתוב    -  צדוקים  מודים  בההשאפילו    -  שבכתב

 !גדול מזה' אין לך חילול ה, ובפרהסיא
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ריך   שהרי  צ-    החפשיתתםכיון  שלא  רוצים  לקחת  מהיהודים  את  בחיר,  למרות  זאתאך  

 .היכולת והרשות נתונה לכל אחד לבחור את דרכו,  לכן- 13"ובחרת בחיים"להיות 
ללמד  בזה  הוראה   את  הסיפור  עם  שבנא  כדי    סיפרההתורהש  ,  מובןל"ל  פי  כל  הנוע

, כאחד  מהסנהדריןישב  בלשכת  הגזית  אף  ו,    לו  סמיכה  לרבנותהיתהיהודי  שהיה    ש:לדורות

 .הראוי כפי  התנהגשניםבמשך הרבה ו
, חריב  כבש  את  כל  ארץ  ישראל  ונשארה  רק  ירושליםשמאחר  וסנ,  שאמרברגע    ךא

  לא  רק -אלא  יש  למסור  את  ירושלים  לסנחריב  ,  דבר  הנביאיםל  קשיבבמילא  לא  צריכים  לה

 .אלא הוא אף נענש בעונש חמור, שהיה אסור לשמוע לו
אפילו  בגנותה  של  בהמה "אף  שלא  דיברה  ,  וזוהי  הסיבה  שהתורה  סיפרה  בגנותו

אבל ,  שאף  בזמנינו  יתכן  שיהיה  רב  גדול  שפוסק  הלכות,    מכךמנת  שנלמד-על".  טמאה

 !!!אסור לשמוע לו -ברגע שהוא אומר לעשות הפוך מדברי השולחן ערוך 
 המקדש-  שאם  הגויים  היו  יודעים  מה  בית14ובן  גם  מה  שכתוב  במדרשמזה  -פי-על

 . בלגיונות כדי לשומרוותוהיו מקיפים א, לטובתם מועיל
 :לכאורה אינו מובןו

הדבר מובן    -  המקדש-קודם  חורבן  ביתאילו  היינו  כעת    ?המדרש  מספר  לנו  זאתמדוע  

 .  שלא  יחריבוהומנת-על  ,המקדש-ביתשל    ולהסביר  לגויים  את  גודל  מעלתכי  היינו  יכולים  

 ?ה זה נוגע לשם מ- לאחר החורבןבל כעת א
 המקדש-בקשר  לביתענין  זה  כדי  שנודיע  להם  ב  ,המדרש  מספר  זאתואין  לומר  ש

, אישורם  של  הגויים  לכךלא  יצטרכו  את  ו.  ידי  משיח  צדקנו-ייבנה  על  כי  הרי  הוא  -  השלישי

, ולאחר  שינצח  את  כל  האומות,  "וינצח'  וילחום  מלחמת  ה"  -קודם  :  שהמצב  יהיה  אזהיות  

 .15"יבנה מקדש במקומו" -אז  רק
, הדותכדי  שנדע  את  היחס  האמיתי  של  הגויים  ליהודים  וליב  זאת  מספר  דרשמה:  אלא

 .שהוא יחס של כבוד עד לשמירה בפועל

 
 .יט, ראה נצבים ל) 13
 .ב, וראה סוכה נה. ג, א"רבה פ-מדרש) 14
 .ד"א ה"מלכים פי' ם הל"רמב) 15
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מתביישים  שידעו עד  שהם    כה  גדולים  בפני  הגוי'  רגשי  נחיתות'שיש  להם  ישנם  יהודים  

אך ,    שם  שנתנו  לו  כשהכניסו  אותו  בבריתו  של  אברהם  אבינואותו  יהודייש  ל.  שהם  יהודים

 .חותם בשם של גוימתבייש והוא  - יהודי המולחתום בשבמקום 
במילא  הוא ו  ,שהוא  יהודיויחשבו  אינו  רוצה  שיכירו    -  כאשר  הוא  הולך  ברחוב,  כן-כמוו

' והיה  ביום  זבח  ה  "-    פסוק  חריף16הבצפנישעל  הלבושים  מובא  .  של  גוימתלבש  בלבושים  

ש  של שלבו,  כלומר".  ופקדתי  על  השרים  ועל  בני  המלך  ועל  כל  הלובשים  מלבוש  נכרי

 .יהודי צריך להיות שונה מלבוש של גוי
ארצות "  בגרו,  הוא  מנהיגכיון  שהוא  טוען  ש,  כך  בטענה  לאותו  יהודי-וכשבאים  על

  במילא  הוא  יכול  לעשות  כל  מה ,  שפת  המדינה-ה  האנגלית  יודע  לכתוב  בשפאף  ו"  הברית

 !ממה שהבין בשכלו דבר הפוךכיון שמנהיג אינו יכול לעשות , שהוא רוצה
צליח ת  -    אם  תזכה!של  התורהוהציווי  כאן  נוגע  השכל  ?  השכל  שלך    כאן  נוגעמה

 . אתה צריך לעשות את ציווי התורה גם בלי להבין-  ואם לא;להבין את ציווי התורה
דברים  שמהם אלא  גם  מדפיס  ,    שלולא  רק  שמתבייש  בלבושים  היהודיים,  אותו  מנהיגו

דעותיו  בהם  הוא  צוחק  על  מנהגיהם הוא  מדפיס  את    .אבותיותבייש  במשהוא  משתמע  

ובכך  הוא  צוחק  על  אבותיו  ואבות  אבותיו ,  של  היהודים  בפולין  ובגליציה"  מיושנים"ה

 !שהגיעו משם
, ולכן  הוא  מתלבש  בלבושים  של  גויים,  מתבייש  ביהדותושישנו  יהודי  :  ובנוגע  לעניננו

כן  כאשר -שאין-המ,  ולתורהה  "הכנסת  יש  לו  שייכות  לקב-בטענה  שרק  בזמן  המצאו  בבית

 .שאז הוא יכול להתנהג כגוי, הוא נמצא בחוץ
מהו  היחס  האמיתי  של הנביא    הומספר  ישעילכן  ,    כזהוצריכים  להציל  גם  יהודיהיות  

כמו ,  ה  כךאלא  אף  אצל  הגויים  יהי',  דבר  ה  לא  רק  יהודים  יחפשו  ש:גויים  ליהודיםה

  לאחר :"  אל  בית  אלקי  יעקב'והלכו  עמים  רבים  ואמרו  לכו  ונעלה  אל  הר  ה"  -  17שכתוב

 
 .ח, א) 16
 .ב, מיכה ד. ג, ב' ישעי) 17
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,   וישארו  כפי  שהיו  קודםהיחזרו  למקומם  באפריקה  או  באספמיהם  לא    לרגל  שהגויים  יעלו

 ".יורנו מדרכיו ונלכה באורחותיוו" 17ש"ישארו שם בשביל ללמוד ממלך המשיח וכמאלא 
ושכנתי )  ועשו  לי  מקדש("  -ה    באופן  שבביתו  יהימתנהגיהודי  ש  ידי-וזאת  פועלים  על

 .18"תוכםב
ועשו  לי   "נכתבמדוע  לא  ,  מתעוררת  שאלה,  ולכאורה.  המקדש-  על  ביתנאמרשזה  [

 ."בתוך  כל  אחד  ואחד"  -  הכוונה"  בתוכם"ש,  19ה"מתרץ  השל?  "בתוכומקדש  ושכנתי  

כלשון ,  נהיה  ואז  הוא  ,צריכה  להיות  השראת  השכינהמעם  ישראל  שאצל  כל  אחד  ואחד  

" ירושלים"של  ובדרגא  בדוגמא    "מירושלים'    הכי  מציון  תצא  תורה  ודבר"  -  17הפסוק

 .]המקדש-ן וסימן על ירושלים של מעלה ועל ביתיּושהוא ִצ -" ציון"ו
מציון  תצא  תורה "ו,  בדרגא  של  ציון  וירושליםנהיה  שהוא  ,  בצורה  כזושיהודי  מתנהג  כו

הר והלכו  עמים  רבים  ואמרו  לכו  נעלה  אל  "  -אחר  כך    משתלשלמזה    -  "מירושלים'  ודבר  ה

 :"'וגו' ה
כן -הם  מתמלאים  רצון  לשמוע  גם,  כשהגוים  רואים  שבית  המקדש  שורה  בתוך  היהודי

 .'את דברי ה
 ,ידי  רדיפה  אחריו-שהוא  לא  ישא  חן  בעיני  הגוי  על,  ומזה  יהודי  צריך  ללמוד  הוראה

חושב  מה  לעשות ויושב  עד  שהוא  כאשר  הגוי  רואה  שהיהודי  מתפעל  ממנו    -  בדיוק  להיפךו

 .ושלום-חס, הגוי מרגיש שיש לו שליטה על היהודים בזה -יהודי  שהוא יחשבוכדי שלא 
  היות .צרורות-צרותרק    מכך  נהיו,    אחר  גויים'רדפו'כאשר  ש,  וכך  היה  המצב  בפועל

לא  רק     אזי,"בדד"של  מתנהגים  באופן  הם  כאשר  ,  לכן,  20"עם  לבדד  ישכון"והיהודים  הם  

עין בדד  וישכון  ישראל  בטח  "יהיה  :  א  אדרבהאל,  רצוי-בלתיענין  מכך  שום  שלא  ייצא  

 אזי  נפעל  ,"עם  לבדד"שהיהודים  הם  לכל  אומות  העולם    ניכר  ובולטבשעה  שש:  21"יעקב

 ".בטחוישכון ישראל "בהם גם הענין של 

 
 .ח, ראה תרומה כה) 18
 .שער האותיות אות ל) 19
 .ט, בלק כג) 20
 .כח, ברכה לג) 21
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להיות  בתורה  הוראה  בנוגע ומוכרחת  חייבת  ן  ולכ,  לעם  ישראלהחיות  נותנת  את  התורה  

  בשולחן את  ההוראה  המתאימה  לו  לא  מוצא  יהודיאם  ו  .בחיי  היהודיםולכל  מצב    פרט  לכל

לומר  שצריך אבל  .    צריך  הוא  לחפש  זאת  בשאר  חלקי  השולחן  ערוך,חיים-ערוך  אורח

 !היפך התורה וזה -דם שאינו מאמין בתורה לשאול א
הפירוש  שהשעון  אומר אין  ,  בהם  זקוקים  לשעוןשענינים  ת  כשהתורה  אומר:  ולדוגמא

כשם ש,  כלומר.  עליו  להסתכל  בשעון,    אומרת  לו  שבנוגע  לענין  זההתורה  אלא  ,מה  לעשות

אתרוג )ערבה  ו,  הדס,  לולב(מינים  יש  לקיים  עם  ה  ארבעתשהתורה  אומרת  שאת  מצות  

 .השתמש עם שעוןמצווה עליו שבענין הזה עליו ל התורה ,כן-כמו, הצומח על העץ
  לדעת רוציםו,  שכשיש  בעיות  של  בריאות  התורה  אומרת  :  בנוגע  להלכות  שבת,כן-וכמו

  לפי  מה גם  כשנוהגיםו.  ואפילו  רופא  גוי  ,  לשאול  רופאכיםצרי  -  אם  מותר  לחלל  שבתה

-אלא  מקיימים  פסק,    אמר  לעשותרופאשהאת  מה  אין  הפירוש  בזה  שעושים  ,  שהרופא  אמר

עם  רפואה מתעסקת  שהתורה  לא  ,  שאין  הכוונה  כאן  .תה  לשאול  רופאדין  של  התורה  שציו

  שבענין  זה קובעת  שהתורה  אלא  -  קדשים-  שהוא  ענין  של  קודש-    של  יהודי]נפש-פיקוח[

 .צריך לשאול רופא
אומרת  התורה  שצריך  לשאול  אצל ,  תורה-  כאשר  צריכים  לדעת  מתי  חל  שמחת,כן-וכמו

 ממילא,  הפי  הראי-כעת  התבטל  קידוש  החודש  עלש  כיון  ].בקיא  באסטרונומיה[='  תוכן'

 .אף שענין זה של הזמנים הוא קדוש, לשאול אחד שבקיא בזהצריכים 
אין ,    שאף  בזה-  "כמנהג  התגרין"כשהתורה  פוסקת  לנהוג  במקרים  מסויימים    ,כן-כמו ו

 בכלמוכרחת  להיות  בתורה  הוראה  ,  כאמור  לעיל,  כי(  שהתורה  אינה  מתעסקת  בזה  כוונהה

 ".כמנהג התגרין" פוסקת שבענין זה צריך לנהוג התורה, אלא - )טי החיים של יהודיפר

כיצד ברורה  ומפורשת  בתורה  ישנה  הוראה    :הוא  גם  בנוגע  לשלימות  הארץכן  -כמוו

היות ו.    ענין  שלא  נוגע  לתורה  אלא  לפוליטיקהולא  כהאומרים  שזהו  ,  בזהצריכים  לנהוג

 את  מי  צריך  לשאול  "-בשאלה  זו  עצמה  ,  במילא,  צבוהתורה  היא  זו  שצריכה  לפסוק  בכזה  מ

ואין  שום  הבדל  אם  זה  רב  של  עיירה  קטנה  או ,  צריך  רב  לפסוק  -"  צבא  או  פוליטיקאי-איש

 !!פי תורה אז כן יקום-אם הוא פוסק עלכי , של עיר גדולה
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צבא -צריכים  לשאול  אנשיש  ,  התורהפוסקת,  ובנוגע  לשלימות  הארץ  ומסירת  שטחים

 .נפש-פיקוח ענין של וזהש מכיון ,יקאיםפוליטלא ו
  או ב"ארהחן  בעיני  -למצוא  -  נטרסים  שלהםיאה  שמצד  פוליטיקאים  מסויימיםישנם  

פי -עלאך  .    שטחים  מבלי  להתחשב  בחיי  היהודיםמסוראומרים  שצריך  ל  -  מוסקבה

היות  והם  המומחים  היחידים ,  הצבא  יכולים  לפסוק  בענינים  אלו-רק  אנשי,  ערוך-שולחןה

 .ניני ביטחוןלע
  שאם  יחזירו :פה  אחדכולם    ענו,  וכששאלו  את  אנשי  הצבא  אם  אפשר  למסור  שטחים

 . מהמצב העכשוויכמה-פי מצב הבטחון גרוע היהי, שטחים
וכששואלים .  מסכימים  להחזיר  שטחים  הם  ,עובדה  זוהפוליטיקאים  יודעים  מ  שולמרות

זה  גם ,  נתיים  יהיו  כמה  ימי  שלוםביאם    :הם  עונים!  הרי  זה  יגרום  לקרבנות,  היתכן:  אותם

 .טוב
 ולא,  טענו  אנשי  הצבא  שיש  להתקדם  עד  התעלה"  מבצע  קדש"ב)  1956(ז  "בשנת  תשט

 .)הימים-מלחמת ששת (כך למלחמה גדולה-גרם אחרמה שוזה  - שמעו בקולם
  גם -לכולם  ו,  נצחון  גדול  ביותראז    ההיש  ,חזרו  במלחמת  ששת  הימים  ועל  אותה  טעות

  בחברון  ובירושלים  העתיקה  ובכל הולכים  להתיישבשהיהודים  ,    ברורההי  -לאמריקנים  

, את  הצורך  בהתיישבות  בכל  השטחים  ששוחררוהסבירו  אף  הצבא  -ואנשי,  יהודה  ושומרון

 .כדי שלא יהיו קורבנות מיותרים
נחיתות -ויש  להם  רגש,    שהתחנכו  בין  גוייםושביניהם  ישנם  כאל[אך  הפוליטיקאים  

 !לא יקום ולא יהיה! ? בחברוןו יתיישבםשיהודי: ואמרוערבו  הת]הםכלפיעצום 
שיישבו  וימלאו  את  חברון  ויהודה   שום  ספק  הבוושינגטון  לא  הילממשל  האמריקאי  

אך   .לכולםוזה  היה  ברור  .    שום  ספק  בכךהערבים  לא  היאף  ל  ,ושומרון  ביהודים

 !השטחיםכל את  למסורמוכנים הם  שלממשל האמריקאי של ישראל הודיעוהפוליטיקאים 
  למוסקבה את  זההודיעכבר    ב"  ארה-כך  הרבה  פעמים  -מכיון  שפנו  לוושינגטון  כלו

כח  להחזיק  את לה    להסתדר  ואין  הלא  יכולישראל  שמאחר  ו,  הערבים  הבינו.  ולערבים

 ואפילו  את,  הגולן,  שכם,    ובמילא  יחזירו  את  חברון,  להחזיר  אותםהרוצהיא    לכן,  השטחים

 !ירושלים העתיקה
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-  מלחמת  יום-  נוספת    מלחמהתרחשהוה,  הימים-ממלחמת  ששתעברו  כמה  שנים  

, נצחון  גדול  ביותרה  נצחה  ישראל  "של  הקבחסדיו  המרובים  ובזכות  רחמיו  ו  .כיפור

  כלל  למלחמה   היו  מוכניםלא  -הימים  -שבשונה  ממלחמת  ששת  .22  כמותוה  לא  הישמעולם

 -    ואילו  זכינו.שהתעקשו  להמשיך  ולכבוש,  צבא-כמה  אנשירק  היו  ,  וכשפרצה  המלחמה.  זו

 . ולבנוןהסורי,  מצריםכלאת היתה ישראל מנצחת 
ידי  כך -על  ו,  ולא  להמשיךעל  החיילים  להשאר  במקומםותה  הממשלה  ציוולמרות  זאת  

ה  עשה "והקב,  23"ום  ולא  יישן  שומר  ישראללא  ינ"ש  בל  מכיוןא.  (גדולהעמדו  בסכנה  הם  

 ).טבעדרך ה יפ-ל עממה שהיה אמור להיות מספר הקרבנות פחות ההי -נס 
למרות ,  אלא  אף  הורו  לו  ליסוג  מתעלת  סואץ,  ולא  זו  בלבד  שלא  נתנו  לצבא  להמשיך

הביאו  ראיות אף  ו,  גרועהרבה  יותר    ה  המצב  יהימהתעלה  ייסוגוהצבא  אמרו  שאם  -אנשיש

 שמוע  לא  רצו  הפוליטיקאים  ל,למרות  זאתו,  גרמה  הנסיגהשראו  מה  ,  קודמותהמות  מלחהמ

 .בכל זאת הורו על נסיגההצבא ו-לאנשי
 ,בדברונגיעה  ,    שאין  לו  שום  פניותמישהוערוך  צריכים  לשאול  -שולחןהפי  -שעלאף  ו

ה מ  להם  כלל  לא  אכפת  בעיני  הגוי  וחן-מצוארוצים  לש  אותם  כיוןכאן  שואלים  למרות  זאת  

 ! פעמיםהשלשזו חזרו ועל טעות . יהיו התוצאות בעקבות זה
  קשה  ביותר היהיאז  ו  יתארך  קו  ההגנה,  כי  אם  יסוגו,  לסגתהצבא  אמרו  שלא  -אנשי

 לא  הסתפקו  בזהו!  סוגים  משםשנלהם  שליח  להודיע  לערבים  ולמרות  זאת  שלחו  ,  להגן

 מקורות  הנפטלהם  את    החזירו:  יה  עלו  לא  חשבפילו  הערביםהוסיפו  על  זה  מתנה  שאאלא  

 פעיליםמכיון  שאם    ,גדולהרבה  יותר    לחץ  שבזה  גרמה  ישראל  שיהיה  עליה!  'רודס-אבו'  -

שבועות עדיין  להתקיים  ישראל    היכול,    הרי  אז-לחץ  על  ישראל  בכך  שמונעים  ממנה  נשק  

 הלא  יהי,  פנים-כל-  עלאז  ו.מאכסנים  אותו  וכדומה  ,  נשקשהם  צובריםידי  -  על.וחדשים

זקוקים  לכמות ש  כיון,  אפשר  לצבור  ליותר  מכמה  ימים-אישאותו  ,    נפטכשאיןאבל    .לחץ

 
 72-73' ד עמ"ח כסלו תשל"ח וער"פ תולדות מבה"אודות הנס שאירע במלחמה זו ראה בארוכה בשיחת ש) 22
 .ד, תהלים קכא) 23
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ואז .    אין  מקום  לאכסנו-  אפילו  כמות  נפט  של  חודש  -  ובארץ  ישראל,  גדולה  ביותר  של  נפט

 .ממילא יכולים להפעיל לחץ על ישראל בכך שימנעו ממנה נפט
שזהו  דבר  הנצרך  כל   (פט  היות  וצריכים  ממנו  נ,  שלוחץאותו  אחדולמרות  שזקוקים  ל

נדלה  של -  ששם  יש  מקור  בלתי'רודס-אבו'  את  מוסרים  חזרה  לערבים    בכל  זאת-)  הזמן

 .שספק גדול אם היא יכולה לעמוד בו,  לחץ נוסףעצמה ה ישראל עלמביאכך  ו,נפט

 

  מוושינגטון וקיבל  שהם  -  "הישג  צבאי"  על  ה  ישראל  הודיע,ולאחרי  כל  המחדלים  האלו

גם  קיבלה מצרים    -  שעל  כל  מטוס  שישראל  קבלהאך  הם  לא  סיפרו  .  מטוסיםוהרבה  כסף  

 -  שעל  כל  מטוס  שארץ  ישראל  מקבלת,  כלומר;    וירדןהסוריכך  גם  לפחות  מטוס  אחד  ו

 תנותנ  היא  -    לישראלב"ת  ארהעל  כל  דולר  שנותנ,  כמו  כן  ו.שלשהמקבלים  הערבים  

 !!לערבים שלשה
מונים  עשרות שהם  ובצדק  הם  טוענים  שהרי  ,  ין  לישראל  מה  לענות  על  טענת  הערביםוא

שיש  בה   -    אז  אם  לארץ  ישראל.מונה  הרבה  פחות  אנשים  מליוני  אנשים  בעוד  שישראל

וכמה  שצריך  לתת -כמה-אחת-על,  כך  הרבה-נותנים  כל  -  שלשה  וחצי  מליון  אנשים

 .עשרה מישראל-יש אוכלוסייה פישם ש, למצרים
אין  זה   -    בעיתוניםכך  לכתוב  על  ת  נותנלא  זאת  וממשלת  ישראל  לא  מספרתלמרות  ש

היא   ,שכשמגיעה  סכנה,  היענה-  של  בתתה  זוהי  שיט!הסכנהמחומרת  מציאות  ומהמשנה  

 !וחושבת שאם היא לא רואה אז גם לא רואים אותה, טומנת את ראשה בחול
ושלש ,  'רודפי  שלום'מצרים  ה  נקראים  בוכך  אומרים  שעשו  הסכם  וקיבלו  נייר  -אחר

שעל  קיר  בנין   -ה  והראי,  אך  אין  כל  ערך  להבטחות  אלו!    שום  מלחמההשנים  לא  תהי

האומות מתכננים  בפנים    -ולמרות  זאת  ,  24"לא  ישא  גוי  אל  גוי  חרב"ם  כתוב  הפסוק  "האו

 ".ותופר "היהי, זה" עוצו עצה"רצון שתמורת -אך יהי,  תכניות כנגד ישראל- "עוצו עצה"

 

 
 .ד, ב' ישעי) 24
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כי  ברור ,    שום  תוקףלהבטחותיהםואין  ,  אפשר  כלל  לסמוך  על  הבטחות  של  גויים-אי

 וראיה  לזה  מה[  כי  אם  היהודים  אינם  מקיימים  מה  שמבטיחים  .שהם  לא  יקיימו  אותן

, מקרה  של  גיור  שלא  כהלכהשום    ההישלא  הבטיחו    נציגי  הממשלהשנדפס  בעיתונים  ש

 -  רשמו  גויים  כיהודיםבהם  פרטית  רשימה  של  מאות  מקרים  -כשמצאו  בהשגחה,  כך-ואחר

ונוסף   !וכמה  גויים-כמה-אחת-הרי  על  -  ]  איך  מצאו  את  הרשימהחקורהם  ענו  שצריכים  ל

  זה   שאיןמיוחד  וב."הלכה  היא  בידוע  שעשיו  שונא  ליעקב"ש  25בתורהעל  זה  כתוב  במפורש  

ת   יהודים  בסכנה  מעמידאלא  פעולה  זו  של  נתינת  הנשק  לערבים,    בין  יהודי  לגויענין  פרטי

להגיע  עם הערבים  יכולים    -  לאחר  שישראל  נסוגה  משטחים  גדולים  -כיון  שעתה    !נפשות

 הלא  היהנסיגה  דבר  שקודם  ,  ליצלן-חמנאטילים  למקומות  שיהודים  חיים  בהם  ר

 !ביכולתם
 הבטחותיהםשאר    את  'קיימו'שכבר  ראו  איך  הם  אף  ,  הערביםל    שתםסומכים  על  הבטח

 -    אותההם  הפירו  שעות  מההבטחה  24  שבתוך  -

 .וכך מעמידים בסכנה את חייהם של הרבה יהודים
ולכן .  ה  מחליט  עבור  הגויים"הנס  הוא  שהקב

שטחים  מיד את  ה  להחזיר  כאשר  ישראל  רצתה

כי  הם ,    את  השטחים  בחזרהו  לקחתהערבים  לא  רצו  ,  נסההי,  לאחר  מלחמת  ששת  הימים

היות ,  ה"רצונו  של  הקבהיה  שכך  היות    ,הסיבה  האמיתית  היאאך    .פחדו  שמא  מרמים  אותם

 .גויים אין בחירהלו
לפעול  שהפוליטיקאים .  ולכן  קל  יותר  להסתדר  עם  הגויים  מאשר  עם  הפוליטיקאים

לא  יתכן 'יקאי  היות  והפוליט,    קשה  מאוד  לפעול-יעשו  תשובה  ויצייתו  לאנשי  הצבא  

 .ה מחליט עבורם" הרי הקב–אבל בנוגע לגויים . 'שיטעה
 26"ל  זר  אשר  בקרבך-א"ומה,  שבקרוב  ממש  נתפטר  מהשעבוד  מלכויות,  יהי  רצוןו

תיכף  ומיד ,  "ישראל  עושין  תשובה  ומיד  הן  נגאלין"  ש27ם"  הרמבנו  שלדי-יקויים  פסקו

 .בקרוב ממש
 

 .ד, י וישלח לג"רש) 25
 .ב, ראה שבת קה) 26
 .ד"א ה"מלכים פי' הל) 27
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 )ו"תורה תשל-פ שיחת יום שמחת"מעובד ע(
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כאן  המקום ,    בה  מדובר  על  מערת  המכפלה  וחברון-שרה  -  פרשת  חיי-בקשר  לפרשתנו  

 : ענין הנוגע לכךלהזכיר אודות
הטוענים  שמערת ,  1"מהרסייך  ומחריבייך  ממך  יצאו"שהם  בבחינת    ישנם  יהודים

להם  את צריכים  למסור  לכן    ליהודים  ובאותה  מידה  שהיא  שייכתכת  לערבים  המכפלה  שיי

 .  במערהלהתפללעל  היהודים  הרוצים  מערימים  קשיים  ובעקבות  כך  הם  אף  .  המערה

הערבים  הם גם    ,כן-  ואם.יצחק  וישמעאל,  וסברתם  היא  שהרי  לאברהם  אבינו  היו  שני  בנים

 .על המערה" בתים-בעלי"
כי  כל ,  צאצאי  ישמעאלכלל  ם  אינם  ו  שהערבים  של  היתזאשמלבד  ,    האמת  היאךא

ערב  רב  של  כל  מיני  אומות   הם  -  רבעי  לבנון  וחצי  ירדן-שלשת,  החצי  סורי,  מצרים

 ; מקורייםקטן הם ישמעאליםמהם  ורק מיעוט ,דומה וכהארמני, הרוסי, מאפריקה
י הר  כי  .שייכות  למערת  המכפלהשום  אין  עצמם  לצאצאי  ישמעאל  גם  ,  מלבד  זאת

עבור )  לא  מהערביםו  (מסופר  בפרשתנו  שאברהם  אבינו  קנה  את  מערת  המכפלה  מבני  חת

שהרי  הם  מתייחסים ,    לשרהשום  שייכות  אין  -  גם  צאצאי  ישמעאל  -לערבים  ו,  שרהקבורת  

 .להגר
  עבור את  המערהאבל  מלכתחילה  קנו    -גם  אברהם      נקבר  שם,ואף  שאחרי  קבורת  שרה[

אין ברור  ששאליהם    -    יעקב  ולאה,ו  שם  יצחק  ורבקהכך  נקבר-ובפרט  שאחר,  הקבורת

 ].לערבים שום שייכות כלל וכלל
  בדעת  אף  אחד  לענות עולהלא    -וכשהערבים  טוענים  שמערת  המכפלה  שייכת  גם  להם  

 !שמערת המכפלה נקנתה עבור קבורת שרה -מסופר בתורה כפי ש - להם בפשטות
-  שאינם  עובדי  עבודה2ם  פוסק"רמבשה,  הן  מוסלמים:  גוייםה  גם  הריך  מאמינים  "בתנ

-ם  פוסק  שהם  עובדי  עבודה"הרמבאמנם  ש,    והן  נוצרים.רק  גויים  ולא  יהודיםאלא    ,זרה

 
 .יז, מט' ישעי) 1
 .ז"א ה"מאכלות אסורות פי' הל) 2
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, שכךומכיון  .    נכוןהוא  ]ך"תנ  [="בייבל"הם  מודים  שמה  שכתוב  בזאת  -בכל  ךא,  זרה

 .שאין שום שייכות לצאצאי ישמעאל למערת המכפלה, ך"תנ להם שכתוב בלענותיכולים 
 כפי,  התשובה  היא!  ?באמת  אף  נציג  רשמי  של  הממשלה  לא  עונה  להם  זאתדוע  ומ

אבל  עתה  גם ,  לכן  זמן  רב  קודם  נכתבבתורה  זה  אמנם  [במחקר  הרפואה    לאחרונה  שהתגלה

  אז -  היפך  שכלווהיפך  רצונו    וזה  של  אדם  דבר  שאינו  לרוחוכשיש  ש]  כך  בה  מודרפואהה

  מכיון :  כאןכן-כמוו.    שהוא  ישכח  ויתנער  מזהזה  פועל  זאת-  בכל,כךלמרות  היותו  מודע  ל

 .מה שכתוב בהמ ים שוכחםבמילא ה, ם של כמה אנשיםשהתורה אינה לפי רוח
,   כךך"תנהוא  אומר  שאם  כתוב  ב,  גוי    כששואלים,  בכל  זאת-נים    לא  מאמיםשהולמרות  

 !ודאי שהאמת היא כך

 

כאשר  מגיע  נציג  של :  בנוגע  לעוד  עניןהיא    התעלמות  זו  מן  התורה  בקרב  יהודים

וכמה  אם -כמה-אחת-ועל,  בין  אם  הוא  מייצג  כמה  יהודים(  בארץ  ישראל  יהודים  קבוצת

אוכל  ושותה ו,  יושב  בסעודה  יחד  עם  הגויהוא    ,  לפגישה  עם  גויים)הממשלהנציג  של  הוא  

  כי ,  לאכול  מאכלים  כשריםהוא  רוצהייש  לומר  שהוא  יהודי  ו  הוא  מתב.ואת  המאכלים  של

 .'פנאטי'חד שיאמרו שהוא ווא פה
ואם  אינך  רוצה !  התנהג  כיהודי  -    בא  בתור  אחד  שמייצג  כמה  וכמה  יהודים  אתה-

 !דתיים גםיש ביניהם שיהודים  קבוצת אל תאמר שאתה המייצג של, להתנהג כיהודי
הברית  והיסב  לסעודה  יחד  עם  נשיא -  בארצותההי  -סאדאת    -נשיא  מצרים  כאשר  אפילו  

והסיבה .  אבל  סאדאת  שתה  מיץ,  כולם  שתו  יין  -'  לחיים'אזי  כאשר  אמרו  ,  הברית-ארצות

  כשיש  לו  הוראה ,ובמילא.    ייןתשתול  מוחמד  שלא  אמר  שנה  1200כיון  שלפני  ,  לכך  היא

  שאסור )  מקורילא  ערביאף  ו,    שהוא  כלל  לא  מצאצאי  ישמעאל,אמור  לעילוכ(  מוחמדמ

וכאשר  מרימים  את  הכוסות ;  ואומר  שהוא  אינו  שותה  יין,  הוא  לא  מתבייש  -  לשתות  יין

 !והוא שותה מיץ, שותים כולם יין, 'לחיים'באמירת 
  שהוא -    מצב  מנוחת  הנפש  ומנוחת  הגוף  שלוהוכיצד  הי  -    מוחמדהואידוע  מי    והרי  -

הוא  עושה אף  הוא  אינו  מתבייש  לומר  ש,  מכיון  שמוחמד  אמר  כך,  למרות  זאתו.  היה  משוגע

 .כך
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, כלומר(,  3ולא  על  שיחה  בטילה  שלהם  תורה  שלנוההוראות  מדובר  אודות  כש  ,וכאן

) שאין  להם  לא  שורש  ולא  ענף,  בשונה  מדיניהם,  שלדינים  שלנו  יש  הוכחות  מוצקות

שבעים  הזקנים  ושישים ,  משה  ואהרןשם  והיו  ,  סיני-מצוות  ניתנו  במעמד  הרהתורה  ווה

פי  התורה -על  שולמרות  !מתבייש  יהודי  לומר  שהוא  יהודי,  כן-פי-על-אף  -  ריבוא  מישראל

 ! הגוייםאת מאכליהוא אוכל ,  בכל זאת- הוא צריך לאכול כשר
  בליון  דולר 2אלא  בשביל  לקבל  ,  לא  סתם  לביקורו,  הברית-כאשר  סאדאת  בא  לארצות

 -  ]אחרי  הפרגודמבן  מה  נעשה  ומזה  מו,  מספרים  בגלוידברים  ש  לושא[ובשביל  לקבל  נשק  

,   יהודיבלא,  הוראהכיון  שיש  לו  וזאת    ,אינו  מתבייש  לומר  שהוא  לא  שותה  יין,  זאתלמרות  

 !מתבייש לומר שהוא צריך אוכל כשר - מורה לו לעשות התורהשכך 
 -שצריכים  לאכול  כשר    שמה  שכתוב  בתורה  נים  טועאותם  נציגים  יהודיםפי  ש-על-אף

הפחות  כפי -  לכלושיתנהג,    למרות  זאת-    כךצריכים  להתנהג  והיום  אין  ,  פעםההו  ענין  שהיז

 !שהגוי אומר שיהודי צריך להתנהג
  ובפרט ,בשר  של  בהמה  כשרהליהודי  מותר  לאכול  רק  ך  ש"כתוב  בתנגם  גוי  יודע  ש

הוא  אינו  מתנהג  כיהודי ,  בכל  זאתו.  ומדבר  בשם  היהודים,    בא  כנציג  היהודיםאותו  יהודיש

 !שגוי אומר שיהודי צריך להתנהגיך אאפילו לא ו
  אם  הוא .דומהיהודי  צריך  לשבות  במקומו  ולא  לנסוע  וכ:    בנוגע  לשבתכן  הוא-וכמו

שיום  המנוחה  שלו  הוא  יום   ,  סאדאת!לשילך  ברג  -  שמתקיימת  בשבת  צריך  להיות  באסיפה

 !לא התבייש בזהכלל ו,  אסיפה ביום שישיהיכל לפעול שלא תהי, שישי
בעוד ,  את  מה  שהורו  לוקיים  לכיצד  יתכן  שסאדאת  יכול  :    רעשמכךעשות    לוליםיכהיו  

לא  זו ו,  אך  לפועל  שותקים!  ?שבת  וכדומה,  יהודי  מתבייש  להזכיר  אודות  אוכל  כשרש

 !לא לפרסם זאתמורים שעוד אלא , בלבד
וזה  יפעל  עליו ,  זה  בעיתוןסיפור  יתכן  שיהודי  יראה    הרי  -  ?מדוע  לא  לפרסם  זאת

הרי  כבר ,    רק  יהודי  אחד  יתעורר  מזהפילו  אם  וא.בענינים  אלו  הוא  יזהר  שמכאן  ולהבא

 .מידי שבוע בשבוע או מידי יום ביומועם סיפור זה לאור עיתון -כדאי להוציאעבור כך 

 
 .א, בתרא קטז-ראה בבא) 3
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מלבין  פני  חבירו   "ואז  יהיה  מצב  של  היות,  זה  סיפור  שלא  כדאי  לפרסם  ניםטועהם  

שמכאן לו  אלא  יעזור  ,  לא  יבייש  אותוכלל  ה  יתכן  מאוד  שז,  אדרבה.    לאותו  נציג4"ברבים

-שם-  וכפי  שאומר  הבעל.כפי  שיהודי  צריך  להתנהגיתנהג  ו  ישנה  את  הנהגתוולהבא  הוא  

אלא  שביהודים ,  זו  בלבדולא  .  יהודילב  של    שלא  יכולים  לדעת  מה  נמצא  בתוך  ,5טוב

 .עיתוניםהרי חייבים להרעיש על זה ולפרסם זאת ב,  ואם כך, אוצרות גדוליםמסתתרים

 

  שרוצים ים  יודעםבשעה  שה-  להיכנס  לממשלה  בהיםרוצישנם  נציגים  דתיים  ש.  .  

 .להחזיר שטחים בגולן
אלא ,    שזה  לא  שייך  להלכהעוניםהם  ,  על  כך  'מרעישים'מדוע  אינם  אותם  וכששואלים  

 כיםצרישנפש  אומרת  התורה  -כשם  שבמקרה  של  פיקוחש,  אך  האמת  היא!    פוליטיקהיהוז

התורה  אומרת ש,    צבא  הגנה  לישראלגם  בנוגע  לפיקוח  נפש  של  חייליכן  -כמו,  לשאול  רופא

  מבין  טוב  יותר  מה  צריך הרי  איש  צבא  כי  ,ולא  פוליטיקאיםצבא  -אנשישצריכים  לשאול  

 .לעשות בכדי שלא יהיו קרבנות
אחד  שאסור -כולם  פה  אומרים,  למסור  שטחיםהאם  מותר  הגנרלים  וכששואלים  את  

זוהי  דעתם !  ושלום-חס,    ואם  יתנו  שטחים  זה  יגבה  יותר  קרבנות,שום  שטחלערבים  לתת  

 .אך היום כולם יודעים שזוהי דעתם,  פעם פחדו לפרסם את זה!הצבא-של אנשי
,   הוא  עונה  שכדאי  לאבד  כמה  וכמה  קרבנות,  כאשר  שואלים  פוליטיקאי  שאלה  דומהךא

 .העיקר בשביל לקבל ענין מסוים, חמנא ליצלןר
שבנוגע פוסקת    התורה  !לשאול  אצל  פוליטיקאיבשום  אופן    אסור  אלובענינים  

צריכים  לשאול  את  אלו  שיודעים  מה  עדיף  לעשות  בכדי  למנוע ,  נפש  של  חיילים-לפיקוח

-שבמלחמת  יוםומפורסם    וכידוע  !קרבנות

עו   בגלל  שלא  שמ,הכיפורים  היו  קרבנות  רבים

אלא )  שאמרו  שיש  לפתוח  במלחמה  (לגנרלים

 
 .א"ג מי"אבות פ) 4
 .אות מד) הוספות(טוב -שם-כתר) 5
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 !)שלא רצו לפתוח במלחמה(לפוליטיקאים 
  מחזירים ,כבר  החזירו"  מיתלה"את  :    לערביםלהחזיר  שטחיםכעת    רוצים  ,למרות  זאתו

מדברים עתה  אף    ו.  חברוןעל  נתינתמדברים  ו  ,  נותנים  קילומטרים  בגולן',רודס-אבו'את  

ועם  הרובע  היהודי  והכותל ,  יבת  ההסדר  שנמצאת  שםעם  יש,  לתת  את  ירושלים  העתיקה

שלא על  מנת  מתייגעים  רק  למצוא  את  הנוסח  המתאים  וכעת  ,    כל  זה  כבר  הוחלט!המערבי

 .ינקר את העיניים
אצלם  כבר  הכל .  שמדברים  על  זה,    האמת  היאךא,  אמנם  מכחישים  זאתהפוליטיקאים  

או  שזה ,  נחתם  בפועל  אם  זה  כבר  איני  יודע.  ויודעים  בדיוק  מה  הולכים  להחזיר,  מוחלט

 !הכל כבר סוכםמקום -מכלאך , תיבות- בראשי רקעדיין
שהחזרת  שטחים  עלולה  לגרום ,  הצבא  היא-  אנשים  של  יודעים  שדעתהםולמרות  ש

אוחזים  בדעתם עדיין  זאת  הם  -בכל  -  אסור  להחזיר  שום  שטחשלכן  ו,  ושלום-חס,  לקרבנות

 .'הישג דתי' ואומרים שזהגים הדתיים עוד הנציכך -ואחר.  להחזיר שטחיםכיםשצרי

 

 : שעשו במלחמת ששת הימיםאותה טעותהם רוצים כעת לחזור שוב על 
:   וכששאלתי.  שבירושלים  העתיקה  נפלו  יותר  קרבנות  מאשר  בשאר  המקומות,ידוע

אבל  מכיון  שאני .  דברכך  -על  לא  ענו  לי  !?ת  הפוךצריך  להיוהיה  פי  טבע  -הרי  על!  ?היתכן

יודעים  שיש  לי הרי    כי  ,הם  אינם  יכולים  לדעת  אצל  מי  ביררתי(הצלחתי  לברר  ,  עקשן

שהסיבה  היתה  שכאשר  ניתנה  הפקודה )  זאתואני  גם  לא  אספר  ,  קשרים  עם  כמה  וכמה

עברו   כשוגם!  לא  לכבוש  את  ירושלים  העתיקהשהיתה  פקודה  ,  לכבוש  את  כל  האיזורים

הם   רשות  בטענה  שתנולא  נבכל  זאת  ,    החיילים  עלרּוָיולמרות  ֶׁש,    ימים  מהמלחמהמספר

 .ומתן פוליטי-מנהלים משא
כי ,  היו  חייבים  להעצר  -  'שער  מנדלבאום'כשבכל  זאת  הסתערו  ועברו  דרך  ,  ולאחר  מכן

רון   וברגע  האח.ירושלים  העתיקהלא  היו  בידי  המפקדים  שום  תכניות  כיצד  לכבוש  את  

ולכן ,    להביא  מומחים  ולהכין  תכניות  במהירות  ובחיפזון  המפקדים  עלהבשעת  המלחמה  הי

 !נפלו שם קרבנות רבים
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שאם כך    .בכל  צבא  מסודר  מכינים  בזמני  שלום  תכניות  מפורטות  לכל  צרה  שלא  תבוא

ומאחר .  ידעו  כיצד  להכנס  ולכבוש  אותם,    צורך  לכבוש  שטחים  שונים  בעת  מלחמההיהי

ה  ובמקום מנוחוהתוכניות  נעשות  ב,  ידי  המומחים  לכך-ת  התכניות  בזמן  שלום  עלועושים  א

סלעים  או ,  היכן  יש  גבעה  או  עמק,  הכל  מפורט  :  התוכניות  מדוייקות  ביותר  אזהרי  -בטוח  

 . ולפי התוכניות מתנהגים בעת המלחמה.דומהנחלים וכ
אך ,  מי  ביטחוןומפורטות  מטעהיו  תכניות  מיוחדות  של  ישראל  לכל  הגבולות  ,  והנה

גולן ללתעלת  סואץ  או  שוכששאלתי  כיצד  יתכן  .  לירושלים  העתיקה  לא  היו  שום  תכניות

לא  היו  להם   )שהיא  עיר  הבירה(ואילו  לכבוש  את  העיר  העתיקה  ,  היו  תוכניות  מדוייקות

כי  היא  פשוטה  ביותר  עד  שבכלל  לא  צריך  לענות ,  תשובה  לא  קיבלתי  כל  -  !?תכניות

פעם  יכבשו  את  ירושלים -אישיתכן  שמחשבה  דעת  המדינאים  בתה  מעולם  לא  על:  אותה

 !העתיקה
יש  עסק  רק ,  כי  בסיני  או  בגולן?  וכל  כך  למה

  יש  להם  עסק -  בירושלים  העתיקהאך  ,  עם  הערבים

שהיו  אחראים  על ויהודים  אלו  .  גם  עם  הוותיקן

  ולכן  נרתעו  מכל ,נמצאים  בגלות  נפשיתהחלטה  זו  

דעת עם    בכדי  שלא  להסתכסך  עם  העומד  בראש  הוותיקן  ו  ירושליםשל  כיבושאפשרות  

 .הקהל העולמית
  בעת  כיבוש  ירושלים  וטעמים  פוליטיים  אלו  גרמו  בסופו  של  דבר  לריבוי  קרבנות

 !העתיקה

 ה  הם  רוצים  לחזור  שוב  על  אותתהכיון  שע,    היאעכשיווהסיבה  שמדברים  על  זה  

כי  זה  יכול ,  הצבא  היא  שאסור-יפי  שדעת  אנש-על-אף,  הם  רוצים  להחזיר  שטחים:  טעות

 !רחמנא ליצלן, לגרום לקרבנות

 

חתימה :  תמורת  זהיקבלו  ממה    וההתמקחות  היא  רק,  הם  כבר  החליטו  למסור  שטחים

הנציגים  הדתיים אומרים  לאחרי  כל  זה  ו.  כמה  דולריםדולר  אחד  או    ;אחת  או  כמה  חתימות

אחרים  אומרים  זאת .  ליצלן-רחמנא,  'תורת  משה'את    מייצגיםושהם  ,  'הישג  דתי'זהו  ש
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הם לו  יוא,  )נפש-כי  זה  נוגע  לפיקוח,  אפילו  לשיטתו  זה  גם  לא  נכוןש(  6'קארל  מארקס'בשם  

 !'תורת משה'אומרים זאת בשם 
רק  מחפשים  למצוא  דרך ,  כבר  הוחלט  למסור  את  חברון  ואת  ירושלים  העתיקה,  וכאמור

 ".הישג צבאי"יצד לקרוא לזה בשם כ
, וטרגייטפרשת  הברית  -כאשר  היתה  בארצות

  שזה  לא  דבר ולמרות.    מכסאות  הנשיאהורידו  א

וזה ,  וגם  אחריו,    עם  הנשיא  שלפניוהככה  הי  -  חדש

אנו  נמצאים ,  כן-פי-על-אלא  שאף  -  טבע  הענינים

-אי,  שכאשר  מגלים  דבר  כזה,  כעת  בכזו  תקופה

 ;ל הכסאאפשר להשאר לשבת ע
ישאירו  אותו  על   -  אם  מוצאים  אצל  מישהו  דבר  כזה:  אבל  בארץ  ישראל  זה  בדיוק  הפוך

ואם  הוא  יגיד  שצריך ;  יתנו  לו  משרה  עבור  זה  -  אם  רב  יגיד  היפך  מצפונו:  ואדרבה,  הכסא

אבל  אם  הוא  יאמר ;  הוא  יקבל  כסף  למוסד  שהוא  עומד  בראשו  -  להיות  גיור  שלא  כהלכה

 .יעכבו את התקציבים למוסד שלו - שצריך גיור כהלכה
מסור  את  השטחים בגלל  שהם  החליטו  כבר  ל,  אפשר  לפעול-  כבר  אי  היהודיםוכיון  שעל

ויהי  רצון  שאכן .  השטחים  לקחת  את  ו  לא  ירצערביםשה,  אזי  העצה  היחידה  שנשארה  היא  -

 .7"'לב מלכים ושרים ביד ה"מכיון ש,  לקבלו לא ירצערביםשה, הכך יהי
עתידה   "תקיים  היעודעד  שי,  יהודיםשל  הל  חברון  וירושלים  העתיקה  יהיו  כיהי  רצון  שו

 אצלמתחלש    שכאשר  9"לאום  מלאום  יאמץ"ה  ויהי.  8"ארץ  ישראל  שתתפשט  בכל  הארצות

 "'אז  אהפוך  אל  עמים  שפה  ברורה  גו  "10  עד  שיקויים  היעוד,אצל  היהודיםמתוסף    -  הגויים

  בביאת  משיח  צדקנו  בקרוב הה  יהיכל  זש,  ם"גויים  שיושבים  באוה  140כולל  גם  את    -

 .ממש

 
 .ל"המו. מייסד שיטת הסוציאליזם) = 6
 .א, פ משלי כא"ע) 7
 .רמז תקג' שמעוני ישעי-ילקוט) 8
 .כג, תולדות כה) 9

 .ט, צפניה ג) 10
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פדה  בשלום  נפשי  מקרב   "1לקשר  את  הפסוק  שאמר  דוד  המלךר  הזקן  "אדמונהג  ,  כידוע

הוא ,  ורות  לגאולתוהקש,  2באגרותיו.  כסלובט  "גאולתו  יעם  יום    "לי  כי  ברבים  היו  עמדי

  הוא  מקשר  את  הגאולה  עם  כל ך  עדייןא,  "שלום"עיקר  ההדגשה  היא  על  המילה  אומר  ש

לראות  מה  כתוב  בהמשך יש  ,  צריך  להיותש  כפי  השכדי  שהשלום  יהי,  שמזה  מובן.  הפסוק

 .הפסוק
, "מקרבנפשי  "  -  שלוםההיפך  מכתוב  בהמשכו  רואים  ש,  ם  בפסוקתבונניכאשר  מ,  והנה

 . הוא מלחמה" קרב "ו שלשפירוש
הוציא ולמרות  זאת  ,    להיות  מצב  של  קרבהשיכול  הי  הפירוש  הוא,  בפשטותאמנם  

ומפרש ,  "כי  ברבים  היו  עמדי"  אך  בהמשך  הפסוק  כתוב  .באופן  של  שלוםאת  דוד  ה  "הקב

התפללו  לנצחונו  של )  שלחם  באביו  דוד(אבשלום  של    ו  שאפילו  אנשי  על  כך3הירושלמי

ההיפך   בפסוק  זה  כתוב  ,כן-ואם.  4ך"כפי  שמסופר  בתנ,  חמה  כפשוטהמלזו  ושם  היתה  ,  דוד

 .מהשלום
  ששה  סדרי אףו,  שלוםהיא  ב  אמת  שתכלית  הכוונה  הןש,  ההוראה  מכך  היאאלא  .  .  

עוז  לעמו '    ה6שנאמר,  השלוםה  כלי  מחזיק  ברכה  אלא  "לא  מצא  הקב"  ב5משנה  מסתיימים

,   כלומר".  לעמו  יתןעוז'  ה"ה  לזה  היא    ההקדמ,אך  בכל  זאת  ,"בשלוםיברך  את  עמו  '  יתן  ה

 . בכוח-" עוז"שהשלום תלוי ב
אין  עם  מי  לריב   הרי  ,כשמדובר  על  שלום  "עוז"הצורך  במה  שייך  :  ולכאורה  אינו  מובן

 ".שלום"ל" עוז"כן מהי פשר ההקדמה של ה-ואם? ולהלחם

 
 .יט, תהלים נה) 1
 .נ"וש. לח' ק סי"אגה) 2
 .ח"א ה"סוטה פ) 3
 .יד ואילך, ב טו-שמואל) 4
 .ב"ג מי"עוקצין פ) 5
 .יא, תהלים כט) 6
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ק  זה פסו  ש7מבואר  במדרש.  "  לעמו  יתןעוז'  ה"ם  ביאור  הלשון  יבהקדש  לבאר  זאת  וי

 "עוז"כן  מדוע  משתמש  הפסוק  בשם  -ואם.  כמה  שמותיש  הרי  ,  שלה,  על  התורהמדבר  

 ?)או שם אחר שיש לתורה(, " לעמו יתןתורה' ה" מלכתחילה שיהיה כתוב, דווקא
 ."השלוםה  כלי  מחזיק  ברכה  לישראל  אלא  "לא  מצא  הקב"  שאףש,  מזה  מובןאלא  

העובדה שלא  מספיקה  ,  כלומר".  ו  יתן  לעמעוז'  ה"צריכה  להיות  הקדמה  של  ,  זאתלמרות  

אלא  התורה  צריכה  להיות  אצלו  באופן  של ,  מתנהג  על  פי  התורהאף  ו,  שהאדם  לומד  תורה

שהעוז  והתוקף ,  כלומר.  "אין  עוז  אלא  תורה"  8נאמר:  כך  יתירה  מ.  בצורה  תקיפה-  "עוז"

נהגים וכשמת.  כסףלא    ו,כבודלא  ,  כסאלא  .  ולא  שום  דבר  אחר  ,התורההוא  ,  של  יהודי

 ".יברך את עמו בשלום' ה"יתקיים גם , באופן כזה
ולא ,  ירדפו  אחר  הגויהם  החושבים  שכאשר  ישנם    .העולם-בנוגע  לאומותגם  ך  הדבר  כ

ה  נתן  את  ארץ  ישראל  לאברהם  אבינו  ולזרעו "שהקבעל  זה  ולא  ,  יהדותידברו  איתו  לא  על  

 כלאת    ירצו  לקחת  הםז  דוקא  א,    אדרבההרי.  שלום  בעולם'  אזי  יהי  -  אחריו  עד  עולם

חושבים  שאין  זה עדיין  הם  אז  אבל  ,  אמנם  גם  מלכתחילה  הם  רוצים  את  הכל!  השטחים

לגוי  הוא עובדת  מסירת  השטחים  ושאת  ,  הם  רואים  שהיהודי  שותקברגע  שאבל  .  בכוחם

  גורם  את זהאזי    -'  הישג  צבאי'  גם  ו  רוצה  לשכנע  אחרים  שזהףוא,  'הישג  דתי'מחשיב  כ

 היי  לבקש  שהפדגםו,    מזה'פדה'  הצריכים  לחפש  דרך  שיהי,  וכיון  שכך  .קרב  -  היפך  השלום

 ".בשלום) פדה"( באופן של התהי

 

מהסכם  שלום  זה  השתלשלו  המאורעות 

בחורי ,  הקדושיםנגרם  רצח    ,ומהם,  האחרונים

, שאירערצח  בין  ה  קשרויש    .דמם-יקום-'הישיבה  ה

 : כדלהלןעם המאורעות האחרונות
 ההסדר  היה  .'הסדר  ביניים'מה  נחתם  -לפני  זמן

יתפנו  מהגבולות  הבטוחים כוחות  ישראל  ש
 

 .א, וראה זבחים קטז. ילקוט שמעוני ריש פרשת יתרו) 7
 .ב"השירים רבה פ-שיר) 8
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)   שאלו  הם  הגבולות  הבטוחים  היחידים,מסויים  קודם  לכןזמן  עליהם  אמרו  בישראל  ש(

את  מקום כן  ו)  טוס  והמטוסים  ל,הטנקים  לנועשמהם  יכולים  (וימסרו  את  מקורות  הנפט  

 .מצריםל - )מישורעדיף מפנים -כל-עלאך , 'גבולות בטוחים'שאמנם אין זה (המבצר 
הרי  היפך זהו  !  תרעישו  -  רבנים:  פניתי  לרבני  ישראל  בקריאה  ,כששמעתי  על  כך

 !?הדין
אצל שהרי  אפילו  ,  צריכים  לשאול  את  המומחים  לעניני  צבאבענין  זה  שלי  אמרו  הם  אך  

שהרי  הם [רופא  מומחה  בניהם    הבאם  לא  הי  אזי  -  ר  דובר  על  עניני  רפואהכאש,  סנהדריןה

היו   ,]9עד  שהיו  צריכים  להכיר  אפילו  ענינים  של  כישוףו  ,נותהיו  צריכים  ללמוד  שבעים  לשו

 .לשאול אצל רופא מומחהשולחים 
הם .  המומחים  לעניני  צבא)    הםובעניננו,  הרופאים(תשאלו  את  ,  אכן:  עניתי  להםוכש

  שהם אחר  מ,אפשר  לסמוך-אחרים  איאותם    על  :  להם  אמרתי.שאחרים  ישאלו:    ליענו

 .נוגעים בדבר
שאם  יסוגו ,  אחד-וכולם  ענו  פה.  את  המומחים  לעניני  צבאבענין  זה  ה  עזר  ושאלו  "הקב

ידי  כך -עלמעמידים    -    וימסרו  את  הנפט,  ממעבר  הגידי,ממעבר  המיתלה,  סואץ-מתעלת

ף  בנוגע   וא.כיון  שאין  מקום  בטוח  בשבילם  יותר  משם,  ל"מוחשית  את  חיילי  צהבסכנה  

אך ,  לבקש  מוושינגטון,  ישנה  אפשרות  אמנם(ר  שום  נפט  במקום  אחעוד  ין  הרי  א,  לנפט

 ").הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב" ש10י"ידוע פירוש רש
עליכם  לפסוק ,  )אנשי  הצבא  ('רופא  מומחה'כשיש  לכם  דעת  ,  כעת:  רבניםאמרתי  ל

 !מקומות אלוערוך אסור לסגת מ-ולחןשהפי -שעל
אף   הואו,  אינו  מבין  בעניני  צבאהרי  הוא  !    לשר  כלל  וכללכתזה  לא  שייההחלטה  בענין  

. 'מלחמת  יום  הכיפורים'אז  השתלשלה    ומזה  ,  שלפני  שבע  שנים  ציוה  לסגתאחדאותו  

 אם  יקבלו  ש-  למרות  דעתם  הברורה  של  אנשי  הצבא  -אומר  עכשיו  ש  הוא  זה,  ואותו  שר

 .'הישג' זה היהי,  מאיש פלוניחתוםנייר 

 
 .א"ב ה"סנהדרין פ' ם הל"רמב. א, רין יזסנהד) 9

 .ד, וישלח לג) 10
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אחד  מהם אמר  ,  )הנציגים  הדתיים  ("מלחכי  פינכא"אותם  כששמעו  על  כך  ,  כך-ואחר

כל כך  והלא    אומר  הכיצד  את:    אותושאלתי  !'צבאיהישג  '  אלא  'הישג'שזה  לא  סתם  

 !?בדיוק ההיפךאחד - פהמרוהגנרלים א
 .'בקרקע כבש פניו'הוא , והיות ולא היה לו מה לענות

-דיני'עצמו  את  כל  ה-מחוייב  לקחת  עללא  אמנם  הוא  !  ?לעשות  כך  הוא  יכול    כיצד-

הדפיס  זאת ול  םפרסלומנצלים  את  זה  ,  אבל  לאחר  שהוא  כבר  אמר  את  דעתו  בענין,  'תורה

, אין  לו  כבר  שום  ברירה  -שאין  למסור  שטחים  לא  הכחיש  שהוא  אמר  הרי  והוא    ,בשמו

הוא .  'דין  תורה'אינו  יכול  לסלק  עצמו  מהוממילא  דין  -ביתכבר  בכאילו  הוא  הו  זמשום  ש

 .נפש-מכיון שזה נוגע לפיקוח, שהוא-את הדין כמות כעת צריך לומר
-  הרוצה  לצאת  ידיאותו  נציג  דתיאבל  כאשר  זה  מגיע  ל,  הפחות  דובר  אמת-הוא  לכל

ו  ולא   שלא  הידבריםואומר  ,  הוא  מאבד  לגמרי  את  הגבול  -  חובה  כלפי  מי  שעומד  על  גביו

 .נפש-נוגעים לפיקוחשומטעה את דעת הציבור בענינים , נבראו

 

 : הואל עם רצח רצח בחורי הישיבה"הנהקשר של כל 
,   הוא  דבר  טוב'ר  הבינייםדהס'כל  אלו  שטענו  ש

, שבו  הערבים  מבטיחים  שלוםנייר  לכן  אם  יקבלו  ו

-  לכל  לכמה  שנים,בטל  החשש  של  מלחמהתי

שמה  שקרה  עם  בחורי ,  כעתטוענים    -  הפחות

הסדר 'כלל  לאינו  קשור  ,  דמם-יקום-'הישיבה  ה

בה ,  ם"זה  קרה  בעקבות  אסיפת  האואלא  ,  'הביניים

 .ולכן יצאה תקלה זו, בנוגע לציוניםוהחלטות בנוגע למחבלים קיבלו את ה
מה  שאירע  לפני  מספר כבר  יודעים  מהרי  ענתי  שט,  כעת'  דר  הבינייםהס'עשו  את  כאשר  

   ההסכמים  שסוכמו  כל  הם  הפרו  את,עם  אותם  מצריים'  הסדר  ביניים'  השכאשר  הי:  שנים

-ואם.  ממה  שסוכםך  והפ  -  נשק  לתעלה-רבו  טילים  וכלייקבכך  ש,    עשרים  וארבע  שעותתוך

קח  עשרים האם  זה  י,  השאלה  היאכל    .יפרו  המצרים  את  ההסכםברור  שגם  עתה  ,  כך  אז

 .או שלשים ושש שעות, וארבע שעות
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. הן  התעלה  והן  הנפט,  היו  ברשותנו,  הראשון'  הסדר  הביניים'  בזמן  -  אז:  יתירה  מכך

  שהם  יתנו  נפט )ב"ארה  (11"חסד  לאומים"כל  שלשה  ימים  זקוקים  לש  ,כן  עתה-שאין-מה

 !כדי שהטנק יוכל לנוע
אך   .  שרוצה  שטחים  אחד'זאב'ל  כל  הזמן  דיברו  רק  ע:  בא  ענין  נוסף,  ובהמשך  לזה[

ויתדיינו כאשר  יתדברו  שהרי    !'?שבעים  זאבים'  הכל  החלו  לחשוב  מה  יאמרו    מכןאחרל

  חלק 'זאבים'גם  שאר  האו  אז  ירצו  הרי    'הסדר  הביניים'שניים  על    אחד  או  'זאב'רק  עם  

כדי  להפר  את  המנוחה מה  שביכולתם  כל  הם  יעשו    קרוב  לודאי  ש,ואז  ,מנתח  השטחים

גם  הם  יקבלו ידי  כך  -עלו,  כדי  שיהיו  מוכרחים  לדבר  גם  אתם,  'הסדר  הביניים'קט  ואת  והש

 .'שטחים' באת חלקם
שתיכף  בעשרים  וארבע  השעות ,  אמורוכ;  שצריכים  לקוות  לכך,  והם  עצמם  אמרו

זה  הגיע  למעשה ואף  אמרו  בפומבי  מהם  תוכניותיהם  עד  ש,  הראשונות  הפרו  את  התנאים

אבל  הם ,  "הסדר  ביניים"טענו  שעשו  אכן  הם  ,  ם  סתם  פוליטיקאיברו  עיד  וכשהם  .בפועל

 ].חבלה ותקלה-ידי מעשי-האחרים יפרו אותו על" זאבים"ציפו שה

 

הוא '  הסדר  הביניים'ומכיון  שאותו  אחד  שאמר  ש.  ל"ואז  אירע  רצח  בחורי  הישיבה  הנ

הוא ,  כיון  שהרי  לא  שייך  שהוא  יטעה,  ממילא,  שהוא  טעה  בכךדבר  טוב  ידע  שכעת  יאמרו  

הסדר 'והלך  וטען  שמה  שאירע  עם  בחורי  הישיבה  לא  קשור  כלל  ל,  נקט  בתחבולה

 !...ם"וכי זה נגרם כתוצאה מאסיפת האו', הביניים
שביצעו (שלפני  שהמחבלים  ,  היה  כתובבעיתונים  :  דבר  נוסףמהעם  העלימו  לאחר  מכן  

ם "  לעבור  דרך  שטח  הנמצא  תחת  פיקוח  האוהוכרחוהם  ,  לארץ  ישראלנכנסו  )  את  הרצח

היתכן  שאפשרו :  רעשהיו  צריכים  לעשות  מזה  פשוט  וברור  שבישראל  .  הברית-וארצות

ארץ  נתנו המאלא  אף  בבריחתם  ,  ולא  זו  בלבד!  ?בהליכתם  לארץ  ישראל    לעבורמחבליםל

 !להם לעבור

 
 .לד,  משלי יד-לשון הכתוב ) 11
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  ויאמרו  שהרצח  אירע ,אותם  בקלקלתםאז  יתפסו  הרי  כי  ,  זאתלא  פרסמו  ולמרות  זאת  

הסדר 'יוצא  בפומבי  ולא  מזכיר  כלל  את  דתי    אותו  נציג,    לכן.בעקבות  הסדר  הביניים

כי  הוא  הרי  כלל  לא ,  לחשוב  כיצד  לתקן  את  העניןכלל  ובמילא  לא  צריכים  (  'הביניים

ו   למרות  שאף  אחד  אינ,ם"  עם  ההחלטות  שהיו  באואת  הרצחאלא  הוא  נדחק  לקשר  ,  )הוזכר

 ...עצמו יודע שזו המציאות הואוגם , חושב שזה קשור
, 'הישג  דתי'  ו'הישג  צבאי'  ווטוען  שזה,  הסדר  הבינייםמתפאר  בעדיין  הוא  למרות  שו

 !ואין פוצה פה ומצפצף -' וכוושהוא רודף שלום 
הוא  המשרת  הכי  טוב ש,  האמת  היאאך  ,  חשבתי  שיזרקו  אותו  מהממשלהעוד  פעם  

אמרו  לו  שהוא  יכול  לדבר   מלכתחילה!  יעשההוא  כל  היוצא  מפיהם  כי  ,  שיכול  להיות  להם

 !וכך היה, הוא יעשה מה שיצוו לובפועל שכשיגיעו למעשה , העיקר, מה שהוא רוצה
מנצל  את כשהוא  ,  פועלבאבל    !'שבעה'הוא  יושב  ,  ליצלן-רחמנא,  וכשקורה  כזה  אסון

שאינו  תופס   נייר  -  ממצרים    שקיבלועל  הנייררק  הוא  מספר  ,  הבמה  שנותנים  לו  כדי  לדבר

ועל '  הסדר  הביניים'  על  מילה  ואינו  מזכיר  שום  -  "פי  צלוחיתו-לצור  על"מקום  אפילו  

-ולהסיט  את  תשומת  כדי  לבלבל  את  העולםשכל  זה  הוא  ב.  הנפט  שנשאר  וצריכים  לשומרו

 .העומדים על הפרקהאמיתיים והחשובים הלב מהענינים 

 

, דמם-יקום-'ה,    בחורי  הישיבהרצח  שבנאומו  הוא  קובע  ו.  לדובראת  אותו  נציג  דתימינו  

חושב  לומר  את  האמת לא  הוא  כלל    !ם"אושהתקבלו  באסיפת  ה  ות  ההחלטעקבות  באירע

יהם   עלנים  המגייםהדברכל  את  ,  ליצלן-רחמנא,    שהיהודים  מסרו  בידייםשזה  אירע  מפני

כלשון ו,    בדרך  הטבע'משהו'יהיה  פנים  -כל-עלשה  רוצה  "שהרי  הקב(  ,בדרך  הטבע

, ולאחר  שישראל  מסרה  את  כל  זה  לערבים  !כמו  הערים  והנפט)  "אצבע  קטנה  "12מדרשה

 !מיד מתחרטיםמהבטחה זו הם הרי ש, אומרים להם שסומכים על המילה שלהםהם עוד 
  שגם .  הוא  לא  מועיל"פי  צלוחיתו-לצור  על"אפילו  נתפסו  על  נייר  שבישראל  ,  וכאמור

 עם,  לא  ידברו  עם  המחבליםהם  אמרו  בפירוש  בוושינגטון  ש:  בנייר  זה  רואים  אותו  דבר

 
 .שמעוני מלכים רמז קפב-ילקוט) 12
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אלא   -  בלבד    ליופי  המליצההוזה  לא  הי.    עם  ישראלסכימים  לדברכל  זמן  שהם  לא  מ,  ף"אש

כדי ,  כלשהיתחת  נוסחה  ,  ומתן  עם  מנהיגי  ארץ  ישראל-  משאתנהל  כאן  רמז  ברור  שמההי

או  שישנו ,    או  שהם  ישנו  את  השם;ף"כח  של  אש-שולחן  עם  באיאותו  שיוכלו  לשבת  ליד  

 .אבל הגוי נשאר גוי ,או שישנו את הלבוש, את הצורה
והוא  טוען  שלא ,    של  דת  משה  וישראל'כח-בא'  וצועק  שהוא  האותו  נציג  דתינעמד  

אלא ,  )מובן  מדבריוכך    ךא,  שלא  אומר  זאת  בפירואמנם  הוא    (רצח  גרם  ל'הסדר  הביניים'

 !ם"ההחלטה שהיתה באו - הדבר היחיד שגרם לכך הוא
זוהי ?    בשביל  לרצוח  יהודיםם"כחו  באו-  זקוק  לעידוד  מהנייר  של  באהערפאת  היוכי  

, זאתמתכוין  לעשות  לכתחילה  שהוא  מהוא  הרי  אמר  !    לחשוב  כךטפשות  שאין  כמוה

  ואומרים  שעד  עתה 'מסביב'הולכים  ,  וכעת,  חשבו  על  כךידעו  ווהיהודים  עצמם  אמרו  שהם  

הוא  שלח   -  ם  ורוב  קולות  הצביעו  כך  וכך"היתה  ההצבעה  באוורק  כש,  היתה  לו  רק  הצעה

 !את המחבלים שלו
מנת  שיזמינו  אותו -עלאותו    ומחלק  הולךוהוא  ,  )עבור  תמיכתו  (כסףאותו  נציג  נתנו  ל[

  כבר  החליט אותו  נציג  דתיכי  ,  מה  להפסידאין  לי  (תורה  ולמוסדות  -  לתלמודי,לישיבות

 .)אותם דבריםאת  אבל גם לפני שהוא החליט על זה אמרתי ,ד הוא לא יתן"שלחב
. לא  צריכים  להגיע  אלי,  שהוא  זוכה  לתמיכתם  של  ישיבות,  בשביל  לדעת  עובדה  זו

  פתאום  הוא  הגיע :גבי  לבן-שחור  על,  בצורה  ברורהכשמסתכלים  בעיתונים  רואים  זאת  

כולם  פתאום מילא  זה  ש.  ת  לישיבה  קנאית  שמעולם  לא  הזמינו  אותולישיבה  שנחשב

 !?'כהן גדול'אבל מדוע לעשות ממנו , שידברו אתו לבריאות - צריכים לדבר אתו
לשמאי  הגיע  גוי  וביקש  ממנו  שיגייר  אותו  על  מנת  שיוכל  להיות  כהן   ש13הגמרא  מספרת

אבל .  שומעו  בקשה  מוזרה  זוב'  אמת  הבנין  שבידו'דחה  אותו  ב,  שמאי  שקפדן  היה.  גדול

אך  שאותו  גוי ,  הוא  הסכים  לגייר  אותו,  אותה  בקשה  ובקש  ממנו  כשאותו  גוי  הלך  להלל

! ?אבל  להיות  כהן  גדול!  בבקשה?  אתה  רוצה  להתגייר:  זאת  גם  הלל  דחה,  יהיה  כהן  גדול

 !]? איזו שייכות יש לך לכך-

 
 .א, שבת לא) 13
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בחורי  הישיבה  לא  קשור שרצח  כיצד  הוא  אמר  ת  אותו  נציג  כששואלים  א,  מכן-ולאחר

אך .  לא  אמר  זאתהוא  אף  פעם  ו,  "  מעולםםברידיו  הא  ל"שהוא  אומר  ',  הסדר  הביניים'ל

 ! בצורה ברורה שזה הודפס בעיתוניםמאחר, האמת היא לא כך

 

שנה לאחר  .    שייכנס  לממשלה  המפלגהצעירימאת  אחד    לבסוףאף  הכריח  אותו  נציג  

מה "  יניקים"  וכששאלוהו  חבריו  המפא.  לממשלהבנסיון  ולא  נכנסשאותו  אחד  עמד  שלימה  

אמנם   הוא  ענה  ש!?  מדוע  עכשיו  פתאום  כן  הרשית  לעצמך  להיכנס  לממשלה-  "נשתנה

, ל  מאומהופעאבל  היות  והוא  ראה  שאינו  מצליח  ל,  שנה  שלימה  הוא  ניסה  לפעול  מבחוץ

 .ן עתה הוא יפעל מבפניםלכ
  אך .אכן  זוהי  טענה,  דומה  טעמים  של  תועלת  וכצדמלממשלה  חוץ  מ  האם  הוא  הימילא  

כמה  כסף  שרק  יתנו  בשביל ו,  פי  השולחן  ערוך-  עלהוא  הדיןמפני  שכך  היתה  הרי  הסיבה  

לא יתבטל דבר אחד מהשולחן  - המקדש-יתנו  כסף  לבנין ביתאם  אפילו  ו,    וכדומהישיבה

הרי   ":  על  שלמה  המלך15וכפי  שנאמר.  14"  מוחלפתההתורה  הזאת  לא  תהי"ון  שכי  ,ערוך

,   על  שלמה  המלךמדובר  שלמרותו".  בו  בטלין  ודבר  ממך  אינו  בטל-שלמה  ואלף  כיוצא

ולא "  יאבד  שלמה  ואלף  כמותו  "נאמרבכל  זאת  ,  "'וישב  שלמה  על  כסא  ה  "16שעליו  נאמר

 .ההתור מ- האות הכי קטנה - ד"תתבטל אפילו יו
  צריך  להשתמש  במצרים  ובצור  כדי הוהי,  המקדש-שלמה  המלך  הרי  בנה  את  בית  -

, ושלום-חס  !?  אבל  לנגוע  בתורה.כפי  שכתוב  באותה  התורה,  המקדש-לבנות  את  בית

כך  מחזיק  כל  יהודי ו,  זה  כתוב  אפילו  בעיתונים,  לא  צריך  לשאול  את  זה  רבו!  רחמנא  ליצלן

 !מאמין
מראים  כל ,  חושך  כפול  ומכופלתקופה  של  אנו  חיים  במכיון  שש,  כמדובר  כמה  פעמים

 :17"נפרעין ממנו בגלוי"באופן של  דבר

 
 .ג"א ה"מלכים פי' הל. א"ט ה"התורה פ-יסודי' ם הל"רמב) 14
 .ו"ב ה"ירושלמי סנהדרין פ. ו"רבה פ-שמות) 15
 .כג, א כט-הימים-דברי) 16
 .ד"ד מ"ראה אבות פ) 17
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חייבים כיון  ש  :ברירה-כניסתו  היא  בלית  שאמר  אותו  אחד  שנכנס  לממשלה  ,לכתחילה

, )'הישגים'אבוי  לכל  הש  ('הישגים  הדתיים'ולהבטיח  את  כל  ה,  להבטיח  את  השטחים

, 'כסא'ולשבת  על  ה,    לממשלה  מוכרח  להכנס  פנימההוא  -  אף  שזה  נגד  ההלכה  -במילא  

 .ילחם על כל העניניםכבר ומבפנים הוא 
  כמה  ימים ,אזי,    כאןמדוברבאמת  ה  רוצה  להראות  בגלוי  על  מה  "מכיון  שהקבאך  

ולהעביר  אותו '  סאכ'  לו  את  המתכוננים  להחליף  לו  שהודיעו,  לאחר  שנכנס  לממשלה

הוא  מוותר  על   -'  כסא'יד  שאם  יחליפו  לו  את  ההוא  הודיע  מ,  כששמע  זאת.  לתפקיד  אחר

 !עוזב את הממשלהו, הכל
 וכן  מה-ואם,    הדתכל  הסיבה  שנכנסת  לממשלה  היא  עבור  הצלתהרי  :  לכאורה  -

  אתה 'שרפרף'אפילו  אם  מביאים  לך  הרי    ?מביאים  לךותפקיד    'כסא'מינה  איזה  -הנפקא

בשעה ,  ואם  כן  .'הישגים  הדתיים'  כל  הֵירדו  לטמיוןלא  זאת  ומשום  של,  צריך  להשאר  בפנים

אפילו  שזה  היפך  ההלכה  והיפך  הנהגתך   -    ונכנס  לתוך  הממשלהשאתה  מוסר  את  נפשך

 ,תורת  ישראלאת  להציל  את  דת  ישראל  ו  וזאת  רק  בשביל  -  עשר  החדשים  האחרונים-בשנים

 !?אתה מוותר על כל הענינים, אחרותפקיד  'כסא'כיצד יתכן שכאשר נותנים לך 
  אך .עוזב  את  הממשלההוא  אמר  בגלוי  שהוא    !לא  קיים  אצלו  כלל    של  בושההעניןכל  

אמנם  אותו  אחד :  ואמר)  'הישג  צבאי'  ו'הישג  דתי'זה  שטוען  (רו  ימיד  יצא  חב,  למעשה

 ...למשבראנו נמצא עצה אך , אומר שהוא ייצא החוצה

 

  יותר הה  יהיזאבל  כדי  ש,  יישאר  בינו  לבין  מי  שעמו  הוא  דיברו  אחד  חשב  שהדבר  אות

מחוץ   תחילה  ה  הי,פלוני-בן-פרסם  חבירו  בכל  העיתונים  שפלוני,  כאמור  לעיל,  בגלוי

-כן  הוא  נכנס  בפנים  כדי  להגן  על  התורה-ואחרי,    בגלל  שכך  אומרת  ההלכהלממשלה

  אינו  לפי  כבודו  הוא  יוצא 'כסא'שמכיון  שהכן  הוא  הודיע  -ואחרי,  ומצוות  בארץ  הקודש

והממשלה  הודיעה  שהיא  אינה  מתחשבת  בזה  מכיון  שחבירו  מאותה  מפלגה  הודיע ,  החוצה

 ...מיד שישנה עצה למשבר
  לא  חשב הואאף  פעם  ,  בפועל  אבל,  הוא  כביכול  נכנס  ויוצא.    במפלגה  זוהו  המצבזאכן  

 . מהממשלהלצאת
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עשר  חודשים  הוא  התאפק  ולא  נכנס -שבמשך  שנים  ,כיצד  יתכן  דבר  כזה:  שאלו  אותי

וכי   .הוא  נכנס  פנימה  -  כאשר  הולכים  למסור  שטחים  ביהודה  ושומרון  -  ועכשיו,  לממשלה

  שימתין אז,  הוא  הרי  פוליטיקאי  -  !?  גם  עליוהיהישל  מסירת  שטחים  שהקלון  הוא  מעונין  

 !?כן יכנס-שלשה ימים ואחרי
 כבר  לא  יצטרכו,  אחר  שיחזירו  את  יהודה  ושומרוןל:    שהחשבון  הוא  פשוט  ביותר,עניתי

אודות כי  תמיד  הוא  מרעיש  מבחוץ  ,  היות  וכל  הסיבה  שצריכים  אותו  היא,    בממשלהאותו

 ה  הוא  יהי)הכריז  בגלויעצמו  כפי  שהוא  (אזי  ,    בפניםהכאשר  הוא  יהיו  ,יהודה  ושומרון

 . למשמעת'לזרוק את עצמו'להפסיק מוכרח 
 -    של  הממשלה'משמעת'אבל  ,    שיש  אצלולאו  דוקא  -  18'ימושבע  ועומד  מהר  סינ'[

שבועת 'מה  עוזרת    איני  מבין  -  !'שבועת  אמונים'הרי  הוא  נשבע  !  ?לא  לקייםשהיתכן  

 -  אפילו  אצל  הגוייםו  .אזי  השבועה  לא  חלה,    כאשר  ישנה  שבועה  קודם  לזההרי!  '?אמונים

  מה  שהוא  מושבע  ועומד וכמה  שהשבועה  הראשונה  היא-כמה-אחת-עלו  .זה  כך  -  להבדיל

 ].ודם-בשרשבועת  היא ההשניו, ה עצמו"מהקב -מהר סיני 
לא  יצטרכו   כבר  -  את  יהודה  ושומרון  כבר  ובינתיים  יחזירו,  אך  אם  הוא  ימתין  כמה  ימים

גילה   -  שלא  יכל  להתאפק  -  וחבירו!  לכן  הוא  חטף  ונכנס  פנימה,  אותו  והוא  ישאר  בחוץ

 !זאת
הכל  הולך "ש(עד  שסיום  וחותם  ,    שענין  השלום  הוא  חשובלמרותש,  וכאמור  לעיל.  .  

 ה  כלי  מחזיק  ברכה  לישראל  אלא"לא  מצא  הקב"ס  הוא  "הש)  19"אחר  החיתום
 הדרכי  "22שנאמר,  "כל  התורה  ניתנה  לעשות  שלום  בעולם  "21ם  כתוב"  וכן  ברמב.20"השלום

וכמה -כמה-אחת-על(  מביא  פסוק  ם"וכאשר  הרמב,  "  שלוםהדרכי  נועם  וכל  נתיבותי

למרות  זאת  אומרת  המשנה   -  דין-  פסקהזה  נהי)  ל  מספרי"כן  הוא  מביא  מאמר  חז-שלפני

  לומד אדםשזה  שלא  מספיק  ,  כלומר.  23"  לעמו  יתןעוז'  ה"שההקדמה  לענין  השלום  היא  

 
 .ב, ראה יומא עג) 18
 .א, ברכות יב) 19
 .ב"ג מי"עוקצין פ) 20
 .ד"ד הי"חנוכה פ' הל) 21
 .יז, משלי ג) 22
 .יא,  תהלים פט-לשון הכתוב ) 23
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כתוב מסוים  ואומר  שענין  ,  דומהמטריות  וכיעם  ג  צחות-דבריבה    אומר  ,  מפלפל  בה,תורה

צריכה  התורה  להיות )  נוסף  לכל  זאת(אלא    -ב  "  וכיודול  או  קטן  גפותבגמרא  בעמוד  עם  תוס

 ! תוקף- "עוז"אצלו ענין של 
אין :  "הפשט  בפסוק  הואאלא    .'עוז'  הוא  'כסא'השלא    :המשך  ההדגשה  בפסוק  הואו

יברך  את  עמו '  ה"יהיה    אזודוקא    -נוסף  "  עוז"  אין  שום  חוץ  מהתורהש,  "  תורהאלאעוז  

 ".בשלום
אמר  לה  ינאי  מלכא "  מספרת  24מה  שהגמראדרך  -על  והוא  ,עוד  עניןבנוסף  לזה  ישנו  

 :"אלא מן הצבועין. . אל תתייראי : הלדביתי
צועק הרי  תמיד    הוא  .לבריאות?    אתה  רוצה  להפגש  אתם.אין  מה  לפחד,  מאלו  שכנגד

בשעתא "אם  הוא  לא  יחזור  בתשובה  (ובדרך  הטבע  ,    מתבייש  בכךהוא  כלל  לאו,  שהוא  נגד

 .גם מחר הוא יאמר אותו דבר) מן הקצה אל הקצה" א חדאחדא וברגע
 .אך בפועל עושים אחרת, אלו שאומרים כך! מהצבועים - ? צריכים לפחדכןממי אך 

 

צריכה יא  השלכן  ו,  25"עיר  שחוברה  לה  יחדיו",  תפאר  בירושלים  השלימהאותו  צבוע  מ

הראה אף    הוא  .עיר  לדוגמא  לכל  העולם  כיצד  יכולים  יהודים  וגויים  לחיות  בשלוםלהיות  

אף ו  )לפני  שלש  שניםגם  הוא  אמר  כפי  ש(  בין  יהודים  וערבים  'קיום-דו'ייתכן  דוגמא  כיצד  

למרות )  'כסא'תוקף  הנובע  מכך  שיושב  על  (בכל  התוקף  זאת    והוא  אמר  .הדפיס  את  זה

  שחלפו  מאז שבכל  השש  או  שבע  השניםמאחר  ',  קיום-דו'מתחיל  להיות  שלא  שהוא  יודע  

הגיעו ,  שאף  הם,  יהודיות  משפחות  175רק    בירושלים  העתיקה  ישנם,  הימים-מלחמת  ששת

 .אלא בהתגנבות עקשנית, לשם לא בדרך לגיטימית
נולדו רי  כי  ה,  אלא  הם  עוד  מתרבים,  לא  רק  שאינם  פוחתים  -  והערבים  שנמצאים  שם

תפאר  בכך  שהם  עומדים  בתור מעוד  ,  אותו  שר  דתי  ו.שנים  שחלפובמשך  הלדים  להם  י

 ! כדי לקבל כסף מכיון שהם משפחות מרובות ילדים' לאומיביטוח'ב

 
 .ב, סוטה כב) 24
 .ג, תהלים קכב) 25
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מה כלל    אין  ך  א,"ם  עם  עניי  ישראל"מפרנסים  עניי  עכו  ":26מה  שכתובאמנם  ידוע  

אם  אתה .  עתיקהשלא  מאפשרים  ליהודים  להתיישב  בעיר  השכן  בכך  -כלו,  להתפאר  בכך

אלא ,    לא  זו  בלבד  שלא  שותק-אבל  הוא  !  תשתוק  לכל  הפחות  -עושה  זאת  מחוסר  ברירה  

שירושלים  היא  דוגמא  כיצד  יכולים  יהודים  לחיות ,  יוצא  בפומבי  ומכריז  בכל  העולם  כולו

ומהו  היחס ,  כמה  יהודים  מתגוררים  שם  האמתיודע  את  הוא  למרות  ש,  יחד  עם  ערבים

 !בים ליהודים ערם ביןשהאמיתי 
ברחו שר  "ח  אדמו"ק  מו"היו  כמה  תלמידים  של  כ,  הבזמן  מלחמת  העולם  השני.  .  

  לא  יכלו  בשום  אופן  להכריע  לאן ,דרכים-הגיעו  לפרשתוכשהם    .שמם-מהנאצים  ימח

  אז  מעבר  לים הכיון  שהוא  הי,  ר"ח  אדמו"ק  מו"  לשאול  את  כאפשרות  תה  היאלכי  ,  לברוח

 ).בריגא(
הם  ענו  לי  ששאלו  אצל  שונא  מה  צריך ו,  פועלבתם  מה  הם  עשו  שאלתי  אולאחר  זמן  

זוהי  ההוכחה ,    כי  כאשר  שונא  אומר  כך.  ממה  שהוא  אמרבדיוק  להיפךועשו  ,  לעשות

 .הטובה ביותר שיש לעשות להיפך
 ,  בשלימות  העם,גורם  לחורבן  בשלימות  התורהכזה  הכאשר  ישנו  אחד  ,  וממילא

בדיוק שיש  לעשות  י  זוהי  ההוכחה  הטובה  ביותר  אז  -ה  ועוד  ידו  נטוי,  בשלימות  הארץו

 ! ממה שהוא עושההיפךה
 )ו"ט כסלו תשל"פ שיחת י"מעובד ע(

 
 .א, גיטין סא) 26
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כששואלים  את  הנציג  הדתי  היושב  בממשלה  מדוע  נמצאים  רק  מספר  מועט  של  יהודים 

 . פשוט אינם רוצים לגור שםשהיהודים, הוא עונה, בעיר העתיקה
-שהרי  מיד  לאחר  הניצחון  הגדול  במלחמת  ששת,  אך  כולם  יודעים  שזהו  שקר  גמור

  עם  משלחת עצמונסע  אותו  נציג  )  שאז  לא  היו  בשפל  המצב  כפי  שנמצאים  עתה(הימים  

ושם  אמרו  לאמריקנים  שאין  בכוונת  ישראל  כלל  לקחת  את ,    לוושינגטון-מטעם  ישראל  

,   מוסלמים-  אלא  הם  מעוניינים  שהיא  תהיה  שייכת  לכל  שלשת  הדתות  ,ירושלים  לעצמה

 .1גם יהודים) להבדיל(נוצרים ו
  מוכנים  היו -כשאיש  לא  חשב  על  מלחמה  ,    מיד  לאחר  מלחמת  ששת  הימים-אז  

ולמרות .  הערבים  לצאת  מירושלים  ואף  לוותר  על  רכושם  ובלבד  שישאירו  אותם  בחיים

להפוך  את  ירושלים  לעיר  של  כל  שלשת ,  ת  ישראל  היההדבר  הראשון  שהציעה  ממשל,  זאת

 .הדתות
הדבר ,  ה  עזר  וכבשו  אותה"כאשר  הקב,  ובכל  זאת,  ירושלים  היא  הרי  עיר  הבירה

 !שאינם רוצים את ירושלים לעצמם, הראשון שאומרים הוא
 -אמנם  בשעת  ההצעה  הם  נזהרו  בלשונם  ולא  פירשו  שהם  רוצים  להחזיר  את  ירושלים  

, איני  יודע  את  הנוסח  המדוייק.    הם  אמרו  שאינם  רוצים  את  ירושלים  לעצמם,אך  בכל  אופן

 .אך זה היה תוכן הדברים
  שהערבים  ישמעו  וידעו  שהיהודים  אינם  מעונינים  לקחת -והמסר  בהצעה  זו  היה  ברור  

הנס  היה  שהערבים .  ולירדן,  לסוריה,  ומסר  זה  אכן  הגיע  למצרים.  את  ירושלים  לעצמם

 .חת ויהי רצון שגם להבא לא יסכימו הערבים לקבל כלוםפשוט לא הסכימו לק
אותו  נציג  דתי  נסע  לוושינגטון  ושם  הוא  דיבר  בשם  היהודים :  נוסף  על  כל  הנזכר  לעיל

  היה  צריך  לנסוע  לשם  כי  הוא  רצה  שלהצעה  מבישה  זו עצמווהוא  .  ובשם  דת  משה  וישראל

 .הצעה זו שלא בנוכחותווזה הרי לא היה קורה אם היו אומרים . תהיה גושפנקא דתית
 

; ג"פ נשא תשל"פ במדבר וש"שיחות ש; א"ח חשון תשל"דר' פ נח ב"ש; ל"אב תש' פ עקב כ"ש: אודות כל זה ראה בארוכה בשיחות) 1

 .ד"ח כסלו תשל"ח וער"פ תולדות מבה"א ושיחת ש"ט כסלו תשל"וכן שיחת י
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כדי  שהערבים  לא  יוכלו  לטעון  שאפילו  היהודים  לא ,  עד  עכשיו  לא  רציתי  לפרסם  זאת

המקום  היחיד  בו .  אך  כעת  זה  כבר  התפרסם  בכל  עיתוני  העולם.  רוצים  את  ירושלים  לעצמם

מאחר  וחוששים  שהעם  יעשה  רעש  בעקבות  זאת ,  הוא  בארץ  ישראל,  לא  רוצים  לפרסם  זאת

מאחר ,  וגם  וושינגטון  אינה  מעוניינת  בפרסום  זה.  ותם  מהכסאות  ומהשלטוןויוריד  א

  יורידו  אותם  מהשלטון  ואז -ואם  זה  יתפרסם  ,  יושבים  עכשיו  על  הכסאות'  יונים'וה

 . ובזאת וושינגטון אינה מעוניינת-ישבו במקומם ' ניצים'ה
 )ו"חנוכה תשל-פרשת מקץ זאת-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 

 ...כיפור-ון וההישג של מלחמת יוםמבזבזים את הנצח
שאם  האנשים ,  טען.  ביקש  ממני  לפחות  להניח  תפילין:  הרבי  דיבר  גם  על  חשיבות  קיום  המצוות

האוויר  משמש  גורם -טען  שחיל  .יעשו  כך  גם  הם,  יידעו  שמפקדיהם  ומנהיגיהם  מקיימים  את  המצוות

  צריך  יהיה  לטוס  לקהיר  ולא בפעם  הבאה.  מכריע  במלחמה  ונצחונו  חשוב  יותר  משל  כוחות  אחרים

לא  צריך .  הערבים  יתקפו  ברגע  שיוכלו.  אסור  להחזיר  בשלבים  .יש  להקפיד  על  נושא  האיכות.  להסס

חייבים  להיות  חזקים .  הכול  תלוי  בירושלים.  ההנהגה  היום  גרועה.  להתרגש  ממדיניות  הערבים

 .רמת המנהיגות היא הדומיננטית. ולהרתיע את האויב

ר  הוא  שר  החוץ  של  אמריקה 'קיסינג.  פורד  חלש.  מפחדים  ממשבר  האנרגייהטען  שהאמריקאים  

אנו  רוצים  לשמוע  כל  הזמן .  הוא  עושה  רק  מה  שהוא  חושב  שטוב  לאמריקה.  ולא  של  ישראל

  ניצחנו  ניצחון  צבאי '73למרות  שבמלחמת  .  לדעתו,  הכול  שטויות.  'בוי-גוד'קומפלימנטים  בצורת  

בכל  מלחמות ,  כך  קורה  כל  פעם.  עה  לנצל  זאת  ובזבזה  את  הנצחוןהמנהיגות  הפוליטית  לא  יד,  אדיר

איך  ייתכן  שאנו ,  זו  היתה  טעות.  1956-החזיר  את  סיני  ב,  למרות  שהיה  חזק,  גוריון-גם  בן.  ישראל

 ...?מנצחים ולאחר מכן מבקשים את האויב לקחת את השטחים בחזרה

 )659ד גליון "חב- נדפס בכפר-ה " תשל-מיחידות רן פקר (
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 ההרי  שהי.  אבל  הווה  הוא  במצרים:  "י"מפרש  רש"    בכם  נגףהולא  יהי"  1על  הפסוק

אבל  הווה  במצרי '    נגףבכםולא  יהיה  'לומר  -תלמוד,  יכול  ימלט  -  מצרי  בביתו  של  ישראל

ולא 'לומר  -תלמוד,  שומע  אני  ילקה  כמותו  -    ישראל  בביתו  של  מצריההרי  שהי.  שבבתיכם

 ".' נגףבכםיהיה 
אף  שהוא ,  שגם  מצרי  שנמצא  בביתו  של  ישראל  ימות(י  לחדש  זאת  "כך  שהוצרך  רשמ

והיו ,  שבשעת  מכת  בכורות  היו  יהודים  שהשאירו  מצריים  בבתיהם  -מובן  ,  )לא  בביתו  שלו

 !הלכו לבתי המצרייםכאלה שאף 
הינם ם  ישהמצרי,  2"ויקם  מלך  חדש"מהתקופה  של  עוד  ,  ידעואותם  יהודים  שאף  

 ה  תהישתיכףאומר  אף  ומשה  ,  ה  תשע  מכות"הביא  עליהם  הקבש  זוהי  הסיבה  ו,רשעים

נגלה "  האחרונים  של  הגלות  ומיד  אחריהם  רגעיהואלו  הם  ,  בכורותמכת  ,  המכה  העשירית

, רי  לביתםהזמינו  מצהיו  כאלה  ש,  זאת  למרות  כל  -  3"ה  בכבודו  ובעצמו"הקב  .  .  עליהם

  להם ההיותביישו  ביהדותם  ם  הכיון  שהמ.  'אחינו  אתה'  בראש  השולחן  ואמרו  לו  הוהושיבו

 .ו והכניסו אותו לביתםחן בעיני-רצו לישאלכן הם  ,ו כלפי'רגש נחיתות'
אף ולכן  הלכו  לבית  של  מצרי  ,    היו  יהודים  שלא  רצו  להיות  בין  יהודים,כן-וכמו

 ! ידעו שבשעה זו נוחתות מכות על המצרים כי הרי-  עצמם בסכנה אתהעמידוש
על  שתי  המזוזות  ועל "דם  בו  שיש  ,  מדובר  אודות  בית  יהודי:    ביותרפלאמווזהו  דבר  

ולמרות ;  שהוא  דתי  בחייו  הפרטיים,  כלומר.  אוכל  קרבן  פסחאף  הבית  -  ובעל4"המשקוף

 !מיסב על השולחןשכשמסתכלים בתוך הבית רואים מצרי , זאת
דם  על "רואה  הרי  כי  הוא  ,  האם  יש  מצרי  בתוך  הביתנו  יכול  להבדיל  ומכיון  שמלאך  אי

ה  בכבודו  ובעצמו  שיבוא  ויראה "במילא  מטריחים  את  הקב,  5"המשקוף  ועל  שתי  המזוזות

 
 .ג, בא יב) 1
 .ח, שמות א) 2
 .נוסח ההגדה) 3
 .ז, בא שם) 4
 .כג, שם) 5
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הוא  רואה  שיושב  מצרי  בראש  השולחן  והיהודי  מביא ,  ה  בא"וכאשר  הקב.  מה  קורה  בבית

 !לו לאכול מקרבן פסח
כל  נכר   "6הרי  משה  אמר  -  ולכן  אתה  אוכל  קרבן  פסח,  דתיאם  הנך  יהודי  :  נפשך-ממה  -

 !?מקריב קרבן פסחאכן אתה  מדוע,  ואם אינך שומע בקול משה!?"לא יאכל בו

 

 :מכל מאורע שמסופר בתורה צריכים ללמוד הוראה לזמננו
. בהםתלויים    ואף    רועדים  מפניהם,ני  הגויים  בפ'נחיתות-רגש'יש  להם  שישנם  יהודים  

  ואותם !'נפט  וכואת  הבטוחים  והגבולות  את  המחזירים  להם  ותלות  זו  מובילה  לכך  ש

 !7'אתחלתא דגאולה'ואף אומרים שזה , 'הישג דתי'יהודים קוראים לזה 
האם  כל  גלות  זו  היא  בכדי  להגיע  למעמד  ומצב .    שנה1900יהודים  נמצאים  בגלות  כבר  

 !?נו עומדים עתהבו א
  וזה  אינו !  כהיום-בו  יהודים  תלויים  כל  כך  בגויים  ,  גרוע  כזה  מצב  המעולם  לא  היהרי  

  לרעוד כיםצריהם  היהודים  החליטו  ש.  אלא  מצד  היהודים  עצמם,  מצד  הגוייםבא  כלל  

 אותו  נציג  דתיכיון  שו!  'עבדים  כנעניים'יהיו  היהודים  כזה  ש    מצבהמעולם  לא  הי.  מהגויים

 !'הישג דתי '-והוא קורא לכך ', עבד כנעני' לומר שהוא מתבייש
 ימשכורק  ו,  כל  שטח  שיבקשולערבים    שיתנו  וחלט  כבר  שה,כך-  עד  כדיהמצב  גרועו

מילא  אם  היו  עושים   .אלא  שיעמידו  פנים  כאילו  עומדים  חזק  על  דעתם,  זמן  ארוךמשך  זאת  

 ?אך מדוע זה בשם התורה, 8'קארל מארקאס'זאת בשם שיטת 
  על  כך  שהחליטו  להחזיר  את  ירושלים  העתיקה 'הרעשתי'ש  עברו  חמש  שנים  מאז  כבר

 .9)כדי שלא יורידו אותם מהכסאות, ורק מחפשים נוסח שלא ינקר את העיניים(

 
 .מג, שם) 6
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 7
 .ל"המו. זםמייסד שיטת הסוציאלי) = 8
; ג"פ נשא תשל"פ במדבר וש"שיחות ש; א"ח חשון תשל"דר' פ נח ב"ש; ל"אב תש' פ עקב כ"ש: אודות כל זה ראה בארוכה בשיחות) 9

 .ד"ח כסלו תשל"ח וער"פ תולדות מבה"א ושיחת ש"ט כסלו תשל"וכן שיחת י
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פרסם  את מהם  אחד  .  חלוקת  ירושלים  בענין  'דעת  הקהל'ולאחרונה  הם  ניסו  לראות  מהי  

זהו  הנוסח  שמצאו  כדי (  דתות  השצריך  לעשות  את  ירושלים  עיר  לשלש,  דעתו  האישית

  אחד  מחברי  הממשלה  פירסם  באופן  רשמי ,מכן-לאחרו  .)להחזיר  את  ירושלים  העתיקה

יפרסמו  מיד  את   -  יעשו  מזה  רעשהעם    כדי  שאם  ,הכינו  הכחשהביחד  עם  זה    ו.  דעתוהישזו

 !ההכחשה שהוא אף פעם לא אמר את זה
ראו ,  בפועלו.  יפרסמו  דבר  כזהבשעה  שבישראל    תגובת  הקהל  ההם  רצו  לראות  מה  תהי

אף  אחד ו,  כך-  מאז  הפרסום  עלכבר  עבר  שבוע  שלם!  ואין  פוצה  פה  ומצפצף,  שזה  לא  נורא

 .'קול דממה דקה'בו בשקטזה היה , מישהו כן עשה זאת ואפילו אם . על זההלא מח
חיים בה  '  עיר  השלום'מתגאה  שירושלים  היא  ,  שרושם  גויים  כיהודיםאותו  אחד  ו

, לפני  כחמש  שנים  הזה  היש(  ערבים  65,000בשעה  שגרים  בה  -בה,  ויים  יחדיהודים  וג

! יהודיםשל    משפחות  300-200-ולא  יותר  מ,  )  ערבים70,000גרים  שם  מסתמא  כבר  היום  ו

 ףא;  שזה  בגלל  שיהודים  לא  רוצים  להתיישב  שםהוא  אומר  ,  וכשמציבים  בפניו  עובדה  זו

הצרה ,  וכאמור  -  !  להתיישב  שםהםרים  לשלא  מאפששהסיבה  לכך  היא  כיון  ,  האמת  היאש

 !היא שכולם שותקים ואין פוצה פה ומצפצף

 

שכשהרעשתי ,  והראיה  .כי  ייתכן  שזה  יעזור  משהו,  כעתזה  שאני  מדבר  אודות    הסיבה

אף ו,    של  גיור  שלא  כהלכה'שתחרו-בתי'  כמה  כךסגרו  כתוצאה  מ',  מיהו  יהודי'בקשר  ל

הם  יודעים  שאין  כבר  מה כעת  ,  וכמו  כן  .יתגיירו  שובאנשים  אלו  פעלו  כמה  פעמים  ש

 .בחשאיזאת ולכן משתדלים לעשות , גיורים הללולהתגאות ב
 ךוחשבור  פעם  ישבו  אנשים  זמן  רב  בש,  ידועסיפור  בהקשר  לכך  אפשר  להשתמש  ב

  ובראותו  אותם  יושבים  בחושך  התפלא ,אדםהגיע  לשם  כמה  שנים    לאחר  .מתחת  לאדמה

  מאחר -  שאין  זה  חושך  אלא  אור  ,ענו  לו  -  ?"מדוע  אתם  יושבים  בחושך":  וכששאל.  מאוד

 !חשבו שזה אור הם - כך-ם ישבו בחושך זמן רב כלשה
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ישנם ,  למרות  זאתו,  ת  של  הגלוהכי  גדולבחושך  נמצאים  אנו  :  בזמננוהוא  כן  -וכמו

שזה  בא !  'אתחלתא  דגאולה'אנו  נמצאים  כעת  בואומרים  ש  10"שמים  חושך  לאור"אנשים  ש

 כמו  -    נדמה  להם  כאורוארב  בחושך  הגלות  עד  שהכה  יושבים  זמן  שהם  כתוצאה  מכך  

הוא   -  שירד  מהכסא  וילך  לביתו  ללמוד  תורה  ולקיים  מצוותלו  כאשר  אומרים  ש  ,אותו  נציג

במילא  מוכרח  הוא ,  ל  הכסאכי  היות  והוא  יושב  זמן  רב  ע,  ה  היפך  הדמוקרטיואומר  שזה

 ...!יולהשאר על

 

.   ואינם  מוחים  על  הכוונה  למסור  שטחיםלארץ  אינם  עושים  דבר-והרבנים  שבחוץ

! הם  עונים  שאינם  יכולים  לעשות  דבר  ללא  הוראה  מארץ  הקודש,  וכששואלים  אותם  מדוע

אך  כשמדובר  בנוגע  לעשיית כך  הם  אינם  אומרים  ,    הטוב  היפךכשמדובר  על  ענינים  של  -

הם  אומרים  שאינם  יכולים  להתערב  בעניני  ארץ   -  מחאה  על  שלימות  הארץ  -  דבר  טוב

 !כי יש שם הרבה רבנים, הקודש
" רעך"כשגם    -  !11"לא  תעמוד  על  דם  רעך"של  הרי  לאו  ישנו  :  אינה  מובנתכלל  טענתם  

 והם  הרי!  מוטל  עליך  החיוב  להצילו  -    רחוק  ועומד  בסכנהבמקום)  אלא,  לא  בביתו(נמצא  

שותקים  ולא הם  ,  אך  לפועל!  ת  נפשותשזה  ענין  של  סכנ,  שומעים  שרוצים  להחזיר  שטחים

כמסופר ,  שתוצאות  הנהגה  זו  חמורות  מאוד"    פניהם  בקרקעיםבשוכ"אלא  ,  עושים  מאומה

 !12בגמרא
  שמשה  אמר  שהנה  באה רותלמ:  הנהגה  כזו  כבר  הייתה  במצריםש,  וכנזכר  לעיל

משה :  זה  גם  עכשיו-דרך-ועל.  םהלגויים  להכנס  לבתיהיהודים  הניחו  בכל  זאת  ,  הגאולה

  ומכניסים  אותו  בין ,רודפים  אחריו,  גויהכן  מתפעלים  מ-פי-על-ואף,  אומר  שהנה  בא  משיח

 !רחמנא ליצלן, יהודים
 !בעגלא דידן,  בקרוב ממשביאת משיח צדקנול רצון שנזכה-יויה

 )ו"פרשת בא תשל-פ שיחת שבת"עובד עמ(

 
 .כ, ה'  ישעי-לשון הכתוב ) 10
 .טז, קדושים יט) 11
 .ב, שבת קיט) 12
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 .נפעל בדוגמתה בעולם, ידי תורה ומצוות-כל פעולה שיהודים פועלים על
-  שהגויים  מתאספים  יחד  על-  1"רגשו  גויים  ולאומים  יהגו"כאשר  ישנו  מצב  של  ,  ולכן

עוצו "ו,  "ריק"היות  וזה  ,  מרות  שלא  צריכים  להתרגש  מכךל,  הנה,  מנת  להחליט  החלטות

ה "לא  ברא  הקב"מאחר  ש,  בכל  זאת,  2"ל-עמנו  א)מכיון  ש(עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום  

  זהו  בכדי  שבעקבות  זה  יוסיפו -וידיעה  זו  הגיעה  אלינו  ,  3"בעולמו  דבר  אחד  לבטלה

ובמיוחד  צריכים .  4"שיוהידים  ידי  ע"ידי  זה  מבטלים  את  -  שעל-"  הקול  קול  יעקב"ב

 .דווקא בענינים שהם בדוגמת מה שדיברו באסיפת הגויים, להוסיף ולדבר
'   הגדלות  צריכים  לדבר  אודות  אנו  -  5"ועל  משיחו'  על  ה"  מדברים  הםכאשר  :  ולכן

צריכים  לדבר  על  גדלות ,  "  אלו  תינוקות  של  בית  רבן-  7משיחי:  "6ובהתאם  לפירוש.  ומשיחו

 .החינוך
  מדברים  על  ארץ  ישראל  ועל  ירושלים הםכאשר  :  הוא  בנוגע  לשלימות  הארץ,  כן-וכמו

  שארץ  ישראל -  ברעש  ובתוקף  -"  רגשו"  צריכים  לדבר  באופן  של  אנו  ממילא  -עיר  הקודש  

 ! נחלת עולם לעם עולם-שייכת לעם ישראל ִעם תורת ישראל 
 8פי  הידוע-ובמיוחד  על,  כמה  עשרות  מישראל)  770(וכיון  שנמצאים  בבית  מדרש  זה  

  לכן  צריכים -וכל  הגויים  יחד  אינם  יותר  משבעים  אומות  ,  "כל  בי  עשרה  שכינתא  שריא"ש

)   כנגד  השבעים  אומות-שהם  הנציגים  של  בני  ישראל  (לקום  שבעים  רבנים  הנמצאים  כאן  

ומכיון  שזה ).  מיהו  יהודי(שלימות  התורה  ושלימות  ישראל  ,  שיפסקו  בנוגע  לשלימות  הארץ

שענין  זה  הוא  בדומה  למה  שמוסבר ".  כן  יקום"  ממילא  -דין  בתורה  -  פסקיהיה  בצורה  של

 
 .א,  תהלים ב-לשון הכתוב ) 1
 .ו, ח' ישעי) 2
 .ב, שבת עז) 3
 .כב, תולדות כז) 4
 .ב,  תהלים שם-לשון הכתוב ) 5
 .ב, שבת קיט. שמעוני תהלים רמז תתסג-ילקוט) 6
 .טו,  תהלים קה-לשון הכתוב ) 7
 .ו"וראה תניא פ. א, סנהדרין לט) 8
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כן  הוא  בנוגע -  וכמו-"  כל  העוסק  בתורת  עולה  כאילו  הקריב  קרבן  עולה"  ש9בגמרא

 .ושלימות ישראל, שלימות התורה, להעוסק בתורת שלימות הארץ
זים  זמן מבזב)  לכאורה(אף  ש,  וזוהי  הסיבה  שמדברים  על  מה  שגויים  עושים  ומדברים

כי  צריכים  להוסיף ,  יקר  של  יהודים  שבו  הרי  יכלו  ללמוד  עוד  תורה  ולקיים  מצוות  נוספות

 .ולדבר דווקא בענין שהגויים דיברו עליו

 

וכמסופר .  ל  הרי  זה  פועל  ומשפיע  על  הגוי"וכשפוסקים  בכוח  התורה  בנוגע  לענינים  הנ

שהמן  ראה  כיצד  מרדכי  פגש  תינוקות  שבאו  מבית ,    סיפור  נפלא  בנוגע  לענין  זה10במדרש

אל  תירא  מפחד :  "ואמרו  לו  התינוקות  את  הפסוקים,  "פסוק  לי  פסוקך"הספר  ואמר  להם  

, 2"ל-עוצו  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום  כי  עמנו  א",  11"פתאום  ומשואת  רשעים  כי  תבוא

  וזה -  12"אני  אסבול  ואמלט,  אני  עשיתי  ואני  אשא,  בה  אני  אסבולועד  זקנה  אני  הוא  ועד  שי"

 .כפי שמסופר שם בארוכה, פעל והשפיע על המן
  אלא  זהו  סימן  על  כך -!  ?ולכאורה  אינו  מובן  מה  התפעל  המן  משלשה  ילדים  יהודיים

  זה  שובר  אפילו -"  תורת  אמת"ומ)  'קונצים'שהרי  ילד  אינו  מבין    (באמתשכשאומרים  דבר  

כשיפסקו  כאן  בכוח  התורה  על ,  וממילא.  שכן  שזה  משפיע  על  יהודים-וכל,  מןאת  ה

 . זה יפעל על הגויים-שלימות הארץ 
בכל  זאת  זוהי  ההוראה  מהסיפור ',  שפיל-פורים  '-ואף  שלכאורה  ענין  זה  הוא  ילדותי  

"מאן  מלכי  רבנן  "-ואף  יותר  משבעים  רבנים  מישראל  ,  וכיון  שיש  כאן  כמה  עשרות.  דלעיל
 -שהשניים  הנוספים  הם  כנגד  עשיו  וישמעאל  (  ממילא  כאשר  שבעים  ושניים  רבנים  ,13

הוא  עניין  של "  רגשו  גויים  ולאומים  יהגו"יפסקו  ויקבלו  החלטה  שה)  ראשי  השבעים  אומות

יחד  ִעם  תורת  ישראל ,  היות  וליהודים  יש  ברית  עולם  על  ארץ  ישראל  השלמה,    בלבד"ריק"

 
 .א, מנחות קי) 9

 .יג, ז"רבה פ-אסתר) 10
 .כה, משלי ג) 11
 .ד, מו' ישעי) 12
 .א, ראה גיטין סב) 13
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  יראו -עד  שאף  אלו  המונחים  בו  ,  כולו"  ריק"  אזי  יתבטל  ה-ְוַעם  ישראל  בשלמותו  ,  השלמה

 .שזה דבר שאינו במציאות
תורה  בנוגע  לכך  שארץ  ישראל  שייכת  רק -יעמוד  כעת  רב  שיאמר  דבר:  ובנוגע  לפועל

אמן "וכל  הקהל  יאמר  ,  מכן  יסכימו  לזה  כל  שאר  שבעים  ואחד  הרבנים-ולאחר,  ליהודים

 ."ואמן
-ואף  אחד  אינו  בעל,  שייכת  לכל  יהודי  ולכל  היהודיםשכל  ארץ  ישראל  ,  והעיקר  הוא

דבר  אלקינו "מכיון  ש,  "כן  יקום"ו!  יהודי)  להבדיל(ואפילו  לא  ,  לא  גוי:  הבית  לשנות  זאת

אחכה  לו   "-  15"אני  מאמין"ויהי  רצון  שיתקיים  בקרוב  ממש  מה  שאומרים  ב.  14"יקום  לעד

 . משיח צדקנו בקרוב ממשי"שזה יהיה בגאולה האמיתית והשלימה ע" בכל יום שיבוא
 )ו"שבט תשל' פ שיחת י"מעובד ע(

 
 .ח, מ' ישעי) 14
 .ם"ג עיקרים לרמב"י) 15
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שכאשר  יהודי  הולך ,  ממנו  רואים,  בעומדנו  בחג  הפורים  נספר  מאורע  שאירע  זה  עתה

 .אף אחד לא ניזוק מזה: ואדרבה,  אין לו ממה לחשוש-עם יהדותו בתוקף 
 :וכדלהלן, ע זה הגיעה זה עתה מארץ הקודשהידיעה על מאור

הגנה  לישראל -  אל  עבר  חיילי  צבא1יצאה  שיירה  של  מספר  שלוחים,  לקראת  חג  הפורים

סדר  בימים -כיון  שהיה  שם  אי.    להגן  בגופם  על  ארץ  הקודשיםכוהמוצבים  בשכם  שז

 .וכמה אנשי צבא, ליוו אותם נהג, האחרונים
חוסם ה  -ראו  מחסום  שנעשה  מעצים  ואבנים  ,  כשהגיעו  למרחק  מסוים  לפני  העיר  שכם

היות  ולא  רצו  שיהודים  וחיילים  נוספים  יגיעו  לשכם ,  הערביםהניחו  מחסום  זה  .  את  הדרך

אלא  נמצאים  שם   ,  בלבדרק  מחסום  של  דומםהבחינו  שאין  זה  נוסעי  הרכב  אף  .  וסביבותיה

 . ערבים-אדם -גם בני
עצמו  את -א  צריך  להסתכן  וליטול  עלמדוע  הו:  עלתה  בליבו  מחשבה,  כשראה  זאת  הנהג

, שהשליחות  תיעשה  בזמן  אחר?  מנות  לחיילים-ל  השלוחים  שמביאים  משלוחעהאחריות  

 .וובכך להתגרות עם הערבים העומדים ליד, מאשר להסתכן ולהבקיע את המחסום
שהיות  ויש  להם  שליחות  לעודד  ולשמח  יהודים  בשמחת ,  אך  השלוחים  אמרו  בפשטות

כן "ובאופן  של  ,  2"ליהודים  היתה  אורה  ושמחה  וששון  ויקר"חיילים  שולספר  ל,  פורים

  בכל  העולם -ולא  רק  במקום  אחד  אלא  במאה  עשרים  ושבע  מדינות  ,    גם  עכשיו-"  תהיה  לנו

,   אפילו  אם  נמצאים  שם  ערבים-  לכן  לא  צריכים  להתחשב  במחסום  של  עצים  אבנים  ועפר  -

  והוא -  שכאשר  עושים  דבר  טוב  -השלוחים    טענו  -ודאי  בו.  כיון  והם  אינם  בעלי  בחירה

הם  שכנעו  את  הנהג  ואת  החיילים  שליוו  אותם  שאין .    לא  יאונה  להם  כל  רע-לשמח  יהודים  

 .ויבקיעו את המחסום, אלא שימשיכו לנסוע הלאה, להם מה לפחד בגלל דאגתם לשלוחים

 
 .ל"המו. ושלוחים נוספים, שלום סגל-חיים' ר'; יוסף יצחק גורעוויטש שיחי' השליח ר) = 1
 .טז, אסתר ח) 2
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  הוצרכו כך  שהחיילים-כדי-עד,  אמנם  הערבים  ניסו  לזרוק  כמה  אבנים.  ואכן  כך  היה

וגם  לא ,    לא  ליהודים-אך  בפועל  זה  לא  הזיק  לאף  אחד  ,  לירות  בערבים  כדי  להפחידם

 .לערבים
והיתה  שם  התוועדות  פורים  שמחה  עם  כל  הפרטים  שצריכים ,  השלוחים  הגיעו  לחיילים

 ...מכן חזרו לירושלים עיר הקודש בריאים ושלמים-ולאחר, להיות בפורים
: וממאורע  זה  צריכים  ללמוד  דוגמא  והוראה.  ורים  זהסיפור  שאירע  בפ,  כאמור,  שזהו

, וגם  מבני  אדם,    עצים-מהצומח  ,    אבנים-שלמרות  שהם  ראו  מניעות  ועיכובים  מהדומם  

ה  לשמח  יהודי "כאשר  יהודי  הלך  בשליחות  הקב,  בכל  זאת,  אך  כאלה  שאינם  בעלי  בחירה

, אורה  זו  תורה"ם  יחד  ע,  הרי  אז,    שמחת  פורים-שני  ולשמוח  בעצמו  בשמחה  של  מצוה  

שמאיזה  סיבה  שתהיה  לא  הניחו (ן  לכל  אנשי  החיל  י  ששם  הניחו  תפיל-  3"ויקר  אלו  תפילין

 .כפשוטו" אורה ושמחה וששון ויקר" היה גם -)  יוםותובא עדיין תפילין
שאז  בטלים  כל ,  והצלחה  זו  אירעה  היות  והלכו  בתוקף  התורה  וללא  שום  פחד

 .ל בני אדםוהן ש,  הן של אבנים-המחסומים 
 -  5"ונתתי  שלום  בארץ"עד  שנהיה  ,  4"נפל  פחד  היהודים  עליהם"ידי  תוקף  זה  נהיה  -ועל

ואשר  מזה  מגיע ,  יחד  עם  שלימות  העם  הקשורה  בשלימות  התורה,  שלום  מלשון  שלימות

 .חברון וירושלים העתיקה,  יחד עם שכם-שלימות הארץ 
 )ו"פ שיחת פורים תשל"מעובד ע(

 
 .ב, מגילה טז. שמעוני אסתר רמז תתרנט-ילקוט) 3
 .יז, אסתר שם) 4
 .ו, בחוקותי כו) 5
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  ואף  רוצה  שיאמרו  זאת -כיצד  אני  מבסס  את  דבריי  ,  ביקר  כאן  מישהו  ושאל  אותי

ופרצת  ימה "אמר  ליעקב  אבינו  '    שארץ  ישראל  שייכת  לעם  ישראל  מכיון  שה-ם  "באו

והוא  היה  עייף ,  כו  לחרן  והרי  זה  היה  בדר-  1"לך  אתננה  ולזרעך"ו,  "וקדמה  וצפונה  ונגבה

 . חולמים-בשעה שישנים , וכרגיל. מטורח הדרך ונשכב לישון
 !? ארץ ישראל שייכת ליהודים-האם משום שיעקב אבינו חלם חלום : שאלני, ואם כן

  שכל  הנביאים 2ם"וכמבואר  ברמב,  שהנבואה  שייכת  רק  כשישנים,  הרי  ידוע:  עניתי  לו

  יכלו -ודווקא  אז  ,  כשהיו  באופן  של  תרדמה,  ביוםאו  ,  בשעת  השינה,  נתנבאו  או  בלילה

  עליו  להיות  במעמד -כי  כדי  שתוכל  לשרות  רוח  הנבואה  על  הנביא  .  לקבל  את  הנבואה

 .'יושנת'ומצב כזה שהגשמיות שלו 
  ממילא  הוא  תמיד  היה -  3"האבות  הן  הן  המרכבה"כיון  ש:  כן  הוא  בנוגע  ליעקב-וכמו

 . השינה הוא חלם על אלקותגם בעת, ומשום כך, לאלקות' מרכבה'
וכעת  נותר  לפעול  זאת  רק  אצל ,  אצל  הגויים  הובן  כבר  שארץ  ישראל  שייכת  ליהודים

 :היהודים
הגויים  הרי  יודעים  שכל  שייכותם  של  הערבים  לארץ  ישראל  החלה  רק  כשהם  הגיעו 

וכן  הערבים  שחיים  בסביבות .  שזה  היה  רק  לפני  כמה  מאות  שנים  ולא  יותר,  ישראל-לארץ

ואין ,  זוהי  אומה  אחרת  וגזע  אחר;    אינם  המצריים  של  פעם-  כמצרים  למשל  -ץ  ישראל  אר

 .להם שום שייכות למצריים המקוריים
  כאשר -ועוד  קודם  לכן  ,  תורה-אך  הקשר  של  היהודים  לארץ  ישראל  החל  כבר  מזמן  מתן

 .נתן את הארץ ליהודים, אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, ה"הקב
ושהחלום  שחלם  יעקב ,    גוי  יודע  ומבין  שארץ  ישראל  שייכת  ליהודיםאפילו,  כן-ואם

 .מנת לבצע חלום זה- על-וכל העולם הוא כדבר טפל , הוא המציאות האמיתית

 
 .יד-יג, ויצא כח) 1
 .ב"ז ה"התורה פ-יסודי' הל) 2
 .ועוד. ג"פכ. ח"וראה תניא פי. ז"בראשית רבה פמ) 3
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סע !  ?מה  הינך  עושה  בארץ  ישראל,    אם  כך-!  אך  היהודי  טוען  שאינו  מאמין  בזה

ואכן !  ?לארץ-וץבמה  קדושה  ארץ  ישראל  יותר  מח.  לך  טוב  יותר'  שם  יהי!  לארץ-לחוץ

 .שרובם הם כאלה שאינם מאמינים, שעוזבים את ארץ ישראל' יורדים'ישנם הרבה 
 )ו" תשל, פרשת פרה,פרשת צו-פ שיחת שבת"מעובד ע(
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לא  היה  כה  שחור   חושך  הגלות  -  המשיח  מביאת  הקודמים  בעת  שהיו  רחוקים  בדורות

כן  בשעה -שאין-מה.    היה  חזק  יותרהנסיון  ולכן  גם  -הנשמות  היו  גדולות  יותר  ,  וחשוך

 ה"  ממילא  עושה  הקב-  ניתן  לעכל  ניסיון  גדול  ולא  -"    דמשיחאעקבתא"שנמצאים  בתקופת  

 :וכדלהלן,  בעיני בשרזאתעד שמראה , את הניסיון קל יותר
 -היינו  (שיצאו  משעבוד  לחירות  ,  ישראל-יוכמה  מבנ-לכמה  היוותה  הצלה  ח"  תששנת

ושלום -כמובן  שחס(  כאלו  שניצלו  ממיתה  לחיים  היוואף  )  ביחס  למצב  ששרר  קודם  לכן

 ).1'אתחלתא דגאולה'מלומר שזוהי 
  ניתנה  לאותם  יהודים -  יהודיות  לידיים  הנצחון  במלחמה  והעברת  השלטון  לאחר

 . בתורתנו הקדושהה" הקבששדורההזדמנות והאפשרות להתנהג בארץ הקודש כפי 
 ,אלא  עדיין  היו  בגלות  -'  אתחלתא  דגאולה'  ואז  עוד  לא  הגיע  הזמן  של  היות

   חטאינו  גלינוומפני"  לא  התבטל  העדייןמקום  -מכל  -  ולמרות  שהמדובר  בארץ  ישראל

  במילא  בחרו  מבין  היהודים -  גם  לבוש  בדרכי  הטבע  לזה  רוצה  שיהיה  ה"והקב,  2"מארצינו

  כפי  שנהגו  בדרך  הטבע  עוד -והם  ידברו  עמם  ,  הגוייםומתן  עם  -משאכאלה  שיעמדו  ב

עם  בחירתם ,  איך  שבא  להם,    לחיות  במנוחהיוכלובכדי  שהיהודים  ,  בהיותם  בגלות

 -  3"  בחייםובחרת"  שיהיה  נותנת"    חייםתורת  "-או  אז  יש  להם  את  הכח  שהתורה  .  החפשית

אלקיכם  חיים '    הדבקים  בהואתם"של  והן  נתינת  כח  להתנהג  באופן  ,  ציווישענינו  הוא  הן  

 .4"היוםכולכם 
פי -על-אף"  אין  שום  שייכות  לכל  הענין  ולגוים  -  איך  שיהודי  לא  יתנהג  -פנים  -כל-על

  הזקן  במהדורא  קמא  של  אגרת ר"כמו  שכותב  אדמו  (שרואים  וכפי  5"שחטא  ישראל  הוא

כונה  בשם עד  שהוא  מ,    במדרגה  התחתונה  ביותרשנמצאיהודי  :  דבר  נפלא)  התשובה

עד ,  ואילו  גוי  שנמצא  במדריגה  גבוהה  ביותר".  ישראל)  י(פושע"  עדיין  נקרא  -'  פושע'
 

 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה בארוכה לקו) 1
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפלה ) 2
 .יט,  נצבים ל-לשון הכתוב ) 3
 .ד, ואתחנן ד) 4
 .א, סנהדרין מד) 5
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נעלה '  חסיד'וכן  ידוע  ש.  הבא-  לו  חלק  לעולםשיש  6ם"  הרמבשפוסקוכפי  ('  חסיד'שנקרא  

 ".העולם-אומות) י(חסיד" עדיין נקרא הוא -) 7וישריותר מצדיק 
הנה  בשעה ,  העולם-הוא  חסיד  אומות)  ודיהיההמתעסק  עם  (  כאשר  אותו  גוי  ואפילו

-לכל"  (  גמורצדיק"  מאוד  מלהיות  שרחוקאפילו  כזה  סוג  יהודי  ,  שהוא  מתעסק  עם  יהודי

  בין המבדיל"היות  וישנו  ,    בערך  אחד  לשנילאזאת  הם  כלל  -  בכל-)  הפחות  כלפי  הגוי

 .ות לתת ליהודי את כל מה שעליו לקבל בגשמיגויעל אותו , ולכן. 8"ישראל לעמים
 :הגויישנם שני דרכים כיצד לגשת אל , ברם
כח  של  העם -אני  הבא;  אני  הנני  יהודי:    להגיע  אל  הגוי  ולומר  לוהיא  האחת  הדרך

והיות  ונמצאים  בגלות .  ולכן  אני  דורש  שיתנו  את  כל  מה  שאני  מבקש.  היהדותהיהודי  ושל  

 -במילא  .  דינהבאמצעות  הפניה  לשר  של  אותה  מ,    שיפעלו  זאת  בדרך  הטבעה"הקב  רוצה  -

הקשור  עם  השר  של  אותה (  למטה  מדינה  מגיע  אני  לשר  של  אותה  -ממשיך  היהודי  לומר  

זה  אומר  לו -עם-אך  יחד,  דיפלומטיותמדבר  אתו  בשפת  המדינה  ומתוך  ,  )מדינה  למעלה

 . שזה מגיע לי-בבירור ובתוקף 
כפי  שמפרש (כלומר  .  9"  ותושב  אנוכי  עמכםגר"ש  שקבע  אברהם  אבינו  ואף  כך  נהג  וכפי

ואף ,  ושהוא  נמצא  בגלות,    יודה  בכך  שהוא  גר-  שמגיע  לו  מהאם  יתנו  ליהודי  את  ,  )י"רש

למרות  היותו  של  היהודי ,  כלומר.  10"  שקל  כסף  עובר  לסוחרמאות  ארבע"ישלם  עבור  זה  

וכידוע  פתגם  רבותינו  נשיאנו  שרק (  שהוא  צריך  לקבל  זאת  ה"  הקבציוה,  זאת-בכל,  גר

 טעוןשלכן  הגוי  לא  יכול  ל.  11אך  לא  נשמותיהם,    נמסרו  לגלותדיםהיהוגופותיהם  של  

אולם  אם  הגוי  אינו  יסכים  לזה ).    לקבל  זאתיכולים  אזי  אינם  -שהיות  וישראל  בגלות  

  זאת  גם  ללא ויקח"  תושב"אזי  היהודי  יהיה  ,  )  תשלוםועם"  גר"שהיהודי  יקח  זאת  בתור  (

 .תשלום

 
 .ח" ספמלכיםהלכות ) 6
 .א, ראה נדה יז) 7
 .שמעוני בהעלותך רמז תקל-ילקוט. ב, ראה פסחים קג) 8
 .ד, שרה כג-חיי) 9

 .טז, שם) 10
 .א, ד תרצב"ד ח"לקו) 11
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 12מסוייםזה  שייך  לנו  היות  וכך  אמר  גוי    להגיע  לגוי  ולומר  לו  שהיא    השניההדרך

  הוא  מסיק  שליהודי -אך  כשהגוי  שומע  זאת  .    שליהודים  צריך  להיות  בית  לאומי-  מלונדון

 . ולכן נצרך הוא להביא ראיה מגוי- שום הוכחה מהיהדות לענין זה אין
אולם  מאה ,    שיש  לכונן  בית  לאומי  ליהודיםאמראמנם  הגוי  :    לזה  הוא  עונהוכתשובה

-הוא  בעל)  'בלפור'(ומי  אמר  שדווקא  גוי  בודד  זה  ,    אומרים  הפוך-  13ארבעים  גוייםו

הבית  להחליט  שארץ  ישראל  של -הוא  אינו  בעל,  נכונה  היא,  לגופאשטענה  זו  !  (?הבית

 ).14" נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנוברצונו"היהודים אלא זה 

 

  בכך המתבטאתצריכים  לעשות  פעולה  בדרכי  הטבע  )  נמצאים  בגלות  ולכן(אף  ש,  ולכן

 -  15"  לכם  שלוםיהיהכי  בשלומה  .  .    את  שלום  העיר  ודרשו"שצריכים  להיפגש  עם  הגוי  ואף  

ה מלבד  שז(  ששקרתוכן  הדיבור  חייב  להיות  אמת  לאמיתה  ללא  שמץ  של  ,  אך  למרות  זאת

 .זה מביא לתוצאות הפכיות ממה שרצו) היפך התורה
על ,    דרישותיהםכלאת  '  בנו'הם  מכיון  שהיהודים  ,    הצרות  שישנם  בנוגע  לכך  עתהוכל

  מי  יקבל  את להחליטהבית  -  עליו  מסתכלים  כעל  בעל-!  אותה  הצהרה  שכתב  הגוי  מלונדון

, ולא  זו  בלבד.  16"השנאלוקיך  בה  מרשית  השנה  עד  אחרית  '  תמיד  עיני  ה  .  .    אשרארץ"

, היכן  הן  הגבולות,    נוסףגוי  שואלים  אצל  -אלא  כשרוצים  למצוא  חן  בעיניו  ולהיכנע  בפניו  

-של  הלא,  הפשט  והסוד,  הרמז,  היכן  מסתיימת  האדמה  ששייכת  ליהודים  ומה  היה  הרצון

 .יהודי שחתם על פיסת הנייר הזו בלונדון
  לנו  יש -"!    שלהםבטלהנו  כשיחה    תהיה  תורה  שללא  "17רא  זה  בדיוק  אומרת  הגמועל

כמדובר  כמה (התורה  -  פירושו  עלבתחילת  מיד  י"דברי  הברזל  של  רש:  והוא  '  ברזלכותל'

כאשר  הוא  בן .  י"  חומש  עם  רשללמודפעמים  שעם  זה  מתחילים  לגדל  ילד  כאשר  מתחיל  

 
 .ל" המו.' בלפורהצהרת') = 12
 .ל"המו.  איש140 ומונים ם"הכוונה לאלה היושבים באו) = 13
 .א, י בראשית א"רש) 14
 .ז, כטירמיה ) 15
 .יב, עקב יא) 16
 .א,  קטזבתרא-באב) 17
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 -!  18"  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גויםמעשיו  כח)  "מספרים  לו  מיד  אשר,  חמש  למקרא

שישנה  ארץ  שהיתה  שייכת ,  אלא  מפרש  זאת.    ורמזיםפשטים  אינו  מניח  שילמדו  י"רש

 ה"  פשוט  מכיון  שהקבאלא  19"  ועוצם  ידיכחי"בלא  שהם  כבשו  זאת  (לשבעה  עממים  

 "! מהם ונתנה לנונטלה"זה -ולאחרי") להם נתנה ברצונו"
ל  שלנו  ומה   הגבוהיכןעד  ,  קנוניות  ומקח  וממכר,  לעשות  פשרות,    כל  צורך  להתייעץאין

.  .   הארץ  זאת  "-!  ישראל  עצמו  סימן  וקבע  את  הגבולות  של  ארץ  ה"  הקב-!  שייך  להם

 .20"לגבולותיה
  היחידי  שעוד  לא הנוסח  אולם  זהו  -בגלוי  ומאחורי  הפרגוד  ,    כבר  את  כל  הנוסחאותניסו

מה   (ך"  את  התנלומדיםמאחר  שהם  ,    נוסח  זה  הוא  גם  היחיד  שהגויים  מכירים  בו-!  ניסו

 )! פירושיםואותםאולם זה עם אותם פסוקים , "בייבל"צלם נקרא שא
אולם .    מפירוש  זהיודעוהם  אף  יודעים  שהיהודי  ,    עצמם  כבר  יודעים  את  הפירושהגויים

  התביעה  האמיתית ועל,  על  תוקפו,  )הרוחנית(היהודי  בוחר  להתנתק  ולוותר  על  עשירותו  

 ה"  שהקבשכיון  מסביר  21  שהמדרשכפי,  אלא  דבר  טבעי,    שבעצם  כלל  אינה  תביעה-שלו  

  הגיונית  שאת מובן  אזי  -ואת  ארץ  ישראל  מכל  הארצות  ,  בחר  את  עם  ישראל  מכל  העמים

 ! יש לתת לעם אותו בחר הבורא-הארץ אשר בה בחר הבורא 
  ישראל גבולעד  היכן  יהיה  (  הגיון  פשוט  זה  נופלת  כל  שאלת  הגבולות  באמצעות

  הינם שהיהודיםאלא  גם  הגויים  יודעים  ,  ועד  ומזדעזע  ואז  לא  רק  שהדבר  אינו  ר-)  וכדומה

 .23" אלקינו יקום לעולםדבר"שזה היות והם יודעים , וזה שהם לוקחים, 22" שבאומותעזין"

 

  לכם  ישנו  עולם -  24ךושלך  של;  שלי  שלי:  בפשטותיכולים  להגיע  לגוי  ולומר  לו  ,  וכך

.   אינו  יכול  להחזיק  גוייםכלל)  25כפי  שאומרת  הגמרא(ש)  בכמות(ולנו  יש  שטח  קטן  ,  גדול

 
 .ו, תהלים קיא) 18
 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 19
 .ב, מסעי לד) 20
 .תנחומא ראה ח) 21
 .ב, ביצה כה) 22
 .ח, מ' ישעי) 23
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אף (  תהיה  שוממה  ישראל  שכתוב  שארץ  שזה  26"בחוקותי"  מביא  בפרשת  י"וכפי  שרש

" שוממה  "וכשהארץהיות  ,  זה  נחשב  כברכה)  זאת-שלכאורה  זה  חלק  מהקללות  בכל

הם  יכולים  להסתובב  ללא !  (  אינם  יכולים  להחזיק  בגבולותיה  אזי  גם  הגויים-  מיהודים

 -  אולם  ארץ  נושבת  ארעיהם  יכולים  להיות  שם  בדרך  ;  הם  יכולים  לטייל  שם;  יציבות  שם

  והיות  ודברים  אלו -!  ישראל  ארץ  של    הגשמיטבעהזהו  !)  היא  לעולם  לא  תהיה  עבורם

 .זודה ודאי שהגויים יודעים מעוב, )'בייבל'=(תורגמו לאנגלית 
אולי  הוא ,  הוא  מתחיל  לחפש  בספרי  הגויים,  הגויכששולחים  יהודי  לדבר  עם  ,  וכאמור

ומתחיל  להביא  לו  ראיות  שארץ ,    מגיע  לגויוכאשר.  ימצא  שם  ראיה  שהשטח  שייך  ליהודים

-וכיוצא'  רחמנות  על  היהודים'או  בגלל  ש',  בלפור'ישראל  שייכת  ליהודים  כיון  שכך  אמר  

 .אמיתיתי שאין זו טענה  אזי מרגיש הגו-בזה 
שארץ  ישראל ,  )גם  לפי  הגויים  (והחזקה  כשטוענים  את  הטענה  האמיתית  ורק

שהם  יהיו  רק  לאחר  ביאת ,  27"  גבולךאת'    ירחיב  הכי"חוץ  מהגבולות  של  (לגבולותיה  

  מאות  שקל  כסף ארבע"  עבור  זה  לשלםועם  כל  זה  שיש  .  שייכת  ליהודים)  משיח  צדקנו

רק ,  וכאמור.    אין  הגוי  יכול  להתיישב  שםולכן,  ן  שייכים  הם  ליהודים  עדיי-  10"חרועובר  לס

שזוהי )    יודע  זאתשהואזה  -נוסף  על(  הגוי  מרגיש)  פי  התורה-על(כאשר  טוענים  טענה  זו  

אלא  זה  כבר  מזמן  מעמד  הר ,  )ח"תש=(  שנים  ושמונהאינה  טענה  שנתחדשה  לפני  עשרים  

ו  אז  יורד  אצלו  החשד  שבאם  הוא  יתן  חתיכה וא.  מברית  בין  הבתרים,    לזהקודםועוד  ,  סיני

 ! מאחר והיהודים אינם מבקשים ממנו דבר השייך לו- הוא יתן שתי חתיכות מחראז , אחת
הם  יודעים  שזה  יתבטל  רק  כאשר .  מלכיות  אפילו  לא  מבקשים  לצאת  משיעבוד  הם

 -  28!"  הן  נגאליןמיד"שאז  ,    עושין  תשובהשישראלזה  -ידי-על"    חטאינוומפני"יתבטל  ה

) והביאו  לענין  שהאריך  את  קץ  הגלות(  הטועים  והמטעים  כדעתכעת  אנו  עדיין  בגלות  ולא  

-כמדובר  כמה(דין  ברור  -  פסק29ם"וכפי  שפוסק  הרמב.  'דגאולהאתחלתא  'שאומרים  שזוהי  

 
 .י"ה מ"אבות פ) 24
 .א, גיטין נז) 25
 .לב, כו) 26
 .כ, ראה יב) 27
 .ה"ז ה"תשובה פ' הל) 28
 .ד"א ה"מלכים פי' הל) 29
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  בה  ולחזק לילך  מלך  מבית  דוד  ויכוף  כל  ישראל  יעמוד"שהגלות  נמשכת  עד  ש)  1פעמים

לפני ,    עוד  בהיותם  הגלותזהשכל  "  (וינצח'    מלחמת  הוילחום"זה  יהיה  -ולאחרי,  "בדקה

 יעשה  משיח"  (המקדש  במקומו-  ביתויבנה"הזה  יהיה  -ורק  לאחרי")    דגאולהאתחלתא"ה

 ". נדחי ישראלויקבץ) " בגלותלגמריאולם נמצאים עדיין , זאת
בתקופת  הבית  היה :    דור  והנסיון  שלוכליש  להעיר  אשר  ,  בהקשר  להמדובר  לעיל[

  בחלומו  לרב  אשי  ואמר  לו המלךעד  שידוע  מה  שנגלה  מנשה  ,  זרה-סיון  של  עבודההנ

כל  מה ,  כן-וכמו.  30  לפסללהשתחוותהיה  מפשיל  את  שולי  גלימתו  ורץ  ,  שאילו  היה  בזמנו

 ].תקופתינושדובר לעיל זהו הניסיון של 
 )ו"א ניסן תשל"פ שיחת י"מעובד ע(

 
 .ב, בסנהדרין קי) 30
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-זה  אמנם  לא  קשור  עם  פיקוח.  1"רגשו  גויים  ולאומים  יהגו  ריק"נהיה  כעת  מצב  של  

: 2"ועל  משיחו'  על  הוי"מקום  ההתאספות  היא  -אבל  מכל,  ושלום-חס,  נפשות  כפשוטו

יתנו  להם ,  הקדשים-הערבים  דורשים  שהיהודים  ימסרו  להם  את  המקום  הקדוש  של  קודש

 .ואף רשות להניף שם את דגל ירדן, הבית-על הר' כחנתינת '
שכבר  כמה  ימים ,  אבל  בפועל  המצב  הוא,  שזה  ישמר  בסודאמנם  בממשלה  חשבו  

 -ואף  אלה  שכואב  להם  מהעדר  הקומה  זקופה  ,  הערבים,    וושינגטון-ושבועות  שכולם  

 .יודעים מזה
אבל  בינתיים .  יםעם  כל  ההסבר,  נפשות-הם  מחפשים  הצדקה  לכך  שזה  יחסוך  פיקוח.  .  

שיהודים  יתנו  בידיהם  את  המקום -יחד  עם  עניין  מבהיל  זה,  ל"ממשיכה  ההתאספות  הנ

 .ועד כדי אישור להניף שם את דגל ירדן, הקדוש ביותר
  עיר  שיש -על  כך  שלא  יתנו  לעשות  מירושלים  העתיקה  דבר  לאומי  '  הרעישו'כל  הזמן  

 !רבה יותראך בפועל הם הגיעו למצב גרוע ה, בה שלש ממשלות
ואין ,  לא  נוגע  לאף  אחד,  הרי  זה  לא  תופס  מקום?  מה  נוגע  איזה  דגל  יונף  שם,  שלכאורה

: אך  לא  תופסים  כמה  שהדבר  מבהיל.  עם  כל  הסברות  שישנם  בדבר,  עם  זה  בעיה  בהלכה

ואפילו  לא ,  שעד  לפני  כמה  שנים  שללו  בתכלית  שירושלים  תהיה  שייכת  לכמה  ממשלות

 -  קיבל  גדלות  גוי)  אלא,  לא  יהודי(,  אבל  כעת.  'יטאריאלטער-עקס'רצו  שהיא  תהיה  

, ואומר  זאת  לא  רק  על  חברון.    ומגיע  ומסביר  שהכל  שייך  לו-'  חוצפה':  ובלשון  פשוטה

  הוא  דורש  שיתנו  לו  בידיים  את  מקומם  של -אלא  אדרבה  ,  או  ירושלים  העתיקה,  שכם

 !ואף יתנו לו להניף שם דגל ירדן, ואבן השתיה, הקדשים-קדש
" נפש  אחת  מישראל"כיון  ש,  דמים-זה  תיחסך  שפיכות-ידי-ולמרות  שמסבירים  שעל

אין  כאן ו,  שאין  קשר  בין  הדברים,    בכל  זאת  המצב  האמיתי  הוא-  3"עולם  מלא"היא  הרי  

 .המקום להאריך בזה
 

 .א,  תהלים ב-לשון הכתוב ) 1
 .ב, שם) 2
 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 3
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יברך  את  עמו '  עוז  לעמו  יתן  ה'  ה"וש".  עזין  שבאומות"  שהיהודים  הם  4הגמרא  פוסקת

 -ממילא  מתקיים  כאשר  היהודים  אוחזים  בתורה  ,  אזי,  6"ז  אלא  תורהאין  עו"  ו5"בשלום

יברך  את '  הוי"  וגם  -  7"אין  מקרא  יוצא  מידי  פשוטו"  שהרי  -כפשוטו  "  עוז  לעמו  יתן'  הוי"

-אלא  שכל  אומות,  שלא  רק  יהודים  יודעים  מזה,  8וכפי  שמסופר  במדרש".  עמו  בשלום

וזה  פעל  שהם  נרגעו  ואמרו ,  "ת  עמו  בשלוםיברך  א'  עוז  לעמו  יתן  הוי'  הוי"העולם  שמעו  ש

 .9שכעת יהיה שלום
 )ו"חודש אייר תשל-דראש' פ שיחת ליל א"מעובד ע(

 
 .ב, ביצה כה) 4
 .יא, תהלים כט) 5
 .רבה ב-השירים-שיר) 6
 .ועוד. א, ראה שבת סג) 7
רבי ,  יהושע  אומר  מלחמת  עמלק  שמע  ובא  שהיא  כתובה  בצדו'  וישמע  יתרו  מה  שמועה  שמע  ובא  ר:  "ילקוט  שמעוני  תורה  רמז  רסח)  8

באותה  שעה ,  שבשעה  שנתנה  תורה  זעו  כל  מלכי  אדמה  בהיכליהם  שנאמר  ובהיכלו  כלו  אומר  כבוד.  עזר  המודעי  אומר  מתן  תורה  שמע  ובאאל
ל  שוטים "א,  למבול  ישב'  נתקבצו  כל  אומות  העולם  ובאו  אצל  בלעם  ואמרו  לו  שמא  המקום  עושה  לנו  כשם  שעשה  לדור  המבול  שנאמר  ה

אמרו  לו  שמא  מבול  של  מים  אינו  מביא  אבל מביא הוא .  'שאינו  מביא  מבול  לעולם  שנאמר  כי  מי  נח  זאת  לי  וגוה  לנח  "שבעולם  כבר  נשבע  הקב

וכיון  ששמעו  כלם  את ,  עוז  לעמו  יתן'  מבול  של  אש  אמר  להם  אינו  מביא  לא  מבול  של  מים  ולא  מבול  של  אש  אלא  תורה  נותן  לעמו  שנאמר  ה
 ".קומוהדבר הזה מפיו נסו כולן והלכו איש איש למ

 .461' עמ' ו נדפס בכרך ב"חג שבועות תשל- ראה מכתב איסרו-לכללות שיחה זו ) 9
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 .1" לך שלוםוישם: " הם בין השאראומריםישראל - שמברכים הכהנים את בניבעת
  יש  לנו אחות"זה  ש-ידי-ם  שאפשר  לעשותו  על  החושביכדעת  אינו"  שלום"  של  הענין

 -שצריכים  להתנהג  כמו  הגוי  וכאשר  הגוי  מזמין  אותו  לשבת  ,  כלומר  -  2"בבית  המלכות

  ולכן -  3"  הגוים  בית  ישראלככל"  היות  ולדעתם  -  אוכל  -  מאכליו  לווכשמציע  ,  הוא  מגיע

 ! כמנהגי הגוילהתנהגוצריכים 
  אינו  יכול -  הוא  מלכתחילה  שביום  שישי  ומרא  -  אליהם  ערבי  ליום  שישי  כשמזמינים

וכששואלים  אותו ,    פוחד  לומר  זאת-  היהודי  אך!    אינו  יכול  לאכול-ואת  המאכלים  ,  לבוא

שהוא  יאכל  את  מה  שכולם ,    הוא  עונה-  יהודיהאם  הוא  רוצה  מאכלים  אחרים  היות  והוא  

 .יכול לבוא בשבתוזוהי גם הסיבה שהוא , "ישראל הגוים בית ככל"כיון שהרי , אוכלים
וכמובא ,    בין  אם  רוצה  ובין  אם  לאהיהודילמרות  הידוע  שהשבת  פועלת  על  ,  והנה

הארץ  ולמרות  שאינו  יודע -  עםשהואלמרות  .  הארץ  אינו  משקר  בשבת-שעם  4בירושלמי

 . שהוא אינו יכול לומר שקרעליוזה פועל , כשמגיעה השבת,  בכל זאת-מהירושלמי הזה 
שפעלו  עליה  שתדליק  נר ',  אמיתי  'בקיבוץ  שהיתה  ילדה  פעמים-  שסופר  כמהוכמו

בעקבות  כך .    הניחו  לה  להדליק  את  הנר-וכיון  שההורים  לא  יכלו  למנוע  אותה  מכך  ,  שבת

זה -לאחרי.    מקום  בו  היה  הנר  דולקבאותוהשתלשל  מזה  שההורים  הפסיקו  לראות  טלויזיה  

 . יהודילבית,  עד שהם הפכו את כל הבית-הכשירו את מטבחם 
כאשר  קוראים  לו ,    ולמרות  כל  זאת-  יהודי  זה  רואים  עד  כמה  השבת  פועלת  על  שמכל

 ". הגוים בית ישראלככל" שאוחז וכל זה מפני שהוא -הולך הוא , בשבת לבוא
 זאב  "ולא"    בין  שבעים  זאביםאחת  כבשה"  כשיהודים  מפנימים  את  העובדה  שהם  ורק

מאחר  שכשעומד  זאב ,  גבר  על  הזאבים  רק  בכח  זה  יוכלו  להת-"  זאביםאחד  מול  שבעים  

 
 .כו, פרשתנו ו) 1
 .ב, ראה מגילה טו) 2
 .ח,  יחזקאל כה-לשון הכתוב ) 3
 .דמאי ריש פרק ד) 4
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  אך  כשזוהי  כבשה  מול -)  ולאף  אחד  לא  מובטח  הנצחון(  יש  נשק  לשניהםמול  זאב  הרי  

 . ולכן ינצח- מתגבר בכח הנשק לאהרי אז הוא , זאב

 

 ישראלבשעה  שמדברים  עמו  אודות  ארץ  ,  ולכן

ר  שארץ  ישראל  שייכת  ליהודים   אין  עליו  לומ-

  נתן ה"שהקב  אלא  מפני  -'  הצהרת  בלפור'בגלל  

 .להם את הארץ הזו
ושואלים  אותו  האם  הוא ,    אחר  הגוישרודפים,    זה  גם  בקשר  לענין  של  מיהו  יהודיכך

  תיכף  כותבים  על  פיסת  נייר  עם -  מסכיםוכאשר  הוא  ,  מסכים  שיכתבו  עליו  שהוא  יהודי

זה  אף  נותנים  לו  שלושים  אלף -ולאחרי.  כך-והוא  חותם  על,  הודיאותיות  מרובעות  שהוא  י

בכדי  שיוכל  להתיישב  בארץ )  'נדרי-כלמגבית  'ידי  יהודים  בעת  -שזה  כסף  שנתרם  על(דולר  

 .5" תחנםלא" היפך הדין של -ישראל 
  בה  יהודים -  גם  שירושלים  הינה  עיר  לדוגמא  טען,    אחד  שרשם  גוים  בתור  יהודיםואותו

 -!    שםשקורה  כולם  יודעים  את  האמת  אודות  מה  הרי  -!  יולים  לחיות  יחדוערבים  יכו

  נכנסו הםואף  ,    לא  יותר  מכמה  מאות-ואילו  יהודים  ,  מתגוררים  שם  שבעים  אלף  ערבים

, העתיקההיות  שבכלל  לא  מניחים  ליהודים  להתיישב  בירושלים  ,  לשם  בקשיים  מרובים

-  בההואוכל  זה  .  מכן  בונים  את  הדירות-ורק  לאחר,  ואפשר  לבלות  חודשים  בציפיה  לאישור

בשונה ,  בשעה  שלערבים  נותנים  כסף  מהממשלה  בכדי  שיתגוררו  שם  ואף  בונים  בשבילם

 .שבמשך שמונה שנים הם לא יותר ממאות ספורות, מהיהודים

 

חרונה ואף  לא,    חיים  בפחד  תמידי-  שם  הנמצאיםהיהודים  :  ל"  לכל  הקשיים  הננוסף

כך -  הוא  שלא  נתנו  לכתוב  על-  בעקבות  זה  שעשו  הדבר  היחיד  -!  הערבים  הרגו  שם  יהודי

 .בעיתונים

 
 .ח ואילך"קנא ס'  סידעה-ערוך יורה-שולחן-טור. ד-ג"י ה"ם פ"עכו' ם הל"רמב. א, זרה כ-עבודה. י"ב ובפרש, ואתחנן ז) 5
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  איך  ערבים  ויהודים  יכולים  לחיות לדוגמאזה  עוד  אומרים  שזוהי  עיר  -כל-ולאחרי

 !!!בשלום

  ששם  נפלו  המספר  הרב  ביותר -  העתיקה  ירושלים  הרי  מה  היה  בשעה  שכבשו  את  ידוע

דווקא  לשם ,  ולכן.    לא  יירו  על  תיפלותםישראל  היות  והערבים  ידעו  שחיילי  של  הקרבנות

 . היו שם הרבה קרבנותולכן -ומשם הם ירו , הם הביאו את חייליהם
  הוא  גם  זה  שטען  שאין  לכבוש  את -  מהשמאלנים  שאינו  יותר  גרוע  -  אחד  ואותו

 -עתיקה  או  לא    לכבוש  את  ירושלים  ההאם  בשעה  שהתקיים  הדיון  -!  ירושלים  העתיקה

ונימוקו ,  והוא  טען  שלא  יכבשו,    העתיקהירושלים  טענו  שצריכים  לכבוש  את  ם"  ומפי"מפא

 !עדיף שלא יכבשו מלכתחילה, כן-ואם. להחזיר יהיו מוכרחים -אם יכבשו : עמו
גם  שיהודי -מה.    שירושלים  תהיה  אצל  יהודיםרוצהאיזה  יהודי  אינו  :    אינו  מובןלכאורה

:   שלוש  פעמים  ביום  כשבמהלכם  אומרומתפללשמים  -  הוא  יראזה  בחייו  הפרטיים

 !?"ברחמים עינינו בשובך לציון ותחזינה"
  את  ירושלים  העתיקה  יהיו  מוכרחים  להחזיר יכבשוהיות  והוא  חשב  שאם  :    בזההביאור

 -וכיון  שאצלו  הכסא  הוא  העיקר  ,    אותו  מהכסאיזרקוזאת  ואז  הרי  יעשו  רעש  שבעקבותיו  

 . הוא טען שאין לכבוש את ירושלים העתיקהלכן -" יעבור ואל יהרג"עד ל

 

לא  מניחים ,    כך  גם  נוהגים  בנוגע  לחברון-  שנוהגים  בנוגע  לירושלים  העתיקה  וכפי

  האמנם  לא  יניחו  ליהודים  להתיישב -!  ?היתכן  -וכשהרעישו  !  ליהודים  להתיישב  בחברון

, שיניחו  ליהודים  להתיישב  ליד  חברון,  המצאהלהם  '  נפלה'  -!  ?ולחיות  בחברון  עיר  האבות

שכתוב  בפסוק -כמו,  וכיון  ששם  זה  נקרא  על  חברון,  "ארבע  קרית  "-ואף  נתנו  לזה  שם  

לא  יהיה  רעש  מכך  שלא  מניחים  ליהודים ,  סברו  הם,    במילא-  6"חברון  ארבע  היא  קרית"

 .להתיישב בחברון

 
 .ב, חיי שרה כג) 6
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 -לחברון  :  לחברון  מחוץ  שמקום  זה  הוא  ההעובד  כל  פעולות  אלו  אינן  משנות  את  אבל

  לא  בגבולות בפירושפי  התורה  ואותו  מקום  הוא  -על  יש  את  גבולותיה  -כמו  לכל  עיר  

 !!!חברון
' השייח)  ראש  עיריית  חברון(  שביניהם  נמצא  -  שפוחדים  מהערבים  החיים  בחברון  כיון

ואף  לא  הניחו ,  שם  להתיישב  לכן  לא  מניחים  ליהודים  -  ט"רי  הקשור  למאורעות  תרפאאב'ג

 .'ברוגז' יהיו לאבכדי שהערבים ,  הכל-להם ללכת למערת המכפלה בצום גדליה 
  בנוגע -!!!    ליהודים  לחיות  בחברוןשאסור    חוקחוקקואלא  אף  ,    זו  בלבדולא

,   אך  לא  עשו  מזה  שום  חוק-  שם  לחיותאמנם  לא  מניחים  ליהודים  ,  לירושלים  העתיקה

 ! ליהודים להתיישב שםשאסוריהודית חוקקה חוק  ממשלה -ואילו בנוגע לחברון 
  ממילא -'  מדינה  דמוקרטית'  ואנו  שהיותאלא  המשיכו  לטעון  ,    הסתפקו  בכל  זהולא

מובן  כבר (באלו  -  וברמאללה  וכיוצאבשכםעלינו  להתנהג  ככל  המדינות  ולערוך  בחירות  גם  

חירות  גם שיעשו  ב,    דמוקרטיתמדינה  באם  זו  -)!  מה  היו  התוצאות  מבחירות  שכאלה

 !בירושלים העתיקה
ורוצה  להתדבר  עם  הערבים ,    ליהודיםשייכת  שמישהו  אומר  שכל  ארץ  ישראל  ובשעה

אותו '  מוסרים'  הוא  נמצא  במדינה  אחרת  וכאשר,    מושיבים  אותו  במאסר-שיסעו  משם  

 !שם
סמל '  כיהודים  והתפאר  בכך  שירושלים  היא  גוייםזה  שרשם  ('  שר'אותו  ,  זה-כל-ולאחרי

  והיהדות  ודורש  שיתנו  לו  כבוד  היות  והוא היהודיםמדבר  בשם  ,  מסתובב  בעולם)  'השוויון

וכאשר .    לתת  אותו  למישהו  אחר  לחלקוואפשר  הכסף  אינו  שלו  -!  נותן  כסף  לישיבות

  לתת  זאת  בעצמו  ללא  צורך  להזדקק  לאותו יכולהוא  ,    רוצה  לתת  למישהו  פרנסהה"הקב

 !אחד
  במיוחד  לאחר  שרואים -  בתרבות  הגרמנית  מתגאהה  יהודי  אינו  יכול  להיות  זה  מנהיג

  מנהיג  יהודי  אינו  מוכרח -!  'התרבות  הגרמנית'מ  -  בדורנו  זה  -את  כל  מה  שנשתלשל  

 . השקפה תורנית הלומד תורה ומקיים מצוותבעלהוא יכול להיות אחד כזה ', שר'להיות 
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' א  דגאולהאתחלת'  שתקופתנו  העכשווית  היא  האומריםישנם  כאלה  :  ל"  לכל  הנבנוסף

שאומרים  על  כזה  חושך  כפול ,  עד  כדי  כך,  כך  גדול-כל  חושך  העולם  נהיה  -!  'עצמאות'ו

, לונדון,    בו  חוזרים  כל  הזמן  על  דברי  וושינגטוןולמצב.  7ומכופל  שהוא  אתחלתא  דגאולה

עבדות '  זוהי  -'  עצמאות'  זוהי  אינה  -!  'עצמאות'  הם  קוראים  -עמון  וקהיר  -רבת,  ביירות

 !'כנענית
 )ו"פרשת נשא תשל-פ שיחת שבת"מעובד ע(
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  פעל  שיפסיקו -המאורע  שאירע  כעת  באנטבה  

וגם  על  אלו  שעד  עתה .  לדבר  על  מסירת  שטחים

 .אמרו שמוכרחים למסור שטחים כמה שיותר מהר
דין  של -ותר  וצריך  למסור  שטחים  בהתבססם  על  פסקאותם  דתיים  שעד  עכשיו  אמרו  שמ

היות  שכשהם  הביאו  את  פסק  הדין ,  1"מגלים  פנים  בתורה  שלא  כהלכה"הם  ,  גדולי  ישראל

-ומשום,  הם  הביאו  רק  את  החלק  הראשון,  נפש  דוחה  שטחים-בשם  גדולי  ישראל  שפיקוח

 :מה הם שכחו לציין את החלק השני
שהם  אינם ,  חן  בעיני  מישהו-לו  הרוצים  למצואלא  אותם  א(  ישראל  האמיתיים  גדוליש

מי   הוא  רק  -נפשות  או  לא  -שמי  שיקבע  האם  מסירת  שטחים  זהו  פיקוח,  פסקו)  גדולים

,   ולא  פוליטיקאי-המומחה  הוא  רופא  ,  כשם  שבעניני  בריאות.  שמומחה  ומבין  בענין  זה

את ,  בטחון    אדם  שהמקצוע  שלו  הוא-המומחה  לכך  הוא  איש  צבא  ,  כן  בנוגע  לבטחון-כמו

 ". חזקה לא מרע אומנתו-אומן  "2וכידוע מה שמובא בגמרא. ובזה כל עיסוקו, זה הוא למד
או  מסירתם ,    החזקת  השטחים-נפש  -מה  יגרום  פחות  פיקוח:  ואחד  כזה  צריכים  לשאול

 ?חזרה
ואף  קיבלו  מהם ,  ששאלו  זאת  כבר  את  אנשי  הבטחון,  מפורסם  וידוע  לכולם,  ואכן

  יגבר  אז  המצב -סואץ  -  שאם  ימסרו  את  השטחים  הנמצאים  ליד  תעלת:תשובה  ברורה  לכך

ושבכך  מקשים  את ,  זאתיודעים  ואותם  אלו  שמעונינים  למסור  שטחים  .  נפש-של  פיקוח

ועל  חדרה  ועל  עין  חרוד  ובכל  מקום ,  שערים-ועל  מאה,  ברק-ועל  בני,  ד"חב-ההגנה  על  כפר

העולם  והם -חן  בעיני  אומות-מצואכיון  שהם  רוצים  ל,  ולמרות  זאת,  בו  נמצאים  יהודים

 -הם  מוכנים  למסור  את  השטחים  ולעשות  את  מצב  הבטחון  גרוע  יותר  ,  רוצים  לקבל  כסף

 .כסף-עבור בצע, וכל זה

 
 .א ואילך, סנהדרין צט. א"ג מי"ראה אבות פ) 1
 .שם' א ואילך ובתוס, חולין כז) 2
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עושים  את  הדבר  הגרוע  ביותר ,  המביאים  את  דבריהם  של  גדולי  ישראל,  ואותם  אלו

א  חולק  על  כך אף  אחד  ל!  הם  משמיטים  את  הסוף":  מגלה  פנים  בתורה  שלא  כהלכה"ב

וקודם ,  קודם  ביאת  המשיח,  כי  הרי  אנו  עדיין  בעומק  הגלות,  נפש  דוחה  שטחים-שפיקוח

וממילא  ברור ,  4"'ודרשו  את  שלום  העיר  גו"ולכן  צריך  להיות  ענין  של  ,  3'אתחלתא  דגאולה'

שאין  כל  חילוק  היכן  הוא אבל  הם  שכחו  להוסיף  .  נפש  דוחה  שטחים-הדבר  שפיקוח

גדולי  ישראל  הרי  אמרו  זאת  על  כל  מקום !  ב  או  בירושלים  החדשהאבי-ליד  תל:  השטח

ולא  רק  את  השטחים ,  שזה  כולל  גם  את  ירושלים  החדשה  וירושלים  העתיקה,  בכדור  העולם

 .אביב-צריכים למסור גם את תל, זה-המשוחררים שלפי
הוסיפו  בהגנה ,  ידי  ישראל  לפני  שש  שנים-וכל  השטחים  שנלקחו  על,  ה  אכן  עזר"הקב

אלוקיך '  עיני  התמיד  .  .  ארץ  אשר  :  "5כל  היהודים  הנמצאים  בארץ  ישראל  שעליה  נאמרעל  

 ".בה מראשית השנה ועד אחרית שנה
שהיות  וכל  המומחים  לעניני  בטחון  אמרו  בצורה  ברורה  שמסירת  שטחים ,  וכאמור  לעיל

  ביטויים  הרבה  יותר  קשים -איני  רוצה  להשתמש  בביטויים  שהם  השתמשו  (מקשה  

שחלקו ,  וכאמור,  על  מצב  הבטחון  של  כל  היהודים  הנמצאים  בישראל)  'מקשה  'מהביטוי

שבנושא  מסירת  שטחים  צריכים  לשאול  מומחה :  השני  של  פסק  הדין  של  גדולי  ישראל  הוא

כיון  שאנשי  הבטחון  אומרים  שאסור  למסור  את ,  לכן.  נפשות  ובטחון-לעניני  פיקוח

 .ישראל-שות ארץצריכים כל השטחים להישאר בר,  ממילא-השטחים 
 )ו"אב תשל-מנחםף "משיחת כ(

 
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה בארוכה לקו) 3
 .ז,  ירמיהו כט-לשון הכתוב ) 4
 .יב, עקב יא) 5
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ומפעם  לפעם  אף  ישנם  ענינים ,  "עקבתא  דמשיחא"נמצאים  אנו  כעת  בזמן  של  

, אלא  יש  לדעת  שהם  בהשגחה  פרטית,  שמאורעות  אלו  אינם  מקריים.  המזכירים  לנו  זאת

, שיהיו  טובים  יותר  מכפי  שהיו  עד  עתה,  וסיבת  התרחשותם  היא  בשביל  לעורר  יהודים

 . להיפך-ולא חלילה , ושיהיה להם טוב יותר
, והיות  ואין  כאן  המקום  להאריך  בכך,  נוספו  כמה  ענינים  חדשים,  בזמן  האחרון  ממש

 .ד הוראהיכול כל אחד להתבונן בהם ואז ימצא בודאי כמה וכמה נקודות מהם אפשר ללמו
 :הנוגעות הן בכלל והן בפרט, וכאן אתעכב רק על שתי נקודות

ישנה  בזה  הוראה ,    שכל  דבר  שיהודי  רואה  או  שומע1טוב-שם-ידועה  תורת  הבעל

לא  רק  עמו ,  וכמה  כאשר  הוא  רואה  מאורע  כללי  שאירע-כמה-אחת-ועל.  בעבודתו  לבוראו

 .ודאי שהיא הוראה כללית יותר, שאז, אלא עם הרבה יהודים, או עם מספר קטן של יהודים
והיות  שאנו .  כיון  שזה  עלול  לצער  יהודים,  רולא  תמיד  מגלים  את  כל  המאורעות  שקאך  

, אך  מה  שכן  יכולים  ללמוד  מכך.  לא  נאריך  בדבר  המצער,  "זמן  שמחתינו"נמצאים  כעת  ב

 פי  שישנם  כאלו-על-אף,  והמציאות  נשארת  כך(  שרואים  כיצד  החמיצו  דבר  מבהיל  -הוא  

 ).יודעים-בממשלה העושים את עצמם כלא
על  ירושלים  העתיקה  ועל  הר  הבית '  הבית-בעל'שה,  עד  היום  רשום  בניירות  הרשמיים

, כלומר".  קדושה  ראשונה  קידשה  לשעתא  וקידשה  לעתיד  לבוא"שהרי  ,  שעודנו  קדוש[

 וכך  הוא  הדין,  ם  כותב  שהשכינה  אינה  בטילה"כפי  שהרמב,  שהקדושה  אינה  בטילה  לעולם

ואף  אחד  אינו  רוצה ,  וזה  מוסכם  עד  היום  הזה,  ויודעים  מי  הוא.    הוא  גוי-]  2להלכה  בפועל

 .אלא משתיקים את העניין, להתעסק בזה
  שבניירות  הרשמיים  כתוב -כן  בנוגע  למערת  המכפלה  יחד  עם  השטח  שסביב  לה  -וכמו

אהבת  הצדק מ)  אלא  גם,  לא  רק  מאהבת  ישראל(וזה  הרי  בדיוק  ההיפך  !  שהם  שייכים  לגוי

 !והיושר

 
 .אייר' ט' יום-היום'ראה ) 1
 .ז"ט-ו"ו הט"הבחירה פ-בית' ם הל"זה ראה רמב-בכל) 2
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ושילמו  עליהם  בדרכי  נועם ,  כשם  שלקחו  כמה  מקומות  שעזרו  לבטחון,  כי  בפשטות

. כן  יכלו  לעשות  את  אותו  הדבר  בנוגע  למקום  מקדשנו  ומערת  המכפלה-כמו,  ובדרכי  שלום

, והגורמים  האמורים  להיות  אחראים  לכך,    זה  נשאר  כך  עד  עצם  היום  הזה-ולמרות  זאת  

 .למרות שהדבר ידוע לכל, יודעים מזה-עושים עצמם כלא
-שאליהו  הנביא  צעק  בהר  הכרמל  על  היהודים  שעבדו  עבודה,  וכפי  שדובר  כמה  פעמים

  תבחרו -אתם  רוצים  לבחור  בדרך  מסויימת  אם    -  ?"סעיפיםהעד  מתי  תפסחו  על  שתי  "זרה  

ם שלעתי,  אבל  אל  תפסחו  על  שתי  הסעיפים,  3"  לכו  אחריו-הוא  האלוקים  '  אם  ה"ו;  בה

גרועה  הרבה ,    במידה  מסויימת-כי  פסיחה  על  שתי  הסעיפים  ,  תתנהגו  כך  ולעתים  אחרת

 .4יותר מעבודה זרה
מיד  לאחר  שכוחות ":  פוסחים  על  שתי  הסעיפים"שבנושא  זה  אפילו  לא  ,  והעיקר  הוא

בו  כתוב ,  כבר  ידעו  שישנו  נייר  רשמי  מזמן  הטורקים,  ישראל  כבשו  את  ירושלים  וחברון

כי  הרי ,  פי  צדק  ויושר-  אף  שזה  לא  היה  על-רת  המכפלה  שייכים  לערבים  שהר  הבית  ומע

, לא  עשו  מאומה  בנוגע  לזה,  ולמרות  זאת!    שקל  כסף400-אותו  ערבי  לא  קנה  אותם  ב

 .והשאירו את הבעלות כפי שהיא

 

מכיון ',  כהלכה'כתוב  בחוק  הגיור  את  המילה  ואותם  נציגים  דתיים  המתנגדים  בתוקף  ל

 .ובכל זאת לא עשו כלום,  גם ידעו מכך-שאם לא כן הם לא יוכלו לשבת על הכסאות 
שהיה (שהבעלות  על  הר  הבית  ומערת  המכפלה  היתה  ברשות  שר  הדתות  דאז  ,  בפרטו

שאם  לא :  הוא,  והדבר  הראשון  שהיה  עליו  לתקן).  וכעת  הוא  כבר  בעולם  האמת,  דתי

רחמנא ,  הרי  מאחר  ומקומות  אלו  שייכים,  ושמים  את  המקומות  רק  על  שמם  של  היהודיםר

-הפחות  היו  צריכים  לרשום  אותם  על-אזי  לכל,  )להבדיל  בין  דת  לדת(לשלש  דתות  ,  ליצלן

 . ולא רק על שמם של הערבים-' בתים-בעלי'שם שלשה 

 
 .כא, א יח-מלכים) 3
 .א"אות י, תשא, א"ש ח"וראה בארוכה בלקו) 4
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ד  מגוי  שהם  עצמם ועו.  כיון  שהם  פוחדים  מהגוי,  גם  את  זה  הם  לא  עשו,  ולמרות  זאת

ואף  ביקש  חסד  ורחמים ,  והוא  גוי  שבעצמו  צועק  שניצחו  אותו,  ניצחו  אותו  במלחמה

ולא  שינו  את  הבעלות  על  המקומות ,  זאת  פחדו  ממנו-ובכל.    כפי  שהיה  המצב  אז-מישראל  

 !הקדושים
קשורה  עם ,  שהשארת  מקומות  אלו  בבעלות  הערבים,  וכעת  הם  מוסיפים  ואומרים

 !בטחון
זה  לא  פעל ,  כפי  שראו  במוחש  שכשמסרו  שטחים  מסויימים!  בדיוק  להיפךהרי  זה  

 .שהערבים יהיו יותר קרובים ליהודים
שמה ,  היות  והם  רוצים  להשלות  את  עצמם,  הם  אינם  רוצים  כלל  להכיר  בזה,  ובכל  זאת

 .לא מדבר בקשר לדיפלומטים, "הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב" ש5י"שכתוב ברש

 

בדיוק  כפי  שהם  התעסקו ,  אותם  נציגים  ממשלתיים  מתעסקים  עם  הערבים  החיים  כעת

ולא  לוקחים  בחשבון  שבינתיים  צמח  שם .    שנה30עם  הערבים  שהיו  באותם  מקומות  לפני  

 ,שכאשר  נתנו  להם  כסף,  הם  חושבים  שכמו  שהיה  אצל  הערבים  המבוגרים.  דור  צעיר

  כך -שלהם  '  כיס'והם  כבר  היו  ב,  אותם  לגמרי'  קנו'הרי  בזה  ,  כבוד  וכדומה,  משאית  יפה

 .הוא גם אצל הערבים הצעירים
וכל  הדברים  האלו  לא  תופסים  מקום  כלל  אצל ,  שזה  כלל  לא  כך,  אך  האמת  היא

ומכיון  שרואים  שהערבים .  זה  לא  פועל  עליהם  כלום,  וכשנותנים  להם  שוחד,  הצעירים

צריכים ,  משתלטים  אט  אט  על  כל  המקומות...)  שכעת  גם  הם  כבר  אינם  צעירים(הצעירים  

ולמרות  זאת  ממשיכים  ללכת .  כי  הרי  אצלם  השוחד  לא  תופס  מקום  כלל,    את  השיטהתלשנו

 .כבוד וכדומה, מבטיחים להם כסף: איתם באותה שיטה
כך  מה  שאירע  בימים -ומזה  השתלשל  אחר

אמנם  גם .  יםשבגלוי  עשו  זאת  הצעיר!  האחרונים

אך  עיקר  הקשיים  היו ,  המבוגרים  הסכימו  לזה

 
 .ד, וישלח לג) 5
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הרי  מיום  ליום  כל  מה  שקורה  שם  נעשה  תלוי  יותר  ויותר  בצעירים ,  ובכלל.  מהצעירים

 .הערבים ופחות במבוגרים שבהם
צריכים ,  שאם  מחליטים  החלטה  מסוימת:  שכל  זה  מכריח  שצריכים  לשנות  את  הגישה

וכך .    שיהיה  שמאל-מחליטים  שמאל  ,    שיהיה  ימין-ן  מחליטים  ימי.  לעשות  אותה  עד  הסוף

שהמצב  כעת  אינו ,  כי  צריכים  לקחת  בחשבון.    למסור  או  לא  למסור-גם  במסירת  שטחים  

, כעת  מתעסקים  עם  ערבים  שענינים  אחרים  תופסים  אצלם  מקום.    שנה25כמו  שהיה  לפני  

חמישים  או ,  רבעיםא,  שהם  לא  אותם  דברים  שתפסו  מקום  אצל  צוררי  ישראל  לפני  שלושים

 .שישים שנה
 -שיש  לדעת  שכשמתעסקים  עם  יהדות  :  ומזה  אף  ישנה  הוראה  בנוגע  ליהודים

ידי -כי  את  היהודים  המבוגרים  ניתן  לקנות  על.    יהודים  צעירים-מתעסקים  עם  דור  צעיר  

שכן  כאשר  ימנו  אותו -ומכל,  שכאשר  ימנו  אותו  לתפקיד  נעלה  יותר:  ליצלן-רחמנא',  כסא'

שלום   "-ואף  יסע  מסביב  לעולם  ויטען  ,  א  ישתוק  גם  כשפוגעים  בקודשי  ישראלהו,  לשר

 "!עליך ישראל

 

קיום -לפני  חמש  שנים  התפאר  אותו  אחד  בכך  שירושלים  העתיקה  היא  דוגמא  לדועד  

ומכך  ראיה  שהוא  וחבריו ';  וםעיר  השל  '-וירושלים  היא  כשמה  ,  בין  יהודים  לערבים

ולא  את '  מיהו  יהודי'לא  את  חוק  ,  ובמילא  הם  לא  ישנו,  צריכים  להשאר  לשבת  על  הכסא

 .אלא הם ישתקו, שאר הענינים
התורה ,  תפעלו  משהו  לחיזוק  הדת,  ואם  כן,  וכשאומרים  לו  הרי  אתה  וחבריך  בממשלה

בבטחון  הוא  הרי .    על  בטחוןכעת  צריכים  לחשוב,  אין  עתה  הזמן  לכך:  הוא  עונה,  והמצוות

ועד ,  כיון  שכלל  לא  שואלים  אותו  ואף  לא  מתחשבים  בדעתו,  כה  לא  יכול  לפעול  כלום-בין

 .כך שבראותו זאת הוא כבר הפסיק להביע את דעתו בעניני בטחון-כדי
והם  הרי  לא  יתנו  לכל  הענינים  להתנהל  כפי ,  ממילא  היות  וצומח  כעת  דור  צעירו

ופועלים ',  כסא'הם  יושבים  על  ה,  שאמנם  כעת,  וגרים  לדעתבעל  המן  כל,  שהתנהלו  עד  עתה

סוף  הצעירים  יורידו  אותם -כל-אך  סוף,  גם  על  המבוגר  השני  שלא  ידחוף  אותם  מכסאותיהם

 .מהכסא
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עדיף  שזה  יהיה  בסיבת  מלחמתם  עבור ,  ומכיון  שבכל  מקרה  יורדו  המבוגרים  מכיסאם

 6דרך  מה  שהגמרא-על.  'כסא'לרדת  מהידי  הצעירים  -ולא  מצד  זה  שהוכרחו  על,  יהדות

אשריך  רבי  עקיבא  שנתפסת  על  דברי :  "על  פפוס  בן  יהודה  שאמר  לרבי  עקיבא,  מספרת

 "...תורה ולא על דברים בטלים
ואינני  יודע ,  שהרי  כאן  לא  יושבים  אותם  יהודים(וההוראה  שאנו  צריכים  ללמוד  מזה  

מבצע 'בנוגע  ל,    כמדובר  לעיל-הוא  )  אבל  מה  שנוגע  לנו,  אם  יועיל  משהו  בזה  שידברו  אתם

יהודים  שההנהגה  והשלטון  מתחיל  לעבור  לידיהם  של -שמכיון  שרואים  אצל  האינם.  'חינוך

  אלו -ושננתם  לבניך  "הרי  מובן  מזה  גם  בנוגע  אלינו  עד  כמה  נוגע  העניין  של  ,  הצעירים

 . שצריכים להשתדל בחינוך הצעירים- 7"התלמידים
 :בזהישנה נקודה עיקרית נוספת 

אלא  בגלל ,  לא  היה  בגלל  תביעות  גשמיות,  שהיה  בירושלים  העתיקה  ובחברון'  הרעש'

ואם  כך  הוא .  שהערבים  דרשו  שיאפשרו  להם  להתפלל  כרצונם,  תביעות  של  דת  ואמונה

וכמה  שכך  צריך  להיות  בנוגע  לתורה  הקדושה -כמה-אחת-הרי  על,  באמונה  הטפילה  שלהם

 .שלנו
,   הדת  היא  כפיה  דתית  וצריכים  להחליט  על  פי  הצבעההטוענים  שהחלטה  בעניני  נםיש

אין 'ליהודי  ,  ואילו  בדבר  זה.  שהצבעה  שייכת  רק  על  דבר  שהוא  ברשותם,  אך  יש  לדעת

  שיהודי  אינו  רוצה  ואינו  יכול 8ר  הזקן  אומר"וכפי  שאדמו,  הוא  נולד  יהודיכיוון  ש',  ברירה

 .להתנתק מאלקות
  שיהודי  צריך -הטענה  הכתובה  בתורה  הטענה  והדרישה  האמיתית  שיש  לטעון  היא  

וכמה  בנוגע -כמה-אחת-על,    שזה  נאמר  בנוגע  לכל  יהודי-.  ה  רוצה"להתנהג  כפי  שהקב

וכמה -כמה-אחת-ועל,  וכמה  ציבור  גדול  של  יהודים-כמה-אחת-על,  לציבור  של  יהודים

אלקיך  בה  מרשית '  עיני  התמיד  .  .  ארץ  אשר    "-בנוגע  ליהודים  הנמצאים  בארץ  הקודש  

 .9"השנה ועד אחרית שנה

 
 .ב, ברכות סא) 6
 .י שם"וברש. ז, ואתחנן ו) 7
 .מ"ובכ. ה תמוז"כ. א סיון"כ' יום-היום'ראה ) 8
 .יב, עקב יא) 9
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, אלא  בנוגע  לכל  ארץ  ישראל,  וטענה  זו  היא  לא  רק  בנוגע  להר  הבית  ומערת  המכפלה

והדרך  להחזיק ".  גוי  קדוש"ל"  ארץ  הקודש"  בתור  10"ברית  בין  הבתרים"שהיא  ניתנה  ב

כי ,  ידי  עניין  התורה-עלאך  ורק    זהו  -  11"ונתתי  שלום  בארץ"ובאופן  של  ,  בארץ  הקודש

 .12"יתנה לעשות שלום בעולםנ"התורה 
  הם  אלו -ומדרישת  הערבים  הצעירים  שרק  אלו  הצריכים  להתפלל  במערת  המכפלה  

 -)  היו  שם'  נביאיהם'ו,    הערבים  צריכים  לקבל  זאת  היות-שלדעתם  (היכולים  להחזיק  בה  

 -מובן  שגם  היהודים  צריכים  להתנהג  כך  וככל  שנתקרב  לתפילה  כפי  שציוה  הנביא  היהודי  

פי  דרך  הטבע  יהיה  בהצלחה -שהבטחון  שעל,  זק  יותר  בטחון  היהודים  בארץ  הקודשכך  יתח

 .רבה ומופלגה

 

  שאחד -הוא  נעשה  גם  בריה  חדשה  בכל  יום  ,  וכאשר  יהודי  הולך  יחד  עם  התורה.  .  

 -הוא  ,  "מודה  אני  לפניך  מלך  חי  וקיים  שהחזרת  בי  נשמתי  "הטעמים  לכך  שאומרים  בבוקר

יש  לו  את  כל  הכח ,  עתה-שדבר  נולד  זהשכ,  ורואים  בטבע.  מכיון  שכל  יום  הוא  נברא  מחדש

  הרי  מובן  שאין -ומכיון  שאומרים  שיהודי  הקשור  עם  התורה  נברא  בכל  יום  מחדש  ;  והמרץ

, שהרי  כך  הם  כל  עניני  העולם,  לו  מה  להתפעל  מהעולם  הקשור  עם  דברים  שמתיישנים

 .שאינם דברים נצחיים כתורה ומצוותיה
אזי  היתכן  שפתאום  ישנו ,  שמכיון  שכבר  ריבוי  שנים  שמתנהגים  באופן  הפכי,  והטענה

היו  צריכים  להתנהג  כפי  שהתנהגו ,    אזי  אם  היהודים  היו  מחשבים  כאלה  חשבונות-זאת  

  המעמד  ומצב  בחברון  ובירושלים -  ואם  אכן  היו  מתנהגים  כך,  במאות  השנים  האחרונות

 . הקודש לא היה כפי שהוא כעתירע
זאת -אבל  בכל,  13"אתחלתא  דגאולה"ליצלן  לומר  על  כך  שזו  -ושלום  ורחמנא-אמנם  חס

  שאז  לא  היתה  גישה -המעמד  ומצב  עתה  אינו  דומה  למעמד  ומצב  שהיה  לפני  מאות  שנים  

 
 .לך טו-לך) 10
 .ו, בחוקותי כו) 11
 .ד"ד הי"חנוכה פ' ם הל"רמב) 12
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 13
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ישנו  מעמד  ומצב  שאנו  נמצאים   אזי  כאשר  -גישה  לשם    שעתה  ילמערת  המכפלה  ואילו  

  צריכים  לצעוק  שמערת -וישנה  גישה  למערת  המכפלה  ,  בחושך  כפול  ומכופל  של  הגלות

  ואמנם  התפלה -ומשם  התפלה  עולה  השמימה  ,  המכפלה  היא  מקום  שיהודים  מתפללים

, שרה,  יעקב,  יצחק,  אך  היא  עולה  יחד  עם  התפילה  של  אברהם,  הקדשים-ידי  קדש-עולה  על

 ]).לחם-בית[=ורחל הקבורה במקום אחר  (רבקה ולאה
 )ז"ג תשרי תשל"פ שיחת י"מעובד ע(
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ממילא ',    שם  הוא  נמצא-במקום  שרצונו  של  אדם  '  ש1טוב-שם-ידועה  תורת  הבעל

 . הרי שאז נמצא הוא שם-כשיהודי רוצה לעשות הקפות בחברון 
, )וכך  גם  על  כל  ארץ  ישראל(  תפעל  כלפי  חברון  וסביבותיה  -והשמחה  של  שמחת  תורה  

 !!! לדורי דורות-" ברית עולם"שיראו בגלוי שהיא ניתנה ליהודים באופן של 
-  ממילא  היהודים  הם  הבעלי-  2"דבר  אלקינו  יקום  לעולם"ה  ו"ומכיון  שכך  אמר  הקב

 .ולאף אחד אחר אין שליטה על כך, בתים היחידים שם
ישנם  ארבעים  ושמונה  ערים  השייכות  ללויים  וביניהם ,  אל  עצמהוהיות  שבארץ  ישר

הן  הלויים  הדרים  בארץ  הקודש  ואשר (  יגשו  הלויים  -)  החמישית(  הרי  שלהקפה  זו  -חברון  

וינגנו  את  המארש ,  )עתה  דרים  בחוץ  לארץ-והן  הלויים  שלעת,  נמצאים  כאן  לזמן  קצר

ה  הביא  את  חברון  ללויים "ר  הקבויכריזו  בגלוי  לעין  כל  אש,  )מארש  הניצחון(=הידוע  

 .כך-ולאף אחד אחר אין שליטה על
אשר  אז  תהיה  ליהודים  את  כל ,  בביאת  משיח  צדקנו,  ומדיבור  זה  ירד  למעשה  בפועל

 .ארץ ישראל השלימה
 )ז"עצרת תשל-ליל שמיני', לפני הקפה ה,  בעת ההקפות-א "ר שליט"ק אדמו"ד כ"ר(

 
 .נ"וש. אות לח, הוספות, טוב-שם-כתר) 1
 .ח, מ' ישעי) 2
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כח  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם   "2י  את  הפסוק"  מביא  רש1בתחילת  פירושו  על  התורה

 -"  לסטים  אתם:  "שיכול  להיות  מצב  בו  יטענו  הגויים  כלפי  היהודים,  כלומר".  נחלת  גויים

 .דעתאשר לכאורה טענה זו מתקבל על ה; ולקחתם אותה מאיתנו, ארץ זו שלנו הייתה
:   יש  לענות  לו-שכשיגיע  גוי  ויטען  טענה  זו  ,  "בן  חמש  למקרא"י  ל"ועל  זה  אומר  רש

שאף  אחד  לא  מכחיש  שהכנעני ,  כלומר".  ברצונו  נתנה  להם,  ה  היא"כל  הארץ  של  הקב"

, 3"כוחי  ועוצם  ידי"זה  שהשבעה  אומות  ישבו  שם  לא  היה  מצד  ,    אך-ישב  בארץ  ישראל  

ה  הוא "וכיון  שהקב".  ברצונו  נתנה  להם  "-ת  להם  זאת  ה  החליט  לת"אלא  רק  מכיון  שהקב

ברצונו  נתנה   "-הוא  גם  יכל  להחליט  לקחת  מהם  זאת  ,    לכן-זה  שהחליט  לתת  להם  זאת  

 .אין להם שום שייכות לארץ ישראל, כעת, ובמילא". לנו
  שזה  אכן  יתקבל  בשכלו  של -מוכח  ,  לגויי  אומר  שמענה  זה  יש  לענות  "ומכיון  שרש

 !הגוי
מה  על  ילד -  לשם-יבין  זאת  "  בן  חמש"י  מפרש  בצורה  שגם  "  כיון  שידוע  שרש,והנה

 !?מה זה נוגע לו, כזה קטן לדעת זאת
והלה  ישאל  אותו  שאלות  שונות ,  בשעה  שילד  יהודי  יפגוש  ילד  שאינו  יהודי,  אלא

 -  והילד  היהודי  יענה  עליהם  תשובות  ברורות  אשר  הילד  הגוי  יקבל  אותם  -בעניני  יהדות  

  על  זה  יאמר  לו  הילד -"  לסטים  אתם:  "את  הטענה)  בין  שאר  שאלותיו(שהגוי  יעלה  הנה  כ

-יש  בעל.  העולם  אינו  הפקר;  "וברצונו  נטלה  מהם  ונתנה  לנו,  ברצונו  נתנה  להם:  "היהודי

כך  לקחת  זאת -ואחר,  הבית  לעולם  אשר  הוא  החליט  לתת  ארץ  זו  בתחילה  לשבעה  אומות

 .מהם ולהעביר זאת לרשות היהודים
שאף  הוא  לא  אומר ,  יצחק'  אלא  מביאו  משם  ר,  י  משם  עצמו"לא  אומרו  רש,  ענה  זהמ

 ".כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים: " אלא כך כתוב בפסוק-זאת מעצמו 

 
 .א, בראשית א) 1
 .ו, תהלים קיא) 2
 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 3
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  הנה  כשמדובר  אודות -ולכן  יש  ללכת  אחר  הרוב  ',  דמוקרטי'ולטענה  שהעולם  הוא  

 .'רוב' לא שייך שום ענין של -ה "הקב
  אזי  יפעלו  הדברים -'  דברים  היוצאין  מן  הלב  '-ובכל  התוקף  ,  ים  כל  זאת  לגויוכשאומר

 .את פעולתם והגוי יקבל זאת
, 4"שלש  שבועות"ו"  אל  ידחקו  את  הקץ"וישנו  הענין  של  ,  ולמרות  שאנו  עדיין  בגלות

  בכל  זאת  יש -  5"ודרשו  את  שלום  העיר  כי  בשלומה  יהיה  לכם  שלום"ואף  צריך  להיות  

ומפני  חטאינו "וכפי  שנאמר  .    ארץ  ישראל  שייכת  רק  ליהודים-זמן  הגלות  שגם  ב,  לדעת

 .ארצינועדיין היא ,  למרות שגלינו- 6"גלינו מארצנו
 )ז"תורה תשל-פ שיחת ליל שמחת"מעובד ע(

 

 !"ארצינו" עדיין היא - "גלינו"למרות ש
,   מאשר  שטח,הרי  זה  לא  יותר?    יש  כאן'כיבוש'איזה  ?  ומה  כאן  הויכוח  על  השטחים  "...

  שיפתח -מה  הם  גבולות  הארץ  ,  ומי  שרוצה  לדעת.    עליו  מקדמא  דנא'בעלי  בתים'שאנחנו  ה

 .ר וידו מצביעה אל עבר מדפי הספרים" מתרגש האדמו- "!את החומש

!! "מארצנו":    אך-  אומר  הצדיק  בלהט  עצור  -  "ומפני  חטאינו  גלינו":  אמת  נכון  הדבר

שאפילו  את  הרעיונות  הנשגבים ,  ד"  ולפי  שיטת  חב-!  נוהיא  בכל  זאת  ארצ,  פי  שגלינו-על-אף

וכי  כאשר  אצא  מביתי "  -:    הוא  מוסיף  ואומר-שכל  ילד  יבינם  ,  ביותר  יש  להסביר  באופן

 ."!?שביתי כבר אינו שייך לי,  כלום פירוש הדבר-לטייל 

 )120 ' ע- " שלושים שנות נשיאות-הרבי " נדפס ב-מתוך יחידות של הרב יהודה פלדי (

 

 
 .י"א ובפרש, כתובות קיא) 4
 .ז, ירמיה כט) 5
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 6
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ם  מר "  שגריר  ישראל  באו770-תורה  ביקר  ב-ביום  שמחת
ובה  דרש ,  במהלך  הביקור  נשא  הרבי  שיחה  זו.  חיים  הרצוג

  ממילא  העיר -ם  שהיות  והוא  לוי  "ממר  הרצוג  שיכריז  באו
, מר  הרצוג  אכן  קיים  את  בקשתו  של  הרבי.  חברון  שייכת  לו

 .והכריז זאת

 

 :]כ אמר" ואחכך שחברון שייכת ללויים- עליברד[
שטחים   לוותר  על    רצוןוא,  ה  דיפלומטי,ולא  יועילו  שום  טענות  של  פוליטיקה

והיא ,  שארץ  ישראל  היא  ארץ  הקודש  אפשר  לשנות  את  האמת-מכיון  שאי  ,מסויימים

 .2"אתה בחרתנו מכל העמים"ו, " קדושגוי " שהם1עליהם נאמריהודים שלקשורה 
ברכה  בארץ שום  שהגויים  לא  מצליחים  ואין  להם    -  בנוגע  לברכת  הארץהוא  וכפי  ש

  שאין  לגויים -  הלכהבוכמה  -כמה-אחת-  על,3י  מביא  בפירושו  על  התורה"  כפי  שרש,הקודש

 . בארץ הקודשאחיזה
   שאחת  מהן  היא  חברון,'  הקודשיער'  הנקראות  4ישנן  ארבע  עיירות,  גופאובארץ  הקודש  

האמצעי  השתדל ר  "ק  אדמו"שכ,  5פי  הידוע-  עלפרטוב.  עיר  הקודש  השייכת  לעם  ישראל

 .והצליח לקבל נחלה בחברון
-שיכריזו  גלוי  לעין)  בעת  ההקפות(עצרת  -דובר  בשמינימה  שבא  בהמשך  לל  "וכל  הנ

עיר שחברון  היא    -  פי  תורה  זה  פרסום  הכי  גדול-שעל  -  במעמד  עשרה  מישראל,  כל

-אחת-על  -  אין  בעלות  על  חברון,  כהניםלואפילו  ,  ישראליםהיות  שגם  ל  ו.השייכת  ללויים

 .יהגויים אין בעלות עללוכמה ש-כמה
וישנם ,  "אל  תדחקו  את  הקץ"בצורה  של  ו,  זה  צריך  להיות  בדרכי  שלוםכל  אמנם  

להיות צריך  ,  גם  בהיותנו  בארץ  ישראל,    ומכיון  שנמצאים  עדיין  בגלות.6"שלש  שבועות"ה

 
 .ו, יתרו יט) 1
 .ד"ג ה"חגיגה פ' ם הל"רמב) 2
 .לב, בחוקותי כו) 3
 .חברון, ירושלים, טבריה, צפת) = 4
 . ואילך7' ט עמ"פ ויצא תשכ"וראה בשיחת ש. תק' וראה שם ע. שז-שה' האמצעי ע-ר"ק אדמו"אג) 5
 ".שלא ימרדו באומות העולם, שלא יעלו בחומה: "ושם) י"וברש(א , כתובות קיא) 6
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  למסור ך  זה  עדיין  לא  מתירא  -  8"ם"מפרנסין  עניי  עכו"ואף  ,  7"'ודרשו  את  שלום  העיר  גו"

 !ליצלן-רחמנא, וכמה לגוי-כמה-אחת-עלו, חלק ונחלה בחברון למי שאינו לוי
כי  ביצחק  יקרא  לך "הוא  יודע  שהיות  ו,  לא  מרמיםהרי  את  הגוי    -    שהגוי  יתרגזטוענים

 .יקרא  לך  זרע  שלא  בישמעאל  ישמעאל  ומדגיש  בדוקא  מעט  אתמזה  פסוק  שו,  9"זרע

ארבע  מאות  שקל  כסף "שאותה  הרי  קנה  אברהם  אבינו  ב,  ובפרט  בנוגע  למערת  המכפלה

, "בן  האמה  הזאתגרש  האמה  הזאת  ואת  בנה  כי  לא  יירש    "11ובתורה  כתוב,  10"עובר  לסוחר

בתורה מופיע  ה  ז  ופסוק  .שאין  לישמעאל  שום  שייכות  למערת  המכפלהשמפסוק  זה  מובן  

  כדי  שגם 12"שבעים  לשון"לפי  דין  -עלאף  תורגמה    ו.שבכתב  שאפילו  הצדוקים  מודים  בה

 . אותההעולם יוכלו להבין-אומות
 תההי,  "אתה  בחרתנו  מכל  העמים"הענין  של  וקודם  ,  תורה-קודם  מתןעוד  ,  ויתירה  מזו

  מלכות -  13"דינא  דמלכותא"אף  מצד    ו,  של  אברהם  אבינוהפרטירכושו  מערת  המכפלה  

עליו   14כתוב,    של  ישמעאלועם  כל  חשיבות,  וממילא.    היתה  היא  שייכת  אליו-הגויים  

. אברהם  עצמו  פסק  שכל  נכסיו  יהיו  ליצחקש,  כלומר  ."  קדמה  אל  ארץ  קדם.  .וישלחם  "

אלא  אף ,    בשביל  לדעת  שמערת  המכפלה  שייכת  לאברהםתורה-מתןכלל  לא  נוגע  ,  במילאו

, ויורשו  הוא  יצחק,  התו  היות  ואברהם  קנה  א,  זה  שייך  לו"נאדינא  דמלכותא  די  "מצד

 . יעקב ולא עשיו- 15"יצחק ולא כל יצחקב"רק :  עצמווביצחק
 )ז"פ שיחת יום שמחת תורה תשל"מעובד ע(

 
 .ז, ירמיהו כט) 7
 .א, גיטין סא) 8
 .יב, וירא כא) 9

 .טז, שרה כג-חיי) 10
 .י, וירא שם) 11
 .י"ובפירש. ח,  תבוא כז-לשון הכתוב ) 12
 .ב, ראה גיטין י) 13
 .ו, שרה כה-חיי) 14
 .א, ראה נדרים לא) 15
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 מערת'מז  בשם  ושזה  מרו,  דובר  על  כך  שחברון  מבטאת  את  האחדות  של  בני  ישראל[

 ]. לשון יחיד-' המכפלה
את  מערת ,  ושלום-חס,  עד  כמה  מושללת  לגמרי  המחשבה  המבהילה  לחלק,  מזה  מובן

 .הראשון וחוה-יעקב ולאה ואדם, יצחק ורבקה, השייכת לאברהם ושרה, המכפלה
צריכים  ללמוד ,  שמכיון  ואנו  עומדים  בחושך  כפול  ומכופל,  כמדובר  כמה  פעמים,  והנה

 : היינו לומדים אותם מהתורה וכדלהלן-שאילו זכינו , ים הכי פשוטיםמגוי ענינ
היתכן  שיחלקו  את :  כאשר  פרסמו  סברא  מבהילה  זו  נעמד  ישמעאלי  מסויים  והרעיש

  הרי  כבר  יותר  מאלף  שנה  שהמערה  שייכת -ויקחו  חלק  ממנה  עבור  היהודים  ,  המערה

 !?ה ויתנו אותו ליהודים והיתכן שיקחו מהם חלק ממנ-והם אף התפללו שם , לערבים
 :שידעו מה לטעון, שלא הבינו שזו הוראה מלמעלה ליהודים, ולפלא וצער

כיון  שכוח  הבחירה  הוא .  שלגוי  אין  בחירה,  קבלה  וחסידות,    בכמה  ספרי  חקירה1מבואר

כן -שאין-מה,    שפסוק  זה  נאמר  רק  לגבי  יהודים-  2"הן  האדם  היה  כאחד  ממנו"מצד  זה  ש

 .3"' מלכים ושרים ביד הלב"אצל גויים הרי 
  זוהי  הוראה  גלויה -ויהודי  שומע  את  זה  ,  שכאשר  גוי  אומר  דבר  מסויים,  ומזה  מובן

כן -וכמו.  טוב  ותלמידיו-שם-וכידוע  מכמה  סיפורים  שאירעו  אצל  הבעל,    עבורומלמעלה

 :דידן-הוא גם בנדון
' ארבעה  זוגות'  המתקופתהערבים  הרי  לא  אמרו  שמערת  המכפלה  שייכת  אליהם  

 -'  כבר  למעלה  מאלף  שנה'אלא  טוענים  שזמן  בעלותם  הוא  ,  שהיתה  לפני  כמה  אלפי  שנים

המקדש -המקדש  הראשון  וגלות  בבל  ואף  לאחר  תקופת  בית-שזה  הרי  לאחר  תקופת  בית

 ...וכמה לאחר שיעקב קבר שם את לאה-כמה-אחת-ועל, השני

 
 .ב, תורה אמור לח-לקוטי) 1
 .כב, בראשית ג) 2
 .א, פ משלי כא"ע) 3
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  לא -'  אלף  שנה  'שלפני  אותם,  והערבים  עצמם  אף  מודים  בזה,  כן  פשוט  וברור-ואם

הכל  אלף  ארבע  מאות -וכל  בעלותם  היא  בסך.  היתה  להם  שום  שייכות  למערת  המכפלה

שמעובדה  זו  עצמה .  כן  לא  היתה  קיימת  כלל  הדת  הישמעאלית-שהרי  לפני,  ושבעים  שנה

כולם  מודים   -  מאז  שאברהם  אבינו  קנה  את  המערה  -כן  -שבמשך  אלף  השנים  שלפני,  מובן

 .ים היו היהודיםהיחיד' בתים-בעלי'שה
נמצאת  תשובה  ברורה  שלא  שייך  לחלק  את  מערת ,  עצמה  של  הגוי  טענתוב,  כן-ואם

 :המכפלה
אם  לא  יכולים  לקחת  חלק  מהמערה  מרשות  הישמעאלים  היות  שהם  נמצאים  שם 

, וחומר  שלא  יכולים  לקחת  מהיהודים  חלק  מסויים-שכן  וקל-הרי  כל,  למעלה  מאלף  שנה

ל  מערת  המכפלה  היא  אלף  שנה  קודם  שנהייתה  בכלל מכיון  שבעלותם  ע,  ושלום-חס

 .מציאותה של דת ישמעאל
אתה  עצמך  אומר  שמזמן  אברהם  אבינו  עד :  היה  היהודי  צריך  לבוא  ולומר  לגוי,  כן-ואם

כלל !  ?כן  כיצד  זה  נהיה  שלך-אם,  בתים  היחידים  שם-היו  היהודים  הבעלי,    שנה1400לפני  

  שמתוך  דיבורים  אלו  יוצאת  הטענה  הכי -של  הגוי  את  המסר  הטמון  בדיבוריו  '  תופסים'לא  

 ! שמערת המכפלה שייכת אך רק ליהודים-ברורה שיהודים יכולים לטעון 

 

שההצעה  המבהילה  למסור  את  מערת  המכפלה  באה  מיהודי ,  ועד  כדי  כך  גדול  החושך

 !שצריכים לחלק את מערת המכפלההציע בתור רב הוא ו, לרבנות' סמיכה'שיש לו 
אין  יד "האמת  היא  שגם  כאשר  פוליטיקאי  מציע  הצעה  כזו  מטעמים  פוליטיים  ומצד  ש

משום  שעל  ידי  כך  נותנים  לגוי  מקום  לטעון  שחצי  מהמערה ,  זוהי  בעיה,  4"ישראל  תקיפה

 .ודאי שייכת לו
שחצי ,  והוא  אומר  בתור  רב,  ותלרבנ'  סמיכה'אך  כשהצעה  זו  באה  מיהודי  שיש  לו  

מאחר ,  וכמה  שצריכים  לשלול  סברא  משונה  זו-כמה-אחת-על,  מהמערה  שייכת  לערבים

 
 .ועוד. ב, קמא צז-בבא. ב ואילך,  כוראה כתובות) 4
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  המערה  הייתה  שייכת -  קודם  שהייתה  דת  ישמעאל  -והכל  מודים  שלפני  אלפיים  שנה  

 .ליהודים בלבד
והן ,  הן  מצד  התורה:  ומלכתחילה  אין  לה  שום  מקום,  הכרח  גמור  לבטל  סברא  זו,  ולכן

שגם  עתה  תהיה  המערה  ברשותם ',  כן  יקום'וממילא  ,  העולם-מצד  הצדק  והיושר  של  אומות

 !של היהודים
שעליה  אומרת ,  כך  הוא  גם  בנוגע  לכל  העיר  חברון,  וכשם  שזה  בנוגע  למערת  המכפלה

 ".ברית עולם"ה ללויים באופן של נהתורה שהיא נית
 5י  שמבואר  בתלמוד  בבליכפ,  וכן  הוא  גם  בנוגע  לשלימותה  של  כל  ארץ  ישראל

קום  התהלך   "7ה  אמר  לאברהם"זה  שהקב-ידי-  שכיבוש  הארץ  החל  על6ובתלמוד  ירושלמי

 -לזרעך  נתתי  את  הארץ  הזאת  "כך  אמר  -ואחר,  "בארץ  לארכה  ולרחבה  כי  לך  אתננה

, "נחלת  עולם"שאז  נעשתה  ארץ  ישראל  ,  כלומר.  8"ה  כאילו  היא  עשויה"אמירתו  של  הקב

מלך "  כיון  שזה  מגיע  מ-וכל  זאת  ".  ברית  עולם"ובאופן  של  ,  הודים  הי-"  עולם-עם"ל

 .9"ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו", "העולם
 מלכתחילההעולם  אין  -ולאומות,  כלל  לא  נזקקים  לפסוק  זה,  אך  בשביל  מערת  המכפלה

ות אארבע  מ  "-מכיון  שאברהם  קנה  אותה  מבני  חת  ושילם  עבורה  בכסף  מלא  ,  שום  טענה

 .10"רחר לסושקל כסף עוב
 )ז" נח תשל פרשת,קודש-שבת-ערב' פ שיחת אור ליום ו"מעובד ע(

 
 .א, בתרא ק-בבא) 5
 .ג"א ה"קידושין פ) 6
 .יז, לך יג-לך) 7
 .י"יח ובפירש, שם טו) 8
 .א, י בראשית א"רש) 9

 .טז, שרה כג-חיי) 10
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דיבר  על  כך  שענינים  שמדברים  עליהם  עכשיו  צריכים  להתבצע  במעשה  בפועל  מיד [

תם  ששומעים הן  האנשים  הנמצאים  בבית  מדרש  זה  והן  או,  ושלכן  יוסיפו  בצדקה,  ועל  אתר

ואחר  כך ,    בכותל  המערבי-  ערב  מתן  תורה  -והן  אותם  אלו  שיהיו  מחר  ,  זאת  במקומם  הם

 :]אמר
כל  יהודי שו,  ארץ  ישראל  שייכת  ליהודים  כלש,  הגוייםזה  ידגיש  עוד  יותר  בפני  כל  כל  

יש  לו ,  לארץ-ואפילו  אם  הוא  דר  בחוץ  .היכן  שהוא  רק  נמצא,  יה  על'הבית-בעל'הוא  

אחד  רשות  לומר  לו אין  לאף  ,  והיות  שכך.  ארץ  ישראל  בכל  "שעל"ו  טפח  בעלות  על  כל

 .לאדמת ארץ ישראל בנוגע שהוא אינו יכול לחוות דעה
ה  לאברהם "  ירושה  שנתן  הקבזוהיאלא  ,    בכח  ובזכות  עצמורץ  ישראל  לא  שייכת  לווא

קיני "ץ  והן  אר,  הן  ארץ  שבעה  אומות  -  "לזרעך  נתתי  את  הארץ  הזאת  "1וכפי  שנאמר  ,אבינו

-עלי  "רשל    ש  וידוע  פירושו"נתתילזרעך  "ה  לאברהם  "וכיון  שאמר  הקב  ."קניזי  וקדמוני

  בארץ  ישראל 'שעל'שכל  ,  הרי  מובן  -  "העשויה  כאילו  היא  "אמירתו  של  הקב"שהפסוק  

 !שייך לכל יהודי בכל מקום שהוא
שום בהם  אין  ,  זה  או  אחרדבר  על  שעושים  החתימות    וא  האסיפות  ,כל  הדיבורים,  לכןו

הארץ  ומלואה  תבל '  לה"  -שהיא    ,הזה  הגשמי-של  עולם  האמיתיתמציאות  בממשות  

כל על  כל  העולם  ועל  ,  הקודש-הבית  על  ארץ-בעל  הואה  "הקבש,  כלומר.  2"ויושבי  בה

   .  .ארץ  אשר"אמר  שזוהי    ואוה  .ומתן-אלו  שמדברים  ומנהלים  משאאותם    וגם  על,  יושביו

ה "  שהקב4ש  וכפי  שכתוב  במדר.3"  השנה  ועד  אחרית  שנהשיתאאלקיך  בה  מר'  תמיד  עיני  ה

אתה  בחרתנו  מכל   "5נאמרכפי  ש,  וביהודים  מכל  האומות,  בחר  בארץ  ישראל  מכל  הארצות

 .4"יבואו ישראל שבאו לחלקי וינחלו את הארץ שבאה לחלקי"ו ,"העמים

 
 .יח, לך טו-לך) 1
 .א, תהלים כד) 2
 .יב, עקב יא) 3
 .יז, וראה מכילתא בשלח טו. תנחומא ראה ח) 4
 .ד"ג ה" חגיגה פ'ם הל"רמב) 5
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, "ברית  עולם"באופן  של  ,  בכל  מקום  שהם,  ה  נתן  את  ארץ  ישראל  לעם  ישראל"הקב

 .אפילו אם הוא רוצה, אף אחד אינו יכול לשנות את זהו ,"נחלת עולם"ו" נחלת אבות"
אף  יהודי  אינו  רוצה  למסור  אפילו  שעל  אחד  מארץ   אמתבוכמה  שהרי  -כמה-אחת-עלו

שממסירת שנראה  להם  ,  כך-עד  כדי  6"יצרם  אנסם"  שזהו  רק  מצד  ,אלו  שכן  רוציםו,  ישראל

  לא  ליהודים  ולא ,  טובהכךיא  שלא  תצא  מאך  האמת  ה.  טובה  למישהושטחים  תבוא  

  שארץ  ישראל  אינה 8  ובפרשת  קדושים7מכיון  שכתוב  בפרשת  אחרי,  העולם-לאומות

 . ארץ ישראלבטבעודבר זה הוא ,  ומקיאה אותםהעולם-את אומות' סובלת'

 

, שהיהודים  אינם  רשאים  למסור  חלקים  מארץ  ישראלם  עצמם  הרי  יודעים  אומות  העול

לכל  בני "  נחלת  עולם"באופן  של  ו"  נחלת  אבות"ידי  -עללהם  אותה    ןה  נת"הקבהיות  ו

כיון ,  תועיל  הצבעתם  של  יהודי  ארץ  ישראללא  ענין  זה  וב  .ובנות  ישראל  בכל  מקום  שהם

היא  שייכת  גם  ליהודים   ,  ישראלליהודים  הנמצאים  בארץשבאותה  מידה  שהיא  שייכת  

לא   כללש,  אפילו  ילדים  קטניםשביניהם  גם  לאלו  שאינם  יכולים  להצביע  ו,  שבחוץ  לארץ

,   יורש  גמורנקראתינוק  בן  יומו  גם  ש,  כי  הרי  הדין  בירושה  הוא.  הצבעה  היאיודעים  מה  

 .גם לתינוק יש חלק בארץ ישראל שניתנה לנו בירושה, וממילא
  רק כיםצריו,  יודעים  את  האמתכבר  העולם  -  אומות.  נכיר  באמתשאנו,  צריכים  רק  לקוות

וחושבים  שיש  להם  כח  ורשות ,  שחיים  עדיין  בטעותמעטים  יהודים  אותם  לשכנע  את  

 . כאמור לעילשזה לא מציאותי -מסור שטחים ל
ה  נותן "העולם  שמעו  שהקב-שכאשר  אומות,  ותכי  באר10  ובמדרש9  בגמראמסופר.  .  

  שלום  לישראל עשהשנ  -  11"בשלוםיברך  את  עמו  '  ה"  מצב  של  ההינ,  הליהודים  את  התור

 .סביבםהיו מכל האומות ש

 
 .כ"ב ה"גירושין פ' ם הל"ראה רמב) 6
 .כח, יח) 7
 .כב, כ) 8
 .א, זבחים קטז) 9

 .8ו הערה "ח אייר תשל"לתוספת ביאור ראה שיחת ליל אדר. ילקוט שמעוני תורה רמז רסח) 10
 .יא,  תהלים כט-לשון הכתוב ) 11
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הוא  לומד  מיד  אודות  ארץ ,  י"  יודעים  שכאשר  ילד  קטן  לומד  חומש  עם  רשהגויים

נטלה  מהם "בימות  יהושע  אך  ,  "ברצונו  נתנה  להם"נון  -בן-שעד  ימות  יהושע  ,שבעה  אומות

 ."נחלת עולם" -נצחי ופן באו 12")לישראל(נו ונתנה ל
שהארץ  שייכת  להם  לא  מכח  זה ואומרים  ,  שכאשר  היהודים  עומדים  בתוקף,  מזה  מובןו

 -  שארץ  ישראל  שייכת  לעם  ישראל  13שלפני  חמישים  שנה  היה  בלונדון  גוי  שחתם  על  מסמך

, אומות  שייכת  ליהודיםהארץ  שבעה    -    שמאז  כיבוש  יהושעשבה  נכתב,  מכח  התורהאלא  

 ".דרכי נועם ודרכי שלום" ובאופן של שלום אמיתי - 14"ונתתי שלום בארץ "הנהידוקא אז 
הם  מרגישים  שאומרים  להם ,    ולא  אומרים  להם  את  כל  האמתת  הגוייםכי  כשמרמים  א

ממילא ו,  מה  שהם  חושביםאת  ובמילא  גם  הם  לא  אומרים  ,  מה  שחושביםמ  דברים  אחרים

 .היפך השלוםענין של נעשה כך ו , ממה שהם סיכמו עליוהם עושים בדיוק להיפך
השלום  האמיתי  יבוא  רק  כשאומרים  את  הסיבה  האמיתית  מדוע  ארץ  ישראל  שייכת .  .  

  התווכחו  האם  לעשות  את -  במשך  זמן  הלכו  בדרך  עקומהש,  וההוכחה  לכך  היא:  ליהודים

עד  היום  הזה  אין ,  בפועלו,  חלק  זה  או  אחר  -להם  מה  לתת    ו,השלום  בדרך  זו  או  אחרת

 .םשלו
ה "זהו  רק  מצד  זה  שהקב,  חובה  בפחד  בעלמא-ויוצאים  ידיוהעובדה  שזה  לא  מזיק  

 . אך בפועל אין זה שלום- שומר שזה לא יזיק ולא יגע באף אחד
 )ז"סיון תשל' במדבר ג-רשת פקודש-שבת-רבע' אור ליום ופ שיחת "מעובד ע(

 
 .א, י בראשית א"רש) 12
 .הצהרת בלפור) = 13
 .ו, בחוקותי כו) 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 191

 

. ישראל-  אלפים  רבבות  מבניבּוְׁש  מיוחד  בו  ֵיכמקום  ה"הקבידי  -  ישראל  נבחרה  עלארץ

 .1"אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה'  עיני התמיד  אשרארץ"היא זו גם שארץ -מה
  שהרי  עד  ביאת  משיח -!  2"  דגאולהאתחלתא"חלילה  מלומר  שזוהי  כבר  ,    זאתלמרות

וגם  אלה (נמצאים  אנו  )  3"  לילך  בה  ולחזק  בדקהישראל  כל  יכוף"אז  יתקיים  ה(צדקנו  

. 4"  אדמתינומעל  ונתרחקנו  מארצינו  גלינו  חטאינו  מפני"במצב  של  )  הנמצאים  בירושלים

אלפים  ורבבות  של  יהודים ,    נס  בכך  שהציל  עשרות  ומאותה"  עם  זאת  עשה  הקביחד,  אולם

  ולמקום  זה  הוא  בחר  את  ארץ  ישראל  ובכך  ניצלו  רבבות  יהודים -  מקום  מקלט  שמצאו

 .ייםהחמהיפך 
ידי  קיום -על,  וזאת.  5"  ידח  ממנו  נידחבל"שמקוים  שבקרוב  תקוים  ההבטחה  ,  ולכן

  רבה  עוד  בהיותם  בחושך  הכפול  והמכופל  של  הגלות הצלחהינחלו  ,  וכך.  תוהתורה  והמצו

  חטאינו  גלינו מפני  "-  שכך  קבעו  ורצו  הגויים  אלא  בגלל  לא  -שבגלות  זו  אנו  נמצאים  (

 .והן היהודים הנמצאים מחוצה לה, אים בארץ ישראל הנמצהיהודיםהן ") מארצינו
 אל"  עם  זה  שצריכה  להיות  ההנהגה  של  יחדכשיש  קיבוץ  של  הרבה  יהודים  ,  ולכן

 .בזה- רכב וסוסים וכיוצא- הטבע ללבושי צריכים גם - 6"תתגרה בגוי קטן
 : להיות שני אופניםיכוליםבאופן ההנהגה בין ישראל לעמים , והנה
עני '  כ-  וויתור  על  כל  הענינים  החשובים  הכנעה  -  ניסו  עד  עכשיו    האופן  אותוישנו

 .'בפתח
 ממלכת"  הוא  הרי  משתייך  ל-  בכזו  צורה  להתנהגכיצד  יהודי  יכול  ,    אינו  מובןולכאורה

שהנהגה  זו  יפה  רק ,    ולטענה  זו  הוא  עונה-!  ?7"  מכל  העמיםסגולה"  ו"כהנים  וגוי  קדוש

 
 .יב, עקב יא) 1
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 2
 .ד"א ה"מלכים פי' ם הל"רמב) 3
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 4
 .יד, ב יד-שמואל) 5
 .א, ראה פסחים קיג) 6
 .ו-ה, יתרו יט) 7
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צריך ,  אולם  כשצריך  ללכת  ולדבר  עם  גוי,  רשהמד-הכנסת  ובבית-  בביתנמצאכאשר  הוא  

על  היהודים ,    זוהי  הדרך  שלדעתו-ולהתנהג  באופן  שהגוי  מבין  ,    מביןשהגוילדבר  בשפה  

 .לנהוג בה

 

תוחה  הקדושה   מידו  המלאה  הפ-  בחסדיו  ה"שהקב  בשעה  -!  ?  פעלו  עם  הנהגה  זומה

הגיעו  אלה  שמתפקידם  להתעסק  עם ,    ישראלארץישראל  את  שטחי  -  החזיר  לבני-והרחבה  

 .השטחיםואמרו שהם רוצים להחזיר את , העולם-אומות
 ונהי"  אך  האמת  היא  שמאחר  והם  התנהגו  כ-  אמנם  טענו  שזהו  כיון  שלחצו  עליהם  הם

 -היות  ואוחזים  מעצמם  כחגבים  ,  כלומר.  8"  היינו  בעיניהםוכן"לכן  ,  "כחגבים  בעינינו

 ושוכחים"    והסוסיםרכב",  החשבון  של  הגוי,  פי  דרכי  הטבע-  עלהחשבוןשעושים  את  

  ארץ שטחיישראל  את  -  החזיר  לבניה"  ממילא  כשהקב-  9"  נזכיראלקינו'    בשם  הואנחנו"ש

 ואין  -!  ושטחים  גדולים,  החזירו  שטחים,  ואכן.    מיד  הודיעו  שמוכנים  לוותר-ישראל  

 !יך בדבר מצער ומבהיללהאר
בה  נמצאת (חברון  ,    כבשו  את  ירושלים  העתיקהשבעזרתם  עשה  ניסים  גלויים  ה"הקב

שלחו  מיד  שלוחים ,    ותמורת  זאת-  הקודש  מארץושטחים  נוספים  )  במערת  המכפלה

 !הכללהודיע שמוכנים להחזיר את , לוושינגטון
מקו  זאת  בטענה  שהם   אמנם  הם  ני-  לקחת  הסכימו  שאירע  נס  גדול  והערבים  לא  אלא

  את  מה  שמציעים  להם  ובמשך  הזמן בתחילההיו  יכולים  לקחת  ,  כן-  אך  אם-רוצים  הכל  

  מלכים  ושרים  ביד לב"  מפני  שזהו,    שלא  הסכימו  לקחתעובדה  אלא  ודאי  שה-!  לקחת  עוד

 !10"'ה
 :צורה זו הפעם הראשונה בה נוהגים בכזו אין

 
 .לג, שלח יג) 8
 .ח, תהלים כ) 9

 .א, פ משלי כא"ע) 10
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 -  הנה  למרות  שניצח  במלחמה  -    מלך  ארםעם  שכשמלך  ישראל  נלחם  ך"  בתנמסופר

  פעולה  זו  היא  שגרמה  למלחמה -!    לו  את  כל  מה  שכבש  ממנווהחזיר  11"  הואאחי"קרא  לו  

 !נוספת
  עשה  נס ה"והנה  בשעה  שהקב,    בירושליםמקוםהתורה  קובעת  שלגוי  אין  :    לזהנוסף

   מיד-  לערבים  קצת  כסף  ולשלוח  אותם  משם  לשלם  במקום  -וכבשו  את  ירושלים  העתיקה  

צדק ,    וצריכים  להתנהג  בדרכי  שלוםהיות,  הודיעו  שלא  יגעו  באף  ערבי  המתגורר  שם

  ולפועל  נותנים  להם  כסף -  תמורה  כלואף  ללא  ,    הערבים  רצו  שיניחו  להם  לברוח-!  ויושר

 ! העתיקהבירושלים בכדי שגם את ילדיהם הם יוכלו לגדל - 12"ואיש אפיל'ג"הנאסף ב
, התווכחו  -  מתכוננים  להשאיר  אותם  שם  שאכןינו    הערבים  שפשוט  לא  האמ-  בתחילה

הם  כבר  אומרים ,    עכשיו-!    האמינו  לכך-"    אתהאחינו"ורק  כשדיברו  איתם  בסגנון  של  

 "!הארץ לנו"

 

  לא  הולך -  13"  תחנםלא"  בשעה  שיודע  שישנו  הלאו  ש-"  העולמים  בחי  מאמין"  היהודי

. 14"שנהאלוקיך  בה  מרשית  השנה  ועד  אחרית  '  תמיד  עיני  ה  .  .    אשרארץ"  חלקים  מלהחזיר

 -  אותםשבאם  יחזירו  ,  אחד-  אומרים  כל  מומחי  הצבא  פה-ובפרט  שבנוגע  לשטחים  אלו  

 !ישראל-וכמה מבני-מעמידים בסכנה כמה
ום  מושג   חוץ  מאלה  שאין  להם  ש-!    אחרתשיאמר  מהמומחים  אחד  אפילו  היה  לא

לפי  מנהגי ,    התדברות  בין  ישראל  לעמיםבתכסיסיבעניני  צבא  והמושג  היחיד  שלהם  הוא  

נפש  אינו -  שהמומחה  לעניני  פיקוחכתובערוך  -וכשאומרים  להם  שבשולחן,  הגויים

אולם  הוא ,  ערוך-  בשולחןכתובשזה  אמנם  ,    אומר  הוא-הפוליטיקאי  אלא  איש  הצבא  

 !מתנהג ככל העמים

 
 . ואילך16' נדפס בעמ. ט"מסעי תשכ-פ מטות"שיחת ש; ט"וז תשכג תמ"וראה שיחת י. לב, א כ-מלכים) 11
 .ל"המו.  שאסף כספים עבור ארץ ישראלארגון".  היהודיתהמגבית") = 12
 .ח ואילך"קנא ס' דעה סי-ערוך יורה-שולחן-טור. ד-ג"י ה"ם פ"עכו' ם הל"רמב. א, זרה כ-עבודה. י"ב ובפרש, ואתחנן ז) 13
 .יב, עקב יא) 14
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  שלאיסור  זה  אין  כל  שייכות -"    תחנםלא  "שלהו  ענין  הקשור  עם  האיסור  ז:  וכאמור.  .  

שכאשר  ליהודי  יש  חלק  בארץ ,  הינו"    תחנםלא"  דהאיסור  -!  15'השבועות'  ג'לענין  של  

ישנו  הציווי  של ,    לאלפי  יהודים  יש  חלק  בארץ  ישראלשרוכמה  כא-כמה-אחת-על,  ישראל

 ". לא תתן להם חניה בארץ- תחנם לא"
לומר  לו  מילה  טובה  ולחתום  על ,    לו  כסףלתת  צריכים  -ין  יד  ישראל  תקיפה    כשאוגם

  נדמה  אמנם  שאם  ידברו  עם  הגוי  באופן -!  בארץ  אולם  בשום  אופן  לא  לתת  לו  חניה  -נייר  

וכשרואה ,  "  תחנםלא"  את  האיסור  של  מכיר  אך  האמת  היא  שהגוי  -אחר  יהיה  יותר  טוב  

 ! כזהפןבאוממילא הוא גם מתנהג , שמרמים אותו
לא  בגלל  שגוי  בלונדון  חתם ,    שייכת  ליהודיםישראלשארץ  ,    צריך  לדעת  דבר  ברוריהודי

 אחוזת"אבינו  בברית  בין  הבתרים  ל-  נתן  זאת  לאברהםה"שהקבאלא  מכיון  ,  16על  פיסת  נייר

 .17"עולם
כשם  שישנו  ציווי (  אולם  עד  אז  -  18"  נדחי  ישראלויקבץ"  עוד  לא  היה  הענין  של  אמנם

   וכפי  שהגמרא,  יהיה  כדי  מחסורו  ועוד  יותר  מזהיהודי  שלכל  דאוגלהתורה  
יש )  חובה-גם  אז  לא  יצאו  ידי,    שלמה  בשעתוסעודת  אם  יתנו  ליהודי  שאפילו  19אומרת

היות  והוא  דוחה  את  כל  התורה ,  נפש-  אודות  פיקוחהוא  יהודי  כשהמדובר  לכל  לדאוג

חזרת  השטחים  תגדיל  את  הסכנה   אנשי  הצבא  שהשאומריםפי  מה  -ובמיוחד  על,  ולכן.  כולה

שאסור  להחזיר  שום  שטח  מארץ ,  נפש-  פיקוחעם  הרי  ישנו  כאן  איסור  ברור  הקשור  -

 !ישראל

 

  והיה  שמח  אילו  היו  מניחים  לו -  כלוםוכמה  שכאן  הגוי  לא  ביקש  -כמה-אחת-ועל

  מציע  לו  חניה -  למצוא  חן  בעיני  הגוי  שרוצהכיון  ,    אך  היהודי.לעזוב  את  ירושלים  העתיקה

 !בארץ
 

 .א, ת קיאכתובו) 15
 .ל"המו. הצהרת בלפור) = 16
 .ח, לך יז-לך) 17
 .ד"א ה"מלכים פי' ם הל"רמב) 18
 .א, מציעא פג-בבא) 19
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  שיהודים  קיבלו  את  ארץ  ישראל  בברית  בין ברוריהודי  צריך  לדעת  דבר  :    לעילוכאמור

.   אלא  זוהי  ארצינו  וזוהי  אדמתינו-  מהגויםואת  ירושלים  העתיקה  לא  לקחו  .  הבתרים

 ".ארצינו" זה עדיין נקרא - 4"מארצינו חטאינו גלינו מפני"ואפילו כאשר 
שכשמביאים  לגוי  חניה ,  כלומר.  6"  תתגרה  בגוי  קטןאל"  זה  צריך  להיות  באופן  של  וכל

 )!20כמוזכר באריכות בפרשת בחוקותי( מאחר שזה מזיק לו - בוהרי זוהי התגרות , בארץ
  עדיין  אפשר -  יהושע  וכיבוש  עולי  בבל  כיבוש  המקומות  שהנם  מחוץ  לגבולות  אודות

אך ).  נפש-  לא  מצד  פיקוחאך"    תחנםלא"וכל  זה  מצד  (וכח  האם  להחזירם  או  לא  להתו

מקום -  מכל-  הנה  למרות  שצריך  לילך  בדרכי  נועם  -חברון  ושכם  ,  בנוגע  לירושלים  העתיקה

  אחריך  אחוזת לזרעך"באופן  של  ,    נתן  זאת  ליהודיםה"שהקבהיות  ,  אפשר  לוותר  על  זה-אי

גם  כשארץ  ישראל ,  וזה.  כול  להיות  קיום  בארץ  ישראל  לא  י-  אחרת  אומה  ולשום  21"עולם

 .המקדש- שהיה לאחרי חורבן ביתכפי -" שממה"
  יתן ה"שהקב  22"אלוקיך  בידך'    הונתנו  "שיתקייםפועלים  ,    שהולכים  בדרך  זוובשעה

  שלושה  וחצי  מיליוני -  יעשו  באופן  שטוב  לארץ  וטוב  לדרים  עליה  שהם"    מלכיםלב"ב

 .קודם ביאת משיח צדקנו, עוד בהיותם בחושך הגלות,  הקודשבארץהיהודים הנמצאים 
 ובני"  הגלות  בשמחה  ובטוב  לבב  ובאופן  ששלואז  נסיים  את  הרגעים  האחרונים  .  .  

 . לקבל פני משיח צדקנוזקופה בקומה שהולכים, 23"ישראל יוצאים ביד רמה
  בגאולה -ויקבץ  נדחי  ישראל  ,  המקדש  במקומו-ביתויבנה  ,  וינצח'    מלחמת  השילחום

 .ובקרוב ממש, האמיתית והשלימה
 )ז"השבועות תשל-דחג' פ שיחת יום ב"מעובד ע(

 
 .י" ובפרש.לב, כו) 20
 .ד, ויחי מד) 21
 .י, תצא כא) 22
 .ח, בשלח יד) 23
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  מימות  השנה  במשך בו  מובאים  המאורעות  שאירעו  בכל  יום(,  'דבר  יום  ביומו'ספר  ב

 :ה סיון"שאירע בכ סיפור ,1 ממגילת תעניתמובא) השנים שעברו
 :וכדלקמן, ביום זה היו כמה טיעונים מצד אומות העולם כלפי היהודים

ברית  את  אברהם '  ביום  ההוא  כרת  ה  "2כתוב  בתורההיות  ובני  ישמעאל  באו  וטענו  ש

אזי  הם  טענו ,  מכיון  שגם  הם  מזרעו  של  אברהםלכן  ,  "לאמר  לזרעך  נתתי  את  הארץ  הזאת

 .מגיע חלק בארץ ישראל גם לנו - "בואו ונחלוק עמכם"
ולבני  הפילגשים  אשר  לאברהם  נתן  אברהם "הרי  כתוב  :  3ענה  להם  גביהה  בן  פסיסא

  ומכאן  מוכח  שאין  לכם .4"ויתן  אברהם  את  כל  אשר  לו  ליצחק  "כן  נאמרו,  "מתנות  וישלחם

 ".ברחו להם" - כאשר שמעו זאתו .שום חלק בארץ ישראל
ארץ   "5כתוב  בתורההיות  ו,    שייכת  להםמכן  באו  הכנעניים  וטענו  שארץ  כנען-לאחר

ארור "  גם  6  כתובשבתורה  ,ענה  להם  גביהה  בן  פסיסא".  ארץ  ישראל"  ולא  "יה  לגבולותכנען

מה  שקנה  עבד  קנה "  7ידוע  הדיןהרי  ,  ם  עבדיםאתומכיון  ש,  "  לאחיוהכנען  עבד  עבדים  יהי

יתם  צריכים שהיאלא  שיש  הרבה  שנים  ,  ולא  עוד.  מילא  הארץ  שייכת  ליהודיםומ,  "רבו

 -  וכאשר  שמעו  זאת!    כךאתם  צריכים  לשלם  עלוממילא  ,  לעבוד  אותנו  ולא  עשיתם  כך

 ".ברחו והלכו להם"
שכתוב ,  "ה  אנו  מביאים  עליהם  ראימתורתם"  -מכן  הגיעו  המצריים  וטענו  -לאחר

שישים  ריבוא  יצאו "ומכיון  ש,  "  כלי  כסף  וכלי  זהב.  .ושאלה  אשה  משכנתה    "8בתורה

שבתורה ,  השיב  להם  גביהה  בן  פסיסא"!  ים  כסף  וזהב  יתנו  לנו  כספינו  וזהבנומאצלנו  טעונ

 
 .פרק ג) 1
 .יח, לך טו-לך) 2
 . מדוע שלחו דווקא את גביהה בן פסיסא-א , עיין סנהדרין צא) 3
 .ו-ה, שרה כה-חיי) 4
 .ב, מסעי לד) 5
 .כד, נח ט) 6
 .ב, פסחים פח) 7
 .כב, שמות ג) 8
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כעת הם  צריכים  ממילא  ,  חינם  בלא  שכרכתוב  שבני  ישראל  עבדו  במצרים  כמה  מאות  שנים  

 ".הלכו משם בבושת פנים" - כאשר שמעו זאתו! לשלם להם על עבודתם
מסיפור  זה     ללמודיש,  מקום-מכל,    אומרת  שבטלה  מגילת  תענית9  שהגמראלמרות

 : חשובה מאוד לזמנינוהוראה
כששומע  זאת ו.  אומותהיא  ארץ  שבעה  היות  ומגיע  גוי  וטוען  שארץ  ישראל  שייכת  אליו  

וכפי ,  לכן  אסור  לעשות  עוול  לגוי,    שכיון  שצריכים  להתנהג  בצדק  ויושראומר  הוא,  יהודיה

, וממילא.  ם  גם  אסור"כו  שגזל  ע,הלכות  גניבה  וגזילהר  הזקן  ב"שכתוב  בשולחן  ערוך  אדמו

 .יש לוותר לו על שטחים מארץ ישראל, הוא טוען
הוא  אומר  שאינו  יודע ,  אם  הוא  מניח  ארבעה  זוגות  תפיליןיהודי    ת  אותוכששואלים  א

 זוג  אחדוהלואי  :  עונההוא  ,    כששואלים  אותו  האם  הוא  מניח  שני  זוגות  תפילין.מה  זהכלל  

פי  צדק  ויושר -  לנהוג  עלכיםטוען  שצריהלכה  ונזכר  בהוא  פתאום  כאן    אך  !הייתי  מניח

 !ואסור לעשות עוול לגוי
 !הרי  ארץ  ישראל  שייכת  ליהודים!  ?כששואלים  אותו  מדוע  הוא  עושה  עוול  ליהודיםו

 !? צריך לעשות עוול גם לגויאני , עושה עוול ליהודיםאנישמשום האם : עונההוא 

 

דרך  מה -על  (  שהם  מדברים  בשם  התורההטועניםאלו  גם  באים  ,  ובנוסף  לאותו  יהודי

בשם '  שגם  אותם  מצריים  דיברו  כביכול  -  "האנו  מביאים  ראי  מתורתם"ים  אמרו  שישהמצר

ארץ  ישראל  לבני  מצרים מפי  תורה  צריכים  להחזיר  שטחים  -שעל,  וטוענים,  )'התורה

 !כפשוטו
. "  בקרקעהלא  תתן  להם  חני  "11ל"ודרשו  חז,  "ולא  תחנם"  בפירוש  10בתורה  כתוב

 .יהמה הם גבולותהרי  וכל אחד יודע, שאסור לתת להם שטחים מארץ ישראל, כלומר

 
 .ב, השנה יח-ראש) 9

 .י"ובפירש. ב, ואתחנן ז) 10
 .ד"י ה"ם פ"עכו' ם הל"רמב. א, זרה כ-עבודה) 11
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מכיון  שזה ,  צריכים  להחזיר  שטחים  מארץ  ישראל  פי  תורה-שעלאומרים    הםאילו  ו

 -וממילא  ,  תורה  כולהבתורה  הדוחה  את  כל  הביותר    ענין  חמור  אנפש  שהו-קשור  בפיקוח

 ?דם יהודיבעקבות כך נשפך מה ייצא מכך שנחזיק בחלקת אדמה כש -הם טוענים 
 ,אחד-פהאומרים    בטחוןהצבא  והבשעה  שכל  מומחי  -בה,  והם  מחזיקים  בדיעה  זו

 !הגדילה את הסכנה של כמה וכמה מבני ישראלשהחזרת שטחים בעבר 
הם ,  "לא  תחנם"ישנו  האיסור  של    יושעל,    שטחיםמסירת  אודות  כל  הזמןכשדיברו  

דוקא  כשבא ו.    באומרם  שאינם  רוצים  להתערב  בפוליטיקה,ושתקו'  כבשו  פניהם  בקרקע'

ואומר  שאסור  להחזיר  שטח  מארץ   -  אמנם  גביהה  בן  פסיסא  -  פרטית  יהודי-בהשגחה

-מתעוררים  עם  יראתהם    פתאום  ,שזה  מגדיל  את  הסכנה  ליהודיםהיות  ,  ישראל  לגויים

 ! גם הלאהושתק ת-  עד עתהםשתקת! נים שצריך להחזיר שטחיםשמים וטוע
. כמדובר  לעיל,  המצריםשעשו    פיכממש    ,בשם  התורהדיבורים  אלו  עוד  ומדברים  

,   לרבנות  ושהוא  יושב  בירושלים  עיר  הקודש'סמיכה'מנצל  את  העובדה  שיש  לו  אותו  אחד  ו

 !את השטחים למצריםכדי לומר שהוא לא יבחר ולא יסייע עד שיבטיחו לו שמחזירים 
צריך  להיות  באופן  של הוא  אמנם  ".  לא  תחנם"של  ברור  ישנו  איסור    -  וכאמור  לעיל

לפגוע  בתוקף כלל    זה  לא  צריך  ךא,  13"ם"מפרנסין  עניי  עכו"אף    ו12"אל  תתגרה  בגוי  קטן"

 !תתייגע להבין את התירוץ, יש לך קושיא מפסוק ואם .האיסור
, פי  התורה-  על  ויאמרו  שארץ  ישראל  שייכת  להםודוקא  כאשר  היהודים  יעמדו  בתוקף

 . יתמתן וירדזה יפעל גם על הגוי והלחץ
 )ז" תשל, תמוזהחודש-רכים מב, שלחפרשת-בתשיחת שפ "מעובד ע(

 
 .א, ראה פסחים קיג) 12
 .א, גיטין סא) 13
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הוא  בהשגחה  פרטית  ויש  ללמוד  ממנו ,    שכל  מאורע  שאירע1ידועה  תורת  הבעל  שם  טוב

 .'ודת ההוראה בנוגע לעב
ובעלות ,  לאחר  שהצהירו  באופן  ברור  שארץ  ישראל  שייכת  לעם  ישראל:  ולעניננו

  פתאום  הצהירו -"  נחלת  עולם  לעם  עולם  "-ישראל  על  ארץ  ישראל  לגבולותיה  היא  נצחית  

 .שצריכים מלכתחילה לוותר על חלקים מארץ ישראל
דים  הגרים ובפרט  שאותם  יהו,  "דינא  דמלכותא  דינא"  ש2אמנם  לכאורה  יש  הלכה

מקום  טענות  אלו -  אך  מכל-  3"ודרשו  את  שלום  העיר"ב  צריכים  להתנהג  בהתאם  ל"בארה

 .מתבטלות לגמרי
-דין  או  מלך  מאומות-שהרי  על  פי  השולחן  ערוך  אין  שום  תוקף  להצהרה  של  בית

  הם  יבטלו -  כשהם  יווכחו  לדעת  שהיהודים  עומדים  בתוקף  -מכן  -היות  שלאחר,  העולם

 .זאת
אמנם  מלכתחילה  היו  כמה  ענינים  בלתי  רצויים  כלפי :  ג  תמוז"י-ב"גאולת  יכפי  שהיה  ב

וכפי  שכותב  בעל  הגאולה ,  אך  לבסוף  היה  נצחון  מוחלט  של  התורה,  ר"ח  אדמו"ק  מו"כ

, כי  אם  גם  כל  מחבבי  תורתנו  הקדושה.  .  ה  "לא  אותי  בלבד  גאל  הקב  "4במכתבו  הידוע

מבלי  להתחשב  עם (י  כל  איש  ישראל  כ,  וגם  את  אשר  בשם  ישראל  יכונה,  שומרי  מצוה

שהגאולה  הייתה ,  כלומר".  ותורתו'  לבו  תמים  עם  ה)  מצבו  הפרטי  בשמירת  וקיום  המצוות

 .כיון שעמד בתוקף ובנחרצות על דעתו, וכל זאת. לכל הסוגים שישנם בעם ישראל
, זה  מזמין  לחץ  נוסף  וכך  הלאה  עד  שאין  לדבר  סוף,  כשנכנעים  ללחץ:  כן  בעניננו-וכמו

  לא  של  עקשנות -ואילו  כאשר  מלכתחילה  עמדו  בתוקף  .  וכפי  שראו  שכך  אירע  בפועל

  שארץ -ה  "אלא  מצד  זה  שכך  הבטיח  הקב,  )שאז  גם  הצד  השני  יכול  לעשות  כך(ועזות  פנים  

 
 .אייר' ט' יום-היום') 1
 .ב, גיטין י) 2
 .ז, הו כטירמי) 3
 .ועוד. 263' ח ע"תש. קמו' ח ע"המאמרים תרפ-ראה ספר) 4
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  אזי  אף  אחד  מאומות  העולם  אינו  יכול  להתמקח -ישראל  לגבולותיה  שייכת  לעם  ישראל  

 .על כך

 

, שפירושו  הוא  הרי  בפשוטו  של  מקרא  (5י  הראשון  בתורה"הרש:  וכמדובר  כמה  פעמים

לסטים "אומר  שכאשר  אומות  העולם  יבואו  ויטענו  לעם  ישראל  )  ומובן  גם  לילד  בן  חמש

ברצונו  נתנה  להם  וברצונו  נטלה  מהם ,  ה  היא"כל  הארץ  של  הקב"  אזי  עונים  להם  -"  אתם

  צריכים  לענות  להם  שהיות -"  לסטים  אתם"שעל  מה  שהם  יטענו  ,  מרכלו".  ונתנה  לנו

זה  שהארץ  היתה  קודם  לכן ,    ממילא-  6"הארץ  ומלואה'  לה"ה  ברא  את  כל  העולמות  ו"והקב

כך -  אך  באותה  מידה  היה  אחר-"  ברצונו  נתנה  להם"ברשותם  של  הגויים  זהו  מכיון  ש

 ".נטלה מהם ונתנה לנו"
אזי ,  ה"ובפרט  לגוי  שמאמין  בקב,  תיות  פשוטות  לגויוכשעונים  מענה  אמיתי  זה  באו

, שכל  הסיבה  שלוחצים  על  ישראל  שימסרו  שטחים  הוא,  ובפרט.  ברור  שזה  יתקבל  אצלו

 .'אנו את שלנו עשינו'כדי שיוכלו לצאת ידי חובה כלפי הערבים בכך שיאמרו 
ורואים  בפועל  מה  קורה  כשלא  עונים  לגוי 

 :מענה ברור
 -לחצים  שישנם  כעת  כל  הצרות  וה,  כידוע

ם "באים  כתוצאה  מזה  שהסכימו  להחלטת  האו

ידי -שנוסחת  החלטה  זו  נכתבה  על".  242  "-

ולאחר  מכן  אושרה ,  יהודים  שפחדו  מהגויים

אלא  ישנו  יהודי ,  ולא  עוד.  ם"ידי  האו-על

המתפאר  עד  עצם  היום  הזה  שהוא  היה  אותו 

 .אחד שניסח החלטה זו בשם הממשלה

 
 .א, בראשית א) 5
 .א,  תהלים כד-לשון הכתוב ) 6
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כשמתווכחים  עם ")  242"  שנים  לאחר  10(כי  היום  .  עו  כל  הצרותמזה  הגי,  פנים-כל-על

  שהתקבלה  ברוב -"  242"הרי  ישנה  החלטה  :  מיד  הם  אומרים,  הגויים  על  מסירת  השטחים

 כלידי  נציג  היהודים  שאמר  אז  שהוא  מדבר  בשם  -קולות  ונוסח  החלטה  זו  נקבע  על

 !?ם אתם מלינים על כךמדוע היו, כן-ואם. הן בארץ הקודש והן בחוץ לארץ, היהודים
אבל  לפועל .  שלאחר  שתנוסח  החלטה  זו  תהיה  להם  מנוחה  מהגויים,  היהודים  חשבו  אז

אלא  עם  השנים  הולך ,    ולחץ  שלא  נפסק-זה  הביאו  על  עצמם  לחץ  נוסף  -ידי-זה  גרם  שעל

 -זה  -מחבריו  על'  כח-יפוי'ידי  שקיבל  -אותו  אחד  שקבע  החלטה  זו  על,  ולמרות  זאת.  וגובר

 ".אין פוצה פה ומצפצף"ו, ועדיין מתפאר בכך, נו מתבייש בזהכלל אי
ולא  זו .  לא  עשו  שום  רעש  על  כך  שמוותרים  על  ארץ  ישראל,  בעת  קבלת  ההחלטה,  אז

והיו  אז ,  אלא  אמרו  לגויים  שמוכנים  לוותר  למרות  שלא  יקבלו  כלום  כתמורה  לכך,  בלבד

ולמרבה ,  על  עצמם  לחץ  נוסףידי  שנכנעים  ללחץ  אחד  מזמינים  -שעל,  כמה  וכמה  שהזהירו

הלחץ  למסירת  שטחים  רק ,  שמאז  אותה  החלטה  שהלכה  נגד  התורה,  רואים  בבירור,  הצער

 .גובר
  אזי  לא  רק  שהוא  לא  מתקרב  ליהודי -שכשלא  עונים  לגוי  מענה  ברור  ,  שמכל  זה  רואים

מאחר  שהוא  יודע  שהיהודי  לא  אומר  את  מה  שהוא ,    אלא  הוא  לוחץ  עליו  יותר  ויותר-

  לעשות  מה  שהתורה -שרצונו  התמידי  של  היהודי  הוא  ,  7ם"וכפי  שפסק  הרמב.  שבחו

 ".יצרו אנסו"אלא שלפעמים , מצווה עליו

 

: כי,  פ  שיתנו  לו"והגוי  לא  יסכים  לקחת  אע,  ה  נס"ואין  לסמוך  על  כך  שאולי  יעשה  הקב

אסור  לעשות  שום ,  גם  אם  יודעים  בוודאות  שהוא  לא  יקח)  ב;  8"  על  הנסאין  סומכין)  "א

  אף -  ולמרות  שישנם  הרבה  תירוצים  -כי  מאחר  וענין  זה  הוא  נגד  התורה  .  דבר  נגד  התורה

בו -שלמה  ואלף  כיוצא:  "9ובלשון  המדרש.  אחד  אינו  בעל  הבית  לשנות  משהו  מן  התורה

 ".ואות אחת ממך אינה בטילה לעולםאובדים 
 

 .כ"ב ה"גירושין פ' הל) 7
 .ב, פסחים סד) 8
 .ו"ב ה"ירושלמי סנהדרין פ. רבה ו-שמות) 9
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" ככל  העמים  בית  ישראל"שורש  כל  הצרות  הללו  טמון  בכך  שהולכים  בשיטה  ש  .  .

למרות  שעם  ישראל  צריך  להתנהג  באופן .  וסבורים  שעם  ישראל  צריך  ללכת  בדרכי  הגויים

ידי  הפצת -על  (11"אור  לגויים"וגם  להיות  ,  להפיץ  אור  בעולם,  10"והיה  מחניך  קדוש"של  

שכל  ענין  שרואים  אצל ,    מתנהגים  בצורה  הפוכה  הנה  במקום  זאת-)  שבע  מצוות  בני  נח

אל  תוך  הבית  ופוגמים  בטהרת '  שקייט'גוי'וכך  מכניסים  את  ה.  הגוי  משתדלים  לחקות

 .הנפש
נותנים  לו ,    השתלשל  גם  זה  שסוחבים  גוי-ומזה  שכך  הם  מתנהגים  בהנהגתם  הפרטית  

ישום  זה  אין  לו   למרות  שחוץ  מר-  דולר  ובלבד  שיסכים  שיכתבו  עליו  שהוא  יהודי  1000

 .שום שייכות ליהדות
עגל :  "לאחר  שכבר  ניסו  את  כל  סוגי  הנסיונות  על  נשמות  ישראל  וגופי  ישראל,  והנה

המשכילים  שיצאו ,  בזמן  הנביאים"  בעלים  ועשתרות"ה,  בזמן  יציאת  מצרים"  הזהב

ועד  לעבודה  זרה  האחרונה  של ,  )הארץ  ממנה  יצאו  ההשמדות  בדור  האחרון(מגרמניה  

 ; וראו את התוצאות המרות שיצאו מכל נסיונות אלו-" עמים בית ישראלככל ה"
 -'  בריאה'כיון  שתהיה  תורה  ,  ואז,  יהי  רצון  שיתחילו  להתנהג  באמת  כפי  שצריך  להיות

 -וילכו  מתוך  בריאות  הגוף  ',  בריאה'וארץ  '  בריא'ממילא  יהיה  גם  עם  ,  שלימות  התורה

וכל  העמים ,  בב  לקבל  את  פני  משיח  צדקנו  בשמחה  וטוב  ל-שתהיה  יחד  עם  בריאות  הנפש  

בגאולה  האמיתית ,    בקרוב  ממש-  12"מלכים  אומנייך  ושרותיהם  מניקותייך"יהיו  באופן  של  

 .ידי משיח צדקנו-והשלימה על
 )ז"ב תמוז תשל"פ שיחת י"מעובד ע(

 
 .טו, תצא כג) 10
 .ו, מב' ראה ישעי) 11
 .כג, ראה שם מט) 12
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התיבות על  י  "רשמפרש  ,  "  הארץראה  נתתי  לפניכם  את  הארץ  באו  ורשו  את  "1פסוקעל  ה

לו  לא  שלחו  מרגלים  לא  היו יא,  ואינכם  צריכים  למלחמה,  אין  מערער  בדבר:  ""באו  ורשו"

 ".זיין-צריכים לכלי
 :ואינו מובן

,   המדבר  על  ירושת  הארץ"עלה  נעלה  וירשנו  אותה"כתוב    2בפרשת  שלחבר  כהרי  

 ?'וכו"  מערער בדבראין"שי את כל הפרטים שאומר כאן "רש מפרש ןשם אימדוע ו
כי  שם  הרי  טענו ,  צריך  להדגיש  זאתי  היה  "דוקא  בפרשת  שלח  רשלכאורה  :  ואדרבה

כביכול  כלפי ":  י  שם"  ומפרש  רש3"כי  חזק  הוא  ממנו"  ו"עז  העם  היושב  בארץ"המרגלים  ש

את לא  הכחישו  הם  "  עלה  נעלה  וירשנו  אותה"  -וכאשר  יהושע  וכלב  טענו    ,"מעלה  אמרו

, חיל-גיבוריהם    יושבים  בארץ  כנעןגם  הודו  שה  ו"עז  העם  היושב  בארץ"טענת  המרגלים  ש

לכן  עליהם ,  אינו  -  שהגן  עליהם)  איוב(שהצדיק  ,  כלומר,  4"סר  צילם"  שהיות  ואלא  שטענו

ה  ציוה  ללכת  לארץ "כיון  שהקבאך  ,  חיל-אמנם  העם  שם  הם  גיבוריש,    זאת  אומרת.ללכת

 .ודאי שננצח - ישראל
אין  מערער  בדבר  ואינכם "שלנו    להבהיר  י"ך  רשצריורה  היה  לכא  שם  דוקא,  כן-ואם

 !? שהרי שם מסופר על החשש של בני ישראל- "'צריכים למלחמה וכו
 :והביאור בזה

כתוב  בפרשת  שלח דומה  ל  נואי,  "באו  ורשו  את  הארץ"מה  שכתוב  בפרשת  דברים  

ראה "רת  התורה  אומ"  באו  ורשו  את  הארץ"כיון  שלפני  התיבות  ,  "עלה  נעלה  וירשנו  אותה"

איני  אומר  לכם  מאומד ,  בעיניכם  אתם  רואים:  "י"  רשומפרש,  "נתתי  לפניכם  את  הארץ

 -    ענין  של  שמועה  או  אומדירושת  הארץ  המדוברת  שם  אינהש,  זאת  אומרת".  ומשמועה

 
 .ח, דברים א) 1
 .ל, יג) 2
 .לא, שם כח) 3
 .ט, שם יד) 4
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נתתי  לפניכם "בעיניכם  שתראו  אתם    -"  בעיניכם  אתם  רואים"  אלא  ,השמשערים  שכך  יהי

 ."את הארץ
 נאמרכי  מאחר  ש,  "אין  מערער  בדבר"י  להבהיר  ש"  רש  נצרךבפסוק  זהדוקא  ולכן  

לטעון  שהם הם  היו  יכולים    -  "נתתי  לפניכם  את  הארץ"ש"  בעיניכם  אתם  רואים"ליהודים  

. "אין  מערער  בדבר"היות  ו,  "באו  ורשו  "ממשיכה  התורהועל  כך  .  זאתלא  רואים  כלל  

יודעים  מה כי  הרי  כולם  ,  ל  כך  מאומהעלא  יכול  לטעון    -  כולל  הגויים  -אף  אחד  ש,  כלומר

ברצונו  נתנה  להם "ו,  "כח  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גויים"  ש5י  כותב"שרש

 ".אין מערער בדבר"ובמילא , "וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו
ייתכן ,  מקום-מכל  -)  כפי  שהוסבר  לעיל(למרות  שטענות  שכליות  אמנם  אין  לגויים    ךא

 .6"הלכה  היא  בידוע  שעשיו  שונא  ליעקב"הרי  ו,  יות  והם  ליסטים  ה  מצידםענין  של  מלחמה

 ".אינכם צריכים למלחמה" -י " על כך רשלכן מוסיף

 

 : הוראה בנוגע להווההישנזה  עניןמ
צריכים ,  אל  ליהודיםעל  שייכותה  של  ארץ  ישרישנם  גויים  שיש  להם  טענות  אף  על  פי  ש

ראה  נתתי "היות  וכך  כתוב  בתורה  הנצחית  ,  "אין  מערער  בדבר"שהאמת  היא  ש,  לדעת

 ".בעיניכם אתם רואים"וזה באופן ש, "לפניכם את הארץ
  שהן  הנוצרים  והן  המוסלמים -  בתורהשכתוב  ,  גוי  את  האמתצריכים  לומר  ל,  כיון  שכךו

-ה  נתן  אותה  לאברהם  בברית  בין"קבה  ושארץ  ישראל  שייכת  ליהודים  -מאמינים  בה  

אלא  בשפה ,  גם  אם  יאמרו  לו  ענין  זה  לא  בלשון  הקודש,  וזה  יפעל  על  הגוי.  7הבתרים

 שאז,  כ  כשאומרים  שארץ  ישראל  שייכת  ליהודים  מסיבות  אחרות"משא.  'שבעים  לשון'מה

 ,8מסתמכים  על  מה  שגוי  בלונדון  אמר,  נניח,  וגם  אם  .זו  האמתלא  שכיון  ,  זה  לא  פועל

 .יכולים הרי הגויים לומר שוושינגטון חזקה יותר מלונדון או שסעודיה חזקה יותר וכדומה

 
 .א, בראשית א) 5
 .ד, י וישלח לג"ראה רש) 6
 .לך טו-לך) 7
 .הצהרת בלפור) = 8
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 -  "אינכם  צריכים  למלחמה"הרי  כתוב  אחר  כך  :  הגוי  לטעוןאך  לכאורה  יכול  עדיין  

 !? וצבאנשק-מדוע הנכם צריכים כלי, ןאם כו , ענין של מלחמההשלא יהישהובטחתם 
אילו  לא  שלחו  מרגלים  לא  היו  צריכים ":  י"ירוש  רשו  את  המשכו  של  פעל  כך  עונים  ל

  נכנסים  מיד  לארץ  ישראל היינו,  שאם  לא  היה  קורה  חטא  המרגלים,  כלומר.  "זיין-לכלי

ו נבגללו  הוצרכש,    חטא  המרגליםאירע  אך  מאחר  ו.והיתה  הגאולה  האמיתית  והשלימה

,   לצבא,נשק-יזקוקים  לכלוממילא  ,  גלותאנו  בלכן  עדיין  ,  להיות  ארבעים  שנה  במדבר

 .מלחמותול
עד   -  יחד  עם  שלימות  התורה  ושלימות  העם,    הענין  של  שלימות  הארץהשיהי,  ויהי  רצון

 .בקרוב ממששיבואו לגאולה האמיתית והשלימה 
 )ז" תשל,אב- מנחםחוד-אש ר,מסעי- מטותפרשת-בתמשיחת ש(
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, ישנן  עוד  מעלות  מובןומזה  ש.  בפרשת  עקב  מונה  התורה  מספר  מעלות  של  ארץ  ישראל

שבהן  נכללות  כל  פרטי  המעלות ,    הן  עיקריות  וכלליות,המעלות  המנויות  בפרשהאותן  ש

 .האחרות
  .  . ארץ  אשר:  "היא,  1  בפרשההמעלה  הראשונה  והעיקרית  הכתובה  על  ארץ  ישראל

 ".ה ועד אחרית שנהאלקיך בה מרשית השנ' תמיד עיני ה
ה  הרי  משגיח  על  כל "הקב  -  ?"והלא  כל  הארצות  הוא  דורש"  :י"שואל  על  כך  רש

 ?כן מדוע מחלק הפסוק את ארץ ישראל מכל הארצות-ואם, הפרטים שבעולם
 -  ידי  אותה  דרישה  שדורשה-ועל,  אלא  כביכול  אינו  דורש  אלא  אותה:  "עונה  בפשטותו

-  עלהוא,  ה  דורש  ומשגיח  על  כל  הארצות"ה  שהקבזש,  כלומר".  דורש  את  כל  הארצות  עמה

 .ארץ ישראלובזכות ידי 
 :פי האמור מובנים שני ענינים-על
  וביאתם מהגלותיציאתם  לכך  שלארץ  גורמת  -של  היהודים  הגרים  בחוץהנהגתם  )  א

 לאבותיכם  לתת  להם  כימי  השמים  על'  על  האדמה  אשר  נשבע  ה"  -לארץ  הקודש  
 . תהיה בהקדם האפשרי- 2"הארץ
הנהגתם היות  ו.  גודל  האחריות  והזכות  שיש  ליהודים  הנמצאים  בארץ  הקודש)  ב

ה  דורש  ומשגיח  על "  לדרישה  שהקברקנוגעת  לא  והוספתם  בלימוד  התורה  ובקיום  המצוות  

עד  לאלו ו  ,אלא  גם  ליהודים  הנמצאים  בכל  קצוי  תבל,    יקרא  לה'ארץ  הקודש'הארץ  ש

 .יהודים הנמצאים בכל מקום שהוא-שאינם
 הן  בגשמיות  והן  ברוחניות  -ה  מתברכת  בכל  עניניעצמה    ארץ  ישראל  שמהנוסף  לזה  בו

, "שהשלום  שקול  כנגד  הכל"י  אומר  שם  "כפי  שרש,  3"ונתתי  שלום  בארץ"של  ברכה  עד  ל  -

מי  שיעיז לא  יהיה  ,  שאפילו  במצב  של  שינה,  כלומר  ."ושכבתם  ואין  מחריד"עד  לאופן  של  ו

 
 .יב, יא) 1
 .כא, שם) 2
 .ו, בחוקותי כו) 3
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וכמה  שלא -כמה-אחת-עלו,    הולך  להטריד  את  היהודיםלהכריז  שהוא)  או  אפילו  יחשוב(

 .בפועלשיעשה זאת שייך 
  של  ארץ המובן  מדוע  נוגע  לכל  יהודי  מצב,  כיון  שבארץ  ישראל  תלויים  כל  הארצותמו

 .2"למען ירבו ימיכם וימי בניכם"שיתקיים שם  ,ישראל
 ההיכדי  שלארץ  ישראל  תולעשות  כל  מה  שמוטל  עליו  במחוייב  לפעול  כל  יהודי  ו

את ידי  שיבצעו  -על,  וזאת,  'ומנוחה  מהענינים  שאינם  מתאימים  לרצון  ה,  מנוחה  כפשוטו

  ואת  מצוותי  תשמרו ")שתהיו  עמלים  בתורה:  "י"כפי  שמסביר  רש(בחוקותי  תלכו  "

, "בארץונתתי  שלום  "זה  מביא  את  וגודל  חשיבות  ענין  זה  מובן  לפי  ש.  4"ועשיתם  אותם

 .לם כולונמשך שלום בכל העוארץ הקודש ומ
צריכה ,  שכל  הוספה  שמתווספת  לענינים  הטובים  שכבר  ישנם  בארץ  הקודש,  מזה  מובןו

 .שהרי לטוב אין שיעור, "מעלין בקודש" של באופןלהיות 
ברכה עד  שזה  פועל  ,  זה  נמשכת  ונשפעת  ברכה  לכל  היהודים  בכל  מקום  שהם-ידי-עלו

  דרכי  נועם  וכל הדרכי"פועלים  באופן  של  כל  זאת  ו  .במצב  הכללי  של  העולם  כולו

אך  יחד  עם ,  של  התורה"  יהנתיבות"ו"  יהדרכ  "אמנם  שלום  הוא  ש:5"  שלוםהנתיבותי

דבר אפשר  לוותר  על  -  שאילהסבירו,  תוקףבדבר    צריכים  ל-  "שלום"הו"  דרכי  נועם"ה

 .היות ואין זה ברשותנו,  לנוה הביא"שהקב

 

 .ולהסתפק  רק  בחציו  או  בחלק  ממנו,  כלתו  של  אדם  לוותר  על  דבר  הנמצא  ברשותובי

שתהיו   (אם  בחוקותי  תלכו"  והבטיח  ש,נתן  כח,  אך  כאשר  בורא  העולם  ומנהיגו  אמר

עד ,  "ונתתי  שלום  בארץ  "האזי  יהי,  "ואת  מצוותי  תשמרו  ועשיתם  אותם)  עמלים  בתורה

התורה "שובפרט  ,  דורות-לדוריזאת  ולמסור  לכתוב    והוא  ציוה  6"ואולך  אתכם  קוממיות"ל

 ! יולוותר על ממילא אי אפשר - !7"היא נצחית

 
 .ג, בחוקותי שם) 4
 .יז, משלי ג) 5
 .יג, בחוקותי שם) 6
 .ז"תניא רפי) 7
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דבר  אלקינו  יקום ",  מקום-מכל,    גם  אצל  יהודים8"רבות  מחשבות  בלב  איש"ואף  ש

כך  לא  יצליח  עם  כל -שביןשאם  הוא  יודע  ,  ה  אף  נותן  את  ההזדמנות  לאדם"והקב;  9"לעולם

ומכיון  שהוא  יודע ,  מחשבתו  העקומהחובה  ב-ידיהוא  כבר  יצא    ממילא  -המחשבות  

אינו  מתפתה  לשום  דרך   לכן  -  10"עם  חכם  ונבון"שייך  לוהוא  הרי  ,  "היא  תקום'  עצת  ה"ש

 .הטובהומלכתחילה הוא הולך לפי המחשבה היחידה ו, כך לא תתבצע-שבין
זה  נחשב  כבר  כמעשה   ו11"ה  מצרפה  למעשה"מחשבה  טובה  הקב"ישנו  הענין  של  ואזי  

 -היא  "  מצרפה  למעשה"הכוונה  ב  ש12ר  הזקן"  של  אדמוופירושלפי  ,  ויתירה  מזו.  בטו

שהוא  נותן  מיד  הזדמנות  כדי  שהמחשבה ,    כלומר.משאיר  זאת  לענין  המעשהה  "שהקב

, מחשבה  יחד  עם  מעשה,  שאז  זה  נעשה  דבר  שלם  .הטובה  תבוא  אצלו  לידי  מעשה  בפועל

 .בזה ובבא - עד לשכר האמיתי, והוא מקבל על זה שכר שלם
 )ז"אב תשל-ף מנחם"משיחת כ(

 
 .כא, משלי יט) 8
 .ח, מ' ישעי) 9

 .ו, חנן דואת) 10
 .א, קידושין מ) 11
 .ד"פמ. ז"תניא פט) 12
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כיון  שעברו  ישראל  את  הירדן  ובאו  אל  הר  גריזים  והר :  "1ה  אומרת  המשנהטבמסכת  סו

 ".' כושבשומרוןעיבל 
  של דין-ומכיון  שזהו  פסק,  פוסקת  המשנה  שהר  גריזים  והר  עיבל  קשורים  לשומרוןבזה  

, מזה  מובן  ו.בזה  טעותהיות  ואין  שייך  ,  "חוזר  -  טעה  בדבר  משנה  "2אזי  ישנו  הכלל,  משנה

אפשר  לתתו -ואי,  על  עובדת  שייכותו  של  השומרון  לארץ  ישראלשלא  שייך  להתווכח  

 .היות והוא שייך רק ליהודים, אומותה או לאחת משבעים ,ניםלאמריק, לערבים
היות  שלא  היה  זה ,    בהר  גריזים  והר  עיבלהל  תלוי  ארץ  ישראתברכאלא  ש,  ולא  זו  בלבד

ישנה  שייכות  פנימית ודאי  אלא  ,  שבמקרה  היה  גבוה,  ה  נתן  ברכה  על  הר"שהקב,  סתם  ענין

 .בין הברכה להר גריזים דוקא
שמכיון ,  ומזה  מובן  -  "שומרון"שהר  גריזים  והר  עיבל  הם  ב,  ועל  כך  פוסקת  המשנה

המשנה  אומרת ,  נוסף  לזהו,    של  כל  ארץ  ישראל  הברכההשבהר  גריזים  ובהר  עיבל  תלוי

 .ם כל ארץ ישראלתלוי ִעמובן שהשומרון   ממילא-  בשומרוןהשזה הי
 )ז"פרשת ראה תשל-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .ה"ז מ"פ) 1
 .כה' משפט סי-ערוך חושן-שולחן-טור. ב, כתובות פד) 2
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 "]:וברכותיה שנה תחל "-והתחלת שנה חדשה , ז"תשלדיבר אודות סיום ונעילת שנת [
שאוחזים  בתורה  ומצוותיה ,  כלומר".    רמהביד"  שהיהודים  משלימים  את  השנה  בשעה

שהוא  התקיף  ובעל  הכוחות  כולם [  ומצווה  המצווה  התורהעד  לאופן  בו  מתאחדים  עם  נותן  

עד  כדי  כך  שאפילו  פרעה  ידע  משם ")  אלוקים"  להפירוש  של  שם  בנוגע  1כפי  שנפסק  בטור(

 וכמו).    כלומר  שאודות  שם  אלוקים  הוא  ידע-  2"'  ידעתי  את  הויאל"שהרי  אמר  (אלוקים  

 שלדין  -  אזי  כשאומרים  שזהו  הפסק-]  3"  יענה  את  שלום  פרעהאלוקים"שכתוב  במפורש  

 צריכים  או  אז  הכל  יהיה  כפי  שיהודים  -  ה"הקב)  ובעל  היכולת  ובעל  הכוחות  כולם(התקיף  

 .בטוב הנראה והנגלה
  תהיה ברוך"מתקיים  אצל  היהודי  ה:  אדרבה  -לבלים  לא  רק  שהם  לא  מב,    הארץועמי

בידעם  שזוהי  טובה  גם ,  העולם  יסייעו  ליהודים  בכל  עניניהם-שאומות,  היינו.  4"מכל  העמים

  מלכים  אומנייך והיו"  שהם  מתכוננים  לקיום  היעוד  של  -  הנבואהוכמו  בלשון  ,  עבורם

 .5"מניקותייךושרותיהם 
 .6" אלוקינו נדגולבשם" ואומרים בגלוי שקףבתוזה שעומדים -ידי- זה נהיה עלוכל

  דורשים -ומכל  גוי  .    של  שלימות  התורההענין  דורשים  מכל  יהודי  שיהיה  אצלו  וממילא

היינו  שלא  יבלבלו ).  ארץ  ישראל  לגבולותיה(  שיהיה  אצלו  את  הענין  של  שלימות  הארץ  -

 !ולא ידרשו למסור שטחים
 -  7"  דמלכותא  דינאדינא"ו,    בגלותשנמצאיםהיא  מאחר  ,    שנדרשים  להסכמתםוהסיבה

ובפרט  עם  שניים  או  שלשה   (8"  תתגרה  בגוי  קטןאל"במילא  צריכים  להתנהג  באופן  של  

 
 .ה"חיים ס-אורח) 1
 .ב, שמות ה) 2
 .טז, מקץ מא) 3
 .יד, עקב ז) 4
 .כג, מט' ישעי) 5
 .ו, תהלים כ) 6
 .ב, גיטין י) 7
 .א, ראה פסחים קיג) 8
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  אך  יחד  עם  זה  אסור  להעלים  מהם -"    תתגרהאל"  התורה  שקובעת  ואמנם  -)  גויים  קטנים

 .אומרתאת מה שהתורה 
  זה  ללא -!    ענין  שקרי-  שאינו  כפי  האמת  עניןפעמים  שכשאומרים  לגוי  -  כמהוכמדובר

כשמדברים  עמם  במילים ,  ולכן!    בתורההכתובהכי  יודעים  הם  את  -היות  ובלאו.  תועלת

-אלא  סבורים  הם  שמן.    ולא  מאמיניםמבינים  הם  לא  -ובנוסח  אחר  השונים  מהכתוב  בתורה  

 ! יותר לדרוש מהם משהוהרבהאז נהיה קשה ,  וממילא-הסתם מרמים אותם 
  מאחר  שהתביישו  לומר  מה  זה  יהודי  ומהי הם  השנה  האחרונה    הקשיים  שהיו  במשךוכל

  הרי  שצריכים  לשנות  גם -בזה  -  וכיוצאברוסיתוסברו  שכיון  שמדברים  באנגלית  או  ,  יהדות

  ואומרים  זאת -ורק  כשהולכים  עם  האמת  !  להיפך  אך  לפועל  אירע  בדיוק  -!  את  תוכן  הענין

 ".יה מכל העמים תהברוך"ה זוהי הדרך שיתקיים -בכל השבעים לשון 
,   גיור  כהלכה-  כוללת  הן  את  שלימות  העם  התורהפי  -  מבין  כל  אחד  שהעמידה  עלובטח

 . לגבולותיה שייכת ליהודיםישראל שארץ -והן את הענין של שלימות הארץ 
, אולם  בתוקף  המתאים,  "  נעם  ובדרכי  שלוםדרכי"ביהודים  -  שידברו  עם  הלאובשעה

  שעברה בשנה  נעשהשלימו  את  מה  שדובר  אך  לא    שאז  יהרי  -  ה"הבא  מכוחו  של  הקב

  אזי -"  אלוקינו  נזכיר'    הבשם  אנחנו"ומאחר  שינהגו  באופן  ש.  )יישוב  שטחי  ארץ  ישראל(

  שיענה  כבר  באותו -  9"קראנוהושיעה  המלך  יעננו  ביום  '  ה"יפעלו  גם  שיתקיים  הענין  של  

אומרים  שסימנו  הוא   ל"חזשעליו  )  ראש  השנה(ובפרט  שעומדים  ביום  .  יום  שיקראו  אליו

 ".המלך"
 )ז"ט אלול תשל"פ שיחת ליל כ"מעובד ע(

 
 .י,ח, תהלים שם) 9

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ח"תשלג תשרי "משיחת י

 212

 

 .הצלחת הענין של שלימות הארץ תהיה כשיישבו את כל ארץ ישראל לגבולותיה
המעשה  הוא "היות  ו,    מתבטאים  רק  כשמקיימים  אותם  בפועל-וכשם  שתורה  ומצוות  

יישוב  ארץ ,    והוא-צריכים  לבצע  זאת  במעשה  בפועל  ,  שלימות  הארץ  כך  גם  ב-  1"העיקר

 .ישראל כולה
שלא  לבוא ,  כלומר".  גוי  גדול"  ובפרט  ב2"אל  תתגרה  בגוי  קטן"ולעשות  זאת  באופן  של  

עשיתי  דבר  מסוים  כדי  להכעיסך  ואני  כלל  לא  מתפעל  ממך :  תשמע,  להתגרות  בו  ולומר  לו

 ! לא בכך מתבטאת שלימות הארץ-
  כיון -מות  הארץ  באה  לידי  ביטוי  בכך  שיהודים  מיישבים  את  כל  ארץ  לגבולותיה  שלי

-כמה-אחת-  כל  שטח  מארץ  ישראל  אפילו  טפח  ועל-שארץ  ישראל  כולה  שייכת  ליהודים  

 .3ישראל-אמות שייכים לבני' וכמה אמה וד
,   ומכריז  בפה  מלא  ובכל  החוזק4"כוחי  ועוצם  ידי"אבל  בשעה  שרצונו  להראות  את  ה

כשהיהודי  מגלה  את :  אלא  אדרבה.    אין  זה  מסייע  כלל  לענין-א  עשה  מעשה  מסויים  שהו

ואז .  שלו"  כוחי  ועוצם  ידי"  אזי  גם  הגוי  רוצה  להראות  את  ה-"  כוחי  ועוצם  ידי"ההרגש  של  

 .גדול יותר" כוחי ועוצם ידי"הוא מודד איזה 
וגם  אם  ידעו  לא   -שאודותיו  הגויים  לא  ידעו  מכך  ,  כן  כשיעשו  מעשה  בפועל-שאין-מה

 . אז יצליחו בכך-גדול יותר " כוחי ועוצם ידי"יהפכו זאת להתמודדות איזה 
  אך  בנוגע  לזה  שארץ  ישראל -  5"דינא  דמלכותא  דינא"ולמרות  שישנו  הענין  של  .  .  

זה  אין  לגויים  שום -היות  ועל,  "דינא  דמלכותא  דינא"  לא  שייך  הענין  של  -שייכת  ליהודים  

 .בעלות

 
 .ז"א מי"ראה אבות פ) 1
 .א, ראה פסחים קיג) 2
 .43' י ברצלוני ע"השטרות לר' ס. תקלו' ר ברוך סי"ם ב"ת מהר"ראה שו) 3
 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 4
 .ב, גיטין י) 5
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  הנה  זה  הפריע  והזיק  גם  לדברים -שכשעשו  רעש  על  דברים  מסויימים  ,  רואים  בפועל

 :וכדלהלן, שניתן לעשותם וגם לדברים שמוכרחים לעשותם
  לא  היה  מכך  שום  סוד  וכולם  ידעו -עד  עתה  יישבו  במשך  הזמן  כמה  וכמה  שטחים  

אחד הנה  אפילו  כשהגיע  לוושינגטון  אותו  ,  זמן  ששתקו  ולא  עשו  מזה  רעש-כל,  והנה.  מכך

,   אמנם  הם  הודיעו  שיחקרו  וידרשו  ויכנסו  אסיפות-  עשו  עצמם  כלא  יודעים  -שהתנגד  לזה  

ובאסיפה  זו  יחליטו ,  אך  כל  התוצאות  מאותם  אסיפות  זוהי  החלטה  לעשות  אסיפה  נוספת

 ...וכך ימשך הדבר עד ביאת משיח, שיעשו עוד אסיפה
  אך  היות  ועשו  אותם -וני  פל-בן-למרות  שמעשים  אלו  היו  היפך  רצונו  של  פלוני,  וכך

  לפי  שלא -גם  שהוא  עצמו  יודע  שאינו  יכול  להטפל  -מה.  עבר  הכל  בשקט,  ללא  התגרות

 . בנו והוסיפו עוד נקודה ועוד שטח-" מוסיף והולך "- וכך -חסרות לו בעיות משלו 
  מזה  החלו -להצהיר  הצהרות  ולהתגרות  ,  אבל  ברגע  שהתחילו  לכתוב  על  כך  בעיתונים

 !כל הצרות
הפחות  מכאן  ולהבא  ישנו  את  ההנהגה  ויישבו -ולכל',  מה  שעבר  עבר'פנים  -כל-אך  על

 "!המעשה הוא העיקר "-בפועל ממש , כמה שיותר נקודות
 )ח"ג תשרי תשל"פ שיחת י"מעובד ע(
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) ל"שהוא  מביא  אותם  ממאמרי  חזגם  כ(התורה  -  עלבפירושו  מביא  י"  הענינים  שרשכל

  לא  באתי  אלא ואני:  "1  בעצמו  אומר  כמה  וכמה  פעמיםי"כמו  שרש[  מקרא  של  פשוטוהם  

 "]. חמש למקראבן" גם להמובנים, "לפשוטו
  אתם  שכבשתם  ארצות  שבעה לסטים"  כלפי  הטענה  2מביא  י"שהתירוץ  שרש,    מובןמכך

ם  וברצונו  נטלה ה  נתנה  לברצונו  "  כךמשום"    היאה"  של  הקבהארץ  כל"שמכיון  ש,  "גויים

מובן )  התורה-ל  הכניס  זאת  בפירושו  עי"לאחר  שרש(  הנה  תירוץ  זה  -"    לנוונתנהמהם  

 .גם לבן חמש, בפשטות
  יאמרו  אומות שאם  "-  זאת  כמענה  לאומות  העולם  אומר  י"היות  ורש:    מכךיתירה

ויאמרו [  העולם  שבשעה  שיאמרו  זאת  לאומות,  מובן"  להםהם  אומרים  .  .  העולם  לישראל  

עד ,  גם  הם  יכירו  באמת  הנובעת  ממענה  זה,  ]אמתוכמו  שכתוב  בתורת  ,  דברים  כהווייתם

מתוך  ידיעה  שיש  בכך  משום  עילוי ,  3"  גוייםנחלת  להם  לתת"שהם  יסייעו  שיקויים  

שגם  אלה  שמנהיגים ,  4"  אומנייך  ושרותיהם  מיניקותיךמלכים  והיו"עד  ש,  וחשיבות  גם  להם

 -שהם  יכולים  להיות  ,  יתחננו  וישתדלו  ויתפארו  בכך)  ושרותיהםמלכים    (את  אומות  העולם

 ".מניקותייך"ו" אומנייך "-פנים -כל-על
העולם  שלמרות  שאמרו  להם  את  המענה  האמור -מאומות  שאנו  רואים  שישנם  כאלה  וזה

  הרי  זה  בא  או  מכך  שלא -"    אתםלסטים"  בטענתם  מתעקשיםהם  עדיין  ,  )י"המובא  בפרש(

או ,    מן  הלב  אצל  אותו  אדם  שמסר  להם  את  המענה  האמורהיוצאיםדברים  היו  אלה  

אותה )  מעלה(זה  לא  הגיע  לידיעת  השר  של  )  מאיזו  סיבה  שהיא(שאפשרי  הדבר  שעדיין  

 .אומה
ידי  שנאמר  בפני  האומות -על(  האמור  בוטא  בגלוי  שהמענהברור  שלאחרי  ,  אבל,  הדבר

שהם  קולטים  את [,  גם  לשריהם  שלמעלה)  בזריזותסוף  -וסוף(  הרי  זה  יגיע  -)  כאן  למטה

 
 .1' ה ע"שיחות ח-וראה בהנסמן לקוטי. ח, בראשית ג) 1
 .א, בראשית א) 2
 .ו,  תהלים קיא-לשון הכתוב ) 3
 .כג, מט' יישע) 4
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זה  יומשך  בלב  המלכים -ידי-ועל].    מן  הלבהיוצאיםגם  כשאין  אלה  דברים  ,  האמת  שבמענה

שכל  ארץ ,  )או  בלא  יודעם,    של  דברטעמוביודעם  (שגם  הם  יחליטו  ,  והשרים  שלמטה

ל נדרש  רק  שבני  ישרא,    בפועלזאתוכדי  לבצע  .  ישראל-ישראל  לגבולותיה  שייכת  לבני

 ). התורה ושלימות העםשלימותיחד עם (יעמוד בתוקף בכל המתייחס לשלימות הארץ 
  שכל 5  ישנו  הרי  פסק  הדין-  יעמדו  בתוקף  האמור  שכולםאפשר  לחכות  עד  -  שאימכיון

 . העולם כולו הוא במצב שקול מחצה על מחצהושכל, העולם כולו נידון על פי רובו

, שיהודי  מקיים")    אחתמצוה("  טובה  אחת  להפעושעל  ידי  ,    פסק  הדין  הברור  הואשלכן

וגורם  לו ,    מכריע  את  עצמו  ואת  העולם  כולו  לכף  זכותהוא,  בדיבור  או  במחשבה,  במעשה

 .ולהם תשובה והצלה
 )מוגה - ח"תשל - בחדרו - בראשית פרשת-בת מוצאי ששיחתמ(

 

 
 .ד"ה;ב"ג ה"תשובה פ' ם הל"רמב) 5
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אנו  למדים  שלמרות  שישנם  גויים  המערערים ".  אתלזרעך  נתתי  את  הארץ  הז  "1מהפסוק

 -  2"ליסטים  אתם"ואף  טוענים  ,  על  שייכות  חלקים  מסויימים  מארץ  ישראל  לעם  ישראל

מציאות  המערערים  היא  זמנית  ולמראית  עין :  ויתירה  מזו.  מקום  אין  להתחשב  בהם-מכל

תיה  שייכת  לעם ואילו  בפנימיות  ובאמיתיות  יודעים  גם  הם  שכל  ארץ  ישראל  לגבולו,  בלבד

 .ישראל
ליישב   -  3"קום  התהלך  בארץ  לארכה  ולרחבה  "הנדרש  שיהי,    לגלות  דבר  זהכדיאך  ב

 .את אותם שטחים שמערערים עליהםמיוחד וב,  שטחי ארץ ישראלכלאת 
מעשה  אבות  סימן "שהרי  (  -    אצל  אברהם  אבינותהשהיכפי  והתיישבות  זו  צריכה  להיות  

להקים  בכל  אותם ולכן  צריכים  אנו  .  5"'מזבח  לה"בנה  ל  בארץ  ישרא  התהלךשכש,  )4"לבנים

 . ומקוה טהרהבית מדרשהמקומות 
 .  בכךיכירוהעולם  -וגם  אומות,  "לזרעך  נתתי  את  הארץ  הזאת"יראו  בגילוי  שזה    ידי-לוע

האמת  היא צריכים  לדעת  ש  ,6"רגשו  גויים  ולאומים  יהגו"של    ה  מצבוגם  אם  לשעה  קלה  יהי

" רגשו"הם  מתנהגים  בצורה  של  ה  שז  ו."ריק"  -  כסיום  הכתוב  -  ו  שזה)שהם  עצמם  יודעים(

 . לעיני מישהותםהרי זה רק משום שהם רוצים לצאת ידי חוב" יהגו"ו
על   ,"ריק"זהו  ")  יהגו"ו"  רגשו"ה(העולם  יודעים  ש-  בגלוי  שגם  אומותהראי אך  כדי  שי

כוונים  לכך מת  הם,    שכשהם  אומרים  שכל  ארץ  ישראל  שייכת  להם7ישראל  להראות-בני

 .באמת
 

 .יח, לך טו-לך) 1
 .א, י בראשית א"ראה רש) 2
 .יז, לך יג-לך) 3
 .נ"וש. 76' ו ע"שיחות חט-לקוטי. ו, לך יב-ן לך"רמב. ו, מ"רבה פ-בראשית. לך ט-ראה תנחומא לך) 4
 .ח, יג. ח, לך יב-לך) 5
 .א, תהלים ב) 6
לנתק  את  בני "  (ועל  משיחו'  על  ה'  יתייצבו  גו)  "כהמשך  הכתובים  בתהלים  שם(הוא  "]  יהגו"ו"  רגשו"ד[ד  שלהם  בזה  "בפרט  שהקס)  7

) ג,  ב(פ  "מדרש  תהלים  עה(  אלו  תפילין  של  ראש  -ונשליכה  ממנו  עבותימו  ,    אלו  תפילין  של  יד-ננתקה  את  מוסרותימו    )  "-'  ישראל  מה

  אלא  שבירושלמי -)  ב,  מנחות  מג(  וגם  מצות  ציצית  היא  מצוה  כללית  -"  מצות  ציציתזו  מצות  תפילין  זו  :  "א"ב  ה"זרה  פ-בירושלמי  עבודה

  הרי  בודאי  שצריך -)  א,  קידושין  לה(שמצות  תפילין  היא  מצוה  כללית  .  )שיקבלו  עליהם)  תפילין  וציצית(נח  יחזרו  מהמצוות  -שם  הוא  שבני

 .שלא להתפעל מזה, להיות בתוקף
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ידי  ההנהגה  המוזרה  של -על,  העולם-לחץ  מצד  אומות,  ושלום-חס,  ופשיטא  שלא  לגרום

ידי  הנהגה  זו  מראים  שמתחשבים  בטענת -עלכי  ,  בנקודות  מסויימותרק  התיישבות  

לבין נקודות  ספורות  אלו  יישוב  לחלק  בין  שום  סברא  בשכל  ובמציאות  ואין  !  המערערים

בין  כך קיים  של  אומות  העולם  "  יהגו"ו"  רגשו"אותו  ,  שכן  -טחים  יישוב  אורך  הגבול  והש

 . באותה מידהבדיוקובין כך 
 -  "  את  הארץ  הזאתנתתילזרעך  "מכיון  ש,  לא  יהיו  בזה  שום  קשיים  -  אמת  ָּבלּוְגְדִיֶׁשְּכ

 .' נתתיכבר'
ולא  צריכים ,  לכן  נוגע  בעיקר  ההתיישבות  בפועל,  8"והמעשה  הוא  העיקר"והיות  

כחי "לא  להתפאר  ששוכמה  -כמה-אחת-ועל,    על  כך  בקול  רם  וברעש  והמולהלהכריז

-עלול  חסזה  גם  ,  אמתזה  נוסף  על  כך  שאין  :  ואדרבה,  9"ועוצם  ידי  עשה  לי  את  החיל  הזה

 .ושלום לקלקל
כך  מתווסף  תוקף -ידי-שעל  -  ה"יש  לדעת  שעושים  זאת  בשליחותו  ובכחו  של  הקב

 .ושלום- למניעות כלל חסאין מקום - זה ולגבי כח - התיישבותב
-אחת-ועל[על  כך  הנה  לא  רק  שאומות  העולם  לא  יערערו    -  בשעה  שילכו  בדרך  זוו

שנפש (נפש  אחת  מישראל  בגם  לא  ,  ושלום  בקרבנות  כלל-וכמה  שזה  לא  יעלה  חס-כמה

אלא ,  ]11"קטלא  פלגא"באופן  של  ,  ושלום-חס,  ואפילו  לא  בפצועים,  )10אחת  היא  עולם  מלא

 -  12"  חסדועלינוכי  גבר  ,  כל  גויים  שבחוהו  כל  האומים'  הללו  את  ה"א  את  הזה  יבי:  אדרבה

ושחסד "  גבר  עלינו  חסדו"כל  ש-האומרים  ומשבחים  בגילוי  לעין"  אומים"וה"  גויים"שגם  ה

  הסיוע בכל)  אם-כי,  לא  רק  במה  שכבר  הבטיחו(יסייעו  לבני  ישראל  ,  "עלינו"התחזק  '  ה

 -  מפני  שעדיין  נמצאים  ישראל  בגלות,  ן  זקוקים  לוישראל  עדיי-שבני)  בזה-ממון  וכיוצא(

 .13האתחלתא דגאולה לפני

 
 .ז"א מי"אבות פ) 8
 .יז,  עקב ח- לשון הכתוב) 9

 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 10
 .א, קמא סה- בבא-לשון הגמרא ) 11
 .תהלים קיז) 12
 .51'  ע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 13
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עד  היום  טרם )  בצער  גדוללמרבה  הפלא  והתמיה  המהולה  (  שמוכח  מכך  גופא  שפיוכ

שכן  בכך ,  היפך  השכל  הישרזו  היא  כ  שהנהגה  למרות.  יישבו  את  כל  שטחי  ארץ  ישראל

 !לחץ תמידי רקגורמים 
-אינומ,  14"קול  עלה  נדף"מונכנעים  חושך  הכפול  והמכופל  של  הגלות  פוחדים  המפאת  

 .בלבד" קול עלה נדף"יודעים שזהו , הבריאלמרות שבשכל , יהודי
הגלות  מצד  עצמה  היא  רק  על   כי  -  גופאזה  חושך  כפול  ומכופל  בחושך  הגלות  ש

מספר -באים  מתיכאן    ו,לא  הנשמותו"  הגופים  הלכו  בגלות"שרק    15ידועהרי  ש,  הגופים

 .יהודי-שגם היא תיכנע בפני האינו, ומושכים גם את הנשמה לגלות, ישראל-מבני
 .16"אין צועקין על העבר"הרי  -  עד עכשיוהלגבי מה שהי

, המספר  האמורים-גם  על  מתי,  17"יערה  עליהם  רוח  ממרום"ומכאן  ואילך  יהי  רצון  ש

, סייעו  לבני  ישראל  להתיישב  בכל  שטחי  ארץ  ישראלי)  אלא  שגם,  לא  רק  שלא  יפריעו(ש

וביומא  חדא בשעתא  חדא  ",  ושלא  ידחו  זאת  לאחר  זמן  כי  אם  לעשות  זאת  תיכף  ומיד

 .שזה דוקא יגדיל את ההצלחה - 18"ממש
הברכות ולכל  "  'ונתתי  שלום  בארץ  ושכבתם  ואין  מחריד  גו"  הוא  הדרך  ל,דוקאומכל  זה  

 .19"ואולך אתכם קוממיות"עד ל, המנויות בפרשת בחוקותי
ה  כל  אחד  מישראל "יוליך  הקב,  עוד  בהיותינו  בימים  האחרונים  של  הגלותיהי  רצון  שו

 .20"בקומה זקופה" - "קוממיות] "ו"ודש תקהן אלה שבארץ הו, לארץ-הן אלה שבחוץ[

 
 .לו, בחוקותי כו) 14
 .א, ד תרצב"דיבורים ח-לקוטי) 15
 .א, ברכות נד) 16
 .טו, לב' ישעי) 17
 .ב, קידושין מט. א, א קכט"ראה זח) 18
 .יג,ו, בחוקותי שם) 19
 .י שם"רש) 20
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ובם  מעלה ,  תם  כתב  הרבי  או21)פתקים(בהמשך  לשיחה  מובאים  בזה  שני  מכתבים  [

המכתבים  שולבו  בשיחה  זו  בעת .  נקודות  נוספות  להסברת  אפשרות  והכרח  ההתיישבות

 ]:שפורסמה בעיתונות
  באם  לא  היו -גדול  יותר  '  הרעש  והלחץ  שנעשה  לרגלי  הקמת  חמש  הישובים  לא  הי)  א

 . אורך הגבוללכלמקימים ישובים 
) ואשינגטון  במוסקבה  ובבירות  דהערבים  ב-כולל    (לכלידוע  :  מוכחת  לכל  זה'  ראי)  ב

. רבות  מזמן  לזמן  ובמשך  שנים  ומתוסףק  ושכבר  ישנו  בפועל  "ד  ייצור  נשק  גרעיני  באה"ע

 -ז  "  שַימשיכו  כובהחלטיותאבל  כשענו  תיכף  '  ז  ולחצו  וכו"ומתחילה  רצו  לעכב  ולבטל  כ

 .ופסק הלחץז במציאות "הכחשה רשמית שאין כ' הסתפקו הלוחצים בזה שתהי
וזה ,  כ  אופנים"  ביצור  זה  בכומסייעות  ולא  עוד  אלא  שאחדות  מהמדינות  שלחצו  - 

 .משך כמה שנים
* * * 

  וגם -ז  בהקדם  "ובדחיפות  לעשות  כ]  עד  עתה[=ע  "ז  ע"  שלא  נעשה  כוהצער  גדול'  התמי

פ  החוק  דעתה  יכולה "כי  ע  -חוקי  לגמרי  ז  יכול  להעשות  באופן  "י  עובדא  שכ"עוד  יותר  ע

ז "  באם  יחליטו  עד-  ממש  אחדמ  וביום  "  ובפובכל  היקפהאמורה  להעשות  ההתיישבות  ה

  אנשים  בלבד  ראש שני  -]  תיכף  ומיד  [=י"תוממ  למלאותה  "ז  ע"ויוציאו  פקודה  עד

 .הממשלה והשר להתנחלויות
שונות -ז  בישיבת  כל  הממשלה  ובועדות"  למחרת  יום  זה  יוזקקו  לדיון  עדאםואפילו  

  ובפרט  כשיראו לגמריס  ישקטו  הרוחות  "  שסופועל  ודאיב  לאחרי  המעשה  -'  מהכנסת  וכו

ק  ובחוץ  לארץ  בהודעם  תיכף "י  באה"  של  בנהמכריע  של  רובו  העצומהא  ההתלהבות  "כאו

 .22' וכובלי פרסומת כללבלי רעש כלל ' ל תהי"ד התיישבותם אך שכנ"ע
 )מוגה -ח " תשל- בחדרו -לך -פרשת לך-משיחת מוצאי שבת(

 
 .ל" המו-) ו"א ניסן תשנ"י (81גליון ' בית משיח'פורסם לראשונה בשבועון ) = 21
 . ואילך464' עמ' למשורר מר אורי צבי גרינברג נדפס בכרך ב. ז.ב חשון ש" ראה מכתב מכ-לכללות שיחה זו ) 22
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היא  רק  כדי  שיוכל  יעקב  לבצע )  כולל  כל  ההעלמות  וההסתרים(כל  מציאותו  של  עשיו  

ישראל  להתיישב  בכל  שטחי  ארץ  ישראל -  שעל  בני,כפי  שדובר  כבר,  לכך-אי.  את  שליחותו

 -  1"'ויבן  שם  מזבח  לה"  -  "סימן  לבנים"באותו  אופן  שקיים  זאת  אברהם  אבינו  ועשה  

 .טהרה-אותוכן מקו, מות יבנו מקום תורה ומקום תפלהשבכל המקו
-יפעלו  גם  על  אומות  -  )ובאופן  האמור(ידי  ההתיישבות  בכל  שטחי  ארץ  ישראל  -ועל

שמציאותו  של  עשיו )  2"מזלייהו  חזו"מצד  "  (ירגישו"גם  הם  ,  שכן.  שיסייעו  בזה,  העולם

 .היא כדי לסייע ליעקב
לארץ   -  שלימות  העם  -  ני  ובנות  ישראל  בכך  משום  הכנה  קרובה  לקיבוץ  כל  בהויהי

אלקיך  את '  ירחיב  ה  "השלאחר  מכן  יהי,  משיח  צדקנו)  ידי-ועל(בביאת  ,  ישראל  השלימה

 .על ידי שיתווספו קיני קניזי וקדמוני,  בהרחבההשארץ ישראל השלימה תהי - 3"גבולך
 )ח" תשל- בחדרו -שרה -פרשת חיי-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(

 
 .ח-ז, לך יב-לך) 1
 .נ"וש. א, ראה מגילה ג) 2
 .ח, שופטים יט) 3
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. בארץ  הקודש'  סאדאת'רה  בעקבות  ביקור  שיחה  זו  נאמ
 -)  19.11.1977(ח  "כסלו  תשל'  שבת  ט-ביקור  שנערך  במוצאי

 .שעות ספורות לפני אמירת שיחה זו

 

שמכל  דבר  שרואים  או  שומעים  צריכים  ללמוד  הוראה   ,1טוב-שם-תורת  הבעלידועה  

 יםהקשורים  מהמאורעות  האחרונ'  כאן  המקום  לבאר  הוראה  בעבודת  ה,  כןל  .'בעבודת  ה

 :וכדלהלן, לארץ-נמצאים בחוץגם אלו ש , לכל היהודיםיםובמילא נוגע, הקודש-ארץל
ורבים  העלו  סברות  שונות  ומשונות  כיצד ,    רעש  ומהומה  בכל  העולםלאחרונה  נהיה

איש  לא ו,  דבר  חידושש  שזה  ביקר  בארץ  הקוד  ,סאדאת  ,מצריםנשיא  להסביר  את  הפלא  ש

 .חשב שדבר כזה יכול להתרחש
  מדוע הטעם)    ב.שמעו  כולםעל  כך  ש  -  בפועלעצם  ביקורו  )  א:  נחלק  לשניים  זהמאורע  

 . שזה אף אחד אינו יודע-הוא ביקר 
פרטית -בהשגחההם  כל  הענינים  היות  ו,  '  שבשני  החלקים  יש  הוראות  בעבודת  הלמרות

 :ן שני הפרטים שבמאורע זה עיקרי ביזאת יש חילוקבכל , ה"מהקב
נותנים  לו אף  )  ב;    להתבונן  בזהצריךיהודי  )  א:  של  המאורע)  הגלויו(חלק  הראשון  ב

 .ממאורע זהסיוע מלמעלה כדי ללמוד את ההוראה האמיתית 
אין  כל )  א:  לכן,  מלמעלהזאת  הראו  כלומר  שלא  ,  אינו  גלויהיות  והוא  ,  אך  בחלק  השני

)   ב;אלא  זהו  רק  ענין  של  רשות  ,'בזה  כדי  ללמוד  הוראה  בעבודת  ה  להתבונן  חיוב  והכרח

 .אין זה מוכרח שיסייעו לו מלמעלה להבין את הטעם האמיתי של המאורע
כדאי ,  לכן',    המאורע  מוסיף  תועלת  בעבודת  הטעםמכיון  שגם    -  כן-פי-על-אףאך  

רק  על  גוף ,  ורכאממכיון  ש[הגם  שלא  ניתן  לדעת  את  הביאור  בוודאות  ו.  גם  בולהתבונן  

ולכן  את  סיבת  המאורע .  המאורע  שייך  לקבל  סיוע  מלמעלה  בכדי  שתהיה  הבנה  אמיתית

ידי  ההתבוננות  בטעם  המאורע -מכיון  שעל  -מקום  -  מכל-]  ניתן  להבין  רק  בדרך  אפשר

 . ביאור אמיתיומסתבר לומר שזהלכן , 'מפיקים ביאור שממנו לומדים הוראה בעבודת ה

 
 .אייר'  ט-' יום-םהיו') 1
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 :לעיל היא-זכרע הנההוראה מכללות המאור
 לא  העלו  על  דעתם  שיכול  להתרחש  מאורע  כזה,  תכסיסי  מלוכההבקיאים  באלו  אותם  

 . הם תמהים על כך-שזה אירע לאחר  -וגם כעת ,  הטבעךדרפי -על
 הגבלות  הטבעמושלום  -שאינו  מושפע  חס  -  "יש  מנהיג  לבירה  זו"  ברורה  שה  ראיהיזוש

ובפרט  שכאן ,  אפילו  יהודיים  -  2"'ושרים  ביד  הלב  מלכים  "וכיון  ש.    להםמחוייבואינו  

  מקרה  שלפי  כל  חשבונות התרחש  להבמילא  יכול  הי  -  בחירה-  שאינו  בעלגוימדובר  אודות  

 .ותכסיסי המלוכה הינו מופרך לגמרי הטבע
' חשבונות'לא  ניתן  להסתמך  על  :  קונו  לה  הוראה  עיקרית  בעבודת  האדםוענין  זה  מהו[

יכול ,    הטבעייםשלימות  לפי  כל  החשבונותבמחושב  הר  משום  שאפילו  בדב,  ייםשכל

 ].מכךה לעשות שבפועל ובגלוי לעיני בשר יתרחש ההיפך הגמור "הקב

 

שלכן ,  פ  דרך  הטבע"שכלי  ע'  חשבון'ודאי  הדבר  שהיה  לסאדאת  גם  ,  ל"הנ  אלא  למרות

 .הוא ביקר בארץ
בטעם  המאורע  בכדי  ללמוד  מכך  הוראה )  גם(פי  האמור  לעיל  שיש  להתבונן  -ועל

 .מכך  הוראהגם  וללמוד      לו  בזהה  שהי'חשבון'ב)  גם(צריכים  להתבונן  אזי  ,  'בעבודת  ה

 : כדלהלןהחשבון שלו הוא, בפשטות
  לו לומרלאחרונה  החלו  אך  היות  ו  .על  על  דעת  עצמושפומנהיג  נשיא  מצרים  היה  תמיד  

להראות שמשתדלת  ככל  יכולתה    -  הן  וושינגטון  -  ליו  לעשות  וכיצד  עליו  להתנהגמה  ע

גם ,  הוראותיהכל  המדינות  הקטנות  צריכות  לנהוג  לפי  ששהיא  מנהלת  את  העולם  ולכולם  

של '  רב-ערב'אלא  הם  אינם  שבאמת  אף  (  'ותערבי'המכונות  המלוכות      והן;בנוגע  לשלום

 .)ומהדישמעאלים וכ, םימצרי: אומות שונות
ואינו ,    להראות  לעולם  שהוא  מתנהג  על  דעת  עצמו  ופועל  כרצונוזהעורר  אותו  לחץ  לכן  

  הוא  זקוק   אף  שבאמת-    לא  עם  וושינגטוןףוא,  לא  עם  המלוכות  הערביות  -  מתחשב

 .דומהנשק וכ, לעזרתם בכסף
 

 .א, פ משלי כא"ע) 2
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עורר ,    כךכף  כשהודיע  עליתשמבלי  הבט  על  כך  ,  כך  בתוקף-אצלו  כלוהחלטה  זו  היתה  

, וגם  מאלה  שרק  רמזו  זאת,  גם  מכאלו  שהתנגדו  בגלוי  לשלום,    התנגדות  מכל  הצדדיםהוא

משעה  לשעה  הוא  ביצר  את   אלא  -    לחץ  גם  מוושינגטון  שלא  יסעהשהי,  כך-עד  כדיו

 .בכדי להראות שהוא עומד ברשות עצמו, עמדתו ביתר תוקף
ן  במדינתו  והן ה,    לחזק  את  מעמדו  ומצבוזהתוקף  הועיל  לו  ,  "חוצפא  מהני"והיות  ו

 :ביתר המדינות
והתרוצץ  ממקום ,    כעני  המחזר  על  הפתחיםהבמשך  כמה  שנים  הוא  היששתמורת  זאת  

 ; כעת בדיוק ההיפךהנהי -  כסף ונשק,למקום בכדי לקבל עצה
ויאפשר  גם ,  ומנסים  לפעול  עליו  שיוותר  על  איזושהי  יוקרה,    משכימים  לפתחוםלוכ

שמתחשבים  בדעתו  לא  רק  במדינות  הערביות ,  כך-דיעד  כו.  למישהו  נוסף  להיקרא  מנהיג

 . ביותרהמלוכות האדירותהם ש, המועצות-הברית ובברית-אלא גם בארצות
 : להפיק הוראה פשוטה וברורהישמכל זה 
וזקוקים  גם [אפילו  לעצה  טובה  ו,  לנשק,  שנמצאים  במעמד  ומצב  שזקוקים  לכסףלמרות  

כאשר  מדובר   אך  -  "]ודי  לחכימא  ברמיזא",  שלא  צריכים  לאומרם  בגלוי,  לענינים  נוספים

 התנהגויש  ל,  אין  להתחשב  בשום  לחץ  -  וליהודים  בנוגע  לענין  שמועיל  לארץ  הקודש

אלא ,  ושלום-רצויות  חס-לא  זו  בלבד  שלא  תביא  לתוצאות  בלתי  -    שהתנהגות  כזו.בתוקף

 .תגדיל את חשיבות היהודים בעיני העמים - אדרבה
ולנו  בעצמנו ,  יהודי-וקים  ללמוד  הוראה  זו  מהתנהגותו  של  אינולא  היינו  זק,  אילו  זכינו

אולם  היות .  ה"משום  היותינו  קשורים  עם  מלך  מלכי  המלכים  הקב,  ההיתה  התקיפות  הראוי

ועד  שויתרו [  בגלל  לחץ    חשוביםעל  עניינים,  לצערינו,  ועד  כה  מוותרים  אנו,  ולא  זכינו

ידי -  על  מגויה  הוראה"הראה  לנו  הקב    לכן-  ]כדלקמן,  נפשות-בענינים  של  פיקוחאפילו  

 .כיצד יהודי צריך להתנהג, ל"המאורע הנ
יכולים  לפעול תקיפה  ידי  דרך  -בשר  שדוקא  עלבו  ראו  בעיני  ,  זה  שמאורע  יהי  רצון

  ושלכן 4"קול  עלה  נדף"  ופחדו  מ3"הירא  ורך  הלבב"  עד  עתה  היויפעל  על  היהודים  ש,  יותר

 
 .ח,  שופטים כ-לשון הכתוב ) 3
 .לו,  בחוקותי כו-לשון הכתוב ) 4
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כל -היום  והלאה  ילכו  בתוקף  ויכריזו  בגלוי  לעיןשמ  -עצמם  לחץ  נוסף  -הזמינו  תמיד  על

שאותה  יודעים  גם  הגויים  ואף ,  גבולות  שנמנו  בתורה  שבכתב[  השארץ  ישראל  לגבולותי

 .שייכת ליהודים] מותר להם ללמוד ממנה

 

 ,  במלחמת  יום  הכיפוריםהגם  ממה  שהיהסיק  לניתן  ,  בנוגע  ללחץ,  בקשר  למדובר  לעיל

 :ללחציםשיטת הכניעה עד כמה לא הועילה 
היו ,  ]כמה  ימים  לפני  המלחמה:  או  לגירסא  אחרת[המלחמה  פתיחת  כמה  שעות  לפני  

על  ארץ  הקודש  ועל  היהודים  הדרים פתוח  במלחמה  ידיעות  ברורות  שהערבים  מתכוננים  ל

 .סוריה הן ממצרים והן מ- מחזית כפולה - בה
אפילו  ללא   (אם  רק  יגייסו  את  אנשי  הצבא:  אחד-מומחים  לתכסיסי  מלחמה  אמרו  פהוה

ברור  הדבר  שלא  רק  שההתקפה ,  מנע-וכמה  אם  יפתחו  במלחמת-כמה-אחת-ועל,  )מלחמה

 .היא תביא להם מפלה, אלא אדרבה, לא תצליחהערבית 
סי  מלחמה ידיעה  בתכסיכל    שאין  להם  הפוליטיקאיםהגיעו  ,  שכך  למרות,  והנה

   להודיע:  והחליטו  בדיוק  להיפך]פוליטיקה  -  בתכסיסי  מלוכהרק  מומחיותם  היא  ו[

  לא ,זאת-בכל,    לפתוח  בהתקפהנים  מתכונערביםפי  שהם  יודעים  שה-על-שאף,  לווישנגטון

 ראוכדי  שלא  יי  -אפילו  גיוס  מלא    אלא  לא  יעשו,  מנע-שלא  יפתחו  במלחמתזו  בלבד  

 .'תוקפנים'כ
מכיון  שכאשר  הצד  שכנגד ,  נגד  עשיית  התקפהלטענתם  אין  מקום  :  ותולגופם  של  הטענ

הבא  להרגך "ו  (מנע-מלחמתאלא  '  תוקפנות'נגד  אינה  ה  תהרי  התקפ,  עומד  מוכן  להתקיף

כדי  שלא  יקראו שמתנגדים  לגיוס  (  נגד  גיוס  נהטעשאין  מקום  ל  שכן-וכל;  )5"השכם  להורגו

 ].פהגיוס אינו התק,  כי הרי גם לדעתם-) 'תוקפנים'
  מאות -  דמם  שנהרגו  במלחמה  זו-יקום-'  הםמאות  יהודי:  נהגה  זו  הםהותוצאות  

 .6"עולם מלא"היא " נפש אחת מישראל"שהרי גם ', עולמות מלאים'

 
 .א, סנהדרין עב) 5
 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 6
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מכיון  שצריכים  להזהר  מלדבר  על  יהודים  ענין ,  עד  עתה  נמנעתי  מלדבר  על  כך  בגלוי

אני  מזכיר לכן  ,  ה  בכמה  ספריםכ-  פורסם  כבר  בין,עילל-זכרמאחר  שכל  הנאך  .  רצוי-בלתי

 .על אותה טעות, ושלום-חס, כדי ללמוד מכך שלא יחזרו שוב, זאת

 

נפש  של  מאות  יהודים  שכל  אחד -שכאשר  מדובר  אודות  פיקוח,  רוריבבצריכים  לדעת  

כפי  הוראת  המומחים לעשות  ולנהוג    קובעת  התורה  שאז  צריכים  -  "עולם  מלא"מהם  הוא  

 .האחראים על כל עניני פיקוח הנפשות, הם אנשי הצבא ,דידן-שבנדון, בזה
לא  צריכים  להתחשב  בדעתם ,  נפשות-פיקוחמדובר  בהיות  ו:  אדרבה  -טוענים  הישנם  

  טענה  שאין  לה  כל  מקום היזואך  .  ושינגטוןמולקבל  נשק    מכיון  שרוצים  -אנשי  הצבא  של  

 :הכיפורים-כפי שאמנם ראו במאורעות במלחמת יוםו, במציאות
, ולכן,  אנשי  הצבאלא  אפשרו  לעשות  כהחלטת  הם  כך  שלחיפשו  הצדקה  המדינאים  

טענו   -  הברית-הכיפורים  הגיע  נשק  מארצות-  ממלחמת  יוםהיות  ולאחר  כשלשה  שבועות

 .'תוקפנים'בגלל שהראו שאינם קרה שזה 
-כמה-אחת-ועל,  מנע-ו  פותחים  במלחמתאם  הי:  שכחו  חשבון  פשוט  לגמריהם  אבל  

 -    להתקפהנים  מתכונערביםברורה  שההידיעה  מיד  כשהגיעה  הוכמה  אם  היו  עושים  זאת  

מלחמת "כפי  שראו  בפועל  בו  [  שהגיע  הנשקמלחמה  הרבה  לפניב  יםנצחומהיו  מסיימים  

שאז  התחילו  במלחמת  מנע  וסיימו  את  המלחמה  בנצחון  אדיר  תוך  ששה ,  "ששת  הימים

 .ולא היו צריכים כלל לנשק מארצות הברית,  מספיקההי  מוכן מראשהוהנשק שהי, ]ימים
שאז  אינו  יכול   -  דעת  בענין  זה-  שכל  רב  שאמר  פעם  חוות,ל  הוא"המורם  מכל  הנ

דין -ויוציא  פסק,  בודאי  יתבונן  בכל  האמור  -ל  "דין  בנוגע  להנ-שתמט  מלהוציא  פסקהל

האיסור  של את  רק  אין  כאן  ש.  ומרון  או  לאברור  האם  יש  היתר  למסור  חלקים  מיהודה  וש

 .נפשות-פיקוח - בעיקר אלא, 7"לא תחנם"

 
 .י"ב ובפרש, ואתחנן ז) 7
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ישנו  דין ,  אבר  אחד  של  יהודי  אחדכשהוא  רק  באפילו  ,  רחמנא  ליצלן,    שבחוליכפיו

לא ש,    שהדעה  היחידה  שיש  להתחשב  בה  היא  דעת  רופא  מומחה8מפורש  בשולחן  ערוך

ולא  זו ,    בעניני  רפואהבפועלא  שעוסק  אל,  מספיק  שיש  לו  רק  ידיעה  בחכמת  הרפואה

זה  הוא -דרך-על  -אלא  שיודע  את  כל  מה  שהתחדש  בתחום  הרפואה  בזמן  האחרון  ,  בלבד

פי -שהדעה  היחידה  שיש  להתחשב  בה  על,  נפש  שקשור  עם  מלחמה-גם  בנוגע  לפיקוח

ויודע  את  כל  התכסיסים ,  היא  דעתו  של  מומחה  בעניני  מלחמה  שעוסק  בזה  בפועל,  תורה

 .זמן האחרוןשל ה
ידידים '  ואף  'ידידים  טובים'  שהם  ףא,  אין  להתחשב  בדעתם  -ואלו  שאינם  מומחים  

 . בדברהם נוגעיםוכמה כש-כמה-אחת- ועל',טובים מאוד

 

  שהם  רבנים מכיוןהיות  ו,  האמור  לעיל  אינו  ענין  של  העדר  כבוד  רבניםכל  ,  כמובן

שזהו ,  ובפרט  ,פי  שולחן  ערוך-ל  ובודאי  נוהגים  על"ודאי  הם  יודעים  את  הדין  הנ,  מוסמכים

, עד  מיצוי  הנפשאחד  מהם  ודאי  שזה  נוגע  לכל    שאז  -  נפש  לכמה  מישראל-ענין  של  פיקוח

 .אותם על כךאותי שאזרז ואעורר ובמילא אינם צריכים 
כדי ,  לכן,  בזהש  םפרטיכל  היכים  לדעת  את    צר,נושאדין  ב-אך  היות  שבכדי  להוציא  פסק

  אומרים  להם  את  הידיעות  לאחרי  חקירה ,  עבודה  של  חקירה  ודרישהרבניםלחסוך  ל

 שכל  שעל  שמוסרים  מהגדה  המערבית  -  מלחמה  אומריםההן  מה  שמומחי  ,  ודרישה

  כאשר  לא קרווהן  התוצאות  ש;  מאות  יהודים,  ליצלן-רחמנא,  מעמיד  בסכנה,  )שומרון(

 .בדעתםהתחשבו 
  אך  מכיון .שיחקרו  וידרשו  בעצמם  -  רוצים  לסמוך  על  ידיעותיאינם    אותם  רבניםואם  

 .בזריזות ובהקדם האפשרייעשו זאת ודאי  -נפשות -וזה נוגע לפיקוח, שזה לוקח זמן
-פסקהרבנים  יוציאו    -  פי  המציאות  שהיתה  עד  עתה-  על,בהתאם  לידיעותי  הברורות

יהודים -אינםשל  אותם    הםשות  צריכים  להכנע  ללחצינפ-האם  בשביל  פיקוח,  דין  ברור

  המתנהגים -  המומחים  לתכסיסי  מלוכה  -יהודים  ולאותם  ,  מסויימתהנמצאים  במדינה  

 
 .ח"ח ס"חיים סשכ-אורח) 8
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האומרים ,  צריך  לשמוע  למומחיםנפשות  -  או  שמצד  פיקוח;"הירא  ורך  הלבב  "באופן  של

, ם  בסכנהמעמידי  -  )הומכל  ארץ  ישראל  לגבולותי(מיהודה  ושומרון  שעל  מוסרים  כשש

 !כמה וכמה מבני ישראל, רחמנא ליצלן
סכנה הרי  יש  כאן  ,  בו  הובטחה  לנו  ארץ  ישראל  9"ברית  בין  הבתרים"  של  מלבד  המאורע

והן ,  אנשי  הצבא  מה  שאומריםהן  לפי  ,  של  כמה  וכמה  מבני  ישראל,  ליצלן-רחמנא,  בפועל

 .10"אין סומכין על הנס"זה שלפי 
ידי  שיעשו -זאת  עללא  יכולים  לדחות    אזי  -זמן  לוי  בתזה  שמכיון  שענין  ,  וכאמור  לעיל

 .דין ברור לכאן או לכאן-מיד פסק אלא צריכים לפסוק - דין-פסקרק אז החקירה ודרישה ו

 

  שהולכים משא  ומתןבועמדה    הוא  גם  הוראה  לאלו  שיש  להם  דעה  הדבר  שהוזכר  לעיל

 :יהודי שהגיע לארץ ישראל- עם אותו אינוכעת לנהל
 -שכן  זוהי  הדרך  .  אין  מה  להתפעל  אם  בתחילת  הדיון  הוא  ידרוש  דרישות  גדולות

 . על מה להתמקחהבכדי שיהי,  לקבל באמתדורשים הרבה יותר מכפי שחושביםבתחילה ש
 מלבד  מדינתו  (כל  הדרישות  שהוא  ידרוש  בנוגע  לשאר  המדינות  הערביות:  ויתירה  מזו

ורק  משום  שקודם ,  שלונוגע  רק  מצב  מדינתו  עצמו  לו  .  הן  רק  מן  השפה  ולחוץ  -)  שלו

  חייב ההוא  הי  -  כן  הוא  נסע-פי-על-ואף,  לחצו  עליו  שלא  יסעשהגיע  לביקור  בארץ  הקודש  

. זה  לא  נוגע  לו  כללהאמת  היא  שאבל  .  שהוא  ידרוש  לטובת  כולםשפתיים  -להם  כמסלומר  

 .תתמעטכמנהיג דמותו , אם כךהיות ו,  שמדינות אלו יתחזקוהוא אינו רוצה כלל, ואדרבה
מפעיל הוא  הלחץ  ש  היות  וכל  -דרישותיו  בנוגע  לפלסטינים  כך  הם  ש,  ופשיטא

 . שלא היו מרוצות מן הביקוראלא בכדי לצאת ידי חובה כלפי אותן מדינותאינו , בשבילם
 -נוגע  לפלסטינים    על  דרישותיו  באת  האמתלו  כאשר  יעמדו  בתוקף  ויאמרו  ,  ממילאו

  הוא  מאוד היהי  -  אפשר  בשום  אופן  לתת  אף  שעל  מיהודה  ושומרון-נפש  אי-שמצד  פיקוח

 .מרוצה מכך

 
 .לך טו-לך) 9

 .ב, ראה פסחים סד) 10
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יש  לשאול אכן  ,  ובנוגע  לזה.  זוהי  דרישתו  בנוגע  למדבר  סיני  -  הדבר  היחיד  שהוא  רוצה

ני ואודות  השטחים  שאינם  מזיקים  לעני,  )לאמה  נוגע  לבטחון  ומה  (על  כך  את  אנשי  הצבא  

 .בטחון ניתן לשאת ולתת

 

מדינות ש  -  המועצות-בריתומהברית  -גם  בנוגע  ללחץ  שמופעל  מארצותכן  הוא  -וכמו

גם .    לירדן  או  ללבנוןה  כלל  אינם  מתלהבים  מכך  שימסרו  שטחים  מארץ  ישראל  לסוריאלו

הן  יתחשבו ,    מדינות  יתחזקוןאם  אות:  ואדרבה  ,וגם  ,משום  שהם  לא  ירוויחו  מכך  מאומה

 .המועצות-הברית ובברית-פחות בארצות
  כלפי  אותם זהו  רק  כדי  לצאת  ידי  חובה,    ותובעים  שימסרו  שטחיםלוחציםה  שהם  זו

 .מדינות
היות  ואינם  צריכים   -'  פלסטינים'ההוא  גם  בנוגע  לדרישותיהם  אודות  שכן  שכך  -כלו

המדינות  הערביות לצאת  ידי  חובה  כלפי  רק  רוצים  הם  .  הםכלל  לצאת  ידי  חובה  כלפי

 .שהפלסטינים לוחצים ומבלבלים אותם
אפשר  למסור  אף  שעל  מיהודה -בתוקף  ויאמרו  שאינציגי  ישראל  כאשר  יעמדו  ,  ולכן

, חדרה,  ברק-בני,    בירושליםשנמצאיםזה  מעמידים  בסכנה  יהודים  -ידי-כי  על,  ושומרון

  ממילא  יהיו  ארצות  הברית  וברית  המועצות -  ארץ  ישראלכל  בד  ו"אביב  וכפר  חב-תל,  חיפה

 .שהרי כאמור גם הם אינם מעונינים בכך, מאוד מרוצים
  יהודים  בכל  שטחי  ארץ שיישבו,  והוא,  גם  מעשה  בפועליעשו  בנוסף  לכך  אם  ובפרט  

  מאוד  מרוצים ארצות  הבריתיהיו  ואז  .    שזה  כבר  לאחר  מעשהלאחר  מכן  יאמרוו,  ישראל

היות ,    לא  בידיהםאחר  שזה  שיפסיקו  להרעיש  על  כך  ממדינות  הערביות  לויאמרו,  מכך

 .והדבר נעשה כבר
הנפש  של -ולהבטיח  את  פיקוח,  ידה  יכולים  למנוע  את  הסכנה-הדרך  היחידה  שעלזוהי  

אפשר  למסור  אף  שעל -ידי  שיאמרו  בתוקף  שאי-עלרק  !  היהודים  הנמצאים  בארץ  ישראל

  תוך  כמה  שעות  באופן   יהודים  בכל  יהודה  ושומרוןובויחד  עם  זאת  ייש,  מיהודה  ושומרון

 ".ביומא חדא"ולכל הפחות , "בשעתא חדא וברגעא חדא"של 
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יחזרו שבישראל  לא    רוציםהם  עצמם  היות  ו,  העולם-נגד  אומותובכך  לא  הולכים  כלל  

לא  האמינו  שיוותרו הם    על  דברים  שמעולם  ערביםלושלא  יוותרו  ,  על  טעויות  שעשו  קודם

, לאלו  שלוחצים  עליהםכי  אז  יוכלו  לומר  ,  כאמור,  הם  רק  ישמחו  מכך,  אדרבהו  .עליהם

 .שזה כבר לאחר מעשה
, שכתוצאה  מכך  שיאמרו  את  הדברים  האמיתיים  בנוגע  לארץ  ישראלחשש    אין  כן-מווכ

ראו הרי  כי  ,  הברית-וושינגטון  כלפי  היהודים  הנמצאים  בארצותממשל  ברוגז  בייגרם  

 -  ואדרבה,  הורידו  מיד  חלק  גדול  מהלחץ,    ותקיפיםברוריםבפועל  שכאשר  אמרו  דברים  

 !נוסף להבטחות שהיו לפני כן, הבטיחו דברים נוספים

 

  שהיא  תהיה  רק  כשיבוא -  11'אתחלתא  דגאולה'אין  כעת  שום  ,  כפי  שדובר  כמה  פעמים

 .אנו נמצאים בחושך הכפול והמכופל של הגלותואילו כעת , משיח צדקנו
עד  שישנם  כאלו   -  4"קול  עלה  נדף"מעצם  העובדה  שנבהלים  מעובדה  זו  מוכחת  ו

או  את  כל  ירושלים ,  שיכולים  למסור  חלק,  ואף  נרמז  על  ידם  כך,  שמסכימים  בסתר  ליבם

 . לערבים- הבית ומקום המקדש-יחד עם הר, העתיקה
הכניסה  כעת  למקום  המקדש  אסורה  בהחלט  בלי מרות  של  ואנו  צריכים  זאת  ברשותינו

כל ,  ממילא.  13"מעולם  לא  זזה  שכינה  מכותל  מערבי"ו,  זה  הרי  מקום  מקדשנוו  ,12שום  ספק

לא  יעלו "היינו  צריכים  להתנהג  באופן  של  ,  הערבים  זה  ברשות  הזמן  שברצון  הבורא  הי

דאי  הוא ודבר  ו  -  יות  לידיים  יהודאת  ירושלים  כולהה  מסר  "שהקבאך  ברגע  ;  14"בחומה

 ".לא תחנם"מצד האיסור של , זאתשאסור למסור 
, מעמידים  בסכנה  -  ושלום-חס,  ידי  מסירת  חלק  מירושלים  העתיקה-שעל,  ובפרט

 !בירושלים החדשהגם ו, שםאת כל היהודים הנמצאים , רחמנא ליצלן

 
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה בארוכה לקו) 11
 .ז"וראה שם ה. ז"ז הט"הבחירה פ-בית' ם הל"רמב) 12
 .נ"וש. ב, רבה פב-שמות) 13
 .א, כתובות קיא) 14
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רק  שאין  זו אזי  לא  ,    שאסור  לוותר  עליודבראם  יוותרו  לצד  שכנגד  ב:  והוא  העיקרועוד  

בתלתא  זימני  הוי "  ו-  כפי  שראו  בכל  שלשת  המלחמות,  אלא  אדרבה,  הדרך  למנוע  מלחמה

וזו  היתה  הכנה  לכיבוש  נוסף ,  שהויתור  הגדיל  את  חוצפתם  לדרוש  כמה  שיותר  -  15"חזקה

 .מצידם
ספק  בלבד הם    -  בזה-ידי  ויתורים  ישיגו  שלום  וכיוצא-כל  החשבונות  שעל:  יתירה  מכך

  הרי  זה -  שטחים  מיהודה  ושומרון  כשמוסרים  כן-שאין-מה;  שלום  בעקבות  כך  שמא  יהיה  -

  שדבר  זה -  את  כל  היהודים  הנמצאים  בשטחי  ארץ  ישראל,  התהי-לא-ההי,  מעמיד  בסכנה

צריכים תורה  דין  פי  -שעל  -  אומרים  המומחים  לעניני  מלחמהגם    ךכו  ,הוא  בוודאות  גמורה

ברור  שאסור  למסור  שטחים  מארץ ,  "די  ודאיאין  ספק  מוציא  מי"כיון  שו.  לשאול  לדעתם

 .ישראל
 )ח"תשל - בחדרו -  כסלו' ויצא טפרשת-בתשיחת מוצאי שפ "מעובד ע(

 
 .מ"ובכ. ב, מציעא קו-בבא) 15
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  ישנה  מעלה -  הנה  מלבד  המעלה  של  צדקה  כפשוטה  -  לארץ  ישראל  צדקה  בנתינת

 .ץ ישראל את תושבי ארשמעודדים -והיא . נוספת
 : זה נוגע במיוחד לזמן בו אנו נמצאיםענין
  בשר  נזקקים  להגיע ולעיני,    וכעת  נמצאים  בחושך  הכפול  והמכופל  של  הגלותהיות

העולם -  היות  וכל  מה  שאומות,1"חטאת  -  לאומים  חסד"  אזי  יש  לדעת  ש-"    לאומיםחסד"ל

ת  שבאמת  הם   יש  לדע-וכשהיהודים  מקבלים  מהם  משהו  !  2"  עושיםלטובתם  "-עושים  

  ינום  ולא  יישן  שומר לא"  אשר  ה"קיבלו  זאת  מהקב)  אלא,  העולם-לא  קיבלו  זאת  מאומות(

אלא ,  בחירה-  הם  כלל  לא  בעלי-"    החוצבביד  גרזן"והגויים  הם  לא  יותר  מאשר  ,  3"ישראל

 ". ביד החוצב בוגרזן"רק כ
 .דה זרה ממנו עבוויעשה" גרזן"השיהודי יתרפס כלפי , שכלל לא יתכן,  מובןשמזה
-כמובן  ועל  (ה"  לקבמתפללים  גם  -למרות  שיחד  עם  ההתרפסות  בפני  הגרזן  ,  וזאת

 ).העיקר את" גרזן"וכמה שאין לעשות מה-כמה-אחת
  הרי  זה -  ה"  לקבתפילהיחד  עם  '  גרזן'  וכשמצרפים  את  ההתרפסות  בפני  ההיות

ים  גם שאצל  היהוד,  כלומר.  4"השיתוףעל  )  גם(  נצטוו  ישראל"  אשר  וידוע"  שיתוף"

 . לעבודה זרהנחשב" שיתוף"
רק  שההבדל  הוא  כלפי ('  עבודה  זרה'  עדיין  זה  נשאר  -כשעושים  זאת  בשוגג  '  ואפי

 ). נעשתה-אך וודאי שהעבודה זרה עצמה , העונש
) העולם-אומות(בחירה  -בעליאשר  כלל  אין  להתפעל  מאותם  אלו  שאינם  ,    זה  מובןומכל

 . אף כשמגיעים אליהם-

 
 .ב,  יבתרא-באוראה ב. לד, ידמשלי ) 1
 .א" ספא"תנ. ל"שם ת. ו"ת ז"תקו) 2
 .ד, תהלים קכא) 3
 .בפועל הם אלו שמשפיעים -ברו שהכוכבים ומזלות אך ס, ה"שהאמינו אמנם בקב,  הואמשמעותו :שיתוף) 4
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  הנה -  ה"  עם  הקבואמיץומתקשרים  בקשר  חזק  ,  מדים  מולם  בתוקףרק  כשעו:  ואדרבה

  יקבלו  מהם  את  כל  מה -  6"  חזימזלייהו"  שובפרט,  5"'  מלכים  ושרים  ביד  הלב"מכיוון  ש

 .שצריכים
והיות  שאנו  נמצאים ,  ה"מהקב  אך  יש  לדעת  שהכל  מגיע  -  הם  נותנים  את  הכסף  ואמנם

  הם  רק  שלוחים -!  ותו  לא,    בלבדדרכם  אך  זה.  דרכם  מקבלים  זאת  -לכן  ,  בחושך  הגלות

 .ה"של הקב
  המלאה  הפתוחה  הקדושה מידו"  אזי  נותן  הוא  -  ה"  שמקבלים  זאת  מהקבוהיות

 .7" בעין יפה נותן- הנותן כל" שובאופן, )ואפילו כשזה עובר דרך שלוחים" (והרחבה
 )ח"ט כסלו תשל"פ שיחת ליל י"מעובד ע(

 
 .א,  משלי כאפ"ע) 5
 .נ"וש. א, ראה מגילה ג) 6
 .א,  נגבתרא-באראה ב) 7
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 .1" ריגלא דתרמודאיכליא" הדלקת נר חנוכה ישנו הענין שלמצות בנוגע
העולם  המורדים  ברצון -ישנם  טפשים  מקרב  אומות:    הוראה  לזמנינולהפיק  יש  ומזה

נתינת  כל  ארץ  ישראל  לגבולותיה  ליהודים ,    האלוקי  אשר  נעשה  בפועל  והואהרצון!  ה"הקב

  מעשיו  הגיד  לעמו כח  "3  שכתובוכפי  -  2"  נטלה  מהם  ונתנה  לנוברצונו  "-  ה"הקבידי  -על

 ".לתת להם נחלת גויים
  עם 4"נשמת  אדם'    הוינר"  עומד  על  פתח  ביתו  מבחוץ  ומאיר  את  השהיהודיידי  -ועל

זה -ידי-  על-  החנוכה  הדלקת  נרות  -  לענין  כפשוטו  עד  5"  מצוה  ותורה  אורנר"האור  של  

, כלומר".    דתרמודאיריגלא  כליא"  פועל  את  הענין  של  כן  מעבר  לגבול  וזה-רואים  זאת  גם

 ! יתבטל לגמרי- היהודים שנתן את כל ארץ ישראל לכל ה"שהרעיון למרוד בקב
שאם  ימסרו  אפילו  שעל  אחד ,  שהמצב  כעת  הוא  כזה)  פעמים-כמדובר  כמה  (ובמיוחד

 .ישראלישראל הנמצאים בארץ -נפש של מליוני בני- יגרום לפיקוחזה הרי -מארץ ישראל 
ואפילו  כשאין  את  הכח  של  הסנהדרין ,    הוא  שגם  כאשר  נמצאים  בזמן  גלותשהדין  וידוע

  גם  אז  אסור  להעמיד  בסכנה  אפילו -)  בזה-במלחמת  הרשות  וכיוצא(  לצבא  יהודיםלשלוח  

וכמה  כשהמדובר -כמה-אחת-ועל,    ואפילו  כאשר  נמצאים  בחוץ  לארץמישראלנפש  אחת  

אומרים )  שהינם  המומחים  לאותו  דבר(שאנשי  הצבא  ובפרט  .  הקודשהוא  אודות  ארץ  

נפש -נוגע  ישירות  לפיקוח,    שעל  מארץ  ישראל  לגבולותיהכל  החזרת  -שבמצב  העכשווי  

 .ישראל-של בני
 )ח"פרשת מקץ תשל-שבתמוצאי פ שיחת "מעובד ע(

 
 .ב, שבת כא) 1
 .א, י בראשית א"רש) 2
 .ו, תהלים קיא) 3
 .כז, משלי כ) 4
 .כג, שם ו) 5
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 ]: לעשות שום פשרות בנוגע לשום עניןשאסורכך -דובר על[
אלוקיך  בה '  תמיד  עיני  ה  .  .    אשרארץ  "-הקודש  -  לעיל  נוגע  במיוחד  לארץהאמור

לכן  נוגע  עוד  יותר  שכל ,  "  של  מלךפלטרין"שמכיון  שהיא  ,  1"שית  השנה  עד  אחרית  שנהמר

 .ביתר שאת וביתר עוז, המלךפי ציווי -הענינים שם יבוצעו על
  שום  שטח  מארץ  ישראל   לתתשאסור  -  גם  נוגע  לשטחים  שעל  גבול  ארץ  ישראל  וזה

 . שום פשרותלעשותזה -שאסור על, 2" תחנםלא"מצד הלאו של , לגוי
 3"  טהור  ואוירא  טהורגושה"  שלכן  -  רוחניותההגשמיות  של  ארץ  ישראל  קשורה  עם  .  .  

 .4"מחכים דארץ ישראל אוירא"שעד , )לא כמו ארץ העמים(
, )רץ  ישראל  הגשמית  שטחים  של  אעםשקשור    ("  תחנםלא"  רואים  שהענין  של  ולכן

 -"    תחנםלא"  לאחר  הפסוק  שבאיםכמובן  מהמשך  הפסוקים  ',  נוגע  עד  לענין  של  אמונה  בה

 . יחד עם הענינים הרוחנייםהולכיםוזהו מכיון שבארץ ישראל הענינים הגשמיים 

 

שודאי ,  )ולסמוך  לגב(  בנוגע  לעיר  הסמוכה  לספר  כשמדוברוכמה  -כמה-אחת-על

אפילו ,    שצרו  על  עיירות  ישראלנכרים"  ש5ערוך-דין  בשולחן-וכהפסק,  שאסור  למוסרה  לגוי

. יוצאים  עליהם  בכלי  זיין  ומחללין  עליהם  את  השבת,    ממשמשים  לבואאלאעדיין  לא  באו  

, יוצאין  עליהם  בכלי  זיין,  אפילו  לא  באו  אלא  על  עסקי  תבן  וקש,  לספרובעיר  הסמוכה  

 ". תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהםומשםיר שמא יכבשו הע

 
 .יב, עקב יא) 1
 .ז שם"ובט. ח"קנא ס' דעה סי-ערוך יורה-לחןשו. ד-ג"ו ה"זרה פ-עבודה' ם הל"רמב. ב, ואתחנן ז) 2
 .ב, ראה גיטין ח) 3
 .ב, בתרא קנח-בבא) 4
 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 5
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ובמילא  כל .  אינו  רחוק  מהגבול,  לגבולותיהשכל  שטח  מארץ  ישראל  ,    המצב  הואוכעת

 תהא"שזה  שהעיר  תהיה  ברשותם  יגרום  לכך  ש,  "לספר  הסמוכה  עיר"עיר  היא  בגדר  של  

 ).וכמה בנוגע לעיר הסמוכה לספר כפשוטו-כמה-אחת-ועל" (לפניהםהארץ נוחה ליכבש 
דין  ברור -מכיון  שישנו  פסק,  לגוייםשאסור  למסור  שום  שטח  מארץ  ישראל  ,    מובןומזה

מוטל  על  כל  יהודי  לעשות  כל  התלוי  בו ,  "לספר  הסמוכה  עיר"ומכיון  שזוהי  .  ערוך-בשולחן

כיון  שזהו  ציווי ,  )אלא,  6"  ועוצם  ידיכוחי"  הלהראותלא  מכיון  שרוצים  (שיהיה  נשק  כדבעי  

ישראל  הנמצאים  על -וכמה  מבני-  על  הגנה  כפשוטה  של  כמהוברמדכיון  שזה  ,  ה"הקב

 .ערוך ובכוחו-פי שולחן-עלוהנהגה זו היא , הגבול
ושלום -וחס,  7"  דגאולהאתחלתא"  אין  שום  שייכות  לל"  הענין  הנשלכל,    בפשטותמובן

 ". דגאולהאתחלתא" זוהי שכעתלומר 
ידי  משיח -ייעשה  על  שסיום  הגלות  8ם"הרמבדין  -פעמים  אודות  פסק-  כמהוכמדובר

ויכוף  כל  ישראל  לילך  בה  ולחזק .  .    מבית  דוד  מלך  יעמוד"ש,  והסימן  בזה  הוא,  צדקנו

 שם  קץ"ואז  יהיה  ,    ללמוד  תורה  ולקיים  מצוותצריכיםהיהודים  ,  שראשית  כל,  "בדקה

מכן -ולאחר,  "וינצח'    מלחמות  הילחום)  "שיהיה  נשמה  בגוף  גלוי(  צדקנו  שמשיח  9"לחושך

 ". נדחי ישראלויקבץ"ורק אז , " במקומושמקד יבנה"
ואפילו  שנמצאים ,    בגלותשנמצאים'  מכיון  שאפי,    לא  שייך  אבל  למדובר  לעילזה

  שצרו נכרים"ערוך  ש-  בשולחןברורדין  -  ישנו  פסק-לארץ  -בעיירה  קטנה  של  יהודים  בחוץ

  מובן ובמילא,  "  עליהם  את  השבתומחללין  יוצאים  עליהם  בכלי  זיין  -על  עיירות  ישראל  

 .שאסור למסור אף שטח מארץ ישראל

 

  אלקינו בשם"  שבשעה  ש-  הביא  ליהודים  ה"  התוקף  שהקבכל  לעמוד  עם  וצריכים

 ". עשוידי" יתבטל האזי 10"אלקינו נזכיר'  בשם האנחנו"ו, "נדגול
 

 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 6
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה בארוכה לקו) 7
 .ד"א ה"מלכים פי' הל) 8
 .ג, איוב כח) 9

 .ח,ו, תהלים כ) 10
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וכפי  שהובא  קודם   (כפשוטו"    זייןכלי  "השיהיצריך  )  ה"שסומכים  על  הקב(  עם  זה  ויחד

כפי  שהייתה  הנהגתו  של  יעקב ,  ")  עליהם  בכלי  זייןיוצאין  "-ערוך  -דין  השולחן-מפסק

 .11מלחמהלדורון ול, תפלה להיפגש עם עשיו הוא התכונן לאמורשכשהיה , אבינו
 -מכן  הענין  השלישי  -מכן  ענין  הדורון  ולאחר-לאחר,    להיות  ענין  התפלהאמור,  בתחלה

 . למלחמהלהתכונן
זאת .    כהנהגתו  של  יעקב  אבינולהיותשההנהגה  צריכה  ,  12  אבות  סימן  לבניםומעשה

 מזלייהו"פנים  באופן  ד-כל-על  (לדעתהצד  שכנגד  צריך  )  יחד  עם  ענין  התפלה(ש,  אומרת

 .שמוכנים לענין של מלחמה) 13"חזי
ך  שלא  יהיה  ענין   זה  יגרום  לכ-  למלחמה  שמוכניםוכשמראים  ,  ל"  את  התוקף  הנוכשיש

  יעקב  שעשו  כלל  לא  נלחם  עמו אצלובדוגמת  מה  שהתרחש  .  של  מלחמה  בפועל

מכן  עשו -ולאחר,  ]  זאת  כפשוטומפרשים  14שהמפרשים"  [וישקהו"אלא  רק  )  כשנפגשו(

 . ובניו הלכו להתגורר בארץ הקודשיעקבואילו , 15" ארץ מפני יעקב אחיואל"הלך 
  זה -שברגע  שנכנעו  ללחץ  מסויים  ,    האחרונות  בארץ  הקודש  בשניםשקורה  מה  רואים

וכפי  שאירע ,  וכמה  מישראל-עד  למצב  של  היפך  החיים  של  כמה,  לחץרק  הזמין  עוד  

 .הכיפורים-במלחמת יום
שהיו  יהודים  שרצו ,  כפי  שהיה  בעבר,  נסרצון  שמלכתחילה  לא  יזדקקו  לבוא  לידי  -ויהי

  עשה  נס  והגויים  לא  הסכימו ה"הקבאך  ,  ליצלן  על  חלקים  מארץ  ישראל-לוותר  רחמנא

  מחשבה  למסור  חלקים  מארץ תעלהשמלכתחילה  לא  ,    אלא-)  כיון  שרצו  הכל(לקחת  

 .ישראל לגבולותיה
  שרק  גורמת  לקרבנות  וללחצים  נוספים ללחץידי  כניעה  -  לא  על-ידי  שיטה  זו  -  עלודוקא

ל  אף  שעל שלא  למסור  ולא  לוותר  ע,  ")  זייןבכלי  עליהם  יוצאים("  אלא  עמידה  בתוקף  -

 
 .יח, הפסוק ט-רבה על-קהלת) 11
 .ו, מ"רבה פ-ראה בראשית) 12
 .נ"וש. א, מגילה ג) 13
 .ועוד. ט, ח"רבה פע-בראשית. ד, הפסוק וישלח לג-י על"רש) 14
 .ו, וישלח לו) 15
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 16"  נפקד  ממנו  אישלא"  עד  שיגיעו  למצב  שמלחמות  וממילא  רק  זה  ימנע  -מארץ  ישראל  

 .17" מלאעולם "שהיא" מישראל אחת נפש "ואפילו
עד ,    את  כל  הלחציםמבטלתאלא  גם  ,    רק  שהעמידה  בתוקף  מונעת  מלחמהולא

 .פעמיםוכמה - כפי שראו בפועל כמה-שהלוחצים עצמם הופכים למסייעים 
  קול הקול  "-בתחילה  תפילה  ,  ההנהגה  צריכה  להיות  כהנהגת  יעקב  אבינו,  אמורוכ

ויחד  עם  זה  יש  להתכונן ,  ]19"  עשוידי"המתבטל  "    קול  יעקבקול"ידי  ה-שעל  [18"יעקב

 .ערוך בהלכות שבת-כפסק השולחן, " זייןבכלי עליהם יוצאים", למלחמה
נקרא  עליך  ויראו '    השםארץ  כי    כל  עמי  הוראו"נפעל  שיהיה  ,  ידי  שעומדים  בתוקף-ועל

  בגלוי  אודות  שם ומכריזים  אומות  העולם  רואים  שיהודים  מתמידים  בתורה  שכאשר  20"ממך

  הקורא כאדם"אליו  אלקות  ]  ממשיך[=שהוא  קורא  "  (עליך  נקרא'    הוישם"ובאופן  ש',  הוי

 ". ממךויראו"ש) כהמשך הכתוב( פועל זה) 21"לחבירו
 -  22"בגדול  זרועך)  מחזיקיםכיון  שיהודים  (מתה  ופחד    עליהם  איתפול"  מתקיים  הואז

  עליהם תפול"ו,  "ממך  ויראו"כיון  שיהיה  ה,  ידה  לא  יגיעו  למלחמה-וזוהי  הדרך  אשר  על

  ועד -  האמיתי  בסוף  ימי  הגלות  השלוםוזוהי  גם  הדרך  היחידה  להביא  את  ".  אימתה  ופחד

  בסוף  גלותן  ומיד  הן   לעשות  תשובהישראל  תורה  שסוף  הבטיחה"שתקוים  ההבטחה  אשר  

 .ידי משיח צדקנו- והשלימה עלהאמיתיתבגאולה , 23"נגאלין
 )ח"פ שיחת עשרה בטבת תשל"מעובד ע(

 
 .מט, פנחס לא) 16
 .ה"ד מ"פסנהדרין ) 17
 .כב, כזתולדות ) 18
 .כ, ה"ספרבה -בראשית) 19
 .י, תבוא כח) 20
 .ז"בלשון התניא ספל) 21
 .זט, טובשלח ) 22
 .ה" הז"תשובה פ'  הלם"רמב) 23
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צריכים  ליפול  לפני  כל  גוי לכן  ,  1"מי  יקום  יעקב  כי  קטן  הוא"ישנם  הטוענים  שהיות  ו

 .2"ידיים ידי עשיוה"כיון ש, מנוואסור לומר ההיפך מ
כאשר  מדובר  אודות   -  3"הוי  עז  כנמר:  "  ומבהיר  בתחילתוהשולחן  ערוךעל  זה  בא  

 .ולא להתפעל מאיש" עז כנמר" צריכים להיות - 'עבודת העם ענינים הקשורים 
מכיון ,  צריך  לתת  לו  את  הכבוד  המגיע  לוהוא  אמנם  [נפגש  עם  גוי  יהודי  כאשר  ,  כלומר

אבל ,  4"  לכם  שלוםהכי  בשלומה  יהי  .  .  ודרשו  את  שלום  העיר"הענין  של  שצריך  להיות  

וכמה  ריבוי -כמה-אחת-ועל,  ל  יהודיםש  תםכאשר  הגוי  רוצה  לנגוע  בענין  הקשור  בהגנ

 ".הוי עז כנמר" - עליו לעמוד בתוקף המתאים ]הרי שאז, יהודים
הוי "מובא  בתחילת  הענין  של  )  הזקן-ר"אדמו  (ערוך-שולחןשבהביאור  על  כך  גם  זהו  

 ":יהודה בן תימא" שמו של בעל המימרא "עז כנמר
ענין לך  לעשות  והוא  הו,  5"'אודה  את  ה"  -  "יהודה"של  יהודי  מתנהג  באופן  כאשר  ש

עז "אזי  הוא  עומד  באופן  של  ,  ה"מכיון  שהוא  מודה  ורוצה  לקיים  את  רצון  הקבמסויים  

 !ולא נוגע לו כלל מה יאמר על כך העולם, אינו מתפעל מאיש" כנמר
כן -אםמדוע  ו,  "מי  יקום  יעקב  כי  קטן"  יודע  הרי  שאתה!  ?היתכן:  וכששואלים  אותו

 !"עז  כנמר"שהשולחן  ערוך  מצווה  עליו  להיות  ,  עונההוא    -  ?  עם  העולם'מסתכסך'הנך  

כדי  שיהודי  ילמד  ממנו  שכאשר  מדובר  אודות  ענין  של ,  הנמר  נברא  עם  תכונת  העזות  שבוש

 "!עז כנמר"עליו להיות ,  להתפעל מאישאין הוא צריך -ה תורה ומצוותי
מתקיים הוא  ו,  ויש  לו  את  טרפו,  זה  שהנמר  נמצא  בעולם  -  "כנמרעז  "ומדגישים  

 ;עזות  שיש לוכיוןהו רק ז, בראשית עד ימים אלו-ימי-מששת
 :אלא שאצל יהודי תובעים דבר והיפוכו

 
 .ב,  עמוס ז-לשון הכתוב ) 1
 .כב, תולדות כז) 2
 .כ"ה מ"אבות פ) 3
 .ז, ירמיהו כט) 4
 .לה, ויצא כט) 5
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מקום  עבודתו להיות  עז  פנים  אפילו  שלא  ב,  קנין  בנפשו  "האסור  שהעזות  תהי  -  מחד

צריכה  להיות  אצלו  עזות ',  שכאשר  מדובר  בנוגע  לעבודת  ה,  ומאידך  מבהירים,  6"יתברך

 -  מלך  בעולם)  'ידי  תורת  ה-על(במילא  נעשה  הוא  ו,  7"הארץ  ומלואה'  לה"היות  ו,  כנמר

מופרך  הדבר  שהוא  יתפעל ,    וכשמדובר  אודות  ענין  של  תורה  ומצוות.8"מאן  מלכי  רבנן"

הנפש "כיון  שלכל  יהודי  ישנה  ,    להתפעל  מיהודישאין  עליווכמה  -כמה-אחת-עלו,  מהגוי

, כן  גוי-שאין-מה[בנושאים  אלו  הוא  עצמו  רוצה  שלא  יצייתו  לו  ,  במילא,  9"השנית  מישראל

 ].10"מזלייהו חזי"שרק 
 -    כיצד  שייך  ענין  של  חוצפה  ועזותכן-אם,  שמכיון  שנמצאים  בגלות,  ולטענת  העולם

זה -ידי-ועל,  לנמר  יש  את  ענין  העזות  -  עולםנהגת  המהלכך  וגמא  שישנה  ד:  עליו  לענות

 .שהוא נעמד מתוך עזות הוא ממלא את רצונו
 !  אלא  בשולחן  ערוך,  מוסר  או  חסידותיכתוב  בספר  אינו"  הוי  עז  כנמר"ענין  זה  של  

הטועה  בדבר "לכן    ,לא  שייך  לומר  באופן  אחרשהיות  ו  ,משנהב  החל  מכך  שזה  מופיע

  .דין-פסקכמובא בשולחן ערוך שזה   עד,11"משנה חוזר
שכאשר  מדובר  אודות  ענין   -    שההנהגה  מוכרחת  להיות  באופן  האמור,זה  מובןומכל  

הוא בצורה  כזו  ודוקא  ,  "הוי  עז  כנמר"  -  צריכים  לעמוד  בתוקף  המתאים',  הקשור  בעבודת  ה

 .12"ורב יעבוד צעיר"עד שנעשה , מה שהוא רוצהאת מצליח ופועל אצל הגוי 

 

הגיע  והציע   שסאדאת  -  רואים  גם  מהמאורעות  שאירעו  לאחרונה  בארץ  הקודשואת  זה  

 :13הצעה של שלום

 
 .ג"א ס"קמא ס-ז מהדורא"ערוך אדה-שולחן) 6
 .א, תהלים כד) 7
 .א, פ גיטין סב"ע) 8
 .ב"תניא פ) 9

 .נ"וש. א, ראה מגילה ג) 10
 .ה"כ' משפט סי-ערוך חושן-טור שולחן.  ב,כתובות פד) 11
 .כג,  תולדות כה-לשון הכתוב ) 12
 .ז.פ ויצא ש"ראה שיחת מוצאי ש) 13
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בפשטות  מכיון  שהוא  ראה  שהחלו  לדבר  בתוקף  מבלי  להתפעל הצעתו  לשלום  היתה  

בארץ '  ראותו  שהחלו  להשמיע  בתוקף  שם  הב,  לכן,  "מזלייהו  חזי"והיות  שהרי    .מהגויים

  זה  פעל -  14"בשם  אלקינו  נזכיר"ו"  בשם  אלקינו  נדגול"צועקים  שהישנם  כאלו  ו,  הקודש

 .עליו
-וכידוע  פסק,  היו  קשורים  לאמונה)    בהמשךכןו(ולכן  גם  דבריו  בתחילת  בואו  לישראל  [

-אינה  עבודה)  יא  אלא  ה,אינה  כאמונת  הנוצרים(  שאמונת  הישמעאלים  15ם"הרמבשל    נודי

 ].זרה
יכולים  לעשות  ממנו  עפר שהוא  גם  ידע  שישנם  יהודים  העומדים  על  הגבולות  כן  -וכמו

  זה  הטיל  עליו ,חקר  ודרש  וראה  שכחם  רב  בפשטותולאחר  ש  .ואפר  אם  ילך  בדרך  מלחמה

 .ולכן הגיע בהצעה של שלום, פי החשבון לא כדאי להמשיך במלחמות-והחליט שעל, פחד
  כלפי  הגוי 'נחיתות-רגשי'  להם  הוהי',    לא  הזכירו  את  שם  ה,  הקודמיםהממשלות-ראשי

שלחו  מיד  שליח  מאחורי  הפרגוד  להודיע  שאין  זה  אלא ,  דיברו  בתוקףקרה  שהם    כשכברו(

; 16"אחינו  אתה"  יאמרו  גוייםהעיקר  שה,  יצייתו  ויחזירו  הכלהם  אכן  בפועל  ו,  דיבור  בעלמא

-כדי-  עדהלא  היהגוי  מהיהודים  פחד    ולכן  )שראלואין  להאריך  בעניין  שאינו  בשבחם  של  י

 .כך שזה יפעל עליו לעשות צעד ראשון
' והחלו  להזכיר  שם  ה,  ולהראות  שלא  מתפעלים  מהגוי,  אבל  כאשר  החלו  לדבר  בתוקף

ויודעים  שהוא ,  ואני  הקטן  בתוכם,    שכמה  וכמה  מכירים  אותו  באופן  אישי17ידי  יהודי-על[

ויש  בו  התוקף ,  באמונה  פשוטה  אלא,  בזה-ו  כבוד  וכיוצאלא  בשביל  כסא  א  -  מאמין  באמת

 'סמיכה'יש  להם  (כאלו  אשר  ,  לצערינו,    אלא  שבחבורתו  יושבים.לא  להתפעל  מהגוי

ומתפארים  שכך ,    כלפי  הגוי'נחיתות-רגשי'יש  להם  )  אבל,  מעלותיהםעם  כל  '  לרבנות  וכו

  שהוא  עשה  את  הצעד עד,  זה  הטיל  עליו  פחד  הרי  -  )]כפי  שהגויים  רצו,    חינוכםההי

 ).כבר נעשה שינוי לטובה -ההמשך ה יהישאשר איך (והגיע בהצעת שלום , הראשון

 
 .ח,ו, תהלים כ) 14
 .ז"א ה"אסורות פ-מאכלות' הל) 15
 .ך בנוגע לאחאב ומלך ארם"כמבואר בתנ) 16
 .ל"המו. ראש הממשלה דאז מנחם בגין) = 17
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יכולים  לפעול   -  קא  כאשר  נעמדים  בתוקף  ולא  מתפעלים  מהגויושד,  אשר  מזה  רואים

 ".ורב יעבוד צעיר"עד ש, שהגוי יפחד
ואסור  לדבר  בתוקף  מכיון ,  לעמוד  בגבולות  עם  נשק  הטוענים  שאסוראלו    מוולא  כ

כי  כשמדובר  אודות  ארץ  ישראל ,  התגרותזו  היות  ואין    -  18"אל  תתגרה  בגוי  קטן"ש

צריכים  לעמוד  בתוקף ,  הנמצאים  בארץ  הקודשמליוני  יהודים  הגנה  על  ו  הלגבולותי

 .המתאים
לאתחלתא ,  דומהוכלעמוד  בתוקף  ונשק  שאין  שייכות  בין  זה  שצריכים  ,  מובן  בפשטות

זהו  חושך :  ואדרבה,    שאנו  עדיין  לפני  אתחלתא  דגאולה19כמדובר  כמה  פעמים[דגאולה  

 .]כפול ומכופל
נפש "אשר  אפילו  ,  נפש  של  כמה  וכמה  מבני  ישראל-פיקוחשמדובר  על  מכיון  כי  זהו  רק  

כמות  של וכמה  כאשר  מדובר  על  -כמה-אחת-עלו,  20"עולם  מלא"היא  גם  "  אחת  מישראל

 .כן ירבו, וכמה פעמים שישים ריבוא מבני ישראלכמה 
שגם ,  "נכרים  שצרו  על  עיירות  ישראל"ש,  21בשולחן  ערוךהמובא  ברור  הדין  ה-וכפסק

ואפילו "  אפילו  אם  אינם  רוצים  לבוא  אלא  על  עסקי  תבן  וקש"ו"  עיר  הסמוכה  לספר"אם  זו  

זיין  ומחללין -ייוצאים  עליהם  בכל"  -  "ממשמשים  לבוא"אלא  רק  ,  אם  עדיין  לא  הגיעו

 ".שמא ילכדו העיר ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם ,עליהם את השבת
 :שלכאורה אינו מובן

 
 .א, ראה פסחים קיג) 18
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה בארוכה לקו) 19
 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 20
 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 21
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רוצים  להציל  יהודים  מגויים  זקוקים ממילא  כש,  22"אתם  המעט  מכל  העמים"מכיון  ש

שיאמרו  תהלים ?  נשק  ולחלל  שבת-  מדוע  צריכים  ליטול  כליכן-ואם,  ה"לסיוע  מהקב

 !וילמדו תורה
זיין -עליהם  בכלי"צריכים  לצאת  שבמקרה  כזה  ,  פוסק  השולחן  ערוך,    למרות  זאתאך

 .ה רוצה שיעשו לבוש בדרך הטבע"הקבהיות ו, "ומחללין עליהם את השבת
ולדעת ,  "הקול  קול  יעקב"  לעסוק  בלהט  ב,  ללמוד  תורה,לומר  תהליםאמנם  צריכים    -

היות ,  זיין  ולעמוד  על  הגבול-ימכן  יש  לקחת  כל-לאחראך  ,  ה  מנהיג  את  העולם  כולו"שהקב

 .נפש של יהודים-בפיקוחומדובר 
כי ,  '  לאתחלתא  דגאולה  וכושום  שייכות  וואין  ל,  דין  בשולחן  ערוך-פסקענין  זה  הוא  

   ומחבר.לארץ  ובזמן  הגלות-גם  כאשר  מדובר  אודות  עיר  הנמצאת  בחוץחל  אותו  דין  הרי  

ובפרט ,  "  קול  יעקב  והידיים  ידי  עשיוהקול  "2ידע  הרי  שכתוב,  'בית  יוסף'ה,  השולחן  ערוך

שספרו   -ה  והראי[חכמים  של  עכשיו  -שלמד  תורה  בהתמדה  ושקידה  שלא  בערך  מהתלמידי

יוצאים  עליהם "שבמקרה  כזה  ,  כן  הוא  פוסק-פי-על-ואף  ,]התקבל  בכל  תפוצות  ישראל

ך זה  יעשו  לבוש  בדר-ה  רוצה  שבנדון"מכיון  שהקב,  "זיין  ומחללין  עליהם  את  השבת-בכלי

 .הטבע
דין  ברור  בשולחן  ערוך -פסקכבר  רק  לומר  שישנו  אלא  ,    חדשאין  צריך  לפסוק  שום  דין

שצריכים  ללמוד  תורה  ולקיים באותה  מידה  '  עבודת  הל  וזה  קשור  !נשק-שזקוקים  לכלי

דעת 'מישהו  התבטא  שזו  .  [נפש-וכמה  כאשר  זה  קשור  בפיקוח-כמה-אחת-עלו,  מצוות

והדפיס  את  השולחן  ערוך ,    יחיד  בדורוהשהי,  'יוסף-בית'ל  ה  ש'דעת  יחיד'זו  ,  אכן  -'  יחיד

 ] ...עד ביאת משיח צדקנו, שהתקבל בכל תפוצות ישראל לכל הדורות
וכמה -כמה-אחת-על,  "אל  תתגרה  בגוי  קטן"וישנו  הענין  של  ,  אמנם  נמצאים  בגלות

דין  ברור -אבל  זהו  דוקא  כאשר  אין  פסק  -  23"לא  יעלו  בחומה"של  וישנו  הענין  ,  בגוי  גדול

זיין -יוצאים  עליהם  בכלי"דין  ברור  ש-דידן  ישנו  פסק-אך  בנדון  .בשולחן  ערוך  להיפך

 ".ומחללין עליהם את השבת

 
 .ז, ואתחנן ז) 22
 .א, כתובות קיא) 23
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קדוש  היום "היות  ו,  ליטול  נשק  בשבת  כדי  להציל  יהודיםיגיד  שאסור    מישהו  אםו

שהוא עליו  לדעת    -  לשבת  וללמוד  תורה  כל  היוםולכן  הוא  צריך  )  שבת  קודש  -  (24"לאדוננו

 !דין ברור בשולחן ערוך-עושה היפך מפסק
כהמשל (לראש  ללמוד  תורה  -צריכים  לכל,  כאשר  ישנה  גזירה  על  לימוד  התורה  -

אומרת ,  "על  עסקי  תבן  וקש"אך  כאשר  היא  ;  )25"דגים  שבים"רבי  עקיבא  על  שהמשיל  

ולדעת  כיצד (צריכים  ליטול  נשק  ,  לארץ  ובגלות-התורה  שאפילו  כשנמצאים  בחוץ

 .נפש-מכיון שזה נוגע לפיקוח, ' וכוולצאת ממקומו) מש בולהשת

 

סוברים  שאסור  לדבר  עם  הגוי  בתקיפות  מכיון  שלא המאחר  וישנם  כאלו  אך  היות  ו

הנהגה  של ה  בשלש  מלחמות  מה  יצא  לפועל  מ"הראה  הקב  -  צריכים  להרגיז  את  הגוי

 . כלפי הגוי'נחיתות-רגשי'
 :ובכל זאת לא רוצים לנהוג כפי שכתוב בשולחן ערוך

אך ,  ליצלן-רחמנא,  שאם  ימסרו  שטח  פלוני  ופלוני  יהיו  קרבנות,  אנשי  הצבא  אמרו

מכן -ולאחר  -  וצריכים  לציית  לו,  המדינאים  אמרו  שמצד  פוליטיקה  אסור  לעמוד  כנגד  הגוי

 !רחמנא ליצלן, תזה גבה עשרות ומאות קרבנו
בידעם  שמיד  ידעו  זאת  בכל (הכיפורים  הודיעו  לוושינגטון  -כך  שבמלחמת  יום-ועד  כדי

, והיות  שכשלאחר  מכן.  ואפילו  לא  יעשו  גיוס  כדבעי,  שלא  יפתחו  במלחמה)  קצווי  תבל

 !ליצלן-רחמנא, 26נפלו מאות קרבנות - לא התכוננו כדבעי, כשכן עשו גיוס
  לאחרונה ביקורו  של  הנשיא  סאדאתרואים  מ,  קף  פועלתוהעובדה  שהעמידה  בתו.  .  

  עליו  לבוא  ולבקש  מהם הפעל,  שהיהודים  עומדים  בתוקף  שהעובדה  -  בארץ  הקודש

 ].12"ורב יעבוד צעיר"מראה על , אשר זה גופא[לעשות שלום 

 
 .כיפור- ראש השנה ויום-נוסח התפילה ) 24
 .ב, ברכות סא) 25
 .ל"המו. ד" קרבנות הי2,600-כ) = 26

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ח"ד טבת תשל"משיחת כ

 244

כך  שהם  צועקים -כדי-עד,  רחמנא  ליצלן,  ולאחרי  כל  זה  ישנם  עדיין  יהודים  שמסונוורים

אלא  צריכים  לרדוף  אחריו ,  'גבוהה'ואסור  לומר  שום  מילה  ,  תכסך  עם  הגוישאסור  להס

נפש  של  היהודים -למרות  שיודעים  שזה  ענין  הקשור  עם  פיקוח  -  ולומר  לו  שתומכים  בו

 !הנמצאים בארץ הקודש
מכאן  ולהבא  לא  צריכים ,  ולכן.  ידי  העמידה  בתוקף  פועלים  על  הגוי-דוקא  על,  אדרבה

 .וזה גופא יפעל עליו, וד בתוקף המתאים אלא לעמ,מנולהתפעל מ
 ):בעל ההילולא(ר הזקן "וכפי שרואים זאת גם מההנהגה של אדמו

היתה  על   -  ואשר  בגללה  הוא  נאסר  -  ר  הזקן"אחת  מהטענות  העיקריות  שטענו  על  אדמו

 .כך שהוא משגר כספים לארץ ישראל
ארץ  הקודש  עבור ר  הזקן  שלח  כספים  ל"ואדמו,  התורכיל  המלחמה  בין  רוסיאז  היתה  

עליו  שהוא  משגר  כספים ניצלו  עובדה  זו  על  מנת  להעליל    ,ומשום  כך,    שהיו  שם'כוללים'ה

 .ה כדי שיוכלו ללחום במלכות רוסיהלתורכי
, )פנים  מכאן  ולהבא-כל-על(זאת    עליו  לכאורה  להפסיק  ההי,  לאחר  שחרורו,  כן-ואם

כותב שהוא  עצמו    כפי  ,רי  לגמתסיי  נצורהב[עתה  יצא  מסכנת  היפך  החיים  -כיון  שזה

 .כך נתון בה עקב השהי"] והגדיל לעשות בארץ' הפליא ה: "27במכתבו
  בארץ 'כוללים'ר  הזקן  לשגר  כספים  ל"מיד  לאחר  שחרורו  המשיך  אדמו,  אבל  בפועל

צדקת  ארץ  ישראל  היא  שעמדה  לנו  לפדות  חיי "תב  שובמכתבו  הוא  כ:  ואדרבה,  הקודש

יפוצו "יחד  עם  הענין  של  ,  ובזכות  זה  הוא  נגאל,  מאסרזה  גופא  הצילו  מה  -  "'נפשנו  כו

 .28"מעינותך חוצה
אפילו  כאשר ,  שכאשר  בא  יהודי  ואומר  שאסור  לעמוד  נגד  הגוי,  ומסיפור  זה  למדים  אנו

אמרו  בפירוש  שרוצים  למסור  את  ירושלים ש,  ואין  זה  סוד[  דורש  את  הכותל  המערבי  ואה

היהודים  שלא  פחדו עמידתם  האיתנה  של  ד  זהו  מצ,    ומה  שהפסיקו  לדבר  על  כך.העתיקה

 ,ידי  עמידה  בתוקף  המתאים-דוקא  על:  יש  לדעת  שבדיוק  להיפך  -  זה  יקלקל  היות  ש,]מהגוי

 ."ורב יעבוד צעיר"עד שנעשה , פועלים על הגוי מה שרוצים

 
 .53' קודש ע-אגרות) 27
 . כשביקר בהיכלו-טוב -שם-דברי מלך המשיח לבעל) = 28
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זה   צדמ")  'זיין  וכו-יוצאים  עליהם  בכלי("ל  "שלא  יצטרכו  לכל  הענינים  הנ,  ויהי  רצון

 .29"תי שלום בארץ ושכבתם ואין מחרידונת "השיהי
הצד  השני :  ואדרבה,  מתבטלת  המציאות  של  מלחמה  -  עמידה  בתוקף  הראוי  ידי-ועל

 .עושה את הצעד הראשון לבוא ולבקש שלום
עוד  כמה מצד  ו(  על  מה  להתווכח  ההוא  מבקש  הכל  כדי  שיהי,  כדרך  התגרים,  אמנם

שכאשר   ה  הראה  בפועל"הקבזה  שרק    אלא,  אך  לא  נוגע  כאן  מה  הוא  חושב,  )'  וכוטעמים

למלאות  זאת על  מנת  חיל  לנו  ויש  ,  לנו  על  שנעמודואומרים  ש,  עומדים  בתוקףאנו  

נעשה  הענין   -  )הגוייםהמתרפסים  בפני    תםכיון  שביטלו  את  דעתם  של  או,  לכן(בשלימות  

 .שהוא בא לבקש לעשות שלום, כפי שראו בפועל, "ורב יעבוד צעיר"של 
  בלימוד  התורה  ובקיום הוספהשיסיימו  את  הימים  האחרונים  של  הגלות  ביהי  רצון  ו.  .  

בריקודים  לקבל  פני נצא  ובקרוב  ממש    ,מתוך  שמחה  וטוב  לבב  ומתוך  הרחבה,  המצוות

 .בקרוב ממש משיח צדקנו
 )מוגה -ח "ד טבת התשל"פ שיחת כ"מעובד ע(

: מקור  משותף  אחדאת  כל  מכלול  הבעיות  שאנו  מתלבטים  בהן  הוא  כורך  ביחד  ומוצא  להן  

גם  זו  שבגולה  וגם ,    גם  האורטודוקסית-הבעיות  של  ההנהגה  הרוחנית  ביהדות    .התבטלות  בפני  הגויים

; הבעיות  הבוערות  של  הקהילה  היהודית  באמריקה  לנוכח  ההתפתחויות  החדשות;  ישראל-זו  שבארץ

עצמאית -ת  עצמית  כולן  נובעות  מאותו  מקור  של  חוסר  עמדה  יהודי-ישראל  -  בארץ"שטחים"בעיית  ה

 .ברורה ומוצקה ופזילה לעבר הגוי

-כי  יש  להחזיק  בשטחים  ולספחם  אל  מדינת,  לגבי  בעיית  השטחים  דעתו  של  הרבי  בהירה  וברורה

הנימוקים  של  הרבי  לעמדה  זו  שונים  בהרבה ,  אולם.  ישראל  עם  כל  הבעיות  שסיפוח  זה  גורר  עמו

ישראל -ר  המניעים  לארץ"לגבי  האדמו.  "הישראל  השלימ-התנועה  למען  ארץ"מנימוקיהם  של  אנשי  

. כך  דרכו  של  עולם.  אלא  נובעים  מתוך  חישובים  פשוטים,  שלימה  אינם  מיסטיים  או  חזוניים  כלל

איש  לא  היה  מעלה  על  דעתו  החזרת .    כובש  ומחזיק  ואינו  פוזל  לראות  מה  אחרים  אומרים-הכובש  

, שמליון  ערבים  בתוך  שטח  המדינה,  נכון.  אלמלא  דיברו  על  כך  ראשונה  שרים  ישראליים,  השטחים

  להחזקת "הטובה  ביותר"מה  עשויה  להיות  האלטרנטיבה  :  אך  הרבי  שואל  .עשויים  להוות  בעיה

ובה  מליון  וחצי  ערבים )  מאוחדת(=עצמאית  או  פדרטיבית  ,  מדינה  ערבית  או  ירדנית?  השטחים

מאשר ,  רי  המדינה  וכפריהירי  מע-וכי  טובים  מליון  וחצי  ערבים  במדינה  משלהם  כמטחווי.  עויינים

יש ,  לדעת  הרבי?  מליון  ערבים  הנתונים  לפיקוח  המדינה  בתוך  גבולותיה  עם  כל  הבעיות  שהם  מעוררים

 
 .ו, בחוקותי כו) 29
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ישראל  עובדות -אילו  קבעה  מדינת  .הרי  ההלכה  ברורה,  כאן  פשוט  ענין  של  פיקוח  נפשות  ובנדון  זה

עכשיו  שהראינו  את .  ומצפצףלא  היה  איש  פוצה  פה  ,  מיד  אחרי  הכיבוש,  בירושלים  ובאשר  השטחים

כל  זה  בא  לנו  מפני .    הערבים  ושונאינו  מקימים  קול  זעקה  על  כל  אבן  שמזיזים  בירושלים-חולשתנו  

 . בעיני אחרים"למצוא חן"שביקשנו 

 )122'  ע-"  שלושים שנות נשיאות-הרבי " נדפס ב-ך יחידות של מר פנחס פלאי מתו(
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  עם  פרשת  השבוע -  'לחיות  עם  הזמן'שצריכים    ר  הזקן"אדמושל    וידועה  תורת

 .1שקוראים ולומדים באותו זמן
שבתחלתה ,  פרשת  באאת  החלו  לקרוא  ,  חודש  שבטהמברכים    -זו  של  שבת  מנחה  ב 

ן  שתי   למע.  .בא  אל  פרעה  כי  אני  הכבדתי  את  לבו  "ה  אמר  למשה  רבינו  "  שהקב2כתוב

 ."תי אלה בקרבוואות
שינה  את פרעה  לא  ,  שהיו  כמה  וכמה  אותות  ומופתיםשהגם  לאחר  שמשה  רבינו  ראה  

כבד  לב "זה  שהיות  ו,  ה  שלא  יתפעל  מכך"הקבלו  אמר    -ואף  הכביד  את  ליבו  ,  הנהגתו

 ".הכבדתי את לבו אני"אלא זהו מכיון ש, דעה לעצמו-בעלהוא  אינו בגלל ש3"פרעה
, ושלום-חס,  על  עבודתו  של  משהלהקשות  על  מנת    לא  עשה  כך  היאה  "והסיבה  שהקב

, בגילויכל  כך  ה  יהיו  "שהאותות  ומופתים  מהקב  -  "למען  שתי  אותותי  אלה  בקרבו"אלא  

 . יראו זאת4"בקרב הארץ"שגם עד 
 :ההוראה מכך בנוגע לימינו אלה. . 

ירעו  לאחרונה היתכן  שלאחרי  כל  הענינים  שא:  ישנם  כאלו  שמבולבלים  ואינם  מבינים

עומד  עדיין  מלך  מצרים  באופן  של ,  בארץ  ישראל

ומצד !  ?ותובע  את  כל  התביעות,  "כבד  לב  פרעה"

 ים  להחזיר  חלקו  ויחשב,ו  יפחדםיתכן  שיהודי,  זה

 -  5"אלקיך  בה  מרשית  השנה  ועד  אחרית  שנה'    עיני  ה.  .תמיד  ארץ  אשר  "  -  מארץ  ישראל

 .ושלום-חס, היפך התורה
לא  בכח הוא  "  כבד  לב  פרעה"שעל  יהודי  לדעת  ש,  אה  מפרשתנועל  כך  באה  ההור  -

למען  שתי "היא  מטרה  וה,  "אני  הכבדתי  את  לבו"אלא  מכיון  ש,  ושלום-חס,  עצמוהגוי  

 
 . ואילך29' ב ע"ראה ספר השיחות תש) 1
 .א, י) 2
 .יד, בא ז) 3
 .יד, שם ח) 4
 .יב, עקב יא) 5
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כבד  לב "זה  שיהודי  יודע  את  האמת  ש-ידי-עלוהפסוק  מתקיים  .  "אותותי  אלה  בקרבו

 .ופרט בעולםה הוא זה שמנהיג ומושל על כל פרט "והקב, רק נסיוןהוא  "פרעה
בן  חמש   "-  קטןילד  מובן  אפילו  לשלכן  הוא  ,  בתורה  שבכתבהרי  ענין  זה  כתוב  ו

 .6כידוע, ללשונותיהםתורה שבכתב תורגמה גם הרי כי , העולם- ואפילו לאומות"למקרא
באור  פניך '  אשרי  העם  יודעי  תרועה  ה"הנהגת  היהודים  צריכה  להיות  באופן  של  

 בדרך  התורהוהולכים  הם  ,  "באור  פניך  יהלכון"באופן  של  כאשר  הנהגתם  היא    ש-  7"יהלכון

והיות  ותרועה  מטילה  פחד  על  האויבים .  "יודעי  תרועה"  הם  יאז  -  "תורה  אור"נקראת  ה

 .ההתנהגות באופן האמור גורמת שהאויב יפחד מהם, לכן, והשונאים כידוע
דין -  פסקשאז  ישנו  -יהודים  נפש  של  -וכמה  כאשר  מדובר  אודות  פיקוח-כמה-אחת-עלו

.   שלימות  התורה-"  באור  פניך  יהלכון"  באופן  של  צריכים  להתנהגש  8ברור  בשולחן  ערוך

 -"  יוצאים  עליהם  בכלי  זיין"ויעשו  בדיוק  כפסק  השולחן  ערוך  ש,  וכשיתנהגו  בצורה  כזו

 . כבר תפחיד אותו ולא יצטרכו כלל למלחמה-נגד האויב " תרועה"הרי עצם ה

 

של  מצב אחרי  שלשים  שנה  (שסאדאת  עשה  את  הצעד  הראשון  לקראת  שלום  העובדה  

מתווכחים  האם  אפשר  להסתפק   היא  התשובה  הפשוטה  ביותר  לאותם  אלו  ש)מלחמה

, פשוטהוא  ושריו  עשו  חשבון    היות  ו"זיין-כלי"או  שזקוקים  גם  ל,  9"הקול  קול  יעקב"ב

  שהיו  להם אלומעוד  יותר    להם  מפלה  גדולה  התהי,  מהוהגיעו  למסקנא  שאם  יפתחו  במלח

 .עכשיועד 
והוא  דורש  דרישות  שאין ,  "כבד  לב  פרעה"מובן  שאין  מה  להתפעל  מכך  שלפי  שעה  

ורק  משום ,  םאינטרס  בהשום  ואין  לו  ,  כל  דרישותיו  אין  שייכות  אליו  היות  ול-  להם  שחר

 .שלוחצים עליו הוא מדבר באופן כזה

 

 .תקטו ואילך'א' חמד כרך ז ע-ראה שדי. כ בנוגע לתורה שבכתב"משא. פ"שלכן האיסור ללמוד תורה עם גוי הוא רק בנוגע לתורה שבע) 6
 .טז,  פטתהלים) 7
 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 8
 .כב,  תולדות כז-לשון הכתוב ) 9
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כי ,  ידי  מלחמה-משום  שהגיע  למסקנא  שהוא  לא  יצליח  על,  לוםשלעשות  הוא  רוצה  ו

, והסיבה  לפחדו  היא  לא  מצד  זה  שכך  אמרו  הפוליטקאים.  הוא  פוחד  מהנשק  של  ישראל

הוא "  זיין-כלי"שלולא  ה,  כלומר"!  זיין-יוצאים  עליהם  בכלי"אלא  מפני  שההלכה  אומרת  

 .ולא היה בא כלל בהצעה של שלום, לא היה פוחד כלל ממלחמה
-יוצאים  עליהם  בכלי"אלא  זקוקים  גם  ל,  "הקול  קול  יעקב"שמזה  מובן  שלא  מספיק  רק  

לימוד   -  "הקול  קול  יעקב"  צריך  להיות  הענין  של  שבראשונה,  פשוט  וברוראך  ".  זיין

עושים  רק  משום וכל  זאת  .  "הידים  ידי  עשיו"פועל  על  זה  ואזי  ,  התורה  וקיום  המצוות

חיים  שלו  בחיי -יים  כיצד  יהודי  צריך  להתנהג  באורחח-ה  פסק  בשולחן  ערוך  אורח"שהקב

 .נפש-וכמה כאשר זה נוגע לפיקוח-כמה-אחת-עלו, יום-היום
נפעל   -  ה  למטה"את  הקבשהם  הממשיכים  ,  והמצוותוכאשר  נעמדים  בתוקף  של  התורה  

עד ו,  תפיליןהחל  ממצות  עשה  כ,  10"נקרא  עליך  ויראו  ממך'  וראו  כל  עמי  הארץ  כי  שם  ה"

שגם  שאר  הדברים  שיהודי  עוסק  בהם ,  11"אלקיך  בכל  אשר  תעשה'  וברכך  ה  "לענין  של

 .עשה- הוא מצוות13"ששת ימים תעבוד" ש,12לשון המכילתאכו, נחשבים כציווי
ממשמשים   "גוייםמכיון  שיודעים  שה,  "זיין-כלי"להכין    ישנה  מצות  עשה  -  דידן-ובנדון

 .ל"דין השולחן ערוך הנ-כפסק, "לבוא
כחי   "אין  כאן,  מקום-  מכל-  נשק  גשמישנלחמים  עם    למרותש  בידיעה  כשהולכים  ורק

 'מכבים'שה,    בזמן  חנוכההכפי  שהי[,  "בשם  אלקינו  נדגול"אלא  ,  ושלום-  חס14"ועוצם  ידי

 -]  מיםמתנקה  ויםהולכים  נגד  האויבדווקא  ועם  זה  ,  "'מי  כמכה  באלים  ה"חרטו  על  דגלם  

לם  בביאת  משיח  צדקנו  שאז  תתבטל  לגמרי עד  לנצחון  האמיתי  והמוש,  אזי  יהיה  הנצחון

וכתתו "וכפי  שנאמר  ,  על  ידי  זה  שהם  יהפכו  לכלי  חרישה"  זיין-כלי"מציאותם  של  ה

 .תיכף ומיד ממש, 15"חרבותם לאתים
 )ח"תשל - בחדרו -  שבטהחודש-רכיםמב,  ואראפרשת-בתשיחת מוצאי שפ "מעובד ע(

 
 .י, תבוא כח) 10
 .יח, ראה טו) 11
 .ט, י יתרו כ"מכילתא דרשב) 12
 .ח, יתרו כ) 13
 .יז, עקב ח) 14
 .ד, ב' ישעי) 15
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מפני "שהרי  ,  נפש  בגשמיות-נפש  ברוחניות  קשור  עם  פיקוח-פיקוח,  ידוע  שאצל  יהודים

ולולא .    פיקוח  נפש  גשמי-  1"גלינו  מארצנו  "-  שזהו  פיקוח  נפש  רוחני  -"  חטאינו

 ".גלינו מארצנו"לא היה מתרחש ה" חטאינו"ה
כבשה "  הוא  כועם  ישראל,  "גלינו  מארצנו  "-ונמצאים  אנו  כעת  בגלות  הקשה  והמרה  

מקום -היות  ומכל,  למרות  שהיהודים  נמצאים  כעת  בארץ  ישראל,  "אחת  בין  שבעים  זאבים

שזה  יהיה  רק  בביאת ,  זה  אינו  מתקרב  למעמד  ומצב  האמיתי  שבו  ארץ  ישראל  צריכה  להיות

 .משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה
 .נפש בגשמיות כפשוטו-פיקוחישנו מצב של  והיות שכך ממילא

; מומחה  בעניני  בריאות  הגוףהיש  לשאול  רופא  ,  שבנוגע  לבעיה  בריאותיתכשם  ,  ןולכ

צריכים  לשאול  את  המומחים ,  עם  ישראלנפש  של  -כאשר  מדובר  אודות  פיקוח,  כן-כמו

 . אנשי הצבא-בעניני בטחון 
-  פיקוחתגדיל  סכנתהאם  החזרת  שטח  מסוים  מארץ  ישראל  :  השאלה  צריכה  להיותו

 .שמא הסכנה תגדל באם לא יחזירואו ; רחמנא ליצלן, אחת מישראלנפש ) אפילו(נפש של 
  ולא )האם  יהיה  פיקוח  נפש  או  לא  (נפש-פיקוחושאלה  זו  צריכה  להישאל  אך  ורק  מצד  

ערב  שום אסור  ל  -  נפש-היות  וכאשר  מדובר  אודות  פיקוח,  מצד  שום  חשבונות  אחרים

ואם ,  נו  לנו  אחד  מכם  ונהרגנות"שכאשר  גויים  אומרים  האומר    2דין-  כפסק,שיקולים  אחרים

 ."יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל "-" לאו נהרוג כולכם
חשבונות  של שאסור  לערב  וכמה  -כמה-אחת-ועל,  וזה  מדובר  אודות  חשבונות  אחרים

 וכיצד  זה  ייראה  מחר  ומחרתיים  ולאחר  זמן,  'שבעים  זאבים'  ומה  יאמרו  על  כך  ה,פוליטיקה

פי -עלהיות  ו,  הלכה  הם  היפך  ההללוחשבונות  הכל  ,  נפש-פיקוח  כיון  שבמצב  של  -

לגרום  לענין  של יותר  מה  עלול  :  והוא,  צריך  להיות  החשבון  אחד  ויחיד  ,שולחן  ערוךה

 !מסירתם- מסירת השטחים או אי- נפש של נפש אחת מישראל-פיקוח

 
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 1
 .ה" הה"התורה פ-יסודי' ם הל"רמב. ח"ירושלמי סוף תרומות פ) 2
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 ?כך  אותי  על    מדוע  עלי  לפסוק  את  הדין  לפני  שבאו  לשאול:יכול  רב  לחשוב,  והנה

שבנוגע ,  3דין  ברור  בשולחן  ערוך-  אל  זה  ישנו  פסק-!  שיבא  ואז  יחכה  עד  שישאלו  אותא

  שאסור  להמתין  עד  שישאלו  אותו  על -  "זה  מגונה-הנשאל  הרי"  -  נפש-לענין  של  פיקוח

 . הדין כך וכךהיהי,  כזה וכזה מעמד ומצביה מלכתחילה שאם יהפסוקצריך לאלא , כך
רק כשישאלו אותם על , שהם  ישיבו על השאלהלטעון    אין  יכולים  הרבנים  ,במילאו

 !כך

אני היות  ו  ,  כך  ואין  צריכים  עדות  על.כמה  וכמה  פעמיםזאת  רב  ובפרט  שכבר  שאלו  

כמה  רבנים  באופן גם  שאלו  ו,  השאלה  באופן  אישיאת  ששאלו  כמה  רבנים  שמעתי  על  כך  

 .ואני הקטן בתוכם, כללי
כמה  וכמה גם  ישנם  אך    .דין  בזה-  הפסקואמרו  את,  רבנים  שכבר  השיבואמנם  ישנם  

מובן  שאין  להמתין   ולפי  האמור  לעיל  .עשו  זאתשמסיבות  שונות  ומשונות  עדיין  לא  כאלו  

 !כבר נשאלה ועומדת על סדר היוםהיות והיא , עד שיבואו וישאלו את השאלה

 

  שישנם  מכיוון  מצרים  דרישות -  "אני  הכבדתי  את  לבו"  של  שהמעמד  ומצב,  4וכאמור

לא ולכן  ,  5"למען  שתי  אותותי  אלה  בקרבו"  -וכל  זה  הוא  ,  "כבד  ליבו"מצד  ש  הוא  -רבות  

 .כךצריכים להתפעל מ
שמהפסוק .  יום  ההילולא  -באים  ליום  הרביעי  דפרשת  בשלח  ,  ומשבת  פרשת  בא

לא ,  דת  היהודים  בתוקףישעמ,  רואים,  6"ובני  ישראל  יוצאים  ביד  רמה"  -שבפרשת  בשלח  

שפרעה  עצמו   -  7"ויהי  בשלח  פרעה  את  העם  "הידה  הי-על,  אלא  אדרבה,  רק  שלא  הפריעה

כל "הרי  ש,    של  כל  המלכיותוההגבלותם  יצרילצאת  מהמ  -  עזר  ליהודים  לצאת  ממצרים

 .8"שם שהם מצירות לישראל-על, שם מצרים-המלכיות נקראות על
 

 .ב"ח ס"סשכ) 3
 .ראה בארוכה בשיחה הקודמת) 4
 .א, בא י) 5
 .ח, בשלח יד) 6
 .יז, שם יג) 7
 .ז"רבה פט-בראשית) 8
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שפרעה  נותן  מהענינים  שברשותו  כדי ,  9"גם  אתה  תתן  בידינו"ש  באופן    הואזהכל  ו

 ".ביד רמה"לסייע ליהודים לעמוד 
  לכן  צריכים  היהודים  להחליט -החופשית  יהודים  את  הבחירה  וכיון  שמשאירים  אצל  ה

 מבקש  מהיהודים  שיבחרו  בחיים,  שהוא  בעל  הבחירהה  "והקב.  לבד  באיזו  דרך  לבחור

 ."תורת חיים "רות של תורתינו הקדושהיה הברויתנהגו לפי הוראותו
בשלח  פרעה  את   "הנהי,  מול  אומות  העולםתוקף  בד  ועמבוחרים  לזה  שיהודים  -ידי-ועל

עד ,  והוא  מדבר  דיבורים  קשים,  "הכבדתי  את  לבו"הענין  של  ישנו    שכעת  למרות  ש!"העם

, קףכיון  שעומדים  בתו,  בכל  זאת  -  הוא  מצווה  לגרש  את  השליחים  ש-  9"ויגרש  אותם"ל

 ".הגיע הקץ"כיון ש, 10"לא עיכבם המקום כהרף עין"ובאופן ש, נהפך לטובההוא 
 )ח"שבט תשל' פ שיחת י"מעובד ע(

 
 .כה, בא י) 9

 .מא, י בא יב"פרש) 10
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אתהפכא  חשוכא  לנהורא  ומרירו   "-לארץ  ישראל  נדרשת  בימים  אלו  ברכה  מיוחדת  

  עד 2"רגשו  גויים  ולאומים  יהגו"ם  האחרונים  נהיה  מצב  של  מאחר  שבימי,  וזאת.  1"למיתקא

 ".מצירים לישראל"אשר ישנם כאלו ש
  אינו -  מובן  שהקושי  -  3"בית  יוסף  להבה  ובית  עשיו  קש"והיות  וכתוב  במפורש  אשר  

 .קושי אמיתי
אך  הגוי .  4"אני  הכבדתי  את  לבו"של  הגויים  באה  מצד  זה  ש'  תקיפות'גם  שכל  ה-מה

 !נו מציאות כלל אי-עצמו 
. 4"בא  אל  פרעה  "-)  ה  למשה  רבינו"מה  שאמר  הקב(נהיה  ,  ולאחר  הפנמת  עובדה  זו

,   ענין  המתבטא  רק  במישור  הנשמה-שבו  "  משה"שבקרבו  של  כל  יהודי  שוכן  ה,  וכידוע

 !אלא אף במעשה בפועל
למען  שתי :  "מטרתו  היא,  "בא  אל  פרעה"המגיע  לאחר  ה"  אני  הכבדתי  את  לבו"ו

 ".קרבואותותי אלה ב
המתבטא )  החושך(  התהפכות  -!  אתהפכא  חשוכא  לנהורא  ומרירו  למיתקא"ואז  נהיה  

  עד  שיוצאים  באופן  של 6"ונצלתם  את  מצרים"ואף  ,  5"בשלח  פרעה  את  העם"בכך  שנהיה  

 .7"ישראל יוצאים ביד רמה-ובני"
. 8"פתחו  לי  כחודה  של  מחט"  נדרש  היהודי  רק  ל-ובכדי  שאכן  יווצרו  כל  הענינים  הללו  

אתהכפא  חשוכא  לנהורא  ומרירו "שגם  היהודי  מצידו  צריך  לגרום  למצב  של  :  כלומר

  אשר  זורע  בלבול  באומרו -!  ידי  שיהפוך  את  החושך  של  היצר  הרע-וזאת  על".  למתקא

 
 .א, א ד"ראה זח) 1
 .א, תהלים ב) 2
 .יח, עובדיה א) 3
 .ריש פרשת בא) 4
 .יז, שלח יגב) 5
 .כב, שמות ג) 6
 .ח, בשלח יד) 7
 .198' ג ע"המאמרים תש-א ספר"ר שליט"ק אדמו"ראה הערת כ) 8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ח"ו בשבט תשל"משיחת ט

 254

'   אך  היהודי  כשיודע  אשר  ה-!    לכן  צריכים  לפחד-  9"אלה  ברכב  ואלה  בסוסים"שמכיון  ש

 ".אלה ברכב ואלה בסוסים"ל המציאות של  אזי בטלה כ- 10"אלוקי הצבאות"הוא 
" רכב  "-לכן  ,  )כיון  שאנו  בגלות(והיות  שצריכים  להלביש  הכל  בדרכי  הטבע  

-וכפי  שדובר  בארוכה  כמה(הם  כלי  נשק  גשמיים  ,  שצריכים  להיות  ליהודים"  סוסים"וה

  אזי -"  ממשמשים  לבוא"  שאפילו  אם  הם  רק  11ערוך-הדין  בשולחן-אודות  פסק,  פעמים

עד ,    אשר  מפחידים  את  הגויים-")  זיין  ומחללין  עליהם  את  השבת-ים  עליהם  בכלייוצא"

 ".אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא"שנהיה ה

 

  יש  גם  לבטל  את -שמלבד  ביטול  החושך  של  המונעים  מבחוץ  ,  ל  הוא"המורם  מכל  הנ

עד ,  מתבטא  בכך  שהולכים  בתוקף  לפי  דיני  התורה  דבר  ה-!  הרע-החושך  של  היצר

 ".גיור כהלכה "-שאז גם נהיית שלימות עם ישראל , "שלימות התורה"ל
  שאין  אף  יהודי  שאינו  שייך  לכלל -כך  הוא  לאידך  גיסא  ,  "גיור  כהלכה"וכשם  שדרוש  

לא  זו  בלבד :  כלומר".    ישראל  הוא-פי  שחטא  -על-אף"  פוסקת  ש12וכפי  שהגמרא,  ישראל

ששם  זה  מתבטא  הענין  של .  "ישראל"  הוא  נקרא  בשם  -אלא  עוד  יותר  ,  הוא  נשאר  יהודיש

שהוא  מצליח  לעמוד  בתוקף  נגד ,  היינו.  13"  ותוכל-)  עד  ש(שרית  עם  אלקים  ועם  אנשים  "

 .14שרו של עשו
והדגיש  בברכתו  שהוא ,    שהשר  ברך  את  יעקב-ועד  שנהיה  אצלו  כפי  מה  שאירע  ליעקב  

בן  חמש "ובמילא  מובן  הוא  גם  ל,  שבכתב-ר  סיפור  זה  מסופר  בתורהאש".  ישראל"נקרא  

 .15"אין מקרא יוצא מידי פשוטו"ו, "למקרא

 
 .ח, תהלים כ) 9

 .ועוד. ו, הושע יב) 10
 .ו"ט ס"ח סשכ"או) 11
 .א, סנהדרין מד) 12
 .כט, וישלח לב) 13
 .כה, י שם"הובא בפירש. ג, ז"ר פע"ב) 14
 .נ"וש. א, שבת סג) 15
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הקול  קול "ונוהג  באופן  של  ,  שכשיהודי  עומד  בתוקף  הראוי  לבנו  של  יעקב,  שמזה  מובן

פי  דרך -שיצליח  את  דרכו  אותה  עושה  על'  קיום  המצות  ובטחון  בה,    לימוד  תורה-  16"יעקב

 .ערוך- כפי הוראת השולחןהטבע
  אינו -!  17"ירא  ורך  הלבב"  אשר  הם  ה-הרי  אז  הוא  לא  מתפעל  ממסיתים  ומבהילים  

וכמה  שלא  מתפעל  ממסיתים -כמה-אחת-ועל,  ליצלן-מתפעל  ממסיתים  יהודים  רחמנא

 .שאינם משתייכים לעם ישראל
די  בכך  שיהיה ,    ואזי-  18"בשם  אלקינו  נדגול"ו,  "אלקינו  נזכיר'  אנחנו  בשם  ה  "-אלא  

 . יטיל אימה ופחד על כל השונאיםעצמו היות וזה -" סוסים"ו" רכב"
ישראל  עומדים  בתוקף  אמיתי  המגיע  מתוך  אמונה -העולם  רואים  שבני-וכשאומות

, אך  הוא  לא  בטל  לגמרי.    או  אז  בטילה  כל  מציאותו  של  האויב-אלקי  הצבאות  '  פשוטה  בה

 .לישרא-הוא נהפך למסייע לבני: אלא אדרבה
רצון  שבעקבות  הנהגה  זו  אכן  תהיה  בימים  האחרונים  של  הגלות  מנוחת  הנפש -ויהי

,   להוסיף  בלימוד  התורה  ובקיום  המצוות-  בהשקט  ובבטחה  -  כך  שיוכלו  -ומנוחת  הגוף  

 .בקרוב ממש, ידי משיח צדקנו-עד שיורידו למטה את הגאולה האמיתית והשלימה על
 )ח"ו בשבט תשל"פ שיחת ט"מעובד ע(

 
 .כב, תולדות כז) 16
 .ח, שופטים כ) 17
 .ו, תהלים כ) 18
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ורצים  מקצה  העולם  ועד ,  כאשר  כלל  ישראל  מביט  סביבו  ורואה  שיש  רעש  בעולם.  .  

היא ,    אשר  הריצה  היחידה,  הוראה  הרי  שלזה  ישנה-  קצהו  בכדי  להפעיל  לחץ  על  היהודים

ובראש ".  לכותה"בצורה  הקשורה  עם  "  הליכות  עולם"שיהיה  ',  הריצה  לקיים  את  רצון  ה

בכוחו  של  כל  אחד  ואחד  מישראל  להכריז  בגלוי  בתוקף  ובכוח  התורה  שארץ :  ובראשונה

 .ישראל שייכת לכל יהודי ויהודי באשר הוא
אך ,  אמנם  בסופו  של  דבר  כולם  יווכחו  בעובדה  שארץ  ישראל  שייכת  לעם  ישראל

  כל  ארץ  ישראל ליישב  את,  כלומר.  לעשות  זאת  מרצונם'  בחירה  חפשית'ליהודים  ניתנה  ה

 .כמה שיותר מהר
לא  מצד (כשהולכים  בתוקף  התורה  ומכריזים  בגלוי  שארץ  ישראל  שייכת  ליהודים  ,  והנה

גם  שישנם -מה.  2"ברצונו  נטלה  מהם  ונתנה  לנו"מפני  ש)  אלא  אך  ורק,  1"כוחי  ועוצם  ידי"

צם וע,  ידי  זה  יפעלו  שיהיה  שלום  בעולם-  אזי  על-את  לבושי  הטבע  בדמות  צבא  עם  נשק  

 .נשק תפיל אימה ופחד על השונאים-האחיזה בכלי
-נפש  ממשי  של  בני-כאשר  מדובר  על  ענין  הקשור  בפיקוח,  וכמה-כמה-אחת-ועל

  שאסור  למסור  אפילו  שעל  אחד  מארץ 3ערוך-דין  ברור  בשולחן-שאז  ישנו  פסק,  ישראל

, "בן  וקשאפילו  אין  רוצים  לבוא  אלא  על  עסקי  ת",  בעיר  הסמוכה  לספר:  יתירה  מזו.  ישראל

ובפרט .  זיין-  הרי  אז  נפסק  להלכה  שיוצאים  עליהם  בכלי-"  ממשמשים  לבוא"ואף  שהם  רק  

  הם  ישתמשו  בדרך -אומרים  במפורש  שאם  לא  יוותרו  להם  "  נכרים"שה,  במצב  הנוכחי

 !ליצלן-רחמנא, אחרת
ה  בתורתו "יחד  עם  ההכרזה  שעושים  זאת  רק  משום  שכך  הורה  הקב,  וכשעושים  כל  זאת

 . אזי גם הגוי מרגיש בזה-) י אסור לוותר על ארץ ישראלשליהוד(
  ומה  שרוצים  לרמות  מישהו  שכעת  אין  את -יש  ליישב  את  כל  ארץ  ישראל  ביהודים  .  .  

  אמנם  נכון  שאם  היו  רוצים  ליישב  את  כל  הגבולות  מיד  בתחילת  המשא -האפשרויות  לכך  
 

 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 1
 .א, י בראשית א"רש) 2
 .ו"ט ס"סשכ) 3
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קודם ,  מיד  אם  יעשו  זאת,  אתוז.    ישנה  האפשרות  לכךעתה  גם  ךא,    יותר  טובהאכן  הי,  ומתן

  גדול  יותר -אשר  גם  הלחץ  שישנו  עתה  (שיגיע  לחץ  חזק  יותר  מהלחץ  שהיה  עד  עכשיו  

 ).היות ומיום ליום הלחץ רק גובר, מהלחץ שהיה קודם
היות  ולא ,    זוהי  טענה  מושללת  כל  יסוד-שהבטיחו  שלא  ייישבו  את  השטחים  ,  ולטענה

והוא  נתנה  לכל  יהודי ,  ה"רץ  ישראל  שייכת  לקבא;  ניתן  להבטיח  על  דבר  שאינו  ברשותו

 .אין ברשותו של אף אחד לוותר על חלקי ארץ ישראל, ואשר לכן. באשר הוא
.   כלל  לא  האמין  שהיהודים  ישמרו  על  המילה-  לו  הבטיחו  זאת  -  גויאותו  ש,  ובפרט

גם  היהודים ,  סבור  הוא,    באותה  מידה-שכשם  שהוא  מפר  הבטחות  ,  היות  והוא  סבור

 .רים הבטחותמפי
שכשעמדו  בתוקף  כלפי  נושאים  מסויימים  ודיברו ,  ראו  במוחש  בעבר:  ל"נוסף  לכל  הנ

 -"  תדיפלומטי"אך  כשדיברו  בצורה  !    הצליחו-בצורה  שאינה  משתמעת  לשני  פנים  

 .העולם יכולים לפרש זאת כרצונם-אומות
היות  והיא :  '242'וכפי  שהיה  עם  ההחלטה  

  נהיתה  מכך -ם  נכתבה  בנוסח  המשתמע  לשני  פני

היות  ובכל  פעם  בה  לוחצים  על ,  בכיה  לדורות

הרי :  "  מיד  טוענים  כלפיה-והיא  מסרבת  ,  ישראל

 !?"242-הסכמתם ל
רצון  שיתחילו  לנהוג  כפי  שצריך -יהימכאן  ולהבא  אך    .ה  הי-מה  שהיה  :  אשר  לכן

ללא  כל  התחשבות .  יישבו  את  כל  ארץ  ישראל  ביהודיםש,  שזה  יתבטא  בכך.  להיות

שהוא  כלל  לא  האמין  שיעמדו ,  כאמור,  מלבד  העובדה(היות  ש,  שהבטיחו'  בטחותה'ב

, "נחלת  עולם  לעם  עולם  מאלוקי  עולם"ה  "ארץ  ישראל  ניתנה  מאת  הקב)  הנה,  בהבטחה

 .על ארץ ישראל' להבטיח הבטחות'אין לאף אחד הסמכות לוותר ו, ולכן
וללא  רעש ,  ה  לגבולותיאת  כל  ארץ  ישראלומיד    יישבו  עכשיו  ,פנים-כל-עלוהלוואי  ש

 .אלא בדממה ובחשאי, ופרסום
היות  והצד  השני  יראה  שישראל  עשתה  מעשה ,    יתבטל  מיד  כל  הלחץ-וכשיפעלו  כך  

 . כבר לא ניתן להתחרט-אשר ממעשה שנעשה , בפועל
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 :ל"נוסף לכל הנ
עד ,  ין  של  רבנים  וגדולי  ישראלהד-ידוע  פסק

, "כנסיה  הגדולה"דין  הברור  שנפסק  ב-לפסק

שנאמר  בפרסום  במעמד  של  כמה  וכמה  עשיריות 

  שאסור  למסור  אפילו  שעל  אחד  מכל -מישראל  

 .ארץ ישראל לגבולותיה
ופלא  גדול  מדוע  לא  מפרסמים  ומכריזים 

עד ו  .ם  היו  גדולי  ישראלשהרי  כולם  מודים  שאלו  שהיו  ש.  זהדין  -בפרסום  הכי  גדול  פסק

  בכך  שהם 'גדולים'מחזיקים  עצמם  ,  כדי  כך  שאלו  האומרים  שהם  כעת  מנהיגי  ישראל

 ."כנסיה הגדולה"הולכים לפי הוראות גדולי ישראל שהיו ב
  הרי  זה  לא -ומפרשים  ומסלפים  פסק  זה  ,  הרוצים  להסתיר  עובדה  זוה  שישנם  כאלו  זו

 . שודאי יקויים4"לכה זו ה'דבר ה"משום שזה ככל יעזור להם 
-והראשימלמדיהם  ,  רבותיהם,  דין  שנפסק  על  ידי  מנהיגיהם-פסקשמדובר  בובפרט  

ובמילא  זה  נוגע  למעשה ,  דין  ברור  גם  אצלם-הרי  דבר  ברור  שזה  פסק  -  ישיבות  שלהם

 .בפועל שלהם
דין  של  תורתנו  האמיתית -על  פסקמיוסד  ,  "כנסיה  הגדולה"ההיות  שפסק  זה  של  ,  והנה

  תקף  גם  כלפי  אלו  שנציגיהם   הרי  ודאי  שפסק  זה-  5"  רבנן-מאן  מלכי  "ומכיון  ש,  והנצחית

 ".כנסיה הגדולה"לא היו ב
אצל היות  ו  -  "חילוניים"הנקרא  כעת  יהודים  שהיו  אז  במעמד  ומצב  כאלה  אפילו  לותקף  

 -"  גוי  קדוש"היהודי  חלק  מה  כל  ובמתן  תורה  נהיש  וןכי;  חול,  "חילוניות"יהודים  אין  

, את  מה  שהם  בעצםאבל    -    בחירה  כיצד  להתנהג  במעשה  דיבור  ומחשבההםיש  לאמנם  

 ".ִחילֹוִניּות"וקדושה היא ההיפך מ, "גוי קדוש"שמהותם היא שהם . אינם יכולים לשנות

 
 .ב, שבת קלח) 4
 .א, ראה גיטין סב) 5
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  הם ;"הרים"  על  אחת  כמה  וכמה  שהם  אינם  ,6"צל  ההרים"משיפסיקו  לפחד  ויהי  רצון  

כשגוי  רוצה :  כלומר.    עלה  תלוש  שאינו  נמצא  על  האילן  הנותן  לו  חיות-  "קול  עלה  נדף"רק  

הרי  שאז ,    אם  כשלוקח  הוא  מגוי  דבר  השייך  לו-הנה  ,  לקחת  מיהודי  דבר  השייך  ליהודי

. וחומר  כשלוקח  דבר  מיהודי-שכן  וקל-  הרי  כל-עבר  על  אחת  משבע  מצוות  בני  נח  

 .בלבד" עלה נדף"וממילא הוא כ, ק ממקור חיותוהוא מתנת, וכשעושה זאת
-  רחמנא,"קול  עלה  נדף"מהמפחד  יהודי  בו  יהיה  שיתכן  מצב  ,  7ועל  זה  מבהיר  הפסוק

קול  עלה "  מויפחדהם  שגם  נוספים    והפחד  יהיה  כל  כך  גדול  עד  שהוא  ישכנע  יהודי  .ליצלן

 "!קול עלה נדף" מאסור ליהודי לפחד: לכן מבהירים ו-" נדף
דין -שפסק,  ערוך  המדובר  לעיל-הדין  הברור  של  השולחן-פסקלנהוג  בהתאם  לאלא  יש  

  שכל  תלמידיהם  וההולכים -  "כנסיה  הגדולה"בלהחלטתם  של  גדולי  ישראל  הוא  היסוד  זה  

אלא  הם  תלמידים  של  גדולי  ישראל ,  ואפילו  אלו  שאינם  תלמידים  שלהם[בעקבותיהם  

צריכים  להתנהג ]  דין  תורתנו  הקדושה-דין  שלהם  מיוסד  על  פסק-  אבל  הרי  הפסק-אחרים  

 .לפי פסק דין זה

 

ולא ,  גבולות  ארץ  ישראל  מכל  ארבעת  הצדדיםכל  מיד  את  יש  ליישב    :וכאמור  לעיל

הרי  שאז  יצטרכו  לפנות  ערבים ,  הטוענים  שאם  יישבו  הרמאים  ו.להתחשב  באף  אחד

אין את  כל  המקומות  הפנויים  שבהם  ה  יישבו  ביהודים  שע-  הנה  די  בכך  שלפי-ממקומם  

 !ערבים
ומאחר  והתורה היות  ,  ודם-וכלל  לא  להתחשב  במה  שאמר  בשר,  יש  ליישב  את  השטחים

   ועל  כל  פנים  את  המקומות  הפנויים-  המצווה  ליישב  את  כל  ארץ  ישראל  לגבולותיהיא  זו  ש

 .8"אל תתגרה בגוי קטן"אזי ודאי שזה לא היפך הענין של  -

 
 .לו, שופטים ט) 6
 לו, בחוקותי כו) 7
 .א, ראה פסחים קיג) 8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ח"פ משפטים תשל"משיחת מוצש

 260

  מזמינים  על -  בכל  רגע  שמשהים  את  ההתיישבות  היהודית  :וכמדובר  כמה  פעמים

 -יישוב  הגבולות  -הדרך  היחידה  להפסיק  את  הלחץ  היא  על  ידי,  ולכן.  עצמם  לחץ  נוסף

 !מעשה בפועל
-ידי  יישוב  הגבולות  וציות  מוחלט  לפסק-  רק  על-זוהי  הדרך  היחידה  לפעול  את  השלום  

הדין  של  תורתינו -ואשר  מבוסס  על  פסק,  "כנסיה  הגדולה"ק  בהדין  של  גדולי  ישראל  שנפס

" ממשמשים  לבוא"שכשישנו  מצב  של  ,  שום  ברירה  אחרתהקובע  שהיות  ואין  ,  הקדושה

 ".יוצאים  עליהם  בכלי  זיין":    אזי  הפסק  דין  הברור  הוא-  "על  עסקי  תבן  וקש"ואפילו  רק  

סביר  להם  שעושים  זאת  רק  בגלל ולה,  ובמילא  צריכים  להכין  יהודים  שיחזיקו  את  הכלי  זיין

 .נפסק בתורתינו הקדושהשכך 
כנסיה "גדולי  ישראל  שהיו  באותם    ויוצאי  חלציהם  של  הםתלמידיוהתקוה  היא  ש

ומכיון  שיש  לו ,  דין  ברור  כיצד  הם  צריכים  לנהוג-  יכריזו  בגלוי  שיש  להם  פסק"הגדולה

 .זאתכל היהודים ידעו עד ש, זהידעו פסק עליהם שגם הרי שיפעל  -תלמידים ומושפעים 
 )ח"תשל' משפטים הפרשת-בתשיחת מוצאי שפ "עובד עמ(
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  החל  מהשלוחים  והשלוחות  שיבצעו -כמדובר  כמה  פעמים  שהמעשה  הוא  העיקר  

ע  ללימוד הן  בנוג  ,)כח  של  כל  המסובים  כאן-עם  הנתינת(שליחותם  בהצלחה  רבה  ומופלגה  

הן  בנוגע  לישוב  הארץ  בפנימיות  והן  בנוגע  לישוב  הארץ ,  התורה  והן  בנוגע  לקיום  המצוות

  .  . ארץ  אשר"  ,הן  לחזק  ולעודד  את  לבב  כל  אחד  ואחת  הנמצא  בארץ  הקודש,  בפשטות

עוצו  עצה "  עד  שכולם  ידעו  ש,1"  אלקיך  בה  מרשית  השנה  ועד  אחרית  שנה'תמיד  עיני  ה

 .2"יקום כי עמנו אלותופר דברו דבר ולא 
, "עם  עולם"  ל"נחלת  עולם"שכל  ארץ  ישראל  לגבולותיה  תהיה  ,  ותהיה  שלימות  הארץ

שלימות  העם ,  שלימות  הארץ(  ששלשה  אלו  -יחד  עם  שלימות  העם  ושלימות  התורה  

 .שזוהי השלימות של עצמות ומהות, נלקחים מהשלימות האמיתית) ושלימות התורה
והישוב  יהיה  מיוסד ,  בלו  את  כל  ארץ  ישראל  לגבולותיהובדרכי  נועם  ובדרכי  שלום  יק

, 4  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות3"הקול  קול  יעקב"שיהיה  ,  על  מוסדות  תורה  ומוסדות  תפלה

 . מקוה טהרה-יחד ובהקדמת 
, אזי  לפני  אמת  מתפעלים,  שכאשר  יהודי  נעמד  בתוקף  המתאים,  וכמדובר  כמה  פעמים

הוא  נהיה  מסייע  לכך  שארץ  ישראל :  ויתר  על  כן,  להומסתיר  בט-וכל  מציאותו  של  המעלים

שזהו  כל ,  "עם  עולם"  ל-  גופא  5  בהעלם  והסתר  של  העולם-  "נחלת  עולם"לגבולותיה  תהיה  

 "ארץ"  -כולל  ,  "ועמך  כולם  צדיקים  לעולם  יירשו  ארץ",  שכן,  אחד  ואחת  מישראל

 .6"נצר מטעי מעשי ידי להתפאר"מכיון שהם , ארץ הקודש, כפשוטה
או  כיצד  יתבטלו  כל  המבלבלים  הטוענים  שעדיין  לא  הגיע  הזמן  להחזיק  גם  הלאה ויר

וכל  הטענות  שעל  ידם ,  7"קטן)גדול  ו(אל  תתגרה  בגוי  "ו,  בכל  חלקי  ארץ  ישראל  שבידנו

 
 .יב, עקב יא) 1
 .יא, ח' ישעי) 2
 .כב, תולדות כז) 3
 .כ, ה"רבה פס-ראה בראשית) 4
 .מ"ובכ. ד, ת שלח לז" לקו-" ם והסתרהעל"שהעולם הוא מלשון ) 5
 .כא, ס' ישעי) 6
 .א, ראה פסחים קיג) 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ח"קטן תשל-משיחת פורים

 262

 .8דין  השולחן  ערוך-רוצים  לבלבל  ולמנוע  יהודים  מלהחזיק  בארץ  ישראל  לגבולותיה  כפסק

 .בומתוך שלום ומנוחה ושמחה וטוב לב
נצא  ידי  חובה  בעצם  החזקתם ,  וכמדובר  כמה  פעמים  שבשעה  שישנם  כלי  נשק  כדבעי

כחי "לא    ,"בגדול  זרועך"  מכיון  שזה  9"פול  עליהם  אימתה  ופחדת"זה  יפעל  את  ה,  בלבד

 ".ידמו כאבן"יהיה , ה"כי אם מפני שהולכים בשליחותו של הקב, 10"ועצם ידי
 )337 'א ע"ש חכ"קונדפס בל; מוגה -ח "קטן תשל-משיחת פורים(

 

אחריות -אותו  חוסר.  חיים  אנו  במצב  שמנהיגים  יהודיים  מדברים  יותר  מדי,  סבור  הרבי,  בכלל

ישראל -נראית  גם  כאשר  מדברים  על  המצב  בארץ,  בדיבורים  על  יהודי  רוסיה,  לדעת  הרבי,  המתגלית

ם  מרבים  להצהיר מדוע  ה,  "את  השרים  הישראליים",  אומר  הרבי,  "קשה  לי  להבין".  התיכון-ובמזרח

הרבי  מזכיר  כי  מיד  לאחר .  "?למה  הם  מציעים  דברים  שאפילו  הגויים  אינם  מציעים  אותם?  הצהרות

בוושינגטון  כלל  לא .  "נסיגת  הכוחות"החוץ  הישראלי  לדבר  על  רעיון  של  -  החל  שר"ששת  הימים"

ית  לא  חשבה הבר-כיום  אני  יודע  זאת  בבירור  ובמדוייק  שממשלת  ארצות.  חשבו  עוד  על  רעיון  כזה

כל  הרעיון  הזה .  "נסיגה"  לבין  "שלום"אבל  השר  הישראלי  החל  לדבר  על  הקשר  בין  ,  שישראל  תיסוג

 .מקורו בפי שרים ישראליים, אפשר להגיע לשלום בלי וויתור על שטחים-שאי

מדוע  נדחפת ".  הוא  מביע  פליאה  על  השר  משה  דיין.  זוהי  קריאתו  של  הרבי.  "קצת  יותר  אחריות"

אולי  אתה  כמי  שבא  משם  יכול  להסביר  לי ".    הוא  שואל  בתמיהה-  "?יארינג-זור  לשיחותישראל  לח

, יש  איזה  רצון  לדבר":  הוא  מוסיף.  אומר  הרבי,  "את  הרקע  להצהרות  הישראליות  המשונות  הללו

 ."ולא שוקלים כמה נזק יש בכך, מתחרים בהשמעת הצהרות, להצהיר

-הטילים  שהיא  קידמה  לעבר  תעלת-ה  את  עמדותהרבי  מביע  את  הערכתו  שמצרים  לא  תזיז  אחור

כי  את  משגרי ,  הם  אולי  יוציאו  את  משגרי  הטילים":  הוא  מסביר.  האש-סואץ  לאחר  כניסת  הפסקת

אבל  אין  להעלות  על  הדעת  שהם  יפוצצו  את ,  הטילים  הם  יכולים  להביא  שוב  למקום  בלי  כל  קושי

. "  עמדות  שהיא  בעצמה  בנתה  וביצרהעוד  לא  נשמע  דבר  כזה  שמדינה  תפוצץ.  הביטון  שבנו-עמדות

כי  לא  היה  זה  מן  התבונה  שישראל ,  שכבר  בוטאה  פעמים  אחדות  לפני  כן,  וכאן  רומז  הרבי  לדעתו

 .הטילים-תסכים להפסיק את ההפצצות שלה על עמדות

 )168 ' ע- " שלושים שנות נשיאות-הרבי " נדפס ב-מתוך יחידות של שמואל הכהן אבידור (

 
 .ו"ט ס"סשכ) 8
 .טז, בשלח טו) 9

 .יז, עקב ח) 10
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נועד  למגר  את אשר  ('  מבצע  ליטאני'בעקבות  זו  נאמרה  שיחה  
' ב-אדר'    ו-שהחל  שבוע  קודם  אמירת  השיחה  )  מחבלי  לבנון

המבצע  החל  כתגובה  לטבח  שאירע ).  15.3.1978(ח  "תשל
 -ח  "תשל'  ב-אדר'  ב(פרשת  פקודי  -בכביש  החוף  בשבת

 . יהודים35אשר בו נרצחו ) 11.3.1978

 

 ]:דיבר אודות הפעולה שהחלה בלבנון[
לא  נערכו  ישיבות  ולא  כונסו :    לכן-נפש  -פיקוח  ענין  של  היא  ידיעה  שפעולה  זו  מתוך

צפון  ארץ 'אלא  המומחים  לנושא  .    ושלישיתשניהולא  ,  לא  העבירו  קריאה  ראשונה;  וועדות

ומבלי ,    כל  פרסוםללא  ומיד  תיכף  ועשו  זאת.  הפעולה  החליטו  על  ביצוע  -'  לבנון'ו'  ישראל

אשר  ביניהם  נמצאים  גם  נוצרים ',  הכנסת-חברי  'ועשריםלשאול  לדעותיהם  של  מאה  

 .פי מה שמצווים להם ממוסקבה-עלוגם כאלה שמחליטים , ומוסלמים
  שפחדו ומה.  1"ופחד  עליהם  אימתה  תפול"  עד  שהתקיים  במחבלים  -  הצליחה  והפעולה

 .2"לפניך דרכים ינוסו בשבעה" בפועל שהיה ראו, שפלוני או אחר יתערב
.   לעתידמלחמות  שבפעולה  זו  מנעו  -)  וכעת  אומרים  זאת  בגלוי(  התברר  ולמעשה

  הכי בזריזותזה  יעשו  מעשה  בפועל  -עם-ויחד,  והלואי  שימשיכו  בזה  ללא  שום  פרסום

גרו   ישמכןולאחר  ,    לא  בצורה  כזו  שיעשו  צעד  אחד-ויפעלו  את  הענין  בשלימותו  ,  גדולה

  זה יאמראו  מה  ,    לשמוע  את  תגובתו  של  זה  שיושב  בוושינגטון-שלוחים  לכל  העולם  כולו  

 . לאאו,  כדי לדעת האם אפשר להמשיך בצעד הבא-לונדון ופריז וכיוצא בזה , שבמוסקבה
מה '  של  בטענהשעשו  זאת  בזריזות  ולא  התחשבו  ,    של  הפעולה  התבטאה  בכךהצלחה

של '  בריות'פרט  לעובדה  שהם  ,    שום  מעלות  אחרותאלה  שאין  בהם('  יאמרו  הבריות

 ).ה"הקב
עד  כדי  כך )  יהודים-לאוענין  זה  ישנו  גם  אצל  (היא  מעלה  גדולה  '  בריות'  שגם  ולמרות

שגם  כאשר  המלאכים ,  היינו.  3!"?שירה  בים  ואתם  אומרים  טובעין    ידימעשי"שנאמר  

 
 .טז, בשלח טו) 1
 .ז, תבוא כח) 2
 .ב, מגילה י) 3
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 -זאת  -אך  בכל.  נו  מניח  להם  איה"שהקבהיות  ,  אינם  יכולים  לעשות  זאת,  רוצים  לומר  שירה

, נפש  של  יהודים-כשמדובר  אודות  פקוח,  מקום-מכל  -בריות  'למרות  שיש  להם  את  מעלת  ה

ואף  לא  צריך  להיות (פלוני  שאצלו  הענין  אינו  נוגע  -בן-פלונילא  ניתן  להתחשב  בדעתו  של  

כאשר )  לכן,  היות  ולגוי  זה  לא  נוגע(ש,  ובמילא  מובן).    יהודיאצלנוגע  לו  כפי  שצריך  להיות  

 . הרי שאין להתחשב בדעתו של הגוי-נפש של יהודים -פיקוחמדובר אודות 

 

העולם -אומותמכיון  שלא  עשו  מזה  פרסום  בקרב  ,  מלבד  זאת  שהפעולה  הצליחה,  והנה

 :והיא,  ישנה סיבה נוספת מדוע הצליחה הפעולה-
  אותם  גם  לפחד מוביל  אשר  פחדם  מהגוי  השוכן  בקרבם  -התייעצו  עם  אותם  יהודים    לא

: וטענתם  בפיהם".    גדולגוי"וב  4"  תתגרה  בגוי  קטןאל:  "וממשיכים  לצעוק  בלי  הרף,  מהגוי

ולמלא ,  לכרוע  ברך  לפניו  כמו  עבד,  לגוי  לכן  יש  להעניק  כבוד  -היות  שזה  כתוב  בתורה  

 .אחר כל מה שייצא מפיו
  ומחדירים אסיפות  מיד  מכנסים  -  איזה  דבר  בתוקף  שה  שומעים  שיהודי  אחר  עווכשהם

  עד -  לעשות  מאומה  מבלי)  לבנון=  (ומציעים  שבינתיים  ימשיכו  לחכות  במקום  ,  ספיקות

  רק  אז  יעשו  היהודים  את  מה -ואם  הגוים  יסכימו  ,  שישאלו  דעתם  של  כל  העולם

 .ךערו-פי השולחן-על) הכי-בלאו( לעשות שמחוייבים
,   הקודשבארץוכמה  מהם  אף  נולדו  ,    שבגשמיות  הם  נמצאים  בארץ  הקודשולמרות

  בגלות הםנמצאים  ,  מסיבות  שונות  ומשונות,  כן-פי-על-  אף-ומעולם  לא  היו  בחוץ  לארץ  

 הוא  החלטתוכיון  שאין  גלות  חזקה  ועמוקה  יותר  מכזו  גלות  שהוא  נמצא  בה  מצד  (איומה  

 .וסבכים כלפי עצמם וכלפי הגוייםומת, ) אין ברצונו לצאת ממנהוכלל
וכמה -כמה-אחת-ועל,    שלא  סיפרו  להם  מה  הולכים  לעשות-  היתה  הצלחת  הפעולה  וזו

  ולכן  נעשה הדעתבזריזות  וללא  יישוב  ,  אלא  עשו  זאת  בצורה  מיידית;  שלא  התייעצו  אתם

 
 .א, ראה פסחים קיג) 4
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 5"  מלאעולם  "היא"  מישראל  אחת  נפש"  היות  ואפילו  -ערך  -הצלחה  לפי(הדבר  בהצלחה  

 ).'נפש אחת' יותר מ- יותר מקרבן אחד גבתהוכמה כאשר היות והפעולה -כמה-אחת-לוע
  הרי  שאז -שאילו  היה  פחות  יישוב  הדעת  ממה  שהיה  במציאות  ,    יש  מקום  לומרואף

 . בזהלהאריךואין כאן המקום , היתה הצלחה גדולה בהרבה ולא היו נופלים קרבנות כלל
היות ,  גדולהשזוהי  המצוה  הכי  (פש  נ-כשמגיע  מצב  של  פיקוח:    ההוראהומכאן

  שנועדו  למנוע הפעולות  הרי  שצריכים  לעשות  את  כל  -)6נפש  דוחה  כל  התורה  כולה-ופיקוח

, 7"  מקדימין  למצוותזריזין"שכי  הרי  בכלל  נאמר  (וכל  הזריז  הרי  זה  משובח  ,    בזריזות-זאת  

 ).וכמה כאשר מדובר בענין של פקוח נפש-כמה-אחת-על
כיון ,    אזי-  שאלותשים  זאת  בזריזות  הראויה  אלא  מתחילים  לשאול  כשאין  עו:  ואדרבה

 9ובירושלמי  8הרי  ישנם  לשונות  מבהילים  בתלמוד  בבלי,  נפש-שזהו  ענין  של  פיקוח

וגם  בנוגע ,  )האיש  שבא  לשאול  אודות  פקוח  נפש"  (שואל"ל  בנוגע  -  10ערוך-ובשולחן

  גם  אם -"    מגונה-  הנשאל"ש  שהדין  הוא  -)  אותו  ששואלים  בנוגע  לפקוח  נפש"  (נשאל"ל

 . רב גדולהוא

 

  בתוקף  ללא יעמדו  -  ינהגו  כך  גם  להבא  -שכשם  שעד  עכשיו  עמדו  בתוקף  ,    רצוןויהי

  שלהם מהגלותשאינם  מסוגלים  לצאת  (גם  מהיהודים  :  ועוד  יותר;  כל  התפעלות  מהגוים

 . לא יתפעלו-) גוישנפלו בעיני עצמם כלפי ה
  אותו שללא  ישקיעו  את  עצמם  בועדות  לסוגיהן  ולשאול  לדעתו  ,    לשםובהגיעם

  אופן בשוםומה  אומר  אותו  יהודי  שאינו  מסוגל  ,    מה  אומר  הנוצרי  והמוסלמי-קומוניסט  

 הפנימיתבעיניו  נראה  שעליו  להשאר  בגלות  :  ואדרבה(לזחול  ולצאת  מגלותו  הפנימית  

 
 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 5
 . א,ביומא פ) 6
 .א, פסחים ד) 7
 .ב, דיומא פ) 8
 .ה"ה ח"שם פ) 9

 .ב" סח" סשכחיים-רחאו) 10
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-בשולחןדין  -  אלא  יתנהגו  בתוקף  לפי  הפסק-)    אתו  יהודים  נוספיםוכך  רוצה  למשוך,  שלו

 .ערוך
היפך  מהשיטה "  (עם  שונות  מכל  דתיהם"  ההנהגה  צריכה  להיות  באופן  של  וצורת

היות  והיהודים )    באופן  זהלהתנהגגם  על  היהודים  ,    כךמתנהגים"    עמי  הארץכל"שהיות  ו

עד  שאפילו  היהודים   (11"ד  בין  העמים  ומפורמפוזר"שגם  בהיותו  ,  כלומר".    אחדעם"הינם  

מכיון  שזקוקים  הם ,  "  ומפורד  בין  העמיםמפוזר"כן  -הינם  גם,  הנמצאים  בארץ  הקודש

 "). שונות מכל עםדתיהם"היות ש" ( אחדעם"זאת הם -בכל -) ליהודים שבתפוצות
  שהוא יודע"    אחדעם"שה,  כלומר;  ")אחדעם    (ישנו"  באופן  שהוא"    אחדעם"וה

הוא ,  אלא  אדרבה,    בעיני  עצמו  כלפי  אומות  אחרותליפול  זו  בלבד  שאסור  לו  ולא.  מציאות

 מאחר  12  בטלאינו"  קבוע"ו,  "  אחדעם"היות  והוא  ,  מתבטלת  שאינה  האמיתיתהמציאות  

ומחזיקים  עצמם  באותו  דת ,  "עם  שונות  מכל  דתיהם"זה  ש-ידי-על(אחד  '  שהוא  קשור  בה

 "). אחתתורה"של 
  ישלטו  היהודים אשר  הוא  ונהפוך"  מתקיים  ה-אופן  כזה    מעמידים  את  עצמם  בוכאשר

לא (ש  13"  מעמי  הארץ  מתיהדיםרבים"ולכן  ,  "  פחד  היהודים  עליהםנפל"ו"  המה  בשונאיהם

 ". שונות מכל עםדתיהם" של באופןמסייעים ליהודים להתנהג ) רק שלא מזיקים אלא אף

 

  הסמוכה עיר"  מדובר  אודות  שכאשר  14ערוך-דין  בשולחן-  כמה  פעמים  הפסקוכמדובר

  אלא  אם  זו  עיר  שיהודים  חיים -  לארץ  בחוץואין  כל  הבדל  אם  זה  בארץ  ישראל  או  "  (לספר

  הרי  גם  אם  טרם -"    לבואממשמשים"  שנכרים  שמועהומתקבלת  ")    לספרסמוכה"והיא  ,  בה

 בלבד"    עסקי  תבן  וקשעל"וגם  אם  אומרים  שהם  באים  ,  "בוא  לממשמשים"אלא  רק  ,  הגיעו

  את עליהםומחללין  ,    עליהם  בכלי  זייןיוצאין"ערוך  הוא  ש-דין  בשולחן-  אזי  הפסק-

 ".השבת

 
 .ח, אסתר ג) 11
 .2'  הע172 עמוד ה" חש"ראה לקו) 12
 .יז, אסתר ח) 13
 .ו" סט"חיים סשכ-אורח) 14
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וכלל  לא  נזקקים ,  1"ופחד  עליהם  אימתה  תפול"  אזי  נהיה  -  מתנהגים  באופן  כזה  וכאשר

היות  והולכים  בכוחו  של ,  בהחים    אזי  מנצ-ואם  חס  ושלום  כן  מגיעים  למלחמה  .  למלחמה

  בפועל  שבמלחמה שראווכפי  ).  ערוך-מכיון  שנוהגים  לפי  פסק  השולחן  (ה"הקב

 . של פקוח נפשבמצבהיות והתנהגו כפי שנדרש להיות ,  שהצליחו-שהתרחשה כעת בצפון 
גם  לא  בחירה  של ,  בחירהלא  שייך  בזה  שום  ,    לכן-ערוך  -דין  בשולחן-  שזהו  פסקומכיון

-אחת-ועל  15"  תהא  מוחלפתלא  התורה  זאת"  היות  וזהו  דין  ברור  בתורה  ש-  גמורים  צדיקים

 שישבודאי  שהיו  סוברים  ,  וכמה  גם  אם  היה  מדובר  אודות  צדיקים  שאינם  גמורים-כמה

 היותואלא  מחמת  ,  שלהם"  מצפון"ולא  בגלל  שזה  ה;  ערוך-לעשות  כפי  שכתוב  בשולחן

 .ערוך-פסק דין בשולחן
  להם  זאת מכתיבד  שלא  היו  אומרים  שיש  לעשות  כך  היות  ומצפונם  הנני  מדגיש  במיוח(

 שבחייומדובר  אודות  יהודי  :  מוכיח  הפוך'  מצפונם'  מאחר  והמצב  המבהיל  מוכיח  ש-

 ישנו  כאשר  -הכיצד  הנך  עושה  דבר  כזה  ?  היתכן:  וכאשר  שאלוהו,  הפרטיים  הינו  אדם  דתי

', שלוהוא  פועל  לפי  המצפון  ,  'בוהיות  ובחרו  :    על  כך  ענה-!  ?דין  בשולחן  ערוך  להיפך

 ! וכך אומר לו מצפונו
  אתה  מסתדר  עם כיצדכן  -ואם.  הרי  הנך  יהודי  שומר  תורה  ומצוות:    שאלוהו  שובוכאשר

  בצורת ממשיך  ועד  היום  הוא  -!    אזי  נשארו  בקושיא-!  ?מצפון  שהוא  היפך  התורה

  שצריכים  לעשות מה  ומוודא  שלא  יעשו  את  -  16"  את  לבב  אחיו  כלבבוירך"התנהגות  של  

  בחייו ומצוותועושה  זאת  בתור  יהודי  שומר  תורה  ,  נפש-בכדי  לשמור  על  הפיקוח

  כמה עדשמזה  מובן  [  עד  כדי  כך  שורר  החושך  הכפול  ומכופל  בארץ  הקודש  -!  הפרטיים

 !]).גדול החושך בחוץ לארץ
נם   אבל  יש-  ט"שכערוך  סימן  -הדין  משולחן-  שכבר  דיברתי  כמה  פעמים  אודות  פסקאף

והצער  הכי  גדול   (לזהאף  שהצבעתי  על  המקור  ,  כאלה  המעוניינים  לשנות  את  מה  שאמרתי

  אך  הם -  אמרתישאלה  המוסרים  את  דבריי  היו  צריכים  לכאורה  לענות  שלא  כך  ,  הוא

  תוכן חסרתפלוני  וההוא  שאל  שאלה  -בן-מתבלבלים  ושולחים  לי  מכתב  שאמרו  זאת  לפלוני

 .פנים-כל-ב על הדברים בקיצור עלולכן צריך אני לחזור שו) ובסיס
 

 .מ" ובכט" רפת"יסוה'  הלם"וראה רמב. עיקרים ג"י) 15
 .ון הכתובטעם השינוי מלש. ז.פ צו ש"וראה בארוכה שיחת מוצאי ש. ח,  שופטים כ-פ לשון הכתוב "ע) 16
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 שיהודיםשבעת  ,    לאור  ההדגשה  שראו  במאורעות  של  הימים  הכי  אחרוניםובפרט

לא  שואלים  דעות  ולא ,  ערוך  ולא  מרכיבים  שום  וועדות-מתחשבים  רק  בפסק  השולחן

  אזי  זוהי  הדרך  שלא  יהיו -אחת  -אלא  עושים  זאת  בזריזות  ובבת,    זאת  הרבה  זמןמושכים

 .פים נוסקרבנות
, יישוב  הדעת'  קצת'כאן  היה  (  אזי  כלל  לא  היו  קרבנות  -  היה  ישוב  הדעת  לא  כללואם  [

  אחת נפש"היות  וגם  ',  קרבנותקצת  'שלא  שייך  לומר  ,  אך  כאמור.  קרבנות'  קצת'לכן  היו  

 .)]" מלאעולם"כן - גםהיא" מישראל
זמן  עד   למזמןמראים  ,  שמצד  החושך  כפול  ומכופל  של  הגלות,    כמה  פעמיםוכמדובר

  הצליח זה  -שכשעמדו  בתוקף  ועשו  את  הפעולה  בזריזות  ,  ראו  בפועל.  כמה  הדבר  הכרחי

 ואילו.  הדבר  היה  מצליח  עוד  יותר,  אלמלא  הפרסום  שעשו,  ואכן.  והצליחו  למנוע  מלחמה

 . אזי גם כלל לא היו קרבנות-לא היה כלל יישוב הדעת 
 . מהם על להבאללמוד מה שיש אלא,  כעת אין הזמן להזכיר ענינים בלתי רצוייםאבל

 

-  היחידה  שעלהדרך  זוהי  -שכאשר  עושים  דבר  בזריזות  ,  שמפעולה  זו  למדים,  וכאמור

 :וכדלהלן, כהכן אם מתנהגים לפי ההנהגה שהיתה עד -שאין-מה, ידה יכול להיות שלום
  ליהודים  כי  הם שייכים  -'  ינונחלת  אבות  '-  שבתחילה  הכריזו  שיהודה  ושומרון  למרות

 -וזוהי  ארץ  ישראל  לגבולותיה  ,  "  אבותנחלת"

  ופרסמו  שמתכוננים  לדון  בזה הודיעוזאת  -בכל

ובינתיים  לא  מניחים .  ושזה  נתון  למשא  ומתן

 . להתיישב שםליהודים
. ליצלן-רחמנא,    כזו  רק  מזמינה  לחץהנהגה

 -לחץ  כזה  ,  חס  ושלום,    להיותעלולובדרך  הטבע  

  אלא  יותר -לא  רק  שלא  יתקדמו  הלאה  ,  ושבגלל

 ף"כפי  שאש,    את  מה  שכבר  כבשויחזירו:  מזה

 ! רוצים) שהם בני בניו של המן הרשע(
, כשמדברים  עם  שני  ושלישי:    אומרתזאת
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ובשעת  מעשה  עומדים  במצב  שעשו  צעד  אחד  ולא ,  והבנהורוצים  לשכנעו  בשכל  

יות  שהגוי  מבין  שסיבת  הדבר  שלא ה,    על  עצמולחץ  הרי  בזה  מזמינים  -מתקדמים  הלאה  

  לכן  חושב  הוא  לעצמו  שבאם -"    יאמרו  הגויםמה"מהיא  כי  מפחדים  ,  מתקדמים  הלאה

 . יחזירו מה שכבר כבשו- מכך ויותר, לא יתקדמו הלאה, ילחץ
  רק  בכך מוגבל  לחץ  שלא  יהיה  -!  זוהי  הדרך  להזמין  על  עצמו  לחץ:    אחרותבמילים

 ! שכבר כבשומהאלא ידרשו שגם יחזירו את , וך לבנון לא יתקדם בתל"שהם ידרשו שצה
 ,242 החלטתקיבלו את ' עמי הארץ' אינו בגלל ש- הטעם האמיתי שהם לוחצים כי

.   זו  היתה  בכיה  לדורותשמהחלטה  )פ  משפטים"שיחת  מוצאי  ש  (  דובר  קודםשכבר 

  חיבור   הן  באשר  לעצם-  התקבלה  רק  מפני  שיד  ישראל  בחשה  בקדירה  זווהסיבה  שהחלטה  

הגיעו '  הגלות-יהודי'  בכך  שוהן',  242'ההחלטה  של  

הברית  לצעוק  שהם  מקבלים -מארץ  הקודש  לארצות

ואם  כל  זה  לא  היה  קורה .    ההחלטהאתעל  עצמם  

 . היו חוסכים צרות רבות-מלכתחילה 
  שנכתב  על דבר  היות  ואין  זה  אלא  -  בפשטות  שאין  מה  להתחשב  עם  החלטה  זו  ומובן

  זה -  לוותר  רוצהואפילו  אם  היה  (כח  לוותר  -ת  זה  אחד  שכלל  לא  היה  באוגם  כתב  א,  הנייר

 ).לא היה בסמכותו
 : וברור לכל שהטעם האמיתי של הלחץ קשור עם הנפטידוע
  לבוא יכולים  לכן  הם  -עתה  הערבים  הם  ספקי  הנפט  הגדולים  בעולם  -  שלעתהיות

לכן ;  הנפטיספקו  את    לא  -ואם  לא  ,  ואחת  הדרישות  היא  ללחוץ  על  היהודים,  בדרישות

 !לוחצים על היהודים שיוותרו להם
,   יותריתקדמוכך  שלא  -שלא  מדובר  על,    כבר  נתגלה  ברבים-?    מתבטא  הויתורובמה

  והכותל העתיקה  כולל  ירושלים  -אלא  אף  רוצים  שיחזירו  את  מה  שנמצא  ברשותינו  כבר  

 !המערבי
  בגלות נמצאיםשהם  אותם  יהודים  שאינם  מתביישים  לומר  :    לומר  זאת  בגלויויש

  ירושלים אתעליהם  לומר  בגלוי  שתביעתם  היא  שיחזירו  ,  ותובעים  שיוותרו  לגוי,  פנימית

 !פלוני שיושב במצרים-בן- כיון שכך רוצה פלוני-העתיקה ואת הכותל המערבי 
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של  ארץ ,  בצפונהאו  ,    יודעים  שאין  לו  שום  דיעה  על  הערבים  הנמצאים  במזרחהשכולם

  זוהי -  שלוםשבשעה  שידברו  אתו  על  ,  שרצו  להשלות  עצמם  ואחריםאין  זה  אלא  .  ישראל

 .הדרך שבאמצעותה יהיה שלום גם במזרחה וצפונה של ארץ ישראל
 -לא  עזרו  )  עליהםשאין  למנהיג  מצרים  שום  השפעה  (פי  שכל  -  שכל  הטעמים  עלוהיות

אמרו ו,  אנשיוהרגו  את  ,  שאלו  הנמצאים  במזרחה  ובצפונה  של  ארץ  ישראל,  הראו  בפועל

שמה  שמדברים  איתו  אודות  שלום ,  ביותר  שזוהי  ההוכחה  הגדולה  -  17שעוד  יגיעו  גם  אליו

 . ומבוטליםבטליםאין זה אלא דברים , במזרחה וצפונה של ארץ ישראל
,   לא  ישכנעובודאי  הרי  את  עצמם  -  שרוצים  הם  לשכנע  מישהו  שזוהי  הדרך  לשלום  וזה

 -  לשכנע  יכוליםגם  את  האחרים  הם  לא  ,  לאוממי.  היות  והם  יודעים  שזה  היפך  המציאות

 הנמצאיםלאחר  שרואים  בפועל  שהערבים  ,    ובמיוחד-!  מאחר  שגם  האחרים  לא  שוטים

 .הרגו את חבריו ונציגיהם, כוחם-ובאי, לצפונה ולדרומה של ארץ ישראל, למזרחה

 

  אצל אודותיוולא  צריך  לשאול    (-ערוך  -דין  ברור  בשולחן-  לעיל  שזה  פסקוכאמור

, "  עסקי  תבן  וקשעל"אפילו  כשאומרים  שבאים  ,  "  הסמוכה  לספרעיר"שב)  פוליטיקאים

"   עליהם  בכלי  זייןיוצאים  "-"  לבוא  ממשמשים"ואפילו  לפני  שהם  מגיעים  אלא  רק  

 ".השבת עליהם את מחללין"ו
  עסקי  תבן על"לא  באים  (שהם  )  ל  הנסיוןוכך  הקלו  ע(  שהם  אומרים  במפורש  ובפרט

  לאלה -  את  הכניסה  לאפשררוצים  ;  שכם  וירושלים  העתיקה,  לקחת  את  חברון)  אלא,  "וקש

טף  ונשים ,    ועד  זקןמנער",  שאומרים  שעיקר  ענינם  הוא  לבצע  את  גזירת  המן  רחמנא  ליצלן

כולל  את ,  "ות  אבנחלת"  אבותינו  מארץ  דווקא  להם  מעונינים  לתת  שטחים  -!  18"ביום  אחד

וגם ,  יעקב  ולאה,  יצחק  ורבקה,    ושרהאברהם:  שם  טמונים  ארבעת  הזוגות,  מערת  המכפלה

 .אדם וחוה

 
 .ל" המו-.  נרצח סאדאת-מכן -מספר שנים לאחר, ואכן) = 17
 .יג, אסתר ג) 18
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  קשור  לדין לאואף  כלל  .  19זה  כלל  לא  קשור  לשלושת  השבועות:    כמה  פעמיםוכמדובר

 ברורדין  -אלא  מדובר  אודות  פסק.  שצריכים  למסור  את  הנפש  על  כיבוש  ארץ  ישראל

  אם אפילו,    הנה-אפילו  כשהיא  בחוץ  לארץ  ,  "  הסמוכה  לספרעיר"ש,  ערוך-בשולחן

 יוצאים  "-"    וקשתבן  עסקי  על"ואפילו  שהם  באים  רק  ,  "  לבואממשמשים"הנכרים  רק  

 ".השבת עליהם את מחללין"ו, "עליהם בכלי זיין

 

,   והדרומיהצפוני,  הגבול  המזרחישהלואי  והיו  מיישבים  את  כל  ,    כמה  פעמיםוכמדובר

 פתוחהיות  והגבול  ,  אשר  כעת.    לא  כפי  המצב  הנוכחי-!  בישובים  ישראליים  כפשוטם

שמא  ימצא  אחד ,    נמצאים  בפחד  תמידי-)  מאחר  שהוא  מיושב  רק  בנקודות  קטנטנות(

מכיון  שבאותה  מידה  שאפשר  לבוא (שיתאמץ  לחדור  משם  לתוך  ישראל  )  נורמלי  או  לא(

 ).תהיה-לא-היה, אפשר גם לבוא דרך היבשה, היםמצד 
  הצער למרבהאך  ,    מספיק  יהודים  בארץ  הקודש  שרוצים  ליישב  את  הגבולותישנם

  עסקם  הוא וכלשהיות  והם  כה  נחותים  בעיני  עצמם  כלפי  הגויים  '  הגלות-יהודי'נמצאים  גם  

וצים  לשכנע ואף  ר.  הגבולות  לכן  אינם  מניחים  ליישב  את  -  16"  לבב  אחיו  כלבבוירך"שיהיה  

בשעה  שפסק  התורה -  בה-התיישבות  על  הגבולות  היא  תוביל  לשלום  -את  כולם  שדווקא  אי

כך  שלוקחים  כלי -ידי-על  שהדרך  היחידה  למנוע  מלחמה  היא  דווקא  -הוא  בדיוק  להיפך  

  עליהם תפול"  מצב  של  נוצרשרק  אז  ,  על  הגבול  בצורה  קבועה)  ומתיישבים(ועומדים  ,  נשק

 .גמת מה שראינו עכשיו בצפוןבדו, 1"אימתה ופחד
  שהסיבה מפורשתתוך  אמירה  ,  שבו  את  הגבולותעתה  עדיין  לא  ֵי-  לעת-  לצערינו  אך

 יודעיםשבעת  שהגוים  ,  ומובן  בפשטות.  היא  בגלל  שמפחדים  מה  יאמרו  הגוים  על  זה

ובפרט  כשמבטיחים  להם  נפט ,  תובעים  הם  כל  מה  שאומרים  להם  לתבוע,  שמפחדים  מהם

 .רים דולבמיליארדי
שאז  לא ,  הראשונההלואי  והיו  מיישבים  את  כל  הגבולות  מיד  כשהיתה  ההזדמנות  ,  ולכן

כדי  לשמוע ('  כנסת'הולישיבה  של  ,  שניה  ושלישית,  לקריאה  ראשונה,  היו  זקוקים  לוועדות

 
 . שלא ימרדו באומות ושלא יעלו בחומה- א, כתובות קיא) 19
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  הנמצאים  בגלות היהודיםומה  דעתם  של  ,  המוסלמי  והקומוניסט,  כך  הנוצרי-מה  אומר  על

 ;)פנימי
היו  יכולים ;    בלבדאנשים  שנייישוב  הגבולות  היו  יכולים  לעשות    ההחלטה  על  את

  פה יפצה"  אחד  שאףליישב  את  כל  הגבולות  בלי  ;  כך  לאיש-להחליט  בלבד  ולא  לספר  על

  שייכות אין"  הלכה"  שלשצועקיםואפילו  אלה  (פי  החוק  -מכיון  שזה  מותר  גם  על,  "ויצפצף

שיכולים  לעשות  זאת  שני  אנשים ,  ובע  קוהחוק.    וודאי  שהם  סומכים-  אך  על  החוק  -אליהם  

 ).בלבד
  חודשים כמה  אמנם  יותר  קשה  ליישב  את  כל  הגבולות  מכפי  שהיה  המצב  לפני  כעת

  מניחים ולאבראותו  שמפחדים  ממנו  ,    הגוי  מתחזק  יותר  ויותר-כיון  שבכל  יום  שעובר  (

צועקין  על   אין",    אולם-)  בזה-בשכם  וכיוצא,  ירושלים  העתיקה,  ליהודים  להתיישב  בחברון

  שברור  הדבר  שהיום כיון,  יש  לעשות  זאת  כמה  שיותר  מוקדם,  ובנוגע  לפועל.  20"העבר

 .שני ושלישי, ומחר יהיה יותר קל לעשות זאת מאשר יום ראשון

 

  אז  צריכים -"    הגויםיאמרו  מה"ו,    הטענה  הידועה  שלא  רוצים  להרגיז  את  כל  העולםועל

וזאת  היות .  'ברוגז'  אף  הוא  בין  כך  -והעולם  .  'ברוגז'ת  שהגוי  הוא  בין  כך  ובין  כך  כבר  לדע

 -אפשר  לתבוע  מגוי  שיחדל  מלהיות  גוי  -ואי.  21"  היא  בידוע  שעשיו  שונא  ליעקבהלכה"ש

והלואי  שגם  את .  נח-  שיקיים  שבע  מצוות  בנימספיקכי  עבור  הגוי  ,  אין  שום  מצוה  לגייר  גוי

 .ולא היו לוחצים על יהודים,  ושלווהשלוםיות ואז היה שורר ה, זה הם יקיימו
שאחר  כל  הענינים  שהיו ,    שראו  בפועלוכמו

  שלחו  חסידי -  ידועהבאותה  שבת  )  לא  עלינו(

ויכול  להיות ,  פנים-כל-בגלוי  על(העולם  -אומות

' מכתב  תנחומין')  העולם-אומותשהם  באמת  חסידי  

וכולם  הרי  יודעים  שיעבירו  את (זה  מכרו  נשק  -םע-  ויחד-)  וכנראה  שהתכוונו  לכך  באמת(

 .לאלה שלקחו חלק במה שאירע באותה שבת) הנשק
 

 .א, ראה ברכות נד) 20
 .ד, וישלח לגי "רש) 21
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  המה -  אדבר  וכי  שלום  אני"יש  לדעת  ש,    שטוענים  שצריך  לדבר  אודות  שלוםומה

 המה"  הרי  יש  לדעת  ש-דיבורים  פה  ושם  ,    כאשר  מדברים  אודות  שלום-  22"למלחמה

-השולחןדין  -  אין  דרך  אחרת  אלא  לבצע  את  פסק-וכדי  שהם  יפחדו  ממלחמה  ,  "למלחמה

 ;נשק ולעמוד ולהגן על הגבול-שיש לקחת כלי, ערוך
  רק  על  נקודות עמידהאו  ,  מתוך  מצב  של  בריחה,    לא  בעמידה  במקום  מרוחק-  זאת  וכל

 ם"נייר  באו-  פיסתוישנו  היות  -תוך  קביעה  שאת  שאר  הנקודות  לא  יכבשו  ,  ספורות  שבגבול

  לכן -רצון  מזה  -שאינו  שבע,  אחרתאו  בעיר  בירה  ,  ד  היושב  בעיר  הבירהומכיון  שישנו  אח

כולל  גם ,  הכל  למסור  לו  את  צריכים  אזי  -ואם  לא  רוצים  להרגיזו  (אין  צורך  להרגיזו  

 )!תהיה-לא-היה, ירושלים העתיקה וירושלים החדשה
בשעה  שבורחים  משעל  אחד  בארץ  ישראל ,    לכן-  23"  ניסה-  נפילה  תחילת"  שוהיות

אלא  בגלל  שזה  מקום  שיהודים ,    שזה  בארץ  ישראלמכיוןלא  ,  וכאמור(ששייך  ליהודים  

ובכל  רגע  שמתמהמהים  ומחכים  ולא )    הארץ  כולה  בכךכלוזה  מגין  על  ,  על  הגבול,  חיים  בו

 .עצמם עוד לחץ- עלשמזמינים הרי -מיישבים את כל הגבול כולו 
זה  אפשר  להיות -ידי-  עלורק.  אחת-בבת,  בזריזות  צריכים  ליישב  את  כל  הגבולות  -  לכן

 .בטוחים שלא יסתננו ויזחלו דרך הגבולות
  את  הלחץ  ניתן ואילו.    הרי  רוגזו  של  הגוי  בין  כך  יהיה-  שמפחדים  הם  שהגוי  יתרגז  ומה

  מתכוונים שהיהודים  יבינו  -כשהגויים  יראו  שהיהודים  עשו  זאת  בפועל  ,    וזאת-להוריד  

 .אין דרך חזרהמאחר שעשו מעשה שממנו .  באמתךלכ
  לגזירת ועד,  ושטח  שני  ושלישי,  ומתן  אודות  כיבוש  שטח  זה-  יחוסל  כל  המשאוכך

,   מכיון  שיעמדו  בתוקף-)  כפי  שמסופר  במגילה(ליצלן  -רחמנא,  "טף  ונשים,    ועד  זקןמנער"

ולא ,    שכך  החליטויראוהעולם  -ובכל  ערי  הבירה  של  אומות,  ויפעלו  מיידית  במעשה  בפועל

 .א שאכן עשו כך בפועלאל, רק בדיבור
  אלא -  הארץועם  קדושת  ,  שזה  כלל  לא  קשור  עם  שלושת  השבועות,    לעילוכאמור

  שכל כיון,  כל  ארץ  ישראל(ולכן  צריכים  ליישב  את  !  נפש-מדובר  כאן  על  ענין  של  פיקוח

 
 .ז, תהלים קכ) 22
 .ט, כ שופטים י"פרש. ב, סוטה מד) 23
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כן -וכמו.  השטח  שנמצא  על  הגבול  המזרחי)  ובמיוחד  את,  ארץ  ישראל  נמצאת  על  הגבול

 .ם על הגבול הצפוני והדרומיאת השטחים הנמצאי
אלא ,  "  קודםאחת  שעה  יפה"לא  רק  (ובהקדם  הכי  גדול  ,    את  כל  הגבולותוכשיישבו

ומניעת ,  נפש-  דאגות  של  פיקוחלחסוך  זוהי  הדרך  היחידה  -")    קודםאחד  רגע  יפה"

 .מלחמות

 

 :והוא,  לכל זה יש להבהיר ענין נוסףובנוסף
  מחיר  של וגבתהעל  הטעות  שנעשתה  כבר  שלוש  פעמים  ,  ליצלן-רחמנא,    יחזרושלא

 :מאות ואלפי קרבנות
  של בכוחו,    ניצח  הצבא-  המלחמות  שהתחוללו  בשלושים  השנים  האחרונות  בכל

  בנפשם אשר,  הגיעו  היהודים  הללו,  אך  למרות  הנצחונות.  למעלה  מדרך  הטבע,  ה"הקב

שיגרו  שלוחים  לכל  העמים  בהצעה  שיקחו  חזרה  את  כל  מה ו,  פנימה  נמצאים  בגלות

 . כבששהצבא
  הזמינה -  שכזווכל  שליחות  והצעה  ,  השניה  והשלישית,    עשו  במלחמה  הראשונהכך

מה ,  ליצלן-רחמנא,  והעניקה  עידוד  לטרוריסטים  שהמשיכו  לעשות,  לחץ  נוסף  על  יהודים

 !הידועהבאותה שבת עד לפעולת הטרור שנעשתה , וביתר תוקף, שעשו עד עכשיו
נפש  של -  וזה  נוגע  בפיקוחהיות  -  יחזרו  על  אותה  טעות  לארצון  שבפעם  הרביעית  -ויהי

 .תהיה-לא-היה, וכמה מבני ובנות ישראל-כמה
  אשר ביהודים  שיהיו  מאוכלסים  -  בפועל  את  כל  הגבולות  של  ארץ  ישראל  ושיישבו

כיון ,  בנשק  להשתמש    שכלל  לא  יצטרכו  יותרה"  ואז  יעזור  הקב-נשק  -ברשותם  כלי

אלקינו '    הבשם  אנחנו"ש,  וזאת  מכיון"  (  עליהם  אימתה  ופחדתפול"שיתקיים  מה  שנאמר  

 ).24"נזכיר
;   בו  גם  הלאהלהחזיק  ימשיכו  -שבתוקף  בו  החזיקו  עד  עתה  ,    דרושה  הזהירותובעיקר

  לכך מתכווניםאז  יראו  הגוים  שהיהודים  -  או-!  אלא  במעשה  בפועל,  ולא  רק  בדיבור
 

 .ח, תהלים כ) 24
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ומאין  ברירה  אחרת  מוכרחים ,  נפש-מאחר  שעומדים  במעמד  ומצב  של  פקוח,  ינותברצ

 . בארץ ישראל לגבולותיהלהחזיק
 -!    ולא  אסיפותניירותלא  ,    היות  ובזה  לא  יעזרו  לא  דיבורים-  לזה  שום  דרך  אחרת  ואין

 . מעשה בפועלעשייתידי -הוא על, הדבר היחידי שישכנע אותם שמתכוונים לכך באמת
  שבועות להתעכבהיות  ואז  זה  עלול  ,  אין  להעלות  זאת  לדיון  פומבי:  לעיל  וכאמור

  של  מוסקבה דעתהכיון  שאז  זה  יהיה  קשור  גם  עם  (ומי  יודע  מה  תהיה  ההחלטה  ,  שיםוחוד

שבכל  רגע ,  והעיקר).  ועם  מדינה  פלונית  ושלוחיה  היושבים  שם,  ושלוחיה  היושבים  שם

  צוררי  ישראל אתומעודדים  ,    בכך  לחץ  נוסף  מזמינים-שמחכים  ולא  מיישבים  את  הגבולות  

 .ליצלן-רחמנא, ללחוץ עוד יותר

 

 ירא"  השהינם  שלא  יתפעלו  מאותם  יהודים  -  עיקר  הבקשה  והתפילה  הדרושה  היא  אך

  יודע  מה אינני.  25ידםשבאו  מצד  העבירות  ,  שזה  בא  להם  מסיבת  היותם  בגלות"  [ורך  הלבב

אומרת  לו ,  "  הלבבורך  הירא"כיון  שבגלל  זה  שהוא  ]  וגם  אין  כל  הבדל  מהי  הסיבה,  הסיבה

 .16"כלבבו ירך את לבב אחיו ולא  וישוב לביתוילך"התורה 
אף ".    ורך  הלבבהירא"  אינה  אומרת  שצריך  להתייגע  ולפעול  עליו  שיחדל  להיות  התורה

כן  התורה  היתה -ואם,    לצבאחייל  היה  נוסף  עוד  -זאת  אם  היו  פועלים  עליו  ,  שלכאורה

 !?" הלבבורך הירא"צריכה לכאורה לפעול עליו שיחדל מלהיות 
  ורך הירא"אם  יצוו  לפעול  עליו  שיחדל  מלהיות  :    ההסברה  בזה  בפשטות  היאאלא

  הרי -  שישנו  אותו  עדומכיון  שזה  עלול  לקחת  זמן  .    הרי  מי  יודע  אם  יצליחו  בכך-"  הלבב

ולכן  אומרת ;  "  לתקוןיוכל  לא  מעוות  "26תיים  עלול  הוא  לפעול  ענינים  שעליהם  נאמרשבינ

ולא ,    לשלוח  אותו  הביתה-  לעשות  הוא  שישהדבר  הראשון  ;  "  וישוב  לביתוילך:  "התורה

 !לנסות לשכנעו

 
 .א, סוטה מד) 25
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סלל '  חוק'  הרי  ה-)  'דמוקרטיה'וזו  הרי  (היות  ובחרו  בו  ,    לא  ניתן  לשלחו  הביתהובאם

פי  חוק -  על-!    השטחיםאת  אין  צורך  לשאול  אותו  האם  מותר  למסור  שכלל,  את  הדרך

 .ישנה הרשות שלא לשאול אותו כלל בענינים אלה
' כסא'  את  השרוצהכיון  ,    הרי  בין  כה  הוא  יצעק-כך  הוא  ירים  קול  זעקה  -  שאחרומה

 כל  עוד  לא  יהיו,  כן-ואם  -)  לא  דמוקרטיה(ושאיפתו  שכולם  יתנהגו  כפי  הבנתו  ,  ואת  הדיעה

 .הוא בין כה יצעק, לו כל הכסאות
נדמה  לו ,  "  ורך  הלבבהירא"שכיון  שהוא  ,  היינו.    אפילו  אם  כוונתו  רצויה-  והעיקר

,   הרי  למרות  זאת-)    נכוןבמהלךאף  שבאמת  מדובר  (שיישוב  השטחים  הוא  מעשה  עקום  

  הוכחות  בפועל שישנםגם  -מה.  ערוך  כיצד  להתנהג-דין  מפורש  בשולחן-ישנו  פסק

 . אחורהצעדיםצעדו צעד אחד קדימה ושני ,  שבמעשים כאלו-ת המנהיגים מהתנהגו
-  הצרותאת,  בכל  שלושת  המלחמות,  כבר  נכחו  לראות  שלוש  פעמים:    לעילוכאמור

אך ,  ומשוניםשהם  נימקו  את  הנסיגות  בכל  מיני  טעמים  שונים  ('  נסיגות'צרורות  שנגרמו  מה

 הנסיגות  שינוי  ביחס  הגוים  מכל  ולמעשה  לא  פעלו  שום).    שפחדו  מהגוים-הטעם  הוא  

  זאת שרואיםוכפי  ,  והם  עומדים  בדרישותיהם  עד  היום  האחרון,  כי  הגוים  נשארו  גוים,  הללו

 .בפועל
-כן  אומות-אם-אלא,    כל  דרך  אחרת  איך  לבטל  את  הלחץאין    הטבעשבדרך  וכאמור

ראו  להם   יכאשר  זאת  -?  ואיך  אכן  ישכנעו  אותם.  העולם  יהיו  משוכנעים  שהלחץ  לא  יעזור

 .ערוך-שולחןהדין - כפסק-הצפוני והמערבי , בפועל שמיישבים את כל הגבול המזרחי

 

  על  כך  את לשאולצריכים  ,  ערוך-הדין  של  השולחן-שלפי  פסק,    כמה  פעמיםוכמדובר

 .ליטיקאיםולא מדינאים ופו, אנשי הצבא
אלא  את ,  הצבא  יהודים  המתערבים  בזה  ואומרים  שאין  צורך  לשאול  את  אנשי  ישנם

  לשאול צריךפי  ההלכה  -כי  על,  ערוך-  אך  זהו  היפך  הדין  המפורש  בשולחן-המדינאים  

 .'בית הרופאים 'מנהלולא את , דווקא רופאנפש בבריאות הגוף אצל -בנוגע לענין של פקוח
  החשבון אתהוא  יכול  לעשות  ;    להיות  חשבונות  אחרים  ואצל  המנהל  יכוליםהיות

 שלושהשכדאי  לוותר  על  החולה  כדי  שמחר  או  בעוד  שנה  הוא  יוכל  להציל  שנים  או  
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, צריכים  להציל  את  החולה  מיד,  נפש-כאשר  מדובר  אודות  פקוח,  פי  דין-ועל.  יהודים

-השולחן  היפך  הוא)  זה  שני  יהודים-יציל  לאחרי,  שעם  הויתור  על  החולה  האחד  (והחשבון

 ).ואינו מבוסס, נוסף לזה שיכול להיות שהחשבון אינו אמיתי(, ערוך
  של  איש  צבא דעתוצריכים  לשאול  ,  נפש-כאשר  מדובר  בענין  של  פקוח:    בעניננווכן

  הענין  של את  יודע  מה  יש  לעשות  בכדי  להבטיח  -  ולא  מדינאים  -היות  ורק  הוא  ,  בלבד

 .נפש-פיקוח
  מה  לענות ידעאך  הוא  לא  ,  שאלו  את  אחד  מהיהודים  שליוזאת  (  טענה  נוספת  ישנה

 ):עליה
  הוא ולכן.  שטח  גדול)  אלא,  לא  רק  שעל(  איש  צבא  שאמר  שיש  להחזיר  להם  מצאו

 מהוזה  ,  ולכן  שאל  איש  צבא,    הרי  אני  מורה  לשאול  את  אנשי  הצבא-?  היתכן:  שואל

 !שענה
האם :  וכששאלוהו  ?צבא  זה  נימק  מדוע  צריך  למסור  את  השטח-האם  איש:  שאלתיו

, נפש-פקוחשמצד  :    תשובתו  היתה-?  או  בשל  טעמים  אחרים,  נפש-אומר  זאת  מצד  פיקוח

,   שבועותשלשהאולם  כיון  שישנה  תקוה  שבעוד  .    יחזירו  את  השטחבאם  תגדלהסכנה  אכן  

  עשרות לכמה  כדאי  בשביל  זה  לוותר  על  ענין  של  סכנה  -יהיה  שלום  אמיתי  ,  חודש  או  שנה

 .תהיה-לא-יהודים היה
ובמקרה ,  חשבונותוטריא  של  איש  -אלא  שקלא,    זה  אינו  חשבון  של  איש  צבאחשבון

 .ערוך-השולחן היפךהרי חשבונות אלה הינם , נפש-של פקוח
 : לדבר בהלכהדוגמא
  בשבת  בתור התיבהגם  כאשר  יהודי  מתפלל  לפני  ,  כלומר.  27נפש  דוחה  שבת-פקוח

  אזי -  לרחוב  וייצאם  לו  שאם  יפסיק  בתפלתו  ואומרי,  שליח  ציבור  לכמה  מנינים  של  יהודים

  עליו  להפסיק -)  שניםולא  לכמה  (  לחיי  שעה  ןישנו  ספק  וספק  ספיקא  שיוכל  להציל  ילד  קט

  את  אותו  ילד להצילהכנסת  מחמת  הספק  אולי  יעלה  בידו  -ולצאת  מבית,  באמצע  תפלתו

 .השוכב ברחוב

 
 .ט"שכ'  סיח" אוע"שו. ב"שבת רפ'  הלם"רמב. א, ג"יומא פ) 27
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  יכול  לעשות -ת  ההלכה    אך  אינו  יודע  א-שמים  -  השליח  ציבור  הינו  יהודי  יראאם

  שליח  ציבור הואכי  הרי  ,  שלפי  חשבון  זה  אינו  צריך  להפסיק  באמצע  תפלתו,  חשבון  לעצמו

ואף ,    הברכותבכל  יברכם  ה"ומתפלל  שהקב,  הכנסת-של  כמה  מניני  יהודים  הנמצאים  בבית

 -  חושב  הוא  לעצמו  -כן  -אם.  28כיון  שתפלתו  שגורה  בפיו,  יש  לו  סימן  שתפלתו  מתקבלת

-וספק,    ספקעל,    ויצא  לרחוב-כן  שיפסיק  בתפילה  שהוא  מתפלל  למען  עשרות  יהודים  הית

 !?שמא יציל ילד קטן לחיי שעה, ספיקא
אף  שמתפלל (שצריך  להפסיק  באמצע  תפלתו  ,  ערוך  הוא-פי  שולחן-הדין  על,  אולם

 ילדועליו  לצאת  מחמת  הספק  וספק  ספיקא  להציל  חיי  שעה  של  )  אותה  בכל  לבו  ונפשו

 !קטןיהודי 
, הבהמית-הנפשאלו  הם  חשבונות  של  :  ערוך-פי  השולחן-  החשבונות  הללו  אינם  עלוכל

, ערוך-שולחןפי  -היות  ועל.  ערוך-פי  שולחן-  אבל  לא  על-האלוקית  -או  אפילו  של  נפש

  אותה אתאין  מקום  לחשבונות  וצריך  לצאת  ולהציל  ,  נפש-כאשר  מגיעים  לענין  של  פקוח

 !נפש יהודית
  הטעמים האם  הרי  שיש  לברר  -איש  צבא  אומר  טעמים  פוליטיים  שכאשר  ,    מכךמובן

  היפך הוא  -או  מבוססים  אך  ורק  על  חשבונות  פוליטיים  שאז  ,  נפש-מבוססים  על  פיקוח

 .ערוך-השולחן
נוסף  על (  מדינאי  מאיש  ישנה  כבר  הצהרה  ברורה  -  שניסיון  זה  ייעשה  בקלות  יותר  וכדי

וגם ,    ושלשוםאתמולורה  ברורה  ביותר  היום  אותה  אמר  בצ)  הצהרה  ברורה  של  אנשי  הצבא

 -  ושומרון  מיהודה  יחזירו  אפילו  שעל  אחד  שאם  -ומפרסם  את  דבריו  ,  אמר  זאת  לגוים

 !ליצלן את כל היהודים היושבים בארץ הקודש-מעמידים בסכנה רחמנא
  הוא המדוברגם  אם  :  ההדגשה  היא  לאו  דוקא  בגלל  שמדובר  בארץ  הקודש,  וכאמור

ערוך  שצריך -דין  ברור  בשולחן-  הרי  זה  פסק-ם  רק  בחלק  מן  היהודים  וג,  בחוץ  לארץ

ולא  מחמת (  לדבר  זה  -אשר  יביע  דעתו  מצד  מומחיותו  ,    אצל  המומחה  לאותו  דברלשאול

 .ולעשות כפי הוראתו)  אחריםטעמים

 
 .ב, ראה ברכות לד) 28
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  שארעו מהמאורעותויש  לזה  גם  הוראה  (ערוך  -דין  ברור  בשולחן-  כאמור  פסקשזה

!   פעמיםשלושזכר  לעיל  שטעות  זו  של  החזרת  השטחים  נעשתה  כבר    וכפי  שכבר  הו-בעבר  

-היה,  זו  שלא  יחזרו  שוב  על  טעות  -)  ליצלן-טעויות  שעלו  במאות  ואלפי  קרבנות  רחמנא

 .תהיה-לא
מצד  סיבות  שונות "  (הלבב  ורך  ירא"אנשי  ה,  רצון  שלא  יתפעלו  מיהודים  אלה-ויהי

 -ערוך  -  של  השולחןהברורהי  ההוראה  וינהגו  לפ,  )  אפילו  אם  כוונתם  רצויה-ומשונות  

ולתת  להם  נשק )    לכךמוכניםוכמה  שעומדים  -וישנם  כמה(ליישב  את  כל  הגבולות  ביהודים  

 . נפש- שזוהי הדרך היחידה להינצל מפיקוח-
 ליהודים  "-  המגילה  כלשון  -ויקויים  בנו  ,  רצון  שיעשו  זאת  מתוך  שמחה  וטוב  לבב-ויהי

, 29"  פחד  היהודים  עליהםונפל"  שיהיה  עד,  "לנו  תהיה  כן  -  היתה  אורה  ושמחה  וששון  ויקר

עד  שאף ,  ותהיה  שליטה  גמורה,  30"  אשר  ישלטו  היהודים  המה  בשונאיהםהוא  נהפוך"ו

החל ,  וזאת.    למסייעים  ויסייעו  ליהודים  בכל  הענינים  הזקוקים  להםיתהפכוהשונאים  

 . ישראל לגבולותיהארץמהחזקת כל 
 .וב לבב זה יהיה מתוך שמחה וטושכל

 ובמילא  31"מצוה  גוררת  מצוה"ערוך  הרי  -פי  השולחן-  יתנהגו  בדין  זה  עלוכאשר

  האמיתית  והשלימה הגאולהוזה  יביא  את  ,  שלימות  התורה,  ערוך-יקויימו  כל  דיני  השולחן

 .ידי משיח צדקנו בקרוב ממש-על
 )ח"פ שיחת פורים תשל"מעובד ע(

 
 .יז-טז, אסתר ח) 29
 .א, שם ט) 30
 .ב"ד מ"אבות פ) 31
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  מספר  טענות  אודות  דברים  שנאמרו  שם נשמעוהתוועדות  פורים  בהמשך  למה  שדובר  ב

 :וכדלהלן, לזה ורק מפני שלא מצאו במה להתעסק נטפלו -
 ולא"  הוא  1  למרות  שלשון  הפסוק-"    אחיו  כלבבולבב  ירך  את  ולא"  נאמר  בהתוועדות

מאחר  שלשון  הפסוק '  היטפלות'אמנם  ממבט  ראשון  אין  זו  ".  כלבבוימס  את  לבב  אחיו  

 ולא"אופן  ישנם  כמה  טעמים  מדוע  זה  נאמר  דווקא  בלשון  -  בכל-"    ימסולא"באמת  הוא  

 ":ירך
  לעיתים  רצוי  לשנות  את  לשון  הפסוק -'  שבכתבתורה  'פה  פסוק  מ-כשאומרים  בעל)  א

  שבכתב  אי  אתה  רשאי דברים"  של  בגדרוטריא  האם  זה  נכלל  -בכדי  שלא  תהיה  שקלא

 .2"פה-לאומרן על
 ירך  ולא"  היה  מוכרח  לומר  את  הלשון  לכן  3"  לשטןפה  תפתח  אל"היות  וישנו  הדין  ש)  ב

 פירושו"  ימס"ש,  הוא"  ימס"ל"  ירך"כיון  שהחילוק  בין  ").    ימסלא"ולא  "  (את  לבב  אחיו

" ירך"כן  כשנאמר  -שאין-מה).  מאבד  את  מציאותו(  נוזלי  כדבר,  שהלה  מתנמס  לגמרי

 ולא"  בולא"    ירךולא"ן    ולכן  עדיף  להשתמש  בלשו-  קצת  חלש  נהיה  הוא  שרק  פירושו

 ".ימס
 :וכדלהלן, " ימסולא" לא ניתן לומר בענינו - המדוברמצד תוכן הענין : ועוד ועיקר) ג

  בלבו  כוח  לעמוד אין"  היא  מפני  ש-"    ורך  הלבבירא"ההליכתו  למלחמה  של  -  איסיבת

  שגם  הם  לא סביבוהוא  יגרום  לאחיו  הנמצאים  ,  ואם  ילך  למלחמה,  4"המלחמהבקשרי  

"   לבב  אחיו  כלבבואת  ימס"שהוא  יגרום  למצב  של  ,  כלומר,  ו  לעמוד  בקשרי  המלחמהיוכל

 . ולכן מלכתחילה אינו יכול לצאת למלחמה-
הנה  באותה ,    אבל  קודם  שיוצאים  למלחמה-כל  זה  מדובר  בזמן  המלחמה  עצמה  ,  אולם

חמה היות  ולפני  המל"  (הלבב  ונמס  ירא  "ולא"  הלבב  ורך  ירא"מדה  שבנוגע  אליו  אומרים  

 
 .ח, שופטים כ) 1
 .ב, גיטין ס) 2
 .א, יטראה ברכות ) 3
 .א" הז" מלכים פהלכות ם"רמב) 4
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באותה )  ורק  כשמגיעים  למלחמה  בפועל  לבו  נהיה  נמס,    נמס  אלא  רק  רךלאליבו  עדיין  

  כל אולם,  "ימס  ולא"  שרק  במלחמה  עצמה  שייך  לומר  -"    אחיולבב"  לבנוגעמידה  הוא  גם  

 ".ירך ולא"אפשר לומר יותר מאשר - אימלחמהעוד לא הגיעו לקשרי ה
, "  ימסולא"  הרי  שלא  שייך  לומר  -חמה    המלקשריכל  עוד  נמצאים  לפני  :    בעניננווכן

 ".ירך ולא"אלא רק 

 

 :נטפלובהתוועדות דובר על דבר נוסף אליו 
  שטחים  מארץ  ישראל  לגבולותיה  מפני להחזירכך  שישנם  כאלו  הרוצים  -  עלדובר

 .שאינם יכולים להתנתק מהכסא
  אבל -  להחזיר  שטחים  שזה  בגלל  תאווה  לכסא  שרוצים  אלו  בכלחשוד    חלילה  מלאמנם

  אומרים  זאת -  להחזיר  שטחים  מארץ  ישראל  שצריךחלק  חשוב  מאלו  שאומרים  ,  בכל  אופן

עד  שאינם  יכולים '  שקייט'גוי'  נמצאים  בגלות  כה  שפלה  להם;  "  ורך  הלבבירא"היות  שהם  

 .שמא יתרגז הגוי הגוי כשיש חשש מולולעמוד בתוקף , לפעול בעצמם
  לו  לרגע  להיות  בין  אלו  שצריכים להניח  שאסור  שדובר  בהתוועדות  הקודמת  וכפי

  להתעסק  איתם  ולפעול  עליהם  שיפסיקו זמןהיות  ואין  ,  לחוות  דעה  ובין  אלו  שעושים  רעש

  הם  מחלישים  את  היהודים  שאמורים  לעמוד שבינתייםכיון  ,  "  ורך  הלבבירא"להיות  

 .בתוקף) ועומדים(
דבר  הם  ישמעו  את -של-  לקוות  שבסופוויש  -ושלום  -  אסור  להתייאש  מהם  חסםאמנ

  לבדד  ישכון  ובגוים  לא עם  "אלא,  פסק  התורה  שהיהודים  הם  לא  כמו  כל  עמי  הארץ

 וישכון"  זה  מביא  למצב  של  -"  ישכון  לבדד"  כאשר  עומדים  באופן  של  ורק  5"יתחשב

 . של קיימא ושלוםאמיתי שלום שיהיה 6"ישראל בטח בדד עין יעקב

 
 .ט, בלק כג) 5
 .כח, ברכה לג) 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ח"פ צו תשל"משיחת מוצש

 282

  שראשית  כל  יש  לפעול  בהם  שיפסיקו הרי  -  בנוסף  לזה  שאסור  להתייאש  מהם  אבל

 שצריך  7דין  ברור-  הרי  פסקשזהו,  ולהחליש  את  היהודים  שעומדים  בתוקף,  לעשות  רעש

-  דין  מפורש  בשולחןשזהו  בארוכהפעמים  -וכפי  שדובר  מספר(לעמוד  בתוקף  הכי  גדול  

, "  לבואממשמשים"  הנה  אפילו  כשהם  -"    לספרכההסמו  עיר"ערוך  שכשמדובר  אודות  

ערוך -  פוסק  השולחן-"    עסקי  תבן  וקשעל"  לא  יותר  מאשר  שבאיםולמרות  שברור  לנו  

נשק  מפחידה -ועצם  נטילת  הכלי".    בכלי  זיין  ומחללין  עליהם  את  השבתעליהם  שיוצאים"

 ).ובמילא לא יצטרכו להשתמש בנשק בכלל,  להגיעשרוצהאת מי 

 

אלא  כפי ,  "  ועוצם  ידיכוחי"  אינו  בגלל  שזה  גדולשיש  לעמוד  בתוקף  הכי  ,  דין  זה-פסק

 שלא"  שאז  מובטח  לו  -  וממשיך  -"  בלבד'    כוונתו  לקדש  שם  התהיה"ש  כותב  4ם"שהרמב

ויזכה ,  לבניו  עד  העולםויזכה  לו  ו,    ולא  תגיעהו  רעה  ויבנה  לו  בית  נכון  בישראלנזקימצא  

חם נלני  דוא'  וני  בית  נאמן  כי  מלחמות  הדלא'  כי  עשה  יעשה  ה  '8שנאמר,    העולם  הבאלחיי

 ".' תמצא בךלאורעה 
  פשוט לוחם  ם"ולכאורה  כיצד  משווה  הרמב,    זה  נאמר  הרי  בנוגע  לדוד  המלךפסוק 

  לו יבנה"י  אז,  בלבד'    שכשהולך  למלחמה  באופן  שתהיה  כוונתו  לקדש  שם  ה-לדוד  המלך  

 !? כפי שהיה אצל דוד המלך-" בית נכון בישראל
הרבה  יותר  ממה  שאנו ,  וידע  שלא  בערך,    המלךדוד  ידע  את  גדולתו  של  ם"הרמב,  אלא

שכשיהודי  הולך ,  דין  ברור-  זאת  הוא  פוסק  פסקולמרות.  יכולים  לשער  בהשגתינו  והבנתינו

ערוך  בכל  מקום -י  השולחןפ-שעל(ערוך  -פי  שולחן-עללמלחמה  מפני  שכך  צריך  לעשות  

 ממשמשים"ויודעים  שנכרים  ,  "  הסמוכה  לספרעיר"ישראל  וזוהי  -שישנו  ישוב  של  בני

  שזו עד"    עליהם  בכלי  זייןיוצאים  "-"    תבן  וקשעסקי"  בגלל  באיםאפילו  שהם  ,  "לבוא

  אזי  ישנה  הבטחה  שזו  הדרך  שעל  ידה  כל  היוצאים -)    מצוה  הדוחה  את  השבתמלחמת

 יותרועוד  ,  "  ימצא  נזק  ולא  תגיעהו  רעהשלא  "ם"כפסק  הרמב,  שלמים  ישארולמלחמה  

 
 .ו" סט"סשכחיים -אורח) 7
 .כח,  כהא-שמואל) 8
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'   את  הלקדש  "היאוכשכוונתו  ".    לו  בית  נכון  בישראל  ויזכה  לו  ולבניו  עד  עולםויבנה"

 .בזה את כל התלוי בו שיצליחו ה" אזי עושה הקב-" בלבד
 ה"וצה  הקבר,  9"  אלקינו  נדגולשם"וב"    נזכיראלקינו'    בשם  הואנחנו"  יחד  עם  זאת  שאך

  שלא ה"ואז  עוזר  הקב,  "  עליהם  בכלי  זייןיוצאים  "-פי  דרכי  הטבע  -שיעשו  משהו  על

 . בכלי זייןבפועליצטרכו להשתמש 

 

 וכל  עוד  שלא  יישבו  את  כל,    גבולות  ארץ  ישראלכל  ליישב  מיד  את  ישוכאמור  לעיל  

 .10" קוראת לגנבפירצה" אזי - נקודות פנויות וישאירו, הצפוני והדרומי, הגבול המזרחי
-  הדין  הוא  שאפילו  כשהמדובר  הוא  אודות  יוםשאז,  נפש-והיות  וזהו  ענין  של  פיקוח.  .  

מה -לשם,    הנה  ניתן  לחשוב-  היום  הקדוש  לסיום    אחדרגעונשאר  רק  ,  כיפור  שחל  בשבת

  נמתין  עוד  רגע  עד -נפש  של  קטן  שבקטנים  -פיקוחיקא  של  ספ-לחלל  את  החג  עבור  ספק

ערוך  חלק -בשולחן,    הוראה  בחיים-"    חייםתורת  "-זה  פוסקת  התורה  -  על-!  שיגמר  החג

  אסור -  נפש  פיקוחספיקא  של  -  אפילו  כשזה  ספק  וספקנפששענין  של  פיקוח  ,  חיים-אורח

 !להניחו אפילו לרגע אחד
ולשגר  שלוחים  לאומות  העולם ,  ולמשוךות  כבר  ראו  מה  נגרם  מהשיטה  של  לחכ

) לא  על  עסקי  תבן  וקש  אלא  (שהגיעוולפעול  עליהם  שיהיה  להם  רחמנות  לעצור  את  אלה  

, ליצלן-  הביאו  לתוצאות  הפוכות  רחמנאהשליחויות  רואים  שכל  -  נפשותבפירוש  על  עסקי  

  שקרה מהשלאחרי  ,  ולא  צריכים  לראיה  גדולה  מזה

כל  הלחץ  ואומרים   הולכים  עם  -בשבת  הידועה  

שחייבים  למכור  מטוסים  וכלי  נשק  למדינה  שממנה 

  כסף  וכלי  נשק  בכדי  לעשות  את ף"  אשארגוןמקבל  

  ברור  שהכלי  נשק  שהם  מקבלים  זה  לא דברוכפי  שפורסם  ברבים  שזה  .  כל  פעולותיהם

  זה  רק  אלה  שעושים  רעש  שצריך מענין  עד  עכשיו  ידעו  -אלא  עבור  המחבלים  ,  עבורם

 
 .ח,ו, תהלים כ) 9

 .כג,  תצא כבי"רש, א, סוכה כו) 10
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 -פרטים  -לפרטי,    בעיתוניםונדפסאבל  עכשיו  זה  כבר  התפרסם  ,    כלי  נשקלמכור  להם

 .מספרים וראיות שאף אחד לא יכול להכחישם
  ממשיכים  עם  הלחץ  שחייבים  למכור  להם -למרות  מה  שאירע  בשבת  הידועה  ,  וכאמור

 .נשק
  זה  מביא -ולחשוב  שכשיחתמו  על  נייר  ,  הבטחות  מובן  עד  כמה  אפשר  לסמוך  על  מזה

שההשתדלות  לפעול  שהם  יחתמו ,    בפשטותמובןאמנם  .    אמיתי  ויוכלו  לישון  בשקטלשלום

ושלום  מלסמוך  על  הנייר  ולחשוב -  חסאבל.    זה  מוסיף  על  העשיה  בדרכי  הטבע-על  נייר  

היות  וזה  לא .  11"  ואין  מחרידושכבתם  "להיות  עדיין  יכול  -שאפילו  אם  הגבול  יישאר  פרוץ  

 ;הנייר הראשון שנחתם
בו  הוא  הבטיח ,  ידי  קודמו-  שנחתם  עלהניירים  יודע  שבאיזשהו  מקום  מונח    מצרנשיא

 לאחר  שעות  24,  ולמרות  זאת.  הבטחות  מסויימות

  הוא  כבר  הפר  את  כל  התנאים  עליהם -שהוא  חתם  

  כך  הוא  נהג  לאחר -חתם  ושיגר  אנשי  צבא  וכדומה  

וכשעשו .    ללא  כל  שינויים-כל  מלחמה  ומלחמה  

אך  מה  אנו  יכולים ,  שבאמת  הבטחנו  ואנחנו  משתדלים,    ענו-'  רעש  הרי  הבטחתם  וכו

 .בזה- כיוצאתירוציםלעשות שהוא לא שומע ועוד 
,   הוא  אכן  ענין  של  התחזקות  בדרכי  הטבע-  וחתום  השתדלות  לקבל  נייר  כתוב  וכאמור

 . הגבול פרוץאתושלום מלסמוך על זה ולהשאיר -אבל חס

 

ידי -על"    חדא  וברגעא  חדאבשעתא"  הגבול  אתיכולים  ליישב  :  פעמים-וכמדובר  כמה

  שכל -  לעצמם  להתפעל  מאלה  שנפלו  לפני  הגוים  יניחולא  )  שבהם  זה  תלוי(ששני  האנשים  

ולכן  לא  יכולים ,  או  מצד  סיבות  אחרות,  שקיבלוזה  בגלל  החינוך  ,  זה  שמפחדים  מהגוי

' ה"ומפני  ש  (12"אלקיו  עמו'  ה"  הנובע  מכך  שתוקף  -יהודי  צריך  לעמוד  בו  לעמוד  בתוקף  ש

 
 .ו, בחוקותי כו) 11
 .כא, בלק כג) 12
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  כפי  שגילה  זאת  בהלכות ה"ובפרט  שזהו  רצונו  של  הקב).    כל  חשבונותללא  הולכים  -"  עמו

 . בארוכהל" צריך לעמוד בתוקף הכי גדול כנשיהודי -שבתורה 
רואים :  בבירור  מראים  את  כל  הענינים  הגלותיפעמים  שמצד  החושך  -  כמהוכמדובר

  הכריזו  בבירור  שאם  יתנו -ערוך  -בשולחןשאפילו  אלה  שיש  להם  פחד  להזכיר  שכך  כתוב  

את  מליוני ,  ליצלן-רחמנא,  נפש-פיקוחהרי  מעמידים  בכך  בסכנה  של  ,  אפילו  שעל  אחד

 .היהודים הגרים בארץ הקודש
  דין  הקשור -זהו  דין  אחר  לגמרי  .  13"שבועות'  ג"למינא  כיצד  הוא  היחס  -אין  כל  נפקא[

 !]עם פיקוח נפש ממשי
אפשר  לדחות  זאת  למחרתיים -ואי!    כל  הגבולותאתחייבים  ליישב  מיד  :  וכאמור  לעיל

היות  שכל  זמן  שיש  פרצה  לא  יכולים !!!  ומידואפילו  לא  למחר  אלא  לעשות  זאת  תיכף  

 . זהלאחריליצלן רגע אחד -לדעת מה יכול לקרות רחמנא
  רק  כשאדם -  ותוקף  הרצון  יכולים  לעזור  נפשסירות    בספרי  מוסר  שאימתי  מוכהמבואר

אם  זה (אלא  יקפוץ  מיד  מהגג  ,    השכלעם  הרי  מחליט  בתוקף  שלא  יתחשב  -עומד  על  הגג  

  שום -ומחליט  שקופץ  לגג  ,  למטהאבל  כשעומד  ).  כמובן,  נפש-דבר  הקשור  למסירות

 .היות וזה דבר שלא ביכולתו, מסירות נפש לא תעזור לו
וזה .  אך  זהו  לחץ  שניתן  לעמוד  בו,  גדולאמנם  ישנו  לחץ  מאוד  :  ננו  בנוגע  לעניוכן

  יכולים  ליישב -שכעת  היהודים  במצבם  ,  יודעיםזה  מפני  שאומות  העולם  ,  שהלחץ  לא  גודל

העולם  הידיעה  שמכנסים  אסיפות  וועידות -  לאומותשתגיעאך  ברגע  .    כל  הגבולותאת  מיד

הרי ,  )  מסויים  עד  שיישבו  את  השטחים  זמןשיעבור,  זאת  אומרת(אודות  יישוב  השטחים  

  ולישראל -  14"  בפשיעה  וסופו  באונסתחילתו"  של  מצבואזי  זה  יהיה  ,  מיד  יגבירו  את  הלחץ

אמנם  זה  עדיין  לא  קל "  (תחילתו"כעת  המצב  הוא  ב,  כלומר.  לא  תהיה  ברירה  אלא  לציית

  ולכן  זוהי ")תחילה"  אך  ביחס  לימים  הבאים  זהו  מצב  של  -  שבועותכמו  שהיה  לפני  כמה  

ואף  לא  יסתמו  את ,    שנכון  לעכשיו  לא  מיישבים  את  הגבולותשמכריזים  היות  -'  פשיעה'

 
 . שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות- א, קיאכתובות ) 13
 .מ"ובכ. קמא-ראה בבא) 14
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 אונס  שאז  אף  אם  יהיה  מצב  של  -"  סופו"  משתלשל  המצב  של  זו"  פשיעה"ומ.  הפרצות

 .יהיו מוכרחים למסור את השטחים
 . שלוקחים על עצמם את מלא האחריותהרי" פשיעה"ב שהם כעת מתחילים ובכך

  במאורעות  העבר  ויווכחו  לדעת  שטעות  כזו שיתבוננו  צריך  לומר  זאת  היות  ודי  בכך  יןא

ומיד ,    שטחים  באופן  שלמעלה  מדרך  הטבעכבשו  -נעשתה  כבר  שלושה  פעמים  ברציפות  

  וניסו  לשכנע -  אף  ציוו  שיחזרו  אחורה  אלא,  ולא  די  בכך.  ציוו  לעצור  ולא  להתקדם  הלאה

 .א שלוםאת עצמם והסובבים אותם שזה יבי
עד  שזה  גרם ,    לא  מקיים  את  התנאיםהשניכבר  ראו  שהצד  ,    שעות  בלבד24  לאחר  אך

, שאז  אפשר  לתרץ(  רק  פעם  אחת  שאירע  זה  לא  דבר  -!  ליצלן-מכן  למלחמה  רחמנא-לאחר

ולא  קרה .    פעמים  ברציפותשלושהאלא  ,  )שהיתה  לכך  איזו  שהיא  סיבה  שונה  ומשונה

  שלושת  הפעמים  אירע בכל,  זקו  הסיכויים  לשלוםידי  נסיגה  התח-אפילו  פעם  אחת  שעל

  מה  יגידו  בעיר  בירה להםהצד  שכנגד  אומר  בפירוש  שלא  נוגע  :  ויתירה  מזו.  בדיוק  להיפך

 ! תהיה-לא-היה,  אלא הם יעשו לפי מה שכתוב בתוכנית שלהם-זו או אחרת 
 הדין-  אבל  לנו  אין  אלא  את  הפסק-פי  שכל  -עלוטריא  -כל  האמור  לעיל  הוא  שקלא

צריכים  לעמוד  בתוקף  הכי ,  נפש-פיקוחשכשמדובר  אודות  ענין  של  ,  הברור  של  התורה

ושל  כל ,    של  כל  אנשי  הצבאהאישורובפרט  שעכשיו  כבר  ישנו  את  .  ואסור  לוותר,  גדול

-כפי  שכבר  הודיעו  ופרסמו  לכל  אומות(  ברור  שהדברהמדינאים  ביחד  עם  העומד  בראשם  

-מעמידים  בסכנה  רחמנא,    מהשטחים  שכבשויםשטחשאפילו  אם  יתנו  רק  מספר  )  העולם

-אחת-  על-  הוא  על  מספר  שטחים  מוגבלים  כךואם  .  את  כל  היהודים  הנמצאים  שם,  ליצלן

  שאפילו  פרצה  קטנה  של  מחט -  בגבולות  שישנם  הפרצות  כלוכמה  אם  לא  יישבו  את  -כמה

 .נותנת אפשרות להסתנן
מחר ,  שהיום  בלילה,  לומרכ".  בתחילתו  "שלעדיין  מצב  ,  ערך-עכשיו  לפי,  וכאמור

  אפשר  לסתום  את  כל  הפרצות -"    חדא  וברגעא  חדאבשעתא  "-בבוקר  או  מחר  בצהרים  

העולם -  ובשעה  שאומות-!  'התיישבות'ישראל  באופן  של  -בנישבגבול  ולהושיב  שם  את  

ואין ,    מתכוונים  באמת  לעובדה  שזה  שייך  להםוהיהודים,  יראו  שזה  מעשה  שכבר  נעשה

נפש  של  מליונים -  היות  שזה  נוגע  לפיקוח-  שם  ליישבפי  הטבע  מוכרחים  -ועל,  להם  ברירה

העולם  שהיות  ובכל  מקרה  ישראל  כבר  לא  תמלא  את -אומות  אזי  יבינו  -ישראל  -מבני
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יסייעו ,  אלא  אדרבה,  לכן  לא  רק  שיפסיקו  ללחוץ,  )מעשהמכיון  שכבר  נעשה  (דרישותיהם  

 . מקרה מגיע מהם סיוע בנשק ובממוןמאחר ובכל,  הבדל קלזהוובנוגע לפועל . ליהודים
  שתהיה 4  אומרם"כפי  שהרמב(  בדרך  הטבע  העניניםידי  שיעשו  את  כל  -רצון  שעל-ויהי

זה  יביא )  15"אלקיך  מתהלך  בקרב  מחניך'  ה"  שויודעיםבלבד  היות  '  כוונתו  לקדש  שם  ה

, "  אויביך  לפניךולתת"  לעד"  להצילך  "ויהיה"    קדושמחניך  והיה"ממילא  את  הענין  של  

  אתכם ואולך"  עם  יחד"    ואין  מחרידושכבתם"  בימים  האחרונים  של  הגלות  יתקיים  ועוד

 .16 זקופהבקומה" קוממיות
יבוא  ויגאלינו  ויוליכנו ,  דוד  מלכא  משיחא,  צדקינוובקרוב  ממש  נזכה  לביאת  משיח  .  .  

 .בעגלא דידן, קוממיות לארצינו
 )ח"פרשת צו תשל-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(

 
 .טו, תצא כג) 15
 .י" ובפרש.יג, בחוקותי כו) 16

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ח"פ שמיני תשל"משיחת מוצש

 288

 

 :שאינו מובן כלל, דובר כמה פעמים שישנו בארץ הקודש מצב משונה
לא  זקוקים ו.  שהחזרת  שטחים  מהגדה  המערבית  היא  סכנת  נפשותידוע  וברור  לכל  

כשמסתכלים  על  שטחים  אלו  ורואים  את  המרחק  שלהם כי  ,  למומחה  גדול  שיאמר  זאת

  ענין  של ו  שזה  רואים-  על  האניותשם  ומי  נמצא  ,  בגדה  המזרחיתמי  עומד  גם  רואים  ו,  מהים

 .רחמנא ליצלן, סכנת נפשות ממש
  שבמעמד 1הפסיקו  לדבר  על  הדין  הברור;  נפש-הפסיקו  לדבר  על  פיקוחכל  זאת  ולמרות  

שמא  ילכדו   זיין-יוצאים  עליהם  בכלי"ומצב  כזה  

-חס"  העיר  ומשם  תהא  הארץ  נוחה  ליכבש  בפניהם

 -'  242  '-זה  מתווכחים  על  מסמך  -ותמורת  -  ושלום

האם ,  ופירוש  ב  ועוסקיםם"האושנחתם  באסיפה  של  

 . כךאו, הוא כך
נפשות -הרי  על  סכנתכאן  מדובר  !    זה  של  מסמךפירושו  מה  הוא  מינא-אין  כל  נפקא

 !שישים ריבוא מישראלכמה פעמים  של ינפש ממש-ופיקוח

עשה  זאת הוא  ו,    ברשותו  לחתום  על  המסמךהשלכתחילה  לא  הי,  וכמדובר  כמה  פעמים

כשהוא שובפרט  .  2"קול  עלה  נדף"בטבע  הוא  פוחד  מולכן  ,  "הירא  ורך  הלבב"כיון  שהוא  מ

הוא  הולך  ועושה  כל  התלוי  בו  כדי ,  חושב  שהוא  מנהיג  בישראל  וכולם  מוכרחים  לציית  לו

 .3"ימס את לבב אחיו כלבבו "השיהי
כולם  הרי :    יהיה  שלום,ם  מהגדה  המערביתשאם  יחזירו  שטחיולגופה  של  הטענה  

  על  אלו  הנמצאים 'הבית-בעל'האומר  בעצמו  שהוא  לא  סאדאת  נשיא  מצרים  יודעים  ש

חן  בעיני  אלו -וימצא,  הוא  רק  מקווה  שאם  ישאר  לשבת  על  הכסא;  בגדה  המזרחית

.   יתאפשר  לדבר  על  תנאי  השלוםיאז,  ף  יסכים  לדבר  על  שלום"  וגם  אש,שםהנמצאים  

 !שהשלום לא תלוי בו כלל, כלומר
 

 .ו"ט ס"ע סשכ"שו) 1
 .לו,  בחוקותי כו-לשון הכתוב ) 2
 .ח,  שופטים כ-לשון הכתוב ) 3
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  בשביל דבר  מסוייםמתווכחים  האם  כדאי  לעשות  ורק  ,  מזכיריםאלו  לא  את  פרטים  

 . או לא'שלום'ה
] זאתוכולם  יודעים  [  שאומר  בעצמושהולכים  לדבר  עם  אחד  ,  אבל  מפחדים  להדגיש

 'השוה-צד'הש,  נלחמים  ביניהםה  ותם  גורמיםבארק    אלא,  שאין  הדבר  תלוי  בו  כלל  וכלל

הנמצאים  בארץ ובפרט  באלו  ,  בכל  מקום  שהםו  שכולם  הולכים  נגד  היהודים  ,ניהם  הואבי

 !הקודש
, חן  בעיניו-למצואלכרוע  ו  ,  מוכנים  ליפול,שלום  זהשבשביל  ,  כך-כדי-עדוהמצב  הוא  

 כולל  יהודה  ושומרון,  לפעול  עליו  שיסכים  לקחת  את  כל  מה  שימסרו  לו  בסיניעד  שמוכנים  

 !מליוני יהודיםנפש של -פיקוחה  שזוהי פעולה שתלוי ב-
  שואל חכםלכאורה  הרי  הואף  על  פי  ש.  'שאלת  חכם  חצי  תשובה'  שידועה  האימרה

 כיצדתלוי  ש,  בכל  זאת  ההסבר  הוא?  'חצי  תשובה'  יש  כאן  כיצדכן  -ואם,  שאלה  בלבד

 ...שואלים את השאלה
  הרי -  שנפ-פיקוחמסירת  שטחים  גורמת  לש  -הדברים  לאשורם  אם  יאמרו  את  :  ובעניננו

 ,נפש-הפסיקו  לדבר  אודות  כך  שזה  גורם  לפיקוח,  ומכיון  שכן;  אין  כבר  מה  להתווכחש

 ".242" פירוש המסמך הנקרא ווהתחילו להתווכח מה
בין  המצביעים  ישנם  גם  נוצרים ש.    בכנסתלהצבעהזאת    הגישו  ,לאחרי  כל  זהו

יטו  כיצד יחל,  בהצבעתם,  והם  -  ף"עוסקים  בלהט  בכך  שיש  להכיר  באש  הומוסלמים

 !צריכים לנהוג
אך  היום  רואים  בגלוי  שזה ,  נפש  או  לא-התווכחו  האם  זה  קשור  לפיקוחעדיין  פעם  

הניחו  מפה  על  שולחנו  של ,    בקיץ  שעברב"נציגי  ישראל  בביקור  בארה  כאשר  היו  :קשור

לחצות הערבים  וכיצד  יכולים  ,  והראו  לו  את  המרחק  בין  השטחים  לים,  הנשיא  בוושינגטון

זאת  על  ידי  כך וכבר  גילו  .  כך-והוא  הסכים  על  -  ושלום-חס,    כל  השטחיםאתבקלות  

 .נפש- ענין של פיקוחודפיסו בכל העיתונים שזהשה
 -  נפש-ביתו  נמצאים  במצב  של  פיקוח-  שכאשר  אשתו  ובני,פשוט  מביןהכי  אדם  גם  

בני   בטחון  -  ענין  העיקריומפנה  את  כל  מרצו  ל,  בהם  הוא  מתעסקהוא  דוחה  את  כל  הענינים  

 .ביתו
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  שום אין  מה  לדבר  על  -  נפש-  פיקוחוזהמסירת  שטחים  שמכיון  ש,  מובן:  וכיון  שכך

  העיקר -נפש  -בפיקוח  כשמתעסקיםו.  ענין  העיקריולהתעסק  בצריכים  לדבר  ו,  דבר  צדדי

המתבטאים   ,"דברתי  ועשיתי"  -  ים  בפועלמעש  להיות  כיםאלא  צרי,  על  כך  הדיבורלא  הוא  

כך  יוכלו  להבטיח  שלא  תהיה  הסתננות  של -ידי-שרק  על,  ביישוב  מיידי  של  כל  הגבולות

 .מחבלים לתוכם
  מדוע  אינם -שהיות  ולא  היה  להם  מה  לענות  על  השאלה  ,  ועד  כדי  כך  גדלה  בהלתם

ר  שיש  בתוכניתם לכן  טענו  הם  שהסיבה  לכך  היא  מאח,  מיישבים  את  כל  שטחי  ארץ  ישראל

לכן  ממילא  לא  יעשו  זאת ,  ומכיון  שלצורך  הבניה  דרוש  זמן  רב.  לבנות  שם  ערים  וכדומה

 ...במשך הזמן
מדובר  כאן .  ואפילו  לא  על  בנין  סתם,  בגבולותעל  בניית  ערים  וכפרים  הרי    וברלא  מד

 םורשעב  -  )כל  בני  ישראליהיו  מוגנים  זה  -ידי-ועל(  בארץ  הקודש    הנמצאעל  הגנת  כל  העם

הסיבה לו  שולא  לומר    .נשק-שומר  כלישם  להעמיד  צריכים  אלא  ,  עריםתועיל  בניית  לא  

לעודד  את  רוחו אלא  ,  רב  מסויים  שלוחץישנו  מכיון  שאין  ברירה  כי  היא  שולחים  אותו  ש

בנערינו  ובזקנינו  בבנינו "  -  דבר  פשוט  הוא  שיש  להגן  על  כל  היהודים:  אדרבהש

 . בכל אמצעי ההגנהלהשתמשבמילא יש ו, 4"ובבנותינו
הפסיקו  לדבר  על  מה  שאירע :  דבר  מבהיל  נוסף

כשאירע  המאורע  הבטיחו   -  !בשבת  הידועה

, ושלא  ידברו  אתם,  זה-שלעולם  לא  ישכחו  את

, זה-וכעבור  כמה  ימים  הפסיקו  בכוונה  לדבר  על

 .אויבי ישראלבטענה שלא צריכים לגרות את 
כאשר  ישנה  פרצה :  מעשהלעשות    םצריכיכאן  אך  ,  כל  זה  הוא  רק  בדיבור,  וכאמור

נשק -להעמיד שומר ולתת לו כלי, ראשית כלצריכים  - נפש-פיקוחקשור עם וזה  ,  בגבול

 !ישראל-מנת להגן על עם-על

 
 .ט,  בא י-לשון הכתוב ) 4
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 -אלא  ,  על  צעד  זה  אין  צורך  בהצבעהו.  לראש  את  הגבול-יש  לסגור  לכל,  ובמילא

מוכנים  עם כאלו  שישנם  אף    ו,שני  אנשים  יכולים  להחליט  על  כך  -כמדובר  לעיל  בארוכה  

 -  אך  לפועל.  את  כל  הגבול  המזרחי  של  ארץ  ישראל)  בכוונה  להגן  (כדי  ליישבביד  נשק  -כלי

ואותם  שני  אנשים  הם  הנושאים  באחריות ;    התקדמות  בענין  כל  ואין,עובר  שבוע  אחר  שבוע

 !לכך

 

החליטו ,  כאשר  כבשו  את  השטח  של  לבנוןגם  ש  -כך  -  מבהיל  כלהמצב  בארץ  הקודשו

היא  עיר שכולם  יודעים  ש  ',צור'  נמצאת  גם  העיר  ושבשטח,  'ליטאני'נהר  השיכבשו  את  

אותם ,  לדעת  גורמים  מסוימיםו  (חמושיםונמצאים  שם  מחבלים  ,  ף"אשאנשי  מקלט  ל

 ).שםמחבלים שהגיעו בשבת הידועה באו מ
 !השאירו את העיר צור בשלימותה -וא ולמרות שכבשו את כל השטח הה

  מהדין -  שנתנו  למחבלים  אפשרות  לברוחניתן  למצוא  אמנם  מקור  בתורה  לכך  

, אין  מקיפין  אותה  מארבע  רוחותיה  אלא  משלש  רוחותיה,    על  עיר  לתפשהיןכשצר"ש

: כך  הוא-שאחד  הטעמים  על,  5"ולכל  מי  שירצה  להמלט  על  נפשו,  ומניחין  מקום  לבורח

ובמילא ,  ברירה-  מתוך  ליתנפש-בחירוףילחם  אז  האויב  הנצור  ,  צדדים  היצורו  על  כלשאם  

, מיותרים  בכללאדם  התורה  רוצה  למנוע  קרבנות  היות  וו.    רבים  יותרקרבנותהדבר  יגבה  

כבר  לא ,  במקרה  שלנואבל  ;  לכן  מניחים  לו  לברוח,    מצבא  ישראלמהוכ-מהכ-חתא-לוע

 !השאירו את העיר צור בשלימותה -למרות זאת  ו,צרו על השטח אלא כבשו את כולו
שהיו שלא  עשו  זאת  מכיון  ,  אלא  אמרו,  את  העירלכבוש  הרי  על  פי  התכנית  היו  צריכים  

כי  אם  היו  מודיעים  לאזרחים  שמתכוננים  לכבוש ,  אך  סיבה  זו  לא  נכונה  .שם  הרבה  אזרחים

 ! שנכבשוהיו הם נסים על נפשם כשם שנסו משאר הערים והכפרים, את העיר
 !מכיון שהיה לחץ -היא , שלא כבשו את צורבה אלא הסי

 !?  להכנע  ללחץיםכיצד  יכול,  המחבלים  השמדת  -אם  נכנסים  ללבנון  במטרה  ברורה  

 ! מלכתחילה לשםלא היו צריכים ללכת - אם נכנעים ללחציםו
 

 .ז"ו ה"מלכים פ' ם הל"רמב) 5
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, לא  עושים  שום  דבר  בשלימותוכל  הצרות  מתחילות  מכך  שש,  עמיםפה  וכמדובר  כמ

או ,  שני  צעדים  לאחורלאחר  מכן  ולכים  צעד  אחד  לפנים  ומיד  ה  -  עושים  חצי  דבראלא  

זה  חושבים  האם -ואחרי,  קודם  נסוגים:  ולצערינו  כאן  היה  ההיפך.    על  המקוםשנעמדים

 !אפשר ללכת קדימה
  לא  העלו  בדעתם ערביםה:    מדומהומזה  רואים  עד  כמה  מזיקה  ההתחשבות  בלחץ

יתכן [אשר  כולם  יודעים  מי  נמצא  שם  כ,  עיר  בצורההיהודים  ישאירו  השטח  הכבוש  שבתוך  

 ]  אתם'מתעסקים'כיון  שראו  שלא  ,  הם  לא  ברחו  אך  מסתבר  ש,משםהמחבלים  כבר  ברחו  ש

 !ולא עושים כלוםלעיר צור עומדים מסביב , ולפועל -
  שנסיגה למרות  שיודעים,  מבזבים  זמן  וכשרונות  בויכוחים  על  מסמך,  כאמור  לעילו

 .י ממשנפש-ענין של פיקוחמהשטחים היא 
אחד  לא  יכול -אף,    כאמוריאז!  הרי  תמורת  מסירת  שטחים  נקבל  שלום:  ומה  שטוענים

לא ,  לא  ברשות  וושינגטוןהיות  וזה  ,    אמיתי  תמורת  השטחים  שימסרולהציע  שום  שלום

צרורות -מכיון  שלו  אישית  ישנם  צרות,  שמו-ואפילו  לא  ברשות  ערפאת  ימח,  ברשות  מצרים

 !על  נייר  חתימה  -המקסימום  שיכולים  להציע  הוא  .  ומאלו  שנמצאים  מימינו  ומשמאל

 !ובפרט שלעתים הם אומרים שיכבדו את ההסכם ולעתים אומרים הפוך
 ונדפס  בכל  העיתונים  שזה  שאף  על  פי  ש-  ב"נשיא  ארהמה  שאמרו  לבמקום  לדבר  על  ו

 ,היום-מסדראת  הדבר  הורידו    -  הכי  פשוטהצורה  זאת  בלו  והסבירו  ,  נפש  ממש-פיקוח

שהיום  לא  שומרים  על  הגבול זו  בלבד    ולא  .ם"  שנחתם  באווכחים  בפירוש  מסמךמתוו

 .אלא מבטיחים שגם מחר לא ישמרו, המזרחי

 

וילכו  באופן  של ,  6"עוצו  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום  כי  עמנו  אל  "הויהי  רצון  שיהי

זה  יקיימו  את  ציוויו  של -ידי-ועל,  7"אלקינו  נזכיר'  אנחנו  בשם  ה"  ו"בשם  אלוקינו  נדגול"

 
 .י, ח' ישעי) 6
 .ח,ו, תהלים כ) 7
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זיין  ומחללין  עליהם  את -יוצאים  עליהם  בכלי"ש,  דין  ברור-  כפסקע"  בשוהמובאה  "הקב

 ".על עסקי תבן וקש"שזה רק ואפילו , "ממשמשים לבוא"אפילו כשרק " השבת
בשליחותו  של הולכים  לא  א,  8"כחי  ועוצם  ידי  עשה  לי  את  החיל  הזה"שיודעים  שלא  וכ

 -  שבפרט  זה  הוא  אמר  שיש  לפעול  גם  בדרך  הטבע,  9"אלקי  הצבאות"ה  שהוא  "הקב

  עוד 10"ואולך  אתכם  קוממיות"ישנה  ההבטחה  הברורה  ש  אזי  -  "זיין-יוצאים  עליהם  בכלי"

" תפול  עליהם  אימתה  ופחד"יתקיים  הפסוק  ו,  וכמה  בשעת  מעשה-כמה-אחת-ועל,  זה-לפני

 .11"בגדול זרועך"בהיות ומדובר 
  לעבדו  שכם .  .אז  אהפוך  אל  עמים  שפה  ברורה  "  ו12"המלוכה'  והיתה  לה  "העד  שיהי

 עצמוהלוחץ  ו,  שהם  יסייעו  ליהודים  -  מה  שיכול  להיות  גם  בזמן  הגלות  -  כולל  גם,  13"אחד

כה -כיון  שידעו  שבין  -שכאשר  עמדו  בתוקף  המתאים  ,  כבר  בגלוישראו  כפי  [    מסייעהיהנ

כל -וסוףוהיות  .  הצליחו  -  רוצה  הכלהרי  כי  הוא  ,    להכנע  לכל  מה  שהוא  רוצהאפשר-אי

עדיף  שיעמדו  נגדו  במעמד   -  יהיו  מוכרחים  לעמוד  נגד  הלוחץתמיד  ישרור  מצב  בו    ,סוף

כיון ,  וטריא-שלא  שייך  בזה  שקלא,  וכאמור  לעיל.  ומצב  שהם  בתוקף  והלוחץ  עדיין  מבחוץ

אחד  ויחיד  שבידו  להבטיח אדם  אין  אפילו  שו,  פשנ-פיקוחשמדובר  כאן  על  שהכל  מודים  

 ].חודשים ושנים, שבועות, וכמה שלום לאורך ימים-כמה-אחת-על, שלום
יעמידו  שומרים  בכל בכך  ש,  שיראו  בפועל  כיצד  היהודים  עומדים  בתוקף,  ויהי  רצון

בשלש  קריאות  וועדות זאת  בלי  להעביר  מו,  אחד-מקום  דרוש  מבלי  לבקש  הסכמה  מאף

,   הם  מפחדיםידעו  מדועהם  אם    בין  -  "תפול  עליהם  אימתה  ופחד"  ברור  ש,ואז  .דומהוכ

חשבון  שזה יעשו    ו,הם  יפחדו,  מקום-  אך  מכל-מזלם  העליון  רואה  זאת  מצד  שרק    ובין  אם

כי  הם ,    הואהדבר  היחיד  שמחזיק  אותםש,    כעתכפי  שרואיםו[ביא  להם  כל  תועלת  מלא  

 ;]במילא לוחצים הם קמעא קמעאו, תועלתדבר להם הלא יביא , חזקיודעים שאם ילחצו 

 
 .יז, עקב ח) 8
 .י, ב ה-שמואל) 9

 .יג, בחוקותי כו) 10
 .טז, בשלח טו) 11
 .כא, עובדיה א) 12
 .ט, ניה גצפ) 13
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יבוא  ויגאלנו ,  ידי  משיח  צדקנו-  הכנה  קרובה  לגאולה  האמיתית  והשלמה  עלהוזו  תהי.  .  

 .ובקרוב ממש, ויוליכנו קוממיות לארצנו
 )ח" תשל, ניסןהחודש-רכים שמיני מבפרשת-בתשיחת מוצאי שפ "מעובד ע(
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שמהם  יצאו  גדולי (כל  גדולי  ישראל  בדורות  הקודמים  על  כך  ש  1דובר  כמה  פעמים

שלימות 'ברור  בנוגע  לדין  -פסקו  פסק")  גדולים"ישראל  שבדורנו  או  אלו  שחושבים  שהם  

ם "  שכאשר  יודעים  שעכו3שולחן  ערוך  בדין  ברור-  פסקנודידן  יש-בנדון  היות  ו2'הארץ

על   הגןנשק  ול-צריכים  לקחת  כלי  -"  ן  וקשאפילו  על  עסקי  תב"  ו"ממשמשים  לבוא"

 ".שמא יכבשו העיר"כיון ש, גבולותה
וכמה  בגוי -כמה-אחת-ועל(  4"אל  תתגרה  בגוי  קטן"של  ומעשה  זה  לא  קשור  לדין  

דינא "  וש5"ודרשו  את  שלום  העיר"  ושצריך  להיות  ,זהדין  משהרי  גם  התורה  ידעה  ,  )גדול

  אזי "ממשמשים  לבוא"ם  "שכשיש  מידע  שעכו  ,  פסקהלמרות  זאת  היאו  -  6"דמלכותא  דינא

 ".זיין-יוצאים עליהם בכלי"
ידיעה גם    תאלא  מספק,  למידע  ברורדוקא  נפש  לא  זקוקים  -בנוגע  לפיקוחכי  כשמדובר  

אם  יש אלא  אפילו  ,    ולא  רק  ספק  אחד.נפש  לחומרא-כיון  שספק  פיקוח,  שהיא  בגדר  ספק

 .קוח נפש הרי זה פי-ספיקות -ואפילו מאות ספקספיקא -ספק
ם "ידיעה  ברורה  שעכובאלא  ,    בלבדבגדר  ספקלא  מדובר  וכמה  שכעת  -כמה-אחת-עלו

יתירה ו'  עם  מי  יש  לנו  עסק'ובפרט  שראו  בפועל  יותר  משלש  פעמים    ."ממשמשים  לבוא"

 ,שבאו  מכךהמרות  את  התוצאות  ראו  ,  דין  הברור  של  התורה  הפסקהיפך  כשהתנהגו  :  מזו

עולם "היא  "  נפש  אחת  מישראל"הרי  אפילו  ו,  זה  גבה  -  ליצלן-רחמנא  -  כמה  קרבנותו

 .וכמה כשמדובר על כמה וכמה נפשות מישראל-כמה-אחת-על - 7"מלא
פוסקים ומפני  טעמים  שונים  ומשונים  ,  זהדין    עם  'משחקים'  שאותם  רבניםוכל  

, חיים-  לא  סתם  שאלה  באורחהישזו,  פנים  מכאן  ולהבא-כל-על  שידעו  -בצורה  אחרת  

 
 .ז.פ משפטים ש"שיחת מוצאי ש) 1
 .ל"המו. ז"הדין של הכנסיה הגדולה בשנת תרצ-פסק) = 2
 .ו"ט ס"סשכ) 3
 .א, ראה פסחים קיג) 4
 .ז, ירמיהו כט) 5
 .ב, גיטין י) 6
 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 7
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  למטה ינפש  ממש-קשורה  בפיקוחהאלא  זו  שאלה  ,  חושן  משפט  ואהעזר  -אבן,  דעה-יורה

 !תהיה-לא-ההי -מעשרה טפחים 

דין -פסקשישנו  ,    היאדעתם  של  כל  הנמצאים  כאןוגם  בודאי  ,  גם  דעתי,  פנים-כל-על

 -  לארץ-הן  בארץ  הקודש  והן  בחוץ,    שבכל  מקום  שנמצאים  יהודים:ברור  בשולחן  ערוך

, "על  עסקי  תבן  וקש"אפילו  כשהם  באים  רק  ,  "ממשמשים  לבוא"ם  "כאשר  שומעים  שעכו

שמא  ילכדו   .  .  זיין-יוצאים  עליהם  בכלי"הדין  הוא  ש  -ספיקא  -ואפילו  כשזה  רק  ספק  וספק

 .עם כל האחריות הכרוכה בזה, "העיר ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם
 ע"ה  כהקדמה  לשומציב,  יםיהוראה  בח  -  "תורת  חיים"התורה  ש,  וכמדובר  כמה  פעמים

-להלכות  תלמוד:  ע"הקדמה  לכל  השושזהו  .  "המלעיגים  .  .  אל  יבוש  מפני"ההוראה  את  

וגם  לדין ,  "דינא  דמלכותא  דינא"  ההלכות  הקשורות  ב,הלכות  שבת,  הלכות  תפילה,  תורה

עיר  הסמוכה "  והיא  מחוצה  לההן  בארץ  והן  ,    שבכל  מקום  שיהודים  נמצאים  בו-האמור  

אפילו (כשמתקבל  מידע    -  ]  הוא  עיר  הסמוכה  לספרשוב  של  בני  ישראלשכעת  כל  י"  [לספר

יוצאים "  -  "על  עסקי  תבן  וקש"ואפילו  כשהם  באים  רק  ,  "ממשמשים  לבוא"ם  "שעכו)  ספק

 !דין זה ללא שום בושה מהמלעיגים-צריכים לבצע פסק, וממילא ".זיין-עליהם בכלי
של באופן  ,  ערוך-השולחןפי  -לל  יהודי  וכל  בני  ישראל  יתנהגו  עשכ  שכ,ובודאי

 -  "כי  קדוש  אני"מצד  זה  שאלא  ,  קדושתם  של  הנבראיםמצד  ולא  רק  ,  8"קדושים  תהיו"

 .כךאזי ימשכו כל הברכות הקשורות ל -ה "שקשורים לקדושתו של הקב
עוצו  עצה  ותופר  דברו "ינגנו  עתה  את  הניגון  ,    בשמחה  ובטוב  לבבהזה  יהי-כלכדי  שוב

שהעצה ואף  דובר  על  כך  בארוכה  כבר  מזמן  יודעים  שהרי  ;  9"דבר  ולא  יקום  כי  עמנו  אל

 ך  א.10"ריק"לא  יותר  מאשר  הוא    ,"רגשו  גויים  ולאומים  יהגו"  -העולם  -מותוהדברים  של  או

  אלו  ההולכים  נגד כלפי"  דברו  דבר"ו"  עוצו  עצה  "שיהיה  צריכים  להבטיח  כן-פי-על-אף

, "ל-כי  עמנו  א)  -היות  ו(לא  יקום  "ה  בודאי  איך  שֶאְרה  ַי"הקבו,  הברור  בתורפסק  דין  

 .ובטוב הנראה והנגלה, ובחסד וברחמים ובשמחה ובטוב לבב
 )ח" אחרי תשלפרשת-בתשיחת מוצאי שפ "עובד עמ(

 
 .ב, קדושים יט) 8
 .י,  ישעיהו ח-לשון הכתוב ) 9

 .א, תהלים ב) 10
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ארוכות  טווח  בדוגמת  בנית  מספר  ערים תכניות  שום  לא  לעשות  ש,  דובר  כמה  פעמים

ובינתיים ,    שנים  וכמה  כמהים  דרושלכךמשום  ש,  זרחי  של  ארץ  הקודשלאורך  גבולה  המ

 .אלא שצריכים היו ליישב מיד את הגבול, רחמנא ליצלן, בסכנהישראל -בנינמצאים 
בשעתא  חדא  וברגעא ",  תוך  זמן  קצר  מאוד  ליישב  את  הגבולותשאפשר  ,  פי  שדוברוכ

יש  מספיק  נשק  ואין ,  תיישב  את  הגבולומוכנים  להישנם  מספיק  אנשים  היות  ו  ."חדא

, 1"מהרסייך  ומחריבייך  ממך  יצאו"  מספר  יהודים  מבולבליםמחוץ  ,  אחד-התנגדות  מאף

בלי מאינם  יכולים  לעמוד  בקומה  זקופה  ,  עמוקהכה  נמצאים  הם  בגלות  פנימית  ושמאחר  

 .ידי גוי- נידף עלואשהוחומר כ- וקל- 2"עלה נידף"להתפעל מה
בקומה הם  יעמדו  אם  ש:  שאחת  מהן  היא,  תהם  מרמים  את  עצמם  בטענות  של  שטו

באופן  של אם  יעמדו  הם  בפני  הגוי  ,  כן-שאין-מה,  'גוי  הגדול'את  ההם  ירגיזו    אזי  -  זקופה

מתקדמים יראו  לו  שלא  ו,  רחמנא  ליצלן,  כאסקופה  הנדרסת  לפני  הגויים  -  "  פזורהשה"

צליחו י  ואז,  'ברוגז'  ההגוי  לא  יהיהרי  ש  ,למען  בטחון  ארץ  הקודשאת  הענין  החיוני  ועושים  

 .כל מה שרוצים לפעולאת אצלו לפעול 
תוכניות בדיבורים  אודות    הם  את  יישוב  הגבול  דוחים,  כדי  לא  להרגיז  את  הגויב,  וכך

 .שאר חלק מהגבול פתוחנובינתיים , כמה חודשים ושניםהדורשות  ,לבניית ערים גדולות

 

כפי ו  ,  וחצי  מליון  יהודים  הנמצאים  בארץ  הקודשהענין  זה  נוגע  לבטחונם  של  שלוש

אפשרות  להגן  על  הארץ   יפגע  ביוחזרשאפילו  שטח  אחד  ש,  בשם  הצבא  3ל"שהכריז  הרמטכ

 .כולה

 
 .יז, מט' ישעי) 1
 .לו,  בחוקותי כו-לשון הכתוב ) 2
 .ל"המו. אלוף רפאל איתן-רב) = 3
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 שהרי  כולם:  נכוןשאין  זה  התנגדותם  לא  היתה  משום  ,  ואפילו  אלו  שהתנגדו  להכרזה  זו

הויכוח   ,לאמיתהואמר  את  האמת  ,    המומחה  בענינים  אלוהואל  "הרמטכש  בעובדהמודים  

 . עליו לשתוקההימא או ש, מה שאמראת  לו רשות לומר תההאם היהיה 
זאת  מתווכחים  יהודים  האם למרות  ו,    וחצי  מליון  יהודיםה  שלשם  שלמדובר  על  הגנת

עצמו -ק  ולשאת  על  עליו  לשתוהאו  שהי,  רשות  לומר  את  מה  שאמרלו    הלפי  הפרוטוקול  הי

לא  היתה  כזאת  מעולם  לא  רק  בעם  ישראל  אלא  אפילו   !את  האחריות  של  הגנת  הגבולות

 !אצל הגויים
אחד  אומר :  כן  מתווכחים  ללא  הרף-פי-על-ואף,    מודים  שהוא  המומחהכולם,  וכאמור

, היה  צריך  לומר  זאת'  רש'שאומר  זה  ;  והשני  אומר  שזה  ענין  בטחוני,  שזה  ענין  פוליטי

 .היו צריכים לומר זאת' ל"רמטכ'או ' גנרל' טוען שדווקא והאחר
-בכל  זאת  מתווכחים  עלו,    הדברים  בגלוי  וזה  לאחרי  מעשהכבר  אמר  אתהרי  הוא  וכאן  

שמצד  בטחון אף  שיודעים  שבין  כל  מומחי  הבטחון  אין  אחד  שאומר    ,כך  כבר  כמה  חודשים

 . כל שהואמותר למסור שעל משטח
כדי  לא ,  אותולא  ליישב  שאומרים  כעת  ,  יישב  את  הגבולות  תמיד  שיש  לטענואלו  שגם  ו

לילד  קטן אפילו  ו.    שיוכלו  לפעול  אצלו  משהו,סבורים  הם,  כך-ידי-לוע,  להרגיז  את  הגוי

הזדמנות הרי  אז  יש  לו  ,    ממנופוחדיםשכשמראים  לגוי  שמתפעלים  ו,  מובן'  בן  חמש'

 .לדרוש יותר
  יחד  עם  זה  אמרו  שלא  יישבו  את אך,  אמרו  שכל  יהודה  ושומרון  שייכים  ליהודים

המדינאים  חשבו ,  או  אחרתומתן  וישקלו  מה  אומרת  ועדה  זו  -אלא  ינהלו  משא,  הגבולות

  לא הפחות-לכלאו  ,  זה  הוא  יתן  משהוובתמורת  ,  חן  בעיני  הגוי-ישאוזה  הם  -ידי-שעל

  לחץ אלא  אף  נגרם,  לא  רק  שלא  פחת  הלחץ  מצידםבפועל  ראו  שאך  ,  יעשה  דברים  רעים

! ל"רחלערבים  נתינת  נשק    תמורת  נשקתקבל    שישראלאמרו  ב  "שבארה,  כך-כדיעד  ,  נוסף

 .פעם ראשונה שמקשרים זאת יחדהרי  יהוז
הם פחדו    -  בנוגע  למעשה,  ומאידך;  שיהודה  ושומרון  שייכים  ליהודיםהם  אמרו  ,  מחד

זים מכריעד  שו,  לפני  כמה  חודשיםבו  עמדו  ונשארו  בדיוק  באותו  מצב  ,  ליישב  את  השטחים

 !בגלוי שגם בעתיד לא יזוזו ממקומם
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  ושאלו  אותם  מדוע  הם  לא  מיישבים  אם  שטחים  אלו  אכן ולאחר  שדחקו  אותם  לקיר

הכינו  תוכנית אלא  שהם  ,  באמת  רוצים  הם  שתהיה  שם  התיישבותהם  אמרו  ש  -שייכים  לנו  

ים ולכן  צריכ,  אלפי  אנשים-ולשם  כך  הרי  זקוקים  לעשרות,  ערים  גדולותשם  כיצד  לבנות  

 .אנשיםשל  מספר כזה הלחכות עד שיהי
המומחים  לעניני  בטחון  לפני וכמו  שאמרו  ,  ובגלל  פחד  והססנות  זו  הלחץ  רק  גדל

 .מגדיל בפועל את הלחץ - היסוס או שכל סימן של פחד: חודשים ושנים

 

היהודים שהעולם  -אומותזה  יראו  -ייד-שעל    בפועלליישב  את  כל  הגבולותיש  ולכן  

  עבור  שלש ישכל  ארץ  ישראל  לגבולותיה  הוא  ענין  של  בטחון  ממשלזה  מתכוונים  באמת  

 .וחצי מליון יהודים
ה  רוצה  שיעשו  גם "הקבמקום  -מכלאבל    -  4"לא  ינום  ולא  יישן  שומר  ישראל"אמנם  

תורת   '-  הקדושהבתורתנו  ה  "אמר  הקבכפי  שו  .באצבע  קטנהולפחות  ,  פעולות  בדרך  הטבע

  כאשר  מדובר  על   הנה-  "על  עסקי  תבן  וקש"ם  רוצים  לבוא  "שכאשר  שומעים  שעכו:  'אמת

-יוצאים  עליהם  בכלי"  אזי  -  "תהא  הארץ  נוחה  ליכבש  בפניהם"שנתינתו    ייד-מקום  שעל

 ".זיין ומחללין עליהם את השבת
הבטחה הה  ישנ  -העולם  -שזוהי  עמידה  בתוקף  מול  אומות,  כשיישבו  את  כל  השטחיםו

 .ענינים שעליהם עמדו בתוקףבאותם כפי שראו כבר  ושהלחץ יתבטל
 היזו  -  קשורה  באיסור  והיתר  או  טומאה  וטהרה  אינה  -זו  של  מסירת  השטחים  שאלה  

דעתם  של  כל  המומחים  לעניני  צבא  ובטחון  ללא גם  זוהי  ו,  נפש  ממש-שאלה  של  פיקוח

שמסירת  שטח  אכן  תגדיל  את   סיף  מידהוהרי  ,  ואפילו  הגנרל  שאמר  אחרת.  יוצא  מן  הכלל

) של  נשיאת  חן  בעיני  הגויים  וכדומה  (חשבונותכמה  אלא  שישנם    -נפש  -הסכנה  של  פיקוח

, רחמנא  ליצלן,  הכפי  שהיו(שעבורם  צריכים  להעמיד  בסכנה  כמה  נפשות  מישראל  

 . אך גם הוא מודה שמסירת שטחים מעמידה בסכנה את בני ישראל- )בחודשים שעברו

 
 .ד, תהלים קכא) 4
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אחרי  כל  מלחמה  שהיתה .  ניסו  ללכת  כבר  כמה  פעמיםשל  מסירת  שטחים  ו  בדרך  ז

 .ישראלמעם מובכל פעם זה הסתיים בקרבנות  - ניסו ללכת בדרך זו, בעבר
כיון  שכבשו  חלק  גדול ,    כלפי  הפחדניםחובה-כה  לא  יצאו  ידי-בין  -בצעד  זה  שעשו  

שמסרו  שטחים  לא  יצאו בזה  ,  כן-ואם.  פחדניםאותם  היפך  דעתם  של  עצמו  זה  ו,  השטחיםמ

כפי   ו-  פורענות  בגשמיות  וברוחניותעשו  ענין  שמביא    ,למרות  זאתו,  חובתם  כלפיהם-ידי

 .שרואים בגלוי
שנהגו באופן  ברור  שאפילו  כשרואים  ,  נמצאים  בכזה  חושך  כפול  ומכופל:  וכאמור  לעיל

  אותה עלמכן  פעם  נוספת  -לאחרחוזרים  כן  -פי-על-אף,    בכל  המלחמות  האחרונותבטפשות

 . מוטעיתהנהגה
. נשק  ליהודים  בנתינת  נשק  לצוררי  ישראלנתינת  )  הברית-בארצות(כתוצאה  מכך  התנו  

וזה  לא  מפריע  לאספקת ,  בפירסום  שזה  לא  מפריע  לידידותישראל    המכן  יצא-ומיד  לאחר

 !לא נעשה דברבנוגע לפועל  אך - בעבר נתנו כך וכך וגם בעתיד יתנוכי , הנשק
שהבטיחו :    היא,הם  משכנעים  את  עצמם  שהיא  הישג  גדולש,  ההבטחה  היחידה

  בה  בשעה  שעבור -    מטוסים25עוד  לנו  האמריקאים  שבמשך  ארבע  עד  חמש  שנים  יתנו  

 אחד  לא  יודע  מי-אף  בזמן  ש-  שנים  אלא  ישלחו  מיד  את  הנשק  4  או  5המחבלים  לא  ימתינו  

אבל  כלל  לא ,  נו  שלצדהזה  מדברים  עם    והעיקר  שכל  !  שנים5-4השולטים  בעוד  יהיו  

שבנוגע :  יש  להוסיף[  צוררי  ישראל  ומה  הציעו  להם  מחבליםהיודעים  מה  מדברים  עם  

, מתחשבים  עם  וושינגטון  וכתוצאה  מזה  שהם  לא  -  עושיםמה  הם  אנו  יודעים  ,  למחבלים

 ].שברצונםאלא עושים הם מה , אלו שנמצאים עמהםכל לא עם צרפת ולא עם ו
. היה  אותו  מצב  :אין  זה  נכון  -  ת  היו  תנאים  שוניםומה  שטוענים  שבמלחמות  הקודמו

 .הגוייםאותם כן את היו אותם יהודים ו
כל  זמן ,    בינתייםךא.    הוא  בזה  שהתקרבו  יותר  לגאולה-  כל  שהוא    שינויהתרחשאם  

בענינים  אלו שערוך  -בשולחןדין  ברור  -ישנו  פסק  -  גלות)  הימים  האחרונים  של(שנמצאים  ב

ראו כי    ,שהוא  כבר  אמר  ופרסם  את  דעתו,  ת  מומחה  לעניני  בטחוןצריכים  לנהוג  לפי  הורא

של   מצבבכבר  חודשים  ושנים  רצופות  נמצאים  הרי  ש,  שלא  יכולים  להסתיר  עוד  את  האמת

מיד  חושבים '  אצבע  קטנה'  כה  עמוקה  עד  שבכל  דבר  שעושים  ולו  בפחדנות  וגלות  פנימית

 .ו לדברים גרועים יותרנס שהגויים לא ניצלו פחדנות ז, מה יאמר על כך הגוי
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 :מהגוי' פחדנות'כעת מותר לפרסם סיפור המוכיח להיכן מגיעה ה
נפגש  עם במהלך  הימים  .    לצורך  השתלמותהברית-לארצותגנרל  מארץ  ישראל  הגיע  

איך  יתכן  שלא :    הישראלישאל  האמריקאי  את.  מומחה  בתוכניות  צבא  -  ב"מצבא  ארה  גנרל

 !לחץהו מנכיון שפחד, הישראליהשיב לו ? כבשתם את צור
-ולא  לדעת  אנשי  ',פוליטיקאים'שהעדיפו  להאזין  לדעת  הזה  :  לו  הגנרל  האמריקאיאמר  

היו ואז  ,  שקבעו  שיש  לכבוש  את  צור]  ארצות  הברית  ומדינות  נוספות,  מארץ  ישראל[הצבא  

ב "זה  בדיוק  מה  שקרה  לארה  -  ובזמן  קצר  מאודמסיימים  את  המלחמה  בנצחון  גמור  

,   היו  מנצחים-  הצבא  לפעול  כפי  הבנתם-  אם  היו  נותנים  לאנשיאזשגם  ,  במלחמת  וויטנאם

 .ב מפלה"לכן נחלה שם ארה - אך מאחר והפוליטיקאים לקחו את ההחלטה בעצמם
 :אך גדול החילוק בין השניים

, היא  מספיק  גדולה  וחזקהש  ןוכי,  ב  יכלה  להרשות  לעצמם  מפלה  בוויטנאם"ארה

כך  נוגע -ולכן  זה  לא  כל,  הברית-רחוקה  מאוד  מארצות  אלא  ותיהבתוך  גבולאינה    מדינה  זוו

 ; שהניסיון נכשלהרי - ואם לא, מה טוב - כי אם תנצח, לה
שום וישראל  אינה  יכולה  להרשות  לעצמה  .  שונה  לחלוטיןאבל  בארץ  הקודש  המצב  

מה  צבי  זה  אין ,  6'ארץ  צבי'ארץ  ישראל  היא  "  ש:5גמראובלשון  ה!  [ליצלן-כשלון  רחמנא

,   בזמן  שאין  יושבין.רווחא,  אף  ארץ  ישראל  בזמן  שיושבין  עליה,  עורו  מחזיק  את  בשרו

על  היהודים  שם  לעמוד ,  רחבות,  "רווחא"בכדי  שארץ  ישראל  תהיה  במצב  של    -  "גמדא

 ].ליצלןרחמנא , להרשות לעצמם שום ענין של מפלהמבלי , ברחבות ובתוקף
,   שהיווהנצחונות  שלאחרי  שלושת  המלחמות  בבירוררואים  שוכמה  כ-כמה-אחת-עלו

ואף !  כך-גרם  למלחמה  שהיתה  אחרמה  שזה    -  מכיון  שלאחר  כל  נצחון  ויתרו  ותיכף  נסוגו

 !עוד ידם נטויה רחמנא ליצלןשבינתיים זה מתבטא בענין הנשק ו: כעת
) שני-ליל  פסח  (יום  בו  אין  אומרים  תחנוןוב,  שבת-נמצאים  במוצאיושמכיון  ,  יהי  רצוןו

ויישבו  את  כל "  זיין-כלי"שיקחו    -  ובקרוב  ממש,  אזי  כל  הענינים  יהיו  בחסד  וברחמים

 
 .א, גיטין נז) 5
 .יט, ירמיהו ג) 6
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 -אחת  -שזה  יהיה  בבתאבל  ,  "בדרכי  נועם"באופן  של  ,  ובפרט  את  הגבול  המזרחי,  הגבולות

 ."בשעתא חדא וברגעא חדא"
  ובמילא  זוהי  הדרך ,באמת  למה  שרוציםידה  מראים  שמתכוונים  -עלשזו  הדרך  היחידה  

גם '  מעשה'ולמול  ,    כיון  שאין  זה  דיבור  אלא  מעשה  בפועל-  ידה  יצליחו-היחידה  שעל

 .הברית לא תוכל להתנגד-ארצות
 7"יערה  עליהם  רוח  ממרום""  בשעתא  חדא  וברגעא  חדא"שבקרוב  ממש  ו,  וכן  תהיה  לנו

שנה או  ,  שנתיים,  יהיו  בעוד  שלש  שנים  תוכניות  שבדמיונות  עלולא  ישלו  את  העולם  כולו    -

ויקשרו ,  'יהודים  חיים'אלא  תיכף  ומיד  יישבו  את  הגבול  המזרחי  ב  -  ואפילו  בעוד  חודש

, בארץ  הקודש,  בארץ  הלזו  הגשמית"  אלקים  חיים'  ה"שניתנה  מ"  תורת  חיים"אותם  עם  

  ולא לא  ינום"ו,  בכל  הארצותש  על  כל  היהודים  'פרטית-השגחה'וממנה  תמשך  ותשפיע  ה

 ".יישן שומר ישראל
ייהפכו  הם   -  8"עמוגם  אויביו  ישלים    ":ואדרבה,  יתבטל  הלחץפעולה  זו    ידי-עלו

 .למסייעים בעניינים שבהם היהודים צריכים סיוע

 )ח" תשל,ד אייר פסח שני" אור לי, אמורפרשת-בתשיחת מוצאי שפ "מעובד ע(

 
 .טו, לב'  ישעי-לשון הכתוב ) 7
 .ז, משלי טז) 8
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יצחק  לא  היה  צריך '  אמר  ר:  "י  את  המדרש  הבא"מביא  רש  ,1תחילת  פירושו  על  התורהב

.   שהיא  מצוה  ראשונה  שנצטוו  בה  ישראל2להתחיל  את  התורה  אלא  מהחודש  הזה  לכם

שאם  יאמרו .  3  משום  כח  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גוים-?  ולמה  פתח  בבראשית

כל :  הם  אומרים  להם,  צות  שבעה  גויםלסטים  אתם  שכבשתם  אר:  אומות  העולם  לישראל

ברצונו  נתנה  להם  וברצונו .  הוא  בראה  ונתנה  לאשר  ישר  בעיניו,  ה  היא"הארץ  של  הקב

 ".נטלה מהם ונתנה לנו
מן ובאופן  של  ,  שיגיע  זמן  שבו  טוענים  אומות  העולם  שארץ  ישראל  שייכת  להם,  כלומר

ולבסוף  אומרים ,  ייך  להםחלק  פלוני  ופלוני  שרק  שהם  טוענים    בתחילה:  הקל  אל  הכבד

 .הםילאארץ שייכת השכל 
ואין  אנו  רוצים  לקחת ,  ושלום-חס,  היושרחוקי  הצדק  ו  אינה  נגד  -  אומרים  הם  -ינו  טענת

מסמל  הרי ששלום  ,  'רודפי  שלום'הם  מכנים  את  עצמם  :    אדרבה.משהו  או  לעשות  עוולה

לסטים "  כלפי  היהודים  טוענים  הם,  במילאו.  ולא  גוזליםשלא  עושים  שום  עוולה  לאדם  שני  

 ]. השבעים אומותכוללים את 'השבעה גויים'ש[! "אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים
 כיםצרי,  טענה  כזוהגויים  אם  יטענו  ש,  "בן  חמש  למקרא"  -  י  לתינוק"אומר  רשועל  זה  

ברצונו  נתנה ,  הוא  בראה  ונתנה  לאשר  ישר  בעיניו,  ה  היא"כל  הארץ  של  הקב:  "לענות  להם

 ".תורת אמת "-תשובתה של התורה זוהי ". ו נטלה מהם ונתנה לנולהם וברצונ
שמכיון הטוענים  ,  אלא  גם  אצל  יהודים,  והיות  וטענה  זו  שכיחה  לא  רק  אצל  גויים

; "אף  שעל"למסור  שלא    לא  ייתכן  -פי  צדק  ואסור  לעשות  שום  עוולה  -שצריכים  לנהוג  על

תורת "גם  נקראת  ה  ,"תורת  אמת"הולכים  נגד  הם    שבכך  ,לדעתאותם  יהודים  צריכים  לכן  

-עלו,  יום-כיצד  צריכים  להתנהג  בחיי  היום  -  הוראה  בחיים  על  שם  זה  שהיא  מביאה  "חיים

 .וכמה בענין שנוגע לרבים-כמה-אחת

 
 .א, בראשית א) 1
 .ב, בא יב) 2
 .ו, תהלים קיא) 3
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אותם  יהודים  לא ואם  .  רצויים-הרי  שאז  מתרחשים  ענינים  בלתי,  וכשהולכים  נגד  התורה

 .1"את השמים ואת הארץ"שברא ' רצון הללכת נגד הם להפסיק צריכים  הרי ש-בהם רוצים 
. שאז  הוא  מתבטל  בפני  היהודי,  כשאומרים  לו  את  האמתרק  ,  ועל  הגוי  מצליחים  לפעול

 .כשמתחילים לענות לו דברים אחריםמה שאין כן 
בשם ,  י  כבר  אמר  לפני  כמה  מאות  שנים"ם  את  המענה  שרשגוייולכן  צריכים  לענות  ל

 שהיו  גזירות  גדולות,  בזמנומנת  שיפרסמו  זאת  גם  והוא  אמר  את  דבריו  על  .  רבי  יצחק

הראה   -  יהודי-מהו  אינוהיטב  י  ידע  "רשלמרות  ש  ו.נגד  עם  ישראל,  רחמנא  ליצלן,  מאוד

 .פי תורה-דעתו בטענה עלאת הוא כיצד אפשר ליישב 
כל  המעשים נעשו  ליהודים    שבמהלכם    מסעות  הצלבתקיימו  הריי  ה"בזמנו  של  רש

בן  חמש "לילד  קטן    (י"ובכל  זאת  אומר  רש  -  תהיה-לא-היה,  ניה  בדורנו  זה  בגרמושנעש

 -  "קוזק  הנגזל"כבשתם  שטח  אדמה  מה  -  "לסטים  אתם"כאשר  יאמר  לך  גוי  ש:  ")למקרא

כח  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת "את  המענה  שנכתב  בתורה  ש)  אלא,  לא  סתם  ענינים(תענה  לו  

 !"נחלת גויים
שזה  שייך  אליו  לא  רק  כאשר  הוא לו  מר  ואו,  "בן  חמש  למקרא"לי  "מענה  זה  מביא  רשו

לכל אלא  עליו  לדעת  מענה  זה  כדי  לענות  ,    או  ברחוב  היהודים,  או  בביתו',חדר'נמצא  ב

 . אודות זהשישאלו אותו העולם-אומות
 .הוא יתקבלסוף -כל-שסוףהדבר ברור  -מענה זה לענות אומרת " תורת אמת"ומכיון ש

 

  את  כל  התשובות  השונות  והמשונות  שרק ענו  לגויים  כבר  :דובר  כמה  פעמיםפי  שוכ

דע  אפילו  מי  שלא ואותה  יש  !חוץ  מתשובה  אחת  ויחידה  הכתובה  בתורה,  תיכולים  להיו

ומיד  למדו  איתו  את  פירוש ותיכף  ,  'חדר'שהלך  לדי  בזה    אלא  ',כולל'למד  בישיבה  או  ב

 .שעליו לענות לטענת הגוישובה ל שבו כתובה הת"י הנ"רש

היתה ,  וכבר  כמה  וכמה  דורות  קודם  הדפסתה,  תשובה  זו  הרי  נדפסה  לפני  מאות  שנים

 !!! התשובה היחידה שמתביישים לענותהיזו - ולמרות זאת, היא בכתב
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מבולבלים  וטוענים  שהדיבורים אנשים  שבאים  עד  ,    כל  כךכפול  ומכופל  חושך  הגלות

בשעה -בה  -    הדרך  שתביא  לשלוםהיוזו,    הם  דרך  הצדק  והיושרעל  מסירת  שטחים  לגויים

כי  כאשר  היהודים ,  את  הגוי  לגזלןהרי    עושים    מסירת  שטחיםידי-מר  שעלוה  א"שהקב

אך ,  "נטלה  מהם  ונתנה  לנו"מקיים  הגוי  את  רצון  הבורא  ש  -  מחזיקים  בארץ  ישראל

 ...לגזלן ותואהרי עושים , להחזיק בדבר שאינו שלו תת לגוימתעקשים לכש
שלא  יעלו  ישראל "שאחת  מהן  היא    4"שבועות'  ג"עם  אותם  קשר  שום  ואין  לזה  

שכאשר "  בן  חמש  למקרא"ילד  אמר  ל,  למרות  זאת  ו,םידע  מהגם  י  "רשהיות  ו,  "בחומה

 .יענה לו כך וכך -הגוי ישאל אותו שאלה זו 
 :םהעול-אומותזאת אלא ישאלו ,  גויילדשאלה זו ישאל את י אינו אומר ש"ורש

: בחיצוניות  היא  וטענתם  -  5"רגשו  גויים  ולאומים  יהגו"  -)  ם"באו(  גויים  140יושבים  

אנשים  הם  הנכדים  של  אלה   אותם  -  !פי  צדק  ויושר-שלא  יכולים  לסבול  ענין  שאינו  על

לא  תקום "  -  תהיה-לא-'  גם  בדורינו  רחמנא  ליצלן  היהוכפי  שהי  (הצלבשהלכו  במסעות  

אלא  גם  במעשה ,    לא  רק  במחשבה  או  בדיבור,י  אבותםבדרכוהם  הולכים  )  6"פעמיים  צרה

 ;בפועל ממש
  ולא  יכולים ,  כלפי  הגוי'רגשי  נחיתות'יהודים  שיש  להם  ישנם  מספר  ,  ולמרות  זאת

ולשלוח  אותה  בנפרד  לכל   -  אחת  ולתמיד  -  לפעול  בעצמם  להדפיס  את  התשובה  האמיתית

 ,נדפס  בדפוס  פלוני  ובמקום  פלוניולומר  לו  שמוסרים  לו  דבר  ברור  ש,    גויים140-אחד  מה

אין "  ש7ולא  על  הלכה  זו  נאמר  הכלל.  מכיון  שבזה  מתחילים  ללמוד  עם  ילד,  שעליו  חונכנו

 ".ם"תורה לעכו-מוסרין דברי

 

ולם  לא מע...  8"אתחלתא  דגאולה"באים  יהודים  ואומרים  שזה  סימן  של  ,  ולאחר  כל  זה

 :היתה כזאת גלות
 

 .א, ראה כתובות קיא) 4
 .א,  תהלים ב-לשון הכתוב ) 5
 .ט,  נחום א- לשון הכתוב )6
 .א, חגיגה יג) 7
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 8
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 ,לא  היה  לוו,  בפולין  או  בגליציה,  חי  בישוב  קטן  במקום  כלשהו  ברוסיההיה  יהודי  ש

ובכל  יום  לא  ידע  איזו  גזירה  יגזור  ראש  העיר ,    מספיק  כסף  להוצאות  הבית,רחמנא  ליצלן

בכך  משום ה  ולא  הי,  י  אומר"  את  מה  שרשבגאווה  עונה  לגוי  ההי  -  בנוגע  למיסיםהגוי  

 !?י"כי מי הוא שיתווכח עם רש, וש אצלוחיד
האם  יתקל :    בפחד  מתמידההי  שכאשר  הוא  רצה  לצאת  לרחוב,  כזו  בתקופה  הזה  היוכל  

 האו  שלשוטר  לא  יהי;    בפנים  שוחקות  ויתן  לו  לעבור  את  הרחוב  ללא  פגעהבשוטר  שיהי

נה  ברור היהודי  לא  התבייש  לענות  מע,    ולמרות  זאת.רוח  ואז  יתנפל  עליו  ויכה  אותו-מצב

 .ופשוט זה
, כן-פי-על-  אף-  שהשוטר  הוא  יהודיכזה  ה  העמיד  מעמד  ומצב  "שהקבהגם  ,  והיום

י "דברי  רשלגוי  את  להגיד  אינו  מבין  כיצד  יתכן  כלל  ו,  הוא  מתבטל  בפניו  -  כאשר  רואה  גוי

על ,  כשמדובר  על  גויש,  יהודי  זה  סבור  !גזלןנקרא  חלק  מארץ  ישראל  הוא  גוי  לוקח  שאם    -

, צריכים  לומר  לו  שהוא  צדיק  וישר  ותביעותיו  מוצדקות  -  על  ערפאתאו  ,  ף"שאחד  מא

,   בכל  זאת-    אומר  בפירוש  ההיפך  מזההגויולמרות  ש.  שהוא  מוכן  לשלוםשיאמר  העיקר  

אל  תתגרה :  "יהודי  שניף  מזהירים  וא,  חן  בעיניו-ממשיכים  לרדוף  אחריו  ורוצים  למצוא

 ...!9"בגוי קטן
אין  מפרשים  אחרים הרי  גם  בחומשים  כאלה  שבהם    נדפס  ,גויהמענה  שצריכים  לענות  ל

  ולמרות -  מפרשים  אחריםלימוד  שלא  שייכים  לכאלו    מכיון  שהם  מיועדים  ל,י"חוץ  מרש

ברצונו "שצריכים  להסביר  ליהודים  שהם  אינם  גזלנים  כי  עד  ,  גדול  כל  כךחושך  ה,  זאת

 "!נטלה מהם ונתנה לנו
  אומרים -ארץ  ישראל  בידי  הגויים  הם  גזילה  וגם  אותם  אלו  המסכימים  לכך  ששטחי  

  רק  אז  לא  יהיו -אומות  ערביות  נוספות  בשם  ו    בשמויחתום  על  הניירשכאשר  נשיא  מצרים  

 ... כי הרי חתמו בשמם על התחייבות לשלום-ענינים בלתי רצויים מצידם 
ה שכן  שמץ  של  דיע-וכל,    וירדןהסוריעל    שום  בעלותמודים  שאין  למצרים    כולם  הרי  -

מצרים והרי  ידוע  ש  ,10"אין  אדם  מעיז  פניו  בפני  בעל  חובו"ש  כיון  ,  על  סעודיהובעלות

 
 .א, ראה פסחים קיג) 9

 .א, מציעא ג-בבא) 10
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, משלים  את  עצמם  אותם  יהודים  ,למרות  זאתו  -    שולחת  לההמתקיימת  מהכסף  שסעודי

 .ומוכנים לסמוך על חתימה שתחתום מצרים ועל דעה שיחוו בשם סעודיה

 

,   ובפרט  שיתכן.חיוך  רחבהעיקר  לקבל  מסאדאת    ,וכל  מה  שירצמוכנים  לתת  למצרים  

בו על  נייר  אותו  לחתום    שכנע  שיצליחו  לאף  יתכן  ו,  הוא  גם  יאמר  מילה  טובהכךשבנוסף  ל

  וכל ה  סורי,ירדן,  ה  הוא  ידבר  עם  סעודי-'  עת  רצון  '-תגיע  השעה  הוא  מבטיח  שכאשר  

וגם  אם  ידבר ,  הם  בספק  אם  הוא  ידבר  בכלל  עם  אומות  אלו  שלמרות  ו-...  הערביותהאומות  

על  אומות  ערביות כיון  שהוא  לא  יכול  לפעול  ,  רק  דיבורים  בעלמאאלו  יהיו    יודעים  הם  ש-

 !כלוםאלו 
כמה וגורם  סכנת  נפשות  לבבטחון  )  בעוד  כמה  שניםרק  לא  ו  (יתמידזה  פוגע  דבר  כ

והוא ,  עם  ישראלאומר  שהוא  המנהיג  של    ,ויהודי  שמתנהג  באופן  כזה  .וכמה  מבני  ישראל

 !זה שיביא את השלום
לא  יתכן  כאשר ברור  הדבר  ש  ו.  בנוי  על  גזלשלוםלא  יתכן  שלום  של  קיימא  כאשר  ה  -

 .כמה  וכמה  מבני  ישראלשכן  -וכל,  שמעמיד  בסכנה  אפילו  יהודי  אחדבנין  הוא  בנוי  על  

 ,  ועירק.לא  מדבריםכלל  ודיה  עם  סע:  כאשר  אין  עם  מי  לדבר  בצד  השני  -במיוחד  בעניננו  ו

אומרים  שאינם  רוצים  כלל   -ושאר  המדינות  הנמצאות  בצד  המזרחי  של  ארץ  ישראל  אירן  

 .אין לזה כל ממשותאך כאמור  . הם מצרים-עם ישראל  יםמדברכן  שים היחיד.לדבר איתנו
ת   גלוהי  שזובשעה-בה',  עצמאות'קוראים    -בו  פוחדים  ורועדים  מהגוי  ,  ולמצב  כה  נורא

  או הבישוב  קטן  ברוסי,  רחמנא  ליצלן,    נמצא  יהודי  עניה  שבה  היזויותר  מאף  גדולה  

  מצד -דרגות  וכמה  מגוי  שהיו  לו  -כמה-אחת-על  ו-  גויהאותו  יהודי  פחד  משהרי  ,  בפולין

 . מי שיעצור בעדוה לא הי,הגוי לתת לו מכהשל  נו עולה ברצוה היאילוכי , סיבה מוצדקת
ושם ,  בעל  הבית  עליהם  הם  את  הגוי  שיבוא  ליהודים  ויהימזמיני,  בזמנינו  ואילו

, אתה  איש  צדק  ויושר  וטענתך  מוצדקת,  "אחינו  אתה"אמנם  :    איתו  ויאמרו  לו'יתווכחו'

: ויתירה  מזו.  הפחות  תן  חיוך-אז  לכל  -  אתה  הרי  מוכרח  להבטיח  משהו,  אבל  אין  ברירה

נות  שמסביב  וליהודים  תיתן תיתן  נשק  למדי:  ויתירה  גם  מזו.  תאמר  בבירור  שאתה  מרוצה

 ! מזהשלישהפחות -לכל
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רק  שלא ,  כמה  לערבים-פינתנו    -  ליהודיםנשק  שנתנו  -על  כל  כליש,  שידוע  לכל  -

לא  יכולים ו(הצבא  פלט  מלה  בנושא  זה  -עד  שכאשר  אחד  מאנשי;  מספרים  על  כך

ת לו  רשוכיצד  הוא  אמר  דבר  שלא  היתה  :    עושים  מזה  רעש-  )להכחישה  מכיון  שזו  האמת

 !לומר
או ,    זאתהאם  מותר  לגלות  -מתווכחים  בכל  זאת  ו,  נפש-מדובר  על  ענין  של  פיקוח

ידי  שימסרו  עוד  שטח -עלויהיה  שלום  בר  קיימא  ,  שישנו    את  העםלרמותלהמשיך  שצריכים  

 !מבני ישראלכמות ועוד , מתורת ישראלרובד עוד , מארץ ישראל

 

, בדרך  עקומה  חושבשהוא  גם  בכך  מתבטא  הדבר  ,  נפשית  פנימיתכשיהודי  נמצא  בגלות  

, שוחד  את  שכלוכשהגלות  מטה    -שזוהי  מחשבה  גלותית  .  ולא  כפי  שיהודי  צריך  לחשוב

יורדים  הדברים ,  לאחרי  השכל.  מסוייםשיחשוב  באופן  כך  ,    שלוכמה  בינה  ודעתאת  החו

ועד ,    הוא  עצמו  החל  לפחד-כך  הפחיד  אחרים  -כל  שהיות  והוא  -ומגיעים  לרגש  שבלב  

 .שזה מתבטא במחשבה דיבור ומעשה שלו
יכולה היות  והיא  ,  לעמוד  במצב  של  חירות  אמיתיתעליו  ,  יהודי  נמצא  בגלותוהרי  גם  כש

 'הבית-בעל'אף  אחד  אינו  ,  עם  היהדותובדברים  הקשורים  עם  הנשמה  אך    ,לפגוע  רק  בגוף

ר "וחמי  אדמו-ק  מורי"ידי  כ-ע  שנמסר  על"ב  נ"ר  הרש"וכידוע  פתגם  אדמו  .על  היהודים

אבל  נשמותינו  לא  נמסרו ,  רק  גופותינו  ניתנו  בגלות  ובשעבוד  מלכויות"  ש,11נשיא  דורינו

 "!לגלות ולשעבוד מלכיות
שיא   בה  הי'צאר'השל    נוב  כאשר  שלטו"ר  הרש"אדמוק  "כידי  -פתגם  זה  נאמר  עלו 

  במאסר  תחת ה  כאשר  הי,ר"וחמי  אדמו-ק  מורי"כ  -בנו  ,  זה    פתגםכן  חזר  על-  ואחרי,תוקףה

כשיצא  מסכנת  עונש  מוות  ועמד   -  אלא,  לא  לאחר  שיצא  לחירות  -  ניסטיםושלטון  הקומ

 .להשלח לגלות למשך שלש שנים
 אלוהן  ל,  הנמצאים  במדינה  זולאלו  הן    -לכל  היהודים  ה  עזר  בחסדו  הגדול  "כשהקבאך  

הם ,  כן-פי-על-  אף-  הנמצאים  בארץ  הקודש  אותם  אלוהנמצאים  במדינות  אחרות  והן  ל

 
 .א, ד תרצב"ד ח"ראה לקו) 11

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 309

  מוכנים  ללכת  נגד -  עד  שכאשר  שומעים  שהגוי  אינו  מרוצה,  העמוק  כה  נכנסו  בגלות

 . מארץ ישראליםלהחזיר חלקואף , התורה
עיקר  הבעיה  היא  בכך  שישנם  כאלו  מאיתנו  האומרים  שהארץ  אינה  שלנו  והיא  כגזולה 

 -י  יודע  שאין  גזלן  שחושב  שימחלו  לו  על  גזילתו  והוא  הר,  והיות  והגוי  שומע  זאת.  בידינו

 !על מנת להחזיר את הגזילה, לכן עומד הוא תמיד הכן
, "ברצונו  נטלה  מהם  ונתנה  לנו"ואין  לאף  אחד  את  התוקף  לומר  את  הטענה  האמיתית  ש

 .נפש-ועומדת בתקפה גם כשישנו מצב ברור של פיקוח, שהיא כתובה בבירור בתורה
-  שטענת  אומותמרווא,  שכמה  פחדנים  מבין  היהודים  התאגדו  יחד  -  והעולה  על  כולנה

וכך  יהודים ,  מבוססת  על  היהדות  -  "ליסטים  אתם  שכבשתם  ארצות  שבעה  גויים"  -  העולם

 !צריכים לדבר
רחמנא ,  למרות  שיודעים  הם  שדרך  זו  גורמת  למלחמה  בעתיד  הקרובאומרים  זאת  ו

  ואומרים  שדרך  זו  מביאה 12"מתוקשמים  חושך  לאור  ומר  ל"הם  !  התהי-לא-הליצלן  הי

  לא  רוצים  לדבר הערבים  כללהרי    -  עם  מי  אתם  עושים  שלום:  וכששואלים  אותם!  שלום

וכשהגויים  יראו  שהיהודים  מתנהגים  בדרך  הצדק ,  בינתיים  נמסור  הכל:  עונים  הם?  אתכם

ו   ולא  ירגיש'ברוגז'לא  יהיו  יגרום  להם  שזה    -  והיושר  ומוסרים  הכל  מבלי  לקבל  כלום

 !כאורחים ויסכימו להתחיל לדבר על השלום
ששלש  מליון  מתוכם  הם ,    בסכנה  שלש  וחצי  מליון  בני  אדםהם  מעמידיםולשם  כך  

 !יהודים

 )ח"ג בעומר תשל"פ שיחת ל"מעובד ע(

 
 .כ, ה'  ישעי-לשון הכתוב ) 12
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 לא  נושאים  חן  בעיני  לא  רק  ש-כשפוחדים  לעשות  את  מה  שצריכים  לעשות  באמת  

 ! יותר ויותרו יתבעםשה,  לחץ נוסףןזה מזמי: אלא אדרבה, הגויים
 :וכפי שראו זאת בנוגע לעיר צור

מדינאים ה,  ולמרות  זאת,  אנשי  הצבא  אמרו  תמיד  בבירור  שיש  לכבוש  את  העיר  צור

צרורות -  צרותנם  כעתישומשום  כך  !  הסכימו  לכך  לא  "הגוייםמה  יאמרו  "מהפוחדים  

 -  היו  מוכרחים  להרוג  שםמתוך  סכנה  ומיצר    ו,לא  היתה  ברירהעד  ש  -ה    וסביבותיהעירמ

 . בימים האחרוניםהכפי שהי
: אלא  אדרבה,  לא  זו  בלבד  שלא  הועילה  ,שהעובדה  שלא  כבשו  את  צור,  ומכך  רואים

היו  חוסכים  את  כל   -  הצבא-אם  היו  עושים  כדעת  אנשיורק  .  לחץ  נוסףנגרם  כתוצאה  ממנה  

 .ם לפעול שם ללא כל סכנהוהיו יכולי, הבעיות שישנם שם
, שולחים  גם  שלוחים  שיאמרו,  וחוץ  מזה  שפוחדים  לעשות  את  המוטל  עליהם  בתוקף

רואים  את  התוצאות   -ובפועל  .  שימשיכו  בהנהגה  זו

אלא ,  שלא  רק  שלא  נהיה  שקט,  שהשתלשלו  מכך

 .זה גרם למאורע שאירע בירושלים
תוצאה  ישירה  מכך  שפחדו  ולא שכל  זה  הוא  

  מחסידי שמא  הוא  יהיה,  ותמורת  זאת  תלו  תקוות  בגוי,  צור  ובמחבלים  שהיו  בהעיר  נגעו  ב

 .העולם-אומות
לעשות  כדעת  אנשי ולכן  היו  מוכרחים  ,  של  יהודיםממשי  נפש  -פיקוחמדובר  הרי  ב

דווקא  אותה  היו  צריכים :  ואדרבה.  יה  שכבשו  את  סביבותמולכבוש  את  צור  כו,  הצבא

מדינאים  לא  אפשרו אותם  אלא  ש!  של  המחבלים    נמצא  המטה  הראשיכיון  שבה,  לכבוש

  שלא  מתקיפים הם  ויאמרו  ללמחבליםשכאשר  יבואו  הם  חשבו  :  ומתוך  כוונה  טובה,  זאת

 !ראו שהתוצאות היו בדיוק הפוכות,  אך בפועל!יותר הם לא יתקיפו -ם אות
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, ת  בגבולובניית  עריםואין  הכוונה  ל.  בנוגע  ליישוב  הגבולותהוא  גם  ,  כל  המדובר  לעיל

כל  רגע ו  .  של  ארץ  ישראלגבול  המזרחיב  ובפרט  ,הצבת  אנשי  בטחון  במקומות  אלו  -  אלא

 !תהיה-לא-היה, נפש-מעמידים כמה וכמה מבני ישראל בסכנת פיקוח -זאת שמשהים 
אותם  אלה  שברשותם ,    בכל  זאת-רואים  את  גודל  הנחיצות  שבדבר  למרות  שמיום  ליום  ו

  ולא  נוקפים  אצבע  ליישוב -ידי  גוי  -  שנידף  על-  1"קול  עלה  נידף"פוחדים  מ,  לעשות  זאת

לתת  נשק  למדינות  שהן  התומכות ב  הבטיחה  "ארהשוהתרפסות  זו  גרמה  לכך  .  הגבולות

 .הראשיות של המחבלים
אזי  הם ,  יישוב  הגבולותעצרו  את  בישראל  אכן  ו,    הועילםשלחצב  "רואים  בארהוכאשר  

היהודים  שהם בה  נאמר  על    החלטה  ועד  שהחליט,  מרשים  לעצמם  ללחוץ  בענינים  נוספים

 .בכל מה שקורה בלבנוןהאשמים 
 -  בפועלהשטחים  ב  ו  ייש:הדרך  היחידה  למנוע  את  הלחץ  ולהבטיח  את  הביטחון  היא

אך  כאשר  בעקבות  הלחץ  לא .  2"אין  אחר  מעשה  כלום"כיון  שהלחץ  לא  ישנה  מאומה  שאז  

 . הסכנה רק גוברת יותר ויותר-עושים זאת 
  הרי  שאז  לא -ובפרט  את  הגבול  המזרחי  ,  שבים  את  גבולות  ארץ  ישראלואילו  היו  מיי

 .מאחר שלמחבלים לא היתה אפשרות לחדור לישראל, היה מתרחש מה שקרה בירושלים

 

: בגוי'  להתגרות'אין  זו  הפעם  הראשונה  בה  נגרמים  צרות  בעטיים  של  יהודים  הפוחדים  

-ועל(להפציץ  את  מסילות  הברזל  ובכך  להפסיק  יכלה  ארצות  הברית  ,    האיומההשואהבזמן  

ולחצו ,  אז  יהודים  שידעו  מכך  היו  .  המוותאת  נסיעת  הרכבות  למחנות)  להמעיט  -  פנים-כל

  באו  והשתיקו  את   מסויימיםיהודיםאך    .שיצווה  לעשות  כן,    רוזוולט,ב  דאז"על  נשיא  ארה

! 3"אל  תתגרה  בגוי  קטן"של    מצד  הדיןב  "נשיא  ארההענין  בטענה  שאסור  ללחוץ  על  

פי  דין  אסור -ולכן  טענו  שעל,  וביניהם  היו  גם  רבנים  שקיבלו  דיווח  מסולף  על  המצב

 !להסתכסך עם וושינגטון
 

 .לו,  פרשתינו כו-לשון הכתוב ) 1
 .א, מציעא יז-בבא) 2
 .א, ראה פסחים קיג) 3
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שהיו  יכולים  להינצל  מהשמדה ,  הצלתם  של  המוני  יהודיםאת  מנעו    ,  אלו'לחצים'

 .תב מפציצה את מסילות הרכב"נוראית אילו היתה ארה
  ובארץ ב"בארהכיום  יש  להם  השפעה  על  ההנהגה  לאותם  רבנים  דאז  ישנם  תלמידים  ש

וכשבאים .    ומנצלים  את  השפעתם  באותו  אופן  שנצלו  אותו  אז,אינם  מתביישיםהם  ו,  ישראל

והרי  כל  התעניות  שתתענו  לא  יספיקו  כדי ,  ראו  מה  פעלתם  בעבר  בדרך  זו"אליהם  בטענה  

מר  אף  מילה והשפעתכם  שלא  להודים  שנרצחו  בעקבות  אלפי  י-מותם  של  מאותלכפר  על  

 לא  רק  שאין  שומעים  כלל  -  "!ועל  כן  לפחות  היום  הכבדו  ושבו  במקומכם,  נגד  וושינגטון

 !4"מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו"ממשיכים בדרך של הם : אלא אדרבה, לטענה זו

 

אין  זה  הזמן  להשפיע  ולחנך  את ,    של  כוננות  למלחמהמאחר  ונמצאים  אנו  בזמן

כי  גם  כשיאמרו  לו ,  ואף  לא  בטוח  שנצליח  בכך,  5"ירא  ורך  לבב"הפחדנים  שיפסיקו  להיות  

  ולכן  מה  שכן  מצפים  מהם  עכשיו -  אין  זה  יעזור  -את  התוצאות  שנגרמו  ממעשיו  בעבר  

 . שיתפטרו מתפקידם-" ילכו וישובו לביתם"ש, הוא
 .  כיצד  צריכים  לנהוג6דין  ברור  בשולחן  ערוך-ישנו  פסקש  ,  כמה  פעמיםדוברפי  שוכ

: שעליהם  הדין  הוא,  ערוך-המצב  כעת  הוא  שישנם  כל  התנאים  הנמנים  בשולחן,  לצערנוו

תהא  הארץ  נוחה "להגן  על  המקומות  שמשם  יתכן  שעל  מנת  ,  "זיין-יוצאים  עליהם  בכלי"

-כשיש  רק  ספק  וספקגם  ויש  לנהוג  כך  ,  נפש-מכיון  שזה  כרוך  בפיקוח  -  "ליכבש  בפניהם

 .נפש וודאי-שזהו פיקוח, וכמה בנדון דידן-כמה-אחת-ועל, ספיקא
שפוחד ,  פנים  יהודי  אחד-כל-ישנם  יהודים  או  על  -נפש  -ולמרות  שמדובר  על  פיקוח

-משלה  אתו  ,כבודמהם  התרגל  לקבל  מאחר  והוא  ,  "הירא  ורך  הלבב"באופן  של  מהגויים  

בשביל ,  וממילא.  אדם  טוב-א  שהגוי  יאמר  לו  שהוא  בןיה,    בעולםעצמו  שתכלית  שלימותו

 .זה מוכן הוא לסכן את עם ישראל

 
 .יז, מט'  ישעי- לשון הכתוב) 4
 .ח, שופטים כ) 5
 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 6
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מעמידים  את ,  היות  ובכל  רגע  שלא  מיישבים  את  הגבולות',  לחנכו'אין  כעת  זמן  

כך  שניתן  ליישבם  תוך  זמן -וכבר  דובר  על!  ליצלן-רחמנא,  נפש-היהודים  בסכנת  פיקוח

  אנשי -מאחר  וכל  הענינים  הדרושים  לכך  ,  "ברגעא  חדאבשעתא  חדא  ו  "-קצר  ביותר  

והיות  שלמרות .    מוכנים-המתיישבים  שמוכנים  להתיישב  בכל  הנקודות  וכלי  הנשק  ,  הצבא

ילך  וישוב "ש,    לכן  הברירה  היחידה  היא-הוא  לא  עושה  זאת  כיון  שהוא  פוחד  ,  כל  זאת

 ".לביתו
,   עליו  לעשות  כל  התלוי  בו-ל  נפש  של  אפילו  נפש  אחת  מישרא-כל  מי  שנוגע  לו  פיקוח

הרי  זה  מתפרש  בקרב ,    כיון  שכשלא  עושים  זאת  בפועל-שיישבו  את  הגבולות  תיכף  ומיד  

 . כפחד של ישראל-אומות העולם 
מערת ,  מסירת  חברוןמרויחים  הן  את  מניעת  הלחץ  על  ,  ועל  ידי  שמיישבים  את  הגבולות

נכנעת   ים  לעולם  שישראל  לא  כי  בזה  מרא-  ירושלים  העתיקה  עם  כל  השטחים,  המכפלה

! נפש  של  כמה  וכמה  יהודים-פיקוח  שבכך  מונעים  -והוא  היתרון  העיקרי  ,  ועוד,  ללחצים

 .כמדובר לעיל, את התוצאות מכך שמעכבים את יישוב כל הגבולותבמוחש רואים ו
נושאים  על ,    אלו  שיכולים  לפעול  בענין  זה-וכל  זמן  שלא  מיישבים  את  הגבולות  

 .ות לכךעצמם את האחרי
 )ח"פרשת בחוקותי תשל-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(
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ובפרט  שזהו  ענין  הקשור ',    בעבודת  ההוראה  שמכל  ענין  שמתרחש  יש  להפיק  1ידוע

  צריכים  להיות ולמרות  שהיו[  הקודש  לארץלמאורעות  שאירעו  בימים  האחרונים  בנוגע  

שלא  יכולים (  שאת  שאר  הענינים  כךמונחים  בלימוד  התורה  וקיום  המצוות  ולסמוך  על  

) למרות  שלא  כך  צריך  להיות(  רואים  בפועל  אבל  -  יבצע  בתכלית  השלימות  ה"הקב)  לפעול

 ]:'ומנוחת הגוף וכו, שזה מפריע למנוחת הנפש
  לכן  צריכים  לפעול -  הגלות    ומכופל  שלכפולהיות  ונמצאים  בחושך  ,    כמה  פעמיםדובר

 שנכרים  שמועהשבשעה  שמגיעה  ,  2ערוך-בשולחן  ה"ולכן  פסק  הקב,  בדרכי  הטבע

,   למרות  זאת-    הוא  באמתשכךלמרות  שבאים  רק  על  עסקי  תבן  וקש  ואף  ,  לבואממשמשים  

 ". תהא הארץ נוחה להיכבש לפניהםשמא", זיין- עליהם בכלייוצאים
 באים  לאשמהם  רואים  במוחש  שהאויבים  ,  עניניםה  בכדי  להקל  על  הנסיון  התרחשו  כמ

  דיבר  שוא  וימינם  ימין פיהם  "-  אלה  שמדברים  אודות  שלום  כל  -"!    תבן  וקשעסקי"על  

שלום  את  רעהו ,  מרמה  בפיו,  חץ  שחוט  לשונם"(  שלום  אבל  אודות  מדברים  -!  3"שקר

כלפי  חוץ  דיברו היות  ו,    מרמה  בפיהם-שאנשים  אלה  ,  כלומר.  4"ארבוובקרבו  ישים  )  ידבר

 . טמנו לו מארבפנימהאך בלבם , בשלום איש עם אחיו
זה  שהיות -וטענו  שאפשר  לסמוך  על,  ואחריםהיו  כאלה  שרצו  לבלבל  את  עצמם  ,  והנה

 .שלום אמיתי, שלום הוא באמת רוצה שיהיה -והוא מדבר על שלום 
  יקבלו  את  מה   לאשאםאמר  בעצמו  ,    ברמז  גלויכוונתו  להקל  על  הנסיון  ולרמז  את  ובכדי

 .ליצלן- רחמנאתהיה מלחמהשהוא אומר 
  דרך  זה  ישנו  הענין  שדובר  שבנוגע  לצד  המזרחי  אין  בכלל  על  מה  לחשוב  בגלל  מה על

  אך  ראו  בפועל -שמשם  לא  יהיה  כלום  ,    בחשאי  עם  מלך  ירדן  ועם  נשיא  סוריהשדובר

ישנם  כמה למרות  ש(רגוע  הגבול  היה  נראה  כאילו  אמנם  ,    כמה  וכמה  חודשיםשבמשך

 
 .אייר'  ט-' יום-היום') 1
 .ו"ט ס"סשכחיים -אורח) 2
 .ח ,תהלים קמד) 3
 .ז, ירמיהו ט) 4
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 שמשםכבר  התגלה    אך  -)    לספר  בכדי  שלא  לעשות  רושם  לא  טוברצוענינים  שהעלימו  ולא  

 .שלחו מחבלים
  כולם  מודים  שהם -  גויים  שעשו  זאת  על  עצמם  4-3שנמצאים  ,    כדעת  הטועיםשלא

מכן -  הם  עברו  שם  את  כל  השטח  ולאחר-  מסויימת  ועברו  את  מדינת  הירדן  ממדינההגיעו  

שזה  היה  בידיעת )  עד  שהתחילו  להודות  בזה(וזה  דבר  ברור  .    אותו  מקוםדרךחזרו  חזרה  

 .ת ירדן סוריהוגם בהסכמה של ממשל)במילא מובן ש(ווברשות 
שנעשה  לאחר  כמה  וכמה (שההסבר  היחיד  להתרחשותו  של  מאורע  בלתי  רגיל  זה  

  בפחד זוהי  הסיבה  שמאורע  זה  הסתכם.  הוא  בכדי  לעורר  את  עם  ישראל,  )'רגועים'חודשים  

,   חנון  ורחוםה"שהיות  והקב,  5  מפרשי"  שרשוכפי(חובה  -  ויהי  רצון  שיצאו  בכך  ידי-בלבד  

 למה"ומקווים  שיתעוררו  ויצעקו  ,    קודם  הוא  נוגע  לא  יותר  מאשר  בממונם  של  ישראלאז

שלא  יאמרו ,  היינו".  נקרה  נקרית  "-  6  בהלכות  תעניתם"או  בלשון  הרמב"  ככה'  עשה  הוי

יש  להפיק  מכך  הוראה :  אדרבהאלא    -    כלוםכךללמוד  מצריך    יןאן  כולזה  מקרה  בלבד  ש

 . במאורע זהיצאו ידי חובהבכך , ולימוד

 

 -  את  העיר  צור  בשלימותה  שעזבו  הצרות  שנבעו  מכך  אודותפעמים  -  כמהוכמדובר

אלא  רק ).  באלו-א  ולא  מירדן  וכיוצמלונדוןלא  ,  לא  מוושינגטון(זה  לא  היה  שום  לחץ  -ועל

  עזבו  את  העיר  צור ולכן"    הלבברך"שהם  ,    היהודיםשל  בעצמו  7"  עלה  נידףקול"פחדו  מה

 ! ולכן יש מזה צרות צרורות-בשלימותה 
  עד -!    ליםמחוץומשם  שלחו  את  המחבלים  שהגיעו  ,    שהיו  שם  כלי  נשק  רביםהתגלה

, בשלימותהשארה  מפני  שצור  נ,    וכל  זאת-היום  מכניסים  נשק  מצור  דרך  חוף  הים  

 !בולטת אך לא רוצים לראות באמת הכי -! והמחבלים שהיו שם גם נשארו גם בשלימותם

 
 .א, בהר כו) 5
 .ג"א ה"פ) 6
 .לו,  בחוקותי כו- הכתוב שוןל) 7
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 8"  ומחריבייך  ממך  יצאומהרסייך"  מאותם  היא  הגדולהשהצרה  ,  פעמים-  כמהוכמדובר

עד  לצרות ,    עם  צור  ומאז  ישנם  צרות  צרורותהתעסקולא  '  זכותם'שב!    הפחדנים  היהודים-

 .תהיה-לא-היהפש ממש נ-שקשורות לפיקוח

 

 : נוסף עוד עניןכעת
  זו  טוענים  שהדרך תנועהאנשי  ".    עכשיושלום"  התנועה  הידועה  המכונה  בשם  הוקמה

  כזה  יהיה באופןורק  ,  ם  את  כל  מה  שהם  דורשיםערביהיחידה  לשלום  היא  רק  אם  ניתן  ל

 !שלום
   רוציםלא  הםכי  ,  הרי  אין  עם  מי  לעשות  שלום:  ובנים  דברים  אלו  כלל  אינם  מאך

 חברון,  שכם,    הערבים  אומרים  במפורש  שהם  רוצים  את  ירושלים  העתיקה-!  בשלום

  שהדרך -'  שלום  עכשיו'ולמרות  זאת  באים  יהודים  המתעקשים  ואומרים  !  באלו-וכיוצא

 .רשיםידי שנותנים להם את כל מה שהם דו-ידה יגיעו לשלום היא על- עלהיחידה
  יורידו  ממנו שאז  אמנם  מפחד  לומר  שצריכים  לתת  גם  את  ירושלים  העתיקה  מאחר  הוא

  מה  שהם את  אך  באופן  כללי  הוא  מסתובב  ואומר  שצריך  לתת  להם  -!  את  התואר  מנהיג

 מהצד  אף  אחד  -!  בשעה  שאף  אחד  לא  אמר  שיהיה  שלום-  בה-רוצים  העיקר  שיהיה  שלום  

 . אחד גם לא יכול להבטיח זאתואף, שכנגד לא מבטיח שיהיה שלום
 עצמוסאדאת  :  רגילקרה  דבר  בלתי  ',  שלום  עכשיו'  שלא  נטעה  לאן  הגיעו  עם  הובכדי

  נוסח  איך  אפשר מחפשיםוכעת  ,  ואמר  שזו  באמת  הכוונה',  יישר  כוח'  להם  ברכת  נתן

הם  באמת ,  טעותשלא  היתה  שום  ,    אך  האמת  היא-להכות  אותו  ולומר  לו  שעשה  טעות  

 .זהדורשים את 
-  לארצותאותוושלחו  ,    כדי  כך  שבחרו  יהודי  שבחייו  הפרטיים  הוא  יהודי  דתיועד

 בעיתוניםועליו  לומר  ולהדפיס  )  ומשלמים  לו  את  הוצאותיו  מכספי  ציבור(הברית  

 -  צודקיםכן  לא  צודקים  ואנשי  הצבא  לא  -והעומדים  בראשם  גם,  שהיהודים  לא  צודקים

 
 .יז, ישעיהו מט) 8
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  יהיה אזלתת  להם  כל  מה  שהם  רוצים  ודוקא    -!    ולערביםף"אלא  צריכים  לתת  כסף  לאש

 !שלום
  הוא  צועק -  יהודיאלא  אף  אומר  שזה  הצדק  והיושר  שהתורה  דורשת  מכל  ,    זו  בלבדולא

  הוא  אומר -!  ?נפש-  פיקוחשל  זה  הרי  ענין  -היתכן  :  וכשאומרים  לו,    של  התורההענין  שזה

 .שאסור לשנות מצדק ויושר
  ירך  את  לבב  אחיו לא"ודש  עצמה  זה  ענין  של    כשאומרים  כאלה  דברים  בארץ  הקאפילו

ובפרט  למקום  שלאחרונה  רואים ,  לארץ-וכמה  כשנוסעים  לחוץ-כמה-אחת-ועל  9"כלבבו

נוסע  הוא  לשם  עם  תואר ,  ולמרות  זאת.  אלא  להיפך,    יד  ישראל  הולכת  וגוברת  שםשאין

מת  יהודי ובחייו  הפרטיים  הוא  בא(,    משבחים  ומהללים  אותו  שהוא  יהודי  דתיוכולםגדול  

 . טוען כך וכךוהוא -) דתי
  עושה  מה והואהיות  ,  מסאדאת  ומבאי  כוחו'  יישר  כוח'  שבקרוב  הוא  גם  יקבל  כנראה

  לכן  אין  לחשוד -  10"  טוב  לישראלאך"והיות  שמסתמא  הוא  מתכוין  שיהיה  .  שהם  רוצים

 !ליצלן אלא בשוגג-שעושה זאת במזיד רחמנא
, ט"  שכסימןערוך  הלכות  שבת  -תוח  שולחן  כאן  צריך  לפ-  כאן  לא  נדרשת  חכמתו  אך

  קש עסקיולמרות  שבאים  רק  על  ,  הפוסק  שאפילו  כשרק  שומעים  שהם  ממשמשים  לבוא

  נוחה הארץבכדי  שלא  ילכדו  העיר  ומשם  תהא  ,  זיין-  בכל  זאת  יוצאים  עליהם  בכלי-ותבן  

 .להיכבש לפניהם
  של  עיר מצבוהיא  במעמד  ,    כל  ארץ  ישראל-עכשיו  )  פעמים-כמדובר  כמה  (והנה

 .ובפרט הגבול המזרחי בעצמו, הסמוכה לספר

 

  את  עם שמחריביםבתחילה  הכריזו  שהרפורמים  הם  אלה  :    נוסף  עוד  ענין  מבהילולזה

כך  אמרו -ואילו  אחר).  מפרט  11ם"עם  כל  הענינים  שהרמב(ישראל  ואת  תורת  ישראל  

 
 .אודות סיבת שינוי לשון הפסוק. ז. צו שפ"ש וראה שיחת מוצ.ח, שופטים כ) 9

 .א,  תהלים עג-לשון הכתוב ) 10
 .ג"הלכות ממרים רפ) 11
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  יהודים  הנמצאים  בארץ מליוןשיישובו  נועד  להגן  על  חיי  שלשה  (שיישוב  הגבול  המזרחי  

 !ומכופל עד כדי כך החושך כפול -!  גרוע יותר מהרפורמים-) הקודש
  לעשותם  נזקקו ובכדי;    האם  לעשותם  או  לא-  כמה  פעולות  שהיו  שנויות  מחלוקת  ישנם

, בזה-  וכיוצאהכלכלהיות  וחשבו  שזה  טוב  עבור  ה,    ולמרות  זאת-.  להצבעה  ולחקיקת  חוק

 . העיקר כדי לבצע את הענין-היו מוכנים להיכנס למחלוקת 
;   לשום  הצבעהנזקקים  שלזה  לא  -  כאן  המדובר  הוא  אודות  ישוב  הגבול  המזרחי  ואילו

  דעת  עצמו על)  ובפרט  שכאן  זה  יותר  מאדם  אחד(פי  החוק  יכול  לבוא  אדם  יחיד  -על

 .וליישב את השטח
-  לפיקוחנוגע)  אלא,  אינו  נוגע  רק  לכלכלה  וכדומה(יישוב  הגבול  המזרחי  :    לכךנוסף

  מספיק  להקים  בשטח ולאהיות  :  (ועוד  זאת.    כל  היהודים  הנמצאים  בארץ  ישראלשלנפש  

  על  כל להיעמדישנם  אנשים  המוכנים  )  הנה,  של  מאות  קילומטרים  רק  מספר  יישובים

  אף  מחבל  לא -  שמורזה  הגבול  יהיה  -ידי-שעל.  שםישנו  כסף  די  והותר  להחזקתם  ;  הגבול

  יראו  שהיהודים -סוף  -כל-סוף  -ידי  יישוב  הגבול  -על:  והעיקר;  יוכל  להסתנן  לתוך  הגבול

ולא  רק ,  ידי  שליחת  שלוחים-עלולא  רק  ,  לא  רק  בדיבור,  מוכנים  להגן  על  יהודים  אחרים

)   על  אחיהם  היהודיםלהגןיסכימו  (  אלא  -במקרה  שכל  השבעים  אומות  יסכימו  על  זה  

  החליטו  שזה  ענין שהיהודיםהיות  ,  וזאת.  העולם-אפילו  כשזה  לא  בהסכמתם  של  אומות

 .הנוגע להגנת בני ישראל
  שרוצים  ללכת ואלה,    הודיעו  מיד  שכלל  לא  מתכוננים  להגן  על  הגבול-  כל  זאת  ולמרות

  גירשום -  שבוהתייאלה  שכבר  ,  ולא  זו  בלבד.    לא  יקבלו  כל  עזרה  והגנה-ולהתיישב  שם  

 .משם
  מאחר  שעל  פי -  החוק  כאן  לא  מועילים  תירוצים  שההתיישבות  היא  נגד  :  לעילוכאמור

) ל"  המו-.  ראש  הממשלה  והשר  הממונה  על  ההתנחלויות(=שני  אנשים  די  בכך  שהחוק  

 .12" אחר מעשה כלוםאין"ו  להתיישב ולעשות זאת בפועליחליטו
 .ר ליום נהיה המצב רק קשה יותר ויותמיום

 
 .א"סע, מציעא יז-ראה בבא) 12
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, וזאת.  'יישר  כוח'  עליה  נותן  שסאדאת"    עכשיושלום"  מקימים  את  תנועת  -?    עושיםמה

  הסיבה  שהוא  מעניק  את זוהי.  היות  והוא  מקווה  לקבל  את  כל  מה  שהוא  דורש)  כאמור(

 .הברית-ברכתו גם לשליח שנשלח לארצות
הם וגם  ב  (בלבדכל  אותם  ענינים  שהביאו  תועלת  כספית  :    הגדול  הוא  כאמורוהפלא

אך  בשעה .  למחלוקת  היו  מוכנים  להיכנס  עבורם  -)    הוצרכו  לוותר  בחלק  מהמקרים-גופא  

 המומחיםשזה  גם  הפסק  הברור  של  כל  (ערוך  -דין  ברור  בשולחן-שמדובר  אודות  פסק

  ישאר אחד  שחייבים  להגן  על  הגבולות  ואם  לא  יגנו  כדבעי  ושעל  -)  לעניני  צבא)  הגדולים(

 כל  הנה  דוקא  בענין  זה  מתעסקים  עם  -יהם  את  כל  הארץ  הרי  שבכך  פותחים  לפנ,  פתוח

 להגןולא  יניחו  )  עוד  יותר(ואף  הזמינו  על  עצמם  לחץ  מהפחדנים  שילחצו  ויבלבלו  ,  הכחות

 .על העם היושב בארץ הקודש
  ליוקר ורק  אלא  זה  ענין  הקשור  אך  -  השטחים  אין  כל  קשר  לקדושת  הארץ  ליישוב

 עולם"שהיא  )  ימצא  מקום  ובכל  זמן  שהיהודי  בכל"  (  אחת  מישראלנפש"ולקדושה  של  

 .13"מלא
לא  רק ,  נוגעיישוב  השטחים  -שאי,    לפי  מה  שכל  המומחים  אומרים  פה  אחדובפרט

-  לחזור  עודהמקוםואין  כאן  (  לכל  העם  היושב  בארץ  הקודש  אלא"    אחת  מישראלנפש"ל

 ).פעם על דבר המצער
  שעכשיו  כולם לזהנוסף  (זרחי    רצון  שיסתפקו  ברמז  שהראו  לנו  אודות  הגבול  המויהי

ומזה ).  המזרחימודים  בטעות  שנעשתה  בנוגע  לצור  ומזה  למדו  לכל  הפחות  בנוגע  לגבול  

וכמה -כמה-אחת-ועל,    לגזלןובפרט  14"  קוראת  לגנבפירצה"יבינו  לאמיתו  את  המסר  ש

) אלא,  תאנים  וזיתים,  בגפניםלא  (יש  ליישב  את  הגבול  ,    ולכן-כשמדובר  אודות  רבים  

 .ן שיספק הגנהבאופ
  חייבים אלא,  )ושלום-חס(אפשר  לסמוך  -  לדעת  אלו  הצועקים  שעל  הלכה  איואפילו

  ליישב  את בעיהפי  חוק  אין  שום  -  הנה  על-יסכימו  לו  '  חילוניים'חוק  שגם  יהודים  המכונים  

 
 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 13
 .ועוד. כג,  תצא כבי"פירש) 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ח"פ נשא תשל"משיחת מוצש

 320

  בכל יתחשבואם  ,    אזי-שהמצרים  לא  מסכימים  לפעולת  ההתיישבות  ,  ולטענה.  השטחים

 .תהיה-לא-היה,  הרי שאז יצטרכו להתחשב גם בשאר דרישותיהם-אלו שלא מסכימים 
  אודות  ארץ כשמדוברוכמה  -כמה-אחת-ועל,  לארץ-  המדובר  הוא  אפילו  אודות  חוץכל

  בארץ היהודיםשנוסף  על  הקדושה  שבכל  יהודי  בפני  עצמו  נוספת  הקדושה  של  ,  הקודש

 15  אומרתהגמראש  שזה  קשור  עם  ארץ  הקודש  דווקא  כפי  -"  אוכלסא"הקודש  שנעשים  

 .רק בארץ ישראל ישנו הענין של אוכלסא".  אוכלסא בבבלאין"
  שלהבת תהא"  שלאופן  עד"    את  הנרותבהעלותך"רצון  שכשמתחיל  השבוע  של  -ויהי

  שימשיכו ופועל  17"  החסדאיש"ידי  אהרן  הכהן  שהוא  -על  שזה  ייעשה  -  16"עולה  מאליה

פניו  אליך '  יאר  ה,  וישמרך'    הרכךיב  "18  שקראנו  בפרשת  השבועהברכותמלמעלה  את  כל  

 -  ה"שזו  הדרך  לענין  של  שלום  שמתחיל  מהקב,  "  וישם  לך  שלוםאליךפניו  '  ישא  ה,  ויחונך

דין  האמור  לעיל -ערוך  החל  מהפסק-  כפי  שנדפס  בשולחןה"דין  של  הקב-לפסקלציית  

 ").' שצרו וכונכרים("
המקדש -ונזכה  לבנין  בית  -  19"  מראה  לכם  נרות  של  ציוןאני"ובקרוב  ממש  נזכה  ל.  .  

 .בקרוב ממש, השלישי
 )ח"פרשת נשא תשל-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(

 
 .א, ברכות נח) 15
 .הפסוק- עלי"פירש. א, שבת כא) 16
 .א, תורה אור תצוה פב) 17
 .כו-כד, ופרשתינו ) 18
 .ראה ילקוט שמעוני בהעלותך רמז תשיט) 19
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העמידה  את  עצמה )  דאז(  המעצמה  הכי  חזקה  -  תמוז  ג"י-ב"  של  גאולת  ישבסיפור  כשם

ומפריעה  ולא ,  גיעה  מדינהכך  יש  לדעת  שבשעה  שמ.    ולא  הצליחה-  קיום  תורה  ומצוות  נגד

 . הרי זה לא יצלח בידה- לעשות בארץ ישראל את הצריך לעשות מאפשרת
' נהפכים'ש,  "  תהפוכות  המהדור  "-  ישנם  יהודים  שמנסים  לעשות  זאת  אם  וגם

  מאמינים  בגוי -  להבדיל  -ותמורת  זה  ,  )תורה  ומצוות(אלוקי  ישראל  '    שישנה  בהמהאמונה

  את  גשמיות להפוך  קשה  ליהודי  -  1"  העם  היושב  בארץעז"ים  ידי  שאומר-על,  ובחומריותו

  משפיע הוא  2"כלבבו  את  לבב  אחיו  ירך"אלא  אף  :    ולא  מסתפקים  בזה-העולם  לקדושה  

 -'  ושיפסיקו  לעשות  את  ציווי  ה,    שגם  הם  יפחדו  מחומריות  העולםשבסביבתועל  היהודים  

 . בכל מקום שרק אפשר להגיעויהדותהפצת תורה 
הם ,  ל"ואותם  מעכבים  הנ.  שאין  להתחשב  עם  שום  מניעות  ועיכובים,  עת  לדיש  הרי

 . שעיכבו את היהודים במדבר שלא ייכנסו לארץ ישראלאלהבדוגמת 
מוטלת  השליחות  המיוחדת  לעשות  מכל ,    אחד  מהיהודים  הדרים  בארץ  הקודשכל  על

-זאת  3"פארתולת  הארץ  לגאון  פרי"שיהיו  באופן  של  ")    פריהזה("  ישראל  ארץהענינים  של  

 שאלה  4"ודבש  חטה  ושעורה  וגפן  ותאנה  ורימון  ארץ  זית  שמן  ארץ"שיכירו  שזוהי  ,  אומרת

שזה  קשור  עם  זה  שארץ  ישראל  היא  הארץ ,  הם  השבעה  מינים  שבהם  נשתבחה  ארץ  ישראל

 וכל"  אלקיך  בה  מרשית  השנה  ועד  אחרית  שנה'  תמיד  עיני  ה.  .    אשר  ארץ",  הידועה

שאפילו  הענין  של ,  כלומר.  5"  השמים  תשתה  מיםלמטר"ורים  עם    שם  קששגובליםהענינים  

  קדוש  והכל  שמיימי  אף  מה  שיורד  לארץ שהכל,  היינו.    השמיםעם  כפשוטו  קשור  גם  מטר

 .הלזו התחתונה
 לפי,  וגבולותיה"    טובה  ורחבהארץ",  "  זבת  חלב  ודבשארץ"  את  כובשיםזה  -ידי-ועל

לא "  (בארצכם  לא  תעבור  וחרב"ה  באופן  שוזה  יהי,  איך  שתורת  אמת  ותורת  חיים  הראתה
 

 .כח, פרשתינו יג) 1
 . טעם השינוי מלשון הכתוב- .ז. צו שפ"מוצש שיחת וראה. ח, שופטים כ) 2
 .ב, ד' ישעי) 3
 .ח, עקב ח) 4
 .יב-יא, שם יא) 5
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  גם  לא -  על  השלום  לשמורחרב  שרוצה  ,  6"  של  שלוםחרב"אפילו  )  רק  חרב  של  שונא  אלא

מאחר  שיהיה ,  הגוףולמנוחת  ,  ובאופן  שלא  יפריע  למנוחת  הנפש.  תעבור  בארצכם

המשתלשל ,    אמיתישלום"  בארץ  שלום  ונתתי"  כתוצאה  משבא"    ואין  מחרידושכבתם"

 .7"אותם תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם בחוקותי"מכך ש
היות  ויש  לו  שליחות   (ה"  הוא  עם  כל  העוז  כפי  שראוי  לשלוחו  של  הקבהולך  ובמילא

ובשעה  שהולך  הוא  בשליחותו  של ).  שהוא  הבעל  הבית  על  כל  העולם  כולו,    עצמוה"מהקב

 מאחר,  וא  מצליח  אזי  ה-באופן  של  דברים  היוצאים  מן  הלב  ,    ואומר  זאת  בכל  תוקףה"הקב

 . האמת מתבטליםשלפני
  את  כל  ארץ ישנה  ואזי  8"'  מלכים  ושרים  ביד  הלב"היות  ו,    רוצהה"  כפי  שהקבנהיה  ואז

היות  והם ,  "  בארץשלום  ונתתי"באופן  של  ,  ישראל  לגבולותיה  במנוחת  הנפש  ומנוחת  הגוף

 .ל חלקיה בתים על כבעליובמילא , רואים ויודעים שאנחנו בעלי בתים של ארץ ישראל
יכול  היהודי  ובניו  וכל  אשר  לו  להתיישב  שם  וכלל  לא  להגיע  למלחמה ,  שכך  וכיון

 . מה שדרוש הוא רק התוקף לעשות זאת במעשה בפועל-! בגויםוהתגרות 
מחזיקים .  9"  בקומה  זקופה-  קוממיות"ידי  שעומדים  באופן  של  -  נעשה  עלזה  וכל

 ובלשון.  מצוותיה  שהם  נצחייםידי  שאוחזים  בתורה  ו-על"  קוממיות"  שהוא  ה"בקב

 ". התורה לא תהא מוחלפתזאת "10ם"הרמב
ובפרט  שעכשיו  זה .    תשאר  שום  נקודה  פנויה  בכל  ארץ  ישראל  לגבולותיהשלא  ועד

ובאופן  שלא  יישארו ,  ולכן  חייבים  ליישב  את  כל  הגבולות,  נפש  ממשי-פיקוחקשור  עם  

יחד  עם (  לימוד  פנימיות  התורה  החל  מביסוס  והפצת,    זה  יהיה  מבוצרושכל,  שום  פירצות

 ).נגלה דתורה

 
 .ב, וראה תענית כב. ו, בחוקותי כו) 6
 .ג ואילך, שם) 7
 .א, פי משלי כא-על) 8
 .י שם"וברש.  יג,בחוקותי שם) 9

 .א"ט ה"יסודי התורה פ' הל. ג עיקרים"י) 10
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, ובהרחבה,  בשמחה  וטוב  לבב,    האחרונים  בגלותמים  נותן  את  הכח  לעבור  את  היזה  וכל

שתלוי ,  ידי  שלימות  העם-ובכל  חוץ  לארץ  על.  ידי  שלימות  הארץ-על,  ישראלבכל  ארץ  

 . בכל פרטיהםומצוותיהבשלימות התורה 
  ונזכה  לייעוד  שעתידה -ובה  לענין  של  אחישנה    ומזרז  שתהיה  ההכנה  הקרמקרב  וזה

  בכל  ארץ  ישראל  ועתידה  ארץ  ישראל  שתתפשט  בכל  הארצות  ונזכה שתתפשטירושלים  

  ידיו שעל"    נדחי  ישראלויקבץ",  שהוא  יסיים  את  הגלות,    צדקנומשיחללכת  לקבל  את  פני  

  ממש רובבק  11"המקדש  במקומו-  ביתויבנה"וקודם  לזה  ,    האמיתיגלויותיתחיל  קיבוץ  

  האמיתית  והשלימה  בקרוב בגאולה,  בביאת  משיח  צדקנו  יבוא  ויוליכנו  קוממיות  לארצנו

 .ממש
 )ח"פרשת שלח תשל-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(

 
 .ד"א ה"מלכים פי' ם הל"רמב) 11
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  מה וכל,    מסופר  שבני  ישראל  עמדו  כבר  על  שפת  הירדן-  פרשת  בלק  -בפרשתנו  

נמצאים ,  כן  גם  עתה-וכמו.  הוא  רק  לעבור  את  הירדן  ולהיכנס  לארץ  ישראל,  שנשאר  להם

 .1'אתחלתא דגאולה' הלפני ממש -אנו ברגעים האחרונים של הגלות 
  אזי  אין  להתפעל  מפיתויים  ומטענות -והיות  ונמצאים  אנו  ברגעים  האחרונים  של  הגלות  

  ומסיבה  שונה  ומשונה -בענין  שלימות  הארץ  וגם  של  היהודים  ,  שונות  ומשונות  של  הגויים

פי -ואפילו  על,  עדיין  לא  קלטו  את  האמת  שכל  ארץ  ישראל  לגבולותיה  שייכת  לכל  היהודים

ולאף  אחד  אין  רשות  ויכולת  למסור  חלקים ,  הבית-העולם  אף  אחד  אינו  בעל-חוקי  אומות

 .מארץ ישראל
  שייכותה  של  ארץ  ישראל אודות(ואם  לאותו  יהודי  נדמה  שכאשר  יעלים  הוא  את  האמת  

  עליו  לדעת  שחוץ  ממנו  עצמו  אין  הוא  מרמה  בכך  את  אף -אזי  הוא  ירמה  מישהו  )  ליהודים

העולם  שבאחרית  הימים  תהיה  ארץ -כיון  שמאז  נבואת  בלעם  יודעים  כבר  אומות,  אחד

אחרית 'והם  רואים  ללא  כל  ספק  שכעת  נמצאים  אנו  כבר  בתקופת  ,  ישראל  שייכת  ליהודים

 .ה עושה בארצנו הקדושה" המתבטאת בנסים הגלויים שהקב-' הימים
  היתה  מסתיימת  הגלות  ומתחילה  האתחלתא  דגאולה  כבר  אחרי  הנצחון -אילו  זכינו  

אולם  מאחר  ולא  זכינו ;  ויחד  עם  זה  גם  הגאולה  האמיתית  והשלימה,  הימים-במלחמת  ששת

ושלחו  מיד  משלחת ,  נחיתות  בפני  הגויים-שיש  להם  רגש,  פחדנים,    באו  אנשים  מוגי  לב-

כיון  שהם  לא  רוצים ,  לוושינגטון  להודיע  שהם  מוכנים  למסור  בחזרה  את  השטחים  שכבשו

ובינתיים  נמשך !  וזה  עיכב  את  הגאולה  -חן  בעיניו  -ורוצים  לשאת',  גוי'להסתכסך  עם  ה

לב  שלא  היה  בהם  התוקף  להחזיק -ומכופל  של  הגלות  בגלל  אותם  מוגי-החושך  כפול

ירך  את "אלא  רק  את  התוקף  לפעול  על  עם  ישראל  ש,  ה  נתן  להם"קבבמתנה  הגלויה  שה

 .2"לבבוכלבב אחיו 

 
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"וראה לקו) 1
 . טעם השינוי מלשון הכתוב-. ז.פ צו ש"וראה שיחת מוצש. ח, פ שופטים כ"ע) 2
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, אלא  שהוא  נותן  לו  גם  בחירה  כיצד  לנצלם,  ה  נותן  ליהודי  את  כל  הכחות  שישנם"הקב

-אחת-ועל,    שזה  מדובר  אפילו  בין  יהודים-  3"אל  יבוש  מפני  המלעיגים"וגם  שיהיה  אצלו  

כיון  שכל "  רגשו  גויים  ולאומים  יהגו"  שהם  -ם  הגויים  מהמלעיגי"  אל  יבוש"וכמה  ש-כמה

מנת  להחליש -ה  נתן  משתמשים  בזה  על"  ובמקום  לנצל  את  התוקף  שהקב-  4"ריק"זה  הוא  

 !יהודים אחרים
  הוא  זה  שהאריך  את  הגלות  הקשה  והמרה  ואת  החושך  הכפול -הפחד  מהגויים  

 !והמכופל בכמה וכמה שנים

 

ישנם ,  חובה  ויסתפקו  בטעות  המרה  שעשו  למרות  שגם  עכשיו-התקווה  היא  שיצאו  ידי

ומתביישים  להראות  שהם  יהודים ,  יהודים  שנאחזים  בכחות  האחרונים  של  קץ  הגלות

-כיון  שאין  לנו  בחירה  על,  אפשר  להסתיר-ודבר  זה  אי.  'גאון  יעקב'ולהראות  את  התוקף  וה

 . וגם באותם יהודים-ה עצמו בחר בכל יהודי ובכל היהודים "הרי הקבש, כך
למרות  שזה  היפך ,  בושה  זו  ביהדותם  מתבטאת  גם  בכך  שהם  מוכנים  לרשום  גוי  כיהודי

 .ושכולם ידעו שהוא אינו אוהב ישראל, העיקר לשאת חן בעיני הגוי, ההלכה
הנה ,  פעם  נכשלו  בזהוכיון  שכבר  ניסו  ללכת  בשיטת  הכניעה  כמה  וכמה  פעמים  וכל  

  הנקראת  כך  היות -"  תורת  חיים"פי  דרך  התורה  -כדאי  שינסו  ללכת  פעם  אחת  ויחידה  על

 . שהיא מגלה את האמת-" תורת אמת" ו-והיא הוראה בחיים 
, אם  רוצים  הם  באפשרותם  לבחור  בדרך  הנכונה,  לכן,  אך  כיון  שנתנו  ליהודים  בחירה

, להשאר  בגלות  בה  הם  משאירים  גם,    ובכך-ה  אך  מאידך  יכולים  הם  לבחור  בדרך  הכניע

העולם -ידי  זה  גם  בגלות  תחת  אומות-ועל,  יהודים  נוספים  וגם  את  השכינה  בגלות  הפנימית

 .רחמנא ליצלן

 
 .א"א ס"חיים ס-ערוך אורח-ראה שולחן) 3
 .א, תהלים ב) 4
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נפש -  שזה  יכול  לגרום  לפיקוח-כשמדובר  אודות  מסירת  חלקים  מארץ  הקודש  ,  והנה

-בה,  נפש-  עניין  זה  של  פיקוחעל,  מה  שייך  שהוא  ידון  עם  יהודי  או  לא  יהודי.  של  יהודים

 !בשעה שהתורה אומרת שכל התורה בטילה כדי להציל יהודי אחד
אך  מה  זאת  אומרת ,  על  טענה  זו  עונה  היהודי  שהוא  נוהג  כך  מכיון  שהוא  מתבייש  מהגוי

אתה  בחרתנו   "-הרי  אתה  יודע  שהינך  שייך  לעם  הנבחר  מכל  העמים  ?  "להתבייש  מהגוי"

 .5"מכל העמים
בשעה -  עליך  להתבייש  מרגש  הנחיתות  שיש  לך  בפני  הגוי  בה-נך  מתבייש  אם  כבר  הי

ובשעה ;  ואת  שרה  רבקה  רחל  ולאה,  ה  נתן  לך  כהורים  את  אברהם  יצחק  ויעקב"שהקב

וכבר ,  הדברות  ואת  כל  התורה-היהודים  קיבלו  את  עשרת,  אדם-שהורי  הגויים  אכלו  בשר

שכתוב -  כמו-ים  לומדים  מדרך  זו  עד  שאפילו  הגוי,  היתה  להם  דרך  סלולה  עם  כל  הפרטים

 !6"לאורךהלכו גויים "
' תרבותם'ומכריז  ש,  שממנו  יצא  הנכד  והנין,  "קניבל"אך  במקום  זאת  הולך  הוא  לאותו  

 .היא החשובה ותורתינו אינה אלא עניין פרטי
שכאשר  חיים  בעולם  שיש  בו ,  זהו  דבר  נורא  להנהיג  קיבוץ  שלם  של  יהודים  בשיטה  זו

 .7"אתם המעט מכל העמים"היות והרי , אחרת צריך לנהוג כמותם' תרבות'הם לגויים שיש 
) 'גוי'ממילא  על  היהודים  להתבטל  ברוב  ה"  אתם  המעט  מכל  העמים"שהיות  ו(טענה  זו  

 .שייכת רק כאשר יכולה להיות מציאות שיהודי יתערב בין הגויים
נעשים  למציאות כפי  שידוע  הדין  שביטול  ברוב  שייך  רק  כששני  דברים  מתערבים  יחד  ו

  ולא  שייך -  מתערב  עם  הרוב  אינוהוא  ,  עצמו-בפניאך  כאשר  המיעוט  הוא  מציאות  .  אחת

 .כיון שזוהי לא אותה מציאות, בזה כלל העניין של ביטול ברוב
אזי  כאשר  כמות  קטנה  מתערבת  בכמות  גדולה ,  שכשמדובר  על  כמות:  הסיבה  לכך  היא

לא  שייך  לומר  שיהודי  יתבטל ,  ות  יהודיםאך  כאשר  מדובר  אוד;  יותר  בטילה  היא  ברוב

 .כמותי ולא על הבדל איכותיכיון שמדובר על הבדל , כלפי הגוי) ברוב(

 
 .ד"ג ה"חגיגה פ' הלם "ראה רמב) 5
 .ג, ס' ישעי) 6
 .ז,  ואתחנן ז-לשון הכתוב ) 7
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 -אך  הנפש  האלקית  ;  גופו  הגשמי  של  היהודי  אכן  יכול  להתבטל  ולהתערב  ברוב  הגוי

גם  בשעת  החטא  היתה  באמנה "  אינה  יכולה  להתבטל  בפני  הגוי  מאחר  ש-גם  אם  ירצה  בכך  

עם "  באמנה  איתו"כיון  שתמיד  היא  ,    הנפש  האלוקית  לעולם  אינה  מתערבת  בגויים-  8"איתו

כך  גם  הנפש  האלוקית  של ,  ושלום-חס,  ה  אינו  יכול  להתבטל"כשם  שהקב,  ולכן;  ה"הקב

 .יהודי אינה יכול להתבטל
 )ח"תשל) נדחה(עשר בתמוז -שבעה, פרשת בלק-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(

 
 .ד"ראה תניא פכ) 8
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אף  רואים  זאת ,  לאחרונה.  וודאינפש  -  אשר  מסירת  חלקים  מארץ  ישראל  היא  פיקוחידוע

 :בצורה ברורה
הברית -זה  ארצות-שעל  (בסיני  כל  חייל  שישראל  תעמיד  שעל  מצרים  הצהיר  בגלוי  נשיא

 .הוא יעמיד שניים, )הסכימה
  הענינים  שהוא  מתכנן גרועים  לשער  עד  כמה    הרי  שאין-  את  זה  הוא  אומר  בגלוי  ואם

 .בסתר
  העתיקה  ומערים מירושליםכלל  אינה  רחוקה  )  אשר  בה  יועמדו  חיילים  מצריים  (סיני

  כאן  מדברים  אפילו אך,    המרחק  הוא  עצום  ביותר-אמנם  ברוחניות  (אחרות  בארץ  ישראל  

  וירושלים סיני,  שאז,    הם  חשבונות  גשמיים-כלפי  אלה  שכל  החשבונות  שהם  עושים  

 ולהביאוהעמדת  הצבא  שם  עלולה  לסכן  )  כך  אחת  מהשניה-העתיקה  אינם  רחוקות  כל

 !ליצלן-למצבים של היפך קיום העם והיפך הבטחון רחמנא
חבל  על 'ש,  גם-מה.    לזההזמן  אולם  אין  זה  -  יש  להאריך  בפרטי  מקרה  מבהיל  זה  ואמנם

 .מלדבר אודות זה' הזמן
אתחלתא '  שאנו  בלומרוכלל  לא  שייך  ,  ך  כה  גדול  מוכח  גם  שאנו  נמצאים  בחושכעת

 :כדלהלן, 1'דגאולה
  זמן  מסויים  קיבלה  הממשלה  החלטה כשלפני

'   הציפייה  לראות  בזה  יד  התמורת  הנה  -חיובית  

 -  2"  מארץ  תצמחאמת"ותחילת  ההתממשות  של  ה

ליצלן -  אלה  שלוחמים  רחמנאאותםהנה  בפועל  

ו  בשום   נעמדו  ואמרו  שלא  יניח-  ובתורתו  ה"בקב

 ; לבצע החלטה זואופן
שלימות '  הם  נעמדים  כנגד  כל  הענין  של  בכך

 
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"וראה בארוכה לקו) 1
 .יב, תהלים פה) 2
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אלוקיך '  תמיד  עיני  ה  .  .  אשר  ארץ",    היהודים  הנמצאים  בארץ  הקודשבטחוןכנגד  ';  הארץ

  ינום  ולא  יישן לא  "-  ה"שבטחון  הארץ  תלוי  בהקב  (3"  ועד  אחרית  שנההשנהבה  מרשית  

 ).ואחד מהדרים עליה-אחד- אשר הוא מגן על כל- 4" ישראלשומר
, בנוגע  לכמה  ענינים(  הנביא  הציע  לו  לעשות  נס  שכשישעיהו  שמסופר  לגבי  אחז  וכפי

  יצא  מכך  קידוש  שם שלא  אחז  אמר  שהוא  אינו  רוצה  את  הנס  בכדי  -)  כולל  גם  נגד  סנחריב

 .5שמים
  שלוש  מליון  יהודים שלמוכנים  הם  להעמיד  בסכנה  את  בטחונם  :    גם  הם  נוהגיםוכך

,   ענין  שקרילעשותמוכנים  הם  ;  החיים  בארץ  ישראל)  יהודים-את  בטחונם  של  הלאוגם  (

  את  הנצחנות ביטויבכדי  להביא  לידי  ,    וכל  זאת-היפך  התקוה  ,  היפך  האמת,  היפך  השלום

 .העצמית
  שזה  יביא הםאומרים  ;  6)מעיל  משי"  (=עיֶצִּפּוׁשְזע  עֶנֶדְי  ַזַא"  זאת  הם  עושים  בוכל

 . שזה בדיוק ההיפך מכך-לעוד אנשים ליהפך ליהודים בטחון ויגרום , שלום
שכשהלכו  עם  השיטה  של ,  ראו  אך  בכל  תקופה  בחיי  עם  ישראל  -  צורך  להאמין  בכך  אין

ובסופו ,  לחץ  נוסף,    נוספתרדיפה  קיבלו  -וויתורים  על  עניני  יהדות  בכדי  לרצות  את  הגוי  

 . מכה נוספת-של דבר 
 )ח"חס תשלפרשת פנ-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(

 
 .יב, עקב יא) 3
 .ד, קכאתהלים ) 4
 .י"יב ובפירש-יא, ז' ישעי) 5
 . כשר הוא-שעושים שמנסים להראות שהמעשה :  היינו-' תחפושת של דתי, 'כלומר) = 6
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שאז  לא ,  כן-כעת  כבר  צועקים  ככרוכיא  שחבל  שלא  יישבו  את  השטחים  קצת  זמן  לפני

לא  היו  צריכים  לתרץ  את  עצמם  ולהתחרט ,  צרורות  שישנן  עכשיו-היו  את  כל  הצרות

 .'ולהזמין על עצמם לחץ וכו
על  היהודים  שיכולים  לפעול (יערה  "  לכן  -)  בתמיה  (1"דבר'  יפלא  מהה"אבל  היות  ו

וכל  אחד  מהם  יעשה  את  מה  שצריך ,  "בשעתא  חדא  וברגעא  חדא  "2"רוח  ממרום)  בזה

שאודותיו   (3חיים  הלכות  שבת-דין  הברור  בשולחן  ערוך  אורח-לעשות  כדי  לקיים  את  הפסק

, ושלום-חס,  א  יכנסו  אוייבים  ליישב  את  כל  הגבולות  כדי  של-)  דובר  כבר  כמה  פעמים

ושזה  יהיה  בעגלא  דידן  ובדרכי  נועם  ודרכי  שלום  ובשמחה ,  "על  עסקי  תבן  וקש"אפילו  לא  

  למטה  מעשרה -  4"ילחם  לכם  ואתם  תחרישון'  ה"וזה  לא  יזיק  לאף  אחד  היות  ו,  וטוב  לבב

 .טפחים ובעגלא דידן
ואפילו  אלו ,    כלום  בזה  הן  אלו  שלא  יכולים  לפעול-ואין  לערב  בזה  עניני  פוליטיקה  

ובשעה  שיתמסרו .  5"המעשה  הוא  העיקר"  אלא  יעשו  במעשה  בפועל  ש-שיכולים  לפעול  

 . וכך זה ישאר בפועל6"אין אחר מעשה כלום" אזי -לעניין ויעשו את המעשה בפועל 
ה  חשוב "דיבורו  של  הקב"ש(ה  "ובפרט  שהתיישבות  זו  מיוסדת  על  דיבורו  של  הקב

שכל  ארץ  ישראל ,  "לזרעך  נתתי  את  הארץ  הזאת"  ש7תריםבברית  בין  הב")  מעשה

 .כמדובר כמה פעמים, לגבולותיה היא נחלת כל יהודי וכל היהודים
 )ח" פרשת ואתחנן תשל-ו באב " ט-קודש -שבת-ערב' פ שיחת אור ליום ו"מעובד ע(

 
 .יד, וירא יח) 1
 .טו, לב' ישעי) 2
 .ו"ט ס"סשכ) 3
 .יד, בשלח יד) 4
 .ז"א מי"ראה אבות פ) 5
 .א, מציעא יז-ראה בבא) 6
 .לך טו-לך) 7
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הנה  מלבד  זאת  שארץ ,  דין  בנוגע  למסירת  שטחים  מארץ  ישראל-כשפוסקים  פסק

שאין  לו  כל  קשר  לבעלות  על ,  הנה  ישנו  ענין  נוסף,  ישראל  שייכת  לעם  ישראל  מצד  ההלכה

צריכה  להיות  רצינות ,  ולכן.  נפש  כפשוטו-ארץ  ישראל  אלא  זהו  ענין  הקשור  עם  פיקוח

אלא ,  שהרי  אין  זו  שאלה  הלכתית  גרידא,    זוכשפוסקים  דין  בשאלה,  והתבוננות  מיוחדת

 !נפש-פיקוח
עיר  הסמוכה "שכשיש  :  1הדין  בנושא  זה  הוא  הלכה  ברורה  בשולחן  ערוך-פסק,  ולדעתי

ואפילו "  זיין-יוצאים  עליהם  בכלי",  "על  עסקי  תבן  וקש"וגויים  רוצים  להכנס  אפילו  "  לספר

 .רה כולהשדוחה את כל התו, נפש-היות וזהו ענין של פיקוח. בשבת
הטובים :  ובעניננו;  "עסקי  תבן  וקש"שדין  זה  הוא  כאשר  מדובר  אפילו  על  :  יש  להוסיף[

ואפילו .  אבל  השאר  חושבים  על  ענינים  אחרים  לגמרי,  "תבן  וקש"שבהם  אולי  חושבים  על  

 ]:וכדלהלן, כמה מהטובים שבהם אמרו בפירוש מה הם רוצים באמת
תפול "אזי  ',  אלקי  הצבאות  '-ה  "וחו  של  הקבמפני  הציווי  ובכ,  דין  זה-וכשיבצעו  פסק

ועד ,  ולא  יצטרכו  היהודים  לעמוד  עם  הנשק  יותר  מזמן  קצר,  על  אומות  העולם"  אימה  ופחד

 .שכלל לא יצטרכו בו
שיאמרו  אוייבי  ישראל ,  ה"הראה  לנו  הקב,  כדי  שהענין  יובהר  לנו  בצורה  הברורה  ביותר

ח  יארזו  את "ארץ  ישראל  לאחר  שנת  תששהיהודים  שהגיעו  ל,  והיא,  בגלוי  מהי  תביעתם

ועלולים  הם  לפתוח ,    הרי  שהם  יתרגזו-ואם  לא  יעשו  זאת  ,  חבילותיהם  ויעזבו  אותה

 .במלחמה
שאלו  שאינם  רוצים  לקשר  את  המעמד  ומצב  העכשווי  עם  פסק  הדין :  זאת  אומרת

הרגיז בכדי  לא  ל'  גוי'נפש  צריכים  לוותר  ל-הברור  של  השולחן  ערוך  וטוענים  שלמען  פיקוח

ח  יארזו "שכל  היהודים  שהגיעו  לארץ  ישראל  לאחר  שנת  תש,    בזה  נותנים  הם  הוראה-אותו  

 !רחמנא ליצלן, שם עיר מקלט-יעזבו אותה ויחפשו אי, את חבילותיהם
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 -כאשר  פוסקים  דין  ',  פשרות'אפשר  לעשות  בה  -ואי'  תורת  אמת'ומכיון  שהתורה  היא  

ברור  שאסור  לעשות  מעשה ,    את  גבול  ישראלשבכדי  להרחיב:  צריכים  לפסוק  באופן  נחרץ

היות  שכשמוותרים ,  אך  בעניננו  המצב  שונה  בתכלית,  נפש-שממנו  יכול  להיגרם  פיקוח

היות  וכל  ארץ  ישראל  היא ,  רחמנא  ליצלן,  להם  פותחים  לפניהם  את  כל  הארץ  לפניהם

 . עיר גבול-" עיר הסמוכה לספר"במעמד ומצב של 
, ח"היהודים  שהגיעו  לארץ  ישראל  לאחר  שנת  תשאלו  מהאויבים  שאמרו  בפירוש  ש

כיון  שהגרועים  שבהם  טוענים  שארץ ;  צריכים  לעזוב  את  הארץ  הם  מהממוצעים  שבהם

ולכן  גם  עליהם  לעזוב  את ,  ח"  תשלפניישראל  אינה  שייכת  אפילו  ליהודים  שהיו  בארץ  

דינות כיון  שהם  מהמ,  הברית-ישנה  היכולת  ללחוץ  על  ארצות'  גרועים'ולאותם  ה.  הארץ

 .שבבעלותם חלק נכבד מהנפט העולמי
, נפש-שאסור  להרגיז  את  הגוי  מצד  פיקוח,  שאם  דעתו  של  רב  זה  היא,  ומזה  מובן

עליו  להיות  הראשון   -ובמילא  צריך  לוותר  להם  על  שטחים  כדי  למנוע  סכנה  ליהודים  

אמר  במפורש  שזה  עלול '  גוי'כיון  שה,  לקחת  את  חבילותיו  ולעזוב  את  ארץ  ישראל

וכל ,  שהיהודים  הנמצאים  בסביבת  הרב  מסתכלים  כיצד  הוא  נוהג,  ובפרט.  יא  למלחמהלהב

 !ליצלן-וזה יכול להביא למלחמה רחמנא, גם הם לא יעזבו, עוד הוא לא עזב

 :ה העמיד את המעמד ומצב באופן ברור ביותר"הקב
 על  עסקי"והאויבים  אומרים  שהם  באים  רק  ,  "עיר  הסמוכה  לספר"כאשר  מדובר  אודות  

  בארץ  ישראל  או -שהיכן  שהשאלה  רק  תהיה  ,  הבהירה  התורה  לפני  מאות  שנים,  "תבן  וקש

יוצאים   "-מקום  שישנו  ישוב  של  בני  ישראל  עד  לפינה  נידחת  בעולם  -בכל,  לארץ-בחוץ

שהאויבים ,  וכמה  בעניננו-כמה-אחת-ועל".  זיין  ומחללין  עליהם  את  השבת-עליהם  בכלי

אלא  על  ענינים  חמורים  פי  כמה ,  "ל  עסקי  תבן  וקשע"מבהירים  במפורש  שהם  לא  באים  

עד  שזהו ,  ודוקא  באופן  כזה  מגינים  על  כל  המדינה  עם  כל  היהודים  הנמצאים  בה;  וכמה

 .נפש שדוחה את כל התורה כולה-עניין של פיקוח
כיון  שזהו ,  נפש-עבור  פיקוח,  לא  צריכים  לדחות  שום  דין  מהתורה,  ובפרט  שבמצב  זה

, ט"בשולחן  ערוך  הלכות  שבת  סימן  שכ,  רור  ללא  שום  רמזים  ודרושיםפשוט  וב,  דין  מפורש

 .שכך צריכים לנהוג
 )ח"אב תשל- מנחםף"פ שיחת כ"מעובד ע (
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שאינה  קשורה  עם  יהודים  וכמעט  שאין  שם ,  )לבנון=(  מדינה  מצפון  לארץ  ישראל  ישנה

 שמדינהוגם  אין  שום  טענה  ,  1"  שונא  ליעקבעשו"  שייך  שם  הענין  של  ובמילא  לא,  יהודים

 ורוצח)  סוריה=(  נכנס  לתוכה  צבא  ממדינה  סמוכה  -ולמרות  זאת  ,  זו  לקחה  משהו  מהכובש

ולא  אנשים  שלחמו  אתם  או  שכבשו  מהם  משהו (,    אנשים  חפים  מפשעליוםשם  מיום  

 !רחמנא ליצלן) בעבר
  ויושר צדקשמאחר  וצריך  להביא  שלום  ,  ח  הוא  שמצאה  מדינה  זו  למסע  הטבהתירוץ

נשים ,  אנשיםוהורגים  מידי  יום  ביומו  ,    מביאים  הם  לשם  אנשי  צבא  עם  כלי  נשק-בעולם  

 העולם-וכל  אומות,  אלא  בגלוי  לעיני  השמש,  ובהחבא,  ולא  בלילה!  וטף  חפים  מפשע

הם אין  ,    בפניהם  שיצילו  את  המצבומתחנניםולמרות  שמרעישים  ,  עומדים  מסביב

ובמיוחד ,    מצב  זה  שבועות  וחדשיםנמשךוכך  .  ואין  הם  עושים  מאומה,  מתייחסים  לכך

 .בימים האחרונים
  את  ההבטחות יפירושנתנו  את  ערבותם  לכך  שהערבים  יקיימו  ולא  ,    מספר  מדינותישנם

  כעת שקורהיודעים  היטב  מה  ,  אותם  מדינות,  והנה.  'הסכם  השלום'שהבטיחו  במסגרת  

  במים אחת  הם  אינם  טובלים  אפילו  אצבע  -מפצירים  בהם  שיעשו  משהו  ולמרות  ש,  בלבנון

 . וזה כלל לא אכפת להם-קרים 
  זו  הם למדינהשהרי  גם  בנוגע  .    רואים  עד  כמה  אי  אפשר  לסמוך  על  הבטחותומזה

 שלאוכמה  שבנוגע  לארץ  ישראל  -כמה-אחת-ועל.  הבטיחו  הבטחות  ולא  קיימו  אותם

שיש ,    ניתן  לטעון-ע  למתרחש  עתה  בלבנון  ובסוריה  מאחר  שבנוג.  יקיימו  את  ההבטחות

  כיוון  שפלישתה  של  סוריה  אינה  מוצדקת  מאחר  וסוריה  לא  יכולה  לטעון  היינו להתערב

, מדובר  בחברון,  אך  כאן.  שהרי  לא  היו  שם  קודם,    זה  קודם  ועתה  רוצים  אנו  לחזורבמקום

רגע  שיתנו  להם וב,    וירושלים  העתיקה  שבהם  נמצאים  כבר  עשרות  אלפי  ערביםשכם

, ואין  אנו  מחוייבים  להבטחותינו,  "  הארץלנו:  "הרי  אז  יטענו  הם,  עצמאיתממשלה  

כיון  שטענות  הערבים  לכאורה ,    זה  גם  המדינות  שהבטיחו  שיתערבו  לא  יוכלוובמקרה
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זה  לא  התערבו -כל-ועם,    טענת  הפולשים  שם  אינם  מוצדקת-ואם  בלבנון  .  צודקות

 -]  תהיה-לא-היה,  כביכול[בה  טענת  הערבים  מוצדקת  ,  שראל  שבנוגע  לארץ  יהרי,  המדינות

 .יתערבו לא  שהםשכן-כל
  שבמשך  עשרת ישראל  אשמים  ממשלות  -"    הארץלנו"  שהערבים  יכולים  לטעון  בזה

והערבים .  אלו  לא  התירו  ליהודים  ליישב  שטחים  -השנים  האחרונות  מאז  שחרור  השטחים  

, אלותרתם  ליהודים  להתיישב  במקומות  הרי  אתם  בעצמכם  לא  ה:  שרואים  זאת  טוענים

 הייתםאחרת  ,  שכם  ושאר  השטחים  שייכים  לנו,  חברון,  ברור  שירושלים  העתיקה,  כן-ואם

 .מתירים ליהודים להתיישב שם
  רק  שזה  לא ולא  ,בחשאיהרעשתי  על  כך  ,    כל  עשר  השנים  שעברו  מאז  המלחמהבמשך

  לא ספוריםאפילו  אנשים    אלא  -    יישבו  שם  מאות  אנשים  במשך  עשר  שנים  אלושלאהועיל  

  כלום הרויחו  אך  בפועל  לא  .בטענה  שזה  יכול  היה  לגרות  ולהרגיז  את  הגויים  -  יישבו  שם

, לא  רק  משבוע  לשבוע(והלחץ  גודל  ,  נוצר  לחץ  מבהיל,  בגויים  התגרו  כך-והיות  ובין,  בכך

שיהיה שבכדי  ,  שונות  ומשונות,    יום  מתחדשים  סברות  חדשותובכל  .מיום  ליום)  אלא  אף

 ! צריכים להחליש את ההשגחה של היהודים על הערבים- ובטחון שלום
שאז  ניתן  היה ,  מהישוב  קילומטר  50  מדובר  כאן  אודות  מדבר  סיני  או  מקום  המרוחק  לא

,   ירושלים  העתיקהאודותמדובר  כאן  ;  לחשב  האם  יכולים  הם  לירות  משם  אל  הישוב  או  לא

  שהיא  ליד החדשהה  אמות  של  ירושלים  ערים  הנמצאות  בארבע,  חברון  שכם  ורמאללה

  ורוצה  לשכנע יהודיבא  ,  ולמרות  זאת.  2"  ונראיתסמוכה"ירושלים  העתיקה  באופן  של  

,   שלוםויותרמישהו  שאם  יורידו  את  ההשגחה  מהערבים  הנמצאים  שם  יהיה  יותר  בטחון  

 .אף שבכך יתאפשר להם לצבור נשק
 בירושליםבים  המתגוררים  כשהיתה  השגחה  חמורה  על  הער,    לפני  כמה  שניםואם

כידוע [מצאו  שם  נשק  וארגונים  ,  בכל  זאת,  העתיקה

ממה  שכבר  נתפרסם  מפני  שלא  יכלו  להעלים  יותר 

וכאשר   )  עם  הכומר  הידועהאירועעד  שהיה  (

 אזי,  נתעניין  ויוודע  לנו  כמה  תפסו  שלא  נתפרסם
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החמורה   שכאשר  יורידו  מהם  את  ההשגחה  וכמה-כמה-אחת-על,  !]תסמרנה  שערות  הראש

ולא  על  כמות  כלי  הנשק ,    הרי  בודאי  שלא  יוכלו  להשגיח  על  המחבלים-  להם  בעלות  ויתנו

 . יצברושהם

 

, שהמחבלים  ידרשו  את  השטחים  ששוחררו:    ההסכם  הואשייחתם  שיקרה  לאחר  ומה 

והדבר  היחיד .  הודו  ששטח  זה  אינו  שייך  להם  גם  ובכךשהיהודים  בעצמם  חתמו  ,  בטענה

אף  שהמחבלים ,    יתן  שיאיימו  וילחצו  על  היהודיםשלאשישאר  הוא  נייר  בו  מבטיח  סאדאת  

כך  שגם  נישאר  נקיים .    הבטחותיו  אלובעקבותאמרו  שהם  יסירו  את  ראשו  של  סאדאת  

 .ואף מהבטחות, משטחים
  להוריד שישיהודים  ואומרים  באים  ,  תהיה-לא-היה,    שזה  מה  שעלול  להתרחשולמרות

 אדםידי  -נייר  על-ולסמוך  על  הבטחות  שנחתמו  על  פיסת,  את  ההשגחה  החזקה  מהערבים

 .כלל כאמור לעיל, סמכא-שאינו בר
  תפסו  נשק השגחהגם  כשהייתה  ,  שהרי.    זו  לא  ניתנת  כלל  להבנה  בהגיון  שכליהנהגה

  לפרסם מוכרחיםשהיו  ורק  מה  ,  מתעלמים  מכל  זה,  ולמרות  זאת.  בשטחים  המשוחררים

 .ערוך מזה שלא פורסמו-אך ישנם פרטים רבים באין,  פרסמו-מחוסר ברירה 
  שהם לפני.    יודעים  מעובדות  אלו,  אלו  שאמורים  להכריע  כיצד  בפועל  יהיהאותם

 עשרראוי  שיבדקו  ויבררו  שוב  מה  היה  שם  במשך  ,  מורידים  את  ההשגחה  על  הערבים  שם

 .שגחה שאז היתה ה-השנים האחרונות 
 -  המשוחררים  לפני  עשר  שנים  טענו  שאם  לא  יישבו  ביהודים  את  כל  השטחים  וכבר

יש  לו  פירוש  אחד ,    יהודים  שםיישוב-היות  ואי,  רחמנא  ליצלן,  יביאו  בכך  צרה  על  עצמם

 !ליהודים אלו לא שייכים ששטחים: ויחיד
ו  כפי  שהם א  (ליישב  מדובר  אודות  יישובם  של  שטחי  יהודה  ושומרון  שגם  אותם  יש  אין

  שבהם  רוצים  הם התואריםוכל  ',  הקו  האדום',  'הקו  הירוק',  'הצד  המערבי  '-מכנים  זאת  

  גרים  שלשה  מליון בהם  מדובר  אודות  שטחים  הסמוכים  למקומות  -)  לחלק  את  ארץ  ישראל

  המקומות שאררמאללה  וכל  ,  שכם,  חברון,  כמו  ירושלים  העתיקה,  כן  ירבו,  יהודים
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  אלו שטחיםיישוב  -ואי.  ליישוב  בני  ישראל  בארצינו  הקדושההנמצאים  בסמיכות  מקום  

 !ליהודיםמהווה סכנה כפשוטה מלבד העובדה שבכך מראים ששטחים אלו לא שייכים 
  ליהודים מאפשריםשבמשך  עשר  שנים  רצופות  לא  ,  ישנם  כמה  יהודים,    זאתולמרות

 .3" בגוי קטןרהתתג אל"וכפי שנאמר , כיון שהם לא רוצים להתגרות בגוי, להתיישב שם
ואף .    שניםמספר  לא  היתה  הזדמנות  כה  טובה  ליישב  שם  יהודים  כפי  שהיה  לפני  מעולם

 .מיום ליום זה נהיה יותר ויותר קשה ליישב שם יהודים
מציגים  עובדה  זו  שעצרו  ולא  הרשו ,  ומתן-ולמשא,  לפגישה  מכן-  לאחרוכשמגיעים

אלא  אודות  יישוב ,  הם  חיים  ערבים  אודות  מקומות  בולא.  ליהודים  להתיישב  בשטחים  אלו

  הסכימו  ליישבם לא  כן-פי-על-ואף,    לא  חי  שםאחדיהודים  בחמשה  מקומות  שוממים  שאף  

  בשטחים  בהם  לא  חי שאפילוידי  זה  מאשרים  -ועל,  "]  ומתןמשא"בטענה  שזה  יזיק  ל[שם  

 !'ערבי'מהכן יש להם אישור - אסור ליהודים לגור שם אלא אם-אף אחד 

 

עליה  דובר ,  השטחיםישנה  בעיה  נוספת  וחמורה  במסירת  ,  לעיל-  לעניין  הנזכרנוסף

 :וכמה פעמים במשך השנה-כמה
של  שלשה ,  הטבעבדרך  ,    שהחזקת  השטחים  בידינו  היא  הערובה  לבטחונם  הגשמיוהיא

,   נמצאים  בירושלים  העתיקה  ערביםמליוני  -  !הדרים  בארץ  הקודש  כן  ירבו,  מליון  יהודים

והאמת  שהדבר  היחיד  ששמר  על .    השטחים  המשוחרריםובשארבשכם  ,  ברמאללה,  בחברון

  שעושה  נסים  גלויים -  4"  ינום  ולא  יישןלא"ש"    ישראלשומר"הוא  ,  ישראל  עד  עכשיו-בני

  דרך  הטבע פי-היות  ועל  .  יהיו  ניסים  גלויים-וסומכים  שגם  הלאה  .    טפחיםמעשרהלמטה  

יצליחו  למצוא  נשק ,    שאחראים  על  שמירת  הערביםספוריםיתן  לומר  שאותם  אנשים  לא  נ

 .ומחבלים
  שיש ואומרים)  היום  הם  בפוליטיקה(ישנם  כאלו  שהיו  פעם  בצבא  ,    כל  זאתולמרות

 והמנהל  ולמסור  לערבים  את  המשטר  -להוציא  את  אנשי  הבטחון  מכל  השטחים  הללו  

 
 .א, ראה פסחים קיג) 3
 .ד,  תהלים קכא-לשון הכתוב ) 4
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 מחבליםא  בעצמו  מחבל  או  שאביו  או  בנו  הם  למסור  את  זאת  לאחד  שהו,  כלומר.  האזרחי

 ).משפחה של כמה ראשי ערים שם-כפי שהיו בפועל מחבלים שהם קרובי(
 פי-פסול  על  -    שםהוא  שירת  שפעםאף  ,  מי  שכעת  אינו  בצבא,    שדובר  כמה  פעמיםוכפי

  מהצבא  ואינו  יודע  מה יצאכי  מאחר  והוא  ,    בענין  התפיסה  הביטחוניתדעה-דין  לחוות

הרי .    ובימים  האחרוניםהאחרונים  בשבועות  פנים-כל-או  על,    בחדשים  האחרוניםהמצב  שם

שקרוב  לוודאי  שהבטיחו  להם  הבטחות ,    שגילוובפרט  -  .שאינו  יכול  לחוות  דיעה  בענין  זה

 .ואין כאן המקום להאריך בזה.  בשליחותםשימעלומסויימות כדי 
על  פי  דין ,  מקוםמכל  ,  5ואכי  יהודי  בחזקת  כשרות  ה,    אם  אין  לחשש  זה  כל  יסודוגם

איש '  כאלאהאומר  את  דעתו  לא  כפוליטיקאי  ;  מוכרחים  לדעת  מהי  דעתו  של  איש  צבא

 .והשערתו כיצד יהיה המצב מחר, לפי ידיעתו במצב הצבא כפי שהוא כעת', צבא
  לחוות יכול  אינו  -  כמה  שבועות  וכעת  אינו  בצבא  פנישמי  שהיה  בצבא  ל,    מובןשמזה

אינו  יודע ,  )ממילא  -היות  וכעת  הוא  אינו  בצבא  (כי  ,  י  שהוא  כעת  למצב  כפבקשר  דעה

 .כיצד יש לנהוג
אמנם .    השניהצדישנם  המייעצים  שבפגישה  ידברו  ברכות  עם  :    לענין  באותו  עניןמענין

  אך  זה  רק  בנוגע -  6"חימה  רך  ישיב  מענה"נכון  שצריכים  לדבר  באופן  של  מענה  רך  היות  ו

 !ותוכן הדיבור חייב להיות תקיף, לשנות אסור דיבורה תוכן אבל את הדיבור לצורת
;   לבריאות-  רכהרוצה  הינך  לדבר  בלשון  ;    לבריאות-  לחלוק  כבוד  לצד  השני  ברצונך

 הערבים  יצטרכו  לסמוך  על  כל  כך-  זה  שאחריסוד  פי-אבל  אל  תוותר  על  הבטחון  על

  הרי ,שהרי  כשימסרו  לידיהם  את  ההנהלה  האזרחית,  הנמצאים  בירושלים  העתיקה

 !תהיה-לא-היה, ואין לשער את התוצאה הקשה שתבוא מכך,  עליהם תחלששההשגחה
', תבן  וקש  'עסקישכאשר  נכרים  באים  ואפילו  על  ,  7דין  ברור-  ערוך  ישנו  פסקבשולחן

  לנהוג  כך שישוכמה  -כמה-אחת-ועל.  זיין  ומחללין  עליהן  את  השבת-יוצאין  עליהם  בכלי

, ערוך-השולחןערוך  מהמקרה  עליו  נסוב  דין  -ור  לאיןשהוא  חמ,  במצב  בו  עומדים  אנו  כעת

  אלא  הם  טוענים -"  וקש  עסקי  תבן  על"כיון  שהאויבים  אומרים  בפירוש  שהם  לא  באים  
 

 .ב"ב ה"קידוש החודש פ' ם הל"רמבראה ) 5
 .א,  משלי טו-לשון הכתוב ) 6
 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ח"פ ראה תשל"משיחת מוצש

 338

הם  דורשים  הנהלה ,  לזאת-ואי,    בחייהם  הפנימייםלהתערב  אפשר-ואי,  שהשטח  שייך  להם

 !)אוטונומיה (אזרחית עצמאית

 

  אודות גםגלשו  הדיבורים  ,  ובהמשך.    פעם  עם  רופא  בנוגע  לעשיית  ניתוחשוחחתי

 .המצב בארץ ישראל
.   את  בריאותולחזקרצונך  ,  כשאתה  מנתח  יהודי:  אמרתי  לו,    שדובר  אודות  ניתוחוכיון

  אזי -  ליצלן-רחמנא,  ות  ודםבהרבה  בריא'  עולה'והוא  ,  מכיון  שהניתוח  הוא  דבר  רציני

 : היית צריך לחלק את הניתוח לעשר פעמים- ובעל שכל רחמןבתור איש , ולכאורה
,   תמתין  עד  שחלק  זה  יתרפאמכן-ולאחר,    שאז  ייצא  קצת  דם-  תנתח  חלק  אחד  קודם

, אז  תגלה  את  הבעיה,    העשירילשלב  תנתח  את  החלק  השני  וכן  הלאה  עד  שתגיע  כך-ואחר

 .רצויים-ה את הניתוח ותוציא את הענינים הבלתיולאחר מכן תעש
 .רפואה אך אינכם מתמחים בעניני -שלא תהיה לכם קפידא :  לי הרופאענה
, רצוי-הבלתימטרת  הניתוח  הרי  היא  להוציא  את  הדבר  :    הוא  ענה-?  י  מדועִתָלֵא  ְׁשעל

לאה  עד ולאחר  כשבוע  יעשו  חתך  שני  וכן  ה,    שזה  יתרפאעדואם  יעשו  חתך  קטן  וימתינו  

  ולא  תהיה  מכך דםישפך  קצת  ,  רצוי-  בגוף  הדבר  הבלתיישארהרי  בינתיים  ,  החתך  העשירי

  וחייבים ברירהאין  היות  ו(העצה  הפשוטה  היא  ,  ולכן.  היות  ועיקר  העניין  חסר,  כל  תועלת

למרות  שלפי  שעה ,  אחת-  לעשות  זאת  בבת)צריך  לכן,  רצוי-להוציא  את  הדבר  הבלתי

הסך ,  אחת-בבת  וזה  יהיה  היות,  כן-פי-על-  אף-  ישפך  דם  תריו  היות  והבריאותתחלש  

 זה-ידי-  שעל-והעיקר  .    בעשר  פעמיםזאתהכולל  יהיה  הרבה  פחות  מהדם  שיישפך  כשיעשו  

 .רצוי-כי יטפלו בעניין הבלתי, החולה יבריא
  ישראל בארץ  ואולי  יש  לנהוג  בנוגע  למצב  -  לו  שאני  שמח  לשמוע  את  דעתו  אמרתי

 :בדיוק כך
  שיאמרו -  היאהאפשרות  הראשונה  :  ישנן  שתי  אפשרויות,    למצב  בארץ  ישראלבנוגע

לא ,  מכך'  ברוגז'ומכיון  שהוא  יהיה  ,  לצד  השני  שלא  רוצים  למסור  לידיו  את  ארץ  ישראל

  ויראו  אולי  לאחר ימתינואלא  ,  כדי  לא  להרגיז  עוד  יותר  את  הצד  השני,  יפעלו  נגד  המחבלים

  אך -ואז  יאמרו  לו  שוב  שאולי  הוא  יוותר  על  משהו  ,    יותרטוב  רוח-כשבוע  יהיה  לו  מצב
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, בחברון,  המחבלים  עם  הנשק  ישארו  בירושלים  העתיקה,  ובמילא,  לפועל  לא  יעשו  כלום

 ! ליצלןרחמנא, ברמאללה ובכל מקום, בשכם
יוציאו ,  "  חדא  וברגעא  חדאבשעתא  "-אחת  -  שבבת-  שניה  אפשרותישנה  ,  זאת-לעומת

  לא  כל  רבבות  הערבים שהרי!  וישלחו  אותם  משם,  ים  ושלמיםבריא,  המחבליםמשם  את  כל  

אינם ,  שאר  התושבים  שם.    ספוריםאנשים  שאינם  אלא  -הנמצאים  שם  הם  מחבלים  

 .בשקטורק רוצים שיתנו להם לחיות , מתעסקים בטרור
,   ספוריםאנשים  שאלו  העושים  את  המהומות  אינם  אלא  -  המתרחש  עתה  בלבנון  וכפי

כן  בנוגע  למחבלים  הנמצאים  בארץ -וכמו.  רחמנא  ליצלן,  אנשים  לפיא-והם  הורגים  עשרות

ובלוד ,  בשכם,  ואנשים  ספורים  בחברון,    העתיקהבירושליםישנם  אנשים  ספורים  :  ישראל

אלא  שמפחדים ,  יכולים  לטפל  בהם,    הםמי  יודעים.  שהם  עושים  את  כל  המהומות

במילא  אסור ,  "  גדולויג"ב  שכן-ומכל  3"  בגוי  קטןתתגרה  אל"  שבטענה  -  להתעסק  אתם

  לא  נותנים -  לאנשי  הבטחון  ואפילו,  אסור  לתת  ליהודים  להתיישב  שם,  לעשות  להם  כלום

 !'גוי'עקב הפחד מה, להתיישב שם
 מאה!  אנשיםהכל  מאה  -  השנים  הללו  התיישבו  בירושלים  העתיקה  בסךבעשר

 קוראים  שהם  וכפי,  ידי  ילודה-על(  בזמן  זה  התווספו  הערבים  אשר!!!    בעשר  שניםאנשים

 .פי כמה וכמה) 'ריבוי טבעי'לזה 
"   ושוטריםשופטים  "-  8"  ושוטרים  תתן  לךשופטים"שיהיה  העניין  של  ,    רצוןויהי

  גם  הדין  הברור  בהלכות  שבת  שאם  מוותרים  למחבלים כולל  .  לפי  דיני  התורההפוסקים

  על  ארץ   אם  מדוברמינה-ואין  כל  נפקא".    הארץ  נוחה  ליכבש  לפניהםתהא"שגורמים  לכך  

 בכל  -  ברק-  או  בניהייטס-קראון,  וויליאמסבורג,  גארדענס-קיו,  פארק-או  על  בארא,  ישראל

גולן  והחרמון הבנוגע  לרמת  ,    לפסוק  בנוגע  לרמאללהצריכים  גם  וכך!  מקום  זהו  אותו  דין

שאם  יסוגו  מהשטחים ,  שאמרו  באופן  ברור)  בצבא  כעתשמשרתים  (כהוראת  אנשי  הצבא  

, נפש-  הרי  שמעמידים  בסכנת  פיקוח-  בטחוניתריך  לעשות  מבחינה  ולא  יעשו  את  מה  שצ

 .את כל היהודים הנמצאים בארץ ישראל, תהיה-לא-היה
 )ח"תשל אלול חודש-דראש' א,  ראהפרשת-בתשמוצאי  שיחת פ"מעובד ע(

 
 .יח,  שופטים טז-לשון הכתוב ) 8
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שיחה  זו  והבאות  לאחריה  נאמרו  בעקבות  חתימת  הסכם 
 -ח  "ו  אלול  תשל"ט('  דייוויד-קעמפ'הכניעה  האומלל  ב

17.9.78.( 

 

מארץ '  משהו'כל  טפח  וכל  ,  על  כל  שעל'  בית-בעל'ישראל  הוא  ה-  יהודי  ויהודי  מעםכל

 נחלת  "-  להתנהג  כבעל  הבית  בלעדי  על  ארץ  ישראל  שיכולוממילא  אין  אף  אחד  .  ישראל

 ".עולם לעם עולם
  ישראל  להתנהל  כפי ארץ  צריכה  -  שלום  אמיתי  -  1"ם  בארץ  שלוונתתי"  שיהיה  ובכדי

  על  ארץ  ישראל וכמה-כמה-אחת-ועל,    כל  העולם  כולועל"  הבית-בעל"  שהוא  ה"רצון  הקב

אלקיך  בה  מרשית '  עיני  התמיד  .  .    אשר  ארץ  "2  הכתובכמאמר,  שהאלקות  שבה  היא  בגלוי

 ".השנה ועד אחרית שנה
 .3" תחנםאל "-אחת מהוראות התורה היא , והנה
בין ,  שבכל  מקום  שיהודים  חיים  שם,  4  בשולחן  ערוךברור  דין-ישנו  פסק:    לזהנוסף

אפילו  כשזה  רק ,  "ובאים  ממשמשים"כוכבים  -  כאשר  עובדי-  לארץ-בארץ  ישראל  בין  בחוץ

-אפילו  כשמדובר  על  שטח  בחוץ,  לפניהם  אסור  לפתוח  את  המקום  -"    עסקי  תבן  וקשעל"

  ומחללין  עליהם זיין-  עליהם  בכלייוצאים"על  עסקי  תבן  וקש    כשהם  באים  ואפילו.  לארץ

 .נפש-כיון שזהו עניין של פיקוח, "את השבת
 נפש-פיקוחאלא  ,    הנוכחי  אין  זה  רק  חשש  של  פיקוח  נפששבמצב  וכמה-כמה-אחת-ועל

  חשבונות מצד  לא  -  שאומרים  באופן  ברור  אנשי  הצבא  האומרים  דעתם  כפי  וודאי

 -  נפש-אלא  השיקול  היחיד  שמנחה  אותם  הוא  פיקוח,  וליטייםמפלגתיים  או  חשבונות  פ

 . כפשוטונפש- פיקוחהיא, שמסירת שטח ולו שעל אחד מארץ ישראל

 
 .ו, בחוקותי כו) 1
 .יב, עקב יא) 2
 .ילךח וא"קנא ס' דעה סי-ערוך יורה-שולחן-טור. ד"ה-ג"י ה"ם פ"עכו' ם הל"רמב. א, זרה ב-עבודה. י"ובפירש. ב, ואתחנן ז) 3
 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 4
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  לעמוד שמוכרחיםמקבלת  את  התוקף  של  דין  התורה  ,    של  המומחה  לעניני  צבאדעתו

ל   העניין  שאתהיות  וזוהי  הדרך  היחידה  למנוע  ,  יחד  עם  נשק,  באופן  חזק  ובקומה  זקופה

 .ושלום-חס, נפש-פיקוח
  לא  שלום  רגעי -  "בארץ  שלום  ונתתי"  גם  הדרך  והיחידה  שעל  ידה  יהיה  וזוהי

  שזה  יכול  להיות  דוקא -  קיימא-  אמיתי  וברשלום,  אלא  שלום  כדבעי,  ומדומיין

עוז '  ה  "6וכפי  שנאמר.  5"  בעולםשלום  לעשות  ניתנה"  הוראות  התורה  שפי-עלכשמתנהגים  

  אפשר -  7"  נצחיתהיא"פי  התורה  ש-  כשנוהגים  עלורק".    עמו  בשלוםיברך  את'  לעמו  יתן  ה

 .נפש-הפיקוחלהבטיח את הענין של 
ידי  ההנהגה  בדרך -שעלכיון  ,    בדרך  זו  די  בכך  שיאחזו  את  הנשק  לשעה  קלהוכשנוהגים

וממילא ,  8"  ידמו  כאבןזרועך  עליהם  אימתה  ופחד  בגדול  תפול"הרי  נפעל  הענין  של  ,  זו

ומלכתחילה  לא  תהיה  אפילו .  9"  לאורךגויים  והלכו"  שעד"  ום  בארץ  שלונתתי"יהיה  

 .10" ומחריבייך ממך יצאומהרסייך" את היהיומכיון שאז לא , מחשבה על ענינים אחרים


 

  מספר  ימים  היתה  אסיפה לפני

 בין  הסכםבה  נחתם  ,  "דיוויד-קעמפ"ב

 :ישראל למצרים
  שבהסכם  זה  מרובה  הסתום למרות

 נתגלווכבר  למחרת  החתימה  ,  על  הגלוי

לא  רק  בקרב ,  חילוקי  דעות  על  ההסכם

שלושת  החותמים  עצמם  כי  אם  גם  בקרב 

 
 .ד"ה הי"חנוכה פ' ם הל"רמב) 5
 .יא, תהלים כט) 6
 .ז"ראה תניא רפי) 7
 .טז, בשלח טו) 8
 .ג, ס' ישעי) 9

 .יז, שם מט) 10
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מחריד  ומצער  שתוכנו ,  הרי  הדברים  החתומים  מהווים  מסמך  מבהיל,  המשלחתחברי  

 . לא כלוםתמורת הכל על ויתור -הממשי הוא 
, מאחד  פה-  בעלהבטחה  -אל  משלים  את  עצמם  שקיבלו  היא    היחידי  שבישרהדבר

וגם .  הכסאשספק  כמה  זמן  הוא  יחזיק  על  

  האם  הוא ברורבשעה  שהוא  יושב  על  כסאו  לא  

ערב =  (ערב-האי-  בחצישם-  שיושב  אי-  נותן  הכסף  -"    העשירדוד"ינהג  כרצונו  או  כרצון  ה

 ).הסעודית
,   להסתמך  כללאיןן  ישראל  למצרים    בנוגע  להבטחה  על  קיום  יחסים  דיפלומטיים  ביגם

הוא  מצווה ,  שברצונו".    דיפלומטייחס"מאחר  ויודעים  איזו  ממשות  ואיזה  ערך  יש  ל

 . שולח אותם הלאה-וברצונו , לדיפלומטים שלו לחזור
, אפשר  לשוב-אי  שמצעד  כזה  -שישראל  נתנה  שטחים  בפועל  ,    המצער  ביותר  הואהדבר

,   שלוםשיהיה    הבטיחהרקואילו  מצרים  .  ח  בחזרהולא  ניתן  להתחרט  ולקחת  מחר  את  השט

 . לבטלו לגמרי-דבר שאפשר לעשותו היום ואילו מחר 
:   זהמכל  היוצא!    הוא  יכול  להתחרט-שברגע  שהוא  יקבל  לידיו  את  השטחים  ,  כלומר

 !!שישראל לא קיבלה מאומה תמורת וויתוריה על השטחים
  הם  נתנו  ערבות  גם -)  ב"רהא(  זו  וממשלה  אחרת  ממשלהובנוגע  לערבות  שנותנת  [

 ]11!בעבר וראו כיצד זה נגמר
,   בלבדתיאורטיואפילו  באופן  ,  חתימה  על  מסמך  המאשר  מסירת  שטחים:    לזהנוסף

 -  ה"  מהקבבמתנהמהווה  הצהרת  וויתור  על  שטחי  ארץ  הקודש  שניתנו  ,  לידי  שליטה  ערבית

 ". עולם לעם עולםנחלת"

 

:   אחרותובמילים.  אומר  כי  הערבים  יקבלו  אוטונומיה,    נוסף  שנחתם  בהסכם  זהפרט

 יוכלושהערבים  ,  כלומר.  ההנהלה  האזרחית  ביהודה  ושומרון  תהיה  בשליטת  הערבים

 .לבחור לעצמם מנהיגים משלהם ולהתנהג כרצונם
 

 .ל"המו. הברית-שנותנת ארצות' ערבויות'ט אודות ה"ט כסלו תשל"ראה בארוכה שיחת י) 11
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  ממשל  צבאי היה  ואפילו  בערים  בהם  ,שלפני  שהם  קיבלו  הנהלה  אזרחית,    בפועלוראו

  הם מיהם  בחרו  בבחירות  בכאלו  שאין  להאריך  ,  והבחירות  היו  תחת  השגחת  הממשל

  פה תפתח  אל"אלא  שישנו  הדין  של  ,  שאמנם  היו  צריכים  לקרוא  להם  בשמות  מסויימים(

 ).העולם-ויהי רצון שיעשו תשובה ויהיו חסידי אומות, 12"לשטן
או  אז  הם  יחליטו ,  ימסרו  לידם  את  ההנהלה  האזרחית  שכאשר  וכמה-כמה-אחת-ועל

אם  כן  יוצא .    גם  ברשותם  והנשק  אצליהםהשמירה,  שהמשטרה  צריכה  להיות  שלהם

 ! ' את הידייםלעצמנוקושרים 'שבהסכמה לאוטונומיה אנו פשוט 
 -  שנים  חמששלש  או  ,    שמבטיחים  שזה  לא  יהיה  עכשיו  אלא  רק  בעוד  שנתייםולמרות

  שאין  כל הרי,  לתת  דבר  מסויים  מצד  הצדק  והיושר)  'פרינציפ'(בעיקרון  הרי  כשמסכימים  

: פשוטהכיון  שהערבים  יכולים  לטעון  טענה  .  סיבה  להתעקש  שזה  יהיה  רק  בעוד  שנתיים

 זאתהרי  יכולים  אתם  לעשות  ,  מדוע  שתעשו  זאת  רק  בעוד  שנתיים,  אם  זה  מצד  צדק  ויושר

 .גם מחרתיים
  צריכה  להיות -אך  על  הפרטים  שפורסמו  ,  לא  פורסמו  שבהסכם  זה  ישנם  פרטים  שוודאי

 .ולאחר מכן לא יתאפשר להתחרט ומהם, הצבעה
  מלאה  של לשליטהשחתמו  על  מסירת  כל  שטחי  יהודה  ושומרון  ,    מתבטא  בכךוזה

ואפילו ,  צבאיחזיקו  אנשי  )  באופן  יוצא  מן  הכלל(ורק  במקומות  מיוחדים  ,  הערבים

 .בידי הערביםבמקומות אלו הממשל האזרחי יהיה 
  ליהודי  אחד אפילובה  חיים  רבבות  ערבים  אך  לא  מניחים  ,    כולל  את  העיר  חברוןשזה

 הפחות-  לכלהתירובירושלים  העתיקה  !  וזה  נמנע  מהם  בכח  הזרוע,  ויחיד  להתיישב  בה

 . זה בדוחקוגםלמאה יהודים להתיישב 
 וכמה-הכמ-אחת-ועל,  כביכול  לערבים,    בפעולות  אלו  להראות  שחברון  שייכתדי

ובכל  השטחים ,  כך  נוהגים  בשכם  וברמאללה.  תוקףכך  שהענין  קיבל  משנה  ,  שכתבו  וחתמו

 ". תפתח פה לשטןאל" העתיקה וירושליםוכך אף רוצים להתמקח על . המשוחררים
אך  עצם  זה ,  לפועלזה  יעבור  כפי  שצריך  להיות  וענינים  אלו  לא  יצאו  '    בחסדי  האמנם

 .ער ומבהיל מאודשכתבו וחתמו על כך הוא דבר מצ
 

 .א, ראה ברכות יט) 12
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 קוראיםבהם  ,  שכבר  עברו  שלשה  ימים  מאז  הסכם  זה:    החמור  ביותר  הואוהדבר

 ישנםולמרות  זאת  עדיין  ,  ורואים  בבירור  עד  כמה  נורא  ההסכם,  ומפרשים  בזה  פירושים

ובמה  מתבטא !  אומרים  שזהו  הישג)  לא  רק  שאינם  מודים  בחומרת  הענין  אלא(יהודים  ש

 ! שיש שלום- ההישג
כיון   (בפועלהרי  מזמן  חתימת  ההסכם  עד  למסירת  שטחים  אלו  !  ?ה  יש  לך  שלום  איפ-

 מאלהאחד  אינו  יודע  מה  יהיה  עם  אחד  או  שניים  -אף,  )ומתן-שתהיה  תקופה  של  משא

 תלוייםועוד  שהרי  הם  ,  ואפילו  הם  עצמם  אומרים  שאינם  יודעים  מה  יהיה  איתם,  שחתמו

 שהשטחים,  וישאר  רק  ההפסד  הגדול.  אזהרי  הכל  יכול  להשתנות  עד  !  בדעת  נותן  הכסף

 .יעברו לבעלות אחרת עם כל ההשלכות החמורות הנובעות מכך

 

-  מלחמת  יוםולאחר,    לאחר  מלחמת  ששת  הימיםשעשו  שוב  על  אותה  טעות  חוזרים

 : הראשונהבפעם"  סואץתעלת" סמוך לוכן על הטעות שעשו כאשר היו, כיפור
באו ,    זאתולמרות.    היה  נצחון  מלא  ליהודים  והמון  שטחים  שוחררוה"  הקבבחסדי

  חוזרים וכעת,  נתן  להם  במתנה  בחירה  חופשית  והחזירו  שטחים  אלו  בחזרה'  יהודים  שה

 !שוב על אותה טעות
יקרה  נס  כמו   ודאי  הרי  -  13"  ינום  ולא  יישן  שומר  ישראללא"  רצון  שמאחר  וויהי

היות  והטעות ,  אזפי  שכעת  זקוקים  לנס  גדול  יותר  מהנס  שאירע  -על-אף(בפעמים  הקודמות  

  בהם והפצירושלמרות  שרצו  אחריהם  ,  )והנסיגה  כיום  גדולים  לאין  שיעור  ממה  שהיה  אז

 אתבנימוק  שאינם  רוצים  לקחת  !  (  בכל  זאת  הם  סירבו  לקחת-שיקחו  את  השטחים  

 ושרים  מלכים  לב"אך  הטעם  האמיתי  הוא  משום  ש;  ים  את  הכל  כיון  שהם  רוצ-השטחים  

 ).14"'ביד ה
וכל ,    השטחיםאתשגם  בימינו  יתרחש  אותו  נס  שהערבים  לא  יסכימו  לקחת  ,    רצוןויהי

אולי  ניתן  ללמד ".  (עולם  עולם  לעם  נחלת",  ארץ  ישראל  לגבולותיה  תהיה  של  היהודים

 
 .ד, תהלים קכא) 13
 .א, פ משלי כא"ע) 14
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,   והם  סמכו  על  הנסהיות,    היאשהסיבה  שהסכימו  למסור  שטחים,  זכות  על  היהודים

-אך  מכל,    מאודקלושאמנם  זהו  לימוד  זכות  .  שהערבים  לא  יסכימו  לקחת  את  השטחים

 ) על יהודים צריכים לחפש אפילו לימוד זכות כזה, מקום
  בשולחן  ערוך  הלכות  שבת דין-ובפרט  בפסק,    הורה  בתורתו  בכללה"  כפי  שהקבוינהגו

 על"אפילו  כשהם  אומרים  שהם  באים  רק  ',  פרעל  הס'  שנמצא  ממקוםשאסור  לתת  טפח  

  ילכדו  העיר  ומשם  תהא  הארץ  נוחה שמא"כפי  שהוא  אומר  שם  הטעם  ,  "ותבןעסקי  קש  

 ".לפניהםליכבש 
 )ח" אלול תשלי" שיחת חפ"מעובד ע(

 

 
 ! על מסירת השטחים"משאל עם" כשהולכים לקיים -צורת ניסוח השאלה 

משום ,  "משאל  עם"וח  על  הנסיגה  דרך  קיום  אני  חושש  מאלו  שרוצים  לפתור  את  הוויכ

האם אתם מוכנים לוותר "אם יבואו וישאלו את העם . שהסכנה טמונה בעצם ניסוח הדברים

כי  בשאלה  החכמה  הזאת  מכניסים ,    תהיה  זו  הטעיה  מכוונת-  "?על  שטחים  תמורת  שלום

 .כאילו שהויתור יביא לשלום, כבר חצי תשובה

 : בתנאי שינסחו את השאלה בערך כך זה רק"משאל עם"אם הולכים ל

, ולהסתכן  במלחמה,  האם  כדאי  להעמיד  בסכנת  נפשות  כל  בית  ובית  בארץ  ישראל

, כשהאויב  קרוב  למוקדי  האוכלוסייה  שלנו,  בלי  גבולות  בני  הגנה,  כשישראל  תשאר  בלי  נפט

בשעה  שברור  הוא שעד היום המצרים כבר הפרו ארבע ,  תמורת  חתימה  של  סאדאת  על  הנייר

, וברור  הוא  שסאדאת  לא  יחיה  הרבה  זמן  ולא  ישלוט  לעולם  במצרים,  פעמים  את  חתימתם

וברור  שערביי  יהודה  ושומרון ,  וברור  הוא  שאין  לו  שום  דעה  על  הערבים  ביהודה  ושומרון

וברור  הוא  שגם  אם ,  מכריזים  בגלוי  שכוונתם  להשמיד  ולהרוג  את  כל  העם  היושב  בציון

  והשאלה  היא  האם  במצב  זה -  קבוצות  אחרות  לא  יסכימו  ,קבוצה  מסויימת  תסכים  לשלום

 ?כדאי להסתכן ולהחזיר את השטחים תמורת פיסת נייר שלא מחייבת איש

 )מיחידות מר שמואל כץ(
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   להחוברה"  עיר  שהינהאז  גם  יראו  שירושלים  ו:    ואמר,דיבר  אודות  ירושלים[
  כל  העם  היהודי -  לאופן  שנהיה  שלימות  העם  עד  2כל  היהודיםהיא  מאחדת  את  .  1"יחדיו

 ]:בשלימותו
 נחלת"  היא  לגבולותיה  שכל  ארץ  ישראל  -  מביא  גם  לענין  של  שלימות  הארץ  וזה

  היות  וזה  ניתן -שהם  היהודים  )  לעם  הנצחי"  (  עולםעם"השייכת  ל)  נחלה  נצחית"  (עולם

מנהיג  היחידי  והנצחי  של  כל הבית  וה-  שהוא  בעל-  ה"מהקב  -"    עולםאלוקי"להם  מ

 .העולם
צריך  לומר ,    הסבור  אחרתאחדושלום  -  ואם  ישנו  חס-אף  אחד  אינו  יכול  לשנות  ,  וזאת

  כל  העצות  הלא  טובות -  3"אל  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום  כי  עמנו  עוצו:  "לו

 עמנו"היות  ו,    אין  להן  קיוםשמלכתחילה)  הפרה  מעיקרא"  (תופר"ובאופן  של  ,  מתבטלות

")   עולםאלוקי"באמצעות  התורה  הנצחית  שניתנה  מ  (ה"  יש  לנו  את  הבטחת  הקב-"!  אל

 "! עולםעם" להשייכת"  עולםנחלת"שזוהי 
  הן -  4"  ממעל  ועל  הארץ  מתחתבשמים"הבית  על  כל  העולם  -  הוא  בעלה"  שהקבוהיות

 . רוצהה"ינהגו כפי שהקב) באדמה( בארץ שגם אזי וודאי -בשמים והן על האדמה 
  למסור ה"  ברצונו  של  הקבשעלה  5"לנו  נטלה  מהם  ונתנה  ברצונו:  "  הואה"  הקבןורצו

-הוא  בעל,    היכן  שרק  נמצא-כל  יהודי  ,  וממילא.  ליהודים  ישראל  לגבולותיה  ארץ  כלאת  

ובמילא  אף  אחד ,  הבית-  עצמו  עשהו  לבעלה"  והקבהיות,  הבית  מלא  על  כל  ארץ  ישראל

 .אינו יכול לשנות זאת
שפיקח  לא  יתחיל ,    אזי  מובן-!    לא  ניתן  לשנות  מאומה-  ה"ת  הקב  שמהחלטוכשיודעים

כפי ,    כולם  פיקחים-  ליהודיםובנוגע  (לעשות  דבר  ביודעו  שהוא  אינו  יכול  לעשות  זאת  

 
 .ג,  תהלים קכב- הכתוב שוןל) 1
 .ו"ה ג"ראה ירושלמי חגיגה פ) 2
 .י, ח' ישעי) 3
 .לט,  ואתחנן ד- הכתוב שוןל) 4
 .א, י בראשית א"רש) 5
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הם  מתנהגים  כפי ,    וממילא-  6"  הזההגדול  חכם  ונבון  הגוי  עם  "-  עצמו  ה"שמעיד  הקב

  לא בשופטני:  "7מרת  הגמרא  או-)  העולם-אומות(ואודות  הטפשים  ).    רוצהה"שהקב

 ! חבל על הזמן-!  איתםולהתעסק אין מה לוותר -" עסקינן
, היינו.  8"אלוקיכם'    כלכם  לפני  ההיום  נצבים:  "ה"זוכים  היהודים  לברכת  הקב,  וממילא

 ה"  זה  הקב-הרי  היחיד  ממנו  הוא  ירא  ,  עומדשכאשר  מלך  ,  שיעמדו  בתוקף  שמלך  עומד  בו

 .9"קיואלו'  על גביו אלא האין "-
 ! לעשותה"הקביכול היהודי לבצע את כל מה שציוה עליו ,  אזאו

 )ח"ז אלול תשל"פ שיחת כ"מעובד ע(

 

 !"בעיה הדמוגרפית" היא זו שיצרה את ה-ישראל 
כאשר  לא  שלחנו  את  הערבים  שנלחמו  בנו ,  אנחנו  יצרנו  במו  ידינו  את  הבעיה  הדמוגרפית.  .  

ושלא ,  שינו  את  זה  והשארנו  את  הערבים  במקומותיהםוכשלא  ע,  הימים-בעיצומה  של  מלחמת  ששת

, כדי  להסביר  מדוע  צריך  לסגת  מהשטחים,  "הבעיה  הדמוגרפית"וינופפו  במחדל  הזה  של  ,  יבואו  כעת

 .ולא לספחם לישראל

  אבל  מהי  האלטרנטיבה -יכולים  להוות  בעיה  גדולה  ,  אני  מודע  לכך  שמתגוררים  במדינה,  נכון

  מדינה  פלשטינאית  עצמאית  או  מדינה  ירדנית  שבה 'ב  שבשטח  הזה  תהיהאם  יותר  טו?  הטובה  ביותר

האם  לא  יותר  טוב  שאותם ?  ירי  ומלחמה  עם  כל  הערים  והכפרים  בארץ-מליון  וחצי  ערבים  בטווח

 ?מליון ערבים יהיו נתונים לפיקוח המדינה בתוך גבולותיה עם כל הבעיות שהם מעוררים

נובעת ,  פחדים  בכלל  להזכיר  כי  זכותינו  על  הארץומתן  מ-חבל  שאותם  נציגים  ישראלים  במשא

 "אמונה"שלא  מתביישים  ב,  להבדיל,  אנחנו  הרי  רואים  הרבה  צעירים  ערבים.  מההבטחה  האלוקית

-והם  שבים  ומתבטאים  על,  וכשהם  טוענים  על  זכותם  על  הארץ  הם  מביאים  נימוקים  דתיים,  שלהם

כבר  ניסו  את  כל  הנוסחאות  וראו ,  ביישים  רק  אצלנו  מת"האדמות  הקדושות"כך  שהם  לא  יוותרו  על  

 .ובכל זאת מפחדים לנסות את הדרך הכי יעילה, את התוצאות

 )מיחידות מר שמואל כץ(

 
 .ו, ואתחנן ד) 6
 .ועוד. א, מז, מציעא-באבראה ) 7
 .ט,  נצבים כט-לשון הכתוב ) 8
 .במשנהא , הוריות ג) 9
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, על  אחד  מישראל,  נפש-  מובא  שכשישנו  מצב  בו  ישנו  אפילו  ספק  פיקוח1בשולחן  ערוך

  הדין -נפש  וודאי  -וכמה  שזהו  פיקוח-כמה-אחת-ועל,  שכן  על  אלפים  ורבבות  מישראל-וכל

, שכן-וכל,    אסור  למסור  שום  שטח  ושעל-"  על  עסקי  קש  ותבן"שאפילו  אם  באו  ,  ברור  הוא

 ".קש ותבן"כשבאים הם על ענינים גרועים יותר מעסקי 
, ידי  שמעקמים  את  הפירוש  האמיתי-על,  ישנם  כאלו  שמצדיקים  מסירת  שטחים

ישנם  כאלה  שמצדיקים  מסירת ,  וכן,  נפש  יש  למסור  שטחים-שלמען  פיקוח,  באומרם

, מפני  פירושים  אלו  ואחרים,  כשהם  מתירים  מסירת  שטחים.  2"שבועות'  ג"שטחים  מצד  ה

-של  בני'  נפש-פיקוח'  אלא  זוהי  שאלה  של  -ם  "אין  הכוונה  שהם  משחקים  עם  פירוש  הרמב

 !תהיה-לא-ישראל היה
שפסק  שיש ,  דין  של  רב  פלוני-  פסקאת  דעתם  על  החזרת  שטחים  הם  מבססים  על

נפש  צריכים -להחזיר  שטחים  מאחר  והמומחים  לענינים  אלו  אומרים  שבשביל  פיקוח

אך ,  דין  כזה-ומבהיל  להאמין  שיש  בכלל  פסק,  דין  זה-אני  לא  ראיתי  פסק.  להחזיר  שטחים

, כן  ל-אחרת  יהיו  כאלה  שיבינו  הפוך  ,  כיון  שחיים  בזמן  בו  צריכים  לשלול  בפירוש  כל  דבר

אחרי  שהגיעו  המשלחות :  הרי  צריכים  לשלול  גם  סברא  זו,  למרות  שקשה  להאמין  לכך

  וכולם -)    בצבאכעתהמשרתים  (שאלו  שוב  אצל  מומחי  צבא  גבוהים  "  דייוויד-קעמפ"ל

הרי ,  ליצלן-ולו  אחד  מהשטחים  רחמנא,  ללא  יוצא  מן  הכלל  אמרו  פה  אחד  שאם  יחזירו

זה ,  ומתי,  יודעים  מי  אמר  את  זה!  ים  בארץ  ישראלנפש  ליהודים  הנמצא-שזה  יגרום  פיקוח

ולאחר  שהם  כבר  ידעו  היטב  איזה ,  היה  לאחר  שהמשלחת  מישראל  נסעה  לוושינגטון

  היתה  תשובת -לכל  פרטיה  "  אוטונומיה"ואף  ידעו  על  תוכנית  ה,  שטחים  הערבים  יקבלו

 .נפש ליהודים הנמצאים בארץ ישראל-המומחים שזהו עניין של פיקוח
מכיון  שמתוקף  תפקידו  אסרו  עליו  לומר ,  ותו  מומחה  לא  יכל  לומר  זאת  בגלויאמנם  א

 . והוא מחויב במשמעת-זאת 

 
 .ו"ט ס"ים סשכחי-אורח) 1
 . שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות-א , ראה כתובות קיא) 2
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באופן  בו  הוא  היה  בטוח  שלא  יספרו  שהוא  אמר  זאת ,  אך  כששאלו  אותו  בצורה  פרטית

  שיש  לו -וכפי  שאחד  מאנשי  הצבא  .  נפש  ממשי-שמסירת  שטחים  מהוה  פיקוח,  הוא  ענה

נפש  יצאו  עם -שמצד  החשבון  הצבאי  והחשבון  של  פיקוח,  תבטא  ה-שייכות  ללימוד  

כן  אמר  איש  צבא -וכמו.  והוא  אף  הביא  כמה  ראיות  והוכחות  על  כך',  בשן  ועין'החתימה  

 .נפש זוהי סכנה גלויה וברורה ללא כל ספק-שמצד הענין של פיקוח, נוסף
ור  שטחים נפש  מוכרחים  למס-ישנו  רב  שמשלה  את  עצמו  שמצד  פיקוח,  זאת-ואם  בכל

יש  לו ,  נפש-אזי  מאחר  ויתכן  שהטעו  אותו  ובפרט  שמדובר  על  עניין  של  פיקוח,  מסויימים

  וממנו  הוא  ישמע -את  הברירה  לקרוא  לחדרו  מומחה  לעניני  בטחון  ולשאול  את  דעתו  בזה  

נפש  של -שמסירת  שטחים  גורמת  לפיקוח,  את  מה  שכבר  שמעו  מכמה  וכמה  מומחי  ביטחון

 .ם בארץ ישראלכל היהודים המתגוררי

 

 : יש שני שיקולים-ישנם אנשי צבא האומרים שבנוגע למסירת השטחים 
והשיקול ;  נפש-החזרת  שטחים  גורמת  לסכנת  פיקוחש  -הצבאי  )  חשבון(=השיקול  

 .ש למסור שטחיםבכל זאת י, נפש- שלמרות שישנו ענין של פיקוח-המדיני 
-  יש  לדעת  שעירובים  של  חשבונות  מדיניים  כאשר  מדובר  אודות  חשבון  של  פיקוח-

 !ערוך-היפך דעת השולחן זהו -נפש 

ולא  יתכן  שרב  יפסוק !  נפש  אסור  לחשוב  על  שום  חשבון  מדיני-כשמדובר  אודות  פיקוח

ון  של סותר  את  החשב  הזויאמר  שיש  להתחשב  בחשבון  המדיני  כש,  נגד  השולחן  ערוך

 .נפש-פיקוח
נפש -הוכחה  ברורה  לכך  שאסור  בשום  אופן  לערב  חשבון  מדיני  כאשר  מדובר  על  פיקוח

ומאחר  שעכשיו  גילו  את  כל  פרטי (הכיפורים  -ניתן  להביא  ממה  שהתרחש  במלחמת  יום

 ):אף אחד אינו יכול להתווכח על זה, המעשה שהיה אז
  ברורה  שמצרים  וסוריה  גייסו הגיעה  לישראל  ידיעה,  כמה  שעות  לפני  שהחלה  המלחמה

 .את ארץ ישראל, את צבאם ועומדים הם הכן לתקוף רחמנא ליצלן
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, אך  כשהתברר  כי  ידיעה  זו  נכונה  וברורה,  בתחילה  עוד  התווכחו  אם  ידיעה  זו  נכונה

  שאם  יעשו  מיד  גיוס -    מאנשי  הצבאהערכה  ברורההיתה  ובישיבה  זו  ,  כינסו  ישיבת  ממשלה

: והוסיפו.  יוכלו  לעצור  את  המיתקפה  ובמילא  יהיו  פחות  קרבנות,  מלא  של  אנשי  המילואים

, שאף  יתכן  שכשהערבים  ישמעו  על  גיוס  מלא  יפול  עליהם  פחד  והם  יעצרו  את  ההתקפה

 .פנים יהיו פחות קרבנות מכפי שיכול להיות אם הם יתקיפו כשלא יהיה גיוס מלא-כל-ועל
 . חשבון צבאי-זו היתה דעתם של אנשי הצבא 

 :היתה דעה אחרת, טיקאיםלפולי
  אבל  אז -נפש  מוכרחים  מיד  לעשות  גיוס  מלא  -אמנם  מצד  החשבון  הצבאי  ומצד  פיקוח

ותפסיק  את  סיוע ,  הברית  תתרגז  מזה-כן  יש  חשש  שארצות-כמו,  תצטייר  כתוקפנית,  ישראל

הברית  שיש  ידיעה -אלא  רק  יודיעו  לארצות,  ולכן  אין  לעשות  גיוס  מלא;  הנשק  והכסף

שבמצב ,  וישארו  רק  החיילים  שנמצאים  כעת  בצבא,  תכוננים  לתקוף  את  ישראלשהערבים  מ

הברית -הפחות  ארצות-אבל  אז  לכל,  רחמנא  ליצלן,  כזה  כולם  מודים  שיהיו  יותר  קרבנות

 .תשאר ידידה טובה ותעזור בנשק
נפש  מוכרחים -  שלמרות  שמצד  החשבון  הצבאי  ופיקוח-ההחלטה  שהתקבלה  היתה  

, בכל  זאת,  זה  יחסכו  קרבנות-ידי-מכיון  שעל,  ן  על  הגבולותלעשות  גיוס  מלא  ולהג

הברית -  כיצד  ישפיע  הדבר  על  הידידות  עם  ארצות-מוכרחים  להתחשב  עם  החשבון  המדיני  

 .וכדומה
לא  גייסו  את  כוחות ,  כתוצאה  מהחלטה  אומללה  זו  ורצון  למצוא  חן  בעיני  העולם

  וכבר  בשעות  הראשונות  של ,התמודדו  החיילים  לבדם,  וכשפרצה  המלחמה,  המילואים

ואלפים  נשארו  נכים ,    נהרגו  אלפי  חיילים-המלחמה  

וכל  זה  השתלשל  מכך  שעירבו ,  עד  עצם  היום  הזה

 .את החשבון המדיני שלא במקומו
. הברית  לישראל-שזה  לא  היה  גורם  להרעת  יחסי  הידידות  בין  ארצות,  לאחר  מכן  התברר

והוא  אף  נשאר  במחסנים ,  לל  לא  השתמשו  כ-ובנשק  ששלחו  האמריקאים  ברכבת  האווירית  

-שמניעת  הגיוס  המלא  גרמה  נזק  לכלי,  וזה  למרות  שלא  עשו  גיוס  מלא.  לאחר  המלחמה

-וכלל  לא  נצרכו  לנשק  ששלחה  ארצות,  כן  היה  מספיק  נשק-פי-על-ואף,  הנשק  של  היהודים
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  כמה וכמה  אם  היו  עושים  גיוס  מלא  והיו  מתכוננים  למתקפה  אפילו-כמה-אחת-ועל;  הברית

 .שעות קודם לכן וודאי שאז לא היו נזקקים לנשק זה

 

ואומרים  לו  שצריכים '  רב'  הולכים  ומטעים  -ולמרות  שיודעים  עובדות  ברורות  אלו  

 !נפש-להחזיר שטחים בשביל פיקוח
לברר  ולחקור  האם  מי  שמסר  לו  זאת  אמנם '  הרב'אך  בידו  של  ,  איני  יודע  מי  הטעה  אותו

 :הדעת הנכונה מהמומחים של הצבא-קיבל את חוות
יש  בכל  יום  ויום  את  האפשרות  לקרוא  למומחה  צבאי ,  מאחר  ואנו  לא  חיים  במדבר

  מהו  האופן -דעת  מקצועית  כמומחה  בענינים  אלו  -ולומר  לו  שרוצים  לשמוע  ממנו  חוות

 ? כשימסרו שטחים או דווקא כשלא ימסרו- נפש-ידו יהיה פחות פיקוח-שעל
שהחזרת  שטחים  כרוכה ,  כל  המומחים  בעניני  צבא  אוחזים  בדעה  אחידה:  וכאמור  לעיל

וכפי  שכמה  מהם  התבטאו  שכבר  יצאו ,  נפש  של  יהודים  הנמצאים  בארץ  ישראל-בפיקוח

 .רחמנא ליצלן, ואין לשער מה שיכול לצאת מזה בעתיד, בחתימה עצמה" בשן ועין"
 אל  תתגרה  בגוי"אין  לו  שמץ  של  שייכות  לדין  ,  מסירת  השטחים-נין  זה  של  איע
: ערוך-דין  ברור  בשולחן-זהו  עניין  הקשור  אך  ורק  לפסק.  ולהתגרות  באומות,  3"קטן

על "כוכבים  באים  ואומרים  שהם  באים  רק  -ועובדי"  עיר  הסמוכה  לספר"כשיהודים  חיים  ב

האם  הגוי  יהיה ,  שאין  לערב  שיקולים  כגוןדין  ברור  -  הרי  ישנו  פסק-"  עסקי  תבן  וקש

האם  בכך  פותחים  את ,  השיקול  היחיד  שצריך  להיות  הוא,  או  שמא  זוהי  התגרות,  "ברוגז"

יוצאים "ש,    הדין  הוא-זה  נפתח  בפניהם  השטח  -ידי-וכיון  שעל,  שטחי  ארץ  ישראל  לפניהם

לשאול  לדעתו צריך  הרב  ,  וכשם  שבמקרה  בו  יש  מחלה.  ואפילו  בשבת"  זיין-עליהם  בכלי

בדיוק  באותה  מידה  צריך  הוא  לשאול  לדעתם  של  מומחי  הצבא  בנוגע  להחזרת ,  של  הרופא

 .שטחים
אצל  )מכך  או  לא"  ברוגז"האם  מדינה  מסויימת  תהיה  (ואין  לשאול  בענין  זה  

  שזה  יאמר  שזהו  קורקבן  והשני  יאמר -זוהי  לא  שאלה  שיכולים  לשחק  בה  ,  העיתונאים

 
 .א, ראה פסחים קיג) 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ט"פ האזינו תשל"משיחת מוצש

 352

ולכן  צריכים  לשאול  רק  את !!!  נפש  כפשוטו-  שאלה  של  פיקוחזוהי  אלא  -שזוהי  ריאה  

ויודעים  את  שיטתם ,  כבר  שאלו  את  מומחי  הצבא  בנוגע  לענין  זה,  וכאמור.  המומחים  לכך

 .הברורה בנושא זה
צריכים ,  "אל  תתגרה  בגוי  קטן"וכשמתעקשים  לומר  שמסירת  שטחים  היא  שאלה  של  

 .לצדנפש -לדעת שבכך זורקים את העניין של פיקוח
  שהם  אומרים  כך  היא הסיבה  היחידה.  וקשה  להאמין  שישנם  יהודים  שיעשו  דבר  כזה

והצרה  היא  שהם  לא  רוצים  לקרוא  למומחה ,  כיון  שהטעו  אותם  ולא  סיפרו  להם  את  האמת

 .צבאי ולשאול אותו
שבנוגע :  וראיה  לכך.  הסיבה  שוויתרו  על  השטחים  היא  כיון  שלא  עמדו  בתוקף  המתאים

 .הצליחו, מים עליהם עמדו בתוקףלענינים מסויי
 -טענו  שאיני  יודע  את  העובדות  .    והיו  ידיעות  על  כך  בפועל  שהעמידה  בתוקף  הועילה-

וכלל  אין ,  לא  רק  שידעתי  את  העובדות  אלא  אף  סיפרו  לי  מאחורי  הפרגוד  את  מה  שהתרחש

 :וכדלהלן, צריכים להגיע למידע סודי מאחר שזה דבר גלוי
היה  ברור ,    נגד  רצונם  של  שאר  המדינות  הערביות-  לירושלים  כאשר  נשיא  מצרים  הגיע

אם  שאר  המדינות .  לעשות  שלום  בין  מצרים  לארץ  ישראל,  לכולם  שסיבת  הגעתו  היא

 .הוא יעשה שלום פרטי בין מצרים לארץ ישראל, ואם לא. מוטב, הערביות יסכימו
אך  לא ,  תם  מדינות  כיוון  שהוא  היה  מעונין  לקבל  כסף  מאו-הוא  לא  אמר  זאת  ,  בתחילה

  ביודעו  שכולם -צריך  להיות  מומחה  גדול  בשביל  להבין  שכשהוא  עושה  זאת  בגלוי  

אלא  סיבת  ההכרזה  בגלוי ,  כוונתו  לעשות  בנפרד  שלום  בין  מצרים  לישראל,  מתנגדים  לזה

  הוא  לא -ואם  הם  לא  יתנו  לו  ,  בכך  שהוא  מבקש  מהם,  כדי  שהוא  יצטייר  כאדם  הגון,  היא

 .לא יזיק לווזה כלל , אשם
 -'  דייוויד-קעמפ'ומשלחות  ישראל  ומצרים  הגיעו  ל,  לאחר  מכן  כשהענינים  התקדמו

  זה  לא  יזיק -שגם  אם  יפרדו  המשלחות  ללא  תוצאות  ממשיות  ,  הבין  אפילו  תינוק  בן  יומו

הוא  התייצב  בשם  מצרים  ובשם  כל :  כיון  שהוא  עשה  את  כל  התלוי  בו,  כלל  לנציג  מצרים

, הוא  עשה  כל  שביכולתו,  מכן  בוושינגטון  והציע  שלום-ולאחר,  יםבירושל,  מדינות  ערב

 .אלא שהוא לא הצליח לפעול שיהיה שלום
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כשלון  השיחות  אודות  נתינת  שטחי  יהודה  ושומרון  לפלשתינאים  לא  היה  מזיק ,  כן-כמו

-מה.  כיון  שאין  לו  מה  לדבר  עם  מצרים  אודות  הנעשה  בירדן,  כח  של  ארץ  ישראל-כלל  לבא

כך  שנציג  של  ארץ ,  כח  שלהם-הפלשתינאים  אומרים  בעצמם  שמצרים  אינה  הבאגם  שירדן  ו

 .זה-ישראל אינו רוצה לדבר עם מצרים על
הברית  היתה  מוכרחת  לפעול  שהמשלחות  לא  יפרדו  קודם  שחותמים  על -אמנם  ארצות

הברית  העמיד  את  כל  סמכותו  על  כף  המאזניים  והזמינם  לעיר -כיון  שנשיא  ארצות,  הניירות

כי ,  הברית  היא  זו  שמושלת  ושולטת-הוא  היה  מוכרח  להראות  שארצות,  ]וושינגטון[בירתו  

לכן  הוא  היה  מוכרח  לפעול  שיחתמו  על  איזה  נייר ,    זה  יכול  להזיק  לו  בבחירות-אם  לא  

 ;ידי שני הצדדים- העיקר שיהיה חתום על-שרק יהיה 
הוא .    למצרים  הוא  רק  במה  שנוגע-כח  של  מצרים  -שהיה  לבא"  הלהט",  מקום-אך  מכל

אבל  לו  עצמו  נגע  רק  מה  שנעשה ,  אמנם  תבע  גם  עבור  הפלשתינאים  וירדן  ושאר  המדינות

 . כלל לא נגע לו-ואילו מה שנעשה ביהודה ושומרון , בארצו

 

שלא  יכולים  למסור  את  יהודה ,  טעוןכח  של  ארץ  ישראל  ל-היה  על  הבא,  לכך-ואי

והן ,  4"לא  תחנם"הן  מצד  הלאו  של  ,  )זה  כלל  לא  נוגע  למצרים,  מאחר  וכאמור(ושומרון  

המשמשים  להגנתה  של  ארץ ,    כיון  ששטחי  יהודה  ושומרון  הם  שטחי  הגבול-ובעיקר  

 .ישראל
לכך  היא והראיה  הברורה  .  ודאי  שהיו  מצליחים  בכך,  ואילו  היו  טוענים  טענה  זו  בתוקף

 :מענין ירושלים
אך .  תבע  את  ירושלים  בדיוק  באותו  התוקף  בו  הוא  תבע  דברים  אחרים,  נשיא  מצרים

 .הוא הסכים לכך, "זאת לא: "כאשר אמרו לו באופן ברור
כן  היו  יכולים  לעמוד  בתוקף  גם  בנוגע -כמו,  וכשם  שעמדו  בתוקף  בנוגע  לירושלים

והמצב  אכן .  לא  הצליחו  להחזיק  בזה,  וקףכך  בת-וכיון  שלא  עמדו  על".  גדה  המערבית"ל

 
 .ח ואילך"קנא ס' דעה סי-ערוך יורה-שולחן-טור. ד"ה-ג"י ה"ם פ"עכו' ם הל"רמב. א, זרה ב-עבודה. י"ובפירש. ב, ואתחנן ז) 4
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מאחורי "  נוסף  לידיעות  שהגיעו  -היה  כן  וכפי  שמובן  לכל  מי  שמבין  בענינים  מדיניים  

 ".הפרגוד
 -  שמאחר  וחתמו  הרי  זה  כאילו  שנמסרו  השטחים  ,ישנם  כאלה  הסבורים,  לאחר  מעשה

 .ואת הנעשה אין להשיב
קודם  יש  לדבר  על  כל  הפרטים ,    התחילעדיין  לאו,  אך  יש  לדעת  שהדבר  עדיין  לא  נעשה

כך  שיכולים  להתחרט  ולבטל  זאת  ואין  זה  עניין  לדבר  על  כך -כדי-עד,  פרטים-ופרטי

 .בפרסום
 :ואני אומר במלוא האחריות

כי  הוא   ערוך-לחןעל  פי  שו  אסור  לתתם  -כל  יהודה  ושומרון    ו,כל  הגדה  המערבית

 !!נפש-עניין של פיקוח

 -ש  לה  עסק  עם  אנשים  שעומדים  בתוקף  על  עמדתם  הברית  תראה  שי-באם  ארצות

שכיון  שזה ,    האומרת-"  תורת  חיים",  "תורת  אמת  "-עמדתה  של  התורה  ,  עמדת  ההלכה

אסור  לפתוח  את  הגבול נפש  לכן  -קשור  עם  פיקוח

כי  כך  תיפתח  לפניהם   אפילו  כדי  אצבע  קטנה

שכאשר ,  וכפי  שראו  בזמנים  אחרים.  הארץ  כולה

 . נתקבלה הטענה-טענו בתוקף 
יכולים  לאספם  שוב  ולשאלם  כיצד  הוא  המצב  מצד ,  וכיון  שזו  דעתם  של  כל  אנשי  הצבא

ולאחר  מכן  אפשר  לומר  את  הנימוק  שמכיון  שכל  אנשי  הצבא  אמרו ,  בלבדהחשבון  הצבאי  

 -נפש  של  כל  היהודים  הנמצאים  בארץ  הקודש  -פה  אחד  שמסירת  השטחים  תגרום  לפיקוח

 .לוותר על שטחי יהודה ושומרוןאפשר -לכן אי, תהיה-לא-היה
 :וטענה זו תתקבל גם עתה

, "גדה  המערבית"ולא  נוגע  לה  מה  יהיה  ב"  להוטה"מצרים  אינה  ,  שמצד  אחד,  כיון

-ולכל,  ללא  חתימה"  דייוויד-קעמפ"הברית  לא  תיתן  שיעזבו  את  -ארצות,  ולאידך  גיסא

, הברית  תראה-כשארצות,  על  פריצת  דרך  לשלום  בין  מצרים  לארץ  ישראל  ואז,  הפחות

היא  תפעל  שלכל  הפחות  יחתמו  ישראל ,  שאין  שום  דרך  לפעול  שיחזירו  את  יהודה  ושומרון
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שלא  תיתכן  מלחמה  ללא  השתתפותה ,  וכידוע(שימנע  מלחמה  ,  ומצרים  על  נוסח  של  שלום

 ).של מצרים
לעמוד  בתוקף ,  צריכים  באותם  שעות  מעטות  שנמצאים  שם,  ובכדי  שאכן  יקרה  דבר  זה

אמנם  לא  חייבים  לומר  שכך  כתוב  בשולחן ,  רור  את  חוות  דעתם  של  אנשי  הצבאולומר  בבי

 !פה אחד, אנשי הצבאכל דעתם של -אך יכולים לומר שזוהי חוות, ערוך

 

היות  וישנם  רבנים  מארץ  ישראל  שזהו  תפקידם ,  למרות  שבאמת  אין  זה  עניין  שלי

לכן  אני  מנצל ,  "לא  תעמוד  על  דם  רעך"  של  5אבל  כיון  שישנו  הדין,  ות  את  כל  הרעשלעש

 .את ההזדמנות לדבר באופן שיוכלו לשמוע זאת בכל קצווי תבל
הכיפורים -כיון  שעומדים  בארבעת  הימים  שבין  יום,  אני  אומר  זאת  בכל  החריפות

כל  אחד  שיודע   -"  עךלא  תעמוד  על  דם  ר"ומצד  '  עסוקין  במצוות'לסוכות  שאז  היהודים  

 !על המצב אסור לו לשתוק ועליו לומר בגלוי את המצב כמות שהוא
 -  אני  חוזר  על  כך  בפעם  השלישית  מצד  חומרת  העניין  -שהמצב  הוא  כאמור  לעיל  

פי  חשבון  צבאי  אין  כל  ספק  שאם  יחזירו  משהו -שעל,  שכל  אנשי  הצבא  אומרים  פה  אחד

ובכך ,  ישראל  פותחים  את  כל  הארץ  לפניהםהגבול  המזרחי  של  ארץ  "  גדה  המערבית"ב

 .נפש לכל היהודים הנמצאים בארץ ישראל-גורמים לפיקוח
בדיוק  כשם  שהצליחו ;  כך  בתוקף  יצליחו-  כשיעמדו  על-וגם  מצד  החשבון  המדיני  

 .כאשר עמדו בתוקף בנוגע לירושלים
   להםאין,    לגדה  המערבית  ולא  עומדים  בתוקףבנוגעאמנם  בגלל  אותה  טעות  שעושים  

ה  עזר  שעל  ירושלים  עמדו "הקב,    אך  בכל  זאת-  לעמוד  בתוקף  בנוגע  לירושלים  זכותאת  ה

 ! הם מוותרים-כדי להראות שכאשר הצד השני רואה שאכן מתכוונים לכך באמת , בתוקף
מצרים  תחתום  חוזה  שלום  עם  ישראל  גם  אם  ישראל  לא  תסכים  לתת  את  הגדה ,  וכאמור

הברית  לא -וכיון  שארצות,  אך  היא  תקח  מה  שיתנו  לה,  היא  אמנם  דורשת  הכל.  המערבית

', חובה-יצאו  ידי'אזי  הם  ,  קודם  שיחתמו  על  נייר,  תתן  לנציגי  המדינות  רשות  לחזור
 

 .טז, קדושים יט) 5
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  ורק  אם  ישראל  תיתן  טעם  פשוט -בחתימה  על  נייר  של  שלום  בין  מצרים  וארץ  ישראל  

, האמיתי  הוא  שהטעם  הפשוט  ו-לחתום  על  מסירת  הגדה  המערבית  אין  יכולים  מדוע  

הם  יאמרו  שאם  ימסרו  את ,  הברית  תשאל  את  המומחים  שלה  בעניני  בטחון-שכאשר  ארצות

  וכך  יוותרו -פותחים  את  כל  הארץ  לפניהם  ,  הרי  שבכך,  הגדה  המערבית  לערבים

 .האמריקאים על סעיף זה

 

חים  אלא  אוטונומיה  בלבד  אך  כמדובר  כמה שאין  זו  מסירת  שט,  אמנם  יש  שטוענים

אלא  נותנים  אוטונומיה  לאלו ,  אין  הפירוש  בזה  שנותנים  אוטונומיה  ליהודים,  פעמים

-שכבר  עתה  יש  להם  אוטונומיה  בזעיר(בזה  -לה  וכיוצאלברמא,  בחברון,  הנמצאים  בשכם

מיה  ואפילו   וכאשר  נותנים  להם  אוטונו-  בתור  נציגיהם  בוחריםויודעים  את  מי  הם  ,  )אנפין

ורק  כשממשיכים  לשמור  שם ,  הרי  שאז  הבעלות  של  ישראל  במקום  זה  מפסיקה,  רק  אזרחית

 .ישראל שולטת במקום, על הבטחון
 6ולאחר  שהם  יקבלו  את  האוטונומיה  הם  יבואו  ויטענו  שאין  ברצונם  לחכות  חמש  שנים

, הםבא  מכיון  שיש  להם  משטרה  שלצוידרשו  שיוציאו  את  ה,  ומספיקים  חמשה  ימים

 .ואפילו יתנו להם נשק, ולהחזיק משטרה משלהם יתירו להם באוטונומיה
-שאחר,  שומטים  מלכתחילה  את  היסוד  מתחת  לרגליים,  ידי  הסכמה  זו  לאוטונומיה-על

כבר  לא ,  בהזדמנות  הראשונה  שהערבים  ירגישו  מה  יש  בכחם.  כך  לא  יוכלו  לעמוד  שם

 !תהיה כל אפשרות להתדיין אתם
שמוותרים  על  כל  מה  שברשותנו "  דייוויד-קעמפ"  שלאחר  שחתמו  ב:וראו  באופן  ברור

מזל 'וכולם  איחלו  על  כך  ,  ומביאים  להם  אוטונומיה

ורק  המתינו ,  שלוקחים  חלקים  מארץ  ישראל',  טוב

ומיד  הציבו  תביעה  שזה  עדיין  לא ,  כמה  שבועות

  הפרטים וכל',  ולא  יכולים  לחכות  חמש  שנים  וכו,  מספיק  וצריכים  למסור  שטחים  נוספים

 .שחלקם נדפסו כבר בעיתונים וחלקם יודפסו מחר ומחרתיים

 
 .ל" המו-יתחיל הסדר קבע , מהחלת האטונומיהההסכם ָקַבע שלאחר חמש שנים ) = 6
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, אבל  כעת  ברור  מה  יהיה,  לא  היו  מגיעים  לכך  כלל,  אם  היו  עומדים  מלכתחילה  בתוקף

אין  שום  ספק :  באם  יחתמו  על  הנוסח  שרוצים  להציע  עכשיו,  תהיה-לא-ליצלן  היה-רחמנא

ועל ,  א  בערך  ממה  שהיה  עד  עכשיונפש  של-ספיקא  שזה  יגדיל  את  הסכנה  של  פיקוח-וספק

עד ,  יסוד  העובדות  שהיו  עד  עתה  זמן  קצר  לאחר  החתימה  הם  יתבעו  תביעה  אחרי  תביעה

 .שפתי- כלל על דלהלתביעה של הקיצונים שבהם שאינני רוצה להעלות
 :לעיל היא-הנקודה בכל הנזכר

-פיקוח  צדואמרו  להם  שהמומחה  הצבאי  אומר  שמ,    עד  עתהםאלו  שהטעו  אות:  ראשית

בנוגע ונגד  פסק  הדין  ,    חמורה  ביותרשידעו  שזו  טעות  -  נפש  צריכים  להחזיר  שטחים

 .נפש-פיקוחל
  וכל  מומחה  צבאי  שהוא את  זהאך  בידם  לברר  ,  ם  בזה  שהטעו  אותמים  אמנם  לא  אשםה

כדי  שלא  יהיו  לו  צרות  על  אמירת ,  כמובן  בהבטחה  שהוא  לא  יגלה  את  שמו(יזמין  אליו  

שמהחתימה :  דעת  ששלוחי  שמעו  מכולם  בלי  יוצא  מן  הכלל-תה  חוותישמע  את  או)  האמת

, נפש  היא  שלא  בערך  מכפי  שהיה  עד  עתה-ושהסכנה  בנוגע  לפיקוח',  שן  ועין'בלבד  יצאו  ב

 .ליצלן-רחמנא
' מזל  טוב'אלו  האומרים  שהם  שאלו  את  הפוסק  והוא  אמר  שהם  צריכים  לאחל  :  שנית

) ערוך-ואף  לא  מצד  שולחן(  הגינות  פשוטה  אזי  חובתם  האנושית  מצד,  על  מסירת  שטחים

, שהפוסק  אמר  להם  לשתוק)  ובמיוחד  באותו  מקום  אליו  הגיעה  הידיעה  שלהם(לפרסם  

 .זה לזה' מזל טוב'ולמרות זאת הם איחלו 
ולכן  יכולים  הם  להמשיך  להעלים  את  זה  הדבר ,  שלא  יחשבו  שזה  נשאר  סוד:  שלישית

שכשהוא  שומע  דבר  חדש  הוא  מפרסם ,  אי  הואנדפס  כבר  בעיתונים  מאחר  שטבע  של  עיתונ

עשרים  או  שלושים ,  אפשר  להסתיר  דבר  כאשר  נוכחים  בשעת  מעשה  עשר-זאת  מיד  ואי

שדבר  הנאמר  בפני  שלשה ,  "  באפי  תלתאאמילתא  דמתאמר:  "7וכידוע  מאמר  הגמרא;  איש

שהדרגים  הבכירים  חשבו ,  הכיפורים-וכשם  שהיה  במלחמת  יום,  מוכרח  להתפרסם,  אנשים

ובעקבות  כך .  סוף  זה  התגלה-כל-  אך  סוף-  8שאף  אחד  לא  יודע  מהמחדל  המבהיל  שעשו

 
 .א, בתרא לט-בבא) 7
 ל" המו-". תוקפנים" כיון שלא רצו להצטייר כ-למרות שהם ידעו בבירור שהולכת לפרוץ מלחמה , גיוס מילואים-אי) = 8
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בגלל  שלא  התחשבו  עם  החשבון  הצבאי  אלא  עם ,  וזאת.  היו  הרבה  קרבנות  רחמנא  ליצלן

 .החשבון המדיני
. מכך  שסוריה  ירדן  או  לבנון  יגדלו"  מתלהבת"כיון  שמצרים  אינה  :  ולסיכום  הדברים

ולכן  היא  מסכימה ,  הברית  סיוע-העיקר  שהיא  תקבל  מארצות,  דורצונה  הוא  מנוחה  בלב

 .הברית תדרוש-לכל מה שארצות
ומצרים  תסכים  לעשות  כל  מה ,  הברית  רוצה  הסכם  שלום  בכל  מקרה-וכיון  שארצות

יוכלו  הישראלים  לחתום  על  הסכם  גם  בלי  מסירת  שטחי  יהודה ,  הברית  תדרוש-שארצות

של  היהודים  הנמצאים ,  הוא  פיקוח  נפש  כפשוטו,  כיון  שויתור  על  שטחים  אלו.  ושומרון

 .בארץ ישראל
ואם  יתנו  לערבים  משטר  אזרחי  במקומות  אלו  בכך  נותנים  לידיהם  את  הנשק  שבו  יגרשו 

 !מחר או מחרתיים את כל היהודים ואנשי הצבא הנמצאים שם, רחמנא ליצלן, הם
קרית  היא  שבכך אך  הנקודה  העי.  השאלה  היא  מתי  זה  יקרה  יום  לפני  או  יום  אחרי

כיון  שבשעה ,  ולוקחים  מאיתנו  את  האפשרות  להתדיין  על  זה,  מוסרים  להם  את  המפתח  לזה

והם  יכולים  להחליט ,  מכירים  בזה  שהם  הבעלים  על  השטח,  שנותנים  להם  שליטה  אזרחית

ואין  כאן  המקום  להאריך .  היכן  צריכים  צבא  והיכן  לא,  את  מי  רוצים  הם  כשכן  ואת  מי  לא

 .בזה
 )ט"ג תשרי תשל"י, פרשת האזינו-פ שיחת מוצאי שבת" עמעובד(
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 :קודם הקפה שניה

י  כותב "ומכך  מובן  בפשטות  שכאשר  רש  ".דברי  תורה  אין  צריכין  חיזוק"  ש1ידוע  הכלל

כל  הארץ   .  .  3ו  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גוייםכח  מעשי  "-  2בתחילת  פירושו  על  התורה

אין  זה  צריך "  ברצונו  נתנה  להם  וברצונו  נטלה  מהם  ונתנה  לנו,  הוא-ברוך-של  הקדוש

 .ובכמה מקומות בתורה,  פירושו על התורהבתחילתובפרט שזה מובא מיד . חיזוק
לו  חרב אפי,  וחרב  לא  תעבור  בארצכם"על  מנת  שזה  יהיה  באופן  של  ,  כן-פי-על-אך  אף

שם  הוא ,    שבמקום  שמחשבתו  של  אדם  נמצאת5ט"פי  תורת  הבעש-על,  הנה,  4"של  שלום

חנה  בה אשר  "עיר  ,  הקודש-  אזי  כשחושבים  ומתבוננים  שנמצאים  בירושלים  עיר-נמצא  

 . הרי שנמצאים שם בפועל- 6"דוד
כפי  שהיא  מחוברת ,  הקודש-בירושלים  עיר'  הקפות'ממילא  נמצאים  אנו  כעת  ועושים  

מקדש  מלך  עיר ",  בהר  הבית  מקום  מקדשנו,  ובירושלים  גופא,    ירושלים  של  מעלהעם

 .7"מלוכה
  נעשית -"  ברצונו  נטלה  מהם  ונתנה  לנו"י  "שהכרזתו  והודעתו  של  רש,  וזה  יגרום  לכך

ובאופן ,  יראו  כולם  בעיני  בשר,  שעוד  בהיותנו  ברגעים  האחרונים  בגלות:  גלויה  לעין  כל

  שלימות  ארץ  ישראל -  שייכת  ליהודים  -רץ  ישראל  לגבולותיה  איך  שכל  א,  גלוי  לעין  כל

 .ידי שלימות התורה-ישראל על-ועם
 :קודם הקפה שלישית

עתידה "מכיון  ש,  באה  כל  ארץ  ישראל)  שעליה  דובר  בהקפה  הקודמת(לאחרי  ירושלים  

אלוקיך  בה '  עיני  ה.  .  ארץ  אשר    "9עליה  נאמר,  8"ישראל-ירושלים  שתתפשט  בכל  ארץ

 
 .ב, תענית יז) 1
 .א, בראשית א) 2
 .ו, תהלים קיא) 3
 .ב, וראה תענית כב. ו, בחוקותי כו) 4
 .נ"וש. טוב הוספות אות לח-ר שםכת) 5
 .א, כט' ישעי) 6
 .יג, עמוס ז) 7
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והחל  מחברון  בה  נמצאת  מערת  המכפלה  שקנה  אברהם ".  שנה  ועד  אחרית  שנהמרשית  ה

  שלא  שייך -  11"אחוזת  עולם"  ובאופן  של  10"ארבע  מאות  שקל  כסף  עובר  לסוחר"אבינו  ב

 !ו"בזה שום שינוי ח
  כוללת  את  כל -  תפארת  -שהמידה  השלישית  (,    ההקפה  השלישית-הקפה  זו  ,  ולכן

, ה  כרת  ברית  על  כל  ארץ  ישראל"שאתו  הקב,  הם  אבינושייכת  לחברון  ואבר)  12הענינים

  הכוללת  את  כל -  תפארת  -שזה  בדוגמת  המידה  השלישית  (,  כולל  גם  קיני  קניזי  וקדמוני

-על  כל  ארץ"  בתים-בעלי"יודו  כולם  שהיהודים  הם  ה,  שעוד  בהיותנו  בגלות)  הענינים

 .ישראל
 :קודם הקפה רביעית

לכן  בכדי  שיהיה ,  13'אתחלתא  דגאולה'  קודם  העוד,  מאחר  שנמצאים  אנו  עדיין  בגלות

  זקוקים  הרי -"  ושכבתם  ואין  מחריד,    אפילו  חרב  של  שלום-וחרב  לא  יעבור  בארצכם  "

ולכן  צריכים  צבא  שיטיל  אימה  על  אלו  שעדיין  לא  רוצים ,  לעשות  זאת  מתוך  דרכי  הטבע

ל  עליהם תפו  "14ולקיים  בהם  את  הפסוק,  להסכים  שארץ  ישראל  כולה  שייכת  ליהודים

 ".עך ידמו כאבןואימתה ופחד בגדול זר
אלא  כיון ,  15"כחי  ועוצם  ידי"ידי  שיודעים  שזה  לא  מצד  -אך  האימה  ופחד  נעשים  על

היות  וגם  אצליהם  יש "  רכב  וסוס"אמנם  צריכים  להגיע  ל;  "אלקינו  נזכיר'  ואנחנו  בשם  ה"ש

הושיעה '  ה  "-'  ת  המקום  יודעים  שהעיקר  הוא  ישוע-  אך  מכל-"  אלה  ברכב  ואלה  בסוסים"

אך  בתורתו  הוא  ציוה ,  ה  עוזר  ועונה  מיד  כשקוראים  לו"שהקב.  16"המלך  יעננו  ביום  קראנו

 .שיעשו גם משהו בדרכי הטבע

 
 .רמז תקג' שמעוני ישעי-ילקוט) 8
 .יב, עקב יא) 9

 .טז, שרה כג-חיי) 10
 .ח, לך יז-לך) 11
 .ועוד. ג, תורה תזריע כג-לקוטי. ב"ק סי"אגה) 12
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה בארוכה לקו) 13
 .טז, בשלח טו) 14
 .יז, עקב ח) 15
 .י,ח, תהלים כ) 16
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 -מכיון  שעצם  מציאות  הצבא  ,  וכשיש  ידיעה  זו  אין  צריכים  להגיע  לשום  ענינים  אחרים

ופועל ,  ל  אימה  ופחד  כבר  מטי-ובפרט  כשהם  מראים  לחוץ  את  התפילין  והציציות  שלהם  

 ". אפילו חרב של שלום-וחרב לא תעבור בארצכם "ש
-ועל,  ילכו  כל  אלה  שהיו  פעם  בצבא,  השייכת  למידת  הנצח,  בהקפה  רביעית  זו,  ולכן

וילכו  בתוקף .  בזה-ואפילו  רק  במילואים  וכיוצא,  וכמה  אלו  שכעת  בצבא-כמה-אחת

ו  טפח  אחד  ואפילו  לא  אצבע  מכל   שלא  למסור  אפיל-  17"נעימות  בימינך  נצח"הנצחון  של  

-ועל  אלו  שלעת.  וזה  יפעל  שיצליחו  בדרכי  נועם  ובדרכי  שלום,  ארץ  ישראל  לגבולותיה

 ".תפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן "-עתה אינם מסכימים לכך 
 .תהיה בגילוי" מלך עולמים"שאז מלוכת ה, וזה יהווה גם הכנה לביאת משיח צדקנו

 : חמישיתקודם הקפה

שהיה (וכפי  שחזקיה  ,  לעיל  יהיו  בדרך  מלמעלה  למטה-בכדי  שכל  הענינים  הנזכרים

-בעלי'מכיון  שה,    אזי-  19"תה  עושהאאני  ישן  על  מיטתי  ו  "-אמר  )  18ראוי  להיות  משיח

-שעל,  20"מאן  מלכי  רבנן  "-ישראל  ועל  כל  העולם  הם  הרבנים  -האמיתיים  על  ארץ'  בתים

ומכיון  שכל ;  כיצד  להתנהג,  "מלך  עולמים"ה  "  מראה  להם  הקבפי  תורה-ידי  פסק  דינם  על

 .ידי התורה-העולם נברא הרי על
-אחת-ועל,  דין  ברור  בנוגע  לכל  עניין  שבעולם-אזי  פשוט  הדבר  שבתורה  ישנו  פסק

שאסור  למסור  שום  שטח  מארץ ,  וכפי  שאכן  פסקו  הרבנים.  וכמה  בנוגע  לארץ  ישראל-כמה

,   אפילו  לא  שעל  אחד-"  נחלת  עולם"באופן  של    "תנה  לנונ"ה  "  הארץ  שאותה  הקב-ישראל  

 .'משהו'ואפילו לא ,  לא אצבע,לא טפח אחד
  שפסוק -  21"תנה  הודך  על  השמים"השייכת  למידת  ההוד  של  ,  בהקפה  חמישית  זו,  ולכן

מאן  מלכי "דין  של  -כפי  הפסק,  לא  על  השמים  אלא  בארץ,  שניתנה(זה  קאי  על  התורה  

וילכו .  תינוקות  של  בית  רבן-וגם  מלמדי,  ישיבות-הראשי,  כו  הרבנים  יל-)  כאן  למטה"  רבנן

 
 .יא,  תהלים טז-לשון הכתוב ) 17
 .א, סנהדרין צא) 18
 .טו, ד"רבה פ-איכה) 19
 .א, גיטין סב) 20
 .ב,  תהלים ח-לשון הכתוב ) 21
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  ושאנו  נמצאים  כבר 22"כלו  כל  הקיצין"דין  ש-יחד  עם  הפסק,  לעיל-דין  הנזכר-עם  הפסק

שגם  ענין  הגאולה .  ונמצאים  כבר  ברגעים  האחרונים  שלפני  הגאולה,  23"  אחישנה-בעתה  "

  גם 24  כי  מכיון  שהחורבן  הוא  בהוד-ת    הקפה  חמישי-  שייך  להוד  -)  מלבד  ענין  התורה(

 .הגאולה היא בהוד
אלא ,    לא  נצרכים  לשום  יגיעה  והשתדלות-דין  של  תורה  -ידי  שהולכים  עם  פסק-ועל

וכמה  שאין -כמה-אחת-ועל,  "אני  ישן  על  מיטתי  ואתה  עושה"הדברים  נעשים  באופן  של  

זו '  דבר  ה  "25רבותינו-מר  וכמא-"  'דבר  ה"דין  של  תורה  הוא  -היות  ופסק,  בזה  שום  ויכוחים

" מלכתחילה  אריבער"ובאופן  של  ,  26"דבר  אלקינו  יקום  לעולם"הרי  ,    וממילא-"  הלכה

 .ומתוך שמחה וטוב לבב, ומלכתחילה בהרחבה ומנוחה
 )ט"עצרת בעת ההקפות תשל-פ שיחת ליל שמיני"מעובד ע(

 
 .ב, סנהדרין צז) 22
 .כב, ס'  ישעי-לשון הכתוב ) 23
 .ע'א;סז'א' ע' ך כרך ב"התורה נ-ראה אור) 24
 .ב, שבת קלח) 25
 .ח, מ' יישע) 26
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השיחות  דלהלן  נאמרו  בעקבות  האיסור  שהטילה  הממשלה 
. בחברון'  אבינו-אברהם'הכנסת  -פץ  את  ביתלש,  על  היהודים

ציון  טבגר  יחד  עם  אנשי  הישוב -בן'  היה  זה  לאחר  שהפרופ
היהודי  בחברון  חשפו  את  בית  הכנסת  כשהוא  קבור  תחת  דיר 

במהלך  הנסיונות  של  הפרופסור  וחבריו  לגלות  את .  עיזים
  פונו  מהמקום  פעם  אחר  פעם  בהוראת -הכנסת  -בית

 .הממשלה

 

, "נחלת  עולם"כך  שכל  ארץ  ישראל  ניתנה  ליהודים  באופן  של  -דובר  כמה  פעמים  על

כך -זהו  הרי  ענין  כל:  ונשאלת  השאלה.  ולכן  לא  יכולים  למסור  שום  שטח  מארץ  ישראל

 !?כך הרבה פעמים-ומדוע נצרכים להבהיר זאת כל, פשוט
ליסטים :  "  הטועניםיהודים  שישנם  עד,  כך-שחושך  הגלות  גדול  כל:  והסיבה  לכך  היא

 ...ולהחזיר את שטחי ארץ ישראל, צדק ויושרבוממילא צריך להתנהג , 1"אתם
פי -שעלועד  כדי  כך  שאומרים  ,  ליצלן-רחמנא,  2והם  מגלים  פנים  בתורה  שלא  כהלכה

  בה  בשעה -נפש  -מפני  פיקוח,  צריכים  לגזול  קרקע  ששייכת  ליהודים  וליתנה  לגוייםתורה  

אמרו '  דייוויד-קעמפ'  באומללשלאחר  חתימת  החוזה  ה,  כפי  שראו!  יוק  להיפךשברור  בד

תהיה  זו ,  ואם  אכן  יחזירו  את  יהודה  ושומרון',  שן  ועין'אנשי  הבטחון  שיצאו  מהחתימה  ב

 .הקודש-סכנה גדולה לכל יהודי ארץ
-וידועה  הרי  ההודעה  מכבוד.  אפשר  לומר  זאת  מכיון  שעומדים  כעת  בשמחת  תורה[

 ].4"אל תפתח פה לשטן" שביום כזה אין מה לפחד מהעניין של 3וחמי-יקדושת מור
ערוך  סימן -פעמים  אודות  ההלכה  שנפסקה  באופן  ברור  בשולחן-וכפי  שדובר  כמה

אסור ,  "על  עסקי  תבן  וקש"  שאפילו  כשהגויים  טוענים  במפורש  שהם  באים  רק  -ו  "ט  ס"שכ

 .את כל הארץז פותחים בפניהם "מכיון שעי, לפתוח בפניהם את הגבול

 
 .א, י בראשית א"ראה רש) 1
 .א, סנהדרין צט. א"ג מי"ראה אבות פ) 2
 .צז ואילך' שלום ע-ראה תורת) 3
 .א, ברכות יט) 4
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, שלמרות  שיודעים  את  טענתם  הברורה  של  אנשי  הבטחון,  כך-וחושך  הגלות  גדול  כל

בנוגע  לסיני  יש  חקירה  ודרישה [נפש  -  יגרם  פיקוח-שבאם  יחזירו  שטחים  מיהודה  ושומרון  

זאת -בכל]  נפש-ברור  הדבר  שזוהי  סכנה  של  פיקוח,  אך  בנוגע  ליהודה  ושומרון.  בפני  עצמה

' משטר  אזרחי',  'אוטונומיה':  כגון,  אלא  שמלבישים  זאת  בלבושים  שונים.  רוצים  להחזירם

 .שום תוכן מציאותיללא מושגים  -וכדומה 
  רואים  שדעתם  של  אלו  אשר -וכדי  שלא  יטעו  ויחשבו  שהגויים  אכן  יסתפקו  בכך  

שלא  מספיק  מה  שסיכמו  אלא  צריכים  למסור  את  כל ,  הערבים  בחרום  כנציגיהם  היא

 !השטחים

 

 :כדלהלן, קרה דבר מבהיל, ומרוב החושך הגדול
-על.  כך  גם  היהודים,  כולם  מודים  הרי  שכשם  שהערבים  יכולים  לקנות  קרקע  בחברון

-כמו  בית,  וכמה  כשמדובר  על  מקום  שהערבים  עצמם  מודים  שזה  שייך  ליהודים-כמה-אחת

 והם  עצמםהיות  ,  אין  כל  הבדל  אם  זה  אכן  של  אברהם  אבינו  או  לא['  אברהם  אבינו'נסת  הכ

יכולים  גם  היהודים  לשפץ  את ,  אם  ערבי  יכול  לשפץ  את  ביתו,  ולכאורה]  אומרים  שזה  כך

 .הכנסת שלהם-בית
לא  זו  בלבד ":  עבירה  גוררת  עבירה  "5ל"מתנהגים  באופן  של  מאמר  חז,  אך  לפועל

למרות  שזוהי  סכנה  לדברי  כל ,  אזרחי  לערבים  בשטחי  יהודה  ושומרוןשרוצים  לתת  משטר  

 !הכנסת של אברהם אבינו- אלא אף לא נותנים ליהודים לשפץ את בית-המומחים 
. והם  לא  מתביישים  כלל  לומר  זאת,  כיון  שהם  מפחדים  מהגויים,  הם  לא  מתירים  זאת

, והערבי  רק  נהנה  מזה,  יםאין  הם  רוצים  להתערב  בעניניהם  הפנימיים  של  הערב,  וכמו  כן

, תבחר  בעצמך  מושל  ושולט,    אחינו  אתה-שבאים  אליו  וטופחים  על  שכמו  ואומרים  לו  

 !ואף אחד לא יתערב בעניניך
אין   -!  ?לעניניהם  הפנימיים  של  הערבים,  הכנסת  אברהם  אבינו-מה  הקשר  בין  בית

 !פוצה פה ומצפצף על גודל הירידה
 

 .ב"ד מ"אבות פ) 5
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  להגן  על  ארצנו םצבא  המוסרים  את  נפש-שיאלא  לוקחים  אנ,  ולא  מסתפקים  בזה

-ומנצלים  את  מסירות  נפשם  בשביל  להוציא  יהודים  מבית,  הקדושה  ועל  עמנו  הקדוש

 .הכנסת של אברהם אבינו שנמצא בחברון
מדבר  בכלל  על ,  מאותו  אחד  שכבר  כן  עומד  בתוקף!    כולם  שותקים-כן  -פי-על-ואף

 .מנושא זה כלל לא אכפת לו, ענינים אחרים
. ביקרו  המשלחות  בארצות  הברית  ודנו  אודות  יהודה  ושומרון,  6ני  מספר  חודשיםלפ[

והיא  שיתנו  לערבים  שלטון  אזרחי ,  ובמהלך  הדיון  העלתה  וושינגטון  הצעה  מבהילה  ביותר

 !מלא על שטחי יהודה ושומרון
אמנם  הוא !  ?ב  יאמר  כדבר  הזה"היתכן  שנשיא  ארה!    הזדעזעתי-כששמעתי  זאת  

ובפרט ,  7"ודרשו  את  שלום  העיר"וצריך  שיהיה  את  הענין  של  ',  ות  של  חסדמלכ'נשיאה  של  

, מקום-שלאחרונה  יצא  בקריאה  על  חינוך  אך  מכל

 .]וודאי אחד שאינו יהודי, אם יהודי יכול לטעות
 -  8"מחיל  אל  חיל"והולכים  ,  "מצוה  גוררת  מצוה"ולאחר  מכן  ממשיכים  באופן  של  

ים  מתיישבים  שהתיישבו  בשטחים  שוממים  מאדם שנוסף  לעובדה  שמפנ;  בלשון  סגי  נהור

ומפנים  את  אלו  שניסו ,  הכנסת  של  אברהם  אבינו-  גם  לא  נותנים  ליהודים  לשפץ  את  בית-

 .לעשות זאת
  לא -שכשיהודי  מגיע  למערת  המכפלה  לא  בזמנים  שנקבעו  ,  ניתן  עדיין  להסביר  את  זה

 -קבעו  זמני  כניסה  מסויימים  היות  ומכיון  ש):  למרות  שגם  זה  לא  מובן(,  נותנים  לו  להכנס

לא  נותנים  ליהודים  לשפץ  את :  אבל  כאן  עושים  דבר  מבהיל  ביותר.  צריכה  להיות  משמעת

נפש  המעמידים  את -ידי  יהודים  בעלי  מסירות-ועושים  זאת  על!  'הכנסת  אברהם  אבינו-בית'

 .מנת להגן על שלימות העם ושלימות הארץ-על, נפשם בסכנה
גלגל  החוזר "  שעשירות  והפכה  הוא  9אר  על  מאמר  הגמראוחמי  מב-קדושת  מורי-כבוד

 .אין ברירה אלא לעלות,  שכשמגיעים לנקודה התחתונה ביותר שאין למטה ממנה-" בעולם

 
 .ל"המו. ח"י אלול תשל"וראה שיחת ח.  בדצמבר16 -ח "טבת תשל' ו) = 6
 .ז,  ירמיהו כט-לשון הכתוב ) 7
 .ח,  תהלים פד-לשון הכתוב ) 8
 .ועוד. ב, שבת קנא) 9
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ינים   הן  מצד  אלו  שעושים  בפועל  את  הענ-הגענו  לירידה  מבהילה  ביותר  :  וכן  בעניננו

עד  שמגיעים  למצב ,  והירידה  כה  גדולה.    מצד  אלו  ששותקים-ויותר  מזה  ,  רצויים-הבלתי

כיון ,  צריכים  להחזיר  שטחים  פי  דין-שעלואומרים  ,  "גילוי  פנים  בתורה  שלא  כהלכה"של  

וכשהם  פוסקים .  וממילא  זה  גורם  לפיקוח  נפש,    עלול  הגוי  להתרגז-שאם  לא  יעשו  זאת  

אומרים ,  היות  ובנוסף  לכל  השטחים,  אה  גם  לירושלים  העתיקהמתכוונים  הם  כנר,  זאת

 . הם יתרגזו-ואם לא יתנו להם , הגויים במפורש שהם רוצים גם את ירושלים העתיקה
נפש -אנשי  הצבא  אמרו  בבירור  שהחזרת  שטחים  מיהודה  ושומרון  קשורה  בפיקוח

וכנים  לתת  להם   לא  רק  שמ-ולמרות  זאת  .  מלבד  זאת  שישנם  שם  ישובים  יהודיים,  ממש

הכנסת -ל  לפנות  יהודים  שרצו  לשפץ  את  בית"אלא  אף  מכריחים  את  חיילי  צה',  אוטונומיה'

וגם  אם  יבוא  ממציא  המצאות ,  כאמור  ירידה  שאין  למטה  הימנה,  זוהי.  של  אברהם  אבינו

  הרי  כדאי  שלא  לחפש  אחריה  היות  ומספיקים  לנו  כל -ויאמר  ששייכת  ירידה  גדולה  אף  מזו  

ואילו ,  נכון  אמנם  שלא  הייתי  נוכח  שם  בשעת  מעשה;  הירידות  שהיו  עד  עכשיוהנפילות  ו

  אך  כשישנם  עדים  כשרים -פי  ידיעות  שהתקבלו  מאחרים  -כל  מה  שדובר  כאן  הוא  על

ובפרט  שהתרחשו  בארץ  ישראל  כמה .  קרוב  לודאי  שגם  עדותם  כשירה  ונאמנה,  ונאמנים

נפש  להוציא  יהודים  מנחלתם -רות  שהשתמשו  עם  אנשי  צבא  בעלי  מסי-מקרים  כעין  זה  

  שהוא  סיפור -לעיל  -שזה  מחזק  את  הידיעה  אודות  הסיפור  המבהיל  הנזכר.  בארץ  הקודש

 .אמיתי לכל פרטיו
ה  הראה "  שהקב-ומכאן  ולהבא  ינהגו  כפי  האמת  ',    היה-מה  שהיה  'שאמנם  ,  ויהי  רצון

, "  מהם  ונתנה  לנוברצונו  נטלה"והוא  הודיע  ש,  שהוא  הבעל  הבית  היחיד  על  העולם,  לנו

ושעוד  בימים  האחרונים  של  הגלות  תתחיל ,  ושנצא  ידי  חובה  בירידה  שהיתה  עד  עכשיו

אשר  אפילו  הגויים  יודעים .  ידי  שלא  יתביישו  לומר  את  האמת  הכתובה  בתורה-על,  העליה

  עד  שמגיעים -"  נחלת  עולם  לעם  עולם  "-שכל  ארץ  ישראל  לגבולותיה  שייכת  ליהודים  

לשפוט  את  הר  עשיו ועלו  מושיעים  בהר  ציון    "11בקיום  היעוד,  לה  ממנהלעליה  שאין  למע

 .בביאת משיח צדקנו תיכף ומיד ממש, "המלוכה' והיתה לה

 
 .ט, צפניה ג) 11
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לא  היה  צריך  להתחיל  את  התורה  אלא :  יצחק'  אמר  ר":  י"מביא  רש  1פרשתינו  בתחילת

? ומה  טעם  פתח  בבראשית,    שהיא  מצוה  ראשונה  שנצטוו  בה  ישראל2מהחודש  הזה  לכם

: שאם  יאמרו  אומות  העולם  לישראל.  3  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גויםכחמשום  

,   היאה"כל  הארץ  של  הקב:    הם  אומרים  להם.  שבעה  גויםארצות  שכבשתם  לסטים  אתם

 ".ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו,  ישר בעיניולאשרונתנה , הוא בראה
) ואף  אצל  אדם  בוגר"  (בן  חמש  למקרא"מתעוררת  כאן  שאלה  עצומה  אצל  ה,  ולכאורה

 :וכדלהלן, שלומד זאת
, וזאת,  שינו  את  כל  הסדר  של  התורה,    הנה  כאן-למרות  שהתורה  נכתבה  בתכלית  הדיוק  

מה  היה  לשנות  סדר -לשם:  ואינו  מובן.  שתהיה  ליהודים  תשובה  לטענת  הגוייםבשביל  

,   את  ארץ  ישראל  לעם  ישראלמלכתחילהה  היה  נותן  "  פשוט  יותר  היה  אילו  הקב-!  ?זה

  כלל  לא  היו  צריכים  לשנות  את  הסדר -וממילא  ,  ואז  כלל  לא  היה  מקום  לטענת  הגויים

 !בתורה
כשם   ,אולם.  להקשות  קושיותו  שאלות  לשאול  אפשר-י  אה"  אמנם  שעל  הקבאמת

 ליסטים"שאת  התשובה  על  הטענה  :  הוהראי(  שכל  פי-לעשבתורה  ישנם  ענינים  המוסברים  

גם אזי    -  ")  נתנה  להם  וברצונו  נטלה  מהם  ונתנה  לנוברצונו"ש  -  בשכל  לו  הסבירו"  אתם

 ."מלפני היא גזירה"זאת ניתן להסביר בשכל ואין צורך לומר 
הרי  שזה  לא  מובן ,  ואים  שעבור  ענין  מסוים  הפכו  את  כל  סדר  התורהכשר:  כן  כאן-וכמו

ואז  לא  היו  נצרכים  להפוך (ישראל  -ה  את  ארץ  ישראל  לבני"  מדוע  מלכתחילה  לא  נתן  הקב-

 !?)את הסדר בתורה
 :הביאורו

 
 .א, בראשית א) 1
 .ב, בא יב) 2
 .ו, תהלים קיא) 3
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  הארץ  שממה  ורבה  עליך  חית ה  פן  תהיאחת  אגרשנו  מפניך  בשנה  לא":  4בתורה  נאמר

 ".רשנו מעט אגמעט "אלא" השדה
 אחד"  בהיותו  רץ  ישראל  לאברהם  אבינו  את  אנותן  ה  היה"  הקבילו  שא,מובן  בפשטות

ארץ  ישראל  היתה  עומדת ,  ואז.  רץ  ישראל  אבכל  רק  יהודי  אחד  האזי  הי  -  5"  אברהםההי

 ".השדה עליך חית רבה" מצב של נוצר ה היוממילא". שממה"
הרי  גם  אז  זה ,  "נפש-שבעים  "יהודיםמנו  השאז    -  ליעקב  נותן  זאת  ה  היה"  אם  הקבףוא

 שישים  ריבואשאז  הם  מנו  ,  רץ  ישראליהודים  נכנסו  לאהכשהיות  ואפילו  ,  לא  היה  מספיק

  שכמות  האנשים כיון,  "  מעט  אגרשנומעט"  חייב  להיות  העדיין  הי  -)  טףהנשים  ומלבד  ה(

של לא  הספיקה  להבטיח  את  מניעת  הענין  )  אף  שהיתה  גדולה(שנכנסה  לארץ  ישראל  

 ."השדה עליך חית תרבה"
 שהחסרון  שבזה"  (שממה"ה  לא  רצה  שארץ  ישראל  תהיה  באופן  של  "והיות  שהקב

,   מיד  הופכת  היא  למשכנם  של  נחשים-"  שממה"  ברגע  שהארץ  עומדת  :בן  בפשטותומ

ובפרט  שהמדובר  הוא  על  תקופה ,  ה  לא  רוצה  לאפשר"  מצב  אותו  הקב-שרפים  ועקרבים  

  עד   לכן  היה  חייב  לתת  את  הארץ  למישהו-)  כנסו  לארץישראל  נ-  עד  שבני-של  אלפי  שנים  

 ולאחר"  להם  נתנה  רצונוב  "העולם-בתחילה  נתנה  לאומות,  לכןו.    יכנסו  לשםישראל-ישבנ

 ". מהם ונתנה לנונטלה" - מכן

 

העולם  ורק -ת  הארץ  לאומותה  בתחילה  א"מדוע  נתן  הקב)  ומענגת  יותר(סיבה  נוספת  

 :כדלהלן, כך לבני ישראל-אחר
  גדולות ערים"  ישראל  ימצאו  לארץיכנסו  כש  אמר  שה"  שהקב,  מובא6ספר  דבריםב

  ובורות  חצובים  אשר  לא מלאתוטובות  אשר  לא  בנית  ובתים  מלאים  כל  טוב  אשר  לא  

 ".כרמים וזיתים אשר לא נטעת, חצבת

 
 .ל-כט, משפטים כג) 4
 .כד, יחזקאל לג) 5
 .יא, ואתחנן ו) 6
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 "  טובה  ורחבהארץ  "ההית  היא  רק  שלאאזי  ,  רץ  ישראלשיכנסו  לאכ,  כלומר

, "בתים  מלאים  כל  טוב"  כבר  יהיו  בה  -תיכף  ומיד  כשיכנסו  לארץ  אלא  ,  בפוטנציאל

 !העולם- שהשאירו אחריהם אומות-ועוד ענינים טובים " בורות חצובים"
  מוכן הכל"  -כל  טוב    להם  ה  יהירץ  ישראל  לאיכנס  רצה  שכשעם  ישראל  ה"  שהקבהיותו

בתחילה  לשבעה את  ז  צריך  לתת  ההי  לכן  -טוב  -מוכנים  ומלאים  כל  בתים  -!  "לסעודה

מבלי  שיצטרכו  לטרוח ,  כך  יהיו  לבני  ישראל  את  כל  הדברים  הטובים-בכדי  שאחר,  האומות

 !כך-על

 

, ם  יכולים  לטעון  אין  הגויי-"  לסטים  אתם"אמנם  את  ה:  אך  לכאורה  עדיין  ניתן  לשאול

" בתים  מלאים  כל  טוב"  אך  ה-"  ברצונו  נתנה  להם  וברצונו  נטלה  מהם  ונתנה  לנו"היות  ש

 !?כיצד לקחו זאת היהודים מהגויים, כן-ואם,  ניתנו לגויים-" בורות חצובים"וה
"! שכר  דירה"  שישנו  בעולם  ענין  הנקרא  -כל  אחד  מבין  בצורה  הגיונית  :  התשובה  לזה

 .צריך הוא לשלם עבור זה שכר דירה, הבית עליה-רה שהוא אינו בעל כשהאחד דר בדי-
ברצונו  נתנה   "-ונתנה  לאומות  העולם  ,  ה  ברא  את  העולם  ואת  ארץ  ישראל"והיות  שהקב

שכשמחשבים  כמה  שכר  דירה ,    מובן-"  נטלה  מהם  ונתנה  לנו"כך  יהיה  -בכדי  שאחר,  "להם

  יוצא -ה  "הו  בדירתו  של  הקבצריכים  לשלם  שבעת  האומות  עבור  מאות  השנים  בהם  ש

  בלבד חלק  קטן  הינם  -"  בורות  חצובים"וה"  הבתים  מלאים  כל  טוב"בחישוב  פשוט  ש

. ה"מהשכר  דירה  ששבעה  האומות  צריכים  לשלם  עבור  שנות  שהותם  בדירתו  של  הקב

כך  שישראל  לקחו  מהם  את  דירותיהם -להתחיל  לטעון  על,  לא  שווה  להם:  ואדרבה

 ...יצטרכו לשלם עוד היות ואז הם -המוכנות 
שכשבני  מצרים  הגיעו  וטענו  שהיהודים  לקחו  מהם  כלי ,    מספרת7ובדוגמת  מה  שהגמרא

  שבני  ישראל  עבדו  במצרים -  ענה  להם  גביהה  בן  פסיסא  -כסף  וזהב  בעת  שיצאו  ממצרים  

  כלי  הכסף  וכלי  הזהב  כלל  לא -ובחשבון  פשוט  !  מאות  שלושים  שנה-במשך  ארבע

 -ישראל  במצרים  במשך  כה  הרבה  שנים  -  את  שכר  עבודתם  של  בניבכדי  לשלם...  מספיקים

 
 .א, סנהדרין צא) 7
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  עזבו  את -שכשהם  שמעו  זאת  ,    וממשיכה  הגמרא  לספר-!  עליהם  לשלם  עוד  כסף  רב

 !וברחו, כספם וזהבם
את  פסק ,  העולם-ישראל  את  התוקף  לענות  לאומות-עכשיו  יהיה  לבניגם  ש  לוואיהו

  הם :אלא  אדרבה,    לחץה  שלא  יהירק  לא,  ואז).    גם  הם  מאמינים-שבה  (התורה  שבכתב  

 !כפי שעשו אבות אבותיהם, יברחו מהשטחים
 .עד עכשיו לא עשו זאת מסיבה שונה ומשונה, אולם

 

ה "הקב  הראה  לנו  -    הנסיוןעל  הקללשבכדי    -    בהתוועדויות  הקודמות  בארוכהדובר

 :וכדלהלן,  ההנהגה הפחדניתבעיני בשר לאן הובילה
  הרי  שאז -שלא  למסור  אף  שטח  מארץ  ישראל  ,  אילו  היו  עומדים  בתוקף  כבר  בתחילה

היות ,  אולם.    למה  לא  ניתן  לתת  את  ירושלים-כלל  לא  היו  צריכים  להגיע  לתירוצים  

נתנו  לו ,    בכל  זאת-"  נוברצונו  נטלה  מהם  ונתנה  ל"  ולמרות  שהגוי  יודע  ש-ומתחילה  רימו  

 ! אין מה לענות לו- כשהגוי דורש גם את ירושלים -לכן עכשיו , חלקים מארץ ישראל
מדוע  את  ירושלים  אינכם ,  עתה-  אם  נתתם  לנו  שטחים  עד-  בצדק  -היות  והגוי  שואל  

כח  מעשיו  הגיד "  ואם  אינכם  מוכנים  למסור  את  ירושלים  היות  ש-!  ?רוצים  למסור  לנו

  הרי  שהייתם  צריכים  לומר  זאת  כבר  מהתחלה  ואף  על  שאר -"  הם  נחלת  גוייםלעמו  לתת  ל

היות  ויהודה ,    הייתם  צריכים  להקים  התנחלויות  ביהודה  ושומרון-והעיקר  !  השטחים

 -  עכשיומדוע  ,  כן-ואם"!  ברצונו  נטלה  מהם  ונתנה  לנו"הם  חלק  בלתי  נפרד  מה,  ושומרון

 !?אתם באים עם טענה זו
 :חזקה ביותרזוהי טענה , ואכן

  לא  הניחו כן  מדוע  במשך  למעלה  מעשר  שנים-  אם-אם  ירושלים  היא  של  היהודים  

אולם  כאשר  יהודי  רוצה ,    לערבים  הניחו  לקנות  בתים  ונחלות-  !?בהליהודים  להתיישב  

מעט  להתיישב -הצליחו  רק  מתי,  ובמשך  כל  עשר  השנים  שחלפו.    לואפשרולא    -  לקנות

 !שיים מרוביםואף זה בק, בירושלים העתיקה
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לא  הניחו   -  עיר  האבות  -אולם  בחברון  ,    עדיין  יושבים  כמה  מאות  יהודים-בירושלים  

  !!!אפילו ליהודי אחד ויחיד להתיישב בה
גזירה   היהודים    גזרו-ועמדו  על  רצונם  לגור  בעיר  האבות  יהודים  התעקשו  הוכש

הגלולה תיק  את  ובכדי  להמ  -!    לגבולות  חברוןמחוץרק  אך    שמותר  להתיישב  )'חוק'(

 היא  -קרית  ארבע    "העם  תנאי  שאסור  שזה  יהי("  קרית  ארבע  "-קראו  לזה  שם  ,  המרה

 .)8"חברון
 -בחברון  הנמצא    הכנסת  של  אברהם  אבינו-תביאת  יהודים  רצו  לשפץ  השכ  :עד  כדי  כךו

העומדים (אלא  אף  הכריחו  אנשי  צבא  ,    ולא  זו  בלבד-!  לא  הניחו  להם  לעשות  זאת

 ! שיפנו משם את היהודים-)  הגנת הגבולותנפש על-במסירות
אשר (ואף  בתורה  .  ך  ליהודיםישיכנסת  זה  -אפילו  הערבים  מודים  בעובדה  שבית[

כנסת  זה -פרטית  בית-שבהשגחה(  שאברהם  אבינו  9נכתב)  מאמינים  גם  הגויים"  בייבל"ב

 !]וסביבותיה את מערת המכפלה קנה) קרוי על שמו
  שלא  מניחים  ליהודים  לקנות  אדמות  ביהודה ,אשר  כל  זה  בא  כתוצאה  ישירה  מכך

ף  קונה "  אש-)  כעת  מוכרחים  לגלות  עובדה  זו(זאת  -  כשלעומת-!  ושומרון  ובפרט  בחברון

 ! והכל נרשם על שמם-בחברון ובשכם , קרקעות ונכסים ביהודה ושומרון
 -גוררות  מצב  בו  היהודים  יצטרכו  לחפש  יותר  ויותר  תירוצים  ,  כל  העובדות  הללו

 . הנזכרת לעיללטענה
כן  מדוע  בכל  עשר -אם,    אם  היא  שלכם-    בנוגע  לירושליםאףהינה  זו  טענה  :  וכאמור

 !?השנים האחרונות לא היעזתם להעביר לשם אפילו משרד ממשלתי אחד
או  למסור :    עומדת  בפני  ישראל  ברירה  אחת  מהשתיים-)  ל"בעקבות  הטענה  הנ(וכעת  

פעולה (ביר  לשם  לפחות  משרד  ממשלתי  אחד  או  להע,  ליצלן-את  ירושלים  העתיקה  רחמנא

בכך  יובן  סירובה  העיקש  שלא  למסור  את ,  וממילא,  שתוכיח  את  בעלותה  על  המקום

 ).ירושלים

 
 .ב, שרה כג-חיי) 8
 .טז, שם) 9
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נות  שנוצרה   נצלו  את  ההזדמ:  הצעתי  והפצרתי-בתקופה  שלאחר  הנצחונות  הגדולים  

שטחים ישבו  את  כל  התיו  -מהנצחון  הניסי  נרעש  עומד  נפעם  ומכך  שהעולם  כולו  

 ! אף אחד לא יפתח את פיו אם תעשו זאת-! ובפרט את הגבולות, המשוחררים
שכלל  לא  מתכוננים  ליישב  את שלחו  שלוחים  ואמרו    -אך  תמורת  יישוב  השטחים  

 !חזרההיו מוכנים לקחת זאת בבה הערבים י 'רצון-עת'לימתינו אלא  -השטחים 
  זה -ולכן  יש  לעשות  זאת  עכשיו  .  עד  כמה  נחוץ  היה  ליישב  שטחים  אלו,  כעת  רואים

היות  ובכל  יום  שעובר  זה .  אך  זה  קל  יותר  ממחר  ומחרתיים,  אמנם  קשה  יותר  מלפני  שנה

 .נעשה קשה יותר ויותר
ל  מטרתם  היא וכ,  ישראל  שאם  צרו  נכרים  על  ערי  הספר-ה  לבני"בתורתו  מורה  הקב

  עליהם  בכלי  זיין  ומחללין  עליהם  את ןיוצאי"  אזי  הדין  הוא  ש-  בלבד"  עסקי  תבן  וקש"

 ;לעשות  זאת  מוכרחים  :אלא  אדרבה,    רק  שמותר  לעשות  זאתאין  הפירוש,  כלומר.  "השבת

 ."תפתח הארץ לפניהם"נשק ולא להניח למצב בו -חייבים לעמוד עם כלי
  מודים  שבעקבות  כך  תפתח  הארץ -שטחי  הגבול  אפילו  אלו  שרוצים  למסור  להם  את  

 ...שעבור השלום זה כדאי, רק טוענים הם, לפניהם
,   זהו  שלום  הכתוב  על  הנייר  בלבד-שכאן  כלל  לא  מדובר  בשלום  ,  אך  עיקר  הבעיה  היא

 ! ומי יודע אם יעמדו בלחץ-שבכל יום עלולים להשתנות ' תנאים'ובנוי על 
  הרי  שאז  לא  ניתן -יישבים  את  ירושלים  העתיקה  שאם  לא  מ,  כל  אחד  מבין:  וכאמור

  אומרים  שרוצים  את  ירושלים וכשבדיבור.  ברק-ד  ובני"חב-כפר,  אביב-לטעון  לבעלות  בתל

 -אך  למעשה  לא  מניחים  ליהודים  להתיישב  בה  ,  )בכך  שמסרבים  למסור  אותה(העתיקה  

 "!אתי מעשה ומבטל דיבור"העולם ש-הרי שאז רואים כל אומות

 

ואמנם  דובר (וכדלהלן  ,  עד  שיהודים  מעיזים  לקשר  זאת  עם  התורה,  והמצב  כה  מבהיל

  נחזור  על  כך -מקום  -אך  מכל,  חובת  הדברים-ולכאורה  יצאנו  ידי,  פעמים-זה  כבר  כמה-על

 ):שוב
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 :איסור מסירת שטחים מתבסס על שני דינים
על ,    זה  חל  על  ירושלים  העתיקהאיסור  .10"לא  תחנם"של  הלאו  הוא  ,  האחדהדין  

ואין  כל  חילוק ,  לאו  אחיד;  בשווה  -שטחי  ארץ  ישראל    ועל  כל  הודה  ושומרוןעל  י,  חברון

 .שם ביהודה ושומרון-אם המדובר הוא על ירושלים או על שטח אי
אף  שטח  מארץ  ישראל שאסור  למסור  ,  כלומר.  11נפש-של  פיקוחהדין    הוא  ,הדין  השני

לא "של    לאיסור  שום  קשר  ושייכות  לאיסור  זה  אין  -"!  שמא  תפתח  הארץ  לפניהם"היות  ו

 !דוחה את כל התורה כולהנפש ה- מצד פיקוחאך ורק היא -היות וסיבת איסור זה , "תחנם
  בדרבה הקם  לי"שהיות  ,    הנה-ללו    הדינים  השניחלים  עליו  ששישנו  שטח  שכ,  מובן

ולא (  נפש-פיקוחן  מובן  שיש  לאסור  מסירת  שטח  זה  ולדבר  רק  על  הדין  של  לכ,  12"המיני

 ").לא תחנם"לאסור זאת מצד ה
לא  צריכים  לחכמה  מיוחדת  בכדי  להבין  שישנו  הלאו ,  כשהשטח  נמצא  בארץ  ישראל

  זה  אינו  יכול -?  נפש-אולם  מהיכן  יודעים  שישנו  גם  איסור  מצד  פיקוח,  "לא  תחנם"של  

זאת  יכולים  לדעת  רק   -שר  או  ראש  ממשלה  ,  פוליטיקאי,  ר  ישיבהבחו,  מלמד,  לדעת  רב

 !מומחי הצבא
-אחד  שמסירת  השטחים  תוביל  לפיקוח-  וכולם  ענו  פה-שאלו  את  אנשי  הצבא  ,  ואכן

  .של כל ארץ ישראל) אלא, לא של יהודי בודד(נפש 
 -"  לא  תחנם"בא  יהודי  ואומר  שאמנם  על  שטחים  אלו  חל  הדין  של  ,  ולאחרי  כל  זה

נפש  דוחה  את  כל  התורה -והיות  שפיקוח,  נפש-  יהיה  פיקוח-אולם  באם  לא  ימסרו  אותם  

 ! יש למוסרם-נפש - מצד פיקוח- ממילא -") לא תחנם"גם את הדין של (כולה 
הציגו  בפניו )  שבעקבותיה  פסק  את  מה  שפסק(אותם  יהודים  שהציגו  בפניו  את  השאלה  

זה  ענה  שאכן -  ועל-"  לא  תחנם"ן  של  נפש  דוחה  את  הדי-האם  פיקוח:  רק  חצי  מהשאלה

 !דינו היה מתאים- הרי שפסק- אכן אילו היה מצב שכזה -! נפש דוחה זאת-פיקוח

 
 .ח ואילך"א ס"קנ' י סדעה-רה יוערוך-שולחן-רטו, ד-ג " הי"ם פ"עכו' ם הל" רמב.א,  כזרה-בודה ע.י"ובפרש. ב, ואתחנן ז) 10
 .ו"ט ס"חיים סשכ-ערוך אורח-שולחן) 11
 .ב,  נגקמא-באב) 12
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  שמסירת -  מה  שאומרים  כל  מומחי  הצבא  -אך  הם  לא  הציגו  בפניו  את  החצי  השני  

 !לפיקוח נפש של אלפי יהודיםהיא זו שתביא , שטחים אלו
שכאשר  הוא  ידע  זאת ,    בטוחני-!  באחריות  לכך  נושאים  -  יחד  עמו  -ויהודים  אלו  

לפי  הפסק  הברור (דין  ברור  -  אין  ספק  שהוא  ֵיצא  בפסק-)  קביעתם  של  אנשי  הצבא(

 -שאסור  למסור  אף  טפח  ואף  שעל  מארץ  ישראל  ,  )ט"ערוך  הלכות  שבת  סימן  שכ-בשולחן

-  פיקוחקובעים  שזה,  )מומחי  הצבא:  ובעניננו(היות  שהתורה  פוסקת  שאם  המומחים  לדבר  

 .דוחה את כל התורה כולה) ממילא(נפש אשר -שזה פיקוח,  אזי זה נהיה פסק בתורה-נפש 
, נפש  דוחה  גם  את  כל  החשבונות  הפוליטיים  האומרים-וכמה  שפיקוח-כמה-אחת-ועל

 -חן  בעיני  הגוי  -  אך  בשביל  למצוא-שלמרות  שאנשי  הצבא  קובעים  שאסור  למסור  שטחים  

 !נפש-יקוחמותר לוותר על נושאים של פ

 

פני  דעתם -דעתם  של  הפוליטיקאים  על-אין  זו  הפעם  הראשונה  בה  מעדיפים  את  חוות

 :של מומחי הצבא
כל  מומחי .  הגיעו  ידיעות  שהערבים  עומדים  לתקוף,  כיפור-זמן  קצר  קודם  מלחמת  יום

  זה  יעלה  במספר  רב  של -ישראל  לא  תפתח  ראשונה  במתקפה  הצבא  אמרו  אז  שאם  

"אל  תתגרה  בגוי  קטן"ו(היות  וישראל  לא  רצתה  להצטייר  כתוקפנית  ,  ולמרות  זאת.  קרבנות
ואף  כלל  לא  גייסו ,  קבעו  הפוליטיקאים  שישראל  לא  תפתח  ראשונה  במתקפה,    לכן-)  13

 !נפלו מאות קרבנות מיותרים, ובעקבות זאת. כוחות
אל "עדיין  ישנם  כאלה  המדברים  ללא  הרף  על  ,  ם  ללמוד  מכך  את  הלקחאך  במקו

, "לא  תחנם"  ועדיין  מקשרים  את  איסור  מסירת  השטחים  רק  לדין  של  -"  תתגרה  בגוי  קטן

 -  שאם  ימסרו  אפילו  שעל  אחד  מיהודה  ושומרון  -ומעלימים  את  מה  שקבעו  מומחי  הצבא  

 !תהיה-לא-היה, לפי יהודיםנפש של א- זה יביא לפיקוח-ארץ ישראל לגבולותיה 
 :ולזה נוסף עוד פרט

 
 .א, ראה פסחים קיג) 13
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שמאז ,  הנה  רואים  בבירור,    שמסירת  שטחים  אלו  תקרב  את  השלום-אפילו  לטענתם  

מי  שיש  לו  מנה  רוצה "כיון  ש,  וזאת.    השלום  רק  התרחק  יותר  ויותר-החלו  למסור  שטחים  

חברון ,  מרוןברגע  שהערבים  ראו  שלא  מניחים  ליהודים  להתיישב  ביהודה  ושו.  14"מאתים

 !ובגלוי,  מיד הכפילו ושילשו את תביעותיהם-וירושלים העתיקה 
  הרי  שאז  לא  היו  מגיעים  לתביעות  מופרזות  אלו -ואילו  היו  מיישבים  את  השטחים  

, ולכן.    לא  איפשרו  ליהודים  להתיישב  שם-  בצורה  עקבית  -אך  תמורת  זאת  .  מכיוון  הערבים

  כולם  היו -היות  שאם  היו  מיישבים  לפני  שנה  (ה  אף  שהיום  זה  קשה  הרבה  יותר  מלפני  שנ

, הרי  כבר  הסכמתם  למסור  את  השטחים:  העולם  יבואו  בטענה-אך  כעת  אומות,  שותקים

זה  עדיין  קל  יותר  מאשר  אם  יעשו  זאת ,  מקום-  מכל-!)  ?כיצד  אתם  מיישבים  אותם,  כן-ואם

 .היות ובכל יום שעובר המצב רק מחמיר והלחץ רק גובר, מחר ומחרתיים
  מומחי  הצבא כל:  וכאמור.  יתן  את  הכוח  שלא  למסור  שטחים  אלו,  ורק  יישוב  השטחים

-נפש  לבני-קבעו  שמסירת  שטחים  אלו  תהווה  סכנת  פיקוח)  לא  רק  מומחה  אחד  או  שניים(

 .15"שלושת השבועות"או ל" אל תתגרה"ל" לא תחנם"ואין לזה כל קשר ל! ישראל

 

 :נעשה כעת ענין נוסף, בכדי להקל על הנסיון
חן  בעיני -שכל  הזמן  מנסים  למצוא,  "מה  יפית"ישנם  את  יהודי  ה,  כמדובר  כמה  פעמים

שאפילו (כשהגיעה  אליהם  הידיעה  על  חתימת  ההסכם  ,  והנה;  השרים  ובעיני  הממשלה

ובפרט  בעניננו  שזה  גורם  לצרות ,  בר  מצערזה  ד,  בלבד"  לא  תחנם"כאשר  זה  נוגד  ללאו  של  

  פתחו -)  אמרו  שהם  עושים  זאת  בלב  שבור,  נוספות  עד  שאפילו  אלה  שהסכימו  להסכם  זה

 "!מזל טוב"בחגיגות שמחה ובצעקות 
  לא  בשביל  לדבר -אלא  כינסו  אסיפה  של  יהודים  שומרי  תורה  ומצוות  ,  ולא  זו  בלבד

  אלא  כל  מטרת  האסיפה  היתה  להודות -כשרות  או  חינוך  כשר  או  ,  אודות  נישואי  תערובות

 !למוסרי השטחים" מזל טוב"ולתת 

 
 .י, ג"פ, יג, א"ר פ"ראה קה) 14
 .א, כתובות קיא) 15
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וכמה  טובות -  ובפרט  שהוא  עושה  כמה16"'ודרשו  את  שלום  העיר"אמנם  צריך  להיות  

היפך   אולם  זה  לא  אומר  שכשהוא  עושה  דבר  -ואשר  לכן  צריכים  אמנם  להתפלל  בשלומו  

-על"  מזל  טוב"שבכלל  לא  ניתן  לצעוק  גם  -מה"!  מזל  טוב"  צריכים  לתת  -  ערוך-השולחן

 !היות ועוד לא היתה כזו רעה לישראל, כך
,   כך  גברה  תאוותם  של  הערבים  לשטחים  נוספים-"  מזל  טוב"ככל  שנשמעו  יותר  צעקות  

 :וכדלהלן
 -על  ההסכם  שנחתם  "  מזל  טוב"כשהערבים  רואים  שהיהודים  בארץ  מאחלים  זה  לזה  

, לחתום  עמם  על  שלום"  הואילו"בכך  ש,  דולהשהם  עשו  ליהודים  טובה  גהם  מסיקים  

 ! שהיהודים שמחים מזה-והראיה 
  הם  מבינים  שהם  נהגו  בטפשות  הכי  גדולה  כשהסתפקו  רק -כשרואים  זאת  הערבים  

וכמה -  היינו  צריכים  לבקש  מהם  פי  כמה-אם  היהודים  שמחים  .  בתביעותיהם  הנוכחיות

 ! חושבים הערבים לעצמם-שטחים 
  שולחים -בתים  ועמך  ישראל  -בעלי,  שרבניםבדה  שהערבים  ראו  בעקבות  העו,  ואכן

 !הגבירו את הלחץ הרי הם -בעקבות הסכם זה , וטופחים על השכם" טוב-מזל"מברקי 
נוסף  על  חתימת  ההסכם  שנשלח  לראשי  השלטון "  טוב-מזל"כל  מכתב  :  ובפועל

  לחץ  מכיוון מה  שגורר  עוד  ועוד,    מגביר  יותר  ויותר  את  תאוותם  של  הערבים-בישראל  

כך  שהחזרתם  את -אתם  בעצמכם  שמחים  על:  באמרם,  הברית-מצרים  ואף  מכיוון  ארצות

 ! תנו עוד-כן -ואם, השטחים

 

, היות  ואני  תובע  את  תיקון  הענין  כבר  זמן  רב:  היתה,  אחת  מן  השאלות  ששאלו  אותי

  שהרי -'  חבל  על  הזמן  '-כן  -אם,    של  כניעה  ומסירת  שטחיםזאת  ממשיכים  בכיוון-ובכל

 !?כה לא ניתן לפעול בזה-בין
 :ישנן בזה שתי תשובות

 
 .ז,  ירמיה כט-לשון הכתוב ) 16
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. כאלה  הצועקים  בחשאי  וכאלה  הצועקים  בפומבי:  ומהם(  לא  היו  צועקים  כללאילו  )  א

 !!! המצב היה גרוע הרבה יותר-) כאלה הצועקים באידיש וכאלה הצועקים בלשון אחרת
אפילו  מאה "זה  הגמרא  -ומפרשת  על"  הוכח  תוכיח  את  עמיתך:  "17רה  נאמרבתו)  ב

 .כפשוטו" מאה פעמים" אלא -ומהפוסקים משמע שזוהי לא גוזמא ". פעמים
 -אפילו  תשעים  ותשע  פעמים  "  הוכח  תוכיח"אפילו  אם  הוא  קיים  את  הציווי  ,  כלומר

עשה  זאת  בפעם ה  ובאותה  התלהבות  ב,  מצוה  עליו  התורה  לעשות  זאת  גם  בפעם  המאה

 ! היות וזה אותו ציווי- הראשונה
מה ,  כן-ואם,  הרי  הוא  כבר  הוכיח  את  השני  תשעים  ותשע  פעמים:  ולכאורה  אינו  מובן

, דין-  המובאים  בתור  פסק18ם"פי  דברי  הרמב-  ההסבר  לזה  יובן  על-!  ?תועיל  הפעם  המאה

  יכול  להכריע  את   אזי  מעשה  אחד  אינו-"  מחצה  על  מחצה"שכאשר  העולם  אינו  במצב  של  

, ידי  צעקה  אחת  ויחידה-  אזי  על-"  מחצה  על  מחצה",  אולם  כאשר  העולם  שקול,  כל  העולם

 ".מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה"הוא 
  שלא -  אשר  הביאה  למצב  הנוכחי  הגרוע  -רצון  שלא  נלך  בדרך  בה  הלכו  עד  עתה  -ויהי

 . לפני שנהבערך מהמצב שהיה 
חברון  וירושלים ,  ושומרון-  יהודהכלהיות  ואז  יכלו  ליישב  בניחותא  ובצורה  חלקה  את  

-טוענים  אומות  מיד  -  אחתבשונה  מעכשיו  שכשרוצים  ליישב  אפילו  דירה  ,  העתיקה

 -שלום  -כשרוצים  לחתום  הסכם,  ועכשיו.  עשר  שנים  רצוף  לא  הנחתם  לעשות  זאת:  העולם

 !?קופצים אתם ועושים זאת
ויעשו  זאת .    יישבו  את  השטחים-יהי  רצון  שלפחות  מכאן  ולהבא  ,  פנים-כל-אך  על

ומאחר  שבסופו  של  דבר  לא  יהיה .  תיכף  ומיד  היות  ובכל  יום  זה  נעשה  קשה  יותר  ויותר

היות ,  ערך-לפי(  כשזה  עדיין  קל  -כן  עדיף  שיעשו  זאת  עתה  -אם,  מנוס  מיישוב  השטחים

 ).כשנהוהמצב הנוכחי קשה מהמצב ששרר לפני 

ירדו  לידי  פועל  למטה  מעשרה )  יצחק'  המצוטטים  לעיל  משם  ר(י  "ויהי  רצון  שדברי  רש

  ויתקיים -!    לא  שלום  על  הנייר-  אמיתיובאופן  של  שלום  ,  ובטוב  הנראה  והנגלה,  טפחים

 
 .א, מציעא לא-וראה בבא. יז, קדושים יט) 17
 .ד"ג ה" פהלכות תשובה) 18
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" בשם  אלקינו  נדגול"  מכיון  ש19"נקרא  עליך  ויראו  ממך'  וראו  כל  עמי  הארץ  כי  שם  ה"

" זרועךבגדול  "כיון  ש"  תפול  עליהם  אימתה  ופחד"שאז  יתקיים  .  20"בשם  אלקינו  נזכיר"ו

 .21"ידמו כאבן) "ה"של הקב(
ערוך -וכפסק  השולחן"  (סוסים"ו"  רכב"  נזקקים  גם  ל-ואמנם  מכיון  שנמצאים  בגלות  

מקום  יש  לדעת -  מכל-  לבושי  הטבע  -")  יוצאים  עליהם  בכלי  זיין"ט  ש"שכ'  הלכות  שבת  סי

 !שזה לא יותר מלבוש
וינצלו  את  ימי ,  ימי  הגלות  האחרונים  יהיה  שלום  אמיתי  בכל  מקום  בו  נמצאים  יהודיםוב

 .הגלות האחרונים להוספה בלימוד התורה וקיום מצוותיה מתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב
בשעתא  חדא ,  ותהיה  אתחלתא  דגאולה  והגאולה  כולה,  ובקרוב  ממש  תסתיים  הגלות

 .ידי משיח צדקנו-על, וברגעא חדא
 )ט"תשל, חשון- מררכים החודשמב ,בראשיתפרשת -בתשיחת מוצאי שפ "בד עעומ(

 
 .י, כח, תבוא) 19
 .ח,ו, תהלים כ) 20
 .טז, בשלח טו) 21
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, 1"ויבוא  אברהם  לספוד  לשרה  ולבכותה"ו,  בהמשך  למה  שדובר  אודות  מיתת  שרה

נגלה  ודרוש  שדוברו ,  וכל  עניני  החסידותוהיות  [המכפלה  -שמזה  יצא  ענין  קניית  מערת

! 'קעמפ  דיוויד'  לשמוע  איזו  מילה  אודות  -והעיקר  הוא  .  ליצלן-הינם  ענין  של  טפל  רחמנא

כך -רוח  בשביל  לשמוע  איזו  מילה  על-כך  הם  הם  יושבים  וממתינים  בקוצר-  ולשם-

יל שמתח,  "וישלח"פלא  המובא  במדרש  בפרשת  -  ישנו  דבר-)]  ורחמנות  גדולה  עליהם(

 :המכפלה-בענין קניית מערת
זה  אחד ":  במאה  קשיטה.  .  ויקן  את  חלקת  השדה    "2הפסוק-מבואר  במדרש  על

, העולם  יכולין  להונות  את  ישראל  ולומר  גזולים  הם  בידכם-משלושה  מקומות  שאין  אומות

וישמע "דכתיב  ,  המכפלה-מערת.  וקבורתו  של  יוסף,  בית  המקדש,  המכפלה-מערת:  ואלו  הן

ויתן  דוד  לארנן "דכתיב  ,  בית  המקדש.  3"'פרון  וישקול  אברהם  לעפרון  גואברהם  אל  ע

 ".ויקן את חלקת השדה", וקבורתו של יוסף, 4"'במקום גו
י  מביא  בתחילת "כפי  שרש"  (לסטים  אתם"העולם  טוענים  -למרות  שאומות:  כלומר

ישנם  שלושה  מקומות  שהתורה  מעידה  עליהם  ששם ,  מקום-  מכל-)  התורה-פירושו  על

) בזמן(והמקום  הראשון  .  היות  ומקומות  אלו  שייכים  לעם  ישראל,  נם  יכולים  לטעון  זאתאי

 ).שעליה מסופר בפרשתינו(המכפלה -הוא מערת
 :עד כמה גדול החושך הכפול והמכופל של הגלות, וכאן רואים

  הנה  המקומות  עליהם  קיימת -כאשר  לא  מניחים  ליהודים  להתיישב  בארץ  הקודש  

 !!!הם דווקא בשלושה מקומות אלו -ותר ההתנגדות החזקה בי
כשרוצים ;    אינם  מתערבים  בזה-אביב  -  כאשר  רוצים  להתיישב  בתל-!  ממש  פלא

כאשר ,  אולם.  או  שישנה  התנגדות  קלה  בלבד,  או  שלא  מתערבים,  אחר-להתיישב  במקום

  זעזעו  את  העולם  בכדי  שלא  להניח  ליהודים  להתיישב -המכפלה  -הדבר  מגיע  למערת

 
 .ב, פרשתינו כג) 1
 .ז, ט"רבה פע-וראה בראשית. יט, וישלח לג) 2
 .טז, פרשתינו כג) 3
 .כה, א כא-הימים-דברי) 4
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  לא  מניחים -שזהו  חלק  מחברון  ,    אלא  גם  בסביבתה-המכפלה  -לא  רק  במערתו.  בחברון

 !לאף יהודי להתיישב שם
הכנסת  אברהם -  אודות  מעשה  התעתועים  שהיה  עם  בית5וכפי  שכבר  דובר  בארוכה

 :אבינו
השתמשו  בהם  והכריחו  אותם ;  לקחו  אנשים  המוסרים  את  נפשם  על  הגנת  ארץ  הקודש

כנסת  זה -רק  בגלל  שבית,  וכל  זאת.  ם  אבינו  יהודים  אחריםהכנסת  של  אברה-להוציא  מבית

 !נמצא בחברון
  לא  מאפשרים  לו -לא  מסכים  "  מופתי"  בזמן  שה-המכפלה  -וכשיהודי  מגיע  למערת

 !!! מוציאים אותו משם בכח-פנימה ' להתגנב'ואם הוא כבר הצליח , להיכנס

  גם  אז  לא -לה  כאשר  מגיעים  לשכם  ורוצים  לקנות  שם  בית  או  נח:  וכך  גם  בשכם

 .שנמצאים שם ערבים, בטענה. מאפשרים זאת
 -  שכאשר  מגיעים  לשם  יהודים  -מקום  מקדשנו  ,  שלא  לדבר  אודות  המקום  השלישי

 !שימנעו מיהודים להגיע למקום מקדשנו, מציבים חיילים
, הכי  חזקה,  היא  הכי  גדולה,  ההתנגדות  בנוגע  לשלשה  מקומות  אלה:  וכפי  שכבר  דובר

העולם -שאפילו  אומות,  ואשר  על  מקומות  אלה  כתוב  במדרש;  פלת  ביותרובצורה  המוש

וכאשר .    ונותנים  לגויים  לשלוט  שםיהודיםבאים  ,  והנה".  גזולים  הן"אינם  יכולים  לומר  

 !?וכי למה לא;  הם בודאי מסכימים-רואים הגוים שהיהודים נותנים להם לשלוט 

 

  ולומר  שרצונו  הוא  לתת  שליטה  לגוי  על  ירושלים  העתיקה -ושלום  לחשוד  ביהודי  -חס

שרה ,  שם  נמצאים  הקדושים  אברהם  יצחק  ויעקב(המכפלה  -על  מערת,  ומקום  מקדשנו

 .ועל שכם, )אדם וחוה, רבקה ולאה
 !?כיצד יתכן שיהודים יעשו זאת, ואמנם

 
 .ז.בראשית ש' ק פר"שיחת מוצש; .ז.תורה ש-שיחת יום שמחת) 5
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אתם  המעט "כיון  ש,    הגויםומרגיש  עצמו  נחות  בפני,    בשעה  שאדם  נמצא  בפחד-אלא  

 -בזה  -והוא  זקוק  לחסדי  הגוי  בכדי  לקבל  עוד  כמה  דולרים  או  נשק  וכיוצא,  6"מכל  העמים

שאפילו  דברים  שהגוי  אינו  רוצה  לקחת  כלל ,  עד  כדי  כך,  הוא  מתבטל  בעיני  עצמו,  הרי  אז

לין גזו  "-כיון  שפסקה  התורה  שהגוי  אינו  יכול  לומר  על  שלושת  המקומות  הללו  :  כלומר(

ורוצים ,  הרע-מגרים  את  היצר  הרי  גם  אז  -)  שבאמת  הוא  לא  רוצה  אותם,    מכך  משמע-"  הן

 !למסור זאת לגוי
על  חטא   "-"  על  חטא"וכפי  שכבר  דובר  פעם  בארוכה  על  מה  שאומרים  בתפילת  

! ?הרע-כיצד  יכול  להיות  חטא  ללא  יצר:    שלכאורה  אינו  מובן-"  הרע-שחטאנו  לפניך  ביצר

וכמה -ואיך  יכול  להיות  שאחרי  שמפרטים  כמה,  הרע-הם  דרך  היצרהרי  כל  החטאים  

 !?"הרע-על חטא שחטאנו לפניך ביצר: "מונים חטא מיוחד, חטאים
  אינו -הרע  -שישנו  חטא  כזה  שאפילו  על  דעתו  של  היצר,  7זה  מפרשי  הסידור-עונים  על

 .ת חטאומפתה אותו לעשו, ליצלן-רחמנא, הרע-אלא היהודי עצמו מגרה את היצר; עולה
" בייבל"העולם  מאמינים  ב-  מעידה  שאומות-"  תורת  אמת  "-התורה  :  וכן  בעניננו

המכפלה -ובמילא  גם  הם  מאמינים  לסיפור  שאברהם  אבינו  שילם  עבור  מערת).  ך"תנ(=

כן -וכמו.  וממילא  הם  יודעים  שזה  שייך  ליהודים".  ארבע  מאות  שקל  כסף  עובר  לסוחר"

 .המקדש ולשכם-בנוגע למקום
הרע  שישכנע -  אזי  מגרים  את  היצר-שמתחילים  ליפול  בעיני  עצמם  לפני  הגוי  כ,  אולם

נובע  ממה  שהוא  נופל ,  וכל  זה!  את  היהודי  לבצע  דבר  שאפילו  הגוי  אינו  חושב  על  כך

 .8"אל זר אשר בקרבך"מפני ה; שקייט שבקרבו'בעיני עצמו מפני הגוי

 

  הוא  לוקח  יחד  עימו  את  רגש  הנחיתות -כשהוא  מקבל  מינוי  בישראל  ,  ולאחר  מכן.  .  

 .שקייט'שלו כלפי הגוי

 
 .ז, ואתחנן ז) 6
 .ד"ה שער האותיות אות יו"של. ד"פ סק"במנחה בעיוהכח סדר הוידוי "דה) 7
 .ב, ראה שבת קה) 8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 383

לאחר  שאומרים  לו ,    הוא  מאבד  את  עשתונותיו-כאשר  עליו  לקבל  החלטה  ,  ולאחר  מכן

 .שהגוי עלול להתרגז
כך  אומר  מי  שלומד :  מר  הואאו.    יתרגז  מזהלאוכשאומרים  לו  את  דברי  המדרש  שהגוי  

. לומד  מדרש  שאינו',  בן  אדם'דעתו  של  זה  הקרוי  -אך  צריך  לשמוע  גם  את  חוות.  מדרש

 !אלא ענינים של לימודי חול, ושלום-חס, ובפרט שבעיניו לא המדרש הוא הפוסק
 9"ויעקב  הלך  לדרכו"כאשר  צריך  להיות  ה:  וזאת  מזכירים  לו  מיד  בתחילת  השבוע

מזכירים  לו  מיד  בברכה  הראשונה  הקשורה  עם  ההבדלה ,  בדין  דחולועומד  להיכנס  בעו

) גם"  המבדיל  בין  קודש  לחול"מלבד  (  שצריך  להיות  -שבין  שבת  לששת  ימי  המעשה  

 ".בין ישראל לעמים"המבדיל 
,   פועל  עליו  הדבר-אבל  בשעה  שההבדלה  והמחיצה  בין  שני  הדברים  אינה  קיימת  

הרע  שיפתהו  לעשות -  שמגרה  את  היצר-כדי  כך  ועד  .  משמש  בתור  ראש  ועיקר'  חול'שה

אצל  הגוי  לא  מסתדר  שהיהודי  ימסור  את :  דבר  שאפילו  במוחו  של  הגוי  לא  עולה  כזאת

 -המכפלה  כפי  שהיתה  בראשונה  -לא  עולה  בדעתו  שיהודים  לא  יתייחסו  למערת;  ירושלים

ברהם הכנסת  של  א-לא  מסתדר  אצלו  כלל  שיהודים  לא  יקחו  את  בית;  של  אברהם  אבינו

 ).אלא בשפה הערבית, שגם אצל הערבים נקרא כך(אבינו 
-אחר;  הכנסת  של  אברהם  אבינו-באים  יהודים  ולא  מניחים  ליהודים  אחרים  להיות  בבית

שגירשו  משם  את ,  עד  כדי  כך:  אך  לא  מקיימים  את  ההבטחה,  כך  מבטיחים  שיתקנו  זאת

 !היהודים והוציאו אותם בכח
 .ולמקום המקדש, המכפלה-וגע למערתוכמה שכך נוהגים בנ-כמה-אחת-על

אבל  ישנם  חלקים  שמותר  ללכת .  שמותר  ללכת  במקום  המקדש,  ושלום-לא  מדובר  חס(

  אך  מצד  הספק  לא  ניתן  לברר -וכן  ישנם  חלקים  נוספים  .  דוגמת  הכותל  המערבי,  לשם

 ).זאת
. מאפשרים  להם  ללכת  לשם  מתי  ואיך  שהם  רוצים  -  גוייםאולם  כאשר  מדובר  אודות  

 .ל לא מגבילים אותם היות ופוחדים לנגוע בהםוכל

 
 .ואילך. ב, ב"ת בלק ע"וראה לקו. ב,  ויצא לב-לשון הכתוב ) 9
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מקום 'אלא  מעמידים  אנשי  צבא  שישמרו  שלא  יבזו  את  מה  שנקרא  אצלם  ,  ולא  זו  בלבד

 .וכן לא לעכב כאשר הגוי רוצה להכנס לשם, שאצלםמצד הקדושה ' קדוש
חסד "וזקוקים  ל,  ואפילו  לאחר  כל  ההצטדקויות  והסברות  שכיום  אין  יד  ישראל  תקיפה

  רואים  שאפילו  את  הדברים  אותם  נתן -  ואשר  לכן  אסור  להתגרות  בהם  10"ם  חטאתלאומי

 . רוצים למסור-ה בצורה ניסית "הקב
  כלל  לא  רצו -  דאז  םמנהיגיהש,  מה  שנתפרסם  כבר,  פעמים  בארוכה-וכמדובר  כבר  כמה

להתגרות  ביושבים רצו    שלא  כיון,  וזאת.  ליהודים  לכבוש  את  ירושלים  העתיקהלהניח  

 .ןבוותיק
ולכן  החליט  קצין  מסויים  לעשות ',  מנהיגים'אלא  שנוצר  מצב  בו  לא  יכלו  לשאול  את  ה

 . כבר לא יכלו להתחרט-וכאשר הוא הודיע על כך . זאת על דעת עצמו
ביניהם  היה  יהודי  שומר (שיגרו  שלוחים  לוושינגטון  ,  ומיד  לאחר  כיבוש  ירושלים

רק  מפני  שלא  היתה )  ר  השטחיםואת  שא(שכבשו  את  ירושלים  ,  להסביר)  ומצוות-תורה

 !וכעת רוצים להחזיר את מה שכבשו, ברירה אחרת
 !!! לא רצו לקחת זאתשהגוים -והנס היה 

שלאחרי  כל ,  ושכם,  חברון,  ובדוגמת  מה  שקורה  כעת  בנוגע  לירושלים  העתיקה

 ! הסכימוכברועל מה , עדיין לא יודעים על מה עומדים היהודים להסכים, ההבטחות
כיון ,  אולם.  על  הרעיון  שלא  לספר  על  כך  לאיש  ולשמור  על  הדבר  בסודבסוף  עלו  

? וכאשר  שואלים  אותו  מדוע  עשית  מזה  סוד.  הם  גילו  זאת,  יהודים-שמעורבים  בזה  גם  לא

 .הוא עונה שהוא נשאר חייב תשובה לשאלה זו

 

 :חר מכן נוסף עוד עניןלא
הרי  זה ,  היתכן:  מסבירים  שאם  ישאלו,  כאשר  המדובר  הוא  אודות  החזרת  השטחים

 !לעשות זאת וחייביםוהוא פסק שמותר ,  יענו ששאלו רב-? היפך ההלכה

 
 .ב, ב י"ב. לד, משלי יד) 10
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שמישהו  שאל  אצלו ,  עונה  הרב?  לרב  ושאלוהו  מה  אמר  לאותו  שואל,  אפוא,  הלכו

דינו  של  הרב  על  הענין -א  השני  ומצמיד  את  פסקוב;    ענה  שזה  מותרועליה,  אחרתשאלה  

 !של מסירת שטחים
או  שמא ,  נפש-  עומד  בפני  פיקוח11"לא  תחנם"  האם  הלאו  של  -?  ומה  שאלו  את  הרב

גם  את  הלאו  של ,  נפש  דוחה  כל  לאו  שבתורה-  שפיקוח-ענה  הרב  ?  נפש  דוחה  אותו-פיקוח

 .כך תשובה שכל אחד היה עונה לו -" לא תחנם"

כך  הרבה  תורה  כפי -הלואי  שהיה  לומד  כל(ששאל  שאלה  זו  קורא  עיתונים  אותו  אחד  

שכל  המומחים  לעניני  בטחון  וצבא ,  ויודע  מה  שכתוב  בכל  העיתונים)  שהוא  קורא  עיתונים

-שבאם  יחזירו  את  השטחים  זה  יביא  סכנה  מיידית  לבני,  אומרים)  ללא  יוצא  מן  הכלל(

זאת  הוא  העלים  עובדה  זו -  אך  בכל-  נפש  אסור  למסור  את  השטחים-ישראל  ומצד  פיקוח

 !מהרב
כי  הרי ,  ובודאי  יש  לו  פחד  ממנו,  ומעולם  לא  נפגש  עם  קצין,  הרב  אינו  קורא  עיתונים

 .שכן מגנרל-וכל, שם פחדו מקצין, מוצאו מליטא
ישנם  כאלה !  הקשיבו  נא:  ואומר  לו,  אל  הרב  בכל  הדרת  הכבוד,  אפוא,  הולך  הוא

תעשה  מן -שזוהי  מצוות  לא,  "לא  תחנם"משום  הלאו  של  הצועקים  שאסור  להחזיר  שטחים  

: ענה  לו  הרב  בפשטות?  נפש-מה  הדין  כאשר  זה  קשור  עם  פיקוח:  שואל  הוא,  אבל.  התורה

 ".לא תחנם"נפש דוחה את -שפיקוח
שהרב  פסק ,  הוא  הלך  ופירסם  בכל  העולם  כולו;  יותר  מזה  הוא  כבר  לא  היה  צריך

 !שמותר להחזיר שטחים
שטחים  כלל  אינה  קשורה  עם  האיסור -  השאלה  של  מסירת-כעת  :  עמיםפ-וכמדובר  כמה

-שזהו  ענין  של  סכנת  פיקוח,  אלא  כפי  שכל  המומחים  לעניני  צבא  אומרים,  "לא  תחנם"של  

 !נפש ממש עבור מאות ואלפים מישראל

 

 :ה מבהיל נוסףלאחר מכן עשה מעש
 

 .לךח ואי"א ס"קנ' ד סי"ערוך יו-שולחן-טור. ד-ג"י ה"ם פ"עכו' ם הל"רמב. א, זרה כ-עבודה. י"ובפרש. ב, ואתחנן ז) 11
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דינו  של  הרב  אין  שום  חילוק  אם  מדובר  אודות  יהודה  ושומרון  או  הכותל -בפסק

 .ירושלים החדשה או ירושלים העתיקה; המערבי
שאם ,  שהרב  פסק,    אמור-!    אמור  זאת  בשלימות-דין  -ואם  אתה  כבר  מפרסם  את  הפסק

-בני,  שלים  העתיקהירו,  הרי  יש  להחזיר  גם  את  ירושלים  החדשה,  נפש-זה  ענין  של  פיקוח

 ! בכדי שלא להתגרות עם הגוי-ד "חב-ברק וכפר
 -מיד  יורידוהו  מכל  תפקידיו  וכיסאותיו  ,  אולם  מאחר  שהוא  יודע  שאם  יגלה  זאת

 ).סוף יתגלה קלונו ברבים-כל-ביודעו שסוף(התחכם ועשה כך 
מבלי  לספר  לו  את  העובדה  האמיתית  שמסירת  שטח  זה  קשורה ,  הוא  שאל  שאלה  לרב

לא "  והוא  הביאו  לכלל  טעות  בשאלו  את  השאלה  כאילו  זה  קשור  ל-נפש  -פיקוחעם  

 ".תחנם
כאילו  הכוונה  היא  למצב  בו  כל  המומחים ,  דין  של  הרב-ולאחר  מכן  פירסם  את  הפסק

 .שאם לא ימסרו שטחים מביאים סכנה, אומרים) בלי יוצא מן הכלל(באותו ענין 
הרי  אם  יגיד  שמחמת  פסקו  של ,  הממשלההיות  ועליו  למצוא  חן  בעיני  פקידי  :  ולאידך

  אזי  דעתו  הוא  שצריך  להחזיר  גם  את  ירושלים  העתיקה  וירושלים  החדשה  ועוד -אותו  רב  

 .רגל שם-ויותר לא תהיה לו דריסת,  הרי יגרשוהו מיד-שטחים 
דין  של  אותו  רב  אין  שום  הבדל  על -  הוא  לא  סיפר  להם  שלפי  הפסק-!  ?ולכן  מה  עשה

  אלא  נתן  להם  להבין  שהוא  מדבר  רק -)  אפילו  אודות  ירושלים  העתיקה(איזה  שטח  מדובר  

  אף  הוא  בדעה  שאסור -  ואילו  באשר  לירושלים  העתיקה  -אודות  שטחי  יהודה  ושומרון  

 .להחזיר
ולא  רק  מותר (הרב  פסק  שמותר  ,    הרי  במענה  לשאלה  שלך-!  ?  בדעהאתהמה  פירוש  

 !לשמור על נפש אחת מישראללהחזיר את ירושלים העתיקה בכדי ) מוכרחיםאלא 
כן  איך  יכול  להיות  שבא  יהודי -אם.  כך  ברור  ופשוט-היות  והענין  הינו  כל:  שאלו  אותי

ואומר ,  ונוסף  לזה  גם  מומחה  לעניני  פוליטיקה,  שבכל  שאר  הענינים  הוא  איש  חכם  ונבון

 יום  לפני  נתגלה  כבר  אלא  שזה  -  לאיגלויי  שזה  לא  אמת  דעבידאדבר  שלא  רק  שזה  מילתא  

 !כן
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,   הן  דעותיהם  של  אנשי  הבטחון  והצבא-מאחר  שכבר  כל  הדיעות  פורסמו  בעיתונות  [

שאין  כל  חילוק  בין  ירושלים ,  נפש-יחד  עם  הענין  של  פיקוח,  "לא  תחנם"והן  בענין  של  

" לא  תחנם"וכי  על  שניהם  חל  הדין  של  ;  ירושלים  החדשה  ויהודה  ושומרון,  העתיקה

, כן-  אשר  על-!  נפש  דוחה  כל  התורה  כולה  בשווה-חועל  שניהם  חל  הדין  שפיקו,  בשווה

  אזי  אסור  להעמיד  בסכנה  אפילו  את  חייו -"  לא  תחנם"אם  זה  לא  יותר  מ:  נפשך-הרי  ממה

שהחזרת  השטחים ,  ואם  זה  להיפך;  יש  למסור  גם  את  ירושלים,  כן-אחד  ואםשל  יהודי  

וגם  לא ,  ם  לספר  הרי  שאז  אסור  למסור  אף  שעל  בכל  המקומות  הסמוכי-מביאה  את  הסכנה  

 ].אפשר להתווכח- ובזה אי12ערוך-דין ברור בשולחן-שזה הרי פסק. את יהודה ושומרון
  שהרב  פסק  שצריך  להחזיר  את -ולמרות  זאת  הוא  הולך  ונוסע  ואינו  מפסיק  לומר  

 .השטחים
מילתא  דעבידא "כיון  שזה  היפך  טבע  האדם  לומר  שקר  כאשר  מדובר  ב,  שלכאורה

 !שהוא-הרי מוכרח להיות לזה יסוד כל? צד יתכן שיאמר דבר כזהכן כי- אם-" לאיגלויי
 :זה עניתי בפשטות-ועל

ישנו  ספק  אם  זה ,  שכאשר  פוליטיקאי  אומר  שקר  קטן,  ישנו  כלל  ידוע  בין  פוליטקאים

  הרי  אז  בא -וכמה  פעמים  -אך  כאשר  אומר  שקר  גדול  וחוזר  עליו  כמה;  יתקבל  או  לא

אומר  את ,  ולמרות  זאת,  שאין  לו  שום  מקום  בשכל,  כיון  שזה  דבר  מבהיל:  השומע  ואומר

 .הרי זוהי הוכחה שהדבר אכן נכון,  כמה פעמים-זה אדם פקח 
  הוא -הרי  בגלל  הענין  המבהיל  שבזה  ,  כאשר  חוזרים  שוב  על  השקר  הגדול,  ולאחר  מכן

 !מתקבל
, שאמר  ברבים  ובפרסום  הכי  גדול,  שמו  וזכרו-ימח,  אינני  רוצה  להזכיר  את  שם  הגוי

 .ובסופו של דבר זה יתקבל, שיש לומר שקר גדול ולחזור עליו
או ,    אף  שהם  בעצמם-בדרכו  )  ליצלן-רחמנא(וישנם  יהודים  ההולכים  בפרט  זה  

-בר"שאפילו  ,  בשעה-בה.  ואומרים  דבר  המבהיל  בכדי  שזה  יתקבל.  סבלו  ממנו,  קרוביהם

ץ  ישראל  בשוה חל  על  כל  שטחי  אר"  לא  תחנם"שהלאו  של  ,  יודע"  רב  דחד  יומא-ביה

 
 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 12
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לא "אך  באשר  ללאו  של  ,  שאסור  להלין  שם  מת,  ישנם  איסורים  נוספים  בנוגע  לירושלים(

 ). כל שטחי ארץ ישראל בשוה-" תחנם
וישנו  החשש  שאם "  עיר  הסמוכה  לספר"אם  זו  :  נפש-וכן  הוא  בנוגע  לענין  של  פיקוח

בגין ,  החזרת  השטח  אזי  ישנו  האיסור  של  -יפתחו  את  כל  הארץ  לפניהם  ,  יחזירו  את  השטח

 )!הן בירושלים והן ביהודה ושומרון(על כל שעל בשווה , נפש-פקוח

 

לא  רק  בחייהם  הפרטיים ,  ערוך  גם  בגלוי-שאלה  ההולכים  לפי  שולחן,  אך  צריך  לדאוג

-ןשבאותו  שולח(ערוך  הוא  הפוסק  היחידי  -השולחן,  ולדידם,  אלא  גם  בחייהם  הכלליים

,   אסור  להטעותו  ולומר  לו  שהשאלה  היא  בענין  זה-ערוך  כתוב  שאם  שואלים  רב  שאלה  

 -)    ענין  שאינו  באותו  גדר  לגמרי-כך  להשתמש  בפסק  זה  לענין  הפכי  -ואחר,  ולקבל  היתר

 !!!הדין האמיתי-ולהודיע מהו פסק, שלא יתעייפו מלהרעיש ולגלות את השקר ברבים
  החל  משחרורו  של  היהודי  הזה  מגלותו -ענין  הגלות  סוף  מכללות  -כל-ואז  ייפטרו  סוף

בכך  שהוא ,  עד  כדי  כך  שהוא  מסית  ומדיח  רבנים,  הרע  שלו-הכבוש  תחת  היצר,  הפרטית

 .מציג להם את המצב להיפך מכפי שהוא במציאות
  וזה  יפעל  גם  על  אותם  אלה  ההולכים  בעקבותיו -שיתחיל  לצאת  לחירות  ,  ולאחר  מכן

בלבול  המוחות  שהוא  מכניס  ואומרים  שהיות  והוא  יהודי  שומר מבלי  לדעת  את  הטעות  ו(

כיון  שאינו  חייב  להרהר  אחרי  רבו ,  אפשר  לסמוך  עליו,  ומצוות  בחייו  הפרטיים-תורה

כך  זה  גם  ישפיע  להקטין  את  החושך  כפול -ידי-שעל,  ])בעניני  פוליטיקה  הוא  רבו  ומלמדו[

 .ולעוד כמה יהודים, ומכופל אצל יהודי שני ושלישי
  שבנוגע  לאותם  שלושה  מקומות יחושויהודים  -שהלא,  13"לאור  גוים"ד  שיגיע  גם  ע

 שכל  עד  שיוקלט  אצלם  -כמדובר  לעיל  בארוכה  ,  "גזולים  הם  בידכם"אינם  יכולים  לומר  

 ".נחלת עולם לעם עולם"ארץ ישראל לגבולותיה היא 
 .ואז ייפטרו מכל הלחצים בימים האחרונים של הגלות

 
 .ו, מט' ישעי) 13
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-לכל  בני:  "  בדוגמת  מה  שהיה-  בעודם  בגלות  14"קוממיות"ופן  של  ידי  שיעמדו  בא-ועל

  אזי  בקרוב  ממש  ילכו  לקבל  פני -עוד  בהיותם  במצרים  ,  15"ישראל  היה  אור  במושבותם

במהרה ,  בעגלא  דידן,  עוד  ברגעים  האחרונים  של  הגלות,  בשמחה  ובריקוד,  משיח  צדקנו

 .בימינו ממש
* * * 

 

 ):'דיוויד-קעמפ'" (מחנה דוד"הבטיחו שידובר משהו אודות ההסכמים של 
צד  השני (והצד  שכנגד  ,  שעל  אותם  דברים  שעומדים  עליהם  בתוקף,  כבר  התגלה  כעת

  הרי  שאז  הם -רואה  שבין  כך  זה  לא  יצא  לפועל  ")  שכנגד"  אף  אם  אינו  צד  -פנים  -כל-על

אחד  נשאר  תקיף -  שיכתבו  שדנו  בשאלה  זו  וכל-ואף  מבקשים  .  זה-מפסיקים  מלדבר  על

 .בדעתו
 :שכעת נתגלו שני דברים, כלומר

 מצוה  גוררת"בדיוק  כשם  ש;    מביא  הדבר  ללחץ  נוסף-כמשלימים  עם  לחץ  .  1
-ביהודה"  אוטונומיה"כשמוותרים  ומוכנים  שתהיה  ;    כך  הדבר  גם  להיפך-  16"מצוה

וכפי  שאירע  בפועל  שמיד  לאחר  שוויתרו  בנושא .  17"ניסה-תחילת  נפילה",  אזי,  ושומרון

 . החלו להגיע הדרישות על ירושלים-" אטונומיה"ה
ואף  לא  נוסעים (וכשיעמדו  בתוקף  ולא  יוותרו  "  זאת  לא:  "כשאמרו  בתקיפות.  2

 . ויפסיקו ללחוץ אזי יעצרו-) לקחת זאת" יואילו"לוושינגטון במטרה ללחוץ על הערבים ש
כלשונו ,    או  אז-"  תורת  חיים  ותורת  אמת"  כשהתוקף  מבוסס  על  פסק  התורה  -וכל  זאת  

ואז ,  שכלפי  האמת  כולם  מתפעלים:  ר  נשיא  דורנו"וחמי  אדמו-קדושת  מורי-של  כבוד

 .תתבטל דרישתם

 
 .יג, בחוקותי כו) 14
 .כג, י, בא) 15
 .ב"ד מ"אבות פ) 16
 .ט, פ שופטים כ"י עה"ספרי ופירש. ב, סוטה מד) 17
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, כולם  מודים  שזקוקים  לשלום;  אין  הפירוש  שלא  רוצים  בשלום:  פעמים-וכמדובר  כמה

נפש -ואף  אחד  אינו  מתווכח  על  העובדה  שפיקוח,  18"ונתתי  שלום  בארץ"להיות  שצריך  

אולם  המצב  האמיתי  כעת ;  "לא  תחנם"  כולל  גם  את  הלאו  של  -דוחה  כל  התורה  כולה  

  זוהי -)  אשר  כולה  שוכנת  על  הגבול(ושומרון  -שאם  יוותרו  על  משהו  ביהודה,  שברור  הדבר

 .נפש-סכנה ממשית של פיקוח
והסבירו .  הברית  מפה-של  ארצות"  אדון  הגדול"הראו  ל,  19כך  בדצמבר-לכאשר  דיברו  ע

) המחבלים(  תאפשר  מצב  בו  תוך  חצי  שעה  יוכלו  -לו  שנקודת  תורפה  כלשהי  בגבול  

 ;לכל רוחבה של ארץ ישראל עד לים התיכון' לחתוך'
מוכרחים  להציב  שם  יישובים ;  בצורים-ומקומות,  ולכן  חייבים  להחזיק  שם  צבא

-אפשר  לוותר  מאומה  ביהודה-  ולכן  אי-בכדי  שכולם  יראו  שזה  שייך  ליהודים  ,  יהודיים

 .ושומרון
  היו  אז  התוצאות  טובות -'  דיוויד-קעמפ'אילו  היה  להם  את  אותו  תוקף  גם  בהיותם  ב

 .בדיוק כפי שהצליחו בנוגע לירושלים העתיקה, הם היו מצליחים; הרבה יותר
  היו  יועצים  שלא  הסבירו  ולא  תיארו -בעיקר  ו;  היות  והם  היו  שפלים  בעיני  עצמם,  אולם

 .הסכימו לכך,  לכן-" אוטונומיה"ואמרו שאפשר להחליט על , את המצב לאמיתתו
  כלל  לא -"  אוטונומיה"  תוך  ידיעה  ברורה  שכל  הפירושים  שהם  יתנו  מהי  ה-וכל  זאת  

-לא-היה,  כאשר  ישראל  תחזיר  את  השטחים:  כלומר.  כיון  שישנו  צד  שני,  וזאת.  נחשבים

לכן  לא  תהיה  ברירה ,  וכיון  שלמשטרה  מוכרחים  לתת  נשק,    השני  יעמיד  משטרה-תהיה  

  הם  יהיו -ולאחר  שהנשק  כבר  יהיה  בידם  .  אלא  לאפשר  לשוטרי  האוטנומיה  להחזיק  נשק

 .מופקרים ויעשו ככל העולה על רוחם
חלת נ"אך  אילו  היו  עומדים  מלכתחילה  בתוקף  שיהודה  ושומרון  שייכים  ליהודים  בתור  

: אלא  עוד  יותר,  "לא  תחנם"ולא  רק  בגלל  ה,  ואסור  להחזיר  אף  שעל,  "עולם  לעם  עולם

לא  רק  שזה  לא ,    אזי-)  הדוחה  את  כל  התורה  כולה(נפש  -היות  ומסירת  שטחים  היא  פיקוח

 . זה היה יותר קרוב לשלום בר קיימא: אלא אדרבה, היה גורע מהסיכויים לשלום

 
 .ו, בחוקותי שם) 18
 .ל"המו. ז.תורה ש-ג תשרי ושיחת יום שמחת"ראה שיחת י. בעת ביקור בגין אצל הנשיא קרטר) = 19
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  הרי  זה  בדיוק -  השגת  שלום  צריכים  לעשות  הכל  ואלה  המתווכחים  וטוענים  שבשביל

 .כך מתקרבים יותר לשלום, היות וככל שעומדים יותר בתוקף: להיפך
אך  למעשה  אפילו ,  שבעצם  זה  הרבה  יותר  מחצי,  חצי(כשהסכימו  לוותר  על  ,  ואכן

  הביא  הדבר -"  אוטונומיה"שעל  מיהודה  ושומרון  עם  הנוסח  של  )  כשהסכימו  לוותר  על

ולחץ  נוסף  בענינים  שלעת  עתה ,  עד  ללחץ  על  ירושלים  העתיקה,  די  ללחץ  נוסףבאופן  מיי

 ;עדיין לא מגלים
  מבלי  שאדע  מה -שהפסיקו  לדבר  אודותיו  (עד  ללחץ  נוסף  בנוגע  לדבר  איום  ונורא  

כך  איום  ונורא  שמפחדים  לדבר -או  בגלל  שהענין  כל,    אם  בגלל  שהענין  התבטל-הסיבה  

ויחבר  בין ,    יקימו  כביש  החוצה  את  כל  ארץ  ישראל-שלום  שאם  יהיה  ,  אמרו):  אודותיו

 .המצרים ושאר הערבים, ובדרך זו יוכלו להשתמש הירדנים. ירדן לים התיכון
 .ישראל לשני חלקים-תחלק את ארץ, למעשה, דרך זו

דומה  בין "  פרוזדור"  מאחר  שרואים  לאן  הוביל  -אין  צורך  לשער  לאן  יוביל  דבר  שכזה  

 .פולין לגרמניה
כיון .  הרבים  זו-א  זקוקים  למומחים  גדולים  בכדי  לדעת  מה  עלול  להיות  מרשותל

הוא  שבדרך  זו  יוכלו ,  )הברית-כפי  שזה  נקרא  בארצות"  וויי-היי("שהתנאי  של  דרך  זו  

 .הערבים לנסוע באופן חופשי ללא כל השגחה וללא שום הגבלות
ו  שם  בחירות  וידוע אשר  כעת  נערכ(  תושבי  ירדן  -?  ומי  אלו  שיוכלו  ללכת  שם  חופשי

 .סוריה וצור) מי אלו שזכו שם להצלחה, לכל
אך  בפועל .  כך  והלואי  שהסיבה  לכך  היא  כיון  שנתבטל  הדבר-אמנם  הפסיקו  לדבר  על

ואף !    לכךהסכימואלא  שכבר  ,  לא  רק  שהסכימו  להיענות  לבקשתם;  כך-  עלהסכםהיה  

 !ר שלא היה לעולמיםזהו דב! שההצעה בכלל הגיעה מצדם של היהודים, ישנם האומרים

 

ולמרות  זאת ".  גזולים"העולם  עצמם  אומרים  שהמקומות  אינם  -אומות:  וכאמור  לעיל

 !קחו את השטח: העולם-הרע ואומרים לאומות-מגרים את היצר, באים יהודים
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)   דבר  יהיו  מוכרחים  לעמוד  בתוקףבסופו  של,  ובכל  מקרה(רק  כשיעמדו  בתוקף  ,  ולכן

 . יבינו המצרים שלא יצליחו לקבל את מבוקשם-כפי שעמדו בתוקף על ירושלים העתיקה 
  היה  המצב  הרבה  יותר -ואילו  היו  עומדים  בתוקף  על  כל  הענינים  לפני  כמה  חודשים  

, כךכיצד  היום  אתה  אומר  :  הברית  לא  היו  יכולים  להתלונן-היות  ואז  המצרים  וארצות;  קל

 ?בשעה שאתמול דיברת והבטחת אחרת
איז  קיינמאל  ִנישטָא  ַקיין 'ס:  "וכפתגם  הידוע(היות  ואף  פעם  אין  מצב  אבוד  ,  אולם

דין  ברור -תוקף  המבוסס  על  פסק(  הרי  מובן  שאם  יעמדו  בתוקף  לפחות  כעת  -)  20"פַארפַאלן

 .21" מוחלפתזאת התורה לא תהא"היות ו, אזי יראו שאין מקום לויכוחים) ערוך-בשולחן
ורק  לאחר  מכן ,  ועוד  קצת,    לוותר  קצת-כשנהגו  בשיטה  של  נסיגה  :  וכפי  שנוכחו  לדעת

כך  לא  היה  להם  שום  נשיאת -ידי-לא  רק  שעל,    אזי-)  היות  שכבר  אין  ברירה(לעמוד  בתוקף  

אינני  רוצה  להתבטא  במילים (רק  מתחו  את  היחסים  והביאו  לסכסוכים  :  אלא  אדרבה,  חן

דווקא  כאשר  יעמדו ?  ומתי  אפשר  להצליח.  העולם-ין  יהודים  לאומותב)  יותר  חריפות

 !בתוקף
, יחד  עם  שלימות  הארץ,    כולל  גם  הענין  של  שלום  בר  קיימא-ואז  אפשר  להצליח  בכל  

 -יחד  עם  שלימות  העם  ,  בנוי  על  שלימות  התורה'  כיון  שזה  יהי,  ארץ  ישראל  לגבולותיה

 .גיור כהלכה
חסד "אף  שיודעים  ש"  (חסד  לאומים"ורה  נזקקים  ללמרות  שלכא:  וכאמור  לעיל.  .  

,   הנה  ראו  עכשיו  בפועל-  ולכן  יש  להם  מקום  שלא  לעמוד  בתוקף  -")  חטאת  -לאומים  

 .היה מוכרח השני להיכנע, שדווקא כשעמדו בתוקף
להתגדל ,  כבוד  עצמו  הוא  דורש:  כמו,  אמנם  טעמים  אחרים  מניעים  אותו  להיכנע  לתוקף

שהוא ,  והאמת  היא;    אך  בינתיים  עושה  הוא  דבר  טוב-"  ים  חטאתחסד  לאומ"ו,  ולהתייהר

אך  צריך  שהיהודי  יעמוד  בתוקף  ויאמר ,  22"'לב  מלכים  ושרים  ביד  ה"עושה  זאת  כיון  ש

 
 .ד אייר" י-' היום יום') 20
 .א"ט ה"התורה פ-יסודי' וראה הל. ם"ג עיקרים לרמב"י) 21
 .א, פ משלי כא"ע) 22
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ברצונו   "23"כח  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גוים"מכיון  ש,  שארץ  ישראל  שייכת  לו

 .בשלימותה הארץ - 24"וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, נתנה להם
  גם  את -נפש  דוחה  הכל  -פיקוח,    לכן-נפש  -היות  והמצב  הנוכחי  מהווה  פיקוח:  וכאמור

 !קבלתם של כמה לירות עבור הישיבות
; פנים  לעתיד  יעמדו  בתוקף-כל-  לכן  התקוה  היא  שעל-"  אין  צועקין  על  העבר"והיות  ש

) לכן,  הספרמכיון  שכל  ארץ  ישראל  נמצאת  על  (תוקף  המבוסס  על  פסק  התורה  הקובע  ש

 .אסור למסור אף שעל מארץ ישראל
  אזי  בטוח -של  התורה  )  אלא  תוקף,  25"כחי  ועוצם  ידי"לא  של  (וכשיעמדו  בתוקף  

לא  כפי  שהמצב  הוא ,  ואז  גם  יושג  שלום  בין  היהודים.  מצב  זה  ינצח,  שבסופו  של  דבר

 ...כעת

 

 -וכן  התוקף  שלא  לוותר  על  אף  שעל  מארץ  ישראל  ,    דווקאכהלכה  גיור  העמידה  על.  .  

בין )  פי  התורה-על(היא  זו  שתביא  לשלום  בתוך  היהודים  וממילא  לביסוס  השלום  האמיתי  

 .יהודים-היהודים לאינם
 -  הוא  כשתהיה  שלימות  התורה  -והדרך  לפעול  שיהיה  שלימות  העם  ושלימות  הארץ  

הוא "  שלימות"היות  ו(גם  הדרך  היחידה  שדרכה  יהיה  שלום  זוהי  ;  קיום  התורה  והמצוות

  עד  כמה  שיכול  להיות  ענין  השלום  קודם  ביאת  משיח  צדקנו  כי  השלום -")  שלום"מלשון  

 .האמיתי יהיה רק בביאת משיח צדקנו
עמידה  בתוקף ;  ידי  עמידה  בתוקף  בימים  האחרונים  של  הגלות-וההקדמה  לזה  תהיה  על

וכך  גם .  שייכת  לעם  ישראל)  בדיוק  כמו  ירושלים  החדשה(כך  שירושלים  העתיקה  -על

שאז  אסור  לוותר  אפילו ,  "עיר  הסמוכה  לספר"ובפרט  עתה  שהשטחים  הם  .  יהודה  ושומרון

 .על אצבע קטנה מכל השטחים

 
 .ו, תהלים קיא) 23
 .א, י בראשית א"רש) 24
 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 25
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תביא  למצב  של  שלום :  ויותר  מכך;  לוחמה-  תבסס  את  המצב  של  אי-ועמידה  בתוקף  זו  

 .בר קיימא
דרש  מהם  גם  שיפסיקו  לחלוטין  את  הוצאת  הנשק  מיהודה   נ-ובנוסף  לעמידה  בתוקף  

אין  כעת  שום ,    שלמעשה  זה  של  הוצאת  הנשק-ומסיני  )  שבינתיים  זה  סוד(ושומרון  

אלא  שרוצים  להראות  שמוכנים ;  היות  ועדיין  לא  חתמו  על  אף  חוזה  עם  תנאים,  הצדקה

  גם  אז  הנייר  יהיה ,שאפילו  אחרי  שיחתמו  (ניירולכן  עוד  בטרם  חתמו  על  ,  לוותר  ולהחזיר

 ! כבר מתחילים להוציא את הנשק-) חסר תוקף וערך לחלוטין
קשורה  בהוספה  לחומה  האמיתית  והתוקף  האמיתי  של  כל ,  וכללות  העמידה  בתוקף

ומכיון .    לימוד  תורה  בהתמדה  ושקידה-ובפשטות  ;  26"חומה  זו  תורה"ש,  יהודי  באשר  הוא

שכל  מצוה  היא ,  מזה  חומת  המצוות  תתהווה  27"גדול  לימוד  שמביא  לידי  מעשה"ש

חומה  המגוננת  על  יהודים  וכל  עניניהם  מהחושך  כפול  ומכופל  של  העקבתא ;  28"פרקליט"

 .דמשיחא
  יצאו  בקרוב  ממש  לקבלת  פני  משיח  צדקנו -ומתוך  שמחה  וטוב  לבב  והרחבה  אמיתית  

מה (כל  המקדים  "ו;  המקדש  השלישי  תהיה  בחודש  כסלו-  שחנוכת  בית29עד  שכפי  שכתוב

 ". הרי זה משובח-) שיותר מוקדם בחודש כסלו
 )ט"שרה תשל-פרשת חיי-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(

 
 .א, פסחים פז) 26
 .ב, ראה קידושין מ) 27
 .א"ד מי"ראה אבות פ) 28
 . קפדשמעוני מלכים רמז-ראה ילקוט) 29
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  ואפילו  חתיכה  קטנה  ביותר היות"    הונאה  בקרקעותאין"ש,  קרקע  יש  דין  לגבי  בהלכה

 .'ן עצוםהו 'להיותשל קרקע יכולה 
 : הדין כלפי חתיכת קרקע מארץ ישראלהוא וכן
  כל  הארץ ה"  הקבקיפל",    שיעקב  אבינו  שכב  על  הקרקע  של  ארץ  ישראלשבעת  ידוע

 . נתן את כל ארץ ישראל לרשותו של יעקב אבינוה"שהקב, כלומר. 1"תחתיו
בנוסף )  2"  זרעו  בחיים  אף  הוא  בחייםמה"ו(  של  יעקב  זרעוישראל  הם  -  שבניוהיות

  לכן  שייכת  ארץ  ישראל -"    אשר  אתה  שוכב  עליה  לך  אתננה  ולרעךהארץ"להבטחה  ליעקב  

 .יהודילכל 
אלא  יהודי  צריך  לעשות  בנוגע ,  שאין  די  בהצהרות:    השבוע  היאמפרשת  וההוראה

  אין  די  בכך  שהוא  מראה  שהוא  יכול -"!    עליהשוכב  "-  בפועללארץ  ישראל  מעשה  

להירגע ,  א  אפילו  כאשר  הוא  צריך  לשכב  לישון  אל-  ישראל  בארץלהסתכל  ולהסתובב  

 .ישראל שוכב על כל ארץ -ולנוח 
שאין )  בארץ  ישראל(שאינו  יוצא  ידי  חובתו  בכך  שהולך  ושוכב  במקום  ,  לדעת  עליו

 על  -"    עליהשוכב"שידע  שהוא  יכול  להיות  ,  בשעה  שיהודי  רוצה  לנוח,    אלא-עליו  עוררין  

 ". תחתיו כל הארץקיפל"היות ו,  הארץ כולהכל
שהקשר  של   (3  הקודמת  אודות  מה  שהמדרש  אומר  בפרשת  וישלחבהתוועדות  דובר

  מקומות  שאין שלושה  ":)  מתחילים  את  אותה  פרשה-  כסלו  ד"יו  -שכעת  ,  פרשה  זו  אלינו

, מערת  המכפלה:  ואלו  הן,  העולם  יכולים  להונות  את  ישראל  לומר  גזולין  הן  בידכם-אומות

 )".שכם(ף וקבורתו של יוס,  המקדשובית
  להניח  ליהודים  להיות שלא  יהודים  פראיים  התעקשו  -  שלשה  מקומות  באותם  ודוקא

 !!!כרחם- מוציאים משם בעל-ואת אותם יהודים שכן באים לשם . שם

 
 .יג, י ויצא כג"ראה רש) 1
 .ב, ראה תענית ה) 2
 .ז, ט" פערבה-ראשיתב) 3
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  והלואי  שיצאו  ידי  חובה  בזה -עלינו  -צרורות  לא-  ממש  לאחרונה  כמה  צרותאירעו  ושם

 .אריך בזהואין כאן המקום לה. 4" תקום פעמיים צרהלא"ו

 

  לכן  יש  ללמוד  הוראה  מפרשת -  פרשת  השבוע  -היות  וצריכים  לחיות  עם  הזמן  .  .  

במיוחד  לאחר  כל  הגזירות  הקשות (שהיהודים  צריכים  לעמוד  בתוקף  :  והיאהשבוע  

 .ישראלעל זכותם לנוח בארץ )  בגלות המרהשאירעוליצלן -רחמנא
  האמצעי  שבעקבתא ר"  אולם  ידוע  מה  שכותב  אדמו-  עדיין  בגלות  שנמצאים  ולמרות

  אלא  הכל -כבר  לא  תהיינה  יותר  גזירות  ,    שהיו  כל  הגזירות  של  הגלותלאחרי  -דמשיחא  

בכדי ,  "  ואין  מחרידושכבתם"ולכן  היהודי  צריך  לדרוש  שיהיה  .    מנוחהשליהיה  באופן  

 .5" שלום בארץנתתי" ושיהיה
זאת  יש -  בכל-  שהיהודי  רודף  אחר  הגויים  ואומר  שצריכים  לעשות  שלום  אף  והנה

שאותו ,  )שישנו  דבר  פלא(כלומר  .  6"  מלכים  אומנייך  ושרותיהם  מניקותייךוהיו"הענין  של  

, שיהיה  כבר  שלום,  חתמו:    כעת  מתחנן  ואומר-  לחץ  שימסרו  ויכנעו  בהכל  ן  שקודם  לכגוי

 ! שיותר מהרוכמה
ידי  שמתנהגים  כפי  שנכדי  יעקב  אבינו -מגיעים  רק  על")    מלכים  אומנייךוהיו  ("ולזאת

היות ,  ולהיכנעלרדוף  ,  אין  מה  לרוץ":    עליהשוכב"כך  יתקיים  ה-ידי-ועל.    להתנהגצריכים

 ". ליכבש לבניונוחה"ש - כלפי כל ארץ ישראל - ה"ישנה הבטחה מהקב; שאין מה לפחד
ידי  קיפול -עלרק  ".    ליכבש  לבניונוחה"ה  ה  אז  יהי-  דוקא"    עליהשוכב"ידי  ש-על  ורק

  שלום  גם  אצל  זרעו שיהיה,  היינו,  "  נוחה  ליכבש  לבניותהא"אזי  ,  כל  ארץ  ישראל  תחתיו

 !של יעקב אבינו
  מובנת  הטענה  שיש  למסור  שטחים  מפני  שרוצים  להבטיח  שלום אינהזה  -כל-ולאחרי

זוהי  הדרך ,  ליצלן-נאידי  שמוסרים  עוד  שטחים  רחמ-האם  על":  ונכדינו  בנינו  עבור"

 !?" ליכבש לבניונוחה תהיה"ש
 

 .ט,  נחום א-לשון הכתוב ) 4
 .ו, בחוקותי כו) 5
 .כג, מט' ישעי) 6
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 והמלחמות  7  ראו  מה  יצא  מהכניעה  והוויתור  לפני  שלושים  ואחת  שניםכבר  הרי

  היו -  זאתולמרות  .    במתנה  את  שטחי  ארץ  ישראל  ליהודיםה"  שאז  נתן  הקב-!  שלאחריו

 לערבים  תיכף  בקשו  ורדפו  והתחננו)  מצד  טעמים  שונים  ומשונים(ש'  פראיים'יהודים  

 שיוותרוובעקבות  כך  הופעל  על  ישראל  לחץ  שגבר  מיום  ליום  !  שיקחו  את  השטחים  בחזרה

 !על עוד ועוד
) פעמים-כמדובר  כמה(  נס  והגויים  לא  הסכימו  לקחת  זאת  ה"עשה  הקב,  בפועל  אך

 אך,    היהודים  החליטו  שמכאן  ואילך  לא  יוותרו-  8"  עליו  רוח  ממרוםיערה  "-  לכךובנוסף  

 ! לא יתבטל-כם מה שכבר הוס
  גם  הוא -)  'הצבעה'כך  -גם  כאשר  עשו  על(  לדעת  שגם  מה  שכבר  כן  הסכימו  עליו  יש  אך

היות  וארץ  ישראל  היא  לא  רכושם ,  לוותר  רשות  שמלכתחילה  לא  היתה  להם  היות!!!  בטל

בכך  שיש (הבית  עליה  -וכל  יהודי  הוא  בעל,    ארץ  ישראל  שייכת  לכל  יהודי  ויהודי-!  הפרטי

 ).ותאמ'  בה דלו
  היות  ואז  יורד -!    את  התנגדותו  למסירת  ארץ  ישראליביע    אחדיהודי  שאפילו  בכך  ודי

 . בגלוי למטה-"  ליכבש לבניונוחה"ש 9" אלוקינו יקום לעולםדבר"ה
העולם  שכאשר  מגיע  אפילו -  הנה  כפי  שהדין  אצל  כל  אומות-  רק  אחד  שהוא  ולמרות

  הרי  שמבטלים  את  כל -צעים  בנחלתו    שאינו  מסכים  עם  הפעולות  שמבויחידאחד  '  יורש'

' יורש'ובפרט  אשר  כאן  ה,  כך  הוא  בעניננו.    את  כל  הענינים  מחדשובוחניםמה  שסיכמו  

דין  ברור -ועד  לפסק,  פה-שבעל-תורה,  שבכתב-  עצמו  אלא  בא  עם  תורהבטענתאיננו  בא  

 .ערוך-בשולחן

 

שלא  יצטרכו  כבר  לדבר  אודות  ענינים  שמבטלים ,  מיםפע-ה  כמכמדובר,  רצון-יויה

 .סברות שונות ומשונות

 
 .ל"המו. נסיגה משטחי סיני בעת מלחמת השחרור) = 7
 .טו, לב' ישעי) 8
 .ח, שם מ) 9
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 -!    מבינים  מדוע  היהודים  כה  מתחננים  ורודפים  אחריהםאינם  עצמם  הגויים,  והנה

 איןאשר  '  תפסו'ומזה  התקדמו  לשלב  נוסף  בו  ,    עזר  ופעל  שהגויים  לא  ירצו  לקחתה"הקב

  שיבוא -ובאם  ירצה  הגוי  לומר  משהו  ,    אלא  הם  יעמדו  במקומם-מה  לעמוד  כעני  בפתח  

היות  ובכל  מקרה  אין  מתכוננים  לוותר ,    שלא  יבוא-ואם  אינו  רוצה  לבוא  ;    ויאמראליהם

 !עוד
  אזי  מכך  שעומדים  בתוקף  ולא  רוצים  לוותר -  10"  גוררת  מצוהמצוה"  שהיות  ורצון  ויהי

! טעותילה  זו  היתה    מלכתח-  לוותר  רצושיודו  שזה  שהם  רק  ,  זה  יגרום  גם  את  העיקר,  עוד

אלא  עליהם  לומר ,  הרי  שאינם  אמורים  להתבייש,  וכאשר  הם  תופסים  את  הטעות  שעשו

  לא  התביישו -כשטעו  ,  ובפרט  שגם  גדולי  ישראל".    שאמרתי  לפניכם  טעות  היא  בידידבר"

 .11 זאתלומר
 -)  12"  הוא  העיקרהמעשה("  אלא  מעשה  בפועל  -  לא  נוגעים  הדיבורים  כאן:  והעיקר

 -"  תחתיו  כל  ארץ  ישראל  קיפל",  "  עליהשוכב  "-  על  כל  ארץ  ישראל  בתוקףו  שיעמד

  הוא -  שנח  יהודיאלא  אפילו  ,  ולא  רק  אנשי  צבא,  וליישב  יהודים  בכל  שעל  מארץ  ישראל

 . ישראלארץ כלנח על 
 13"  ועוצם  ידיכוחי"ולא  בגלל  (  בתוקף  ויאמרו  שלא  ירדפו  ולא  יוותרו  שיעמדוידי  -ועל

  הבטחת תתקיים")    אשר  אתה  רואה  לך  אתננה  ולזרעךהארץ"  ש14  הבטיחה"  כיון  שהקבאלא

 .דבר גם הלוחצים יסכימו לכך-של-שבסופו - 15" בך כל משפחות האדמהונברכו "ה"הקב
זה -וכל).  שגויים  ידחו  את  הוויתורים(  אזי  לא  יצטרכו  להגיע  לניסים  -  בתוקף  וכשיעמדו

 שוכב"הד  בימי  הגלות  האחרונים  יתקיים  ועו.  ללא  שום  פחד  מהגויים,  "נוחה"באופן  של  

 ". אתכם קוממיותואולך", " שלום בארץ ושכבתם ואין מחרידונתתי"באופן של , "עליה
הנה  כשהגיע  הזמן ,    שאז  כבר  היה  בגלות-בהלכו  לחרן  ,    יעקב  אבינושאצל  וכשם

וקיבל  שם  את  ההבטחה  האלוקית ,  ")  במקוםויפגע("המדרש  -  לביתרץ  -להתפלל  מעריב  

 
 .ב"ד מ"ראה אבות פ) 10
 .נ"וש. א, ראה עירובין קד) 11
 .ז"א מי"ראה אבות פ) 12
 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 13
 .טו, לך יג-לך) 14
 .יד, פרשתינו כח) 15
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  בך  כל ונברכו"ו"  ופרצת"  של  ובאופן"    אתה  שוכב  עליה  לך  אתננה  ולזרעךאשר  ארץה"

 ".משפחות האדמה
"   ליכבשנוחה"  שארץ  ישראל  אכן  יראו  בגלותשעוד  ,    גם  אצל  היהודיםיהיה  כך

 לך  אשר  אתה  שוכב  עליה  ארץ"  נתן  והבטיח  ליעקב  שהה"היות  שאת  זה  הקב,  )לבניו(

 ".האדמה בך כל משפחות ונברכו"ו" צתופר"ובאופן של , "אתננה ולזרעך
שלכן  ישנן  כמה  מצוות  שאין (  הם  בגלות  -  היהודים  הנמצאים  בארץ  הקודש  שגם  והיות

 יצרו"כיון  שעוד  ישנו  את  ה)  המקדש  ובעיקר-ובפרט  מצות  בנין  בית,    היוםאותןמקיימים  

 .17"תלך בכל אשר ושמרתיך"שיהיה ולכן גם הם צריכים בימי הגלות האחרונים . 16"אנסו
  אל  האדמה בותיךיוהש"  בתוקף  בימי  הגלות  האחרונים  אזי  יהיה  העמידהידי  -ועל

  ארץ  זבת אל",    יהודי  ארץ  ישראל  תהיה  השיבה  לכל  ברכותיה  של  ארץ  ישראלאצל":  הזאת

 ראלהשיבה  לארץ  יש)  בנוסף  לזה(תהיה  גם  ,    יהודי  חוץ  לארץואצל;  18"ודבשחלב  

 !בפשטות
  תלוקטו  לאחד  אחד  בני ואתם",  "  ממשבידיו"  היהודים    ומלקט  את  כללוקח  ה"שהקב

ושם  יתבצע  הייעוד ,  "ורחבה  טובה  ארץ"ויגיעו  ל,    יהודי  לא  ישאר  בגלותואף!  19"ישראל

  ימה  וקדמה  וצפונה ופרצת"  של  לאופןעד  ,  20"  ארץ  ישראל  שתתפשט  בכל  הארצותעתידה"

 .ממשבמהרה בימינו ,  בעגלא דידן-" ונגבה
 )ט" ויצא תשלפרשת-בתמוצאי ש שיחתפ "עובד עמ(

 
 .כ"ב ה"גירושין פ' ם הל"ראה רמב) 16
 .טו, פרשתינו שם) 17
 .ח, שמות ג) 18
 .יג, כז' ישעי) 19
 .רמז תקג' שמעוני ישעי-ראה ילקוט) 20
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בנוגע  לארץ ,  ך"התנכפי  המבואר  במפרשי  ,  נאמר,  1"  שלום  בארץונתתי  "הפסוק

 .היא ארץ הקודש' ארץ'כיון שסתם , הקודש
.   למטההאדם  עבודת  -'    דלתתאאתערותא'נצרכת  קודם  ה,    שיתקיים  יעוד  זהובכדי

אזי ,  2"אותם  בחוקותי  תלכו  ואת  מצוותי  תשמרו  ועשיתם  אם"ידי  שמקיימים  את  -שעל

' שלום'לכן  נהיה  ,  3"  פשוטומידי  מקרא  יוצא  אין"והיות  ו".    שלום  בארץונתתי"נפעל  

הדרך  היחידה  שבאמצעותה  ניתן  להגיע :  כלומר".    ואין  מחרידושכבתם"עד  ל,  כפשוטו

וכשעושים ,    לפי  דרך  התורה  והמצוותכשמתנהגים  היא  -  בכל  מקום  ובכל  זמן  -לשלום  

 .פי הוראות התורה-הכל על
 : לעניננוובנוגע
  פעם  אחר כךהסיבה  שחוזרים  על    [4דין  ברור  בתורה-שישנו  פסק,  פעמים-  כמהדובר

.   ממאה  פעמיםיותרשזה  מצריך  לחזור  על  הדבר  אף  ,  "  מאיסוראלאפרושי"פעם  היא  בכדי  

שאם  באים  גויים  למקום ,  ]5"מאיסורא  סכנתא  חמירא"נפש  ו-שישנו  כאן  גם  פיקוח,  פרטוב

ואם  זהו  בזמן ,    הקודש  או  מחוצה  להבארץ  וכלל  לא  משנה  אם  זהו  -בו  נמצאים  יהודים  

ואף ,  "  עסקי  תבן  וקשעל"  שבאים  רק  אומרים  אזי  אפילו  אם  הם  -הבית  או  בזמן  הגלות  

-אלא  שישנו  ספק  או  ספק)  כפי  שמעידה  על  כך  התורה(שייתכן  שזוהי  כוונתם  האמיתית  

זה  תיפתח  הארץ -ידי-על,  שהיות  וזו  עיר  הסמוכה  לגבול,    לספק  הקלוש  ביותרעד  ספיקא

 בכלולעמוד  ,  נשק-  וכליזיין-  ליטול  כליצריכים    בשבתשאפילו  דין  ברור  הוא  אזי  -לפניהם  

 !התוקף נגד כניסתם לעיר
-ספק,    כשישנה  רק  ידיעהגם  -"  אלא  ממשמשין  לבוא  עדיין  לא  באו  אפילו:  "  מזויתירה

  אין התורה  דין  שלגבי  -  פוסקת  התורה  -"  לבוא  ממשמשין  "הם  שמא  ספיקא-  או  ספקידיעה

 
 .ובמפרשים שם. ו, בחוקותי כו) 1
 . ג,שם) 2
 .מ"ובכ. א, שבת סג) 3
 .ו"ט ס"חיים סשכ-ערוך אורח-שולחן) 4
 .א, ראה חולין י) 5
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  שצריכים  ליטול  כלי  נשק  ולעמוד -  או  מאה  ספיקות  אחדהרי  כל  הבדל  אם  מדובר  בספק  

 .נגדם בכל התוקף
-תוח  את  הארץ  לפניהם  רחמנא  לפהעולם-לאומות  להציעכמה  וכמה  שאסור  -אחת-ועל

ואפילו  אם  חי  שם  יהודי ,    לתת  להם  אחיזה  במקום  שיש  בו  מושב  ישראליאפילואו  ,  ליצלן

 .אחד ויחיד
  הוא  הרי ושלום,  כל  כוונת  הויתורים  היא  הרי  בכדי  שיהיה  שלום  בארץ:    שישאלויש

 -"  ולם  בעשלום  השלום  שכל  התורה  ניתנה  לעשות  גדול  "6יסוד  חשוב  בתורה  שעליו  נאמר

מכיוון  שכך  כתוב ,  וטפחיעמדו  עם  כלי  נשק  ולא  יוותרו  על  שום  שעל  ,  והיתכן  שבמקום  זה

 !?בתורה
ואילו ,  קיימאיכול  להיות  בר  ,    מסכים  עליוה"שרק  שלום  שהקב,    לכך  הואוהמענה

  להגיע היחידהוהדרך  .  תהיה-לא-למלחמה  היה,  ליצלן-שלום  מחמת  ויתורים  מוביל  רחמנא

-ידי  הנהגה  המתאימה  לשולחן-על  היא  רק  -  רוצה  ה"  שלום  שהקב-"  רץ  שלום  באונתתי"ל

 ". תלכו ומצותי תשמורובחוקותי "-ערוך 
  לכן -  פעמים  כמה  כפי  שדובר  -בו  החושך  כפול  ומכופל  ,    שדורנו  הוא  דור  יתוםוכיון

 .מראים את כל הענינים בצורה ברורה וגלויה
ובכדי .  הכלעד  שיבקשו  את  ,  עודהם  יבקשו  עוד  ו,    חשש  שכאשר  יוותרו  לגויםישנו

  היו -  ותורתו  ה"שלא  לאפשר  ליהודים  להתנהג  היפך  השלום  האמיתי  והיפך  רצון  הקב

וראו .    להםשמציעיםהעולם  לא  ירצו  לקבל  את  מה  -שאומות,  צריכים  להגיע  לניסים  גלויים

 !הטבעפי דרך - אינם מובנים עלשכלל -בפועל ובעיני בשר ניסים שאירעו 
העולם -  רדפו  אחרי  אומותהימים-גם  לאחר  מלחמת  ששת:  ן  יש  להזכירובאותו  עני[

אבל  הנס .  וגם  אז  לא  היה  מובן  כלל  מדוע  לא  היו  מוכנים  לקחת,  שטחיםורצו  למסור  להם  

 ]. יותר מהנס שאירע אז וכדלהלןהרבהגלוי , שהתרחש כעת

 

 :'דיפלומט'בהקדים ביאור מהותו וענינו של ,  זהויובן
 

 .ד"ד הי"חנוכה פ' ם הל"רמב) 6
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 יהודיםאצל  (  אומר  מה  שהוא  חושב  אינו  'דיפלומט'שה,  היא'  דיפלומטיה'  של  הטבעה

וכמה -כמה-אחת-ועל,  כן  אצל  הגוים-שאין-מה,  7"  ישראל  לא  ישקרנצח"ישנו  הכלל  אשר  

והיא ,  לאומנותויפלומטיה  כי  מאחר  שמינו  אותו  לדיפלומט  נעשית  הד,  )אצל  דיפלומטים

  ואומר  את גלויואם  למרות  זאת  הוא  מדבר  באופן  .  אוסרת  עליו  לומר  את  רצונו  האמיתי

 .הרי שאז הוא חדל מלהיות דיפלומט, אשר בלבו
בכדי ,  הישגים  שהוא  צריך  להצליח  להגיע  לכמה  שיותר  זה  ענינו  מתבטא  בועיקר

 .ומתן- ניהול המשא-להראות שהוא מצליח בתפקידו 
  מסירת נגדשבמשך  שנים  רצופות  הם  עצמם  דיברו  בתוקף  ,  מגיעים  יהודים,  והנה

, אלא!  השטחיםמודיעים  הם  שברצונם  למסור  את  ,  8"  אנסםיצרם"כיון  ש,  וכעת,  שטחים

  להם שישואלו  ,  שמתוך  השטחים  שימסרו  ישאר  משהו  ברשות  ישראל,  שהיתנו  זאת  בכך

, פרסא'    על  תפרסא'  אמנם  אינו  ת,  יר  להשאשצריכים"  משהו"שה,  קצת  יותר  תוקף  אמרו

 .הימים-ששתהפחות שיהיה גדול יותר מהשטח שהיה ברשות ישראל עד מלחמת -אך לכל
  את לקבלעליו  לומר  מיד  שהוא  מסכים  ,  כשדיפלומט  מצרי  מקבל  כזו  הצעה,  לכאורה

 יש  -אך  מה  שנותנים  ,  אמנם  לא  מביאים  לו  את  הכל.  מה  שמציעים  לו  על  מגש  של  כסף

, וכמה  אדם  מפוכח-כמה-אחת-ועל,  הרי  אפילו  שיכור  היה  מוכן  להסכים  לכך..  .לקחת

 . הוא המחליט היחיד בזה-זה -ובנוסף לכל', דיפלומט' כזה שהכתירו אותו בתואר ובפרט
  להסכים יכול,  כיצד  דיפלומט  שכל  ענינו  הוא  היפך  האמת,  נשאלת  השאלה,  אמנם[

 ?לחתום על ניר שלכאורה מחייב אותו
  שהשטר מאחר,  ן  שישנו  דין  בתורה  שבכחו  של  שטר  שני  לבטל  שטר  ראשון  מכיואך

 -  מעשהואפילו  אם  הוא  בא  לאחר  עשיית  (וקודם  שנעשה  מעשה  ,  השני  בא  אחרי  הראשון

, כך-אחרהרי  כשם  שיש  כח  להתחייבות  הראשונה  כך  יש  לו  כח  להתחייבות  השניה  שבאה  

 לבטלשיש  בכחו  של  שטר  שני  ,  ם  השתלשל  מזה  גם  בדיני  הגוי-)  לבטל  את  השטר  הקודם

 .את השטר הראשון

 
 .כט, א טו-שמואל) 7
 .כ"ב ה"גירושין פ' ם הל"רמב) 8
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,   מזהנחתהיהודים  ישבעו  ,  כשהם  יודעים  שבעקבות  חתימתם  על  שטר  שלום,  ולכן

.   הרי  שאז  הם  מוכנים  לחתום  על  השטר-וכמה  שטחים  -ויתנו  להם  כבר  בשלב  ראשון  כמה

שלום  עם תנאי  נוסף  האומר  כי  ההתחייבות  לעשות  -הם  מוכנים  לחתום  על  נייר,  כן-וכמו

התחייבות  שחתמה  מצרים (  מבטלת  את  התחייבות  הקודמת  עליה  הם  חתמו  ישראל

מצרים  תסייע  לה  במלחמתה  נגד ,  שאם  מדינה  כלשהי  תלחם  עם  ישראל,  הערביותלמדינות  

 ).ישראל
 ההתחייבויותמכיון  שהם  עצמם  אמרו  ששטר  זה  שחתמו  כעת  לישראל  מבטל  את  ,  והנה

 שטרמה  ימנע  ממצרים  לחתום  מחר  ,  כן-אם,    ערבהקודמות  של  מצרים  כלפי  מדינות

 .המבטל את ההתחייבות שחתמה אמש ִעם ישראל, התחייבות חדש עם מדינה ערבית
  שעות  עשו  ההיפך 24ובתוך  ,    על  ניירחתמו  הימים-  מהידוע  שגם  במלחמת  ששתובפרט

 .]ממה שחתמו בניירות
 הערביםכים  היו  צרי,  פי  דרך  הדיפלומטיה-וכמה  על-כמה-אחת-ועל,    הטבעבדרך

 כלידו  יהיו  מובטחים  להם  -שעל,  ולחתום  על  נייר,  לחטוף  הצעה  מפתה  זו  בשני  ידים

  אלו  שבקשו  את  הנייר  קבעו  בעצמם  את -ובנוגע  להבטחה  עליה  חתמו  בנייר  זה  .  השטחים

 ! שנייר שמגיע למחרת יכול לבטל את כל ההתחייבויות הקודמותהכלל
ולא ,   את ההצעותלקבל  לא  הסכימו  -ם  רבים    שהיו  יכולים  הם  לקבל  שטחיולמרות

 !אלא דרשו שיתנו להם עוד ועוד, רצו לחתום על שום נייר

  כשהיהודים שאפילו,  ובאופן  של  נסים  גלויים,    זה  רואים  במוחש  ובעיני  בשרשמכל

 אינם  שהגויים  מראים  להם  מלמעלה  -מכריחים  את  עצמם  למסור  שטחים  מארץ  ישראל  

 אמיתיששלום  ,  שדבר  זה  מלמדנו,  וכמדובר  לעיל.    רוצים  עודכיון  שהם,  מסכימים  לקבל

 . לא יצליח-ואילו שלום שמהותו הוא נגד ההלכה . פי תורה-הוא רק על
-  אומרים  פה-  ההלכה  לשמוע  מצד  צריך  שלהם  -כל  המומחים  הצבאיים  :  ובעניננו

 !ליצלן-רחמנא, בסכנה שטחים מעמידה יהודים שמסירת ,אחד
  רוצים  שטחים הם  ולכן,  אלא  גם  שונאי  ישראל,  לא  רק  הידידים;  ים  כך  גם  הגויוסוברים

 !אלו
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,   הניירעלאומרים  אותם  יהודים  אמרו  שבשעה  שהמצרים  יחתמו  ,    כל  זאתולמרות

 הארץ  שכולם  מודים  ששטחים  אלו  יפתחו  את  -וכמה  שטחים  -ימסרו  להם  לכל  לראש  כמה

 .לפניהם

 

  רוצים שמהםהעלימו  את  העובדה  שבאותם  מקומות  ,    שנייר  זה  יחתם  בכל  מחירובכדי

 !תעופה-שדות וכמה-כמהלסגת יש 
לא  נשק ,  חיוניכן  הסתירו  את  העובדה  שכבר  התחילו  להוציא  משטחים  אלו  נשק  -כמו

 שאחדעד  ,  עובדה  זו  הוסתרה!  אלא  נשק  המוכרח  להגנת  אותו  שטח,  המונח  במחסנים

 זהויחד  עם  ,  אך  הם  ביקשו  שלא  ידפיסו  זאת  בעיתונים.  מהנהגים  נוכח  בכך  וזה  פורסם

 !ממשיכים להוציא נשק
מכיון :  רשמיתהם  מנמקים  בצורה  ,    הסיבה  לכך  שהם  מוציאים  נשק  כבר  עכשיואת

 להתחילבמילא  צריכים  ,  והרי  רוצים  שיהיה  שלום,  שהוצאת  כל  הנשק  אורכת  זמן  רב

  לפני ואפילו,  לפני  שמסכימים,  לפני  שחותמים,    שלוםשיהיה  לפנילהוציא  את  הנשק  

 בעודוכמה  מה  יהיה  -כמה-אחת-שהתאספו  לדבר  ועוד  לפני  שיודעים  מה  יהיה  מחר  ועל

 !כן כבר מוציאים משם את הנשק-פי-על- ואף-חודש ובעוד שנה 
  פוצה  פה ואין,  כבר  התקבלה  כדבר  טבעי,  שצריכים  לוותר  על  נשק  זה,    זוועובדה

 !פצףומצ
  עדיין  לא ממצריםוהערבי  ,  אתה  הרי  סובר  שהינך  מציאות  קיימת!  ?  הפירוש  לוותרמה

  בשום  אופן יכולואתה  לא  ,    לכן  אתה  צריך  להגן  על  עצמך-רוצה  לראות  בקיום  מציאותך  

 !כך-לוותר על
  מנסים תוצאותיוהתוסף  הדבר  הבא  שגם  אותו  ואת  ,    למחדל  זה  של  הוצאת  הנשקבנוסף

 !'אוטונומיה') מה שנקרא(התחייבו לתת לערבים : ושב בציוןלהסתיר מהעם הי
,   בכךמההכל  דבר  של  -הסבירו  שאוטונומיה  היא  בסך'  דיפלומטים'  יהודים  אותם

ונשק  עבור  המשטרה  שלהם  ותו ,  המסתכם  בזה  שהערבים  יקבלו  את  הנהלה  אזרחית  שם

 .לא
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  לא  סמך  על ה"הקב',  אוטונומיה'  שיודעים  כולם  מהי  משמעותה  האמיתית  של  למרות

  לפני  שנתנו  להם עוד:  אלא  הראה  בפועל  מה  אירע  בשטחים  ואף  גם  בירושלים  העתיקה,  כך

  להם  לבחור  את שאפשרוועוד  קודם  שנתנו  להם  נשק  עבור  המשטרה  ואף  לפני  ,  אוטונומיה

  המקום  לפרט  את כאןואין  ,    הערבים  כבר  התנפלו  על  הצבא  והמשטרה-אלו  שייצגו  אותם  

  של  ענינים לגילוייםואין  צורך  להגיע  ,  די  במה  שנדפס  בעיתונים,  שו  שםשאר  הדברים  שנע

 .חמורים בהרבה שאירעו שם
, בכל  זאת,  הערביםואף  מידיעת  ,    הנסיונות  להעלים  זאת  מידיעת  היהודיםולמרות

  בהם  חיים שבשטחים,  מגיעים  השמועות  על  כך  מתושבי  השטחים  הכותבים  דברים  גלויים

  יודעים שהערביםכיון  ,  הסכנה  גדולה  שלא  בערך,  ו  אותםיהודים  ועדיין  לא  החזיר

מאחר ,  לכךלמרות  האשליה  שהם  אינם  מודעים  ,  שמוציאים  את  הנשק  מאותם  המקומות

  אחד בערביודי  .  הוא  אינו  נשאר  סוד,  אפילו  אם  הוא  נעשה  בלילה,  וכשעושים  דבר  מסויים

אז  הם -או,  ם  יודעים  זאתומכיון  שהערבי.  כדי  שיעביר  זאת  לחבריו  וכך  הלאה,  שיראה  זאת

זה  סובלים -שמכל,  ונעשים  חצופים  יותר  ואמיצים  יותר,  מתמלאים  בטחון  עצמי

מבקשים ,  התושבים  שחיים  שם,  ובמילא.    היהודים  המתגוררים  במקומות  אלוהמתיישבים

 . לאפשר זאתלארחמים 

 

  יכולים הם  מאחר  ואת  הגויים  אין  -  אלו  ואחרות  הם  מרמים  רק  את  עצמם  ותבפעול

יש  בהם  כאלה ,  מקום-מכלאך  ,  9"  חכם  ונבוןעם"העולם  ולא  -אמנם  אלו  הם  אומות[לרמות  

-  שבאומותפילוסופים  "11וכלשון  המדרש.    בעיניהם-  10"  המהחכמים"שהם  בגדר  של  

לזה  שרוצים  למסור  שטח ,  הקלעיםרי  כיון  שהם  מודעים  לכל  מה  שמתרחש  מאחו"]  העולם

ועיקר ".  דייוויד-הסכם  קעמפ'במה  שנכתב  מולזה  שישנו  מי  שלוחץ  שימסרו  יותר  ,  מסויים

,   מאותם  מקומות  שהוזכרו  לעילהנשקהוצאת  :  שהם  יודעים  על  דברים  מעשיים,  העיקרים

 
 .ו,  ואתחנן ד-לשון הכתוב ) 9

 .כב, ירמיהו ד) 10
 .שמעוני תולדות רמז קטו-ילקוט) 11
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 דיםשהיהו  הם  מודעים  לכך  ואף  ,נתינת  רשות  ליהודים  להתיישב  בירושלים  העתיקה-ואי

 ! אלו שאינם מאפשרים זאתהם
היא  כיון ,  העתיקהשסיבת  איסור  ההתיישבות  היהודית  בירושלים  ,    שהם  טועניםומה

 ונתתי  "נאמר  הנה  לזה  -שהם  לא  רוצים  להרגיז  את  הגוי  שעמו  הם  רוצים  לעשות  שלום  

פי  התנאים  שנקבעו -על  מאפשר  קיומו  של  שלום  רק  כשהוא  נעשה  ה"הקב,  1"שלום  בארץ

 .האוסרים נסיגה והתרפסות בפני הגוי, על ידו
  מובנים  וברורים  בשכל אלא,  שאינם  מובנים  בשכל,  "חוקים"  אלו  אינם  בגדר  תנאים

 :האדם וכפי שדובר לעיל
  את למסורפוחדים  מהגויים  ורוצים  ,    נוכח  שהיהודים  רפויים  בעצמםשכשהערבי

 לשרוץ,  להכות,  ה  זה  גורם  לו  לקבל  יותר  אומץ  וחוצפ-שטחיהם  לרשות  אחרת  וכדומה  

 וכפי,    יהודיתמשטרה)  אלא  גם,  לא  רק  צבא  יהודי(ולחבל  במקומות  כאלו  אשר  בהם  נמצא  

 .מהציבורנוסף לעובדות המוסתרות , כך בעיתונים-עלשכבר נדפסו כל הפרטים 
הראה ,  בפועלשהערבים  כבר  מרימים  ראש  עד  למעשה  ,  את  כל  הפרטים  האלו,  וכאמור

  תוצאות  יכולה לאיזובכדי  להבהיר  ליהודים  ,  הם  אוטונומיה  לשנותנים  קודם  עוד  ה"הקב

 האוטונומיה  מהיכשיודעים  ,  וכמה  במקרה  זה-כמה-אחת-ועל;  להוביל  אוטונומיה  בפועל

  מקום  בו  היתה בכל:  בפועלראו  זאת  ,  מכיון  שכאמור  לעיל,    נזקקים  להשערותולא  עצמה

 מכל  לשלוח  את  היהודים  דאגו,    אוטונומיה  בלבדמעיןמיד  כשניתנה  להם  ,  אוטונומיה

 .המקומות בהם הם קיבלו את השליטה המסויימת הזו
  מיד יהודיםשמאחר  והם  התירו  לערבים  להתיישב  בין  ,  הם  מרמים  את  עצמם,  וכעת

, אוטונומיההם  סבורים  שמצב  זה  ימשך  גם  כשיתנו  להם  ,  לאחר  מלחמת  ששת  הימים

 . שםלהתיישבז יוכלו היהודים גם א, ואפילו כשימסרו את השטחים לגמרי לרשות הערבים
אלא ,  השטחיםהרי  מה  שיהיה  שם  כלל  לא  תלוי  באלו  שמסרו  את  !  ?  הפירוש  בזהמה

מפחדים  להושיב  יהודים ,  אוטונומיה  קודם  שנתנו  להם  עוד  ,כעתואם  !  זה  תלוי  בערבים

  הערבים  בחברון  כבר  אין  מה ביןאודות  יישוב  יהודים  (בירושלים  העתיקה  בגלל  הערבים  

  שם  ישנם  קצת  יהודים העתיקהאלא  אפילו  בירושלים  ,  על  כך  שהם  לא  מאפשרים  זאתלדבר  

  לאפשר  להם  לחיות  שם הוכרחו  ולא  היתה  ברירה  מפני  דעת  הקהל  ולכן  לשם  שהתגנבו

-כמה-אחת-  על-)  להתיישב  גם  שם  לא  מאפשרים  ליהודים  נוספים  -כיון  שהם  כבר  בפנים  
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 -ושלום  -חס,  לפניהםשזה  יפתח  את  הארץ    -'  אוטונומיה'וכמה  לאחר  שיתנו  להם  את  ה

  יתחשבו האוטונומיההאם  לאחר  כינון  !  ודאי  שלא  יוכלו  לעשות  מאומה  נגד  הערבים

 זה  שיחד  עם  סיעת  חבריו  החליט  חודש  לפני  פלוני-בן-הערבים  עם  דעתו  של  פלוני

 !?" ואיטלולאחוכא"זה כ-הרי! ?שליהודי מותר להתיישב שם

 

-ועל  12"  בגוי  קטןתתגרה  אל"  ציוה  ה"מכיון  שהקב,    שטוענים  שמוכרחים  לוותרומה

, ב"  לכסף  ולנשק  שמקבלים  מארהשזקוקיםכיון  :  ויתירה  מזו".    גדולבגוי"וכמה  -כמה-אחת

 -אם  יוותרו  ,  פעמים-כפי  שדובר  כמה,  הנה.  לוותרולכן  צריכים  ,  לא  יכולים  להרגיז  אותם

 ! הכסף והנשק שלהםאתעל מה לנצל , ליצלן-רחמנא, היהלא י
עד  עכשיו .  עוד  מיד  הם  מבקשים  -שבשעה  שמוותרים  להם  ,    שרואים  כעת  בפועלוכפי

  יבקשו -היו  צריכים  להסתמך  על  הערכת  המדינאים  והדיפלומטים  האם  כשיוותרו  להם  

  שאז הרים  יוותרו  הדיפלומטים  הגויים  אמרו  שא:  ובזה  היו  חילוקי  דעות,  יותר  או  להיפך

, שאם  יוותרו,  זעקו  8"  אנסםיצרם"אך  היהודים  ש,  הם  יפעילו  לחץ  לקבלת  עוד  ועוד  שטחים

כך  הם ,    יותרשמוותריםשככל  ,  אבל  עכשיו  ראו  בפועל.  הרי  שאז  המצרים  לא  יבקשו  יותר

 .גם מבקשים יותר
את :  קשו  הם  יבמהוכבר  גילו  .    הם  יבקשו  עוד-  אמרו  שקודם  שיחתמו  באופן  סופי  ואף

 !ירושלים העתיקה
,   האמת  היאאך  -  שאומרים  שעד  עכשיו  לא  דיברו  על  מסירת  ירושלים  העתיקה  ולמרות

 כל  שדברו  על  מסירת,  ועד  כדי  כך;    קודם  לכןועוד'  דייוויד-קעמפ'  על  הכל  ברושדב

 !הימים- ששתמלחמת לאחר מיד כבר השטחים
  רואים והםכי  מאחר  ,    כך  הם  רוצים  יותר-  לזה  שככל  שמוותרים  יותר  והסיבה

  את מאבדים  הם  לא  -לשליש  ולרביע  ,  ואף  שזוהי  כניעה  למחצה,  שהיהודים  נכנעים  ללחץ

 ימשיכוכך  -כי  מה  הם  יפסידו  מכך  שיקבלו  עכשיו  את  השליש  ואת  הרביע  ואחר:  התקוה

 !?ללחוץ
 

 .א, ראה פסחים קיג) 12
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  אם  יעמדו דוקא,    הנה-  ב"לא  יקבלו  כסף  ונשק  מארה,  שאם  לא  יוותרו,  ולטענתם

  בתוקף  לא עמדו  כןכפי  שראו  עד  עכשיו  שהדברים  עליהם  ,  יהיה  גם  כסף  ונשק  -בתוקף  

 ).הארוךזה אמנם הפריע בטווח הקצר אך לא לטווח (פגעו בנתינת הכסף והנשק 
' תוקף'  סוג  לאיזהיש  גם  לומר  ,    שהובן  מדוע  צריכים  לעמוד  בתוקף  מול  הלחציםולאחר

 :וכדלהלן, נצרכים

 

  מתחרטים מכןהנה  מיד  לאחר  ,    פעמים  שלמרות  שעומדים  בתוקף  על  דבר  מסוייםישנם

 מתחרטיםכיון  שאם  (ממנו  לא  ניתן  להתחרט  וליסוג  '  תוקף'ולזאת  צריכים  ל.  ממנו

 שממנו    בפועלבמעשהתוקף  שמתבטא  ).  זה  רק  גורם  להגברת  הלחץ,  מהעמדה  התקיפה

 . להתחרטאפשר-אי
 :של מעשה בפועל' תוקף'של אמירה ל' תוקף'וק בין  החילויובן
ויעמדו   ,ויתרחבו,  ויתיישבו,  ישוב  שיבנו  ואמרו,    עוד  שהסתפקו  בדיבורים  תקיפיםכל

ואפילו  הדיפלומטים ,    דיבורים  בלבדבגדר  זה  נשאר  -ישראל  -  נפש  להגן  על  ארץבחירוף

, או  במילים  קשות  שדיברו  במילים  יפות  יתכן:  מאומהיודעים  שדיבורים  אינם  שווים  

  אבל -  או  אדם  שאינו  עומד  בדיבורו  בדיבורויכולים  לכנות  את  המבטיח  בשם  אדם  העומד  

 !בלבד דיבורבפועל זהו 
  אלא  אף מדברשהוא  לא  רק  ,  היינו.    כאשר  הדיבור  מתחיל  לרדת  לידי  מעשהואפילו

  או -  ולמחרת,  כתבזאת  הוא  יודע  שזהו  רק  -  למרות-  מה  שאמר  ובנוכחות  עדים  על  חותם

 .לחלוטין הוא יכול לחתום על נייר עם תוכן הפוך -תוך כדי דיבור , באותו יום גופא
 יתווכחו,  להיפך  מיד  לחתום  שיכולים  מכיון  תוקף  אין  שבכתב  שלדבר,  זו  נקודה  על

 עם  יחד,  זה  על  ויחתמו  כשיכתבו!  ?יתכן  זה  כיצד:  יטענו  הם,  כך  זה  שאין  הדיפלומטים

 !זאת להפר שייך יהיה לא כלל - עדות

 : בעיני בשר מהי חשיבותו של דבר שבכתבה" הראה הקבאך
כך  זה  היה .  מאויביהשתשמור  עליה  ',  טייואן'  חתמה  על  התחייבות  למדינת  ב"ארה

  באופן ב"  ארההכריזה,  ללא  שום  סיבות  נראות  לעין,  ופתאום.  במשך  יותר  משלושים  שנה
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' דיון  דמוקרטי'  ושיקוליםאחר  לא  עשו  זאת  ל.  רשמי  שהיא  מבטלת  את  ההכרה  במדינה  זו

  את  כל בפתאומיותאחת  בטלו  -כך  הודעה  מקדימה  אלא  בבת-ואף  לא  מסרו  על,  וכדומה

רגע -שבין,  המציאותלא  תשנה  את  את  ,  הגיונית  ככל  שתהיה,  וכל  סיבה.  ההתחייבויות

 .פעם למדינה זו-ביטלו את כל מה שהתחייבו אי
,   את  ההתחיבויותכיבדו  כןשנים  בהם  עברו  הרי  כמה  עשרות  :    נשאלת  השאלהולכאורה

אירע  העניין ")  שלום  "הסכםתקופה  בה  ישראל  עומדת  לפני    (עכשיומדוע  דווקא  ,  כן-אם

הרי  אותו  אחד  יודע  מה ,    ישראלעםומתן  -ולא  בעוד  שבועיים  כשיסתיים  המשא,  האמור

 וכשהוא  יעשה  מעשה  כזה  עם,  שלואפשר  לסמוך  על  המילה  -שאי,  שנכתב  עליו  בעיתונים

 !  כל זה עכשיו ובפירסוםאירע, כן-פי-על-ואף! ?טייואן ישראל לכאורה לא תסמוך עליו
  שניתן הגלויהוהסיבה  ,  שאירע  כאן  נס  שלמעלה  מדרך  הטבע,    ההסבר  בזה  הואאלא

הביא ,    בשרולעינימאורע  זה  שאירע  כעת  בגלוי  :  היא,  לומר  מדוע  מאורע  זה  אירע  עכשיו

  מעשה לעשותוכמה  -כמה-אחת-ים  לחתום  על  נייר  ועלהזדמנות  ליהודים  לפני  שהם  הולכ

 להיווכח  -בהסתמכם  על  חתימתו  של  פלוני  שלקח  על  עצמו  את  כל  ההתחייבויות  שבעולם  

 .מה שווה באמת התחייבות ואפילו אם היא חתומה על הכתב
 : שבכךהבעייתיותמובנת , העולם-בעיני אומות' חתימה' שהובהר הערך של וכיון
 ובדרכיםבחברון  ,  בשכם,  מה  עושים  הערבים  בירושלים  העתיקה  רואים  כולם  כעת

 להתיישב  מפחדיםהם  עושים  זאת  כיון  שהם  רואים  שהיהודים  .  המובילים  משם  ולשם

 רואיםאז  הערבים  -או,  וכאשר  כבר  ישנו  יהודי  שרוצה  להתיישב  שם,  בירושלים  העתיקה

 . ממנו להיכנס לשםמונעים  אחריםיהודיםכיצד 
,   שהיהודים  לא  מאפשרים  לעשות  שום  עניין  של  מעשה  בפועלרואים  העולם-וכשאומות

  שדיבור  וכתב יודעים  הםכיון  ש,    הנה-  או  בכתב  בלבד  בדיבוראלא  מסתפקים  בהתחייבות  

ידי -זה  מהווה  להם  הוכחה  גמורה  ומוחלטת  שעל,    לעיל  בארוכהכאמור,  אינם  שווים  כלום

חים  שגם  מההבטחות  שהבטיחה   מתוך  הנסיון  שלהם  הם  בטוכי,  לחץ  הם  ישיגו  הכל

 .כיון שאלו לא הבטחות של מעשה בפועל,  תיסוגהיא -הממשלה הישראלית ליהודים 
-על'  התוקף'שמובן  ,  של  אמירה  וכתיבה'  תוקף'  שהתבאר  בהרחבה  החסרון  שבולאחרי

יקשרו  לעצמם  את   'כאשר  .  בפועלמעשההוא  רק  כאשר  יעשו  ,  ידו  יתבטלו  כל  הלחצים

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ט"ט כסלו תשל"משיחת י

 410

  ששום  לחץ  אינו העולם-  רק  אז  יראו  אומות-  שממנו  לא  ניתן  לחזור  ויעשו  דבר'  הידים

 .נעשהמועיל כי הדבר כבר 
  בהקדים יובןזה  !  ?  מעשה  בפועל  יכולים  לעשות  אשר  ממנו  לא  יוכלו  להתחרטאיזה

 :וכדלהלן, הענין הבא

 

  יותר החבלמותחים  את  'ולא  ,  ים  עם  ארץ  ישראלוכמה  דברים  מתחשב-  שבכמהידוע

 -  מדאיויבקשו  יותר  '  ימתחו  את  החבל'לא  כיון  שפוחדים  שאם  [הסיבה  לכך  היא  .  'מדאי

  חיילים יותרכיון  שלארץ  ישראל  לא  יהיו  ,  ארץ  ישראל  תעמיד  עוד  חייל  ועוד  אוגדה  וכדומה

אלא ,  ב"לארה  שיש  וגם  לא  יהיו  לה  יותר  דולרים  ממה,  ממה  שיש  למאה  מליון  ערבים

 נשק-כלימכיון  שלארץ  ישראל  יש  :]  היא,  הסיבה  שבגללה  הם  פוחדים  מארץ  ישראל

  מעשה  שממנו  לא  תוכל  להתחרט  וודאי  שלא  תוכל  לחזור  ממנו לעשותהיא  יכולה  .  מודרני

או  שלושים ,  עשרים,  וכשיתיישבו  שם  עשר!  אחת-  בבתהשטחים  תיישב  את  כל  היא  -

כיון  שלמעשה  שנעשה  יש ,    לא  יוכל  להוציא  אותם  משםולםשבע  שום  כח  -אלף  יהודים  

 "! אחר מעשה כלוםאין "13הגמראתוקף חזק ביותר וכלשון 
  ארץ שמא  -יותר  מדאי  '  למתוח  את  החבל'העולם  חוששים  -  הסיבה  שאומותזוהי

 השטחיםשיישוב  כל  ,  זה  גופא  ראיה  ,זה  שהם  חוששים  מכך.  ישראל  אכן  תעשה  זאת

 לעשות    ומוכרחיםצריכיםולכן  ,  שה  היחיד  שיעזור  למנוע  את  הלחץ  הוא  המע-באופן  זה  

 .זאת
 : ברורותובאותיות

:   ארץ  ישראלגבולות  בכליישבו  יהודים  ,  "  חדא  וברגעא  חדאבשעתא",    אחדבלילה

 .בכל גבול הלבנון ובנגב,  הקשור עם מצריםהגבול, עזה-הגבול של רצועת, הגבול המזרחי
 שכברבפני  היהודים  ,  והכוונה.    בפני  היהודיםישראל-ארץ-שיפתחו  את  דלתות,  כלומר

אלפי  יהודים  החיים  בארץ  ישראל  שמספיקים  בכדי -שישנם  עשרות,  נמצאים  בארץ  ישראל

אלא ,    בכל  השטחיםלהתיישב    ורוציםמוכניםואותם  יהודים  ,    את  כל  הגבולותליישב

 
 .א, מציעא יז-בבא) 13
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ותם  ולא  נותנים אלא  מחזיקים  א,  ולא  רק  עיכוב  של  דיבור,    בראש  מעכבים  אותםשהעומדים

סיני  וכל ,  ושומרון-ביהודה  או  מכל  מקום  אחר  ולהתיישב  ברק-מבני,  אביב-  לצאת  מתללהם

 !השטחים
  היא  ההגנה -  יהודים  אלפי-הקשורה  ביישוב  השטחים  בעשרות,    התיישבות  כזוודוקא

עוד  קודם  התגשמות ,  אפילו  כפי  שהם  עכשיו[  ארץ  ישראל  גבולותהיחידה  והאמיתית  על  

 ].14"אלוקיך את גבולך' ה ירחיב כי"הייעוד 
יכולים :  וכאמור.    צריכים  לסייע  ולעזור  לכל  היהודים  שרוצים  להתיישב  שםולכן

ואם  כך  הצליחו .    ספורות  בלבד  נדרשים  לפעולה  מעין  זושעות.  לילה-לעשות  זאת  בין

עוד  תחת ,  ישראללעשות  בעשרות  מקומות  בארץ  

 וכמה  שגם  כעת-כמה-אחת-עלשלטון  האנגלים  

אלא ,    ארעיבאופןולא  ,  יכולים  לעשות  זאת

וכל ,  הוא  וביתו:  התיישבות  כפי  שהתורה  מכנה  זאת

 . ולאומנותולצרכיוהכלים שנדרשים לו 
 בכמה  פנים-כל-או  על,  שמאחר  ויכולים  ליישב  את  כל  הגבולות  תוך  כמה  שעות,  מובן

 לצפות  לא  יכולים  הם,  כי  אפילו  אם  הם  ילחצו,    לא  יועיל  נגד  זה  שום  לחץ  מהגויים-ימים  

 .שישראל תציית להם
  יכולה  להתקיים ישראלארץ  ,  מקום-מכל',  ברוגז'  תהיה  ב"  מצד  זה  שאפילו  אם  ארההן

  ישראל  מעמד החזיקה',  ברוגז'כפי  שהיה  בעבר  שכאשר  הם  היו  ,  כמה  שבועות  בלי  עזרתה

 .ללא עזר מבחוץ
 לעצמה'  תלהרשו'אכן  מובן  שישראל  לא  יכולה  :  במאמר  המוסגר  יש  להוסיף[

) 15"חטאת"למרות  שהוא  "  (  לאומיםחסד"זקוקים  לו  היות,    לזמן  ארוךב"להסתכסך  עם  ארה

ויש  לה  נטיה  לעשות  חסד ',    חסדשלמלכות  '  היא  ב"כיון  שארה:  ובעיקר.    כסף  ונשק-

חוץ ,    התוקף  ובכל  הדרכיםבכל  לכן  צריכים  להשתדל  להחזיק  בקשר  איתה  -להיהודים  

 ].כיוון ההפכימהדרכים המובילות לקו ול

 
 .כ, ראה יב) 14
 .לד, ראה משלי יד) 15
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  לעשות יוכלוהעולם  לא  -אזי  אומות,    מצד  זה  שכיון  שזה  יהיה  כבר  לאחר  מעשהוהן

  לעשות תוכלהיא  לא  ,  כך-ואף  אם  ישראל  תתחרט  על,  כלום  כנגד  זה  ושום  לחץ  לא  יועיל

 .מאומה
מכיון  שהם  יראו ,    יתחשבו  בוהעולם-שזה  יהיה  הדבר  היחיד  שאומות,  ומובן

הם ,  ברירה-ובלית,  "  אחר  מעשה  כלוםאין"  ומעשהכבר  נעשה  ו,  שמתכוונים  לכך  באמת

 .יהיו מוכרחים להסכים לכך
 : תסכים לכךב"ארהישנם סיבות נוספות מדוע ' ברירה-לית'מעבר ל,  לא זו בלבדאך

:   הדיפלומטיה  הואבדרכיוהטעם  ;  16"'  מלכים  ושרים  ביד  הלב"ש:    האמיתי  הואהטעם

 .נה מהערביםישראל יש להם הג-ידי ארץ-מכיון שעל
  ילחצו שאםהם  ידעו  ,  חן  בעיני  הערבים-כיון  שהיו  צריכים  לשאת,  שעד  עתה,  אלא

  ביום מועילואם  הלחץ  אינו  ,  ובמילא  הם  לוחצים.    הם  ישיגו  מה  שרוצים-במשך  זמן  ארוך  

  יוכל לאשאת  זה  ,  אך  כאשר  הם  רואים  שנעשה  מעשה;  הם  לוחצים  גם  ביום  השני,  הראשון

, כךבסתר  ליבם  הם  שמחים  על  :  ואדרבה,    שאז  הם  יפסיקו  ללחוץהרי,  להשיב  שום  לחץ

 .לעיל-כנזכר, שזה מגן עליהם מהערבים, כיון
,   יישוב  הגבול  בפועל  ממש-שיעשו  את  הפעולה  המקסימלית  ביותר  ,    הואהעיקר,  ולכן

ובכמה  שיותר ,    יום  שעובר  האפשרות  לכך  נהיית  קשה  יותרכל  כיון  שב-  מהרכמה  שיותר  

זוהי  הדרך  התקיפה  היחידה  שתמנע  את .  כך  לא  יוכלו  להתחרט  ממנו-שאחראופן  ב,  יהודים

 . מעיקרוהמצבותשנה את , הלחץ
 )ט" כסלו תשלט" שיחת יפ"עמעובד (

 
 .א, פ משלי כא"ע) 16
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תורה  היינו אלמלא  לא  ניתנה  ה"אומרת  הגמרא  ש"  מלפנו  בהמות  ארץ  "1על  הפסוק

שבענינים  מסויימים  ניתן  ללמוד  גם ,  שמזה  מובן".  'למדין  צניעות  מחתול  וגזל  מנמלה  וכו

עומדים  בתוקף  ותובעים  לעצמם  ענינים  שהם  היפך  הצדק "  עוברי  רצונו"שאם  .  מהגויים

 .וכמה שיהודים צריכים לנהוג כך-כמה-אחת- על-והיושר לגמרי 
 :ובעניננו

, עוד  לפני  שנתנו  לערבים  אוטונומיה:  למערת  המכפלהלאחרונה  נתחדש  דבר  בנוגע  

ואף  לפני  שהעלו  על  דל  מחשבתם  את  הפחד  מה  יקרה ,  ועוד  קודם  שחתמו  על  כל  הניירות

והלואי  שיתבטלו ,  תהיה-לא-היה(  כבר  קבעו  הגבלות  ליהודים  -  לבאם  כל  הסכם  זה  יתבט

לא  תינתן  להם ,  תאבות  ובשעות  אחרו-שבשעות  מסויימות  יוכלו  להתפל  על  קברי,  )מיד

 .הרשות לכך
חן  בעיני  הגויים  שיהודים -כיון  שלא  מוצא,  הסיבה  לכך  שיהודים  קבעו  הגבלות  כאלו

ממילא  יהודי  זה  לא  מסוגל  להשתחרר ,  להרגיז  את  הגוי'  חלילה'יהיו  שם  יום  שלם  ואסור  

 .מהמחשבה שהוא מוכרח לוותר לגוי
ודרשו  את  שלום  העיר "וכן  "  אדינא  דמלכותא  דינ  "2בעיה  זו  משתלשלת  ונעוצה  בדין

שמים  טוען -הרע  ובאצטלת  ירא-  שמזה  מגיע  היצר-  3"ההיא  כי  בשלומה  יהיה  לכם  שלום

גוי "שכן  ב-וכל,  4"אל  תתגרה  בגוי  קטן"ישנו  גם  דין  ש"  דינא  דמלכותא  דינא"שבהמשך  ל

דין  החלטי  שצריכים  למסור -פוסק  רב  מסויים  פסק"  אל  תתגרה  בגוי"ובהסתמך  על  ".  גדול

ומזה  משתלשל  שאם  כבר .    זוהי  התגרות-כיון  שאם  לא  ימסרו  ,  לקים  מארץ  ישראלח

מסירה  זו  מתבטאת  בכך  ששעות (  מערת  המכפלה  נכללת  גם  במסירה  זו  -מוסרים  חלק  

 ).רצופות לא נותנים ליהודים להיכנס לשם

 
 .ב, זרה יט-וראה עבודה. יא, איוב לה) 1
 .ב, גיטין י) 2
 .ז, ירמיהו כט) 3
 .א, ראה פסחים קיג) 4
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במילא  כיון  שעכשיו  הוא  זמן  הגלות ,  ישנה  הסברה  שכיון  שהם  קיבלו  זאת  בירושה,  אכן

 6ם"ממילא  ישנו  את  דין  הרמב,  ונמצאים  בחושך  כפול  ומכופל,  )5"אתחלתא  דגאולה"קודם  (

אך  כל  זה .  שעבור  מלחמת  מצוה  צריכים  מלך  וסנהדרין  וזה  יהיה  רק  כשיבוא  משיח  צדקנו

שאז  ברגע ,  "עיר  שעל  הספר"כשמדובר  אודות  ,  שאין  כן-מה.  הוא  בנוגע  לנחלה  רגילה

  לזה  כלל  אין  נצרכים  למלך -אזי  נפתחת  הארץ  לפניהם  ,  ושמוסרים  אפילו  טפח  אחד  מעיר  ז

יוצאים  עליהם "  שגם  בזמן  הגלות  צריכים  להגן  על  הגבול  ו7אלא  ההלכה  פוסקת,  וסנהדרין

 .עם כל הפרטים שבזה" זיין-בכלי
יוותרו ,  ליצלן-רחמנא,  ה  הראה  בפירוש  מה  יהיה  אם"דין  זה  כה  ברור  עד  שהקב-פסק

על  כך  שימסרו  שטחים  הם  כבר  תבעו  שיורידו  יותר  שעות   דיברועוד  כשרק  :  על  משהו

ואף  תבעו  לעצמם  את  ירושלים .  מהשעות  שהיהודים  הורשו  להתפלל  במערת  המכפלה

פעמים  שלא  היו  שום  תוכניות  כיצד -וכפי  שדובר  כמה,  ה  בדרך  נס"העתיקה  אותה  נתן  הקב

אלא ,  )בה  קרבנותולכן  גבה  כיבוש  זה  הר(לכבוש  את  העיר  כיון  שכלל  לא  תכננו  לכובשה  

במילא  כשהוא  ראה ,  פשוט  היה  שם  גנרל  בעל  אומץ  שראה  מול  עיניו  את  ניסי  המלחמה

היפך  הפקודה  שניתנה  לו (  הוא  פקד  ללכת  הלאה  -שהוא  עומד  ליד  ירושלים  העתיקה  

 !וכבשו אותה) מלמעלה
ואף ,  שלחו  מיד  משלחת  שהביעה  את  רצונם  למסור  זאת  חזרה  לערבים,  ולמרות  זאת

  אין -וממילא  צריכים  להחזירו  '  שטח  כבוש'  רב  שיתמוך  בזאת  בכך  שאמרו  לו  שזהו  שכנעו

את  כל ,  ליצלן-רחמנא,  אלא  זהו  שטח  שאם  ימסר  יפתח',  כיבוש  שטחים'זה  כלל  עניין  של  

וזוהי ,  גם  המומחים  משונאינו  אומרים  כך.    המומחים  לדברכלכך  אומרים  .  הארץ  בפניהם

 .בכדי שכל הארץ תיפתח לפניהם -הסיבה שהם רוצים את ירושלים 

 

 התחילו  לדבראלא  הראו  לנו  מלמעלה  ענין  נוסף  המשתלשל  מכך  שרק  ,  ולא  די  בזאת

 :על מסירת שטחים

 
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה בארוכה לקו) 5
 .ז-ו"ה ה"מלכים פ' הל) 6
 .ו"ט ס"ם סשכחיי-ערוך אורח-שולחן) 7
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בשכם  ובכמה  מקומות  נוספים  התחילו  הערבים  לאחרונה ,  בחברון,  בירושלים  העתיקה

מעשים  שלפני  שנה  או  שנתיים  הם  כלל  לא  העיזו ,  צבא  ובשוטרים-באנשיליידות  אבנים  

וכעת  הם  עושים  זאת )  למרות  שהממשלה  דאז  היתה  יותר  ותרנית  בנוגע  לשטחים(לעשות  

 ! עושים זאתוילדים, כל שני וחמישי
 -פנים  המזל  שלהם  -כל-או  על(מפני  שהערבים  הרגישו  ?  מדוע  נהיה  כך  המצב

זה  שהם  מוכנים  למסור  את -ידי-על,  דים  התחילו  להתרפות  בבטחוןשהיהו)  8"מזלייהו  חזי"

 .השטחים
כחי  ועוצם  ידי  עשה  לי  את  החיל "סיבת  רצונם  למסור  שטחים  היא  כיון  שהם  סבורים  ש

באותה  מידה  הם  גם  יחזירו ,  זה-ובדיוק  כשם  שכבשו  את,  בתים-  וממילא  הם  הבעלי9"הזה

, ידי  כוחו  או  עוצם  ידו  של  מישהו-לאך  האמת  היא  ששיחרור  השטחים  לא  נעשה  ע.  זאת

ודם  לא  יכול -הרי  שאף  בשר,  ה  נתן  לנו  שטחים  אלו"ואם  הקב,  "עשתה  זאת'  יד  ה"אלא  

 .ואין ברשותו להחזיר זאת
וממילא  יכול  הוא  לומר  שהוא  בוחר ,  ה  נותן  לכל  אדם  בחירה  חופשית"שהקב,  אלא

מקום  יורידו  אותו -מכלכיון  ש,  האישיתהיפך  רצון  הבורא  והיפך  טובתו  ,  היפך  החיים

כפי (סוף  הצד  שכנגד  לא  יקח  -כל-כיון  שסוף,  וגם  אז  לא  יחזירו  את  השטחים,  מהכסא

 ).שכבר ראו זאת בעיני בשר
פרזות  תשב "אלא  יגיעו  למצב  של  ,  שכבר  לא  יצטרכו  לדבר  על  ענינים  אלו,  רצון-ויהי

, 11"יראה  שלמה"ידי  שירושלים  של  היהודים  תהיה  -שזה  נעשה  על,    כפשוטו10"ירושלים

  שלימות  העם  שלימות  התורה  ושלימות -"  שלימות"מלשון  ,  "שלם"ובפירוש  הפשוט  של  

כיון [ידי  ויתורים  -  היא  לא  על-שהדרך  היחידה  להגיע  לשלום  ,  "שלום"וגם  מלשון  ,  הארץ

וכפסק ,  ידי  עמידה  בתוקף-אלא  דוקא  על,  ]כפי  שראו  במוחש,  שויתורים  מביאים  למלחמה

  פסק  שאף  רב  לא  יכול  לשנותו -"  זיין-נכרים  שצרו  יוצאים  עליהם  בכלי"ערוך  ש-השולחן

רק  עמידה ".  יבטלו  שלמה  ואלף  כמותו  ואל  תבטל  אות  אחת  בתורה:  "12וכלשון  המדרש

 
 .א, מגילה ג) 8
 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 9

 .ח, זכריה ב) 10
 .שמעוני וירא רמז קב-ילקוט. ו"רבה פנ-ראה בראשית) 11
 .ט"רבה פי-ויקרא. ו"רבה פ-שמות) 12
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, 13"ונתתי  שלום  בארץ  ושכבתם  ואין  מחריד"תקיפה  היא  זו  שתוביל  להתגשמות  הייעוד  

ותתחיל ,  בימי  משיח  צדקנו,  14"שלום  ושלוה  יהיה  בימיו"שזה  ימהר  עוד  יותר  את  ה

, בקרוב  ממש  למטה  מעשרה  טפחים,  והגאולה  האמיתית  והשלימה,  "אתחלתא  דגאולה"ה

 .ובעגלא דידן, בטוב הנראה והנגלה
 )ט"פרשת מקץ תשל-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(

 
 .ו, בחוקותי כו) 13
 .ט, א כב-הימים-דברי) 14
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"   בחרבי  ובקשתיהאמורי  לקחתי  מיד  אשר:  "  הפסוקמובא  1ר  החומש  היומי  שיעובסיום

 :2המכפלהמערת  ) -חברון (ושייך אף ל,  פסוק זה נאמר כלפי שכם-
, אולם".    ובבעותיבצלותי  "-  3פה-שבעל  בתורה  מפורשות"    ובקשתיבחרבי  "המילים

 .פשוטםכ כוונתה בפשטות לחרב וקשת -"  ובקשתיבחרבי"כשהתורה שבכתב כותבת 
, להבדיל,    גםשייכתתורה  שבכתב  :  פה  הוא-  בין  תורה  שבכתב  לתורה  שבעלהחילוק

 . רק ליהודיםשייכתפה -כן תורה שבעל-שאין-מה, 4העולם-לאומות
 :הנוכחי שייך למצבינו - מהרמזים שניתן ללמוד מחילוק זה אחד

וכך [ן    חברוועל  ומתעקשים  על  שכם  -  5"  גויים  ולאומים  יהגורגשו"  מצב  שכשישנו

, ובמילא.  6"  על  הנססומכין  אין"דין  בתורה  אשר  -  הרי  שישנו  פסק-]  בנוגע  לכל  ארץ  ישראל

  אשר  דווקא -  להגיע  לחרב  וקשת  כפשוטם  מוכרחיםאלא  ,  "  ובעותיצלותי"אסור  להסתפק  ב

ורק  זה  פועל  עליהם  אשר  מלכתחילה ,  יהודים-הלארואים  )  7חרב  וקשת  כפשוטם(את  זה  

 .ת מלחמהיפחדו וימנעו מלעשו
  עדיין  לא  באו ואפילו.  .    שצרו  על  עיירות  ישראל  נכרים  "אשר  8דין  הברור-וכהפסק[

 בעיר"ו,  "השבתיוצאים  עליהם  בכלי  זיין  ומחללין  עליהם  את  ,  אלא  ממשמשים  לבוא

  אשר  בארץ  ישראל  הם העריםאשר  רובם  ככולם  של  ,  כבמצב  העכשווי"  [הסמוכה  לספר

  רוצים  לבוא  אלא  על  עסקי  תבן  וקש אינן  אפילו"הנה    -"]    הסמוכה  לספרעיר"במצב  של  

 ".מחללין עליהם את השבת

 
 .כב,  מחויחי) 1
 .הפסוק-על י"פירוש רש) 2
 .חכמתו ותפילתו:  שםי" גם פירוש רשוראה .תרגום אונקלוס) 3
 .תקטו ואילך'א' ע' חמד כרך ז-ראה שדי) 4
 .א, תהלים ב) 5
 .ועוד. ב,  סדפסחיםראה ) 6
 ).וטריא בהא דהיא מצוה שבדיבור ובפה-וידועה השקלא. תענית בהתחלתה(כן עבודה שבלב זו תפלה -שאין-מה) 7
 .ערוך שם-שולחן-מטור. ' וסעיף ט" שכחיים סימן- הזקן אורחר"ערוך אדמו-שולחן) 8
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  הרי  שאז  כלל  לא -"    זייןבכלי  עליהם  יוצאים"ערוך  -  את  ציווי  השולחןוכשמקיימים

  עליהם  אימתה תפול"  פועלת  שזייןהיות  ועצם  אחיזת  הכלי  ,  צריכים  להשתמש  בכל  זיין

 ;]9"וחד בגדול זרועך ידמו כאבן
  אימה  פחד  על להטילאכן  יפעלו  את  פעולתם  )  כפשוטם(  שהחרב  והקשת    בכדיאך

אלא ,  ושלום-חס  10"ידי  ועוצם  כוחי"  צריך  היהודי  לדעת  אשר  אין  זה  -העולם  -אומות

 ,11" אלקינו נדגולבשם"ו" אלקינו נזכיר'  בשם האנחנו"
"   ובקשתיבחרבי  "שלשפנימיות  הביאור  ,  פה  ליהודי-  זאת  מגלה  התורה  שבעלאשר

הכח  שנמצא  בחרב  וקשת  כפשוטם ;  "ובבעותי  בצלותי  "-  הוא  ,  בתורה  שבכתבנכתבש

 תפלה  מלשון(  החיבור  ;"  ובבעותיבצלותי"ההוא  )  יהודים  שיפחדו-שפועל  על  הלא(
 ".אלקינו'  הבשם", ה" הקבעם) 12חיבור

 )מוגה - 524'  עכ" חש" לקו- ט"תשל, עשרה בטבת',  גיום משיחת(

 

 

 ]:דובר אודות המבצעים[
שכעת  אין  כלל  צורך ,  נתינת  אף  שעל  מארץ  הקודש-כן  ישנו  המבצע  של  אי-וכמו

וכן  המבצע .  בראיות  והוכחות  עד  כמה  מסירת  שטחים  נוגעת  לקיומם  של  יהודי  ארץ  ישראל

ועד  למבצע  הכי  גדול  של !  יביטול  החוק  האומלל  של  מיהו  יהוד"  שלימות  העם"של  

 .ה בעצמו"ידי הקב- על-" ואתם תלוקטו לאחד אחד מבני ישראל"
 )ט"פרשת משפטים תשל-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(

 
 .וט, בשלח טז) 9

 .יז,  חעקב -לשון הכתוב ) 10
 .ו, שם. ח, תהלים כ) 11
 .מקומות-ובכמה. ד"סע, אור תרומה עט-ראה תורה) 12
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מכריז ישנו  כזה  העושה  עצמו  כטיפש  ו,  ה  לכל  אדם  בחירה  חופשית"מכיון  שנתן  הקב

 .שקריעת חלקים מארצנו הקדושה הוא דבר טוב שיש לעשותו
לכן  מעדיף  הוא  לעשות  זאת  מתוך  שמחה  ולא ,  וכיון  שהוא  מניח  שזהו  דבר  הכרחי

כך -ובנוסף  על,  וכיון  שבכך  משכנע  הוא  את  עצמו  ואת  סביבתו  בנכונות  הענין,  מתוך  עצבות

הרי  כלל  לא  נצרכים  לראיות ,  ורהנה  כיון  שזהו  משגה  חמ,  שמעשה  זה  נוגד  לתורה  ולהלכה

 .'מזל טוב'כך -ובוודאי שלא צריכים לשמוח ולאחל על. שאין זה הכרחי
" שלימות  התורה  "-והנה  שלימות  הארץ  קשורה  בקשר  חזק  לשני  השלימויות  האחרות  

שהמזלזל ,  ורואים  במוחש  דבר  מופלא.  בזה-ושלושתם  קשורים  זה"  שלימות  העם"ו

 :גם מהשלימות האחרת וכדלהלןלא איכפת לו , בשלימות זו
אותם  אנשים  שהיו  מעורבים  בפרשת  ילדי  טהרן 

ומכרו  שמונים  אחוז  מהילדים  לחינוך ,  בימים  ההם

בהצטדקות (תמורת  כסא  וכסף  ,  ותורתו'  נגד  ה

שבזה  פעלו ,  )שהכסף  ינוצל  לצורכי  תורה  ומצוות

מכן -הם  אלו  שלאחר,  "שלימות  התורה"הם  נגד  

בזה  שהשתמשו  בכל  האמצעים  שברשותם ,  גד  הוראות  התורההנהיגו  והסכימו  ללכת  נ

 -"  מיהו  יהודי"וחוקקו  את  החוק  האומלל  ,  אפילו  בדרכים  הנוגדים  את  הצדק  והיושר

 ".שלימות העם"הפוגע ב
  שאותו  הם  ינצלו  לחינוך  כשר  וכדומה -תמורת  הבטחה  לכסף  ,  ועל  כל  זאת  הם  החרישו

 .ה"את הקב, כביכול', ישחדו'ידי זה הם -ועל
אותם ,  חלקים  מארצנו  הקדושה'  לקרוע'המכריזים  עתה  בקול  רם  על  רצונם  ,  והם  אלו

משנים  את ,  אלא  אף  מבססים  זאת  בכח  ההלכה,  ולא  זו  בלבד.  ה  באופן  נסי"נתן  לנו  הקב

  בדיוק  כפי  שעשו -בזמן  שזה  היפך  ההלכה  ממש  ,  תיאור  המצב  בכדי  שזה  יתאים  להלכה

 .'ילדי טהרן'בפרשיות 
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כן  אין  לדבר  שום -ואם,  1"היהודים  כלכנוס  את  "יש  לנהוג  בהתאם  ל,  עילוכאמור  ל[

) הלא  טוב(יצרו  "ואם  שייך  אצל  יהודי  ש,  אלא  להושיבם  בפנים,  מלה  אפילו  על  יהודים  אלו

, שלא  שייך  למוכרו,  יתגבר  ויגלה  את  פנימיות  לבבו)  הטוב(כל  שכן  ששייך  שיצרו  ,  2"אנסו

 ].יכולכשר כבי מתן כסף לחינוך "וגם לא ע
 -פי  שהם  מודעים  לתוצאות  -על-  אף-ולמרות  הסכמתם  לקבל  כסף  עבור  חינוך  כשר  

לא "ה  הרי  "כיון  שהקב,  ואוי  ואבוי  אם  מסתמכים  על  זה.  ה"הרי  זה  נסיון  לשחד  את  הקב

 .3"יקח שוחד
משלחת (שלחו  את  המשלחת  הידועה  לוושינגטון  ,  וכבר  למחרת  מלחמת  ששת  הימים

) מכן  התפרסם  הדבר-אך  לאחר,  אף  הכחישה  את  דבר  הפגישהו'  סוד'שנשלחה  בהסתר  וב

 .ובפיהם ההצעה להחזיר את כל השטחים
כ  אצל  הגויים  ובפרט  אצל "משא.  'בחירה  חופשית'וזאת  דווקא  משום  שליהודי  יש  

הוא '    שאין  בחירה  אלא  ה-  4"'לב  מלכים  ושרים  ביד  ה"המלכים  והשרים  שעליהם  נאמר  

שהם  רוצים ,  והסבירו  זאת  בלשונם,  הם  לקבל  את  השטחיםלכן  לא  הסכימו  ,  מחליט  עבורם

 .יותר
  וכתוצאה -ומפעם  לפעם  גוברים  הוויתורים  ,  שדבר  זה  נשנה,  במלחמות  הבאות,  וכך

 .מזה גם הלחצים לוויתורים נוספים גוברים
עד  שאותם  יהודים  שאמרו  אך  לפני .  משתכנעים  היהודים  לוותר  עוד  ועוד,  ובכל  פעם

  הם  אלו -פר  ענינים  שהם  מסוכנים  ומובילים  למלחמה  ולהיפך  השלום  ימים  ספורים  על  מס

 .המשכנעים בדיוק להיפך ואומרים כעת שזהו ענין חיובי
 ;ומזמן לזמן נוצרים תנאים רבים קשים יותר על בטחון ישראל

איך  יתכן  שמונעים  בכח ,  ומכיון  שבזמן  הגלות  שמירת  הבטחון  מלובשת  בדרכי  הטבע

  שהתיישבות  זו  אמורה  להוסיף  לשמירת  הבטחון  בפרט  בזמן -  את  יישוב  כל  הגבולות

  וזאת  עושים  בעזרת  הממשלה  שאמורה  להגן -פי  דרך  הטבע  -הגלות  שנצרכים  לבטחון  על

 
 .טז, אסתר ד) 1
 .כ"ב ה"גירושין פ' ם הל"ראה רמב) 2
 .יז, עקב י) 3
 .א, פ משלי כא"ע) 4
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  עם ובמקום  זה  מונעת  את  ההתיישבות  ואת  ביצוע  פסק  הדין  שיוצאים  להלחם,  על  הגבולות

 .נפש-האוייב בכלי זיין משום פיקוח
נפש  הכתוב  בפירוש -אלא  דין  של  פקוח',  פלפולים'וטריא  ול-שקלאנושא  זה  אינו  ענין  ל

, ולא  רק  דינים  השייכים  לזמן  שלאחר  בוא  הגאולה,  5ערוך  הלכות  שבת-ובבהירות  בשולחן

 .אלא דינים הנוגעים בעיקר לזמן הגלות
, "עסקי  תבן  וקש"הדין  הוא  שאפילו  כשבאים  הם  רק  על  ,  תהיה-לא-ובמצב  כעין  זה  היה

 .הן בארץ והן בחוץ לארץ, זין ואפילו אם היה זה בשבת- עליהם בכליצריכים לצאת
 .שלא ניתן להסכים למהלך הנוגד את ההלכה, דרושה שתהיה הכרה ברורה וגלויה

ואין  סנהדרין ,  6"אין  יד  ישראל  תקיפה"ערוך  נמצאים  אנו  במצב  ש-פי  השולחן-ואף  שעל

  הרי  כשמדובר  על -ץ  ישראל  יכולים  לצוות  לצאת  למלחמה  בכדי  להרחיב  את  גבולות  אר

עם ,  "זיין-יוצאים  עליהם  בכלי",  ישראל  בכל  מקום  שהם-נפש  של  בני-הצלת  נפשות  ופיקוח

 .כל פרטי הדין הכתובים שם
 ;הולך הוא לשאול רב יהודי שלכאורה כשר, כשמישהו רוצה להיות רגוע

רים למרות  שיודע  הוא  שאותו  רב  בעצם  משוחד  אף  שמקבל  הוא  את  השוחד  בשביל  דב

, פרוטה',  חינוך  הכשר'שכאשר  נותנים  ליהודי  העוסק  ב,  אך  הדין  בנוגע  לשוחד  הוא,  טובים

שגם (אפילו  אם  מוסמך  הוא  לרבנות  ,  כדי  להחזיק  את  המוסד  שלו,  שכן  יותר  מפרוטה-וכל

 ;מלומר עדות בנוגע לאותו עניין שעליו קיבל את השוחד פסולהרי הוא , )זה בספק
-יצר'ובפרט  שה,  הרי  אז  רוצה  הוא  מנה  נוספת',  מנה  שוחד'ובמיוחד  שכשנותנים  לו  

עבור  זה  מוכן  הוא  למכור ,  אומר  לו  שחלק  מהשוחד  הוא  יתן  למוסד  חינוכי  וכדומה'  טוב

אלא ',  שלימות  הארץ'למרות  שמסירת  השטחים  היא  לא  רק  מצד  ,  את  שטחי  ארץ  ישראל

 .קשורה לבטחון ישראל באופן ישיר
ולכן '  בחירה  חופשית'שלהם  יש  ,  ע  למסירת  השטחיםודוקא  אצל  אלו  שואלים  בנוג

בשונה  מהגויים ,  עד  שיגיעו  למסקנא  שאין  למסור  שטחים,  ושלום-חס,  יכול  לקחת  זמן

 .ה גורם שלא יסכימו לקבל"שלהם אין בחירה והקב
 

 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 5
 .ב ואילך, כתובות כו) 6
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אזי ,  תן  ליהודים  בצורה  ניסיתה  נ"למסור  חלקים  שהקב,  ליצלן-רחמנא,  כשרוצים,  ולכן

' שלימות  הארץ',  'שלימות  התורה'יהי  רצון  שיתבטלו  כל  התכניות  הקשורות  בערעור  

באופן  של )  7של  החוק"  יָארצייט"א  אדר  יחול  ה"שבי'  מיהו  יהודי'וכן  חוק  ('  שלימות  העם'ו

 ;שכל תוכניות אלו יתבטלו בדרכי נועם, 8"עוצו עצה ותופר"
שיתפכחו  מיד  מטעותם ,  והכרחי,  שבים  שענין  זה  טוב  הואוכל  אלו  שמשתטים  וחו

וחומר  גם -הנמצא  בקרבם  וקל'  גוי'שיפסיקו  להבהל  מה,  עד  כדי  ביטוי  בפועל,  המרה

אין  מלך  ואין "ולמרות  שבזמן  הגלות    (9"נפל  פחד  היהודים  עליהם"עד  ל,  מהגויים  שבחוץ

, )  להצלת  עם  ישראל  אך  אין  זה  בנוגע  למלחמה-  דבר  שלא  מאפשר  להלחם  10"סנהדרין

 .אבל שלום אמיתי ולא שלום שקרי, שזה גם יהיה בדרכי נועם הגובל בדרכי שלום
שכך  הרי  היה  כבר  יותר  משלשה '  חזקה'לא  יבהלו  מה,  שלפחות  בפעם  הזאת,  רצון-ויהי

ולא  יתנהגו  כאחד  שיורקים ,    ובכל  הפעמים  הללו  חשבו  רק  כיצד  להחזיר  עוד  ועוד-פעמים  

 !שזה גרוע יותר מיריקה בפנים,  שזה גשמי ברכהעליו והוא צועק
ולא  ימסרו  את ,  רפסות  אפילו  בפני  הגויים  פשוטי  העםתושלא  יסכימו  לכניעה  ולה

במיוחד  שהם  מבטיחים  דברים  שאינם ,  שטחי  ארץ  ישראל  תמורת  הבטחות  שאין  בהם  יסוד

כשיו  זה  קורה וע,  כפי  שראו  בעיני  בשר  מה  שאירע  בפרס,  וכולם  יודעים  שאינם  בידם,  בידם

 .במדינות הסמוכות לפרס
זה -ידי-ועל,  את  קיבוץ  יהודי  ארץ  הקודש,  ושכל  זה  יהיה  באופן  שלא  יעמיד  בסכנה

 .ישראל בכל מקום שהם-ִיָׁשְמרּו גם בני
ישנו "ש,  אך  אמיתת  מציאותם  היא,  11"מפוזר  ומפורד  בין  העמים"ולמרות  שעם  ישראל  

 .כנאמר בכתובים, שבזה זו הודה גם המן בשעתו, "עם אחד

 
 .ל"המו. ל"נחקק בשנת תש) = 7
 .י, ח'  ישעי-לשון הכתוב ) 8
 .יז,  אסתר ח-לשון הכתוב ) 9

 .א ואילך"מלכים פ' ם הל"ראה רמב) 10
 .ח,  אסתר ג-לשון הכתוב ) 11
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אלא  יחזיקו ,  שוב  לא  יחזרו  על  הטעות,  כשיראו  שהגוי  לא  מעונין  לקבל,  ובקרוב  ממש

אל "והנהגה  זו  תהיה  באופן  של  .  זה  יתבטלו  כל  הגזירות-ידי-בכל  חלקי  ארץ  ישראל  ועל

שהוא ,  ה"מפני  שהוא  עבד  של  הקב,  היא"  אל  תירא"שסיבת  ה,  היינו.  12"תירא  עבדי  יעקב

עד  בואנו  לירושלים  השלימה ,  וכל  זה  יהיה  בשמחה  וטוב  לבב.  '  בירה  זוהבית  של-בעל'

 .אשנורבקרוב ממש ומשיח צדקנו ב, המוקפת חומה
 )ט"פרשת תצוה תשל-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(

 
 .ב, מד'  ישעי-לשון הכתוב ) 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ט"ב אדר תשל"משיחת י

 424

 

אשר  מעונינים  לעשות  רע ,  של  המן  הרשע'  דרכו-ממשיכי'בכל  דור  ודור  ישנם  את  

וכשפוגעים  ביהודי .    אלו  הם  הטרוריסטים  וחבריהם  התומכים  בהם-ובזמננו  זה  .  ליהודים

 . הרי זה נוגע לכל יהודי היכן שהוא רק נמצא-ובפרט בארץ הקודש 
  שהיהודים  מכריזים  שהכל  קשור  עם -  1"כנוס  את  כל  היהודים"באמצעות  ה,  ולכן

הבית  על  כל -ה  הוא  בעל"  היות  והקב-אזי  ,    וקיום  המצוותידי  לימוד  התורה-על,  ה"הקב

וכל  התוכניות  שיש  להם  כנגד (דבר  ברור  הוא  אשר  הטרוריסטים  ,    לכן-דבר  שנמצא  בעולם  

ילדיו ,  בזמן  המן,  "בימים  ההם"וכפי  שהיה  ;    ינחלו  מפלה-חבריהם  ותומכיהם  ,  )היהודים

  שתהיה -"  ונהפוך  הוא  "-"  בזמן  הזה"כן  יהיה  גם  -כמו,  2"ונהפוך  הוא"  שהיה  -ותלמידיו  

  שהאומות  הנמצאים  סביב  היהודים  יתנו  כבוד  לכל -  3"יקר"עד  למצב  של  ,  "שמחה  וששון"

 .ויעזרו להם בכל עניניהם, יהודי ולכל היהודים
  ישמרו  את  עצמם  מחברות  כל  שהיא  עם -העולם  -ובפרט  האומות  מחסידי  אומות

) ללא  כל  תנאים(בכך  שיתנו  תמיכה  ועזרה  ,  יםויהיו  ידידים  טובים  ליהוד,  הטרוריסטים

אשר  ארץ  הקודש ;  ובפרט  ליהודים  הנמצאים  בארץ  הקודש,  ליהודים  בכל  מקום  שהם

שלימות "היות  והם  קשורים  עם  ,  והאומה  היהודית  נשארת  שלימה,  שייכת  כולה  ליהודים

 .השומר על העולם בכל מקום וכל הזמן, ה"זה קשורים עם הקב-ידי-ועל, "התורה
עד ,    העצות  והתכניות  של  הטרוריסטיםכל  יתבטלו  -וכשישמחו  כעת  בשמחת  פורים  

כך -  הם  יפחדו  כל-ואדרבה  ;  וכלל  לא  יצטרכו  לעמוד  נגדם,  שמלכתחילה  לא  יבואו  לפגוע

 . כנגד היהודיםלחשובעד שיפחדו אפילו , מהיהודים
לקבל  את  פני מגיעים  מתוך  מנוחה  אמיתית  ,  והיות  ויש  מנוחת  הנפש  ומנוחת  הגוף.  .  

  שייכת כולהאשר  ,    שהוא  יוציא  את  כל  היהודים  מהגלות  לארצנו  הקדושה-משיח  צדקנו  

 .ובמהרה בימינו ממש, בכל הזמנים ובכל התנאים, מדורי דורות היהודים לכל
 )מוגה - 319' א ע"ש חכ"נדפס בלקו. ה" לילדי של-ט "ב אדר תשל"פ שיחת י"מעובד ע(

 
 .טז,  אסתר ד-לשון הכתוב ) 1
 .א,  שם ט-לשון הכתוב ) 2
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 -בכל  פעם  שויתרו  :  דובר  בארוכה  בהתוועדויות  האחרונות  על  מה  שנראה  בבירור

, וכתוצאה  מכך  גבר  הלחץ  יותר  ויותר,    זה  גרם  שהם  יתבעו  עוד  ועוד-אפילו  על  דבר  קטן  

 .וספיםאלא רק לויתורים נוספים שגררו לחצים נ, דבר שכלל לא הביא לשלום
לא  היתה  להם  ברירה  והוכרחו  לצעוק ,  גם  אלו  שתפסו  שעשו  טעות  חמורה  בכך  שויתרו

ואמרו  זאת  על  אותם .  שהויתורים  היו  מחמת  שאין  כל  ברירה  וזוהי  הדרך  היחידה  לשלום

, אופן-אפשר  לוותר  עליהם  בשום-לכן  הם  עצמם  אמרו  שאי-דברים  שימים  מספר  קודם

 .הדרך למלחמהמכיון שאין זו הדרך לשלום אלא 
ומציעים  דברים  שלא  העיזו ,  עוד  עוד  בויתורים'  מתקדמים'אשר  מיום  ליום  ,  דרך  זו

התחילה  כבר  מיד  לאחר  הנצחון  של  מלחמת ,  להעלות  על  דל  שפתם  ימים  ספורים  קודם  לכן

 :ששת הימים
  להודיע  שרוצים ,וושינגטון  לעיר  הבירה  כמדובר  לעיל  בארוכה  -שלחו  שלוחים  ,  אז

  לא ,שאינם  מסכימים  לא  לאוטונומיה,  אלא  שהבהירו,  השטחים  שכבשולמסור  את  

 בנוסף  לכך.  אלא  רק  הביעו  הסכמה  למסירת  השטחים,  לא  לשליטה  עצמית,  הזרלממשלה  

 .תעזרו לנו לבנות את עצמינו, ריתבה-צותאר, אתם: ביקשו
הם  לא  שללו  לגמרי  את :  1"ישתחווה"ו"  יכרע"בפגישה  השניה  כבר  הראו  את  כוחם  ב

לאו ו  (אלו  שהם  בפירוש  נגד  קיומו  של  עם  ישראל  בכל  מקום  שהואאותם    שגם  ובדהעה

 . בנוגע להמתרחש בארץ ישראליחוו את דעתם -...) דוקא בארץ הקודש
  ללא לום  אמיתישלא  יכון  שוהתחילו  לטעון  ,    עוד  קצת'התקדמו'בפגישה  השלישית  הם  

הרי  זה ,  ו  להם  לחיות  באופן  עצמאילא  יתנכי  כיצד  יתכן  שלום  אמיתי  כאשר    -'  אוטונומיה'

 !?היפך הצדק והיושר
יחליטו  ויגבילו  את  האוטונומיה  שתהיה  רק ,    הם  יתאספו-הם  אף  מצאו  פתרון  לדבר  

הם  משלים  את  עצמם  שהערבים  יאמצו  בחום  תנאי .  לא  פחות  ולא  יותר,  בענינים  מסויימים

, "לא  יותר"אך  על  ה.  כולםוודאי  שיסכימו  "  לא  פחות"אכן  על  ה.  זה  ויסכימו  להחלטתם  זו
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שאוטונומיה ביניהם  לומר  שכשהיהודים  יחליטו  ,    שיכול  להיותזהו  השקר  הגדול  ביותר

,   ולא  יבואו  אף  פעם  בטענה,ל  הערביםכך  כליסכימו  הרי  שאז  ,  פירושה  כך  וכך

 !שאוטונומיה אינה כך אלא אחרת
 פירשוהם  ם  כיצד  ויודעי,  כבר  היה  בעבראלא  ,  חדשדבר  לא  א  י  ה'אוטונומיה'  שגם-מה

 !זאת וכיצד נצלו את זה
  כבר  אין  צריכים  לחכות  לעתיד  כדי  לראות  בתוצאותיה  של ,שבעניננוובפרט  

ועל  יסוד  הידיעה   לאחר  שבעקבות,  ליצלן-מנארחכיון  שזה  נהיה  חלק  מהעבר  ,  האוטונומיה

הרי :    בטענםצבא  יהודים-אנשיהערבים  כבר  היכו  ',  מוגבלת'על  הרצון  לעשות  אוטונומיה  

אתם  היהודים  בעצמכם  אומרים  שצריך  להיות  צדק  ויושר  ולכן  אתם  מביאים  לנו 

 !?כן מדוע אתם מגבילים אותנו והרי זהו היפך הצדק-אם, אוטונומיה

 

ונהי   "נהג  באופן  שלשהתחילו  להתלאחר  ,  אזי  כעת,  בדיבוררק    זה  האם  עד  עכשיו  היו

ארץ  ישראל על    ששלושים  שנה  רצופות  כתבו    ומתחמקים  מהעובדה2"נו  כחגביםיבעינ

באיזה  אופן  שזה  רק ,  ממשלה  זרהשום    בה  האפשר  שתהי-ואי  שייכת  לעם  קדוששהיא  

שמניחים  לטרוריסטים  להיכנס  לירושלים עד  ,    מתחילים  להגיע  לידי  מעשה-ה  יהי

 !העתיקה
תירם  את  העובדה  שערבים  היכו  יהודים  ובאוסרם  על  העיתונים ישנם  הסבורים  שבהס

ערבים  שחיים  בירושלים )  70,000-או  ה  (60,000-ה  אזי  גם  -לכתוב  ולפרסם  על  הכאות  אלו  

ואם  הצנזורה ,  )שהרי  אם  הערבים  ידעו  מזה  יאבד  כח  ההרתעה  (  מכךלא  ידעוהעתיקה  

-לבן,  ולא  יספרו  לאחזאת  רו  אזי  הערבים  יסתי,    לה  לפרסם  זאת'משתלם'אמרה  שאין  זה  

אפשר  לרמות  בו -זה  הרי  שקר  שאי  -)  שהם  היכו  יהודים  (דוד  או  לקרוב  שחי  בצד  הירדני

 !!אפילו ילד קטן
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ה  ממתין  עד  שיתפסו "אין  הקב  -  של  הגלות  נמצאים  בחושך  כפול  ומכופלוכיון  ש

-נאמרח,  מראה  שכבר  היכואלא  ,    ולא  חמש  או  שלש'שתיים  ועוד  שתיים  שוה  ארבע'ש

 ! היכוהצבא-אנשיאף את ו, יהודים סמוך לחברון וסמוך לשכם ובירושלים העתיקה, ליצלן
שהאוטונומיה  תהיה  כך '  החלטה'יחליטו  ו'  הם'ועצמם  שמכיון  -משלים  אתלמרות  זאת  ו

 . כך'סוכם'כי הרי  הרי שהערבים יקבלו זאת -' לא פחות ולא יותר'וכך 
  רק  לאחר  שיעברו  חמש אוטונומיהידברו  על    שסיכמולפני  זמן  ש,  וכפי  שרואים  במוחש

 .שלש שנים ל- החמש שניםהפכו  זה-רימיד לאחו, שנים
 :  ופירשו  זאת!3"יהרג  ואל  יעבור"  שזה  פחות  מחמש  שניםגם  על  אמרו  ,  קודם  לכן

  יפסיקו  להתווכח  אך  על -ואם  יתנו  עוד  מיליון  דולר  ,  דישנם  דברים  שעליהם  ניתן  להתווכח

זהו '  פחות  מחמש  שנים'אלא  מרו  שאין  יכולים  כלל  להתווכח  על  זה    בהתחלה  א-ענין  זה  

 "].יהרג ועל יעבר"ובבחינת  [!היפך קיום ובטחון עם ישראל
אשר  בשלש והם  סבורים  ,  בעקבות  הלחץ  זה  השתנה  וירד  לשלש  שנים,  מכן-ולאחר

קום מהאם  יש    -  ישראל-יחנכו  את  הערבים  והם  ייהפכו  לאוהבי)  עד  לאוטונומיה(שנים  אלו  

 !?על הערביםבמשהו חינוך זה יכול לפעול לחשוב ש
על  פחות ,  בשעה  שזמן  מועט  קודם  לכן-  בה!?מי  בכלל  מדבר  -  אך  על  חמש  שנים

 !מחמש שנים אף אחד לא חשב
מתפארים  בכך  ולא עוד  ו,    כנגד  זה  אנשים  אלו  אף  אחד  לא  מחה16-15מתוך  ו

,   שמוכרחים  לכרות  אצל  הקרוב  כמוהז-הרי  -  מתביישים  לומר  שמכיון  שלא  היתה  ברירה

 !אין ברירהולכן את הרגל מחמת שזה נוגע לקיומו הכללי של האדם , ליצלן-מנארח
 !' כרתו את הרגלהשם-רוךב'אבל לא שמעתי שירקדו על כך ש - 

הצילו   שלא  יםיודעועל  הצלת  הבטחון  לעם  ישראל  כלל  אינם  מדברים  כיון  שהם  עצמם  

 !להם להתקרב לגבול אף אפשרוולא רק זה אלא , כלום

 
 .ב"ה ה"התורה פ-יסודי' ם הל"רמב. ב, ראה פסחים כה) 3
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  זה ההי  -כבר  אירע  ובאם  זה  ,  צבא-אומץ  להכות  אישלא  היה  לערבים  כל  עד  עכשיו  

  גלוי ה  עכשיו  זה  נהיילואו.  בזה-צאספר  וכיו-תלמיד  או  תלמידת  בית,    קטן  או  קטנהדיי-לע

 !כל-לעין
, שמאורעות  אלו  של  הכאת  היהודים  לא  יגרמו  לפגיעה  בבטחוןוהפתרון  שמצאו  בכדי  

זה  גם -ידי-  בחושבם  שעל!שיאמרו  לכל  העיתונים  היהודיים  שלא  יכתבו  על  כךהוא  

, יודעת  מכךעצמה    זאת  עוד  לפני  שהצנזורה  ים  יודעערביםהבפועל  אבל  .  הערבים  לא  ידעו

 : בפתאומיות אלא במכווןתההיהאלימות כלפי היהודים לא זאת מכיון שו
בשעה  שכתבו ו,  "  כחגביםונהי  בעינינו"מאז  שהם  ראו  שישראל  נוהגים  באופן  של  

ואילו  בפועל  הם  רמזו ,  בשום  פנים  ואופן  לא  תהיה  אוטונומיה'  חמש  שנים'שקודם  

הקדימו ,  ובראותם  שלאחר  שהופעל  לחץ',    נראהכך-ראח'שיש  מקום  לדון  בזה  ובעיניהם  

  חודשים  עד 9-10-כך  שינו  והקדימו  ל-ומיד  אחר,  םלשלש  שני'  חמש  שנים'מיד  את  ה

  שקודם זה-ידי-לע?  כיצד  היהודים  מבטיחים  זאתו  !ודש  אחד  בלבדחשכעת  מדובר  על  

 . שגם הם יסכימו על כךערבים יציעו לךכ-ר ואח'אוטונומיה'יסכמו ביניהם מהי 
  אזי  אין  שום  סיכוי ,העניניםכל  כיצד  מתנהלים  ,  לאחר  שהערבים  רואים  את  כל  זה,  הנה

 .לימות ובטרור כנגד יהודיםהם פותחים בא, בעקבות זאת:  ועוד יותר- שיסכימו על כך

 

   אחרת'נחמה'מצאו  ,  ולאחר  שראו  את  האלימות  והטרור  ונמוגה  שמחת  האוטונומיה

!   כך  וכך  מליוני  דולריםהברית-צות  יקבלו  מארהויתור  שבעבור  ,שתצדיק  את  האוטונומיה

העיתונים  האנגליים  כותבים  זאת  בפירוש  אך  העיתונים (ים  להוסיף  את  העיקר  שוכחאך  

אותו  סכום   ):ממשיכים  במגמת  השתיקה  כשם  שהשתיקו  את  התפרעות  הערביםהיהודיים  

אלא מארץ  ישראל    בריחוק  מקום  הדריםולא  לגויים  ;  יתנו  גם  לגויים  -  שיתנו  ליהודים

ומהם ,  ישראל  דורשים  תנאים  לקבלת  הכסףומלבד  זאת  שמ.  חיים  על  הגבולהלאותם  גויים  

הן  בכסף ,    ממה  שיתנו  ליהודיםיותראלא  אף  נותנים  להם    ,לא  דורשים  שום  תנאי  עבור  זה

 !והן בנשק
ולא  עבור בלבד  נותנים  זאת  בתנאי  שהם  ינוצלו  עבור  הגנה    -  כשנותנים  דולרים  ליהודים

 אבל  כאשר  הגוי  .רק  להגןא  בזה  אלנותנים  נשק  אזי  אסור  לך  להתקיף  כש,  כן-וכמו.  התקפה
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. כל  תנאילא  מציבים  לו  ,  מקבל  כסףלארץ  ישראל  מסביב    לא  זה  הדר  ברחוק  אלא  זה  הדר  -

ממספר יודעים  הרי  ,    או  אחר  תנאי  זההםמציבים  לו  'מועילים  בטובתם'גם  אם  סוף  סוף  ו

ובפרט  שהם  מקבלים  עידוד  בזה ;  4"פיהם  דבר  שוא  וימינם  ימין  שקר"שמקרים  שאירעו  

 !הנשק ותןמנ
אבל .  עשרה  מליון-מתנחמים  העיתונים  היהודיים  מתוך  התפעלות  עצומה  שקבלו  חמש

 זהלא  ,  יקבל  הצד  שכנגדזה  ומכסף  ,    במשך  כך  וכך  שניםה  שזה  יהי,מפרשיםיחד  עם  זה  

, שכנגדצד  המודים  כולם  שהם  שאלא  כפי  ,  דבר  נגד  ישראל  ואין  לו  שום  'מן  הצד'  העומד

, עמון-  בבני,בירדן,  יושב  במצריםשיחשבו  שהערבי  המות  יהודים  לרכיון  שעדיין  לא  ניתן  

 . נעשה לידיד ישראל- ועד בשכם ובירושלים העתיקה
  בקיצור  נמרץ  וללא פנים-כל-לע(בעיתונים  הוכרחו  להדפיס    -  לא  יכלו  להסתירוומאחר  

  ואף  לפני  שנה .  סמוך  לחברון  ובירושלים  העתיקה,צבא  סמוך  לשכם-שהיכו  אנשי)  פרטים

  מאחר  וזה מכךסיבה  שלא  ידעו  כל  ואין    (יהודים  ידעו  מכך-האינםואף  כזה  שאירע  מעשה  

וכיון  שיש .    בעיתוניםלא  הניחו  להדפיס  זאתמקום  -  ומכל-)  הרבים  ולא  בהסתר-  ברשותההי

כה  לא  יועיל -ללמד  זכות  על  עם  ישראל  ניתן  להסביר  את  כוונתם  בכך  שסברו  שהפרסום  בין

 .ואין צורך להוסיף דאגות
כל  זה  בא  כתוצאה  מכך  שהערבים  רואים  איך  ישראל  בכל  פעם  נסוגה ,  שכאמור

  -ומוותרת על עוד פרט ועוד פרט 
במשך  שלושים  שנה אשר    אותם  אנשיםשהרי  

ארץ   -  "יהרג  ואל  יעבור":    טענו  בעוזרצופות

ואמרו   (  יהודית  ושייכת  ליהודיםאדמהישראל  היא  

ר   לארץ  לאח  שהם  הגיעו,למרות  הטענותזאת  

שהם  היו  שם  לפני   כאשר  הגיעו  היהודים  לפני  יותר  מאלף  שנה  וודאי  שםהיו  הערבים  ש

ובפרט  לתת ,  בארץואסור  בשום  אופן  לתת  להם  אחיזה  )  מאה  שנה  אז  החלו  היהודים  להגיע

 !!!והיו מוכנים לשבת על כך בכלא. להם ממשלה

 
 .יא,ח,  תהלים קמד-לשון הכתוב ) 4
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וציאו  מפה  והראו הם  ה  :ואמרו  שם  דברים  ברורים,  לוושינגטוןכך  -אחרנסעו  והם  אלו  ש

חלק  זה   -  לחצות  את  הדרך  ולחלקו,  ליצלן-מנארח,  ידו  יכולים-  מקום  צר  אשר  עליהעל

 .מצד זה וחלק זה מצד שני
וכשראו  שישראל  מוותרת .  לערבים'  משטר  אזרחי'מכן  הביעו  את  הסכמתם  לתת  -לאחר

  וכך .ולא  רק  משטר  אזרחי,  הרשו  לעצמם  לתבוע  שהם  יהיו  האחראים  הבלעדיים  שם,  קצת

 -]  בפגישה  הראשונה[  שאליה  התנגדו  בהיותם  בוושינגטון  -'  אוטונומיה'הומצאה  המילה  

כאמור ,  ועוד  ידם  נטויה',  שלש  שנים'ומיד  לאחר  כך  נכנעו  והורידו  זאת  ל,  אך  לחמש  שנים

 .לעיל
לא  ינום  ולא  ישן  שומר "אשר    ה"  הקבהשומר  העיקרי  הוא:  כדלהלן,  והמשיכו  בכניעתם

 המתבטאת  ,  הטבעכיבדרושמירה  אחיזה  בזמן  הגלות  צריכה  להיות  שאלא  ,  5"ישראל

גם  על ,  על  כל  אחד  ואחד  מעם  ישראלרוצים  למסור  את  נפשם  הנשק  ה  אוחזיצבא    האנשיב

את  אנשי  צבא  אלו ו.  אלה  שמוכנים  להפקיר  את  הבטחון  בכך  שמציעים  להחזיר  את  הכל

, אשר  הם  בעצמם  אמרו  ובפרט,  לא  לאפשר  ליהודים  להתיישב  על  הגבולבכדי  מנצלים  

הדרך ולכן  ,  שאם  הגבול  ישאר  פנוי  לא  תהיה  כל  דרך  להגן  עליו,    ספוריםלפני  חדשים

 ! היא ליישב שם כמה שיותר יהודיםהיחידה להגן על הגבול
 -סוריה  וערב  הסעודית  ,  ירדן,  וכל  הכניעות  הללו  לא  נעלמים  מעיניהם  של  מצרים

 .המעוררים אותם לדרוש ויתורים נוספים

 

הפחות  מבחינתם  אמורים  להביא  שלום -אשר  לכל',  שלום'וכשסיכמו  את  הסכמי  ה

 :נכנעו כניעה אחר כניעה וכדלהלן, אמיתי ובטחון
 !בארות הנפטכתבו וסיכמו אשר תחלת הנסיגה מסיני תהיה מהמקום בו נמצאים 

 !?ם דווקא משםמדוע מתחילי

 
 .ד, תהלים קכא) 5
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הם ,    גם  בכך  אין  פלא-ב  רוצה  זאת  "זה  שארה.    אין  בכך  פלא-זה  שהערבים  רוצים  זאת  

והם  עצמם  מבינים  ויודעים  אודות  מה  מדובר  כאן  ולקראת  מה !  רוצים  להחזיק  הכל  בכיסם

 .אך הם משלים את עצמם שאין ברירה, הם הולכים
  שהפתרון  הוא  לא  לייפות -ריץ  ויש  בו  ח,  שתפקידו  לחסום  מים)  סכר(=ובדומה  לקיר  

ישנו  חריץ :  כן  גם  בעניננו-וכמו.  אלא  לחוסמו,  את  החריץ  ולעשותו  עגול  או  מרובע

זה '  חור'הם  כותבים  שמעתה  והלאה  ,  ובמקום  לחוסמו,  לפרוץ"  מים  הזידונים"המאפשר  ל

 .'שלום'יכונה אלא בשם ' חריץ'לא בשם 
יפרצו  דרך "  מים  הזידונים"כן  המ-ובכך  נגרם  שלאחר,  ולמרות  שבפועל  החריץ  גדל

תהיה  להם  הבטחה :    גם  לכך  מצאו  עצה-ואתם  הרי  נמצאים  בצידו  השני  של  הקיר  ,  החריץ

כאשר  הם ,  לאמיתו  של  דבר.  חתומה  על  נייר  שבה  יבטיחו  המצרים  שיספקו  נפט  ככל  שירצו

, הוא'  לקבל'והדבר  היחידי  שכן  הצליחו  ,    הם  לעגו  על  כך-רצו  הבטחה  זו  ממצרים  

, צריכים  לנצלו,  ומאידך,    הנפטהשתמש  בכלאפשר  ל-מצרים  אולי  תחתום  שמאחר  ואיש

חלק  מהנפט  לישראל  במחיר )  נפט  שכאמור  שייך  במקור  לישראל  (תמכוראזי  במילא  היא  

 .להעניק לישראל' רוב טובה'שמצרים מועילה ב' טובה' זו היא ה-מסחרי 

 

 :כניעה נוספת היתה בעניין הנסיעה דרך התעלה
  כל  זמן  שהיהודים  עמדו -'  כבר  היה  לעולמים'

ורק ,  לא  היתה  התעלה  שייכת  למצרים,  בתוקף

עד .  אז  מצרים  כבשה  את  זה,  כשהם  ברחו  מהתעלה

וכל  השליטה  של  ממשלת ,  אז  היה  זה  דבר  בינלאומי

מכן  הגיעו  בעלי -חרלא!  מצרים  היתה  רק  על  הנייר

וכיון ,  מניות  מסויימים  ורכשו  את  השליטה  שם

אפשרו  לכולם ,  שרצו  להרויח  כמה  שיותר  כסף

וסגרה  את ,  וכאשר  מצרים  כבשה  זאת  החלה  להתנהג  שם  כפי  ראות  עיניה.  לשייט  שם

  העיקר  שמי  שהיא  לא  רוצה -  למרות  הכסף  שהוצע  לה  -התעלה  במשך  שנים  רצופות  

 .בור שם לא יע-שיעבור שם 
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שמצרים )  וגם  זה  עדיין  לא  בטוח(  הצליחה  ישראל  לפעול  -"  שישו  בני  מעי",  ועכשיו

, אין  לשער  כמה  זמן  זה  יחזיק.  לאניות  של  ישראל  לשייט  שם'  גם,  'בין  כל  האניות,  תרשה

 .ואף כמה יצטרכו לשלם עבור זה
, מפרסהבטחה  גמורה  שיביאו  להם  נפט  )  ב"ארה(=הבטיחו  :  שכך  היה  גם  בנוגע  לנפט

, וכשנוכחו  בזאת!  אפילו  לעצמם  אין]  אלא,  לא  רק  שהם  אינם  יכולים  לתת[והנה  רואים  ש

נפט !  '?מאיזה  מקום  שהוא'  מה  הפירוש  -'  מאיזה  מקום  שהוא'הבטיחו  שיביאו  להם  נפט  

 !ובארץ הרי יודעים באיזה מקום זה נמצא, הרי לא מגיע מהשמים אלא מהארץ
: שלחו  לשם  שלוחים  וערב  הסעודית  ענתה.  עודיתזה  נמצא  בערב  הס:  אז  ענו  כתשובה

הם  הרי  ידעו  בינם  לבין ,  ולולי  זאת.  הם  כלל  אינם  מסכימים  להסכם!  ף  רבתי"באל',  לא'

כלל  אין  לדעת  כמה  זמן  זה ,  שאפילו  אם  ערב  הסעודית  תבטיח  לתת  נפט,  עצמם  באופן  ברור

 :דלהלןוכ, ואף לא יודעים כמה זמן יחזיק זה שיושב שם על הכסא, יחזיק
בכדי ,  לא  צריכים  להיות  פוליטיקאי  גדול  או  חכם  מופלג  בתכסיסי  פוליטיקה  ומלחמה

 :להבין שהדבר הכי לא נורמלי שיכול להיות ישנו בערב הסעודית
יש  שם  שלשה  אנשים  ממשפחה  אחת  שיש  להם  הכנסה  של  עשרות  בליוני  דולרים  מידי 

צל  עבור  שכירת  חיילים  שיגנו שחלק  מהכסף  מנו,  והדבר  היחיד  המחזיק  אותם  הוא,  שנה

והם ',  שומרי  ראש'ומשלמים  להם  במיטב  כספם  וזהבם  עבור  היותם  ,  על  עורם  ועל  בשרם

 .שכל עשרות בליוני הדולרים נכנסים לרשותם, מגינים על אותם אנשים ספורים
העם  שחי  שם  היה  לחוץ  ולא  היה  לו  מספיק ,  אז,  מצב  כזה  היה  אפשרי  לפני  מאה  שנה

ואף  לא  היה  מי  שיספר  להם  את  האמת  ויאמר  להם  שבכוחו  לשנות ,  ין  זאתשכל  בכדי  להב

 .סוף-הם חשבו שמצב זה יכול להמשיך עד אין, לכן, זאת
 :אך ההיסטוריה הוכיחה שמצב כזה לא יכול להמשיך

 :רוסיה

מאות  שנה  שמשפחת -לא  האמין  שלאחרי  שלש,  כל  אדם  שהיה  קצת  מציאותי,  בתחילה

  יבואו  לפתע  מספר  איכרים  ומספר  חיילים  וידיחום -המלכות  יושבת  על  כסא  '  צארים'ה

שמאחר  ורוסיה  היא  מדינה ,    טענו  כל  האומות  שמסביב-וכשזה  בפועל  קרה  .  מכסאותיהם

וכל ,  והרבה  מדבריות)  'ווילדער  סדרים'('  פראיים'עם  סדרים  )  'ווילדער  פאלק'('  פראית'
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ולמדינתם '  פראיותם'ממילא  מתאים  ל  -)  'ווילדער  זאכן'('  פראיים'מיני  סוגים  של  דברים  

 .שיקרה כזה דבר
ואף  אחד  לא  למד  מכך ,  משם  התפתחו  מהפכות  אלו  והתפשטו  לכל  המדינות  שמסביב

 ).ששלטון משפחתי מצוצמם אינו יכול להחזיק מעמד(את הלקח 
 :)אירן(=פרס במדינת , אירעה מהפיכה כעין זו, גם בימינו ממש

ויחד  עם ,    כסא  מלכותו  ושכר  חיל  שלם  שישמור  עליוישב  על)  'שאה'ה(מושל  מדינה  זו  

 .הון עצום) אבל, לא בליונים כערב הסעודית(זה שלשל לכיסו 
ושלחו  אנשים  לכל  מקום  ומקום  ברחבי  הממלכה ,  הגיעו  אלו  שהיה  להם  חשק  לכך

 -'  שכירים'  הם  -וגם  שומריהם  ,    אנשים  ספוריםקאתם  הרי  מליונים  והם  ר:  והסבירו  להם

-מדוע  שיגנו  על  שלשה,  כמה-וכאשר  יבטיחו  להם  שיתנו  להם  פי,  ל  כך  שכרהמקבלים  ע

 !להם' משתלם' זה לא -עשר מליון -עשר אנשים נגד שלשה
' פראי'שגם  בהם  שורר  מצב  ,  וכך  הוא  גם  במדינות  הקטנות  שמסביב  לערב  הסעודית

רחי של  אז'  טובתם'שאינו  אמור  לשמש  את  ,  אשר  אנשים  ספורים  מקבלים  מהעם  הון  עצום

 . אנשיםספרמליון או שתי מליון או שלש מליון מאותם מ-והם פי, המדינה
 -אך  למעשה  .  לכאורה  היה  על  המדינות  האלה  לבטח  עצמם  מפני  הפיכות  שכאלה

  הדבר  היחיד  שעשו  לבטח  את  עצמם -ובערב  הסעודית  .  עצמם-בפרס  כלל  לא  הבטיחו  את

וחלק ,  ו  שהדיחו  אותו  מכסאונשק  שעתה  נפל  לרשותם  של  אל,    ששלחו  נשק  לפרס-הוא  

 . אלא שעושים מכך סוד-מנשק זה נמצא כבר ברוסיה 

 

! מיסרו  גם  את  סיני'  רודס-אבו'נוסף  ל!  הקשיבו:  אומרים  לעם  ישראל,  ולאחרי  כל  זה

  מתחילים  את -)  חה  של  ארץ  ישראלשנים  משט-פי(ולמרות  ששטחה  של  סיני  עצום  ביותר  

 .הנסיגה דוקא מאותו מקום שבו נמצא הנפט
  מסתירה  את  העובדה  שאם  תחזיק  ברשותה  שטח  זה -  שזקוקה  מאוד  לנפט  -ישראל  

ישראל .  אזי  תוכל  להפיק  משם  את  כל  תצרוכת  הנפט  הדרושה  לארץ  ישראל,  ותעבדו  כדבעי

 .כך זה חדל מלהיות סודו,  אך הגוי פרסם זאת ברבים-מתביישת לספר זאת 
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. מוסרים  את  סיני  כשמתחילים  דוקא  בשדות  הנפט',  רודס-אבו'בהמשך  למסירת  ,  וכך

אבל ,  בהבטחה  שיתנו  לארץ  ישראל  כך  וכך  כסף  וכך  וכך  נשק'  מתנחמים'הם  ,  וכאמור

שבשעת  מעשה  יתנו  גם  כך  וכך  כסף "  קול  דממה  דקה"מכן  נאלצים  להוסיף  ב-לאחר

 .וכך וכך נשק לשלישית, וכך נשק לשניהכך , למדינה ערבית זו
-שלשת  המדינות  הערביות  המקיפות  את  ארץ  ישראל  יקבלו  יחדיו  פי:  ובחשבון  פשוט

 .שלשה נשק ממה שתקבל ישראל-שלשה כסף ופי
שטח ,  אלא  שליהודים  נותנים  נשק  בכדי  להגן  על  עצמם  בשטח  מסויים,  בלבד-זו-ולא

בשעה  שישראל  צריכה :  המוסגר  יש  להוסיףבמאמר  [כך  יכריחו  אותם  לפנות  אותו  -שאחר

נותנים ,  הרי  שלערבים  החיים  בתוך  המדינה,  להגן  על  עצמה  בשטחים  אלו  מפני  האויבים

להדפיס  בעיתונים  מה  שהם  רוצים ,  לומר  מה  שהם  רוצים:  לעשות  ככל  העולה  על  רוחם

הם  אלו אין  !  וכך  צומח  כאן  דור  ערבי  חדש.  ולחנך  את  הדור  הצעיר  שלהם  כפי  שהם  רוצים

הצעירים  של  עכשיו  גדלים  על ;  בכסף  ובתענוגות'  לקנות'אותם  יכלו  ,  הערבים  של  פעם

ונותנים  להם  להתחנך .  חינוך  המטיף  להם  למסור  את  נפשם  על  הענינים  החשובים  להם

  יצא -  ומי  מדבר  על  שר  הפנים  -עד  ששר  החינוך  הקודם  ,  אביב-בחינוך  זה  בירושלים  ובתל

עובדה  שהצדיקה  בעיניו  מתן  תמיכה ',  יים  יחדיו  בשלום  אמיתיח'בהתפעלות  עצומה  מכך  ש

בעת  נותנים  למצרים  נשק -ובה]  שלו'  פירות'חינוך  שכבר  רואים  את  ה,  ועזרה  לחינוך  זה

ונשק  זה  ישמש  למצב  שהעולם ,  של  כל  העולם  הערבי'  שוטר'ללא  הגבלה  כיון  שהיא  ה

 .מדינות הערביותאך אותו נשק יעמוד גם להגנת כל ה. הערבי יצא נגד מצרים
כן  מה -ואם,  עם  מספר  מדינות  ערביות'  מסוכסכת'הרי  מצרים  !  ?היתכן,  ואם  נשאל

י "  התשובה  לכך  טמונה  בפירוש  רש-!  ?כיצד  יועיל  להם  נשק  זה,  ענינו  של  הנשק  לכאן

-וכן  על"  (ויאמר  מואב  אל  זקני  מדין  "6על  הפסוק)  'חדר'פירוש  אותו  לומד  כל  ילד  קטן  ב(

אלא .  .  והלא  מעולם  היו  שונאים  זה  את  זה  "וקשה  ,  ")זקני  מואב  וזקני  מדיןוילכו    "7הפסוק

אך  כשזה  מגיע ,  שבינם  לבין  עצמם  הם  נלחמים".  מיראתן  של  ישראל  עשו  שלום  ביניהם

 ! כולם מתאחדים-לשנאת ישראל 
ב  תתן  להם  נשק  וכסף  יותר  ממה  שתתן  ליהודים  בטענה "  ישראל  תתן  להם  נפט  וארה-

 
 .ד, בלק כב) 6
 .ז, שם) 7
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ואף .  כי  הרי  היהודים  הם  רק  שלש  מליון  ומצרים  מונה  שלושים  מליון:  שזה  צדק  ויושר

ובפרט  שהם  עניים ,  היהודים  עצמם  טוענים  אשר  זהו  צדק  ויושר  שיתנו  לערבים  יותר

 .מרודים ואילו היהודים עלו והתפתחו יפה

 

 

! קטש:    על  זה  צועקים-  שלהםנפש  -והרי  זהו  פיקוחכיצד  הם  עצמם  אומרים  זאת  ,  ַאיי

ועל  החריץ ',  טוב-מזל'העיקר  הוא  לצעוק  !  לא  להציל  את  היהודים!  לא  לעשות  רעש

שנוצר  בחומת  ההגנה  מאויבינו  יתלו  שלט  גדול  שעליו  כתוב  באותיות  גדולות  ומאירות 

וכששואלים ;  'אוטונומיה  '-  גם  באותיות  גדולות  -ומתחת  לזה  יכתב  ,  "שלום:  "עיניים

העיקר  שהסכימו  שתהיה .  שעדיין  לא  החליטו,  על  זה  עונים?  אותם  מהי  אוטונומיה

 !זו' אוטונומיה'עתה כלל לא החליטו מהי מהותה של -למרות שלעת, אוטונומיה
כן -ואם,  הרי  אתם  כלל  לא  יודעים  מה  זה:  ושואל  שאלת  תם"  בן  חמש  למקרא"ניגש  ה

 !? לא יודעים מהוכיצד אתם מסכימים על דבר שאתם כלל
יום  הם  אנשים -יושבים  יהודים  שבחיי  היום:    לא  שואלים  שאלות-אך  על  מעשה  

אך .  אפשר  להוליך  שולל-  אזי  גם  אותם  אי-'  נחיתות-רגשי'וכשאין  מדובר  על  ,  פקחים

צל  הרים  נראה  להם "  נהיה  -יהודים  -  אזי  מצד  הפחד  מהאינם-כאשר  זה  מגיע  לענינים  אלו  

מאחר ',  מחזיקים  את  כל  היד  בכיס'למרות  שהם  יודעים  שהם  ,  זאת.  ד  ונכנעו  מי8"כהרים

העיקר  שכולם  יראו ,  ולא  חשוב  מה  היה  נחתם,  ובוושינגטון  רצו  שתהיה  חתימה  בכל  מקרה

 .הכי-כיון שהיו יכולים לחתום בלאו, כן לא היה עליהם להיכנע-אשר על, שנחתם הסכם
  כנגד  הלחצים  שהפעילה  עליהם ירדן  וסוריה  עמדו  בתוקף,  בשעה  שמצרים,  ובפועל

מכן  יצא  הקול -ולאחר".  ונהי  בעינינו  כחגבים"  בישראל  התנהגו  באופן  של  -ב  "ארה

אבל  העיקר  חסר  מן ,    שזה  נכון-שתמורת  הויתור  הם  יקבלו  כך  וכך  בליונים  וכך  וכך  נשק  

לא  עבור  עצמו  אלא  כשומר  של ,  וכן  סיוע  בנשק,  שהצד  שכנגד  יקבל  יותר  כסף,  הספר

 
 .לו, ט) ך"נ(פ שופטים "ע) 8
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 -של  הצד  השני  '  ויתור'ובמה  התבטא  ה.    בעת  שכלל  לא  נכנע  ללחץ-ות  ערב  שסביבו  מדינ

 !בזה שהם מוכנים לקחת את מה שנותנים להם
  אזי  הם  יכתבו  ויחתמו  על  נייר  שבו  יהיה -על  הדברים  שרוצים  עליהם  הבטחות  ממצרים  

הרי  על  זה ,  אבל  על  ההבטחות  של  ישראל  למצרים.  'כך-יחשבו  אחר'כתוב  שעל  ענינים  אלו  

 -ואפילו  על  כך  וכך  חדשים  ,    שכחו  מזמן-'  שלש  שנים'ו'  חמש  שנים'כבר  החליטו  שמ

 .עד שזה אמור להתחיל כבר בעוד כחודש, ויתרו
' עוד  חמש  שנים  לא  פחות  ולא  יותר'וגם  כשכתבו  בנוסח  ההחלטה  שהאוטונומיה  תחל  

בטוחים ;    מקום  לשקוליש  עדיין',  לא  פחות'אבל  על  ה',  לא  יותר'שאכן  ,    כוונתם  היתה-

כפי (שהרי  הם  סבורים  שאם  המציאות  ,    אין  מה  לדאוג-שמאחר  וחתמו  על  נייר  ,  הם

,   אזי  המציאות  תשתנה  ויהיה  נפט-צריכה  להיות  שיהיה  נפט  )  על  הנייר'  נחתמה'שנכתבה  ו

  ואף  לא  התבייש -אשר  צעק  בפומבי  ,  לרבנות'  סמיכה'ובפרט  אותו  אחד  הטוען  שיש  לו  

לערב ,    שלארץ  ישראל  יש  כבר  נפט  ואין  צריך  להגיע  למצרים-  בעיתונים  להדפיס  זאת

 . מאחר וארץ ישראל אגרה נפט-הסעודית או לפרס 
בשעת  החתימה  ולאחר ,    לפני  החתימה-  אך  האמת  היא  שיש  הרבה  על  מה  לדאוג  -

ויודעים  שערב  הסעודית  יחד  עם  כל ,  בפועלמאחר  וראו  מה  אירע  בפרס  ,  החתימה

 ! כבר מתנדנדות-סביבותיה ומצרים הנסיכויות ש
שתימן  היא (אזי  כעת  שלחו  מרוסיה  לתימן  ,  ואם  כל  זה  לא  היה  מספיק  בכדי  להבין  זאת

, ומשכנעים  את  רוסיה  שאף  תשלח  להם  מטוסים,  חיל-אנשי)  בשכנות  לערב  הסעודית

  אזי  צריכים  גם  שכירים  המומחים -'  להלחם  בעצמם'ומכיון  שהמטוסים  אינם  יכולים  

וכל  זה  יעורר  אצל .  ושכירים  אלו  צריכים  לציית  לאלו  המשלמים  להם  כסף,    המטוסבהטסת

הם ,  אם  הם  יכבשו  את  המדינה,  שעכשיו  כיון  -כל  המדינות  מסביב  את  החשק  לכובשה  

יחד  עם  מערכת  המכונות  ושאר (  גם  מטוסים  -ירויחו  מלבד  הנפט  והכסף  המצויים  שם  

 ).הדברים המצויים בזה
ובפרט  שלא  צריכים ,  ים  יחד  עם  זה  ההמצאות  ועצות  המלחמה  גדל-וכשהחשק  גדל  

-ומלבד.  וכעת  מנסים  אותה  בתימן,  כיון  שהם  כבר  ניסו  דרך  זו  בפרס,  לחפש  עצות  חדשות

ורחמנא  ליצלן  אם  זה  לא  יתבטל ,  עתה  שמורים  בסוד-זאת  ישנם  פרטים  נוספים  אשר  לעת

 .בגלוי' יתפוצץ' הרי שגם זה -מחר או מחרתיים 
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 )ט"תשל, פרשת פרה, פרשת תשא-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(
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ישנה  הוראה  ברורה  שצריכים  ללמוד  מהנהגת )  בו  אנו  עומדים(בקשר  לחודש  אדר  

ולא  רק ,  2"  ישתחוהולא  יכרע  לא"  שנעמד  באופן  ד-  1"בימים  ההם  בזמן  הזה  "-מרדכי  אז  

ואף ,  נהג  כך"  שער  המלך"המדרש  אלא  אף  בעת  המצאו  ב-הכנסת  או  בבית-כשהיה  בבית

  ובזמן  שמרדכי  ידע  את  דרישתו  של  המן  שכל  עבדי  המלך  יכרעו  וישתחוו -כשהמן  היה  שם  

 .לו
,   שהיכן  שיהודי  רק  נמצא-  3"  מרדכיעם  את  הגידו  לוכי    "-ההוראה  הנלמדת  מכך  היא  

וכשאומרים  לו  שכך ,  אלא  אף  כופר  בכל  מציאותה,  הג  בעבודה  זרההרי  לא  רק  שאינו  נו

שמכיון  שהוא  יהודי ,    הוא  עונה-  4"עשרת  אלפים  כיכר  כסף"ציוה  המן  ואף  שילם  על  כך  

  שמרדכי  הנהיג  סדר -"  עם  מרדכי"כיון  שהוא  משתייך  ל"  לא  יכרע  ולא  ישתחווה"לכן  הוא  

 ". לוהגידו "-זה בגלוי לעיני כל העולם 
אך  הבעיה ,  ויים  עצמם  לא  היו  נגרמים  ליהודי  כל  קשיים  לנהוג  בהנהגה  זומצד  הג

" ראשיכם  שבטיכם"שיש  בו  מ,  5"עם  חכם  ונבון"ה  בעולמו  "נעוצה  בכך  שכשם  שיש  לקב

 7"הירא  ורך  הלבב"כך  נמצאים  ביניהם  גם  כאלה  שהם  ,  6"חוטב  עציך  ושואב  מימיך"עד  

  כיצד -"  גוי  גדול"וכמה  ב-כמה-חתא-  ועל8"אל  תתגרה  בגוי  קטן"שטוענים  ללא  הרף  

הרי  היהודים  מחזיקים ,  מי  מתגרה  כאן!  '?התגרות'אחיזת  עם  ישראל  בארץ  ישראל  הפכה  ל

 !ה נתן להם"במה שהקב
  לולי -הרי  רואים  בבירור  שגם  הגויים  היו  משלימים  עם  אחיזת  עם  ישראל  בארץ  ישראל  

וכן   "-ובמילא  "  ינו  כחגביםונהי  בעינ"שהיו  רואים  שבעם  ישראל  עצמו  מתנהגים  באופן  ש

 
 . ועל הניסים-נוסח התפלה ) 1
 .ב, אסתר ג) 2
 .ו, שם) 3
 .ט, שם) 4
 .ו, ואתחנן ד) 5
 .ט, נצבים כט) 6
 .ח, שופטים כ) 7
 .א, ראה פסחים קיג) 8
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ותראה  מיד  שיהיה ,  "לא  יכרע  ולא  ישתחווה"  תעמיד  עצמך  במעמד  ש-  9"היינו  בעיניהם

 .10"נפל פחד היהודים עליהם"
,   הוא  מפרש  שפלוני  הוא  בטלן-"  הירא  ורך  הלבב"זה  הוא  '  פוליטיקאי'אבל  כיון  ש

להיות  בין  יהודים ,  המדרש-תופלוני  שייך  לישיבה  ולבי,  ופלוני  לא  מבין  בעניני  פוליטיקה

 .שמנהיגים את כל העולם כולו', דיפלומטים'הנקראים בשם , ולא בין אנשים מתורבתים
  טוען -למרות  שבחייו  הפרטיים  נוהג  הוא  בחיים  דתיים  וצועק  שיש  בעל  הבית  לדירה  

היא '  דיפלומט'שהנהגת  ה.  צריכים  לנהוג  בדרכי  דיפלומטיה,  הוא  שמאחר  ונמצאים  בגלות

 :וכדלהלן, רת היפך האמתאמי
יתירה .  שהם-למסור  את  מצב  הדברים  לא  כמות,  היא'  דיפלומטיה'כל  מהות  ענינה  של  ה

שהם  אך  באופן  שלא  יתפסו  אותו  על  שום  שקר -אמנם  מוסר  הוא  את  הדברים  לא  כמות,  מזה

כשיצטרכו  להתחרט  הוא  יוכל ,  מכן-ולאחר.    שלא  יתפסו  שהדברים  שאמר  הם  היפך  האמת-

  שלזה  צריכים -ולא  לזה  הוא  התכוון  ,  ולא  הוא  זה  שכתב  כן,  מר  שלא  את  זה  אמרלעקם  ולו

 .'דיפלומט מצליח'כיצד להיות , לימוד ארוך

 

אמת -ונפלט  לו  דבר'  כישלון'כי  לפעמים  קורה  ,  ולעתים  אפילו  לימוד  ארוך  לא  מועיל

ופתאום  נפלט '  דיפלומטי'שמדברים  ומדברים  באופן  :  'ר  המבהיל  את  הרעיוןדב'שזה  ממש  

' דיפלומטים'נמצאים  הרי  במסיבה  מכובדת  של  !    דבר  כזה  לא  היה  לעולמים-אמת  -לו  דבר

 -  11"שגיאות  מי  יבין",  אך  כאמור!  ?  האם  נשמע  פעם  דבר  כזה-ופתאום  הוא  אומר  אמת  

 .ולפעמים קורה שטועים
' טעות'ודיברו  ב'  הלכות  דיפלומטיה'תה  שכאשר  היתה  להם  טעות  בהמציאות  הי,  והנה

כך  והורידו  את -  אזי  הצד  השני  מיד  נבהל  והפסיקו  לדבר  על-במילים  קשות  ואמיתיות  

 .הנושא לגמרי מסדר היום
נכשלו 'אמנם  לאחר  ש.  היה  עניין  שפחדו  מלהעלותו  על  דל  שפתם:  וכפי  שהיה  בפועל

 
 .לג, שלח יג) 9

 .יז, אסתר ח) 10
 .יג, תהלים יט) 11
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ויהודה  ושומרון ,  עיר  הבירה  -  השלימה  שירושלים  -'  תאמ'את  ה'  טעות'ופלטו  ב'  בלשונם

כך  התפעלו  מהטון  התקיף  בו  נאמרו  הדברים  עד -  אזי  הם  כל-נשארים  ביד  היהודים  לנצח  

  אמנם  זה  פעל  לזמן -!  היום-כך  והורידו  זאת  מסדר-כדי  כך  שהם  הפסיקו  מיד  לדבר  על

אם  עומדים  בתוקף  אזי ראו  ש,  פנים-כל-אך  על,  כך-מאחר  שתיכף  המשיך  הלחץ  על,  מועט

 ".נפל פחד היהודים עליהם"
אלא  אפשר ',  דיפלומטיה'ולא  צריכים  לסובב  את  האגודל  ולעשות  מזה  (מכך  למדים  

, ב  מוכרחת  בנייר  חתום"אזי  מכיון  שארה,  כשעומדים  בתוקף):  ללמוד  פשוטם  של  דברים

ו  שלא  יוכלו כשירא,    לכן-כי  הרי  אין  להם  כל  הבדל  מה  יהיה  כתוב  שם  ,  איך  שזה  יהיה

 .ולא יצטרכו לפשרות גדולות יותר,  הם יסכימו גם על זה-להשיג את דרישותיהם 
ואף  יכולה  לתת ,  שהמנצחת  היחידה  מכל  ההסכם  הזה,  המצב  כיום  הוא,  אך  לצערינו

פלא -זה  הוא  דבר'  הסכם'כל  מה  שמתרחש  במסגרת  ,  בכלל.    היא  מצרים-טוב  -כך  מזל-על

ומתן  מוסרים  שטחים -ובמשך  כל  המשא,    באופן  רצוףומתן  מתנהל-המשא:  גדול  מאוד

 !פעם מאומה עבור זה-ואילו מצרים לא נתנה אף, למצרים
בזכות ,  אך  אלו  היו  שטחים  שנלקחו  מהם  בעת  מלחמה,  אמנם  לקחו  ממצרים  שטחים [

-ומכל  משא,  ומתן-מכן  החלו  לנהל  משא-אך  לאחר.  ה"הניסים  הגדולים  שעשה  לנו  הקב

 ].בזה-לירדן או לסוריה וכיוצא, סרו משהו חזרה למצריםומתן היתה תוצאה שמ
, בלי  יוצא  מן  הכלל,  ומתן-זה  הולך  מדרגה  לדרגה  במשך  כל  המשא,  רחמנא  ליצלן,  וכך

  הון -  מצרים  תקבל  הון  עצום  בשטחים  -שלאחרי  כל  התקיפּות  .  ומתן  האחרון-עד  המשא

, זה  היא  תקבל-ואת.  ולושיהיה  לה  בכל  העולם  כ"  שם  טוב"כסף  והון  עצום  ב-עצום  בשווה

 !ב"מה שהיא תקבל מארה- נוסף על-תהיה מהיהודים -לא-רחמנא ליצלן היה
אבל  ברגע ,  כי  אפילו  אם  לא  יחתמו  בפועל  על  הנייר,    כלל  לא  שייך-שמצרים  תפסיד  

 .כבר לא יוכלו להתחרט, שהציעו למסור לה שטחים
וכך  זה  מתנהל ,  תמורהללא  כל  תחליף  וללא  כל  ,    מצרים  רק  מקבלת-ומתן  -בכל  משא

ה  נתן  להם  שטחים  אלו "הקב:    אצלם  המצב  בדיוק  הפוך-בשונה  מהיהודים  .  בכל  השלבים

שכשם ,  וכמדובר  פעם(אדם  והתחילו  למסור  מכל  הצדדים  -ואז  עורבו  בזה  ידי,  באופן  נסי
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זה  לעומת  זה   "-זה  -כך  יש  גם  בלעומת,    בקדושה12"ופרצת  ימה  וקדמה  וצפונה  ונגבה"שיש  

ורוצים ,  ")ימה  וקדמה  צפונה  ונגבה"שטחים  ב,  רחמנא  ליצלן,    מסרו-  13"אלוקיםעשה  ה

 .שהם עדיין לא מוכנים לקחת,  והעיכוב היחיד הוא-למסור עוד 
  יהיו  תוצאות  לא -"  תתגרה"ובאם  ,  "אל  תתגרה  "-"  הירא  ורך  הלבב"ומה  שטוען  

ראיה  מוכחת  שהלחץ כשנותנים  להם  עוד  קצת  זה  בשבילם  :  הרי  זה  בדיוק  להיפך,  טובות

ואילו  כשמדברים .  והם  לוחצים  עוד,  עצמם  לחץ  נוסף-זה  מזמינים  על-ידי-ועל,  מועיל

  על  הנייר שיחתמוב  הוא  "מכיון  שמה  שנוגע  לארה.    הרי  אז  הם  מפסיקים  ללחוץ-בתקיפות  

 . כלל לא נוגע להם- באותו הנייר כתובאבל מה יהיה , )רצוי שיתנוססו עליו שתי חתימות(

 

  זה  שישראל  הציעה -הנצחון  הראשון  :  ובשנים,  מצרים  יצאה  המנצחת  הגדולה,  וכאמור

  שתמורת  מה -)  לא  מספרים  לעולם,  כאמור,  שאותו(הנצחון  השני  הוא  .  לה  את  השטחים

-כמה-התחייבו  לתת  לצד  שכנגד  פי,    שניםב  לתת  ליהודים  במשך  כמה"שהתחייבו  ארה

 -וגם  זה  לא  בשלימות  (  מספרים  רק  מה  שנתנו  למצרים  -ובכדי  לרמות  את  העולם  .  וכמה

אבל  לא  מספרים  על  מה ,  )מספרים  רק  אודות  הכסף  אך  לא  אודות  הנשק  שהם  מקבלים

 .ירדן ואירן, שנתנו לסוריה
כיון ,  רים  לא  תחתום  על  הניירלא  היתה  אפשרות  שמצ,  גם  לולי  ויתורים  אלו:  ולאידך

ואם  מצרים  לא  היתה  מסכימה .  'הסכם'ב  לא  יכולה  לאפשר  מצב  בו  לא  יחתם  ה"שארה

ידי -וזאת  על,  ב  מוצאת  את  הדרך  שמצרים  תחתום"היתה  ארה,  לחתום  על  פרטים  אלו  ואלו

אלא  מספיק  שהיא  לא ,  שבשביל  ללחוץ  היא  לא  צריכה  לתת  משהו(שהיו  לוחצים  אותם  

 ). את מה שמצרים צריכהתמשיך לתת
  חותמת  על  נייר -ומה  היא  נותנת  תמורת  זה  ,  מצרים  לוקחת  את  מה  שנותנים  לה,  ובפועל

אבל ,  הרויחו  רק  נייר  בנוסח  כזה  וכזה)  שהוא  נגד  היהודים(ומתן  -במשך  כל  המשא!  ותו  לא

 ,  מסירת  שטחים-אלא  הולכים  בכיוון  אחד  ,    לא  הרויחו  כלום-בנוגע  לענינים  של  ממשות  

 .אחת או מעט מעט-האם למוסרם בבת, והשאלה היא
 

 .יד, ויצא כח) 12
 .ו"וראה תניא רפ. יד, קהלת ז) 13
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ומתפארים  שבנסיעה  הראשונה  היתה  הצלחה  גדולה  וזה ,  הולכים  ורוקדים,  ולמרות  זאת

אלא  מסרו  עוד  שטחים  שיקרבו  את  המצרים !    זה  לא  הועיל  כלום-הועיל  כך  וכך  

מו  תנאים כיואחרי  שכבר  ס,  במאות  קילומטרים,  אביב-ד  ותל"חב-כפר,  ברק-ניב,  לירושלים

 . שעות24 הפרו אותם המצרים בתוך -
ב "אבל  שכחו  להוסיף  שארה.  ב  תפקח  על  קיום  התנאים"שסוכם  שארה,  14כעת  התגלה

,   וקרה  שאחד  הצדדים  לא  קיים  את  התנאים  שלו-כבר  השגיחה  פעם  על  הסכמים  שונים  

כמנו  באופן הרי  סוכם  בינינו  על  משהו  וסי!  ?היתכן,  וטענו  כלפיו'  קוזק  הנגזל'וכשהגיעו  ל

הוא  שמע !  ?אז  איך  נהגת  אחרת',  ילד  טוב'וחתמו  על  נייר  שאתה  תתנהג  כמו  ,  דיפלומטי

 -גם  אני  אצטדק  בדברים  ,  כיון  שהם  טוענים  בדברים:  המשיך  בדרכו  ואמר,  את  כל  הטענות

 .אתם תמשיכו בכיוון שלכם ואני בכיוון שלי
-אתה  לא  בן!  ?היתכן:  טענוו'  הרעישו,  'תבעו  אותם,  צילמו  תמונות,  היתה  שם  השגחה

  אמנם  היתה  שם -!  המשיך  באותה  שיטה'  אדם  שאינו  הגון-בן'ה,  אבל  בפועל!  אדם  הגון

-אבל  זה  שהוסיפו  ואמרו  שהשגחה  זו  פעלה  שהם  נסוגו  מאותו  מקום  שלקחו  ללא,  השגחה

לא  היה "!  לא  דובים  ולא  יער  "-עזבו  ,  רשות-צבא  שנכנסו  לשם  ללא-רשות  וחלק  מהאנשי

 !!!הברית גם כאן-באותה צורה תשגיח ארצות -א ולא נבר
: הלימוד  זכות  היחיד  שניתן  ללמד  על  כל  המתרחש  במהלך  המאורעות  האחרונים  הוא

ופלוני  מרגיש  שכעת  הוא ,  כאשר  הולכים  בתקיפות  ואומרים  דבר  שאינו  משתמע  לשתי  פנים

  אומרים  לו -כך  לחץ  -וגם  אם  בפועל  ישנו  על(ידי  לחץ  -גם  לא  על,  לא  יכול  לפעול  דבר

ולשם  מה  צריכים  הישג  יותר ,  כך  יבררו  את  העניין  הזה-שמסכימים  לחתום  על  הנייר  ואחר

  הוא  מיד  מפסיק  לדבר -)  שהרי  יודעים  שבאמת  כוונתו  אחרת,  ואז  כולם  שמחים.  טוב  מזה

 .כך אכן נהגו למשך זמן מאוד קצר,  וכאמור-כאילו לא היו כל חילוקי דעות בנושא , זה-על
אין  כל  ספק  שמכיון  שעמדו  בתוקף  רק  על  שני  דברים ,  ברים  מתנהלים  עד  עתהכפי  שהד

, מתלחשים  ואף  אומרים  בגלוי  שכאן  אפשר  להתדבר,  שולחים,  ואילו  על  שאר  הדברים

 . ודאי שהלחץ מהצד שכנגד רק יגבר-וכאן אנו רוצים לשוחח מכיון שאנו ידידים טובים 
 )ט"תשל, החודש ניסן-מברכים, קודיפ-פרשת ויקהל-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע (

 
 .'טייואן' אודות -ט "ט כסלו תשל"ראה בארוכה שיחת י) 14
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מעט  אור  דוחה "שהרי  אם  ,    לדבר  רק  על  ענינים  המשמחיםישבהתוועדות  אשר  ידוע  

זה  גופא  מבטל  את   -    בשמחהכשמרבים  וודאי  -    מעט  שמחהכן-כמו,  "חושךמן  ההרבה  

 המתבצעיםמכיון  שמדובר  בענינים  ,  בעניננו,    למרות  זאת.הענינים  שהם  היפך  השמחה

, אין  ברירה,    לכן-בדיוק  להיפך  אלא  ,  "שדומעלין  בק"והמצב  אינו  באופן  של  ,  פועלב

 .ענין זה ולדבר אודות ומוכרחים להזכיר
 .עזור  עוד  מחאה  ועוד  דיבורת  מה  כן-םוא,  תועלת  במחאותכל  לא  רואים  הרי  ,  ולכאורה

הדברים כה  -ביןמכיון  ש,  שלוםו-ס  ח'דברים  בטלים'  אלואזי  ,  ה  לא  יועילמכיון  שז:  אדרבהו

-על  דברי  תורה  והתעוררות  ביראתיכולים  לדבר  בזמן  זה  ובפרט  ש,  את  תכליתםלא  ישיגו  

 !?לריק, לכאורה,  ולמה יבזבזו זמן זה- ב"שמים וכיו
זה   -ליח  בפועל  ההוכחה  תצאם  .  1"הוכח  תוכיח"התשובה  לכך  היא  שישנו  ציווי  התורה  

אתר -  שנראה  לו  שעלףא:  ל"  חזמוסיפיםו.  חייבת  להעשות'  הוכחה'האבל  ,  ה"תלוי  בהקב

  למרות -  הוא  לא  פעל  כלום  באמתאלא  ,    לו  כךנראהויתכן  שלא  רק    -  הוא  לא  פעל  כלום

  שכבר   למרות-  ואין  הלכה  יוצאה  מידי  פשוטה,  "אפילו  מאה  פעמים:  "ל"חזקובעים  ,  זאת

 "!אפילו מאה פעמים"מוטל הציווי  - והמצב נשאר כמקודם, מיםדיברו תשעים ותשע פע
שללא  התשעים  ותשע  פעמים  בהם  הוכיחו  וצעקו  עד  עכשיו   יבינו,  שאם  יתבוננו,  ובפרט

 למרותש,    למפרע  בנוגע  לכמה  ענינים  התברר,ובפועל  !  המצב  היה  גרוע  הרבה  יותר-

התברר  שהיתה  פעולה לאחר  זמן    -שנפעל  משהו  שבשעת  הדיבור  לא  ראו  בעיני  בשר  

 .דיבורים בהתחשבועד שבמשך הזמן  בשעת מעשה
כל "  ש"תורת  חיים  "-תורה  מכיון  שיש  ציווי  ב:  ובמיוחד  תועלתם  של  הדיבורים  היא

ענין על  דעת  פרטית  אלא  חוזרים  -  חוותמציגיםלא    וכאן  -  2"ישראל  בחזקת  כשרות  הם

של  כמה  עשיריות בנוכחותם    זה  בפרט  כאשר[  יתכן  שכשיזכירו  על  כך,    לכן-  שכתוב  בתורה

בית  גדול "  -  קדושכה  מקום  מיוחד  בוב,  3"כל  בי  עשרה  שכינתא  שריא"ש,  מישראל

 
 .א, מציעא לא-וראה בבא. יז, קדושים יט) 1
 .ב"ב ה"החודש פ-קידוש' ם הל"ראה רמב) 2
 .א, סנהדרין לט) 3
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זה   -  ]5)המדרש-בית(  4"בית  גדול  שמגדלין  בו  תורה"  ו)כנסת-בית("  שמגדלין  בו  תפלה

 -    שינוי  במעשה  בפועלהשיהי  -  עד  שזה  יפעל  גם  פעולה  למטה,  יפעל  את  פעולתו  למעלה

 .6" הוא העיקרהמעשה"
.   האם  זה  הגיע  לכדי  מעשה  בפועל-"  ובכן"בחינתה  של  הצלחת  פעולה  מסויימת  היא  ה

כשרואים  את  התוצאות   -  מתי  מתברר  אם  רפואה  זו  הצליחה  או  לא  -  רפואהולדוגמא  ב

 !הבריא - לרפואהיה זקוק זה שההאם : בפועל
  שהוא  בירר -ל    מעשה  בפוע-בשעה  שרואים  ,  הצלחת  הלימוד  נמדדת,  וכן  בחסידות

 .הפחות צועד בכיון זה-או לכל, ושינה את מידותיו
 ,רחמנא  ליצלן,  אותם  הסכמים  שעליהם,  'שלוםהסכמי  ה'זה  הוא  גם  בנוגע  ל-דרך-על

יטלו  חלק  בשמחה  על  אותו   שכולםדואגים  ואף  ,  שמחותחגיגות  וישנם  כאלו  שעורכים  

זה  שהם -ידי-על(כריחים    הם  מ-שמוח  אלו  שאינם  רוצים  לאת  ו,    שנחתם"שלוםהסכם  "

, קודש-בתמוצאי  ש(  ולולא  היתה  זאת  שעת  חדווא,  שיתנהגו  בשמחה)  תלויים  בכסף  שלהם

היו  צריכים  לגזור  תענית  על  כל  העולם  כולו  על  הענין   -  )סעודתא  דדוד  מלכא  משיחא

ולא  רואים  שום  מעשה  בפועל  של היפך  לשבפועל  זה  בדיוק    -'  הסכם  של  שלום'המכונה  

 .'שלום'
 ?"הסכם של שלום"מדוע העולם קורא זאת בשם : הקדיםוב

 

אין  צדיק "שכיון  :  ודומיהם'  כתות'זה  יובן  מהחילוק  בין  שומרי  התורה  והמצוות  ל

  אצל  כל  אחד  מהשומרי אזי  -  8"ידע  איניש  בנפשיה"  ו7"בארץ  אשר  יעשה  טוב  ולא  יחטא

ויודע  שעליו ,  מקום  כל  אחד  יודע  את  מצבו-מסויימות  אך  מכל'  נפילות'ומצות  ישנם  -תורה

 .לתקן מעשיו

 
 .א, מגילה כז. ט, ב כה-י מלכים"רש) 4
 . בית המקדש של זמן הגלות-" בית רבינו שבבל"היות הדיבורים הינם ב, ויש להוסיף בדרך אפשר שעיקר המעלה היא) 5
 .ז"א מי"ראה אבות פ) 6
 .כ, קהלת ז) 7
 .שמעוני תהלים רמז תשכה-טראה ילקו) 8
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הם  מקיימים  מצוות  במידה שגם    -בזה  -וכיוצא  'רפורמים  '-למיניהם  '  כתות'גם  הישנם  

מקום  הם  עדיין  בגדר  של -מכל,  9"מלאים  מצוות  כרימון"ואף  שרחוקים  הם  מ,  מסויימת

מהו  החילוק  בינם  לבין  שאר  שומרי  תורה  ומצוות  שגם  להם  יש ,  כן-ואם".  עשה  טוב"

  ויחד  עם  זאת  הם  בגדר  של "אין  צדיק  בארץ  אשר  יעשה  טוב  ולא  יחטא"כיון  ש'  נפילות'

 !?"עשה טוב"
השקפותיו  הם  כפי ש  ומצוות-רהשומר  תוה:  חילוק  עיקרי  מפריד  ביניהםשישנו  אלא  

בקשר  ובחיבור  של  היהודים  עם ,  לימותויש  לו  חסרון  בש,  שחטאיודע  הוא    -  רצון  התורה

אזי ,    חטאואשהכיון  שהוא  יודע    -מקום  -אך  מכל.  ה  שהוא  מקור  הטוב  והקדושה"הקב

לאחרי  מילוי כשהוא  אוחז  ובפרט  ,  שהוא  יעשה  תשובה  -)  10ם"כפי  שכתוב  ברמב(  בודאי

כאשר  אינו  שקוע   -אזי  מתבונן  הוא  בעצמו  במצב  שקט  ,  שאז  הוא  כבר  רגוע,  תאוותו

 .מכיון שהוא יודע שהוא עשה חטא, זה מעמידו על האמת שיעשה תשובהו, תאווהב
חושב  שהמעשה ש  -בזה  -וכיוצא'  רפורמים  '-    כאשר  מתבססים  על  שיטהכן-שאין-המ

פעם  הוא  יעשה -אזי  שולל  הוא  מעצמו  את  המציאות  שאי  -  מצוה  אלא  חטא  שעשה  הוא  לא

במילא  על  מה  יש  לו ,  עשה  מצוהשהוא  ,  מכיון  שהוא  חושב  ומרמה  את  עצמו,  תשובה

  עשית -  "ישר  כוחך:  "צריכים  לטפוח  על  שכמו  ולומר  לו:    אדרבה!?לעשות  תשובה

 !מצוה
  שהם מוכרח  שאין  למרותו  -    שני  צדדיםנם  פירושו  שיששלום:  'שלום'כן  הוא  ב-וכמו

  כשעושים  שלום ךא  -  אחד  חזק  והשני  חלש  בכמות  או  באיכותהויתכן  ש,  בשוה-יהיו  שוה

  שלום ואלא  זה  -  שאין  זה  שלום  רק  עבור  צד  אחד  שהוא  מקבל  הכל,  כלומר  .ם  נכלליםשניה

 .היות והוא החלש, וזה שהוא מקבל פחות, גם עבור הצד השני
אלא  שלא  קיבל  את ,  ורוצה  עוד(צד  אחד  קיבל  הכל    -שנחתם  עם  מצרים  '  שלום'ואילו  ב

 !והצד השני לא קיבל כלום) כל מה שדרש

 
 .א, ראה ברכות מז) 9

 .ה"ז ה"תשובה פ' הל) 10
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  שמכל  מה  שהבטיחה -'  עולם  הדיבור'  שייך  לחלק  אחד:  נים  מתחלק  לשהסכם  זהו

, )'מלאכה  קלה'  לא  היה  -ממנה  הבטחה  בדיבור  '  להוציא  '-ואף  זה  בפועל  (מצרים  בדיבור  

 .לא קיימה כלום וכלל לא עמדה בדיבורה
  מעשה -  בפועלהמעשה  חלק  :  שני  חלקיםזה  גם  בו,  המעשה  בפועלהוא  החלק  השני  

 .וומעשה שנפל בהמצאתו ולמחרת הוא יכול לבטל, שר להתחרטאפ-ממנו אישנעשה כבר ו
 שבנוגע  למעשה  בפועל:  הוא,  ומתן-בהם  מתנהל  המשאהשנתיים  במשך  מה  שמתרחש  

מקבלת   אילו  ישראלו,  מוסיפים  לה  עוד  ועודומזמן  לזמן  ,    ללא  הרףת  מקבל  מצרים-

לא  סוד  אלא   זהו  !מצרים  מבטיחה  כמה  שפחות,  בזה  ואפילו  .  הבטחות  בלבד-ים  דיבור

 .גלוי לכל
פירושו  של מאחר  ש.  מרמה  את  עצמו',  שלום'שמי  שקורא  לזה  בשם  ,    בפשטותמובןו

). וגם  דיבור  זה  הוא  מינימלי(לא  רק  דיבור  ,    הוא  ששני  הצדדים  מקבלים  דבר  ממשי'שלום'

 .'שלום'ולא ' נסיגה'למצב זה ראוי יותר לקרוא 
תפול  עליהם   "-ים  נפלו  אימה  ופחד  ועל  כל  העמ,  נס  הנצחוןה  את  "מאז  שהראה  הקב

שכל  העמים  הבינו  שיש  להפסיק  עם  כל עד    11"אימתה  ופחד  בגדול  זרועך  ידמו  כאבן

חלק  ממה  שדיברו   ומתן-משאוטריא  ולאחר  כל  -התחיל  שקלא  -רצויים  -הענינים  הבלתי

של '  תוקפו'  שידוע  ואף  דובר  בארוכה  אודות  -והתחייבו  הערבים  עלה  על  הכתב  ואף  נחתם  

רואים  שאין  שום  ממשות   -  את  הנייר  הראשון  עם  האחרוןשכאשר  משווים  ,  ייר  שנחתםנ

 לאחר  מכןוהתחבקו  התנשקו  אף  ו,  במעמד  עדיםפי  שהנייר  נחתם  -על-אף,  להתחייבות

שהצד  שכנגד ?  מה  רואים,  כאשר  מגיעים  לענין  של  מעשה  -  ועשו  סעודה  בשמחה  גדולה

רק  מקבל ")  שכנגדהצד  "י  נקרא  הוא  בשם    שלא  בכד-ודובר  כמה  פעמים  אודות  מהותו  (

 !ומקבל

 

 
 .טז, בשלח טו) 11
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אלא ,  שנותנת  ישראל  אין  היא  עושה  מעשה  שממנו  אפשר  להתחרט'  מעשה'ובחלק  ה

אין  להם  שום  אפשרות  לחזור ,    ברגע  שמוסרים  שטח  כלשהו-מעשה  שממנו  לא  ניתן  לשוב  

 .ם על הגבולבפרט אם שטח זה ממוק. בהם
נפש -שמסירת  שטחים  אלו  בעייתית  הן  מצד  ההלכה  והן  מהצד  המעשי  של  פיקוח

 :בפועל
 :הבעיה ההלכתית

-לארץ  או  בארץ-בחוץ  -  זה    היכן  הוא  גבולינהמ-א  נפקכלאין  ,  פעמים-הכאמור  כמ

בכל   -מחוצה  לה  הקודש  או  -  אם  מדובר  על  יישוב  יהודים  בארץשום  הבדל  אין  .הקודש

 על  הגבול  -  "עיר  הסמוכה  לספר"כשישנה  :  12הלכה  למעשהופסק  דין  ותו  דין  אישנו  מקום  

  ולאחר  מכן  הוא "תבן  וקש"  שרוצה  רק  לאחדאפילו  ,  אזי  אם  יתנו  להם  להיכנס  פנימה  -

ולחזור "  תבן  וקש"את  הרק  אלא  הוא  רוצה  ,  דהיינו  שאין  הוא  רוצה  לכבוש  את  העיר.  יחזור

לאותו  ישוב  יהודי  הנמצא  על אם  יתנו  לו  להיכנס  ש  ,לע  למעשה  בפוע"פוסק  השו  -  למקומו

-ץובחו  [תיפתח  הארץ"שאז  יש  סכנה  ש  אומרת  התורה  -  "תבן  וקש"לקחת  את  ההגבול  ו

 "!הםלפני] הישוב -לארץ 
או  לומר  שמכיון  שיקבל  עוד ,  אפשר  לשחק  ולומר  דרשות-  איערוך-לחןעם  הלכה  בשוו

  אינו ערוך-לחןהשו:  זה  לא  יעזור,  ןהדי-פסקהוא  ילמד  הפוך  את    -  לירות  עבור  הישיבה

גם  עבור ולו  יהיה  זה  ,  אלף  לירות  או  מליון  לירות,    שהוא  יקבל  לירהזה-ידי-עלמשתנה  

 !13"זאת התורה לא תהא מוחלפת"היות ש - הדבר הכי קדוש
-כמה-אחת-על.  לא  מתחשבים  עם  שבת  ולא  עם  שום  ענין!  הלכה  זו  דוחה  הכל  ,לכן

. שכסף  זה  ילך  למטרות  קדושותאפילו    -  עם  כסףוהמדומה    שלא  מתחשבים  עם  כבוד  וכמה

 .תיתההלכמנקודת מבט כל המדובר הוא אשר 
 :הבעיה המעשית

מוכרחים  לשאול  אצל זה  -ועל  ,נפש-פיקוחהרי  זהו  ,  בפועלכשמוסרים  שטחים  אלו  

ניירות  שנחתמו ,  הם  ענינים  שבדיבורישראל    ההענינים  שקבל:  ובהקדמה.  כךהמומחה  ל

 
 .ו"ט ס"חיים סשכ-ערוך אורח-שולחן) 12
 .א"ט ה"התורה פ-יסודי' הל. ם"ג עיקרים לרמב"י) 13
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  בעתיד  הם  יחתמו  על  עוד כךנוספים  על  ניירות  הם    חתמו  כן-כשם  שלפניש,  יםידי  אנש-על

ובכל  מסמך .  שאינם  שוים  אחד  לשני,  השוה  שבהם  הוא-  ומסמכים  שהצד-ועוד  ניירות  

  שכל  זה  מוכיח  מה  שוים -מובאים  פרטים  שלעתים  סותרים  את  הנכתב  במסמך  הקודם  

 . למרות שהם חתומים-דיבורים 
  והם  השטחים  שנמסרו -  מהם  להתחרטלא  ניתן  ,  ם  שבדרך  הטבעישנם  דברי,  לאידך

נפסק .  המקורות  שמהם  מוציאים  נפט  -  "רודס-אבו  ";חלק  גדול  ממדבר  סיני:  לערבים

  ואז  באה ,צריך  היהודי  לספק  את  צרכיושבדרך  הטבע  ,  "אין  סומכין  על  הנס"  ש14בתורה

' וברכך  ה"ת  מה  שבא  מהשאינו  צריך  להרוס  ולהחריב  בידים  אאך  ודאי    .עליו'  ברכת  ה

פי -  בא  פלוני  בן  פלוני  ועלךכ-רואח,  שטחים  אלו  במתנהה  נתן  "הקב  -  כאןאילו  ו.  15"אלקיך

 !זאתפקודתו החזירו 
  זהו  שטח  שנמסר  לערבים -אין  זה  נייר  ממנו  ניתן  לחזור  !!!  אפשר  להתחרט-ומזה  אי

 !!!ולא ניתן להחזירו בחזרה, שמשתמשים בו למטרותיהם

 

 :מאורע כזה התרחש לפני ימים ספורים
יש ,  בהשגחה  פרטית[ביום  שישי  האחרון  

 -  כנגדאצל  הצד  ש  -  יום  השישי:  בכל  ענין  רמז

ביום  כזה  צריכים  להיות   ."םיום  איד"הוא  

הגבלות  וזהירויות  כדי  שאצל  זה  שאצלו  הוא 

ש  שהוא  הצליח לא  יוכל  להתפר"  יום  אידו"

לצד מסרו  ]    זה  אירע-ודוקא  ביום  כזה  ,  בכך

, כן-שכנגד  את  אותו  שטח  שעליו  אמרו  לפני

 !שימסרו את הנפש ולנצח לא ימסרוהו

 
 .ב, א קיא"זח. ב, ראה פסחים סד) 14
 .יח,  שופטים טו-לשון הכתוב ) 15
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 הפחות-לכל  היו  התחנונים  ש.למטה  ממנומסירת  שטח  זה  לוותה  בבזיון  עמוק  שאין  

  גם  זה  לא ךא  -  רוח-מנת  שלא  לקלקל  את  המצב-  עלה  ופרט  אחר  לא  יהיהפרט  זה  לא  יהי

 -כך  -  על"יישר  כח"לא  מגיע  שום    -כל  עוד  מחזיקים  בפרטים  מסויימים  בטענה  ש,  הועיל

  מאה  אחוז  אלא  חמישים האז  במה  אתה  מתפאר  שהבזיון  לא  הי,  אתה  הוא  זה  שנותן

 !?אחוז
 .שטח זה כבר לא יכולים לקחת בחזרה, וכאמור

, 16"ויחן  שם  ישראל  נגד  ההר.  .  בחודש  השלישי  "אלא  תמורת  ההכנה  ל,  ולא  זו  בלבד

 ל  זר  אשר-א"הכוללת  את  זה  שהיהודים  לא  יפלו  לפני  ה,  ההכנה  לקבלת  התורה
עושים  מזה  שמחה   -הגוי    שלא  ליפול  כלפי  וכמה-כמה-אחת-ל  וע.  הרעהיצר,  17"בקרבך

על "  יישר  כח"ו"  טוב-מזל"ומשתדלים  שבכל  תפוצות  ישראל  יסתובבו  ויאמרו  ,  הכי  גדולה

 .למשנהוים שניהם יחד ממקום אחד יום בו טסה
אך  בינתיים  מה  שנעשה  לא  רק ,  האם  זה  שלום  או  לא'  ידונו'בתשעה  החדשים  הקרובים  

מאחר  שהמעשים  שנעשו  בפועל  רחוקים  מלהיקרא ,  הרשום  על  הנייר  בלבד'  שלום'שהוא  

ולשמוח  שמחה "  טוב-מזל  "האם  ראוי  לומר  על  כךאין  כל  מקום  לויכוח    אלא  אף  -'  שלום'

-אבו'וכמעשה  .  דולה  כיון  שמעשים  אלו  כלל  לא  שייכים  להיכנס  לגדר  של  שמחה  כלשהיג

הוצרכו  מיד כיון  שכך    ו  למצרים-'  רודס-אבו  '-אחד  ממקורות  הנפט  מסרו  את  :  'רודס

 הולכים  למסורבשעה  שנזקקים  לרכוש  נפט  ,    וכעת.  שהיא  תיתן  נפט  לישראל-  פרסלחסדי  

-עלומתפארים  ש,  וכבר  מסרו  אותו,  מקור  השני  של  הנפטאת  ה  גם  -  מתוך  בזיון  הכי  גדול  -

 ! שלוםה נהיידי נסיגה מחפירה זו
ומה   -  גם  את  זה  הם  כבר  לא  מקיימים  -  הבטחות  בלבד  -ומה  שקיבלו  תמורת  זה  

יקנו  ולא (ואף  בנוגע  להבטחה  שיקנו  .    שהשטח  נשאר  ברשות  המצריםהוא,  שנשאר  בפועל

 .ושי הצליחו לפעול גם זה בק-נפט ממדינה אחרת ) יקבלו
שלא '  הישג  '-אחר  '  הישג'  הצליחו  לפעול  -  בהסכם  זה    במה  להתנחםנשארכאשר  לא  

. בתעלת  סואץישראליות  מעבר  לאניות  שמצרים  תתן    -'  השגתו'מסיימים  מלהתפאר  על  

 
 .א, יתרו יט) 16
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ורק  לאחר ,  לישראל-הגנה-הבית  המקורי  על  תעלה  זו  היה  צבא-שהרי  בעל:  פעולה  מגוחכת

 .ל ליסוג משם"העולם נתנו פקודה לצה- מדומה של אומותשנבהלו ופחדו מלחץ
כמה  שנים  לאחרי  הנסיגה :  שהתגלהוכפי  

שבאה  בעקבות  הלחץ ,  הראשונה  מתעלת  סואץ

מדוע :  לישראלהם  טענו  העולם  -של  אומות

! ?היתכן:  וכששאלה  ישראל  !?צייתתם  אלינו

:   ענו  להם!?ודומיהם"  סנקציות"  תטילו  עלינו  -  ניסוג  הרי  אתם  איימתם  ואמרתם  שאם  לא

למה  ביצעתם   -  אתםאבל  ,    שום  ברירה  והיינו  מוכרחים  לאיים  בדיבורתה  לא  הילנו

 !?דרישתנו בפועל
, אחד  שקם  ושרף  את  ביתואותו  הסיפור  על  וזהו  כ!    עכשיוהם  מתפאריםזה  '  הישג'על  ו

-למרות  שהיו  כמה,  "עלה  נידף"נסגו  מתעלת  סואץ  כ.    הגיע  לבקש  את  הביטוחךכ-רואח

ורק  דרוש  שלא  תהיה !    הם  היו  מצליחים-כמה  שידעו  שאם  הם  היו  עומדים  בתוקף  ו

  כהצרפתים  והאנגלים  שמוכנים  להסתכסך 18"כוחי  ועוצם  ידי"ל  וב"עקשנות  של  בטחון  בצה

עזרם '  ישראל  בטח  בה"  אלא  מחמת  -עם  אלו  שנמצאים  שם  כיון  שהם  בוטחים  בצבאם  

 . ואת כל הנצחונות שלאחריווהוא שנתן את אותו נצחון, 19"ומגינם הוא
וגם  אז  יתחילו ,  מוסרים  גם  את  השטח  השני  שבו  נמצא  נפט?  מה  עושים  עכשיוו

יהיה  שמצרים  קיבלה  את '  הישג'כשה,  במסירה  זו'  הישג'להתווכח  על  זה  שאפשר  למצוא  

 ...השטחים בשמחה ובסבר פנים יפות

 

 :מראה עד היכן מגיעים הדבריםנוסף לכך אירע מעשה מבהיל ה
והסכימו  לשחררו   בשבי  ה  יהודי  שהיההי

רק  כשקיבלו  כתמורה  לכך  שבעים  וששה 

-צות  באותו  זמן  שאראירעמעשה  זה  .  אסירים

 
 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 18
 .ב, תהלים קטו) 19
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, החליפו  חמשה  שבויים  בשניים  אך  אז  -  המועצות-  חתמה  חוזה  דומה  לזה  עם  בריתהברית

 .וכמה החליפו אחד תמורת שבעים וכאן
  של  יהודי נפש-חמכיון  שמדובר  אודות  פקו,  ישנו  מקום  לוויכוח  -  נכון  אמנם  שבהלכה

 . ניתן לדון על זה- וכמה-כמה-אחד וכשצריכים לתת על כך פי
ומכיון  שמדובר ,  אין  ברירה  אחרתובגלוי  אמרו  שכיון  :  אך  כאן  התווסף  ענין  עיקרי

יצטרכו  לשחרר  עבור אסירים  חשבן  כמה  התללהתחיל  לא  יכלו      לכן-  ביהודי  בעל  משפחה

  אך  תמיד  נתנו ,רבות  נלקחו  שבויים  מישראלהרי  פעמים  :  אלוששוכ.  הסוהר-כך  מבית

והרי  אתם  עצמכם  הכרזתם ,  שבעים-שנים  אך  לעולם  לא  נתנו  פי-תמורתם  מספר  שוה  או  פי

  הגיוני ,הלכתיטעם  יהיה    ם  אף  א-  לא  ייכנעו  לשום  איוםלעולם    נקודה  עקרונית  שהישזו

-בנילנסות  ולחטוף  כמה  שיותר    את  הערביםזה  יגרה  יכנעו    שאם  בטענה,  ודיפלומטי  לכך

במשך  שנים וכך  נהגו  .    אין  עצה  אחרת  ומוכרחים  להראות  להם  שזה  לא  מועיל  לכן-  ערובה

 .שהגיעו בעקבות כךקרבנות מהיהודים למרות , רצופות
 !!ששהאחד תמורת שבעים ו - כאמור לעיל, בהילבאופן מ, כאן התחרטו לפתעאילו ו

שלא ,  יהודי  שומע  את  הסיפורכאשר  :  ישנו  מקום  להסכים  לכך,  אך  למרות  הטענות

אולי ,  חושב  לעצמו  -    שחרורם  של  שבעים  וכמהדיי-להיתה  דרך  אחרת  לשחררו  אלא  רק  ע

עולם "הוא  קיומו  של  "  נפש  אחת  מישראל"והרי  ,    לא  הייתה  דרך  אחרתשמא,    הדרךהיזו

 . מדובר רק על שבעים וכמהשכאן וכמה-כמה-אחת-לוע, 20"מלא
 .למרות הטענות יש מקום להסכים לכך, וכאמור, שאלו הם החלקים הגלויים

 :אך בסיפור זה ישנו גם את החלק הנסתר
לעיל  הוא  אחד -כשהורו  על  עריכת  חגיגות  השמחה  על  ההסכם  שהסיפור  הנזכר

כיון אבל    שלא  יספרו  מי  הם  האסירים  המשוחררים    אמרו  לדוברים  למיניהם-מסעיפיו  

 הישנם  אחרים  שמאיזו  סיבה  שתהי  -  אפשר  לרמות  את  העולם  כל  הזמן  ובכל  הענינים-שאי

הסוהר  לא  על  ענינים  של -היו  כאלה  שהיו  בבית  מחציתם  -  הללו  השבעים  וכמהמגילו  אשר  

 .אלא היו מחבלים בפועל עם דם יהודי על הידים - בכך-מה
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כיון  שלא  רצו  להיכנע  לטרור ,  ו  לא  שחררו  גם  כאלה  שלא  התעסקו  עם  חבלנותעד  עכשי

 . ואילו עתה משחררים גם מחבלים-
לנהוג יתחילו  לחפש  הסברים  שהיו  צריכים    אזי  הם  גם  -  דיפלומטים  אין  מעצורכיון  של

כן  אתם -אםמדוע    -אכן  היה  מוכרח  לשחררם  אם  :  וכאשר  שאלו  אותם  שאלה  פשוטה.  כך

מוכרחים  לשחרר  רוצח ,  שמטעם  זה  וזההייתם  יכולים  לומר  מלכתחילה  ,  סוד  עושים  מזה

 !רחמנא ליצלן, "אכלתי ואוכל עוד"שאף בשחרורו אינו אומר שיעשה תשובה אלא 
נמצאים  בחופש שבעים  וששה  המחבלים  !    ממנואפשר  להתחרט-מדובר  על  מעשה  שאי

-ההייתעסקו  שוב  בטרור  לא  לא  נראית  שום  סיבה  מדוע  ש,  ובמקום  כזה  אשר  רחמנא  ליצלן

 !!!תהיה-לא
שיטה  הגורסת  שיש  לנהוג ,  השיטה  כולה  גרועה  ומסוכנת,  לא  רק  ענין  זה  לחוד  בעייתי

ועד ,  להעלים  את  האמתשיטה  המתבטאת  בכך  שמסוגלים  ".  ואולך  אתכם  קוממיות"הפוך  מ

-צותנשיא  ארהרי  ש,  ועד  שאומרים  שאם  לא  היו  משחררים  אותם,  שאומרים  דבר  שקר

מאחר ,  לא  מתקבל  אפילו  אצל  ילדים  שקר  זה  -מסרבים  לחתום    ונשיא  מצרים  היו  ריתהב

 ! הצליחו- בעבר ובהווה -שעל אותם ענינים שעמדו בתוקף 
מרמה   -  והוא  יודע  שזו  יריקה  בפנים,    עליוכאשר  יורקים,  זה-יכאמור  בהתוועדות  שלפנ

, עשיית  סעודה  -  "והמטיבהטוב  "אומר  לו  לברך  ואף  !  ברכה-  גשמיאלו  הםהוא  את  השני  ש

 !עם כל הדברים הקשורים בכך, ריקודים ברחובות והנפת דגל, "טוב-מזל"נתינת 
  אלא  גם  שזה  לא .  ששחררו  מחבלים-  כאן  נוגע  לא  רק  המעשה  בפועל  בשעת  מעשהו

,   שמאחר  והוא  הצליח  עד  עכשיו,  ומכך  הוא  מסיקוהצד  שכנגד  יודע  מזה,  נשאר  בסוד

אלו שמכן  -לאחרמדפיסים  זאת  בעיתונים  היהודיים  -  בכל-ביזה  ו,  ההיכ,    ירקהואולמרות  ש

, שחוץ  מדרך  זו,  ואף  מוסיפים  ',ילדינו  ונכדינושלום  עבור  'ו,  שלום  אמיתי,  גשמי  ברכההם  

מה  יעשה ,    בראותו  זאת-  21"ונתתי  שלום  בארץ"ה  ל"  דרך  אחרת  להקב,ליצלן-רחמנא,  אין

 !רחמנא ליצלן, ממשיךואכן הוא . הצד שכנגד ולא ימשיך בשיטה זו
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בגבול  של  ירדן   -  גם  בגדה  המערבית,  שיישבו  כך  וכך  מקומותלרצות  התפארו    בכדי

הם  עצמם   אך  -  "כח-יישר"ומגיע  על  כך  ,  אכן  זה  מעשה  טוב.  שנמצא  ביהודה  ושומרון

הם  עצמם ,    ואותם  ישובים  שהם  בנו-  "אסר  הוא  הפה  שהתירהפה  ש"הראו  ביום  שישי  זה  ש

הצד  שכנגד  יתן  הנחות  ויפתח  את  הגבולות  לאפשר  לעבוד ש,  ההבטחה  שקיבלו  היאו.  פינו

להשתכר  בארץ  הקודש  ולקחת  את  הכסף עריש  -ערבים  המתגוררים  באלאפשר  לי  אףו,  שם

 שיפעלו  אצל  -  "הישג  הגדול  ביותר"  ה-  "תכלית  השלימות"ועד  ל,  שםלמשפחותיהם  

יהיה  גורל מה    -  לבעלי  השדות  הנשארות  בצד  השני  לעבוד  אצלםשיאפשרו    המצרים

דעת -כל  בר.    אך  העיקר  הוא  שיאפשרו  לעבוד  שם-ך  כ-ר  יראו  אחהפירות  ויבול  השדה

 !זה 'הישג'איזה מבין 
ועד ,    מעשה  טוב  ונכון  ויש  בזה  כל  המעלותוזהאמנם  :  ולעצם  בניית  ההתיישבויות

  שוכחים  לספר  שאין  זה ךא  -  יישוב  ארץ  הקודש  אשר  אין  צורך  במעלה  גדולה  יותרלמעלת  

כדי  להגן  על  הגבול  צריכים  ליישב  לא  רק  שלשים  וכמה בכי  ,  באופן  המגין  על  הגבול

 !וכמה-כמה-פיאלא , יישובים
להתיישב   -  ולא  יאפשרו  -  מאפשריםלא    אלא  אף  -מיישבים  את  הגבול  ולא  רק  שלא  

לפנות יצטרכו  מרמים  שטוענים  שלא  מיישבים  שם  יהודים  מאחר  שאז  כהואין  זה  .  שם

  ועליהם  אף -  נמצאים  על  הגבולה  הפנוייםחלקי  הגבול  במדובר  ש  וןכי  -ערבים  מנחלתם  

 .אחד לא יושב
אף  שלכאורה  הוא "  (והשימותי"שהברכה  ב  22  בחוקותירשתי  בפ"רשמפרש  כפי  שו(

וגם  הגויים  אינם "  שממה"היא  שב  בה  שכאשר  יהודים  אינם  יכולים  להתיי,  היא)  קללה

 ).יכולים להתיישב שם
שיישבו  את ממפלגות  מסויימות  והיו  כאלו  בארץ  הקודש  שביקשו  ,    דיברו,הציעו  - 

 -אפשר  לחזור  -שכשיראו  האויבים  שנעשה  מעשה  שמתכוונים  אליו  באמת  וממנו  אי,  הגבול

אלא  הכריזו ,    כךלא  פעלולא  רק  ש  -  ועד  היום  הזה.  זה  יטיל  אימה  ופחד  -יישוב  הגבול  

 .אך לא את השטחים הקשורים עם הגנה על הגבול, כך וכךרק שיישבו במפורש 
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כי  מישוב  אחד ,  והשטחים  שכן  יושבו  נעשו  בצורה  שלא  יכולה  להגן  על  הגבול  כדבעי

,   יכולים  להכנסמנואשר  מ  וישנו  מרווח  כה  גדול  -  23"הפרוץ  מרובה  על  העומד"לשני  

צריכים ,    דיפלומטיהפי-ל  שכל  ועפי-לע,    הלכהפי-לאלו  שע,  תהיה-לא-ה  היליצלן-מנארח

 !לפחד מהם
 בעריכת  חגיגותהעסיקו  את  הצבא  והגנרלים  :  נוסף  לכל  מה  שדובר  לעיל  בארוכה

 וכאשר  הם  עסוקים  בענין  צדדי,  צריכים  להתעסק  בבטחוןהרי  הם    -'  הסכם  השלום'לכבוד  

רצוי  יודע  שכעת  הגוף -וצה  לעשות  ענין  בלתי  מי  שרבו  כל  ,זהו  הזמן,  תהיה-לא-ההי,  אזי  -

  צריך ןכמ-ר  לאח.'הסכם  השלום'  לכבודכאן  הוא  צריך  לרקוד  :  המגן  עוסק  בדברים  צדדיים

 -ים  מארץ  ישראל    לקחת  חלקאותו  אחד  שהגיעכדי  לקבל  את  פני  בהוא  לעמוד  במסדר  

עמוד  בפניו אמנם  אין  לכוחות  הצבא  ברירה  מאחר  שאלו  הם  גינוני  מלכות  הקובעים  שיש  ל

  מעסיקים  את ובזה,  'טקס'המונח  בביצוע  ותכנון  ראשם  ורובם  ,  בפועל  כעתאבל    -

 .ל ואת העומדים תחתיו"הרמטכ
-מה,  הוא  בחזקת  כשרות  ולכן  יש  להניח  כי  -"  שליח  עושה  שליחותו"למרות  ש,  כל  זאת

, להאומרים  על  נסיגה  ועל  נפיבה  ,  זומוחין  -הבטיח  שלא  ינצלו  את  שעת  בלבולגם  שהוא  

שמסבירים בכך  ,  שכאמור  לעיל.  'שלום  שיבטיח  את  בנינו  ואת  נכדינו  '-    הישג  ושלוםהיאש

רק   -זה  '  שלום'צוהלים  ועושים  מסיבות  על  ,  היא  ובפרט  כשחוגגים'  שלום'כי  נסיגה  זו  

', דבר  טוב'שזה  הרי  כיון  ,  פעם  יעשו  משהו  כדי  לתקן  את  זה-מונעים  את  האפשרות  שאי

 . לתקןישמה כן -ואם
  נוגע  מה -'  שלום'מסיבות  והכרזות  אשר  זהו  ,  זה  לא  נוגעים  טקסים'  שלום'ב,  וכאמור

 ;רודס-מסרו  את  אבו  -צדדי  -חד,  וכולו,  מעשה  שאין  לחזור  בונעשה  :  היה  המעשה  בפועל

ששה   שבעים  ושחררו  ;  למסור  משםניתןשבע  לראות  מה  -  וכעת  טסים  לבאר;עריש-אל

מתווכחים  על "  כל  הארץ  פתוחה  בפניהם"ולאחר  ש.  שחלקם  רצחו  יהודים  בפועל,  מחבלים

 .דברים נוספים שרוצים בהם
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על  ירושלים ,    התנחמו  שלמרות  הכל-לאחר  ששמעו  שיש  המתלוננים  על  הסכם  זה  

. ם  ביהודה  ושומרון  הלכה  אין  כל  חילוק  בין  ירושלים  או  למקום  מסויייפ-לע  -  עמדו  בתוקף

  פתיחת  הארץ -נפש  -שמאחר  וזהו  פיקוח,  ערוך-פוסק  השולחן,  אודות  מסירת  שטחים

ואין  כל  חילוק  אם  המדובר  הוא ,  מארץ  ישראל  שעל  אףלמסור    אזי  אסור  -לפניהם  

 !יהודה ושומרוןבירושלים או ב
נפש -כיון  שאין  בזה  סכנת  פיקוח,  כטענתם,  ואם  מותר  למסור  שטח  מיהודה  ושומרון

כן  מדוע  מתנגדים  הם  למסירת -  אם-שיהיה  שלום  '  חתם'ו'  הבטיח'מאחר  והצד  השני  

ואם  מתנגדים  אתם  למסירת  ירושלים  עליכם !  '?מבטיחים'הרי  הערבים  ,  ירושלים  העתיקה

 .להתנגד גם למסירת יהודה ושומרון
 פסק  הדיןתעלמים  בכוונה  מ  מ-והמרמים  עצמם  ששונה  ירושלים  מיהודה  ושומרון  

תהיה ,  שמסירת  כל  שטח,    וקובעירושליםלאשר  משווה  את  יהודה  ושומרון    -  שהוא-תכמו

 ".פתיחת הארץ בפניהם"מסוכנת עד למצב של , היכן שתהיה
לא  על  יהודה אך    על  ירושלים  שמתעקשים  בתקיפות  ,הוא  'תוקף'סוג  מזה  מובן  איזה  ו

 !ושומרון

 

 :נוספת החלה טענה מכן-רלאח
וסנהדרין ")  מבית  דוד  "-פי  דין  -מלך  על(שרק  מלך  ,  24ם  בהלכות  מלכים"פוסק  הרמב

 .בכוחם לשלוח יהודים לסכנה ולצוות עליהם לצאת למלחמה, )א"סנהדרין של ע(
לה ונפ(שאנו  נמצאים  בגלות  ואין  מלך  ואף  לא  סנהדרין  מכיון    -טוענים  הם  ,  וכיון  שכך

מאחר  שגם  לדעתם  המצב  כעת  הוא  אשר  נמצאים ,  25"אתחלתא  דגאולה"טענתם  של  אנשי  ה

  בשאר העולם  יותר  מאשר-עד  שבארץ  הקודש  ישנו  פחד  מאומות,  בגלות  כה  עמוקה

כיון  שזה  מעמיד  בסכנת ,  מי  שיכול  להתיר  גיוס  הצבא  לשם  מלחמהבמילא  אין    -)  מדינות

 .נפשות-פיקוח
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 רוךע-לחןשואך  מתעלמים  הם  מהלכה  מפורשת  ב,    לכאורה,  היא  מאודחזקהזו  טענה  

צריכים  לקחת  נשק   -  "קש  ותבן"על  אף    והם  באים  לארץ-ץ  שאם  ישנו  מקום  בחוהפוסקת

ועל   )שכן  בנוגע  לארץ  ישראל-וכל  (לארץ-נאמר  על  חוץפסק  זה  אשר  !  ולצאת  למלחמה

 !הזה כאשר אין סנהדרין ואין מלך-זמןה
עם  כל  הכוחות ,  "אין  מלך  בישראל  "בר  מדורי  דורותכשלמרות  :  ועוד  והוא  העיקר

, משיחשזה  יתחדש  רק  בעת  ביאת  ה,  והרשויות  והזכויות  והסמכויות  שיש  לסנהדרין  ומלך

כדי  שעם  ישראל  לא ,  וזאת.  זה  עם  כל  הפרטים  שב26"ואשיבה  שופטיך  כבראשונה  "האז  יהי

מנהיגי וי  קהילות  מנהיג,  "שבעה  טובי  העיר"  ו"קהל"ישנו    תמורת  זאת  -  הפקרה  יהי

-מנארח,  מקדשאת  הולבנות      להכריז  על  מלחמותוליםאכן  לא  יכ  שהם  הקיבוץ  בישראל

, למשיח  בן  דודהשם  -למלכים  שהיו  בזמן  המקדש  ובעזרתזהו  ענין  !  היהת-אל-ה  היליצלן

 ).ם קודם הצנזור"קראו הלכות אלו ברמבנכפי ש" (הלכות מלכים ומלחמותיהם"כמפורט ב
 ם  ענתהג  לע  אך  כשהמדובר  הוא.  וגע  לפתיחה  ויציאה  למלחמהאך  כל  זה  הוא  בנ

שיהודי  צריך  להשאר ,  היכן  נשמע  כדבר  הזה  :אדרבה,    כלל  אין  מקום  לדין  זה-  ישראל

  בכל נהגו  וכפי  שרואים  בפועל  כיצד  !?הפקר  ואין  לו  רשות  לקחת  משטרה  שתגן  עליו

ענינים  להגן  על  נפשות   שמשתדלים  בכל  ה,ארץלץ  וכאן  בחו,  וכפי  שזה  גם  עכשיו,  מקום

 עד,  על  שלום  ישראל  ועל  מנוחת  הנפש  ומנוחת  הגוף  של  יהודים,  על  ממון  ישראל,  ישראל

וכמה  קהילות  בדורות -בכמה,  ואכן.  שנפסק  שבמצבים  שכאלו  החובה  לדון  ולפסוק

 .דנו גם בדיני נפשות" שבעה טובי העיר", הקודמים
שכך  אירע   27ש"דוע  בתשובות  הראכי,  בזה-וכיוצא"  מוסר"נקטו  בדין  זה  כלפי  ,  אז

הלכה  שאינה  נפוצה  בישראל (בהלכות  מוסרים  ובהלכות  מומרים  גם  ודין  זה  נפסק  ,  בזמנו

מעולם  לא !  אין  צורך  להגיע  להלכה  זונפש  כפשוטו  כלל  -אך  בנוגע  לפיקוח  .)בגלל  הצנזור

כשיו דין  הקובע  שמאחר  ואין  עכשיו  ע-אחד  שיוציאו  פסק-עלה  ולא  יעלה  על  דעתו  של  אף

בכדי יהודים  שיעמדו  בפתח  השער  של  יהודה  ושומרון  לכן  אסור  לגייס  ,  מלך  וסנהדרין

 !!! לא יתכן לומר דבר שכזה- להיכנס לארץ ישראלמטרוריסטים למנוע מ
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אף ו,  שייכותכל  אין  לכך    -  מוחה  בלבול  לקשר  את  מניעת  הגנת  הארץ  להלכה  זו  הוא

פש  של  בני נ-חפקוזהו  משחק  עם  אלא  ,  "ריםטענו  חיטים  והודה  לו  בשעו"של  בגדר  אין  זה  

 רק  נמצאים  עליהם  לפעוליהודים  השהיכן  שומשחק  עם  ההלכה  הפוסקת  בבירור  ,  ישראל

קש "  שאין  דרך  אחרת  להבטיח  את  המגיעים  למסקנאואם  הם  .  מנת  להגן  על  מקומם-על

, ךערו-לחןאזי  דין  הוא  בשו  -  נשק  זרתעבאלא    -  הכרוך  בפתיחת  הארץ  לפניהם  -  "ותבן

צריך  הוא  לדאוג  שיקחו  נשק   -  שמי  שיש  לו  השפעה  כלשהי,  לארץ-ואף  בחוץ,  בזמן  הזה

ודאי  שמתכוונת  היא ,  נשק-וכשההלכה  פוסקת  שעליהם  לקחת  כלי  (בשבת  ויצאו  להגן

 !).?מדוע יש לאחוז בנשק, כן-לא-שאם, נפש-שהמצב הוא פיקוח

 

 : על המצאה נוספת'נפלו '-שכאשר כל זה לא הספיק , כך-כדי-עד
כך ,  אשר  בדיוק  כמו  שבנוגע  לעניני  בריאות  צריכים  לשאול  רופאהדבר  אמנם  נכון  

אבל  מאחר   -  אנשי  הצבאשאלו  הם  ,  בעניני  בטחון  צריכים  לשאול  את  אנשי  הבטחון

חן -ק  בנשק  אלא  גם  בנשיאתונצחון  במלחמה  תלוי  לא  ר,  שבמלחמה  שעכשיו  נעשה  שינוי

צריכים   -  שישלחו  נשק  וכסף  -  חן  אצל  האומות-כדי  לפעול  נשיאתוב,  בעיני  אומות  שונות

 אתצריכים  לשאול  ש  נוסף  לכך,  טוענים  הם,  כן-םוא,  לדיפלומטיםולהגיע  לפוליטיקאים  

 !נהוגגם את הדיפלומטים כיצד לצריכים לשאול צבא האנשי 
צריך  הוא  להיות  בריא  בכל  האיברים   -  שחולה  יבריא  כשם  שבכדי:    בדוגמאנוקטיםו

  את  דעתו  של  המומחה כיםשצרי  נוסף  לכך  -  ממילאו,    הנשמהההחיוניים  שבהם  תלוי

בהם בשאר  האיברים  נזקקים  גם  לדעתו  של  המומחה  ,  הוא  הלב  -ה  הנשמה  תלויבו  באיבר  

 .לעיל-במצב הנזכריש לנהוג , הסבירו, כן- כמו- אין זו רפואה,  וללא זאת-ה הנשמה תלוי
 :וכדלהלן,  של שיטה זויהתוצאותעל לא צריכים להתווכח כלל ה ש"עזר הקב

תוך   -  הכיפורים-של  מלחמת  יום,  מםד-יקום-'ה,  מספר  הקרבנותאת  פירסמו  כעת  

שהיו  בארץ ,  ד"השוואה  למספר  הקרבנות  הי

ונוכחו  לדעת  אשר .  הקודש  במלחמות  הקודמות

  שהיו  במלחמות הקרבנותלכל  יפורים  שווים  במספרם  הכ-הקרבנות  שנפלו  במלחמת  יום

 .הקודמות
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אין  אדם "ו,  28"הכל  בידי  שמים"אמנם    -  טבעה  פי-לעלכך  כשמתבוננים  מהו  הטעם  

 ערוך-לחןאבל  דין  הוא  בשו,  29"כן  מכריזין  עליו  מלמעלה-מלמטה  אלא  אםנוקף  אצבעו  

שחכמת  הרפואה אזי  מכיון    -  שכשישנה  סיבה  שחושבים  שהיא  יכולה  להביא  למחלה

מנת  לבטל  את -צריך  לעשות  כל  התלוי  בו  בדרך  הטבע  על,    הסיבה  למחלההיאומרת  שזו

 !הסיבה
כעת  נתפרסם :  שמוכרחים  להתבונן  מה  היה  בדרכי  הטבע,    בנוגע  למלחמותוכן  הוא

ח  הקובע  שישנה  נקודה  עיקרית  שהביאה  לכך  שפרצה  מלחמה  ובה  היו  קרבנות  כבכל "הדו

רור  שאם  יעשו יבב  קבעוש,  של  אנשי  הצבא  -  דעה  אחת:  ז  שני  דעותהיו  א.  המלחמות  כולם

   מוכניםהיוויאפילו  שעות  ספורות  לפני  הזמן  בו  הערבים  מתכננים  את  פרוץ  המלחמה  גיוס  

ואפילו  אם  למרות  זאת  כן .  מלחמהיפתחו  לא  הם  ומלכתחילה  ,  שזה  יפחיד  אותם  יתכן  -

 .מספר מועט של קרבנות המילא יהימו, יהיו מוכנים - יגיעו לידי מלחמה
מוכרחים ש  ,הפוליטיקאים  והדיפלומטים  דעתם  של  -היתה  הדעה  השניה    ,לעומתם

שמגייסים  קודם  שהתחילה העולם  ישמעו  -כאשר  אומות  -  העולם-להתחשב  באומות

רק  לזמן אבל  זה  נוגע    -  החשבון  הצבאי  הוא  נכוןשאמנם  נכון  .  'ברוגז'הם  יהיו  ,  המלחמה

אשר )  30"חטאת  -חסד  לאומים  "ושכחו  לסיים  אשר  "  (חסד  לאומים"ה  לעומת  ,מאוחר  יותר

ושיודיעו ,  אשר  לכן  דעתם  היתה  שלא  יגייסו  -)  כאספקת  נשק  וכדומה(אליו  נזקקים  כעת  

 !ביודעם שזה יגיע לצד שכנגד - העולם שלא מגייסים ולא מוכנים-לאומות
, כאמור(בע  כמה  מכפי  שיכל  להיות  בדרך  הט-  קרבנות  פיבתהגמלחמה  זו  ,  לפועל

בכדי  לדעת  כיצד  לנהוג  בעתיד ,  מקום-מכל,  פרטית-למרות  שהכל  הוא  מלמעלה  ובהשגחה

  שכל  זה  בא  כתוצאה  מכך  שלא  צייתו -)  פי  דרך  הטבע-מוכרחים  גם  לעשות  את  החשבון  על

  ועד  שעכשיו  אותם  דיפלומטים  ואותם ,לאנשי  הצבא  אלא  התייחסו  לדעת  הפוליטיקאים

 !בכך שלא צייתו לאנשי הצבא, מצידם טעותזו  פוליטיקאים מודים שהיתה
יש  להתבונן  במה  שאירע ,  כשרוצים  לשאול  גם  לדעתם  של  הדיפלומטים,  כעתגם  ,  ולכן

יבטיחו  בכך  לדעת ,  כאשר  יצייתו  רק  לאנשי  הצבא:  ולהיווכח,  הכיפורים-במלחמת  יום
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-לא-  היה,העכשווי  וגם  נפש-את  הפיקוח)  אפילו  לפי  הפוליטיקאים  והדיפלומטים(כולם  

ואפשר   (-  אזי,  "דיפלומטים  וסיעתם"  כאשר  ילכו  לשמוע  לאבל.  של  מחר  ומחרתיים,  תהיה

)   בין  אם  הם  אומרים  זאת  בפירוש  ובין  אם  הם  מעלימים  זאתלשיטתםשזה  גם  לומר  כאן  

, תהיה-לא-יהה,  נפש  עכשווית-יקוח  מעמידים  בסכנת  פליצלן-מנאהמצב  הוא  שרח

תפתח  הארץ :  "  ובלשון  ההלכה-  יהודים)  פר  גדול  יותר  שלואינני  רוצה  לומר  מס(עשיריות  

" חסד  לאומים"הישארו  ביחסים  טובים  עם    -  הרחוק  בעתיד  שאוליתוך  הבהרה    -"  לפניהם

 ".חטאת"שהוא 
ערוך  כלל  אינם  נצרכים  להגיע  ללימוד -פי  השולחן-יהודים  אשר  הנהגתם  בגלוי  הינה  על

, צריכים  להבטיח"  קש  ותבן"ילו  מאחר  שלהם  יש  את  ההלכה  האומרת  שאפ,  לקח  זה

שימצאו  רב  אחד  ויחיד  שיחתום  את  שמו  על ,    ולכן-"  שמא  תפתח  הארץ  לפניהם"מחשש  

בכדי  להבטיח  יחסים  טובים  עם ,  עכשיודין  המתיר  להעמיד  בסכנה  מאות  יהודים  -פסק

 !היפך ההלכה,  שזה כאמור-" לאומים"ה
פי  שולחן  ערוך -י  אינה  עלאשר  הנהגתם  בגלו,  ואלו  שמצד  סיבות  שונות  ומשונות

) 31ם"ערוך  כפי  שפוסק  הרמב-פ  השולחן"בהעלם  ובפנימיות  הנפש  כל  יהודי  רוצה  לנהוג  ע(

  הרי  אצלם -העולם  -ובקרב  אומותמתנהגים  לפי  החשבונות  המקובלים  בשכל  הפשוט  והם  

 -    שמוכרחים  ללמוד  מהעבר,  הואבתכסיסי  שלוםוהכלל  הראשון  בתכסיסי  מלחמה  

 הוהלואי  שזו  אכן  תהי(היא  המלחמה  האחרונה    -  ון  שישנו  מן  העברוהלימוד  הראש

 .הכיפורים- מלחמת יום- )ובכל מקום בעולם, המלחמה האחרונה בארץ הקודש
וכשנכנעים ,  ם  שמחוץ  לגבול  ישראליּו  כשמפחדים  מלחץ  וִא:ולימוד  הלקח  ברור  הוא

 -  ים  את  הנפטוכשמוסר,  וכשלא  מתחשבים  בדיעה  האחידה  של  כל  אנשי  הצבא,  לאיום

-ההי,  ומגדילים  את  האפשרות  למלחמה,    את  אנשי  הצבא  בישראלבסכנה  בפועלמעמידים  

 .תהיה-לא
 "לגנב  פירצה  קוראת"ש,  זה  משאיר  פירצה,  כשלא  מיישבים  את  הגבולו]:  ובאותו  ענין[

  כאשר  מכריזים  ומודיעים  שלאף ,בפרט.  זה  מתבצע  בצורה  ובפירצה  הגרועה  ביותרכאן    ש-

 . תוקף להתיישב שם אלא אם זה ילך כסדר ויהיו לו רשיונותאיןיהודי 

 
 .כ"ב ה"גירושין פ' הל) 31
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של  אלו  הצריכים  להחליט  בכך ענינית  תעשו  ישיבה  !  ?אתם  רוצים  שזה  ילך  כסדר  -

ותחליטו  האם  צריכים  ליישב  את   -  מבלי  להתחשב  בענינים  צדדים  -  לגופו  שידונו  בענין

אזי  תיכף  ומיד ,  כים  ליישבבאם  יחליטו  שצרי  -  ואז.  הגבול  או  שמותר  להשאיר  גבול  פרוץ

ומזה  יהיה  ברור  שיהודה ,  שאין  לחזור  בו  -    זה  מעשה  בפועלהואז  יהי,  יישבו  את  כל  הגבול

 .ושומרון שייכים ליהודים
ומקיימים  זאת (מיד  מוסיפים  אך  ,  אומרים  שמותר  ליהודים  להתיישב  שםאמנם  ,  בדיבור

, רשיוןלהם  תכנית  מסודרת  ותהיה    ןכ-םאלא  א,  שלא  יתנו  ליהודים  להתיישב  שם)  בפועל

 .כסףוזמן , 'ועדות'צריכים ישיבה ושלזה 
 -  ובפועל  עושים  להיפך  שבדיבור  אומרים  כל  מיני  דיבורים  טובים,  והצד  השני  רואה

שלא  יחזירו   על  הנפט  )עכשיו(ו,  רודס-  אבו,עריש-על  אלבכל  התוקף  בדיוק  כפי  שאמרו  

  ומרמים   עושים  מכך  שמחה  והישגאלא  אף,    ולא  זו  בלבד.  מסרו  את  זהבפועלואותם  

נצחון )  כפי  שכעת  קוראים  לזה(אלא  נצחון  ו,  ליצלן-מנא  נסיגה  ונפילה  רחויהודים  שאין  ז

נצחון 'מה  מוסיף  .  אבל  כך  קראו  לזה  -    זו  אינני  יודעהמה  פירושה  של  ברי!  דיפלומטי

, תוקףולעומת  זאת  היכן  שעמדו  ב,  זה  לא  הועיל  במאומהבעבר    -  איני  יודע'  דיפלומטי

 .יצאו מכך עם מעשה בפועל

 

זה  בודאי  ישמע  דרך ,  היא  במעמד  כמה  מישראלכיון  שאך    -  שזוהי  מחאת  יחיד  למרות

: הוא,  במילא  הדבר  הראשון  שעושים  לי  -וכיון  ששומעים  זאת  ,  הטלפון  לכמה  מקומות

וממילא  צריכים  להגיע  לעזרה  ותמיכות ,  נם  מלמדים  שצריכים  לקבל  משכורתמאחר  ויש

בגלל ,  או  רק  חלק  מהמשכורת,  אזי  פעלו  שהמלמדים  יקבלו  בקשיים  את  המשכורת  -  שונות

 .שאני מוחה שלא ימסרו אף שעל לערבים
הוא  מהדברים  החמורים "  יורד  לחייו  של  חבירו"אשר  "!  יורד  לחייו"מצב  זה  הוא  

 -  שיודעים  שידיעה  זו  תגיע  לכאן  למרות  -  ולא  מתביישים.  ע"הם  מדובר  בשועליביותר  

ולהוריד  ממנו  עוד אוהב  כבר  הסכים  שצריכים  למסור  -לקחת  את  הכסף  שאפילו  הבלתי

 .אף שיודעים שזה מיועד לפרנסתו של מלמד, יותר
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כיון אבל  ,  תהיה-לא-  היהודם  שלהם-למתנת  בשר,  ליצלן-רחמנא,  אינני  זקוק  -

במילא  אין  לי  ברירה  ואני  מוכרח  לבקש  לזכות ,  הקודש  זקוק  לזה-ד  שנמצא  בארץהמלמש

  עם  יהודים הלומדיםישיבה  -המלמד  עם  הראשבהחזקת  )  כפי  שאני  יפרש  זאת(יהודים  

 ,חיבת  התורה,    חיבת  הארץהםשיש  לכאלה    ם  יהודיו  שיגדליםודואג,  שמים-תורה  ביראת

  לפחד יןויחד  עם  זה  מחנכים  אותו  שא  .  וחיבת  כל  בני  ישראלהוא-ברוך-דושחיבת  הק

  תקבל  כסף  אבל  אל ,  לוים  ואומריםוכאשר  מגיע,  ואסור  לוותר  בשום  מקרהשקייט  ימהגוי

ה  זיכה  יהודי  שני "והקב,  ה"הקבמגיעה  מפרנסה  :  אומר  הוא  -  לךתתנהג  כפי  שנראה  

, יצלןל-מנארח  התמנה  לאהוא  אך  ,  חלק  את  הקופהמבמילא  הוא  זה  ש,    השליחהשיהי

 .ישיבה-וציא מהקופה כסף ששייך למלמד או לראשלה
שהם  לא מאחר  ,    המיועד  לפרנסת  המלמדים  הואמוציא  את  הכסףלזה  שהוא  הטעם  ו

הוא  מנצל ומאחר  ,  האחראי  לחלוקת  הכסף,  זה  שיושב  על  הכסאפעולותיו  של  מסכימים  עם  

בל  ריבוי מנת  לק-על,  את  הכסא  כדי  למסור  ריבוי  ילדים  יהודיים  לחינוך  של  היפך  התורה

 .ילדים בחינוך הכשר

 

כל  המרחם  על  אכזרים  סופו  מתאכזר "  אשר  32בכך  הוא  מיישם  את  הכלל  הנאמר  במדרש

 -    נס  גלויידי-ללמסור  שטחים  שיהודים  כבשו  במסירות  נפש  עמתיר  הוא    ;"על  רחמנים

על אשר  בכך  הוא  מרחם    -)  היפך  מפתיחת  הארץ  לפניהם(    על  הארץשטחים  המגינים

 . ולמנוע מהם כסף- וזה גורם לו להתאכזר על אלו שהתורה ציוותה לרחם עליהם, האכזרים
 הםכיון  שיש  ל  -  כמה  שיותר  כסףמהמלמדים  הראשון  מחסיר  :  ועושים  זאת  לכתחילה

  ולא 34"ואולך  אתכם  קוממיות"שצריכים  להתנהג  באופן  של  וזועק    שטוען  33שייכות  לזה

  כיון  שלא לאחר  מכן  מגיע  השני  ופוקד  להפחית  עוד.  לפתוח  את  ארץ  ישראל  לפניהם

ישיבה  או  למורה  שלומדת -ודע  שזה  נוגע  למלמד  ולראשישהוא    למרות  -הפחיתו  מספיק  

עם  כל  הדברים  שתורתינו יחד  ,  ואהבת  ישראל',    יראת  ה,'  אהבת  ה,'עם  הילדים  תורת  ה

 
 .א רמז קכא-שמעוני שמואל-ילקוט) 32
 .ל"המו. ד"שיש להם שייכות לרבי ולחב: הכוונה) = 33
 .יג, בחוקותי כו) 34
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אך  הוא ,  כך-לגרום  לי  להפסיק  לדבר  על,  מטרתו  היא  לכאורה:  ועוד  יותר.  ותנומלמדת  א

  כלום  במניעת ובמילא  הוא  לא  יפעל,  זה  כלל  לא  יפעל  עלי  שעושה  זאת  למרות  שהוא  יודע

אבל ,    שזה  אירעכיון  שאין  זו  הפעם  הראשונה  -מפחד  מכך  מנין  הוא  יודע  שאני  לא  .  הכסף

-  ומעולם  זה  לא  היה  קשור  כל  בפעם  האחרונההפי  שהי  בגלוי  ככך-ל  כהמעולם  עוד  לא  הי

 .כך אחד בשני
נהיה  דין זה    הרי  ש-נפש  יש  למסור  את  יהודה  ושומרון  -אם  מצד  פיקוח:  וכאמור  לעיל

 !!!כולל הכותל המערבי והר הבית, גם את ירושלים העתיקהכן יש למסור -ואם. בתורה
עד  כדי  כך  שיתכן ,  גלויכה  הוא  )  בין  מניעת  הכסף  לדיבורים  על  שלימות  הארץ(והקשר  

, מי  עשה  את  השלב  הראשוןסוף  יתגלה  -כל-שסוף  כיון  ,שלפחות  מחאה  זו  תועיל  לענין  זה

  למלמד השאז  יהי,    הנהגה  אחרתהומכאן  ולהבא  תהי  .והשלב  השלישי,  השלב  השני

 .יותר ממה שיש להם כעת) פנים-כל-לאך ע, אמנם לא בהרחבה(ישיבה -ולראש
גבאים  אחרים  שעל  ידם הוא  -ברוך-הקדושימצא    -  להם  הזכות  לכך    אם  לא  תהיה-או  

ה  ישאיר  את  פרנסתם  בידי  אלו  שרוצים  לנצל "  שהקבושלום-סח.  את  פרנסתםהם  יקבלו  

 .זאת לענינים האמורים לעיל
 -  אלו  שיאמרוכך  יהיו  כ-ואם  אחר,  לא  הזכרתי  שמות  ומפלגות:  והנני  מדגיש  שוב

שאמר  על  עצמו  שהוא ,  'צדק-צמח'המ  אזי  ישנו  מעשה  ,והתכוונתי  לפלוני,  שרמזתי  לזה

כשמגיע  פלוני  ומודד ו.  ולכל  אחד  מידה  שונה,  מספר  כובעיםשעושה  ,  'עושה  כובעים'כמו  

וסיים .  קונה  הוא  כובע  זה  -  כובעים  שונים  ומוצא  את  הכובע  שנעשה  לפי  מידת  ראשו

  !ואכן אליו אני מתכוון: צדק-מחהצ
לא  הייתי  זקוק  שיעשו  לי   -  אילו  הייתי  רוצה  לגלות.  וגעאין  זה  נ  -  למי  אני  מתכוון

 . והייתי אומר את שמו של האיש עליו דיברתי,טובה
כאמור ,    מדובר  כאן  על  ענין  כללי-"  יורד  לחיי  חבירו"  מלבד  הענין  של  :ובנוגע  לעניננו

 עליו  עדאת  המקום  ש  -  בזיון  גדול  ב-    מסרוהאחרון")  יום  אידיהם  ("שביום  השישי,  לעיל

ומתכננים  כבר  את ,    ועוד  ידם  נטויה-'  ישארו  שם  לעד  ולעולמי  עולמים'  שלפני  זמן  טענו

 .תהיה-לא- היה-מה שיחזירו בשלב שני 
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 -  נוסעים  מתוך  הילולא  וחינגא  מקצה  הארץ  ועד  קצהו  ומצווים  לשמוחמכן  -רולאח

 -'  וני  מלכותגינ'ולכן  יש  לנהוג  ב,  "גוי  גדול"  בוודאי  35"אל  תתגרה  בגוי  קטן"אמנם  כתוב  

מכיון  שאז  הוא  לא  יחפש ,  אבל  אסור  לרמות  חולה  ולומר  לו  שמחלתו  היא  סימן  של  בריאות

 !כיון שיחשוב שהוא בריא, רופאים
  למרות  שיודעים -  "אכלתי  ואוכל  עוד"עושים  זאת  באופן  של  לא  מסתפקים  בזה  אלא  ו

ט  לאחר  מה   בפר-שהם  המומחים  היחידים  לעניני  בטחון  ,  את  דעתם  של  מומחי  הצבא

 .הכיפורים-יום-שאירע במלחמת
,   בתורה  צריכים  לשאול  מי  שאינו  משוחדדין-שכשמדובר  על  פסק  יודעים  זה-דרך-לע

מאחר  שהוא ,  לתאר  את  השאלה  נאמן  הלא  הוא  זה  שיהי  -  לא  אצל  זה  שמחלק  את  הכסף

, כך  שההלכה  שתתקבל  תהיה  היפך  המציאות,  ינסח  את  השאלה  באופן  הפוך  מהמציאות

 :דידן-כפי שהוא בנידון, ות זאת הוא אומר שזוהי המציאותולמר

 

  צריכים  למסור -  הדוחה  את  התורה  כולה  -נפש  -חקויתיארו  את  המצב  ואמרו  שמצד  פ

: מריבשעה  שהמצב  בפועל  הפוך  לג-בה,  ישראל-חלקים  משאר  ארץואת  יהודה  ושומרון  

-ועל,    אם  לא  תהיה  הגנה  ליהודים-  מודים  בזה)  אף  הפוליטיקאים(  והכל  ,נפש  הוא-הפיקוח

ולכן ,  לא  תהיה  כל  הגנה)  נפש-שהם  טוענים  שיש  למוסרם  מצד  פיקוח(ידי  מסירת  שטחים  

ונשמרתם "לנהוג  באופן  של  ישנו  חיוב  על  כל  יהודי    -  פי  שאין  מלך  ואין  סנהדרין-על-אף

 סכנה  הקלההאפילו    -  "אל  תעמוד  במקום  סכנה  "37עד  שישנו  דין,  36"מאוד  לנפשותיכם

-ועל,    חיוב  להגןנויש  -או  קיבוץ  יהודים  ,  בכל  מקום  בו  נמצא  אף  יהודי  אחד,  ולכן.  ביותר

 .פי דרכי הטבע- עלידי אלו שיכולים ויודעים להגן
  תפתח -וזאת  אפשר  לעשות  רק  אם  השטחים  בידינו  מאחר  ואם  מוסרים  את  השטחים  

 .נפש- יהיה מצב של פיקוחשאז, ארץ לפניהםה

 
 .א, ראה פסחים קיג) 35
 .יא, יהושע כג. טו, ואתחנן ד) 36
 .א, ראה שבת לב) 37
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חובה  בענינים  של  הנסיגה  והנפילה -פנים  יצאו  ידי-כל-שהמחאה  תועיל  שעל,  ויהי  רצון

עשו  עד נ  גם  את  הנסיגות  והנפילות  שקנושית  זה  יכריח,  ובאם  יסתפקו  בזה  .שהיו  עד  עתה

 .עתה
  שחיים  בעולם  כזה ,להוי  ידוע  -  ?במילא  מה  יכולים  לעשות,  שזהו  כבר  אבודולמרמים  

יקבלו  בחזרה  את   -  כשיעמדו  בתוקף:  וגם  בענינים  גשמיים!  38אין  שום  דבר  אבוד  בור  שא

ובדרכים  המותרים  בזמן ,  כי  נועם  ובדרכי  שלוםרבד,  פי  תורה-מה  ששייך  ליהודים  עלכל  

שבעה "אבל  ישנם  ,  אין  מלך  ואין  סנהדרין  בישראל  עם  כל  הפרטיםאמנם  אשר  אז    -  הגלות

בין   -  "התורה  הזו  לא  תהא  מוחלפת"  -  דינים  שבשולחן  ערוך-עם  הפסקי"  ירטובי  הע

 .לארץ ובין בארץ ישראל-בחוץ
שיתחילו  מיד  מהתוועדות  זו   -  39"שתהיו  עמלים  בתורה"  ההכנה  הקרובה  הוזו  תהי

 40עליהם  נאמרבפרט  בנוגע  לילדים  .  כל  אחד  בנוגע  לעצמו  -  "עמלים  בתורה  "הלפעול  שיהי

  שיהיה  זה  באופן -  "להשבית  אויב  ומתנקםלמען  צורריך  יונקים  יסדת  עוז  מפי  עוללים  ו"

מספיק אלא  ,  רצויים-  יצטרכו  להגיע  לידי  ענינים  בלתיבו  כלל  לאביטול    -"  להשבית"של  

 ,ובלא יצטרכו להשתמש כלל ו, שיאחזו בנשק
בו בכל  מקום    -  "ונתתי  שלום  ",הקודש  ארץ  -"  בארץ:  "21"ונתתי  שלום  בארץ  "הויהי

שגם  בהיות  בני  ישראל .  בתכלית  השלום  שיכול  להיות  בימי  הגלות,  יהודים  נמצאים

 הואזי  תהי,  41"  אור  במושבותםהלכל  בני  ישראל  הי"גם  אז  ,    שיא  הגלות  והחושך-במצרים  

ובני  ישראל  יוצאים  ביד   "הזה  הי-  אז  אשר  מיד  כמה  ימים  לאחריהזו  הכנה  קרובה  כפי  שהי

יבוא  ויגאלנו ,  בביאת  משיח  צדקנו,  43"אראנו  נפלאות  -  צריםכימי  צאתך  מארץ  מ"ו,  42"רמה

 .וויוליכנו קוממיות לארצנ
 )ט" תשל, סיוןחודש-ראש-ב וערהחודש-רכים מב, במדברפרשת-בתשיחת מוצאי שפ "עובד עמ(

 
 .תמיד אפשר לתקן ולהשלים, )'ניטא קיין פארפאלען'( אין מצב אבוד -ענינו של פסח שני : "ד אייר"י' יום יום'דרך המובא ב-על) 38
 .ג, י בחוקותי כו"ראה רש) 39
 .ג, תהלים ח) 40
 .כג, בא י) 41
 .ח, בשלח יד) 42
 .ט, מיכה ז) 43
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 :וכדלהלן, כול להיות בדיוק להיפך כך י- 1" גוררת מצוהמצוה"ענין של נו ה שישכשם
  מילדי 20%  של  חינוכם  מילדי  ישראל  עבור  80%  אחד  שמכר  את  חינוכם  של  אותו

  נתדרדר  הלאה  וסוחב  יהודים  למצב -  ישראל

  שיתקיים  מצב  של גורם  הוא  -!  נפש-של  פיקוח

-לא-היה  2"  הארץ  נוחה  ליכבש  לפניהםתהא"

 ביודעו,    הוא  מסלף  את  העובדות-!  תהיה

 "!לפניהם הארץ נוחה ליכבש תהא"רו עובדות שקריות אלו נהיה מצב של שבספ
 !!!היות והוא משוחד, זאת-וכל

שיסכימו ,    אחריםולהסית  אזי  מוצא  הוא  לנכון  גם  לפתות  -  שהוא  משוחד  ומאחר

 . לו את הכסףהנותניםחן בעיני אותם אלה -מאחר שכל רצונו הוא למצוא, למסירת שטחים
תחילת דין  ברור  ב-  פסקישנו  :המלעיגים  והמשוחדים  הללו  להתגבר  על  כל  והעצה

 -'  משוחד'וכאשר  רואים  יהודי  ".    יבוש  מפני  המלעיגיםאל  "ליהודי  האומר  ערוך-שולחןה

עד  שאתה ,  הנך  נמצא'  שאול  תחתית'ובאיזה  ,  ראה  כמה  רחמנות  עליך:  בשקטאומרים  לו  

 !נפש- וודאי של פיקוחלמצבסוחב יהודים 
  יתבטל  כל -!  3"  דברדברו"וה"  עצה  עוצו"  יתבטל  ה-עניני  קדושה  ידי  ההוספה  ב-ועל

שבהיותו  משוחד  סיפר  עובדות  שקריות ,  יהודימה  שהחליטו  על  יסוד  דבריו  של  אותו  

 !שטחיםשגרמו להם לחשוב שההלכה מתירה מסירת 
 וילכו"  יש  להוסיף  ב-")  מצוה  גוררת  מצוה"ההיפך  מ(תמורת  הדרך  שהוא  הולך  ,  ולכן

  עצה  ותופר  דברו  דבר עוצו"וזה  יביא  שיהיה  ה,    נועם  ובדרכי  שלוםבדרכי,  4"ילמחיל  אל  ח

 ".ל- עמנו אכיולא יקום 
 )ט"השבועות תשל-דחג' פ שיחת יום ב"מעובד ע(

 
 .ב"ד מ"אבות פ) 1
 .ו" סט" סשכח"או ע"שו) 2
 .י,ח' ישעי) 3
 .ח, תהלים פה) 4
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  פעמים  בהם שלוש  כבר  ה"  הראה  הקב-  להקל  על  הנסיון  שישנו  בעקבות  לחץ  בכדי

,   גדול  יותרללחץובכל  פעם  הכניעה  ללחץ  הביאה  ,  ניסו  לילך  בדרך  זו  של  כניעה  ללחצים

  למרות -"    גוררת  עבירהעבירה)"ו"    גוררת  מצוהמצוה  ("1  וכפי  שנכתב-והוצרכו  לוותר  

,   לאן  הגיעו  בעקבות  הנהגה  זושהראהלא  מתחשבים  אפילו  עם  השכל  וההגיון  הפשוט  ,  זאת

 .תהיה-לא-היה, יכים הלאה לקפוץ אל האשוממש
 יאפשר  לא  ה"הקב,    מבני  ישראלוכמה-  כמהשל  נפש-  מכיון  שזה  קשור  בפיקוחאך

 !ליצלן-רחמנא,  הארץ לפניהםאתושלום -ויפתחו חס, זה-שימסרו את
הרי ?  היתכן:    להתווכחומתחיל)  הרע-היצר.  חכם"  (=קלוגינער"  שכאן  מגיע  האלא

 ! הרבים צועקת שזהו שלוםודעת, " הרביםדעת "ישנה
  העושים -  צדדיםפירושו  שישנם  שני  '  שלום'!  ?שאיזה  מין  שלום  זה,    זוהי  הצעקההרי

  לצד  השני  אין ואילו,  הדורש  ומקבל,  אך  כאשר  צד  אחד  הוא  המושל  ושולט.  ביניהםשלום  

ביום  שני ,    אחדחלקביום  ראשון  הוא  מוסר  :  זוהי  רק  שאלה  של  זמן[כלל  דיעה  משל  עצמו  

  שיש  לו היחידהוהדעה  ,  והוא  רק  נותן  ומציית]  ומוסיף  למסור  ביום  השלישי,  חלק  נוסף  -

  בה  יופעל  עוד -  שתגיע  הישיבה  השניה  עד  קלה-שמרשים  לו  למחות  בדיבור  לשעה,  היא

אלא  אלו  הם  שני ,    כלל  בין  שתי  צדדיםשלום  באופן  כזה  אין  -לחץ  ויוותרו  על  עוד  ענינים  

 . ממנו לוקחים-י צדדים אשר האחד לוקח והשנ
  ומה  חושב אלו'  לקיחות'בכדי  לשער  לאן  מובילות  ,    צורך  לחפש  דברים  נסתריםאין

  שהצד מההאומר  בגלוי  את  '  דובר'לכל  אחד  מהצד  השני  ישנו  .  'מחשבותיו'הצד  השני  ב

  להיות  דובר  כאשר  הוא  יכול  לקבל  את  הכל  ללא הוא  צריך  מה-לשם:  אלא  מה.  שלו  חושב

  במילא  חוסך  הוא  את  כל -  לתוך  הידיים  זה-בה  זורקים  לו  אתמלחמות  אלא  בצורה  

  ללא זאת  כאשר  הוא  יכול  לקבל  -להתכונן  למלחמה  ,  2"  גוי  אל  גוי  חרבישא"  של  הטירחא

 .מלחמה

 
 .ב"ד מ"אבות פ) 1
 .ד, טו'  ישעי-לשון הכתוב ) 2
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  רק -  פוחדיםכשלא  ,  ולאידך.  אלו'  לקיחות  '-רואים  בפועל  מה  קורה  כשפוחדים  ,  ואכן

  הם מלחמהמכיון  שבשעת  .  חה  ישראלניצ,  שזוהי  הסיבה  לכך  שבכל  המלחמות,  מצליחים

  שהוא  איבד  את בגללזה  ,  לוחםכל  זה  שהוא  בכלל  :  בעומק  יותר.  איבדו  את  הפחד  מהגויים

כיון ,    ובשעה  שהתנהלה  מלחמה-  3"לביתו  וישוב  ילך  "-"    ורך  הלבבירא"  ולכן  ה-הפחד  

, 4"ראלקינו  נזכי'    בשם  הואנחנו"  של  במצבעמדו  ,  שלא  היתה  ברירה  אלא  לנהל  מלחמה

  ולא  רק -  5"אלוקיך  מתהלך  בקרב  מחניך'  ה"שוקויים  מיד  ,  ואבד  הפחד  מעמי  הארץ

  שלכן  אין  זה  פלא  שבכל  המלחמות  ואפילו -"    אויבך  לפניךולתת"אלא  גם  ,  "להצילך"

  שהחלה  תוך  מחדל  מבהיל  של -שמו  -הכיפורים  ונקראת  על-  ביוםשפרצה  -במלחמה  

 . של היהודיםמלא היה נצחון -ישראל 

 

  הגיעו  ידיעות המלחמהימים  ספורים  קודם  :  התפרסם  עכשיו  מה  היה,    מלחמה  זואודות

ולמרות  זאת  לא  אישרו  לגייס  את  הכוחות ,    גיוס  כלליעורך)  מצרים  וסוריה=(שהצד  השני  

ה  ידיעה  ברורה  שאם הקדוש  הית-  היוםשבערב  כך-עד  כדי,    להגן  על  ארץ  ישראלשאמורים

 .הכיפורים- המלחמה תחל ביום-לא ירתיעו אותם 
  רוצים שאםמומחי  הבטחון  העידו  ואמרו  בפירוש  .    היום  הקדוש  עשו  אסיפהבעצם

 ואףהדרך  היחידה  היא  שיגייסו  את  הכוחות  מיד  ,  למנוע  את  המלחמה  ולחסוך  בקרבנות

 היותםשסיבת  "  [ורך  הלבב  הירא"  בלי  להתחשב  באלו  שהם  -יפרסמו  ויודיעו  שמגייסים  

במילא  יש  להם  פחד  גם ,  מכיון  שיש  להם  פחד  בגופם  ובנפשם  מהגוי  שבקרבם,  כאלה

אלא  אף  יודיעו  ויפרסמו  שלא ,  לא  רק  שלא  יגייסו:  המסקנא  מהאסיפה  היתה].  מהגויים

 .העולם-כדי שיהיה להם שם טוב בקרב אומות, מגייסים
 תיתכןכיון  שלא  ,  ו  בקרבנות  רביםהרי  זה  יעלה  לנ:    מעשה  טענו  המומחיםובשעת

, "איש  נפקד  ממנו  ולא  "6חוץ  מהמלחמה  של  משה  רבינו  עליה  נאמר(מלחמה  ללא  קרבנות  

 
 .ח, שופטים כ) 3
 .ח, תהלים כ) 4
 .טו, תצא כג) 5
 .מט, מטות לא) 6
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.   הועילהלא  אך  גם  טענה  זו  -)  שיותר  לא  יהיו  מלחמות  באופן  כזה  עד  ביאת  משיח  צדקנו

שמפני ,  שאמרו  הצבא-  זו  עצמה  גבו  עדות  מאנשיובאסיפה,  גיוס-יודעים  מי  הצביע  בעד  אי

 !באם רוצים לחסוך קרבנות, מצב הבטחון מוכרחים לגייס
הפוסק  שבמצב  שכזה  מוכרחים  לציית ,    ערוךשבשולחן  דין-  עשו  ההיפך  מפסקבפועל

ולא ,  הבטחון  כשהם  מדברים  מצד  הענין  של  רקוהחובה  לציית  להם  היא  [לאנשי  הבטחון  

ד  טעמים  מדיניים  אין   שמצתגיד  7  בת  פלוניתפלוניתכפי  שאמרו  בסיום  האסיפה  שבאם  

  ואז  אין -'  מדינאי'ונעשה  '  איש  בטחון'משום  שאז  יוצא  הוא  מגדר  ,    איתהיסכיםהוא  ,  לגייס

 נפש-  דעה  בעניני  פיקוחלהביעלו  שום  זכות  

, אלא  עשו  כפסק  המדינאים,  ]בבטחוןהקשורים  

 ! בכל המלחמות קודם לכןשהיויותר ממה , ליצלן-רחמנא, ומלחמה זו גבתה קרבנות
-לא-היה  חוזר  שוב  אותו  מעמד  ומצב  -לאחר  שהתפרסם  כל  מה  שקרה  אז  ,  כשיווע

 -אלא  כמה  וכמה  פעמים  ,    לא  פעם  ולא  פעמיים-אנשי  הבטחון  אומרים  בבירור  :  תהיה

וכן  את ,  שטח  זה  ושטח  אחר,    שטחיםימסרו  שלא  כך-שאם  לא  יעמדו  בתקיפות  על

, תהיה-לא-היה,  נפש-ת  פיקוח  בסכנשמעמידים  להוי  ידוע  -השטחים  שלוקחים  מהם  נפט  

 ! מבני ובנות ישראלוכמה-כמה
  כאלה היו,  אז.  הכיפורים-בדיוק  מה  שעשו  במלחמת  יום:    עושים  כתגובה  לזהומה

  אזי  העבירו  אותם -ואסור  לאפשר  זאת  ,  שהזהירו  שאם  לא  יגייסו  תהיה  מלחמה

יכולים (ת  ואף  עכשיו  עושים  זא.  בכדי  שלא  יישמע  קול  מחאה,    ושלחו  אותםממשרותיהם

  הדפיסו -  להדפיס  זאת  בארץ  הקודש  נתנוכיון  שלמרות  שהתחכמו  ולא  ,  כך-  עללספרכבר  

אלו  שמוחים  ואומרים ):  הקודשזאת  במקומות  אחרים  עד  שהגיעה  הידיעה  גם  לארץ  

  חלק -ואסור  למסור  שטחים  ")  הוה  דהוה  מאי"פנים  -כל-ועל(שאסור  למכור  את  הנפט  

 -  שהוזהרו  והאזהרה  לא  הועילה  אלהואותם  .  והם  שותקיםוהאזהרה  הועילה  ,  מהם  הוזהרו

 . לדרגה חשובה פחותמדרגתםפנים הורידו אותו -כל-ועל, הורידו אותם מכסאותיהם
,   הלחץיפחת  שאם  ימסרו  -  ובמילא  גם  יכולים  לרמות  את  השני  -  את  עצמם  ומרמים

 ויכוליםור    אך  בפועל  רואים  שאצלם  כלום  לא  סג-אלא  שמתחננים  שזה  יעשה  לאט  לאט  

 
 .ל"המו.  גולדה מאיר- ישראל דאז ממשלתראש ) = 7


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 469

  עתה  כבר  מוכנים -"  יעבור  ואל  יהרג"  גם  דברים  שיום  קודם  היו  בבחינת  -  הכללדון  על  

 .ומתן-כך משא-זה או לנהל על-לוותר על

 

ואין ,  ף"לאשמכן  בנוגע  לנפט  ואף  בנוגע  -לאחר,    שראינו  זאת  בתחילה  בנוגע  לסיניכפי

,   הדבריםמוביליםואף  כשמראים  מלמעלה  לאן  .  רחמנא  ליצלן,  אן  יתגלגלו  הדבריםלשער  ל

  זו  של הנהגהקטן  לאן  מובילה  '  פורמט'  שהראו  ב-ממשיכים  באותה  שיטה  של  ויתורים  

  מרד ישנו  -בשיא  התוקף  ,  לכאורה,  אפילו  באותם  מקומות  בהם  נמצאים:  כניעה  ללחץ

, למעלהומגיע  מכיוונם  של  יחידים  היושבים  בינתיים  המרד  מתנהל  .  כלפי  המשטרה  והצבא

אך  בפועל  פחדו  וביטלו  את  המשפט  תוך  שהם  מנמקים ,  ואף  חשבו  לנהל  נגדם  משפט

בחשבם  שמכיון  שזה  לא  יודפס  בעיתונים  לא  ידעו  מהי  הסיבה ,    שונות  ומשונותבסיבות

 !לארץ- מחוץהלחץ: שהסיבה האמיתית היא, האמיתית
  היא  לא ללחץוהכניעה  ,    שכל  לחץ  מזמין  לחץ  נוסף  להם  את  התוקף  לומר  לעצמםאין

אלא  זו )  נותןשאחד  לוקח  ואחד  ',  צדדים'או  אפילו  שני  (הדרך  שעל  ידה  ישארו  שני  צדדים  

 עליהמכריז  )  בראותו  את  הכניעה(  שהצד  השני  -תהיה  -לא-ליצלן  היה-  רחמנא-דרך  

 ! מלחמה-בפירוש 
ה  זו  נוסתה  כבר  שלוש  פעמים מאחר  ששיט!  נפש-לעיל  הוא  משחק  עם  פיקוח-הנזכר

, ולמרות  זאת.    נפילה  אחר  נפילה-  היו  נסיגה  אחר  נסיגה  מכךובכל  פעם  התוצאות  ,  ויותר

, לשלום  שזו  הדרך  שתוביל  עצמם-משלים  את.    זובשיטהמתעקשים  להתנהג  גם  הלאה  

 .מבלי לראות את הכיוון היחידי שאליו יכולה להוביל דרך זו
 נפש-פיקוח"שולא  לאלו  שטענו  '  מדינאים'שמעו  לכך  שהמחליטים  -  הבט  עלומבלי

,   הנה-ובכך  הלכו  נגד  תורתו  והיפך  רצונו  ,    מפני  גוי  כביכולהפחד  גם  את  -"  דוחה  הכל

וגם  מאז .    ברחמיו  וחסדיו  נצחון  גדולה"נתן  הקב,    הבאהבמלחמה  -מבלי  הבט  על  כך  

כל  זאת  כתוצאה ,  תעוד  ענין  ועוד  חשיבו,  מסירת  עוד  שטח:    אחדבכיווןהנצחון  הולכים  
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  לא  היו  נכנעים ולּו,  8"חטאת  "שהוא"    לאומיםחסד"  כיון  שזקוקים  לנכנעים    לֹו-מהלחץ  

 . שאז היה הגוי מתרגזהרי
 קול"  זה  הלחץ  הוא  הנה,  9"  תתגרה  בגויאל"נפש  דוחה  גם  את  ה-  זאת  שפיקוחומלבד

וקים  הם   בה  מאשר  זקולדריםכיון  שזקוקים  הם  יותר  לארץ  ישראל  ,  בלבד"  עלה  נדף

 .לאויביה
בוושינגטון  או  בלונדון ,  בכך-אלו  שעמדו  ועומדים  בתוקף  אפילו  על  דבר  של  מה,  ואכן

 -ובפרט  ,    כניעה  ללחץ-  נשארו  באותה  הנהגה  המדוברת  לעיל  כאשרואילו  .    וויתרו  להם-

ואף  עשו  סעודה  וריקודים ,    לדיבורים  וחתימה  על  פיסות  ניירבתמורה  בפועלשמסרו  

 . זה הוביללאןאים  רו-ברחובות 
"  לעיני  העמיםובינתכם  חכמתכם  היא"ושינהגו  לפי  ,    שיספיק  מה  שהיה  עד  עתההלוואי

אפילו ,    הארץ  לפניהםאת  ברור  בשולחן  ערוך  האוסר  לפתוח  דין-פסק  פי-  הנהגה  על-  10

  בארץ  ושכבתם  ואין שלום  ונתתי"  שזוהי  הדרך  היחידה  ל-"    וקשתבן"כשהם  באים  רק  על  

ואין  להאריך ,    כמדוברהשכלא  יצטרכו  כלל  להגיע  לכל  הענינים  שהם  היפך  ול,  11"מחריד

 .בדבר המצער

 

, ובמיוחד.  לפסקכה  לא  יצייתו  -מה  הענין  לצעוק  ולמחות  כאשר  בין:    הטועניםישנם

  שזהו למרות,  טוענים  הם,  לכך-אי.  שא  זהשמחליטי  ההחלטות  כלל  לא  באים  לשאול  בנו

  מי  יודע אותוואפילו  באם  ישאלו  (אבל  מכיון  שלא  שואלים  אותו  ,  דין  ברור  בשולחן  ערוך

 !?כן מדוע צריך הוא לדחוף ראש קר בנושא חם- אם-) האם אכן יצייתו לפסקו
 הנשאל"ש,  12  נפסק  בהלכות  שבת-  נפש-כאשר  מדובר  אודות  פיקוח:    לכך  הואהמענה

לכן  לא -נפש  וקודם-  נושא  של  פיקוחאודותשרב  הממתין  שיבואו  לשואלו  ,  כלומר"  (גונהמ

שכיצד  יתכן  מצב  בו ,  הוא"  מגונה"  להיותו  והטעם").  מגונה"  הרי  הוא  -דין  בדבר  -פוסק
 

 .לד, משלי יד) 8
 .א, ראה פסחים קיג) 9

 .ו, ואתחנן מד) 10
 .ו, בחוקותי כו) 11
 .ב"ח ס"סשכ) 12
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 נפש-  על  פיקוחשמדוברויודעים  ,  דין-  שיודעים  את  הפסקאלו!  ?ימתין  עד  שיבואו  לשאול

אלא  הם  מוכרחים  להכריז  ולפרסם  את ,  ו  לשאול  אותם  שיבואעד  אסור  להם  לחכות  -

שצריכים  לעמוד  מולם  עם :    והמפורשת  ביותרהברורה  בצורה"    לעין  כלגלוי  "-  דין-הפסק

 !כל הנשק
  אין  צריכים דין-אמנם  בכדי  לקיים  פסק(ישנה  ההבטחה  ,  דין  זה-  עומדים  על  פסקובאם

)   הבטחהגםיש  ,  זה-אבל  על  -  ה"  ציוה  הקבשכךמאחר  שעושים  זאת  כיון  ,  שום  הבטחה

  שכאשר -"  להורגו  להורגך  השכם  הבא  "13וכפי  שנאמר,  שכלל  לא  יצטרכו  להגיע  למלחמה

  אימה מטיל"  השכם"כיון  שה,  בפועל"  להרגו"  לא  צריכים  להגיע  כלל"  השכם"ישנו  ה

 .ואז נשארים בידינו כל השטחים.  למלחמהמגיעיםומלכתחילה לא , ופחד

 

  אפילו ישנומצינו  דבר  נפלא  המשמש  כראיה  לכך  שכאשר  )  פרשת  פנחס  (בפרשתינו

 : זה עוזר-יהודי אחד שצועק וכולם שותקים 
  להוציא -כל  העדה  יחד  עם  המרגלים  )  14  בפרשת  שלחרהמסופ(  אירוע  המרגלים  בעת

 ערים"  אשר  בארץ  ישנם  אחד-פה  צעקו  -יהושע  ומשה  רבינו  ,  מיעוט  שבמיעוט  ובהם  כלב

 ".כחגבים בעינינו ונהי" פסקו על עצמם שובכך"  מדותאנשי"ו, "ובצורותגדולות 
  שחיבבו  את -)  בנות  צלפחד(  נשים  -בפרשתנו  מסופר  שבשעת  מעשה  היו  כאלו  ,  והנה

 שכלב  כפי  -"    נעלה  וירשנו  אותהעלה  "-ולא  הסתפקו  באמרם  שצריכים  לילך  לשם  ,  הארץ

  שתהיה  ארץ מהארץ  רצוננו  לעשות  -  15"  לנו  אחוזהתנה  "-  תבעורו  אלא  אף  ויהושע  אמ

, 16"  שאין  לה  הפסקירושה"  של  הענין  נפעל"  נחלה"שעל  ,  ענין  של  נחלה  ואחוזה,  הקודש

אלקיך  בה  מרשית  השנה '    העיני  תמיד  .  .  אשר  ארץ"שנמצאת  היא  ללא  הפסק  במצב  אשר  

 ל"אך  מדרשי  חז,  סופרת  אמנם  בפרשת  פנחס  זו  מישראלתביעת  נשי    [17"ועד  אחרית  שנה

 
 .א, סנהדרין עב) 13
 .פרק יג ואילך) 14
 .ד, פנחס כז) 15
 .א"ב ה"זכיה ומתנה פי' ם הל"רמב) 16
 .יב, עקב יא) 17
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ונגד ].    שתביעה  זו  התבצעה  בעת  אירוע  המרגליםמפרשים  18אתר-  עלי"המובאים  בפרש

 בכמות  הם  יותר  ישראל-  לארץ  מאחר  שבנילעלות  הם  לא  טענו  שיש  -טענת  המרגלים  

  צילם סר  "ובמילא"  אתנו'  ה"אלא  אמרו  שיש  לדעת  ש,  מהשבעה  עממין  שבארץ  כנען

 ". נעלה וירשנו אותהעלה"ולכן , "םמעליה
' תמיד  עיני  ה.  .    אשר  ארץ"  כיון  שזו  -  שלו  תהיה  ישראל-  יהודי  רוצה  שארץוכאשר

 -    זאת  בגלוי  ומתנהג  כן  בפועלואומר"    שנהאחריתאלקיך  בה  מרשית  השנה  ועד  

, כמדובר  לעיל  בארוכה,  "  מן  האנשים  ההםוחיו"  אזי  נפעל  -  19"העיקר  הוא  המעשה"

  זה  בא  בזכותם  של  המתנהגים וכל.  20הבא-  למרגלים  יש  חלק  לעולםגםסוף  -כל-שסוף

כהנהגתו  של  בעל  המאסר (נפש  -ידי  פעולת  המסירות-ידי  פעולתם  ועל-  על-  זה  באופן

  שיהודי 21צדק-וכידוע  פתגם  הצמח(ידי  הפעולה  -וגם  על])  צ"  הרייר"אדמו  ק"כ  [והגאולה

 .ק נמצאהיכן שהוא ר, "ישראל- כאן ארץלעשות) "צריך
 ישראל  זה  נעשה  הכנה  קרובה  לכבוש  את  ארץ  -  עם  שלימות  התורה  וכשהולכים

כיון  ששלימות  התורה  תובעת  שלא  ימסרו  אף  שעל  ואף  טפח  שיכול  לפתוח  את ,  בשלימותה

 עמי  כל  וראו"ומכיון  ש.    וממילא  יש  בידינו  את  ארץ  ישראל  לגבולותיה-  לפניהם  הארץ

ואז  גם  נפעל ".  בארץ  שלום  ונתתי"ממילא  נהיה  ,  22"מךנקרא  עליך  ויראו  מ'  הארץ  כי  שם  ה

 ". קוממיותאתכם ואולך" קשור עם שזה"  ואין מחרידושכבתם"
  או  למחרתו ביום-בו,  מכן-כשלאחר,    לא  הרצאת  נאום  יפה-  חיבת  הארץ  האמיתית  זוהי

היפך  הדין  שנפסק  בתורת ,    אותו  לאינם  יהודיםומוסרישראל  -  לוקח  הוא  חלק  מארץ-

 23"  תחנםלא"  ואין  לזה  כל  שייכות  ל-נפש  -  פיקוחשל  וזאת  מלבד  שזהו  ענין  ברור  ,ישראל

 .לארץ-נפש התקיפה גם בחוץ- הלכה מהלכות פיקוחאלא
דבר ,  ולכן".    מגונה  ושופך  דמיםהנשאל"כיון  ש,    אחד  לשתוקלאף  אסור  נפש-ובפיקוח

  בין  יהודים כשמדובר"    בעינינו  כחגביםונהי"  שלא  יכולים  להתנהג  כשכשםברור  הוא  

 
 .סד, פנחס כו) 18
 .ז"א מי"ראה אבות פ) 19
 .מ"ראה בארוכה שיחת קרח תש) 20
 .621 'ב ע"ש ח"וראה לקו. תפה ואילך' א ע"ק שלו ח"נדפס באג. ה"אב תרפ'  כ-ץ "ר הריי"ק אדמו"הובא במכתב כ) 21
 .י, תבוא ח) 22
 .ח ואילך"קנא ס' דעה סי-ערוך יורה-שולחן-טור. ד-ג"י ה"ם פ"עכו' ם הל"רמב. א, זרה כ-עבודה. י"ב ובפרש, ואתחנן ז) 23
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ובמקרה [  שולחן  ערוך  פי-  בין  הנהגה  עלההכרעהכך  הוא  גם  כאשר  ישנה  ,  יהודים-לאינם

יצייתו  להם  על ,  יאמרו  ההיפך'  מדינאים'ובין  ההנהגה  שאם  ה,  ]דעת  אנשי  הבטחון:  זה

 ונהי"  שגם  בזה  אסור  להתנהג  באופן  של  -תהיה  -לא-היה,    פיקוח  הנפש  של  השניחשבון

, "אתנו'  ה"ומכיון  ש.    שולחן  ערוךפי-  אלו  שלא  רוצים  לנהוג  עללפיכ"    כחגביםבעינינו

, 25"  אלוקינו  יקום  לעדדבר"שודאי  ,  כפי  שפוסק  השולחן  ערוך  -  24"הלכהזו  '    הדבר"ו

  שאם  רב  פוסק -"    גומר  עלילאל  "27הפסוק-  על26וכפי  שנאמר  בירושלמי.  תנצח  שהתורה

  ערוך  הדורש  את  שינוי  מציאות שולחן  פי-על

 .אז המציאות בעולם משתנית- או-ם העול
 נשים"הפחות  ילמדו  מה-שלכל,  יהי  רצון.  .  

, 18"  את  הארץמחבבות"ה"  שבישראלכשרות  

 להיפךהמתנהגות  ,  ערוך-המחבבות  את  השולחן

והן  אלו  שכבשו  את ,  "  בעינינו  כחגביםונהי"מ

 .חברון
 וישבתם  "-ויהיה  ,    שלוםובדרכי  נועם  ובדרכי"    אלוקינו  יקום  לעולםדבר"רצון  ש-ויהי

 -  שלום  בארץ  ואולך  אתכם  קוממיות  ונתתי  "11"לבטח  בארצכם  ושכבתם  ואין  מחריד

של  התורה ,    לנצחון  הגמור  של  היהודיםעד  29"  רוח  ממרוםעליהם  יערה"ו,  28"בקומה  זקופה

  תורה  שישראל  עושין  תשובה הבטיחה:  "30ם"ובלשון  הרמב,  ממשושל  היהדות  בקרוב  

 .הרה בימינו ממשבמ, "נגאליםומיד הם 
 )ט" תמוז תשלג" שיחת יפ"מעובד ע(

 
 .ב, שבת קלח) 24
 .ח, מ' פ ישעי"ע) 25
 .ז"ג ה"סנהדרין פ. א"ד ה"קידושין פ) 26
 .ג,  תהלים נז-לשון הכתוב ) 27
 . יג,י בחוקותי כו"רש) 28
 .טו, לב' ישעי) 29
 .ה"ז ה"תשובה פ' הל) 30
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-עבור  הישיבה  או  התלמודשמי  שמקבל  שוחד  כיצד  יתכן  ,  לאחרונה  נשמעה  הטענה

 נפש  של  מאות  ועשרות  יהודים-קשור  עם  פיקוחהדין  יכול  לחוות  דיעה  ולפסוק  ,  תורה  שלו

 !?היהת-לא-היה
אשר (אותו  רב  אמר  שאת  השאלה  אודות  מסירת  שטחים  אין  להפנות  אל  מומחי  הצבא  

כאשר  צריכים  לרפאות :    מחוכםומנמק  זאת  במשל,  )הביעו  את  דעתם  בפירסום  ובבירור

שאר והכבד    יש  לוודא  שגם  -אמנם  למרות  שצריכים  לרפאות  את  לבו  ,    הלוקה  בלבואדם

 . בריאיםשארוי -מוח שבראש ובפרט ה הפנימיים והחיצונים איבריו
צריכים  לשאול  את  מומחי אכן  אמנם  :  מסבירים  הם  את  מצבינו  הנוכחי,  כן-וכמו

פוליטיקאים דעת  ה  להתחשב  גם  ב  יש-'  בריא'שהמצב  בכללותו  יהיה  אך  בכדי  ,  הבטחון

 .ודומיהם
-קהילתו  ותלמוד,  אשר  מי  שאמר  דברים  אלו  קיבל  שוחד  עבור  ישיבתו,  מפורסם  וידוע

את  הממון  הוא  קיבל  מזה  הצועק  שיש  למסור  חלקים  מארצנו  הקדושה .    שלוהתורה

 .לערבים

 

הרי  אפשר   !?מדוע  מבליג  -    קיבל  שוחד  ושומע  אותושלאמי  :    מתעוררת  השאלהוכאן

שמצב  בטוח   (וסברא  זהשולחן  ערוך  עצמו  יודע  .  לענות  לו  שזהו  דין  מפורש  בשולחן  ערוך

כאשר ש,  פוסק  הוא  ,זהכל  ועם    -  )  כהמשל  דהרפואה-  צריך  להיות  בטוח  מכל  הצדדים

הוא ,  היחיד  שצריכים  להקשיב  לדעתו,  והצלה  ממלחמה  הגנה  כיםצריבו    למצב  יםמגיע

 .המומחה הצבאי
מה (  'שר  האוצר'כך  את  דעת  -ואחר,  את  דעת  המומחה  הצבאיואלו  שבתחילה  שומעים  

חן -יותר  בכדי  למצואמה  עדיף  (שר  החוץ  וגם  את  דעת  ,  )יותר  מבחינה  כלכליתמשתלם  

 רק  הפוסק  שיש  לשמוע  במקרה  שכזה  -  ערוך-הרי  הם  הולכים  נגד  השולחן,  )בעיני  האחרים

 .לדעת המומחה הצבאי
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ווכח  לדעת  שלמשל י,  בשולחן  ערוךאת  הדין  כשיקרא    -  "בר  בי  רב  דחד  יומא"אפילו  

אמנם ,  המדבר  על  רפואה,  במשל.  אין  כל  שייכות  לנמשל)  לשיטתםשהם  מביאים  כהוכחה  (

אך ,  עם  שאר  חלקי  הגוףגם  לדאוג  שזה  יסתדר    -  מלבד  הדאגה  לבריאות  איבר  זה  -  כיםצרי

  כאשר ,בעניננו  -ואילו  בנמשל  .  רופא  לשאול  אצל  גם  על  המצב  של  שאר  חלקי  הגוף  יש

אצל ,  כלומר(  ,וליטיקאי  מוצלח  או  פ,סוחר  ממולחאצל  שר  האוצר  או  אצל  שואלים  זאת  

ים  בכך מעוות  הרי  הם  -)  הפכה  י  המציאות  ומהימה,    בין  ימינם  לשמאלםיםדעושלא  יכאלו  

 . שייכות למשלכלאין לזה ממילא ו, את המצב

 

-אחת-על,  בפעם  הראשונהאם  עומדים  בפני  כזו  הסתפקות  וכזה  מצב    לו  אפיאשר  זהו

 .לעשות את אותה הטעות בפעם השלישית או הרביעיתעומדים כאשר , הוכמ-כמה
-ששתלמלחמת  עוד  קודם    היה  זה  -    כשהיו  במפרץ  סואץאירעה  הטעות  הראשונה

תפקו  בפחות ולא  הס,  מ"  ק30  ליסוג  כים  אז  ככרוכיא  שצריוצעק.  הכיפורים-  ויוםהימים

 .מזה
-אנשי.  הכיפורים-יוםגרם  למחדל  של  מלחמת  כך  -הוא  זה  שאחר,  אותו  אחד  שצעק

  כיון -  מהתעלה  טענו  נגדו  שאסור  ליסוג  אפילו  טפח  -  שלא  התענינו  בפוליטיקה  -  הצבא

' מתווכים'הגיעו  ,    לבסוף.מהצד  השני  לפתוח  במלחמהתמנע  ,  שרק  נוכחות  ישראלית  שם

המשיך  לטעון  ולצעוק ואותו  אחד  .  מ"  ק10  והתפשרו  על  )היו  משוחדיםאף  הם  ש(

 . דוקאמ" ק30 ליסוג כיםשצרי
שסיבת  הרצון  לנסיגה  היתה  היות  ורצו  למצוא  חן  בעיני ,  מכן-ואף  התפרסם  לאחר,  ידוע

שהם  כלל ,  כעת  כבר  הודפסו  דבריו  של  אחד  מוושינגטון  שאמר.  שביקשה  זאת,  וושינגטון

שרק  פותחת ,  )'תעלת  סואץ'נסיגה  מ(שכזו    לא  תיארו  לעצמם  שישראל  תנהג  בטפשות

 .סיבה שלחצו היות ולא היתה להם ברירהוכל ה, פרצה עבור האויב
מעניק  לעם  ישראל ה  "הקבבעוד  ש  :הימים-מלחמת  ששתעת  באירעה  הטעות  השניה  

ואף  לא ,    לא  יכבשו-  החליטו  הפוליטיקאים  שאת  ירושלים  -נצחונות  גדולים  ועצומים  

 .אסור להתגרות בהםהרי ו, הותיקן -ממלכות נוספת שם נציגות יש כיון ש -ילחמו עליה 
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אשר .  כבשו  את  ירושלים  העתיקהבכל  זאת  ו,  החלטה  זואנשי  הצבא  לא  התחשבו  באך  

היו  מוכנים  להחזיר  את  ירושלים צידם  כיון  שהפוליטקאים  מ,  בלית  ברירהאותה  מחזיקים  

 ישראל-רץכיון  שרוצים  את  כל  אמ  ,ה  אינם  מוכנים  לקבלערביםאלא  שה,  העתיקה  כבר  מזמן

 .ולא רק את ירושלים העתיקה
  נפלו  בחזית  ירושלים  קרבנות  יותר  מאשר -  אלה  שלא  התירו  לכבוש  את  ירושלים  ובגלל

 .בשאר החזיתות
 ?מה שונה ירושלים משאר החזיתות? מה היתה הסיבה לכך, ואכן

 ,  הנמצא  על  הגבולכל  מקוםל  :עד  שספרו  לי  את  האמת,    חקרתי  ולחצתי  לקיר,דרשתי

, כשנלחמו  בגבול  הצפוני,  ולכן).  התכנית  מגיר(לחימה  תכנית    עוד  קודם  למלחמה  הכינו

 .הגבול  המזרחי  והגבול  המערבי  היתה  כבר  תוכנית  מוכנה  כיצד  להלחם  שם,  גבול  הנגב

 רגיזכדי  לא  לה,  כשם  שהחליטו  שלא  יכבשו  את  ירושלים(  המצב  היה  שונה  ירושליםאולם  ב

יצד  לכבוש   כתוכניתכל    לא  הכינו  שמעולם)  כך]    לונדון,וושינגטון[,  וידידותיואת  הותיקן  

 .את העיר בבוא הזמן
הלחימה את  תוכנית    מיד  ובמהירות  צריך  להכין  ההי  -  ירושליםומי  שבפועל  התקיף  את  

  לא -  מסויימים  פקדו  עליו  שברחובות:  הגבילו  אותואף    אלא,  בלבד-זו-ולא.  לפרטיה

 .בוושינגטון שתופסים חשיבות כיון ששם נמצאים כאלה, לירות
 הם  ריכזו  את  התותחים  וכלידווקא  שם  ולכן  ,  וזעובדה  עים  מ  שהערבים  יוד,אך  הוא  טען

  הכריחו ,למרות  זאת.  כיון  שידעו  שהפוליטיקאים  לא  יניחו  להלחם  שם  -  נשק  שלהםה

שם  התרכזה  עיקר   ,ואכן.  אחד-לא  יירו  על  אף  -  שבאותו  מקום,  גם  בשעת  המלחמה,  אותו

 .ושם נפלו הקרבנות הרבים ביותר במלחמה, תקיפתם של הערבים
 :הכיפורים-במלחמת יוםאירעה הטעות השלישית 

מלחמה עומדת  לפרוץ    ברור  שההי:  אך  לאחר  מכן  זה  התפרסם,    בתחילה  היה  זה  סודי-

לא  הניחו אף  ו,  לא  הניחו  לגייס  את  הצבאולמרות  זאת  ,  קרבנותמספר  רב  של  בשתעלה  

 .)אלא רק באופן חלקי (להביא נשק
צרכי ר  שבגלל  שהוא  יקבל  עוד  קצת  כסף  בשביל  אומהיהודי  עדיין  ישנו    ,זה-לאחרי  כלו

 ".לפתוח את הארץ לפניהם"אומרים שיש הצריך להצביע עבור אלה  -הדת 
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 ולו  שעל  וטפח,  שכשפותחים  חלק  -  ואין  חולק  על  דין  זה  -  1נפסק  בשולחן  ערוך

  האם  מסירת  השטחים -  אך  השאלה  .שראלי-רץעל  כל  א  נפתחתפרצה  ה  היזו  -  מהארץ

בשביל  הנהגת אשר  ממנו  משתמע  ש,  שהוזכר  לעילמחוכם  המשל  ידי  ה-ת  על  נתמכ-מותרת  

 .גם את הפוליטיקאים) מלבד אנשי בטחון( צריכים המלוכה והממשלה
וכיון !  אלא  בהגנה  על  ארץ  ישראל,  'הנהגת  מלוכה  וממשלה'כאן  הרי  לא  מדובר  על    -

  אלא -  מלך  בישראללסנהדרין  ולא  ל  לא  ,מלוכהללא  ,    אין  כאן  שום  קשר  לא  למדינה-שכך  

בין  בארץ  ישראל  ובין ,  שהיכן  שנמצא  ישוב  עם  מספר  יהודים,  זהו  דין  בשולחן  ערוך

אם  מגיע  מומחה  לעניני   -  בין  בירושלים  העתיקה  ובין  בעיירה  קטנה  בליטא,  מחוצה  לה

אזי  תיווצר  מכך ,  צבא  והגנה  ואומר  שאם  יפתחו  את  הארץ  בפניהם  כדי  לתת  להם  תבן  וקש

 ישהדין  הוא  ש  -רוחם    ככל  העולה  על  ליצלן-חמנאאוייבים  לעשות  רל  פרצה  שתאפשר

 ! ללא נטילת רשות מאף אחדליטול נשק

 

גם  הם שעוד  יהודים  מסית  ומדיח  אף  אלא  ,  אינו  עוזר  להגן  על  הארץלו  בזה  שולא  די  

 דבר  שאינו  מן  העניןהוא  עונה  ,  קירשלוחצים  אותו  אל  הוכ.  יצעקו  שצריך  לוותר  לגויים

ועיל היא  תאם  הו,  'ניהול  האוצר'  להאם  מסירת  השטחים  תועיל  להתייעץ  כיםשצרי  -  כלל

 .בעת שבנוגע לענין זה יש להתחשב רק בשיקול הבטחוני-בה. וושינגטוןבפני  'נשיאת חן'ל
, שידע  -בעיני  וושינגטון  '  נשיאת  חן'ואם  סבור  הוא  כי  הויתורים  יגרמו  לתוספת  

ון  שזה  שהאמריקאים  לוחצים  להחזיר  שטחים  הוא כי,    נשארת  כמקודם'נשיאת  חן'שה

עם  חכם "כיתנהגו  עם  ישראל  אבל  הם  עצמם  מקוים  ש.  הם  רוצים  את  הנפט  -  ברירה-בלית

, שהיא  ידיעה  והבנה-לו  איזו-כל  אחד  שיש  ש-  הגיוןמחייב  הכפי  שבדיוק  ושיעשו  ,  2"ונבון

   מודים-  למסור  חלקים  מהארץשיש  ואפילו  אלו  האומרים  .  םמבין  מדוע  אין  למסור  שטחי

 -  הם  טוענים  -  אלא.  רחמנא  ליצלן,  מלחמה  וקרבנותואומרים  בפירוש  שישתלשלו  מזה  

 .3)"חטאת "-שהוא ( "חסד לאומים" מכיון שתלויים ב,אין כל ברירהש

 
 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 1
 .ו,  ואתחנן ד-לשון הכתוב ) 2
 .לד, משלי יד) 3
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   לא:הובילו  מהלכים  אלולאן  ראו  כבר  שלוש  וארבע  פעמים  ש,  פי  שהוסבר  לעילוכ

 .נכנעים לחץ שגם אליו - ללחץ נוסףרק לא לבטחון אלא ולא לשקט , לשלום
 ןואי.  תורה-תלמודה  נותנים  כמה  לירות  עבור  ,כדי  שישתקו  ולא  יעשו  רעשבויחד  עם  זה  

כיון ,  )שבגלל  השוחד  הם  אינם  יכולים  ללכת  נגד  הממשלה(זה  -על  בתלונהלבוא  אליהם  

  הוא  שאחד  שאומר  שהוא 4ן  בשולחן  ערוךהדי:  אדרבה(שאין  צורך  להיות  גדול  ממשה  

כאשר  באו  אליו   -  וכשם  שמשה  רבינו  ,)הוא  מבזה  את  התורה  ואת  משה  רבינו  -  כמשה

לאחר  מיתת  אהרן זה  היה  (ישראל  ממצרים  -בשנת  הארבעים  לצאת  בני,  צלופחד-בנות

שהיתה  בשנה (  שנים  לאחר  מחלוקת  קורח  שלושים  ושמונה,  )שנפטר  בשנת  הארבעים

  מיד  אמר -  "אבינו  לא  היה  בעדת  קורח"ואמרו  לו    )מצרים-ישראל  מארץ-את  בניהשניה  לצ

דין  זה למסור  ואף  שהיה  יכול    .  עצמו  משוחדכיון  שהרגיש,  דינםביכול  לפסוק  שאין  הוא  

,   ראשם  ומנהיגם,  המובחר  שבסנהדריןהכיון  שהי,  ל  זאתבכ  -  שאר  הסנהדריןלפסיקתם  של  

  שהסנהדרין  יושפעו  מדעתו  או   סבר-  ליו  חלק  קרחעגם    אלעזר  הכהן  שאף  היה  עמוויחד  

 .5'את משפטן לפני ה והגיש ברירהלא היתה לו ולכן , מדעת אלעזר

 

-לכל  אך  -  כיון  שקיבלו  שוחד  -אין  דורשים  מהם  שלא  ילכו  נגד  הממשלה  :  וכן  בעניננו

תורה -אני  מוכרח  את  הכסף  לתלמודוין  לי  ברירה  אכיון  ש:    להם  אומץ  לומרההפחות  שיהי

נמק   -על  עצמך  שאתה  פסול  אינך  רוצה  לומר    ואם  .לדון  בדין  זהמבמילא  אני  פסול  ,  שלי

שהוא -בענין  כלאו    תורה-למודבהנהגת  הת,  זאת  בכך  שאתה  עסוק  וטרוד  בלימוד  התורה

סקים  דין  זה לא  נמנעים  מלפסוק  בדבר  אלא  פו  !  לאאך  -  עסקנות  ציבוריתושל  כבוד  

לא  סתם   -'  הישג  דתי'  אלא  מכנים  מסירה  זו  בשם,  לא  זו  בלבדו.  בפועלאותו  מיישמים  ו

 !היהדותעבור  'הישג'אלא , 'הישג'
יהודים מעמידים  זה  -ידי-עלבשעה  ש-בה,  היהדותעבור    לקרוא  לזה  הישג  ניתןכיצד    -

 !?בסכנה

 
 .ו"ב סל"רמ' ד סי"יו) 4
 .פנחס כז) 5
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  שנוטלים  כסף ידי-ל  של  אדם  צעיר  עכושבונים  את  חינוכשובפרט  שהתורה  אומרת  

, המחונך  לא  יכול  לצאת  דתי  מזהשהרי    -  נפש-יהודים  למצב  של  פיקוחהקשור  בהכנסת  

 .כיון שאין בונים דת על חשבון סכנה של יהודי שני
הרי  ששכלו ,  אך  כאשר  שמים  לו  פרוטה  בכיס,  יתכן  שמקבל  השוחד  הוא  צדיק  וחכם

. "צדיקים  ויסלף  דברי  חכמיםר  עיני  ו  יעוהשוחד:  "6וכפי  שנאמר,  שבראשו  מושפע  מזה

  התורה  עצמה  מעידה  שעיניו -כשצדיק  או  חכם  מקבלים  כסף  אזי  אין  לו  כל  בחירה  

 ".מסולפים"ודבריו נעשים " ותמתעוור"
,   ממשה  רבינו-  המסופר  בפרשתינו  -"  מעשה  רב"ובנוסף  לכל  ההוכחות  האלו  ישנו  ה

 . כמסופר לעיל-צילו של שוחד -שהתרחק מלדון אפילו בצל
כמו  התועלת  של (בפרט  שהסכנה  אליה  מכניסים  את  היהודים  אינה  תוצאה  מאוחרת  ו

היות ,  תהיה-לא-היה,    אלא  סכנה  מיידית-)    אם  בכלל-הויתור  שתוצאותיה  יהיו  לאחר  זמן  

 ".פותחים את הארץ לפניהם"ו
בנושא יכול  להתערב    ארץ  ישראלבשרק  מי  שנמצא  ,  ואודות  הטענה  השונה  והמשונה

כמו  שנאמר  שכשיהודי  נמצא בדיוק    וזה  -  ולא  מי  שנמצא  במקום  אחר  מסירת  השטחים

צריך ,  אמותיו'  אבל  מי  שנמצא  חוץ  לד,  הציל  אותולמי  שנמצא  לידו  מותר  לרק  ,  בסכנה

   וכלל  לא  להתערב  בזה  לשתות  תה  ולשכב  לישון,או  ללכת  לטייל,  לצפות  בנעשה  ולשתוק

 !?7"שומר אחי אנוכיה"ו, אמותיו' שהרי אינו בד, אותוכיון שלא שאלו 

 

, דין  תורתינו  הקדושה-ויהיה  כפסק,  8"דבר  אלוקינו  יקום  לעד"שיקויים  ,  ויהי  רצון

 ידי-לאפשר  לשחדו  שע-אי  -  דין-שפוסקכו,  ה  אינו  נוטל  שוחד"שבתורה  כתוב  שהקב

ניפו  את לא  תח"של    מצב  האלא  שיהי,  תורה-למודיעשיית  היפך  הדין  מקימים  חדרים  ות

ארץ   -    בזה  שמוותרים  לאלו  שמהם  מקבלים  את  הכסףמתבטאת  התחנפותשה,  9"הארץ

 
 .יט, שופטים טז) 6
 .ט,  בראשית ד-לשון הכתוב ) 7
 .ח, מ' פ ישעי"ע) 8
 .לג, מסעי לה) 9
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בכך מתייגעים  יהודים  עדיין  ,  10אפיים-ה  ארך"רק  בגלל  שהקבו.  ישראל  אינה  סובלת  זאת

 ).נטילת שוחד(
לא  אותי  בלבד  גאל  אלא "ושיהיה  ,  יגיעה  שהיתה  עד  היוםבשנצא  ידי  חובה  ,  ויהי  רצון

עשרה "באופן  של  ו  11"תורה  ושומר  מצוה  וכל  אשר  בשם  ישראל  יכונהאת  כל  מחבבי  

שכינה  שרויה "ו,  בתורה"  עוסק"של  באופן    שילמדו  -  12"שיושבים  ועוסקים  בתורה

ולא  להכניס  בתורה  את  מה ,  שיחדשוה  רוצה  "שיחדשו  בתורה  את  מה  שהקב  -  "ביניהם

  ולא סלקו  את  ידם  מהדין  שיפנים-כל-לע  אך  -  ולמרות  שהם  קיבלו  כבר  שוחד  שהם  רוצים

שלא  התבייש  לכתוב  בתורה  שכשנתנו  לו  דבר ,  וחומר  ממשה-בקלו,  ימשיכו  לדון  בזה

מדין  זה  ולא סילק  עצמו    -    שנים  מאז  שזה  קרה38לאחר  זה  למרות  שהיה    -  שהוא  כשוחד

 .פחיתות כבודראה בכך 
 )ט"ו תמוז תשל"פ שיחת ט"מעובד ע(

 
 .חי, שלח יד. ו, תשא לד) 10
 .ועוד. קמו' ח ע"המאמרים תרפ-ראה ספר) 11
 .ו"ג מ"ראה אבות פ) 12
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ענינים  שהם  היפך אודות  לצער  יהודים  ולהזכיר  ,  במוצאי  שבת  ובמיוחד  -  אין  ענין

ואין  לך  יום  שאינו  מרובה ,    מכיון  שנמצאים  בשלושת  השבועותאך,  זכותם  של  ישראל

  אין  מנוס -"  מעלין  בקודש"פים  יותר  ויותר  ענינים  שהם  היפך  ממיום  ליום  מתווסו  ,מחבירו

 :ןכדלהל, מלדבר על כך
הם בכמה  לירות  שהנציגים  החרדיים  מחפים  ,  על  כל  הענינים  המבהילים  שנעשים

למרות  שעל  ענינים הנה    -  אפילו  כשהיו  דתיים  שאינם  חרדים  כמו  אלה  של  עכשיו.  מקבלים

התוקף  לחפות את    הלא  היגם  להם  ,    אך  על  הענינים  שנעשים  עתה-מסויימים  הם  חיפו  

 .ולכסות
שלא למעט  בזמן  ;  מקבלים  מיד  -לדבר  מסויים  '  הכשר'ם  מבקשירק  היכן  ש,  ואילו  כעת

אלא   -  לא  מוחים  גם  אז  ו-  דבר  שאף  אחד  לא  יוכל  לסבולעל  מדובר  כאשר  או  ,  מבקשים

דוקרים  את הומשימים  עצמם  כלא  יודעים  מהדברים  המתרחשים  ,  שותקים  שתיקה  גמורה

 .רחמנא ליצלן, יםיניהע
הם  מתחילים  להתנצל   -  ולים  להשתמט  וכבר  לא  יכותוכשזה  נדפס  ומתפרסם  בעיתונ

" אמתלא"וכבר  ידוע  ומפורש  בראשונים  מהו  הלשון  .  בתירוצים  ואמתלאות  שונות  ומשונות

 "! לא-אמת  "-
יודע  שאותו  אחד  ששומע  גם  יודע אף    הוא  .  יודע  שאין  זו  הסיבה  האמיתיתמתרץאותו  

 -ב  בו  יהיה  קשה  עליו  להרשות  מצ  יכול  ואינו,  'אדם  גדול'כיון  שהוא    אך  .אמתהשאין  זו  

 .'אל - אמת '- שהיא אמתלא-הוא לומר איזומוכרח לכן 
כאן  הייתי  עסוק :    עונה!?כזהש  הרהבת  להשתיק  דבר  כיצד,  היתכן,  וכשמקשים  לו

אפילו  כשמוכיחים  לו ,  ומתרץ  זאת.  כאן  ישנתי  וכאן  הייתי  עסוק  בצרכי  ציבור,  בתורה

מביאים  את  אותו  אדם  שפקד  עליו אף  ו,  תסיפרו  לו  על  זה  והוא  עצמו  השתיק  זאבזמנו  ש

היפך ,    היפך  התורהושזהומלבד  .  לשתוק  כדי  שזה  לא  יפריע  לתקציב  של  הישיבה

יתפוס שלב  -כיון  שבאיזשהו,    יפסידוהםגם  לפי  חשבונם  ,    הנה-ההגיון  והיפך  ,  האנושיות

 ... יגיע יום הבחירותסוף-כל-סוףו, מה קורההציבור 
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יום "כאשר  אומרים  להם  שיבוא  :  הואאנשים    אותם  יכול  להשפיע  עלההדבר  היחיד  

 ".הדין
הם מעלה    שלדין  -שלבית,  כי  על  זה  טוענים  הם,  ואין  המדובר  אודות  יום  הדין  שלמעלה

 :וכדלהלן, מספיק זכויותיבואו עם 
  לישיבה  שאינה  מצייתת   מורידים  תקציב.ונותנים  לה  כמה  לירות,  הם  מחזיקים  ישיבה

תאמר על  כל  ענין    ישיבה  ש-    לישיבה  שהם  בטוחים  שינידו  להם  בראשםזאתלהם  ומוסרים  

  להוריד  כסף  מישיבה   ומוכנים.  במה  המדוברתדעעוד  לפני  ש,  נעשה  קודם  לנשמע,  "הן  הן"

 -  לחיי  ראש  הישיבה  של  אותה  ישיבההם  זה  יורדים  -ידי-למרות  שעל,  שאינה  מצייתת  להם

 !ם מזה לא מתפעליםאך ג
כיון .    הם  כלל  אינם  חוששים-  לדין  של  מעלהכל  עוד  המדובר  הוא  רק  בנוגע  

האומר  אחטא   "1למרות  הנאמרו  .  ואכן  יעשו  תשובה,שיעשו  תשובהשמתנחמים  בכך  

 2ר  הזקן  באגרת  התשובה"מבאר  אדמו  הרי  כבר  -  "ואשוב  אין  מספיקין  בידו  לעשות  תשובה

עומד  בפני שאין  לך  דבר  "אזי    -  "דחק  ונכנס"בל  אם  א,    מלמעלהמספיקיןשרק  אין  

נחטוף  עוד )  ר  הזקן"  של  אדמו'חסידים',  הם  נהיו  פתאום  (  ולכן  חושבים  הם.3"התשובה

לא  מפחדים  מיום הם  בגלל  חשבון  זה    ו-  ואז  נעשה  תשובה  עוד  שבוע  ועוד  חודש,  יום

 .הדין
חירות  הם  עלולים  לא העובדה  שביום  הב.  המצב  משתנה,  אך  כשזה  מגיע  לדין  של  מטה

 ! מזעזעת אותם- להבחר
ולהושיב ,  עכשיואומץ  להוריד  אותם  מכסאותיהם  לאף  אחד  אין  ,  ועד  לבחירות

 -    לו  תוקף  כזההלכל  הפחות  יהי  -תקיף  גדול    האפילו  שלא  יהיש,  במקומם  מישהו  אחר

 משלשהועד  כדי  כך  שהוא    -אסור  מן  התורה  השכשיבואו  אליו  ויראו  לו  שהוא  עשה  דבר  

, שמסירת  השטחים  אליה  הסכימו  נציגים  אלו  ("יהרג  ואל  יעבור"  4שעליהם  נאמר  הדברים

 
 .ט"ח מ"יומא פ) 1
 .א"פרק י) 2
 .ד"ג הי"תשובה פ'  הל-ם "לשון הרמב) 3
 .ב"ה ה"התורה פ-יסודי' ם הל"ראה רמב) 4
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  לו  התוקף היהי  -")  יהרג  ואל  יעבור"זה  נאמר  -גורמת  לשפיכות  דמים  של  יהודים  שעל

ולא   ,5"ילך  וישוב  לביתו"  -  "הירא  ורך  הלבב"מה  שכתוב  בתורה  על  את  לעשות  לפחות  

שמהנהגה  זו  משתלשל  ענין  מבהיל   -ולא  למחות  לא  לעשות  כלום  נצל  את  מעמדו  שי

 . צורך לקצרהואולי גם בזה הי, מספיק מה שכבר דוברושאין כדאי להאריך בו , ביותר
ה  ויש "  זהו  ענין  של  הקב-אפשר  להסתדר  אתם  -ואי,  ומכיון  שעליהם  כבר  אין  השפעה

 6ל"רזמר  א  מפי-לעולנהוג  ,    המבהילהתםהבט  על  הנהגהמבלי  ,  להסיח  דעת  מהם  ומהמונם

   החל  מלימוד  הלכות  בית  הבחירה-  ללימוד  התורה"  אנו  רצים"ש  -  "הם  רצים  ואנו  רצים"ש

השיבה  שופטייך  כבראשונה   "ה  יהיהז-ידי-לעו(צדקה    -  קיום  המצוות  בהידורעד  לו

ולא ,  כהיועצים  שהיו  אז  -  "כבראשונה"  שאף  יועצי  השופטים  יהיו  7"ויועצייך  כבתחילה

כאשר "  שעורים"של    מציאותמציגים  לשופטים  הם    שלא  זו  בלבד  ש,כהיועצים  שישנם  עתה

אלא  מציגים  בפניהם  מציאות  אחרת  שאין  לה  קשר ,  "חטים"אודות  בכלל  המדובר  הוא  

 .)שלא מן הענין כלל - למדובר

 

מסיחים  את אך  הם  ,  נפש-  פיקוחענין  שלמסירת  השטחים  היא  ,  כמה  פעמיםוכמדובר  

 .8"לא  תחנם"של  "  לאו"שבעייתם  של  המתנגדים  נובעת  מן  ה  ומשלים  את  עצמםהדעת  

למרות  שאלו  הטוענים ,  נפש-  פיקוחהבעיה  היא  מצד  הטוענים  שדעתאת  הם  מטשטשים  

 רוצה  להציל  יהודים  מסכנהזה  מהשני  שמונעים  רעיון  אף    ו.זאת  הם  מומחי  צבא  ובטחון

-שאי,  הרוצים  למנוע  סכנהשמשלים  את  אלו  ,    ועד  כדי  כך.ם  לו  להשתדל  בזהולא  מאפשרי

 .פעולה היא מצות עשה מן התורה
ידוע  על  אחד  שהכריז  בגלוי  שארץ :    עד  היכן  הדברים  מגיעיםותהמרא,  אחת  הדוגמאות

שום בו  יציל  נפשות  ואין  אשר    הישג  ה  הואולכן  שלום  ז  -  משופעת  בנפטכה  -ביןישראל  

 .סכנה

 
 .ח, שופטים כ) 5
 .ב, ברכות כב) 6
 .כו, א' ישעי) 7
 .ח ואילך"קנא ס' דעה סי-ערוך יורה-שולחן-טור. ד-ג"י ה"ם פ"עכו' ם הל" רמב.א, זרה כ-עבודה. י"ב ובפרש, ואתחנן ז) 8
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כעת  התגלה  והותר ,  והנה  .  היפך  המציאותוזהומעולם  אלו  לא  היו  שדברים  ,  מרתיאני  א

מסירת   (  אמר  בפירוש  שאם  יבצעו  את  מה  שמתכנניםלענין  זה  שמומחה  גדול  ,לפרסום

אלא  עוד  יצטרכו  לקחת ,  לא  רק  שלא  ישאר  מספיק  נפט  -)  שדות  הנפט  לידי  המצרים

 .תשעים ושמונה אחוזים ממדינות אחרות
לא   ואמרתי  שזההכחשתי  אותו  ,  הכריז  שבטוחים  לגמרי  בנפט  כשאותו  אחד  -בזמנו  

ועל  יסוד  זה  פסק  הרב ,    אצלושהוא  היועץ,  הרבלדרדר  את  הוא  ובכל  זאת  ממשיך  ,  ימציאות

 .מכן דין שהוא היפך המציאות-לאחר
אלא ,  מאחר  והם  ידעו  זאת  עוד  קודם,  אלו'  יועצים'עובדה  זו  לא  חידשה  מאומה  ל

 )מספיק:  כלומר(לנו  מאה  אחוזים  שלא  רק  שאין    -ה  קביעה  זו  גם  בעיתונים  שעתה  הודפס

 ! שני אחוזיםבקושיאלא , נפט
  כיון ךא,    מתצרוכת  הנפטשני  אחוזיםיש    שהיוםכיון    -  "בקושי"ולא  לחינם  אומר  אני  [

הרי  שבמהלך ,  לנפט  הולכת  וגוברת  -אלא  לצרכי  הבטחון  '  לוקסוס'  לא  ל-  שהדרישה

 ].ק תרדהימים הכמות ר
דין  המתיר  למסור  את  שטחי -פסק(דין  -את  הפסקאותם  רבנים  יבטלו  ,  לפחות  שעכשיוו

מאה  אחוז יש    שלישראל  כך-המתבסס  על)  ארץ  ישראל  שבתוכם  בארות  הנפט  העצומות

 .עושים ולא רוצים לעשותאינם זה את אך גם  - נפט
,   שאין  זה  עניננו  סימן  והוכחהמהווהזה    -  היות  ורואים  שאין  לנו  שום  עצה  בשבילםו

דין -והיפך  פסק,    ענין  של  היפך  התורהוזה!    לא  דעת  תורהיהושז  אלא  עניננו  הוא  למחות

  ליטול  נשק  ולא  להניח  להם  להתקרב  לעיר  הסמוכה יש  ש9  שבתכותגלוי  בשולחן  ערוך  הל

אל "לא  ל,  "לא  תחנם"  לאיסור  של  לא,  קשרכל  אין  לזה  .  ץ  לארץואפילו  אם  זה  בחו,  לגבול

 -  עיקרי  אך  הוא  האלא  זה  קשור  לענין  אחד  ויחיד  -  11השבועות'  לגולא  ,  10"קטןגוי  תתגרה  ב

 .תהיה-אל-ההי, ישראלכמה וכמה מ של 'נפש-פיקוח'

 
 .ו"ט ס"סשכ) 9

 .א, ראה פסחים קיג) 10
 . שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות-א , כתובות קיא) 11
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ויושיב ,  םמכיסאותיה  ויורדיהם,  ה  ימחל  עונם"שהקב  -  מתנהגים  בצורה  הפוכההוכל  

, 12"מארץ  תצמחאמת  "שאז  יראו  אשר    ,"שופטייך  כבראשונה  ויועצייך  כבתחילה"  במקומם

והמצוות  שהם  אינם "  תורת  אמת"ו,  לגמריוייעקר  יתבטל    -    היפך  האמתמה  שהואוכל  

ואף  אם ,  בפני  האויבים"  תפתח  הארץ"דין  שאסור  לגרום  ש  ה  כולל  פסק,ינצחו  -  מוחלפים

שזה  מסוכן  מתבן  וקש  לאין ,  את  מה  שמוסרים  עתהובודאי  לא  ,  'תבן  וקש'יהיה  זה  רק  

 .ערוך
 ידי-ל  וע,הלכה  לאמיתתה,  זו  תורה  -    הוספה  במשפטידי-לע,  בזה  היאופעולותינו  

על ,  רחמנא  ליצלן,    ממון  כשר  שלא  בנויהשיהי,  לקבל  צדקה,    דהיינו.נתינת  צדקה  אמיתית

 -"  לחיי  חבירויורד    "-  לא  כפי  שרירות  לבו,  באופן  כשרצדקה    ולתת  .סיכון  דם  יהודי

 !ינה מתנהגת לפי רוחוהוא ראש ישיבה בישיבה שאזה למרות שחבירו 
 )ט"מסעי תשל-פרשת מטות-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(

 
 .יב, תהלים פה) 12
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הנותר  מכל  הגויים  יבואו  מידי  שנה  בשנה  להשתחוות כל  :  "1בהפטרת  חג  הסוכות  נאמר

נין משתלשל  הע)  לבוא-מה  שיהיה  לעתיד(ומכך  ".  צבאות  ולחוג  את  חג  הסוכות'  למלך  ה

 .העולם בקדושה הנמצאת במקום המזבח-שגם עתה מכירים אומות
 ית  המקדששגם  הם  יכירו  במעלת  ב  -  2"משפחת  מצרים"אודות  מוזכר  גם  בהפטרה  זו  

 . היהודיםם שלובמעלת
 יםומחזירים  להם  עוד  ועוד  חלק,  מתפעלים  ממצרים  -ותמורת  הנאמר  בהפטרה  זו  

זה  ישאו  חן -ידי-וחושבים  שעל,  לויים  בניסים  גה"מהקבמהשטחים  שהיהודים  קיבלו  

 ולומכיון  שכ,  כל  העולם  שייך  ליהודים  שהרי,    וזוהי  הרי  שטות  גדולה  ביותר-  בעיניהם

 .3"בשביל ישראל שנקראים ראשית"נברא 
אודות  שטחים  כאלה  אשר  למרות  שאינם  חלק  מארץ  ישראל  אבל הוא  מדובר  הובפרט  ש

-  ממש  לפיקוחים  נוגעשטחים  אלוועד  ש,  ותומצו-דרכם  נפעלים  ענינים  הקשורים  עם  תורה

אלו  המוחזקים  ביד  ישראל  הם  הגורמים  שיהיה כיון  ששטחים    -ל  נפש  של  בני  ישרא

ה  על  עם  ישראל  כפי  שהתלבשה  בדרכי "  שזוהי  הגנתו  של  הקב-  4"ושכבתם  ואין  מחריד"

 .הטבע

 

  שטחים  שזקוקים  להם מוסריםו,  נפטהשטחים  שיש  בהם  מוסרים  את    -למרות  זאת  ו

זוהי  דעתם  של  כל  מומחי  הביטחון   -את  אומר  זלא  רק  אני  ו.    הבטחוןבכדי  לשמור  על

 ).המדברים מטעמים ביטחוניים ולא מדיניים(
, גם  עתה,  בגלוי  -  כל  דבראת  תוצאותיו  של    מראהה  "הקבש,  כפי  שדובר  כמה  פעמים

  נגד  הצבא המקומיים  פתחו  במרדהערבים  :    בצפון  הארץ-  והפעם  -לוי  מה  היה  אה  בגהר

 
 .טז, זכריה יד) 1
 .יח, שם) 2
 .א,  בראשית א-ן "י ורמב"רש) 3
 .ו, בחוקותי כו) 4
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ארץ בעיתוני  גם  ,  כפי  שכבר  נדפס  בכל  העיתונים  -  ויצאו  בגלוי  נגד  היהודים,  והמשטרה

, בגלילאשר  הוא  בצפת    ל"מקום  מנוחתו  של  האריז(את  כשכבר  לא  יכלו  להסתיר  ז  -  ישראל

  בגליל תרחששמרד  הערבים  הלכך    הפנימי  הטעם  והוז.  5וידוע  שמשיח  יתגלה  בגליל

 .)דוקא
אותם .  אלא  לאחר  זמן,  לא  התירה  לפרסמו'  צנזורה'אך  ה,    מרד  בירושליםכן-םגהיה  [

בפועל אך    -  זהמלא  ידע  אף  אחד  ,  זאת  שלא  יפרסמו  ידי-לחושבים  שע"  חכמי  חלם"

  וזה ,אחד  לשניאת  ז  ומספרים  המרדיודעים  מכבר    ,הערביםואילו    .מעלימים  רק  מהיהודים

 ].מעודד אותם להמשיך בזה
כל  מיני  אמתלאות וניסו  לחפש  ,    קרה  שעשו  מרדכיצדלדון  בשלב  מאוחר  יותר  החלו  

, הסיבה  האמיתית  לכךאך  ,  )'לא  -  אמת  'הוא"  אמתלא"שהכוונה  במילה  וידוע  (שונות  

 :פשוטה ביותר
מניחים  ליהודים לא  ש  שלא  זו  בלבד(הם  רואים  שהיהודים  אינם  עומדים  בתוקף  והיות  

גורם זה  )  עוד  ועוד  שטחים  מחזירים  אלא  אף,  להתיישב  בשטחים  שאינם  שייכים  לאף  אחד

עוד  יותר  כמה  חשוב  שיעמדו   וממאורע  זה  מוכח  -!  מרדעשו    ממילאו,  אצלם  שלא  יפחדו

 .מביאים לידי כך שיפחדו מיהודים,  שעומדים בתוקףידי-למשום שדוקא ע - בתוקף
  מהי  הדרך  המביאה ,השאלה  היא  -  דבר  טובק  על  כך  ששלום  הוא  חולאף  אחד  לא    -

וללחץ   ללחץ  שנכנעים  ידי-שמא  עלאו  ,    שעומדים  בתוקףידי-על  האם  ?לשלום

 .שבעקבותיו
מוסרים  עוד  שטח  ועוד   וכך  -    לחץ  נוסףתגורר,    ללחץ  אחדזהו  פשוט  וברור  שכניעה

 )שודאי  כבר  לא  יסכימו  לתת  כאלהשטחים  גם  היות  ויתבעו  (ועד  שאין  כבר  מה  לתת  ,  שטח

 !ליצלן-חמנאר, הדרך למלחמה וכל זה סולל את -

 

 :  יש  לענות,  שכבר  סוכםמאחר  אפשר  כעת  לעשות  מאומה-יוא,  שכבר  אבודולטוענים  

 -  "דייוויד-קעמפ"בשנחתמו    סיכומיםוכמה  -כמהכבר  היות  ורואים  שהערבים  ביטלו  

 
 .ז שם"ב וברדב"ד הי"סנהדרין פי' ם הל"וראה רמב. ועוד. א, א קיט"זח) 5
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 ".מקח טעות"הסכם זה היה הזדמנות לטעון שממילא ישנה 
וזה  לא ,  לא  יותר  מאשר  באופן  דיפלומטייהיה  זה  אך  ,  זה  את  זה  בחריפותאמנם  יגדפו  

" וחרב  לא  תעבור  בארצכם",  "ושכבתם  ואין  מחריד"מכיון  שברור  שיהיה  ,  יזיק  לאף  אחד

 .'ם"או'חרב ה - 6"חרב של שלום"ואפילו 
מכיון   -ניתן  להחזירם  לרשותינו  עדיין    -החזירו  שטחים  שכבר  את  האפילו  :  מזויתירה  

 .ובדוגמת ענין התשובה שאפשר לתקן גם את העבר .שהם ביטלו את ההסכמים שעשו
אפשר  לבנות -אי.  ישיבותה  עבורכסף    -    הענין  שמקבלים  שוחדהתווסףמכן  -לאחר

 !ודייראת שמים מכספים המוכתמים בדם יהלולתורה חינוך 
 שמים-יראתלתלמידים  לחנך    אף  איןאלו  וכלבנות  עם  כספים  אסור  ישיבות  שולא  רק  

אסור  לבנות  מכספים "  בית  הכסא"שאפילו    7  אומרתראהגמ:  אלא  יותר  מזה,  בכספים  אלו

 !שכאלה
 ! אותם מכסף כזה'להלעיט'ינצלו מאלה שרוצים ישתלמידי הישיבות יהי רצון ו

 )ט"ים תשלפרשת דבר-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .ב, תענית כב) 6
 .א, עבודה זרה יז) 7
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מארץ  כנען  לארץ ,  ישראלהפכו  אותה  בני  ,  בכניסתם  לארץ:    של  ארץ  ישראל  היאענינה

  מובן ומזה  -!    ארץ  ישראל-  כלומר  1"  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גוייםכח"אשר  

  אזי  זהו  ענין -"    כנעןארץ"  ולעשותן  ישראל  שכשמגיע  יהודי  ורוצה  לקרוע  חתיכות  מארץ

, וממילא,  "  ישראלארץ  "תהיה"    כנעןארץ"  כבר  פעל  שה"והקבהיות  ,  שאין  בו  ממש  כלל

 . אחד אינו יכול להחזיר זאת לאחוראף
דין  שצריכים -  בפסקוקובעים,  ליצלן-רחמנא,    באים  מספר  רבנים-  כל  זה  ולאחרי

  ניתן  להציל לא  -  !יהודיםזה  יצילו  -ידי-ק  עלור,  ומוכרחים  למסור  שטחים  מארץ  ישראל

נפש  דוחה  את  כל  התורה -פיקוח"  והיות  ו-!  ה"הקבידי  שעושים  היפך  רצון  -יהודים  על

 ! מצד זה שהיה משוחד- התורה היפך גם דוחה את מה שרב פסק שזה לכן וודאי -" כולה
לתת  לו ,  ד  הכבובשולחן  צריכים  להושיבו  -כיון  שצריכים  להיזהר  בכבוד  הרב  ,  ברם

 אסור  2  השםקידוש  אולם  במקום  שישנו  היפך  -וחלילה  מלומר  איזה  דבר  נגדו  ,  כבוד

וכמה  כאשר -כמה-אחת-ועל,    היפך  התורהשהינוהיות  והוא  אומר  דבר  ,  להשתיק  זאת

  שבעניננו  זה  מעמיד ובפרט,  3"  נפש  אחת  מישראלאפילו"אומר  דבר  המעמיד  בסכנה  

 !וכמה נפשות מישראל-כמה) אלא, לא רק נפש אחת(בסכנה 
  המדומה  או  אפילו כבודנותנים  לו  ,    בפשטות  שהעובדה  שמושיבים  אותו  בראשומובן

  שמדובר  אודות מאחר.    אינה  צריכה  לשחד  אותו-כבוד  אמיתי  ונותנים  כסף  למוסד  שלו  

  ישראל  נהיה מארץידי  שנותנים  חלק  -היות  ועל!  תהיה-לא-נפש  של  יהודים  היה-פיקוח

פעמים  שדין  זה  חל  הן  בנוגע -  כמהוכמדובר  4"  הארץ  ליכבש  לפניהם  נוחהתהא"מצב  של  

שית אלוקיך  בה  מר'  ני  התמיד  עי  .  .    אשרארץ  "-  לארץ  ישראל  בנווגעלחוץ  לארץ  והן  

 .5"שנההשנה ועד אחרית 
 )ט"ו באב תשל"פ שיחת ליל ט"מעובד ע(

 
 .ו, תהלים קיא) 1
 .ב, ראה ברכות יט) 2
 .ה"ד מ"פראה סנהדרין ) 3
 .ו" סט"סשכ ח" אוע"שו) 4
 .יב, עקב יא) 5
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  הם  כלל  לא -נפש  -ת  פיקוח  שגם  כשהם  מגיעים  למצב  בו  מדובר  אודוכאלה  ישנם

ואף  מונעים  מהזולת  שגם  הוא  לא ,    המדבר  אודות  זה1ערוך-  בשולחןבסימןמעוניינים  לעיין  

 .ערוך-בשולחןיעיין 
 200  בהסכמת  הינו  ערוך-בשולחןדין  הנפסק  -שפסק  2  מה  שמובא  בספריםידוע,  והנה

, בוא  ולעיין  שם  ליכול"    רב  דחד  יומאבי  בר"  כל  -!  יוסף-  בדורו  של  הביתשחיו  רבנים

 !ואף מונע אחרים מלעשות זאת,  בהלכהלעייןזה הוא מגיע ואומר שאינו מעונין -כל-ועם
  אלא  זוהי  פלוגתא  בענין  של -במשנה  או  בגמרא  ,  ם"  פלוגתא  בפשט  ברמבאינה  זוהי

 !נפש ממש-פיקוח
ובפרט  כאשר  מדובר  אודות ,  "  אחת  מישראלנפש"  כאשר  המדובר  הוא  אודות  גם,  וזאת

 !תהיה-לא-היה ישראל-וכמה מבני-כמהנפש של -חפיקו
לא  רק (  מומחי  הבטחון  חיוו  את  דעתם  שהמצב  העכשווי  מעמיד  אכן  בסכנה  כל,  והנה

 !ישראל- מבנירבים) אלא, נפש אחת
ואותו  רב  יודע ;    מודפסת  בכל  מקום-עדותם  ;    ידועים  לכל-  מומחים  אלו  של  שמותיהם

 !תם אינו מעונין לשאול אוזאתולמרות , מכך
 סיבתאלא  ,    אינה  נובעת  מתוך  תקוה  שמא  היא  תשפיע  עליו  לעשות  תשובה-  זו  זעקתי

 !!! זועקים- וכשכואב!  היות וכואב-צעקתי היא 
 !? כיצד יכול להתרחש דבר שכזה-! ?היתכן:  השאלהנשאלת וכאן

התורה  כבר  הודיעה  שכאשר  נוטלים  פרוטה  אחת  ויחידה  בתור :    היאלכך  התשובה

 ! נפסלים לדין-כמה פרוטות ) כשנוטלים(רט ובפ', שוחד'
למרות  שהם  לא  הרגישו  בכך  ולא ,    כשהטילו  לכיסם  פרוטה-  שבישראל  גדולים  ואפילו

ולכן  היטו )  ובמילא  גם  פנימיות  נפשם  הרגישה  זאת(  שכיסם  הרגיש  זאת  הרי  -ידעו  מאומה  

 !את הדין
 

 .ט"שכ) 1
 . ב אות נטאותיות' ע בערכו מב" חא"להחיד ג"שה) 2
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אלא  אף  נהיה ,    שקיבלבשוחד  הרגיששלא  רק  שהוא  :  בעניננווכמה  -כמה-אחת-ועל

 !זוהבית על פרוטה -בעל
הוא  אמנם  השתמש  בזה  לעניינים (הכל  הרי  יודעים  שהוא  קיבל  שוחד  :  הוא  והפלא

). ערוך  זהו  שוחד-פי  השולחן-  אך  דבר  ברור  הוא  שעל-  מהכסף  לאחריםוחילק  ,  כשרים

' שוחד  'שקיבלשרב  )  4מיוסד  על  הגמרא(,  3ערוך-בשולחן  נוסף)  ברור(ישנו  דין  ,  ובמילא

 ! זהבדין אסור לו לפסוק ולהתערב -"!  לך לדינאפסילנא"צריך להכריז 
  אין  זועקים  כיון  שסבורים -!  מינא  האם  הזעקה  אכן  תועיל-אין  כל  נפקא:  לעיל  וכאמור

 ! זה יועיל אלא מחמת שזה כואבשכלפי -שעל
, לא  יצא  לי  מכך'  כבוד'ו'  נחת  '-!  הרי  שלכאורה  יתעסקו  בזה  בלהט,    אלודברים  לאחר

 !'לקחת ללב'אך אני כבר הפסקתי . 'כבוד' זה יהיה ההיפך מ- משהובאם אקבל 

 

השני ,  כיצד  יתכן  שאני  לא  נפגע  מכך  שאחד  אומר  עלי  תואר  מסויים:    פעםשאלני  אחד

,   השבתי-?  רים  אומר  עוד  כמה  וכמה  תוא-'  עולה  על  כולנה'  והשלישי  אחראומר  תואר  

אבל  זה  לא  פועל  עלי  עד  כדי ,  אינני  אומר  שאין  זה  נוגע  לי:  'גירסא  דינקותא'שאצלי  זוהי  

נפש  אסור -  שכאשר  מגיעים  הדברים  לפיקוח-  היא  והשיטה  -  השיטה  אתכך  שאשנה  

 !!!לשתוק
  שאסור -  5בגמרא    וגמורברורדין  -ערוך  ומיוסד  על  פסק-דין  ברור  בשולחן-פסק  זהו

 !!!נפשות-ין של פיקוח בענלשתוק
כך  הרב  הראשי -שהיה  אחר,  שנולדתי  בכור  לאבי)  לא  בבחירתי  ורצוני  (עזרני  ה"הקב

  שבימים  ההם  ובמדינה  ההיא  היו  צריכים  לנהל  וויכוח  או  לענות  על כיון.  ביקטרינוסלב

ואני  הייתי  בנו  המבוגר  של  רבה  הראשי ,  זה  היו  צריכים  לענות  ברוסית-שעל,  שאלה  וגידוף

 . זה נפל עלילכן -יר של הע

 
 .ט" סמ"טור חו) 3
 .ב, כתובות קה) 4
 .א, עירובין מה) 5
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הצטרפה  גם  היא )  ועובדת  ידיעתי  ענינים  אלו  וענינים  אחרים(  דובר  רוסית  היותיעובדת  [

שגם ,  אבל  רק  לציין  שישנם  כאלו  מהמשחדים,    אין  כאן  המקום  להאריך  בזה-!  לגידופים

  אני  אינני  עושה  מזה  שום -!    אולם  הם  עושים  מכך  סוד-  את  כל  המעלות  הללו  ישלהם  

 .!]סוד
ואם .  שאין  מה  להמתין  לתואר  של  כבוד,  )  שנה65-60-לפני  כ(  הזמנים  מאותם  הורגלתי

 !ולא על כך חינכו וגידלו אותי,  מכךלאחוז  ליאסור,  אינני אוחז מכך-יישבו וישתקו 
,   לשתוקאסורנפש  -  שכאשר  מדובר  בענין  הקשור  לפיקוח-חינוך  )שיטת  ה(  באוחז  אני

-לשוןפלוני  ימסור  -בן-פלוני)  או  לאחר  זמן,  או  מחר(ור  דיב-כדי-  כשיודעים  שתוךאפילו

 !פלוני-בן-הרע לפלוני
  אבל  מה  שמזיק  הוא -  6שזה  מזיק  להם'  תליתאי'ובמילא  אינני  מאותם  ,    לא  יציקזה  לי

 לא"לא  מדובר  אודות  הלאו  של  :    היו  מעולםשלאזה  מגיע  יהודי  ומדבר  דברים  -שאחרי

  אמרו  וחזרו  וכתבו -וכדי  שלא  יטעו  !  נפש-יקוח  על  פמדובר  אלא,  בזה-וכיוצא.  7"תחנם

חיים  הלכות -ערוך  אורח-שבשולחן  -    המעוניין  יפרסם  זאתשכל  וביקשווהדפיסו  ופרסמו  

, לא  נגע  ולא  פגע,    ולמרות  זאת-  דברים  ברורים  בנוגע  לענין  זה  כתובים  ט"שבת  סימן  שכ

 ! והוא משוחדהיות, זה לא נקלט אצלו

 

 -אינני  אומר  שיש  לי  הנאה  מכך  ,    אכן-!  שלי"    דינקותאגירסא"  שזה  היה  לעיל  וכאמור

  לא  בדיוק  אותה  תחושה  כאשר  אומרים  עלי  תואר  של  כבוד  וכאשר  אומרים  תואר וזוהי

 אינני  עומד  לשנות  את  השיטה  אותה  סללו  לי!    הולך  לשנותאינני  המעשה  את  אבל  -הפכי  

-אומותואפילו  עם  גזירה  של  ,    שאין  להתחשב  בענינים  של  היפך  הכבוד-וחמי  -  ומוריאבי

 ! אין להתחשב-העולם 
-  מוריק"אבל  רואים  את  ההנהגה  של  כ!  ?היתכן  שמרגיזים  את  הגויים:    הטענהגם  וזוהי

  היתה  הברירה  לא  להתעסק  עם  הגויים  ולא  להתעסק  עם ר"וחמי  אדמו-  מוריק"לכ:  וחמי

 
 . ולמושא הסיפורלשומע, למספר: לשון הרע מזיקה לשלשה. ב, ראה ערכין טו) 6
 . ואילךח" סא" סקנד" יוע"טושו. ד-ג' ה'  פים"עכו'  הלם"רמב. א"רע,  כז"ע. פ"עה י"פרש. ב, ואתחנן ז) 7
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, ביתו-  הוא  היה  יכול  לשבת  בשלווה  וללמוד  עם  בני-)  'יבסקציה'ה('  גויים-יהודים'ה

-כמה-אחת-ועל,  וממילא  אף  אחד  לא  היה  נוגע  בו,    וכל  אלו  הרוצים  ללמוד  אתותלמידיו

  בכך מתביישיםשעד  היום  אינם  [וכמה  שהיתה  לו  ברירה  לברוח  משם  כפי  שעשו  אחרים  

  את לעזוב  סללו  את  הדרך  גם  לשני    הם-ידי  שהם  עשו  כך  -למרות  שהם  יודעים  שעל

 מתוךבכדי  שיוכל  ללמוד  תורה  ,  לנטוש  את  הצאן  ולברוח  למקום  בטוח,  ההנהגה  שלו

 !].מנוחה
, וזאת.    לנסוע  משםאותו  שהכריחוונשאר  שם  עד  ,    לא  נטש  את  צאן  מרעיתוהוא  אבל

יום היות  שמאותו  ,  ידי  ששללו  ממנו  כל  אפשרות  של  התעסקות  בהפצת  התורה  והיהדות-על

 !אותו' לקחו' מיד - כל מי שרק בא במגע עמו - והלאה
יצר  משם  קשר  עם  אותם  שנשארו  במדינה ,    הגיע  אל  מעבר  לגבולכשהוא:  ואדרבה

לומדי  תורה  ומקיימי ,  חיים,  יהודים  יראי  שמים:    שיצאו  מכךהפירותורואים  את  .  ההיא

-יהודים'גוים  ומהוהם  אינם  מפחדים  מה.  נפש  להפצת  היהדות-מסירותשיש  להם  ,  מצוות

 !שבקרבם' גויים
 )ט"אב תשל' פ שיחת ליל כ"מעובד ע(
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 אתחלתא"עוד  קודם  ל,    של  הגלותומכופל  ונמצאים  אנו  עדיין  בחושך  כפול  היות

 ": כאחדכולנו" לכך שלא יהיה להפריע מובן שישנו יצר המנסה - 1"דגאולה
 שמתנגד  ידי-  עלנגרםוזה  ,    שלימות  עם  ישראל-"    העםשלימות"  מתנגד  להוא

 שלימות"  לערער  את  ומנסהוגם  מתנגד  .  פי  התורה-  חיי  יהודים  על-"    התורהשלימות"ל

  את להאריךלעיל  רוצה  גם  -ידי  שמנגד  לכל  הנזכר-ועל  -    שלימות  ארצנו  הקדושה-"  הארץ

 !תהיה-לא-היה, הגלות
ושלום  את  שלימות  ארץ -  לערער  חסשניתןסוברים  ו,    יהודים  הטועים  טעות  מרהישנם

 !ט"ערוך הלכות שבת סימן שכ- בשולחןברור מדין הגמור ההיפךלמרות שזהו , ישראל
 את    להדגישצריכים  -)  שנת  השמיטה  (2"'לה  שבת"היות  ומתכוננים  לשנה  שהיא  כולה  [

י  סכנה   להישמר  מפנ-  נפשות-ובפרט  ההלכות  הקשורות  בפיקוח,  ההלכות  הקשורות  לשבת

נפש  של -וכמה  כשמדובר  אודות  סכנה  ופקוח-כמה-אחת-על,  יהודינפש  של  כל  -ופקוח

 .]תהיה-לא-היה, יהודים רבים
שצריכים  לערער  את ,    כאלה  עם  דעות  שונות  בלתי  נכונותנמצאים  כן-פי-על-ואף

,   בתורהדין  כל  שלימות  -"    התורהשלימות"  שמערערים  את  ידי-וזהו  על".  הארץ  שלימות"

וזה  גם ,    התורהדיני  כלשבזה  תלוי  שלימות  ,  נפש-  בפיקוחהקשורוכמה  דין  -כמה-תאח-על

 .נפש- ומדובר בפקוחהיות"  העםשלימות"לקשור 
  שאין  בו הבל",  מצוה-  שהם  עדיין  לפני  ברישראל  ובפרט  ילדי  -  כשמתאספים  יחד  ולכן

, 6רהתומקום  בו  מתפללים  ולומדים  ,  5מדרש-ובית  כנסת-בית,  4במקום  קדוש,  3"חטא

 
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 1
 .ד,ב,  בהר כה)2
 .ד, ט"רבה פ-וראה אסתר. ב, שבת קיט) 3
 .א,  מגילה כט-מקדש מעט ) 4
 ).א, מגילה כז" (מקום שמגדלין בו תפלה, מקום שמגדלין בו תורה). "ט, ב כה-מלכים (-בית גדול ) 5
ע "טושו.  א,  ח.  א,  ברכות  ו(ד  "  ביהמ-המצויינין  בהלכה  '  שערי  ציון  כו'  ואוהב  ה,    מקום  רינה-כ  "שתפילה  צריכה  להיות  בביה)  6

 )).י"ס(ח "צ סי"ח ס"או) ז"ואדה(
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שכל ,  7"ל-  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום  כי  עמנו  אעוצו"ומכריזים  ומבהירים  בגלוי  ש

זה  כל  העצות  שהם  נגד -דרך-ועל(  שבת  הלכותערוך  -העצות  שהם  נגד  פסק  הדין  בשולחן

  כך  פסק -"  ל-  עמנו  אכי"היות  ו,    קיוםלהם  ודאי  שיתבטלו  ולא  יהיה  -)  פסקי  דינים  אחרים

 אסורנפש  -והבהיר  בתורה  שכשמדובר  אודות  פקוח,    שיפרסמו  את  זהוציוה,    בתורהה"הקב

 לתתאלא  צריך  ללכת  ולהכריז  שאסור  ,  8ואסור  לחכות  עד  שיבואו  לשאול  מה  הדין,  לשתוק

 !נפש של יהודים-דבר שעלול לגרום פקוח
  שיראו -  בקרוב  ממש  ובעגלא  דידן  יקויים  שזה  9  ישראל  יש  כח  מיוחד  לפעוללילדי

ידי  נתינת  משהו -על,  "  הארץשלימות"ל  העצות  והדיבורים  המערערים  את  כיצד  בטילות  כ

 שרוצים,  פי  התורה-ידי  דברים  שלא  על-על,  וכן  הפגיעה  בשלימות  התורה.  יהודי-לאינו

  ישראל  מכריזים וכשילדי;  התורה  היפךביודעם  שזהו  ,  פי  התורה-לשכנע  מישהו  שזה  על

-  שההכרזה  נעשית  בביתובפרט,  "ל-  א  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום  כי  עמנועצה  עוצו"ש

 ל"  ומאמרי  רזפסוקיםומכריזים  זאת  אחר  התפילה  ואחר  אמירת  ,  המדרש-  וביתהכנסת

שכל  העצות ,  "ותופר)  עצהעוצו  "(  שה"  הרי  זה  מזרז  את  הבטחת  הקב-)  לימוד  התורה(

 .10מעיקראשיתבטלו , "ותופר"ובאופן של , הללו יתבטלו

 

 ט"כולל  סימן  שכ,  ה"ערוך  של  הקב-  השולחן-  11"וינצח'    מלחמות  הילחם"  הויהיה

ויקויים ,    שכל  האומות  שסביב  היהודים  יודו  שאין  צורך  במלחמהעד.    ינצח-מהלכות  שבת  

  אתכם ואולך"ידי  -  על-  שהולכים  בדרך  שמביאה  לשלום  מכיון  12"בארץ  שלום  ונתתי"

 ארץ  נתן  את  ה"שהתורה  אמרה  שהקב,  14יציב  בדרך  התורה  שמחזיקים  חזק  ו-  13"קוממיות

 !ישראל לכל יהודי ולכל היהודים עד סוף כל הדורות

 
 .י, ח' ישעי) 7
 .נ"וש. ז, שכח' ח סי"ז או"ע אדה" שו-" הנשאל הרי זה מגונה שהיה לו לדרוש ברבים"ד) 8
 .ר בטלה הגזירה"י תשב"שע. ד, ט"רבה פ-ראה אסתר) 9

 ).ז"ד סל"ד סרל"ע יו"שו. ב"ג ה"נדרים פי' לם ה"רמב" (עקירת הנדר מעיקרו"פירושו " הפרה"דלשון ) 10
 .ד"א ה"מלכים פי' ם הל"רמב) 11
 .ו, בחוקותי כו) 12
 .יג, שם) 13
 ". בקומה זקופה-קוממיות "פ "י עה"ראה פירש) 14
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 מאומה  מבלי  לקבל  ידי  מצרים  ל1שטחעוד  מסרו  :    נוסף  ענין  מבהילנעשהבימים  אלו  

 ... מסר שידעו שזה כלל לא מספיק קיבלו הואמה שכן. תמורת זה
למסירתם  של  כל  השטחים הכנה    אלא  זוהי  -  עצמםאלו  שטחים  על  רק  אין  מדובר  כאן  

אך ,  שאלו  שעושים  זאת  יודעים  את  האמת,  הואכאן  המבהיל  ו.    ירושלים  עיר  הקודשכולל

 .שזה יקרב את השלוםלמרות זאת מרמים הם 
נתן  שמי  שיש  לו  מנה  רוצה  מאתיים -  באבות  דרביוכמובא,    מגדיל  את  הסכנהרקזה  ו

תן  בכדי  להבין נ-ביצרכים  להגיע  לאבות  דרנולא    .מאות-ארבעמכן  כבר  דורש  -ומיד  לאחר

לשנות   הם  מנסים  -  הם  אומרים  זאת  בפירוש  וזה  כבר  נדפס  בעיתוניםכיון  ש,  מהי  כוונתם

 .רשים המצריםבהראותה במפורש מה דו, זההמציאות נלחמת כנגד אך , המציאותאת 
גדולי  ישראל גם    .2"  בידיתהטעות  הי"כל  מי  שיש  לו  שכל  בקדקדו  אינו  מתבייש  לומר  

ולמרות ".  דברים  שאמרתי  לפניכם  טעות  הן  בידי"היו  אומרים    -כשטעו  ,  האמוראים

את   מפרטת  ראהגמהרי  שבזה  ,  אדם-כלל  בגנותם  של  בני-שהתורה  נמנעת  מלדבר  בדרך

משום   :והטעם  -  של  אלה  שטעו  שמותיהםאת  כירה  מזאף  ו,  פרטים-המקרה  לפרטי

  לא  ידעו ךכ-ראחו  היות,  "לשון  נקיה"  אסור  לומר  זאת  בי  אזדין-קכשצריכים  הוראה  בפסש

 .כיצד לפסוק
  את  ההוראה  ממדרשי פיקווי,  מהםשילמדו    -  !רודפים  אחרי  מצרים:    נוסףדבר  מבהיל

 :ל"חז
 3ל"אל  מארץ  זו  מביאים  חזישר-אודות  הנהגת  מצרים  בתקופה  שקדמה  לשחרור  בני

הכריחו  אותו  באמצעות ,  כשלא  הסכים  לשלם.  משל  לאדם  שגנב  דגים  סרוחים  ואכלם

גם  אכל  את  הדגים :  זה  נאמר-ועל.    שילם-וכשלא  יכל  לסבול  את  המכות  ,    לשלם-מלקות  

 .גם לקה וגם שילם, הסרוחים

 
 .ל"המו.  בסיני3אזור ) = 1
 .נ"וש. א, ראה עירובין קד) 2
 .ב, ספרי דברים א) 3
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לימות  הארץ   שההיתו,    כרצונוה  יעשה"הרי  בסופו  של  דבר  הקב:  כן  בעניננו-וכמו

ידי -עלבזיונות    לספוג  -!  ?אז  מדוע  צריכים  לחקות  את  פרעה  מלך  מצרים  -ה  לגבולותי

לא  מתירים  ליהודים  לגור   -  רשו  אותם  מגפנם  ותאנתםישגגרימת  צער  ליהודים  בכך  

 .בחברון עיר הקודשובירושלים העתיקה 
עתיקה  ישלטו יהודים  אינם  מעונינים  שבירושלים  הזה  ש-  עלכשהרעישו  לפני  כמה  שנים

  ינהגו  חוקי בו  את  ירושלים  העתיקה  לדבר  נפרד  שחוקי  היהודים  וישראל  בכך  שהפכו

שכל ,    ירושלים  החדשה  ובכל  מקום,חדרה,  אביב-לנוהג  בתההערבים  ולא  שלטון  החוק  

 !אין כזה חוק: ענו לי - היהודיםזאת עשו 
ה  לטובת   שם  חוק  שעשה  הפלישרר  שנים  ברציפות  12התפרסם  שבמשך  כעת  ואילו  

ומי  שעשה  זאת  הענישו ,  והיהודי  אינו  יכול  לעשות  זאת,    ערבי  יכול  לעשות  זאת:הערבים

 !וכמה שנים- אני כבר צעקתי זאת כבר לפני כמה- ח של המשטרה היהודיתואותו בכ
עד  כדי  כך  שעכשיו  כבר  אומרים ,  ספגו  מלקות,  כבר  אכלו  את  הדגים  הסרוחים

 !שמתחרטים על החתימה

 

זו '  דבר  ה"כיון  ש('  היא  היפך  רצון  ה,  היות  שחתימה  זו  היא  היפך  ההלכה  וממילא

כה  חתימה  זו  לא  תעזור -כן  בין-  אם-  5"דבר  אלקינו  יקום  לעולם"  ומאחר  ש-)  4"הלכה

שהגוי  יקבל  את כן  מדוע  מלכתחילה  יש  לספוג  בזיונות  ומלקות  רק  בכדי  -ואם,  במאומה

 .גם שזה רק יגרום לו לתבוע יותר ויותר-מה. היהודי בסבר פנים יפות
מסירת  שטחים  תמורת "  ובפרט  שהציגו  זאת  לעם  ישראל  כ-וכשחתמו  על  נייר  זה  

  צעקו -)  האם  אתה  מוכן  לוותר  על  השטחים  תמורת  שלום:  ואז  השאלה  היא"  (שלום

 .'נחתם הסכם שלום'י ועשו הילולא וחינגא שהר, "מזל טוב"היהודים 
האם  אתה  רוצה  להחזיק  בשטחים :  אך  את  השאלה  היו  צריכים  להציג  בצורה  הנכונה

. נייר  ותמורת  זה  לוותר  על  השטחים-או  שמא  ברצונך  לקבל  פיסת,  נייר-ולוותר  על  פיסת

 
 .ב, שבת קלח) 4
 .ח, מ' י ישע-לשון הכתוב ) 5
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נייר  שאינה  שווה  מאומה -ולא  זו  בלבד  שויתרו  על  השטחים  השייכים  ליהודים  תמורת  פיסת

ליצלן -רחמנא,  ידי  כך-  שעל-  ערי  הספר  -את  השטחים  העומדים  בגבול  ישראל    הנה  מסרו  -

 ".תפתח הארץ לפניהם"
כיון  שחתמו ,  לכן,  שמאחר  והיהודים  הם  אומה  הוגנת,  קיבלתי  תשובה,  וכשטענתי  זאת

 ! חייבים לקיימו-על נייר 
מאחר  שביכולתם  לחתום  רק  על  דבר  הנמצא  ברשותם  ורק  עבור ,  אך  אין  הדבר  כך

,   לא  בשביל  ירדן-וכפי  שמצרים  עצמה  צועקת  שהיא  חותמת  רק  בשביל  עצמה  (מם  עצ

מאחר  שלכל  יהודי ,    אך  אינם  יכולים  לחתום  עבור  כל  היהודים-)  סעודיה  או  איראן,  סוריה

: אדרבה,  ישראל  לא  נתן  רשות  לעשות  זאת-ואף  אחד  מבני.  יש  חלק  ונחלה  בארץ  ישראל

". אלקי  עולם"מ"  עם  עולם"ל,  "נחלת  עולם"הם  היהודים  טוענים  שארץ  ישראל  שייכת  ל

כח  מעשיו  הגיד "לומד  הוא  אשר  ,  6י"  מיד  כשמתחיל  ללמוד  חומש  עם  רש-וכל  ילד  יהודי  

 .7"לעמו לתת להם נחלת גויים
  הנה  הרי  הם  כלל  לא  קיבלו  את -  לכן  עליהם  לקיים  -שהיות  והיהודים  חתמו  ,  ולטענה

הבתים  של  ארץ -כח  מבעלי-א  קיבלת  יפויכלל  ל.  ישראל  לחתימה  זו-הסכמתם  של  בני

עליך  ללכת  לוושינגטון ;  חתימה  זו  כלל  לא  תקיפה,  ולכן).  ישראל  בכל  הדורות-בני(ישראל  

 !הבתים לא מסכימים לזה-ולומר להם שטעית מאחר שבעלי
  הרי  זה  מאחר  שלא  הציגו  בפניהם  את -וגם  אלו  שהסכימו  למסור  חלקים  מארץ  ישראל  

, שאלו  אותם  האם  הם  מוכנים  למסור  את  השטחים  כתמורה  לשלוםאלא  ,  השאלה  האמיתית

האם  אתה  מוכן  למסור  שטחים :  בשעה  שהשאלה  האמיתית  היתה  צריכה  להישאל  כך

 ).ובפרט שהצד שכנגד אומר במפורש שאין שלום(נייר -תמורת פיסת
ואם  לא  נעים  לך .  טעו  הנה  מסופר  בגמרא  שגם  אמוראים  -  כבר  חתמת  על  ניירוזה  ש

אך  גם ,    אז  אל  תגיד  זאת-כפי  שהם  אמרו  כשנוכחו  לדעת  שטעו  ,  "טעות  היה  בידי"לומר  

 נים  כשנות;)8"אין  אחר  מעשה  כלום("אל  תעשה  מעשה  שממנו  כבר  לא  ניתן  להתחרט  

 -  הנפט    שטחינים  את  כשנות;זה  אבוד  -מנחלתם    יהודים  ים  כשמגרש;אבודדבר  זה    -  שטח

 
 .א, בראשית א) 6
 .ו, תהלים קיא) 7
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, לכן,  "דבר  אלקינו  יקום  לעולם"מאחר  שכי    -  הטבעבדרך  זה  הוא  -וכמובן  שכל(  זה  אבוד

 ).חלילה מלומר שזה אבוד

 

יותר  מחבלים  חדרו ,    המצב  רק  החמיר-  תמורת  התקרבות  השלום  -ובשנה  האחרונה  

מצב  העולם  הידרדר  ונגרמו  ענינים  חמורים  נוספים  המזיקים  לישראל ,  לשטחי  ישראל

 .וכל זה הגיע לישראל בבחירתה החפשית, ליצלן-רחמנא
אודות סיבות  משונות  אינם  מוכנים  לשמוע  שמדובר    ישנם  כאלו  שמצד  -ולמרות  זאת  

שלום   -    וצועקים  בחוצות  שזה  שלום  אמיתיאלא  מתעקשים.  שטחיםתמורת  נייר  -פיסת

  עם שבאיך  יתכן  להתח,  כשעומדים  לקראת  כזה  שלוםמילא    וב-לנכדים  ולנינים  ,  לבנים

 !?השטחים
עד ,    הסכנהגודלת  -נוסף  של  מסירת  השטחים  בכל  צעד  ;  בדיוק  הפוךאך  בפועל  זה  

הם  יתחרטו  על   -    שחתמולמרות  לומר  שמוכרחיםועד  שהיו  ,  שכבר  אמרו  בפירוש

למחרת  החתימה מיד    זאתאם  היו  אומרים  ;  כיפור-זאת  אחרי  יוםוהם  בחרו  לומר  .  החתימה

 :וכדלהלן, למצב האומלל השורר עכשיולא היו מגיעים  -) כשנהלפני (נייר ה -על פיסת
אף   וטופחים  על  שכמיהם,  ללא  הרף"  מזל  טוב"אף  שהם  מצהירים  ומכריזים  קריאות  

התוצאות ,    הרי  שבפועל-'  שלוםמביאי  ה'יזכרו  בהיסטוריה  היהודית  כאומרים  שהם  

ערוך  ממה -יןלא(חודרים  לישראל  מספר  רב  של  מחבלים  ,  שמאז  נחתם,  זה  הם"  שלום"מ

 .אף גדלו הוצאות הבטחון בצורה דרסטית ביותר מאז החתימה). שהיה קודם החתימה
ושכבתם "הם  סבורים  שבשנה  זו  נהיה  .  ה  מצב  כה  חמור  כבשנה  החולפתמעולם  לא  הי

 !ליצלן- רחמנא פחדים כפי שיש כעתבשעה שלעולם לא היו כאלו, 9"לבטח
וזאת  הם .    החלו  לדבר  בגלוי'ים  זאביםשבע'שההחומרה  ניכרת  במיוחד  לאור  העובדה  

 -שרק  כשהם  מתחילים  לדבר  ,  עד  כדי  כך,  היות  והם  רואים  שהיהודים  פוחדים  מהם,  עושים

  החלו  ליישמה -וכשנוכחו  לדעת  שזו  שיטה  שעובדת  .  מיד  מוסרים  להם  היהודים  עוד  שטח

 !בגלוי
 

 .לו, בחוקותי כו) 9
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  מדוע כן-םא,  10ערוך-לחןיהיו  מוכרחים  לציית  לשו  -בסופו  של  דבר    מכיון  ש:וכאמור

  וכי  לא  כדאי  לבצע  מיד  את -  "לספוג  מלקות"  וגם  "דגים  סרוחים"לאכול  את  הגם  צריכים  

 11י  אומר  במפורש  על  הפסוק"ואף  רש.  שאין  לתת  אף  שעל!  (?ערוך-מה  שקובע  השולחן

,   שהיו  גיבוריהן  של  ישראל  יושבין  בערי  הספר  ונועלין  אותן-"  ברזל  ונחושת  מנעליך"

 ).וכדלהלן, "ו להיכנס שם אויבי ישראלבכדי שלא יוכל
-  מארצות  כסףוקבלי  רק  אם  יחתמו  על  שלוםהרי  ,  היתכן:  מתעוררת  השאלהכשו

 .את הכסף יקבלו -  בתוקףדווקא אם יעמדו; פךיהל בדיוק  שזההתשובה היא - !?הברית

 

י  שני "  רשצייןמשלפסוק  זה  ".  וכימיך  דבאיך:  "הפסוק  הנזכר  לעילוכמובן  מהמשך  

  גם הכך  יהי  -  מאיריםהם  ימים  טובים  ,  ימי  נעוריך  ששםכ  "וכימיך  דבאך  ")א:  פירושים

, "כימיך"יהיו  גם  הם    -זבים  ומתמוטטים  ,  שאמורים  להיות  דואבים,  ימי  הזקנה,  "דבאך"ה

עושין  רצונו  של ",  ה  רוצה"ו  כפי  שהקבנהגיכל  זמן  ש  -  "וכימיך")  ב  ;כימים  המאירים

. כסף  וזהב  לארץ  ישראל)  נוזלות(  שכל  הארצות  יהיו  דובאות  -  "דבאך  "היהי,  "מקום

בפירושו  זה  מביא .  היות  ואת  כולו  הם  מזיבות  לישראל,  שהכסף  והזהב  כלה  מהם,  כלומר

, כלומר  .  לשםשישפכו  שפירושה  -"  ט"אשקלונ  "-)  עתיקה  (י  גם  מילה  בצרפתית"רש

 !ישפךאלא , הרי שהכסף לא יגיע לאט, שכשעושין רצונו של מקום
תקיים ש,  כלומר.  אם  תעשה  רצונו  של  מקום:  משמעותו  של  פירוש  זה  ברורה  לחלוטין

-  או  אז  תעמוד  עם  כלי-"  קש  ותבן"שאם  באים  נכרים  אפילו  על  ,  ערוך-לחןשופסק  האת  

 -  ")זל  ונחושת  מנעליךבר"אחרי  (  לך  מובטחאז    הרי  -נשק  ולא  תאפשר  להם  להיכנס  

כפירושו (שגם  בימי  הזקנה  יהיה  לך  את  התוקף  של  ימי  הנעורים  ,  כלומר.  "וכימיך  דבאך"

 ).י"כפירוש השני ברש( כסף וזהב לארץ ישראל ישפךושמכל הארצות ). י"הראשון של רש
לשמירה  על  ארץ "  כימך  דבאיך"אלא  אף  ישנו  קשר  מיוחד  בין  ברכת  ,  ולא  זו  בלבד

אותה  משייך "  ברזל  ונחושת  מנעליך"ר  שמילים  אלו  באות  בהמשך  לברכת  מאח.  ישראל

 
 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 10
 .ד, ברכה לג) 11
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שהיו ,  עכשיו  הוא  מדבר  כנגד  כל  ישראל:  "וכלשונו,    לשמירה  על  ארץ  ישראלבבירורי  "רש

 ".גיבוריהן יושבים בערי הספר ונועלים אותה כדי שלא יוכלו האויבים להיכנס בה
מה  יעשו  במקומות  הפנויים ,  גבולאף  אם  יישבו  את  ה:  ואמנם  ילד  קטן  יכול  להקשות

  אזי -)  ערוך-כפסק  השולחן  (נשקשכשעומדים  עם  ,    אך  כשיגדל  יבין-?  שבין  עיר  לחברתה

 !ביכלתו של הנשק להגן גם על המקומות הפנויים שבין ערי הספר
  לקנות כיםואת  הנשק  צרי,  מכיון  שצריך  להגיע  לנשק,  שאין  ברירהאם  יאמרו    :וכאמור

גם  את  זה  הבהירה  התורה  בפשוטו  של   -העולם  -ם  לקבל  מאומותשאותו  צריכי,  בכסף

 .)העולם-שרק אם עושים רצונו של מקום אז ניתן לקבל כסף מאומות (מקרא
  הנה  כל  עוד  זהו  ויכוח  על  פשט -טוב  יותר  לאותו  פסוק  '  פשט'ואותם  אלו  שיש  להם  

  יש -נפש  -וחאך  כשזה  מגיע  למצב  של  פיק.  איני  בא  כלל  להתווכח  עמם,  י  בלבד"של  רש

 !לצעוק עד שיבינו הם את המצב לאשורו
  לא  צריכים ;"פיסת  נייר  או  שטחים"אלא  ,  "שלום  או  שטחים"השאלה  איננה  :  סיכוםלו

שבשנה ,  בכדי  להבין'  מאחורי  הקלעים'או  לדעת  את  המתרחש  ,  לחקירות  ודרישות

בהם  נרצחו (עים    היו  פיגו-)  'הסכם  השלום'המכונה  (הנייר  -  מאז  חתמו  על  פיסת-האחרונה  

מאז  מלחמת ;  כה  רבים)  דמם-יקום-'ה,  יהודים

ששת  הימים  לא  היתה  שנה  כה  מלאה  בפיגועים 

 ! כשנה זו-
  ואשר  בעקבות  זה  החלה -'  הסכם'לאחר  שמצרים  הפרה  פעמים  כה  רבות  את  ה,  כעת

ושלום -לא  שחס(שזו  תהיה  התחלה  טובה  ,    התקוה  היא-ישראל  להתחרט  על  החתימה  

 תההיכל  החתימה  הזו  ושיודו  שמלכתחילה  )  כפי  שעשו  כמה  פעמים  בעבר,  יתחרטו  מזה

 ,לכך-  אשר  אי-'  מלקות'וספגו  מספיק  "  דגים  סרוחים"  וכבר  אכלו  מספיק  ,"מקח  טעות"

ואף  את  מה  שנתנו  ישתדלו ,  ומכאן  ואילך  יפסיקו  לתת.  '  את  רצון  הלקייםכבר  הגיע  הזמן  

ה "היות  שהולכים  בכוחו  של  הקב,  רק  תועילאלא  ,    ברור  שדרך  זו  לא  תזיק-!  לקחת  בחזרה

 !כמבואר לעיל בארוכה, "וכימך דבאיך"שהבטיח שאם יעשו רצונו אזי יהיה 
 ידי-להגאולה  האמיתית  והשלימה  ע,  4זה  הקץ  -  "'דבר  ה"ובקרוב  יקוים  הפירוש  השני  ב

 ! בקרוב ממשמשיח צדקנו
 )מ"ג תשרי תש"פ שיחת י"מעובד ע(
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 אמרינוויהיו  נא  "אומרים  את  הפסוק    -  בהקפות  הנאמרים  -  "אתה  הראת"בין  פסוקי  

 ".כל אדוןלרצון לפני 
 : מובןאינוו
 שבעה  מחדה  בא"מזכירים  את  הקב,    הנאמרים  בהקפותבפסוקים  הקודמיםהרי  .  א

דווקא ה  "את  הקבמזכירים  ,    כאן  ומדוע-  "אלוקים"ו"  'הוי:  "כגון,  שמות  שאינן  נמחקיןה

 !?"אדון כל" - "השמות שאינן נמחקין"שאינו מבתואר 
איך  יהודי  מדבר :  ואינו  מובן,  "לשון  רכה  "  פירושו  הוא-  אמירה  כלומר  -  "אמרינו.  "ב

או  ענין  של  דברי  הרשות ,  או  ענין  של  תורה  -    הרי  כל  ענין  שיהודי  אומר!?"לשון  רכה"ב

-םוא  "עקר  טורא  -  אמר  מלכא"באופן  של  וקף  צריך  להאמר  בתכלית  התו  -    התורהיפ-לשע

 !?1"לשון רכה" איך יהודי מדבר בןכ
 :הביאור בזהו

כפי (,  צריך  ללכת  בדרכי  נועם  ובדרכי  שלוםהוא  ,  ליהודי  יש  עסק  עם  אינו  יהודיכאשר  

, "וקראת  עליה  לשלום"לכל  לראש  צריך  להיות  ,  כשבאים  על  עיר  למלחמההוראת  התורה  ש

 ".לשון רכה" - "אמירה"באופן של עם הגוי לדבר ) 2להמתין שלשה ימים
לא   -  "הרע-  על  יצרטוב-ר  אדם  יצירגיזלעולם  "  -  3נאמר,  מדובר  אודות  עצמור  שאכ

אך  כאשר  מדובר  אודות ;  "ירעים  עליה  בקול  רעש  ורוגז  "4כלשון  התניא,  אלא  -בלשון  רכה  

 ".בלשון רכה", "אמירה" להתנהג באופן של  יש- אלה שאינם יהודים
 -  5"אל  תתגרה  בגוי  קטן"למרות  הדין    ו,בלשון  רכהלמרות  שיש  לדבר  עם  הגוי  ,  והנה

מתבטא "  לשלוםוקראת  אליה  "כפי  המובן  מזה  שהו,  כל  התוקףבצריך  לדבר  ,  עם  זה-יחד

 !6"למס ועבדוךכל העם הנמצא בה יהיו לך "שבכך 

 
 .ג, י יתרו יט"פירש) 1
 .יט, פ שם"ספרי עה. י, שופטים כ) 2
 .א, ברכות ה) 3
 .ט"פכ) 4
 .א, ראה פסחים קיג) 5
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 -  שון  רכהוזה  שלפעמים  צריך  לדבר  עם  הגוי  בל,  יהודי  צריך  לעמוד  בתכלית  התוקף

 .ה שידברו בשיא התוקף"אך יחד עם זה רוצה הקב - ה"זהו רק מפני שכך ציוה הקב
מבין  גם  מי "  אדון  כל"ה  הוא  "מכיון  שהקב  -  "אדון  כל"בפסוק  זה  ה  מכונה  "ולכן  הקב

 :שאינו יהודי
 עימוכשמדברים  ;  7"'לא  ידעתי  את  הוי"הוא  אומר  ',    אודות  שם  הויהגויכשמדברים  עם  

אך ;    מדובר'מלאך'  ועל  איזה  'מזל'רוצה  הוא  להבין  על  איזה  ,  אלוקיםאודות  שם  

 . הכוונהיכל אחד מבין מה - "אדון כל"כשמדברים איתו על 
 ":ויהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל "נאמר הז-לוע

 

, יחשוב  -  לדבר  עם  גויים,  'קונגרס'ששלחו  אותו  ל  -    שהיהודי,יכול  להווצר  מצב

כוחי "לכן  הוא  ידבר  עם  תוקף  של  ,  ה"  לא  מבינים  כשמדברים  אתם  על  הקבוהם  אחרשמ

ובאופן  כזה   -  גיבור  ועשיר,  הוא  יראה  להם  שהוא  חכם  -  8"החיל  הזה  ועוצם  ידי  עשה  לי  את

 .יצליח לפעול על הגויים
   עליו  לדבר-    אם  הוא  רוצה  להצליח.הצליח  בענינים  האלולא  זו  הדרך  ל:  אומרים  לו

ולא "  אדון  כל"מכיון  שאז  הולך  בכחו  של  ,  ודוקא  כך  יצליח;  "אדון  כל"באופן  שקשור  ל

אל  יתהלל  חכם  בחכמתו  ואל  יתהלל  הגבור  בגבורתו "  9וכפי  הכתוב  בירמיה.  בכוחות  עצמו

 ".כל וידוע אותיכי אם בזאת יתהלל המתהלל הש. . ואל יתהלל עשיר בעשרו 
 השזה  יהי,  "כולם  ידעו  אותי  למקטנם  ועד  גדולם  "לבוא-יד  שלעת10נאמרוזה  קשור  ל

 .במהרה בימינו ממש, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, בביאת משיח צדקנו
 )מ"תורה תש-פ שיחת ליל שמחת"מעובד ע(

 
 .יא, שופטים שם) 6
 .ב, שמות ה) 7
 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 8
 .כד-כב, ט) 9

 .לד, שם לא) 10
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בראשית  ברא  אלקים   "-שם  התחלתה  -שנקראת  על,  כעת  בפרשת  בראשיתאנו  אוחזים  

 ".את השמים ואת הארץ
לחיות  עם  הלימוד  בפרשתינו  כיצד ,  ובעניננו.    שצריכים  לחיות  עם  הזמן1ידוע  הפתגם

 .את העולם' ברא ה
-י  על"  פירוש  רש2ערוך-פי  השולחן-שעל,  י"ובמיוחד  כשלומדים  הפרשה  עם  פירוש  רש

ואין  כל  צורך ,  י  לא  צריך  שום  הסכמות"שפירש,  ובמיוחד.  ליף  את  התרגוםהתורה  יכול  להח

ידוע  ומפורסם  לכל  מה  חידש ,    שנה900לאחר  ,  שכעת.  י"בחקירה  אודות  גדלותו  של  רש

ל שבן  ר  "-תיבות  של  שמו  הם  -עד  שהראשי,  ומה  גדולי  ישראל  אמרו  אודותיו,  י"ופעל  רש

 .ום פקפוקי מקובל על כולם ללא ש"שרש, כלומר". שראלי
 .י"עד כמה נעלה לימוד החומש עם פירוש רש, לעיל מובן- מכל הנזכר

י  על  הפסוק  הראשון "פשוט  נלמד  כעת  את  פירוש  רש,  בכדי  לא  לערבב  ענינים  נוספים

שכל  דבר  שבתורה ,  היינו.  3"ליכא  מידי  דלא  אתירמיז  באורייתא"ש,  ובמיוחד(בתורה  

והוא  קבע ,    וסדרחלקה  "ורה  שבכתב  הקבואת  הת,  פה  נרמז  ונכלל  בתורה  שבכתב-שבעל

  יהיה  הפסוק  הראשון  בכל  התורה -"  בראשית  ברא  אלקים  את  השמים  ואת  הארץ"שהפסוק  

 ).כולה
אמר  רבי ":  4י"מפרש  רש"  בראשית  ברא  אלקים  את  השמים  ואת  הארץ"על  הפסוק  

שלכאורה  מדוע  צריך   (5יצחק  לא  היה  צריך  להתחיל  את  התורה  אלא  מהחודש  הזה  לכם

אלא  הטעם  לזה !  ?ואף  לא  בתחילתו,  הרי  הוא  מופיע  בחומש  שמות,  התחיל  מפסוק  זהל

שהיא  מצוה  ראשונה  שנצטוו :)  הוא"  החודש  הזה  לכם"שהיה  צריך  להתחיל  את  התורה  מ

במצוה ,  מקום-מכל,  כן  בחומש  בראשית-למרות  שיש  מצוות  כבר  לפני:  היינו  (בה  ישראל

 
 . ואילך29' ב ע"השיחות תש-ראה ספר) 1
 .ב"ה ס"רפ' חיים סי-אורח) 2
 .א, תענית ט) 3
 .ל"המו. י מתוך החומש כשהוא מתרגם כל מילה ומילה לשפת היידיש"א החל לקרוא את פירוש רש"ר שליט"ק אדמו"כ) 4
 .ב, בא יב) 5
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' שלפי  שיטת  ר[כשנעשו  לעם  ,  ו  כשנהיו  ישראלשאת  המצוה  הזו  נצטו,  "נצטוו  ישראל"זו  

למה  לא  פתחה  התורה [ותמיהה  זו  ]  י  זוהי  המצוה  הראשונה  שנצטוו  בה  ישראל"יצחק  ורש

מבין "  בן  חמש  למקרא"  שהרי  כל  -יצחק  '    אף  ללא  ר-מובנת  מעצמה  "]  החודש"ב

צריכה ממילא  התורה  ,  בפשטות  שמכיון  שהתורה  ענינה  להורות  לבני  ישראל  כיצד  להתנהג

 ).לפתוח במצוה הראשונה
כח  מעשיו  הגיד )  6כפי  שאומר  דוד  המלך  בתהלים  (ומה  טעם  פתח  בבראשית  משום

, ה"אלא  משל  הקב,  שדוד  המלך  לא  אמר  מילים  משל  עצמו  (לעמו  לתת  להם  נחלת  גויים

שהיתה ,  שהעביר  לרשותם  של  בני  ישראל  את  נחלת  הגויים,  ה  הגיד  כח  מעשיו  לעמו"שהקב

, שלאו  דווקא  שיטענו,  היינו  (שאם  יאמרו  אומות  העולם:)  וכפי  שממשיך  שם,  של  הגויים

 אומרים  להם.  לסטים  אתם  שכבשתם  ארצות  שבעה  אומות:  לישראל)  אלא  יתכן  שיטענו

לא  רבים  אתו  אלא  מסבירים  לו  בשכל ,  אבל  לאידך,  שיהודים  אסור  להם  להתפעל  מהגוי(

שאמונה  זו ,  א  ברא  את  העולםשהו,  ה"ששכל  פשוט  נובע  מאמונה  פשוטה  בקב,  פשוט

כל  הארץ )  שעליה  עונים  בני  ישראל,  נמצאת  אצל  הגויים  באופן  מקיפי  ומזה  נובעת  טענתם

ברצונו  נתנה ,  הוא  בראה  ונתנה  לאשר  ישר  בעיניו,    היאה"של  הקב)  וכל  העולם  כולו(

 ".וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, להם
שאין  שום ,    מובן-כך  שום  הסבר  -לולא  מוסיף  ע,  יצחק'  י  מביא  את  דברי  ר"מזה  שרש

וההכרח  לכך  הוא .  העולם  יקבלו  את  המענה  הזה-צורך  בהסברה  נוספת  בכדי  שגם  אומות

  את  בני הה  יצוו"היתכן  שהקב,  כן-שאם):  שהם  יקבלו  מענה  זה  ללא  צורך  בתוספת  הסבר(

כפי (שמה  שישראל  יענו  ,  אלא  מובן!  ?ישראל  לענות  מענה  שלא  יצא  ממנו  שום  תועלת

 !העולם-יתקבל גם בשכלם של אומות) יצחק' ופיע בדברי רשמ

 

זה  שעם  ישראל  נבראו  בשביל -י  מפרש  מיד  לאחרי"וכמו  שרש,  מכך  מובן  ענין  נוסף

  בשביל  התורה  שנקראת -בראשית  :  שבתורה  כתוב.  ללמוד  תורה  ולקיים  מה  שכתוב  בתורה

 ).היינו שהעולם נברא בשביל ישראל והתורה (8יל ישראל שנקראים ראשית ובשב7ראשית
 

 .ו, קיא) 6
 .כב, משלי ח) 7
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זה  יהיה  באופן  שלא  תהיה  אפילו ,  ציוה  שילמדו  תורה'  שבעת  שה,  י  מדגיש"שרש

 .'שהתורה לא קשורה עם בריאת העולם ורצון ה, איזושהי מחשבה אצל הגוי
, וד  את  התורהשכשיהודי  מתחיל  ללמ,  לכן,  ובכדי  שלא  תהיה  כזו  מחשבה  אצל  הגוי

.   את  הסדר  בתורה  מכפי  שהיה  צריך  להיות  בתחילהשינהה  "י  שהקב"מבאר  לו  רש

ה  שינה  את "אך  הקב,  "החודש  הזה  לכם  "-שבתחילה  היתה  צריכה  התורה  להתחיל  בציווי  

 .ה"בכדי שידעו כולם הגדולה והגבורה של הקב, . ."כח מעשיו"ופתח את התורה ב, הסדר
ולא  רק  בכדי  שהיהודי .  ה"כיון  שכך  רצה  הקב,    את  התורהודוקא  בזה  מתחילים  ללמוד

שכשיהודי  יפגש ,  "גוייםהגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת    "-י  "  כפי  שכותב  רש-אלא  ,  ידע  מזה

 ")!נתן להם נחלת גויים"ש(ה "צריך הוא לומר לו הגדלות והכח של הקב, עם גוי
-זו-ולא,  מהתורהאת  צריך  הוא  לומר  לו  שיודע  ז,  .  ."כח  מעשיו"וכשמסביר  לגוי  את  

בראשית  ברא  אלקים "אלא  אף  מסביר  הוא  לגוי  את  הטעם  למה  התורה  מתחילה  מ,  בלבד

 ".את השמים ואת הארץ
, שידע,  "בראשית"באם  נראה  למישהו  שיש  לו  טעם  אחר  מדוע  התחילה  התורה  מ[

שהיה  תנא  או (יצחק  '  שר.  יצחק'  י  מבאר  בשם  ר"שטעם  זה  הוא  הפוך  מהטעם  שרש

 ].ה" טעם זה מהקבידע) אמורא
 .י כפשוטו"ואת טעם דין זה לומד רש
שנוסף  לזה  שהוא   (-רבן  של  כל  ישראל  ,  מפרש  התורה,  דתא-וכיון  שכך  לומד  הפרשן

ופעל  בחלקו ,  היתה  לו  גם  שייכות  לענינים  של  מסחר,  הלכות  וראש  הישיבה-היה  רב  פוסק

, 9"דבר  מלכות"דבריו  הם    ש-")  זבולון"והן  כ"  ישככר"בעולם  מה  שיהודי  צריך  לפעול  הן  כ

ם  פוסק  שלדבר "עד  שהרמב(,  מאחר  שהם  הודפסו  והתקבלו  אצל  כל  תפוצות  ישראל

ואחד -שכל  אחד,    הרי  מובן-!)  ממשתעשה  -לא-עשה  ומצות-שהתקבל  יש  תוקף  של  מצות

 -ואחד  מבני  ישראל  חלק  ונחלה  בארץ  ישראל  -ה  נתן  לכל  אחד"שהקב,  צריך  ללמוד  כך

 ".נחלת עולם"

 
 .ג, ירמיהו ב) 8
 .יט,  אסתר א-לשון הכתוב ) 9
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כיון ,  אין  אף  אחד  שיכול  לשנות  את  התורה,  10"התורה  הזאת  לא  תהא  מוחלפת"וכיון  ש

 .אמר שהתורה לא תשתנה' שה
-כך  אי,  או  קוץ  בתורה,  או  תג  בתורה,  אפשר  לשנות  ולהחליף  אות  בתורה-וכשם  שאי

 . בתורההסדרושלום את -אפשר לשנות חס
כח  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת "  היא  בהשתחילת  התור,  שהסדר  בתורה  הוא

בראשית  ברא  אלקים  את ):  "הראשון  בתורה(כפי  שזה  בא  לידי  ביטוי  בפסוק  ,  "גויים

שסיפורים  אלו  הם  שסללו .  'מכן  מובאים  סיפורי  האבות  וכו-ורק  לאחר".  השמים  ואת  הארץ

', ראשון  בה  המאמין  ה-  11"אחד  היה  אברהם"החל  מאברהם  אבינו  ש,  את  הדרך  לעם  ישראל

למרות  שהיה  יכול (ואפילו  לא  הקשה  קושיות  ,  שלא  ערבב  באמונתו  שום  הסברות  וטעמים

ואיך  יתכן  שמיד ,  "כי  ביצחק  יקרא  לך  זרע  "12אמר  לו'  שרק  עכשיו  ה:  למשל,  להקשות

 !).?כן ציוה עליו לעקוד את בנו-לאחרי
אשית  ברא בר"אין  ספק  שהתחיל  ללמוד  מ,  ובשעה  שאברהם  קיים  את  התורה  ולמדה

ורק "  (החודש  הזה  לכם"ורק  כשהגיע  לספר  שמות  למד  את  ,  "אלקים  את  השמים  ואת  הארץ

 .ה קבע שיהיה"כיון שזהו הסדר שהקב, ")ושננתם לבניך" למד 13בספר דברים
. נשיאנו  וגדולי  ישראל,    הדרך  שהורו  לנו  אבותינו-ורק  בדרך  הזו  מחזיקים  את  התורה  

 .שכך גם הם למדו את התורה
שיבוא  טהור "מתחילים  בחומש  ויקרא  בכדי  ,  שכשמלמדים  תינוק,    כתוב14ם  במדרשאמנ

אלא ,  ושלום  הכוונה  שאומרים  לו  שהתורה  מתחילה  שם-  אך  אין  חס-"  ויעסוק  בטהורים

 -  השניכן  יש  את  הספר  -ולפני,  ויקרא  -  השלישי  מתחיל  ללמוד  בספר  שהואמדגישים  לו  

 
 .א"ט ה"התורה פ-יסודי' הל. ם"ג עיקרים לרמב"י) 10
 .כד, יחזקאל לג) 11
 .יב, וירא כא) 12
 .ז, ואתחנן ו) 13
 .ז"רבה פ-ויקרא) 14
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בראשית  ברא "  זה  גופא  התורה  התחילה  בובספר,  ולפניו  יש  את  ספר  בראשית,  שמות

 ".אלקים את השמים ואת הארץ

 

י "לכן  מבאר  רש,  כיון  שכל  דבר  בתורה  הוא  בהבנה  והשגה  לכל  אחד  לפי  מעמדו  ומצבו

אלא  זהו  ענין ,  "גזירה"או  ,  "חוקה"הוא  לא  ענין  של  ,  "כח  מעשיו  הגיד  לעמו"שהענין  של  

 ".טעם"בהמובן 
שמוסרים  אותו  לכל  בני  ישראל  מתחילת  כל  הדורות  ועד  סוף  כל ,  כזה"  טעם"וזה  

 .הדורות
שכשמשנים  את  הסדר ,  ושלום  את  הסדר  הזה-שלא  ישנו  חס:  ובזה  ישנה  הוראה  נוספת

ועד  עצם  היום  הזה  לא  היתה  כזו  מציאות ,  תורה-  של  כזה  ספר15הרי  ידוע  מה  דינו,  בתורה

 .ר כזהשמישהו ירצה לעשות דב
הוא  ענין  של  טעם ")  כח  מעשיו  הגיד  לעמו("י  כותב  שענין  זה  "כיון  שרש,  וכאמור

יוסיף "וכיון  ש"  (בן  חמש  שנים  למקרא"שצריכים  ללמוד  דין  זה  כבר  עם  ,  מובן,  והסברה

  יחקק  ענין  זה  אצלו -וכן  הלאה  "  ג"בן  י"ו"  בן  עשר"  הרי  כשיגיע  ל-  16"ימים  יוסיף  חכמה

 ).ושיםבתוספת ביאורים ופיר
י "וכפי  שרש,  כפשוטוי  "  פירוש  רש-אלא  העיקר  ,  אין  העיקר  כאן  כל  האריכות,  וכאמור

שזהו  ענין  עיקרי  שהזמן ,  ובמיוחד"  (ואני  לא  באתי  אלא  לפרש  פשוטו  של  מקרא  "17אומר

  רוצים  למסור  את -  של  הגוי  18"קול  עלה  נדף"היות  וישנם  יהודים  שעקב  פחדם  מ,  גרמא

 :י כפשוטו" נחזור פעם נוספת על לשון רש,לכן) שטחי ארץ ישראל
שהיא ,  לא  היה  צריך  להתחיל  את  התורה  אלא  מהחודש  הזה  לכם:  אמר  רבי  יצחק"

כח  מעשיו  הגיד :  משום?  ומה  טעם  פתח  בבראשית,  מצוה  ראשונה  שנצטוו  בה  ישראל

, לסטים  אתם:  שאם  יאמרו  אומות  העולם  לישראל,  לעמו  לתת  להם  נחלת  גויים

 
 .א"רפ' ע סי"ראה שו) 15
 .יג, עזרא קהלת ד-ראה אבן) 16
 .י מקומותובריבו. ח, בראשית ג) 17
 .לו, בחוקותי כו) 18
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הוא  בראה ,  ה  היא"כל  הארץ  של  הקב:  הם  אומרים  להם.  בעה  גוייםשכבשתם  ארצות  ש

 ".ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, ונתנה לאשר ישר בעיניו

* * * 

 

ילו  שהם אפ,    אודות  נכרים  שצרו  על  עיר  בישראל19ערוך-דין  ברור  בשולחן-ישנו  פסק

ואפילו  שהם  רק ,  שאכן  לכך  הם  מתכוונים  באמתואפילו  ,  "קש  ותבן"אומרים  שרוצים  רק  

  אפילו -  שיקחו  נשק  -)  אלא  מצווה,  התורה  לא  מתירה(  מצווה  התורה  -"  ממשמשין  ובאין"

 .בכדי לחסום את כניסת הגויים לארץ ישראל,  ויתייצבו על הגבול-ביום השבת 
  ענין  הגיוני  המובן -"  טעם"אלא  זהו  ,  "חוקה"או  "  גזירה"זו  אין  ,  ובציווי  התורה  גופא

  במילא  הרי -זה  תפתח  להם  הארץ  -ידי-ליצלן  על-שרחמנא.  פי  שכל  התורה-על,  פי  שכל-על

 .נפש-פיקוחהוא ענין של , ענין זה
, ערוך-  הוא  הולך  נגד  השולחן-ערוך  -דין  בשולחן-ומי  שרוצה  ללמוד  אחרת  מהפסק

מצד ,  שאין  כאן  המקום  להאריך  בזה(נפש  כפשוטו  -הארץ  ופיקוחונגד  הסכנה  של  פתיחת  

 ).הפשטות שבדבר
בין .  והיכן  נמצא  השטח,  אין  כל  שייכות  היכן  נמצאת  העיר,  ערוך-וכפי  שנפסק  בשולחן

אם ,  ושם  גופא  אין  חילוק(בין  בחוץ  לארץ  .  המקדש  היה  קיים-בין  בזמן  שבית,  בזמן  הגלות

 .ובין בארץ ישראל) נכריםהיא עיר שרובה נכרים או מיעוטה 
אין  צריכים  לעשות  שום  חשבונות  של ,  "תפתח  הארץ"שאם  יש  מצב  של  ,  שהפסק  הוא

עוצו  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום  כי  עמנו "ו,  20"דבר  אלקינו  יקום  לעד"אלא  ,  בשר  ודם

 .21"ל-א
ה "בנשמתם  ובתורתם  כפי  שהקב,  שעם  ישראל  חי  וקיים  ויתקיימו  בגופם"  כן  יקום"ו

 לאסוקי  שמעתתא  אליבא"ואז  יהיה  ה,  ה  רוצה"וילמדו  תורה  כפי  שהקב,  וצהר

 
 .ט"חיים סשכ-אורח) 19
 .ח, מ' פ ישעי"ע) 20
 .י, שם ח) 21
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בלא  להתחשב  עם  יועץ  פלוני  ויועץ  אלמוני (כפי  שהתורה  פוסקת  את  ההלכות  ,  22"דהלכתא

 ).וכמפורסם לכל מיהו היועץ ומדוע הוא מייעץ כך, וכל הפרטים שבדבר
עמנו "כיון  ש,  הפרה  מעיקרא  -"  תופר"שכל  הענינים  הרעים  יתבטלו  באופן  של  ,  וכאמור

ה  לוקח  על "רצויים  הקב-שאת  הענינים  הבלתי,  "אני  אסבול.  .  ועד  זקנה  ",  וכההמשך".  ל-א

 .עצמו
, מבארים  ספרי  מוסר,  "יחליפו  כח'  וקווי  ה  "23הפסוק-שעל,  וכמדובר  כמה  פעמים

ה  את  כוחותיו "  מחליף  לו  הקב-'  ועושה  כרצון  ה'  שמי  שבוטח  בה,  שהפירוש  בזה  הוא

 .קנין מהתורה, שזהו ענין של חליפין. 'עם הכוח של ה, החלשים

 

פלוני  מפרש  אחרת -בן-מזה  שפלוני,  "רעש"ישנם  כאלו  שאינם  מבינים  מדוע  עושים  .  .  

 ).ט"סימן שכ(ערוך -דין בשולחן
 :וההסבר בזה

שישנם  כאלו  החושבים ,  ילמצד  החושך  כפול  ומכופל  של  הגלות  הגיעו  למצב  מבה

  אין  לזה  שום  קשר -פי  הלכה  -שזה  שיהודים  יפסקו  שאסור  למסור  שטחים  על,  לעצמם

-  אם-וכיון  שלא  שואלים  ,  דין  להלכה  בענין  זה-היות  והעולם  לא  שואל  מה  הפסק,  לעולם

מ "  אין  נפק-  טוענים  אותם  אנשים  -ולכן  .    הם  לא  יקשיבו-כן  גם  כשיאמרו  להם  את  ההלכה  

כך  זה -  שהרי  בין-ואין  שום  צורך  לפסוק  זאת  להלכה  ,  "וקי  שמעתתא  אליבא  דהלכתאלאס"

 .לא יועיל מאומה
-  שהתורה  היא  בעל-היות  שזהו  ענין  עיקרי  ,  טועים  טעות  גדולהשהם  ,  אך  האמת  היא

 .דין התורה-ומצב העולם נקבע לפי פסק, הבית על העולם הזה הגשמי והחומרי
ל  גומר -א"הפסוק  ל-ונפסק  להלכה  על,  24ושלמי  מפורשישנו  יר,  פעמים-וכמדובר  כמה

שאם  מציאות  העולם ,  שישנה  משמעות  גדולה  כיצד  יפסקו  היהודים  את  ההלכה,  25"עלי

 
 .א, ראה סוטה כה) 22
 .ד שם"ק ומצו"ראה רד. לא, מ' ישעי) 23
 .ז"ו ה"סנהדרין פ. א"ד ה"קידושין פ) 24
 .ג, תהלים נז) 25
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עצמו -העולם  משתנה  ומתאים  את,    הרי  לאחר  פסק  ההלכה-היתה  שונה  קודם  פסק  ההלכה  

 .להלכה
שהעולם ,  היינו,  מיויהודי  הסובר  שהתורה  לא  יכולה  לפסוק  כיצד  יתנהג  העולם  הגש

 !!אפיקורסהרי הוא , ימשיך להתנהג הפוך מהתורה
, )הפסק  הברור  על  איסור  מסירת  שטחים(מנת  שהעולם  ינהג  כפסק  התורה  -על,  במילא

ואלו  שלא  רוצים ,  אלו  ששותקים.  26"אחרי  רבים  להטות"צריך  רוב  שיפסקו  כך  כיון  ש

  שאסור  להם -דין  זה  -מפסקכיון  שאולי  התוצאה  תהיה  (להכניס  את  עצמם  לדין  הזה  

שתיקה  זו  תגרום ,  ששתיקה  זו  לא  תעזור  צריכים  לדעת  -])  והם  רוצים  לשתוק[לשתוק  

 !ליצלן-לתוספת סכנה רחמנא
אלא  יהדות  כפשוטה ,  לא  במוסר  ולא  בקבלה,  לא  בחסידות  (ביהדות  יסודי  27זהו  כלל

אסתכל  באורייתא "שהתורה  היא  )  גם  נגלה  וגם  רזין  דרזין,  גם  קבלה,  שכוללת  גם  מוסר

 ".וברא עלמא
אלא ,    לא  אירע  פעם  אחת  או  פעמיים-פי  התורה  -  שמציאות  העולם  נקבעת  על-דבר  זה  

 !ראו במוחש שמציאות העולם נהייתה כפי קביעת התורה, וכמה פעמים-כמה
פי -  מאחר  וכל  מציאותנו  וכל  הנהגתנו  נקבעת  על-שאנו  זכינו  ,  וכמדובר  כמה  פעמים

שהיו  פחדים  לנהוג ,    במקומות  ובזמנים  קשים  כתקופת  הבולשביקיםאבל  אפילו.  התורה

, ממילא,  פי  תורה-עלמקום  כיון  שמציאות  העולם  צריכה  להיות  -מכל,  פי  תורה-על

 . הרי כך נהייתה המציאות-פי התורה צריך להיות כך וכך -שעל, כשפסקו שם
 :זה במוחשהתרחש סיפור כ, )הגאון רבי יוסף ראזין(אצל הגאון הראגאטשאווער 

נשלחה  אליו ,  כשפעם  אחת,  )פעטערבורג(היה  זה  כאשר  הוא  התגורר  בלענינגראד  

 .שעליו לשלם שני סוגי מסים, הודעה ממשרד המסים
מה  הם  שני ]  כשרון  והיה  בקי  בכל  סוגי  המסים-שהיה  בעל[  שאל  את  נכדו  -כשראה  זאת  

נועד  לכאלו  וכאלו שהמס  הראשון  :  ענה  לו  הנכד?  ומה  החילוק  בין  אחד  לשני,  המסים

 .ואילו המס השני נועד למטרה אחרת, ענינים
 

 .ב, משפטים כג) 26
 .ב, א קסא"זח) 27
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  הוא  צריך  לשלם  את פי  התורה-שעלוהגיע  למסקנא  ,  הראאגטשאווער  שקל  את  הענין

  אינו -אבל  את  המס  השני  ,  )28"דינא  דמלכותא  דינא"זאת  -שהרי  בכל  (בלבדהמס  הראשון  

 !פי התורה-צריך לשלם על
והוא  צריך  לשלם  רק  את  המס  הראשון  ולא ,  טעותשחלה  הגיעה  אליו  הודעה  ,  למחרת

 !את השני
, מי  זה  התרחש-ויודעים  עם,  אלא  אצל  הבולשביקים,  ולא  סתם,  שזה  מעשה  שהיה

 !פ תורה"שממעשה זה רואים שמציאות העולם נקבעת ע
שלתורה  יש ,    מובן-  10"התורה  הזאת  לא  תהא  מוחלפת"שמכיון  ש,  זה  מובן-דרך-ועל

  שהסיבה  לכך  היות  והתורה -בזמן  הבולשביקים  וגם  בזמננו  ,    תורהאת  אותו  כח  בשעת  מתן

 .ה"היא חכמתו ורצונו של הקב

 

, "לאסוקי  שמעתתא  אליבא  דהלכתא"ובאופן  כזה  של  ,  כל  רב  שנכנס  לעומק  הסוגיא

וגם  אם  יש  לו  רק   -  נפש-פיקוחשל  שזה  ענין  ,  "תפתח  הארץ  לפניהם"והוא  יודע  שזה  נוגע  ל

עד  שזה  יהיה ,  והוא  צריך  להתמסר  וללמוד  הלכה  זו,  אין  לו  ברירה,    במילא-ספיקא  -ספק

 .22"לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא"באופן של 
אז  מה  הוא  יועיל  בכך  שהוא  יפסוק  את ,  מכיון  שלא  שואלים  על  דין  זה:  הוא  ישאל,  ַאיי

  למרות  שהפסק  ישאר  בחדרי -שמכיון  שהוא  פוסק  הלכה    אלא  הוא  צריך  לדעת  -!  ?ההלכה

 .זה פועל על מציאות העולם -כיון שזה נפסק , מקום-מכל, חדרים
כיון  שבשמים  לא ,  וטריא  קודם  שפוסק-  צריך  הרב  שיהיה  לו  שקלא-מקום  -מכל,  אלא

שבעת ,  יש  כלל  בהלכה,  אלא.  29"לא  בשמים  היא"דין  בנוגע  לזה  שהרי  -יכולים  לפסוק  פסק

  ויש  לו  סמיכה למטהצריכים  לשאול  דוקא  רב  שנמצא  ,  צריכים  לפתור  ספק  בהלכהש

 .ניתן לשאול אצלו מהו הפסק,  במילא,ומברר דןולאחר שהוא . 30"אוצרו' יראת ה"ו

 
 .ב, גיטין י) 28
 .יב,  לנצבים) 29
 .ו, לג' ראה ישעי) 30
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,   הוא  צריך  לדעת-הוא  לא  מפרסם  את  הפסק  ,  פי  שמאיזו  סיבה  שלא  תהיה-על-ואף

משתנה  מציאות  העולם ,    הרי  אז-  בוארומ  מנומק,  ברורה  בצורהשכיון  שהפסק  נמצא  אצלו  

 .ואותו רב מתווסף לשאר הרבנים שכבר פסקו כך. בהתאם לפסק הדין שפסק

 

 :ישנו בזה ענין נוסף
כן  מדוע -אם.  וכמה  מבני  ישראל  בפחד-עומדים  כמה,  כל  רגע  ורגע  שעומדים  בסכנה

ואלו  שכן .    נגד  ההלכהוצורחים  שזועקיםן  שיש  כאלו  כיו,    אלא-!  ?מתארכת  הסכנה

ישנם  רבנים  שכלל  לא ,  ונוסף  לזה.    אומרים  את  הפסק  רק  בחדרי  חדרים-יודעים  את  ההלכה  

  הם  חושבים  מן  הסתם  שהענין -ואפילו  אם  הם  מודעים  לשאלה  ,  יודעים  ממציאות  השאלה

ציונות ,  ")מרדו  באומותלא  יעלו  בחומה  ולא  י  ("31"שבועות'  ג"של  שמירת  הארץ  קשור  ל

 !וזוהי הסיבה שהסכנה מתארכת. וביאת המשיח
אני  אומר  זאת  דוקא  בזמן :  ואמר  הרבי(נפש  -הבהרת  ענין  זה  הוא  גם  פרט  בדין  פיקוח

  ולכן  אני חוזר .כך  את  דברי  כפי  שעשו  בעבר-בכדי  שלא  יסלפו  אחר,  שרושמים  את  דברי

, "שבועות'  ג"של  שמירת  הארץ  קשור  לישנם  כאלו  שחושבים  ומשוכנעים  שהענין  :)  ואומר

 :ולכן צריך להדגיש, "ביאת המשיח"ו" ציונות"
 !!!אין לשמירת הארץ כל קשר לענינים אלו

, השוה-הפחות  יש  צד-לכל,  שם".  טענו  חטים  והודה  לו  בשעורים"זה  אפילו  לא  

ושניהם  יכולים  לקנות  תמיד ,  נפש-ושניהם  אין  להם  שום  קשר  לפקוח,  ששניהם  תבואה

נפש -זהו  פיקוח.  אין  שום  קשר  בין  שמירת  הארץ  לענינים  אלו,    כאן-ים  או  שעורים  חט

 !!!כפשוטו
 .נפש-שלא צריכים להסביר לאף אחד את גודל הענין של פיקוח, וכמבואר בארוכה

  למרות ,הרי  הוא  הכריע  את  הכף,  הלכה-בעת  שיברר  את  הענין  ויגיע  לפסק,  כל  רב

ובין  ידידיו  הרבים  אין ('  פוליטיקאי'  שהוא  בטלן  ולא  ואפילו  שהוא  חושב,  שלא  שאלו  אותו

עליו ,  למרות  זאת)  'פוליטיקאים'במילא  אין  הוא  יודע  מה  הם  ,  אחד'  פוליטיקאי'אפילו  

 
 .א, כתובות קיא) 31
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באם  הוא   (  פסיקת  הלכות-בנוגע  לענין  הזה    -לדעת  שמבלי  הבט  על  כל  ענינים  אלו  

ה  נתן  לו "הקב  )לפסוק  דיןהיסודות  והדרכים  אותם  הראו  לנו  כיצד  ,  פי  הכללים-יפסוק  על

 .את כל השליטה על העולם
שזוהי ,  ערוך-דין  ברור  בשולחן-  פרסום  פסק-זה  מתווספת  לו  זכות  נוספת  -ידי-שעל

 .דין זה-זכות גדולה מה שיתעורר ויפעל בעקבות פסק

 

, "ל  גומר  עלי-לא"פי  תורה  נעשה  -שבעת  שיהודי  פוסק  על,  הזהו  מעיקרי  התור,  וכאמור

העולם -למרות  שאומות(דין  -פי  הפסק-  מציאות  על-שכך  נעשית  מציאות  העולם  ,  היינו

 ).אינם יודעים מכך
שהפירוש ,  32"יפה  שעה  אחת  קודם"נפש  הרי  צריך  להיות  -וכיון  שמדובר  כאן  בפיקוח

 ".רגע אחד קודם"בזה הוא 
, ממילא,  "ל-כי  עמנו  א"כיון  ש,  33"לא  תגורו  מפני  איש"אופן  של  זה  יהיה  ב-ושכל

והטענה  שהוא  טוען  שהוא  נמצא .  אחד  לא  יוכל  לגעת  בו-אף,  דין  הזה-כשיפסוק  הפסק

 -נפש  מדומיין  -פיקוח  הרי  אינו  דומה  -נפש  מאחר  והוא  תחת  איומים  -במצב  של  פיקוח

) ט"ערוך  סשכ-  שנפסק  בשולחןכפי  (נפש  ודאי-לפיקוח,    של  אדם  יחיד-"  קול  עלה  נדף"

 !! יהודים- איני רוצה לומר מאות -של עשרות 
 )מ"פרשת בראשית תש-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(

 
 .ז"ד מי"אבות פ) 32
 .יז, דברים א) 33
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אין  לנו  שיור  אלא "מגיעים  למסקנא  וודאית  ש,  כשמתבוננים  ורואים  את  המצב  בעולם

  נתן לונימאחר  שפ  :לבטוח  באדםשיש    ואומרים  'ליצני  הדור'אים  אבל  אז  ב,  "התורה  הזאת

 זו  שמחה  גדולה.  יכולים  לסמוך  על  זה  -  "אחינו  אתה"התנשק  ואמר  ואף  הבטחה    ונייר

  והוא  מזמינו  לבוא  ולהשתתף  בשמחה  הנערכת  על 'אח'  ו'ידיד'הגוי  כינה  אותו  ,  ביותר

 !דברים שנכשל בהם
ענין  שאין  לו  מקום   -'  ליצנות'  ענין  של  והרי  זהו  ל  זהמדוע  צריכים  לדבר  ע,  לכאורה

 ?ולשם מה מתעסקים בזה,  עם הידויכולים לבטלובשכל הישר 
  כיון  שישנם -  "ליצני  הדור"שצריכים  להזהיר  גם  את    1י"מפירוש  רש  ישנו  הלימוד  הזל  ע

והשני  מביא ,  י"בא  ליצן  אחד  ומביא  ראיה  מפרש.  י"ליצנים  שטיפסו  וניתלו  אפילו  ברש

 כמה  עניניםצריכים  לעשות  טוען  שולכן  ,  "אל  תתגרה  בגוי  קטן"אומרת  ה  2רא  מהגמהראי

 !קיבוץ גדול של יהודיםמיידית שמעמיד בסכנה 
וכמה  שגם  בשכל -כמה-אחת-ועל.    לא  תופס  מקום-  בשכל  הפשוטאפילו    ענין  שוזה

 . אינו תופס מקום-שכל התורה , האמיתי
ואומרים  בפירוש  שהם "  תבן  וקש"ומבקשים    נכרים  דין  ברור  שכשבאים  3וסקתהתורה  פ

לסמוך   אסור  -    ילכו  לדרכםךכר  ואח"  תבן  וקש"לא  רוצים  לעשות  מלחמה  אלא  רק  רוצים  

 -  "ממשמשים  לבוא"  כששומעים  שהם  רק  לו  אפייאז"  עיר  הסמוכה  לספר"ואם  זו  .  יהםעל

 ."יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללין עליהם את השבת"כבר 
!   בצד  ואומרים  שהוא  לא  שייך  לעניננוערוך-ולחןמניחים  את  הש,  ואילו  ליצנים  אלו

בדיוק   ו-  ה"  של  הקבופסק  הדין  4ה"רצונו  של  הקב,  ה"  הוא  ספרו  של  הקבערוך-לחןהשו

 -  ה"ולומר  שענין  זה  אין  לו  שייכות  לקב,  ה  מענין  מסויים"  לנתק  את  הקבאפשר-איכשם  ש

אין  ענין  בעולם  שלתורה  אין  מה   -  לתורתוכך  לא  יכולים  לומר  שענין  מסויים  לא  שייך  

 
 .יט, תולדות כה) 1
 .א, ראה פסחים קיג) 2
 .ו"ט ס"ח סשכ"ערוך או-שולחן) 3
 .ד ועוד"ראה תניא פ) 4
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כל  ענין  שישנו  בעולם  הזה  הוא  רק   -  5"אסתכל  באורייתא  וברא  עלמא"מכיון  ש,  לומר  עליו

  הדבר כך-רק  אחרו"  אסתכל  באורייתא"  היהוקודם  ה,  יבראיבגלל  שהתורה  רצתה  שהדבר  

ענין וזה  ,  מזה  מובן  שכשאומרים  שבענין  זה  התורה  לא  יכולה  לחוות  דעה.  נברא  בפועל

 ! התורההיפך וזה - שאין לו שייכות לתורת היהודים

 

וכמדובר .  ערוך-לחן  בשויןד-ק  פסואאלא  ה,  קשור  עם  סודות  התורההואין  זה  ענין  

-ביום  יעשו  בשבת  וו  פוסק  שצריכים  לשאול  רופא  ולפיערוך-השולחןש  בעת  -עמים  פ-הכמ

אין  הפירוש  שעושים  זאת  מכיון   -מסויימים  שבזמן  רגיל  אסור  לעשותם    ענינים  הכיפורים

התורה  אומרת   -  בשולחן  ערוך  מכיון  שכך  כתוב  זאתאלא  עושים  ,  שכך  אומר  הרופא

אבל  לא  בגלל  שזוהי  דעת  הרופא  אלא ,  ולנהוג  כפי  שאמר,  שבענין  זה  צריכים  לשאול  רופא

 .דעת התורההיא בגלל שכך 
זאת .  ה"  של  הקבערוך-לחן  דין  בשוושזה,  6"דינא  דמלכותא  דינא"ענין  הוא  בכן  ו

, שלימות  הארץ,  נוגע  ליהדות  ואינו  בניגוד  לשלימות  התורההשכשמדובר  על  ענין  ,  אומרת

  של ערוך-לחןעד  שזה  נכנס  בשו"  דינא  דמלכותא"ה  כח  ל"  נותן  הקביאז  -  שלימות  העםו

 .ה"הקב
-השולחן  באומרו  שאין  לזה  שייכות  עם  ההלכה  מזה  מובן  שכשאחד  בא  וטוען  היפך

עיר "שכשמדובר  על  ,    הואערוך-שפסק  השולחן,  וכאמור  לעיל.  זה  היפך  התורה  -ערוך  

בטענה  שאין  ברצונם   -  "תבן  וקש"  ואומרים  שהם  רוצים  נכריםובאים  "  הסמוכה  לספר

ול ואז  הם  ילכו  מגב"  תבן  וקש"שיתנו  להם  רק  ,  לעשות  מלחמה  אלא  הם  רוצים  שלום

משם  תהא  הארץ "כי  יתכן  ש,    באופן  עראילואסור  לתת  להם  להכנס  לשם  אפי  -  ישראל

 ".נוחה ליכבש לפניהם
  במקרה  שאינם  מדברים  על   הדיןמהוצריך  להבהיר  ערוך  כלל  לא  -שהשולחן,  מובן

 .לעיר זואומרים בפירוש שרוצים את המקום ואת השטח שמסביב אלא , "תבן וקש"

 
 .ב, א"א קס"זח) 5
 .ב, גיטין י) 6
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אז   -ערוך  -לחן  ענין  שאין  לו  שייכות  לשווהו  שאמר  שזהכשמוסרים  בשם  מיש,  ולכן

לא   -  וזה  שמוסרים  בשמו  ענין  כזה  הוא  בגלל  שהמוסר  ענין  זה,  ודאי  שהוא  לא  אמר  את  זה

 .מתאים
  איך !?היתכן  -    וכשבאו  אליו  ושאלו  אותורב  מסוייםשמסרו  ענין  בשם  ,  וכידוע  הסיפור

אם  אכן :  אמרו  לו".  דברים  מעולםא  היו  ל"ואמר  הכחיש    הוא  -!  ?אתה  יכול  לומר  דבר  כזה

  הוא ךא!    אכן  לא  היה  מעולם-    בשמךומסרשאתה  צריך  לפרסם  שמה  ,  לא  אמרת  את  זה

מכיון  שזה  שמסר  את  זה  הוא  יהודי  שמניח ,    חילול  השםזהמבאם  יפרסמו  זאת  ייצא  :  ענה

 ! ייגרם חילול השם-ואם יתפרסם שאמר דברים לא נכונים , תפילין ושומר שבת
   מוסרהויודעים  מי  הי,  ויודעים  על  איזה  ענין  דובר,  זאתענה  הוא  זה  שדעים  מי  יו

 .הדברים
  גם  לאותם זאתכדי  שימסרו  ,    הטלפוןידי-לובכוונה  מספר  אני  את  זה  כשזה  מועבר  ע

זה לוגם  ,  "לא  היו  דברים  מעולם"זה  שלא  הרשה  שיגלו  שאמרו  בשמו  ענין  של:  השניים

 -  7"אמת  מארץ  תצמח"ה  ימנע  אותו  להבא  והוא  ידע  ש  יכול  להיות  שז.שמסר  את  השמועה

.   האמת  מוכרחת  להתגלותסוף-כל-ך  סוףא,  שניים  או  שלשה  רגעים,  לרמות  אפשר  רק  לרגע

 .אז יתכן שזה יפעל עליו שמכאן ולהבא הוא ימסור דברים כהוויתן
ומהרהור ,  ה  יתן  לו  זכות  מיוחדת  שהוא  יבוא  להרהור  תשובה"אולי  הקב  -  וכולי  האי

  הקלקול הובאותו  אופן  שהי.  שובה  הוא  יבוא  לתשובה  בפועל  באופן  של  חרטה  על  העברת

 תהטעות  הי  -  שהוא  יפרסם  שמה  שהוא  אמר  בשמו  של  פלוני;    גם  החרטה  על  כךההית

 .ביחד עם קבלה טובה על להבא,  ויבקש מחילה על זה,בידי
  מוכרחים  לדבר ךא,  דיבורים  מועטיםלא  ב  לוואפי,    צערנילא  כדאי  להאריך  בעניאמנם  

עד  שהם .    כעכשיו-  טובכזה    מצב  ה  לא  הילעולםעל  זה  מכיון  שישנם  כאלה  שטוענים  ש

יש הכי  -  ומשבחים  את  מסירת  הנפט  למצרים  באמרם  שבלאו-  שטות  גדולה  ביותר  אומרים

  יש הברית-צותהם  אומרים  שבאר  -ת  לא  מתקבלששטות  זו  וכשרואים  .  'מעל  הראש'נפט  

 . הבטיחה שהיא תתן נפטריתבה-צותואר, 'מעל הראש'נפט 

 
 .יב, תהלים פה) 7
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כי  כשמתחשבים  עם  המציאות ,  כולם  אומרים  אותו  דבר  -  כשאומרים  תירוץ  אמיתי

   כשאומרים  דבר  דמיוניךא,  מוכרחים  כולם  לענות  באותו  אופן  -  ועונים  כפי  שהדבר  בפועל

 !וכל אחד מדמיין לפי מהלך נפש -
שמכיון  שבאמריקה  צברו  נפט  לעשרות  שנים  יכולים  לסמוך  על ,  חושב  מישהו,  ובמילא

 .זה
! יודע  שלא  תתכן  כזו  מציאות)  שמתמצא  בנפט(  תינוק  בן  יומו  לואפיו  ,זוהי  שטות

נמצא  בבארות  בעובי  האדמה  יספיק ה  שהנפט  פעם-נכתב  מידי  הברית-ארצותבעיתוני  

 . שנה70-50-ב ל"לארה
הוא  מקבל  את ,  )הוא  רוצה  לבלבל  את  השנימא  מפני  שאו  ש(א  מתמצא  ומכיון  שהוא  ל

מה  שכתוב  בעיתונים  ומפרש  שבאמריקה  צברו  נפט  לחמישים  שנה  ושאמריקה  חתמה 

 ! שנים רצופות15 נפט רץ ישראלשהיא תתן לא
כל  אחד  לוחם  בחבירו  ומחפש  את   ,באמריקה,    הרי  כעת-!  ?איך  יכולים  לומר  כזו  שטות

נפט  לחמישים  שנה שהכינו  ,  שכזה'  חסרון'  ואילו  -  אפשר  לומר  עליו  כל  החסרנות  שרק

 . אף אחד לא מציין- כדי להבהיל את העולםב
, שנדפסה  בעיתון  מסויים  נפל  על  ההמצאה  רץ  הקודש  שנמצא  באאותו  אחדורק  

ואף  מפרש  כאילו  הולכים  הם  לספק  נפט  לישראל .  שבאמריקה  יש  נפט  לחמישים  שנה

 !שטויות שאין בהם ממשועוד ומרים עוד  אכךו - שנה 15במשך 
אלא ,  ולא  זו  בלבד!  גם  ענין  של  שקר  מתקבל  אזי  -"  עולם  השקר"בכיון  שאנו  חיים    ךא

 .אזי ישנם כאלו שמאמינים וישנם שלא מאמינים, כשאומרים שקר קטן
: לעצמו  זה  ששומע  זאת  חושב  -  כזה  שלא  יתכן  במציאות  -  אבל  כשאומרים  שקר  גדול

, אומר  זאת  אדם  שהוא  כבר  מעל  גיל  עשרים  שניםולמרות  זאת  ,  לתי  מציאותיהרי  זה  דבר  ב

לא  יתכן  שהוא  יאמר  דבר   ממילא  -זאת  בעיתונים    מצווה  להדפיס  אףו,  'כסא'הויושב  על  

 !שכלי הוא מצד קוצר זאת לא מבין אניוזה ש, מוכרחים לומר שהדבר באמת כך. שקרי
הם   -  אין  לו  מקום  בשכלכלל    ש  דברשאמרו  להםואכן  ישנם  כאלה  שדוקא  בגלל  

 ! לזהמאמינים
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הם מתירים    -תהיה  של  אלפי  יהודים  -לא-ה  הינפש-יקוחפבשעה  שמדובר  על  ,  וכך

 םלשחק  עם  שקרים  ועם  ענינים  שהם  קוראים  לה)  והשני  אינו  פוצה  פה  ומצפצף(לעצמם  

 .תחצי אמ
לשמות !    שקרוזה  -  אם  זה  מנותק  במשהו  מן  האמת  -!  '?חצי  אמת'היתכן  לקרוא  לזה  

  אין  לזה ךא,  יתכן  שיש  מקום  בחכמת  הלשון  -  רבע  אמת,  שליש  אמת,  חצי  אמת  -אלו  

 .נפשות- פיקוחיובפרט כשמדובר על ענינ, מקום בחיי האדם
  שלא הנהי  -נפש  -יקוחיחסים  בין  לאומים  ופ,  בטחון:  המצב  העכשווי  בכל  הענינים

 .ספורים יםלפני חודשואף ,  לפני כמה שניםהשהיגרוע יותר מכפי רך בע
 :היהדות החרדיתבנוגע למצבה של  וכן

, יצלןל-מנארחאך  .    טוב  מתמיד-עכשיו  של  היהדות  החרדית  כך  שמצבה  -עלמדברים  

מתעסקים  עם  כאלה  ענינים  שאינני  רוצה  לקרוא   -  במקום  שישבו  וילמדו!  גם  שם  זה  לא  כך

 !עושים  זאת  באיצטלא  של  יראת  שמיםעוד  ו,  שצריך  לקרוא  להםיתי  האמלהם  בשם  

,   דוקאשלובישיבה  (  עוד  כמה  לירות  כדי  להחזיק  תלמיד  בישיבה  ועבור  זה  יהיב  שבאמרם

ובניית  עולם )    ראש  הישיבה  נשמע  לרצונוכן-םאלא  א,  מכיון  שלישיבה  שניה  הוא  לא  נותן

 .התורה
מקום  לשבת  וללמוד  עושים  ענינים  אחרים עם  כאלו  תלמידים  שבזה  נעשה  ,  אך  בפועל

,   במקום  פלוני  עם  תלמידי  ישיבותרץ  הקודשבא  אירע  וכידוע  מה  ש!הרמת  ידלעד  

אז  במקום  לקיים   -  שהם  חושבים  שזו  השיטה  אמיתית,  שכשהשני  לא  הסכים  לשיטה  שלהם

! הם  היכו  אותו  -  "השכם  והערב  עליהן  לבית  המדרש  והן  כלין  מאליהן"  של  8ל"מאמר  חז

ויודעים  אצל ,  הק  זה  הי"ויודעים  באיזה  מקום  באה,  ויודעים  את  מי  היכו,  יודעים  מי  היכה

 !מי התלמידים האלה למדו
  משפיעים  על  תלמידים רץ  הקודשהתלמידים  שהרימו  יד  על  רעיהם  בא:  יתירה  מזו

אחרים  שגם  הם  יסגרו  את  הגמרא  וילכו  להכות  את  מי  שנראה  להם  שלא  אוחזים  מהשיטה 

 !שלהם
 

 .א, גיטין ז) 8
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 ,תורההרבה    שהם  למדו  שלמרות  9כמה  דורות  היו  -  אחדות  בין  יהודיםהוגע  לענין  ובנ

 בשונה.    היפך  השלוםהיה  ביניהםמכיון  שהם  הפסידו  כשהם  הלכו  למלחמה  ,  ל  זאתבכ

ה  ביניהם  אחדות  אזי ת  אך  מכיון  שהי-זרה  -למרות  שעבדו  עבודה,  שאזדורו  של  אחאב  מ

 .אהבת ישראל וקירוב הלבבותשהתנהגו ב מכיון, וזאת .10ניצחו - מלחמהליוצאין כשהיו 
 )מ"תש, החודש כסלו-מברכים, שרה-פרשת חיי-פ שיחת מוצאי שבת"מעובד ע(

העם היהודי מלומד בנסים . זה זמן גדול וחשוב לעם היהודי" :לאחר לחיצת יד לשלום פנה אלי הרבי ואמר. . 

אבל  רק  באירועים  ספורים  הנסים  הם .  סיםכל  קיומו  מהווה  שרשרת  אחת  של  נ.  לכל  אורך  ההיסטוריה  שלו

כך היה . העם היהודי, כאילו תוקע בשופר גדול ומכריז על עם הנצח שלו, כאלו  שבו  אלוקים מראה לעולם כולו

  כאילו  מסתיר  פניו 'יש  תקופות  שה  .כך  היה  בעוד  אירועים  ספורים  וכך  היה  גם  בשבוע  שעבר,  ביציאת  מצרים

, האלוקים .כך היה בשבוע שעבר. דים והניסים הם בצורה הכי מרובה ופומביתאך יש רגעים שבהם החס, מבניו

הוא  לקח ,  לזמן  ארוך  מאוד,  לזמן  מה.  נתן  את  ארץ  ישראל  לעם  ישראל,  שהוא  ברא  את  העולם  והוא  מנהיגו

 .בשבוע  שעבר  הוא  לקח  מהם  את  זה  בחזרה  ונתנה  לעם  ישראל.  מאתנו  את  הארץ  ונתן  אותה  לאומות  העולם

כאשר  כל  אוייבי .    היה  הדבר  כרוך  בנסים  גדולים-לא  יהיה  ספק  לאיש  שאלוקים  הוא  שנתן  לנו  את  זה  וכדי  ש

והעולם  כולו  והיהודים  כולם  חרדו  ודאגו  כיצד  תינצל ,  ישראל  זממו  להשמיד  את  העם  היהודי  בארץ  ישראל

בזמן  הכי  קצר   הראה  אלוקים  נסים  ונפלאות  ו-ישראל  המוקפת  מכל  צדדיה  אוייבים  המבקשים  להשמידה  

 ליהודים יש - אמר הרבי -אבל  .את הקדושים שבמקומותינו, הביס את אויביה מפניה ונתן לה את ארץ ישראל

כוחי "הדבר  הראשון  שלא  יגידו חלילה .  בחירה  חופשית  ועל  שני  דברים  עיקריים  צריך  לעמוד  כעת  על  המשמר

הנצחון . זה היה רק כלי קטן בדרך הטבע. צחוןשלא יתפארו כאילו הכח הצבאי הוא שהביא את הנ. "ועוצם ידי

 .הנסי היה מאלוקים וממנו בלבד
כולל אלו , אני מכיר את טבעם של היהודים. ךנוגע גם לך ולכן ביקשתי לשוחח עמ ,המשיך הרבי, הדבר השני

ן אני  חושש  מאד  שכבר  בימים  הקרובים  הם  יזדרזו לשלוח לוושינגטו.  העומדים  היום  בראש  השלטון  בישראל

ה נתן " הם לא מבינים שהם לא כבשו שום שטח אלא הקב.שלוחים שהם מוכנים להחזיר את השטחים שכבשו

הרהבתי עוז  - ."בכל הדרכים, את זה חייבים למנוע. להם במתנה גדולה ובנסים גדולים את הארץ השייכת להם

עם השגריר הישראלי . ם"ם לאואתה נפגש עם הישראלים הבאי" - "? איך אני נכנס כאן לתמונה-רבי ": ושאלתי

ובקשתי  היא  שכאשר .  אתה  יכול  להריח  מה  קורה.  "סטייט  דפרנמנט"יש  לך  גם  מהלכים  כנראה  ב.  וכדומה

וכאן   ."  תחזור  בפניהם  על  הדברים  ששמעת  כאן  ובשיא  התקיפות-תיווכח  ברפיון  הרוח  של  נציגים  ישראלים  

על ?  הבטחון הגדול שלךןמני: ם ישאלו אותך הישראליםוא": במין סערת נפש, פנה אלי הרבי בקול מאוד נרגש

  תספר  להם  על  הבן  היחיד  שהוריו  פחדו  לגורלו  ורצו  להביאו -?  סמך  מה  אתה  יודע  מה  טוב  לישראל  ומה  לא

ועל .  ובטוח  יהיה  בסדרומהחדר  הזה  הבטיחו  לו  ולעוד  אלפי  בנים  יחידים  שאין  מה  לדאוג  ,  הברית-לארצות

החליט לתת במתנה את ארץ ישראל אשר  על סמך זה שיש בורא עולם ומנהיגו -? זהסמך מה הבטיחו מהחדר ה

 "! צריך לייקר אותה ולשמור עליה ולא לחפש איך להיפטר ממנה- וכשבורא העולם נותן לנו מתנה י"בנל
 )627 ד גליון"חב- נדפס בכפר-הימים - שבוע לאחר מלחמת ששת-אליעזר -מתוך יחידות של יוסף בן(

 
 .ועוד. ב, ו"רבה פכ-ויקרא) 9

 .ד ואילך, חיים נח עד-וראה תורת. ו, ח"רבה פל-בראשית) 10
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  ענין  שלא  יאומן  כי .ובפרט  בנוגע  לחברון,    דבר  מבהיל  ביותרם  אלה  מתרחשבימי

 -ם  ובמה  מתעסקים  ועל  מה  מנצלים  את  שכל  -    מישראלרות  התאספו  יחד  כמה  עש:יסופר

  משלטון תמשוחררהיא    מא  או  ש,חברון  נכבשה  מאחריםהאם    -ן    של  חברונו  עניומהלדון  

 !זר
פנים -כל-על  לא  מתביישים  מהגויים  שיודעים  אפילו  .ולא  מתביישים  מעצמם  ומאחרים

קנה  אברהם   -סביבה  מערת  המכפלה  עם  השדה  ש,  שאת  חברון,    שבכתב1רהתואת  הנאמר  ב

כיבוש ואף  יודעים  אודות    .ושילם  על  זה  ארבע  מאות  שקל  כסף,    מתן  תורהקודםאבינו  עוד  

אסיפה וב  ,קבל  עם  ועדהיהודים  אותם  נעמדים    ובכל  זאת  -  יהושע  וכיבוש  עולי  בבל

שסברא  זו  היא ,  כיצד  מטהרין  את  השרץ  -  2"עם  חכם  ונבון"מראים  חריפות  של    מיוחדת

 .'שרץ'למטה מטה באין ערוך מה
 -את  שכלם  "  עם  חכם  ונבון"על  מה  מנצלים  האלא  ,  מטהרים  את  העניןשולא  רק  

ואז  אין  ברירה  לשכינה ,  מתאספים  כמה  עשיריות  מישראל,  3"ובחרת  בחיים"לבמקום  לנצלו  

ואם  היה  מלאך  היה  בטל ]  שעל  עשרה  מישראל  שורה  השכינה[אלא  לשרות  עליהם  

אך  הוא  שנתנו  לו  שליחות  לרדת  נשמה  בגוף  ולעשות  לו  יתברך ,  מול  השכינה-במציאות  אל

לרמות  את  עצמו  ואת ,  ה"  הקב  מהפך  זאת  ומנצל  את  השכל  שנתן  לו-דירה  בתחתונים  

" שטח"  ומכריז  על  חברון  כעל  -בכך  שמכריז  שחברון  שייכת  לאחרים  ,  הסובבים  אותו

 .שנעשה משוחרר
-הגיע  עד  כדיש  .מונח  בלימודתמים  ה  יהודי  .יורק-מכתב  מיהודי  מניוקיבלתי  לא  מזמן  

 היותש  -טפשותו  לפי    -    להביא  ראיהניתןל  שמהם  "  שהוא  התייגע  ואסף  מאמרי  חז,כך

אסור   ממילא  -  4"נצח  ישראל  לא  ישקר"ומכיון  שחתמו  חוזה  ו,  וכבשו  את  השטחים

 !להתחרט

 
 .ואילך, שרה ג-חיי) 1
 .ו, ואתחנן ד) 2
 .יט, נצבים ל) 3
 .כט, א טו-שמואל) 4
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  נחלת  כל  עם יהו  ז!?דבר  שלא  שייך  להם  הרי  זה  -!  ?חתמו  חוזה  שמה  זאת  אומרת

זה  עדיין  לא   -ת  שיש  לו    הרי  עם  כל  המעלות  והכוונות  הטובו-    וכשמגיע  מישהו.ישראל

  כאשר בפרט  .יחידאפילו  כשהשני  הוא  ונותן  לו  בעלות  ורשות  למכור  נכסים  השייכים  לשני  

  הם  לא  רק  אנשים  רבים  של  הדור 'שני'  כשהוכמה-כמה-אחת-לעו  .  הם  אנשים  רבים'שני'ה

אמר ,    אז-  5ברית  בין  הבתריםהחל  מההבטחה  ב,  הקודמיםאלא  אנשי  כל  הדורות  ,  הזה

אכן   שמאז  6ל"כפי  שמובא  בכמה  מפרשי  חזו  ,"כבר  נתתי  -  נתתי"לאברהם  אבינו    ה"הקב

 ! מעשה בפועל- "נתתי "הנהי
מוכרחים   ממילא  -  "לא  ישקר"  מתעקשים  שמכיון  שכך-רואח,    על  שטרבתחילה  חתמו

את   דורות  של  בני  ישראלעשרות    מליצלן-מנאלקחו  רחבאמצעותו      אשרר  זהקלהחזיק  בש

 . לשניזאת ונמה ששייך להם ונת
-להאם  אתה  בע  -    אלו  המאמינים  שבצד  השני  ישנם  גם  חסידי  אומות  העולםלואפי

ושיהיו  שייכים  לכל  הדורות ,    לתת  נכסים  וקרקעות  ששייכים  לעשרה  דורות  לפניךהבית

 !?שלאחריך עד סוף כל הדורות
באופן  של  נחלת   וישראל  מכל  הארצות-ובארץ,  ה  בחר  בישראל  מבין  העמים"הקב

 אך.  7"ונתרחקנו  מעל  אדמתינו,  מפני  חטאינו  גלינו  מארצנו"לאחר  מכן  אמנם    !עולם

 עדיין  היא"  נתרחקנו"  בשעה  שלושאפי,  ההדגשה  שבזה  היא,  ה  פעמיםכמדובר  כמ

 "!ארצנו"זוהי עדיין , "חטאינו"של ומצב  מעמד ליצלן-מנאוגם כשיש רח"! אדמתינו"
כפי ו  ,8"אתחלתא  דגאולה"עדיין  מהרחוקים  ,  לעת  עתהו.    זמן  הגלות-שזהו  בזמן  הזה  

  עד  עכשיו  כזה  מצב  שיעשו הלא  הי!    מדרגא  לדרגאליצלן-מנא  הירידה  רח  אתשרואים

האם  היא  שטח ,  על  חברוןדיון  רשמי  אסיפה  מיוחדת  של  כמה  עשיריות  מישראל  ושידברו  ב

 !שהעולם עומד מסביב ושותק, והגרוע ביותר! משוחרר או שטח כבוש

 
 .לך טו-לך) 5
 .מ"ובכ. ט"רבה פמ-בראשית) 6
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 7
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 8
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שחברון  אינה  שייכת ,  ליצלן-כל  שהם  סוברים  רחמנא-  לעיןובכך  מראים  היהודים

ובכך ,  המציעים  שיקחו  זאת  בחזרה,  ושולחים  שלוחים!    כבשו  אותה-ורק  בטעות  ,  ליהודים

  שסיבת  הויתורים  היא  מחמת -מבטלים  הם  בעצמם  את  הטענה  בה  רוצים  לרמות  את  עצמם  

 .יעים את הויתוריםשהם מרצונם מצ, מאחר שגלוי וידוע, הלחצים שלוחצים עליהם

 

כך  הם  קוראים  לזה "  (את  השטחיםכבשו  "שמיד  לאחר  ש,  וההוכחה  הגדולה  לכך  היא

לבעליהם הגבולות  ואת  הנכסים  ,  לעיני  כל  העמים,  החזירו  בגלויואך  האמת  היא  ששחררו  

  על עם  ישראלף  אחד  מהגויים  לא  חלם  שידברו  הלחץ  וכשא  עוד  קודם  לכל  -  )האמיתיים

בחרו  לשליחות  זו בכוונה  ו,  שלחו  אנשים  בשליחות  מיוחדת  -    בחזרהת  השטחיםלקיח

 !ליצלן-מנארח, התורהשהצעה זו באה בשם כדי שידעו , יהודי שומר תורה ומצוות
. הימים-במלחמת  ששתמה  שכבשו  כל  בחזרה  את  ושלוחים  אלו  הציעו  לתת  לערבים  

  מהערבים לואפיאלא  ,  מוושינגטוןלחץ    ההירק  שלא  לא    -  גלויוהנסי  האחרי  הנצחון    ל,אז

ששמחו  על  כך  שלא  נוגעים  בהם  ולא  עושים  להם  את  מה  שהם ם  ערביה  -    לחץהלא  הי

ואותם  יהודים  הם !    כלל  לא  העלו  על  דעתם  ללחוץ-תיכננו  לעשות  באם  הם  היו  כובשים  

נשענים  הם  גם   תהעש  אלא,  להם  דעה  גם  עכשיוולצערינו  יש  ,  התעקשו  על  כךשהיחידים  

  בגלל זאתאם  אתה  עושה  .  שישנו  לחץשמדוע  הם  עושים  זאת  כיון    -  קנה  רצוץעל  משענת  

כשהיו  בחירות  היית ו!  ?  כשלא  היה  לחץ67כן  רצית  להחזיר  גם  בשנת  -אםמדוע    -  לחץ

 .בוחרים אחד כזה שלא חזר בו מדעתו - צריך לומר שכשבוחרים בך
  שנה 119מבלי  הבט  על  כך  שבמשך  ,  אפשרות  לאדם  לעשות  תשובהתן  וה  נ"הקב

אין  מזכירין  לו "לא  רק  שואז  ,  אם  הוא  שב  מדרכו  -    שלא  כדבעינהגתוד  ימים  היתה  ה"ושס

 -ם  במה  דברים  אמורי  אך  .10"זדונות  נעשו  לו  כזכויות"אלא  עוד  זאת  ש,  9"דבר  וחצי  דבר

 שתהיה  צריך  פנים-כל-לע  -ר  ל  העבלא  התחרט  עאם    לוואפי,  כשהוא  התחרט  על  העבר

 .קבלה טובה על להבא

 
 .ז"א ה"תשובה פ' ם הל"רמב) 9

 .ז"תניא פ) 10
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אלא  עושה  מזה ,  ולא  רק  שהוא  אומר"!  אכלתי  ואוכל  עוד"הוא  אומר  בפירוש  ואילו  

,   כשבאים  לגויים  ומדברים  איתםכך-רואח.  שיסכימו  לכך,  עם  לחץ  על  היהודים,  שיטה

הוא  אמר !  ו  את  זה  הוא  אפילו  לא  חלם  שיציעו  ל!?אומר  הגוי  שהוא  לא  מבין  מה  לוחצים

 .שזה היה במשך השבועות האחרונים. זאת רק מן השפה ולחוץ
כאשר  נציג  העיתונאים ,  וושינגטון  -  בעיר  הבירהוכשהיה  .  מישראלכח  -הגיע  לכאן  בא

אנחנו  לא  חלמנו  שתוותרו  בגלל !  ?על  מה  אתה  מדבר,  היתכן:  שאלו  אותו,    לידוהלא  הי

 !וץאמרנו את זה רק כלפי ח, הדרישות שלנו
כי  אז  יוצא  שהוא  לא  מילא   -  ישראל-  יחזור  לארץאהושאיני  יודע  אם  הוא  ימסור  זאת  כ

 .ומזה גם מובן שהיתה לו טעות בהערכה, את שליחותו
שלחו הימים  -ששת-במלחמתה  נתן  באופן  ניסי  "אחר  הנצחון  שהקבכבר  מיד  ל,  וכאמור

בשונה ,  אז!  יקהירושלים  העתוכולל  חברון  ,  חזרה  את  כל  השטחיםבקחו  :  את  ההצעה

וגם  אם  לא (על  ירושלים  העתיקה  לא  עשו  וגם  אותה  הציעו  למסור  את  ההגבלה  גם  ,  מהיום

ואת  כל  זה   !).  אוי  ואבוי-היו  מציעים  למסור  את  ירושלים  העתיקה  אלא  רק  שטחים  אחרים  

 .ניסו לקשר ולעשות בשם התורה
 ! לקחתרצוה הראה נס ועמי הארץ לא " שהקבה הי'מזל'ה

. ה"הם  מתנהגים  כפי  רצונו  של  הקב  -  אין  בחירהרובם  היתה  כיון  שלהם  וסיבת  סי

 !ה  מחליט  בעבורם"אך  לגוים  אין  בחירה  והקב,    ולכן  בחר  בזה-בחירה  חופשית  ליהודי  יש  

אבל ,  אמנם  החובל  בעצמו  פטור  בדיני  אדם  -  3"ובחרת  בחיים"אך  גם  היהודי  מצווה  לבחור  

 !כולל כל היהודים במשך כל הדורות, היהודיםוחובל בכל , כאן הוא חובל ביהודי שני
 !אין פוצה פה ומצפצף, וכאמור

 

ק "כ  (  מיום  ההילולא  של  בעל  יום  ההולדת  ויום  ההסתלקותהנלמדתוזוהי  ההוראה  

 :)ר האמצעי"אדמו
נוסף  על (תורה  ה  ודתה  בממשלה  שבה  היו  רדיפות  'צאר'בעומדו  תחת  שלטון  ה

 )כפשוטהוכידוע  גודל  הדחקות  שהיתה  בימיו  בפרנסה  ,  הרדיפות  שהיו  בפרנסת  בני  ישראל
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, ציוה  לקנות  שטחים  בעיר  האבות  חברוןבכסף  זה    ו.מהעניים,  הוא  גבה  כסף  מהיהודים  -

 .שאין כאן מקומם נחלתו מכיון שזה שייך לו עם כל הפרטים ההית וואמר שז
 :וההוראה הנלמדת מזה

 'צאר'  בגשמיות  בתקופת  הה  שעומדים  במעמד  ומצב  בדומה  למעמד  ומצב  שהילואפי

על  המלעיגים ועל  החינוך  שלו  ,  על  הטבע  שלו,  בלי  להסתכל  על  רצונותיומ,    אזי-  ברוסיה

!   שאין  מה  להתווכח  מהי  חברוןבגלוי  את  התוקף  לומר  יהודי  להצריך  שיהי  -  שסביבו

 !שייכת לארץ ישראל לגבולותיהחברון 
. שבזהעם  כל  הפרטים  ,  חברון  היא  בתוך  ארץ  ישראל  והיא  ענין  עיקרי  בארץ  ישראל

לנציג לפני  כמה  שבועות  טענו    ש,וכאמור  לעיל.  לא  פחות  מהיהודיםזאת  הגויים  יודעים  ו

 !אתם נותנים יותר ממה שמצפים מכם:  בוושינגטוןבישראל בעת ששהההממשלה 
בנוגע ר  האמצעי  "של  אדמושטר  הקניה  ישנו  עדיין    :ויש  להדגיש  מה  שרואים  בפועל

כתוב מה  ששזהו    -והגדול  ביותר  תקיף  ה"  שטר  קניה"הוזאת  מלבד    .לשטח  של  חברון

 . הוא לא רק בנוגע לחברוןכן-כמו ו.בתורה

 

 :מכן נוסף עוד ענין-לאחר
ושואלים ,  דין  אודות  מסירת  השטחים-קרוצים  להוציא  את  הפסממנו    שבאים  לאותו  רב

  את  השאלה -  לפסוק  שמותר  למוסרו  חזרה,  ליצלן-מנארח,  אותו  אודות  השטח  שהוא  רוצה

? בשמיטהכן  יש  לנהוג  באותו  שטח  -אםבשנת  השמיטה  כיצד  עתה    מכיון  שנמצאים  :הבאה

, ם"  ברמבסתכלת  -!  ?  שכזואלהאתה  שואל  שבכלל  מה  !    אתההארץ-עם:  הוא  עונהזה  -על

שטח  זה  הוא   ותראה  ששבכתב-רהבתוו  פה-שבעל-רה  בתוסתכלת,    בכל  הפוסקיםתבונןת

 .לפני  שבע  שניםכך  עשו    .  חובת  שמיטהעליוחלה  והארץ  המקודשת    -  ישראל-ארץחלק  מ

בשטח  זה  נהגו   -  וכך  עשו  במשך  כל  הדורות,  וכך  עשו  בעשר  שמיטות  לפני  שבעים  שנה

 !זוהי ארץ קדושה - מכיון שזו ארץ היהודים, עיתבקדושת שבי
ואומר .  לעשות  מכך  ספק"  ארצות-עם"  שהוא  אומר  בנוגע  לשמיטה  שזוהי  ובאותו  יום

דין  אלא  זהו  דבר  המפורש  בתורה  שבכתב  שיש -על  כך  שאין  זה  דבר  המצריך  פלפולים  ובית
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דין -ק  פסקהוא  פוסבשעה  -בה  -לנהוג  בשטח  זה  מנהגי  שמיטה  מאחר  וזה  ארץ  ישראל  

 !!!מסור מותר ל-שאת אותו שטח 
יהודים יש  להם  הנאה  מזה  שושמחים  הם  :  אדרבה  !!!והעולם  מסביב  עומד  ושותק

, העולם-שהתורה  יכולה  ללכת  אחרי  הצדק  והיושר  של  אומותומוכיחים  מתפלפלים  בתורה  

 !כבשו ממי שזה שייך לו) כלשונם(אין לגעת בשטח ש שהאומר
לא ואם  את  חברון  בה  .  בנוגע  לחברון  ובנוגע  לשאר  השטחים  נפש-זהו  פיקוח,  כאמורו

 וכמה-כמה-אחת-לע  -  אין  למסור  -ורובם  ככולם  שם  לא  יהודים  ,  נותנים  ליהודים  להתיישב

וכמדובר !  בסכנה  בפועל  ליצלן-מנאומעמידים  אותם  רח,  בנוגע  למקום  שחיים  שם  יהודים

ויש "  קש  ותבן"על  עסקי  לו  אפישכאשר  באים  ,  11ברורה  יןדה-קפסאודות    פעמים-הכמ

 -  ליהודי  אחד  ויחידאפילו  סכנה    דבר  העלול  לגרום  -  "תפתח  הארץ  לפניהם"מא  חשש  ש

שצריכים  לקחת  נשק ,    בשבתלואפי,  הדין  הוא  -  "ממשמשים  ובאים"  רק  הם  כשלוואפי

 !לא: ולעמוד בכל התוקף ולומר
אלא !  טחיםאותם  שלוחצים  שיקחו  את  :  ההנהגה  היא  בדיוק  הפכית,  אך  בפועל

  יכול  הינך  לשמור  על -  שמיטהבנוגע  ל:    מתחילים  לחלקכך-ר  ואח.שעושים  זאת  בחשאי

שהוא :    היאהוהראי.  אכן  מסכים  לכךוהוא    -  נגדמ  אל  תעמוד  אך  בנוגע  למסירתו,  שטח  זה

 !את זהכותב 
מצב כיצד  באמת  מגיעים  ל  -ות    ברורךכל    כאכן  התוצאותאם  :  מתעוררת  השאלהוכאן  

 !?דבר שכזה  כותביםבו
 :כדלהלן, היחיד הואזכות הלימוד 

 דרך-על  ושזה".  ישראל  "-ט  "של  הבעשהמבאר  את  סיבת  היות  שמו  ישנו  מאמר  

שום  רפואה  כבר מעולף  ו  אדם  ליצלן-מנאשכשישנו  רחבחסידות  בכמה  מקומות  המבואר  

 םמו  של  האד  ומכיון  שש.הפרטי  שילחשו  לו  באזנו  את  שמו  ,  עצהנה  ישיאז  -  לא  עוזרת  לו

  אזי -  קשור  עם  עצם  הנפש  שהיא  למעלה  מהכוחות  הגלויים  שלה  כפי  שהם  מתפשטים  בגוף

עד  שהוא  מתעורר ,  מעצם  הנפש  נמשך  לכוחות  המלובשים  בגוף  עד  לכוחות  הגלויים

 .מעלפונו
 

 .ו"ט ס"ח סשכ"ע או"שו) 11
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. 'התעלפות'טוב  מצבו  הרוחני  של  עם  ישראל  לא  היה  כל  כך  ב-שם-עד  לדורו  של  הבעל

  מצבה  של  היהדות  לא  היה  כל -ורות  של  אחרוני  האחרונים  כיון  שעד  אז  לא  היו  עדיין  הד

אך  לאחר  שהיו .  ובמילא  הרגישו  את  הכאב  של  הירידה  ועדיין  יכלו  לסבול  זאת,  כך  ירוד

שזה (  הגיעו  אחרוני  האחרונים  -"  אחרונים  כבני  אדם"כך  -  ואחר12"ראשונים  כמלאכים"

 .'עלפון' מצב של - עוד יותר  ואז מצב היהדות נעשה נמוך-) טוב-שם-היה בזמנו של הבעל
שהתגלותו  היתה ,  טוב  ששמו  ישראל-שם-שלחו  מלמעלה  את  הבעל)  דווקא  אז(ולכן  

  שעוררה  את  עם  ישראל -"  ישראל  "-קריאת  השם  .  של  עם  ישראל'  קריאת  השם'כעין  

 .מעלפונו הרוחני
, תהסיבת  היותם  של  אותם  אנשים  מועטים  ע:  וזהו  הלימוד  זכות  אותו  ניתן  ללמד  עליהם

ה  שאם  הם  ירגישו  את  גודל  הכאב  אזי "כיון  שראה  הקב,  רוחנית  היא'  התעלפות'במצב  של  

  שבגינו  הם  כותבים  את  כל -'  התעלפות'  לכן  נתנם  במצב  של  -הם  לא  יוכלו  לשאת  זאת  

 !ל"הדברים המבהילים הנ
אוי   -  !  שכזהמעמד  ומצב  איום  ומבהילזהו  הלימוד  זכות  היחידי  אותו  ניתן  למצוא  ל

 !!!צריכים להגיע לכזה תירוץבגינו י שיש כזה מעמד ומצב שואבו
* * * 

 

אשר כשמתאספים  כמה  עשיריות  מישראל  

מעבירים  את ה,  ומצוות-רהכולם  שומרי  תו

גם  בשבתות  בהם ,  הפרשה  בכל  שבת  ושבת

-גבולותיה  האמיתיים  של  ארץעל  מדובר  

ק  מהם  קוראים  את  העיתונים וחל,  ישראל

אז   -    היא  לשם  חיזוק  התורה  והיהדותזווכינוס  ואסיפה  .  עתהמצב  העולם  מהו  ויודעים  

וקבלו  החלטות ,  דיברו  על  כל  הענינים  הכי  חשוביםוהיו  ביחד  הם  היתכן  ששלשה  ימים  

 
 .ב, שבת קיב) 12
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עשרות  מבני כמה    של  יותר  מי  ממשנפש-חפקוקשור  עם  העל  המעמד  ומצב  אך  ,  טובות

 !?לא מזכירים - ישראל
 !!!ואין פוצה פה ומצפצף

מבלי  להזכיר ,  בו  מזכירים  את  ההחלטות  הטובות  שקיבלו,  ח"  מדפיסים  דוךכ-רואח

 !ישראל-נפש של בני- אודות פיקוח מלה אחת ויחידהלואפי
נתפרסם  בכל זה  הרי  ,  מה  הפירוש  שזה  לא  בגלוי  -!  ?בגלויזאת  אינך  רוצה  להזכיר  

 !ת סוד מכך לעשואפשר-ואי, העולם כולו
לך  ושאל   -  מצוה-מאחר  שהם  כבר  אחרי  בר:  הוא,    לי  על  כךענוהתירוץ  היחיד  ש

-אכן  נעשה  בענין  זה  של  פיקוחמה  :  שאלתי.  ..הוא  כבר  עשה:  ענו  ליו,  שאלתי!  אותם

 זה  הוא  ידבר  אתו  גם  על  עניןה  בהזדמנות  שניו,  אין  כאן  המקום  להאריך  בזה:    ליענה?  נפש

ישנם  עוד  הרבה  החלטות  אחרות  וטובות  שקיבלו  ואותם תיים    בינךא  -נפש  -של  פיקוח

 .יבצעו בפועל
  שזה  ששותק  או  זה ערוך-לחן  דין  בשוישנוהרי  :  אתה  יכול  לשאול  אותו  -  אמרתי  לו

 13ערוך-לחןהשוזה  פוסק  -  אזי  על-נפש  -  אותו  על  פיקוחמחכה  עד  שיבואו  אליו  וישאלוה

 !זהדין הוא יודע מאף ו! "הנשאל מגונה"ש
כשם "  14כתוב  בגמרא:  הוא  ענה  לי  גם  על  זה,    יהודי  שיודע  ללמודהון  שהוא  הימכי

וכיון  שיודע  שלא "    כך  מצוה  שלא  לומר  דבר  שאינו  נשמע-  שמצוה  לומר  דבר  הנשמע

זה  לא הרי  :  על  כך  טענתי.    ממילא  לא  פוסק  אודות  זה-  דבר  שאינו  נשמע  -יתייחסו  לכך  

שאפילו   ,ערוך-פי  השולחן-על,  ופירוש  15"  רעךלא  תעמוד  על  דם"  -!  ?ערוך-לחן  שופי-לע

 !למחות הוא מוכרח יאז -  המחאה תועילמאש, ואלפית הספק, ספיקא-וספק, יש ספקכש
ואז  התווכחו ,  לא  היתה  ברירההיו  זמנים  בהם  .  לא  עוסקים  בפלפוליםכאן  ,  וכאמור

לאחר   גם  -    ברוסיה'משפט  בייליס'בזמן  :  וכמדובר  פעם  בארוכה.  כיצד  הבול  נדבק

  לקטיגור פנוכשו.  התווכחו  האם  צריך  להאשים  אותו  או  לא,  שהובררו  העובדות  לאשורן

 
 .ב"ח ס"ח סשכ"ע או"שו) 13
 .ב, יבמות סה) 14
 .טז, קדושים יט) 15
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שהאשמה  מושללת לכך  ושם  נמנו  כל  הראיות  ,  הרי  כתבו  לך  מכתב  -  !?היתכן:  ואמרו  לו

 האבל  אתם  יודעים  באיזו  מעטפה  הי:  ענה,    לו  מה  לענותהמכיון  שלא  הי  אזי  -  !?כל  יסוד

אז  היה  נושא  הבול  את   (הבול  כשהפנים  כלפי  מטהליה  הודבק    במעטפה  ע-  ?המכתב  מונח

הבול  הודבק !  משפט  בייליסבהקטיגור    הזו  היתה  התשובה  שענ!  )'צאר'דמות  דיוקנו  של  ה

 !כשהפנים למטה
כאן  אין  שום  מקום !  ?פנים  למטה  או  מי  מדבר  על  בול  עם  פנים  למעלה  -אך  בעניננו  

ידי  מרא  דארעא -  נדפס  בצפת  עלערוך-חןלהשו!  אינך  צריך  לשאול  אף  אחדלפלפולים  ו

חוק  ללא  טעם  שאז  יכולים פוסק    ואינו.    ברוריןד-קושם  יש  פס,  "יוסף-בית"ה,  דישראל

 !"תפתח הארץ לפניהם: "הוא אומר את הטעםאלא , להתווכח מהו הטעם
 16  במסכת  עירוביןאמנם.  ארץלץ  לכן  מביאים  זאת  גם  הפוסקים  שמדברים  על  דיני  חוו

אבל ,  ץ  לארץוכח  אם  זה  שייך  על  עיירות  ישראל  שבארץ  ישראל  או  גם  בחויכולים  להתו

  גם  בזמן  הזה  ללא  שום ץ  לארץ  מביאים  את  זה  בנוגע  לדיני  חוערוך-  והשולחןס"מפרשי  הש

 "!תפתח הארץ לפניהם: "הטעםעם ,  שבתכותוהכניסו זאת בהל, מינה-אנפק
שטח  כבוש ,    או  שטח  אחרשהמדובר  הוא  אודות  שטח  כזהאין  מקום  לתרץ  ,  וכיון  שכך

" ארצינו"מאחר  שהדין  נאמר  גם  בנוגע  לחוץ  לארץ  שהיא  לא  ,    משוחררשטחאו  

  פוסקים כן-פי-על-  ואף-שם  אין  שום  שטח  שהיה  מלכתחילה  של  היהודים  ,  "אדמתינו"ו

אז ,  )  מספיק  יהודי  אחד  ויחידנפש-יקוחובשביל  פ(שמכיון  שנמצאים  כך  וכך  יהודים  ,  שם

מקום  כיון  שכעת  יושב -מכל,  כיון  שזה  חוץ  לארץ,  ייכת  באמת  לאחריםאפילו  שארץ  זו  ש

 !עם כל התוקףזה ישנו דין  ממילא - "תפתח הארץ"שם יהודי וישנו חשש ש

 

   זאתראיםעמי  הארץ  שקוגם  בפי  "  עיר  האבות"עיר  חברון  נקראת  ה:  ולסיים  בדבר  טוב

מגיד "מכיון  ש,  הוראה  בחיים  -  "תורת  חיים"  שאינם  יודעים  מהו  ענינה  של  ולמרות,  ך"בתנ

ך  הוא "יודעים  הם  שהפירוש  בתנ,  ך  בכל  זאתא,  17"לישראל  חוקיו  ומשפטיו  ליעקבדבריו  

 .כפשוטו
 

 .א, מה) 16
 .יט, תהלים קמז) 17
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  על  זה  שנותנים  יותר  ממה בוושינגטוןלפני  כמה  שבועות  התפלאו  ומזה  השתלשל  ש

 !שרצו
שמזה  גם  ההוראה  עם  הנתינת  כח  עם  התעוררות  מיוחדת ,    בהמשך  להאמור  לעילוזה  בא

שזה  קשור  עם  יום  ההולדת  ויום  ההסתלקות ,  ר  האמצעי"שנכנסים  ליום  הגאולה  של  אדמו

ופועל  ישועות  בקרב ,  כל  עבודתו  אשר  עבד  בו  במשך  ימי  חייו  עומד  בגלוי"שאז  ,  שלו

אבל ,  ק"נוגה  כפי  שהוא  אומר  באגה-שנמשך  למטה  מקליפת"  בגלוי  "לואפי,  "הארץ

, "ה  עוזרו"הקב"והעיקר  ש,    היהודים  ודאי  יעזרוכך-רואח!  לא  יפריעצריכים  שהיהודי  

 ".ארץ"ומחברון מתפשט שבכל מקום שיש יהודי זה נעשה ,  התעוררות מיוחדתהשאז תהי
 )מ"ד כסלו תש"ק ויצא יו"פ שיחת אור ליום ועש"מעובד ע(
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מכיון :  ולכן  טוענים,  ישנם  כאלו  המלבישים  כל  דבר  באיצטלא  של  יראת  שמים

ובמילא  צריכים  לשאול  אותו ,    צריכים  לציית  למושל  המדינה-הברית  -שנמצאים  בארצות

 ".דינא דמלכותא דינא "- 1ובמיוחד שהדין הוא, כיצד להתנהג
ערוך  ארץ  ישראל  שייכת  ליהודים -פי  השולחן-שהרי  על,  ערוך-כשזה  נוגע  לשולחן,  אך

שזה   (2שישנו  דין  בהלכות  שבת,  נוסף  לענין  העיקרי,  וזאת.  בגבולותיה  המפורטים  בתורה

שאפילו  אם  היה  שטח )  שנה  שכולה  שבת,  מודגש  ביותר  בשנה  זו  שהיא  שנת  השמיטה

שמא  תפתח "נה    ויש  שם  סכ-  שהם  מחוץ  לגבול  -בחוץ  לארץ  בדוגמת  השטחים  שבסיני  

והם ,  "ממשמשים  ובאים"ואפילו  כשהם  רק  ,  "חשש"ואפילו  אם  זה  רק  ,  "הארץ  לפניהם

כך  ילכו -ואחר"  תבן  וקש"אומרים  מפורש  שהם  רוצים  להכנס  באופן  עראי  לקחת  לא  יותר  מ

 .ולעמוד בכל התוקף,  אזי הדין הוא שצריכים ליטול נשק בשבת-למקומם 
, יך  לכל  הזמנים  ולכל  המצבים  בהם  האדם  נמצאושי,  דין  זה  שייך  גם  בחוץ  לארץ

  לעמוד  בתוקף  בעניין  עיקרי  של  התורה הזכות  יש  לו  את  -שמים  -ואפילו  אם  הוא  כבר  ירא

והוא  מתעקש ,  "שמא  תפתח  הארץ  לפניהם"מכיון  שכאן  מדובר  ב!  נפש-  פיקוח-ומצוותיה  

, "פניהםתפתח  הארץ  ל"ידם  יכולים  לבוא  לסכנה  ש-בתוקף  על  השטחים  שבסיני  שעל

 .ובפרט בשטחים שנמצאים בתוך ארץ ישראל
: והוא,  הרי  ישנו  פסק  הסותר  לכאורה  את  הדין  האמור:  אך  כאן  מתעוררת  השאלה

 !?"דינא דמלכותא דינא"שצריכים לציית למלכות מכיון ש
 :ושתי תשובות בדבר

אך  כאשר ,  ערוך-תקף  רק  בענינים  שהם  לא  בסתירה  לשולחן"  דינא  דמלכותא  דינא)  "א

 ".דינא דמלכותא"ערוך אין כל תוקף ל-הו נגד דין בשולחןז

 
 .ב, גיטין י) 1
 .ו"ט ס"סשכ) 2
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  אין  הכוונה  שצריכים -וצריכים  לקיימו  "  דינא  דמלכותא  דינא"זה  ש:  יתירה  מזו)  ב

אלא  צריכים  לקיימו  בגלל  שהוא  דין  מפורש ,  לקיים  את  הדין  בגלל  שזהו  דין  המלכות

 ".דינא דמלכותא" ולכן הוא מקיים את ה-") דינא דמלכותא דינא"ש(ערוך -בשולחן
  היות  וכל -ערוך  -יהיה  בסתירה  לשולחן"  דינא  דמלכותא"שלא  שייך  שה,  ומזה  מובן

 .ערוך-זהו מפני שזה דין בשולחן" דינא"הסיבה שהוא מקיים את ה
עליו  לעשות ,  שבשביל  רפואת  פלוני,  כשרופא  מומחה  אומר  לאדם:  דוגמא  לדבר

-על:  ואדרבה,  ך  לעשות  את  המלאכה  שאז  הדין  שצרי-הכיפורים  -מלאכה  בשבת  או  ביום

  הנה  הוא -וזה  נהיה  דין  בהלכות  שמירת  שבת  ,  ידי  עשיית  המלאכה  מיתוסף  בשמירת  השבת

ידי -אלא  בגלל  שעל,  לא  עושה  את  המלאכה  בגלל  שהדוקטור  אמר  לו  לעשות  מלאכה

ולכן  הוא  עושה  זאת  בגלל ,    זה  נעשה  דין  בהלכות  שבת-זה  -שהדוקטור  אמר  לו  לעשות  את

 .ערוך פסק שצריך לעשות-ולחןשהש
ולא (והוא  עונה  ,  כששואלים  אצל  מומחה  לעניני  בטחוןש:  וכן  הוא  בנוגע  לעניני  בטחון

 3"אומן  לא  מרע  אומנתו"מכיון  שיש  חזקה  ש,  משנה  כיצד  הוא  מתנהג  בשאר  הענינים

" תפתח  הארץ  לפניהם"ואומר  שהעניין  הזה  נוגע  ל")  מילתא  דעבידא  לאיגלויי"ובפרט  שזה  

אלא  מכיון  שכך  הדין ,  ואותו  מומחה  אמר  כך'  גנרל'אזי  נוהגים  כך  לא  בגלל  שאותו    -

 .שבמצב כזה יש לנהוג כפי הוראתו של מומחה הביטחון, ערוך-בשולחן
הגוי ,  שהרי  לדעתו,    חושב  מה  יהיה  הלאה-אך  אותו  אחד  שאמור  להיפגש  עם  הגוי  

,   כדרישת  התורה-דים  בתוקף  דוקא  כשעומ:    לו  מבהירים-וישראל  זקוקה  לטובתו  ,  ילחץ

  אלא  אומרים  ללא  בושה  ועם  כל  הכבוד  שציוותה  התורה -  4"כחי  ועוצם  ידי"ולא  מצד  

  רק  זה  יביא  לתוקף  המדינה -שבמקרה  הזה  יש  לנהוג  הפוך  ממחשבתו  של  מושל  המדינה  

 .נוסף לתוקף שזה יביא לארץ ישראל ולעם ישראל, שלו

 

 :ובמצב איום ונורא' מוזר'נמצאים כעת בזמן 

 
 .שם' ובתוס. א ואילך, ראה חולין כז) 3
 .יז, עקב ח) 4
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כשהגיעה  משלחת  ישראל  לוושינגטון  ושם  הביעה  את  הסכמתה  לתת  למצרים  את 

  איך  אתם -!  ?היתכן:    התפלאו  מאוד  האמריקאים-בזה  -בארות  הנפט  בעלמה  וכיוצא

 !?מוכנים לתת כזה דבר
שכבר  מראשיתו  לא  היה  לו  כל ,  ם  את  ההסכםאפילו  מצרים  לא  שיערה  שישראל  תקיי

הבית -ומי  שחתם  על  זה  אינו  בעל.  מאחר  ותוכנו  הוא  נגד  היהודים  היכן  שרק  יימצאו,  תוקף

ולמרות .  6"וברצונו  נטלה  מהם  ונתנה  לנו  "-  5"הארץ  ומלואה'  לה"אלא  ,  על  אותם  שטחים

-ועל,    ארץ  ישראלבכל  זאת  זה  חלק  בחוץ  לארץ  השומר  על,  שאין  זה  בגבולות  ארץ  ישראל

 ".תפתח הארץ לפניהם"ושלום להווצר מצב ש-ידי מסירתו יכול חס
אלא ,  ולא  זו  בלבד.    הקדימו  בכמה  חודשים-ואף  את  הזמן  שנקבע  להחזרת  השטחים  

היות  והחזרת  השטחים  מוקדם  יותר  תגרום  שגם  השלום  יהיה ,  "הישג"שמתייחסים  לזה  כ

, קדם  ההסכם  עלו  בעוד  כמה  מליוני  לירותוכבר  חישבו  שהחודשים  בהם  הו.  מוקדם  יותר

והפעילו (היות  והוסכם  שהנפט  שישאבו  המצרים  מאותם  בארות  שהיהודים  עצמם  כרו  

  יקנו  היהודים  בחזרה  ועוד  במחיר  יקר  יותר -)  ידי  המכונות  שנקנו  בכסף  יהודי-אותם  על

 .מהתעריף הרגיל של הנפט
שאינם  מעונינות  בהתחזקותה  של הוא  נגד  וושינגטון  וחברותיה  ,  בכלל  כל  ההסכם  הזה

 .ב"כך לארה-מפני שאז מצרים לא תזדקק כל, מצרים
נגד ,  עורף  נגד  השכל  הפשוט-בכדי  להיות  קשה,  "עורף-עם  קשה"השתמשו  עם  תכונת  ה

אלא ,  את  השטחים"  תםס"ם  הולא  נותנים  ל.  והעיקר  נגד  שכל  התורה,  השכל  הישר

כדי  שיאמרו  עליהם  שהם ,    שסוכם  כמה  חודשים  קודם  הזמן-"  מהדרין  מן  המהדרין"

 ".רודפי שלום"
-חשבון  נשמות  יהודיות  ופיקוח-  הרי  זה  בא  על-!  ?"רודפי  שלום"מה  זאת  אומרת  

 -או  לעניני  בטחון  ,    במקום  לתת  את  הכסף  למוסדות  תורה-וכן  בנושא  הכסף  !  ?נפש

 .נותנים אותו למצרים עבור הנפט

 
 .א, תהלים כד) 5
 .א, י בראשית א"רש) 6
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' רעש'הממשלה  חזר  מחוץ  לארץ  עשו  כחה  של  -שכאשר  אחד  מבאי,  כך  הגיעו-ועד  כדי

עד  שמוכנים  לשלם  מאות ,  ורודף  שלום"  יקר"כך  -שרואים  שהיהודים  הם  עם  כל,  מדבריו

הברית -אלא  שארצות[זאת  מרצונם  ללא  לחץ  -וכל,  מליוני  דולרים  תמורת  נפט  ששייך  להם

א אלא  פשוט  מפני  שהם  ל"  אהבת  מרדכי"  ולא  מפני  -כלל  לא  מעונינת  שיעמדו  בהסכם  זה  

כשחתמו  על  החוזה  האומלל :    עד  לדבר  הנורא  ביותר-]  רוצים  שמצרים  תסתדר  ללא  עזרתה

וציוו ,  טוב-  ונתנו  מזל,  עשו  מסיבות  עם  שרים  ורבנים  מוזמנים-הנקרא  על  שמו  של  דוד  

 .לעשות מסיבות גם בחוץ לארץ על אותו הסכם שאימלל את היהודים וגם את הגויים
  צרות  שלא  מדווחות -תהיה  -לא-היה,  ההסכםוהלואי  שיפסקו  הצרות  שנוצרו  מ

יהודי  מגלה  אותם  ומפרסם -ורק  כשעיתונאי  לא,  בעיתונים  בכדי  שאף  אחד  לא  ידבר  עליהם

 . אז אין ברירה אלא לגלות זאת-' טיימס'אותם ב

 

נפש  המושרשים  ביהודי -רותעורף  והמסי-מנצלים  את  הקשיות:  7"מצוה  גוררת  מצוה"ו

ישראל  קנה  בכסף  מלא -שהיא  מהמקומות  הספורים  שעם(כדי  למנוע  מיהודים  לגור  בשכם  

ועליה  טענו  כל  הזמן  שהיא  שייכת ,    וזה  נכתב  אף  בתורה  שגם  הגויים  מודים  בנכתב  בה-

ושילם  עבורה ,  אותה  קנה  דוד  המלך  מארונה  המלך(בחברון  ובירושלים  העתיקה  ,  )ליהודים

  שזה  לא  מדובר -  ולכן  היא  נחלה  שאינה  מתחלקת  לשבטים  -ף  שגבה  מכל  השבטים  בכס

 ).אלא על ירושלים העתיקה ומקום המקדש, על ירושלים החדשה שמחוץ לחומה
בו  איבדו  את (עד  שהגיעו  לכשלון  הגדול  

אשר  אירע  בימים )  התוקף  ואת  הקומה  זקופה

 .עיריית שכם-האחרונים עם ראש
  ואילו  שם  כבר -או  שמתחילים  ומסיימים  ,  הפעולה  מלכתחילהאו  שלא  מתחילים  את  

מכן  ממקום -ולכן  מיד  כשרמזו  לאחר,  8"ונהי  בעיננו  כחגבים"התחילו  עם  החלישות  של  

ף  בארוכה  את דידי  שכתבו  על  -והסיום  נעשה  על,  החלו  לדון  לכאן  ולכאן,  מסויים  כך  וכך

 . ולא אלה הסיבות, זה המצבלאשכולם יודעים ש, הטעמים לכאן והסברות לשם
 

 .ב"ד מ"אבות פ) 7
 .לג, שלח יג) 8
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 "!ונהי בעינינו כחגבים: "הוא, שהטעם היחיד לזה
הרע  מגיע  לאדם  ואין  לו  שום  דרך  להכשילו  לעשות -כתוב  בספרי  מוסר  שכשהיצר

עבר  ושנה   "9שכתוב  בגמרא:  אזי  הוא  מביא  לו  היתר  מפורש  מהתורה',  ההיפך  מרצון  ה

  הרי  הגמרא  אומרת -  היות  שכבר  חטא  בדבר  שלש  פעמים,  כן-ואם"!  נעשה  לו  כהיתר

 "!כהיתר" זה נעשה -" לו"אלא , שלגביו אין זה איסור
ביניהם ישיבה  מתנצחים  -כששני  בחורי,  'דרך  הצחות'בויפה  כשהכל  הוא  זה  טוב  -כל

 .נפש-אך כאן מדובר אודות עניין של פיקוח - בדברי חידוד
ובימים  האחרונים  לא  הסתפקו  בכשלון  של 

כל  יום שב'  עלמה'מסירת  שדות  הנפט  ב

 להגיע  למטרות  טובותאמורים    פים  שנאספו  על  פתחי  נדיבים  והיו  כסמצריםמשלמים  ל

יתירה אלא    -  נתנו  לגוייםהם  עצמם  נפט  שאותו  עבור  ותמורת  זאת  משולמים  כספים  אלו  

  שכבר  פורסם  שהוא  עומד  בקשרים  עם  רוסיה 'כיס'  את  הכספים  מזרימים  לאותו  :מזאת

 היאמכיון  ש,  הסכם  הזה  בוושינגטון  לא  רצתהמדוע  ם  אחד  הטעמיגם    וזה.  הסובייטית

ים להזדקק  למי  שרוצשיוכלו  פשיות  ו  חם  לההושלא  יהי,  שמצרים  תזדקק  להמעונינת  

-ההי,  וניתן  להבין  באיזה  אופן  זה  יכול  להשפיע)  ידי  הסכם  זה  ניתנת  להם  חופשית  זו-שעל(

 .על ארץ הקודש, תהיה-לא

 

  ומי  שרוצה   לא  מפרסמים  אודותם,'חלק'  כל  ההסכמים  עוברים  -  ואין  פוצה  פה  ומצפצף

אף ואלא  ממשיכים  למסור  ,  ולא  זו  בלבד.  אותו  מיד  משתיקים  -  נגד  זה  לומר  משהו

נצח  ישראל  לא  ינחם "וחתמנו  על  הנייר    כיון  ש-  שמים-יראתאיצטלה  של  מלבישים  זאת  ב

הרי  הצד ,  "חתמנו"מה  זאת  אומרת    -!  אנו  יכולים  להפר  זאת  ממילא  אין  -  10"ולא  ישקר

 !? לאחר חתימתו בלבד ספורותשעותשכנגד הפר את ההסכם 

 
 .ובריבוי מקומות. ב, יומא פו) 9

 .כט, א טו-שמואל) 10
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  שלא  זו  בלבד  שאין  הם -  7"עבירה  גוררת  עבירה"כך  גם  "  מצוה  גוררת  מצוה"וכשם  ש

 !?בשם מי הם חותמים - "אכלתי ואוכל עוד" - ממשיכיםמפסיקים אלא הם 
  אזי  כאן  הגיעו -  הם  תובעים  הכלו  היות,  ולתת-מה  לשאתעל  ן  איכעת  כיון  שכבר  

והם  אלו  שלוחצים  על  ישראל ,  שאינם  מבינים  בזה,  הברית-צותהיהודים  התמימים  של  אר

 .להמשיך בכניעה ובנתינה
היות ,  שעשוביותר    בוושינגטון  שזו  השטות  הגדולה  מהגוייםששמעו  למרות  ,  וזאת

  לנציג ידי  המפקדים  האמריקאים-  אלו  נאמרו  על  דברים-.  נמצאים  בסכנהזה  -ידי-ועל

אך  הם ,  חן  בעיניהם-למצואכשמטרתו  היא  ,  כמה  וכמה  פעמיםישראל  בוושינגטון  שהגיע  

  מגביר  את  כוחם  על  חשבון היות  וזה,  נו  למצריםאיננו  רוצים  שתת:    לואמרו  בפועל

-צות  של  ארהאת  כחמחליש    הסכם  זהעל  הטענה  שאך    .הברית-צותהחשיבות  של  אר

כדי  לכונן  שלום ב  ,לכן  -"  שלוםרודפי  "ואנו  ,  "נצח  ישראל  לא  ישקר"ש  כיון:  עונים,  הברית

 . לא עושים חשבונות'בשביל הנכדים'
 !הלואי שהדרך הזאת תחזיק מעמד עד הנכדים

אלא ,  העכשווילא  רק  המצב    -  !איום  ונוראהוא  מצב  ה  שכמהאינני  רוצה  לבטאות  בפה  

 ידי-ל  נגרם  עזה-לשכ.  תהיה-לא-ההי,  הוא  איום  ונורא  -  גם  מה  שמתכוונים  לעשות  בעתיד

 .שמוסרים להם עוד ועוד דברים
 שכשם  שראינו  אצל  בעל  הגאולה,  ויהי  רצון

שכאשר  הלשינו  עליו  שהוא  הולך  נגד 

-לבכ  -  ולכן  הושיבו  אותו  במאסר,  הממשלה

שהצדקה  ששלח ,  11כשיצא  הוא  פירסם,  זאת

, ואמר  זאת  .  לשחרורו  מהכלאשעמדה  לוזו  היא    -  )שהיתה  תחת  שלטון  הטורקים(לישראל  

אל "ש,  במילא  רואים  מזה.  וודאי  בכל  הממשלה,  "אל  תתגרה  בגוי  קטן  "12כתובלמרות  ה

 . התורה מגיעים לתוקףדיי-לעדווקא אלא , אינו סותר לעמידה בתוקף" תתגרה

 
 .ד"ק סס"אגה) 11
 .א, ראה פסחים קיג) 12
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נעם ומשכהרע  -היצרמגיע  אליהם  ש,  הברית-צותגרים  בארהאותם  יהודים  :  וכן  בעניננו

ולחזק  את  דעת ,    נוספיםשינצלו  את  כח  השפעתם  להשפיע  על  היהודים  לוותר  על  חלקים

מסירת  חלקים רוצים  ללחוץ  על  היהודים  שבארץ  ישראל  בזה  שה    בוושינגטוןהמדינאים

  שזה  גורם ערוך-לחן  ברור  בשודין-  היות  ונפסק  פסק:עליהם  לדעת  -    עניין  של  שלוםהיא

. נפש-יקוחכיון  שזה  עניין  של  פ,  ודי  צריך  לעמוד  נגד  זהיה  ממילא  "תפתח  הארץ  לפניהם"ל

לממשלה  ולעומדים   -  13"  מוחלפתהלא  תהי"  אשר  -  עליהם  ללכת  בכח  התורה,  לכןו

זכות  ארץ  ישראל  היא ':  הזקן-ר"אדמואמר    שפיכאזי  יהיה  ו,  זה-בראשה  ולהסביר  להם  את

 .'שעמדה לי
ומסבירים ,  ללונדון  או  לפריז,  לאולבני,  ובאים  לוושינגטון,  וכשהולכים  בכח  התורה

מושא  התפילות אך  יש  להם  התחייבות  כלפי  ,  14'מתפללים  בשלומה  של  העיר'אמנם  להם  ש

דבריו מכיון  שזה  לא    -  ולא  מתוך  תחנונים  -    וניגשים  אליהם  בשיא  התוקף.ה"שהוא  הקב  -

  פוסק ערוך-לחןמכיון  שהשו,  ומסבירה  שליהודי  אין  ברירה,  אלא  התורה  מדברת  מפיו

תפול  עליהם  אימתה "אזי    -  ולכן  צריך  לאחוז  בנשק,  "תפתח  הארץ  לפניהם  "זה-ידי-לשע

 . עד לזה שהם יסייעו לבטחון היהודים- "ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן

 

ל  זר  אשר -א"שהם  תחילת  העניין  של    -  "ים  ומדיחיםמסית"אלא  שישנם  יהודים  

 -לארץ  -ץ  שצריך  לעשות  גם  בחו,שאחד  הלימודים  מהגאולה  הוא,  רוכמדוב  -  15"בקרבך

  רוצה  ובין  אם  לא הואבין  אם  ;  וכן  לסייע  לארץ  הקודש  באופן  שהתורה  רוצה,  ארץ  ישראל

ולכן ,  ידי  שנולד  יהודי  או  התגייר  כהלכה-  על16"ממלכת  כהנים  וגוי  קדוש"  הוא  שייך  ל-

שזה  דין ,  קף  בכל  מקום  שיש  לו  השפעהולדבר  בכל  התו,  הוא  מוכרח  לעשות  כרצון  התורה

 .אחד לא יכול להתווכח-זה אף-נפש שעל-של התורה הקשור בפיקוח

 
 .א"ט ה"התורה פ-יסודי' הל. ם"ג עיקרים לרמב"י) 13
 .ב"ג מ"פ אבות פ"ע) 14
 .ב, ראה שבת קה) 15
 .ו, יתרו יט) 16
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 ידי-לרק  ענעשה  שזה    -  ויעזרו  ליהודים  לשמור  על  חייהם,  יתנהגו  כךואז  גם  היהודים  

  שנתנו ,כעתה(  היהודים  יהיו  בתוקף  ולא  בחלישות  זה-ידי-ורק  על,  קיום  הוראות  התורה

 .) חלקיםלמצרים הרבה
  שניצלו ידי-לשנגרמו  ע,  רצויים  שהיו  עד  עכשיו-שנצא  מכל  הענינים  הבלתי,  ויהי  רצון

ואולך  אתכם "ונעמוד  בכל  התוקף  של  ,  "ונהי  בעיננו  כחגבים"עורף  ל-את  הקשיות

אם  בחוקותי  תלכו  ואת  מצוותי  תשמרו :  "תחילת  הפרשהנאמר  בזה  קשור  לש,  17"קוממיות

  שזה  קשור  גם  לארץ 18"ונתתי  גשמיכם  בעתם"החל  מ,  טוב-ל  כהואז  יהי  -  "ועשיתם  אותם

  כל ידי-לוזה  נמשך  ע,  שזהו  המקור  לכל  הברכות)  שם(ן  "וכפי  שמסביר  הרמב,  ישראל

 .היהודים בכל מקומות פזוריהם
ואפילו ,  "ונתנה  הארץ  יבולה  "השיהי,  ל  היעודים  הללו  כפשוטםכובקרוב  ממש  יתקיימו  

שהם   -  שאפילו  אלו  שאין  בידם  מעשים  טובים,  וחניותוכן  בר.  אילני  סרק  יתנו  פירות

 .יתנו פירותגם הם בימות המשיח  הרי - הפירות
  לבני ה  אור  בסוף  הגלות  כפי  שהיהשיהי,    לנו  בקרוב  ממש  בביאת  משיח  צדקנוהכן  תהי

 -  20"ובני  ישראל  יוצאים  ביד  רמה  "זה-ריולאח,  19"אור  במושבתם"ישראל  בצאתם  ממצרים  

 .21בקומה זקופה
 )מ"ט כסלו תש"פ שיחת י"מעובד ע(

 
 .יג, ותי כובחוק) 17
 .ד, שם) 18
 .כג, בא י) 19
 .ח, בשלח יד) 20
 .שם, י בחוקותי כו"ראה רש) 21
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,   אצל  אביושלמדהתנהג  כפי  ,    שלמרות  היותו  במעמד  עבד-דובר  אודות  הנהגת  יוסף  (

 ).וזה גרם שאדוניו הפקידו על כל ביתו
 : מזה לכל יהודיההוראה

  היה  יעקב ראוי:  "2ל"רזכמאמר  ,    ראשית  גלות  מצריםהחלה  1"  הורד  מצריימהיוסף"כש

  למצרים  באופן  של והגיע"    גרמה  לוזכותו  "ורק"  אבינו  לירד  למצרים  בשלשלאות  של  ברזל

  הורד ויוסף"ידי  -  שההתחלה  בזה  היתה  על-  3"  לכל  מצריםאדון  "בקשת  פי-על,  כבוד

 .למצריםו שזה הביא לירידה של יעקב ובני,  גלותו למצרים-" מצריימה
 כל  "4ל"רזוכמאמר  ,    מצרים  היא  תחילת  ושורש  ומקור  לכל  הגלויות  שלאחריהגלות

 ".נקראו על שם מצרים) גלויות(המלכיות 
  באופן להתנהג  הוא  צריך  -גם  כשיהודי  נמצא  בגלות  :    ההוראה  מהנהגת  יוסףזוהי

 ".אתו' ה כי" העומדים סביבו יבחינו העולם-עד שגם אומות, 5" שמים שגור בפיושם"ש
 ויפקידהו"  שעד  6"בידומצליח  '    אשר  הוא  עושה  הכל"ידה  יהיה  -  הדרך  היחידה  עלוזו

הן :  (אלא  אדרבה,  "  לישראלמצירות"לא  רק  שאינן  :  7"על  ביתו  וכל  יש  לו  נתן  בידו

אפילו  כשאנו ,    את  עסקיהם  שיתעסקו  אתםלהםהן  מוסרות  )מסייעות  ליהודים  בענינם  עד  ש

  הם העולם-  הוא  שאומותומצבכשהמעמד  ,    של  הגלותנמצאים  בימים  האחרונים

 ). נוגעים ליהדותשאינם בענינים 8" דמלכותא דינאדינא"שלכן ( המושלים והם" מלכותא"ה
  שבכל -"    בפיושגור  שמים  שם"  זה  נפעל  רק  באם  הנהגת  היהודי  היא  באופן  ששכל

. רה  שנמסרו  בתוה"  הוראות  הקבפי-הוא  מתנהג  על,  הענינים  שמתעסק  עם  הגוי

 
 .א, וישב לט) 1
 .ב, שבת פט) 2
 .ט, ויגש מה) 3
 .פה, ז"רבה פט-בראשית) 4
 .י וישב שם"ראה רש) 5
 .ג, וישב שם) 6
 .ד, שם) 7
 .ב, גיטין י) 8
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 דין-  הפסק-  את  הוראת  התורה  גם  אזי  מקיימים  הם  -  התורה  פי-  עלמתנהגיםוכשהיהודים  

אלא ,    חשש  סכנה  ליהודיםנגרם  ידם-  שאסור  למסור  שטחים  שעל9  ערוךבשולחןהברור  

 ".זיין- בכליעליהם יוצאים "-צריכים להתייצב בתוקף המתאים : אדרבה
אלא  מצד  כחו ,  10"  ועוצם  ידיכחי"  מצד    לא-"    שמים  שגור  בפיושם"  זה  באופן  שותוקף

' חלשים'  שאומרים  שהיהודים  הם  במהולכן  לא  מתחשבים  ,  ה"ועוצם  ידו  של  הקב

 .ה"היות והולכים בשליחותו של הקב', מעטים'ו
, זיין-  להשתמש  בכלישיצטרכו  קודם  עוד  11"  עליהם  אימתה  ופחדתיפול"  שאז  וודאי

 זיין-  גם  לא  יצטרכו  להחזיק  את  הכלישאפילוועד  ,  זיין-  הכליאת  שיחזיקוויסתפקו  בזה  

 .המתאים בזה שידברו בתוקף חובה- יצאו ידיאלא
  שיבטלו  את וכמה-כמה-אחת-ועל,  12"  לחץ  גדוללחצום"ידי  הנהגה  זו  יבטלו  את  ה-ועל

  היות -רחמנא  ליצלן  ,  13"  הגויים  בית  יהודהככל"  אלה  הרוצים  שיהיה  -"  מתיוונים"ענין  ה

  לנו  את יבחר  "ה"  עם  המעמד  שיש  להם  מזה  שהקב-"    יעקבגאון"עם    מתייצבים  והיהודים

 בכל,  יום-  אצלם  בחיי  היוםניכר"  יעקב  גאון"וה  14"נחלתינו  את  גאון  יעקב  אשר  אהב  סלה

 .הנהגותיהם
 . חניהשל מעמד ומצב - 15"ה" כ- חנו" למעמד ומצב של ומגיעים

 שהגמראכפי  ,  ניה  הם  עומדים  באופן  של  ח-שהגם  בהמצאם  בגלות  :    אומרתזאת

  כיון -"  דמיכמאן  דקביעי  להו  ,  יסעו'  יחנו  ועל  פי  ה'    על  פי  ה17  דכתיבכיון:  "16אומרת

  בני  ישראל לכל"ואז  יהיה  .  ומנוחהממילא  נמצאים  במצב  של  חניה  ,  "'  פי  העל"שמתנהגים  

  מצוה נר"ידי  שמוסיפים  ב-  על-  הגלות  ובימי  בהיותם  במצרים  עוד"  היה  אור  במושבותם

 .המצוותלימוד התורה וקיום , 18"ה אורותור
 

 .ו"ט ס"ח סשכ"או) 9
 .יז, עקב ח) 10
 .טז, בשלח טו) 11
 .א"ג ה"חנוכה פ' ם הל"ראה רמב) 12
 .ח, יחזקאל כה) 13
 .ועוד. ה, תהלים מז) 14
 ).א, כט(ג "ז תי"תקו) 15
 .ב, עירובין נה) 16
 .יח, בהעלותך ט) 17
 .כג, משלי ו) 18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 21
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 ]:בארץ הקודש' שיכון חדש'דיבר אודות בניית [
שכרו  של ואין  לשער  את  ,  לכל  לראש  זהו  ענין  השייך  שלימות  הארץ,    חדששיכון  בניית

 .ומלבד השכר ישנו כאן ענין המחזק בפשטות את ארץ ישראל. ישראלהבונה בארץ 
,   מראה  לכל  העולם  כולוישראלבארץ  )  והדומה  לזה(בניית  שיכון  חדש  :  זה-  לכלובנוסף

  ישראל  לגבולותיה מארץ  משהושאפשר  למסור  אפילו  ,  שאותם  אלה  המדברים  שטויות

 !!!הבתים על ארץ ישראל-לא הם בעלי,  אזי-) תהיה-לא-היה(
העולם  כבר  אמרו  בגלוי -אומות  -!  זה-בתים  על-העולם  לא  בעלי-  שגם  אומותובפרט

יהודי  אחד  מכריח  יהודי  שני  לומר ;  יהודים  זאת  מכריחים  -  וקיוו  שימסרו  חשבו  הםשלא  

 .יקרבו את השלום, שבשעה שימסרו שטח מישראל
-כן  השלום  מוכרח  להיות  על-  אם,1"בעולם  שלום  לעשות"מאחר  שהתורה  ניתנה  ,  והנה

  הוא -)  שכך  המצב  בעניננו  (2"  לפניהםהארץ  תפתח"ומסירת  שטח  הגורם  ל!  פי  התורה

 !ערוך-היפך התורה והשולחן
 -!    לא  יצא  טוב  לאף  אחדזה"  שלום"  ולכן  מ-  היפך  התורה  הוא,  זה"  שלום",  ולכן

  מזלם -  3"  חזייהומזלי"מאחר  ש,    מדוע  הגויים  אינם  לוקחים  זאתהביאוריםשזהו  אחד  

ולא  פחות  גרוע  מחוסר ,  מזל-  רואה  שאם  הם  יקחו  את  השטחים  יגרם  להם  רק  חוסרלמעלה

 . היהודיםשלהמזל 
  אצל  היהודים  ישנו ואילו.  המזל  מתבטא  רק  בכך-שאצל  הגויים  חוסר,    הואההבדל

 !ה"והוא שעושים היפך ציווי הקב, מזל נוסף-חוסר
  שפחד  זה  הוא  עוד לדעת  עליהם  -עצמם  -  את  ההפחדות  שהיהודים  רוצים  להפחידכל

, )אשר  מהם  פוחדים"  (  נדףעלה"ההיות  וגם  .  4"  עלה  נדףקול"פחות  מהפחד  שישנו  מ

 . את כל שמסרו בפועללהםהתחילו לפרסם בגלוי שכלל לא חשבו שימסרו 
 

 .חנוכה' סיום וחותם הל) 1
 .ו"ט ס"ח סשכ"ע או"שו) 2
 .א, ראה מגילה ג) 3
 .לו, בחוקותי כו) 4
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".   האלוקים  אני  יראאת:  "5  הוא  כפי  הכתוב  בפרשתינו-  האפשרי  היחיד  הפחד

.   היראות  והפחדים  מדברים  אחריםכליראה  זו  מבטלת  את  ,    אזי-  ה"וכשפוחדים  מהקב

-  ועלבלבד"    עלה  נדףקול"  מהםובפרט  שהפחדים  ,  אפילו  אם  אלו  פחדים  שיש  בהם  ממש

 ". עלה נדףקול" מפחות שהמדובר בפחדים שהם -וכמה בעניננו -כמה-אחת
ההחלטות   כל  -!  6"  העיקרהוא  המעשה"לעשות  פעולה  :    עתה  היא  אחת  ויחידהוהזעקה

שיהיה ,  )טאפארו  דא  פלאחו"  (הסדן  הפטיש  על  מכת"  אולם  העיקר  שיהיה  -יפות  וטובות  

 .אפשר למשש זאת בידיים
אמות  של '    דקדושובמקום  ,  הכנסת-ובבית,  וכמה  עשיריות  מישראל-  כמהובמעמד

  דין  נגלה בעלמא  היכן  שהרבי  נשיא  דורנו  למד  בחיים  חיותו  -של  תפלה  ושל  הלכה  ,  תורה

עם ,    כולוהקהלבהסכם  כל  )  'דבר  פראי'(  אז  מודיעים  -אמות  '  והתפלל  באותן  ד,  דותוחסי

הן  בירושלים ,  ד"חב  ואנשי  ד"שייסדו  שיכון  חדש  של  עולי  חב,  כל  הענינים  הקשורים  בזה

 .הקודש והן בעוד מקום אחר בארץ הקודש-עיר
 )מ"דחנוכה תש' פ שיחת ה"מעובד ע(

 
 .יח, מקץ מב) 5
 .ז"א מי"ראה אבות פ) 6
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 ]:אמרכך -ואחר, וביאר את טענתם, כיתות שהיו על הים' דיבר על הד[
 מובנות-  בדרכים  הבלתיללכת  להפסיק  -שתוכנו  הוא  ,  "ויסעו"  נדרש  שיהיה  מהיהודים

  המפורטת  בתורתנו רתולהתחיל  להתנהג  בהנהגה  אח,    בהם  עד  עתהשהלכוכלל  וכלל  

,   עצמהובתורה;    על  שמו  של  משה  אמת  שניתנה  ונקראתותורתתורת  חיים  ,  הקדושה

 . ההלכות הפסוקות בשולחן ערוך- 1"דהלכתא שמעתתא אליבא לאסוקי "-השלימות היא 
 ובני  "2  מה  שהפוסקים  האחרונים  מפרשים  על  הפסוק-  הצחות  דרך-  לומר  עלויש

חלילה ).  איסרלישרבי  משה    (א"כהרמ  פוסקים  הלכה-  שפסקי-"  רמהישראל  יוצאים  ביד  

 . מפסקיוההיפך ולהסביר את דבריו לא כפשוטם וודאי שלא לעשות מלהתנגד לזה
שכאשר ,  שכטהדין  הברור  בשולחן  ערוך  הלכות  שבת  סימן  -על  פסק,    כאן  הואוהמדובר

שכך   (ספיקא-  וספקספקאלא  יש  רק  ,    למרות  שעדיין  לא  הגיעו-"    ממשמשין  ובאיןנכרים"

אפילו ,  זיין-  נוטלים  כלי-)    בשבתנפש-וזה  סימן  שמדבר  בעניין  פיקוח,  נפש-הדין  בפיקוח

 ". הארץ לפניהםתפתח" ש- ביותר הקלוש ולו -היות וישנו חשש , בשבת
 א"  נגד  הרממכריזיםעושים  אסיפות  בהם  ',  לך'פשעט'מתייגעים  למצוא  ,    זאתותמורת

, חתוכה  והוראה  נצחית,  פסוקה  זה  נעשה  הלכה  -  פסק  א"אך  היות  והרמ,  בכל  מיני  לשונות

 .ה"הקבמפני שכך פסק , 3"ו יקום לעולם אלקינודבר"
אפילו  שזה ,    מצוותולקיים  הראה  נס  ונתן  ליהודים  שטח  בו  יוכלו  ללמוד  תורה  ה"הקב

ודאי .    לגבולותיהישראלוודאי  בחלקים  ששייכים  לארץ  ,  שטח  שאינו  בגבולות  ארץ  ישראל

רו  דבר  ולא   ותופר  דבעצה  עוצו  "-שאסור  רחמנא  ליצלן  לדבר  אודות  ויתור  על  עוד  שטחים  

ובפרט ,    בכללותישראלמארץ  '  שעל'אף  אחד  אינו  יכול  למסור  אף  טפח  אמה  ו!  4"יקום

 . יכולים להונות אותנולא העולם-מהמקומות שאומות
  אף  עתה  ישנם  הכיתות -  ארבעה  כתות  על  הים  היו  תורה-כשם  שקודם  מתן:    להבהיריש

 
 .א, סוטה כה) 1
 .ח, בשלח יד) 2
 .ח, מ' ישעי) 3
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תורה -לאחר  מתן,    אך  היום-  גדול  לטעון  כך  פלאלא  היה  ,  אז[אך  יש  לשלול  זאת  ,  הללו

 ]. שיש לשלול זאתבכלל פלא -וההיווכחות בתוצאות אותם כיתות 
 :' האכיתה
  נוטלים -"  למצרים  ניפול  "-  המשכנעים  אחרים  שהשיטה  להשאר  ביהדות  היא  ישנם

 תבן"  במסתפקיםיודעים  הם  שהמצרים  אינם  .  בידיהם  שטחים  ומוסרים  אותם  למצרים

 .ואף אומרים זאת במפורש, הם הרבה יותר רוצים ודורשים אלא" וקש
 נפש-פיקוחשיש  בהם  עניין  של  ,  רחמנא  ליצלן,    זו  כבר  מסרה  כמה  עניניםכיתה

  דברים עלאלא  הכוונה  גם  ,    במובנו  הפשוטנפש-פיקוחשאין  הכוונה  רק  על  !!!  כפשוטו

  של במצבשנזקקים  לו  בכל  מיני  מצבים  ובמיוחד  ,    כגון  נפט-המפעילים  דברים  שונים  

 ניפול:  "בטענה,    ולמרות  זאת  מסרו  יותר  מתשעים  אחוז  מהנפט  שהיה  בידינו-נפש  -פיקוח

 !נסתמך על הבטחותיהם, "למצרים
 :' הבכיתה

  שמתכוונים כשיראו  להגן  ולהפיל  אימה  -הטוענת  שצריכים  למלחמה  ,    כת  נוספתישנה

  ועוצם כחי"ולא  מצד  ,  5"ופחד  עליהם  אימתה  תפול  "-ידי  שיעמדו  בתוקף  -ועל,  ברצינות

 .ה"מכיון שכך נפסק בשולחן ערוך של הקב, ה"הקב של"  זרועךבגדול"אלא , 6"ידי
  ילחמו  בינם שכבר"  יסדר"'    ה-בגשמיות  לא  יצטרכו  להלחם  :    לכיתה  זו  יש  לומרגם

,   של  היהודים  הואהחלק;  כך  שהיהודים  כלל  לא  יצטרכו  ליטול  בזה  חלק,  לבין  עצמם

 -  7"  עלו  בני  ישראל  מארץ  מצריםוחמושים"ת  מצרים  להיות  מוכנים  כפי  שהיה  ביציא

  נצרכים  להגיע -כשנמצאים  בגלות  כה  חשוכה  ,  אכן.  שיצאו  עם  חמשה  מינים  של  כלי  נשק

 .לכאלה לבושים
 :' גכיתה
  ערוך בשולחןלמרות  שכתוב  ,  וזאת.    עוד  כיתה  הטוענת  שיש  לסמוך  על  הנסישנה

 .שצריך להתכונן עם נשק

 
 .טז, בשלח טו) 5
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.   ומתפלליםטובהואף  עושים  ,  כיון  שהם  סומכים  על  הנס,  ים  לזה  כיתה  זו  לא  שייכאנשי

שאמנם ,  כלומר.  8"תחלה  ברכו  בתורה  לא"סיבת  התנהגותם  באופן  שכזה  נובעת  מכך  ש

  שציוה  שצריך  ליטול  כלי -  ה"הקב  -לומדים  הם  תורה  אך  לא  חושבים  אודות  נותן  התורה  

זה  לא  מונח ,    אצלם-"  פניהם  ליכבש  בנוחה  הארץ  תהא"נשק  היות  ואם  יתנו  להם  חלקים  

 "! על הנססומכים"הם , כך
 :' הדכיתה

  אמנם  צריך -!    התפילהוקולידי  קול  התורה  -  על-"    נצווחואנחנו"  אלה  שאומרים  הם

,   התורהלימוד  דוחה  גרמא-ערוך  פוסק  שמצוה  שהזמן-  אך  השולחן-שתהיה  תפלה  ותורה  

  יתרון  בלימוד  התורה  שבא עלנפזה  -ידי-ועל,  גרמא-  המצוה  כי  הזמןאת  לעשותוצריך  

 .גרמא-לאחרי קיום המצוה שהזמן

 

 אין"ומכיון  ש.    עד  עתהשהיו  הזנחת  ההנחות  -"  ויסעו"  כל  אלה  לנהוג  באופן  של  ועל

ואת  כל  האנשים .    בידו  לעשות  תשובהמסייע  ה"  הקב-  9"לך  דבר  העומד  בפני  התשובה

  שאמרתי דברים"  ואומר  להם  אותםפש    מח-ששכנע  אותם  לנהוג  שלא  כפי  הדרך  הנכונה  

מכיון  שראה  בשולחן  ערוך  כיצד ,  10"בידיטעות  הם  )  כפי  שאמר  אחד  האמוראים(לפניכם  

 . לנהוגיש באמת
  עם  התורה  שמאחדת  את יחד,  11"  ובזקנינו  בבנינו  ובבנותינובנערינו"  הולכים  ואז

  את ונצלתם"ובאופן  של  ,  12"אתם  וזהבם  כספם"כש,  יחד  עם  חלקם  בעולם,  היהודים

  לקבל  את  פני  משיח והולכים,    שהםמקום  מבררים  את  הניצוצי  קדושה  מכל  -  13"מצרים

 . בקרוב ממש- 2" ביד רמהיוצאים ישראל ובני" באופן של -צדקנו 
 )מ"שבט תש'  שיחת יפ"מעובד ע(

 
 .ב, מציעא פה-בבא) 8
 .ד"ג הי"תשובה פ' ם הל"רמב) 9

 .נ"וש. א, ראה עירובין קד) 10
 .ט, בא י) 11
 .ט, ס' ישעי) 12
 .כב, שמות ג) 13
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:   אזי  נתחדש  לאחרונה  רעיון  חדש  והוא-ם  רעיונות  פראיים    בעולם  עוחיים  היות

 . במדבר זוהי ראיה שלא צריכים את ארץ ישראלניתנההעובדה שהתורה 
  אשר  ניתנו 1ובחומש  עצמו  בעשרת  הדברות,    יביטו  בחומש-  רעיונות  אלו  הוגי  שאותם

  ויראו  שלאחרי  ארבעה  הדברות -)  שהם  בפשטות  היסודות  דהיהדות(במתן  תורה  

העולם -ובדיבור  זה  אפילו  אומות"  (  את  אביך  ואת  אמךכבד"ראשונות  מגיעים  לדיבור  ה

: ממשיךאשר  מיד  )  2"  עצמו  הוא  דורשכבוד"  שעד  אותו  דיבור  הם  טענו  היות"  דעתם  נחה"

 ".אלוקיך נותן לך'  יאריכון ימיך על האדמה אשר הלמען"
  יקבלו  יותר לא"    את  אביך  ואת  אימךכבד"  שבשעה  שיהיה  אומר  ה"הקב:  כלומר

אלא  יקבלו  את  השכר ,  )3"'  בנועם  הלחזות("הבא  -ולא  יקבלו  עולם,  התורההצלחה  בלימוד  

 . בארץ ישראל הגשמיתלחיות -
אלוקיך  נותן '    ימיך  על  האדמה  אשר  היאריכון"  לחיות  על  ארץ  ישראל  אלא  סתם  ולא

 ! שיחיו עד מאה ועשרים שנה ועוד יותר בארץ ישראל כפשוטו-" לך
  למרות -היא  מקבלת  שכר  נצחי  ,    ידעו  אשר  הנשמה  יוצאת  מהגוףשהיהודים  למרות

לא  אמרו  שהם  יקבלו ,  "  את  אביך  ואת  אמךכבד"עצמם  את  הציווי  של  -עלזאת  בכדי  לקבל  

 למען"אלא  ,  )  עולמותא"או  אפילו  שי(  עולמות  י"ש,  הבא-עולם,  עדן-גן,    רוחנישכרזה  -על

  ארץ  ישראל את  כלומר  שהם  יקבלו  -"    נותן  לךאלוקיך'  יאריכון  ימיך  על  האדמה  אשר  ה

 .הגשמית
 . מצא צורך לכתובה" היחידי שהקבהשכר וזהו
, ליצלן-  אחד  מגיע  ואומר  שלא  צריכים  את  ארץ  ישראל  הגשמית  רחמנאכאשר,  ולכן

 ! אם צריכים זאת או לאה"הקבשילך וישאל את 

 
 .תרו כי) 1
 .א, קידושין לא) 2
 .ד,  תהלים כז-לשון הכתוב ) 3
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 ה"אומר  הקב,  םכאשר  היהודים  יצאו  ממצרי,    בתוך  החומש  ששם  מסופרשיביטו  וכן

 אתכם  וגאלתי,    מעבודתםאתכם  והצלתי,    מתחת  סבלות  מצריםאתכם  והוצאתי  "4ליהודים

  אלו לשונות  ארבעה  -"!  '  לי  לעם  והייתי  לכם  לאלוקים  גואתכם  ולקחתי  .  .  נטויהבזרוע  

  את  ידי  לתת נשאתי  אשר  הארץ  אתכם  אל  והבאתי  "5שהרי  מיד  ממשיך,  אינן  מספיקות

  הרי  כבר ה"הקב,  ולכאורה".  ונתתי  אותה  לכם  מורשה,    וליעקבאותה  לאברהם  ליצחק

  ששלימות הואזה  אומר  -  על-!  ?  מה  הם  עוד  צריכים-ישראל  ממצרים  -הוציא  את  בני

 !הגאולה היא כשיגיעו לארצינו הקדושה דווקא
כשם  שאת  יציאת ,  לכן.  מצרים-  בהמשך  ליציאתבא"    אתכם  אל  הארץוהבאתי"וה  והיות

עצמו -את  דור  ודור  חייב  אדם  לראות  בכל  "6  צריכים  לחיות  באופן  תמידי  כמו  שנאמרמצרים

  לארץ ההליכהיש  לחיות  באופן  תמידי  את  ,  באותה  מידה,  "כאילו  הוא  יצא  היום  ממצרים

 .ישראל

 

זה -  יש  לענות  לו  על-!  ?  במדבר  ולא  בארץ  ישראלהרי  התורה  ניתנה:    שואלשהשני  וזה

 -וגם  עונה  עליה  ,    שואל  את  השאלה7שהרי  המדרש!    שאלה  בת  אלפיים  שנהכברשזוהי  

אזי  יהודי  ארץ  ישראל  היו  אומרים  שהתורה  שייכת ,    ניתנת  בארץ  ישראלהיתהשאם  התורה  

  שהתורה  שייכת   בכדי  להראות-במדבר  ,    ניתנה  דווקא  במקום  הפקרהתורהולכן  .  רק  להם

 .לארץגם ליהודי חוץ 
  זוהי  ראיה  שלא  צריכים  את  ארץ -  לומר  שכיון  שהתורה  ניתנה  במדבר  לגמרי  מופרך

דוקא  בארץ  ישראל  נמצאת  תכלית  השלימות  שאליה  יכולים  היהודים :  אדרבהאלא  ,  ישראל

 ". תורה כתורת ארץ ישראלאין: "8ל"רז-וכמאמר, ) התורה שלהםבלימודגם (להגיע 
ואומר  זאת  למרות  שזה (  מוסמך  נעמד  ואומר  שלא  צריכים  את  ארץ  ישראל  רב  שרוכא

ערוך -  פוסק  כך  בפירוש  בשולחןא"נפש  של  ריבוי  יהודים  ולמרות  שהרמ-פיקוחקשור  עם  

 
 .ז-ו, וארא ו) 4
 .ח, שם) 5
 .ה"י מ"פסחים פ) 6
 .ועוד. שמעוני יתרו רמז רפו-ילקוט) 7
 .ועוד. ה, ג"רבה פי-ויקרא. ז"רבה פט-בראשית) 8
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  יש  לדרוש  ממנו -!  9"  טעם  דנתונימאיזה"  הרי  שצריכים  לשאול  אותו  -)  שבתהלכות  

 .הדין שלו- את כל המקורות לפסקשיראה
  צריכים  כל  אלה -הוא  אינו  רוצה  לומר  מהיכן  הוא  לוקח  את  מקורותיו    ובאם

 !!! לדעת שהוא עושה היפך ההלכהסביבוהעומדים 

ואפילו  כשאחד  מבעלי  הדין  הוא  איש ,  פרוטה-  הרב  פוסק  בדין  של  שווהכאשר  גם

  אזי  צריך  הרב  לפתוח -"    טעם  דנתונימאיזה"  כששואל  את  הרב  הנה  -פשוט  ביותר  

וכמה  כאשר -כמה-אחת-  ועל-!!!    כל  המקורות  שמהם  לקח  הוא  את  הדיןאתולהראות  לו  

,   אז  וודאי  שהרב  צריך  להראות  את  כל  מקורותיו  לפסק  שלו-נפש  -פיקוחזה  מגיע  לדין  של  

 !ליצלן-רחמנא,  לדעת שהוא עושה היפך ההלכהכולם צריכים -ובאם לא 
ף  אם  הדוקטור  אינו  מניח   הרי  א-דובר  שכשמגיעים  לענין  של  רפואה  ,    שניםמספר  לפני

  הדין  הוא  שכאשר  הוא  אומר -אפילו  זוג  תפילין  אחד  )    תפילין  וגם  אם  אינו  מניחזוגותשני  (

וכן  אם  אומר  שצריכים  לחלל  את (נפש  -  לחלל  את  השבת  עבור  ענין  של  פיקוחשצריכים

 . אזי חייבים לציית לו-) הכיפורים-יום
  אלא  כיון -ים  כיון  שכך  הרופא  ציוה  הכיפור-  הכוונה  שמחללים  שבת  ויוםאין,  אמנם

אולם  התורה  עצמה  מצווה  שיש  לחלל  את  השבת  כשהרופא  אומר .  התורהשכך  אומרת  

 .לעשות זאת
הוא  הרי ,  מה  פירוש  שצריך  לציית  לרופא:    נעשה  רעש  ופטפוטי  דברים-  אלו  ומדברים

 !?ומצוות-תורהאינו שומר 
שצריכים  לציית (אכן  כך  הוא  הדין  ויראו  ש,  ערוך-שיפתחו  את  השולחן,  להם  וכשאמרתי

  מפני  שעסוקים  בדברים -!  שאינם  רוצים  ללכת  להסתכל,    הם  ענו  לי-)  לרופא  מומחה

 ! זמןלהםאחרים וממילא אין 
כשאומרים  לאותם :  בנוגע  לשטחי  ארץ  ישראל,    חוזר  על  עצמו  גם  עכשיוזו  מקרה

יני  צבא  האם   שיש  לשאול  מומחה  לענ-  שמותר  למסור  את  השטחים  שפסקו"  רבנים"

, )נפש-פיקוחואם  ימסרום  זה  יהיה  ענין  של  "  (  הסמוכה  לספרעיר"  הינם  בגדר  של  השטחים

 
 .ב, ראה סנהדרין לא) 9
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ואף  לא ,  היוםלא  (  עונים  הם  שכלל  לא  מתכוננים  -דין  ברור  שאסור  למוסרם  -שאז  זה  פסק

 )!לענינים אלו(לשאול את המומחה ) מחר
  עסקי על"כרים  באים    אפילו  כשהנ-"    הסמוכה  לספרבעיר"  שנפסק  10א"וברמ  ע"בשו

  לא  באו אפילו"ו,  "  עליהן  בכלי  זיין  ומחללין  עליהם  את  השבתיוצאין",  בלבד"  ותבןקש  

 . ואילו הוא אוחז אחרת-"! רוצין לבוא) רק(עדיין אלא 
  כלל  אינו  רוצה  לומר -"    טעם  דנתונימאיזה"אלא  כאשר  שואלים  אותו  :    בלבדזו  ולא

 ! מקורותיו לפסק דינומהם
  לכן  הוא  יכול  לבחור  שלא  לשאול  מומחה  לעניני -  נתן  לו  בחירה  חפשית  ה"והקב  היות

  אך  תלמידיו  מוכרחים  לדעת  שרבם  עשה  היפך -"    טעם  דנתונימאיזה"  לומר  ולא.  צבא

 !!! ההלכה

 

 : טענה חדשהנוספהזה -לאחרי
 יוצאין"  הדין  ש-"  שלום"לחמה  אולם  בזמן    שבת  מדבר  רק  בזמן  מבהלכות  שהדין

  סתם ולא,  ואף  ערב,  ובפרט  שזהו  שלום  שיש  עליו  עדים.    אינו  רלוונטי-"    בכלי  זייןעליהם

 ).'סופר פאוור'(= אלא ערב שהוא מעצמה 
 עליהם"  זה  היה  יכול  להיות  נכון  באם  לא  היה  טעם  למה  אכן  צריכים  לצאת  כל  אולם

דין  זה -ובמקרה  כזה  היה  ניתן  להתווכח  האם  פסק.  השבתולחלל  עליהם  את  ,  "זייןבכלי  

 . לאאו" שלום" בעת רלוונטי
  על  עסקי  תבן אפילו"שכאשר  גוים  באים  (  שכתוב  בפירוש  טעם  לדין  זה  ברגע  אולם

 -שזהו  משום  ")  זיין-בכלי  עליהם  יוצאין  "אז"    באו  אלא  רוצים  לבואלא  "ואפילו"  וקש

  היחידית הבוחן  ממילא  אבן  -"  ה  ליכבש  לפניהם  ילכדו  העיר  ומשם  תהא  הארץ  נוחשמא"

  אזי  הדין -כן  -ובאם.  לא  או"    הארץ  ליכבש  לפניהםנוחה"הוא  אם  ,  לראות  מתי  דין  זה  חל

היות ,  )  לתקופת  שלוםרלוונטיכמו  שדין  זה  אינו  (חל  ולא  עוזרים  שום  סברות  הגיוניות  

 .וישנו טעם מפורש כיצד לבדוק האם ההלכה חלה
 

 .ו"ט ס"סשכ) 10
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ובאם ,  "  הסמוכה  לספרעיר"והכל  מודים  שהשטחים  הם  בגדר  של    היות:  ובעניננו

 ".זיין-בכלי עליהם"יש לצאת ,  לכן-"  נוחה ליכבש לפניהםהארץ "תהיהימסרום 

 

וכעת ".  שלום"  הנה  עתה  אין  כלל  -דין  זה  -  שגם  בעתות  שלום  חל  פסקלעובדה  נוסף

והעמידו  אותם  על  אחד ,  של  חצי  מליון  אנשים  לצבא  אפשר  לגלות  שעשו  גיוס  כבר

,   פוסקא"שהרמפעולה  זו  גילתה  שצריכים  לעשות  כפי  .    שלא  יהיה  כלוםבכדיהגבולות  

 ". עליהם בכלי זייןיוצאין"ש
התרבו  המקרים  בהם  חודרים  מחבלים ,    לפני  כשנתייםשנחתם"  שלום"  הסכם  המאז,  וכן

, מעלימים  אך  את  רוב  המקרים  -"!  שלום"  ישראל  הרבה  יותר  ממה  שהיה  לפני  הלשטחי

 . מגלים-ורק מקצת מהם 
 ".שלום" רואים עד כמה נהיה זה שמכל
כן -וכמו.  וכן  הלאה,    זה  מזמין  לחץ  נוסף-שכאשר  נכנעים  ללחץ  אחד  ,  הוא  הטבע

-אחר,  )שזה  גרם  להפסד  כספי  גדול  מאוד(  נכנעו  ללחץ  וויתרו  על  הנפט  בתחילה:  בעניננו

 -  כיצד  ישראל  נכנעת  ללחץ  אחר  לחץ  רואיםוכשהערבים  .  הברית-ארצות  מללחץ  נכנעוכך  

  התוצאות  הקשות  בדמותם  של  ריבוי כל  ומזה  באות  -הם  מקבלים  תוקף  לתבוע  עוד  ועוד  

 .מחבלים ומקרי חבלה וכדומה
שכאשר  נכרים  מגיעים )  א"והרמ(ערוך  -אלא  מלהתנהג  כפסק  השולחן,    מנוסאין,  ולכן

 .הארץאנשי צבא שיגנו על , כלומר. יוצאים עליהם בכלי זיין -"  הסמוכה לספרעיר"ל
כמדובר ,  צריכה  להיות  גם  הגנה  על  ארץ  ישראל  הגשמית,  נפש-  של  פיקוחהענין  ומלבד

 !הדברות כתוב בפירוש שיהודים מוכרחים את ארץ ישראל הגשמית-בעשרתשכבר , קודם
 -!  ורוויחי  בפשטות  בני  חיי  מזוני  -  גשמיות  אומר  שיהודי  מוכרח  ם"שהרמב  וכפי

.   ארץ  ישראל  הגשמית  שזוהי  תכלית  השלימות  שישנה  אצל  יהודים  ואצל  התורהובפרט

  אלא  הוא  צריך  כל  הזמן -  יהודי  העוסק  בתורה  אין  לו  להסתפק  בתורה  בלבד  אפילו:  כלומר
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 העניןבאם  אין  לו  את  .  11"אלוקיך  נותן  לך'    האדמה  אשר  העל"  היא  להיות  ששאיפתולדעת  

 ! חסר לו בלימוד התורה שלואזי - על ארץ ישראל של ישיבה
 לדרכיוצריכים  להגיע  ,  12"  סומכין  על  הנסאין"  שנמצאים  עדיין  בזמן  הגלות  וכיון  אך

 ! לכן צריכים שאנשי צבא יעשו זאת-הטבע בכדי להגן על ארץ ישראל 
 !!! את ארץ ישראלחייבים -! ושלום מלומר שיש תורה ויותר מזה לא צריך-חס אולם

 

 : שנותנים ליהודי טובה גשמית חייב הוא להודות על כךבשעה, והנה
אך  היות  וחזקיה  לא  אמר  שירה ,  "  לעשות  חזקיה  משיחרצה"  ש13  מספרתשהגרא  וכפי

למעלה  משלושת ולכן  נמשכת  הגלות  כבר  ,    לכן  לא  נהיה  משיח-  שאירע  עמו  הנסעל  

 ! בחושך כפול ומכופלמ"תש' נמצאים אנו בשנת הולכן! אלפים שנה
 -חזקיה  הכיר  בנס  שאירע  עמו  :  אדרבה.  לא  משום  שחזקיה  לא  הכיר  בניסו,  זאת  וכל

 !!! משום שלא מסר שירה בפיורק אירעאלא כל זאת 
  אלא ,לומר  שלא  צריכים  אותהמושלום  -לא  רק  שחס:    גם  בנוגע  לארץ  ישראלהוא  וכן

 ! עשה עבור היהודיםה"שהקב בטובה להכירצריכים 
 14  הרי  כיון  שנמצאים  בשבת  עליה  נאמר-!  ?  מדברים  אודות  ענינים  אלומדוע,  לכאורה

  על ולא,  "עונג"  אזי  לכאורה  צריכים  לדבר  רק  אודות  ענינים  של  -"    עונגלשבת  וקראת"

 !?ובפרט כשנמצאים במקום קדוש, ענינים המצערים
חודש  אדר  שזה  מראה  שאפילו  כאשר  יהודים -  בשבת  מברכיםצאיםכשנמובפרט  (

 ).16"היהודים וקיבלו קיימו" בכל זאת - 15" עבדי אחשוורוש אנןאכתי"שנמצאים במצב 

 
 .כא, עקב יא) 11
 .ב, א קיא"זח. ב, ראה פסחים סד) 12
 ). חיילים185,000בלילה אחד הומתו כל צבא סנחריב שצר על ירושלים ומנה . (א, סנהדרין צד) 13
 .יג, נח' ישעי) 14
 .א, מגילה יד) 15
 .כז, אסתר ט) 16
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  בכדי  שלא  ישאר  שום  רושם  ושום  מחשבה -סיבת  הדיבור  אודות  כך  הוא  :  בזה  הביאור

  שלא  צריכים  לנהוג  כפי דעתך  אצל  יהודים-סלקא-שישנו  קא...)  למטההן  למעלה  והן  (

 .ערוך-שנפסק בשולחן

 

שלמרות ,  ידי  שיפרסמו  זאת  לעין  כל-  על-!  ?  כזה  רושם  למעלה  ולמטהפועלים  וכיצד

 -שכאשר  מגיעים  לכזה  מצב  מוכרחים  לשאול  אצל  מומחה  באותו  ענין  ,  מפורששזהו  דין  

 . שאל מומחה בענינים אלולאהרי שאותו רב 
 !עצמו מלהיות פוסק- הרי שהוא מוציא את- שכך ומכיון

 והוא  אולם  היות  -"    מפי  אישאיש"  שלמרות  שרב  זה  הוא  סמוך  -כל  -  לעיןלהכריז  יש

 -  9"דנתני  טעם  מאיזה"וכששואלים  אותו  ,  עצמו  מודה  שהוא  לא  שאל  מומחה  לאותו  ענין

 ! לכן הוא מוציא את עצמו מלהיות פוסק בישראל-נות הוא אינו רוצה לע
  הוא  פשוט  משום  שאכן  אין  לו  כל -"    טעם  דנתנימאיזה"  שהוא  אינו  עונה  לזה  הטעם

היפך  הירושלמי  והיפך  הגמרא ,  ערוך-היות  ופסק  זה  הוא  היפך  השולחן!    לדין  זהמקור

 !בבבלי) בעירובין(
ולכן ,  ה  משום  שכך  החליט  מראש  ז-  שהוא  אומר  שיש  למסור  שטחים  היחידי  והטעם

 !ולך תעשה לו משהו,  כך הוא החליט-! זאתלא שייך לשנות 
  שישנם  כאלו -!    היא  שנאת  חנם  ושנאת  אחים-נפש  -  עד  לפיקוח-  הצרות  לכל  והסיבה

 ! בין יהודיםומחלוקתהגורמים לשנאה 
וקת כיון  ששנאה  ומחל,  המקדש-ידי  שנאת  חנם  נחרב  בית-  שעל17  מספרתשהגמרא  וכפי

 : היהדות והיפך התורההיפךאצל יהודים היא 
 -"    כולה  ניתנה  לעשות  שלום  בעולםתורה  הכל  "18ל"חז-  שלום  כמאמרענינה  תורה

אך  כאשר  ישנם  כאלה  המסתובבים .  אז  מצליחים,    כאשר  ישנו  שלום  בין  יהודיםודוקא

 
 . ב, יומא ט) 17
 .ד"ד הי"חנוכה פ' ם הל"רמב) 18
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-בשולחןר  דין  ברו-  זה  גורם  שיעשו  היפך  פסק-  שנאת  חינם  ומחלוקת  בין  יהודים  ומפיצים

 !ליצלן-נפש רחמנא-כך שמביאים יהודים לידי פיקוח-עד כדי, ערוך
בכך  שיאהבו  יהודי  רק ,  ידי  אהבת  חנם-צריכים  לבטל  זאת  על,    שנאת  חנםשישנה  ומכיון

 .יהודיבגלל שהוא 
היות  ויתגלה  בעולם  איך  כל ,    נזדקק  לדבר  עוד  אודות  ענינים  אלושלארצון  -ויהי

 .19" אלוקינו יקום לעולםדבר"ויתקיים , ורהפי הת-עלהענינים נוהגים 
 את  וילמד"  אזי  שיבוא  כבר  משיח  צדקנו  -"    כל  הקיציןכלו"  ש20  פוסקתשהגמרא  והיות

,   שלומדיםלמה  המקורות  כליראה  להם  את  ,  והוא.    עם  אנשים  פשוטיםגם"  כל  העם  כולו

  וכן  הוא -!  אתה  הנך  איש  פשוט  ואינני  מחוייב  להראות  לך  את  המקורות:  ולא  יאמר  להם

  אפילו  את -אלא  הוא  ירד  לכל  יהודי  וילמד  עמו  כל  התורה  כולה  ,  לא  ידרוש  שיעמדו  לפניו

 .ת" ביף"האל
  את  גבולך  מים  סוף  ועד  ים  פלשתים  וממדבר ושמתי:  "21  שנאמר  בפרשתינומה  ויתקיים

-  עלדווקא  בגאולה  האמיתית  והשלימה  שתגיע  -  22"את  גבולך'    ירחיב  הכי  "עד"  הנהרועד  

 .בקרוב ממש ובעגלא דידן, ידי פעולה הפכית משנאת חינם
 )מ" תש,)שקלים רשתפ( אדר החודש-רכים מב, משפטיםפרשת-בתשיחת שפ "מעובד ע(

 
 .ח, מ' ישעי) 19
 .ב, סנהדרין צז) 20
 .לא, כג) 21
 .כ, ראה יב) 22
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 :]1 בניית שיכון חדש בירושליםאודותדיבר [
יוכלו  להתחיל )  חודש  אדר-ראש(היום  ,  הפחות-לכלשמקווים  ש,    להעירהמקום  כאן

 ). שבטד"אודותיו דובר ביו(הקודש - בירושלים עירהשיכוןכבר בבניית 
וצריכים ,  בפיסות  נייר  ובכתיבת  ניירות,    בעולם  בו  מונחים  בדיפלומטיהונמצאים  היות

  נגרם   אז  בעוונותינו  הרבים-בשביל  לקבל  נושא  מסויים  '  סדר  ההשתלשלות'  כל  אתלעבור  

  הציגו -  שצריכים  למסור  את  הרשיונות  לבניית  השיכון  בירושלים  והמשרדים,  צער  רב

 .מיני סוגי ניירות וערבויות-שיציגו בפניהם כל: ומשונותדרישות שונות 
והצד  שכנגד  אינו  נח  אלא  רק  מגדיל  את  תביעותיו ,    עוד  יום  ועוד  יוםעובר  ובינתיים

  לא  יכרע  ולא מרדכי"  היפך  הוראת  המגילה  ש-ישראל  מפחדים  ממנו  -ובני.  ודרישותיו

 .2"ישתחווה
כל  יהודי  בעת .  3"  לו  את  עם  מרדכיהגידו"אלא  ,    לא  היתה  הנהגת  מרדכי  בלבדזו  הנהגה

בזה  מתבטא :  ואדרבה(  אז  בכוחו  ויכולתו  -)  נשיא  הדור(של  מרדכי  שבדורו  '  ידית'  בשאוחז

וזה  יפיל  את ,  "המדינותלך  בכל    הושמעו:  "ואדרבה".    יכרע  ולא  ישתחווהלא"  ש-)  תקפו

לא ,  לא  עם  יהודה,    חברוןעם  לא  -שלא  יתעסקו  )  העולם-על  אומות(פחד  היהודים  עליהם  

 .הקודש-וכמה לא עם ירושלים עיר-כמה-אחת-ועל, עם שומרון
הם  רואים  שהיהודים  אוחזים  ביידשקייט ,  כיון  שנפל  פחד  היהודים  עליהם:  אדרבה  אלא

 היהודים  צריכים  -  5"  המעט  מכל  העמיםאתם"ואמנם  כיון  ש.  4"  ועוצם  ידיכחי"לא  מצד  

 בכלזה  יודע  היהודי  שהוא  מודה  -עם-  אולם  יחד-להגיע  לעזר  וסיוע  ממדינות  שונות  

ובפרט  שהוא  כופר ,  זרה  כולה-שזה  מתבטא  בכך  שהוא  כופר  בכל  העבודה[התורה  כולה  

  הוא ה"  היות  והקב-הבית  בכל  העולם  -הוא  בעל'  גוישקייט'  שמהם  משמע  שהבדיבורים

 
 .מ"דחנוכה תש' ראה גם שיחת ה) 1
 .ב, אסתר ג) 2
 .ו, שם) 3
 .יז, עקב ח) 4
 .ז, ואתחנן ז) 5
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  זהו  רק  בנוגע  לדברים -  6"דינא  דמלכותא  דינא"שולמרות  ].  הבית  היחידי  על  העולם-בעל

  שזה  נוגע  לבטחון  ושמירת  עם בשעהאולם  ,  )ולכן  בהם  הוא  מוותר(שאינם  קשורים  ליהדות  

העולם  אינו -  אף  אחד  מאומותאזי  -שלימות  העם  ושלימות  הארץ  ,    שלימות  התורה-ישראל  

הבית  על  כל -הוא  נהיה  בעל,  "המדינות  הולך  בכל  שמעו:  "ואדרבה,  בית  עליוה-בעל

 .העולם
  עד  שההרגל  נעשה  טבע -כך  התרגלו  למנהגי  ודרכי  העולם  -  יהודים  שכלישנם,  אולם

ולא .  'ניירות'ולכן  אינם  מסוגלים  לאשר  משהו  לפני  שמציגים  בפניהם  עשרות  ,  7שני

  נותנים -  המתנהורק  לאחר  חודשיים  של  ,  ידותמסתפקים  בזה  אלא  אף  מכנסים  אסיפות  ווע

 .את החלטתם
  הם  ממתינים -ולמרות  זאת  .  הרצון  והענין,    הכסף-  הכל  מוכן  כבר  כאשר,  זאת-וכל

 שבעים  כללטובת  כלל  ישראל  ולטובת  ,  לטובתנו,    שנחוץ  לטובתםמהואינם  עושים  את  

 . רבקרית מלך,  שיכון חדש בירושלים עיר קדשנובניית -העולם -אומות
את '  יהפכו'  הרי  ש-  8"  נהפך  להםאשר  "החודש  הוא  -  לחודש  אדר  שכשנכנסורצון  -ויהי

-ושיכריזו  על,  ואת  כל  העזרה  שצריכים  לתת,  רשיוןומיד  יתנו  ,  כל  הסדרים  שהיו  עד  עכשיו

  התחילו  כבר  לבנות  בפועל  את  השיכון -  האלו  הפוריםימי  ,  פנים  שבימי  סגולה  הללו-כל

 .הזה בירושלים
הוא ,    שגם  כשיכנס  אליו  לא  יהודי-אמותיו  '    צריך  לעשות  ולבנות  כל  יהודי  מדךכ  וכן

 .ספר  ומזוזה,  ידי  קופה-  בית  יהודי  היות  והיהדות  מופצת  ונראית  בכל  פינה  עלשזהויראה  

  אלא  כל  יהודי -  בבית  הפרטי  -  שהיהודי  יראה  זאת  כבית  במובנו  המצומצם  הכוונה  ואין

היות  ורואים  זאת ,    להכריז  שהוא  בן  אברהם  יצחק  ויעקב  אינו  צריך-  ברחוב  הולךכאשר  

 .9"המה'  רואיהם יכירום כי זרע ברך הויכל"עליו 
 !תיכף ומיד,  ירדו מטה במעשה- ענינים העומדים כעת בדיבור שאותםרצון -ויהי

 )מ" אדר תששיחת ראש חודשפ "מעובד ע(

 
 .ב, גיטין י) 6
 .ד"תניא פי) 7
 .כב, אסתר ט) 8
 .ט, סא' ישעי) 9

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 37

 

 :וראות הנלמדות מסיפור המגילה היא ההאחת
  שיוכל  לשנות  את רק  לא  -"    חדא  וברגעא  חדאבשעתא"  יהודי  ישנו  כח  מיוחד  שלכל

 -  1  אסתרבמגילת  יוכל  להפוך  את  הנהגתו  לגמרי  וכהמובא  -אלא  ,  הנהגתו  להנהגה  אחרת

 ". הואונהפוך"
 :ובעניננו

יים  שאינם  מלובשים   הנסים  הגלואת  2"  כל  אפסי  ארץראו  "הימים-  מלחמת  ששתבעת

 . לעם ישראלה" הקבשעשה -כלל בדרכי הטבע 
  להגביה  את -  הגבהה  מלשון"  נס  "-  3"  נסי  על  ההריםארים"  זה  היה  צריך  לגרום  לנס

צריכים  היו  מיד ,  וממילא.  השמיםולהכיר  בכך  שזה  נס  ומתנה  מן  ,  ידי  יהדותם-היהודים  על

-אחת-ועל,  טהרה-מקוואות,  רשותמד-  ובתיכנסיות-ידי  בניית  בתי-להרבות  ביהדות  על

 .ישראל ליישב את ארץ וכמה-כמה
ומיהרו ,  "  כנענייםעבדים"כהתנהגו  ,    עוד  תוך  כדי  הנס  כבר  שלחו  שלוחים-  זאת  תמורת

, אך  אותו  גוי,    גלוייםבניסים  ה"לוושינגטון  להתחנן  שיקחו  את  השטחים  אותם  נתן  הקב

 ! סירב לקחת בחזרה- העולם-אומות מחסידי היה - 4"' מלכים ושרים ביד הלב"שבגלל ה
  שהיה  נס -  5"העיקר  הוא  המעשה"  התוצאה  -  כל  חילוק  מה  היתה  סיבת  סירובו  אין

-  השמים  ורחמנאמןבלו  ישאותם  גויים  סירבו  לקחת  את  השטחים  שהיהודים  ק,  בתוך  נס

 !ליצלן הסכימו לוותר עליהם
החלו ,    הכלשיקחוים  כיון  שלא  הצליחו  לפעול  על  הגוי:    לרדת  מדחי  אל  דחיוהמשיכו

  להם  את לתת  הציעו  -כשבראש  ובראשונה  ,  לתת  להם  מעט  מעט',  צעד  אחר  צעד'בשיטת  

 !ירושלים העתיקה

 
 .א, ט) 1
 .ועוד. ג,  תהלים כח-לשון הכתוב ) 2
 .כב, מט' פ ישעי"ע) 3
 .א, פ משלי כא"ע) 4
 .ז"א מי"אבות פ) 5
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 אתכיצד  אתם  מוסרים  :    לשלב  של  מסירת  הנפט  ואז  החלו  אנשים  לזעוקוכשהגיעו

  גם  תלוי  בטחון  מליוני  היהודים ובו  חרושת-ידו  מפעילים  מכונות  ובתי-  הרי  על-!  ?הנפט

  שמסירת  הנפט  לא  תזיק בעיתונים  נמצאו  הטיפשים  שהסכימו  לכתוב  -הגרים  בארץ  

 מילתא"  שהינו  בגדר  של  רקלא  ,    שקר  זה-כיון  שיש  מספיק  נפט  לכמה  שנים  ,  לבטחון

ידי -  שאינו  משוחד  עלנורמליאדם  :  אלא  כלל  אינו  שייך  במציאות,  "דעבידא  לאיגלויי

  ולכמה  זמן  יחזיק  האחסון לאחסנוכיצד  ניתן  ,  ט  אשר  יברר  מה  זה  נפ-אינטרסים  מסויימים  

אלא  נשמר ,    אינו  נזרקשהעיתוןכיון  :  וטעמו  בצידו,    לא  היה  מדפיס  בעיתון  שקר  שכזה-

  יראו  לו -  שאין  זה  מציאותי  יווכחושאז  ,  שנה  או  יותר,  חודש,    הרי  שלאחר  שבוע-בארכיון  

 !? המספיק לכמה שניםמסוייםהרי כתבת שיש נפט במקום : ויטענו, את הדברים שאמר
: טענו,  שנים  כאשר  האנשים  ראו  את  הכתוב  בעיתון  אשר  ישנו  נפט  המספיק  לכמה  אך

  לא -כי  אחרת  ,  כנראה  שיש  בזה  קורטוב  אמת',  לבן  גבי-שחור  על'היות  וזה  הודפס  בבירור  

 .היו מדפיסים זאת
  חצי   נתנווכבר"  וישתחווה  יכרע"  שכנגד  הבחין  שבישראל  נמצאים  במצב  של  וכשהצד

כשם  שכבר :    לגלויהשהפכה  פתחו  בתביעה  חשאית  -  אף  שאמרו  שלא  יוותרו  על  עוד  -

  צריכים  להמשיך אתם  לכן  -ואף  אמרתם  שיש  מספיק  נפט  ,  ויתרתם  על  חלק  שיש  בו  נפט

 .ללא מריבות, ולתת עוד קצת' אנשים טובים'להיות 

 

  הציעו כברעוד  קודם  לחתימה  ,    לכן-  לקדם  את  חתימתם  של  המצרים  על  ההסכם  יוכד

  משמעות  האוטונומיה -!    תהיה  אוטונומיה-  ושומרון  יהודה  -  המערבית-שבגדה,  היהודים

  לשמור  על העולם-כחם  של  אומות-  באי-אלא  ',  בתים-בעלי'  לא  -שהיהודים  יהיו  שם  ,  היא

 .סופיתהשטח עד שיגיעו לידי החלטה 
  הרי  אתם -  התחרטתם  מדוע  -!    דאגו  שזה  לא  יודפס  בעיתונים-  שהציעו  זאת  ולמרות

 !?לחמתם נגד האוטונומיה
  הרוצים לשרידי  שליחת  השלוחים  למלך  או  -  היהודים  לא  היו  מקלקלים  עלואילו

  לא  היינו -")  'ה  מלכים  ושרים  ביד  לב"שהסיבה  לכך  היא  מכיון  ש(בטובתם  של  ישראל  

 ! כפי שנמצאים עתה-איום ונורא בעניני בטחון נמצאים במצב כה 
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  המצב -  השקפתם  שלפני  שלשה  ימים  הדפיסו  במיוחד  שלפי  -  כדי  כך  התדרדרו  ועד

 רצווהיות  שלא  .  הבינלאומי  של  ישראל  אף  פעם  לא  היה  כל  כך  טוב  כפי  שהוא  עתה

 אלאלם    לכן  הוכרחו  להוסיף  שאין  זו  דעת  כו-להיראות  שוטים  ולהיות  לצחוק  בעיני  כולם  

ישנם  אנשים  הטוענים  ומשכנעים  שמצב  זה  הוא  מצב ,  מקום-אך  מכל.  דעת  אחדים  מהם

לתת ,  על  העולם'  לעבוד'  הם  החליטו  שהם  יכולים  -!  בשעה  שאין  זה  כך  כלל  וכלל-בהטוב  

 . למה שזה יכול להביא- 6" תפתח פה לשטןאל "- עד, ולתת
  נותנת  לו שלא,    העצמית  שלוכיון  שלכל  יהודי  ישנה  הנקודה,    זה  לא  יעלה  בידםאך

  לעשות -)  7ם"כפסק  הרמב(שהוא  ,  ומגלה  את  פנימיות  רצונו,  וחודרת  ותופסת  אותו,  מנוח

 ! ליהודיםשייכת שארץ ישראל לגבולותיה תהיה - הוא ה"ורצון הקב; ה"את רצון הקב
 תבן"  ודורשים  גוייםכאשר  באים  :    הואה"  רצון  הקב-לארץ  -  כשנמצאים  בחוץואפילו

.   היא  ההלכה  הפסוקה  בשולחן  ערוך  באופן  ברור-  כיצד  לנהוג  לדעת',  הבוחן-אבן  '-"  וקש

והיא ,    את  התורה  למשהמסר  ה"  היות  והקב-  ולהסבריו  ודם-בשראין  צורך  להגיע  לחכמת  

כפי (  בשולחן  ערוך  א"והרמ"  יוסף-בית"עד  ה,  דור  אחר  דור,  נמסרה  הלאה  איש  מפי  איש

 8"רמה  ישראל  יוצאים  ביד  ובני  "-]  ינו  גם  בפי  הספרדיםובדור[  בפי  האשכנזים  השגורהרמז  

 ).א" רמ-
  שאין  חילוק  כיצד  מבקשים  ומדוע -  יוסף-  והביתא"  שבדבר  זה  מסכימים  הרמובפרט

  נשק לאחוזצריך  ,  "  הארץ  לפניהםתפתח"  אלא  כשיש  חשש  ש-"    וקשתבן"  האתמבקשים  

 "!! לבואממשמשין"אפילו בשבת ואפילו כשהם רק 
  שיפתחו ומכריזיםפרש  שדין  זה  נאמר  רק  כאשר  נכרים  צרים  על  ישראל    לוכשרוצים

ולא )    ולעמוד  נגדםלהתכונןשאז  צריכים  ,  "  וקשתבן"אלא  שמלחמה  זו  היא  על  (במלחמה  

ומבטיחים ,    על  השכםוטופחים,  סביב  שולחן  עגול,  במקרה  בו  יושבים  יחדיו  שלשה  נציגים

 !!!א" והרמףיוס- זה היפך דעת הביתהרי -לעזור אחד לשני 

 
 .א, יטברכות ) 6
 .כ"ב ה"גירושין פ' הל) 7
 .ח,  בשלח יד-לשון הכתוב ) 8
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שהדין ,    הם  עצמם  כותבים  בפירוש-  לדעת  זאת  בכדי  כליהם-  צורך  להסתכל  בנושאיאין

  אלא  טעם  הדין -  לגרום  שיטפחו  על  השכם  ולא  יריבו  או,  מיידיתאינו  בא  למנוע  מלחמה  

 "!לפניהם תפתח הארץ שמא: "הוא

 

  תפתח -"    וקשתבן"שמתוך  שהם  רוצים  (שכאן  אין  צורך  להבין  דבר  מתוך  דבר  ,  ובפרט

  כמה  יהודים בפיאותם  אלה  המכונים  :  אלא  הם  אומרים  זאת  במפורש,  )הארץ  לפניהם

אלא  רוצים ,  "הארץ  תפתח"  בפירוש  שאינם  מסתפקים  באומרים"  טובים-ידידים"ו"  אחים"

 !הארץ כלאת 
עזה  וירושלים ,    ושומרוןיהודה  כל  אומרים  שהם  רוצים  את  שבהם"  יםמתונ"  הואפילו

 !!!העתיקה
או  למצוא ,  אמיתיהאם  לעשות  שלום  ,    יהרהרו  בדבר-  אחרי  שיקבלו  את  כל  זה  ואולי

 .כבר מה לעשות
שאין  כל ,  א"  והרמיוסף-פוסקים  הבית,  לארץ-אפילו  בחוץ,  במעמד  ומצב  כזה:  וכאמור

או  יושבים  בתוך ,    שלוחיםשולחים,    או  עם  דיפלומטיםצבא-י  עם  אנשמגיעיםחילוק  אם  הם  

,   אלא-אחים  -  באחוותהשכםשותים  תה  וטופחים  על  ,  סועדים,  בנין  סביב  שולחן  עגול

 !לא או"  הארץ לפניהםתפתח" האם -הבחינה היחידה היא 
 וכמה-כמה-אחת-על,  לארץ-דין  זה  חל  אפילו  כשהמצב  המדובר  הוא  בחוץ,  וכאמור

  היות  והיהודים -'  שעל'וה"    וקשתבן"  היותרשם  נוגע  הרבה  ,  דות  ארץ  ישראלכשמדובר  או

, כל  תזוזה  יכולה  מאוד  להזיק,    לכן-  קטן  מאודבארץ  ישראל  מקובצים  ומצומצמים  בשטח  

 !ליצלן-רחמנא
 !הם אומרים במפורש מהי כוונתם ואת מה הם רוצים,  שכאןובפרט
  ישנה שאפילוהיה  מצב  כה  טוב  עד    זאת  חוגגים  ושמחים  באמרם  שלעולם  לא  ולמרות

מתעלמים  שזה  פתח  פתוח  למרגלים  היכולים ,  בכלל.  שגרירות  מצרית  בארץ  ישראל

 בומכיון  שכל  מי  שיגיע  לבנין  הזה  יצטרכו  לנהוג  ,    בבנין  השגרירות  ובבנין  הסמוךלהימצא

 .בכבוד ובדרכי נועם ושלום
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  לדעת  מה  קורה  בשגרירות   שרק  רוצה  יכולמי  כל  -  מהם  התוצאות  מכך  אין  צורך  לשער

ומטעמים  מובנים  לא  דשים ,    לבטחון  ארץ  הקודשבנוגעבירושלים  העתיקה    הברית-ארצות

 אך,  )רצויים-  מפיצים  מיד  בעיתונים  ענינים  בלתישלא,  ותבוא  עליהם  ברכה(בזה  בעיתונות  

 . יודעים מה קורה שםהבטחון-אנשי
אכן  אין (  -  רתו  ולעשות  ביק  שאסור  להתקרב  לשםשגרירות  מה  שרוצים  כעת  לפתוח  אך

  ומחריבייך  ממך מהרסייך"  ומקור  להביא  ענינים  של  דברצריכים  לדעת  שזה  )  אך,  ברירה

 !תהיה-לא-'הי,  בניןמאותו 9"ייצאו
 ! את זהשתמנעואף לא עושים שום פעולה ,  נמצא אחד ויחיד שיזכיר אודות זהולא

, רותחיםה  מלאה  מים    עד  עתה  היא  בדומה  לאחד  שהכניס  את  אצבעו  לקערההנהגה

 !אך מיד לאחר מכן שב וקרב את אצבעו לקערה,  נשב עליה בפיו-וכאשר הרגיש שנכווה 
: ליצלן-רחמנא,    מתנהגים  עתהוכך

 רודס-אבוכולל  את  ,  בתחילה  נתנו  שטח  בסיני

-הצרותאת  ראו  וכאשר  מיד  ,  ושטחי  הנפט

,   רוחלעשות  מיד  החלו  -  שנגרמו  מכך  צרורות

אך  מיד  לאחר .  בכדי  שוושינגטון  תביא  עוד  קצת  כסף  ונשק,  קיפיםת  המשחבדמות  שלי

וארבע  שעות  הראשונות  הכניסו -וכבר  בעשרים,    החלו  שוב  למסור  שטחים-  חודשים  כמה

אלא  שישראל  ביקשה  מהעיתונאים  להעלים  עובדה ,    ההוא  מטוסים  צבאייםלשטחהמצרים  

 !!!לבטחון המדינה משהו תעשה -! ? זה מתפרסם בעיתוניםכיצד מה נוגע -זו 
  בכדי  לא  להיכוות חזק-  מדוע  אינך  מחזיק  את  עצמך  חזק-  כבר  נכוות  פעם  אחת  הרי

 !?שוב

 

בהתחלה  הראו :  עתה-  הצרות  שזה  גורם  עדעל"    שמייםשומו"  -    דברעשו  זה-ולאחרי

  כשהגיעו ומיד,  עולמים-היו  שם  לעד  ולעולמי  להם  שיוהבטיחו,  דוגמא  להתיישבות  יהודית

 
 .יז, מט' ישעי) 9
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 -  ובעיקר,  בממון,  והשקיעו  בה  בגוף,  פנים-  מתיישבים  ערכו  להם  קבלתאותם  -  ל"מחו

 .בנשמה
  והכריחו וציוו,    דוגמא  כיצד  אינם  מתחשבים  בהבטחות  שהבטיחוהראו  מכן-ולאחר

עם  כל ,  משם  יפנו  אותם  שלא  כל-  להתפנות  מאותם  התיישבויות  שהבטיחו  להם  לעיןאותם

 .מיני הבטחות
 -    שהעיתונאים  אינם  מדפיסים  זאתכנראה  -    כלפיהם  אודות  המרמה  שעשווכשטוענים

  אתם הרי  -    לנו  מה  הבטחנו  ואמרנו  לכם  ושעשינו  כך  וכךמספריםמה  אתם  :    מידאומרים

וכעת  אתם  מפנים  אותם ,  והבטחתם  הכל,    להומסביב"  ימית"  אותם  ביישבתםעצמכם  

 !משם
  יכולים  להפר  את ואינכםבטענה  שהבטחתם  לצד  השני  ,  קים  את  עצמכם  מצדיואתם

 !?ההבטחה
  שיש  לו  מאתיים  רוצה מי"  -    הלאהוכן,  "  שיש  לו  מנה  רוצה  מאתייםמי"  הסדר  דוכפי

, שהמתינו  כמה  חודשים  בין  לחץ  ללחץ,  ולא  כבעבר!    שוב  ללחוץהחלו  -  "ארבע  מאות

 . יעשו כך וכךהם - יתנו להםשאם לא , ואיימו.  לדרוש דבריםהחלואלא מיד 
  נהיית  איש פתאוםאם  :    השאלהנשאלת  -  אדם-  בעיתונים  שיש  הרי  עסק  עם  בניהודפס

" סעטלמענט"  פינית  את  מדוע  -  שאתה  אומר  שעבור  שלום  צריך  לעשות  הכל,  של  פרנציפ

אם  זה  דבר ,    אתה  אומר  למסור  הכל  בחמש  שניםומדוע.    את  הבטחתך  ונתת  את  זהוביטלת

 !?ימים את זה בחמשה שהתע - טוב
 )רמזו  לו(  אף  הראו  לו  באצבע  כ"ואח,    כך  וכךהעיר-שאמרו  לראש,    המעשה  בשכםההי

, קיוו  לתקן  זאת.    את  זה  קבל  עם  ועדהביטלו  מכן-אך  לאחר?    שאינך  מקשיבהיתכן  -

 . זה עתה הראו הפוךאך - שכאשר יגיע משהו אחר יעמדו בתוקף

 

-בבחור(שעד  עתה  לא  תפסו  את  מי  שירה  ,  והיה  המעשה  בחברון,    זה  לא  עזרוגם

  יודעים כולם  -  .)ז.ג  בעומר  ש"  ראה  בארוכה  שיחת  מוצאי  ל-  ד"  יהושע  סלמה  היהישיבה

  להיעזר ויודעים,    מוצאים-וכשרוצים  למצוא  ,    נמצאים  שםכ"ומודים  שהמשטרה  והשב
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 בחלונות'  יזיז'שכשאר  ימצאו  זה  ,    מפני  שיודעים-?  כן  לא  מוצאים-  מדוע  אם-  בערבים

 !הגבוהים
  באופן  כזה בהםנצטרך  לנהוג  ,  הרי  אם  נמצא  את  הרוצחים:    עושים  חשבון  לעצמםהם

  יכולים שאינם'  בטלנים'שיחשבו  שאנו  ,  כן-  עדיף  אם-שבושה  לנהוג  בו  בפני  כל  העולם  

 .למצוא רוצח מאשר שנמצא אותו
או ,    החובאתאו  לשלם  :  ועומדות  בפניו  שתי  ברירות,    בדיוק  כאדם  החייב  חובזה

 -.    על  החובלעצמוהוא  מוחל  :  נוהג  הוא  בדרך  שלישית,  ובמקום  זאת.  שיוותרו  לו  על  החוב

  אמתלא איזו  אזי  הם  כבר  ימצאו  -שאם  המצרים  ינהגו  כך  וכך  ,  הם  עצמם  כבר  מחליטים

 יפסיקזה  -ידי-ועל,  ונות  ויתקבל  אצל  האנשים  בעולםוידאגו  שזה  יפורסם  בעית,  והסבר

 .הלחץ
כנכתב ,  מלאידי  היהודים  בכסף  -שני  מקומות  אלו  נקנו  על:    היה  בשכם  ובחברוןכך

שהם  מקומות ,    שני  מקומות  אלו  נכתב  במדרשועל,  שבכתב-  ובתורהפה-שבעל-בתורה

מכן -בשכם  ולאחרכך  היה  .  רצויים-בלתישצריכים  להזהר  בהם  היות  והם  מוכנים  לדברים  

 .בחברון
-בתל,  בירושלים  הכריזו  בשיא  התוקף  שכשם  שלערבי  יש  רשות  להתיישב  בתחילה

פי  האמת -על(  גם  ליהודי  תהיה  הרשות  להתיישב  בחברון  כך  -  ובכל  מקום  שיהיה  אביב

שכך  דרך  כל ,  ובבגדדבאלכסנדריה  ,  עמון-  גם  ברבתלהתיישבצריך  להינתן  הרשות  ליהודים  

  ומתמיד ומאזשהשליטה  בה  נתונה  בידי  היהודים  )  מדברים  על  חברוןאך  כאן  ,  העולם

, ובפרט.  10"לסוחר  מאות  שקל  כסף  עובר  ארבע"  היות  ואברהם  קנה  זאת  ב-שייכת  ליהודים  

הכריזה  הממשלה ,  ולכן  -שכעת  יש  שטר  בעלות  על  כך  שחברון  שייכת  ליהודים  ,  כטענתם

  וכך  צריך  להיות היות  -חברון  במנוחה  שהיא  תתן  את  כל  ההגנה  ואת  כל  האפשרויות  לגור  ב

 .פי החוק-על
 .בתביעותיהםשלב -אחר- מיד ירדו שלב- ראו שמתכוונים ברצינות וכשהערבים

אך .  שונים  באופנים  בּוְׁשֵי,    אך  בפועל-ישבו  י  בתחילה  הגיעו  להחלטה  שלא  אמנם

עצמך ואתה  ,    עצמך  אמרת  שתעשה  הכל  עבור  שלוםאתה:    באו  אליו  בטענההפרגוד-אחרי

 
 .טו, שרה כג-חיי) 10
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  את  דעתך שינתכן  מדוע  פתאום  -  ואם-  אין  למעלה  ממנו  דייוויד-אמרת  שחוזה  קעמפ

 עשר  מדוע  צריכים  להתמקח  על  חמש  או  -!  ?והעמדת  את  השלום  בסכנה  בשביל  חברון

 !?בתים
, 11"  ולא  ישתחווהיכרע  לא"  אך  לא  מכיון  ש-  היהודי  בחברון  עדיין  מחזיק  קצת  היישוב

  תירוץ  נוסף  אך  התוקף וימצאויעזור  '  יש  לקוות  שה,  אמנם.  אלא  בעזרת  תירוצים  וסיבות

 !צריך לבוא מסיבה אחרת
  שזו  לא  היתה כאן  ובפרט  -"    מסעודתונהנו"שלמרות  שהיהודים  ,    למדיםמהמגילה

  המגילה אותנו  מלמדת  -זאת  -  בכל-סעודה  של  רשע  אלא  של  שליח  לעשות  טובות  ליהודים  

של  עם (  העיקרית  הנקודה  הרי  -"    מרדכיעם"של    כאשר  לאחרי  זה  נמצאים  במעמד  ומצב  -

  היהודים  במשך  אלפיים  שנות את  זה  מה  שהחזיק  -"    יכרע  ולא  ישתחווהלא"היא  )  מרדכי

 .12"עם שונות מכל דתיהם"זה שמרו על -ידי-ועל, גלות

 

 שזה"  רודס-אבו"  מסירת  -  "  צועקין  על  העבראין"  ש13אף  שישנו  הכלל  בתורה,  וכאמור

  אך -"  ימית  "ואת"  עלמה  "הנפט-מכן  החזרת  שדה-ולאחר  14"  ניסה-  נפילה  תחילת"היה  

  שההתמקחות  היתה  שלא  בערך -  שאז  עמדו  בתוקף  -  לפני  כחצי  שנה  ראו,  פנים-כל-על

 .יותר טובה מעכשיו
בכדי ,  שיו  עכשיפסיקו,  כן-  ואם-בכל  מקרה  יאלצו  להפסיק  לוותר  ,  דבר-של-  בסופוהרי

 .שמשהו יישאר בידינו
  ומיד הכרזות  מכיון  שראינו  שהכריזו  -שלא  די  בהכרזת  הכרזות  ,    כמה  פעמיםוכמדובר

וזה ,  שהכריזו  ליישם  את  מה  -לעשות  מעשה  בפועל  :  הדרך  היחידה  היא.  למחרת  התחרטו

 .והראיה שעשו מעשה, מראה שהתכוונו באמת

 
 .ב, אסתר ג) 11
 .ח, שם) 12
 .א, ברכות נד) 13
 .ט, י שופטים כ"פירש. ב, סוטה מד) 14
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  כאן מדובר  אך  לא  -כעת  קשה  יותר  ליישב  את  כל  הגבול  מאשר  לפני  שלש  שנים  ,  אכן

  הארץ תוכלידו  לא  -אלא  לעשות  רק  בניה  על  הגבול  שעל,  אודות  בניית  ישובים  ומרכזים

,   ולגרשלהרוסהיות  ואין  בונים  כדי  ,  וזו  גם  תהיה  סיבה  טובה  לא  להחזיר,  להיפתח  לפניהם

  וכאמור  שאת -"    הארץ  לפניהםתפתח"כדי  שלא  )  שהוא  פרוץ(גבול  אלא  בונים  מבצע  על  ה

 .זה יכולים לעשות בימים ספורים
גם -מה.  לעשות  אך  זה  מה  שיש  -אף  שזה  קשה  הרבה  יותר  מאשר  לפני  שנה  ,  וכאמור

  ולא בויתורים  המצב  יהיה  הרבה  יותר  טוב  מאשר  אם  ימשיכו  -ידי  עמידה  בתוקף  זו  -שעל

 .ישמרו על הגבול
  רוצים  לבנות לא,  שלא  רוצים  לגרש  אף  אחד,    זאת  תוך  כדי  הדגשה  לצד  שכנגדתולעשו

 ! אלא רק לשמור על הגבול-ישובים חדשים או ערים חדשות 
  זה  כולם ואת  היות  -כלל  לא  צריכים  להסביר  מדוע  יש  לשמור  על  הגבול  ,    לאידךאך

 שאותם  -לן  ליצ-רחמנא,  ואף  לא  צריכים  להביא  ראיות  לכך  ממעשי  המחבלים,  יודעים

ואף  מפרסמים  שמעולם  לא  היה ,  הרוח-הכי  מעלימים  ומסתירים  בכדי  שלא  יירד  מצב-בלאו

שטוענים  שמסירת  הנפט  היא  טובה ,  עד  כדי  כך,  לעמיםמצב  בינלאומי  כה  טוב  בין  ישראל  

הברית  בכדי  שילחצו  על  ישראל -  ערב  על  ארצותמדינותואף  האיומים  שמאיימים  ,  לישראל

 .'מסבירן משרד החוץ' אותו אחד המכונה כבפירושוזאת אומר . טענתםכ,  זה גם לטובה-
  מצב  גרוע -  היא  שהלוואי  ולא  היינו  מגיעים  למצב  בו  אנו  נמצאים  עתה  מת  האאך

  ועלמה רודס-  הלוואי  שהיו  נעצרים  ומסתפקים  בזה  שהם  מחזיקים  בנפט  של  אבו-!  ביותר

,   שגם  זה  גרוע  ביותר-)  מלחמה  שקשור  לתכניות  מהוכל  '  עומק  אסטרטגי'בנוסף  לכל  ה(

ר "ק  אדמו"  בשם  זקנו  הוד  כ-  ץ"הריי(  נשיא  דורנו  ר"אדמו  ק"אך  ידוע  פתגמו  של  כ

 . וכן להיפך-! ?" טוביותר יותר טוב הוא לא - טוב הוא טוב אם): "ש"המהר
מכן  הגיעו -לאחר,  רודס-  אלא  בתחילה  ויתרו  על  אבו-  לא  הסתפקו  במה  שויתרו  וכאן

,   זריקת  היהודים  מימית-כך  גרוע  יותר  -ואחר,    את  עלמהלהם  העניקו  -  למצב  גרוע  יותר

  מוותרים  על -  לסיפור  בחברון  ועכשיו,    בשכםלסיפורוכך  המשיכו  בדרך  זו  עד  שהגיעו  

 . ויתרו עליהם שנים קודםכבר הפרגוד- שמאחורי-ערים ומרכזים 
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  לבטחון קשוריםהיות  וכל  המקומות  האלה  ,    ולכן-!  אפשר  לוותר-  בטחון  הארץ  איעל

הן  את  הגבול (יש  ליישב  את  כל  הגבולות  ,    ואשר  לכן-!    לא  ניתן  לוותר  עליהם-הארץ  

 האמיתיתבטענה  )  והלוואי  שלא  יחשבו  על  עוד  גבולות,  הן  הגבול  הצפוני,  המזרחי

  צריכים -"    הארץ  לפניהםתפתח"  שאפשרותפוסק  שכשיש    ה15ערוך-המיוסדת  על  השולחן

 תבן"  כשזה  רק  בשביל  ואפילו"    לבואממשמשין"אפילו  כשרק  ,  אפילו  בשבת,  למנוע  זאת

 ".וקש
ובפרט .    בחזיתאו,  סביב  שולחן  עגול:    כל  חילוק  היכן  מדברים  אודות  הויתוריםואין

 . רוציםכעת שהם כבר אומרים במילים ברורות מהי דרישתם ואת מה הם
ויתירה .  הבית-לבעל  ה"  היהודים  יעשו  את  הקב-  מכאן  ולהבא  פנים-כל-שעל,    רצוןויהי

  צריכים  את  עבודת כך  אלא  שלשם  -  על  מה  שנעשה  בעבר  הבית-בעלשהוא  יהיה  גם  :  מזו

 . לזכויות-' שתשובה מהפכת את המעשים שנעשו בתחילה היפך רצון ה, התשובה
  שמעתה -  הראויה  מכאן  ולהבא  יש  להתנהג  בצורה  ,ראשית  כל,    בכדי  שהעבר  יתוקןאך

  למסור  את מהםוכשיבקשו  .  והילך  לא  ימסרו  שטחים  ואף  יציבו  שמירה  קפדנית  על  הגבול

 ". יכרע ולא ישתחווהלא "- יעמדו בתוקף -השטחים 

 

  תשובה  שלימה -"    מיראהתשובה"אלא  ,  מה  גם  תשובה  זו  אינה  עדיין  תשובה  שליאך

:   והוא-  בהם  גם  בנוגע  לענינים  שאירעו  בעבר  שיחזרו  -"    הואונהפוך"תהיה  בשעה  שיעשו  

כולל  גם  את  כל  השטחים  של  ארץ ,    ליהודיםשייכיםשיקבלו  בחזרה  את  כל  הדברים  שהיו  

 .ישראל לגבולותיה
-  עלועומדים,  נים  לכך  באמתידי  שיראו  שמתכוו-  על-  צריך  להיעשות  בדרכי  שלום  שזה

ולא ,  נועם  וממילא  זה  יביא  שזה  יהיה  בדרכי  -והראיה  שעשו  מעשה  בפועל  ,  זה  בתוקף

 מהזה  ימנע  מהמחבלים  מלעשות  את  :  ואדרבה,  תיפול  שערה  ארצה  מראשם  של  היהודים

 
 .ו"ט ס"הלכות שבת סשכ) 15
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  זה  לא  משנה -מעשים  שלמרות  שנמנעים  מלפרסם  אותם  ,  ליצלן-רחמנא,  שהם  עושים  עתה

 .היותםאת 
  יכרע  ולא לא"ולכן  ,  "מרדכי  עם"  שאנו  -  ההוראה  שצריכים  ללמוד  מימי  הפורים  זוהי

  שיהודי -שתכונה  זו  ,  כלומר".    מפי  זרעםיסופו  לא"  ש16  הכתוב  במגילהוכפי"  ישתחווה

  צריכים -  נבחרי  ונציגי  הציבור  -!    נמשכת  עד  סוף  כל  הדורות-"    יכרע  ולא  ישתחווהלא"

 .17" אחת קודםשעה "-אלא ,  לא רק יום אחד קודם- "יפה" ו-! לנהוג כך כפשוטו
 בירושליםובפרט  .  טוב-  תוספת  יום  על  היוםשזה,  פורים-  מגיעים  לשושןומפורים

  יש עליהםובשונה  משאר  חלקי  ירושלים  .  מוקפת  חומה,  שהיא  ירושלים  האמיתית,  העתיקה

ין  שום   על  ירושלים  העתיקה  א-"  נראה"  נחשב  ומה"  סמוך"  מה  נקרא  וטריא-שקלא

 .פורים- שושן- קוראים בה את המגילה בחמשה עשר באדר אלא, שאלות
שזה  יביא  לידי ,    התורהשלימותידי  -  גאולה  פרטית  על-  18"  גאולה  לגאולהמסמך  "ויהיה

וודאי  שיעשו ,    שחסר  לו  משהו  בתורהאחד  לימוד  עם  אותו  -"    מנות  איש  לרעהומשלוח"

  לכל תאבים"  ביהדות  אך  בעצם  נפשם  הם  שגמו  לאלה  שאין  להם  -  19"  לאביוניםמתנות"

,   קיום  מצוות  בהידור-אלא  גם  לשלימות  ,  שביהדותלא  רק  לענינים  הפשוטים  ,  "דבר

 .התורהולימוד התורה בשלימות עם פנימיות 
  התורה שלימות,    שלימות  העם-ואז  יתאחדו  שלשת  השלמויות  ,    יאחד  את  היהודיםוזה

ידי -  והשלימה  עלהאמיתית  גאולה  -"  ה  לגאולה  גאולמסמך"וזה  יביא  ל,  ושלימות  הארץ

 .משיח צדקנו
ובינתיים  יהיה ,    הנצחיהמקדש-בבית,    יחגגו  את  חג  המצות  בירושלים  העתיקהואז

"   דגאולהאתחלתא"  שמשיח  צדקנו  יסיים  את  הגלות  ויביא  את  ה-"  וינצח'  ה  מלחמת  ילחם"

 .נו ממשבמהרה בימי, 20" מקדש במקומוויבנה",  עם הגאולה השלימהיחד
 )מ" שיחת פורים תשפ"מעובד ע(

 
 .כח, אסתר ט) 16
 .ז"ד מי"אבות פ) 17
 .ב, מגילה ו) 18
 .כב-יט, סתר שםא) 19
 .ד"א ה"מלכים פי' ם הל"רמב) 20
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  של 1"לא  יכרע  ולא  ישתחווה"  ההשיסוד  הנס  של  פורים  הי,  מגיעים  אנו  מימי  הפורים

נפל  פחד  היהודים "נפעל  ש"  לא  יכרע  ולא  ישתחווה"  הדיי-לע  שמרדכי  ושל  כל  היהודים

 .3"עו הולך בכל המדינותשמ" ועד ש2"עליהם
אזי   -  4"ימי  הפורים  האלה  לא  יעברו  מתוך  היהודים  וזכרם  לא  יסוף  מזרעם"ומכיון  ש

לא  יכרע  ולא "של  באופן  ההנהגה    ידי-ל  ע:  הבאיםכל  הדורותמזה  נלמדת  הוראה  ל

 ".נפל פחד היהודים עליהם"זה פועל ש" ישתחווה
במילא  אנו ,  5"עם  חכם  ונבון"  מהאנוהיות  ואך    -  הכל  טוב  ויפה:    ישנם  הטועניםזה-לוע

בכך  שלומדים  הוראה   (ולשם  מה  צריכים  להראות  אותם,  מבינים  בשכל  את  כל  הענינים

 !?)מימי הפורים
, ואף  המציאות  היא.  אך  מה  שמבינים  בשכל  אינו  דומה  כלל  למה  שרואים  בעיני  בשר

ו  פזורים  תחת הם  הי"ו,  והגם  שבליובאוויטש  לא  התפעלו  ממופתים  .שמנס  מתפעלים  יותר

אך .  מכיון  שהיו  טרודים  בענינים  אחרים  זאת  -  "  זמן  להתכופף  ולהגביהםההשולחן  ולא  הי

נס  כדי  לעורר  את ל    זקוקים-  ומכיון  שהנשמה  נמצאת  בגוף,  מצד  חושך  הגלות,  מקום-כלמ

מה  שקרה  אתו ,  ויתבונן  במטרה  לראות  את  האמת,  אם  רק  יתבונן  -  אדם-כל  בן  .האדם

 . נסים גלוייםעימויראה שקרו  - אתמול ושלשום
זקוקים  לנסים  שלמעלה  מדרך  הטבע  עבור שלא  ,  )הברית-ארצות  (ואפילו  במדינה  זו

, ואדרבה,  יבחין  שקרו  אתו  נסים  גלויים,  אם  רק  יתבונן,  כן-פי-על-  אף-בזה  -פרנסה  וכיוצא

. יום-ום  זה  מדובר  אודות  נסים  הקורים  ליחיד  בחיי  הי-.  במדינה  זו  יותר  מבכל  מדינה  אחרת

עם  כל  השתלשלות  הענינים ,  נס  פורים:  ולדוגמא,  אך  ישנם  גם  נסים  כלליים  השייכים  לרבים

 ".נפל פחד היהודים עליהם"עד ל

 
 .ב, אסתר ג) 1
 .יז, שם ח) 2
 .יד, שם ט) 3
 .ד, שם) 4
 .ו, ואתחנן ד) 5
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שאז ,  ג  אדר"החל  מי".  נפל  פחד  היהודים  עליהם"גם  בימים  אלו  ממש  אירע  נס  גלוי  של  

 ".שושן פורים"זה סיום הנס ב- ולאחרי6" על נפשםלעמודלהקהל ו"היה 

 

 -היות  ומשם  יצאה  ההחלטה  ,  והנס  שאירע  זה  עתה  יש  לו  קשר  מיוחד  עם  ירושלים

 -הנפט  בעלמה  -רודס  ואת  שדה-  לתת  את  אבו-"  לא  יכרע  ולא  ישתחווה"להתנהג  ההיפך  מ

סלק  יהודים וכן  ההחלטה  ל.  ישראל  צריכה  לקיומה-שבו  נמצא  חלק  גדול  מהנפט  שארץ

-  עובדות  שהעמידו  ריבוי  יהודים  בסכנת  פיקוח-בגופם  ובנשמתם  ,  מישובם  שבנו  בממונם

 !נפש
  לכן  קרה  הנס -"  יכרע  וישתחווה"ומשם  הגיע  ה,    היתה  מקום  הקלקלהירושליםוהיות  ש

 ".לא יכרע ולא ישתחווה" כדי שיפרסמו ויכריזו ש-דווקא " שושן פורים"ב
 :הוא כדלהלן, ו באדר"כך בט-רואח, ג באדר"הנס שאירע בי

-  שעל-הברית  על  גזירה  שהיא  נגד  היהודים  -הצביעה  ארצות,  ג  אדר"י,  בשבת  האחרונה

שהרי ,  שכלל  לא  ניתן  להבין  מדוע  הם  הצביעו  בעד  גזירה  זו,  אחד-זה  כולם  אומרים  פה

 -והם  יאלצו  להתחרט  ,  בעולם"  רעש"ידי  הגזירה  הזאת  יהיה  -הברית  ידעו  שעל-בארצות

 .הברית בעד הגזירה-רות זאת הצביע נשיא ארצותולמ
אלא  שחל  שיבוש  במסירת ,  ואפילו  לפי  הפרשנים  האומרים  שלא  עשו  זאת  בכוונה

  היות  ולנשיא  יש  שבעה  שרים  ולכל  אחד -מדרך  הטבע  )  או  למטה(  זה  גופא  למעלה  -המסר  

-ועל.    ולכן  אין  זה  מדרך  הטבע  שיחול  שיבוש  כזה  במסירת  המסר-מהם  שבעה  מזכירים  

) או  למטה(  ודאי  שזה  למעלה  -אלא  בכוונה  ,  וכמה  אם  זה  לא  היה  עקב  שיבוש-כמה-אחת

 .מדרך הטבע
 -זה  -כך  וכיצד  להתגבר  על-  אז  עדיין  לא  ידעו  מה  יהיה  אחר-ג  אדר  "זה  התרחש  בי-כל

נקהלו  לעמוד  על   "-ג  אדר  בזמן  אחשוורוש  שהחזיקו  במלחמה  "דרך  מה  שהיה  בי-על

 -"  לא  יכרע  ולא  ישתחווה"ורק  מפני  שהתנהגו  באופן  ש,    מה  יקרה  בסוף  ולא  ידעו-  7"נפשם

 
 .יא, אסתר ח) 6
 .טז, שם ט) 7
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ועד  שאחשוורוש  אמר  למרדכי  ואסתר ,  "נפל  פחד  היהודים  עליהם"השתנה  כל  המצב  ו

 .8"כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך וחתמו בטבעת המלך"
  היה  העניין היות  ואצל  היהודים:  ג  אדר"לאחר  מה  שאירע  בי,  וכך  בדיוק  אירע  עכשיו

ועוד  קודם  לזה ,  )שושן  פורים(ו  אדר  "ובט)  פורים(ד  אדר  "בי"  לא  יכרע  ולא  ישתחווה"של  

נפל  פחד "  זה  פעל  שיהיה  -היתה  התעוררות  אצל  היהודים  )  בתענית  אסתר  ובשבת  זכור(

וזה ,  ו  אדר  הביע  מושל  המדינה  חרטה  על  מה  שהצביע"בט,  ואכן".  היהודים  עליהם

וכתבו  אודות  זה ,  "שבע  ועשרים  ומאה  מדינה"  שזה  פורסם  בכל  העד,  כל-התפרסם  לעין

 .בכל העיתונים
היות  וכאן  ראו  במוחש :  הבעת  חרטה  זו  היא  למעלה  מדרך  הטבע  אף  מההצבעה  עצמה

ראו  לעיני  בשר  את  כל  המאורעות  שהתרחשו  בזמן "!  נפל  פחד  היהודים  עליהם"כיצד  

  אלא  פותחים  את  העיתונים -  ניסיה  ואין  צורך  להסתכל  במגילה  בכדי  לדעת  את.  המגילה

: וכהפתגם  הידוע.  ורואים  את  כל  הנסים  של  המגילה  כפי  שהם  כתובים  בלשון  המדינה

 . זה יתפרסם בעיתונים-כשמשיח יבוא 
אזי  נעשה  שכל  המגילה  תכתב ,  "עקבתא  דמשיחא"היות  שנמצאים  בדור  של  ,  כלומר

הם  התחרטו "  חד  היהודים  עליהםנפל  פ"ידי  ש-כדי  שכל  אחד  יוכל  להבין  שעל,  בעיתונים

 .בדיוק כפי שאירע אז, על כל מה שהצביעו יומיים קודם
אלא  הכל ,  9"עשתה  זאת'  יד  ה"אך  כנראה  יהיו  את  אותם  אלו  שמיד  יאמרו  אשר  לא  

גם  בזמן  המגילה  היו  כאלו  שניסו  להסביר  את  כל  המאורעות .  פי  דרכי  הטבע-נעשה  על

אך  כשמתבוננים  במאורעות  שאירעו  בזמן .    ושתי  שאחשוורוש  פשוט  כעס  על-בדרך  הטבע  

 .נוכחים לדעת שזה למעלה מדרך הטבע, המגילה

 

כשמתבוננים  קצת  בכל  הפרטים  שאירעו  כאן  רואים  שאין  לזה  שום  הסברה :  וכן  בעניננו

מה  שבסוף  התחרטו וכמה  -כמה-אחת-ועל,  הן  מה  שלכתחילה  הצביעו;  פי  הטבע-על

 
 .ח, שם ח) 8
 .ט, איוב יב. כ, מא' ישעי) 9
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נפל  פחד  היהודים "וכפי  שכתבו  בכל  העיתונים  שזה  היה  משום  ש.  ובטלו  את  הגזירה

 .עד סוף כל הדורות" נפל פחד היהודים עליהם"וכן יהיה , "עליהם
,   אין  הכוונה  שיסתפקו  בזה  ולא  יעשו  כלום-ה  עשה  כזה  נס  גלוי  בזמנינו  "היות  והקב

שיתחילו  להתנהג ,  תעוררות  מכיוונם  של  היהודיםאלא  הכוונה  היא  לפעול  הלאה  שתבוא  ה

 ! בכל התוקף-" לא יכרע ולא ישתחווה"באופן ש
אלא  יישבו ,  מעניני  גויים  ומהלחצים  של  הגויים,  שיפסיקו  להתפעל  מהגויים:  ובפשטות

-מלחמת  ששת"החל  מ,  לא  כפי  שנהגו  עד  עתה.  את  כל  גבולות  ארץ  ישראל  תיכף  ומיד

הגיעו  בדחיפות )  ה"ידי  נסים  גלויים  מהקב-שהיה  על  (שמיד  לאחר  הנצחון,  "הימים

עצמם  לגמרי -בדו  אתיכך  שני  יהודים  שא-ואחר.  למסקנא  שיש  להחזיר  את  כל  השטחים

 -'  242'ם  "  עשו  את  החלטת  האו-בפני  הגויים  

-היה,  צרורות  עד  היום  הזה-ממנה  סובלים  צרות

 !תהיה-לא
והצטבר  אצלו  פחד  עצום ',  מושבתחום  ה'וגר  ב,  אחד  משני  היהודים  הללו  בא  מרוסיה

כך  כשהגיע -אחר.  אלא  מכל  גוי  שגר  בשכנותו,  ולא  רק  מהמושל  שגר  בלנינגרד,  מהגויים

  אך  הפחד  העצום -עלה  לגדולה  ואף  עשה  כמה  טובות  ליהודים  וליהדות  ,  הברית-לארצות

 .נשאר אצלו גם במדינה זו, מהגויים שהצטבר בעיירתו
וגדל  בסביבה  לא ,  הוא  תינוק  שנשבה  בין  הנכרים:  היהודי  השני  הגיע  מהקצה  ההפכי

בשעה  שהסתכל  על  העולם  עשה  חשבון  על ,  ולכן.  והיה  מוקף  רק  בגויים  ובענינם,  יהודית

 -ראה  ,  וכשישב  היכן  שנמצא.  ערוך-אצבעותיו  שהגויים  מרובים  מהיהודים  באין

ד  יעקב  יש  רק ואילו  י,  הם  בריבוי  גדול"  הידיים  ידי  עשיו"אז  ,  שכשמרימים  את  הידיים

ערוך  למעלה -שזה  באין"  הקול  קול  יעקב"והוא  לא  ידע  שאצל  יעקב  העיקר  הוא  ;  אחת

 . ולכן איבד עצמו לגמרי בפני הגויים- 10"הידיים ידי עשיו"מ
. נבהלו  מהגויים  ונכנעו  ללחצים"):  מחנה  דוד("דייוויד  -מכן  בקעמפ-וכן  היה  לאחר

 ".מחנה דוד"ות בשזה בדיוק ההיפך מההנהגה שהיתה צריכה להי

 
 .כב, תולדות כז) 10
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היות  וכולם ,    מיד  מייחסים  זאת  גם  לגלות-"  דוד"כשמזכירים  את  השם  :  והביאור  בזה

אלא  הגיע  עם ',  סתם'  גלית  היה  מגודל  מאוד  ולא  הגיע  -יודעים  את  הסיפור  של  דוד  וגלית  

 .11ך" בתנטכמפור, "כובע נחושת על ראשו ושריון קשקשים הוא לבוש "-כלים 
  אך  כיון  שזרק  אותם -והיו  לו  לא  יותר  מאשר  אבנים  קטנות  ,  ה  קטןכן  דוד  הי-שאין-מה

 ".ותטבע האבן במצחו ויפול על פניו ארצה",  קיבל אותם גלית במצחו-' לב היהודי'עם ה
  כפי -שלמרות  שגלית  היה  איש  מדות  ,  בדיוק  כפי  שהתרחש  אז  אצל  דוד  וגלית,  והנה

צבאות '  בשם  ה",  ך  נגדו  בלבו  היהודיזאת  דוד  לא  התפעל  ממנו  והל-  בכל-שמעידה  התורה  

" מחנה  דוד"  הרי  כך  בדיוק  היו  צריכים  להתנהג  גם  כשהגיעו  ל-"  אלוקי  מערכות  ישראל

התנהגו "  מחנה  דוד"שכשהגיעו  ל,  ולמרות  זאת.    לא  להתפעל  מהגויים-)  דייוויד-קעמפ(

ו עצמם  לגמרי  בפני  הגויים  ונכנע-  אבדו  את-בהנהגה  הפוכה  מהנהגת  דוד  עם  גלית  

 .ללחציהם
-אלא  רק  לאחר,  מעשה-  אותם  לא  גילו  בשעת-שהציעו  מעצמם  לתת  כמה  דברים  ,  ועד

 -שכשהיום  מגיעים  למצב  בו  לא  נכנעים  ללחצים  ולא  רוצים  לתת  ,  כך-ועד  כדי.  מכן

-אז  מדוע  כעת  אתם  לא  רוצים  לתת  את,  הרי  אתם  בעצמכם  הצעתם  זאת:  אומרים  הגויים

 !?זה

 

  שיש  ליישב  את  כל -הכיפורים  -  החל  ממלחמת  יום-כבר  כמה  שנים  '  מרעישים'ולכן  

ודוקא  כך  יוכיחו  לגויים  שמתכוונים  באמת  שכל  ארץ  ישראל  שייכת .  ישראל-גבול  ארץ

 .נפש-ושצריך לשמור על כולה מפני פיקוח, ליהודים
,   אלא  רק  מדברים-ועל  ממש  אבל  כל  זמן  שלא  מיישבים  את  כל  הגבול  בפ

, מבינים  הגויים  שמפחדים  לעשות  זאת)    כידוע-שבדיפלומטיה  הדיבור  לא  שווה  כלום  (

 .היות והם רואים שדרכם צליחה, ולכן הם ממשיכים ללחוץ עוד יותר
זה  יגביל  אותם  עצמם  שלא :    ראשית-כן  כאשר  יישבו  את  הגבול  בפועל  ממש  -שאין-מה

מכיון  שזה  כבר ,  זה-זה  יראה  לגויים  שאין  מה  לדבר  על:  ועיקרועוד  .  יוכלו  להתחרט  מזה

 
 .א יז-שמואל) 11
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 .והם יבינו שאין טעם ללחוץ מכיון שזה כבר לא יועיל, לגמרי מאוכלס
כך  קל  ליישב  את  הגבול  כפי  שהיתה  האפשרות  מיד  לאחר -ולמרות  שכעת  לא  כל

ך  הרי   א-ה  או  חצי  שנה  נואפילו  לא  כפי  שהיתה  האפשרות  לפני  ש,  הכיפורים-מלחמת  יום

והרבה  יותר  קל  לעשות ,    וגם  כעת  עדיין  לא  מאוחר  לעשות  זאת12"אין  צועקין  על  העבר"

 .זאת עכשיו מאשר מחר ומחרתיים
 !וליישב תיכף ומיד את כל הגבולות, ולכן צריך לנצל את ההזדמנות מיד
  ולכן  אפשר  ליישב -הן  משום  שאף  ערבי  לא  גר  שם  ,  אין  כל  קושי  ליישב  את  השטחים

והן  משום  שהצבא  מוכן .  צבא  האוחזים  בנשק-יחד  עם  אנשי,  ל  בריבוי  יהודיםאת  הגבו

  בנוסף  לעובדה  שההוצאות  ליישוב  הגבול  באופן  כזה -לעשות  זאת  ולא  יתנגד  להצעה  כזו  

  אפשר  ליישב  בכל  שאר -ואפילו  באם  ישנן  כמה  עיירות  ערביות  על  הגבול  .  אינן  כה  גדולות

 .מצפון ומדרום לעיירות אלו, הגבול
מכיון  שזה  יראה ,  ודוקא  זה  יבטיח  בכל  התחומים,  ולכן  צריך  לעשות  זאת  תיכף  ומיד

 . היות והם מיושבים-באופן ברור לכל אחד שאין כבר מה לדבר אודות שטחים אלה 
  לא  היו  מדברים  היום  כלל  אודות  מסירת -אם  היו  עושים  זאת  לפני  כמה  שנים  ,  וכאמור

זה  יימנעו  הדברים  שעלולים  להווצר -ידי-ועל,  יוהפחות  שיעשו  זאת  עכש-אך  לכל,  שטחים

 .מחר או מחרתיים
 .הגויים עצמם משתוממים מדוע לא אכלסו את הגבול עד עתה: ואדרבה

  כמו  שאחד  אמר  שזה  יקח  שלוש -ת  ערים  באופן  שדורש  זמן  רב  ילא  מדובר  כאן  על  בני

, לחוץ  חזקבאפשרות  הגויים  ל,    היות  שעד  שיעשו  זאת-שנים  והשני  אמר  חמש  שנים  

 .וכלום לא יצא מזה, ויכנעו ללחץ
  הגויים  לא -כל  עוד  שזה  נשאר  בדיבור  ולא  נעשה  בפועל  :  וכפי  שרואים  זאת  בפועל

בידעם  שהיום  אפשר  לומר  כך  ומחר  אפשר  לומר  בדיוק ,  ולוחצים  לחץ  נוסף,  מתפעלים

, "  דודמחנה"החל  מהענינים  שהתדברו  עליהם  ב,  כפי  שכבר  היה  כמה  וכמה  פעמים,  ההיפך

 .שמיד למחרת אחד אמר כך והשני אמר בדיוק הפוך

 
 .א, ברכות נד) 12
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אך  כשיעשו  מעשה  בפועל  ויישבו  את  כל  הגבולות  במשך  כמה  שעות  ספורות  ולא 

 . ולא יוכלו לעשות כלום כדי לשנות זאת13"אין אחר מעשה כלום" אז -במשך כמה שנים 
  שבכדי  שלא -אלא  מתכוונים  באמת  ',  סתם'ל  שלא  מדברים  כ-ודוקא  אז  יהיה  גלוי  לעין

עצמם  והדרך  היחידה  לעשות  זאת -לכן  יש  להגן  על,  "תהא  נוחה  הארץ  ליכבש  בפניהם"

 .ידי יישוב כל הגבול בהרבה אנשים יחד עם חיילים חמושים-על: היא
נחיתות  שיש  בפני  הגוי -ידי  שעוקרים  את  הרגשי-ופעולה  זו  ניתן  לעשות  על

-שעל,  נפש-היות  ויודעים  שמדובר  כאן  בפיקוח,  "גוי  קטן"ולא  מתפעלים  מה',  שקייט'גוי'ו

  למרות  שנמצאים  עמוק -נפש  -דין  ברור  בתורה  שכשנמצאים  במצב  של  פיקוח-זה  יש  פסק

 -"  גוי  גדול"ואפילו  אם  הוא  ,    אסור  להתפעל  מהגויים-בחושך  כפול  ומכופל  ,  בתוך  הגלות

 .עצמם מכל הסיכונים-ת מוכן להגן עלנשק ולהיו-אלא צריכים לקחת כלי
צריכים  רק  לומר  להם  זאת  בכל ,  דין  ברור  לא  רק  ליהודים  אלא  גם  לגויים-  פסקהוז

  ומאמת  כולם -מכיון  שהם  יראו  שזה  אמת  ,  התוקף  וגם  הם  יסכימו  לזה  בכל  התוקף

 .מתפעלים
-גשיבגלל  הר,    מתבטלים  לגמרי  ממציאותם-ולא  כמו  אותם  אלה  שכאשר  רק  רואים  גוי  

פי  שמצד  הזמן  הנה  הנה  בא -על-ואף.  הנמצא  בתוכם'  ישקייט'גוי'נחיתות  שיש  להם  כלפי  ה

היות  ונפשו  נמצאת ,  "אתחלתא  דגאולה"  אבל  במצב  נפשו  הוא  אוחז  רחוק  מ-משיח  צדקנו  

 14ר  אמר"וחמי  אדמו-ק  מורי"ולמרות  שכ.  בעומק  החושך  הכפול  ומכופל  של  הגלות

אך  היות ,  עצמו-  זהו  כפי  שהעניין  מצד-)  ק  הגופיםאלא  ר(שהנשמות  לא  הלכו  בגלות  

 ! יש לו את הבחירה להמשיך ולתקוע גם את נשמתו בגלות-בחירה -ויהודי הוא בעל
מפני  שסובר  שהוא  צריך  לרוץ  אחרי  הגוי ,  ולכן  הוא  מרגיש  נחות  לגמרי  בפני  הגוי

  ישראל  לא צחנ"תדע  שאתה  יהודי  ו:  זה  אומרים  לו-ועל.  ודוקא  כך  הוא  נעשה  למציאות

, א"ערוך  והרמ-דין  של  השולחן-  ונתנו  לך  שליחות  למסור  את  הפסק15"ישקר  ולא  ינחם

  כאשר  ישנו -ואפילו  לא  בארץ  הקודש  אלא  מחוצה  לה  ,  שאפילו  כשנמצאים  בזמן  הגלות

 
 .א, מציעא יז-בבא) 13
 .א, ב"ד תרצ"ד ח"ראה לקו) 14
 .כט, א טו-שמואל) 15
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 . מכל הסיכוניםרנשק ולהישמ-צריכים ליטול כלי, נפש-מעמד ומצב של פיקוח
ולא  לחכות  עד  שיעשו  מסיבות ,  ומה  שיותר  מהר,    שיממשו  זאת  בפועל-והעיקר  הוא  

שהם  טוענים  שליישב  את  הגבול   -  ם"באו"  מה  יאמרו  הבריות"וכן  שלא  יתפעלו  מ.  וועדים

לי  הכסף  ולי "שיודעים  ש  היות  -  וזו  לא  דרך  דיפלומטית,    לענייןתזו  לא  דרך  טובה  לגש

  שכל  זה פי-להישרה  עוולכן  הדרך  הנכונה  ,  "לי  השכל"כן  -כמוו,  16"צבאות'    הְנֻאםהזהב  

 .ה"הקבציווי דוקא כאשר מתנהגים כפי 
-שאוי,  שלא  עשו  מכיון  שזה  הבטיח  כך  והשני  הבטיח  כך,  ושיפסיקו  לתרץ  תירוצים

.   לעוד  ועוד  וויתורים-  רואים  בפועל  לאן  מובילים  התירוציםאף  ואבוי  על  כל  התירוצים  ו

הוא  דורש   -    כל  מה  שהוא  רוצהובפועל  מוותרים  לו,  וכשהגוי  רואה  שרק  מתרצים  תירוצים

 .כפי שהם אומרים בפירוש, דורשים הכלהם  ועד ש,כי אין לו מה להפסיד, יותר
שכשמדובר  אודות ,  א  בשולחן  ערוך"ולכן  הדרך  היחידה  היא  להתנהג  כפי  שפוסק  הרמ

ודווקא   .לשמור  על  כל  השטחים,  צריכים  לאחוז  בנשק  ולעמוד  בגבול,  עיר  הסמוכה  לספר

)   איסרלישמשה'  ר  (משהמתקשרים  עם    -  17א  בשולחן  ערוך"כפי  שפסק  הרמכשמתנהגים  

, 18"רמהביד  ובני  ישראל  יוצאים  "ויקויים    .ואזי  בטוחים  שודאי  נצליח  -  עד  למשה  רבינו

 -  א"  נאחזים  ברמישראל-ישכשבנ,  א"מרמז  על  הרמ)  על  דרך  הצחות"  (יד  רמה"וכידוע  ש

 . והשלימהמהגלות לגאולה האמיתית" יוצאים ביד רמה"

 

ולא  צריכים  את  כל  שטחי ,  ובנוגע  לאלה  הטוענים  שליהודים  מספיק  המדבר  והתורה

-  מהתפילות  שיהודים  מבקשים  כבר  דוריההיפךשזה  ,  שידעו  -  רחמנא  ליצלן,  ארץ  ישראל

לירושלים "ו"  נו  בשובך  לציון  ברחמיםיותחזינה  עינ"ה  שלוש  פעמים  ביום  "דורות  מהקב

שאלה  הם   -  "!מפני  חטאינו  גלינו  מארצנו  "טוב-וםוהיפך  תפילת  י,  "עירך  ברחמים  תשוב

  מבקשים  זאת ישראל-ושבני,  ישראל  יבקשו-הגדולה  קבעו  שבני-כנסת-תפילות  שאנשי

 !בפועל כבר אלפי שנים עד היום הזה
 

 .ח, חגי ב) 16
 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 17
 .ח, בשלח יד) 18
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 -  א"דין  הרמ-ביטויים  שונים  על  פסקומתבטא  ,  ומי  שטוען  שלא  צריך  את  ארץ  ישראל

 .19"אלקינו נזכיר' אנחנו בשם ה " אך,יהי לו אשר לו
של "  עשרה-שמונה"  בסידור  בתפלת  להביטשיאמרו  לו    -    להתווכח  אתום  רוציםוא

וכל   -  !  מבקשים  בכל  יוםישראל-ויראה  מה  בני  -טוב  -םובתפילות  שבת  ויו,  ימות  החול

 .חסדים-ולא לגמילות, ולא לעבודה, ן מועילות לא לתורהטענותיו גורמות רק לבלבול ואינ
  היות -  ך'ולחדש  פירושים  ופשטל,  א  אין  מה  להתווכח"דין  הרמ-וצריך  לדעת  שעל  פסק

שמא  ילכדו  העיר  ומשם  תהא  הארץ  נוחה  ליכבש :  "  טעםיחד  עםדין  זה  נכתב  -פסקו

 ".לפניהם
שהוא  יבטל  את ,  משיח  צדקנו  ידי-לע"  ובני  ישראל  יוצאים  ביד  רמה"שיהיה  ,  ויהי  רצון

ואחריה  את  הגאולה "  אתחלתא  דגאולה"והוא  יביא  את  ה,  שקייט'כל  הגויים  ואת  כל  הגוי

  בקרוב  ממש 20"כימי  צאתך  מארץ  מצרים  אראנו  נפלאות"ויקויים  ,  האמיתית  והשלימה

 .לבב-ובשמחה וטוב
 )מ"תש) פרהפרשת (פרשת תשא -פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .ח, תהלים כ) 19
 .טו, מיכה ז) 20
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  בחרתי  בעיר  מכל  שבטי לא:  "1הפסוק  פרשת  פקודי  מובא  אודות  ירושלים  בהפטרת

 -  2"  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גוייםכח"  וכן  -פסוק  זה  ".  'ישראל  לבנות  בית  כו

 :קשורים לענין שהזמן גרמא
עד  שמגיע ,  כך-  ומכופל  שהתגבר  כלהכפולובחושך  הגלות  ,    אנו  בהעלם  והסתרנמצאים

  כדי -  4"בחיים  ובחרת"  לו  עבור  שניתנה  3'בחירה  החפשית'יהודי  בעל  זקן  ומנצל  את  כח  ה

 כח",  ה"הקב  בהם  בחר  -הקודש  -עד  לירושלים  עיר,  לבחור  ולומר  ששטחי  ארץ  ישראל

 !לגויים, ליצלן- צריכים לתתם רחמנא-" מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים
 !פי התורה-עלאותו יהודי טוען שכך יש לעשות :  יותרועוד
  שהרי  מטרת  התורה  היא  לפעול -  הגלות  של  גדל  עוד  יותר  החושך  הכפול  והמכופל  בכך

הוא  לוקח  את ,    ותמורת  זאת-  את  העולם  תאירשהתורה  ,  5"  חשוכא  לנהוראאתהפכא"

 . ומכופלכפולהתורה ומשתמש בה להרבות ולהעמיק את החושך 
 !!!נשמע אף פעם כדבר הזה לא
זוהי  ראיה  שאין ,    ניתנה  במדברוהתורההיות  :  לסברה  מבהילה  זו'  לך'פשטע'  מביא  ואף

 .צריכים את השטחים של ארץ ישראל
  את  הסיבה  לכך 6ויראה  שם,    תנאיםכתבואותו  '  מכילתא'  את  הספר  הקרוי  שיפתח

  לא  יאמרו  שהתורה   ארץ  ישראלשיהודיבכדי  :  שהתורה  ניתנה  במדבר  ולא  בארץ  ישראל

וגם ,  גם  ליהודי  חוץ  לארץ,  היהודים  אלא  התורה  שייכת  לכל  -שייכת  רק  לארץ  ישראל  

 .שממה-לאותו יהודי הנמצא במדבר
 ! הוא לא עונה- להחזיר שטחים שצריך אותו מהיכן הוא למד בתורה וכששואלים

 
 .טז, א ח-מלכים) 1
 .ו, תהלים קיא) 2
 .1309' ד ע"ש ח"ראה לקו) 3
 .יט, נצבים ל) 4
 .א, א ד"ראה זח) 5
 .ה"ישמעאל יתרו ספ' מכילתא דר) 6
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מחוייב   -דין  שפסק  -מקור  לפסק'  בישראלגדול  '  כאשר  ילד  קטן  מגיע  לברר  אצל  גם

 !אותו רב לענות מה מקורו לדין שפסק
  צריך  הוא  לדעת  שזה  היפך -  לפי  כבודו  זהואין  ,    הוא  עונה  שאין  לו  פנאי  להשיבאם

ידי  הנהגה -ועל,  7"אלוקיך'    את  הואהבת"  הקשורה  ל-  ישראל-והיפך  אהבת,  הנהגת  התורה

אלא  התלמיד ,  8"  הביישן  למדלא"פי  תורה  -היות  ועל,  הוא  דוחה  יהודים  מהיהדות,  כזו

 . שרבו חייב לענות לו- העיקריםועיקר , מוכרח לשאול את רבו מה שאינו מבין
. בכדי  שיבין,    פעמים  אותו  ענין400  תלמידופרידא  למד  עם  '    שר9שמסופר  בגמרא,  ועד

-  בכל-והתלמיד  עדיין  לא  הבין  ,  פעמים  399למרות  שהוא  למד  עם  תלמידו  :  זאת  אומרת

 . ולמד אתו פעם נוספת,פרידא' זאת לא התפעל ר
 ! אפילו פעם אחת הוא אינו מעונין להסביר לתלמיד- דידן- בנדוןואילו
אך .    יקבלו  ללא  פיקפוקים-  יגיד  שהואשמה  ,  העולם  יש  אמנם  כזה  אחד-  אומותאצל

שזה  נלמד   (10"השכינה  המהרהר  אחר  רבו  כמהרהר  אחר  כל"אמנם  ,  אצל  היהודים

, )קשורה  באמונה  במשה'  בהשהאמונה  ,  "במשה  עבדוו'    בהויאמינו  "11במכילתא  מהפסוק

  ומשה -  משה  רבינו  את  אפילו,  כשיש  לו  שאלה,  צריך  התלמיד  לשאול,  אך  יחד  עם  זה

 . התורהוהנהגת זוהי דרך -! ואף להראות לו את המקור, רבינו צריך לענות לו
  של ושואל  מה  המקור  לדבריו,    גדולגאוןאו  ,    המדובר  דוקא  כשבא  תלמיד  גדולואין

  מוכרח  הרב -"    דנתונימהיכן  "ושואל  אלא  אפילו  כשבא  יהודי  פשוט  מהשוק  -הפוסק  

 .לענות לו
 -"    למשה  מסיניהלכה"ודבריו  הם  )    היותמקורושהוא  לא  ישיב  מהיכן  (  הוא  עונה  ואם

ולהראות  בדיוק  את  המקום  שעמד ,    הוא  עמד  על  הר  סיניבדיוקאזי  הוא  צריך  לציין  מתי  

 . לו זאתמסר ה"כשהקב, בהר סיני

 
 .א, עקב יא. ה, ואתחנן ו) 7
 .ה"ב מ"אבות פ) 8
 .ב, עירובין נד) 9

 .א, סנהדרין קי) 10
 .לא, בשלח יד) 11
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  מוכרח  הוא  להראות  את -  מה  מקורו  אותווכששואלים  ,    המדובר  הוא  בסתם  הלכהואם

היות ,  פי  תורה-  זה  לא  תירוץ  על-  כבודוואינו  לפי  ,  והתירוץ  שאין  לו  פנאי  לכך.  המקור

 . שואל אותוכשהתלמיד, פי תורה הוא מוכרח להראות את המקור-ועל
  מפורש  בדיוק  להיפך שבתורה  לו  שמראים  וכמה  כשהמדובר  הוא-כמה-אחת-  עלהרי

צריך  ליטול ,  "  לספרהסמוכה  עיר"אזי  ב,  נפש-  שכשמגיע  מצב  של  פיקוח-ממה  שפסק  

  ודאי  שאז  צריך  הוא  לענות  מה -"    עסקי  תבן  וקשעל"  שהגויים  באים  למרות,  "זיין-כלי"

 .הדין שפסק-לפסק" מקור"ה

 

 .יום- בהם בחיי היוםשנפגשים באים להוראה הנלמדת מהדברים ומזה
  הפורים  האלה  אירע  נס  בדיוק  כפי  שאירע שבימי,  )בשיחה  הקודמת  (  בארוכהכמדובר

 :בפורים הראשון
-על,  מכן-ולאחר;    על  גזירה  נגד  ארץ  ישראלהצביעההברית  -ארצות,    אדר  שנה  זוג"בי

   פחד  היהודיםנפל  "-  12"  ולא  ישתחווהיכרע  לא"ידי  שהיהודים  התנהגו  באופן  של  
  מושל  המדינה  הביע  חרטה  על -)  שושן  פורים(  אדר  ו"ובט)  פורים(  אדר  ד"ובי,  13"עליהם

 .מה שהצביע
  בפרסום  הגדול יאמר"    בכיפהמושל"ששאף  פעם  לא  קרה  :    דבר  מופלא  ביותרשזהו

  לא  עשו -'  קטן'ושר  '  קטן'ואפילו  מלך  ,  14"  בידיהן  שאמרתי  לפניכם  טעות  דברים:  "ביותר

  היה -שמה  שעשה  קודם  ,  ואילו  כאן  הוא  אמר".    בכיפהמושל"וודאי  שלא  ,  זאת  אף  פעם

 . עשה זאת בפרסום הכי גדול- לעשות זאת בשקט ובחשאי שיכלולמרות . טעות
  נגרם  כתוצאה זה"  פחד".  "  היהודים  עליהםפחד  נפל"  ש-  היחיד  להנהגתו  הוא  הטעם

ולמרות  שבתחילה  היו  כאלה ".    יכרע  ולא  ישתחווהלא"  של  באופןגו  מכך  שהיהודים  התנה

הגיעו  גם  הם ,  זאת-  בכל-שהתבטלו  תמורת  כסף  וכבוד  ,    המלוכהשל"  מסעודתו  נהנו"ש

 
 .ח, אסתר ג) 12
 .יז, שם ח) 13
 .ועוד. א, ראה עירובין קד) 14
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  פחד  היהודים נפל"  שזה  מיד  פעל  ש-"    יכרע  ולא  ישתחווהלא  "שלכך  לתנועה  -אחר

 ".עליהם
עצם  זה ,  מקום-מכל.    בעצםבו-חזראבל  לא  ,    רק  בגלויבו-  שמושל  המדינה  חזרולמרות

, ואם  היהודים  ימשיכו  להתנהג.    הוא  דבר  גדול  ביותר-  רק  כלפי  חוץ  שזהואפילו  ,  שחזר  בו

  זה  יפעל  עליו  שמה  שעשה -  בתוקף"    יכרע  ולא  ישתחווהלא"  של  באופן,  גם  לאחר  המעשה

 .יהיה אצלו דבר אמיתי, בגלוירק 
 : היה גם בזמן המגילהוכך

  ועשרים  ומאה שבע"בכל  ה,  מקום-מכל  -ה  ביום  השני  של  פסח    שהמן  נתללמרות

  לעשות והעם"לכן  להמן  -  ממה  שאמר  קודםבו-  ספק  האם  אכן  אחשוורוש  חזרהיה"  מדינה

 .או שמא לא, 15" כטוב בעינךבו
  יכרע  ולא לא"  אדר  באופן  של  ג"  ביעמדוכאשר  היהודים  )    לאחר  תליית  המןשנה  (רק

  מלחמה  עם  שונאיהם וניהלו  נשק-  שהם  נטלו  כלי-"  נפשם  על  לעמוד  נקהלו"ו,  "ישתחווה

 ! רק אז הגיע הנס לשלימותו-
"   יכרע  ולא  ישתחווהלא"  באופן  של  בעמידההיות  והיהודים  לא  הסתפקו  :    אומרתזאת

ועד  שניהלו ,    באותו  תוקף  גם  במשך  כל  השנה  כולהלעמודאלא  המשיכו  ,    בשעת  הגזירהרק

 . יהיה בשלימותשהנס זה פעל -מלחמה עם שונאיהם 
 בו-שזה  שמושל  המדינה  חזר,  האומריםלמרות  שיש  :    מובן  בנוגע  לעניננוומזה

שהוא  חזר  בו  ואפילו  שזה  רק (  אזי  זה  עצמו  -  הוא  כלפי  חוץ  -  ישראל-  נגד  ארץמהצבעתו

  ודאי  זה  יפעל -ואם  היהודים  ימשיכו  גם  הלאה  לעמוד  באותו  תוקף  .  פלא-דבר)  בחיצוניות

  שהיה כפיבדיוק  ,  "  פחד  היהודים  עליהםנפל"ויהיה  באמת  ,  דבר  אמיתי  תהיה  שהחיצוניות

 ". ההםבימים"
 : באותו אופן כפי שמרדכי התנהג בזמנומתנהגיםידי שהיהודים - נעשה דוקא עלשזה
 -כך  משנה  למלך  -  אחרושנעשה"  המלך  בשער  יושב"  להתחשב  בכך  שהוא  מבלי

  ועוצם כחי"והראה  שלא  ,    משום  דברהתפעללא  ,  כשהגיע  לענין  שנוגע  ליהודים  וליהדות

 
 .יא, אסתר ג) 15
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 -וציווה  על  היהודים  להתענות  ,  17"  שק  ואפרוילבש  "אלא  16"ידי  עשה  לי  את  החיל  הזה

 נקהלו"ועד  שהגיעו  למצב  שהיו  צריכים  להגיע  ל,    שקיבץ  ילדים  יהודיםועד,  18"  עליצומו"

 .ערוך מלמדינו-ועשו זאת כפי שהשולחן, 19"נפשםלעמוד על 

 

כך  צריכים ,  ושל  יוסף  בזמן  פרעה,  אחשוורושדרך  התנהגות  של  מרדכי  בזמן  -ועל

 . לא להתפעל מכלום-להתנהג הרבנים בזמן הזה 
פי  הלכה  צריכה  הממשלה -  האם  על-  חדרים-המסתגר  בחדרי'  בטלן'  רב  וכששואלים

האם  אפשר  לפרסם  זאת ,  וכששואלים  אותו!  ודאי  שכן:    הוא  עונה-  הישיבות  אתלממן  

 .לא צריכים ללכת ולפרסם מכיון שהוא בעצמו ילך ויפרסם: משיבהוא ? בשמו
  על  שטחים  שזקוקים  להם  בכדי  למנוע לוותרהאם  מותר  :  מכן-  אותו  לאחרוכששואלים

  כבר  מזמן  פסק ה"שהקב,    את  הדיןפירסמתימכיון  שכבר  ,  אחרתם:  הוא  משיב?  נפש-פיקוח

, "  דמיםשופך"אלא  ההשואל  כזו  שאלה  הוא  :  בלבדולא  זו  .  ערוך  שלו  שזה  אסור-חןבשול

מפני  שעוד  קודם  היה ")    מגונההנשאל  "20כפסק  ההלכה"  (מגונה"והנשאל  כזו  שאלה  הוא  

 ! שזה אסור- שלא יהיה אחד ויחיד שלא ידע מהדין הזה כזה באופן -לו לפרסם ברבים 
 . תפקידם כראויאתים הם  ממלא- כשמתנהגים באופן הזה ודוקא

, הדין-  שלא  ישתקו  אלא  יאמרו  בבירור  את  פסקופעל  עזר  -  אודות  זה  שעשו"  רעש"ה

 . שלכמה רבנים היה את האומץ לשלוח מכתבים למושל המדינהועד
  לא  יקשיבו  לפסק  הזה  ורק  כשיבוא  השני כה-  אינו  צריך  להחריש  בטענה  שביןרב

כפי  שעשו  אותם  רבנים (מוכרח  הוא  למחות    אלא  בתור  רב  -  יגיד  לו  את  הפסק  לשאול

ולא  להתפעל  מכך  שאולי )    למושל  המדינה  למרות  שידעו  שזה  לא  יועילמכתביםששלחו  

 .לזהלא יקשיבו 

 
 .יז, עקב ח) 16
 .א, אסתר ד) 17
 .טז, שם) 18
 .טז, שם ט) 19
 .ב"ח ס"ח סשכ"או) 20
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-נפש  שיש  בארץ  ישראל  ולומר  את  פסק-הפיקוחעל  הרבנים  גם  למחות  אודות  ,  ולכן

 עיר"ם  לשכאשר  מתקרבים  גויי,  שכטערוך  הלכות  שבת  סימן  -הדין  הברור  בשולחן

  יוצאין -  באו  אלא  ממשמשים  לבוא  לאואפילו  .  .  על  עסקי  תבן  וקש  .  .  הסמוכה  לספר  

 ". עליהם את השבתומחללין זיין-עליהם בכלי
-רב  פסק  שבשביל  פיקוח:    היה  מעולםלא  כעת  נוצר  בארץ  ישראל  מצב  שכמותו  ואילו

 ! להחזיר שטחיםצריך נפש
  היפך  פסק -!  נפש-  ענין  של  פיקוחזה    כלל  לא  מתענין  אצל  מומחי  הבטחון  האםהוא

 ! אצל המומחים לדברלשאולהתורה שקודם שפוסקים דין בנוגע לענין מסויים יש 
  הם  עונים  ששאלו  אצל -  מומחים  שואלים  אליהם  בטענות  מדוע  אינם  וכשבאים

 ! הם לא עונים-? שאלתםמי הם המומחים אותם :  וכששואלים אותם-מומחים 
  האם  הם  הציגו  את  השאלה  הנכונה  או לברר  צריך  -המומחים    אם  הם  ביררו  אצל  וגם

' ג"  הם  מערבים  ענינים  אחרים  כמו  זה  שהרי  בנושא  -'  סיפורי  סבתא'שמא  סיפרו  למומחים  

  עם  כל  עניני  השקר  שאין  להם  שום  קשר  לענין יחד,  22"  דגאולהאתחלתא"ו  21"שבועות

 !דים בארץ הקודש שלשה מליון יהושלנפש ממשי - פיקוח-שהוא , שדנים עליו
ערוך  הוא  אודות -דין  בשולחן-  היות  והפסק-  שההדגשה  אינה  רק  על  ארץ  הקודש  ולציין

שנמצאים  בו (  לארץ  ואפילו  במדבר  שממה  בחוץ  שייך  גם  שזה"    הסמוכה  לספרעיר"

 ).יהודים
 ומחללין  זיין-יוצאים  עליהם  בכלי.  .    תבן  וקש  עסקי  על"  לזה  שכשהגויים  באים  והטעם

  ליכבש נוחה  ילכדו  העיר  ומשם  תהא  הארץ  שמא:  "מבואר  בפירוש,  "השבתעליהם  את  

 ".בפניהם

 

האם  כשימסרו  שטחים :  היחידה  האם  מותר  לתת  שטחים  או  לא'  הבוחן-אבן  'זוהי

 !או לא, " הארץ נוחה ליכבש לפניהםתהא"

 
 ".שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות "-א , ובות קיאכת) 21
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 22
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קבלת ,    לא  קבלת  כסף  לישיבות-  אחרויה  בשום  דבר    מסירת  השטחים  לא  תלשאלת

 תהא"האם  :    היאהיחידה  השאלה  -  או  שזה  יפריע  להפצת  המעיינות  ולמבצעים,  כבוד

 ".הארץ נוחה ליכבש בפניהם
אלא ,    אסור  למסור  שום  שטח-  המומחיםכפי  שהמציאות  בפועל  לדעת  כל  ,  כן-ואם

ערוך -דין  ברור  בשולחן-יון  שזה  פסקומכ.    ולהגן  על  כל  השטחיםנשק-צריך  לעמוד  עם  כלי

 ! להתווכח על זהמה אין -
  ירבה  לו  נשים  ולא  יסור ולא  "23הפסוק  בנוגע  לשלמה  המלך  כשרצה  ללמוד  את  ואם

למה  אמר :    ואמרה"  והחכים  על  גזירתו  של  הקבהמלך  שלמה  עמד",    טעם  הדברעם"  לבבו

  אמר -!"  י  לא  יסוראני  ארבה  ל!  ?  שלא  יסורבשביל  לא  -  לא  ירבה  לו  נשים  ה"הקב

  הרי -  24  אחתאות  לא  תיבטל  אפילו  -אך  מהתורה  ,  בו-כיוצאיאבד  שלמה  ואלף  :  ה"הקב

  העם שלימות,  אמר  דבר  הנוגע  לשלימות  התורה'  רב'שאותו  ,  וכמה  בעניננו-כמה-אחת-על

 .ושלימות הארץ
עד  עכשיו  שללו  את  טענת :    בושנמצאים  רואים  את  עומק  החושך  הכפול  והמכופל  וכאן

  ואילו  עכשיו -"    הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גוייםמעשיו  כח"  והיות"    אתםליסטים"הגויים  

 ". אתםליסטים "טוענים יהודיםשנוצר מצב 
 דברים:  "  ויאמריתחרטסוף  אותו  רב  -כל-וסוף,    ישלולה"  הקבזה-  ברור  שגם  אתאבל

ערוך -חןמהשול.    שאמרתיממהערוך  כתוב  הפוך  -  ובשולחןהיות"  שאמרתי  טעות  הן  בידי

 !וודאי שלא ללכת נגדו, להתעלם אפשר-אי
ואחד ,    תלמידיו  יגלו  את  טעותו-  לא  ואם;    הוא  עצמו  יודה  שטעה-'  יזכה'  הוא  באם

-  מתלמידיו  היפך  הענין  של  יראתיצאזה  -ידי-ועל,  מהם  יפרסם  שמה  שאמר  אינו  אמת

 .שמים
ת  החזרת   לא  אמר  דברים  כאלה  אודופעם-מכן  שאף-  שאותו  אחד  אמר  לאחרלמרות

  שכל -"    ואבירםדתן"אותם  תלמידים  הם  כ.    אומרים  זאת  בשמותלמידיו  אבל  -שטחים  

  ואף יורק-יודעים  שלאחרונה  הם  היו  כאן  בניו.    ללבות  מחלוקת  בין  יהודיםהוארצונם  

 
 .ז, שופטים יז) 23
 .ט"רבה פי-ויקרא. ו"רבה פ-שמות) 24
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ובפרט ,  היות  ואין  בזה  כל  תועלת,    מזכיר  שמותאינניאך  כהרגלי  ,  יודעים  את  שמותיהם

 . יודעים- מי הם שאותם אלה שצריכים לדעת
  הרי  הוא  צריך  למחות  ולהכריז  שזה  לא -  זאתוהוא  יודע  ,    שאומרים  זאת  בשמוומכיון

 .אמת
 דתן"יהיה  של  אותם  '    הרי  החילול  ה-!  '  החילולשאם  יפרסם  זאת  יהיה  ,    הוא  טועןאך

 !חושש אינו -ערוך - וחילול השולחןשמים- שםלחילולאך ,  לזה הוא חושש-"! ואבירם
 -והם  מנסים  תמיד  ,  "  ואבירםדתן  "והםהיות  ,  הסיבה  שהם  אומרים  כך  בשמו,  וכאמור

 .יהודים לגרום מחלוקת בין -אולי יצליחו 

 

  החושך  הכי  גדול  בלילה -וכן  בלילה  .  קופץ  הוא  -שלפני  שנר  נכבה  ,    הידועוכהמשל

  בישול  המאכל  מתחילים  להתבשל שנגמר  ממש  לפני  -וכן  בבישול  .  ות  השחרהוא  לפני  על

אולי ,    הקדירה  להתרוצץשולי  מתחילים  -לפני  ביאת  משיח  צדקנו  :  והנמשל.  שולי  הקדירה

ידי  שמטילים  מחלוקת -  עלזאתומנסים  לעשות  .    עוד  רגע-יוכלו  לעכב  ולהמשיך  את  הגלות  

זאת  בימי '  לחטוף'  לכן  הם  מנסים  -ו  מחלוקות    לא  יהילבוא-מכיון  שלעתיד,  בין  יהודים

 .הגלות האחרונים
צריכים  להתחזק ,    הגלות  האחרוניםבימי:    שצריכים  ללמוד  מזה  בפנימיותוההוראה

  כיצד  להתחזק לומדיםמהמנגד  .  '  קשור  לאהבת  השזה"  ישראל-אהבת"יותר  בענין  של  

הם  יעשו :  ואדרבה,  וודאי  שהם  לא  יצליחו  להנהיג  את  מה  שהם  רוצים.  באהבת  ישראל

 .תשובה
לעמוד :    ילמדו  את  ההוראה  המתאימההאלושמהנס  שאירע  בימי  הפורים  ,  רצון-ויהי

-לפיקוחוכמה  שיעמדו  בתוקף  בנוגע  -כמה-אחת-ועל,  הקודש-בתוקף  בנוגע  לירושלים  עיר

 . ורציני יותר מהענין של ירושליםיותרשזה חמור , ישראל-נפש של כל ארץ
  זה -"  ישראל-אהבת"כולל  הענין  של  ,  העניניםמדו  בתוקף  בכל  ידי  שהיהודים  יע-ועל

 תורהכפי  ,  כדוד  אביו.  .  הוגה  בתורה  ,    מבית  דודמלך"שהוא  ,  יביא  את  משיח  צדקנו
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 לומדאלא  כפי  שהוא  ,    והוא  לא  יכתוב  בתורה  את  מה  שהוא  רוצה-  25"פה-שבכתב  ושבעל

. בה  ובדיבור  ועד  למעשה  מה  שהתורה  רוצה  וזה  חודר  אצלו  במחש-את  אמיתית  התורה  

 ויבנה"כך  -ואחר.  ה"  הוא  ילחם  בשביל  לבצע  את  רצונותיו  של  הקב-"  '  המלחמת  וילחום"

  את ואחריה"    דגאולהאתחלתא"  עד  שיביא  את  ה-"    במקומו  ויקבץ  נדחי  ישראלמקדש

 .בקרוב ממש בעגלא דידן, הגאולה האמיתית והשלימה
 )מ" תש, ניסןהחודש-רכיםמב,  החודששתר פ,פקודי- ויקהלפרשת-בתפ שיחת ש"מעובד ע(

 
 .ד"א ה"מלכים פי' ם הל"רמב) 25
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  בטחון  והן  לכלכלה לעניני  הן  בנוגע  -  בזמן  אשר  בו  כל  הענינים  מתנענעים  נמצאים

 .ופרנסה
 . ומצוותותורה היות ומתנענעים גם בעניני יהדות - לזה היא הסיבה
"   ישראלשומר"  של  לשמירה,  יותר  מתמיד,    צריכים  להגיע-כזה  מצב    ונמצאים  בוהיות

ובפרט .  1"  ינום  ולא  יישן  שומר  ישראללא"ש  עוד  יותר  את  ההבטחה  מעורר  גופא  ומצב  זה  -

אלקיך  בה '  תמיד  עיני  ה.  .    אשר  ארץ"  ההבטחה  אתבנוגע  לארץ  ישראל  שכלפיה  יש  גם  

 .2"שנהמרשית השנה ועד אחרית 
  שמתנענעים  בנוגע מכיוןהיא  ,  תנענעים  בנוגע  לבטחון  וכלכלההסיבה  שמ,  כאמור

 .לעניני יהדות
תורת  אמת  ותורת ,  הקדושהשהיא  הדרך  של  תורתנו  ,    להחזיק  חזק  בדרך  הישרהבמקום

, ליצלן-רחמנא,  ופעם,    דרך  התורה-פעם  בדרך  האמיתית  :  מתנענעים,    במקום  זה-חיים  

 .בדרך אחרת
  שההנהגה  צריכה ט"שכלחן  ערוך  הלכות  שבת  סימן  דין  ברור  בשו-  ישנו  פסק-  ובזה

 . מתנענעיםבפועל -דין ברור -ולמרות שישנו פסק, להבטיח את המצב הבטחוני
  עוז  אלא אין"  התורה  כח  אזי  וודאי  שישנו  את  -  שעושים  את  מה  שכתוב  בתורה  בשעה

 ".לפניהם הארץ תפתח"שנהיית שלילה גמורה של , 3"תורה
  מביא  שיוסיפו  ביתר  שאת -  בשלימותו  ל"לכן  קיום  הדין  הנ,  4  שמצוה  גוררת  מצוהוהיות

 .וביתר עוז בקיום כל המצוות
  הטבע  קשורים  לתורה דרכיואצל  יהודים  ,  היות  שצריכים  לפעול  גם  בדרכי  הטבע.  .  

  זאת  לידי ומביאים,  ליצלן-  אז  תמורת  זה  שישנם  יהודים  שמתנענעים  רחמנא-למצוות  

 
 .ד, תהלים קכא) 1
 .יב, עקב יא) 2
 .ב"רבה פ-השירים-שיר) 3
 .ב"ד מ"אבות פ) 4
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  עוד  יותר מוסיף  שזה  -שאף  אצל  הגויים  יהיה  נענוע    עד  שהם  מביאים  -מעשה  בפועל  

 .בלבול בכל הענינים שבעולם
  להחזיק -  את  הנענוע  הוא  ולבטלהפעולה  שכל  יהודי  צריך  לעשות  בכדי  לשלול  ,  לכן.  .  

  במעשה -ובעיקר  .    בחסידותוהן  הן  בנגלה  -בתורה  ובמצוות  )  ההיפך  מנענוע(חזק  יותר  

 .בפועל
  הרי -  למצב  הבטחוני  בנוגעשהתנענעו  ,  ם  מה  שהיה  עד  היוםוזה  יכריח  אשר  במקו.  .  

 .בתוקףויתחילו לעמוד , שמהיום ישנו את המצב מן הקצה אל הקצה
  היות -העולם  -  אומותמצד  יתבטלו  במילא  הבלבולים  -וכשהיהודים  יעמדו  בתוקף  .  .  

 .וכל הבלבולים באים מצד זה שהיהודים מתנענעים
בימים  האחרונים  של  הגלות  יהיה (אלא  ,  ולם  לא  יפריעוהע-לא  רק  שאומות,  ידי  כך-ועל

 . אף הם יעזרו ליהודים בכל עניניהם-) 5"מניקותייך מלכים אומנייך ושרותיהם והיו "-
 )מוגה - ב" חכש" נדפס בלקו- מ" ניסן תשג"י שיחת(

 
 .כג, מט' ישעי) 5
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 :1"עוצו עצה ותופר"כל יהודי ויהודי לנהוג באופן של על 
  שכל -זה  בעניני  העולם  -ולאחרי;  הרע-היצר,  2"אל  זר  אשר  בקרבך"  כלפי  ה-ראשית  

הרי  שבכוחו )  3"כוחי  ועוצם  ידי"ולא  בתוקף  של  עצמו  "  (עמנו  אל"'  יהודי  כשהולך  בשם  ה

 ".דברו דבר ולא יקום, עוצו עצה ותופר"לפעול שיהיה 
מפי  עוללים  ויונקים "היות  וה,    שחדלו  באופן  זמני  מלמסור  עוד  שטחים-הסיבה  זוהי  

מפי "וה".  להשבית  אויב  ומתנקם"  של  ילדי  ישראל  התערב  בזה  ופעל  שיהיה  4"יסדת  עוז

והמשיכו "  עוצו  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום"התבטא  בכך  שילדי  ישראל  זעקו  "  עוללים

 !5"עשתה זאת' יד ה", ה"של הקבשהכל בכוחו ,  היינו-" כי עמנו אל"
  שמוסרים -ולא  כפי  שעושים  .  מעיקרוצריך  להיות  עקירת  והפרת  הדבר  "  תופר"אך  ה

 .ושוב מוסרים, מפסיקים למוסרם, שטחים
נגד ,    מעשה  זה  הוא  נגד  התורה-!    היא  טפשות  שאין  כמוה-ומסירת  שטחים  זו  

שלהם  אין  שום (העולם  -אומותנגד  ההגיון  הפשוט  ואפילו  נגד  ההגיון  של  ,  ערוך-השולחן

שתמהו  כיצד  ישראל )  6"חלק  אלוקה  ממעל  ממש"שהיא  "  נפש  השנית  בישראל"קשר  עם  

 !!!מוסרת ענינים שאין שום הגיון במסירתם
 7"נקרא  עליך  ויראו  ממך'  וראו  כל  עמי  הארץ  כי  שם  ה"תמורת  ההנהגה  באופן  של  

הושיעה  המלך '  ה"  שמזה  נהיה  "נזכיר"ו"  אלוקינו  נדגול'  אנחנו  בשם  ה"שזאת  משום  ש(

ונהי  בעינינו "התנהגו  באופן  של  ,    הנה  תמורת  זאת-)  באותו  יום  -  8"יעננו  ביום  קראנו

 !והחלו לפחד מהגויים, 9"כחגבים
 

 .י, ח'  ישעי)1
 .ב, ראה שבת קה) 2
 .יז, עקב ח) 3
 .ג,  תהלים ח-לשון הכתוב ) 4
 .ט, איוב יב. כ, מא' ישעי) 5
 .ב"ראה תניא רפ) 6
 .י, תבוא כח) 7
 .תהלים כ) 8
 .לג, שלח יג) 9
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  שיתנו -במלואו  "  ותופר"היהודים  ישנו  הכוח  לפעול  שיהיה    לילדיםגם  ,  וכאמור

אחד  אינו  יכול  לוותר  היות -שעליהם  אף,  יהודים)כל  ה(בחזרה  את  הדברים  השייכים  ל

 ! הוא כלל ישראל-הבית היחיד על שטחים אלו -ובעל
  הפוסקת  בצורה  ברורה  שארץ -ורצונו  האמיתי  של  כלל  ישראל  הוא  לנהוג  כפסק  התורה  

כח "  ו10"ברצונו  נתנה  להם  "-"  אלוקי  עולם"מ"  נחלת  עולם  לעם  עולם"ישראל  ניתנה  

 .11"מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים
  שניגון  מורה  על  שמחה -ידי  שישירו  וינגנו  -  על-?  "ותופר"וכיצד  יפעלו  הילדים  שיהיה  

יוצאים  עם ,    שכשיוצאים  למלחמה12ר"וחמי  אדמו-ק  מורי"וכידוע  ביאור  כ,  )הפורצת  גדר(

 ).שזהו אחד מתכסיסי המלחמה כיצד להשיג נצחון בטוח(ניגון של נצחון 
שזה  כידוע  רק  הלבוש (נשק  -מדים  עם  כליאמנם  ניתן  גם  להשיג  את  הנצחון  כשעו

מצוות ,    וכן  תורה13"לא  ינום  ולא  יישן  שומר  ישראל"מאחר  שהנשק  האמיתי  הוא  ,  הטבעי

  לא  הם  צריכים  לעסוק -!  ערוך  אולם  זה  לא  שייך  לילדים  יהודים-  כפסק  השולחן-)  ותפילה

-על,  וזאת"  (ו  אלעמנ"להראות  ש".  דברו  דבר"ו"  עוצו  עצה"ענינם  הוא  לשיר  .  בענינים  אלו

ילכו "בכדי  שהם  ,  ידי  שהם  עושים  את  ההשתדלויות  לקבל  חינוך  כשר  על  טהרת  הקודש

 ).דוד- חיילי בית-' חיילים' מלשון - 14"מחיל אל חיל
ובהכרזת  נצחון  לפני  כל  עמי  הארץ .  ל"וכשיוסיפו  ביתר  שאת  וביתר  עוז  בענינים  הנ

שהיכן  שיהודי ,  15"עשות  צדקה  ומשפטל'  שמרו  דרך  ה"ונוהגים  באופן  של  ,  "עמנו  אל"ש

שפירושו  של .  16"ותרועת  מלך  בו"במילא  מתקיים  הענין  של  ,  "אלוקיו  עמו'  ה"הולך  אז  

שכפי (בלי  שום  ספק  ,  או  אז.    שבירת  כל  הענינים  הבלתי  רצויים-שבירה  ,  הוא"  תרועת"

, כלומר.    עקירת  כל  הענינים  מעיקרם-"  תופר"יהיה  ה)  כן-אזי  גם,  שהפסיקו  עתה  להיכנע

 .שיתחילו לקבל בחזרה בדרכי נועם ובדרכי שלום

 
 .א, י בראשית א"ראה רש) 10
 .ו, תהלים קיא) 11
 ).ה"ורה תשת-שיחת שמחת (3' שם ע. 59' ה ע"השיחות תש-ראה ספר) 12
 .ד, תהלים קכא) 13
 .ח,  שם פד-לשון הכתוב ) 14
 .יט, וירא יח) 15
 .כא, בלק כג) 16
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אלא .    זה  לא  נוגע  באף  יהודי-העולם  -בין  אומות"  וסכסכתי"וגם  אם  ישנו  מצב  של  

 .העולם מסוכסכים רק בינם לבין עצמם-אומות
 "].עוצו עצה ותופר"ולשיר ' לחיים'כך הורה לכל הילדים לומר -אחר[

* * * 

 

  כיצד  ניתן  לבקש  בחזרה  את  כל  השטחים  שכבר -!  ?היתכן:  ישנם  פוליטיקאים  התמהים

 !?מסרו
מלכתחילה  מסרו  הם  שטחים  שלא  הם  היו ;  מלכתחילה  זה  היה  מקח  טעות:  ראשית

ים  בדורינו לא  רק  ליהודים  החי.  אלא  שטחים  השייכים  לכל  עם  ישראל(הבתים  עליהם  -בעלי

, ולכן  לכל  יהודי  מראש  ועד  סוף  כל  הדורות.  מאז  ברית  בין  הבתריםאלא  לכל  היהודים  ,  זה

) דין  בתורתינו  הקדושה-  שזהו  פסקבפרט.  ישנה  הזכות  לחוות  דיעה  בנוגע  לארץ  ישראל

גם  ששטחים  אלו  פגעו -מה.    מלכתחילה  המסירה  אינה  מסירה-והמוסר  דבר  שאינו  שייך  לו  

ובפרט  שבעניננו  זה  לא ,  די  שזה  יפגע  ביהודי  אחד,  פעמים-וכמדובר  כמה(בבטחון  ישראל  

 ...).פוגע ביהודי אחד בלבד
אולם .  שעל  המצרים  למלא,  תוך  התנאת  תנאים  מסויימים,  שטחים  אלו  נמסרו:  שנית

 !לא קיימו שום תנאיהמצרים , בפועל
ימים  אותם אלא  גם  לא  מקי,  לא  רק  שהמצרים  לא  קיימו  את  התנאים  בעבר:  (שלישית

 !!!שכלל אין בכוונתם לקיימם בעתידהם אומרים במפורש ) אלא, ולא זו בלבד. בהווה
 .'מקח טעות'מוכיחות שכל מסירת השטחים היתה מלכתחילה , שלוש סיבות אלו

וכל  זאת .  יש  להמשיך  בכיוון  הנכון  ולאט  לאט  יחזירו  את  כל  מה  שמסרו  בטעות,  ולכן

 !כיחו לעולם שמתכוונים באמת למה שעושיםויו, ניתן לעשות כשידברו בתוקף
  ניתן  להוכיח  לעולם  שאנו  מתכוונים  למעשינו -ידי  יישוב  יהודים  בכל  הגבולות  -רק  על

כיון  שיישוב  הגבולות  הוא  מעשה ,    לא  ניתן  להתחרט-  היות  ומפעולה  שכזו  -!!!  באמת

 !בפועל
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דים  על  כל יש  ליישב  יהו)  אלא,  אין  להסתפק  בהחלטות  ובהצהרות  גרידא(,  ולכן

  ואין  לתכנן  עבור  פעולה  שכזו  תוכניות -!  הגבולות  ולא  באופן  עראי  אלא  באופן  של  קבע

בין ,  אחת-אלא  לעשות  זאת  בבת.  מאחר  שעבור  זה  נדרשים  חודשים  ואף  שנים,  וכדומה

 !רגע
וכיון  שכך ,  וכשיעשו  זאת  לכל  אורך  הגבול  יחד  עם  הצהרה  ברורה  שזה  מטעמי  בטחון

זה  יכניסו -עם-נפש  ויחד-ושאם  לא  יעשו  כך  הרי  שזה  פיקוח,  17ערוך-ה  בשולחן"פסק  הקב

העולם  יראו  שזה -  הרי  כשאומות-)  כמדובר,  היות  וצריך  לבוש  טבעי(לשם  אנשי  צבא  

 . יסכימו לכך-אפשר להתחרט ולכן - יבינו שמפעולה זו כבר אי-) ובפעולה זריזה(נעשה 
  הרי -  18"עם  וכל  נתיבותיה  שלוםדרכיה  דרכי  נו"וכאשר  כל  זה  יתבצע  בדרכי  התורה  ש

אלא  תספיק  ההפחדה  שבאמצעותה ,  שכלל  לא  יצטרכו  להגיע  לענינים  של  היפך  השלום

היא  הדרך ,  רק  פעולה  תקיפה  זו:  יתירה  מזו".  נקרא  עליך'  ראו  כל  עמי  הארץ  כי  שם  ה"

 . שלום אמיתי ובר קיימא-" נתיבותיה שלום"הברורה והבטוחה ביותר ל, היחידה
בחוקותי  תלכו  ואת  מצוותי  תשמורו  ועשיתם "כנה  הקרובה  לקיום  ההבטחה  שוזוהי  הה

ואפילו ,  19"ונתנה  הארץ  יבולה  ועץ  השדה  יתן  פריו"ול,  "ונתתי  גשמיכם  בעתם",  "אותם

לפירותיהם  של )  מצד  סיבת  שונות  ומשונות(אילני  סרק  שעד  עתה  לא  היתה  להם  שייכות  

 ".עץ השדה ייתן פריו "כן יתנו- הם גם-) טובים-אלו מעשים(צדיקים 
שהחושך ,    החושך  הכפול  והמכופל  של  הגלות-  20"קץ  שם  לחושך"וכל  זה  יביא  את  ה

-  על22"לכל  בני  ישראל  היה  אור  במושבותם"  אולם  -  21"החושך  יכסה  ארץ  "-הוא  בחוץ  

") נר  מצוה  ותורה  אור"ה(  וזה  -  23"נר  מצוה  ותורה  אור"את  ה"  במושבותם"זה  שיש  -ידי

ידי  משיח  צדקנו -  הגאולה  האמיתית  והשלימה  על-"  קץ  שם  לחושך"  היביא  מיד  את

 .במהרה בימינו ממש

 
 .ו"ט ס"הלכות שבת סשכ) 17
 .יז, משלי ג) 18
 .ד,ג, בחוקותי כו) 19
 .ג, איוב כח) 20
 .ב, ס' ישעי) 21
 .כג, בא י) 22
 .כג, משלי ו) 23
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 )מ"תש, שני-פסח, ד אייר"פ שיחת י"מעובד ע(
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אעלה  את  ירושלים  על  ראש :  "1כנאמר,  מאחר  ובכל  שמחה  צריכים  להזכיר  את  ירושלים

: ויתירה  מזו,  "  שמחתיראש"  -  וענין  זה  צריך  להיות  תחילת  וראשית  השמחה,  "ישמחת

שזכירת  ירושלים  תעמוד  למעלה  מכל  עניני   -  "אעלה"של  עניין  זה  צריך  להיות  באופן  

 -  שזו  שמחה  גדולה,  כן  גם  כשמתכנסים  ביום  שמחתו  של  רבי  שמעון  בן  יוחאי  ל-  השמחה

שממאמר  זה ,  י"במאמר  של  רשב"  ראש  שמחתיאעלה  את  ירושלים  על  "צריך  להתחיל  את  

-תורהההוא  חלק  מזה  מאמר  ו  היות[ניתן  ללמוד  הוראה  בנוגע  למצב  העכשווי  בירושלים  

 ]:הוא הוראה נצחית לכל הדורות לכן - פה-שבעל
העולם -כל  הדברים  הטובים  שאומות  -  2"כל  מה  שתקנו  לא  תקנו  אלא  לצורך  עצמן"

 .בשביל טובתם העצמיתזאת עושים  הם - עושים בשביל היהודים
זהו  רק  כשהם  מתכוונים  ויודעים   -  העולם  יעזרו  ליהודים-כדי  שאומותבש,  מזה  מובן

,   כאשר  משכנעים  אותם  ומסבירים  להם  שטובתם  דורשת  אחרתך  א.שזה  לטובתם  העצמית

 3"'לב  מלכים  ושרים  ביד  ה"והיות  ו  .העזרה  שמקבלים  מהם  -  "חסד  לאומים"הרי  אז  בטל  ה

 הה  יחדיר  להם  את  ההשקפה  האמיתית  שכשהם  יעזרו  ליהודים  גם  להם  יהי"הקבצריך  ש  -

 .טוב
שהוא  עושה  את ,  4"אנו  אין  לנו  להשען  אלא  על  אבינו  שבשמים"צריך  לדעת  ש,  ולכן

ואז ,  )שהעזרה  ליהודים  היא  לטובתם(העולם  יקלטו  את  האמת  -הכלים  המתאימים  שאומות

 .הם יעזרו ליהודים בכל צרכיהם
מובן  מאליו  שצריך  לחזק  את ,  "אנו  אין  לנו  להשען  אלא  על  אבינו  שבשמים"ומכיון  ש

 . הוספה בלימוד תורתו וקיום מצוותיוידי-לע, "אבינו שבשמים"הקשר עם 

 
 .ו, תהלים קלז) 1
 .ב, שבת לג) 2
 .א, כאפ משלי "ע) 3
 .ו"ט מט"סוטה פ) 4
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הרבה  יותר  ממה   ה  נותן"ובמדה  טובה  הקב,  "מדה  כנגד  מדה"ה  משלם  "והיות  והקב

" כמה  פעמים  ככה"לו  ה  מוסיף  "הקב  -  ה"כשיהודי  מוסיף  בקיום  רצון  הקב,  לכן,  שעשו

 ".בעין יפה"לתת ליהודי את המצטרך  - 5"יעשה רצונך כרצונו"ב
יעשה "כדי  לפעול  שבש,  מובן  -  ה  היא  באותו  ענין  שפועלים  בו"ומכיון  שהשפעת  הקב

ה "  לקיים  את  הוראת  הקביש,  לראש-לכל  הרי  -  בנוגע  לבטחון  ארץ  ישראל"  רצונך  כרצונו

 :באותו ענין
יכול היהודי  דבר  -שאסור  לתת  לאינו,  6חיים-בשולחן  ערוך  אורחהלכה  מפורשת  י  הושז

 .לפגוע בבטחון ארץ ישראל
אלא  התוקף  של ,  מכיון  שאין  זה  התוקף  שלו  -  וכשיהודי  עומד  על  כך  בכל  התוקף

-שאומות  -  7"נקרא  עליך'  וראו  כל  עמי  הארץ  כי  שם  ה"וכאשר    .ה  שכך  כתב  בתורתו"הקב

נקרא "אלא  ,  ואינו  מסתיר  זאת,  ה"קף  על  הוראות  הקבהעולם  רואים  שעם  ישראל  עומד  בתו

" ויראו  ממך"אזי  ממילא    -  ה"שמראה  לכולם  שהוא  עומד  בתוקף  על  הוראות  הקב  -  "עליך

כחו   -  "תפול  עליהם  אימתה  ופחד  בגדול  זרועך"  עד  ש.העולם  יראים  מהיהודים-אומות  -

וכל  הנהגתו ,  לפעול  לבדשהם  נעשים  כאבן  דומם  שאינו  יכול    -  8"ידמו  כאבן"  -  ה"של  הקב

 .היא רק כפי רצון האדם המחזיקו

 

, ואפילו  לא  לאיים  על  היהודים,  וודאי  לא  נגד  היהודים,  הם  לא  יוכלו  לעשות  דבר  לבד

בנשק  ובהתערבות ,  ליהודים  בכסףעזרה  :    שהיא-  ה  בלבד"אלא  לעשות  את  שליחות  הקב

 -  9"והיו  מלכים  אומנייך  ושרותיהם  מניקותייך  "הועד  שכל  מציאותם  תהי,  דיפלומטית

 הכל  מציאותם  תהי  -  ותלוהיהודים  עדיין  בג,  "שרים"וה"  מלכים"שעוד  במצב  שהם  ה

 .לעזור ליהודים בכל המצטרך

 
 .ד"ב מ"ראה אבות פ) 5
 .ו"ט ס"הלכות שבת סשכ) 6
 .י, תבוא כח) 7
 .טז, בשלח טו) 8
 .כג, מט' ישעי) 9
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 -  10"להשלום  שקול  כנגד  הכ"כיון  ש,  הכל-שזהו  ראשית  -  "ונתתי  שלום  בארץ"החל  ב

בארץ   -  "בארץ"וכמה  -כמה-אחת-ועל,    שלום  בכל  מקום  שנמצאים  בו  יהודיםהשיהי

ועד  לסיום   ".ארץ  הקודש"הארץ  שכל  העמים  קוראים  לה  ,  ארצנו  הקדושה,  הידועה

 .11"בקומה זקופה - ואולך אתכם קוממיות" - הברכות
  שעוד ידי-ליא  עה,  "בקומה  זקופה  -  ואולך  אתכם  קוממיות"והדרך  לזרז  את  קיום  היעוד  

. אלא  הולכים  בקומה  זקופה,  לא  מתביישים  ביהדות  -  בזמן  הגלות  מתנהגים  באופן  כזה

 ".נקרא עליך"צריך להיות " 'שם ה"ש, וכאמור לעיל
או  אפילו  כשיושבים ,  יהודים-וכשהולכים  בכיסוי  ראש  ברחוב  בין  אנשים  שאינם

 -  ?דוע  אתה  מכסה  את  ראשךמ:  וכששואלים  אותו  .ם"בישיבה  של  שרים  או  ישיבה  של  האו

, שמים-  שכיסוי  הראש  קשור  ליראת12אני  מתנהג  כך  היות  וכתוב:  עונהאלא  אינו  מתבייש  

 .וגם במקום ששם מתנהלת האסיפה, ה שנמצא בכל מקום"שירא מהקב, היינו
לכן  לא   -  ה  ששומע  את  כל  מה  שאומר"הרי  הוא  ירא  מהקב,  ומכיון  שגם  בהיותו  שם

 ידי-לאלא  יאמר  את  האמת  שארץ  ישראל  ניתנה  ע,  יא  היפך  האמתושלום  מלה  שה-ידבר  חס

נחלת "באופן  של    -  שעברו  את  כל  הגלויות  וכל  הקשיים  -  "עם  עולם"ל"  אלקי  עולם"

 !ירושה תמידית - "עולם
ולכל  היהודים ,  כל  ארץ  ישראל  היתה  שייכת  לכל  יהודי  בפרט,  ובמשך  כל  הדורות

דבר  אלוקינו  יקום "ה  ו"יות  וכך  קבע  הקבה,  ואף  אחד  לא  יכול  ליטלה  מאתנו,  בכלל

 .13"לעולם
ובפרט ,  'שקייט'גוי'יפסיקו  להבהל  ולפחוד  מהגויים  ומה,    שילכו  בקומה  זקופהידי-לוע

 .רחמנא ליצלן, הם מנצלים זאת להזיק ליהודים - לאחר שראו שכשרודפים אחר הגויים
עיר "בביום  השבת  ועד  המאורע  שאירע  

 .צחק ויעקבלא הרחק מאברהם י" האבות

 
 .י שם"וברש. ו, בחוקותי כו) 10
 .י שם"וברש. יג, שם) 11
 .נ"וש. ז"ב ס"ק ס"ח מהדו"ז או"ע אדה"ראה שו) 12
 .ח, מ' ישעי) 13
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במקום :  שינוי  מקצה  לקצה  -  והלואי  שזה  לפחות  יפעל  שינוי  עיקרי  בהנהגת  היהודים

של "  גדול  זרועך"שיעמדו  בתוקף  ב  -'  שקייט'גוי'לתת  לגויים  ול,  שימשיכו  באותה  תנועה

אין "  -  י  שיחזיקו  בתוקף  בתורתו  הקדושה  שהיא  החוזק  האמיתי  של  היהודים"ע,  ה"הקב

 .14"עוז אלא תורה
 -  ובפרט  במצוה  הקשורה  לחינוך  ילדי  ישראל,  ה  שיחזיקו  חזק  בתורה  ובמצוותיידי-לעו

 . משיח צדקנוידי-למקרבים את הגאולה האמיתית והשלימה ע
 )מ" תש-' פאראד' בעת ה-ג בעומד "פ שיחת ל"מעובד ע(

 
 .מ"ובכ.  ג,ב"רבה פ-השירים-שיר) 14
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שיחה  זו  נאמרה  ימים  ספורים  לאחר  רצח  ששה  יהודים  ליד 
בשיחה  זו ).  מ"מור  תשא'  קודש  פ-ליל  שבת('  הדסה-בית'

הוא ,  התגובה  לרצח  קודם  שאירע  בעיר-קובע  הרבי  כי  אי
 .הגורם לרצח שאירע כעת

 

ובפרט  שכך  יש  לנהוג  בחושך  הכפול ,  "  בגוי  קטןתתגרה  אל  "1  ציווי  התורהידוע

 .והמכופל של זמן הגלות
 -  2"  אתכם  קוממיותואולך"  של  באופן  מצוה  התורה  שיש  להתנהג  -  יחד  עם  זה  אך

אלא ,  לא  כפופים  לאף  אחד  ולא  עבדים  של  אף  אחד,  3"לעבדים  אתם  ולא  עבדים  עבדי"ש

כגירסא (ועד  ,  4"  מלך  כמלךעבד"  כך  מגיעים  למצב  של  שכשנוהגים.    בלבדה"עבדים  לקב

  וזאת  היות  והוא  מתנהג  בהתאם  לעבדו  של .  הדמיוןף"  כללא"    מלך-  מלך  עבד"ל)  השניה

.   הוא  לא  מתגרה  באומות  אחרות-"    תתגרה  בגוי  קטןלא:  "  שני  הציווייםאתבשומרו  ,  המלך

תורה ,    על  שום  דבר  הקשור  ליהדותד"  הוא  לא  מוותר  כקוצו  של  יו-  עם  זה  יחדאך  

 .ומצוותיה
  ועד  שכל  יהודי -  הראה  בו  נס  גלוי  ה"שהקבוכמה  שאינו  מוותר  על  מה  -כמה-אחת-ועל

 ששת  מלחמת"הנצחון  של  :    וזה-  5"עשתה  זאת'    היד"אומרים  ש,  העולם-ואפילו  אומות

 -"    עולםנחלת"ה  החזיר  את  ה"הקב,  למעלה  מדרך  הטבע  לגמרי,  שבאופן  ניסי,  "הימים

  לא -  ליהודים  -)  6"  מארצנוגלינו  חטאינו  מפני"אלא  ש,  שעוד  קודם  היתה  שייכת  ליהודים(

  הארץ  הנבחרת  שהיתה  תחת  ממשלה את  לקח  ה"  הקב-  אלא  בצורה  גשמית  ,באופן  רוחני

 . לעם הנבחרונתנה, זרה-של עובדי עבודה

 
 .א, ראה פסחים קיג) 1
 .יג, בחוקותי כו) 2
 .ועוד. א, מציעא י-בבא) 3
 .ב, ראה שבועות מז) 4
 .ט, איוב יב. כ, מא' ישעי) 5
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפלה ) 6
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אמנם .    שמורידים  מעצמם  את  הבעלות  על  הארץ-"  מארצנו  גלינו"  בפועל  הגיעו  לאך

' בתים-בעלי'אך  נתנה  באופן  ניסי  בכדי  שהם  יהיו  ה,    לגמריהארץ  לא  נתן  להם  את  ה"הקב

 .שם
ולא ,    צריכים  להכיר  טובה  עבורה-  מתנה  כשנותנים:  ה"ה  באה  ההוראה  מהקבז-ועל

  אלא  כל -  בלעדיה  ולכן  אין  להחזיק  בה  להסתדרלומר  שהיא  דבר  נחות  ולא  עיקרי  ואפשר  

. 7"  הצביארץ"  היות  וזה  שעל  מ-)  בכמותואפילו  (שעל  מארץ  ישראל  הוא  גדול  באיכות  

,   מתרחב  העור  ממילא-  לו  יותר  בשר  ווסףמתשכשם  שצבי  כאשר  ,    מסבירה8וכפי  שהגמרא

,   המקום  מתרחב  עד  להתרחבות  בגשמיות-  יהדותכך  כשמגיעים  לאותו  מקום  יהודים  ועניני  

 .כפי שהגמרא מספרת מעשה שהיה
-  לכן  אסור  עלינו  להיות  כפויי-  בעצמו  ה"הקב  וקיבלנו  את  הארץ  מתנה  מאת  והיות

מלבד  החטא (ל  אדם  הראשון  בעץ  הדעת  כפיות  טובה  היתה  חטאו  ש.    ליצלןרחמנא,  טובה

" והגדת"בה  אומרים  את  ה,  במצוות  ביכורים'    אמירת  התודה  לההיפךוהיא  ,  )שבאכילה

ועד  להבטחה  שלשנה ,  על  המתנה  שהנחיל  לו'    טובה  והודיה  לההכרת  היא  שמשמעותה

ידי  שיקח  את  המתנה  גם -על,  הוא  ישנה  ויביא  שוב  ביכורים)  הדורותועד  סוף  כל  (הבאה  

 .התורהפי -ויתנהג על, שנה הבאהל
 . כפיות טובה בלבדמצד הוא שלילת מסירת הארץ ל" הנשכל
שלא  זו (  הגלות  עד  שהגיעו  למצב  שלכך  החושך  כפול  ומכופל  -  כעת  התרבה  כלאך

 !!!נפש- פיקוחשל) אלא יתירה מזו הגיעו למצב, בלבד שלא מכירים טובה
ואיזה  סברות  עמוקות  ללמוד ,    הגמראאתבכדי  שלא  יהיו  ספיקות  כיצד  לפרש  :  ובהקדים

  ההלכות  בצורה  ברורה  וללא  כל  ספק פרוסותערוך  בו  יהיו  -  את  השולחןה"  נתן  הקב-בה  

 .מהי ההלכה
-  מצב  שיש  ספק  ואפילו  ספקשנוצרבשעה  :  והדין,    דלקמן  הוכנס  בהלכות  שבתהדין

התייצב   אזי  צריכים  ל-הארץ  ותהיה  נוחה  ליכבש  בפניהם  ,  ושלום-חס,  שתפתח  ספיקא

 . כשכל מטרתם היא קש ותבןלמרות, נגדם עם נשק

 
 .מו,טז, דניאל א) 7
 .א, כתובות קיב) 8
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  הזאת  לא התורה  "-  בתורתו  ה"  ברור  של  מלך  מלכי  המלכים  הקבדין-  זו  היא  פסקהלכה

  לא  ישנה  אפילו  כקוצו -  ציבור  ושוםשום  כסא  ,  שום  כסף,    שום  שוחד-  9"תהיה  מוחלפת

 פסקשעל  שניהם  ,  פה-  ובין  תורה  שבעלשבכתבבין  תורה  ,  ה"קב  מתורתו  של  הד"של  יו

 -  שאין  היא  תורה  מן  השמים  פה-שהאומר  על  התורה  שבעל,    בספרו  היד  החזקהם"הרמב

 !כופר בעיקר
 ! צריכים לאחוז בנשק-"  ליכבש בפניהםנוחה הארץ תהא"כשיש חשש ש:  ברורוהדין
-  לנהוג  עלעצמם-זה  לא  תפסו  את  כבמצבשגם  ,    החושך  כה  כפול  ומכופל  עד  כדי  כךאך

עושים  וועדות  ומארגנים ,  אלא  מחפשים  מוצא  בדרכים  דיפלומטיות,  ערוך-שולחןפי  

  הדיבורים  לא  יוצא מכל,    אך  בפועל-  ומתקוטטים  על  הכסאות  ונותנים-נושאים,  אסיפות

 .ועדיין נוחה הארץ להיכבש לפניהם! שום דבר
.   ולצמיתות-  אלא  שטחים  בלבד"  קש  ותבן"  מיד  נוכחו  לדעת  שהם  לא  תובעים  הרי

ועד  שדרשו  את ,    דרשו  שטח  נוסף-  מסויים  זמןכשעבר  ,  בתחילה  הם  דרשו  שטח  מסויים

 ה"הקב  לומר  שזה  מופרך  לגמרי  היות  וכך  כתב  תוקף-זאת  לא  היה  די-ובכל,  ירושלים

,   ובכל  המצביםהמקומות  שהיא  נצחית  בכל  -"    הזאת  לא  תהא  מוחלפתהתורה  "-בתורתו  

 ". נוחה ליכבש בפניהםהארץ תהא" דין זה שאסור למסור להם דבר העלול לגרום שכולל
ענינים !  נתנו  להם  הרים  וגבעות,  שטחיםנתנו  להם  ,    בפועל  נתנו  להם  נפטאך

  שכך  אומרים  כל  המומחים  הגויים עד!  המעמידים  בסכנה  את  כל  מי  שנמצא  בארץ  ישראל

גם [  הן  בחוץ  לארץ  והן  בארץ  עת-תבי  וזה  אף  פורסם  בשמם  בכ-לעניני  צבא  בחוץ  לארץ  

חלקם  הוצרכו ,    אך  חלקם  הורדו  מכיסאותיהם-  ישראל  אמרו  זאת  מארץמומחים  יהודים  

  שמלכתחילה  הם כך-כדי-ועל  חלקם  הטילו  אימה  עד,    התכוונולכךלהתחרט  ולהסביר  שלא  

 !].שתקו
בים ועד  שהער,    הם  אוהבי  ישראלשכנגדוהצד  ,  הרי  צריכים  שלום:    הטועניםישנם

ומיד  הם  ירוצו  ויפלו ,    רוצה  שלוםשהואהנמצאים  במקום  פלוני  רק  מצפים  לרמז  מהיהודי  

 
 .ג"א ה"מלכים פי' הל. א"ט ה"התורה פ-יסודי' ם הל"רמב) 9
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וזה  יבטיח  שלום )    מעליו  אלא  נשיקה  אמיתיתנקודות  ללא"  וישקהו("על  צווארו  וינשקוהו  

 .לבנים ולנכדים
היות ,  )'שקרנים'אלא  "  (טועים"  אינם  כך  יש  לדעת  שהאומרים  -  להוריד  טעות  זו  ובכדי

  שזוהי  סכנת  נפשות בתחילה  אלה  שטענו  הם  -  אלה  שעתה  מדברים  כך  באופן  חפשי  וכל

 !!!ממש
 :וכדלקמן

 

 בחורירו  על  :    איום  אירע  בעיר  חברוןדבר

  באמצע -  שלא  היה  לו  נשק  -דמו  -יקום-'ה

מלבד  העובדה  שעוד .    מי  יש  לנו  עסקועם,  מדוברעובדה  זו  כשלעצמה  מראה  במי  !  העיר

  רק  שכעת  זה -  שאר  העיירות  מה  הם  רוצים  וראשיקודם  לרצח  כבר  אמרו  בגלוי  ראש  העיר  

  ובפרט  אלו -וכל  הערבים  ,    שהגיע  השלוםלטעון  תהיה-לא-והיה.  הגיע  למעשה  בפועל

 !ישראל יהיו אוהבי -היושבים בעיר העקובה מדם 
"   לעיני  השמשבולטת"  יראו  את  האמת  הסוף-כל-סוףש  בזה  בכדי  היתה"  '  היד"  שודאי

, "  אנסםיצרם"שלדאבוננו  ,  אך  ישנם  אנשים  ספורים.    מבחינים  בההעולם-  כל  אומותואף

  עד  היום  הזה  היכן  נמצא יודעיםאלא  הם  ,    ולא  זו  בלבד-והם  לא  נבהלו  אפילו  ממאורע  זה  

 .מי שביצע את הרצח
, היודעים  לפעול  דברים  נסתרים,  המובחרים  בכל  העולם  כולו  שהבלשים  מפורסם

  הם -  מציאת  משהו  בצד  שכנגד  וכמו,  ענינים  שעבורם  מוכרחים  לערמומיות  ולתחבולות

 .כ"ולשב' מוסד'אלה הקשורים ל
  עדיין  לא  מצאו -  הבטחון  המהוללים  שירותיעברו  כמה  שבועות  רצופים  ועם  כל  ,  והנה

 שלא:  היא,  א  מצאו  אותוהסיבה  היחידה  לכך  של!!  ישיבה-את  מי  שירה  באותו  בחור

  אותו  יהיו ימצאו  ואם"    יאמרו  הגוייםמה"היות  וחוששים  מ,    את  הרוצחלמצוא  רוצים

 .אותו' מוצאים' לכן לא -מוכרחים לעשות לו משהו 
 קשר-ובעיר  שיש  בה  אנשי,  במדבר  שרצח  זה  התרחש  באמצע  העיר  ולא  ולמרות

 -  המתרחשות  לפנים  מהפרגוד  תהידיעושהם  יודעים  את  כל  ,    מבין  הערביםפעולה-ומשתפי
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  מאומה  נגד  מי  שירה  על  יהושע עושיםולא  .  לא  מוצאים,  לא  יודעים:  זאת  מכריזים-בכל

 !דמו-יקום-'סלמה ה
הפסיקו .    בעיתוניםהיום-  ירד  הנושא  מסדר-למחרת  המאורע  :    התדרדרוכך-כדי-ועד

להגיב  בפעולה ו,    בטחונית  למצוא  את  הרוצח  ומסייעיוהתחייבותלדבר  כליל  על  כך  שיש  

 .10" וייראוישמעו למען"מעשית ראויה בכדי שיהיה 
  כלל  לא  התחשבו -]  שוכמאכר"  [ה'יוסל  "אתשכאשר  חיפשו  ,  ידוע:    אינו  מובןוביותר

ותמורת  זאת  שלחו ,    מליוני  יהודים  בארץ  הקודששלשההסיחו  את  דעתם  מבטחון  .  בעולם

ואילו .  הידוע"  ה'יוסל"  למצוא  את    בכדי-  הון  כסף  בזבוז  תוך  -מרגלים  לכל  העולם  כולו  

  פוצה  פה אין"ו,    עברו  שבועותכבר  -  האבות  בעיר  דמים-שפיכות  אודותכשמדובר  ,  כעת

 ! נמצא הרוצחהיכן" ומצפצף
היות  ופחדו  מכך ,    למצוא  את  הרוצחמלכתחילהאם  רצו  או  לא  רצו  ,    הויכוח  הוא  רקוכל

  כמו  שמצאו  את  כל  מי  שרצו -  למוצאו  הדרכיםכיון  שיודעים  את  כל  ,  שודאי  ימצאוהו

  אינני -כידוע  ומפורסם  ,    ובעריהםהערביםידי  המרגלים  הנמצאים  במחנות  -  על-למצוא  

 .אלו דברים הידועים לכולם, מגלה כאן סודות
אך  אם  יפרסמו ,    יודעים  היכן  הוא  נמצאוכברלפיה  יודעים  מי  הרוצח  ,    דעה  נוספתישנה

  לכן  החליטו -  פלוני  עלול  להתרגז  מכך  בןוני  אך  היות  ופל,  זאת  יהיו  מוכרחים  ללוכדו

  הענין  וכך  יחזור  לשרור  השקט מכלוממילא  ישכחו  ,  להמנע  בכלל  מלדבר  אודות  זה

  שתמורתו  רוצים  הם  לוותר  על השלום  הזהו  -"    על  ישראלשלום  "-ובלשונם  ,  והשלווה

 !?הכל
 -יר  הקודש    שזה  יפסק  בירושלים  עהטועים  לא  כדעת  -הם  רוצים  לוותר  על  הכל  ,  אכן

  ממתינים  לזמן  המתאים  שהרוחות רקהם  !!!  אלא  מנוי  וגמור  עמם  להחזיר  את  ירושלים

כך ,    עבור  דברים  מסויימים-  ופוליטיקאים  בעזרת  כמה  דיפלומטים  -ואז  יכינו  נוסח  ,  ירגעו

  אחרים  וצדדיים  מבלי  הדגשת  הנקודה דברים  שידברו  אודות  -'  מגש'שיגישו  זאת  בכזה  

וממילא  אף  אחד  לא ,    אף  לא  ירגיש  בזהוכך,  ים  את  ירושלים  עיר  הקודששמוסר,  האמיתית

 .זה-יתלונן על

 
 .יב,  וילך לא-לשון הכתוב פ "ע) 10
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  הארץ  נוחה  ליכבש תהא"אלא  על  ,  ירושליםאין  מדובר  כאן  אודות  קדושת  ,  וכאמור

 -  בזה-ביהודה  ושומרון  וכיוצא,    שעל  בגולןורלמסואותם  אלה  האומרים  שמותר  ".  בפניהם

על ,    ירושלים  העתיקהעל,  הבית-הרי  בכך  הם  פוסקים  את  אותו  דין  בדיוק  גם  על  הר

 -  ועל  כל  חלק  בארץ  ישראל  צאנז-על  קריית,  ד"חב-  כפרעל,  ברק-על  בני,  ירושלים  החדשה

 תהא"  גורם  ש  אזי  זה-  או  אפילו  שעל  ממנו  -  שכשרוצים  למוסרו  הדיןשעל  כל  אלה  חל  

 ". בפניהםליכבשהארץ נוחה 
  זה  הוא  רק  אודות  יהודה  ושומרון שדיןבאים  ומשכנעים  אותם  שיפרסמו  ,    בפועלאך

  בשולחן  ערוך  שכל  הטעמים הנאמראך  בפועל  זהו  היפך  ,  ואין  הוא  קשור  להלכות  שבת

שלים על  ירו,  על  נצרת,  על  חדרה,  אביב-  תלעל,  ד"חב-על  כפר,  ברק-  חלים  גם  על  בניל"הנ

 !תהיה-לא-היה,  כולהישראלהעתיקה ועל ירושלים החדשה וכן על כל ארץ 
ידי  שישתיקו  זאת -  את  עצמם  שעלושכנעו,  דמו-יקום-'  והשתיקו  את  רצח  סלמה  ההיות

  על שלום"אלא  גם  ,    שקטשיהיהזה  לא  רק  -ידי-והגדילו  לעשות  ואמרו  שעל,  יהיה  שקט

-  שאירע  בשבתלמה  פתח  את  הפתח  זה  -לן  רחמנא  ליצ,    הדרך  לשלום  אמיתיוזוהי"  ישראל

 !!11 בעיר האבות חברוןהאחרונה קודש
  רק  עושים -  שומעים  על  מעשה  בפועל  לאועדיין  ,    עברו  שלושים  ושש  שעות  מאזכבר

 .אסיפה אחת ואסיפה שניה
  במקום  להשאיר .  אותו  בין  אחיו  הערביםוזרקולקחו  אותו  !  ?  הענישו  את  המסיתוכיצד

,   הערבים  שם  הוא  חופשי  לומר  את  דעותיואחיושמר  גירשו  אותו  לבין  אותו  בחברון  תחת  מ

  מדוע  מניחים -!  עיר  האבות,    העיר  חברוןראש  וכל  זאת  הוא  אומר  בתור  -להסית  ולהדיח  

  לארץ  ישראל  מאשר  במצב  בו  הוא  נמצא יותרלהזיק  הרבה  הוא  הרי  שם  יכול  ,  לו  לצאת

 !?תחת משמר
הודים   שהשתיקו  זאת  אינה  בגלל  היוהסיבה

לא  מפריעה  להם  העובדה  שיבואו  כמה .  ביהודים  הם  אינם  מתחשבים  כלל:    אדרבה-

אמנם ,    להתנהג  כרצונםימשיכו  מכן-  יניחו  להם  להרעיש  ולאחר-  רעש  ויעשו'  ילדים'

 
 .ז.תמוז ש'  ד-ר מסדיגורא "לכללות ענין זה ראה ביחידות האדמו) 11
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  כמה  שבועות  כבר  יצוו לאחראך  ,  לתפוס  שטח'  ילדים'בתחילה  לא  תהיה  ברירה  ויניחו  ל

 .עליהם להסתלק
,   ישמעו  בוושינגטון  שאין  להם  תוקףשמאהם  פוחדים  :  תיקים  זאת  לכך  שהם  משהסיבה

  באמצע -יד  -  יריות  ורימוניבאמצעות  -שיורים  ביהודי  צעיר  והורגים  יהודים  ,  כך-כדי-עד

 .דייריםבמקום פתוח שגרים שם שישים או שבעים , הלילה

 

היות  ובארץ ,    שזה  מתפרסם  בארץקודםלארץ  עוד    אלו  מתפרסמים  בחוץ  ואירועים

ורק  כשזה  פורסם  כבר ,    שעותבכמהמנסים  לעשות  מזה  סוד  או  לפחות  לדחות  את  הפירסום  

  למרות  שלא  רצו  בכך -וכך  .  זאת  לא  נשארה  להם  כל  ברירה  והוכרחו  לפרסם  -בחוץ  לארץ  

רגים  להם  יהודים   הראש  והועלדורכים  להם  !  הם'  סמרטוטים'הברית  איזה  -  ראו  בארצות-

 ! והם לא מגיבים במאומה-באמצע עיר האבות 
  עדיין  לא  היו  נחסכים  כל  הקרבנות -  כנדרש  אם  היה  להם  את  התוקף  לפעול  ואפילו

', דייוויד-קעמפ'  האומלל  של  החוזהמאז  תחילת  חתימת  ,  ליצלן-רחמנא,  והדם  שנשפך

ות  שהצנזורה  של  ארץ ולמר(כידוע  ומפורסם  ,    המחבלים  וקרבנות  המחבליםהתרבושמאז  

דבר  גם  בארץ -של-וכך  בסופו,    יודעים  זאת  בחוץ  לארץ-  לפרסם  זאת  מניחההקודש  אינה  

 ).מכךהקודש יודעים 
ממשיכים  באותה ,  זאת-  ובכל-  מזה  יודעים  אלה  שאמורים  להכריע  את  הכף  ואותם

-אחרול"!  ומשתחווים  כורעים  ואנחנו"  מכריזים  לראש-  לכל-שהיכן  שרק  נמצא  גוי  ,  שיטה

וכשהוא  מרמז  שאפשר  לכתוב .  מה  מותר  לעשות  ומה  אסור,  ממנו  מחכים  לרמז  מכן

 ! שעומדים בתוקףבעיתונים מדפיסים -בעיתונים שעומדים בתוקף 
והיו ,    לא  היתה  ברירה-"!    בפועלמשהו  תעשו:  "ותבעכך  כשהגיע  יהודי  תמים  -ואחר

וכביכול ,  רה  שעליו  מהשמיערבישחררו  את  אותו  !  ?ומה  עשו.  חייבים  לעשות  משהו

  לעשות  עם  חבריו  מה -'  לעבודתו'  מיד  חזרוהוא  ,    הובילוהו  לבין  הערבים-"  גירשוהו"

: ליהודים'  טובה'עשו  ,    אין  זה  מספיקשעדייןוכשחשבו  .  ליצלן-שעליו  לעשות  כעת  רחמנא

 ! בתיםפוצצו
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ים בשעה  שרוא,  מכך'  יבהלו'וכיצד  ,  המחבלים  איזה  רושם  זה  יוצר  אצל  מנהיגי  מובן

 !12" חמתו על עצים ואבניםשפך",  מפוצצים בתים-שבמקום לפגוע בהם בצורה ישירה 
  שהרי  זה -תים  הוא  מעשה  גבורה  ב  פיצוץגם  ,  אמת  הוא  שלפי  מצב  הממשלה,  אמנם

היהדות ,    להוביל  את  היהודיםהתרגלובהם  ,  היפך  טבעם  ורגילותם  במשך  שנים  רצופות

ובפרט  עבדים ,  ביםר  לעעבדים,    לפלישתיםעבדים,  וארץ  ישראל  בתור  עבדים  למצרים

 .הברית-היושבים בארצות) שמהם מקבלים כסף ונשק(לאדונים 
 מבטיחים  -"    ואוכל  עודאכלתי  "-  לנהוג  כפי  שהיה  בחטא  עץ  הדעת  וממשיכים

  לעשות  דבר  העלול ושלום-שחס,  עתהשימשיכו  להתנהג  בהתאם  להתנהגות  שהיתה  עד  

 . פלוני בן פלוניאתלהרגיז 
  לא  עושים  כלום  במעשה מדוע,    שאלו-  את  ההחלטה  בנוגע  לחברון  קיבלווכש

  לעשות  מעשה  בפועל  היות  ולא  רוצים  להתגרות אפשר-שאי,  וענו  בחשאי!  ?בפועל

 !בוושינגטון
  לא  עשו  כלום  בכדי -ולמעשה  ,  מעשית  את  המצפים  לפעולה  אּוְלֶה:    שבדברוהגרוע

 . בפועלמעשהידי -ק על שאת התוקף אפשר להבהיר ר-להראות את התוקף 

 

  האירוע  בעיר -  האחרונה  ראו  את  התוצאות  מכך  שלא  הגיבו  קודש-בשבת,  וכאמור

, למרות  שיש  מודיעין,  ועדיין  לא  לכדו  אפילו  לא  אחד  ויחיד  שנטל  חלק  בזה.  חברוןהאבות  

  יודעים  כיצד -וכשתופסים  מישהו  ,    מישהוויודעים  מה  לעשות  בכדי  למצוא,  ידיעותוישנן  

 .ועד שמגיעים לאותו אחד שירה בראש, לשנילהגיע 
וישנו ,  13"  הנמצאת  בין  שבעים  זאביםהכבשה  הוא  הרועה  ששומר  את  גדול  "אמנם

 . צריך כלי המלובש בדרכי הטבע- אך עבור כל זה - 14" את ברכתיוצויתי"הענין של 

 
 .ד"רבה פ- איכה-לשון המדרש ) 12
 .תנחומא תולדות ה-מדרש) 13
 .כא, בחוקותי כה) 14
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, "  הוא  הרועהגדול"  יודעים  שכולם  אמנם  -.  וךער-  של  השולחןדין-  גם  הפסקשזהו

  רבי  יוסף  קארו  וכל  המפרשים  ידעו גם  אבל  -ושהמגינים  האמיתיים  הם  התורה  והמצוות  

  המודפס  גלוי דין-פסק,    רבניםמאותזאת  זה  לא  מנע  מהם  מלפסוק  יחד  עם  -ובכל,  מזה

 ! ממשנפש- שמסירת שעל אחד מהשטחים זהו סכנת נפשות ופיקוח- ומפורש
 ולהתחשב  לא  צריכים  לראות  כן-ועל,  15"ישראל  ינום  ולא  יישן  שומר  לא  "הריו

  ירחם ה"  והקב-  16"הוא  שאנסו)  של  פלוני  בן  פלוני  (יצרו"בשטויות  ובטעויות  שעשו  וש

וישנם ,  "  כל  הקיציןכלו"שכידוע  ,  בפרט,  ברחמיו  הגדולים  בלא  להתחשב  בשום  חשבונות

  . לחכות ומוכרחים לצאת מן הגלותכוליםי שכבר אינם -"  אנסםיצרם" ש-יהודים 
 )מ"ג בעומר תש" שיחת מוצאי לפ"מעובד ע(

 

 ]:'מבצעים'דובר אודות ה[
מבצע ;    תורהמבצע;  מבצע  חינוך;  מבצע  אהבת  ישראל:    מהמבצעים  הידועיםהחל

מבצע  נרות ;  וחכמיה  יבנה  -א  ספרים  מבצע  בית  מל;  מבצע  צדקה;  מבצע  מזוזה;  תפילין

  ביטול שלמבצע  דטהרת  המשפחה  והמבצע  ;  מבצע  כשרות  האכילה  ושתיה;  שבת  קודש

עד  שלא  ישאר   (מהשורשובעיקר  המבצע  של  ביטול  ועקירה  .  'מיהו  יהודי'החוק  האומלל  

תמיד   .  .    אשרארץ  "-של  מחשבה  אודות  נגיעה  בשלימות  ארצינו  הקדושה  )  שום  רושם  כלל

 .1"אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה' ני העי
  מובן -)  שם  הוא  נמצא,  ה"הקב  במקום  שעיניו  של  -ולכן  (  שהוא  והשגחתו  אחד  והיות

  נוגעים  כביכול  בשלימות  עיני -ליצלן  בשלימות  ארצינו  הקדושה  -שכאשר  נוגעים  רחמנא

 .'ה
 )מ"תש , סיוןב"אור לי,  בהעלותךרשתפ'  יום בשיחתפ "מעובד ע(

 
 .ד, תהלים קכא) 15
 .כ"ב ה"גירושין פ' ם הל"ראה רמב) 16
 .יב, עקב יא) 1
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מסיפור  זה  ניתן  להפיק  הוראה  פשוטה .    מסופר  אודות  פרשת  המרגלים1בפרשתינו

 .בגשמיות לימינו אלה
 :ובהקדים

  לא שם,  מדברהם  היו  ב  -  בני  ישראל  לא  היו  בארץ  ישראלש    אירע  בעתמעשה  המרגלים

ענני ונהנו  מ  שתו  מים  מבארה  של  מרים  ,לתלחם  שאין  בו  פסו  -  אכלו  מן:  חסר  להם  דבר

 . יישרו את דרכם וגיהצו את בגדיהם,הכבוד שהרגו את הנחשים והעקרבים
שיבקרו   -  את  המרגליםשלחו  לשם  כך  ו,  כשעמדו  להכנס  ולכבוש  את  ארץ  ישראל,  ולכן

נמצאים  כבר  כל  הענינים אזי  הם  חזרו  וטענו  שעדיף  להשאר  במקום  בו    -  קודם  את  הארץ

ארץ  אוכלת "ו,  "עז  העם  היושב  בארץ"ו  היות,    ולא  להסתכן  בכניסה  לארץליםהמועי

 ".יושביה היא
 המרגלים:    בדיוק  להיפךאירעאך  בפועל    -  .למנוע  את  בני  ישראל  מסכנהרצו  המרגלים  

 !הם אלה שהביאו את הסכנה לכל בני ישראל -
 :מרוחו-לשכן וק-במכל - בארץ ישראל כפשוטה, מזה למדים הוראה לזמנינו

ולכן  טענו   -הדברים  הטובים    להם  כל  וושם  הי,  במדברבני  ישראל  היו    -  אז,  כאמור

 .המרגלים שעדיף להשאר שם ולא להכנס לארץ
לא [והיהודים  נמצאים  שם  בפועל  ,    מסר  את  ארץ  ישראל  ליהודיםה"קבה  ש-  כיום  ואילו

  שמקבלים אף  פעם  לא  היו  תלויים  כל  כך  בעזרההיות  '  עצמאות'ושלום  באופן  של  -חס

כל את  יש  ליהודים  שם  ,  ברוחניותפנים  -כל-  אך  על-  כפי  שהמצב  עתה,  העולם-מאומות

אזי   -  ])בתים  בפועל  בכמה  וכמה  ענינים-בעלי'ואף  בגשמיות  היהודים  הם  ה  (הבעלות

ואליהם  מצטרפים  גם  הקומוניסטים "!  שלום  עכשיו"מגיעים  כאלה  יהודים  שצועקים  

  לערבים  חלקים  מארץ  ישראל  שהם  תחת למסורריכים  האומרים  שצ,  הערבים)  להבדיל(ו

 .בעלות היהודים

 
 .פרק יג) 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 87

תקועים  במדבר כלומר  להישאר  ,  כטענת  המרגלים"  שב  ואל  תעשה"הם  אינם  אומרים  

  את  הבעלות  שכבר  ישנה  על   בפועללמסורהם  אומרים  ,  אלא  -    לארץ  ישראללהיכנסולא  

 !ארץ ישראל
היא  בדיוק   -  הערבים)  להבדיל(ווכן  טענת  הקומוניסטים    -  "שלום  עכשיו"וטענת  

שלכן  אין  לכבוש  וליישב  את  ארץ ,  "עז  העם  היושב  בארץ"כטענת  המרגלים  בשעתו  

 !ישראל

 

הרי  הם  הרבה  יותר  חזקים  מהיהודים ,    ערבים60,000מאחר  ובירושלים  מתגוררים  

בירושלים   לא  צריכים  לאפשר  ליהודים  להתגורר  לכןו,  "חזק  הוא  ממנו"  -  גוררים  שםהמת

 .העתיקה
ועד  שצריכים  למסור  את .  צריכים  לשלחם  משם  בכח  -  ואם  כבר  מתגוררים  שם  יהודים

 !!לערבים - הקדשים-כולל הר הבית וקדש, כל ירושלים העתיקה
הרי  הם  הרבה  יותר ,    ערבים50,000היות  ומתגוררים  שם  :  בנוגע  לחברוןגם    טוענים  כךו

שנמצא ,  גם  יש  להם  יחס  לאברהם  אבינו,  ונוסף  לזה.  חזקים  מהיהודים  המתגורים  שם

ואת ,  לא  צריכים  גם  שם  לאפשר  ליהודים  להתגורר,  כן-םוא  -  במערת  המכפלה  בחברון

 !לשלוח משם - היהודים המתגוררים שם
עז  העם "כיון  ש,  הערבים  רוציםזה  טוענים  שצריכים  למסור  את  כל  השטחים  ש-דרך-ועל

 !הם חזקים מאתנו - "ק הוא ממנוזח"ו" היושב בארץ
ושם  ראינו  את  הנפילים  בני  ענק .  .  כל  העם  אשר  ראינו  בתוכה  אנשי  מדות  ",  ונוסף  לזה

, הרביעי  דיפלומט  גדול,  השלישי  גנב  גדול,  השני  גזלן  גדול,  האחד  רוצח  גדול  -  "הנפילים

 .בזה-יוצאוכ, ואחר יודע הרבה שפות
יש  לצדם   מלבד  כל  הטענות  -  "!שלום  עכשיו"הם  גם  מכריזים  ,  כל  טענות  אלוונוסף  ל

ועוד  באופן  של ,  2"כל  התורה  ניתנה  לעשות  שלום  בעולם"ש,  גם  את  תוקף  ענין  השלום

 .3"שלום על ישראל "ה יהיעתה - "שלום עכשיו"
 

 .ד"ד הי"חנוכה פ' ם הל"רמב) 2
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, ה  של  צדק  ויושרהוא  מעש,  הם  גם  צועקים  שמסירת  כל  השטחים  לערבים,  ונוסף  לזה

 .אכן צריכים לתת את כל שטחי ארץ ישראל לערבים, ובמילא
ארץ  אוכלת "כיון  שהיא  ,  ימנעו  סכנה  מכל  היהודים  -  הם  טוענים  -  זה-ידי-ועל

את  היהודים "  יאכלו"הם    -    את  הערבים  ולא  יוותרו  למה  שהם  רוצים'יגרו'אם  ":  היושבי

 .היושבים בארץ ישראל
יהיה  שלום   -  וימסרו  להם  את  השטחים  שהם  רוצים,  רו  להםכן  כאשר  יוות-שאין-מה

 "!שלום עכשיו"ו
ואפילו .  דרך  המרגלים  בזמנם-על,  עדה  קדושה  מישראל,  הם  יהודים  -  והטוענים  זאת

ישראל   -  פי  שחטא-על-ישראל  אף"היות  ו,  הם  יהודים  -  הקומוניסטים  המצטרפים  אליהם

 .4"הוא
  באים  הם  וטוענים  כיום  שהערבים  יותר ,מבני  ישראל"  עדה  קדושה"ובכח  זה  שהם  

שלום "יחד  עם  שאר  טענות  ,  "עז  העם  היושב  בארץ"  -  מדאי  חזקים  מכדי  שנוכל  לכבשם

 .הערבים) להבדיל(וכן טענות הקומוניסטים ו, האמורות לעיל" עכשיו
 !מטענת המרגלים בשעתומדויק טענות אלו הם תרגום 

שדוקא  הם  העמידו  בסכנה ,  ני  ישראלאך  כשם  שאז  ראו  את  מה  שהמרגלים  המיטו  על  ב

מביאים  עתה  על  היהודים  ועל  ארץ "  שלום  עכשיו"בנוגע  למה  ש  -  זה  מובן-דרך-על  -  ממש

רחמנא ,    של  העם  היהודי  ושל  ארץ  ישראל5"מהרסייך  ומחריבייך"שהם  הינם  ה,  ישראל

 ).הערבים) להבדיל(כפי שמוכח מזה גופא שאליהם הצטרפו גם הקומוניסטים ו(ליצלן 
אבל   -  והרי  אין  לך  דבר  יותר  גדול  מהשלום"  שלום  עכשיו"ולמרות  שהם  צועקים  

וכפי  שהם  אישרו ,  ף"יודעים  מה  כוונותיו  של  אש:  6"לרשעים'  אין  שלום  אמר  ה"  -לאידך  

שכוונתם  היא  לצוות  על  כל  היהודים  ללכת  מכל  ארץ ,  זה  עוד  הפעם  לאחרונה  באסיפה-את

 !!ישראל

 
 .ו, קכח. ה,  תהלים קכה-לשון הכתוב ) 3
 .א, סנהדרין מד) 4
 .יז, מט'  ישעי-לשון הכתוב ) 5
 .כב, שם מח) 6
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ואין .  וכל  אחד  יודע  מזה,  וזה  הודפס  בכל  מקום,  זאת  בגלויהם  אומרים    -  ואין  זה  סוד

 !שהם מכריזים זאת) ח"החל מתש( שנה 32כבר  - זה דבר חדש
 !מובן שכל הסכם שיסכמו אתם לא יוביל לשלום, כן-ואם

 -  בתנאי  שיחתמו  על  פיסת  נייר  שעושים  שלום  לפי  שעה,  ואפילו  כאשר  מוותרים  להם

 !אלא זה מביא סכנה בפועל על היהודים, שזה אינו מועיללא רק  - "שלום עכשיו"כרצון 
היו  יהודים  שטענו  שלא  רוצים  לכבוש ,  "הימים-ששת"בעת  מלחמת  :  כפי  שראו  בפועל

ולאחר  מכן  כשכבשו  בהכרח  את  ירושלים  העתיקה  ואת  שאר .  את  ירושלים  העתיקה

  למסור  הכל שידעו  שרוצים,  ללונדון  ולפריז,  שלחו  מיד  שלוחים  לוושינגטון  -  השטחים

 .לגויים
 !?ומתנה זו באו יהודים למסור לגויים -ישראל -יה נתן לבנ"הרי היא מתנה שהקב

אלא ,  היות  והגויים  אינם  בעלי  בחירה  -  והסיבה  היחידה  שלא  מסרו  את  השטחים  בפועל

 !ה לא הניח לגויים שיקחו זאת"הקב - 7"'לב מלכים ושרים ביד ה"

 

-וזה  חיזק  אותם  ונתן  להם  יותר  תוקף  במעשי,  אך  הערבים  ידעו  מהשלוחים  ששלחו

 .רחמנא ליצלן, ומתחזקים יותר ויותר, הטרור שלהם הנמשכים עד היום הזה
הטרור  נמשך   -  !זהו  שקר  גמור  -  החושבים  שהטרור  החל  לאחרונה,  ולא  כדעת  הטועים

היות  והערבים  קיבלו  תוקף ,  הימים-  מאז  מלחמת  ששתכבר  לצערנו  מדי  חודש  בחודשו

 !כאשר נוכחו לדעת שהיהודים מפחדים ושולחים שלוחים שרוצים לוותר
רדפו  יהודים  אחרי  הגויים   -  בכל  פעם  שהיהודים  כבשו  משהו  מהערבים:  וכן  היה  הלאה

 ."צדק ויושר"ורוצים שלום ורוצים , למסור מה שכבשו
-בחור,  ועד  שהגיע  למצב  כזה  שהרגו  יהודי.  חיזוק  לערביםוכל  פעם  זה  נתן  יותר  תוקף  ו

 !8במרכז העיר, בחברון, ישיבה

 
 .א, פ משלי כא"ע) 7
 .ל"המו. ז.ג בעומר ש"וראה בארוכה שיחת מוצאי ל. מ"ג שבט תש"נרצח בי. ד"יהושע סלמה הי) = 8
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  על  היהודים  ועל  ארץ יתמביא  סכנה  ממש"  שלום  עכשיו"ומהאמור  לעיל  מובן  כיצד  

, ממשיכים  הלאה  לדרוש  למסור  עוד  שטחים  לערבים  -  ולמרות  זאת,  רחמנא  ליצלן,  ישראל

 .שים שלוםנייר שעליה כתוב שעו-תמורת פיסת
שבאותם  שטחים  ישנו  נפט  שזקוקים ,  ולא  מסתפקים  בשטחים  הרבים  שכבר  נתנו  להם

 .ליצלן-מנארח, לו וזה אף החליש את הבטחון ועוד ענינים
עם  חכם "וכיון  שיהודים  הם  ".  שלום  עכשיו"וכל  זה  עושים  בטענה  שבתמורה  מקבלים  

 .הבטחון-הם ודאי יסתדרו בשלימות ללא הנפט וללא שטחי - 9"ונבון
הרי  רואים  בפועל   -  זוהי  אשלייה  הכי  גדולה  שתמורת  הויתורים  מקבלים  שלום,  וכאמור

 ! כוונת הערביםימה
שמקבלים  תמורת  זה  שלום  אמיתי )  ל"כנ,    היא  ודאי  לא  כךהמציאות(ואפילו  אם  נאמר  

שכאשר  מדברים  אודות  דבר  המהלך ,  עוהרי  יד  -  "שלום  עכשיו"כפי  שטוענים    -  שעה-לפי

, לא  מסתכלים  רק  על  המצב  בהווה  אלא  מסתכלים  כיצד  זה  ימשך  וישתלשל  בעתיד,  שךונמ

 :לאיזה כיוון זה ילך, היינו
 -  אך  הוא  מוביל  לדבר  טוב,  אפילו  אם  מצב  הדבר  שמהלך  ונמשך  אינו  טוב  בהווה

אך ,    אם  המצב  העכשווי  הוא  דבר  טובבאותה  מידהו;  מתחשבים  בדבר  שאליו  הוא  מוביל

 .גם כאן מתחשבים בדבר אליו הוא מוביל - ב לא טובהוא מוביל למצ
ואפילו .  רואים  בפועל  לאן  מובילה  הגישה  של  וויתור  לערבים:  דידן-זה  בנידון-דרך-ועל

היות  ורואים  שזה ,  אין  זה  משנה  -  "שלום  עכשיו",  אם  ישלו  את  עצמם  שבינתיים  זה  שלום

לשלח  את  כל  היהודים  מארץ אלא  ,  כיון  שכוונתם  אינה  לשלום,  רצוי-מוביל  לכיוון  בלתי

 !כנזכר לעיל, ישראל
, הוא  כפי  מה  שכותב  משה  רבינו  -  הבוחן  בכל  דבר  שמסתפקים  בו  כיצד  להתנהג-ואבן

 .השולחן ערוך - אומרת תורת משה-זאת
הם   -  "עז  העם  היושב  בארץ"שלפני  שהם  טענו  ,    צריך  להיות  אצל  המרגליםהוכפי  שהי

 .להסתכל מה כתוב בתורת משה, אותוהיו צריכים לגשת מיד למשה ולשאול 

 
 .ו, ואתחנן ד) 9
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עז  העם  היושב "ומגיעים  למסקנא  ש,  פי  שכל-שגם  כאשר  עושים  חשבונות  על,  היינו

צריך  לפתוח  את  השולחן  ערוך   -  ומצד  צדק  ויושר  צריך  לתת  לערבים  שטחים,  "בארץ

) ולכן  הוא  נצחי  והוראותיו  נצחיות  בכל  הזמנים,  ה"בל  מהקבישמשה  רבינו  ק"  (הישן"

 . מה דעת השולחן ערוך בנוגע לאותו עניןולראות
ה  שהוא  מנהיג  את  העולם  ויודע  את  כל "  הקבידי-לוהיות  והשולחן  ערוך  ניתן  ע

ודאי  שכאשר   -  10"טבע  הטוב  להיטיב"הוא  טבע  הטוב  ו:  ואדרבה,  חשבונות  הצדק  והיושר

 . טוב אמיתי לכל אנשי תבלהמתנהגים בדרך השולחן ערוך יהי
ראה  נתתי  לפניך  היום  את  החיים  ואת :  "אופנים  כיצד  להתנהגה  נתן  שני  "אמנם  הקב

אך  יחד  עם  זה  הוא  נתן  לנו  את  השולחן  ערוך  בכדי  לעזור  לאדם  לבחור   -  11"'הטוב  וגו

 .12"ובחרת בחיים" - בחיים
דרך  הדין -זה  על  -    היפך  ממה  שמשה  רבינו  אמר  בשולחן  ערוךושלום-סואם  עושים  ח

כאשר  אדם  עושה  כפי .  דינו  מלקות  -  מו  למשה  רבינושאחד  המשווה  עצ  13בשולחן  ערוך

הוא  מראה  בזה  שדעתו   -  המונח  אצלו  ולא  כפי  המונח  אצל  משה  רבינו  בשולחן  ערוך

 !ומציאותו משתווים למשה רבינו
 השהי'  הוא  אותו  ה,  "טבע  הטוב  להיטיב"ה  הוא  "לדעת  שהקב  יש  -  ואפילו  בכזה  מצב

והוא  ודאי  יוביל  ויפעל  את  כוונתו  מכיון   -  המקדש-  בביתהשהי'  תורה  ואותו  ה-במתן

אם  הוא  יפעל  זאת  קודם  או  יותר   ה-  החילוק  הוא  רק  בזמן,  14"דבר  אלקינו  יקום  לעולם"ש

 .מאוחר
 .ה לפעול זאת לבד"מהקב" מונע"הרי הוא  - וכאשר יהודי מחליט לבחור בחיים

 

 
 .ד"שער היחוד והאמונה פ. שועי המלךמ שער שע"עמה) 10
 .טו, נצבים ל) 11
 .יט, שם) 12
 .ב"רמ' דעה סי-יורה) 13
 .ח, מ' ישעי) 14
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שיהודי  אחד  התייצב  בכל  התוקף  נגד   -  ג  תמוז"י-ב"הוראה  שלמדים  מחג  הגאולה  יה

 !?איזה מין סדר הוא זה להיכנס למצב סכנה: זה-ועד שהיו שטענו על, מלוכה אדירה
 .ה ידאג"לזה הקב - ?מה יהיה עם תלמידים, ַאיי

אצל ושלח  שלוחים  כדי  להחזיק  את  היהדות  ,  נפש  בפועל-הוא  העמיד  עצמו  במסירות

 .שלושה מליוני יהודים שהיו באותה תקופה במדינה ההיא-שניים
עד  כמה  צריך  להתייצב  בתוקף  עבור  תורת  משה  ועבור  השולחן ,  ומזה  נלמדת  ההוראה

 .ה"ערוך שמשה קיבל מהקב
 רשתאך  כמדובר  קודם  בארוכה  ישנה  הוראה  משבת  פ.  זוהי  הוראה  ברוחניות  הענינים

כפי  שזה  שייך  בזמננו  בגשמיות  בארץ  ישראל   -  שלח  ומחטא  המרגלים  גם  בגשמיות

 :כפשוטה
שסכנה  לכבוש  ולהתיישב  בארץ   -  "עז  העם  היושב  בארץ"כשם  שאז  טענו  המרגלים  

ומצטרפים  אליהם ,  "שלום  עכשיו"טוענים  היום  מספר  יהודים  שצריך  ,  זה-דרך-על  -  ישראל

צריך  לתת ,  וחזקיםכיון  שהערבים  הם  רבים  :  וטוענים,  הערבים)  להבדיל(הקומוניסטים  ו

 .להם מה שהם רוצים ולא ליישב את השטחים
יש  ללמוד  הוראה  נצחית  גם  לטענות  של   -  ומהמשך  הסיפור  בתורה  אודות  המרגלים

 .כמדובר לעיל בארוכה, בימינו" שלום עכשיו"
, "פעולה  נמשכת"ובאופן  של  ")  דבר  אלוקינו  יקום  לעולם("היות  והתורה  היא  נצחית  

 .עד-הרי היא נותנת הוראות כיצד להתנהג בחיים לעולמי -  תורת חייםוכיון שהתורה היא
 )מ"פרשת שלח תש-פ שיחת שבת"מעובד ע(
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, אך  יש  להבהיר.  למרגלים"  עכשיו  שלום"  וכמה  הזדמנויות  הושוו  אנשי  בכמה

הדמיון ,  זאת-בכל,    היות  ושניהם  יהודים-"  להבדיל"  ניתן  לומר  שלא,  שעם  היות,  ובהקדים

 :וכדלהלן', דמיון'ביניהם הוא לא 
ידי  משה  רבינו -  עלנבחרו  הם  -"  דיעה  דור  "ובאותו  1"  דיעהדור"  השתייכו  להמרגלים

 .להיות נשיאי העדה
 שהמרגלים  2תורה-בלקוטיוכמבואר  .  חטא'  סתם'  לא  היה  -  חטא  המרגלים  -  חטאם  גם

  התבטא  בכך  שלא  היו וחטאם  3מעולם  הדיבור)  פנים-כל-על(יו  מעולם  המחשבה  או  ה

 .ממדריגתםמסוגלים לסגת ולרדת 
, 5  מבואר-"  הבא-לעולם  אין  להם  חלק  המרגלים"ש  4  על  מה  שאומרת  המשנהואף

  מאחר  שזהו  שכר -'  הבא-עולם'  לא  ניתן  לתת  להם  ולכן  מעולם  הבא  יותר  נעלהשמקומם  

הבא  היא  כה -מעלת  עולם:    עד  כמה  נעלית  מדריגתםמובןשמזה  [גתם  הם  נחות  יותר  ממדרי

  להם יש    ישראלכל  "-  6הבא  נחשב  לשכר  רב  וכנאמר-מעולם  "חלק"עד  שאפילו  ,  גדולה

). ה"מהקב  7"  מטעי  מעשה  ידי  להתפארנצר  "-כיון  שהיהודים  הינם  "  (הבא-לעולם  חלק

הבא -עולם  כל)  אלא,  הבא-לםמעו  חלקלא  רק  (בנוגע  למרגלים  אומרים  ש,  ולמרות  זאת

 "!].הבא-לעולם להם חלק אין"ולכן , קטן מידי עבורם
  שזה  אכן  היה -"  הבא-  חלק  לעולםלהם  אין  מרגלים"ב  הפשוטגם  לפי  הפירוש  ,  והנה

אז  מובן  שהם  נתעלו  חזרה ,  העונשכי  לאחר  שנגמר  ,  אולם  יש  להדגיש.  עבורם  עונש

אלא  בכדי ,  העונש  עבור  אינו  -")    חסדתורת("  ומטרתו  של  עונש  מהתורה  היות  8למדריגתם

 . בכדי שיוכל לקבל שכר-להשיל ולהוריד את העבירות המסתירות על נפשו של היהודי 
 

 .ב,  שלח לזת"לקו. ג, ט" פיר"במדב. א, ט" פר"ויק) 1
 .א" שער הארת המוחין פח"מע. ב, לח. ב, שלח לז) 2
 .ג"סע,  שם לחת"לקוראה ) 3
 .א, סנהדרין קח) 4
 .ח" פב" חד"חקו מאמר מ"עש) 5
 .כא, ס' ישעי) 6
 .סנהדרין שם) 7
 . שם5 ובהערה א" סח" ס" וביאוריםתשובות" ראה ) 8
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"   מדברמתי"חנה  ראה  את  ה-בר-בר-שרבה  9בתרא-הגמרא  מספרת  בבבא:    לזהנוסף

שזה )  10"  צהובות  כשתויי  ייןבפנים"  ("  דאיבסמיכמאן  דמי"ו)  שזה  כולל  גם  את  המרגלים(

דרך  הסיפור  שצהבו  פניו  של -ועל"  (  מזיו  השכינהנהנין"  של  העניןמראה  שהיה  אצלם  את  

גם  לפי  הפירוש (זה  מובן  ש-  ומכל-)  11"  עתיקתאתוספתא"  שהוא  מצא  כיוןאבהו  '  ר

 .הבא-יש להם חלק לעולם) כפשוטו
   מובן  שכלל  לא  ניתן  להשוותובמילא.    מובנת  גודל  מעלתם  של  המרגליםל"מכל  הנ.  .  

 .עצמםלמרגלים , )הערביםולהבדיל  (והקומוניסטים"  עכשיושלום"את 
 : עצמוהמרגלים חטא מצד הוא -"  עכשיושלום" שכן השוו בין המרגלים לוזה

 -הערבים  ,  להבדיל,  והחטא  של(  הקומוניסטים  של  החטא,  "  עכשיושלום  "של  החטא

 .12רוכהפעמים בא-כמדובר כמה, המרגלים חטא הוא כמו -) היושבים בכנסת
 )מ"פרשת קרח תש-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .ב ואילך, עג) 9

 .י שם"פרש) 10
 .ב"ג ה"שקלים פ. א"ח ה"ירושלמי שבת פ) 11
 .ז.פרשת שלח ש-ראה שיחת שבת) 12
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  הכנותיהם  של  היהודים  קודם אודותמסופר  ,    יום  החמישי-  1  החומש  של  יום  זהבשיעור

 מיד;  אל  בפועל  לארץ  ישרנכנסו  כיצד  -זה  ממשיך  לספר  -ולאחרי.  כניסתם  לארץ  ישראל

זה  הורה -עם-יחד.    לאומות  אחרותששייך  ליהודים  שלא  יגעו  במה  ה"  ציוה  הקב-בכניסתם  

,   כן  יכבשו-  3הפרוזדור  והמפתן  לארץ  ישראל,    שהיו  הכניסהועוג  ארץ  סיחון  שאת  2ה"הקב

 !ליהודיםהיות וזה שייך לגמרי 
 :ובהקדים,  זה יש להפיק לימוד והוראהמסיפור
  אותן  אומות  וישאלו שיגיעוולכן  בשעה  ,    גם  אומות  אחרות  ישראל  הרי  נמצאיםבארץ

  בשעה  שנמצאות -  יהודים  הכלשייכת  ל,    ישראלארץ  כלש  איך  ביכולתך  לומר  -את  היהודי  

 !?שם אומות אחרות
  תימסר  כל  ארץ הגאולהאתה  אומר  שכאשר  תגיע  :    לטעון  עוד  כלפי  היהודיוממשיכים

  בקרוב  לארץ יכנסו  -ם  הילדים  בראשם  ע,  וממילא  כל  העם  היהודי.  ישראל  ליהודים

  שתעשו  כזה יתכן  כיצד  -!  אומרת  שארץ  ישראל  תיושב  לחלוטין  ביהודים-  זאת-!  ישראל

 !?דבר והרי זה כלל לא שייך לכם
  הורה ה"שהקב:    מובאבו  אשר  -  בשיעור  החומש  של  היום  ה"  זאת  מבאר  הקבואת

רק  ארצות  כסיחון !    בזהיגעוא    של-אלא  לאומות  אחרות  ,  ליהודים  שדבר  שאינו  שייך  להם

 !שייכים להם לחלוטין, ועוג
  לוקחים  דברים  שלא שיהודים  יש  להפיק  הוראה  כלפי  כל  אותם  אומות  הטוענים  ומזה

, אדם-  ואכלו  בשרביערותרצו  ,  כשהוריהם  וזקניהם  עוד  היו  פראיים  לגמרי:  שייכים  להם

  היהודים  שיקחו  רק אתינכו  ח,    כבר  אז-וכלל  לא  היו  שייכים  לשום  ענין  של  צדק  ויושר  

 אסור  למישהו  אחר  ששייך  אך  מה  -)    נתן  להם  זאתה"היות  והקב(דברים  ששייכים  להם  

 !לקחת

 
 .ב ואילך, דברים ב) 1
 .ב ואילך, שם ג. כד ואילך,  בשם) 2
 .כג, הפסוק חקת כא- עלי" פירשגםוראה . תנחומא חקת כג. ט"כ, ט"רבה פי-במדברראה ) 3
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כי  ברשעת ,    את  ארצםלרשתיושר  לבבך  אתה  בא  ב  בצדקתך  ולא:  "  נאמר1  עקבבפרשת

לאבותיך '    הנשבעאלקיך  מורישם  מפניך  ולמען  הקים  את  הדבר  אשר  '  הגויים  האלה  ה

  עם שכרתבנוסף  לברית  "  (  הגויים  האלהרשעת"ש,  כלומר  ".לאברהם  ליצחק  וליעקב

 . לתת את ארץ ישראל ליהודיםה"היא זו שגרמה לקב) האבות
 -  תקפה  והולכת  וגוברת  מדור  לדור  עדיין  -"    הגויים  האלהרשעת"באותה  מידה  ש,  והנה

  עדיין  בתקפה -  עם  אברהם  יצחק  ויעקב  ה"הקבוכמה  שהברית  שכרת  -כמה-אחת-הרי  שעל

".   עקב  תשמעוןוהיה"  ניתן  לקשר  לתחילת  הפרשה  -  השבועה  והברית  הזו  ואת  .עומדת

 ". דמשיחאעקבתא "-) 2החסידותכפי שמפרשת זאת  (הוא" עקב"שענינו של 
יותר (צריך  כל  יהודי  ,    לכן-"  דמשיחא  עקבתא"ות  ונמצאים  אנו  עתה  בזמן  של  הי,  ולכן

 לאבותינו"  עולם-ברית"  באופן  של  ניתנהשארץ  ישראל  ,  להכריז  ברבים  ובתוקף)  מתמיד

ובפרט  את ,    ליש-  את  העולם  בכל  רגע  ורגע  מאין  ואפס  ומהווהאשר  בורא    (ה"ידי  הקב-על

' תמיד  עיני  ה  .  .    אשרארץ  "-  ה"ת  מאת  הקב  מיוחדהשגחהאשר  עליה  יש  ,  ארץ  הקודש

 ).3" אחרית שנהועדאלוקיך בה מרשית השנה 
  מארץ  הקודש חלקיםומתן  ואפילו  מחשבה  אודות  מסירת  -יש  לבטל  כל  משא,  ולכן

 .ליצלן-רחמנא")  טובה ורחבהארץ"ו"  הצביארץ("
 דולג  "-  ה"  הקבשלזה  יש  את  הכח  והתוקף  -ובפרט  שעל,  ידי  שיעמדו  בתוקף-ועל

  שלא  רק  שהם  לא  יפריעו  ויפגעו -  4"ועקרב  שרף  נחש"זה  הופכים  את  ה-ידי-  על-"  ונורא

 -)  ישראל  ימסרו  את  ארץ  הקודש-  שבנימעוניניםהפרעה  המתבטאת  בכך  שהם  (ביהודים  

: הם  אף  יסייעו  להם  וכנאמר)  אזי,  ה"והקבכשהם  יראו  יהודי  הולך  בתוקף  התורה  (אלא  

 .5"מניקותייךהם  מלכים אומנייך ושרותיוהיו"

 
 .ה, ט) 1
 ).בשם אור המאיר(תקד ' שם ע. תצא' שם ע. התורה ריש פרשתינו-ראה אור) 2
 .יב, יא, עקב) 3
 .טו, שם ח) 4
 .כג, מט' ישעי) 5
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 ]:דיבר אודות שלימות העם ושלימות התורה[
  תהיה -לנחלה  ,    לגוי  קדושנתן  ה"שהארץ  הקדושה  שהקב,    גם  נגיע  לשלימות  הארץכך

וירשתה  וישבתה .  .  ארץ    אל  התבוא  כי:  "1וכפי  שכתוב  בתחילת  הפרשה,  בידו  בשלימותה

 .בשלימותה הארץ כולה לגבולותיה -" בה
, ידי  קיום  כל  התורה  כולה-על,  אמיתי  שלום  -  2"  שלום  בארץונתתי"  יביא  שיהיה  וזה

שכל  יהודי  ויהודי  מוכן ,  ט"סימן  שכ,    שבת'  הלע"  קיום  ההלכה  הברורה  בשו-ובכללה  

ולא  כהאומרים .    מבלי  לוותר  לגוי,  בכל  מקום  ומקוםיהודיםלהגן  על  כל  שטח  הנמצא  בידי  

ידי  קיום -  שכן  השלום  יושג  רק  על-ידי  ויתורים  לגויים  -  עלדווקאשיש  להשיג  את  השלום  

 ).השמיטהשנת  - במיוחד בשנה זו( בהלכות שבת ל" הנוההלכהמלא ותקיף של התורה 
בין  בארץ ,    קבע  ופסק  בהחלטיות  בתורה  שבכל  מקום  בו  נמצאים  יהודיםה"  שהקבוכפי

"   וקשתבן"גם  אם  המדובר  הוא  רק  על  ,  ויתורים  כשגויים  באים  ודורשים  -ובין  מחוצה  לה  

 .מבלי לוותר, בשלימותו על כל שטח שבידי היהודים ולשמור גם אז יש לעמוד ולהגן -
 ;"  שלום  בארץונתתי  "ה"הקב  שלום  מן  -  הדרך  היחידה  והבטוחה  לשלום  אמיתי  זוהי

 ואולך"ואז  גם  נהיה  ,    תורתו  ומצוותיוומקיים  יהודי  שלום  ושלימות  בכל  מקום  בו  נמצא

התורה  אומרת  שבענינים ,  אמנם;    מבלי  להירתעזקופה  הליכה  בקומה  -  3"אתכם  קוממיות

הוא  רק  בענינים ,    אבל  גם  זה-  4"  דמלכותא  דינאדינא"  הרי  ומצוותשאינם  מנוגדים  לתורה  

ו  לקיים  במקרים  אלה  את  דין   עצמו  אמר  לנה"  לתורה  ואף  זה  רק  בגלל  שהקבנוגעיםשאינם  

זה  התורה  מצווה  לקיים  את  כל -עם-  אך  יחד-ולא  משום  שאנו  מפחדים  מן  הגוי  ,  המלכות

ובכלל  זה  ההלכה  המובאת  בהלכות  שבת  שבנושא  של ,    וכל  ההלכות  שבתורההמצוות

 ".זיין ומחללין עליהם את השבת- עליהם בכלייוצאין" מצווה אשר התורהנפש -פיקוח
 )מ" אלול תשד"י -  הקיץמחנותלילדי  -  תבוארשתפ'  גיוםשיחת פ "מעובד ע(

 
 .א, כו) 1
 .ו, בחוקותי כו) 2
 .יג, שם) 3
 .ב, גיטין י) 4
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והיות  ובעבר  כבר  נעשה  מעשה  כעין ,    טפשות  שכעת  זהו  הזמן  לדבר  עליומעשה  ישנו

 :וכדלהלן,  שיעשו זאת אף עתהלחשוד לכן יש -זה 
 -)  שאותו  לא  החזירו  למצרים(  ובו  נפט    עדיין  ברשות  ישראל  שטחשנשאר  למרות

  לכן  צריכים  לתת  גם  נפט  זה -'  לשמור  על  המילה'  שהיות  ויש  אלומצהירים  טפשים  

 ! כלל לא קיימו את הבטחותיהםשהמצריםלמרות , וזאת. למצרים
מודים  כולם ,    כיום-!    שהיה  ברשות  ישראלמהנפט    אחוזתשעיםכבר  נתנו  ,  עתה  עד

  לא  היו  זקוקים  להגיע  לסיוע  של  קבלת  נפט -למצרים  את  הנפט    ולא  היו  נותנים  שבמקרה

 .יכול היה לספק את צרכיה של ישראל,  ונפט זההיות!! מבחוץ
) מלבד  הנפט  שמסרו  למצרים(  ש-לציבור  בישראל  '  למכור'  רמאים  שרצו  אמנם  ישנם

 מודים  כולם  שהמקסימום,    אך  כעת-  שיספיק  לתקופה  של  כמה  חודשים  רזרביהשאירו  נפט  

  הוא  רק  למשך  חודשים  ספורים -הברית  -  בארץ  רחבת  ידיים  כארצותאפילושניתן  לאגור  

 ). ספוריםשבועותלמשך : ובישראל(
  כבר  שילמה  יותר  משנים  וחצי  בליון -  שמאז  שישראל  מסרה  את  הנפט  התגלה  כעת

 . והכנסת נפט חלופי לארץ ישראלקנייתדולר עבור 
 כעת  שולם  עבור  אותו  נפט  שנשאב  -חלק  גדול  מהכסף  ששולם  :    בלבדזו  ולא

 !דיוויד- למצרים לפי החוזה האומלל שנעשה בקעמפשנמסרו מהשטחים
 זולא  ,  ואילו  כעת.  ואז  גם  יכלו  לשכלל  זאת,  בחינםהיה  לנו  נפט  ,    אומלל  זהלחוזה  עד

 !!! וחצי בליון דולרשניםזה - הנה גם משלמים על-בלבד שמתחננים לקבל מנפט זה 
הברית -  שיקבלו  מארצותמהכסף    יותרהרבההוא  ,  עבור  הנפט  שמשלמים  זה  וכסף

 ! אלושנתייםבמשך 
  אתם  מוסרים  את  הנשק  שלכם  לאלו  שמצהירים -!  הזהירו  אותם  שלא  יעשו  כך,  אז  כבר

 ! הם ישבו בשקט- שישראל תמשיך לתת במקרה רק שיוםיום אחר 
נוגע  לנגב ב(הברית  לא  מלאה  את  התחייבויותיה  -הן  ארצות:    החתימהלאחר,  וכעת

 . מצריםוהן) ומענקים נוספים
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שאנו  לא  נמצאים  במצב  של ,  זה  עדיין  ישנם  יהודים  הטוענים  דבר  מבהיל-כל  ולאחרי

 ".שצרו נכרים"
,   מקש  ותבןשאפילו  במצב  בו  הם  מעונינים  בלא  יותר,  1ערוך-  כך  נפסק  בשולחןעל  אך

 יוצאין"  הדין  הוא  ש-  שלאחר  שיקבלו  את  הקש  והתבן  הם  חוזרים  למקומם  אומריםואף  

כפי (אלא  גם  בחוץ  לארץ  ,  ודין  זה  חל  לא  רק  בארץ  ישראל,    בשבתאפילו"  זיין-  בכליעליהם

 ).שהיא בבבל קיים אותו דין', נהרדעא' אומרת בפירוש שב2שהגמרא
היות  ובמקרה ,  "  שצרו  על  עיירות  ישראלנכרים"שכעת  אין  את  המצב  של  ,  הם  טוענים

כעת  נפגשים  שני :  כן  עתה-שאין-מה.    חשש  שמא  תהיה  מלחמהישנו"    שצרונכרים"של  

ואף  אחד  אינו  חושב  על ,  )יחד  עם  ידיד  שלישי  אמריקאי(  אחד  מצרי  והשני  ישראלי  ידידים

משוחחים הכל  -  בסך-  אף  אחד  אינו  מנסה  להפחיד  באמצעות  מלחמה  או  נשק  -!  מלחמה

 ! מלוכות כיצד להגדיל את הידידות בין המדינותשניביניהם 
הן  סוריא ,  הן  מצרים  בדרום,  כל  גבולות  ארץ  ישראל:    גלוי  וברורהעכשווי  המצב.  .  

 צרו  "-  כל  ארבעת  הרוחות  של  ארץ  ישראל  מיושבים  עם  צבא  עוין  -  במזרח  ירדןוהן  ,  בצפון

 ! עם מצריםהגבול כולל -"  ישראלעלכותים 
עד  שחדלו ,  כך  חדלו  מלהתבייש-אך  בשנתיים  האחרונות  כל.    רצו  להעלים  זאתעוד  פעם

שעל  גבול  ישראל  ומצרים  הרי  נוסף  לפקידי ,    כולם  יודעים  וזהו  דבר  גלוי-!  זאתמלהסתיר  

מעבר  חופשי ,  לבינתיים,  שיושבים  שם  באפס  מעשה  היות  ומצרים  אינה  מאפשרת(המכס  

קורה  שישנו  אחד .  לכן  לאנשי  המכס  אין  מה  לעשות  ו-  ישראל  למצרים  בןשל  סחורות  

  אך  אין -!    נמצאים  שם  גם  שומרי  הגבול-)    ישנה  עבודה  לחצי  שעהואז'  יוצא  מן  הכלל'

  בגבול -!  המוצבים  בין  שני  מדינות  שאינן  חוששות  ממלחמה'  גבול-שומרי'בהמדובר  

 ! מחנות צבא שלמיםמוצביםישראל מצרים 
 ! די בנסיעה על הגבול בכדי לראות זאת במוחש- לעשות מכך כל סוד ניתן לא

 
 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 1
 .א, עירובין מה) 2
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סוריה :  למצרים)  הגובלות  עם  ישראל  ממזרח  ומדרום(  חילוק  בין  סוריה  וירדן  קיים  אך

וישיבו  להם  את  ירושלים ,    במפורש  שרק  במקרה  וישיבו  להם  את  השטחיםאומרותוירדן  

  הרי  שרק -חדשה  ויעניקו  שוויון  זכויות  לערביי  ירושלים  ה,  ף"  שלטון  לאשויתנוהעתיקה  

 !!! לא תהיה מלחמה- כל התנאים האלה ימולאואם 
שנפתח  במלחמה ,    עליכם  לדעת-  מצהירות  סוריה  וירדן  -  לא  תבצעו  תנאים  אלו  אם  אך

 ! כנגד היהודים-) תהיה-לא-ליצלן היה-רחמנא(
אלא  שהיא ,    כבר  עכשיו  מבצעים  מלחמה-!    כבר  אינה  בגדר  עתידהמלחמה  הכרזת

אלא  הם ,    המחבלים  אינם  מקבלים  כסף  מאנשים  בודדים-!  המחבלים  ידי-מתבצעת  על

  המלוכות  הערביות  השוכנות  באפריקה -'  מממשלות  הכותים'ידי  -ממומנים  ישירות  על

 !ובתימן
  כבר הםאלא  ,  בלבד"  צרו"  ולא  -!  במפורש"    שצרונכרים"  הוא  ענין  של  -  זה  מצב

 !מנהלים מלחמה

 

 : אלא שמנהיג מצרים פועל בדרכים אחרות-!  מצרים המצב זהה לחלוטיןגבול על
אלא  קודם  מחכה  שיקבל  את  כל  מה  שהובטח  לו  ללא ,    פותח  מיד  במלחמההוא  אין

, מכן  יהיה  לו  הרבה  יותר  קל  לנהל  מלחמה-ולאחר.  בזה-  וכיוצאהנפט  שזהו  -מלחמה  

 ! אינם ברשות ישראל- והבטחון כשכל מרחבי הדלק
! ?כן  מדוע  שירצה  במלחמה-ואם,  "  שלוםרודף"הרי  הוא  :  כך-  שמתפלאים  עלישנם  אך

הוא  מעונין  בדברים  שנמצאים  בשטחים  והוא ,  הוא  רוצה  שטחים:  כך  המענה  ברור-  ועל-

 . שישיבו לו את המכונותמעונין
,   הראשונההאפשרות:  ת  דברים  אלו  בחזרה  עומדות  בפניו  שני  אפשרויולקבל  ובכדי

אך  לאחר  שראה .  הכיפורים-  מלחמת  יוםבעת)  נאצר(כפי  שעשה  קודמו  ,    על  כךלהלחםהיא  

לקבל  את  כל  השטחים :  והיא,  השניה  האפשרותהחליט  לנסות  את  ,  שדרך  זו  אינה  בטוחה

 . יהיה מאוחר מלפתוח במלחמהלאאף פעם , מכן-ולאחר.  ללא מלחמה-ואת כל הנפט 
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 באופן"  צרו"זה  -  ואין-"!    כותים  על  ישראלצרו"  המצרי  ישנו  מצב  של    בגבולגם,  ולכן

  אלא -  למצרים  שייךשעומד  חייל  בודד  או  שנים  כדי  להודיע  ששטח  זה  ,  סמלי  בלבד

 .נמצאים שם מחנות צבא שלמים
  מצרים  נשק שולחת  -  תיווצר  טעות  אשר  יחשבו  שאינם  מתכוננים  למלחמה  שלא  וכדי

 אתםכן  מדוע  -  אם-"  שלום"  אם  אתם  אכן  אוחזים  ב-!!!  ומו  מידי  יום  ביישראללגבול  

 ! עדיף שתשלחו מכונות עבור בניה-! ?כך הרבה נשק-שולחים לשם כל
מוכרחים  להזכיר  זאת  היות ,    ישראלאת  ולצער  כאן  המקום  להבהיל  שאין  ולמרות

 : החושך הכפול והמכופל של הגלותגודלורואים את 
,   הגבולות  עומדים  אנשי  צבאשלושת  כלשעל  יום  בעיתונים  -  בכלשקוראים  בשעה

  אשר  עורכים  מלחמה  בארץ מחבלים  מתוכםאו  ששולחים  ,  למחבליםשמאפשרים  מעבר  

  עדיין  מדמיינים  לעצמם  שאין  זה  המצב -  מצרים  חונים  מחנות  צבא  עםוכן  בגבול  .  ישראל

היה זה  המצב  כפי  ש-  מדמיינים  הם  לעצמם  שאין-"!    על  עיירות  ישראלשצרו  נכרים"של  

 ".זיין- עליהם בכלייוצאין" פסקה הגמרא ששעליו, בנהרדעא
בגמרא :    היא  שקיים  חילוק  בין  מצבינו  היום  לסוגיית  הגמרא  בעירוביןהאמת,  אכן

 נכרים"שאך  כיום  המצב  הוא  .  על  עיירות  ישראל  בלבד,  "  כותיםצרו"  שלמצבמדובר  בנוגע  

 !יווניםהכ על כל ארבעת גבולות מכל -!  ישראלארץ כל על" צרו

 

  ולא  יישן  שומר ינום  לא"ו  (3"  את  צאן  מרעיתושומר"ה"    הרועהגדול"ש'    הבחסדי  ורק

למרות  שמאז  שנחתם ,  וזאת.    שקטהכל  בינתיים  -)  5"'  מלכים  ושרים  ביד  הלב"ו  4"ישראל

 ;נהיו יותר מחבלים' ידדיוו-קעמפ'החוזה ב
  אוי  ואבוי  שמשתמשים  בשמו -"  דוד)  קעמפ  (=מחנה"  לקרוא  למקום  בשם  מעונין  אינני

 רוצים  -"    דודמחנה"  אוי  ואבוי  שמתפארים  בעובדה  שב-!    דוד  המלך  לדברים  שכאלהשל

 
 .תנחומא תולדות ה-ראה מדרש) 3
 .ד, תהלים קכא) 4
 .א, פ משלי כא"ע) 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 מ"ט אלול תש"משיחת כ

 104

מהיהדות ,  ערוך-מהשולחן,  "  מלך  ישראלדוד"לקיים  תנאים  אשר  הם  הפכיים  לחלוטין  מ

 .שוטומההגיון הפ
 !!! בעולם לא נשמע שמוסרים נשק לזה שפוחדים ממנומקום בשום

או ,    לא  מוסרים  להם  דבר  שבאמצעותו  תהיה  תאורה-  להם  את  הנפט  וכשמוסרים

 !!! אלא מוסרים להם נשק- חשמליות מכונותהפעלת 

, והתקפההגנה  ,  בטחון,  מנצלים  את  הנפט  עבור  נשק,  בראש  ובראשונה,  המדינות  כל

 ! מנוצל עבור שלום-ר  שנשאמהורק 
שכל  מטרתם  היא  להגדיל ,  שמדובר  בשני  ידידים  טובים,    ולומרלהתפלפל  וכשמתחילים

שמצרים ,    ובפרט-!!!  ביותר    ומצערמבהיל  זהו  נוסח  -  שביניהםולחזק  את  השלום  

בנוסף  למה  שנמסר  להם  עד (  כאשר  ימסרו  להם  ענינים  מסויימים  שרק,  מודיעה  בפירוש

  הרי  שאז -  מבהירה  מצרים  -ובאם  לא  !    לשלוםנוגע  לדבר  באפשרייה    רק  אז  יה-)  עכשיו

-מה!    ממשלות  ומלכויות  ערביות  אשר  בדעתם  יש  להתחשבכמהעל  ישראל  לדעת  שישנם  

 . ולידידים הטובים מסוריא ותימן וכדומה- העםשהוא חייב לציית לדרישות , גם
הם  אפילו ,  יאים  ראיהמב,    הנה-!  טוענים  שהמדובר  בידידים  טובים,    זאתכל  ולמרות

בשעה  שנשיא  מצרים  מודיע  בפירוש ,  כאמור,    וכל  זאת-!    צווארי  רעהועלמתנשקים  איש  

 !את כוונותיו
מאחורי 'כל  מה  שדובר  :    זהלכל  ונוסף

  נמסר  לאחר  מכן -בין  ישראל  למצרים  '  הפרגוד

  אלו  שמודיעים  בגלוי  שהם לאותםישירות  

 . זובשעהמנהלים מלחמה 
אם  זה  שייך (ערוך  -ובדין  השולחן,  ספק  בסוגיא  של  הגמרא  בעירובין  היה  אם  אפילו

 ! מליון יהודים3של , תהיה-לא-היה נפש-פקוח הרי כאן זה ספק של -) למצב הנוכחי
 !!!נפש כלל לא בגדר ספק- שבעניננו הפיקוחובפרט

למה  זה  אמור ,    החוזה  היו  צריכים  עדיין  לקיים  איזו  התבוננות  קלהאת  כשחתמו

  הרי -והחלו  לדבר  בדיבורים  ברורים  מכל  הצדדים  ,    זמנים  אלוכשעברו,    אך  כעת.להוביל

 !!!וזהו וודאי גמור, לגמריזה יצא מגדר ספק 
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בשעה ,  "  נכרים  על  ישראלצרו"כיצד  ניתן  לקרוא  לזה  :    נוספה  טענה  חדשהמכן  לאחר

 .ומודיע שמעונין להיפגש ולדבר,  מצרים הביע חרטהנהיגשמ
אך  כעת  מעונין  הוא  להיפגש  וגם ',  לדבר'וכלל  לא  רצה  '  ברוגז  'ניהל  הוא  -  לכן  קודם

שהינו ,  הרי  זו  הראיה  הברורה  ביותר,    את  רצונו  להיפגש  ולדברמביעובאם  הוא  .  לדבר

עמו  על  מה  שעשה '  להתחשבן'  האם  צריך  -  טוענים  הם  -ולכן  .  היהודיהידיד  הטוב  לעם  

 ! למסור לו את כל מה שרוצהשיש הרי ברור -! ?בעבר
-אי"אלא  אפילו  ל")  נקל  לנבון  דעת  "6כפסוק"  (  נקלנבון"  לא  רק  להיא"  דעת"ו  היות

  הרי  כשהוא  יפגש  יהיו  שלשה -!  ?להפגשמדוע  שמנהיג  מצרים  לא  ירצה  ,  לכן"!  נבון

 :צדדים
הם  הקובעים .  היות  וזה  יוכיח  על  חוזקם,  כךמ'  להרויח'  רק  יכולההברית  -ארצות

הברית  היא  קביעתה -  הצדדים  מתחשבים  שהקביעה  של  ארצותושני,  המושלים  והשולטים

 .של ידידת אמת
  הוא  הרי  לא  נדרש  לשום -!  ?היות  ומה  נדרש  ממנו!    ירוויחשרק  וודאי  מצרים  של  הצד

". דוד  מחנה"שנחתמו  ב  אף  אחד  לא  דורש  ממנו  לקיים  את  כל  הפרטים  והסעיפים  -!  דבר

 .אלא רק מתכננים למסור לו עוד ועוד
")   שחורהמרה"או  איך  שהם  קוראים  להם  בעלי  (  מאחר  וישנם  עקשנים  -?  מאי  אלא

  תחתום שמצרים  דורשת  היא  -"    חתוםנייר"ישראל  '  דורשת'  לכן  -  שאסור  למסור  שאומרים

 !!! אך גם זאת מצרים אינה מעונינת לעשות-! על הנייר
  היא  תרוויח  שמצרים  תשלח -!  ?מה  תרוויח  ישראל,    הניירעל"  יחתמו"ש  ולאחר

הוא  לא  יצטרך  לעבור  דרך  תיווכה  של ,  למצרים'  ויזה'כאשר  ישראלי  ירצה  ,  וממילא.  שגריר

 !לשגרירות מצרים ולקבל את הויזה' ישר' אלא יוכלו ללכת - שלישיתמדינה 
חוץ ,  תקבלה  מהם  שום  תמורה  ולא  ה-הכל  נמסר  למצרים  ,    הדבר  עד  עתההתנהל  וכך

 ).פה- בעללהבטחה" רק"כי בדרך כלל הסכימו , " הטובמקרה"ב(מהבטחה בכתב 

 
 .ו, שם יד) 6
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הדבר  היחידי .    עד  עכשיו  הם  הרי  רק  קיבלו-!  ?  שמצרים  לא  ירצו  להיפגשמדוע,  ולכן

בכתב  על  נייר  שעליו  יופיע '  לחתום'  שהם  יידרשו  -  הוא"  להפסיד  "יכוליםשהם  עוד  

ומצרים  תשלח  שגריר  אשר  ינפיק ',  ידידים  טובים'ראל  ומצרים  יהיו    והלאה  יששמהיום

 ! ויאפשר לכל ישראלי לנסוע למצריםויזות
-תהיה  בין-לא-  זה  תלוי  בהרגש  שעלול  להתחלף  היה-?    ימשךזה"  שלום  "זמן  כמה

 !רגע
  זוהי  תהיה  השטות  הגדולה  ביותר  שיכולה -  מנהיג  מצרים  לא  ירצה  להיפגש  אם,  ולכן

 !ומצידלהיות 
כן  תתקיים  התקווה  שבישראל  יחזיקו  בשכל  הפשוט  והישר  ויעצרו  את -אם  אלא

לא  לבסס  את ,    שאחד  התנאים  הוא-  את  כל  התנאים  יקיימועד  שמצרים  ,  ההחזרה

את  אותם  ענינים  סודיים )  או  לנציגיהם(  להם  ולמסורובפרט  שלא  להדליף  ,  המחבלים

 ).ישראל ומצרים, הברית-צותאר( אלו אנשיםשדוברו בין המעגל המצומצם של שלשה 
  להם מעביר  בעצמושמנהיג  מצרים  ,  כולם  יודעים  והם  בעצמם  הודו  בכך,  לפועל  אך

 !הכל
ומסביר  שהסיבה .    הוא  ממשיך  ומעביר  להם-"!    ואוכל  עודאכלתי"אלא  ,    בלבדזו  ולא

  מליון ממאההוא  מכיון  שקיים  לחץ  ,    שהוא  מעביר  להם  את  המידע  החסוי  שברשותולכך

 לבאר  ממשיך  הוא  -ונוסף  לזה  .    ובמדינתו  ישנם  לא  יותר  משלושים  מליון  אנשים,ערבים

 שתושביגם  -מה(  היות  ונזקקים  לסיוע  הכספי  מאותם  מדינות  -סודות  'את  טעמו  למסירת  ה

 ).מדינות אלו הם מאותו גזע ומאותו סוג דת
   לא  יתבטלו  לאחר  שייחתםל"  לא  יכול  להשלות  את  עצמו  שכל  הטעמים  הנאחד  ואף

  כל  הסיבות  האלו  יהיו  בתקפם  ובמציאותם  גם  לאחרי  שיחתמו  על  נייר  נוסף -!  נוסףנייר  

 ".דיוויד-קעמפ" הנייר שחתמו בעלנוסף ) 'הסכם האוטונומיה'(
שהיות :  חולמי  חלומות  ומחפשים  רמזים',  חוזים  בכוכבים'מסתובבים  ,    זאתכל  ולמרות

  זהו  סימן  שישנה  תקוה -דבר  פעם  מסביב  לשולחן  ול-  להתיישב  עודהסכימוובמצרים  

 . לאיזה שהוא הישגלהגיעכלשהי שיוכלו 
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שמצרים  כבר  אינה  חושבת  להעביר ,  כלומר.    שחזרו  הענינים  לקדמותםההוכחה  וזוהי

 .'שלום' דברים שהם היפך הולעשותמידע למחבלים 

 

"   פילא  בקופא  דמחטאלעייל"אפשרי  כמו  -מרת  במפורש  שענין  בלתי  או7הגמרא  הרי

עד  שאפילו  לא ,    הדבר  כה  מופרך-!    לא  יכול  להיות  גם  חלום-)  הכנסת  פיל  בחור  של  מחט(

 !זאת לחלום ניתן
שהוא  נתון  תחת  לחץ  של  כמה  וכמה  ממשלות ,    מנהיג  מצרים  חוזר  ואומר-  כאן  ואילו

 מכל  שהתחרט  -ומודיע  בפירוש  )  אינו  יכול  להתנתק  מהם  ו-דודיו  וקרוביו  -בני,  של  אחיו(

 .שהבטיחמה 
שכל  מה  שדובר ,    הלכהפסקבאים  יהודים  אלו  ומדפיסים  בתור  ,    זאתכל  ולמרות

היות  ובעניננו  מדובר  על  שני ,    לא  שייך  למצבינוכלל  -ערוך  -  ובשולחןעירוביןבמסכת  

   במצבאינם  שגבולות  ישראל  פוסקים  הם,    ולכן-!    שהם  הידידים  הגדולים  ביותרממשלות

 "! שצרונכרים "של
-כמה  במילא  עדיין  ישנו  מקום  לעוד  -  8"  עיןהרף"  היא  כהרי"  '  התשועת"שרצון  -ויהי

והיות ,  השנה-ראשובפרט  שנמצאים  אנו  בערב  .  מ"שנת  תש)סיום(ב"    עיןכהרף"פעמים  

 .בדיןוודאי שיזכו ,  לכן-"  קרובים אליואלקים"שישראל בטוחים ש
שכולם  יקבלו  שכל  הישר  ובפרט ,    ובראש  ובראשונה-כהרף  עין  '  תהיה  תשועת  הוש.  .  

ויקיימו  את ,  ")  דארץ  ישראל  מחכיםאוירא"  אשר  9וכידוע(  בארץ  ישראל  הנמצאיםאלה  

ערוך  הלכות  שבת  סימן -  הדין  הכתוב  בשולחן-!    הפשוט  והברור  אשר  אין  בו  כל  ספקהדין

 .ט"שכ

 
 .ב, ברכות נה) 7
 .יג, ראה בשלח יד) 8
 .ב, בתרא קנח-ראה בבא) 9
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מכן -ולאחר,  עורים  ופסק  כבמקרה  של  שעורים  שהציגו  בפניו  מקרה  של  שרב  ואותו

  ושעכשיו  ידע  באופן  ברור -  10"  מי  יביןשגיאות"הרי  ש,    של  חיטיםהואהתברר  שהמקרה  

 !ולכן יפסוק את ההלכה בהתאם לזה,  בנוגע לחיטיםהואשהמדובר 
 )מ" תש, אלולט" כ, ראש השנהערב לילפ שיחת "מעובד ע(

 
 .יג, תהלים יט) 10
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  לכן  ישנם  יהודים  הטועים  אשר  נדמה -  1"  יכסה  ארץהחושך"  בזמן  שונמצאים  היות

דין -  עד  לפסק-!  ערוך-  להשיג  שלום  שהוא  היפך  התורה  והיפך  השולחןשניתן,  להם

  בבירור  אשר ה"  בהלכה  זו  כתב  הקב-  ט"חיים  הלכות  שבת  סימן  שכ-אורחערוך  -בשולחן

אלא ,  2"ידי  ועוצם  כוחי"לא  תוקף  של  (בכל  התוקף  ,  "קוממיות"  באופן  של  תנהגלהיש  

 .של התורה) החוזק והתוקף
היות  ואז  יתקיים ,  3"  שלום  בארץונתתי"  ניתן  להגיע  ל-  בחוזק  זה  כשנעמדים  ורק

 אימתה"ומה".  זרועך  בגדול)  "כהמשך  הפסוק(כיון  שזה  ,  4"  עליהם  אימתה  ופחדתפול"ה

, 5"נקרא  עליך  ויראו  ממך'    כי  שם  ההארץ  כל  עמי  ראו"מפני  ש,  כבוד-ת  יראנוצרת"  ופחד

 .כבוד-זוהי יראת) 'יראו ממך'(ש
  שינהגו  בזמן ה"  זהו  מכיון  שכך  רוצה  הקב-  עם  נשק  גשמי  וכדומה  שיוצאים  והגם

בכדי  להרתיע  את  הגויים  מלגעת  ביהודים  ובדבר ,    וכל  זאת-פי  דרכי  הטבע  -על  -הגלות  

פי -נשק  הוא  על-גם  תוקף  שבאמצעות  כלי)    אזי-  ה"פני  שזהו  רצון  הקבמ(  ו-השייך  להם  

 .ערוך-השולחן
, העולם-  אומותכלכיוון  מ  אמיתית  מגיעים  ליראת  כבוד  עמידה  בתוקףידי  -על  ורק

דברו ,    עצה  ותופרעוצו"היות  ו,  אלא  דעתם  תתהפך.  לכן-  קודםדיברומבלי  הבט  איך  שהם  

 .6"ל- אעמנו"כיון ש, "יקוםדבר ולא 
, כלומר,  7"  ומפורד  בין  העמיםמפוזר"הגם  שעם  ישראל  ,    לכל  העמיםבגלוי  ומבארים

  אך  ורק  מפני -שסיבת  היותנו  בגלות  היא  ,  עליהם  לדעת,  זה-כל-עם.    בגלותנמצאיםשאנו  

אלא ,  ושלום  כיון  שכך  החליטה  אחת  מהשבעים  אומות-לא  חס,    שלח  אותנו  לשםה"שהקב

 
 .ב, ס'  ישעי-לשון הכתוב ) 1
 .יז,  עקב ח-לשון הכתוב ) 2
 .ו,  כובחוקותי) 3
 .טז, בשלח טו) 4
 .י, תבא כח) 5
 .י, ח' ישעי) 6
 .ח, אסתר ג) 7
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 שהכניסנו  הוא  זה  ה"  וכיון  שהקב-!  אים  אנו  בגלותולכן  נמצ,  ה"  מפני  שכך  רצה  הקברק

 ". חדאוברגעא חדא בשעתא"ולכן זה יכול להיעשות , הוא גם זה שיוציאנו מהגלות, לגלות
 מפני"וכידוע  ש.    הימנעות  מחטאים-ידי  שלימות  התורה  -  נעשה  עלהגלות  ביטול

 .8" מארצנוגלינוחטאינו 
 10וכפי  שכתוב.  9"ן  אפילו  כהרף  עין  עיכבלא"  אזי  -  סיבת  הגלות  שמתבטלת  וברגע

 בשעתא"  ש-  מהגלות  ביציאה"    נפלאותאראנו"  כך  גם  יהיה  -"    צאתך  מארץ  מצריםכימי"

  בתחילה  תהיה -  ואז.    משיח  צדקנו  ויבטל  את  חושך  הגלותיבוא"  חדא  וברגעא  חדא

ועוד ,  מכן  הקיבוץ  גלויות-ורק  לאחר;    זה  הגאולה  עצמהלאחרי;  11"  דגאולהאתחלתא"ה

 יד"  בספרו  -  מורה  הנבוכים  -  12ם"  כך  פוסק  הרמב-"!  במקומו  מקדש  יבנה"דם  לכן  הקו

וכשהולכים  עם .    שאין  להתחשב  בשום  חשבונותם"  ספרו  זה  מרמז  הרמבובשם"!  החזקה

 ועלעל  כל  האומות  ,  המתגברת  על  כל  החשבונות,  "  החזקהיד"  זה  נהיה  -  ה"הקבכוחו  של  

 .כל העולם
 -"    שלום  בארץונתתי"ידה  יהיה  -דרך  האחת  והיחידה  שעלה,    בזמן  הגלותגם:  כלומר

שיהיה  טוב  גם (קיימא  -בר  שלום"    מחרידאין  וושכבתם";  פחדים  אמיתי  ללא  שלום

 13"  נתיבותיה  שלוםכל"שזהו  רק  כשהולכים  בדרך  התורה  )  העולם-ליהודים  וגם  לאומות

 .14" לעשות שלום בעולםניתנה"ו
לנגוע ,  ליצלן-רחמנא,    ממילא  יבוטלו  כל  העיצות-  15"  אלקינו  יקום  לעדדבר"ש  ומכיון

אלוקיך  בה  מרשית  השנה  ועד '  תמיד  עיני  ה  .  .    אשרארץ"  של  ארץ  הקודש  בשלימותה

 .ידי פגיעה בשלימות הארץ פוגעים גם בשלימות התורה-שעל, 16"שנהאחרית 

 
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 8
 .מא, י בא יב"ראה רש) 9

 .טו, מיכה ז) 10
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 11
 .ד"א ה"מלכים פי' הל) 12
 .יז, משלי ג) 13
 .ד"ד הי"חנוכה פ' ם הל"ראה רמב) 14
 .ח, מ' ישעי) 15
 .יב, עקב יא) 16
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א   להנה"  יתקיים  בגלוי  הפסוק  -התורה  והמצוות  ,    על  שלימות  הארץהשמירהידי  -ועל

  שהשמירה  על  המצוות  כוללת  בתוכה -!    גם  בזמן  הגלות-  17"  שומר  ישראליישןינום  ולא  

  על  עיירות צרים"אם  )כפי  שהוזכר  קודם  ש(ש,    הקשורות  להלכות  שבתהמצוותגם  

 בארץבין  ,  בה  מתגוררים  יהודים,  שמגיעים  גויים  לעיר  הסמוכה  לספר,  היינו".  ישראל

, )אשר  היתה  בבבל,    מביאה  את  הדוגמא  מנהרדעא18וכפי  שהגמרא(הקודש  ובין  מחוצה  לה  

 אפילו  הנה  כיון  שישנו  -  קצר  בלבד  לזמן  שברצונם  להיכנס  לארץ  ישראל  אפילו  ואומרים

הן   (אז  או  -)  ובמיוחד  אם  הם  אומרים  זאת"  (  הארץ  לפניהםתפתח"ספיקא  ש-ספק

 .ומחללים עליהם את השבת, נשק-נעמדים עם כלי) בנהרדעא והן בארץ הקודש
  על שעומדים;  "  כאבןידמו"  ממילא  הם  -"    זרועךגדול"  בתוקף  של  והולכים  והיות

  ליהודים  לבצע  את מניחיםובכך  ".    עליהם  אימתה  ופחדתפול"זה  -ידי-ועל.  מקומם  כאבן

 ". לו יתברך דירה בתחתוניםלעשות"שליחותם 
 )א"תשמ, ס"דחוהמ' ג', אור ליום ב,  תשריי"ח שיחתפ "מעובד ע(

 
 .ד, תהלים קכא) 17
 .א, עירובין מה) 18
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 ]:דיבר אודות הכניסה לארץ ישראל[
, ימצאו  שם  גם  את  ארץ  הקודש  בשלימותה  המלאה,  ישראלובכניסה  בשלימות  לארץ  .  .  

כפי  שנאמר ,  כן  בשלימות-  את  התורה  גםויקיימו,  את  העם  היהודי  בשלימותו  המלאה

 . לקיים את הדברים הכתובים בתורה- 1"הזאתהתורה  את כל דברי לעשות"בהקהל 
  הבירה  של  כל  ארץ עיראשר  היא  ,    לבוא  לירושלים  עיר  הקודש-  הקודש  עצמה  ובארץ

 היא.  2"  לשבטיםנתחלקה  לא  ירושלים"  היות  ו-.  ישראל  ושל  כל  יהודי  היכן  שרק  ימצא

 -  ביותר  והלאה    מילדים  קטנים-כך  שלכל  יהודי  ,  ידי  דוד  מלך  ישראל-נרכשה  ונבנתה  על

 .יש בה חלק
כל  יהודי  הינו ,    לושייכתכיון  שהיא  אינה  ,    אחד  לא  יכול  למסור  ממנה  שום  דברואף

  הקשורים העניניםהבית  וכל  -הר,  עם  הכותל  המערבי,  הבית  על  כל  ירושלים-בעל

 .לירושלים
 )א" תשמס"דחוהמ' ג - ולתלמידות לתלמידים -פ שיחת "מעובד ע(

 
 .יב, וילך לא) 1
 .ד" היז" פח"ביהב'  הלם"רמב. ועוד. א, מגילה כו. א, יביומא ) 2
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זוהי  ראיה  שלאחרי ,  כן-  אם-ישראל  נמצאים  בגלות  -  הטוענים  שהיות  ובניישנם

 . החזירה שוב לגויים-"  מהם ונתנה לנונטלה "ה"שהקב
למרות  שנשלחנו  מארץ .  1"מארצנו  גלינו  חטאינו  מפני"  לטענה  זו  טמון  במילים  המענה

 . שלנוהארץ - ארצנועדיין נשארה , ישראל לגלות
 -  כהוא  זה  לבעלותינו  על  ארץ  ישראל  נוגעאך  זה  לא  ,    שלח  אותנו  לגלות  אמנםה"הקב

 . אינה יכולה להינתן למישהו אחרושוב"  עולםנחלת"היות והיא נתנה לנו כ
ליצלן  לומר  שכעת  יכניס -רחמנא  -  הידוע  ממלך  שהגלה  את  בנו  מעל  שולחנו  וכמשל

 .אליו בן אחר במקומו
 -מכן  זרק  אותם  משם  -אך  לאחר,    ארץ  כנעןזו  והיתה"    להםנתנה"  שמלכתחילה  ולמרות

. 3"לנו  מהם  ונתנה  נטלה"  ו-  2"  מכל  האומותמקולקלים  של  כנענים  מעשיהם"כפי  שנאמר  

  ישראל בארץואף  שהיהודים  נמצאים  במקום  אחר  ולא  .  שייכת  ארץ  ישראל  ליהודים,  ומאז

 . זה לא נוגע כלל לבעלות על ארץ ישראל שנשארת בידם-
 )א"תשמ) 'התוועדות א(פרשת בראשית -חת שבתפ שי"מעובד ע(

 

 ונהי"שזה  יבטל  את  ה,    בזמן  הגלותעודעם  קומה  זקופה  ,  "קוממיות"עד  שיעמדו  .  .  

 .שלנוהארץ , שהינה כבר ארצינו, ישראל לכיבוש ארץ שמפריע 1"בעינינו כחגבים
 )א" תשמ)'התוועדות ב( בראשית פרשת-בת ששיחתפ "מעובד ע(

 
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 1
 .ג ,הפסוק אחרי יח- עלי"רש- ופירושכהניםתורת ) 2
 .א, י בראשית א"רש) 3
 .לג, שלח יג) 1
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 . שיש להחזיק בו בשלימותהרי - נתן ברשות ישראל ה" ברור הוא אשר מה שהקבדבר
  הוא -  לשלום  אמיתי  היחיד  האופן  -ואדרבה  ,    אז  יכול  להיות  מצב  של  שלום  אמיתיורק

  מארץ  ישראל כל  חלק,  התוקףבכל  ,  בשעה  שמחזיקים';  שלימות  הארץ'  בכשאוחזים  דוקא

 . שלוםלהיות רק מזה יכול - הביא בגשמיות ליהודים ה" אשר הקב-
  ישראל  לגבולותיה ארץ  כל  את  יביא  ה"  בדרך  זו  מהווה  הכנה  קרובה  לכך  שהקבועמידה

-  בינתיים  ברשותם  של  האינםנמצאים,  שמאיזה  סיבה  שתהיה,    אפילו  חלקים-ליהודים  

 .יהודים
  יכול  להיות  מצב  של -נמצאים  ברשות  היהודים    כשעומדים  בתוקף  על  השטחים  הורק

, 2"  ועוצם  ידיכחי"לא  מחמת  ה(  עליהם  אימתה  ופחד  תפול"היות  ו,  1"  ואין  מחרידושכבתם"

 .3" ידמו כאבן-בגדול זרועך ) אלא
  אומנייך  ושרותיהם מלכים  והיו  "-אלא  אדרבה  ,    רק  שהם  לא  יגעו  ביהודיםולא

 .4"מניקותייך
 )מוגה - 424'  עכ" חש" לקו- א"תשמ, ו כסלז"י',  גיוםמשיחת (

 
 .ו, חוקותי כוב) 1
 .יז, עקב ח) 2
 .טז, בשלח טו) 3
 .כג, מט' ישעי) 4
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, ישראל-  של  בניברשותם  לא  היו  -  שטחים  מארץ  ישראל  אשר  במשך  זמן  מסויים  ישנם

 .אלא ברשותם של הגויים
  הרי  יש -  שטחים  אלו  לרשות  היהודים  בחזרהוהחזיר  ,  ה"  הקבאצל"    רצוןעת  "וכשנהיה

ולכן  נדרשת  שם ,    העניק  ליהודיםה"  הקבאשר"  דושהק  תשמישי"להתייחס  אליהם  כאל  

 .שמירה מיוחדת
!   לרשות  הגויים-  אפילו  לשעה  קלה  -  אודות  נתינתם  של  שטחים  אלו  מלחשוב  וחלילה

אלא ,  1)"עשה  לי  את  החיל  הזה(  ועוצם  ידי  כוחי"  ניתנו  לרשותינו  בגלל  לא  שטחים  אלו  -

 .השמים בנס גלוי מן - ה"בכוחו של הקב, " זרועךבגדול" אלו קיבלנו שטחים
והן .    תורה  ומצוותשזה  הן  ברוחניות  -  בשלימות  את  שטחי  ארץ  ישראל  וכשאוחזים

ולא )  2"  ואוירא  טהורגושא"אשר  (  שאוחזים  בשלימות  בכל  שטחי  ארץ  ישראל  -בגשמיות  

שבזה (  הקודש  לרשותם  של  הגויים  בארץ  הנמצאים  מהשטחים"    שעלאף"מניחים  לתת  

  אזי  נעשים  קשורים -")  נּוָוִצ  במצוותיו  ְוקדשנו  אשר  "ה"  של  הקבמקיימים  את  מצוותו

 . גלותמכללמעלה , ה"ומחוברים עם הקב
 )א"ט כסלו תשמ"פ שיחת י"מעובד ע(

 

-  הרי  שחס-  הביא  אותו  ליהודים  בניסים  גלויים  ה"  אשר  הקב-  הקודש  מארץ  שעל  כל

 .ובמתנתו'  בניסי המלבעוטושלום 
 .מארץ ישראל' שעל'ושלום אפילו - ופשוט וברור שאסור לתת לגוי חס. .

 )מוגה - 533'  עכ" חש" לקו- א"תשמ, עשרה בטבת',  דיום משיחת(

 

 
 .יז, עקב ח) 1
 .ב, ראה גיטין ח) 2
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 .שזקוקים לזה) רועדשהעולם רועש ו(בפרט עכשיו .  ישנה בכל זמןה" הקבשל שמירתו
שנבוכדנצר  מלך  בבל  יצא  למלחמה (  דומה  לתקופה  עליה  מסופר  בהפטרה  עתה  המצב

 .1" הקנה הרצוץ הזה על מצריםמשענת"ישראל על -אז בטחו בני) והיותעל מצרים 
אלא ,  שפרעה  אינו  שם  של  מלך  פרטי  אחד('  פרעה  'עלכך  -סומכים  כל:  כן  עכשיו-וכמו

ולא  זו ".    שלוםחוזה"עד  שמוכנים  לחתום  עמו  )  פרעהו  בשם  כל  מושלי  ארץ  מצרים  נקרא

 ! חתמו עליוואףאלא אכן עשו חוזה : בלבד
מן ,  כן-  ואם-)  ואף  עושים  פירושים  בספרים  (ך"הם  לומדי  תנ,    את  החוזהשחתמו  אלה

 !ויראו אשר כתוב שם במפורש אודות מצב שכזה, ך"בתנהראוי שיתבוננו 
  אזי  באם  היו  רוצים  להתבונן  מקרוב  היו  מבינים -  ך"תנ  סיפור  זה  לא  היה  מובא  באם  גם

 "! קנה רצוץמשענת" סומכים על שלמעשה
 אך".    של  ישראללכבודן"  את  נבוכדנצר  על  מצרים  היתה  ה"  שהביא  הקבהסיבה,  בזמנו

  את  זה כשאיןאמנם  ".    של  ישראלכבודן"זאת  רק  כאשר  היהודים  אכן  מחזיקים  את  עצמם  ב

, ה"  מהקבטובאזי  הוא  אומר  שהוא  יודע  יותר  ,  )להלחם  על  מצריםואז  ממילא  אין  מי  שבא  (

 !יותר טוב מהתורה ויותר טוב מההלכה
בשביל  לדעת  שמסירת  שטחים  הוא  היפך ,    צריכים  כל  לימודים  חדשים  על  כךאין  אך

  קש  ותבן עסקי  על  אפילו"    שצרו  על  ערי  ישראלנכרים"  שנפסק  2ערוך-בשולחן.  ההלכה

 .לחמהצריכים לצאת עליהם למ

 

שתמורת  שוחד  שמקבל  עבור )  שאינו  יודע  ברור  את  המצב"  (רב"  ישנו  לכך  בנוסף

פי  תורה  כאשר -על,  והנה.  פי  הלכה  צריכים  למסור  שטחים-  פוסק  שעל-  שלוהמוסד  

 
 .ו, ישעיה לו. כא, מלכים ב יח) 1
 .ו"ט ס"סשכ) 2
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  פסל  את -ידי  שקיבל  מתנה  -אותו  רב  על,  לכך-אי.    מלפסוק  את  הדיןנפסליםמקבלים  שוחד  

 ! הוא פוסק נגד ההלכה-והיות שהוא משוחד ! בדיןעצמו מלפסוק 
עד  שאומרים  שאין  כאן !    תירוצים  מבהילים  שלעולם  לא  היו  נופלים  בשכלהם  אומרים

 "! שלוםאוהבי" המצרים הם אלא"  שצרו על ערי ישראלנכרים"כלל מצב של 
  צריכים  לומר  בתוקף  שזהו  מצב  של -!  לילת  והיפך  ידיעת  המציאות  זהו  ש-  זאת  לומר

 "! שצרונכרים"
  זהו  דין  שחל  אפילו -  3"  תחנםלא"ול,  לקדושת  הארץ,    כל  קשר  לגאולהלזה  אין

 !בחוץ לארץ)בנהרדעא ש(
 ! את הנפט- הנשק החשוב ביותר שיכול להיות את מסרו

, וכל  זאת!  למסור  את  השטחיםפי  הלכה  צריכים  -שעל"  רב"  פוסק  -  זאת  כל  ולמרות

 ! שוחדוקיבלהיות 
  רק הוא"    שצרונכרים"הדין  של  :    תירוץ  נוסף  להצדקת  מעשיהםהמציאומכן  -לאחר

אך  כאן  הם  פשוט  באים  לקחת  מה  שהיה ,    לקחת  דברים  השייכים  ליהודיםבאיםכאשר  הם  

 .שלהם
  לאפשר  מצב   שאסורהוא"    שצרונכרים"הרי  הדין  של  :    לתרץ  תירוץ  שכזהיכולים  כיצד

  אם  הם ואפילו"  ותבן  קש"וזאת  אפילו  אם  הם  רוצים  לקחת  רק  ,  "  הארץ  לפניהםתפתח"ש

 !?להשאר ובפרט שכאן הם אומרים שהם רוצים -כך למקומם -חוזרים אחר
 לסטים  ("גוייםבכדי  למנוע  טענה  של  )  5"  מעשיו  הגיד  לעמוכח"ש  (מזהיר  4י"רש

  בדעתו  שיהודים  יטענו מעלה  מי  היה  -!  את  זוטוענים  יהודיםואילו  כאן  באים  ")!  אתם

 !?כך

 
 .ח ואילך"קנא ס' דעה סי-ערוך יורה-שולחן-טור. ד-ג"י ה"ם פ"עכו' ם הל"רמב. א, זרה כ-עבודה. י"ב ובפרש, ואתחנן ז) 3
 .א, שית אברא) 4
 .ו, תהלים קיא) 5
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יש ,  כן-  אם-  אותם  יהודים  שצריכים  למסור  להם  את  כל  מה  שהם  תובעים  סוברים  ואם

, ברק-בני,  חדרה,  תל  אביב,  ירושלים  העתיקה,  יהודה  ושומרון,    רמת  הגולןאתלמסור  להם  

 !ד"חבוכפר 
 -)  אף  כתב  את  דברי  ימיווהוא  (  כולם  יודעים  מהעבר  של  מושל  מצרים  הרי,  ובכלל

 ! היטלר וחבריועםהיתה לו שייכות 


 

  היא  בדיוק  להיפך  מהענין  של זו  הנהגה

  אפילו שאז  6"ישראל  היה  אור-  בניולכל"

ואילו ,    המצרי  היה  ליהודי  אורביתבתוך  

דים   אצל  המצרי  מואר  ואילו  אצל  יהו-עתה  

נתנו  כל  כך ,    ומכופלכפולישנו  חושך  

 !ורוצים למסור עוד יותר, הרבה
  היהודי  עצמו  טוען -  זה  לכל  ונוסף

 "! אתםלסטים"כלפי אחיו 
אומרים  הם  שבהחלטתם ,    בלבדזו  ולא

יהודי 'למסור  את  השטחים  הם  סומכים  על  

 ! כךלהםשפסק ' עם זקן
ר ו  יעושוחד"  ש7  כבר  פסקההרי  התורה

: כלומר".  יסלף  דברי  צדיקיםעיני  חכמים  ו

  אך  בנוגע  לנושא  הזה -חכם  וצדיק  ,    אחרים  הוא  יכול  להיות  יהודי  עם  זקןלעניניםבנוגע  

 "!צדיקים דברי ויסלף חכמים עיני רויעו" במפורש פוסקתהתורה 
 ! ממילא ניטלה בחירתו איך לפסוק- לקח שוחד שהוא והיות

 
 .כג, בא י) 6
 .יט, שופטים טז) 7
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 8  דוד  המלך  אמר-!  ולך  נגד  התורה  הרי  הוא  ה-  ששוחד  לא  מעור  ומסלף  שאומר  ומי

  הוא  ולא  תלמידיו  מסוגלים  לומר לא  -!!!  ולו  אינו  מתאים  לומר  זאת,  "  יביןמי  שגיאות"

 "! מי יביןשגיאות"ש
 ! פוצה פה ומצפצףואין

 !!! תסמרנה שערות הראש- מדבר כזה הרי

וכיצד !  שיפסיקו  לחשוב  אודות  ענינים  כאלה,    למרות  שקיבלו  מסר  מוושינגטוןזאת  וכל

 ! ממשיכים להתנגד בדיוק כמקודם- מה שהוא אמר אתמנצלים 

 

 :ל" הנלכל נוסף
 נטלה"  לכן  -ומצוות  כדבעי  -ישראל  אינם  שומרים  תורה-  שהיות  והיום  בניהם  טוענים

 ")! לנוונתנה מהם נטלה"ש( לומד עם זה י"מה שרש להיפך מבדיוק -"  להםונתנהממנו 
חושך  הכפול  והמכופל (  גם  בשעה  שאנו  ב-"  ארצנו"  שארץ  ישראל  נקראת  בשעה  וזאת

  המצוות כלשגם  עתה  צריכים  לשמור  את  ,  שזוהי  הסיבה").  מארצנו  גלינו("גלות  )השל  

 ]). שנת השמיטה-וכבשנה שעברה [תרומות ומעשרות (התלויות בארץ 
 -  יש  להקפיד  על  מצוות  התלויות  בארץ  ישראל  בעיר  זו  האם"  רב"  אותו  אצל  כששאלו

 שיש  השיב  -  האם  צריכים  למסור  עיר  זו  אותווכששאלו  !    לקיים  מצוות  אלושישענה  

 !!!למסור עיר זו ולהוציאה מרשותינו
 !?שתחילתה סותרת לסופה,  יכול הוא לענות תשובהכיצד

פי  הלכה  יש -דינם  שעל-אלא  מפרסמים  את  פסק,    ותלמידיו  לא  הסתפקו  בזהרב  ואותו

 !!! שפה שגם הגויים מבינים-  האנגליתבשפהגם , השטחיםלמסור את 
ולא  בסתם  כתבה  אלא  זה  מופיע ,  אלא  פירסמו  זאת  בעיתון  הכתוב  באנגלית,  סתם  ולא

הרי ,  לקרוא  כל  אחד  שלוקח  את  העיתון  -!!!  מאמר  של  העורך  הראשי)ה"    אריאלעדי("ב

 !!!ראשון שהוא קוראזה הדבר ה

 
 .יג, תהלים יט) 8
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 בשם  הם  מפרסמים  -העולם  -  המתפרסמים  גם  בקרב  אומות-  ל"  הדברים  הנכל  ואת

 !!!ההלכה
 !?מה הם מערבים את התורה! ?ה" מערבים את הקבהם מה

 !!! נמשך כבר שבועות וחודשיםזה וענין
 !!! פוצה פה ומצפצףואין

 -  אחד  יכול  לראות  אבל  היות  שזה  דבר  מודפס  שכל,    ענין  של  להלחם  אתוכאן  אין

 !!! הכחשהלעשותממילא חייבים 
  כבר -מאחר  שברגע  שזה  הודפס  ,    יעלה  על  הדעת  שיאמרו  שהם  התכוונו  אחרתלא  גם

 !מודפסהיות שזה כבר ', מה הם חשבו'לא נוגע כלל 
 אותש  "-  9ל"חז-כמאמר(לפי  מעשיו  רואים  מי  הם  אביו  ואמו  ,    תינוקשאצל  וכשם

) מה  שהתינוק  מדבר  בשוק  מאביו  או  מאמו  שמע"  ('דאמי  או  הואו  דאב  -  קא  בשוקאודינ

 רואים)  'מעמידים  את  הדת  על  תילה'אלה  הטוענים  שהם  (כן  כאן  אלה  שעושים  זאת  -כמו

 !!! מעשיהם אצל מי הם נתגדלולפי
  הקנה משענת"אודות  כך  שישראל  סמכו  על  (רצון  שמה  שכתוב  בהפטרה  -ויהי.  .  

 מזה  נתפעל  ושלאשיו  יהיה  רק  לימוד  נבואת  ירמיה  ושעכ,    ישאר  בעבר  בלבד-")  הרצוץ

  מלך  מבית יעמוד"עד  לגאולה  האמיתית  והשלימה  ,  10"  יכסה  ארץ  וערפל  לאומיםהחושך"ש

 .במהרה בימינו ממש, 11"וינצח' וילחם מלחמת ה. . דוד 
 )א"שבט תשמ' ה, פ פרשת בא"פ שיחת ש"מעובד ע(

 
 .י" ובפרשסוכה בסופה) 9

 .ב, ס' ישעי) 10
 .ד"א ה"מלכים פי' ם הל"רמב) 11
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צרה ,  מזל-  בישועודנוהיה  '  דיוויד-קעמפ'פעמים  שהחוזה  האומלל  של  -כבר  דובר  כמה

  סכנה  צרה  וביש -לכן  גם  כלפי  כל  העולם  מהווה  חוזה  זה  ,  והיות  שכך.  וסכנה  עבור  יהודים

 !מזל
.   כעת  נתגלה  ששלום  בין  כך  היה  כבר-!  'שלום'  למרות  שלכאורה  זה  הביא  -וכל  זה  

  את  סכנת הגדילאלא  אף  ',  שלום'  לא  רק  שלא  הוסיף  כלום  ל-והויתור  על  הנפט  וכדומה  

-  שבלאו-  ישראל  -נחלש  מאוד  צד  אחד  )  וכדומה(כיון  שבמסירת  הנפט  ,  וזאת.  המלחמה

 !ללא כל צורך כלל, וזאת! 1"המעט מכל הגויים"הכי הם 
שבימינו (  הכרחי  בושינגטון  התפלאו  מאוד  כיצד  ישראל  נותנת  בידים  את  הנשק  הכי

 ).אלה הנשק ההכרחי ביותר הוא נפט
אך ,  אז  ידעו  מכך  רק  יחידי  סגולה!  (  היה  זה  רק  לחץ  מדומה  ותו  לא-למרות  שהם  לחצו  

נכנעו  ללחץ  זה  עד ,    ולמרות  זאת-אולם  אלה  שחתמו  ידעו  מזה  )  כעת  זה  כבר  התפרסם

ואף (יה  רק  כלפי  פנים    ומלבד  זאת  שהלחץ  ה-!  2"  כחגביםבעינינוהיינו  "שהגיעו  למצב  ש

-שארצות,  הרי  ידוע  ופשוט).  בחירה-זה  שהם  השתתפו  בוועידה  היה  היות  ואינם  בעלי

זה  הרבה  יותר  מאשר  ישראל  ומצרים  וזאת  משום "  שלום"הברית  היתה  זקוקה  ל

 "!בחירות"ה
ואף  הגדילה ,  בראותם  שישראל  מוותרת  על  דברים  הכי  חיוניים,  המצרים:  ולא  זו  בלבד

  חתימה  זו -!    הרי  שאפשרו  לעצמו  להגביר  את  הלחץ  עוד  ועוד-לחמה  את  סכנת  המ

 ! תן עוד יותר ועוד יותר-" הב הב"אפשרה למצרים לדרוש 
 -!  ונוסף  לזה  שהבינו  שכל  זה  יביא  למלחמה,  זה  שחתמו  אז-נוסף  על:  והגדילו  לעשות

  מהדלק   גם  את  המעט  שנשאר-!    יוותרו-מה  שעדיין  לא  וויתרו  -עדיין  מצהירים  שגם  על

אשר  חוץ  מהיהודים  אף  אחד ,  נייר-פיסת;  נייר-היות  וכך  נכתב  בפיסת,  והנפט  יתנו  למצרים

 !ובמיוחד מהיהודים, קיום זה מסתירים מהעולם- אך את כל פרטי אי-! לא קיים זאת

 
 .ז, ואתחנן ז) 1
 .לג,  שלח יג-פ לשון הכתוב "ע) 2
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אולם  הכרת  טובה  מסויימת ,  כך-הברית  הכרת  טובה  על-אפשר  לתת  לארצות-אמנם  אי

זה  לא  משתנית  חומרת -עם-אך  יחד.  וין  לעשות  שלוםכך  שהוא  התכ-  על3יש  לתת  לו

  הראו  לו  את  מפת  ארץ  ישראל  והוכיחו  לו  בבירור  כי  כל -העובדה  שבשעה  שדיברו  איתו  

 .יגדיל את הסכנה)  נשק ֶׁשִיָמֵסר-ובפרט (שטח שירד 
  הוא  לא  יניח -"  הנה  לא  ינום  ולא  יישן  שומר  ישראל"  ש4לנו  יש  רק  את  ההבטחה,  ולכן

, וזאת.  והוא  יביא  שתהיה  שלימות  ארץ  ישראל  לגבולותיה  ובדרך  של  שלום,  שלזה  להתרח

שהמצב  העכשווי  קשה ,  ובפרט.  5ידי  שיהודים  יעמדו  בתוקף  כפי  שנפסק  בהלכות  שבת-על

 .הרבה יותר מהמצב המתואר באותו סעיף

 

 :נוסף לכל זה
רבנים  מצב  הפכי  בדיוק  מהמצב  כפי  שהוא לפני  תקופה  מסויימת  היו  כאלו  שתיארו  ל

דין  שאכן  מתאים  למציאות -פסקו  הרבנים  פסק,  יסוד  התיאור  המסולף-על.  עתה  בפועל

המצב  הנוכחי  חמור  הרבה  יותר  מהמצב ,  וכאמור.  המסולפת  אך  לא  למציאות  העכשווית

 .ערוך-אודותיו מדובר באותו סעיף בשולחן
ובפרט ,  נפש-  אך  היות  ומדובר  בפיקוח-פעול  זה  שקיבל  שוחד  כבר  לא  ניתן  ל-על,  והנה

דין -גם  שהרבנים  יודעים  שהם  פסקו  פסק-מה,  שהמשוחדים  יודעים  שהכוונה  אליהם

דין  המבוסס  על  המציאות -  על  הרבנים  לפסוק  פסק-  לכן  -מסולף  על  מציאות  מסולפת  

-לא-היה,  נפש  של  שלשה  מליון  יהודים-  מציאות  שמובילה  לפיקוח-הנוכחית  והנכונה  

 .תהיה
המשוחדים  יודעים :  אך  כאמור,  לא  אעשה  זאת,    לכן-והיות  שאין  עניני  לנקוב  בשמות  

 .שאליהם אני מתכוין
 )א"שבט תשמ' פ שיחת י"מעובד ע(

 
 .ל" המו-נוע מלחמות ולבצע שלום במקומות שונים בעולם על פעילותו למ, ב"כוונת הרבי היא נתינת תודה לממשל היוצא בארה) = 3
 .ד, תהלים קכא) 4
 .ו"ט ס"סשכ) 5
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שכל )  שלא  רק  הוא  אלא(  ולדאוג    צריך  לוודאלפוריםכשיעשה  את  ההכנות  ,    יהודיכל

 ; השלימותבתכליתישראל יחוגו את חג הפורים -בני
יהודים :  כמו,    הנמצאים  במצב  אשר  בו  הם  זקוקים  לעזרה  מיוחדתהיהודים  ובמיוחד

צבא  הגנה 'ובפרט  יהודים  המשרתים  ב.  בתי  כלא,  בתי  רפואה,  אבותהשוהים  בבתי  

נפש  ממש  על  גבול  ארץ  ישראל -ם  במסירות  ושומרים  ומגיניבגופםאשר  עומדים  ',  לישראל

 .כפשוטו"  הארץשלימות" בכדי לשמור על -
 ": הארץשלימות"באים לענין ) של אנשי הצבא (גופם ומשלימות

ומסירת  החלק  הקטן  ביותר ;  מארץ  ישראל'  שעל'אף  ,  ושלום-חס,    להחזיראסור  אשר

 .נפש ממשי- פיקוחשזה ענין של, 1 למצב של פתיחת הארץ לפניהםגורמתמארץ ישראל 
  היות -  3"תחנם  לא"  שולציווי  2"  יעלו  בחומהלא"  לזה  כל  שייכות  לשבועה  שאין  ולכן

  מצד  הבטחון  של  הארץ  ויושביה  אסור  למסור  ממנה אשר.  נפש-פיקוחשענין  זה  קשור  עם  

 .אף שעל
וכן ,  לבוא-ישראל  יקבלו  לעתיד-שבני,    הארצות  של  קיני  קניזי  וקדמונילשלשת  בנוגע

  עדיין  יש  מקום  לעיין -ישראל  -  עוד  לא  מסר  לבניה"  העממין  אשר  הקבשבעתלארץ  בנוגע  

 .ישראל- צריכים זאת בגלל בטחון ארץיהודיםהאם 
 לה  הרי  זה  דבר  ברור  שזקוקים  -ישראל  -  לבנימסר  כבר  ה"  לארץ  אשר  הקבבנוגע  אך

 .'שעל'ואין להחזיר ממנה אף , מצד בטחון
, נפש-  היות  שזה  פיקוח-זיר  מאומה  מארץ  ישראל    לטעם  הקודם  שאסור  להחנוסף,  והנה

 ארץבאשר  שייך  דווקא  ,  מתווסף  כאן  טעם  נוסף  -    גם  בחוץ  לארץשייךאשר  טעם  זה  

 :ישראל

 
 .ו"ט ס"חיים סשכ-ערוך אורח-שולחן) 1
 .א, כתובות קיא) 2
 .ח ואילך"קנא ס' דעה סי-ערוך יורה-שולחן-טור. ד-ג"י ה"ם פ"עכו' ם הל"רמב. א, זרה כ-עבודה. י"ב ובפרש, ואתחנן ז) 3
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  כל  העם  היהודי  בכל  מקום של  גזילה  הרי  זו  -  משהו  מארץ  ישראל  מוסרים  כאשר

 ! שהם
-אמנם  בני;  ואחד  מישראל-אחד-  העניק  את  ארץ  ישראל  לכלה"  שהקבמכיון,  וזאת

 . להם תמיד נשאר ברשותםמסר ה" שהקבישראל אך החלק מארץ - לגלותישראל הלכו 
 -    גם  לאלו  הדרים  בחוץ  לארץ-  ואחד  מישראל-אחד-לכל  ישראל  שייכת  שארץ  והיות

היות  וארץ  ישראל  אינה  רכוש  פרטי .    זאתלהחזיראין  לאף  אחד  את  הזכות  והיכולת  ,  לכן

 ! ישראלבני לכל אלא שייכת -של זה שמוסר 
ואף .  ישראל-  הרי  זו  גזילה  מכל  בני-מחזירים  משהו  מארץ  ישראל  ,  ושלום-  חסאם,  ולכן

 ! אין לאף אחד הזכות למסור משהו אשר שייך לזולתוהעולםבחוקי 
 : לארץ ישראלבנוגע רק דבר חידוש ופלא שמוצאים זהו, והנה
  מצד  טעמים  של -ת    אחרבשכונה  כאשר  עוזבים  שכונה  אחת  על  מנת  לדור  -  לארץ  בחוץ

  אין אבל  -  4  מזיקים  לעצמם  וליהודים  הדרים  בשכונה  אשר  ממנה  יצאושאז  הרי  -שטות  

 ;מזיקים לשאר היהודים הדרים במקומות אחרים
  ולכל  היהודים יהודי  לכל  הרי  שאז  מזיקים  -  מוסרים  חלק  מארץ  ישראל  כאשר  אבל

כת  לכל  יהודי  ולכל  היהודים   מאחר  שארץ  ישראל  שיי-היכן  שרק  ימצאו  ,    כולוהעולם  בכל

 ! נתן להם זאתה"כיון שהקב,  קצוי תבלבכל
' שעל'כל  ,  )בזמן  הגלות(  אך  כעת  -  אמנם  את  ארץ  ישראל  לשבטים  יחלקולבוא  -לעתיד

 . יחדהיהודים ולכל יהודי לכלמארץ ישראל שייך 
היות  ואין  זה ,  ושלום  שום  חלק  מארץ  ישראל-אסור  לאף  אחד  למסור  חס:  לכן  אשר

 !ך לושיי
  זה  מכיון  שהם  יראים -  הטוענים  ורוצים  למסור  משהו  מארץ  ישראל  אלה  ואותם

או  בגלל  שהם ';  שקייט'גוי'או  מכיון  שהם  נחותים  בפני  ;  5"  עלה  נידףקול"מונרתעים  

  אך -ויש  לו  עיניים  ,    הוא  אמנם  נשאר  חכם-!  6"  יעוור  עיני  חכמיםהשוחד"ו,  לוקחים  שוחד

 
 . ואילך350' ע' ק וש חל"לקו) 4
 .לו, בחוקותי כו) 5
 .יט, שופטים טז) 6
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ודוקא  דרך ,    הינו  אמת-אשר  רק  מה  שהגוי  אומר  ,  וא  את  עצמוולכן  משלה  ה,  מכוסותעיניו  

 !היא דרך האמת שעל ידה אפשר להגיע להתנהגות הנדרשת' פוליטיקה'ה
  עד -  מכוסות  אך  עיניו  כה  -"    יעוור  עיני  חכמיםהשוחד"  יודע  שגם  עצמו  שהוא  ולמרות

 ! זוהי האמת-שחושב שמה שהוא רוצה 
היחיד  שאינו  מבין  זאת  הוא  זה  אשר  השוחד ;  'בן  חמש  למקרא'  פשוט  גם  לזה  דבר

 !עיניומעוור את 
 )א"תשמ, פרשת זכור, פרשת ויקרא- שבתשיחתפ "מעובד ע(
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  לא  עושים  שום -"    שצרו  על  עיירות  ישראלנכרים"  שכשישנו  מצב  של  1פוסקת  התורה

-  לפיקוחמביא"  שצרו  נכרים"  היות  ו-  בגוי  גדול  או  2"בגוי  קטן  תתגרה  אל"  של  חשבון

 ". תתגרהאל" כולל גם את הענין של -אשר דוחה את כל התורה כולה , נפש
הגם  שיש  את ,  ולכן.  ה"  השטחים  האלו  קיבלו  במתנה  ובאופן  ניסי  מהקבשאת  ובפרט

אסור  למסור   -  נתן  ה"  אבל  ממה  שהקב-  3"  תעלה  בחומהאל"  של  והשבועה"  תתגרה  אל"ה

 .אף שעל
 : להיות כפי שהיה בזמן פוריםצריכה ההנהגה

  אזי  פורים -)  לכלות  את  האוייבים(  לא  היו  עומדים  בתוקף  לדרוש  יום  נוסף  היהודים  אם

 !? למי אכפת אם פורים יהיה רק יום אחד- שלכאורה -!  אחד בלבדיוםהיה 
 נסבטל  כל  הענין  של    אזי  היה  מת-אילו  פורים  היה  יום  אחד  בלבד  :  בזה  והביאור

 -אך  אם  לא  היו  מבקשים  יום  נוסף  .    שהתבטלה  מחשבת  המן-  וכל  הנס  היה  היות.  פורים

  בהביאו  את -  עשה  ה"וממילא  כל  הנס  שהקב,    המן  היתה  עדיין  תקיפהמחשבתהרי  אז  

 . הנס אינו נס-) ביטול מחשבת המן (העיקרכי ללא .  מתבטלהיה -פורים 
 :על הנס' ויתרו'השתלשלה מהנהגה בה ) ותיה הגיע פוריםשבעקב( הגזירה הזו כל ואף
ובשעות  הספורות  שנותרו  עד .    הניחו  לאגג  לחיות-  למרות  שנלחמו  בעמלק  אשר  ידוע

  בגלל רק:  כלומר.  5  הוא  עשה  מעשה  ונולד  בן  שממנו  יצא  המן-  4"  שמואל  את  אגגוישסף"ל

נהרג ,  מכן-לאחרת  שמיד  למרו(  והשאירו  את  אגג  בחיים  -  ה"שלא  ניצלו  את  הנס  של  הקב

 . הגיעה גזירת המן-) בידי שמואל
מחשבת '  אלא  אכן  ביטלו  בפועל  את  -לא  ויתרו  היהודים  על  הנס  ,    פוריםנס  וכשהגיע

 . הנס של פורים לידי ביטויאתוהביאו ', המן

 
 .א, עירובין מה. ו"ט ס"ע סשכ"שו) 1
 .א, ראה פסחים קיג) 2
 .א, כתובות קיא) 3
 .לג, א טו-שמואל) 4
 .רבה ז-ראה פתיחתא לאסתר) 5
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 : יש ללמוד הוראה לזמנינוזה ומסיפור
וכשנותנים  לגויים   -!  ישראל  את  שטחי  ארץ  ישראל  באופן  ניסי-  לבנימסר  ה"הקב

 .ה" מבטלים את הנס שעשה הקבשבכך הרי -שטחים אלו 
  ידי  עשה ועוצם  כוחי"  ולא  מכיון  ש-  בנס  אשר  שטחים  אלו  ניתנו  ליהודים  מודים  וכולם

 ;6"לי את החיל הזה
 ! לא ניתן למסור- ששטחים אלו אשר ניתנו באופן ניסי מובן, לכך-אי

ואם .  7יהודי  לכלבפועל  שייכים  שטחים  אלו    הרי  -  אם  לא  היה  זה  דרך  נס  גם,  והנה

וכמה -כמה-אחת-הרי  על,    אסור  לקחת-פרוטה  השייך  לשני  -  משוהפחותאפילו  

 ! אז וודאי שזוהי גזילה-למישהו אחר ) השייך לשני(' שעל'שכשמוסרים 
ושהם  שייכים  לכל ,  ששטחים  אלו  נמסרו  בצורה  ניסית(  העובדות  הללו  כל  ומלבד

 ". ילכדו העיר ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהםשמא" חשש שנוי הרי כאן -) יהודי
או  גוי "  (  תתגרה  בגוי  קטןאל"  אין  כל  מקום  ל-נפש  -  מצב  של  פיקוחשכשיש,  כלומר

  אלא -)    שנכרים  שצרו  על  עיירות  ישראל  הם  לא  גויים  קטנים  אלא  גויים  גדולים-  גדול

 .נפש- להסתכל רק על הנקודה שזהו פיקוחצריכים

 

 -  הסבורים  שהם  חכמים  יותר  מהתורה  -'  חכמים'  באים  מספר  -  ל"  הנכל  ולמרות

 ! למסור שטחיםשצריכיםופוסקים 
  אזי  הם  מכניסים  בתורה  רק -)  וכולם  יודעים  שהם  לקחו  שוחד(  משוחדים  שהם  ומאחר

 ! הם אוחזיםמהםאת הדינים 
תורה 'בלימוד  '  עסוק'היות  והוא  היה  ,    בכלל  סירב  לפסוק  דינים-  רב  אותו  בתחילה

 -  הנה  בעקבות  השוחד  שקיבל  -נפש  -  כשזה  הגיע  לנושא  של  פיקוחפתאוםאך  .  'לשמה

 !התיר לעצמו לפסוק

 
 .יז, עקב ח) 6
 .קנא-קמו' וצר הגאונים קידושין סיא. 43' י ברצלוני ע"השטרות לר' ס. תקל' ר ברוך סי"ם ב"ת מהר"ראה שו) 7
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 וכשלוקחים"!  צדיקים  דברי  ויסלף  חכמים  עיני  יעוור"  אשר  השוחד  8קובעת  התורה

 !היות ואז נוטה ליבם לטובת המשחד, ם הלכה אסור לפסוק שו-שוחד 
יודעים  בבירור  שהמשחדים  נתנו  את  הכסף  רק  בתנאי  שאותו  רב ,  שבעניננו  ובפרט

,   יקבל  את  הכסף-  הם  אמרו  במפורש  שאם  יפסוק  כך  -!    שטחיםלמסוריפסוק  שצריכים  

 . לא יקבל-ואם לא 
ן  ישנה  תקווה  שהוא   הרי  שאז  עדיי-  לוקח  שוחד  לצורך  עניניו  הפרטיים  שהוא  בשעה

 . לתשובהויעוררו הטוב-היצר היות ויבוא -יעשה תשובה 
היות .    הרי  שאז  אין  כל  סיכוי  שיראה  בטעותו-  לוקח  שוחד  לצרכי  קדושה  כשהוא  אך

  ומראה  לו  רשימה  ארוכה  של -לבוש  במעיל  ארוך  ,  הרע-היצרמגיע  אליו  ,  כזהובמקרה  

הזה '  שוחד'שר  אותם  מחזיקים  בכסף  ה  א-)  בנוסף  לרשימת  התורה  שהם  למדו(תלמידים  

 !שהוא קיבל
  מי  יודע  אם  היו  יכולים  לפעול  את  הדברים -הרע  -  טוען  אליו  היצר-  הזה  הכסף  בלי

 !האלו
אפשר -אי  ומכיון  שלתלמיד  -!  ?"  האימאי  "-  זה  טוב  עד  שמגיע  התלמיד  ושואל  כל  אך

  שצריכים אומר  -א    בצבהיה  פעםשאדם  מסויים  אשר  ,    מתרצים  לו-לומר  שזה  בגלל  כסף  

,   שנמסורדורשתהברית  -ארצות,    אך  לאידך-ואמנם  זה  יזיק  לבטחון  .  למסור  את  השטחים

  למסור  את צריכים  -לשמור  על  הפוליטיקה  :    כלומר-ובכדי  לא  לקלקל  את  יחסי  המדינות  

 .השטחים

 

ולתורה  לא  נוגע  שום ,  והרי  הוא  אמור  לדבר  בשם  התורה,  האומר  דבר  שכז'  רב  'כיצד

  ולכן  גם  על  הרב  אסור  להתחשב  בסיבות -!!!  נפש  בלבד-  לתורה  נוגע  פיקוח-!  פוליטיקה

,   אסור  למסור  שטחים-פי  תורה  -  ועל-!  פי  תורה-  לפסוק  את  הדין  עלעליופוליטיות  אלא  

 !לבטחוןהיות וזה מזיק 

 
 .יט, שופטים טז) 8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 129

וכפי  שמצינו .    הוא  עדיין  יכול  להתחרט-שטחים    כבר  פסק  שיש  למסור  שהוא  ואף

  ואם  רבא  יכל -!  9"  שאמרתי  לפניכם  טעות  הן  בידידברים"  לומר  חשששאפילו  רבא  לא  

  היתה טעות"  וודאי  ופשוט  שאותו  רב  בטח  יכול  לומר  -  אף  נדפס  בגמרא  וזה  -לומר  זאת  

 "!בידי
בו  כותב  הוא ,  ותזכרונ  הדפיס  ספר  -ואותו  אחד  שכעת  סומכים  עליו  ,  עזר  ה"הקב

 הדפיסהוא  ,  אך  כאן,    ניתן  להתווכח  אם  הוא  אמר  הוא  לא  אמר-פה  -באמירה  בעל  (בפירוש

  מהווה  סכנה -)  ומה  שמתכוננים  למסור,  מה  שמסרו  כבר(שמסירת  השטחים  )    בפירושזאת

 למסור  אסור  -  מסכם  הוא  -וממילא  ").    הארץ  נוחה  ליכבש  לפניהםתהא  ("בטחונית

 !!!עוד
  אינה -היות  והדפסתם  עכשיו  .    זה  השגחה  פרטית-דוקא  עכשיו  ,    אלוונותזכר  הדפסת

  בכדי  להראות -אלא  סיבת  ההדפסה  היא  .    כבוד  ולא  תועלת  לבחירות  הבאותלא,  מביאה  לו

 -זה  הועלה  על  הכתב  ,  מאחר  שכאמור(שכעת  כולם  יודעים  ,    ברורהבצורהלנו  מלמעלה  

.   שמצד  בטחון  אסור  למסור  את  השטחים:הברית-  של  ארצותהאמיתיתמהי  דעתה  )  והודפס

  בגלל -שהוא  פוסק  שיש  למסור  את  השטחים  ,    לתרץ  לתלמידיםיכולהרב  כבר  לא  ,  ובמילא

 !השניהשכך חושבת המדינה 
  את למסור  אסור  -  )מצד  סיבות  בטחוניות(  השניה  בכלל  טוענת  שהמדינה  :אדרבה

 !השטחים
  ואפשר  גם  לקרב  אותו -ישהו  זה  היא  לא  בשביל  לדבר  רע  על  מ-  בכלהדיבור  וסיבת

 . בשביל שיתקנו את העניןאלא -לתורה ומצוות 
 שונא  של  אלו  אלוקיהם"ו,  "  יקח  שוחדלא:  "10  נאמרה"  לדעת  שעל  הקביש  בכלל

 ".שוחד
:   אלא  זה  מדובר  אודות  שוחד  של  תורה-!  ?ה"  שוחד  אפשר  לתת  לקבאיזה  ולכאורה

 בדמות'  שוחד  'ה"ן  סבור  הוא  שיתן  לקב  לכ-  11"  בידי  שמים  חוץ  מיראת  שמיםהכל"שהיות  

 
 .נ"וש. א, עירובין קד) 9

 .יז, עקב י) 10
 .ועוד. א, מגילה כה) 11
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את '  לקנות'אפשר  -אי;  "  יקח  שוחדלא  "ה"זה  אומרים  שהקב-  ועל-!  שמים-תורה  ויראת

 !לישיבותושלום בזה שלוקחים את הכסף ומחלקים אותו - חסה"הקב
היות  והוא  טוען  שהמצב  עכשיו  הוא  לא ;    הוא  גם  שקרן-שהוא  לוקח  '  שוחד'ל  ובנוסף

 .נפש-מצב של פיקוח
 . הוא גם חנפן-' שקרן' שהוא לזה ובנוסף

 

נפש  בעוד -  שמסירת  שטחים  נדרשת  בשביל  למנוע  מצב  של  פיקוח-  המגוחכת  והטענה

 :וכדלהלן,  הרי זה לא תירוץ-) 'יתרגזו' לא ימסרו שטחים הגויים ואםהיות (  שניםמספר
! ?ממה  נפשך:  עניתי  לו.    אלי  מישהו  ואמר  לי  שהוא  מבקש  היתר  לחלל  שבתהגיע  םפע

ואם  אתה  לא  רוצה  לשמור ,  שבת  לחלל  מה  אתה  צריך  היתר  -  לשמור  שבת  רוצה  אם  אתה  -

 !? לחלל את השבתבכדי היתרכן מה אתה בכלל צריך - אם-ושלום -חסשבת 
 -לכך  -  אי-ים  נערכים  בשבת    והמבחנים  העיקריפואהשכעת  הוא  לומד  ר,    ליענה  הוא

מאחר  שבעוד  חמש  שנים :  ונימוקו  עמו.    מבקש  הוא  היתר  לכתוב  בשבת-  להצליחבכדי  

בארבע  שנים  הראשונות  עדיין  לא (  רופא  מומחה  שיוכל  לטפל  בחולים  יהיההוא  כבר  

, לכך-  אי-  הנה  יכול  להיות  שהוא  יצטרך  לטפל  גם  בחולה  מסוכן  -)  לחוליםשולחים  אותו  

 .יהיה רק עוד חמש שנים) אולי(נפש ש- שבת בשביל הפיקוחלחלל כעת אהורוצה 
 -  מובן  גם  גודל  הגיחוך  בטענה  שיש  עכשיו  למסור  שטחים  -  שבזה  הגיחוך  וכגודל

בשעה  שכשימסרו  את -  בה-!  יהיה  עוד  כמה  שנים)  אולי(נפש  ש-הפיקוחבשביל  למנוע  את  

 "! הארץ לפניהםתפתח "-נפש מיידי - של פיקוחמצב אזי יהיה -השטחים 
  והמחיר  שמשלמים  תמורת -יהיה  בעוד  כמה  שנים  )  אולי(נפש  ש-  פיקוחלמנוע  מנסים

 !נפש מיידי וממשי-פיקוח הוא -זאת 
 -!    ממילא  אסור  למסור  שטחים-נפש  -  שמסירת  שטחים  מובילה  לפיקוחהיות,  ולכן

 -מאה  ספיקות  גם  אם  יש  ,  נפש-היות  ובפיקוח.  נפש-  זהו  רק  ספק  פיקוחכאשרגם  ,  וכל  זאת

 !!!לחומרא הכל
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היות ,  "  תתגרה  בגויאל"וגם  את  הציווי  של  !    את  כל  התורה  כולהדוחהנפש  -פיקוח

 ". הארץ נוחה ליכבש לפניהםתהא" של החששוישנו 
והיות (  יש  לו  חיות  מיוחדת  -"    תתגרה  בגויאל"  שדווקא  בדין  של  הדבר  ומפתיע

 ).א בדין זה משקיע הוא את כל מרצו לכן דווק-בפני הגוי ' ארץ-דרך' לו יששמטבעו 
זוהי  הסיבה  שגם  את .    הוא  זה  שמוביל  למסירת  השטחים-בפני  הגוי  '  הנחיתותרגש  '

,   בתחילה  אמנם  לא  הודו  בכך-!    רצו  למסור-  קבלו  מלמעלה  בצורה  ניסית  אותה  -ירושלים  

 . שכך באמת היהל" בספר הנהודפסאך כעת 
  היות  והם  רצו  למסור  עוד  קודם -בעקבות  לחץ    ניתן  לטעון  שמחזירים  זאת  שלא  וודאי

  החלו -רק  מכיון  שהם  הציעו  למסור  את  השטחים  בחזרה  :  ואדרבה  (לחציםשהתחילו  

 ).הלחצים
  לא  מגיע -  האמיתי  שהאור,  12"  זו  תורה-  היתה  אורה  ליהודים"רצון  שיתקיים  -ויהי

-  שיוציאו  שולחןידי-על,  וזאת  יראו.    הוא  אור  התורה-אלא  האור  האמיתי  ,  מפוליטיקה

 .ערוך ויראו מה כתוב בתורה
דרך  אלו  המתנגדים  לגיור -  ועל-  13"  חושך  לאורשמים"  אינו  האור  כדוגמת  האמיתי  אור

מסירת -  הם  אותם  אלו  שמתנגדים  לאי-שאלו  אשר  מתנגדים  לגיור  כהלכה  ,  כהלכה

פך שהם  הי,    אך  הצד  השוה  שבהם-  שלכאורה  אלו  שני  ענינים  שונים  ולמרות.  השטחים

 .ההלכה
, "שקרנים",  "חנפנים"של  (  כבוד  אמיתי  לא  כבוד  המדומה  -"    זה  כבוד-  ויקר  "ושיהיה

 -)  14  זוכים  לקבל  פני  שכינהשלאכתות  '    שאר  אלו  המשתייכים  לדוכל"    לשון  הרעמספרי"

 .שזוהי האמת, אלא כבוד מהתורה
 שויתי"שר  ושם  יראו  את  הכתוב  א,  ערוך-  ושקרנים  יפתחו  את  השולחןחנפנים  ושאותם

ואם .  'כבוד'למרות  שזה  יעלה  להם  בקצת  ,    ויחליטו  לשנות  את  הנהגתם-"  תמידלנגדי  '  ה

 
 .הפסוק-ב על, שמעוני אסתר רמז תתרנט ומגילה טו-וראה ילקוט. טו, אסתר ח) 12
 .כ, ה' ישעי) 13
 .א, סוטה מב) 14
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  יבוש  אדם  מפני ואל"  אזי  שינהגו  לפי  ההמשך  שם  -  כיצד  חזרו  בהם  מדעתם  ישאלום

 ".המלעיגים

 

אך ,  15"ברצוננו  גלינו  מארצנו  ולא  בכוחותינו  נשוב  אליה  לא"אמנם  :  להדגיש  ויש

 לעמוד  יש  -  ליהודים  במתנה  ובדרך  נס  העניק  ה"שהקב  הוא  בנוגע  לשטחים  כשהמדובר

 .עליהם בכל התוקף
וכפי  שחנניה  מישאל .    היא  בשביל  לשמור  על  היהודים-  מציאות  הגויים  שכל,  במיוחד

 אמנםהוא  ;  "  וכלבך  שויןאת  "-אזי  ,  ה"הקבשכשישנו  ציווי  של  ,  לנבוכדנצרועזריה  אמרו  

 . שוים- אזי הוא וכלבו - ה"אך כשיש ציווי של הקב, היה מלך
 :בזה וההסבר

הוא  שומר  על  הבית  או  על  העדר  מפני  גנבים ;    לשרת  את  אדונו-  הכלב  הוא  של  ענינו

 .וגזלנים
הכלב במדינה  זו  הנוהג  הוא  ש:    ולדוגמא-  זה  נראה  בדיוק  להיפך  שבפועל  ולמרות

 .דרכו של האדון-הולך בראש ונראה כמורה)  ושלשלת ארוכהלטבעתכשהוא קשור (
האם  האדון  עדיין ,    אך  מפעם  לפעם  בודק  הוא-  האדון  לפני  שהכלב  הולך  למרות,  ברם

 .היות ובאמת הכלב רק משרת לאדונו,  וכל זאת- מאחוריו צועד
לא  אתה ,    בכל  זאת-'  מלך'למרות  שהנך  :    חנניה  מישאל  ועזריה  לנבוכדנצרשאמרו  וכפי

  בחר  אותך  שתשמור  על  מה  שהוא ה"  אלא  הקב-  ומבצע  חוקים  וכדומה  שעושההוא  זה  

  היא -  אך  שורש  הכוונה  ומציאות  הגויים  -  שלא  תמיד  רואים  זאת  במוחש  ולמרות.  רוצה

 .בדוגמת הכלב; היהודיםלשמור על 
 )א"פרשת צו תשמ-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .א, ב"ד תרצ"ד ח"לקו) 15
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 שלימות"ל  הם  גם  אלו  שמתנגדים  -  כהלכה  לגיור  ומתנגדים  אלו  המתאנים  אותם

 .ישראל-לבניידי נס - נתן עלה" מעונינים הם להחזיר שטחים שהקב-"! הארץ
אלא  בזכות  נס ,  1"  ועוצם  ידיכחי"  לא  מחמת  קיבלנו  שהכל  מודים  ששטחים  אלו  אף

  למרות  זאת  ישנם  יהודים -  במוחש  בעת  מלחמת  ששת  הימים  שראו  וכפי  -  ה"בשעשה  הק

 !  השטחיםאתאשר רוצים להחזיר לערבים 
אלקיך  את '    ירחיב  הכי"כלל  אינם  נכללים  בשלשה  ארצות  שנקבל  כשיהיה  ,  אלו  שטחים

ארץ  שבעה ,  ישראל-לבני  עכשיו  נתן  ה"  אלא  אלו  שטחים  שהקב-)  לעתיד  לבוא  (2"גבולך

 !וגם אותם רוצים למסור לגוים, עממין
 !זה יהיה שלום-ידי- בטענה שעל- אלא כבר החזירו בפועל - שרוצים למסור רק ולא

  הרי  שטחים  אלו  נוגעים  לבטחון -זה  שלום  -ידי-  כיצד  יכול  להיות  על-!  ?היתכן

אלא ,  ולא  זו  בלבד;  נפש  ממשי-  אותם  הרי  אז  נוצר  מצב  של  פיקוחמחזיריםואם  ,  המדינה

 !!!  מאומה עבור זהנותנת אינה מצרים
הוא  עונה  שהוא  קיבל ,    מה  הוא  קיבל  ממצרים  תמורת  מה  שנתן-  אותו  וכששואלים

 .  שלום ויחסים טוביםשיהיההבטחה חתומה על נייר 
,   הרי  זה  רק  נייר-  אם  נאמר  שאכן  ישראל  תעמוד  בתוקף  על  מה  שנכתב  בנייר  גם  אך

ואילו  אתה  הרי  מחזיר  שטחים ;  ת  היום  על  נייר  אפשר  להתחרט  למחרחותמיםוכאשר  

 ! שמזה כבר לא ניתן לחזור- ממשבפועל , כפשוטם
אלא  שטחי  הנפט  שבהם  יכולים ',  סתם  שטחים'השטחים  שמסרת  אינם  :  יותר  ועוד

 !  להגנה אלא גם להתקפהרקהמצרים להשתמש לא 
ק בתור  יהודים  צריכים  להוכיח  שאנחנו  עם  המתנהג  בצד,    שאנו-?    עונההוא  ומה

 ! את מה שמבטיחומקיים, וביושר

 
 .יז, עקב ח) 1
 .כ, ראה יב) 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 א"פ שמיני תשמ"משיחת ש

 134

בשעה -  בה-פי  צדק  ויושר  ולעמוד  על  מילתך  -  שאתה  מעונין  להתנהג  עליתכן  כיצד

 !  כבר התנהגו הפוך ממה שחתמו- שחתמו על הנייר לאחרמיד , שבמצרים
  הידועה  שלמרות  שהמצרים  סיכמו  וחתמו  שהם  לא  יכניסו  אנשי  צבא העובדה  וכמו

  מיד  הציבו -ברגע  שקיבלו  את  סיני  לרשותם  ,    למרות  זאת-)!  מדבר  סיני(לשטח  שהוחזר  

 ! שם מחנות צבא
הם  הורו  לאנשי  הצבא :    מצאו  עצה-  ישתמע  שמפירים  הם  הסכם  חתום  שלא  וכדי

 ! בעת שטסים לשטחים שהוחזרו להםאזרחייםלהתלבש בבגדים 
 ! הרי ידוע לכל שהם אנשי צבא-! ? הם מרמיםמי את

 

  ומאמנים  אותם  שם ף"המצרים  הכניסו  לשטחים  אלו  את  מחבלי  אש:    בלבדזו  ולא

 ! ומכשירים אותם להיות טרוריסטיםמלחמהבתכסיסי 
  מחנכים -  למצרים  החזירה  שישראל  )הנמצאים  על  גבול  ארץ  ישראל  (שטחים  באותם

לא  בירדן ;  אף  מראים  להם  את  המקוםו,  במטרה  מפורשת  לנסוע  למקום  מסויים,  מחבלים

 !!!ליצלן-ולבצע שם מעשי חבלנות רחמנא, אלא במקום פלוני,  הסעודיתבערבאו 
היו  לומדים ,  להבדיל,  ישראל-כפי  שבני(  אלו  אינם  נעשים  בסתר  טרור  ואימוני

 !!!וכולם יודעים מזה, כל- מאמנים את המחבלים בגלוי לעיןאלא -) במרתפים ברוסיה
אך  בעיתוני  חוץ .    אין  מרשים  לפרסם  זאת-אור  בארץ  ישראל  -  הרואיםיםשבעיתונ  רק

 .  כךעללארץ כתבו 
 -?  כך-מה  יש  להם  לענות  על,    את  אותם  יהודים  שהחזירו  את  השטחיםשואלים  וכאשר

 ! לא היו דברים מעולם- ם"להד:  מן המוכןתירוץעונים הם 
ואין  צורך  להמשיך ,    זאתדי  בכך  שראינו:    אומרים  הם-  עובדות  אלו  להם  וכשמראים

 ! ישנם דברים חשובים יותר שצריך לדבר עליהם; כך-עלולדבר 
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  אלא  שלחצו  עליהם  מבחוץ -  בשטחים  אלו  ף"  עצמה  אינה  רוצה  את  אשמצרים  אפילו

 לעולם  "-  בנוגע  לזקני  מואב  וזקני  מדין  3דרך  מה  שמבואר-ועל.    המחבליםאתשיקבלו  לשם  

  כולם -ישראל  -בל  כאשר  היו  צריכים  להילחם  נגד  בני  א-"    שונאים  זה  לזהומדיןמואב  

 .ף"וכך הוא בדיוק בנוגע למצרים ואש. התאחדו
  מתעלמים  מזה -)    נמצא  שם  וכוונתם  האמיתיתף"שיודעים  שאש(  זאת  כל  ולמרות

 !!! נעשה שלום-ידי החזרת השטחים -וטוענים שעל)  מאחריםאףומעלימים זאת (
 !!!ליצלן לשלום שכזה-רחמנא

  לאחר  שראו  את  כל  הצרות  שנגרמו  ממסירת -הפחות  מכאן  ולהבא  -שלכלרצון  -ויהי

 .  מהחזרת השטחיםלחלוטין אזי יחדלו -השטחים 

    

בנוגע )  והן"    העםשלימות"הן  בנוגע  ל(  לכך  שיהודים  מתעקשים  העיקרית  הסיבה

 .הנורא שיש בקרבם כלפי הגוי' רגש הנחיתות'מחמת , היא, " הארץתשלימו"ל
 "!!!עצמאות"קוראים הם ' נחיתות-רגש' מצב של ולכזה

כך -  גם  אז  לא  היו  נחותים  כל-ושוטרים  גויים  ,    היתה  ממשלה  של  גוייםכאשר  אפילו

 !  יהודים-והשוטרים ) ובכנסת( שהיושבים בממשלה - שהמצב הוא עתה כפיבפני הגוי 
 ! מיהודישנדרש"  יעקבגאון" אין את התוקף והאלה להיהודים

  לעשות ומוכן,    מאבד  את  עשתונותיו  לגמרי-  כשרואה  את  הגוי  מחייך  אליו  כזה  יהודי

 !!! הכלעבורו 
נפשות  שלש  וחצי -  מוכן  הוא  להכניס  לסכנת-מהגוי  )  חיוך-או  ספק('  חיוך  'תמורת

 !!!היה לא תהיה,  יהודיםמיליון

אשר  כל  מה  שאירע  בשטחים ,  מוכרח  לומר,    לכן-    בחירהאין  שלגויים  מאחר,  והנה

  ושאר  הענינים  שחזרו  בהם  מהבטחתם ף"הכנסת  אש,    אנשי  צבא  מצריים  לשםשליחת:  כמו

 
 .ד, י בלק כב"ראה רש) 3
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יהיו  יהודים ,    לנסותם  עד  מתי  ועד  היכן-ישראל  -  העמיד  לבניה"  נסיון  שהקברק  הוא  -

 ! אף שרואים לאיזו סכנה הובילו-ים  עד מתי ימשיכו למסור שטח-!  בפני הגויםנחותים
  לכן  לא  ירצו  לקחת  את  מה  שיהודים -  4"'  מלכים  ושרים  ביד  הלב"  ושמאחררצון  -ויהי

  אלא  פשוט  היהודים -גם  שבאמת  הם  כלל  לא  צריכים  ורוצים  זאת  -מה.    להםלמסוררוצים  

 ! יקבלו את זהשהגוים' דוחפים'
-שבני,  5"ישראל  היה  אור  במושבותם-  בניולכל"  בזמן  הגלות  יקויים  שעודרצון  -ויהי

 בגאולה,  "  רמהביד"זה  נזכה  שגם  נצא  מהגלות  -ידי-ועל.  6"  רמהביד  "יעמדוישראל  

 .בקרוב ממש, האמיתית והשלימה
 )א"פרשת שמיני תשמ-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .א, פ משלי כא"ע) 4
 .כג, בא י) 5
 .ח,  בשלח יד-לשון הכתוב ) 6
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  עליו -פילו  כשהוא  נמצא  במקום  בו  השלטון  הוא  של  גויים  א,    יהודי  נמצאבו  מקום  בכל

  שם  היא  בכדי  לברר  את  ניצוצות  הקדושה  שנמצאים  בגויים  שבאותו היותולדעת  שסיבת  

 .מקום
לא  כדעת   (1"  עם  ישראל  שפיזרן  בין  האומותה"  עשה  הקבצדקה"  בהפירוש  וזהו

  בכך  שפיזר  את   שצדקה  עשה  עמם-)  אלא,    היא  שפיזר  את  עם  ישראלשהצדקההטועים  

 . האומותביןניצוצות הקדושה 
 : יכול להיעשות בשני צורותהניצוצות בירור
כמלכת (  שכל  ניצוצות  הקדושה  מכל  העולם  כולו  -  הוא  כבימי  שלמה  הראשון  האופן

 ).כלאבוקה (אליונשאבו ) שבא
 -הוא  כהמצב  הנוכחי  )  "שפיזרן  בין  האומות  .  .  צדקה"שעליו  נאמר    (השני  האופן

 ובכל.    אזי  נמצאים  בגלות-  2"  חטאינו  גלינו  מארצנו  ונתרחקנו  מעל  אדמתנומפני"שן  שמכיו

 . צריכים לברר את הניצוצות-מקום בו נמצאים 
  שכל  הסיבה  שהיהודים -שלהם  רואה  '  מזל'היות  וה,    פוחדים  מהיהודיםהגויים,  ולכן

 . בכדי לברר את הניצוצות הקיימים שםהואנמצאים ביניהם 
-אומות  שבתחילה  היתה  אצל  -")    גוייםנחלת"  ("  כנעןארץ"ו  מזה  ש  ישנלזה  והכח

  נתנה ברצונו  "-"  עולם  אחוזת"  ל-ישראל  באופן  של  ירושה  -  לבניה"  נתנה  הקב-העולם  

"   הביתונתץ  "4  מהמובא  בפרשתינוההוראהוזוהי  .  3"ם  ונתנה  לנוהלהם  וברצונו  נטלה  מ

ם  באים  עליהם  לפי  שהטמינו   היא  להם  שהנגעיבשורה:  "5י"ענין  זה  מפרש  רש-שעל(

  בתיהם  כל  ארבעים  שנה  שהיו  ישראל  במדבר  ועל  ידי בקירותאמוריים  מטמוניות  של  זהב  

הנה  למרות  שהוא  שייך ,    כשנכנסים  לארץ  ישראל  ורואים  בית-")  ומוצאןהנגע  נותץ  הבית  

 
 . ב, ראה פסחים פז) 1
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 2
 .א, י בראשית א"רש) 3
 .מה, יד) 4
 .לד, מצורע יד) 5
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בכדי ,    וכל  זאת-ואפילו  לנתץ  את  הבית  ,    צריכים  להיכנס  ולשבת  שםהיהודים  -לאמורי  

 . הקדושה הנמצאים שםניצוצותלאסוף את 

 

  אשר  למרות -כאן  המקום  להזכיר  אודות  הפראות  שישנה  לכמה  יהודים  ,  לזה  בהמשך

-בכל  -  5"  נותן  לכם  לאחוזהאני"  ליהודים  באופן  של  ה"  נתן  הקבישראלהעובדה  שאת  ארץ  

אף  הצדוקים  והגויים  מודים ש,  פסוק  שנכתב  בתורה  שבכתב(נלחמים  הם  בפסוק  זה  ,  זאת

 .ומצד פחדנותם נותנים הם בפועל חלקים מארץ ישראל) הב
, אלא  היא  אף  נגד  ההגיון  הפשוט,    מארץ  ישראל  אינה  נוגדת  רק  להלכהשטחים  מסירת

אפילו  לשכל  ולמדות  של  נפש )  אלא,  האלוקית-  לשכל  ולמדות  של  נפשרקלא  (ונוגדת  

תר  לא  יכנס  מרצונו  לרקוד  בתוך  האש  ולא  יציג   הפחדן  הגדול  ביוואפילוהיות  ;  הבהמית

 .לשחיטהמרצונו את גרונו 
 !!! כמוהו כקפיצה לתוך האש- זה של מסירת חלקים מארץ ישראל ומעשה

  נותן אני"  למרות  שעליה  נאמר  -  אלה  שרוצים  למסור  חלקים  מארץ  ישראל  אותם,  והנה

 .'כנסת' יושבים ב-" לאחוזהלכם 
 "!!! הביתנתץו"צריך להיות ,  שכךוכיון

מוסלמים ,  היות  ובבית  זה  יושבים  קומוניסטים,    היא  לא  הבית  האמיתיהנוכחית  הכנסת

  הם  צועקים -!    למסור  את  כל  ארץ  ישראלשרוצים  שישנם  שם  כאלו  עד  -ונוצרים  

שעובדה  זו  התפרסמה  לא (  ישראל  ארץ  כלאפילו  מסירתה  של  ,    כדאיהכלשבשביל  שלום  

 )!תונים היומיים אלא אפילו בעיבשבועוניםרק 
 !אמיתי בית - ועשייתו של בית חדש -"  הביתונתץ "- להיות צריך ולכן

עד  שהיום !    ומיום  ליום  מזדעזע  יותר  ויותר-פעמים  שכעת  העולם  רועש  -כמה  וכמדובר

 -לפני  מספר  שנים  '  דייוויד-קעמפ'שהחוזה  הטראגי  שנחתם  ב,    ולטעותלרמותכבר  הפסיקו  

 .הוא דבר טוב
ואף  הפסיקו  כבר  למחוא  כפיים  ולטפוח  על ;    עושים  חגיגות  לכבוד  זה  לאכבר  כעת

 .על חוזה אומלל זה' מזל טוב'השכם ולומר 
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היו ,    כיום  טוב-  במקום  לקבוע  יום  זה  של  החתימה  על  החוזה  האומלל  -  באמת  אשר

 .מצער ומבהיל, איום ונורא,  יום זה כיום מרלקבועצריכים 
  ומשיח היות"    לדורותבכיה"  איני  רוצה  לומר  -  !היא  בכיה,    אומלל  זהחוזה  חתימת

  רק נהיה  -  שטחים  למסור  היהודים  רואים  שהלחץ  של  -  אך  מקץ  שנתיים  ימים  -  מגיע  תיכף

 !גרוע יותר
  מציעים  לעשות  דבר  כה -    בעצמםיהודים  היה  בדברי  ימי  עם  ישראל  מצב  בו  לא  לעולם

 !ותם של הגויים לרש- כמסירת חלקים מארץ ישראל אשר שייכים להם מבהיל
  אולם  צרה  כזו  שמתרחשת  מאז  לפני  שנתיים -  עברו  היהודים  צרות  רבות  הדורות  במשך

 !!! מעולםהיתה לא -
 זהוישתמשו  עם  זהב  ,    היהודים  יבואו  לידי  גילויאצל"    של  זהבמטמוניות"  שהרצון  ויהי

 .בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש, עבור בית המקדש השלישי
 )א"תשמ, ניסן' ז, מצורע-בתש חתשיפ "מעובד ע(
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  ברצונו  נטלה  מהם  ונתנה אשר  "-כיבוש  הארץ  ('  שקייט'גויי'  במלחמה  בעוסקים  כאשר

 .אפילו בשבת, " רדתהעד" צריכים לסיימה -) 1"לנו
 :הטוען' קפוטה' לבוש"  בישראלגדול" אחד כאותו ולא
; אך  כעת  עסוק  הוא  בענינים  אחרים',  גויישקייט'  הוא  אכן  עסוק  במלחמה  עם  היה  פעם

הוא  יתיישב  ללמוד :    אך  בשבת-וכן  ביום  ראשון  ',  גויישקייט'  אכן  נלחם  הוא  בשישיביום  

 !2" ניתנה תורהבשבת"ובמיוחד ש, תורה
  שכיבוש  הארץ אומרת  התורה  הרי  -הבית  על  התורה  -כבעל  הוא  מחזיק  את  עצמו  אם

ובפרט ,  לוחם  כנגד  זה,  על  התורה'  הבית-בעל'  אתה  בתור  איךכן  -ואם!  ?הוא  אפילו  בשבת

 !?בחיובשפעם דיברת אודות כך 
שפעם  דיבר  אודות  חשיבות  הענין (  על  השינוי  שהתחולל  ברבם  התמהים  ולתלמידיו

 !'שבו ותלמדו ': מתרץ באומרו-וסבורים שזה חילול השם , )דעתוואילו עתה שינה את 
  וכשראה  את  האברכים -פעם  ביקר  רב  זה  בכותל  המערבי  :    הגיע  המצבכךכדי  -ועד

  לא  יכל  לעצור  בעצמו  ואמר  לסובבים  אותו  שזהו -  עם  יהודים  תפיליןוהבחורים  מניחים  

עיתונים  השווים  יותר (  הודפס  בעיתון  גנבו  תלמידיו  את  העיתונים  זה  כאשר  -!  דבר  חיובי

 )!מכדי פרוטה
 !!! ואין מוחה-בפרהסיא וברבים , בגלוי,  נעשתה בדעתוזו ניבהג
  זוהי  שאלה  על -  הם  עדיין  לא  החזירו  וגם  אם  ירצו  אכן  להחזירם  העיתוניםאת  [

  ובפרט  שבנידון  דידן -  4"  ואשובאחטא  "בגדרהיות  וזה  ,  3שימורק  לגמרי,  הכפרהשלימות  

 !].הם כלל לא החזירו
שקרנים ,  חנפים,  ליצים"כיתות  של  '    נמנין  על  הדידי  אלו  אשר-  נעשתה  עלזו  פעולה

כן  הם  נמנים  על  אוכלי -פי-על-ואף,  5"  הרע  שאינם  מקבלין  פני  שכינהלשוןומספרי  
 

 . א, בראשית אפ" עהי"הובא בפרש. ועוד. יא, א) באבער(תנחומא ) 1
 .ב, שבת פו) 2
 . ועוד.63' השלמה ע. ג, נב) בהשמטות(תרומות '  הלנ"צפע. ב,  כומ"המאור ב, )במלחמות (ן"רמבראה ) 3
 .)במשנה(ב , פהיומא ) 4
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  שאיש  אינו  מוחה העובדהאשר  ,  פעמים-וכמדובר  כמה!  ואף  עשו  זאת  בדעתו!  שולחנו

 !מהמעשה עצמו, לפעמים,  חמורה-כך -על
  וזה  שאני  מדבר -כך  עד  עתה  -אפקתי  מלדבר  על  הת-  התרחש  לפני  כשנה  שזה  למרות

 .6" תגנובולא",  שלמדנו היום בפרשת קדושיםמכיון, זה כעת-על
  הרי  שלכן  הם  חידשו -'  מיהו  יהודי'  הם  רוצים  לדחות  ולא  לתקן  את  חוק  שכעת  ומכיון

 ! ותורתו ונגד תיקון אותו חוקט"נגד הבעש,  מבצע תפיליןנגדאת המלחמה 

 

  שיש  צורך  מיידי  להתעסק  בכיבוש -פסח  והשבת  שלאחריו  היא  -של-מאחרון  ההוראה

וזה ,  מנעולה  של  ארץ  ישראל,  בכיבוש  יריחו,  ")  נטלה  מהם  ונתנה  לנוברצונו  אשר("הארץ  

זיין  ומחללין -אים  עליהם  בכלייוצ.  .    שצרו  על  עירות  ישראל  נכרים"  לענין  של  גםנוגע  

 בנוגעואף  הגמרא  פוסקת  דין  זה  .    בחוץ  לארץאפילואשר  דין  זה  חל  .  7"  את  השבתעליהם

  דין נפסק  ולמרות  זאת  -  8  בה  קיימים  ענינים  שלילייםאשר  ארץ  -שהיתה  בבבל  ,  לנהרדעא

 !זה
-עלישנו  צורך  ,    אשר  לכאורה-נפש  -לא  בהלכות  פיקוח,  שבת  נכתב  בהלכות  זה  ודין

ולא ,  שם  צריך  להיות  עיקר  מקומו:  ואדרבה,  נפש-כך  בהלכות  פקוח-פנים  לחזור  על-כל

 בהלכות  ולפועל  כתוב  זה  זה  -שבת  )  הלכות(ב  פרטכיון  שדין  זה  הינו  רק  ,    שבתבהלכות

 להלחםשמצוה  ,  שהסיבה  לזה  היא  שהלכה  זו  היא  חלק  עיקרי  מענין  השבת!  ?שבת  דווקא

 ! בשבתואפילו"  רדתהעד"
 )א"תשמ, מברכים החודש אייר, פ קדושים"שיחת שפ "בד עמעו(

 
 .א, ראה סוטה מב) 5
 ).יג,  יתרו כמכילתא. א, בסנהדרין פו (פ" עהי"פרש. יא, יט) 6
 .ו" סט" סשכז" ואדהע"טושו. א, מהעירובין ) 7
 .א, סנהדרין קט). נ"וש(ב ,  לדפסחיםראה ) 8
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. ה  יתנהג  עם  כל  יהודי  בצורה  ניסית"  מכריח  שהקב-המצב  הנוכחי  בו  שרוי  כעת  העולם  

ות   ומתרחשים  בו  מאורע-היות  ובדרך  הטבע  בכל  יום  מצב  העולם  נעשה  גרוע  יותר  ויותר  

 .לא היה מעלה על דעתו את התרחשותםשאף אחד 
' נפש-פיזור'  לא  היה  נגרם  -אילו  היו  עוסקים  רק  בלימוד  התורה  במקום  לקרוא  עיתונים  

  רואים  שבכל  יום  נוצר -במקום  ללמוד  תורה  ,  אך  היות  וקוראים  עיתונים.    מענינים  אלו-

 .תהיה התפתחות העניניםשביום שלפניו לא היו יכולים לשער שכך , עוד מצב בלתי רצוי
  שיש  להם -'  תרבותיים'ו'  שכליים'  שהם  לכאורה  -מדובר  אודות  אנשים  ומנהיגי  מדינות  

 ! מתנהגים הם בצורה פראית-ולמרות זאת . ה גידים"ח אברים ושס"רמ, ציור אדם
  מתנהלים  הענינים  למעלה -  1"'לב  מלכים  ושרים  ביד  ה"  ש-ה  "ורק  בחסדו  של  הקב

 !מדרך הטבע
' פחדנים'נמצאו  ,  הימים-פעמים  שכבר  מיד  לאחר  מלחמת  ששת-  שדובר  כמהוכפי

ה  עשה  נס  והגויים "אך  הקב.  ששלחו  שלוחים  להודיע  שמוכנים  להחזיר  את  כל  מה  שכבשו

 .לא הסכימו לקחת
ושוב  חזרו  על ,  ידי  הנהגה  כזו  בעבר-מכן  לא  למדו  מהצרות  שנגרמו  על-ואף  לאחר

והתחילו  להחזיר  לצד  שכנגד ,  דייוויד-בקעמפ'  חוזה'כאשר  חתמו  על  ה,  וזאת.  אותה  טעות

וגם  בנוגע ,    חוץ  מנייר  חתום  שאין  לו  כל  ערך-!  וללא  כל  תמורה,  את  הנשק  החיוני  ביותר

 .לנייר זה גופא ישנם וויכוחים מהו פירושו ומהי כוונתו
היתכן  להחזיר  את  כל  הענינים  בשעה  שרואים  שמצרים  לא  מקיימת :  וכשבאים  בטענה

 !זה כשם שמדברים אל הקיר- הרי-ומתנהגת באופן הפכי , חתהאת הבט
,   עדיין  שולחים  שליחים  ומפצירים  במצרים  שיקחו  שטחים  נוספים-ולמרות  כל  זאת  

 !'שלום נצחי'ולהכריז שזהו , היות ואצלם העיקר הוא שיוכלו לשבת ליד שולחן עגול

 
 .א, פ משלי כא"ע) 1
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זה  ילמדו -ידי-שעלבתקוה  ,  מלכתחילהה  נס  שהגויים  לא  רצו  לקחת  "בעבר  הראה  הקב

כיון .  אך  כנראה  שזה  לא  הועיל  מאומה.  היהודים  כיצד  צריכה  להיות  ההנהגה  האמיתית

ורוצים  להחזיר  עוד  רחמנא ,  כמות  מהשטחים¾  ישראל  החזירה  לצד  שכנגד  ,  שבפועל

, הצד  שכנגד  לא  רוצה  לקבל  יותר:  ה  הראה  דבר  שאף  אחד  לא  שיער"  עד  שהקב-ליצלן  

 .כלמאחר שרוצה לקבל את ה
ובחרת "  ממילא  צריך  שיהיה  -ישראל  -עתה  עדיין  ישנם  חלקים  ביד  בני-וכיון  שלעת

ידי  פעולה -שאסור  להעמיד  בסכנה  את  בני  ישראל  על:  והיא,  לבחור  בדרך  הנכונה,  2"בחיים

 !ליצלן-רחמנא" תפתח הארץ לפניהם"שתגרום ש
ה  הוא "הקבמאחר  ש,    אין  לזה  ממשות  כלל  וכלל-ערוך  -וכל  מה  שחתמו  נגד  השולחן

 . כלל אין זה ברשותו-ומה שחתם , 3"דבר אלקינו יקום לעד"הבית על כל העולם ו-בעל
 )א" אייר תשמחודש-דראש' פ שיחת א"מעובד ע(

 
 .יט,  נצבים ל-לשון הכתוב ) 2
 .ח, מ' ישעי) 3
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זה  יש  לו -דיי-ועל,  ואחד  יש  חלק  ונחלה  בארץ  הקודש-אחד-  שלכל1מבואר  בפוסקים

 .חלק בכל ארץ ישראל
הרי  ודאי ,  "הרבה  ממון  -לו  יהיה  "ה  היא  באופן  של  "ומאחר  שברכתו  של  הקב

, שנכס  וממון  אמיתי  הוא  נכסי  דלא  ניידי(ישראל  -  חלקו  בכל  ארץ-שלו  "  ממון"שה

 ."הרבה"באופן של : ויתירה מזו, "שלימות" הוא באופן של -) קרקעות
זה  שלא  מוותרים -ידי-  על-"  שלימות  הארץ"  באופן  של  שכל  ארץ  ישראל  היא,  כלומר

משתדלים  לעשות  ככל  האפשר  כדי  לקבל :  ואדרבה,  ושלום  על  חלקים  מארץ  ישראל-חס

 .בחזרה את כל מה שוויתרו עליו בעבר
אל  יבוש  מפני "  זה  צריך  להיות  באופן  של  -  שהולכים  לפגישה  עם  מנהיגי  מדינותוכ

פי  טבע  צריכה  פגישה  זו  להביא  לוויתורים  נוספים -לולא  כדעת  הטועים  שע,  2"המלעיגים

, 3"'לב  מלכים  ושרים  ביד  ה"אבל  מאחר  ש,  פי  טבע  יתכן  שכך  יהיה-על,    אכן-ושלום  -חס

ובעת ,  שתוצאותיה  של  הפגישה  יהיו  באופן  דטוב  הנראה  והנגלה'  הוא  מתפלל  לה-הרי

לתבוע :  ואדרבה.  ושלום-הפגישה  צריך  הוא  לעמוד  בתוקף  ולא  לוותר  על  שום  דבר  חס

 .ותיכף ומיד, בחזרה את כל מה שויתרו בעבר
זה  רק  התחלה  לקבל  עוד -הרי,    שמה  שמקבלים  בחזרה-וללמוד  מהנהגת  הצד  שכנגד  

מים  סוף ",  שבע-מדן  ועד  באר"  שלימות  הארץ"עד  שארץ  ישראל  תהיה  באופן  של  ,  ועוד

 .כפשוטו, "נהר פרת", 4"ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר
לא  לוותר  על ,  5"ביד  רמה"אבל  בתביעה  תקיפה  ו,    באופן  המותר  בזמן  הגלות-זה  -וכל

 .6"מיד הן נגאלין" כאשר -האמיתית " שלימות הארץ"ועד ל, אף שעל
 )א"תשמ, חודש סיון-ראש-ערב', פ שיחת יום ג"מעובד ע(

 
 .קנא-קמו' אוצר הגאונים קידושין סי. 43' י ברצלוני ע"השטרות לר' ס. תקלו' ר ברוך סי"ם ב"ת מהר"ראה שו) 1
 .ע בתחילתו"שו) 2
 .א, פ משלי כא"ע) 3
 .לא, משפטים כג) 4
 .ח,  בשלח יד-לשון הכתוב ) 5
 .ה"ז ה"תשובה פ' ם הל"ראה רמב) 6
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 . סיוןה"וז בכ חלה הקביעות של שבת מברכים חודש תמזו בשנה
 יודעיםואילו  לא  היינו  ,  מה  שהתרחש  ביום  זה  לפני  אלפי  שנים,  מסופר  .1תענית  במגילת

 .א"תשמ סיון ה" סבורים היינו שסיפור זה הודפס בעיתוני כ-שזה התרחש אז 
  מובן  שמפרטי  סיפור -  שהיא  חלק  מהתורה  -פה  -  זה  מובא  בתורה  שבעלוסיפור  והיות

 .כעת לנהוג כיצדזה יש ללמוד 
 : סיון הוא כדלהלןה" בכשהתרחש המאורע

ויכל  לפעול ,    למי  ששלט-פנו  בתלונות  על  היהודים  ,  בני  מצרים  ובני  כנען,  ישמעאל  בני

 .אינה שייכת להם,  בטענה שהארץ בה דרים היהודים- עליהם
בני ;  היות  וישמעאל  הוא  יורשו  של  אברהם,    טענו  אשר  היא  שייכת  להםישמעאל  בני

ואף ,  מצרים-ידם  מהמצרים  בעת  יציאת-נלקח  על,    כל  מה  ששייך  ליהודיםאשרמצרים  טענו  

 ".שלנו כנען ארץ"ובני כנען טענו ".  את מצריםוינצלו: "2 מהכתוב בתורהראיההביאו לכך 
 . אשר יפעל על היהודים שימסרו להם את ארץ ישראל-מגוי זה היתה , אפוא, דרישתם

  אשר  לא  התפעל -'  גביהה  בן  פסיסא'  את    על  טענותיהם  שלחו  היהודיםלהגיב  בכדי

, ולא  זו  בלבד,  ובהוכחות  מהתורה  דחה  את  כל  טענותיהם,    וכנעןמצרים,  מבני  ישמעאל

 . צריכים לשלם עוד ליהודיםשהםאלא אף הוכיח להם 
והיות  שענה  את  תשובותיו ,    את  התשובה  בסגנון  כזה  אשר  גם  גוי  הבין  אותהשענה  כיון

) גויאותו  (ובעקבות  כך  אמר  .    נתקבל  המענה  אצל  אותו  גוי-"    אמתתורת  "-  התורהפי  -על

  תשובה מחזירין  ניצחת  השיב  אתכם  אם  אתם  תשובה:  "בני  מצרים  ובני  כנען,  לבני  ישמעאל

  בכדי  לענות ימיםביקשו  שלשה  ,  כששמעו  זאת".    הרי  אתם  לו  לעבדים-ואם  לאו  .    מוטב-

שדותיהם ,    מלאיםכשהםהניחו  בתיהם    ולא  מצאו  תשובה  מיד  הלכו:  "  וכלשון  הסיפור-לו  

 ".הלכו וברחו להם, כרמיהם כשהם נטועות, כשהם זרועות

 
 .ג"פ) 1
 .לב, בא יב) 2
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אמנם  מגילת  תענית [טוב  -ליום)    סיוןה"כ(  קבעו  יום  זה  -  מסופר  במגילת  תענית  -  ולכן

אף  שנכתב  במגילת ,  טוב  זה-אך  יום,    אך  זהו  רק  בנוגע  לענינים  שלילים-  3כך-  אחרנתבטלה

 ].מקום מצויין לעד- מכל-פה -תו רק חלק מהתורה שבעל ולמרות היותענית
ובמיוחד ,    סיוןה"  להפיק  מכך  הוראה  ברורה  בכל  שנה  ושנה  בהגיע  התאריך  כיש,  ולכן

 !כהמצב דאז, הוא בדיוק רב, עתהשהמצב 
 הנוכחיות    על  הטענותולענות,  שצריכים  לנהוג  כפי  שהיהודים  נהגו  אז:  היא  וההוראה

ושלום -חס  לא  רק  שיערבו  לכך  שלא  ימסרו  -ובאם  אכן  ינהגו  כך  .  אז  שענו  כשם  בדיוק  -

 שייךמפני  שזה  באמת  ,    אלא  גם  מה  שכבר  מסרו  יקבלו  חזרה  מהם-מאומה  מארץ  ישראל  

 .שעה נמצא ברשות הגוים-ורק לפי, ליהודים

 

אך  ישנם  כאלה  המפרשים .  זה  ענין  הכתוב  בתורהאלא  ,    ענין  של  ליובאוויטשאינו  זה

 וממילא,    הרי  זה  נהפך  לענין  השייך  לליובאוויטש  בלבד-  גורסת  כך  וליובאוויטששהיות  

  אינם  פוגעים -'  מגילת  תענית'שכאשר  הינם  נוהגים  היפך  הכתוב  ב,  לעצמםמדמיינים  

 -ור  ליובאוויטש  אך  בפועל  זהו  השבח  הגדול  ביותר  עב.    בלבדבליובאוויטש  אלא  -בתורה  

 -  בתור  שבח  לכך  שאומרים  שאם  אין  נוהגים  כפי  הכתוב  בתורה  מתייחסכפי  שכל  יהודי  

 !פוגעים בו
  אלא  כל  אחד  צריך  להפיק  בעצמו  את -  צורך  לעשות  מכך  מבצע  ופעולה  מיוחדת  כל  אין

 . והברורה כיצד יש לנהוג כאשר גויים טוענים שארץ ישראל שייכת להםהפשוטהההוראה 
-  אך  על-!  ?כן  מה  יום  מיומיים-ואם,  כך-  הפסד  שעד  עתה  לא  השיבו  להם  עלזהו  אמנם

 .יחסכו בכך את כל הבעיות,  ישיבו להם מכאן ולהבאכאשר, פנים-כל
 )א" תשמ, תמוזהחודש-רכיםמב,  קרחפרשת-בתשיחת שפ "מעובד ע(

 
 .ב, השנה יח-ראש) 3
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  מתנהגים  בדרך  התורה  שאז  לא   כאשר-הדרך  היחידה  לפעול  שלום  אמיתי  היא  

ולא  מחזירים  פירור  חינוך  יהודי ,  ליצלן-רחמנא'  גוישקייט'מחזירים  פירור  יהדות  לעניני  

-ועל',  גוישקייט'ולא  מחזירים  גרגיר  אדמה  מארץ  הקודש  לעניני  ',  גוישקייט'לחינוך  של  

 .וכמה שלא מחזירים זאת לגויים-כמה-אחת
שכל  ארץ ,  היינו.  1"אך  בגורל  יחלק  את  הארץ"  -פרשת  פנחס  ,  וכהוראת  פרשת  השבוע

, "נחלת  עולם"באופן  של  ,  ואחד  מישראל  ולכל  ישראל-אחד-ישראל  ניתנה  בירושה  לכל

, שמעו  ממשה  רבינו  את  הוראות  התורה)  שהיו  במעמד  הר  סיני(שהרי  כל  ישראל  כולם  

 ".נחלת עולם"שארץ ישראל שייכת לעם ישראל באופן של , וביניהם
 )א"ב תמוז תשמ"שיחת יפ "מעובד ע(

 

  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת כח"  נפעל  הענין  של  בכך  הרי  -פי  רצון  התורה  -  עלכשמתנהגים

, ואחד  מישראל-אחד-  לכלשייכתשכל  ארץ  ישראל  בשלימותה  ,  כלומר.  1"להם  נחלת  גוים

  כאשר -  זה  היא    היחידה  לפעול  עניןשהדרך;  ולכללות  עם  ישראל  כפי  שהוא  בשלימותו

 ולאשלא  מתפעלים  ,  זאת  אומרת,  תוקף  בנוגע  לכל  עניני  התורה  ומצוותיהבעומדים  

בדרכי  נועם ,  "גוים  להם  נחלת  לתת"ופועלים  את  הענין  של  ,  מתבטלים  בפני  אומות  העולם

 .ובדרכי שלום
 -זה  בכל  העולם  כולו  -ידי-ועל,    הקודשמארץהחל  ,  2"  שלום  בארץונתתי  "היה  נבכךו

שזה  הולך ,  "הארץ  ומלואה'  לה  "3שכתוב-וכמו,  "מעשיו  כח"  שכל  העולם  כולו  הוא  היות

-  בניפועלים  ולכן  .כל  העולם  כולו,  "  ויושבי  בהתבל  "-ולאחרי  זה  ממשיך  ,    ישראלארץעל  

 . בכל העולם כולוהשלוםואז נפעל ענין , ה" רצון הקבפ"ישראל שכל העולם כולו יתנהג ע

 
 .נה, כו) 1
 .ו, תהלים קיא) 1
 .ו, בחוקותי כו) 2
 .א, תהלים כד) 3
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 )א"ב תשמא-מנחם' פ שיחת כ"מעובד ע(
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ישראל  הן -בראשונים  ובאחרונים  אודות  זה  שארץ  ישראל  ניתנה  לבני,  מבואר  בגמרא

ואחד -אחד-  מאחר  שכל-")  וירשתה("והן  באופן  של  ירושה  ,  ")נותן  לך("באופן  של  מתנה  

 .1רים זקנים לעת זקנתםה כבן יחיד שנולד להו"מישראל חביב אצל הקב
ישראל  לארץ -זה  מובן  בפשטות  שאין  ביכולת  אף  אחד  לפגוע  בקשר  שבין  בני-פי-ועל

שכן  כאשר -וכל,  ישראל  בתור  יחיד-ואחד  מבני-אחד-  כי  ארץ  ישראל  שייכת  לכל-ישראל  

 .ישראל-וכמה מבני-מתאספים כמה
כאשר  כותבים   הנה  גם  -עם  ארץ  ישראל  "  מסחר"וכאשר  יבוא  מישהו  וינסה  לעשות  

. מאחר  שאין  זה  שייך  אליו,    אין  זה  פועל  שום  שינוי-וחותמים  ומפרסמים  בכל  העולם  כולו  

-ואחד  מבני-אחד-לכל,  2"ברצונו  נטלה  מהם  ונתנה  לנו",  ארץ  ישראל  שייכת  לעם  ישראל

פי -כי  על,  ולכן  אין  ביכולת  אף  אחד  לעשות  מסחר  עם  ארץ  ישראל,  ישראל  בתור  יחיד

 !בדבר השייך לזולת" מסחר"לעשות אפשר -התורה אי
רוצה  הוא  לקחת "  יושר"וה"  צדק"ומובן  בפשטות  שכאשר  יבוא  מישהו  ויטען  שמפני  ה

  הרי  מובן  מהי  מדת -יהודים  -ולתת  אותה  לאינם,  ישראל-ה  נתן  לבני"את  הנחלה  שהקב

 !ואיזה קיום יהיה לענין זה, שבזה" יושר"ה
הדגיש  שהמחשבה  שצריכים  להתפעל   רק  ל-אין  הכוונה  לפגוע  בכבודו  של  מישהו  

לכן  נדמה  לו ,  והיות  שהוא  נמצא  בגלות,  נובעת  מחושך  הגלות,  מהגויים  ולוותר  להם

ומה  גם ,  יהודים-ולתת  זאת  לאינם,  ישראל-שצריכים  לקחת  חלק  מארץ  ישראל  ששייך  לבני

 !הבית על זה-שהוא אינו בעל
רבות "פי  ש-על-יחה  שאףהבט"  תורת  אמת"  כי  -וכל  אריכות  הדיבור  בזה  היא  למותר  

ותיכף  הוא  חושב ,  טבע  האדם  הוא  שלכתחילה  חושב  באופן  מסוים  (3"מחשבות  בלב  איש

אמנם  ניתנה .  4"דבר  אלקינו  יקום  לעד"ו,  "היא  תקום'  עצת  ה"למרות  זאת  ,  )מחשבה  הפכית

 
 . קנא-מוק' אוצר הגאונים קידושין סי. 43' י ברצלוני ע"השטרות לר' ס. תקלו' ר ברוך סי"ם ב"ת מהר"שו) 1
 .א, י בראשית א"ראה רש) 2
 .כא, משלי יט) 3
 .ח, מ' ישעי) 4
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כי ,  אבל  כלל  אין  זה  נוגע  לפועל,  לו  הבחירה  שיוכל  לבלבל  את  עצמו  עם  ריבוי  מחשבות

 "!היא תקום' עצת ה"
עוצו  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום  כי "  הנה  -ומה  שעורכים  אסיפות  ומטכסים  עצות  

 .5"ל-עמנו א
יערה  עליהם   "-שאז  המלך  נמצא  בשדה  ,  רצון  שהיות  ונמצאים  עתה  בחודש  אלול-ויהי

 .ומכאן ולהבא יתנהגו באופן המתאים, 6"רוח ממרום
אוהב "ויתכן  שהוא  אינו  ,  7"ו  איש  שדהעש"גם  כאשר  צריכים  לדבר  עם  :  זאת  אומרת

ובפרט ,  ה"כי  יהודים  יודעים  שהם  הולכים  ביחד  עם  הקב,    אין  מתפעלים  ממנו-"  ישראל

 "!דבר אלקינו יקום לעד "-ובמילא , שבחודש אלול נמצא המלך בשדה
ולא ,  יהיה  מלכתחילה"  דבר  אלקינו  יקום  לעד"אלא  צריכים  להשתדל  שהענין  של  

כך  יתחרטו  מזה  ויצטרכו  לסמוך  על  זה  שבסופו  של  דבר -ורק  אחר,  תשיעשו  פעולה  הפכי

פי  הוראת -  על-מלכתחילה  צריכים  ללכת  בדרך  האמת  ,  אלא".  דבר  אלקינו  יקום  לעד"

דרכיה  דרכי "מאחר  שהתורה  ,  וזוהי  הדרך  היחידה  לפעול  שלום  אמיתי  בעולם"  תורת  אמת"

 .8"נועם וכל נתיבותיה שלום
  הרי  זה  דוקא -עד  סוף  כל  הדורות  ,  קיימא-שלום  בר,  ם  אמיתיוכאשר  רוצים  לפעול  שלו

מאחר  שהשלום  שנפעל ,  "כל  נתיבותיה  שלום"ש,  פי  הוראת  התורה-כאשר  מתנהגים  על

, פי  התורה-שברא  את  העולם  על,  בורא  העולם  ומנהיגו,  ה"ידי  התורה  קשור  עם  הקב-על

, פי  התורה-ה  היא  עלולכן  כאשר  ההנהג,  "אסתכל  באורייתא  וברא  עלמא  "9ל"כמאמר  רז

 .קיימא-נפעל שלום אמיתי ובר
בחשבם  שיתחכמו  על ,  ולא  כאותם  שמנצלים  את  ענין  הבחירה  ללכת  בדרכים  עקלקלות

בשעה  שבעת  מעשה -  בה-ה  וימצאו  דרך  טובה  יותר  לפעול  בעולם  שלום  צדק  ויושר  "הקב

  זאת  גם ובורא,  ה  ברא  אותם  ואת  העולם  כולו"הרי  הם  מאמינים  באמונה  שלימה  שהקב

 
 .י, שם ח) 5
 .טו, שם לב) 6
 .כז, ראה תולדות כה) 7
 .יז, משלי ג) 8
 .ב, ב קסא"זח) 9
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ה  ולמצוא "חושך  הגלות  גדול  עד  כדי  כך  שחושב  להתחכם  על  הקב,  כן-פי-על-אף,  עתה

 )!פי הוראת התורה-שלא על(דרכים אחרות לפעול שלום בעולם 
, והוא  מקבל  את  כולם  בסבר  פנים  יפות,  וכאמור  לעיל  שכאשר  המלך  נמצא  בשדה

ואחד  מישראל  מתנהג -חדא-  הרי  בוודאי  שכל-מראה  פנים  שוחקות  לכולם  :  ויתירה  מזו

ובאופן  שהוא  מודע  לאמת  רגע ,  ועושה  זאת  מתוך  שמחה  וטוב  לבב,  פי  הוראות  התורה-על

מאחר  שהולך  בדרך ,  זה  חוסך  לעצמו  את  כל  הבלבולים  המיותרים-ידי-ועל,  אחד  קודם

 . דרך התורה-הישר 
אל והיה  כי  תבוא    "11הפסוק-  על10ט"פי  תורת  הבעש-שהנהגתו  היא  על,  זאת  אומרת

שעבודתו  בחיי  היום  יום  היא  באופן  של  רצון  ומרוצה  לקיים  רצונו  של ,  היינו,  "'הארץ  גו

 .ה"הקב
וכמה  כאשר  מדובר  אודות  יהודי  שזכה  להימצא  בארץ  הקודש  עליה -כמה-אחת-ועל

ובארץ ,  "אלקיך  בה  מראשית  השנה  ועד  אחרית  שנה'  תמיד  עיני  ה.  .  ארץ  אשר    "12נאמר

  שהוא  בודאי -דוד  מלך  ישראל  ,  13"קרית  חנה  דוד"עיר  הקודש    בירושלים  -הקודש  גופא  

-כמה-אחת-ועל,  ולא  הניח  שיהיו  ענינים  שהם  היפך  התורה,  פי  הוראות  התורה-התנהג  על

ולומר  שימשיך  בדרך  זו  רחמנא ,  וכמה  לכתוב  ולחתום  באופן  שהוא  היפך  הוראות  התורה

 !חתימה הקודמת למרות שרואה בעצמו את כל הצרות שנוצרו עקב ה-ליצלן 

 

 :דוגמא לדבר
  התחילו  לדבר  בגלוי  שמתחרטים  על -הברית  -קודם  שראש  הממשלה  הגיע  לארצות

ולא  קיבלו  דבר ,  מאחר  שרואים  שהחזירו  את  הכל,  כן-כמה  ענינים  שחתמו  עליהם  לפני

 !לא יודעים כיצד לצאת מהסבך אבל -' נייר-פיסת'זולת , תמורת זה

 
 . נ"וש. ג' טוב הוספות סי-שם-כתר. י אלול"ח' יום-היום'ראה ) 10
 .א, תבוא כו) 11
 .יב, עקב יא) 12
 .א, כט' ישעי) 13
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ובעיקר ,  מאחר  שזהו  דבר  המצער,    ביקשו  שלא  להאריך  בדיבור  בענין  זה-ולמרות  זאת  

 ! כדי שלא ליצור רושם בעולם שיהודים אינם עומדים בדיבורם-
  שעות  מחתימת 24כי  לאחרי  ,    הרי  גם  הם  לא  עמדו  בדיבורם-היתכן  לחשוש  מדבר  זה  

 !ועתה מספרים זאת בגלוי,  אלא שאז העלימו זאת!כבר הפרו את ההסכם, ההסכם
וודאי (כלכלת  המשק  :    שזהו  דבר  מבהיל  ביותר-'  שדות  הנפט'כן  בנוגע  להחזרת  -וכמו

 !ולמרות זאת הלכו והחזירו זאת בידים, בכל העולם כולו תלויה בנפט) צרכי ההגנה
, דשים  היתה  התשובה  שיש  נפט  בכמות  המספיקה  לשלשה  ח-!  ?היתכן:  וכאשר  שאלו

 2  ועוד  2-וכמו  שיאמרו  ש,    שאין  להם  מקום  במציאות  כלל  וכלל-בזה  -ועוד  תירוצים  כיוצא

  פשוט  בשכלו -והמדובר  ,    שזה  פשוט  גם  בשכלו  של  ילד  קטן-החילוק  הוא  רק  !  (5  -הם  

 ).של אדם שיודע אודות נפט
 -!  לר  דו500,000,000וכעת  גילו  כבר  שמידי  שנה  בשנה  קונים  נפט  ממצרים  בשווי  של  

ובארות  נפט  שהוקמו ,  והמדובר  אודות  הנפט  שמפיקים  משדות  הנפט  שהיו  בידי  יהודים

 !בידי יהודים
של '  חסד'כי  זה  תלוי  ב,  הספקת  הנפט  ממצרים  לישראל  כלל  אינה  ודאית:  ויתירה  מזו

שאין  לה (ידי  הבטחה  -וכפי  שרואים  שבד  בבד  עם  הנסיון  להרגיע  את  הרוחות  על,  מצרים

לדרום ,  למכסיקו,    שלחו  שליחים  מעבר  לים-מוכן  למשך  שלשה  חדשים  שיש  נפט  )  שחר

כי  ישנו  חשש  שיצטרכו ,  ישראל-עבור  ארץ'  פחם'כדי  שישלחו  משם  ,  אפריקה  ולאוסטרליה

 !ידי פחם-להפקת אנרגיה על, ידי נפט-להחליף את הפקת האנרגיה על
דרש  להחליף  את הכל  מבינים  את  גודל  הטירחא  וגודל  ההשקעה  הכספית  וריבוי  הזמן  הנ

ידי -ידי  נפט  לאנרגיה  המיוצרת  על-כללות  הנהגת  המשק  וההגנה  מאנרגיה  המיוצרת  על

-שזה  קשור  עם  כמה,  ובפרט  כאשר  מדובר  אודות  משלוח  פחם  ממקומות  רחוקים,  פחם

 !וכמה הרפתקאות מצד ריחוק המקום
  והחזירו הלכו,  ולמרות  זאת,    ידעו  זאת  גם  מקודם-וכל  זה  אינו  דבר  שהתחדש  זה  עתה  

 !את בארות הנפט למצרים
): 'שלום  שלום  ואין  שלום'הובא  בספר  ('  הנחה'כאן  מופיע  קטע  נוסף  שלא  פורסם  ב[

... ואשר  מי  שיבוא  במקומו  כבר  מתכונן  לכך,  במצרים  יתחלף  בקרוב  מי  ששולט  במדינה"
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ברצח ,  מכן-  נבואה  שהתגשמה  שבועיים  לאחר-עלול  לקרוא  במצרים  מה  שקרא  באירן  

 ].ל" המו- סאדאת
 :'מלחמת יום הכיפורים'כן עשו בנוגע ל-וכמו

 

עד "הנה  במקום  לסיים  את  המלחמה  באופן  של  ,  תיכף  לאחר  הנצחון  שהיה  במלחמה  זו

 )!כפי שהיה במלחמת ארם( נעצרו באמצע הדרך - 14"רדתה
אין ,    היתה  התשובה  שמאחר  וישנם  ריבוי  סלעים  בדרך-!  ?היתכן:  וכאשר  שאלו

 !15הטנקים יכולים להמשיך בדרכם
או  שחשב  שזה  ששומע  את ,  "פרא  אדם"אינני  יודע  אם  זה  שענה  תשובה  זו  הוא  

שהצבא  אינו  יכול  להתקדם  מפני ,  תשובה  כזו!  התשובה  אינו  מבחין  בין  ימינו  לשמאלו

 !אם רוצים רק לדבר ברצינות,  לילד קטן לא עונים אפילו-שישנם סלעים בדרך 
-וכיוצא'  בדיחות'או  '  ליצנות'ידי  אמירת  -ולא  זו  הדרך  להתחמק  מטענות  צודקות  על

,   מאחר  שמדובר  אודות  ענינים  הנוגעים  להנהגת  כל  עניני  המדינה  בכל  מקום  בעולם-בזה  

 .כי בזמן הגלות צריכים להגיע לדרכי הטבע, כולל בארץ הקודש
שבסופו  של ,  כלומר".    תשתה  מיםהשמיםלמטר  "  אמנם  16הקודש  נאמראודות  ארץ  [

 ההתחלה,  אלא  אדרבה,  ולא  רק  בסופו  של  דבר,  ה"דבר  צריכים  להגיע  לברכותיו  של  הקב

פי  דרכי  הטבע -ה  רוצה  שבינתיים  יתנהגו  על"  אבל  הקב-ה  "ידי  ברכותיו  של  הקב-היא  על

 "].'אדם חורש אדם זורע כו"

 

ה "שאז  נמצא  הקב,  חודש  הרחמים,  וכאמור  לעיל  שהיות  ונמצאים  עתה  בחודש  אלול

וכמה  כאשר  מדובר  אודות  מי  שיכול -כמה-אחת-ועל,  ואחד  מישראל-אחד-בשדה  עם  כל

 
 .א, שבת יט) 14
 .ל"המו. ד"פ נח תשל"וראה בארוכה שיחת ש). כיפור-בעת מלחמת יום(המדובר הוא אודות הדרישה לכיבוש דמשק ) = 15
 .יא, עקב שם) 16
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  הרי  בודאי  שינצלו  את  נתינת  הכח -ידי  הקבלה  טובה  על  להבא  -לתקן  את  עניני  העבר  על

ולא  צריכים  לחכות ,  פי  הוראות  התורה-יטו  מכאן  ולהבא  להתנהג  עלויחל,  של  חודש  אלול

 .י אלול"אלא להתחיל זה תיכף ומיד מח, השנה-עבור זה עד ראש
ומאחר ,  ה"בתים  על  נכסיו  של  הקב-אין  אנו  בעלי!    לומר  עד  כאן  ולא  יותר-ולכל  לראש  

 !ודיםאין אנו יכולים להחזיר זאת לאינם יה, "ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו"ש
 :וגם בעתיד,  כי זהו ענין שנוגע בהוה- 17"אין צועקין על העבר"ואין לטעון ש
להשתדל  לקבל :  ויתירה  מזו,    לא  להחזיר  שטחים  נוספים  לאינם  יהודים-לכל  לראש  

 .זה-בחזרה את השטחים שהחזירו לפני
   צריכים  לוודאות  שאם-היות  שרואים  בפועל  שכל  הענין  עתה  אינו  יציב  :  זאת  אומרת

מאחר  שמלכתחילה ,  ההסכם  מתבטל  הרי  אף  אחד  לא  חולק  שכל  הדברים  חוזרים  לקדמותם

 .זה-כפי שהיה לפני, צריכים כל השטחים ליפול לידי יהודים, ולכן. 'מקח טעות'היה זה 
-זה  יחסכו  כאבי-ידי-  ועל-ויפה  שעה  אחת  קודם  ,  ומן  הראוי  לעשות  זאת  תיכף  ומיד

 .ראש ובלבולים מיותרים
  ולא -פעמים  שהעמידה  בתוקף  היא  הדרך  היחידה  להגיע  לשלום  אמיתי  -כמהוכמדובר  

 -כפי  שרואים  בדרום  לבנון  ובסוריה  ,  לשלום  כזה  שמנצלים  אותו  לענינים  של  היפך  השלום

שצריכים  לשמוח  ולעשות  סעודות  גדולות  היות  שהצליחו  להשכין '  רעש'שלכתחילה  עשו  

ואים  בפועל  שהם  מנצלים  את  השלום  הזמני וכעת  ר,  וכמה  דורות-שלום  באיזור  למשך  כמה

 !וכעת החליטו שאין ברירה ומוכרחים לפרסם זאת ברבים, כדי לחזק את עמדותיהם
הוא  שתופסים  חלק '  מזל'  ה-אף  פעם  לא  היו  כל  כך  הרבה  מחבלים  כפי  שזה  לאחרונה  

 !ולכן אפשר להעלים ולא לספר אודות מספר המחבלים שתפסו, מהם
פי  הוראות -  הרי  זה  דוקא  כאשר  מתנהגים  על-להגיע  לשלום  אמיתי  הדרך  היחידה  ,  ולכן

 .לעיל בארוכה-כנזכר, התורה
יום (  מאחר  שזוהי  התוועדות  חסידית  הקשורה  עם  -ל  "ואין  כאן  המקום  להאריך  בכל  הנ

אלא  חייבים  להזכיר  ענין ,  ר  הזקן  ותורת  החסידות"טוב  ואדמו-שם-הבעל)  הולדתם  של

 
 .א, ברכות נד) 17
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" דברו  דבר"ו"  עוצו  עצה"כאלו  שרוצים  להמשיך  בדרך  של  מאחר  שישנם  ,  שהזמן  גרמא

 !למרות שרואים את התוצאות של שיטתם, כמקודם
ובמילא  יוכלו  לדבר ,  רצון  שמכאן  ולהבא  לא  יצטרכו  לדבר  עוד  בנוגע  לענינים  אלו-ויהי

 .18"ישרים משמחי לב' פיקודי ה"ש, רק דברי תורה
ידי -על,  תבוא'  ואחד  מישראל  לשבת  פ-אחד-  יתכונן  כל-תבוא  '  ובעמדנו  בערב  שבת  פ

שנקראים  בשם ,    המצוות-ישראל  הם  -שהלבושים  האמיתיים  של  בני,  לבושים  המתאימים

 .לבושים
ידי  ההכנה  המתאימה -  על-השנה  -ה  בראש"ולהתכונן  להכתרת  מלך  מלכי  המלכים  הקב

דה וכללות  העבו,  שהוא  יום  החשבון  בנוגע  לעבודת  חודש  תשרי  העבר,  י  אלול"החל  מח

שכל  יום  יהיה  מואר  עוד  יותר  באור  של ,  היינו,  מיום  ליום,  תהיה  באופן  דהולך  ומוסיף  אור

 .אור התורה והיהדות, "תורה אור"
  למרות -ישראל  -ואחד  מבני-אחד-זה  מתוסף  אור  גם  בעניניו  הגשמיים  של  כל-ידי-ועל

ים  במוחש כפי  שרוא,  19ועדיין  רחוקים  מאתחלתא  דגאולה,  שנמצאים  עדיין  בזמן  הגלות

 .שהולכים מדחי אל דחי בחושך כפול ומכופל של זמן הגלות
ה  את  החושך  כפול  ומכופל  של  זמן "הופך  הקב'  בשעתא  חדא  וברגעא  חדא'וזוכים  ש

ידי  שמתנהגים -שעל,  ישראל-וכמה  בנוגע  לבני-כמה-אחת-ועל,  הגלות  בכל  העולם  כולו

לכל "ים  הם  במעמד  ומצב  שנמצא,  הנה  גם  כאשר  נמצאים  במצרים,  פי  הוראות  התורה-על

 .21"ימי צאתך מארץ מצרים"כפי שהיה ב, 20"ישראל היה אור במושבותם-בני
, שכאשר  בארץ  מצרים  היה  חושך,  וכפי  שלומדים  עם  בן  חמש  למקרא  ומספרים  לו

: ויתירה  מזו,  "במושבותםישראל  היה  אור  -לכל  בני"הנה  ,  22"וימש  חושך"ובאופן  של  

היה  אצל  היהודי ,  הנה  למרות  שאצל  המצרי  היה  חושך,    המצריכאשר  יהודי  נכנס  לביתו  של

 
 .יט, תהלים יט) 18
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 19
 .כג, בא י) 20
 .טו, מיכה ז) 21
 .כא, בא שם) 22
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ועד  שזה ,  "תורת  משה"פי  הוראות  -על,  "תורה  אור"  מאחר  שהוא  הלך  עם  האור  של  -אור  

 ".וינצלו את מצרים "23כמו שנאמר, ישראל את כליהם-כך שהמצרים נתנו לבני-פעל אחר

 

, פי  הוראות  התורה-ומדברים  בגלוי  על,  פי  התורה-ישראל  מתנהגים  על-כאשר  בני,  ולכן

  שכאשר  בני  מצרים  באו 24  כמסופר  במסכת  סנהדרין-הרי  זה  פועל  גם  על  אומות  העולם  

הנה  כאשר  יהודי  דיבר  בתוקף ,  "תנו  לנו  כסף  וזהב  שנטלתם  ממנו"ישראל  בטענה  -לבני

ישראל -ומושב  בני"  25שנאמר,  התורהא  לכם  ראיה  אלא  מן  אני  לא  אבי"ואמר  ,  בשם  התורה

תנו  לנו  שכר  עבודה  של  ששים  ריבוא ,  "אשר  ישבו  במצרים  שלשים  שנה  וארבע  מאות  שנה

  הנה  כאשר  בני  מצרים  שמעו  זאת -"  ששעבדתם  במצרים  שלשים  שנה  וארבע  מאות  שנה

 ".וברחו. . מיד הניחו שדותיהן כשהם זרועות "
ומאחר ,    פסקי  דינים-שענינה  ,  ומסופר  במסכת  סנהדרין,  "שה  רבמע"וסיפור  זה  הוא  

 .מובן שיש בזה הוראה נצחית, שזהו סיפור המובא בתורה הנצחית
הרי  הוא  מסייע ,  ואחד  מישראל-אחד-וכאמור  לעיל  שכאשר  המלך  נמצא  בשדה  עם  כל

זוכים זה  -ידי-ועל,  עד  לאופן  של  שלימות,  ואחד  לתקן  ולהשלים  את  עניני  העבר-אחד-לכל

 ".תורת אמת"פי הוראת -על,  מאחר שהולכים בדרך האמת-לשלום האמיתי 
, היינו.  26ובשעתא  חדא  וברגעא  חדא  נפעל  הענין  שישראל  עושין  תשובה  ומיד  הן  נגאלין

, 27"בנערינו  ובזקנינו  בבנינו  ובבנותינו"שיוצאים  מהחושך  הכפול  והמכופל  של  זמן  הגלות  

וזוכים ,  אור  התורה  והיהדות,    זוכים  לעמוד  בקרן  אורהשקייט'ותמורת  הגלות  בעניני  גוי

בגאולה  האמיתית  והשלימה ,  "מיד  הן  נגאלין  "-ותיכף  ומיד  לאחרי  זה  ,  לאתחלתא  דגאולה

 .ידי משיח צדקנו-על
 )א"י אלול תשמ"פ שיחת ח"מעובד ע(

 
 .לו, שם יב) 23
 .א, צא) 24
 .י, בא שם) 25
 .ה"ז ה"תשובה פ' ם הל"ראה רמב) 26
 .ט, בא י) 27
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פי  הוראת -על  -  האמתלהם  את    צריכים  לומר  -העולם  -כאשר  מדברים  עם  אומות

להתנשק ,  לשלוח  לו  מכתבי  חיבה,    להתחנף  לגוי-אסור  ללכת  בדרכים  של  שקר  .  התורה

  מאחר -ולומר  לו  שמוכנים  להחזיר  לו  שטחים  נרחבים  מארץ  הקודש  ,  אתו  וכדומה

 ! התורההיפךשהנהגה זו היא 
הנהגה :  ואדרבה,  כי  הגוי  יודע  שדברים  אלו  הם  דברי  שקר,  שקר  זה  אינו  מועיל  מאומה

אתה  בחרתנו "בראותו  שתמורת  הענין  ד,    כלפי  יהודיםהבזיוןזו  מחזקת  אצל  הגוי  את  רגש  

, מפחדים  מהגוי:  ויתירה  מזו,  כלפי  הגוי'  רגש  נחיתות'  ישנם  יהודים  בעלי  1"מכל  העמים

למרות ,  בזה-ובגלל  פחד  זה  מוכנים  הם  לתת  לגוי  שטחים  נרחבים  של  ארץ  הקודש  וכיוצא

 !אלו פוגעים בבטחונם של יהודיםשדברים 
צעד ,    פועלים  אצל  הגוי  שידרוש  ויתבע  דברים  נוספים-כאשר  מתנהגים  באופן  האמור  

מבלי  לתת  כל ,  ומוכנים  לתת  לו  את  מה  שדורש,    בראותו  שתביעתו  מתקבלת-אחרי  צעד  

 !תמורה
  אי -!  ולאחרי  כל  זה  טוענים  שהנהגה  זו  נובעת  מתוך  אהבת  השלום  ואהבת  ישראל

 2שעליו  נאמר,    הוראת  משה  רבינוהיפךידי  הנהגה  שהיא  -פשר  לפעול  את  ענין  השלום  עלא

 !3"שלום" ששמו -ה " רצונו של הקבוהיפך, "אוהב ישראל היה"ש
ולכן ,  הכי  גדול"  אוהב  ישראל"ו"  אוהב  שלום"ישנו  מי  שאומר  שהוא  ,  ולמרות  זאת

ידי  וויתור -על,  של  שקרוטוען  שהוא  יפעל  בעולם  שלום  ,  ה"הוא  לעומת  הקב'  מתחכם'

 !בזה-וכיוצא, "שקייט'גוי"וויתור על עניני יהדות כלפי , לגוי
ולכן ,  ה"  רצונו  של  הקבהיפך  הרי  יודעים  שזהו  -!  ?לשם  מה  הולכים  בדברים  של  שקר

דבר  אלקינו "ו,  4"היא  תקום'  רבות  מחשבות  בלב  איש  ועצת  ה"כי  ,  לא  יועיל  הדבר  מאומה

 !!5"יקום לעד

 
 .ה"ג ה"חנוכה פ' ם הל"ראה רמב) 1
 .א, מנחות סה) 2
 .ב"ט ס"ח ספ"ע או"ראה שו) 3
 .כא, משלי יט) 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ב"ס תשמ"דחגה' משיחת ליל ד

 158

 

ובודאי ,    באופן  מבהיל  ביותר  שהעולם  כולו  מזדעזע-"  באופן  נסי  "-ה  "ועתה  פעל  הקב

ידי  חתימת -את  כל  הצרות  צרורות  שגרמו  יהודים  לעצמם  על'  יתפסו'שלאור  מצב  זה  

 :'דייוויד-קעמפ'ההסכם הידוע ב
ולא  רק ,  י  בטחון  הכי  חשוב  שזהו  אמצע-מאז  חתימת  ההסכם  החזירו  את  שדות  הנפט  

ודבר ,  יום-אלא  זהו  מצרך  חיוני  ביותר  עבור  כלכלת  המדינה  בחיי  היום,  בנוגע  לעת  מלחמה

 ! החזירו בידים-זה 
ישראל -ה  נתן  שטחים  אלו  לבני"  למרות  שהקב-החזירו  שטחים  השייכים  לארץ  הקודש  

 !באופן של נסים גלויים
  רואים  עתה  בפועל  שההיפך  הוא -ת  הגוי  א'  לקנות'זה  יצליחו  -ידי-וכאשר  חשבו  שעל

בראותו  שכל  תביעה  מצדו ,  זה  פעלו  שהגוי  ימשיך  ללחוץ  ולתבוע  עוד  ועוד-ידי-על:  הנכון

הרי  זה  באופן ,  ולכן  הוא  מכריז  ומודיע  שמה  שמקבל  עתה  שטח  מסויים  בלבד,  מתקבלת

צור ואין  לדעת  מתי  יחליט  לע,  וצריכים  לדעת  שהוא  תובע  עוד  חלקים,  זמני  בלבד

 !מתביעותיו ודרישותיו
  תמורת -וכל  זה  ,  ומבטיחים  להחזיר  עוד  ועוד,  ל"  מחזירים  את  כל  הענינים  הנ-והעיקר  

 !בלבד' פיסת נייר'
  שעות  הכניסו  אנשי  צבא 24ולאחרי  ,  הצד  שכנגד  לא  כיבד  את  תנאי  ההסכם:  ויתירה  מזו

 ! הם עצמםפי ההסכם שחתמו- על-לאותם שטחים שנאסר עליהם להכניס אנשי צבא 
  שגם -כיוצא  בזה  '  שטויות'ועוד  ,  תירוצם  היה  שאנשים  אלו  לבושים  בגדים  אזרחיים[

 !].זה שאמר תירוצים אלו ידע שאין בהם ממש כלל
שקבלו "  סטירת  לחי"  אודות  הגילוהם  לא  ":  חכמה"התנהגו  יהודים  ב,  ולמרות  זאת

, סבר  פנים  יפות  הצד  שכנגד  קיבל  את  השטחים  ב-  שעות  מהחזרת  השטחים  24כעבור  

 !בחשבם שהעלמת העובדות תשנה את המציאות! ותיכף ומיד הפר את תנאי ההסכם

 
 .ח, מ' ראה ישעי) 5
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תוך  כדי ,  א  נמנעו  מלגרש  יהודים  מארץ  ישראל  לאחרי  כל  זה  ל-והעולה  על  כולנה  

  היות -ל  המוסרים  את  נפשם  להגן  על  ארץ  ישראל  והדרים  עליה  "שימוש  בחיילי  צה

 ! להתיישב בשטחים אלול נאמר שאסור ליהודים"שבהסכם הנ
ואילו  יהודים ,  הצד  שכנגד  הראה  כבר  בפועל  שאינם  מכבדים  את  תנאי  ההסכם

 3גם  כאשר  דבר  זה  מתנקם  בבטחונם  של  ,  בתנאי  ההסכם"  חוט  השערה"מדקדקים  על  

 -ועוד  ענינים  ,  החזרת  שטחים  אסטרטגיים,  ידי  החזרת  הנפט-על(מליון  יהודים  כן  ירבו  

 )!םשאין כאן המקום להזכיר

 

  כי  ישנם  כמה  ענינים  שעדיין  אינם  בגדר  של -"  אין  צועקין  על  העבר"ואין  לטעון  ש

לא  יצטרכו  להחזיר  עוד  שטחים  לגויים ,  כאשר  יהודים  יעמדו  בתוקף  המתאים,  ולכן,  עבר

 .'וכו
 -  ובצדק  -לתבוע    יכולים  -ה  "לאחרי  הנס  שהראה  הקב:  ולא  זו  בלבד  אלא  יתירה  מזו

 .שלא ניתן לתקן' עבר'ולכן אין זה כבר בגדר של , גם את השטחים שהחזירו כבר
 -החזרת  השטחים  היתה  מתוך  תנאי  שהדבר  לא  יפגע  בבטחונם  של  יהודים  :  ובפשטות

  לאחרי  החלפת  העומד  בראש  של  הצד -אבל  עתה  ,  היות  שחתמו  על  הסכם  של  שלום

 !הסכם השלום ימשך אין מי שיכול להבטיח ש- 6שכנגד
,   אפילו  אם  תמצי  לומר  שהעומד  בראש  שלפניו  התכוון  ורצה  באמת  את  השלום-וכל  זה  

פ  שקרוב  לודאי  לומר  שצעד  זה  היה  רק  כדי  שיוכל  לקבל  בחזרה  את  הנפט  והשטחים "אע

כאשר  ביכלתו  לקבל  זאת ,  תוך  כדי  חישוב  שלא  כדאי  לנסות  לקחת  זאת  בדרך  מלחמה',  כו

 !'מגש של כסף' על גבי ,בסבר פנים יפות
  אבל  לא  איכפת  לו -צער  גדול  וכדומה  ,  היהודים  מחזירים  זאת  אמנם  מתוך  כאב  לב[

, מתנשקים  אחד  עם  השני,  העיקר  הוא  שמראים  סבר  פנים  יפות,  מחשבתם  והרגשתם
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  אודות  מלחמת  ששת 7ך"דרך  המסופר  בתנ-על"  (אחי  אתה"וקוראים  ,  ועורכים  חגיגות

 )!]רםהימים שהיתה עם מלך א
את  השגיאות )  מה  שידעו  גם  בעבר(פי  האמור  לעיל  מובן  שעתה  רואים  בפועל  -על

) פי  דרך  הטבע-על(  כאשר  החזירו  בידים  את  הדברים  שבהם  תלוי  -והטעויות  שעשו  בעבר  

 !המצב הכלכלי והבטחוני של היהודים הנמצאים בארץ ישראל
  לעמוד  בתוקף -רה  פי  הוראת  התו-מכאן  ולהבא  צריכים  יהודים  להתנהג  על,  ולכן

ובפרט  כאשר  מדובר  אודות  ענינים  הקשורים  עם  פיקוח ,  המתאים  ולא  להתפעל  מהגוי

 !נפש
 -ידי  עמידה  בתוקף  המתאים  מתבטל  הלחץ  של  הגוי  -וכפי  שרואים  בפועל  שעל

נעמדו  יהודים  בתוקף  ואמרו  שירושלים ,  הקודש-כאשר  דובר  אודות  ירושלים  עיר:  ולדוגמא

.   התבטל  לחץ  זה-ה  "כי  כן  הוא  רצון  הקב,  של  ארץ  ישראל'  בירהעיר  ה'חייבת  להשאר  

היה  מתבטל ,  כן  מובן  שאם  היו  נעמדים  בתוקף  המתאים  שלא  להחזיר  את  שדות  הנפט-וכמו

 .הלחץ בכיוון זה
 -הקודש  -ישנם  כאלו  שמנהלים  עדיין  משא  ומתן  בנוגע  לירושלים  עיר,  ולמרות  זאת

-שתאפשר  את  החזרת  ירושלים  לערבים  חס]  שקר  -שפירושה  ['  נוסחא  דיפלומטית'למצוא  

 !מבלי שהדבר יעורר רעש ותגובות זעם, ושלום
לא  ינום  ולא  יישן "  הרי  -ובודאי  שמבלי  הבט  על  כל  השגיאות  והטעויות  שעשו  בעבר  

 .8"שומר ישראל
ולהדגיש  להם ,  העולם  בתוקף  המתאים-רצון  שמכאן  ולהבא  ידברו  עם  אומות-ויהי

 .ה בתורתו הנצחית" הוראת הקבפי-שדברים אלו הם על
 )ב"דחג הסוכות תשמ' פ שיחת ליל ד"מעובד ע(
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 :ובהקדים".  הארץשלימות" לעורר גם אודות כללות הענין של המקום כאן
  להיזהר  שלא  לומר  על  יהודי  שיש  לו  מחשבה  בלתי צריכים"    רבההושענא"שב  למרות

שהנהגתו  היא  באופן ,  הרע-ר  וצריכים  לדבר  נגד  היצרמות,  זאת-  בכל-ושלום  -  חסרצויה

-כמה-אחת-ועל,  לנסות  לפעול  על  יהודי  לחשוב  אודות  דבר  בלתי  רצוי,  "  עצהעוצו"של  

  בשלימות שיפגע  דבר  -וכמה  כאשר  רצונו  לפעול  על  יהודי  לדבר  ולעשות  דבר  בלתי  רצוי  

 .1"שנהאחרית אלקיך בה מרשית השנה ועד ' עיני התמיד . .  אשר ארץ "-הארץ 
, "יקום  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  עוצו"הרע  הם  באופן  של  -  הפעולות  של  היצרכל  הנה

 !2" עמנו אלכי "-ועד שלא נשאר מזה שום רושם כלל 
, כל  הענינים  הבלתי  רצויים  שהיו  בעבר  הרי  הם  בטלים  ומבוטלים  לגמרי:  אומרת  זאת

-גם  כאשר  בני,  ולכן.  ים  הגלוייםשהיא  קשורה  עם  חסד,    מתוך  שמחה  גלויהנעשהוביטולם  

-  בנילכל"הרי  מעמדם  ומצבם  הוא  באופן  של  ,    בימי  הגלות  האחרוניםנמצאיםישראל  

 .3" אור במושבותםהיהישראל 
 )ב"רבה תשמ- הושענהלילפ שיחת "מעובד ע(
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 :א"ר שליט"מוק אד"קודם הקפה החמישית אמר כ
, תורה-עצרת  ושמחת-של  שמיני"  הקפות"  זמן  עריכת  ה-"  עת  רצון"נמצאים  אנו  עתה  ב

קשור "  הקפות"ובפרט  שכללות  ענין  ה.  ולכן  זוהי  שעת  הכושר  לבטל  ענינים  בלתי  רצויים

אפילו  על  ענינים  שהיו ,  הבית  על  מציאות  העולם-והתורה  היא  בעלת,  עם  ענין  התורה

 .כמה בנוגע לעניני ההוה והעתידו-כמה-אחת-ועל, בעבר
 :ובהקדים

  הרי  הענין  שידובר  לקמן  אינו  מצד -למרות  שאין  זה  הזמן  לדבר  בגנותן  של  ישראל  

אלא  רק )  ה"ואחד  מישראל  רוצה  לקיים  את  רצון  הקב-אחד-כי  כל(רצונו  האמיתי  של  יהודי  

היפך  רצונו שיצרו  מתמודד  עמו  ולפעמים  אונסו  לעשות  ,  כלומר.  1"יצרו  אנסו"מצד  זה  ש

 .האמיתי
 :ובנוגע לעניננו

 ארץ  אשר",  "שלימות  הארץ"הרע  להתנגד  לכללות  הענין  של  -לאחרונה  החל  היצר
ששלימותה  קשורה  עם ,  2"שית  השנה  ועד  אחרית  שנהאלקיך  בה  מר'  תמיד  עיני  ה.  .  

ובחר  בארץ .  .  כשברא  העולם  חלק  הארצות    "3ל"רז-כדאיתא  במדרשי,  "שלימות  העם"

יבואו  ישראל  שבאו  לחלקי  וינחלו  את  הארץ  שבאה .  .    ובחר  לחלקו  ישראל  .  .ישראל  

נחלת "ה  נתן  את  כל  ארץ  ישראל  לעם  ישראל  באופן  של  "שהקב,  זאת  אומרת".  לחלקי

 ".עולם
, היינו,  "תורת  חיים"ו"  תורת  אמת",  תורה  נצחית,  מאחר  שכך  נאמר  בתורה,  והנה

שארץ  ישראל (רי  בודאי  שענין  זה    ה-שהתורה  נותנת  הוראה  אמיתית  ונצחית  בחיים  

 .באופן אמיתי ונצחי, הוא ענין של קיימא) בשלימותה שייכת לעם ישראל בשלימותו

 
 .כ"ב ה"גירושין פ' ם הל"ראה רמב) 1
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כי  מאחר ,  אין  להם  מציאות  כלל)  שמתנגד  לענין  זה(  כל  תחבולות  היצר  -ולעומת  זאת  

אפילו  כאשר  מדברים ,  היפך  האמת',  שקר'הרי  זה  ענין  של  ,  ה"  רצון  הקבהיפךשזהו  

 . ולכן אין לזה מציאות כלל-וכדומה ' דיפלומטיים'ות בלשונ
,   יהודים  שהיו  במשך  כל  הדורותמליארדי  -ישראל  -ומה  גם  שזהו  היפך  רצונם  של  בני

  בודאי  שיאמרו  שאינם  מסכימים  כלל -"  שלימות  הארץ"שהרי  כאשר  ישאלו  אותם  בקשר  ל

 ".שלימות הארץ"וכלל שיפגעו ב
אלא ,  ושלום-חס"  שלימות  הארץ"אינו  רוצה  לפגוע  בהרע  בעצמו  -גם  היצר:  ויתירה  מזו

-ה  חס"לנסות  לדבר  עם  יהודי  שיעשה  היפך  רצון  הקב(  לעשות  את  מלאכתו  מוכרחהוא  

  שיהודי  יגלה  ויראה  לעין  כל  את -היא  )  הרע-גם  כוונת  היצר(ותכלית  הכוונה  ,  )ושלום

הזה -ניני  עולםועד  שזה  מתבטא  גם  בע,  4"עם  חכם  ונבון"שהוא  שייך  ל,  כחותיו  הנעלים

, 5"'גו'  עליך  יזרח  ה"הנה  ,  "החושך  יכסה  ארץ  וערפל  לאומים"שכאשר  ,  הגשמי  והחומרי

 .ולכן אינו נשמע לפיתויי היצר
, ישראל  עד  סוף  כל  הדורות-ה  נתן  את  כל  ארץ  ישראל  לכל  בני"מאחר  שהקב:  ובפשטות

 .הרי בודאי שאף אחד אינו יכול לשנות זאת
ועד ,  "שלימות  הארץ"שה  פעולות  שהם  היפך  הענין  של  ועו"  יצרו  אנסו"וגם  כאשר  

  הנה  סוף  כל  סוף  הרי  הוא  תופס  את -  שיתנהגו  באופן  כזה  רחמנא  ליצלן  גויםשמדבר  עם  

 !צרות צרורות) גם לעצמו(ורואה שגרם , האמת
הבית  על -והתורה  היא  בעלת,  ישראל  קשורים  עם  התורה-מאחר  שבני,  אבל  למרות  זאת

  הנה  כאשר  יהודי  מחליט  שמכאן -כולל  גם  בנוגע  לעניני  העבר  ,  מציאות  העולם  כולו

הרי  בכחו ,  פי  הוראת  התורה  ומצוותיה-אלא  יתנהג  על,  ולהבא  לא  ישמע  עוד  לפיתויי  היצר

 .ויכלתו לתקן ולשנות גם את הענינים שהיו בעבר
 -יהודי  צריך  לדעת  שהדרך  היחידה  שעליו  לבחור  בה  היא  דרך  התורה  ומצוותיה  ,  ולכן

 .6"היא תקום' רבות מחשבות בלב איש ועצת ה"כי 

 
 .ו, ואתחנן ד) 4
 .ב, ס' ישעי) 5
 .כא, משלי יט) 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ב"עצרת תשמ-משיחת ליל שמיני

 164

 

ובפרט  בעת ,  טוב-  כללות  ענין  היום-"  עת  רצון"מאחר  שנמצאים  אנו  עתה  ב,  והנה

שבכולם  גומרים ,    שהם  באים  לאחרי  שבעת  ימי  הסוכות-עצרת  -דשמיני"  הקפות"עריכת  ה

, 7"כל  גוים  שבחוהו  כל  האומים'  הללו  את  ה"ובאמירת  הלל  מודגש  הענין  של  ,  את  ההלל

גבר "שאומות  העולם  יודעים  ומכירים  ש,  כלומר.  "'  חסדו  גועלינוכי  גבר    "-והטעם  לזה  

  את  כללות  ההתנגדות  לענין  של מלכתחילה  הרי  זו  שעת  הכושר  לבטל  -  "'  חסדו  גועלינו

 .רובאופן שיתבטלו גם הענינים הבלתי רצויים שהיו בעב, "שלימות הארץ"
 -הכוונה  [ילכו  כל  הרבנים  הנמצאים  כאן  ")  מלך  עולמים("מן  הראוי  שבהקפה  זו  ,  ולכן

למרות  שזהו  ענין ,  עצמה-לא  רק  לימוד  התורה  בפני(לרבנים  שעוסקים  בפסקי  הלכה  בפועל  

דין  בנוגע  לפועל  שכל -והם  יפסקו  פסק,  "  רבנןמלכימאן    "8שעליהם  נאמר,  )]נעלה  ביותר

 .ייכת לעם ישראלארץ ישראל בשלימותה ש
, ה"אלא  בכחו  של  הקב,  9"כחי  ועוצם  ידי"ומאחר  שהפסקי  דינים  שלהם  אינם  באופן  ד

, "מלך  עולמים  "-ה  "י  הקב"שהוא  נסמך  ע,  כי  הם  סמוכים  איש  מפי  איש  עד  משה  רבינו

דין  של -הרי  הפסק,  "עת  רצון"ובפרט  ב,  דין  בנוגע  לפועל-הנה  כאשר  הם  פוסקים  פסק

היינו  שזה  פועל ,  "עולמים"ובמילא  הרי  זה  פועל  ב,  "  עולמיםמלך"נמשך  מ"    רבנןמלכי"

 .ואפילו אצל אומות העולם, הזה הגשמי והחומרי-עד עולם, וניכר בכל העולמות כולם
 -"  מלך  עולמים"פי  רצונו  של  -זה  פועלים  שהנהגת  כל  העולם  כולו  תהיה  על-ידי-ועל

, העולם-ישראל  והן  אומות-  בניהן,  שהוא  מורה  כיצד  צריכה  להיות  הנהגת  כל  בני  האדם

והיו ",  10"ועמדו  זרים  ורעו  צאנכם"ישראל  באופן  של  -העולם  יתנהגו  עם  בני-וצוה  שאומות

ישראל  בכל -העולם  יסייעו  לבני-שאומות,  כלומר.  11"מלכים  אומנייך  ושרותיהם  מניקותייך

 .ובמיוחד בנוגע לעניני יהדות, עניניהם
 )ב"שמעצרת ת-פ שיחת ליל שמיני"מעובד ע(

 
 .תהלים קיז) 7
 .א, ראה גיטין סב) 8
 .יז, עקב ח) 9

 .ה, סא' ישעי) 10
 .כג, שם מט) 11
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 -א  הידיעה  "בה"  הארץ",  "שלימות  הארץ"כאן  המקום  להזכיר  גם  אודות  הענין  של  

 .1"אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה' עיני ה. . ארץ אשר ", ארץ הקודש
 :ובהקדים

אין ,  ן  נפעל  בשלימותוהנה  כאשר  העני,  בדבר  מסויים"  שלימות"כאשר  מדובר  אודות  

  שכללות -זה  נפעל  עילוי  בכללות  הענין  -ידי-אלא  על,  זה  באופן  שנוסף  פרט  מסויים  בלבד

 .הענין הוא בשלימות
 :דוגמא לדבר

וכאשר  מקיימים  מצות .  דפנות  וטפח'  ידי  ב-פי  דין  הוא  גם  על-קיום  מצות  סוכה  על

אלא  זוהי ,    דופן  ומחצה  בלבד  אין  זו  הוספה  של-דפנות  בסוכה  '  ובונים  ד,  סוכה  בהידור

בתכלית ,  שקיום  כללות  המצוה  הוא  באופן  של  הידור,  הוספה  בכללות  קיום  המצוה

 .2השלימות
 -קיום  מצות  נר  חנוכה  באופן  דמהדרין  מן  המהדרין  הוא  :  כן  הוא  בנרות  חנוכה-כמו

פה  של אין  זו  הוס,    שתי  נרות-'  כאשר  מדליק  בלילה  הב,  והנה.  ידי  הוספת  נר  בכל  לילה-על

  כי  הדלקת  נר  זה  היא -אלא  גם  הדלקת  הנר  הראשון  היא  באופן  נעלה  יותר  ,  הנר  השני  בלבד

 .3ידי יהודי שמקיים מצות נר חנוכה באופן של מהדרין מן המהדרין-על
-  שתוספת  הקדושה  של  יום-הכיפורים  -וכן  מצינו  בהקרבת  הקרבן  תמיד  של  יום

למרות  שבכל  יום  מקריבים  קרבן ,  יום  זההכיפורים  מתבטאת  גם  בהקרבת  הקרבן  תמיד  של  

 .תמיד
  הנה  כאשר  מוסיפים  את -זה  בנוגע  לכלי  שרת  שצריכים  להיות  מלאים  דוקא  -דרך-ועל

, הרי  אין  זו  הוספה  של  טפה  אחת  בלבד,  שעל  ידה  נעשה  הכלי  מלא,  הטפה  האחרונה  לכלי

  שכאשר  ישנו וכן  מובן.  שהוא  כלי  מלא,  זה  נפעל  עילוי  ושלימות  בכל  הכלי-ידי-אלא  על

 
 .יב, עקב יא) 1
 .ב ואילך, ראה בארוכה סוכה ו) 2
 .ב, ראה שבת כא) 3
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מאחר  שמבטלים  את  שלימות ,  פוגמים  בכל  הכלי,  כלי  מלא  ומוציאים  ממנו  טפה  אחת

 .הכלי
 :זה מובן בנוגע לשלימות הארץ-דרך-ועל

ואחד -אחד-  הרי  היא  שייכת  לכל-למרות  שבזמן  הגלות  ארץ  ישראל  אינה  בשלימותה  

ואחד  מישראל -דאח-  שלכל4וכמובא  בספרים.  לארץ-גם  אלו  הנמצאים  בחוץ,  ישראל-מבני

 .בארץ ישראל, אמות' אמות על ד' או ד, יש אמה על אמה
בדוגמת  כלי  שרת  ששלימותם  נפעלת (ומאחר  שענין  השלימות  אינו  נפעל  בבת  אחת  

  מובן  שגם  כאשר  ארץ  ישראל  אינה  בשלימותה -)  זה  שמוסיפים  עוד  טפה  ועוד  טפה-ידי-על

וודאי  שלא  לפגוע  בשלימות ,  הארץצריכים  להשתדל  לפעול  את  הענין  של  שלימות  ,  עדיין

שבזה  פוגעים ,  יהודי-מארץ  ישראל  לאינו)  לא  רק  אמה"  (שעל"זה  שנותנים  -ידי-הארץ  על

 !בשלימות ארץ ישראל כולה
ולכן  סבורים  הם  שצריכים  לתת ,  ישנם  כאלו  הרוצים  לישא  חן  בעיני  אומות  העולם

 !לאומות העולם חלקים מארץ ישראל
.  . שאם  יאמרו  אומות  העולם  לישראל  לסטים  אתם    "5י"שבריש  פרשת  בראשית  מבאר  ר

ברצונו ,  הוא  בראה  ונתנה  לאשר  ישר  בעיניו,  ה  היא"הם  אומרים  להם  כל  הארץ  של  הקב

גם  אומות  העולם  יודעים  שארץ  ישראל ,  כן-ואם".  נתנה  להם  וברצונו  נטלה  מהם  ונתנה  לנו

או  ישראל  שבאו  לחלקי יבו"ה  אמר  "  שהקב6ל"רז-וכמבואר  במדרשי.  שייכת  לעם  ישראל

ישנם  יהודים  שנותנים  חלקים  מארץ  ישראל ,  ולמרות  זאת".  וינחלו  את  הארץ  שבאה  לחלקי

אבל  מי  נתן  לו  רשות ,  ונותנים  לו  כבוד,    אמנם  בחרו  בו  ברוב  קולות-!  לאומות  העולם

 !?ולתתם לאומות העולם, ישראל-השייכים לבני,  חלקים מארץ ישראללגזול

 

וכמה  כאשר  מדובר  אודות -כמה-אחת-ועל,  7"אל  תתגרה  בגוי  קטן"והטענה  הידועה  

 
 .קנא-קמו' אוצר הגאונים קידושין סי. 43' י ברצלוני ע"השטרות לר' ס. תקלו' ר ברוך סי"ם ב"ת מהר"ראה שו) 4
 .א, א) 5
 .ח"תנחומא ס-מדרש) 6
 .א, ראה פסחים קיג) 7
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פעמים  שהכניעה  ללחץ  אחד  גורמת  ללחץ  נוסף  כפי  שראו -  הרי  דובר  כבר  כמה-"  גוי  גדול"

 !זאת בעבר
  הרי -שבכל  פעם  שיהודים  נתנו  שטחים  נוספים  לאומות  העולם  ,  פעמים-וכמדובר  כמה

באופן !  כי  שם  לא  האמינו  שיהודים  יחזירו  אמנם  שטחים  אלו',  וושיגטון'לא  בזה  דבר  פ

אבל  לחץ  זה  היה  רק  כדי  לישא  חן ,  רשמי  לחצו  הם  אמנם  שצריכים  להחזיר  שטחים  אלו

הרי  בודאי  שלא  יתנהגו ,  8"עם  חכם  ונבון"ישראל  הם  -ומתוך  תקוה  שהיות  ובני,  בעיני  פלוני

השייכים )  אחד"  שעל"אפילו  (ידי  גזילת  שטחים  -על,  באופן  שהוא  היפך  הצדק  והיושר

 !ולתתם לאומות העולם, "נחלת עולם"ישראל באופן ד-לבני
  מחזירים  שטחים -מתנהגים  יהודים  באופן  דהיפך  הצדק  והיושר  ,  ולמרות  זאת

זה  מסכנים -ידי-  ועל-ומגלים  סודות  הקשורים  עם  ייצור  נשק  ,  מחזירים  נפט,  אסטרטגיים

 !היושבים בארץ הקודשאת בטחון היהודים 
ידי  שנכנעים  ללחץ  של  אומות  העולם  ומסכימים  להחזיר -פעמים  שעל-וכמדובר  כמה

הרי  זה  מעורר  אצלם  את  החשק  והתאוה  ללחוץ  ולתבוע  שיחזירו  להם  שטח ,  שטח  מסויים

כן  אם  היו  נעמדים  מלכתחילה  בתוקף  המתאים  שלא  מוכנים -שאין-  מה-!  וכן  הלאה,  נוסף

 !להחזיר אף שעל
לא  היה  הכרח  לוותר  על ',  דייוויד-קעמפ'ב"  חוזה  השלום"אשר  היה  הלחץ  לחתום  על  כ

  היה  רק  שלא  לעזוב -הברית  -הלחץ  שהיה  בשעתו  מצד  נשיא  ארצות.  כל  השטחים  והנפט

חוזה "אבל  לא  היה  הכרח  שתמורת  חתימת  ,  חתום"  חוזה  שלום"את  המקום  מבלי  להשאיר  

 !יחזירו את הכל" השלום
, "חוזה  השלום"מוד  בתוקף  המתאים  ולומר  שלעת  עתה  חותמים  על  היתה  אפשרות  לע

  להתנשק -והעיקר  ',  תיירים'לפתוח  את  הגבולות  בפני  ',  שגרירים'ומבטיחים  להחליף  

  ידברו  על  זה -  אך  בנוגע  לשטחים  -"  אחי  הוא"ולומר  ,  וליפול  איש  אל  צוואר  השני

 !באחרית הימים

 
 .ו, ואתחנן ד) 8
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שלעת  עתה  לא  מדברים  על  החזרת אלא  שלא  היה  להם  את  התוקף  המתאים  לומר  

תוך  כדי  סיכון  בטחונם  של  היהודים  היושבים "  חוזה  השלום"ולכן  חתמו  על  ,  שטחים

 !בארץ הקודש

 

מותר  לסכן  את ,  ולכן,  מוכרחים  לעשות  כל  דבר"  שלום"  שלמען  ה-טענתם  היחידה  היא  

מותר  לסכן  את "  שלום"  אין  הלכה  כזו  שלמען  ה-  "!שלום"בטחון  ארץ  ישראל  למען  ה

 !פיקוח נפש דוחה את כל הענינים: אדרבה, בטחון ארץ ישראל
ידי -התרבו  מעשי  החבלה  על"  חוזה  השלום"והרי  רואים  במוחש  שמאז  חתימת  

, "הסכם  השלום"  באמרם  בפירוש  שמעשי  חבלה  אלו  הם  כתוצאה  מחתימת  -המחבלים  

ולכן  אומרים  הם !    יכולים  הם  להשיג  כל  מה  שדורשיםידי  לחץ  מסויים-בראותם  שעל

 "!אכלנו ונאכל עוד"
ומעשי  חבלה  אלו  מסתיימים  בקרבנות 

 -תהיה  -לא-רבים  של  נפשות  מישראל  היה

, ועד  למאורע  שאירע  זה  עתה  באנטוורפן

רצון  שמכאן -  ויהי-שהיא  עיר  ואם  בישראל  

 .ולהבא לא יהיו עוד מאורעות כאלו
כדי  שלא ,  ם  של  מעשי  חבלה  שמעלימים  ולא  מפרסמים  אודותםכן  ישנם  מקרי-וכמו

 -ללא  ידיעת  מאורעות  אלו  ,  ולכן  יוכל  הציבור  לישון  בשקט  ובשלוה,  לגרום  בהלה  בציבור

היתכן  שממשיכים  באותה  שיטה  של  נסיגה :  כך  שהציבור  לא  יוכל  לטעון  ולהרעיש  עולמות

  החמורות  הבאים  כתוצאה כאשר  רואים  במשך  כל  הזמן  את  התוצאות,  וכניעה  ללחצים

קטלא "מעלימים  מקרים  של  ,    וכדי  למנוע  את  טענת  הציבור  כולו-!  מהנהגה  בשיטה  זו

 9"קטלא  כולה"ועד  שמעלימים  אפילו  מקרים  של  ,  )כתוצאה  ממעשי  חבלה  אלו"  (פלגא

 !רחמנא ליצלן

 
 .א, בתרא סה-בבאראה ) 9
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  הרי  זה  מעורר -וכאמור  לעיל  שכאשר  המחבלים  רואים  שיהודים  נכנעים  לכל  לחץ  קטן  

בהכרח ,  ולכן.  ולתבוע  ולדרוש  דברים  נוספים,  ותם  להוסיף  במעשי  החבלה  שלהםא

"למען  ישמעו  וייראו"ובאופן  של  ,  ולא  יכנעו  לשום  לחץ,  שיהודים  יעמדו  בתוקף  המתאים
 !ויש להם גם את הכלים הגשמיים הדרושים לעמידה בתוקף,  שיהודים הם עם תקיף10

חזיר  ענינים  הנוגעים  לבטחונה  של  ארץ וכמה  שאסור  להכנע  ללחץ  ולה-כמה-אחת-ועל

  על  ענינים  אלו  אסור  לוותר -תהיה  -לא-וענינים  הקשורים  עם  פיקוח  נפש  ממש  היה,  הקודש

ענינים ,  אלא  רק  כאשר  מדובר  אודות  ענינים  שאינם  קשורים  עם  בטחון  ארץ  הקודש,  כלל

 .ושלימות התורה, שלימות העם, שאינם פוגעים בשלימות הארץ

 

הרי   -  בהוהפעמים  שכאשר  מדובר  אודות  ענין  הקשור  עם  פיקוח  נפש  -וכמדובר  כמה

זה  יוכלו  להציל -ידי-שעל'  חשבון'גם  כאשר  אפשר  לעשות  ,  זה  דוחה  את  כל  הענינים

 .בעתידמישהו 
לאחרי  משך   (בעתידכאשר  רוצים  לקחת  אבר  מאדם  חי  כדי  להציל  חיי  חולה  :  ולדוגמא

 ".מה לי קטלא פלגא מה לי קטלא כולה"כי ,  הרי זה בדוגמת הורג נפש-) זמן
על  יסוד ,  בהוהאסור  להעמיד  יהודים  בסכנה  של  פיקוח  נפש  :  וכן  בנוגע  לעניננו

עבור  הנכדים ,  דורות'  לאחרי  ג  -  בעתידימנעו  פיקוח  נפשות  "  שלום"ידי  ה-  שעל'השערה'

 !והנינים
כי .  שת  היתר  לעבור  בחינות  בכתב  ביום  השבתבבק,    פנה  אלי  אברך  שלמד  רפואה11פעם

כאשר  הבוחנים  פנויים ,  במקום  שלמד  רפואה  נהגו  לערוך  את  הבחינות  ביום  השבת

והוא  מוכרח  לעבור ,  אין  לו  ברירה,    ולכן-ויש  להם  פנאי  לערוך  את  הבחינות  ,  מההרצאות

 .בחינות בכתב ביום השבת

 
 .יב,  וילך לא-לשון הכתוב ) 10
 .ל"המו. א"פ צו תשמ"אודות מעשה זה ראה גם שיחת ש) = 11
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וכיצד  עולה ,  ל  כתיבה  בשבתהרי  אתה  יודע  שישנו  איסור  סקילה  ע:  שאלתי  אותו

, ומה  יעזור  ההיתר,    כיצד  אפשר  לתת  היתר  על  זה-בדעתך  שאתן  לך  היתר  לכתוב  בשבת  

 !?כאשר הדבר כרוך עם איסור סקילה
,   כי  כאשר  יעבור  את  הבחינות  שנערכות  ביום  השבת-זהו  ענין  של  פיקוח  נפש  :  וענה  לי

שיזדמנו  לו  מקרים  הכרוכים  עם וכאשר  יעסוק  ברפואה  הרי  בודאי  ,  יקבל  תעודת  הרופא

 !ויוכל להציל חיי אדם כתוצאה מכך שעבר את הבחינות ביום השבת, פיקוח נפש ממש
כולל  שמירת ,  כי  פיקוח  נפש  דוחה  את  כל  הענינים,  לדעתו  ברור  שזהו  דבר  המותר,  ולכן

 !ופנייתו אלי היתה רק כדי לאשר את סברתו, שבת
כמו ,  לעיל  הוא  פלפול  של  הבל-הנזכר'  ולפלפ'הנה  כשם  שכל  אחד  מבין  בפשטות  שה

על  יסוד ,  בהוה  שאסור  להעמיד  יהודים  בסכנת  פיקוח  נפש  -כן  מובן  בנוגע  לעניננו  

 !זה ימנע פיקוח נפש עבור הדורות הבאים-ידי-שרוצה להשלות את עצמו שעל' השערות'
ם   הרי  זה  ענין  הכרוך  ע-וכמובן  בפשטות  שהחזרת  שטחים  אסטרטגיים  והחזרת  הנפט  

זה  מסכנים  את  בטחונם  של  היהודים  היושבים  בארץ -ידי-כי  על,    ממשבהוהפיקוח  נפש  

 )!ולא לאחרי כמה חדשים ושנים (מידהקודש 
והחזרת ,  פעמים  שהנפט  הוא  דבר  המוכרח  להתנעת  טנקים  ומטוסים-וכמדובר  כמה

א ל(גורמת  שיחסר  נפט  )  באופן  שצריכים  להגיע  לחסדי  זרים  ולקנות  נפט(בארות  הנפט  

וכמובן  בפשטות  שאין  אפשרות  להחזיק  נפט  בכמות  כזו !  למחרת)  אלא,  בעוד  כמה  חדשים

ידי  שמחזיקים  את  בארות  הנפט  באופן -  אלא  על-שיהיה  מן  המוכן  עבור  כמה  חדשים  

 !שישנה אפשרות לשאוב את הנפט מן המעיין
  הנה  אלו  שפסקו -"  שלום"כאשר  שאלו  רבנים  אם  מותר  להחזיר  שטחים  תמורת  ה

מאחר  שלא  סיפרו ,  הרי  זה  רק  משום  שלא  העמידו  בפניהם  את  השאלה  לאמיתתה,  ותרשמ

אינו  אלא  הבטחה "  שלום"ואילו  ה,  בהוהלהם  שהחזרת  השטחים  גורמת  סכנת  פיקוח  נפש  

וכמה  שהבטחה  זו  אינה  מחייבת  מאומה  את -כמה-אחת-ועל,  על  גבי  הנייר  בלבד

שיהודים  מספקים  להם  את  כל (כולל  את  הערבים  שגרים  בארץ  הקודש  ',  מחבלים'ה

כך  מצטרפים  הם  לשורות -שאחר)  למרות  שיודעים,  מעניקים  להם  חינוך  במכללות,  צרכיהם

 !המחבלים
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בהכרח  שמכאן  ולהבא  יעמדו  בתוקף  שלא  להחזיר  שום  ענין  שיכול  לפגוע ,  ולכן

מעוררת  את  הרצון  והחשק ,    נוסף  על  זה  שהכניעה  ללחץ  אחד-ישראל  -בבטחון  של  בני

 ! וללחוץ עוד יותרלתבוע
  הנה  עתה  ישנה  שעת  הכושר  להתחרט  ולדרוש  בתוקף -והטענה  שאין  צועקין  על  העבר  

וכמה  שמכאן  ולהבא  לא -כמה-אחת-ועל,  להחזיר  את  כל  הענינים  שויתרו  עליהם  בעבר

 !12"מצוה גוררת מצוה"היפך מ, ימשיכו להתנהג כפי שהתנהגו בעבר
 )ב"תורה תשמ-פ שיחת יום שמחת"מעובד ע(

 
 .ב"ד מ"אבות פ) 12
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דבר "  היה  מודיע  מראש  שלא  יכינו  עבורו  -הופיע  במקום  מסויים  '  סאדאת'כאשר  

מאחר  שאינו  שותה  זאת ,  "יין"ואף  הודיע  שלא  יכינו  עבורו  ,  מאחר  שאינו  אוכל  זאת,  "אחר

 -ולא  היה  כמוהו  בדורנו  ',  אדם  גדול'ואמרו  עליו  שהוא  ,    והנהגה  זו  פעלה  שכיבדוהו-

 !לעיל-היפך הנהגה הנזכרת
ומצוות -הופיע  בפני  עשרות  יהודים  שומרי  תורה'  כוחו-בא'  כאשר  -ולעומת  זאת  

שאינני  יודע ["  מנוח"כדי  לכבד  את  זכרו  של  ה,    הרי  הם  נעמדו  לכבודו-בחייהם  הפרטיים  

 !ומד על גביהםבידעם שיפרשו זאת כאות הסכמה שהוא ע, ]באיזה מדור הוא נמצא עתה
  הרי  בודאי  שלא  יקום -וכמובן  בפשטות  שכאשר  נכנס  אדם  שלמטה  ממנו  במדרגה  

אלא  דוקא  כאשר  נכנס  אדם ,  גם  לא  יקום  לכבודו,  וכן  כאשר  נכנס  אדם  השוה  אליו,  לכבודו

 . הרי אז הוא נעמד לכבודו-רב או ראש ישיבה מפורסם : ולדוגמא, גדול וחשוב ממנו
  הרי  הוא  מפגין  בזה  את -"  מנוח"של  ה'  כח-בא'לכבודו  של  הכאשר  הוא  קם  ,  כן-ואם

 !הסכמתו שהוא העומד על גביו
שהם  מצלמים ,  בידעם  שיושבים  כתבים  ועיתונאים  זרים,  ועושים  זאת  בפני  כל  עם  ועדה

זאת ,  כך  יפרסמו  זאת  במקום  הרצוי  ובמקום  שאינו  רצוי-ואחר,  ומנציחים  את  המאורע

 !ידי אומות העולם-הרי זה יתפרסם על, פרסמו זאתאפילו אם יהודים לא י, אומרת
וארץ  ישראל ,  1"עם  הנבחר"מה  אומרים  היהודים  שהם  ה:  כך  הוא  בא  וטוען-ואחר

והראו  בכך  שהוא  עומד  על ,  ומצוות  נעמדו  לכבודו-  הרי  יהודים  שומרי  תורה-שייכת  להם  

 !?גביהם
 ! לידי הערבים הוא מכריז ומודיע שתביעתו היא להחזיר את ירושלים-אשר לכן 

שהם  רוצים ,  היות  והוא  מוקף  עם  מאה  מליון  ערבים:    שאין  לו  ברירה-וטענתו  היא  

מוכרח  הוא ,  2  הנה  בכדי  שסופו  לא  יהיה  כסוף  קודמו-שעיר  בירתם  תהיה  ירושלים  העתיקה  

 !לפעול בכיוון זה
 

 .ב, דוד תהלים סה-ראה מצודת) 1
 .ל"המו. ב"שנהרג בידי מוסלמים מצריים בתשרי תשמ' סאדאת'קודמו בתפקיד ) = 2
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". שלום"ולאחרי  כל  זה  באים  כאלו  ואומרים  שהעיקר  הוא  שנמצאים  במעמד  ומצב  של  

-כולל  החזרת  ירושלים  לידי  הערבים  חס,  שאפשר  להתדבר  על  כל  הענינים  כולם,  לומרכ

 !ושלום
  אבל  לא  כאשר  מדובר -שלם  '  ספר  חקירה'ואף  אפשר  לכתוב  עליו  ,  פתגם  זה  יפה  הוא

 !ישראל-נפש של כמה וכמה מבני-אודות ענין של פיקוח
הרי  זה  ענין  חמור העולם  -גם  אצל  אומות,  נפש  אינו  קשור  לעניני  דת-והרי  פיקוח

 !ביותר

 

  שמחזירים  את  כל -"  חוזה  השלום"פעמים  אודות  גודל  הטעות  בחתימת  -וכמדובר  כמה

מלבד ,  ללא  קבלת  כל  תמורה,  שטחים  אסטרטגיים,  נפט,  הענינים  הקשורים  עם  בטחון

 "!פיסת נייר"
מאחר ,  "חוזה  השלום"ורה  ביותר  בחתימת  כעת  מפרסמים  כבר  שעשו  שגיאה  וטעות  חמ

  ולמרות  זאת  משתדלים -שרואים  כבר  שלא  קבלו  שום  תמורה  על  כל  מה  שנתנו  לערבים  

ולכן ,  באמרם  שנקלעו  למעמד  ומצב  כזה  שאי  אפשר  כבר  לשנות  מאומה,  שלא  לדבר  על  זה

 !חייבים לכבד את כל פרטי ההסכם
  לנסות  לדחות  את -אפים  להגיע  הוא  אליו  שו"  הישג"וה,  עושים  אסיפה  עם  הצד  שכנגד

לא  עולה  על  דעתם  כלל  להודיע  שמכאן  ולהבא  לא !  בכמה  ימים  ספורים'  נסיגה'מועד  ה

וכמה  שלא  עולה  על  דעתם  כלל  לתבוע  שרוצים -כמה-אחת-ועל,  יחזירו  שטחים  נוספים

 "!מקח טעות"מאחר שזה היה , לקבל את השטחים שהחזירו מקודם לכן
ולהחזיר  את  כל ,    היא  שחייבים  לכבד  את  כל  פרטי  ההסכםוכאמור  לעיל  שההחלטה

, להחזיר  הכל  בבת  אחת'  מעשה  סוחר'אך  מאחר  שאין  זה  .  השטחים  שהסכימו  להחזיר

ומנסים  לדחות  זאת  בעוד  יום  או ,  תהיה  בכמה  שלבים'  נסיגה'מנהלים  משא  ומתן  שה

 !יומיים
  שנה  מסרו  נפשם  על 30  למרות  שבמשך  -מוותרים  על  כל  הענינים  הקשורים  עם  בטחון  

 !ענינים אלו
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ומכבדים  את  כל ,    בכדי  להראות  לאומות  העולם  שיהודים  עומדים  בדיבורם-וכל  זה  

 ! למרות שהצד שכנגד הפר את התנאים תיכף ומיד-פרטי ההסכם שחתמו עליו 
הפרו ,  פעמים  שתיכף  ומיד  לאחרי  שהחזירו  חלק  מהשטחים  למצרים-וכמדובר  כמה

כך  גם  עם -ואחר,    לכתחילה  ללא  מדים-והכניסו  לשם  אנשי  צבא  ,  המצרים  את  תנאי  ההסכם

 !מדים
  טענו  המצרים -)  כי  לא  רצו  שזה  יתפרסם('  מאחורי  הקלעים'וכאשר  ניסו  לדבר  על  זה  

ובהזדמנויות  המתאימה  ידברו ,  שלא  כדאי  לקלקל  את  יחסי  השלום  בשביל  דבר  פעוט  כזה

 !אודות ענין זה
  הציעו  המצרים -ק  להפר  את  תנאי  הסכם  השלום  וכאשר  לחצו  שוב  שצריכים  להפסי

במקום  להמתין  שבועיים  כדי  להשיג :  והיא,  "מחווה"שתמורת  זאת  מוכנים  הם  לתת  

במשך '  אשרת  כניסה'  מוכנים  הם  לתת  -  כפי  שהיה  נהוג  עד  עתה  -למצרים  '  אשרת  כניסה'

משך  יום ב'  אשרת  כניסה'  ישנה  אפשרות  שיסכימו  לתת  -ואם  תמצי  לומר  !  יומיים  בלבד

 !אחד בלבד
כלל  כדי  להכנס '  אשרת  כניסה'  שלא  יצטרכו  -"  ימי  האושר"סוף  יגיעו  -כל-וסוף

 !יהיה באופן נעלה כל כך עד שיוכלו לצאת ולהכנס בחפשיות" שלום"כי ה, למצרים
  עם  כל  התוצאות -ואז  יוכלו  להסתובב  נערים  ונערות  יהודים  עם  נערים  ונערות  מצריים  

 ! מזההעלולות לבוא כתוצאה
  שנותנים  רשות  ליהודים  לבוא -הוא  "  הסכם  השלום"ידי  -היחידי  שהושג  על"  הישג"ה

, ולראות  את  הבנינים  היפים,  ולבקר  במצרים

סוף  זכו -כל-סוף:  זאת  אומרת.  ואת  העתיקות

' תיירים'להגיע  למעמד  ומצב  שאפשר  להחליף  

 .בין שתי המדינות
 -התיירים  שבאים  ממצרים  לארץ  ישראל  

ואילו  התיירים  שבאים  מארץ ,  "רםנער  יספ"

  הנה  לולי  הקשיים  לקבלת -ישראל  למצרים  

היו  מאות  אלפי  יהודים  נוסעים ',  אשרת  כניסה'

ובשאר ,  לבקר  באלכסנדריה  של  מצרים


   
     

 


    




 

")שלום שלום ואין שלום"מתוך הספר (
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 !ומבזבזים שם עשרות אלפי שקלים, מקומות
, לראות  את  האתרים  ההיסטוריים  שבמצרים"  לזכות"יהודים  נוסעים  למצרים  כדי  

  מקום  קבורתו  של  פרעה  שעינה  את -'  פרמידות'  להצטלם  על  גבי  גמל  סמוך  ל"לזכות"ו

לזכור '  מזכרות'ומבזבזים  כסף  כדי  לקנות  ,  או  פרעה  שקיבל  את  העשר  מכות,  ישראל-בני

כך  יראה  את -ואחר',  פרמידות'להצטלם  על  גבי  הגמל  סמוך  ל"  זכה"את  היום  המאושר  ש

 !התמונות לבניו ולנכדיו
  עם  כל  בני -והפעם  ,    שלתקופת  הימים  יסע  שוב  לבקר  במצרים-השם    בעזרת  -ותקוותו  

 !משפחתו
-פי-על-אף,  ולמרות  שמצד  תנאי  הכלכלה  משתדלים  שלא  להוציא  כספים  מארץ  ישראל

ולא  זו  בלבד  שחייבים  לבזבז  את ,  מבזבזים  על  הטיולים  במצרים  עשרות  אלפי  שקלים,  כן

יאמרו  עליו  שהוא ,  טיול  עם  סכום  כסףכי  אם  יחזור  מה[  הכסף  שהכינו  לקראת  הטיול  כל

, אלא  לווים  כסף  נוסף  עבור  הוצאות  הטיול,  ]ולכן  לא  הצליח  לבזבז  את  כל  הכסף',  בטלן'

 !יותר ממה ששיערו מראש
' אמות  על  ד'  הוא  גר  בעיירה  קטנה  שהיתה  בקושי  ד',  בטלן'הסבא  שלו  היה  יהודי  

-ועזר  לכל,    רק  את  אנשי  עירווהכיר,  ס"והיה  בקי  בש,  או  מאה  אמה  על  מאה  אמה,  אמות

וודאי  שלא  היה  יכול ,  "עולם  הרחב"  אבל  מעולם  לא  יצא  ל-ואחד  מהם  כפי  יכלתו  -אחד

 !'פירמידות'ולראות את ה, לתאר לעצמו שיסע לטייל בארץ מצרים
ולהצטלם  על  גבי  גמל  סמוך ,  לבקר  במצרים"  זכה"  הוא  -כמו  סבו  '  בטלן'אבל  הוא  אינו  

 !'פירמידות'ל
ואז ,    למרות  שהיה  יכול  לתת  את  הכסף  עבור  החזקת  ישיבה-סף  רב  על  טיול  זה  ובזבז  כ

-אותו  קיבלו  תמורת  שתיקתם  על  פיטור"  שוחד"אותם  מנהלי  ישיבה  לא  היו  נזקקים  ל

 !עובדים שאינם רוצים לחלל את השבת

 

ואין  אפשרות  לתקן ,    בעברפעמים  שאין  לטעון  ולומר  שזהו  דבר  שהיה-וכמדובר  כמה

אכלתי "מאחר  שאלו  שהחזירו  את  השטחים  אומרים  ,    כי  זהו  ענין  שנוגע  גם  לעתיד-זאת  
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מובן  בפשטות ,  וכאשר  הגוי  רואה  שמתפעלים  ממנו  וממלאים  את  תביעתו,  "ואוכל  עוד

 !שזה מעורר את רצונו לתבוע עוד ועוד
  בדיונים  אודות  חתימת שהיו  לו  חלק,  דברתי  בעבר  עם  יהודי  בעל  השפעה  גדולה

  למרות  שהיו -ואמר  לי  שחתימת  ההסכם  היתה  תחת  לחץ  כבד  ביותר  ,  "הסכם  השלום"

  לדון -ובנוגע  לפרטי  התנאים  שבזה  ,  "הסכם  שלום"יכולים  להסכים  עקרונית  לחתימת  

 !ללא לחץ, במעמד ומצב של מנוחה
כיצד ,  כן-  ואם-הרי  עתה  רואים  את  התוצאות  של  חתימת  הסכם  זה  :  ושאלתי  אותו

:   ואמר  לי-!  ?ומדוע  לא  משנים  את  אופן  ההנהגה,  חושבים  להתנהג  בעתיד  באותו  אופן

 .ומוכרחים לקיים כל תנאי ההסכם, שנקלעו עתה למצב שאין ניתן לשנות זאת
  שמחתי  מאוד  לשמוע  שהוא -!  יעזור'  ה:    וענה  לי-!  ?מה  יהיה  הסוף:  ושאלתי  אותו

רוצה  לעזור  כאשר  עושים  פעולות  בדרך  הטבע '  האבל  אמרתי  לו  ש',  מאמין  ובוטח  בה

 !בהתאם לרצונו
 -יודע  '  ה:    ואמר  לי-!  ?עד  מתי  ימשיך  מעמד  ומצב  זה  והנהגה  זו:  ושאלתי  אותו

אם  ימשיכו ,  אבל  בנוגע  לפועל',  והוא  מאמין  בה'  אני  מאמין  בה,  נפרדנו  אמנם  בידידות

' מחבלים'  יהיו  ה-ה  זו  הרי  אלו  שמחליטים  עד  מתי  תימשך  הנהג,  באופן  הנהגה  זו

 )!'ף"אש(

 

" שלום"ועד  שלמען  ה".  שלום"  שהכל  כדאי  למען  ה-והתשובה  לכל  ענינים  אלו  היא  

שלמרות ,    אודות  דור  הפלגה3וכמסופר  בפרשתנו.  ה"כדאי  אפילו  להתנהג  היפך  רצון  הקב

היו "מאחר  ש,  "א  נאבדו  מן  העולםל"בכל  זאת  ,  "נעלה  לרקיע  ונעשה  עמו  מלחמה"שאמרו  

 ".נוהגים אהבה וריעות ביניהם
וכל  שני ,    רואים  בפועל  שישנה  מריבה  גם  במפלגה  אחת  גופא-אבל  בנוגע  לעניננו  

כפיה "מלבד  כאשר  מדובר  אודות  ,  אנשים  שבמפלגה  רבים  ביניהם  על  כל  דבר  קטן  וגדול

 !שבזה מאוחדים כולם, "דתית
 

 .ב"שמעוני נח ס-ילקוט. א, י יא"רש) 3
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עולם '  מעולם  לא  היה  חושך  כפול  ומכופל  ב-"    התורהעולם"ומחלוקת  זו  ישנה  גם  ב

 :כפי שזה לאחרונה' התורה
  היו  יהודים  שהנהגתם  היתה  באופן  של -בכל  הדורות  היו  חילוקי  דרגות  בין  יהודים  

והיו  יהודים  שהנהגתם ,  "בינוני"היו  יהודים  שהנהגתם  היתה  באופן  של  ,  "צדיק  גמור"

 . שמחו בתוקף על הנהגה בלתי רצויהאבל תמיד היו אחדים; היתה באופן הפכי
  וכל  זאת  משום  שפלוני  בן -"!  אין  פוצה  פה  ומצפצף"אבל  עתה  נעשה  מצב  כזה  ש

-כדי  שישתוק  ולא  ימחה  על  ענינים  הקשורים  עם  פיקוח,  ק  עבור  הישיבה  שלו'פלוני  קיבל  ֶצ

 !ישראל-נפש של בני
נפש -בר  אודות  פיקוחושם  מדו,    שכאן  מדובר  אודות  תלמידי  הישיבה  שלו-וטענתו  היא  

 !אחרשל יהודי 
  לא  היתה -ישראל  -  בין  תלמידי  הישיבה  שלו  ובין  שאר  בני-התחלקות  ופירוד  זה  

 !מעולם

 

וכאשר  מתנהגים .  פי  תורה-אמיתי  יכול  להיות  רק  על"  שלום"פעמים  ש-וכמדובר  כמה

וכאשר  מתנהגים ,  )"עכשיו  (=משיח  נאו"פי  התורה  מקרבים  את  הגאולה  באופן  של  -על

ישראל  ואת -שמעכבים  את  בני,  כלומר.  גורמים  שהגלות  תמשך  רגע  נוסף,  באופן  הפכי

 !השכינה רגע נוסף בגלות
  ששמו -ה  "פי  רצון  הקב-ידי  הנהגה  על-וכאמור  לעיל  ששלום  אמיתי  יכול  להיות  רק  על

  וכל  נתיבותיה דרכיה  דרכי  נועם"  ש-פי  הוראת  התורה  -ורק  על,  4"שלום"ה  "של  הקב

 .5"שלום
  יתחיל  כבר  המעמד  ומצב -רצון  שלאחרי  גודל  הירידה  המתוארת  לעיל  בארוכה  -ויהי

שכאשר  מגיעים  לשפל ,  כלומר.    שזהו  גלגל  החוזר  בעולם6וכידוע  הפתגם,  של  עליה

 .הרי בהכרח שצריך להתחיל ענין העליה, באופן שאין למטה ממנו, המדריגה

 
 .ב"ט ס"פ' ח סי"ערוך או-ראה שולחן) 4
 .יז, משלי ג) 5
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  הרי  זה  הזמן  המתאים -רעוא  דרעוין  ,  בת  לאחרי  חצותובפרט  כאשר  נמצאים  ביום  הש

 .להתחלת ענין העליה
ישראל  במעמד  ומצב -יהיו  בני,  גם  כאשר  נמצאים  בימי  הגלות  האחרונים:  זאת  אומרת

 -  בלבד  לשעות  הגלות  האחרונים  יהפכו  וימי,  7"ישראל  היה  אור  במושבותם-לכל  בני"של  

ואז .  ידי  משיח  צדקנו-ת  והשלימה  עלולגאולה  האמיתי,  עד  שנזכה  לאתחלתא  דגאולה

שלימות "ו"  שלימות  העם"יחד  עם  ,  "שלימות  הארץ"תהיה  ארץ  ישראל  במעמד  ומצב  של  

 . במהרה בימינו ממש-" התורה
 )ב"פרשת נח תשמ-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .ב, שבת קנא) 6
 .כג, בא י) 7
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לם  בתוקף  המתאים  שאין העו-  צריכים  לומר  לאומות-כשמדברים  אודות  ארץ  ישראל  

ה  לתת  את  ארץ "  הבטיח  הקב1"ברית  בין  הבתרים"כיון  שב,  להם  שייכות  כלל  לארץ  ישראל

שהוא ,  ה"ידי  הקב-מאחר  שניתנה  על,  "נחלת  עולם"ובאופן  של  ,  ישראל  לעם  ישראל

 ".אלקי העולם"
  הרי -ישראל  ישבו  במנוחה  על  אדמתם  -וכל  בני,  המקדש  היה  קיים-בזמן  שבית,  והנה

שזו  היתה  נחלתו (ואחד  מישראל  היתה  בעלות  על  חלק  מסויים  בארץ  ישראל  -אחד-כלל

 .ונוסף לזה היתה לו שייכות כללית לכללות ארץ ישראל, )הפרטית
ישראל  הוא -ואחד  מבני-אחד-שכל,    היינו-הנה  קלקלתן  זוהי  תקנתן  ,  אבל  בזמן  הגלות

מחולקת  באופן  שכל  אחד מאחר  שעתה  אין  ארץ  ישראל    (כולההבית  על  ארץ  ישראל  -בעל

  כי  כל  ארץ -)  בארץ  ישראל  או  מחוצה  לה(מבלי  הבט  היכן  הוא  נמצא  ,  )יודע  היכן  נחלתו

 .ישראל ניתנה לכללות עם ישראל
ולכן  אלו  שנותנים  חלקים  מארץ  ישראל ,  ומובן  בפשטות  שאף  אחד  לא  יכול  לשנות  זאת

 .2"קינו יקום לעדדבר אל"כי ,  אין לזה שום ערך וחשיבות כלל-העולם -לאומות
אל  תתגרה ",  3ואין  זה  בסתירה  כלל  עם  האיסור  שלא  יעלו  בחומה  ולא  ימרדו  באומות

, ישראל  למעלה  מדרך  הטבע-ה  נתן  לבני"  כי  בעניננו  מדובר  אודות  ענין  שהקב-  4"בגוי  קטן

 .אלא באופן נסי, ושלום- חס5"כחי ועוצם ידי"וכפי שכולם מודים שאין זה באופן של 
ה "לכן  נתן  הקב,  קודם  הגאולה,    היות  שנמצאים  עתה  בסוף  זמן  הגלות:זאת  אומרת

ישראל  להיות  באותם  חלקים -ולכן  צריכים  בני.  ישראל  חלקים  נוספים  של  ארץ  ישראל-לבני

 .של ארץ ישראל

 
 .לך טו-ראה לך) 1
 .ח, מ' ישעי) 2
 .א, כתובות קיא) 3
 .א, ראה פסחים קיג) 4
 .יז, עקב ח) 5
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 7ובי'וכפי  שמבאר  הרגצ.  ישראל  בארץ  ישראל-  שלעולם  יהיו  בני6ם"וכמבואר  ברמב

כי ,  ב  שבטים  בישראל"וגע  לכללות  הקיום  של  יישראל  בארץ  ישראל  נ-שהיותם  של  בני

היא  רק  בנוגע  לנחלת  ארץ )    שבטיםב"ישאז  ישנם  (שבטים  '  החלוקה  דמנשה  ואפרים  לב

בין (אם  לא  יהיה  שום  ישראל  בארץ  ישראל  שוב  לא  יהיה  נפקא  מינה  כלל  ,  כן-ואם",  ישראל

רי  דלא  כלה גמי"היפך  מזה  ש,  "ונמצא  דכלה  שיבטא,  ויהיה  שבט  אחד,  )מנשה  לאפרים

 .8"שיבטא

 

 :9י בפרשתנו"בענין זה ישנה הוראה מפירוש רש, והנה
מפני  שטר  חוב  של   "-  10"מפני  יעקב  אחיו"אשר  בו  מבואר  שעשו  הלך  מארץ  כנען  

אין  לי  חלק  לא ,  אמר  אלך  לי  מכאן,  גזירת  כי  גר  יהיה  זרעך  המוטל  על  זרעו  של  יצחק

 ".ולא בפרעון השטר,  לו הארץ הזאתבמתנה שנתה
שטר  חוב  של  גזירת  כי "כללות  הענין  של  ירושת  הארץ  קשור  עם  פרעון  ה:  זאת  אומרת

שטר "ישראל  פרעו  את  ה-היות  שבני,  ולכן".    המוטל  על  זרעו  של  יצחק11גר  יהיה  זרעך

-  אין  להם  שייכות  כלל  לארץ-העולם  -ואילו  אומות,  שייכת  ארץ  ישראל  אליהם,  "חוב

 ".'אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו הארץ כו, אלך לי מכאן"כפי שאמר עשו , ראליש
 :יתירה מזו

יודעים  הם ,  כן-ואם,  )ך"תנ"  (=בייבל"העולם  יודעים  גם  הם  מה  שכתוב  ב-אומות

ובאופן  שהקים  שם ,  הנה  למרות  שעשו  ישב  כבר  בארץ  כנען,  שכאשר  יעקב  חזר  מבית  לבן

ואת  כל  קנינו .  .  את  כל  נפשות  ביתו  .  .  ויקח  עשו  ",  ת  זאתלמרו.  את  כל  משפחתו  ובנה  ערים

הלך )  ולא  יעקב(שעשו  ,  כלומר".  אשר  רכש  בארץ  כנען  וילך  אל  ארץ  מפני  יעקב  אחיו

 
 .ע קנג"מ, המצוות-ספר) 6
 .ג"ה הי"ח פ"קדה' ם הל"נ לרמב"צפע) 7
 .ם שם"וברשב. ב, בתרא קטו-בבא) 8
 .ז, לו) 9

 .ו, שם) 10
 .יג, לך טו-לך) 11
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שעשו ,  היינו,  "  לגור  באשר  ימצא-וילך  אל  ארץ  :  "י"וכדיוק  רש.  לחפש  לעצמו  מקום  אחר

 "!לגור באשר ימצא",  לאן הולךלא ידעבעצמו 
ויעקב  מגיע ,  )ולא  ארץ  ישראל"  (כנעןארץ  "למרות  שארץ  זו  נקראת  עדיין  :  תזאת  אומר

ועשו  וכל  משפחתו ,  "ישראלי"שהוא  לא  ,  כלומר).  בית  לבן"  (ארם  נהריים"זה  עתה  מ

הרי  הוא ,  כאשר  עשו  שומע  שיעקב  בא,    למרות  זאת-יושבים  כבר  בארץ  זו  משך  זמן  רב  

  שאין  לו  שייכות בידעו,  לעצמו  מקום  אחרוהולך  לחפש  ,  לוקח  את  כל  משפחתו  וכל  קנינו

 !כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, כלל לארץ ישראל
אלא  הוא ,  ישראל  והולך  לחפש  לעצמו  מקום  אחר-ולא  זו  בלבד  שעשו  מפנה  את  ארץ

 !שיעזרו ליעקב בכל עניניו, 12"אציגה נא עמך מן העם אשר אתי "-מציע ליעקב את עזרתו 
  כמסופר  בהמשך -הרי  זו  גם  טובתו  האישית  ,  באופן  כזהמתנהג  )  עשו(וכאשר  הגוי  

אלה  תולדות  עשו "היה  כללות  הענין  של  ,  "בהר  שעיר"הפרשה  שכאשר  עשו  הלך  והתיישב  

  כמסופר  בהמשך  הפסוקים -  13"משהלך  לשעיר  התולדות  שהולידו  בניו  -בהר  שעיר  .  .  

".   מלך  לבני  ישראל  מלךלפנימלכים  אשר  מלכו  בארץ  אדום  "ועד  ל,  "אלופי  עשו"אודות  

 . הרי זו טובתו האישית-זה מובן שכאשר הגוי מתנהג באופן האמור -פי-ועל
, "'והשימותי  אני  את  הארץ  ושממו  עליה  אויביכם  גו  "14וכמו  שכתוב  בפרשת  בחוקותי

שתהא  שוממה ,  זו  מדה  טובה  לישראל  שלא  ימצאו  האויבים  נחת  רוח  בארצם:  "י  שם"וברש

, העולם  אינם  יכולים  למצוא  מנוחה  ונחת  רוח  בארץ  ישראל-תשאומו,  כלומר".  מיושביה

  היא  שיעזבו  את  ארץ טובתםולכן  ,  )ישראל  בלבד-אלא  לבני(מאחר  שאינה  שייכת  אליהם  

 !ישראל לדור בארצם-ויניחו לבני, ישראל
  כפי -  להתנהג  באופן  האמור  ומוכנים,  העולם  יודעים  כל  זאת-וכאמור  לעיל  שאומות

: זאת  אומרת".  לק  לא  במתנה  שנתנה  לו  הארץ  ולא  בפרעון  השטראין  לי  ח"שאמר  עשו  

אינו  מתנהג  ברמאות  לומר  שמקבל  על  עצמו  את  פרעון ,  היות  שעשו  הוא  בנו  של  יצחק

אין  לי  חלק  לא  במתנה  שנתנה  לו  הארץ  ולא  בפרעון :  "אלא  הוא  אומר  את  האמת,  השטר

 ".השטר
 

 .טו, וישלח לג) 12
 .י"ובפירש. ח ואילך, שם לו) 13
 .לב, כו) 14
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העולם  יודעים -אומות:  15"מהרסייך  ומחריבייך  ממך  יצאו"פעמים  ש-הוכמדובר  כמ

פי -  שאינם  רוצים  להתנהג  עליהודיםאבל  ישנם  ,  שאין  להם  שייכות  כלל  לארץ  ישראל

העולם  שהם  מוכנים  לתת  להם  שטחים  השייכים -ולכן  פונים  הם  ומודיעים  לאומות,  התורה

 !ישראל-ארץומבקשים מהם שלא יעזבו את השטחים של , ישראל-לארץ
, ה"פי  ציווי  הקב-שיהודי  חייב  להתנהג  על'  שטר  חוב'הם  אינם  מוכנים  לפרוע  את  ה

 .ישראל לגויים-ונותנים חלקים מארץ, מתנהגים הם באופן הפכי מהוראת התורה, ולכן
  שארץ  ישראל  שייכת  אך ממנוואז  תשמע  ,  )ך"תנ"  (=בייבל"  מה  כתוב  בהגויתשאל  את  

 !ורק לעם ישראל
הוא [  אזי  שאל  את  נכדך  מה  למד  בפרשת  השבוע  -ש  הנך  לשאול  אצל  הגוי  ואם  מתביי

אבל  נכדו  למד  זה  עתה ,  בעצמו  שכח  כבר  מה  שלמד  בפרשת  השבוע  לפני  הרבה  שנים

למדתי  בפרשת !  סבא:  ואז  יאמר  לך  נכדך]    ראש  הפשטנים-י  "פרשת  השבוע  עם  פירוש  רש

, רץ  כנען  מפני  יעקב  אחיוהשבוע  שעשו  לקח  את  כל  משפחתו  ואת  כל  רכושו  והלך  מא

 "!הארץ) ליעקב(במתנה שנתנה לו . . אין לי חלק "באמרו 
.  . ה  היא  "כל  הארץ  של  הקב:  "16י  בהתחלת  פרשת  בראשית"  נוסף  על  דברי  רש-וכל  זה  

 "!ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו
א  פוגע  ומהרס   ובמילא  הו-פי  הוראת  התורה  -אבל  הצרה  היא  שאינו  רוצה  להתנהג  על

 "!שלימות הארץ"ב
  שמאז  המצב -'  דיוויד-קעמפ'ב"  חוזה  השלום"פעמים  אודות  חתימת  -וכמדובר  כמה

 :הולך ומתדרדר רחמנא ליצלן
החזירו  שטחים  נרחבים  שבהם ,  החזירו  שטחים  אסטרטגיים,  החזירו  את  בארות  הנפט

 -  פה  ומצפצף  ואין  פוצה,  תעופה-ומחזירים  שדות,  אפשר  לערוך  אימונים  עבור  הצבא

ומגדילים  את  הסיכויים  לאפשרות  של ,  למרות  שבכך  מסכנים  את  בטחונה  של  ארץ  ישראל

 
 .יז, מט' ישעי) 15
 .א, א) 16
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כפי ,  ושלום-  אף  פעם  לא  היה  המצב  קרוב  כל  כך  למלחמה  חס-!  ושלום-מלחמה  באזור  חס

 !שנעשה לאחרונה
', סעודות  שמחה'ועורכים  ,  צוהלים:  ואדרבה,  וכאמור  לעיל  שאין  פוצה  פה  ומצפצף

למרות  שגם  הם  יודעים  שאין  הדבר ,  שזהו  מצב  של  שלום'  אשליה'  מתוך  -  ידים  ולוחצים

 !כן
העולם  לא  האמינו  שיהודים  יוותרו  על  כל -פעמים  שאפילו  אומות-וכמדובר  כמה

עם "  הסכם"ואפילו  הצד  שכנגד  היה  מעוניין  יותר  לחתום  .  הענינים  בצורה  ומחפירה  כזו

אלא  נכנעים  תיכף  ומיד  לכל ,    דעה  עצמיתולא  עם  אנשים  שאין  להם,  אנשים  בעלי  תוקף

 !לחץ
  הנה  גם  כאשר  רואים  שהצד  שכנגד  מפר -"  חוזה  השלום"לאחרי  חתימת  :  ויתירה  מזו

וממשיכים  להתנהג  כאילו ,  מעלימים  מהציבור  עובדה  זו,  את  תנאי  ההסכם  פעם  אחר  פעם

  ליצור  את באמרם  שיהודים  חייבים,  וממשיכים  לקיים  מצדם  את  תנאי  ההסכם,  לא  קרה  דבר

 !ומכבדים הסכם שנחתם על ידם, שהם אנשים נאמנים) העולם-כלפי אומות(הרושם 

 

הברית  נגד  רוסיה  הסובייטית -עם  ארצות"  מזכר  ההבנה"  בחתימת  -והגדילו  לעשות  

 : שזהו דבר גרוע ביותר שלא היה לעולמים-) במקרה שיכנסו לאזור וכדומה(
ודוקא ,  שראל  לא  העיזה  מעולם  לצאת  למלחמה  גלויה  נגד  רוסיה  הסובייטיתממשלת  י

עם "  מזכר  הבנה"בימים  האחרונים  לא  היה  להם  דבר  יותר  טוב  לעשות  מאשר  לחתום  על  

 ! זוהי באמת מרידה באומות העולם-! ב נגד רוסיה הסובייטית"ארה
ה  במלחמה  גלויה  נגד יציא,  היינו.  17"מתעבר  על  ריב  לא  לו"  שזהו  באופן  של  -והעיקר  

 :רוסיה הסובייטית בענין שאינו שייך כלל לארץ ישראל
למדינות '  רגל'  שבמקרה  וברית  המועצות  תכניס  -הוא  "  מזכר  ההבנה"תוכנו  של  

, )אירן(פרס  ,  כווית,  תימן,  ערב  הסעודית,  סוריה,  ירדן:  כגון,  שבאיזור  המזרח  התיכון

 .המועצות-הברית במלחמתם נגד ברית-ותל לארצ" אזי יעזרו חיילי צה-עיראק וכדומה 
 

 .יז, משלי כו) 17
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של "  הישג"כדי  להגיע  ל]  תוך  חילול  שבת[הברית  -ובשביל  זה  נוסעים  במיוחד  לארצות

 !ובשם כלל ישראל בכל העולם כולו, חתימת מסמך זה בשם ממשלת ישראל
והעיקר ,  המועצות-  למרות  העובדה  שבחלק  ממדינות  אלו  יש  כבר  שליטה  לברית-וזאת  

 !ן השייך לארץ ישראל כלל וכלל אין זה עני-
למסור "  לישראלצבא  הגנה  "חותמים  על  מסמך  כזה  שיכריחו  את  חיילי  ,  ולמרות  זאת

ישראל  ולארץ -בענין  שאינו  נוגע  כלל  לבני,  את  נפשם  ולהלחם  נגד  רוסיה  הסובייטית

 !ישראל
  שמכריחים  חיילים  יהודים  לגרש  יהודים -וענין  זה  בא  כתוצאה  מפעולה  קודמת  

 !שבו בחלקים שונים של ארץ ישראלשהתיי
  לאור  העובדה -נגד  רוסיה  הסובייטית  "  מזכר  ההבנה"ומובן  גודל  הגיחוך  שבחתימת  

שואלים  ומתחשבים  בדעתם ,  שכאשר  ממשלת  ישראל  צריכה  להחליט  באיזה  ענין  שיהיה

, )כחם  של  אלו  היושבים  ברוסיה  הסובייטית-שהם  באי(היושבים  בכנסת  '  קומוניסטים'של  ה

 ! יוצאים הם במלחמה נגד רוסיה הסובייטית-ידך ולא
ל  מהוה  סכנה  לבטחונה  של  ארץ "ומה  שטוענים  שכניסתם  של  הסובייטים  למדינות  הנ

  את  כל  הענינים  הקשורים  עם  בטחונה  של  ארץ בידים  הרי  הם  עצמם  החזירו  -ישראל  

 כך  באים  הם-ואחר)  'ידי  החזרת  הנפט  והשטחים  וכו-על(פי  דרך  הטבע  -ישראל  על

 !?לבטחונה של ארץ ישראל" לדאוג"
ולאחרי  כל  זה  ישנם  כאלו  השואלים 

מדוע  מתריעים  לאחרונה  שמצב ":  תמימות"ב

והעולם  נע  ומזדעזע ,  העולם  הולך  ומתדרדר

  הרי  מיום  ליום  הולך  ונחתם  הסכם -ומתפורר  

  אף  פעם  לא -!  ?ישראל-נוסף  לטובת  בני

העולם  שיגיעו  למצב  כזה -האמינו  אומות

מזכר "ישראל  תעיז  לחתום  על  שממשלת  

ואף  פעם  לא ,  נגד  רוסיה  הסובייטית"  הבנה

היה  מצב  כללות  העולם  קרוב  למלחמה  כל  כך 

 !ע"כפי שהמצב הוא לאחרונה בין אוה





     














 
מלוקט מעיתוני התקופה(
")שלום שלום ואין שלום"מתוך הספר 
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לאחד  נותנים ,    לאחד  נותנים  כבוד-פעמים  שאין  פוצה  פה  ומצפצף  -וכמדובר  כמה

ולאחד  נותנים  לחתנו  נכסים ,    מוסיפים  עוד  שקל  עבור  הישיבה  שלו-כסף  )  עבור  חתנו(

-ולאחד  אומרים  שהיות  שבין,  ל"כדי  שלא  יעוררו  רעש  על  כל  הנ,  דניידי  ונכסים  דלא  ניידי

" פיקחים"ויסמוך  על  ,  מן  הראוי  שלא  יתעסק  בענינים  אלו,  כה  אינו  מבין  בענינים  פוליטיים

 !ממנו שהם ידעו כיצד להתנהג בנוגע לכל ענינים אלו
בחוקותי  תלכו  ואת "ישראל  שהנהגתם  תהיה  באופן  של  -ה  תובע  מבני"הקב,  והנה

  אלא  תוסיפו !הפסיקו  להתעניין  בפוליטיקה!  הפסיקו  לקרוא  עיתונים  -  18"מצוותי  תשמרו

 !ובקיום המצוות בהידור, נגלה וחסידות, ביתר שאת וביתר עוז בלימוד התורה
 )ב"פרשת וישלח תשמ-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .ג, בחוקותי כו) 18
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גם ,  "נחלת  עולם"הרי  זה  באופן  של  ,  ישראל-ה  נתן  את  ארץ  ישראל  לבני"כאשר  הקב

 .בדורנו זה
  הוא  ענין  נסי -ישראל  -ובפרט  שבדורנו  הרי  כל  זה  שארץ  ישראל  נמצאת  ברשות  בני

ואחד -אחד-הרי  כל,  )תהיה-לא-היה(כי  לאחרי  כל  הגזירות  שהיו  בדור  שלפנינו  ,  לגמרי

  כדי  לעשות  לו  יתברך  דירה -והצלתו  היא  ,    הגלות1"  מוצל  מאשאוד"ישראל  הוא  -מבני

.  . ארץ  אשר  ",  וכמה  בארץ  ישראל-כמה-אחת-ועל,  בארץ  הלזו  התחתונה  בכלל,  בתחתונים

 .2"אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה' תמיד עיני ה
  ארץ  ישראל כלוזוהי  ,  ה"ידי  הקב-  ישנם  גבולות  שנקבעו  על-ובנוגע  לארץ  ישראל  

, ישראל-ה  עדיין  לא  נתן  לבני"  ישנם  שטחים  מסוימים  שהקב-ובזה  גופא  .  בולותיהלג

  לא  מרצוננו -  4ובלשון  רבותינו  נשיאינו,  3"מפני  חטאינו  גלינו  מארצנו  "-והסיבה  לזה  היא  

 .'גלינו מארצנו וכו
ה  נתן  כבר  לרשותם  של  ישראל  מתוך  נסים  גלויים "  אותם  שטחים  שהקב-אבל  לאידך  

  הרי  בודאי  שאף  אחד  לא  יכול  לשנות -)  ל  המעמד  ומצב  בנוגע  לעניני  יהדותמבלי  הבט  ע(

ידי  הכריתת  ברית -על,  "אלקי  עולם"מ"  עם  עולם"שניתנה  ל,  "נחלת  עולם"כי  זוהי  ,  זאת

 "!תורת עולם"ב
  הנה  מאחר -ואפילו  בנוגע  לאותם  שטחים  שעדיין  לא  ניתנו  לרשותם  של  ישראל  

ישראל  עושין "הרי  מובן  שכאשר  ,  "אינו  גלינו  מארצנומפני  חט"שהסיבה  היחידה  לזה  היא  

  השטחים כלישראל  את  -ואז  מקבלים  בני,  )5ם"ד  הרמב"כפס"  (תשובה  מיד  הן  נגאלין

 .השייכים להם

 
 .ב,  זכריה ג-לשון הכתוב ) 1
 .יב, עקב יא) 2
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 3
 .ועוד. א, רצבד ת"ד ח"ראה לקו) 4
 .ה"ז ה"תשובה פ' הל) 5
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 -כי  מקבלים  זאת  בדרכי  שלום  ,  ולא  זקוקים  למלחמה  בכלי  זיין  כדי  לקבל  שטחים  אלו

 .6"תיבותיה שלוםדרכיה דרכי נועם וכל נ"ש, פי התורה-שלום המיוסד על

 

ולכן  אין ,  "נחלת  עולם"ישראל  באופן  של  -וכאמור  לעיל  שארץ  ישראל  ניתנה  לבני

ואפילו  מי  שמנסה  להשלות  את  עצמו  שהוא  פיקח  יותר .  ביכולת  אף  אחד  לשנות  ענין  זה

כי  הוא ,  ם  אין  ביכלתו  לתת  חלקים  מארץ  ישראל  לגויי-"  אלקים  אמת"ומ"  תורת  אמת"מ

החל  מאברהם  יצחק ,  ישראל  במשך  כל  הדורות-  בנילכלהבית  על  דבר  השייך  -לא  בעל

ששים  ריבוא  שנכנסו  לארץ  בכיבוש ,  שבעים  נפש  שירדו  למצרים,  ב  השבטים"י,  ויעקב

ישראל  שיהיו  בדורות -כולל  בני,  זה  עד  דורנו  זה-וכל  הדורות  שלאחרי,  יהושע  בן  נון

 !עד סוף כל הדורות, הבאים
או  אפילו '  חצי  שעל',  'שעל  אחד'הבית  להחזיר  -מובן  שאף  אחד  אינו  בעל-זה-פי-עלו

אלא  הוא  צריך ,    כי  אין  זה  דבר  השייך  אליו-יהודים  -נקודה  אחת  מארץ  ישראל  לאינם

מי  בגלוי (והרי  כולם  מכריזים  ,  ישראל  במשך  כל  הדורות-לשאול  את  דעתם  של  כל  בני

 !יהודים-ים להחזיר חלקים מארץ ישראל לאינםשאינם מסכימ) ובפירוש ומי שלא בגלוי
תמיד  עיני .  .  ארץ  אשר  ",  כאשר  רוצים  לקחת  חלקים  מארץ  ישראל:    ועיקר-ונוסף  לזה  

" מלחמה"  הרי  זו  -יהודים  -ולתתם  לאינם,  "אלקיך  בה  מרשית  השנה  ועד  אחרית  שנה'  ה

 !ארץ ישראלהבית על -שהוא בעל, ה בעצמו"נגד הקב) אלא גם, "'תורת ה"לא רק נגד (

 

  הנה  הדרך  היחידה  להגיע  לשלום  אמיתי  הוא -"  שלום"לפעול  למען  ה"  דואגים"ואלו  ה

פי -ודוקא  כאשר  מתנהגים  על,  7"אלקים  אמת'  ה"שניתנה  מ,  "תורת  אמת"  אך  ורק  על  יסוד  -

 .דרכי התורה יכולים לפעול שיהיה שלום אמיתי בין ישראל לעמים

 
 .יז, משלי ג) 6
 .י שם"וראה רש. י, ירמיהו י) 7
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 -  מפני  דרכי  שלום  -ובלשון  העולם  ',  שקר'כן  כאשר  מתנהגים  באופן  של  -שאין-מה

' דימפלומטיה'  ש-וכידוע  מה  שאמר  אחד  מגדולי  הדיפלומטים  .  'דיפלומטיה'באופן  של  

כי  לומר  את (אמירת  היפך  האמת  בה  בשעה  שהאומר  עצמו  יודע  שזה  היפך  האמת  :  פירושה

 )!'דיפלומטיה'א זקוקים לובשביל זה ל, האמת יודע גם אדם פשוט
  היפך  תורת -ובפרט  שגם  אומות  העולם  מרגישים  ויודעים  שאומרים  להם  שקרים  

ולכן  הם  חושדים  שמה  שהיהודים  אומרים  להם  באופן  כך  הרי  זה  רק  בדיבור ,  ישראל

 .ותיכף ומיד מחפשים דרכים ועצות כיצד להתנהג באופן הפכי, בעלמא
אי  אפשר  להצליח  כאשר  הולכים  בדרכים  של ,  כןול,  "שקר  אין  לו  רגלים  "-והעיקר  

 .כי אין לזה קיום כלל, שקר
" תורת  אמת"פי  הוראת  -על,  כאשר  יהודים  אומרים  לאומות  העולם  את  האמת:  ואדרבה

וכפי  שרואים  במוחש  בנוגע  לאותם  ענינים  שנעמדו ,    הרי  זה  פועל  על  אומות  העולם-

והלכו ,  שכאשר  דיברו  בתוקף,  םמבלי  להתפעל  מאומות  העול,  עליהם  בתוקף  המתאים

 ! הצליחו בזה-בדרך הצדק והיושר 
ה  רוח "כי  יערה  הקב,  רצויים-רצון  שמכאן  ולהבא  יתבטלו  כל  הענינים  הבלתי-ויהי

פי -  על-ישראל  יתנהגו  מכאן  ולהבא  -וכל  בני,  ישראל-ואחד  מבני-אחד-ממרום  על  כל

 .הוראת התורה

 

מגלה  פנים "ולא  באופן  של  ,  הלכהפי  -וכמובן  שלימוד  הוראות  התורה  צריכה  להיות  על

 !8באמרו שזוהי ההלכה, " כהלכהשלאבתורה 
ועל  חקירה  ודרישה  שנעשתה  מתוך ,  חייבת  להיות  בנויה  על  עדות  של  אמת'  הלכה'

 .כוונה לבחון את מצב הדברים לאמיתתם
ין  הקשור  עם  פיקוח  נפש  ובטחון  של  שלש כאשר  מדובר  אודות  ענ:  ובנוגע  לעניננו

  צריכים  לשאול  את  חוות  דעתם  של -יהודים  הנמצאים  בארץ  הקודש  ,  מליון  יהודים  כן  ירבו

 !המומחים לעניני בטחון
 

 .א ואילך, וראה סנהדרין צט. א"ג מי"אבות פ) 8
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 -  9ערוך  אורח  חיים  בהלכות  שבת-הדין  בשולחן-פעמים  אודות  פסק-וכמדובר  כמה

זה  שנותנים  לגוים -ידי-  על-ו  ובעניננ,  "תהא  הארץ  נוחה  ליכבש  לפניהם"שאסור  לגרום  ש

 !חלקים מארץ ישראל
דין  מפורש -כדי  להלחם  נגד  פסק"  'תורת  ה"וישנם  כאלו  שמנצלים  את  השימוש  ב

 !בשולחן ערוך
, ללכת  ולברר  את  חוות  דעתם  של  המומחים  לעניני  בטחון"  סבלנות"אין  להם  

, שאין  בו  דעת,  'תינוק'  על  דעתו  של  -  בנוגע  למצב  הבטחוני  של  ארץ  ישראל  -ומסתמכים  

 !מצוה-למרות היותו כבר לאחרי בר
 -ובפרט  כאשר  מדובר  אודות  אחד  שמקבל  שוחד  ושומע  עדות  מפי  עדים  שקבלו  שוחד  

וכמה  כאשר  מדובר -כמה-אחת-ועל,  10"השוחד  יעוור  עיני  חכמים  ויסלף  דברי  צדיקים"הרי  

 !אודות אחד שמלכתחילה לא היה חכם
שם  אביו  ושם  אמו ,  יודעים  את  שמם,  קבלו  שוחדש'  עדי  שקר'יודעים  מי  הם  אותם  

ועד  היום  הזה  סומכים  על  עדותם  כדי  לפרסם  ברבים  דין  הנוגע  לבטחונם ,  והיכן  הוא  דר

 ! באופן של היפך ההלכה- מליון יהודים כן ירבו 3-של
ולומר  שכך  עלה  בדעתי ,  להכות,    לצוות  לגנוב  עיתונים-מנהיגים  סדרים  חדשים  בתורה  

בניגוד  לפסק  דין  ברור ,  ללא  הוראת  מקור  בתורה,    בטלים  ומבוטליםלומר  שהדברים

 !! לא היתה כזאת בישראל-! חיים הלכות שבת-ערוך אורח-בשולחן
מפני ",    לרגע  קטן-  רחמנא  ליצלן  -ואפילו  אם  יצליחו  בזה  ,  ובודאי  שלא  יצליחו  בכל  זה

 -ד  בתורה  כלל  וכלל  זה  יראו  שזהו  טיעון  שאין  לו  יסו-הרי  בודאי  שמיד  לאחרי,  "חטאינו

ובכל ,  11מסכת  עירובין,  ערוך-מיוסד  על  דברי  השולחן(פי  פסק  התורה  -כיון  שעל

כאשר  הדבר  כרוך ,  ישראל  ולתתו  לגוים-אסור  לוותר  על  שטח  השייך  לבני)  המפרשים

 !בפגיעה בענין הבטחון

 
 .ו"ט ס"סשכ) 9

 .יט, שופטים טז) 10
 .א, מה) 11
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  אחד  מהם  קיבל -ובפרט  שיודעים  בפירוש  שאותם  שפסקו  היפך  ההלכה  לקחו  שוחד  

אחד  מהם  אמר  בעצמו  על  מישהו :  ויתירה  מזו.  והשני  קיבל  סוג  שוחד  אחר,  שוחד  כזהסוג  

ועל  מי ,  ויודעים  מי  אמר  זאת,  כך  היה  לשונו['  לא  נורמלי'שאין  לסמוך  על  דבריו  כי  הוא  

 !לפני כמה ימים ספורים התחשבו שוב בדעתו, ולמרות זאת, ]ולמי אמרו זאת, אמרו זאת
,   מליון  יהודים3-ודות  ענין  הקשור  עם  פיקוח  נפש  של  ביודעם  שמדובר  א-וכל  זה  

 -לא  מצאו  לנכון  לטרוח  לברר  את  חוות  דעתם  של  המומחים  לעניני  הבטחון  ,  ולמרות  זאת

  להתגבר  על  חולשתו  ולומר -ולאחרי  זה  !  ב"מהו  המצב  הבטחוני  בחודש  כסלו  תשמ

הרי  גם  הוא )  ניםפ-כל-על(הנה  מכאן  ולהבא  ,  שהיות  ומדובר  אודות  ענין  של  פיקוח  נפש

אסור  לתת  לגוים  חלקים  השייכים  לארץ ,  ולכן,  מודה  שארץ  ישראל  שייכת  לעם  ישראל

 !ישראל
  ציווי  על -כולל  ,  )ל"כנ(  הנהיגו  סדר  חדש  בלימוד  התורה  ובפסקי  הלכות  -ותמורת  זאת  

 !גניבת עיתונים וכדומה

 

, 12"פדה  בשלום  נפשי"ויים  כללות  הענין  של    יק-רצון  שבעמדנו  ביום  סגולה  זה  -ויהי

בעיני  כל  השרים  וכל  העמים  אשר  בכל   "-ט  כסלו  בפעם  הראשונה  "וכפי  שהיה  בגאולת  י

 .13"מדינות המלך
ובפרט  שעתה  הרי  המעמד  ומצב  באופן  שאומות  העולם  יודעים  כבר  שאין  להם  יכולת 

ם  עדיין  לפגוע  בעניני  יהדות   שמנסיוהיחידים,  ישראל-לפגוע  בבני)  ולכן  אינם  רוצים  עוד(

 !אותם עדי שקר שקבלו שוחד, 14"מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו "-הם 
לא  ינום  ולא  יישן  שומר "כי  ,  בודאי  שלא  יצליחו  לפגוע  בעניני  יהדות,  כן-פי-על-אך  אף

 !15"ישראל

 
 .יט, תהלים נה) 12
 .טז, אסתר א) 13
 .יז, מט' ישעי) 14
 .ד, תהלים קכא) 15
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ובמילא  יתבטלו  כל  הענינים ,  רוח  טהרה,  16"יערה  עליהם  רוח  ממרום"רצון  ש-ויהי

, חנפים,    ליצנים-  17ויבערו  ממחנה  ישראל  את  כל  ארבעה  הכתות  הידועות,  רצויים-הבלתי

כי  החוטאים ,  שיבטלו  החטאים  ולא  החוטאים:  זאת  אומרת.  ומספרי  לשון  הרע,  שקרנים

 . ויפה שעה אחת קודם-עצמם יחזרו בתשובה 
, היינו,  "הבטיחה  תורה  שסוף  ישראל  לעשות  תשובה)  "שהובא  לעיל(ם  "וכפסק  הרמב

אלא  שניתנה  להם  הבחירה  לעשות  זאת  רגע ,  סוף  יהיו  מוכרחים  לחזור  בתשובה-כל-שסוף

 .ולעשות זאת בדרכי נועם ובדרכי שלום, אחד קודם
וגאולה ,    גאולה  מהגלות  הפרטי  שלהם-לכל  לראש  ,  "מיד  הן  נגאלין  "-זה  -ידי-ועל

, 18"חישנהא"באופן  של  ,  ישראל-פרטית  זו  ממהרת  את  הגאולה  הכללית  של  כללות  בני

 .בגאולה האמיתית והשלימה, 19"קץ שם לחושך"שזוכים לקיום היעוד , היינו
ה  נתן  שטחים  מסוימים "  הנה  מאחר  שהקב-גם  כאשר  נמצאים  בחושך  הגלות  ,  והנה

, יהודים-אין  אף  אחד  יכול  לתת  שטחים  אלו  לאינם,  ישראל-מארץ  ישראל  לרשותם  של  בני

והוא  נתן  זאת  לאברהם  יצחק  ויעקב  ולבניהם ,  הבית  על  שטחים  אלו-ה  הוא  בעל"כי  הקב

 ".נחלת עולם"אחריהם באופן של 
קיימא  גם -  היא  הדרך  היחידה  להבטיח  שלום  אמיתי  ובר-וההנהגה  באופן  האמור  

 .כאשר נמצאים עדיין בזמן הגלות

 

ישראל  את -מוע  מבניפעמים  שאומות  העולם  עצמם  מצפים  לש-וכמדובר  כמה

העולם  יודעים  כיצד  צריך  להיות  קו  המחשבה  של  יהודי -  כי  אומות-מחשבתם  האמיתית  

, ולכן  כאשר  רואים  שיהודים  מדברים  אתם  בלשונות  דיפלומטיים,  בנוגע  לארץ  ישראל

, כדי  לשאת  חן  בעיני  הגוי(ומציעים  להם  שיסכימו  לקחת  עוד  חלק  ועוד  חלק  מארץ  ישראל  

 
 .טו, לב' ישעי) 16
 .א, ראה סוטה מב) 17
 .י שם"וברש. כב, ס' ישעי) 18
 .ג, איוב כח) 19
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, העולם  מאמינים  למשמע  אזניהם-  אין  אומות-)  ליו  שהוא  איש  צדק  ויושרושהגוי  יאמר  ע

 .ומאחורי הפרגוד עושים הם פעולות הפכיות, ובטוחים הם שדיבורים אלו הם רק בפה
  הוא  אמנם -העולם  רואים  שאין  היהודים  מדברים  בלשון  יהודית  -ובפרט  כאשר  אומות

קול  עלה "הדברים  הוא  באופן  של  אבל  תוכן  ,  מדבר  בלשון  הקשור  עם  אותיות  מרובעות

 !20"נדף
אלא  הרודף ,  "ואין  רודף.  .  ונסו    "21ובזה  רואים  שבעקבתא  דמשיחא  מתקיים  מה  שכתוב

המפחיד  אותו  שמא  יחשוב  הגוי  באופן ,  שבחלל  השמאלי'  שקייט'גוי'  ה-היחיד  הוא  

ם כי  מספיק  לו  להתעסק  ע,  בה  בשעה  שהגוי  אינו  חושב  כלל  אודות  ענין  זה,  מסויים

 !שלו' צרות'ה
-קעמפ'פעמים  אודות  גודל  הטעות  שבחתימת  החוזה  הידוע  שנחתם  ב-וכמדובר  כמה

  מלך דוד"  כי  זהו  היפך  ענינו  של  -'  מחנה  דוד'אינני  רוצה  לקרוא  לזה  בשם  [',  דייוויד

ואפילו  מחנה ,  מחנה  לויה,  מחנה  כהונה,  "מחנה"וזהו  היפך  ענינו  של  ,  22"ישראל  חי  וקיים

כי  זהו  ענין  של ,  ")מחנה("ה  מקום  שיהודי  יכול  להמצא  שם  באופן  של  חניה    אין  ז-ישראל  

 ,]שקר
כי  מחזירים  את  כל ,  זה  העמידו  בסכנה  את  בטחונו  של  עם  ישראל  כולו-ידי-שעל

הדבר  היחידי .  מבלי  לקבל  עבור  זה  שום  תמורה,  הענינים  הקשורים  באופן  טבעי  עם  בטחון

ומצב  זה  הולך  ונמשך  עד !  עוד  יותר"  ן  לית",    תביעה  נוספת-שמקבלים  כתמורה  הוא  

 !עתה
  שזהו  אמצעי  בטחון  הכי  הכרחי -אף  אחד  לא  תיאר  לעצמו  שיחזירו  את  שדות  הנפט  

  שעות  עברו  שדות  הנפט 24ובמשך  ,    להפקיר  זאת-עבור  היהודים  הדרים  בארץ  הקודש  

 !לרשותו המלאה של הצד שכנגד
השאלה  היא ',  שלום'ה  הכל  חפצים  ב  הנ-זה  מונעים  מלחמות  -ידי-ואלו  הטוענים  שעל

 ! לשלום או למלחמה-רק לאן מוליכה דרך זו 

 
 .לו,  בחוקותי כו-לשון הכתוב ) 20
 .יז, שם) 21
 .א, השנה כה-ראש) 22
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נעשה  התובע  תקיף ,  והרי  כל  אחד  שמבין  בטבע  האדם  יודע  שכאשר  הנתבע  נעשה  חלש

הרי  הם  צריכים ,  העולם  יתחשבו  בהם-אם  יהודים  רוצים  שאומות:  ובעניננו,  וחזק  יותר

ותמורת  זה ).  העולם  מתחשבים  בו-זה  שאומותחוזק  כ(להראות  להם  תנועה  של  תוקף  וחוזק  

וכאשר  הצד  שכנגד ,    לוקחים  את  אמצעי  הבטחון  החשובים  ביותר  ונותנים  לצד  שכנגד-

  תוך  כדי  חישוב  שאינם -תובעים  הם  עוד  יותר  ועוד  יותר  ,  רואים  עם  מי  יש  להם  עסק

 !זקוקים למאמץ מלחמתי מאחר שמשיגים את חפצם ורצונם ללא כל מלחמה
  כי  אף  אחד  אינו  משתדל  לעשות -בפשטות  שהנהגה  זו  אינה  מקרבת  את  השלום  ומובן  

 3-ידי  הנהגה  זו  מסכנים  את  בטחונם  של-על:  ואדרבה,  שלום  עם  מישהו  שאין  לו  כח  כלל

 !מאחר שמבטלים בידים את אמצעי הבטחון החשובים ביותר, מליון יהודים כן ירבו
שחתמו  על  הסכם  השלום  לפתוח ובפרט  ששאר  המדינות  הערביות  מעודדות  את  אלו  

כאשר  מבטלים  את  אמצעי :  ויתירה  מזו,  העדר  התוקף,  ולכן,  במלחמה  עם  הצד  החלש

 !ושלום- הרי זה פועל יותר לאפשרות של מלחמה חס-שזה מוסיף עוד חלישות , הבטחון

 

הודים  רוצים  שיהיה ואין  כוונתי  לומר  שלא  היו  צריכים  לחתום  על  מסמך  האומר  שי

  אלא  הכוונה  שהיו  יכולים  לחתום  על  הסכם  שלום  מבלי  לפגוע -ולא  רוצים  מלחמות  ,  שלום

חוזה "היה  נחתם  אותו  ,  כי  אם  היו  עומדים  בתוקף  המתאים,  באמצעי  הבטחון  הכי  חשובים

 ! אותם וויתורים מרחיקי לכתללא, "שלום
, תלויה  בהחזרת  שדות  הנפטלא  היתה  "  חוזה  השלום"פעמים  שחתימת  -וכמדובר  כמה

ואם ,  ולא  יהיו  מלחמות,  "חוזה  שלום"יחתם  ,  שאם  יסכימו  להחזיר  את  שדות  הנפט,  היינו

כפי  שמנסים (ותפרוץ  מלחמה  ,  "חוזה  שלום"לא  יחתם  ,  לא  יסכימו  להחזיר  את  שדות  הנפט

היה  מוכרח  להחתם  בגלל "  חוזה  שלום"  כי  -)  לומר  אלו  שרוצים  להטעות  את  הציבור

ומודיעים  שבשום ,  אם  יהודים  היו  מגלים  קצת  תוקף,  ולכן.  הברית-רסים  של  ארצותהאינט

חוזה "הברית  לוחצת  על  מצרים  לחתום  על  -היתה  ארצות,  אופן  לא  יחזירו  את  שדות  הנפט

" חוזה  שלום"הברית  היתה  מוכרחת  להשיג  -  כי  ארצות-גם  ללא  קבלת  שדות  הנפט  "  שלום

 !בכל מחיר
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כפי  שהיה  עם  הארמיה (ים  להבטיח  שלא  יכבשו  שטחים  נוספולכל  היותר  היו  יכולים  [

אבל  לא  לוותר ,  ישראל-או  להסכים  על  ענינים  שאינם  פוגעים  בבטחונם  של  בני,  )השלישית

 ].על אמצעי בטחון הכי חשובים
, "חוזה  השלום"ולא  הועילו  מאומה  להשגת  ,  כל  הוויתורים  היו  מיותרים  לגמרי,  ולכן

וחיזק ,  וכל  וויתור  החליש  את  הצד  המוותר,  ץ  על  וויתור  נוסףכל  וויתור  גרם  ללח:  ואדרבה

 ! במלחמהיפתחאזי , ועד שהצד שכנגד מאיים שאם לא יסכימו לוותר, את הצד שכנגד
אלא  ממשיכים  עדיין  באותה  שיטה ,  וכל  זה  לא  מספיק  עדיין  כדי  ללמוד  מטעויות  העבר

חבים  שבהם  נערכים  אימוני שטחים  נר,  שדות  תעופה  חיוניים,    מחזירים  שטחים  נוספים-

 "!קול עלה נדף" מפחד -וכל זה , בזה-הצבא וכיוצא
כי  גם ,  היה  הצד  שכנגד  מפסיק  את  הלחץ,    אילו  היו  נעמדים  בתוקף  המתאים-וכאמור  

הרי  הוא  ממשיך ,  ידי  לחץ-אבל  בראותו  שיכולים  להשיג  דברים  על,  הוא  מעוניין  במנוחה

 !וכל זה מקרב את סכנת המלחמה רחמנא ליצלן, וכך נחלש הצד המוותר, ללחוץ ולתבוע
 )ב"ט כסלו תשמ"פ שיחת י"מעובד ע(
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, "אלקי  עולם"מ,  "ברית  עולם  "-  1ישראל  בברית  בין  הבתרים-ארץ  ישראל  ניתנה  לבני

 ".נחלת עולם"ל
-ישהו  מבניואפילו  אם  נמצא  מ,  זה  מובן  שאין  ביכולת  אף  אחד  לשנות  ענין  זה-פי-ועל

  מובן  בפשטות -יהודים  -ישראל  הטוען  שמוכן  ורוצה  לתת  חלקים  מארץ  ישראל  לאינם

,   הדורותכלישראל  במשך  -  בנילכלמאחר  שארץ  ישראל  שייכת  ,  שאין  הדבר  ביכלתו  כלל

כי ,  יהודים-הבית  ולהחזיר  אפילו  שעל  מארץ  ישראל  לאינם-ולכן  אין  ביכלתו  להתנהג  כבעל

  הצדק  והיושר היפךהיא  )  לתת  למישהו  דבר  שאינו  ברשותו(גה  זו  והנה.  אין  הדבר  ברשותו

 !לגמרי)  צדק ויושר של אומות העולם-כולל (
ישראל  באופן -ה  לבני"ובפרט  כאשר  מדובר  אודות  חלקים  בארץ  ישראל  שניתנו  מהקב

 לבעוטושלום  -  הרי  חס-ומתוך  נסים  גלויים  ,  בחסד  חנם,  בסבר  פנים  יפות,  של  מתנה

 !יהודים רחמנא ליצלן-ולהחזיר חלקים מארץ ישראל לאינם, ה"במתנתו של הקב
ולכן  ישנם  חלקים  של  ארץ  ישראל  שעדיין  לא  ניתנו ,  נמצאים  אנו  אמנם  בזמן  הגלות

אבל  כאן  מדובר  אודות ;  2"אל  תתגרה  בגוי"ובנוגע  לשטחים  אלו  ישנו  הציווי  ,  ישראל-לבני

ולכן  אין  לזה ,    נסים  גלוייםישראל  מתוך-ה  לבני"  מהקבניתנושטחי  ארץ  ישראל  שכבר  

כי ,    אין  זה  ענין  של  התגרות  כלל  וכלל-"  אל  תתגרה  בגוי"שייכות  כלל  עם  הענין  של  

 !ה"הקבידי -ישראל על-שטחים אלו ניתנו לבני
  לא  יתכן  שהנהגה -"  שלום"יהודים  תביא  ל-ישנם  הטוענים  שהחזרת  שטחים  לאינם

וכמה -כמה-אחת-ועל,  ום  לדבר  טובתגר)  ה"  במתנתו  של  הקבלבעוט(  התורה  היפךשהיא  

 !שלא יתכן שהנהגה זו תביא לענין השלום
  בסבר -)  יהודים-כולל  אינם(ומסבירים  לכולם  ,  פי  התורה-כאשר  מתנהגים  על:  ואדרבה

אין  ביכולת  אף ,  ישראל  במתנה  גמורה-ה  נתן  שטחים  אלו  לבני"  שהיות  והקב-פנים  יפות  

 ! אמיתי זוהי הדרך להשכנת שלום-אחד לשנות זאת 

 
 .לך טו-לך) 1
 .א, ראה פסחים קיג) 2
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, "תורת  אמת",  פי  הוראות  התורה-  הכרח  להתנהג  על-כדי  לפעול  שיהיה  שלום  אמיתי  

 :האמתוהוראת התורה היא שצריכים לומר את 
באופן  של ,  אסור  לדבר  אתם  באופן  של  שקרים,  יהודים-כאשר  מדברים  עם  אינם

ת  ארץ ה  א"בברית  בין  הבתרים  נתן  הקב:  האמתאלא  צריכים  לומר  להם  את  ',  דפלומטיה'

  לנו  להיות  כפויי  טובה  ולא  לקבל אסורולכן  ,  "נחלת  עולם"ישראל  באופן  של  -ישראל  לבני

-קאאודות  )  וודאי  לדבר(וכמה  שאסור  לנו  לחשוב  -כמה-אחת-ועל,  ה"את  מתנתו  של  הקב

נטלה "ה  "לאחרי  שהקב,  היינו,  יהודים-  להחזיר  חלקים  מארץ  ישראל  לאינםדעתך-סלקא

ישראל -שהו  וירצה  ליטול  חלקים  מארץ  ישראל  שניתנו  לבנייבוא  מי,  "מהם  ונתנה  לנו

 !יהודים רחמנא ליצלן-ולהחזירם לאינם
עוצו  עצה "  כי  -ובודאי  שגם  בעתיד  לא  יהיה  דבר  זה  בפועל  !  לא  היתה  כזאת  בישראל

 !3" כי עמנו אלולא יקום דברו דבר ותופר

 

שאסור  לסכן  את  בטחונם   4ערוך-דין  ברור  בשולחן-פעמים  שישנו  פסק-וכמדובר  כמה

  זהו  ענין  של -יהודים  -זה  שמחזירים  שטחים  של  ארץ  ישראל  לאינם-ידי-של  יהודים  על

 !!פיקוח נפשות ממש
  למרות  שזהו -פי  תורה  -ולמרות  זאת  ישנו  מי  שרוצה  לומר  שהחזרת  שטחים  מותרת  על

 ! התורה לגמריהיפך
  ללא  בירור -פי  עדותם  -ועל,  שקרומעידים  עדות  ,  שוחדת  מעדים  שקבלו  הוא  שומע  עדו

 ! התורה לגמריהיפך, דין באופן האמור- קובע הוא פסק-אצל המומחים לעניני בטחון 
כמפורסם  הדבר   (5'לא  נורמלי'שהוא  )  הם  בעצמם(על  אחד  מהם  אמרו  כבר  :  ויתירה  מזו

 -וטעם  הדבר  !  עתו  גם  מכאן  ולהבאממשיכים  להתחשב  בד,    ולמרות  זאת-)  בארץ  הקודש

 !6"כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים"

 
 .י, ח' ישעי) 3
 .ו"ט ס"ח סשכ"או) 4
 .ז.ט כסלו ש"ראה גם שיחת י) 5
 .יט, שופטים טז) 6
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 !!וכבר ראו בעבר מה היו התוצאות מהנהגה באופן האמור
העולם "באופן  ש,  "עולם  קטן  זה  האדם"הדרך  היחידה  שעל  ידה  יכול  להתקיים  ה

, ללא  קבלת  שוחד,  פי  התורה-  הרי  זה  דוקא  כאשר  מתנהגים  על-"  העולם  קיים"ו"  עומד

ואין  כאן  המקום !!  7כתות  שאינן  מקבלות  פני  שכינה'  מהד'    שהם  א-וללא  עדות  שקר  

 .ובפרט כאשר נמצאים ביום התענית, להאריך בדברים שהם היפך זכותם של ישראל
ואותם  שהעידו  עדות ,  8"יערה  עליהם  רוח  ממרום  "-זו  "  עת  רצון"רצון  שבעמדנו  ב-ויהי

  וישנו  חלק  גדול -  מה  שניתן  עדיין  לתקן  -ולתקן  את  המעוות  ,  בהשקר  יחליטו  לשוב  בתשו

 !שניתן עדיין לתקן
 :ובפשטות

  שהעידו -ולהתוודות  על  האמת  ,  אותם  עדי  שקר  צריכים  ללכת  לאלו  שהעידו  בפניהם

ולהתחנן  בפניהם  ולבקש  מהם  רחמים  שיעזרו  להם  לתקן ,  עדות  שקר  ובזה  הכשילו  אותם

דין  היפך  האמת -  פסק-יצא  מכשול  )  עדות  שקר(על  סמך  עדותם  היות  ש,  היינו,  את  המעוות

שאלו  שפסקו  את ,  לכן  מבקשים  ומתחננים  אותם  עדי  שקר,  בענין  הקשור  עם  פקוח  נפש

שפסק  זה  שפסקו  קודם  היה '  דעת-גילוי  'יפרסמו)  על  סמך  עדותם(לעיל  -דין  הנזכר-הפסק

ומבוטלים   בטלים  ולכן  הדברים,  )שקיבלו  שוחד  (שקרעל  יסוד  דבריהם  של  עדי  

 !!מעיקרם
 -היא  )  ישראל  גופא-כולל  שלום  בין  בני(וכאמור  לעיל  שהדרך  היחידה  לפעול  שלום  

, לשון  הרע,  חנופה,  והרי  התורה  אינה  סובלת  שקר,  "תורת  אמת"פי  -כאשר  מתנהגים  על

 !וכמה הנהגה הפכית מאהבת ישראל רחמנא ליצלן-כמה-אחת-ועל
שהנהגת ,  היינו,  10"והאמת  והשלום  אהבו  "-  9ותם  הלכות  תעני"וכפי  שמסיים  הרמב

,   להודות  על  האמת  זוהי  אמנם  עבודה  גדולה-.  האדם  צריכה  להיות  חדורה  בענין  האמת

 .ואחד מישראל לשוב בתשובה-אחד-ה נותן כח לכל"אבל הקב, ואין זה דבר נעים כלל

 
 . א,סוטה מב) 7
 .טו, לב' ישעי) 8
 .ט"ה הי"פ) 9

 .יט,  זכריה ח-לשון הכתוב ) 10
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"   חדאבשעתא  חדא  וברגעא  חדא  וביומא"ומאחר  שכללות  ענין  התשובה  יכולה  להיות  

שאלו  שעל  ידם ,  היינו,    מובן  שגם  בענין  זה  יכולה  להיות  התשובה  תיכף  ומיד  כפשוטו-

ל  שיסייעו "יבואו  ויתחננו  בפני  אותם  שפסקו  פסק  הנ,  דין  היפך  התורה-היה  הכשלון  דפסק

מכן  ימשיכו -ולאחר,    בנוגע  לאותם  ענינים  שאפשר  עדיין  לתקן-להם  לתקן  את  המעוות  

 . לאותם ענינים שאין בידם לתקנםבתיקוני תשובה בנוגע
  ילמדו  הם  את  ההוראה  משיעור  חומש  היומי  אודות  ההנהגה -ואלו  שפסקו  פסק  זה  

אלא ,    לציית  ולשמוע  בקולומוכרחיםלא  להכריז  שכולם  ,  היינו,  באופן  של  ענוה  וקטנות

  שזוהי  הדרך  היחידה כל  יהודי  כפי  שיודע  -  "  לכל  תהיהכעפרונפשי  "להתנהג  באופן  ד

ה "פי  רצון  הקב-דין  על-שאז  הוא  פוסק  פסק  (11"פתח  לבי  בתורתך"א  למעמד  ומצב  של  לבו

 ).12"רבות מחשבות בלב איש"ולא באופן של , ")תורתך("
 )ב"פ שיחת עשרה בטבת תשמ"מעובד ע(

 
 .א, ברכות יז) 11
 .כא, משלי יט) 12
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שיחה  זו  נאמרה  ימים  ספורים  לאחר  שממשלת  ישראל 
 ).ב"ט טבת תשמ"י(לשטח ישראל הגולן -את רמת' סיפחה'

 

הרימותיה ["והבאתי  אתכם  אל  הארץ  אשר  נשאתי  את  ידי  :  "1בפרשת  וארא  נאמר

 מורשהלתת  אותה  לאברהם  ליצחק  וליעקב  ונתתי  אותה  לכם  )]  י"פירש"  (  בכסאילישבע

 ."'אני ה
בכל  מקום ,  ישראל-ואחד  מבני-אחד-לכל  ,בשבועהארץ  ישראל  ניתנה  :  זאת  אומרת

וכמובן  בפשטות  שאין  ביכולת  אף  אחד .    שאין  לה  הפסק-של  ירושה  באופן  ,  ובכל  זמן

 .לעשות איזו פעולה ואפילו דיבור בלבד בניגוד לענין זה
מפני "כאשר  ,  ואפילו  בזמן  הגלות,  ישראל-גם  הגוים  יודעים  שארץ  ישראל  שייכת  לבני

 3ל"  חזובלשון,  ה"  של  הקבבניוישראל  -הרי  גם  אז  נקראים  בני,  2"  מארצנוגלינוחטאינו  

גם  בזמן  הגלות  שייכת  ארץ  ישראל  לבעלותם ,  ולכן".    שגלו  מעל  שולחן  אביהםבנים"

 ירושתה  שכל  ארץ  ישראל  לגבולותיה  היא  "  הקבנשבעכי  כבר  ,  ישראל-הבלעדית  של  בני

אלקיך  את '    הירחיב"  ולעתיד  לבוא,  "נחלת  עולם"ובאופן  של  ,  ואחד  מישראל-אחד-כל

 .4"גבולך
שיש  לו  קא  סלקא  דעתך  שיש  צדק )  אפילו  בדיבור  בלבד(מר  ושלום  שיהודי  יא-וחס

ה "  למרות  שהקב-צריכים  להחזיר  לו  שעל  השייך  לארץ  ישראל  ,  ולכן,  בדבריו  של  גוי

ושלום  להוציא  מהפה  דיבורים -  חס-"!  מורשה"ישראל  באופן  של  -  ונתן  זאת  לבנינשבע

 !שכאלה
 :וזוהי ההדגשה שבפרשת וארא

 נשבע  כבר  -  האותות  והמופתים  שניראו  בעשר  המכות  וקודם,  תורה-עוד  קודם  מתן

שהרי  גם [לבניהם  ובנותיהם  "  מורשה"ה  לאברהם  ליצחק  וליעקב  שארץ  ישראל  תהיה  "הקב

 
 .ח, ו) 1
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 2
 .א, ברכות ג) 3
 .כ, ראה יב) 4
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שהן  קבלו ,    פרשת  צלפחד-ועד  שישנה  פרשה  שלימה  בתורה  בענין  זה  ,  בנות  נוחלות  בארץ

 !ורות עד סוף כל הד-]  של צלפחד אביהןהבכורהכולל חלק , ירושה בארץ

 

ברבים ומכריז  ,    נעמד  לו  יהודי  במעמד  עשרה  מישראל  ויותר-ולאחרי  כל  זה  

כשם  שעם :  באמרו,    שצריכים  להחזיר  חלקים  מארץ  ישראל  לגוים  רחמנא  ליצלןובפרהסיא

  עוד  אלפיים  שנה כמו  כן  יתקיים  עם  ישראל,  ישראל  התקיים  אלפיים  שנה  ללא  רמת  הגולן

 !ללא רמת הגולן
יאמר  שעם  ישראל  יכול  להשאר   -  אינו  יהודי  ואפילו  -לא  היתה  כזאת  בישראל  שיהודי  

 !!!תהיה-לא-היה -בגלות עוד אלפיים שנה 
את   "-  שלשה  פעמים  בכל  יום  -אנשי  כנסת  הגדולה  תיקנו  שכל  יהודי  יאמר  בתפילתו  

  שאז  אין -וביום  השבת  ".  כל  היוםוינו  כי  לישעותך  ק",  "צמח  דוד  עבדך  מהרה  תצמיח

ז "ועד"  (  בשובך  לציון  ברחמיםעינינוותחזינה  "  אומרים  -רוצים  להזכיר  את  צער  הגלות  

 . את ביאת המשיחבעיניושכל יהודי יראה , היינו, )בכל יום חול
שאמר  את (וגם  אותו  יהודי  ,  ה"ואחד  מישראל  לפני  הקב-אחד-וזוהי  תפילתו  של  כל

שמצפה  לישועתו ,    היינו-"  כל  היוםכי  לישעותך  קוינו  "ואומר  ,  מתפלל  כן)  ל"הדברים  הנ

 .ביום זה) בגאולה העתידה(ה "של הקב
פי -על-אני  מאמין  באמונה  שלימה  בביאת  המשיח  ואף"זה  אומרים  -דרך-ועל

  לא  כפי  שאותם  שקרנים  רוצים  לפרש -  5"בכל  יום  שיבואזה  אחכה  לו  -כל-שיתמהמה  עם

  יתכן -"  שיבוא"ואילו  ,  ")אחכה  לו  בכל  יום"  ("אחכה  לו"הם  על  "  בכל  יום"שהתיבות  

,   כל  אחד  שמבין  פירוש  התיבות-)!!  6"אל  תפתח  פה  לשטן("שיהיה  לאחרי  אלפיים  שנה  

בכל  יום אחכה  לו    "-שייך  רק  על  דבר  שצריך  לבוא  תיכף  ומיד  "  אחכה  לו"יודע  ש

 "!שיבוא

 
 .ם"ג עיקרים לרמב"י) 5
 .א, ברכות יט) 6
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ראל  יכול  להתקיים  עוד  אלפיים  שנה עם  יש:    נעמד  אותו  יהודי  ומכריז-ולאחרי  כל  זה  

כפי  שעם  ישראל  התקיים ,  אלפיים  שנה  נוספים  בגלות:    פירושו  של  דבר-ללא  רמת  הגולן  

 !!!ללא רמת הגולן באלפיים שנות הגלות
  הן ומידהבטיחה  תורה  שסוף  ישראל  לעשות  תשובה  בסוף  גלותן  "  ש7ם  אומר"הרמב

אלפיים  שנה  נוספים  בגלות   להתקיים    ואותו  יהודי  מכריז  שעם  ישראל  יכול-"  נגאלין

 !!רחמנא ליצלן
 :8"מצוה גוררת מצוה" מההפכיובזה רואים את הענין 

שיתא  אלפי  שני  הוה  עלמא  וחד   "-  שהעולם  יתקיים  ששת  אלפים  שנה  9התורה  אומרת

שאז ,  "חד  חרוב"יהיה  הענין  של  ,  שלאחרי  ששת  אלפים  שנה  לקיום  העולם,  היינו".  חרוב

 .10"ו שבת ומנוחה לחיי העולמיםיום שכול"יהיה 
  כותבים  ששנה  זו -בזה  -וכיוצא,  כתובה:  כגון,  פי  תורה-כאשר  כותבים  שטרות  על,  והנה

שהתורה  אומרת ,  זאת  אומרת.  שנת  חמשת  אלפים  שבע  מאות  ארבעים  ושתים  לבריאה:  היא

, לסיום  ששת  אלפי  שנות  קיום  העולם)    שנים258(דברים  ברורים  שנשארו  כך  וכך  שנים  

אופן  נעלה  ביותר ,  היינו".  יום  שכולו  שבת  ומנוחה  לחיי  העולמים"זה  יהיה  -ולאחרי

 ".חד חרוב"ועד שנקרא , בעולם
,   שנהאלפיים  נעמד  לו  יהודי  ומכריז  ברבים  שיתכן  שהעולם  יתקיים  עוד  -ולעומת  זאת  

 !!!ללא רמת הגולן, גלות אלפיים שנות -אלא , ולא זו בלבד
  והוא  מוסיף  עוד  למעלה -  יהיה  רק  ששת  אלפים  שנה  התורה  אומרת  שקיום  העולם

 !!!מאלף ומחצה שנים
התורה  אומרת  שקיום  העולם  יהיה ":  מצוה  גוררת  מצוה"  הענין  שהיפך  -וכאמור  לעיל  

למעלה (והוא  אומר  שהעולם  ימשיך  להתקיים  עוד  אלפיים  שנה  ,  רק  ששת  אלפים  שנה

סוף  ישראל  לעשות "ומרת  שהתורה  א;  )מאלף  ומחצה  שנים  יותר  ממה  שכתוב  בתורה

 
 .ה"ז ה"תשובה פ' הל) 7
 .ב"ד מ"אבות פ) 8
 .א, ה לאהשנ-ראש) 9

 .ב, תמיד לג) 10
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ואותו  יהודי  אומר  שהגלות ,  )ם"ל  מדברי  הרמב"כנ"  (תשובה  בסוף  גלותן  ומיד  הן  נגאלין

 !!! אלפיים שנה נוספים ללא רמת הגולן-תמשך עוד אלפיים שנה 

 

א  תיתכן ל,  מצד  עצם  מציאותו  של  היהודי,  ולכן,  יהודי  ומציאות  הגלות  הם  שני  הפכים

ה "כי  הקב,  ישראל  מציאות  העבדות  והגלות-  שלא  יתכן  אצל  בני11ל"וכמאמר  רז,  הגלות

 ".שטרי קודם"אומר 
כאשר  באים  גוים :  ישראל-זה  מובן  בנוגע  לשייכותה  של  ארץ  ישראל  עם  בני-דרך-ועל

כי ,  "שטרי  קודם"ה  "אומר  להם  הקב,  וטוענים  שיש  להם  שטר  בעלות  על  ארץ  ישראל

ה  נתן  את  בעלותו  על  ארץ "והקב,  )והעולם  כולו(הבית  על  כל  ארץ  ישראל  -עלה  הוא  ב"הקב

ה  יבואו  ישראל  שבאו  לחלקי  וינחלו  את "אמר  הקב  "12ל"וכמאמר  רז,  ישראל-ישראל  לבני

 ".הארץ שבאה לחלקי
  עדיין  נקראת -")  מפני  חטאינו  גלינו  מארצנו("ישראל  נמצאים  בגלות  -וגם  כאשר  בני

 ").לינו מארצנוג" (ארצנו"ארץ ישראל 
אוי  להם  לבנים  שגלו  מעל  שולחן :  "ל"בנוגע  לכללות  ענין  הגלות  אמרו  חז,  והנה

ה  שיבטל  את  ענין "ולבקש  מהקב,    ולקונן  על  רוע  הגלותלבכותשצריכים  ,  היינו".  אביהם

 !הגלות
ושלום  מאות  או  עשרות -ישראל  אינם  צריכים  לחכות  חס-ה  שבני"וישנה  הבטחת  הקב

ם "דין  הרמב-וכפסק,    אלא  בידכם  הדבר  תלוי-לצאת  מן  הגלות  שנים  כדי  שיוכלו  

 "! הן נגאליןמיד"שכאשר ישראל עושין תשובה " הבטיחה תורה"ש
יכול "  בשעתא  חדא  וברגעא  חדא"  כי  -וכללות  ענין  התשובה  אינו  תלוי  במשך  זמן  

מה  יאמרו '  מבלי  להתפעל  ולחשוב  -ויהודי  נוסף  עושה  תשובה  ,  יהודי  לעשות  תשובה

 !ה"פי רצונו של הקב- צריכים להתנהג על-' מה יאמרו הבריות'מינא - מאי נפקא-' ריותהב

 
 .נה,מב, י בהר כה"וראה רש. שמעוני בהר רמז תרסז-ילקוט) 11
 .ח"תנחומא ראה ס-מדרש) 12
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וכן ,  בלבד"  שיתא  אלפי  שני"ה  אומר  דבר  ברור  בתורתו  שקיום  העולם  יהיה  "והרי  הקב

 מהרהאת  צמח  דוד  עבדך  "ולומר  ,  "כעבדא  קמי  מריה"ציוה  לכל  יהודי  להתפלל  לפניו  

ואמונתו ,  "  בשובך  לציון  ברחמיםעינינוותחזינה  ,  "היוםכל  כי  לישעותך  קוינו  ",  "תצמיח

כאשר ,    ולכן-"  בכל  יום  שיבואאחכה  לו  "של  יהודי  בביאת  המשיח  צריכה  להיות  באופן  ד

מבלי ,  מוטלת  עליו  החובה  לחזור  בתשובה,  )ל"כנ(קורה  שיהודי  מתבטא  באופן  שאינו  רצוי  

 !'מה יאמרו הבריות'להתפעל ולחשוב 
באמרו  שהגלות  הוא  דבר  טוב ,  יהודי  אינו  רוצה  לצאת  מן  הגלותאבל  כנראה  שאותו  

 !!ברצונו להשאר בגלות, ולכן, ושלום-חס

 

 :שמות'  ישנה הוראה בסוף פ-ובקשר לזה 
ישראל  בהיותם  בגלות -כללות  פרשת  שמות  מספרת  אודות  מעמדם  ומצבם  של  בני

 -וסיומה  ,  "הבאים  מצרימהואלה  שמות  בני  ישראל  :  "ה  החל  מהתחלת  הפרש-מצרים  

שזה  מסופר (ה  את  המכה  הראשונה  על  מצרים  "עוד  קודם  שהביא  הקב,  סיפור  קושי  הגלות

 ).וארא' בפ
על "  ("כי  ביד  חזקה  ישלחם  וביד  חזקה  יגרשם  מארצו  "-  13ובסוף  פרשת  שמות  נאמר

ועל  זה ,  צו  לצאת  מגלות  מצריםהיו  יהודים  שלא  ר:  זאת  אומרת,  ")כרחם  של  ישראל  יגרשם

 !!ישראל מן הגלות- יגרשו את בניגוים": ביד חזקה יגרשם מארצו "-ה "אמר הקב
, זה  מובן  שכל  הענינים  המנגדים  ללימוד  התורה  כדבעי  ולקיום  המצוות  בהידור-פי-על

  את  ביאת  משיח יעכבו  לא  -  ביאת  משיח  צדקנו  במהרה  בימינו  ממש  נגדל  "ודיבורים  הנ

את ",  "שיבוא  בכל  יוםאחכה  לו  ",  ביאת  משיח  צדקנו  תהיה  תיכף  ומיד:  ובפשטות,  צדקנו

היא '  רבות  מחשבות  בלב  איש  ועצת  ה"  כי  -וטעם  הדבר  ,  "  תצמיחמהרהצמח  דוד  עבדך  

 !!14"תקום

 
 .י שם"וברש. א, ו) 13
 .כא, משלי יט) 14
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כי ,    אין  לזה  ערך  כלל-וגם  כאשר  מדברים  באופן  האמור  במעמד  עשרה  מישראל  ויותר  

, "אין  שליח  לדבר  עבירה"  ש15הרי  ישנו  כלל,  ורה  התהיפךמאחר  שדיבורים  אלו  הם  

אלא  דבריו  של ,    דברי  אותו  יהודי  במעמד  עשרה  מישראל  אינם  בשליחות  הרבים-ובעניננו  

 !היחיד והפרט בלבד
 -  16"ל-כי  עמנו  אעוצו  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום  :  "ועל  הדברים  כגון  אלו  נאמר

). ל"כולל  יהודי  הנ(ואחד  מישראל  -אחד-ישראל  ועם  כל-עם  כל  בני,  ה  נמצא  עמנו"הקב

פי  התורה -להתנהג  על)  ל"כולל  יהודי  הנ(ישראל  -  בנימוכרחים  כלסוף  יהיו  -כל-סוף,  ולכן

, 17ה"מאחר  שישנה  הבטחת  הקב,  ומתוך  שמחה  וטוב  לבב,  ויעשו  זאת  מאהבה,  והמצוה

, ה  לעשות  תשוביכריח  אותוה  בעצמו  "  הקב-"  ואתם  תלוקטו  לאחד  אחד  בני  ישראל"

מסיבות  שונות (  שעשה  דבר  בלתי  רצוי  -ויודה  על  האמת  ,  ויערה  עליו  רוח  ממרום

 "!ל-כי עמנו א", 18"דבר אלקינו יקום לעד "-ומכאן ולהבא , ומה שעבר עבר, )ומשונות
ישראל -גם  כאשר  בני,  מושיע  וגואל  ישראל,  "שומר  ישראל"ה  הוא  "ומאחר  שהקב

 -"  בשעתא  חדא  וברגעא  חדא"ה  יעשה  זאת  "ב  הרי  בודאי  שהק-  19"בקרב  הארץ"נמצאים  

 ".מיד הן נגאלין"

 

הדברים  הגיעו :    ישנו  ענין  נוסף  בזה-נוסף  על  האמור  לעיל  אודות  דבריו  של  פלוני  

 !לאזניהם של שונאי ישראל רחמנא ליצלן
, והדברים  תורגמו  לאנגלית,  ולםהע-אומותוזה  הגיע  גם  לידי  ,  ישנו  סרט  הקלטה  מדבריו

 !ם"באו -" בשם אמרם "-ומצטטים דברים אלו 
  תורגמו -)  ם"שזוהי  השפה  הראשונה  המדוברת  באו(ונוסף  על  תרגום  הדברים  באנגלית  

 !!!שונאי ישראלוכך מופצים דבריו בקרב , גם בשפות אחרות) כפי הנראה(הדברים 

 
 ובריבוי מקומות. ב, ראה קידושין מב) 15
 .י, ח' ישעי) 16
 .יב, שם כז) 17
 .ח, שם מ) 18
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 !!!אין לך התגרות באומות גדולה מזו
זה  שלוקחים -ידי-אם  צריכים  להזהר  שלא  להתגרות  באומות  על:  וחומר-  וקלשכן-וכל

שלא וכמה  שצריכים  להזהר  -כמה-אחת-  הרי  על-)  כפי  שאמר  פלוני(מהם  דבר  מסויים  

דעתך  אצל  יהודי  לתת  לגוי -סלקא-זה  שאומרים  להם  שיש  קא-ידי-עללגרות  את  האומות  

-אחד-לכלבשבועה  ה  נתן  "ץ  שהקב  אר-בלבד  מארץ  ישראל  )  אפילו  שעל(בעלות  על  חלק  

 "!מורשה"באופן ד, ישראל-ואחד מבני
ושלום -חס,  כן-ואם".  שבעים  זאבים"מוקפים  ב,  ישראל  נמצאים  במצור  ובשביה-בני

, הגוי  שאמר  שהצדק  כדבריו  של  יהודילגרות  את  האומות  שיכולו  לבוא  בטענה  שישנו  

אל  תפתח  פה   "-מר  דבר  כזה  ושלום  לו-  חס-!  צריכים  לתת  לו  חלקים  מארץ  ישראל,  ולכן

 !!"לשטן
מינא -  הרי  אצל  אומות  העולם  אין  נפקא-'  עדות  שקר'ואף  שדברים  אלו  נאמרו  על  יסוד  

ומצטטים  את  הדברים  בשם ,    הם  שומעים  את  מסקנת  הדברים-מהי  הסברת  הדברים  

 !אומרם
אל "ואי  אפשר  לשלול  זאת  באופן  של  (והמצב  עתה  הוא  שהדבר  כבר  נעשה  בפועל  

וכבר  תורגמו  והגיעו  לידי  אומות ,  הדברים  הוקלטו  על  גבי  סרט  הקלטה"):    פה  לשטןתפתח

 "!בשם אומרם"והם מצטטים דברים אלו , העולם
לא  ינום  ולא  יישן  שומר "וזאת  מאחר  ש,  והלואי  שהדבר  יסתיים  בציטוט  הדברים  בלבד

  את ישראל  מכל  אלו  שמגרים-ה  ישמור  ויציל  את  בני"ולכן  בודאי  שהקב,  20"ישראל

 .21"וממנה יוושע"וההצלה תהיה באופן של , האומות
  אינה  יכולה  להיות  על  ידי  הרכנת  וכפיפת  הראש  כלפי -הזהירות  מפני  התגרות  באומות  

עשה ,    שכאשר  אמרו  ליהודי  לרקוד  לפני  הגוי-'  ימי  הביניים'תוך  כדי  הבאת  משל  מ,  הגוים

 !!!'מה יפית'וקראו לזה , כן
  שיהודים  צריכים  להתנהג  באופן  כזה -בנוגע  לימינו  אלו  ואומרים  זאת  בתור  דוגמא  

 !!!ואין פוצה פה ומצפצף! והדבר מתפרסם בין אומות העולם! רחמנא ליצלן

 
 .ד, תהלים קכא) 20
 .ז,  ירמיהו ל-לשון הכתוב ) 21
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 :ובזה רואים את גודל החושך כפול ומכופל של זמן הגלות
תוך  כדי  ידיעה  שהדברים  מוקלטים  על  גבי  סרט ,  מדברים  דיבורים  אלו  ביום  חול

שהרי ,  שהם  שונאי  ישראל,  עה  שישנו  מסביבו  עולם  ובו  אומות  העולםהקלטה  ותוך  כדי  ידי

  ואין  לך -סוף  יגיעו  הדברים  אליהם  -כל-וסוף,  22"  ליעקבשונאהלכה  היא  בידוע  שעשו  "

 !!התגרות באומות גדולה מזו

 

  לשנות ואי  אפשר  להכחיש  או,    הדברים  מוקלטים  על  גבי  סרט  הקלטה-וכאמור  לעיל  

ובפרט  שכלל  אינם  מעונינים  להכחיש ,    אפילו  אם  היו  רוצים  לעשות  זאת-את  הדברים  

 "!!אכלתי ואוכל עוד"דבריהם אלא אומרים 
אלא  שבעבר ,  אין  זו  הפעם  הראשונה  שדברו  דברים  ברוח  דומה  ברבים  ובפהרסיא

 ! הולכים עושי דבריו ומפרסמים את הדברים-ואילו עתה ,  את כל המאורעהשתיקו
אבל  תמורת  זאת ,  הלואי  שהיו  משתיקים  את  כל  המאורע  ומפסיקים  לדבר  אודות  ענין  זה

שכולם ,  "מספרי  לשון  הרע"ו,  "שקרנים",  "חנפים",  "ליצנים",  שלו"  עדי  השקר"  באים  -

ומנסים  לשנות  את  תוכן ,    ומחפשים  כל  מיני  תירוצים  והסברות-  23"אין  מקבלין  פני  שכינה"

,   בה  בשעה  שאפשר  לשמוע  את  הקלטת  הדברים-  "'אלא  כולא  כך  אמרתי  ",  הדברים

 !ולשמוע בדיוק מה אמר פלוני
ולכן  מחפשים  תירוצים  ואופנים  כיצד  לשנות  את (אלו  המעונינים  להגן  על  כבודו  

ויבינו  שאי  אפשר  להכחיש  ולשנות  דברים  שהוקלטו '  שכל'  היה  מוטב  שיקבלו  -)  הדברים

 !להשתיק את הדברים) כדי להגן על כבודו(מוטב להם , ולכן, על גבי סרט הקלטה
:   צריכים  לומר-המנסים  לשנות  ולפרש  את  דבריו  באופן  אחר  "  שקרנים"ולאותם  

ונראה  אם ,    את  פירושיכםלהסביר  להם  ותנסו  ם"לאותלכו  ,  במקום  להסביר  זאת  ליהודים

תצליחו  לשכנע  אותם  בה  בשעה  שישנו  סרט  הקלטה  שבו  אפשר  לשמוע  את  הדברים  באופן 

 !!דוייקמ

 
 .ד, י וישלח לג"רש) 22
 .א, סוטה מב) 23
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כבוד "  הרי  -"  כבוד  התורה"באמרם  שזהו  ,    אלו  שרוצים  להגן  על  כבודו-וכאמור  לעיל  

היא  שהעולם  יכול  להתקיים  עוד  אלפיים "  דעת  תורה"  ששלא  יאמרוהאמיתי  הוא  "  התורה

 -וכמה  -כמה-אחת-ועל,  )  דברי  התורה  שקיום  העולם  יהיה  רק  ששת  אלפים  שנההיפך(שנה  

!   דיבורים  כאלו  אינם  מנחילים  כבוד  אמיתי-!!  ים  רחמנא  לצלן  נוספגלותאלפיים  שנות  

 "!תורת אמת"פי -על, האמת אין דרך אחרת חוץ מדרך -" כבודו"אם דואגים באמת עבור 
  היה  בשוגג -ומה  שאמר  כן  ,  מוטב  שפלוני  יודה  שדבריו  בטלים  ומבוטלים,  ולכן

 !ובאונס
  שלא  התביישו  להודות -ם    אמוראי-  מספרת  אודות  גדולי  ישראל  24וכפי  שהגמרא

 ".דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי: "ולומר
לפי  שבא  לכלל  כעס "  באמרו  ש-  "'הודה  ולא  בוש  כו"אפילו  משה  רבינו  :  ויתירה  מזו

ערוך  שאסור  לאדם  לדמות  את  עצמו -דין  בשולחן-ולמרות  שישנו  פסק!  25"בא  לכלל  טעות

-משה  רבינו  הורה  וסלל  את  הדרך  עבור  כל,  כן-פי-על-  אף-)  וישנו  עונש  בזה(למשה  רבינו  

גם  כאשר  צריכים  לומר ,    צריך  להודות  על  האמת-פי  התורה  -שעל,  ישראל-ואחד  מבני-אחד

 !שדבריו הקודמים בטלים ומבוטלים
פועל "שאז  מתגלה  הענין  של  ,  ר  הזקן"יום  ההילולא  של  אדמו,  ובעמדנו  ביום  סגולה

הבאה "  ישועה("לפלוני  "  ישועה"יוחדת  שתהיה    ישנה  נתינת  כח  מ-  26"ישועות  בקרב  הארץ

ולהודות )  באופן  קל  יותר  ממה  שנראה(ויוכל  לפעול  על  עצמו  ")  ישועתך  "-ה  "מהקב

ומספרי ,  שקרנים,  חנפים,  ולא  להתפעל  מכל  מה  שאומרים  לו  אותם  ליצנים!  שטעה  בדבריו

 ! שאין מקבלין פני שכינה-לשון הרע 

 

  כדי  לפתוח  פה  לשטן -"  חפץ  חיים"  משתמשים  הם  בשמו  של  ה-נוסף  על  האמור  לעיל  

 "!!!שומו שמים "-ולומר דברים אלו 

 
 .נ"וש. א, ראה עירובין קד) 24
 .כא, י מטות לא"רש) 25
 .יב,  תהלים עד-לשון הכתוב ) 26
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  במה -  רחמנא  ליצלן  -  אלא  מוסיפים  ואומרים  שהיהודים  הם  האשמים  -ולא  זו  בלבד  

 !שאירע בשנות השואה
הברית  ישנו  קיבוץ  גדול  של -היות  שבארצות:    אלא  מוסיפים  ואומרים-ולא  זו  בלבד  

וישנם  ריבוי ,  "עולם  מלא"שכל  אחד  מהם  הוא  ,  כמה  מליוני  יהודים  כן  ירבו,  ישראל-בני

לומדי  תורה  ומקיימי ,  "'עובדי  ה"בהם  נמצאים  יהודים  ,  בתי  כנסיות  ובתי  מדרשות,  ישיבות

ם יכולי,    צריכים  הם  לדעת  שהמאורעות  שהיו  באירופה  בשנות  השואה-מצוות  בהידור  

ואפילו  לא  לחשוב ,  "אל  תפתח  פה  לשטן"ו,  תהיה-לא-היה,  לחזור  ולהשנות  רחמנא  לצלן

 !אפילו אצל שונאי ישראל, על ענין כזה
 !!!ודברים אלו מתפרסמים אצל שונאי ישראל

ולמרות  כל ,  "חפץ  חיים"  מקשרים  זאת  עם  ה-וכאמור  ,  "חדא  מחתא"ל  נאמר  ב"וכל  הנ

 ! אין פוצה פה ומצפצף-זה 
, והם  יודעים  את  האמור  לעיל,  שהם  עדיין  בעלמא  דין"  חפץ  חיים"למידים  של  הישנם  ת

 !! אין פוצה פה ומצפצף-כן -פי-על-ואף, וחלקם היו נוכחים בעת אמירת דברים אלו
, "חפץ  חיים"ואחד  מספריו  נקרא  ,  ועוד,  משנה  ברורה:  כתב  כמה  ספרים"  חפץ  חיים"ה

מי  האיש   "27  בהתאם  לכתוב-ירת  הלשון  כי  בספר  זה  מבואר  בארוכה  אודות  הענין  דשמ

 ".חפץ חיים" נקרא בשם -ועל שם ספרו זה . "'החפץ חיים וגו
ומונה  כמה  מצוות ,  מבאר  בארוכה  את  גודל  הענין  דשמירת  הלשון"  חפץ  חיים"ובספרו  

מי  האיש "וכל  זה  מיוסד  על  הפסוק  .  עשה  ומצוות  לא  תעשה  הקשורות  עם  שמירת  הלשון

 !!אינני רוצה לפרט מה שכתוב בהמשך הכתובים - "'החפץ חיים וגו
 -ל  "כדי  לדבר  דיבורים  הנ,  "חפץ  חיים"  משתמשים  הם  בשמו  של  ה-ולאחרי  כל  זה  

 !!אודות גודל הענין דשמירת הלשון" חפץ חיים" לגמרי מהמבואר בספר היפך
פי  המבואר  בארוכה -ובפרט  על,  "אל  יפתח  אדם  פיו  לשטן  "6בגמרא  נאמר  בפירוש

משתמשים  בשמו ,    ולמרות  זאת-!  גודל  וחומרת  הענין  של  שמירת  הלשון"  יםחפץ  חי"ב

, לשון  הרע,  ליצנות,  חנופה,  שקרים:  לדבר  באופן  הפכי  משמירת  הלשון"  חפץ  חיים"של  ה

 !ושנאת ישראל
 

 .יג, שם לד) 27

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 209

 

נוסף  על  האמור  לעיל  שאין  לך  גירוי [  הרי  -  ובנוגע  לטענתם  שאסור  להתגרות  באומות

פעמים  שכלל  זה  קאי  רק -דובר  כמה]  ידי  דבריו  של  פלוני-האומות  גדול  מזה  שנעשה  על

כן  בנוגע -שאין-מה,  ישראל-בנוגע  לשטחים  שעדיין  אינם  נמצאים  תחת  בעלותם  של  בני

 .ה"ידי הקב-ישראל על-לשטחים שכבר נתנו לבני
-תקף  גם  על  השטחים  הנמצאים  כבר  ביד  בני")  אל  תתגרה"(שכלל  זה    -  שיטתםאך  לפי  

ביחד  עם ,  ירושלים  העתיקהבראש  ובראשונה  תקף  כלל  זה  גם  על  ,  כן-  אם-ישראל  

העולם -  כי  כשם  שאומות-  אשר  שם  וכל  הבתי  כנסיות  ובתי  מדרשות,  המערבי-הכותל

,   העתיקהירושליםתובעים  הם  ביתר  שאת  וביתר  עוז  את  ,  תובעים  בחזרה  את  רמת  הגולן

 !תהיה-לא-היה
  הודיע  הצד -דייויד  -וכידוע  ומפורסם  לכל  כאשר  חתמו  את  ההסכם  הידוע  בקעמפ

כי  לכל  לראש  צריכים  הם [  על  התביעות  שיתבעו  הערבים  בעתיד  עתהשכנגד  שאין  מדברים  

כי ,  28"קול  עלה  נדף"  למרות  שמדובר  אודות  לחץ  של  -ידי  לחץ  -לקבל  את  כל  מה  שניתן  על

  שהתביעות  של -אבל  זאת  צריכים  לדעת  ,  ]היה  מתבטל  הלחץ,  דים  בתוקףאם  היו  נעמ

כולל  החזרת ,  1967  לחזור  לגבולות  -ותביעתם  !    הערבים  בתקפם  עומדים100.000.000

 !!!זה ידונו הם מה אפשר לתבוע עוד-ולאחרי, ירושלים העתיקה
ועד ,  "הצרה  שלא  היתה  ליעקב  כמו"דייוויד  הם  -פעמים  שהסכמי  קעמפ-וכמדובר  כמה

 :ידי חתימת הסכם זה-היום אין יכולים לצאת מהסבך שנגרם על
  ארץ לכלכלת  נתנו  לגוים  בידים  את  המצרך  החיוני  ביותר  הנחוץ  הן  -לכל  לראש  

  מבטיחים  לתת -"  אכלנו  ונאכל  עוד:  "ומוסיפים  ואומרים!    ארץ  ישראללבטחוןוהן  ,  ישראל

 !לגוים עוד ועוד
  אי  אפשר -שפעולות  אלו  יקרבו  את  השלום  המיוחל  ומה  שמנסים  להשלות  את  הציבור  

זה -ידי-על,  תהיה-לא-ידי  פעולות  המגבירים  את  הסכנה  למלחמה  היה-לקרב  את  השלום  על

 !!שנותנים לשונא את כלי הנשק

 
 .לו, בחוקותי כו) 28
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" צדק  ויושר"  לא  יתכן  ש-"  צדק  ויושר"  מארץ  הקודש  מטעמים  של  יהודיםמגרשים  

 !!ן רחמנא לצללגרש יהודים מארץ הקודשיחייב 
ובפרט  כאשר  מדובר  אודות ,  "אמתתורת  "פי  -ישראל  שיתנהגו  על-ה  תובע  מבני"הקב

  ישנם  כאלו -"!    מארץ  תצמחאמת  "29ארץ  שעליה  נאמר,  ענינים  הקשורים  עם  ארץ  ישראל

אמת  מארץ "ועל  זה  אומרים  להם  שבסופו  של  דבר  ,  "ארץ"ב"  אמת"  את  הלקבורהמנסים  

-כמאמר,  ה"  שדרך  האמת  קשורה  עם  הקב-אמת  כי  אין  דרך  אחרת  מלבד  דרך  ה,  "תצמח

ה "  ששמו  של  הקב-וזוהי  הדרך  המביאה  לשלום  אמיתי  ,  אמתה  "  שחותמו  של  הקב30ל"רז

 !שלום
וכאשר  מדברים  באופן  בלתי ,  תמורת  זה  שיהודים  צריכים  להתנהג  בדרך  האמת,  והנה

  ישנם -)  כהל  בארו"כנ(רצוי  צריכים  להודות  על  האמת  ולומר  שהדברים  בטלים  ומבוטלים  

, לאותו  יהודי"  טובה"רוצים  הם  לעשות  ,  יהודים  שלמרות  היותם  לומדי  תורה  וחובבי  תורה

עלה :  "ומוסיפים  ואומרים,  על  דבריו"  כח-יישר"ונותנים  לו  ,  "קצין  תהיה  לנו:  "באמרם  לו

 !! זהו היפך התורה-והעיקר , )ל"כנ( הנהגה זו היא היפך הטובה עבורו -"! בכחך זה
מותר  לשנות "באמרם  ש,    מתייגעים  למצוא  דרך  כיצד  לשנות  בדבריו-יל  וכאמור  לע

שיש '    לא  עלה  מעולם  על  דעת  אף  א-"  מותר  לשקר  מפני  דרכי  שלום"ו"  מפני  דרכי  שלום

 "!!שנאת ישראל"לשנות ולשקר מפני 
כדי  להחליט "  אסיפות"  מארגנים  ועורכים  -'  תמורת  זאת  שצריכים  להודות  על  האמת  כו

 "!!!שנאת ישראל" בהפצת כיצד להוסיף
  לא  שייך  בו  הגדר -)  ל"בדוגמת  אסיפות  הנ(וכידוע  שדבר  הנאמר  בפני  שלשה  אנשים  

 ! כי הדבר ידוע ומפורסם לכל-" לשון הרע"של 

 

 ":שראלשנאת י"אין זו הפעם הראשונה שבאותו חוג מתנהגים באופן של 
, ל"אל  יהודי  הנ)  ויש  אומרים  שהיא  גיורת(לפני  כמה  חדשים  באה  אשה  בעלת  תשובה  

 
 .יב, תהלים כה) 29
 .ועוד. א, שבת נה) 30
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" שקרנים"אותם  [  ציוה  למשמשים  שלו  -וכאשר  לא  רצתה  לצאת  !  והוא  גירש  אותה  מחדרו

 !להוציאה מחדרו"] חנפים"ו
  היפך  הוראת  התורה  שצריכים  להתנהג  באופן  של -הנהגה  זו  נובעת  משנאת  ישראל  

דמעתה "  ש31ערוך-  כמבואר  בשולחן-ובפרט  כאשר  מדובר  אודות  אשה  .  שראלאהבת  י

 "!מצויה
יודעים  בחדרו  של  מי  אירע ,  יודעים  היכן  היה  מאורע  זה,    יודעים  את  שמה  של  האשה-

 !ויודעים מי הם המשמשים שהוציאוה מחדרו, הדבר
אפשר   חושבים  לעצמם  אותם  יהודים  ש-רק  היות  שסיפור  זה  לא  התפרסם  בעיתונות  

 !להמשיך להתנהג באופן כזה
, "כלפי  שמיא  גליא  "-מינא  אם  סיפור  זה  התפרסם  בעיתונות  או  לא  -למאי  נפקא

 "!!!הפנקס פתוח והיד רושמת "32ל"וכמאמר רז
שלש  מאות  ועשר "  שיהיה  לכל  יהודי  -הבא  של  מישהו  -  אין  הכוונה  לפגוע  בעולם-

הגשמי ,  הזה  התחתון-  בעולםכאשר  נמצאים:    אלא  כוונת  הדברים  היא-  33"עולמות

 "!כולנו כאחד"צריכים להתנהג באופן של אהבת ישראל , והחומרי
לעשות '  למען  אשר  יצוה  את  בניו  ואת  ביתו  אחריו  ושמרו  דרך  ה  "-דרך  התורה  היא  

ולא  לגרש  אשה  בעלת ,  עם  יהודי)  אהבת  ישראל(  לעשות  צדקה  וחסד  -  34"צדקה  ומשפט

  כידוע  גודל  הזהירות  באופן  ההנהגה -ר  אודות  גיורת  ובפרט  כאשר  מדוב,  תשובה  מחדרו

 )!ועד שיש בזה ריבוי לאוין(עם גר 
אבל  עתה ,  כי  קויתי  שיפסיקו  בשנאת  ישראל  שלהם,  לא  רציתי  לספר  סיפור  זה  עד  עתה

 !רואים שהם ממשיכים ללכת בדרך זו
ך ועמ  "-הם  יוצאים  נגד  צדיקים  ,  אותם  יהודים  יוצאים  בתעלומה  של  שנאת  ישראל

  ומשדלים  יהודים  שלא  יסכימו  שבנותיהם  ינשאו  לבחורים  שלמדו -  35"כולם  צדיקים

 
 .ג"ח ס"סרכמשפט -חושן) 31
 .ז"ג מט"ראה אבות פ) 32
 .ב"ג מי"ראה עוקצין פ) 33
 .יט, וירא יח) 34
 .כא, כו' ישעי) 35
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ללא  כל  ענין  של  קדושה  וכוונה ,  היינו"  (שנאת  ישראל  טהורה"  זוהי  -!!!  בישיבות  אחרות

 )!לשם שמים
ועמך   "-שנאת  צדיקים  (  שהנהגה  באופן  של  אכזריות  על  רחמנים  36ל"וכמבואר  במדרז

זה  מובן  שההנהגה  באופן  של -פי-  ועל-  עם  רחמנות  על  אכזרים  קשורה")  כולם  צדיקים

העולם  בנוגע  לחלקים  בארץ -קשורה  עם  הדיבורים  אודות  הצדק  של  אומות,  שנאת  ישראל

 !!!ישראל

 

 :וכן בעניננו
 ,  הנה  במקום  להודות  על  האמת  ולהתחרט-ל  בשבוע  שעבר  "נוסף  על  אמירת  דברים  הנ

 !עורכים אסיפות כיצד להגביר את התנועה של שנאת ישראל
ואין  זה  מחובתי  למחות  ולעורר  על ,  ה"אצל  הקב"  שוט"אין  עניני  להיות  ,  לכאורה

 -!!!  ובמעמד  כמה  מגדולי  ישראל,  הקודש-בירושלים  עיר,  דברים  שנאמרו  בארץ  הקודש

אותם  פעולות  של כי  הם  ממשיכים  ב,  מדברים  עתה  אודות  ענין  זה,  כן-פי-על-אבל  אף

 !שנאת ישראל
לראות  מה  אפשר )  יורק-לניו(שולחים  שליחים  מארץ  ישראל  לחוץ  לארץ  :  ויתירה  מזו

 !לארץ כדי להגביר ולהוסיף בשנאת ישראל-לעשות בחוץ
, וטריא  באחרונים-ישנה  שקלא,  בנוגע  להוצאת  ספרי  קודש  מארץ  ישראל  לחוץ  לארץ

  דבר -לארץ  -מארץ  ישראל  לחוץ"  ת  ישראלשנא"אבל  להוציא  .  זה-ומחפשים  היתרים  על

 !כזה לא היה מעולם עד לחושך כפול ומכופל של ימים אלו
ונקבע ,  )כיצד  להגביר  שנאת  ישראל(לארץ  בנוגע  לענין  זה  -נערכה  כבר  אסיפה  בחוץ

אולי  לא  ידעו  שהם ,    ותקותם  של  משתתפי  האסיפה  היא-!  כבר  תאריך  לאסיפה  נוספת

 !השתתפו באסיפה זו

 
 .שמעוני שמואל רמז קכא-ילקוט) 36
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הראשונים  שבאים  לספר  את  הפרטים  אודות ":  כבר  היה  לעולמים"חים  שהם  שוכ

  מאותם  אנשים  שהשתתפו -הם  )  שבהם  מדברים  אודות  שנאת  ישראל(אסיפות  כאלו  

 !או תלמידיהם, באסיפות אלו
והם  שונאים  גם  את  אלו ,  אותם  אנשים  חדורים  בשנאת  חנם:  וטעם  הדבר  מובן  בפשטות

מתגלה  דבר  זה  בפועל ,  "שעת  הכושר"  וכאשר  ישנה  -"!  עדות  שקר"שבפניהם  אמרו  את  ה

  הם  יוצאים  מאסיפה  זו  ומזיקים  את  משתתפי -  מרצונם  או  שלא  מרצונם  -ובגלוי  

 !!!האסיפה
  השוכרים  אותם  מבזים  אותם  וקלים  הם -סהדי  שקרי  אאוגרייהו  זילי    "37ל"וכמאמר  רז

והוא ,  התרחש  באסיפהילך  בעצמו  ויספר  את  כל  מה  ש"  עד  שקר"אותו  ,    ולכן-"  בעיניו

 !יספר את האמת
  אבל  אלו  שהשתתפו -'  פעמים  שאין  דרכי  להזכיר  שמות  של  אנשים  כו-וכמדובר  כמה

 !ומה היה תוכן הדברים שנאמרו באסיפה זו, באסיפה זו יודעים מי השתתף באסיפה זו
  יודעים  הם  שזהו  ענין  הנעשה -ומאחר  שבאסיפה  זו  השתתפו  יותר  משלשה  אנשים  

ולא  ימלט  שבמשך  הימים  הבאים  לא  יתפרסמו ,  בודאי  שהדבר  יתפרסם,    ולכן,בפרהסיא

 !יותר פרטים מאסיפה זו
כל  התורה  ניתנה  לעשות  שלום "  ש-"  יד  החזקה"  להלכה  בספרו  38ם  פוסק"הרמב

ויש  חלק ,  אין  הכוונה  שיש  חלק  בתורה  שענינו  שלום  ואהבת  ישראל:  זאת  אומרת,  "בעולם

כל  התורה  ניתנה "  אלא  -ושלום  -השלום  ואהבת  ישראל  חסבתורה  הקשור  עם  היפך  ענין  

' מלחמה  בה  הרי  זו  -כאשר  מדברים  אודות  שנאת  ישראל  ,  כן-ואם".  לעשות  שלום  בעולם

 !!ובתורתו

 

  הרי  אין -מהי  התועלת  בזה  שמדברים  עתה  אודות  ענינים  אלו  :  לכאורה  יכולים  לשאול

 !?ומה יועילו כל הצעקות, רצועקין על העב

 
 .א, סנהדרין כט) 37
 .ד"ד הי"הלכות חנוכה פ) 38
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ישראל  בכל -הפוגע  בבטחונם  של  בני"  מבהילדבר  "כאשר  נעשה  :  והתשובה  לדבר

אינו  עושה  חשבונות ,  שאיכפת  לו  אודות  עם  ישראל,  "נורמלי"  הנה  כל  יהודי  -מקום  שהם  

צועקים ,  כואב  באמת  כאשר  הדבר  -'  אם  צעקותיו  תועלנה  וכו,    לו  לצעוקכדאיאם  

 !!באמת
וביכלתו  להתאפק  ולא  לצעוק  למרות ,  "בעל  מוחין  גדול"א  מישהו  ויאמר  שהוא  ואם  יבו

, את  אצבעו  הקטנה  שברגלו  השמאלית)  רחמנא  ליצלן(  הנה  כאשר  חותכים  -גודל  הכאב  

 -!  ?ידי  הצעקה-פעלת  משהו  על:  וכאשר  שואלים  אותו!  הרי  הוא  מזדעזע  מכאב  וצועק

 !!! כי הדבר כואב לו-ן הרי הוא צועק כ-פי-על-אבל אף, הרי הוא מודה שלא פעל מאומה
  ישנם  מאות  דרכים  כיצד  להזיק  ליהודי -כאשר  הולכים  בדרך  שהיא  היפך  האמת  

אבל .  אחריהם"  נסחבים"וכל  אלו  ה,  ם"אלו  היושבים  באו,  ישנם  שבעים  אומות;  ת"היל

המגביל  ואומר  כיצד  צריכים  להתנהג "  שולחן  ערוך"ישנו  ,  כאשר  הולכים  בדרך  התורה

  צריך  הוא  למצוא  איזה  ביטוי -ערוך  -  הוא  רוצה  להתנהג  היפך  דברי  השולחןואם[

כאשר ,  ולכן!].  כדי  להרגיע  את  מצפונו  האישי,  שיוכל  לפרשו  כרצונו"  ערוך-שולחן"ב

וצעקה ,    הרי  אין  דרך  אחרת  אלא  לצעוק  שהדבר  כואב-רואים  שיהודי  מתנהג  באופן  מבהיל  

 !זו היא הסימן שהדבר כואב לו
 ":חפץ חיים" ישנו סיפור שמספרים אודות ה-ה ובענין ז

של  יהודים "  משלחת"הלכה  ,  כאשר  מלכות  פולין  גזרה  פעם  גזירה  נגד  היהודים

 .ולא הצליחו לפעול מאומה, מכובדים כדי לפעול למען ביטול הגזירה
  סיפרו  לו -)  שלא  פעלו  מאומה(כדי  לדווח  על  התוצאות  "  חפץ  חיים"כאשר  באו  אל  ה

אמר  להם .  אבל  הדבר  לא  הועיל  מאומה,  ואמרו  לו  את  כל  הטענות  שלהם,  רשדיברו  עם  הש

 -  אם  הדבר  היה  נוגע  באמת  -!  ?  בשעת  מעשההתעלףהאם  מישהו  מכם  ":  חפץ  חיים"ה

 !!מתעלףהיה מישהו מכם 
 :דידן-זה בנדון-דרך-ועל

  האם  מישהו -נעמד  לו  יהודים  ומדבר  ברבים  אודות  אלפיים  שנות  גלות  נוספים  

 !!??ם התעלף לשמע דיבורים אלומהעומדי
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באופן  כזה ,  הברית-אותו  יהודי  דיבר  אודות  קיבוץ  של  מליוני  יהודים  הנמצאים  בארצות

  לשמע התעלף  האם  מישהו  מהשומעים  -שלא  רוצים  לדבר  אפילו  על  שונאי  ישראל  

 !!??דיבורים כאלו
גן  אסיפה ומחליטים  לאר,    אלא  לאחרי  כל  זה  הולכים  ומארגנים  אסיפה-ולא  זו  בלבד  

 !!כדי למצוא דרכים לחזק ולהוסיף בשנאת ישראל, שניה ושלישית
עוצו  עצה  ותופר  דברו   "-סוף  לא  יצליחו  בכל  מזימותיהם  -כל-ומובן  בפשטות  שסוף

 !14"היא תקום' רבות מחשבות בלב איש ועצת ה! "16"דבר ולא יקום כי עמנו אל
 )ב"ד טבת תשמ"פ שיחת כ"מעובד ע(
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'   הבשם  ואנחנו  ברכב  ואלה  בסוסים  אלה"ישראל  צריכה  להיות  באופן  של  -בני  הנהגת

 .2"צבאות'  בא אליך בשם הואנכי"וכפי שאמר דוד , 1" נזכיראלקינו
-קדושת  מורי-וכידוע  פתגם  כבוד,  ישראל  נמצאים  בגלות-מאחר  שבני:  אומרת  זאת

 לארץ  מרצוננו  גלינו  מארץ  ישראל  ולא  בכוחותינו  אנו  נשוב  לא  "3  נשיא  דורנור"אדמו  וחמי

 :4"העולם-באומותשלא ימרדו . .  יעלו ישראל בחומה שלא" לכן ישנו ציווי -" ישראל
, "  שצרו  על  עיירות  ישראלנכרים"  כאשר  מדובר  אודות  מצב  של  -  עם  זה  יחד  אבל

  ישנו -  שבבבל"  נהרדעא"העיר  היא  בחוץ  לארץ  הנה  אפילו  אם  ,  "  הסמוכה  לספרבעיר"

זיין  ומחללין  עליהן  את -  עליהן  בכלייוצאין"ש  5ערוך-ובשולחןדין  ברור  בגמרא  -פסק

 ". ילכדו העיר ומשם תהא הארץ ליכבש לפניהםשמא "- הדבר וטעם, "השבת
ובפרט  לצאת  עם ,  "  דחולעובדין"למרות  שביום  השבת  אסור  לעשות  :  אומרת  זאת

ערוך  הלכות -בשולחןדין  ברור  -ישנו  פסק,  זאת-בכל.  שזהו  איסור  מן  התורה,  "ןזיי-כלי"

  הלכה  זו  מפורשת -וכאמור  ".  השבתזיין  ומחללין  עליהם  את  -  עליהם  בכלייוצאים"שבת  ש

  וקדושת כבודזיין  ביום  השבת  קשורה  עם  -בכלישפעולת  היציאה  ,  היינו.  שבתבהלכות  

 ". שבתות הרבהשישמורשבת אחת כדי  עליו חלל "6ל"כמובן ממאמרי רז, השבת
" נהרדעא"ב(לארץ  -ואפילו  בחוץ,    שגם  כאשר  נמצאים  בזמן  הגלותמובןזה  -פי-ועל

 .זיין-ולצאת בכלי,  התורה לעשות פעולות בדרך הטבעמצווה -) שבבבל
  .  . אבנים  לו  חמשה  חלוקי  ויבחר  "7וכמו  שכתוב,    המלך  נקט  בפעולה  טבעיתדוד  אף

  במצחו האבן  ויקח  משם  אבן  ויקלע  ויך  את  הפלשתי  אל  מצחו  ותבטע  .  .וישם  אותם  בכלי  

 
 .ח. תהלים כ) 1
 .מה, א יז-שמואל) 2
 .א, ד תרצב"ד ח"לקו) 3
 .א, כתובות קיא) 4
 .ו"ט ס"ח סשכ"ע או"שו. א, מהעירובין ) 5
 .ובריבוי מקומות. ב, יומא פה) 6
 .מט-מ, א יז-שמואל) 7
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נחשבת ,    בהםוהשימוש"    חלוקי  אבניםחמשה"  שעצם  לקיחת  -"  ויפול  על  פניו  ארצה

 .לפעולה טבעית
: אלא  יותר  מכך,    זו  לא  רק  שנתבטלה  גבורתו  של  גלית  הפלשתיפעולה  ובאמצעות

ועל  זה  אמרו  הנשים .    מציאותו  לגמרישנתבטלה,  היינו.  8גבורם  מת  כי  הפלשתים  ויראו"

 .9 ברבבותיוודוד שאול באלפיו הכה"בשירתן 
 )ב"פרשת בשלח תשמ-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .נא, שם) 8
 .יז, שם יח) 9
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  בנוגע -  1"  יכרע  ולא  ישתחווהלא"  לעמוד  בתוקף  ובמצב  של  צריכיםישראל  -בני

 .שלימות התורה ושלימות הארץ,  שלימות העם- השלמויותלשלושת 
ובוודאי  שלא  מתפעלים  מגויים ,  הפנימית'  שקייט'גוי'  מתפעלים  מהלא  יהודים

  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום  כי עוצו  "-  ם  ומלחצימאיומיםלא  מתפעלים  ;  כפשוטם

 !2"עמנו אל
, היינו".  דיםיהו"ישראל  מתנהגים  כ-כאשר  בני":    עליהםהיהודים  פחד  נפל"  שובוודאי

  נופל  פחדם  על  כל  העמים  הנמצאים -  זרה  ומודים  בכל  התורה  כולה  בעבודהשכופרים  

 .ושלום- למלחמה חסנזקקיםוכלל לא , סביבם
שכתוב -כמו,    הן  בארץ  הקודש-  הדרך  היחידה  להשכנת  שלום  אמיתי  זוהי:  ואדרבה

והן .  4ב  של  שלוםאפילו  חר,  "  לא  תעבור  בארצכםחרב"ובאופן  של  ,  3"בארץ  שלום  ונתתי"

 ". ישא גוי אל גוי חרבלא "5שכתוב-כמו,  לכל העולם כולובנוגע
ישראל  עומדים  בתוקף  בנוגע  לכל  הענינים  הקשורים -העולם  רואים  שבני-אומות  וכאשר

  הרי  זה  פועל  עליהם -"    יכרע  ולא  ישתחווהלא"באופן  של  ,    והמצוותהתורהעם  קיום  

 מרדכישהנהגתם  היא  בדוגמת  הנהגתו  של  ,  6"דכי  מרעם",  ישראל-  כבוד  ויקר  לבנישיתנו

 ". יכרע ולא ישתחווהלא "-היהודי 
 ויחזיקו,  "  העםשלימות  "-"    אחדעם"ישראל  יהיו  במעמד  ומצב  של  -  שבניבכדי,  ולכן

 לא"  בתוקף  של  העמידה  -  הרי  הדרך  היחידה  לזה  היא  -"    הארץשלימות"בכל  ארץ  ישראל  

 "!יכרע ולא ישתחווה
-בעבודה  כופר  "-"  יהודי"ואחד  מהם  הוא  -אחד-  להכריז  בפשטות  שכלצריכים  יהודים

 שלימות("פי  הוראות  התורה  -שהנהגתו  היא  על,  היינו".  זרה  ומודה  בכל  התורה  כולה
 

 .ב, אסתר ג) 1
 .י, ח' ישעי) 2
 .ו, בחוקותי כו) 3
 .ב, תענית כב) 4
 .ד, ב' ישעי) 5
 .ו, אסתר ג) 6
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  מדובר  אודות כי  -ובזה  לא  שייכים  שום  חשבונות  של  דיפלומטיה  ופוליטיקה  ,  ")התורה

 ה"  הקב-  7"  אמתה"  של  הקבחותמו"ו,  "  אמתאלקים  "-  ה"  מהקבשניתנה"    אמתתורת"

שאז  יש ,  "  אמתתורת"פי  -  שקיומו  יהיה  רק  כאשר  מתנהג  עלבעולם  דבר  שברא  כל"  חתם"

 .אמיתילו קיום 
נפעל  כללות  הענין ,  "  התורהשלימות"פי  -ישראל  מתנהגים  על-  שכאשר  בנימובן  ומזה

זה -ידי-ועל,  הקודשהן  בארץ  ,  ומתוך  שלום  אמיתי,  "  הארץשלימות"ו"    העםשלימות  "של

 . בכל העולם כולו-
 )ב" תשמ-'  לילדי צבאות ה-ב אדר "פ שיחת י"מעובד ע(

 !! שגיאה חמורה ביותר-הימים -ישוב חברון וירושלים תיכף לאחר מלחמת ששת-אי

אחר  דיבר .  הרבי  חזר  ואמר  בקול  שחובה  קדושה  להרחיב  את  היישוב  היהודי  בעיר  העתיקה.  .  

ות  מאמץ  גדול  ליישב  לא  רק  את  הרובע  היהודי  אלא  גם  את בהרחבה  רבה  ובפירוט  רב  שיש  לעש

זו  לא  רק  מצוה  של  יישוב  ארץ ",  אמר  הרבי,  "לדעתי".  הבתים  ברובע  המוסלמי  ומבנים  סמוכים

אנחנו  חייבים  להוכיח .  כל  אחד  ואחד  חייב  לעזור.  אלא  גם  משימה  דחופה  שחייבים  לבצעה,  ישראל

ואין  להבין  את  ממשלת ,  ה  עשה  איתנו  ניסים"הקב":  אבהרבי  אמר  בכ  ."את  בעלותינו  על  ארץ  ישראל

עם  שחרור  ירושלים  וחברון  פניתי  לגורמים ":  ואז  סיפר,  "ישראל  שאינה  עושה  את  מה  שצריך  לעשות

  וחזרתי  על  פנייתי  כמה  פעמים  בענין  הבתים  מחוץ -  בחלונות  הגבוהים  -רשמיים  ברמה  הגבוהה  ביותר  

וביקשתי  גם  שיישבו  את  הבתים  הרבים  והשטחים  הרבים ,  יקהלרובע  היהודי  ובתוך  חומות  העיר  העת

, שהדבר  נוגד  את  מדיניות  הממשלה  שלא  להרגיז  את  הגויים",  המשיך  הרבי,  אומרים  לי.  "שבחברון

ממשלות  ישראל  עשו  שגיאה  חמורה  שמיד  עם  השחרור  לא  שמו  יד  על  כל !  וגם  לגבי  ירושלים  עונים  כך

 "!אפשר להבין-דבר זה אי. םהבתים הללו ולא יישבו אותם ביהודי

אפשר  לעשות  כיום  מה  שהיה  אפשר -אמנם  אי.  שעדיין  לא  מאוחר",  המשיך  הרבי,  "אני  סבור"

אם  היום  כבר  לא  ניתן  לעשות  דברים .  אך  עדיין  לא  מאוחר,  לעשות  מיד  לאחר  מלחמת  ששת  הימים

  הבתים  וליישבם   לקנות  את-בכל  מקרה  צריכים  לעשות  מעשים  בפועל  .    אפשר  לפעול  בכסף-בכוח  

שבו  חיות  כפי ,    כדי  שיהודים  יתיישבו  בירושלים  שבין  החומות  ולא  רק  באזור  החדש-ביהודים  

כאן  ביקש  ממני  הרבי  להיפגש  בעניין  זה  עם  השר  בורג ".  !זה  לא  מספיק.    משפחות400ששמעתי  רק  

ליטיקה  במידה כשענינו  שאיננו  בקיאים  בפו.  ואחר  שאל  אותנו  לדעתנו  על  מדיניות  הממשלה  ומעשיה

 ."אני רואה שאתם מתחמקים מלשוחח עמי בפוליטיקה": הרבי השיב, מספקת

  ← 215' המשך בעמ
 

 .ועוד. א, שבת נה) 7
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ישראל  עד  סוף  כל -ואחד  מבני-אחד-  נתן  את  כל  ארץ  ישראל  לכלה"שהקב  מאחר

לקחת  חלקים  מארץ  ישראל  ולתתם ,  הענינים  שנעשו  בכיוון  ההפכישכל  ,  מובן  -הדורות  

  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום  כי עוצו"  אין  להם  ממשות  כלל  כי  -ליצלן  -רחמנא,  לגויים

 !1" אלעמנו
"   עולםנחלת  "-באופן  נצחי  ,  ישראל  את  כל  ארץ  ישראל  לגבולותיה-  לבנינתן  ה"הקב

אותם  חלקים  שעדיין (לחלקים  מסויימים  שבה  אלא  שבנוגע  ;  "  עולםאלקי"מ"    עולםעם"ל

אבל  גם (  ברשות  אחרים  הם  שבאופן  זמני  יהיו  ה"רצונו  של  הקב,  )ישראל-לא  ניתנו  לבני

אבל  כאשר ;  )ישראל-  לבנישייכים  שחלקים  אלו  -  2"  חזימזלייהו  "-ם  יודעים  להעו-אומות

שבו  שם  ועוסקים ישראל  התיי-ובני,  ישראל-מדובר  בנוגע  לאותם  חלקים  שניתנו  כבר  לבני

  לאף  אחד  לתת  חלקים  אלו אפשרות  הרי  בוודאי  שאין  -שם  בלימוד  התורה  וקיום  מצוותיה  

לתת  מחלקים  אלו (  בכיוון  ההפכי  והבל  שטות  והדיבורי"  עצות"וכל  ה,  העולם-לאומות

וטעם ,  "  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקוםעצה  עוצו",    אין  להם  ממשות  כלל-)  העולם-לאומות

 "!ו אל עמנכי "-הדבר 
 דבר"ש  הרי  בוודאי  -  של  הבריאה  כולה  היחיד"    הביתבעל"  הוא  ה"שהקב  ומאחר

 !3"אלקינו יקום לעד
 -  יום  ויום  בכל"  יצר"שמנצחים  את  ה)  ילדי  ישראל(  בזכות  אותם  אלו  אשררצון  -ויהי

  לתת  חלקים  מארץ -שעדיין  חושבים  ומדברים  באופן  בלתי  רצוי  (  גם  אותם  יהודים  יצליחו

'   את  הואהבת"ונצחון  היצר  יהיה  באופן  של  ,  שלהם"  יצר"לנצח  את  ה)  יים  לגוישראל

  ללא  כל  חשבונות -"    מאדךבכל"  ומצב  של  למעמדועד  ,  4"יצריך  בשני  -  אלקיך  בכל  לבבך

מאחר  שהם  נגד  רצונו  של ,  הכי  אין  להם  ממשות  כלל-שבלאווללא  חישובים  פוליטיים  

 .ה"הקב

 
 .י, ח' ישעי) 1
 .א, מגילה ג) 2
 .ח, מ' ישעי) 3
 .י שם"וברש. ה, ואתחנן ו) 4
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  גם  בנוגע -  5"'  אתכם  אמר  האהבתי  "-שראל  י-  לבניה"  אהבת  הקבתתגלהזה  -ידי-ועל

נגד  רצונו  של (  יהודים  שמסיבות  שונות  ומשונות  חשבו  עצה  ודיברו  דבר  בלתי  רצוי  לאותם

, "יצר"ה  כי  מאחר  שהם  מנצחים  את  -החזרת  שטחי  ארץ  ישראל  לגויים  ,  כולל,  )ה"הקב

, הם  אליה"  אהבת  הקבמתגלהאזי  ,  שבנפשם  6"  ממשממעל  אלקה  חלק"ומגלים  את  ה

מאחר ,    יכול  לשמוח  ולהתפאר  בהםה"שהקב,  היינו.  7"במעשיו'    הישמח"ובאופן  של  

  זוכים  לגאולה ממש  ובקרוב  .8"  ידי  להתפארמעשה  מטעי  נצר"שנתגלה  אצלם  הענין  של  

 ". הארץשלימות"ו"  התורהשלימות", " העםשלימות" באופן של -האמיתית והשלימה 
 )ב"ג בעומר תשמ"פ שיחת ל"מעובד ע(

הרבי  המשיך  לדבר  על  המצב  המדיני  בארץ  ועל  הנזק  שיהודים  מתוכנו ,  אחר  ההערה  האישיתל

כנסת  הנגררים  אחריהם  שנלחמים  ביהדות -  וחברי"שלום  עכשיו"כמו  קבוצת  ,  גורמים  לעם  ישראל

השבתי  שזה  אחד  הדברים  הנוראים   -"  ?ומה  אתם  אומרים  על  זה":  ואז  חזר  ושאל  אותנו,  התורה

לא ":  הרבי  אמר  .אחר  הוספתי  שמצער  הדבר  שגם  מספר  דתיים  נגררים  אחריהם.  אלשבאו  על  עם  ישר

העיקר  הוא  גירוש .  לא  מספיקה  חירות  הגוף.  אלא  שאלה  אנשי  גלות  ברוחניותם  ובליבם,  זו  בלבד

 "גלות  בלב"הרבי  חזר  על  הביטוי  .  הגלות  שבלב  ואלה  לא  הצליחו  להשתחרר  ממנה  והיא  תקועה  בלבם

יש  לעשות  ולפעול  להוציא ":  הרבי  התבטא...  טען  שהיא  מעכבת  את  הגאולהכמה  וכמה  פעמים  ו

 ."עוד הגלות בלבם-כי אינם בני חורין כל, הגלות מלב היהודים בארץ ישראל

משום ,  כן-יש  לציין  שהרעיון  בדבר  גירוש  הגלות  מהלב  היה  מוכר  לנו  מדברי  הרבי  כבר  לפני

-קמפ"כאשר  דיבר  ומחה  ללא  הרף  נגד  הסכמי  ,  שבאותה  תקופה  הרבי  הזכיר  זאת  בהזדמנויות  רבות

אמרנו  אפוא  לרבי  שרעיון  זה  חדר  לציבור  ועשה  רושם  גדול  מאז  הרבי  השמיע  אותו .  "דייוויד

, וסיפרנו  לרבי  שחזרנו  על  רעיון  זה  פעמים  רבות  גם  כתושבי  העיר  העתיקה  וגם  אני  אישית,  לראשונה

רוח  ואחר  חזר -ניכרה  על  פני  הרבי  קורת,  ו  זאתכשאמרנ.  בפגישותי  עם  אישים  שונים  במסגרת  תפקידי

, אימרו  לי  את  דעתכם  על  ממשלת  ישראל.  אני  רואה  שאתם  מתחמקים  מפוליטיקה":  ושאל  אותנו

אמרתי  מה  שנראה  לי  לפי  דעתי  באשר  לאופן  תפקודו  של  ראש  הממשלה   -  ."ומדוע  ומה  חולשתה

הרבי  נאנח  אנחה  כבדה  ואחר   ...והשרים  שמה  שמאחד  אותם  הוא  רק  הרצון  לשבת  על  כיסא  של  שר

עניתי  שכוחה  של  היהדות  הדתית   -  ?איפה  היא  ואיפה  קולה?  ומה  על  קולה  של  היהדות  הדתית:  שאל

והוספתי  שרבים  בציבור  מזהים  את  המפלגות  הדתיות ,  ובכנסת  הנוכחית  צומצמה  בשליש,  קטן

      .בכנסת כקבוצות סחטניות שלא לפי כוחן
 )670ד גליון "חב- נדפס בכפר-ב "אייר תשמ'  ז- חידות של מר משה שטרןמתוך י             (  

 
 .ב, מלאכי א) 5
 .ב"ראה תניא פ) 6
 .לא,  תהלים קד-לשון הכתוב ) 7
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וישנם  חלקים  מסויימים  של  ארץ  הקודש  שנתינתם ,    נמצאים  עדיין  בזמן  הגלותכאשר  גם

, ניצחו  את  היצר  לגמריהיות  שעדיין  לא  [  מתעכבת  עדיין  ה"ידי  הקב-ישראל  על-לבני

  כאשר הנה  -]  ולכן  חסר  עדיין  בשלימות  הארץ,  "חטאינו"  עדיין  מקצת  מהענין  של  ונשאר

  בוודאי הרי,  נסיונתנם  באופן  ,  ישראל-  נתנם  כבר  לבניה"מדובר  אודות  אותם  חלקים  שהקב

 !יהודים לאינם"  שעלאף"ואינם נותנים , ישראל מחזיקים בהם-שבני
-רחמנא,  ות  של  אלו  הרוצים  לתת  לגויים  חלקים  מארץ  ישראל  מכל  העצלהתפעל  ואין

היפך  רצונו  של ,    להתפעל  מדיבורי  שטות  וחתימות  על  ניירות  של  שטותאיןוכן  ,  ליצלן

 !1" עמנו אלכי  יקוםולא דבר דברו ותופר עצה עוצו "- ה"הקב
 זה  מתחזק-ידי-שעל,    ילדי  ישראל  מוסיפים  בכל  עניני  התורה  ומצוותיהכאשר  ובפרט

  תורה  וישראל  הם  דבר ה"  שהקב2כמבואר  בזהר,  ה"ישראל  עם  הקב-בנייותר  הקשר  של  

  מתבטלים  כל  העצות -ובדרך  ממילא  ,  "  עמנו  אלכי"  יותר  הענין  של  מודגשואז  ,  אחד

 !ה" והחתימות שהם היפך רצונו של הקבוהדיבורים
 )ב"סיון תשמ' פ שיחת ג"מעובד ע(

 
 .י, ח' ישעי) 1
 .א, ג עג"ח) 2
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' שלום  הגליל'ע  מבצע  שיחה  זו  והבאות  לאחריה  נאמרו  על  רק
בשיחות  אלו  קורא  הרבי  לסיים .  ב"ו  סיון  תשמ"שהחל  בט

. ובכך  לחסוך  בחיי  אדם,  את  המבצע  במהירות  האפשרית
הרבי  מצביע  על  הזדמנויות  שונות  שניתנו  משמיים  בכדי 

-טעות  זו  של  אי;    אולם  לא  נוצלו-שיוכלו  לסיים  את  המבצע  
  בהסכמי לטעויות  שאירעו,  מדמה  הרבי,  סיום  הפעולה

קבל  את   בהם  העדיפו  ל-כיפור  -דייוויד  ובמלחמת  יום-קעמפ
 . אנשי הצבאדעת-את חוותולא , דעתם של המדינאים-חוות

 

בכל  הענינים (מעשינו  ועבודתינו  של    אודות  כללות  הפעולה  להמדוברבהמשך  

 -  הקדושה  בגאולה  האמיתית  והשלימה    זוכים  לכניסה  לארצנוזה-ידי-לשע,  )האמורים  לעיל

 .הרי זה הזמן המתאים להזכיר אודות היהודים הנמצאים כבר עתה בארץ ישראל
,   הגלותשלנמצאים  בחושך  כפול  ומכופל    -  גם  היהודים  הנמצאים  כבר  בארץ  ישראל

  קיים  אינן ה  היהמקדש-תוכל  המצוות  התלויות  בזמן  שבי,  שהרי  בית  המקדש  אינו  בנוי

 .השייכות עת
הרי  פעולה  זו  צריכה   -  1"שיבנה  בית  המקדש  במהרה  בימינו"  שבטוחים  אנו  ףוא

עדיין "בפועל  רואים  אנו  שאך    .)נותן  שליחות  זו  למשיח  צדקנוה(ה  "  הקבידי-ללהעשות  ע

גם  היהודים  הנמצאים  בארץ  הקודש  שרויים  בחושך  כפול  ומכופל ,  כן-ם  וא,2"לא  נושענו

 ! הגלותשל זמן
, 'הר  הבית'סמוך  למקום  ,  בירושלים  עיר  הקודש,  אים  בארץ  הקודשכאשר  נמצ:  ואדרבה

 יותראזי  מרגישים  את  חשכת  הגלות    -  שריד  בית  מקדשנו,  'כותל  המערבי'ורואים  את  ה

 !ץ לארץמאשר בחו
אלא  הכוונה ,  ושלום-סרוח  ועצבות  ח-שאין  הכוונה  בזה  לפעול  על  יהודי  נמיכות,  ומובן

  את לבטל  מישראל  לעשות  את  כל  התלוי  בו  כדי  אחדו-אחד-כללעודד  ולזרז    -  בזה  היא

 :ויבנה בית המקדש, שאז תבוא הגאולה העתידה, סיבת הגלות

 
 .כ"ה מ"אבות פ) 1
 .כ, ד ירמיהו ח"מצו) 2
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שכאשר  מבטלים  את  סיבת ,  ומובן,  3"מפני  חטאינו  גלינו  מארצנו"  -  סיבת  הגלות  היא

 .כללות ענין הגלות - מתבטל בדרך ממילא גם המסובב, ")חטאינו("הגלות 
ממעטת   -  בדיבור  או  במעשה,  במחשבה,    יהודיידי-להנעשית  עכל  פעולה  טובה  ,  ולכן

 וכמה-מה  פעולות  טובות  של  כוכמה-מהוכאשר  מצטרפים  כ,  ומחלישה  את  סיבת  הגלות

  מתבטל  כללות  ענין זה-ידי-לוע,  "חטאינו"של  מבטלים  את  כללות  הענין  ,  יהודים  ביחד

 .הגלות
ה "אלא  שהקב,  כן  למעלההעומד  בנוי  ומו  -המקדש  -ת  זוכים  לבנין  ביזה-ידי-לוע

-תלהוריד  ולהמשיך  את  בי)  כביכול(  שיתנו  לו  את  האפשרות  ישראל-יממתין  ומבקש  מבנ

, טהרת  ארץ  ישראל,  ישראל  מואחד-אחד-כל  טהרת  לבו  של  ידי-לע,    בפועל  ממשהמקדש

  לימוד  התורה  וקיום ידי-לע,  ה"טהרה  מענינים  שהם  היפך  רצון  הקב  -  טהרת  הר  הבית

 .יום-םהמצוות בחיי היו
וזוכים ,  4"קץ  שם  לחושך"וזוכים  לקיום  היעוד  ,  ובזה  מגרשים  את  חשכת  הגלות

-לע,  לגאולה  האמיתית  והשלימה  -  5"אחישנה"של  באופן  ,  ותיכף  ומיד,  לאתחלתא  דגאולה

 .במהרה בימינו ממש,  משיח צדקנוידי

 

מפאת  המצב  המיוחד ,  יוחדתכאשר  ארץ  ישראל  זקוקה  לברכה  מ  -  ובפרט  בימים  אלו

 : ארץ ישראל בימים אלוהשבו שרוי
ועד  לנצחון  למעלה ,  שיד  ישראל  על  העליונה  -  ה  נסים  גלויים"שוב  הראה  הקב

ימים  בוצעו  בפועל  במשך '    שהיו  אמורות  להתבצע  במשך  בותכי  הפעול,  מהמשוער  לגמרי

אחד  שראו  בעיני  בשר ועד  שכל  אנשי  הצבא  אמרו  פה  ,  בלבד)  ואפילו  פחות  מזה(יום  אחד  

 .6"עשתה זאת' יד ה" - נסים גלויים למעלה מדרך הטבע

 
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 3
 .ג, איוב כח) 4
 .י שם"וברש. ב, ס' ישעי) 5
 .ט, איוב יב. כ,  שם מא-לשון הכתוב ) 6
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ישנם  כאלו  שרוצים  לחזור  פעם  נוספת  על  הטעות  שעשו  במלחמות ,  למרות  זאתו

ולהחזיר  להם  את  השטחים ,    ומגוים'שקייט'גוי'לפחד  מ  -  )פעמים'  או  ד'  ג(הקודמות  

 !ה באופן נסי"שקיבלו מהקב
 !מלחמה נוספת -ה ותוצאותי, הקודמותטעות זו נעשתה בפעמים 

  גאולה  נצחית  שאין גאולת  מצרים  שאילו  זכו  ישראל  היתה  7ל"רז-רשימבואר  במד

הנה  אם  יהודים  היו ,  גם  כאשר  נמצאים  עדיין  בזמן  הגלות:  וכן  בעניננו  .  גלותהאחרי

ועומדים  בתוקף ,  זה-י  לאחרי  הנצחון  במלחמות  שלפנרוךע-לחן  השופי-למתנהגים  ע

, ה  באופן  נסי"  הקבידי-ל  שלא  להחזיר  לגויים  חלקים  מארץ  ישראל  שניתנו  להם  עהמתאים

  זקוקים  לשטחים  אלו ,  בנוגע  לחלקים  שלמרות  שאינם  שייכים  לארץ  ישראלזה-דרך-לוע

  יוכלו  לישון רץ  ישראלשהיהודים  הנמצאים  בא(רץ  ישראל  אכדי  לשמור  על  בטחונה  של  

לא  היו  באים  כלל  לידי  מלחמה  זו   -  )יםולא  יצטרכו  להתחבא  במקלט,  בשקט  ובבטחון

 )!'שלום'הרי לכל הדעות אין זה  -' מלחמה'שאפילו אם לא רוצים לכנותה בשם (
-ףא  -  ופחד  מפני  גוים,    כניעה  ללחציםידי-לולמרות  שרואים  את  התוצאות  הבאות  ע

 !ישנם כאלו שרוצים לחזור על טעות זו פעם נוספת, ןכ-יפ-לע
 'שקייט'גוי'  בפני  התהפחד  והשפלו  -  ל  פחד  מגוים  היאהסיבה  האמיתית  לתופעה  ש

שאין  לך  גלות  גדולה  מזו  כאשר ,  8"ל  זר  אשר  בקרבך-א",  הי  נפשו  הבהמיתושז,  שבקרבו

 -    מעמדו  ותפקידו  האישי  באופן  מכובדהוככל  שיהי,  שקייט  שבקרבו'אדם  מפחד  מפני  הגוי

 !הרי הוא נמצא בגלות עמוקה ביותר

 

היפך  השכל  והטבע ,    שבאו  עם  חשבונות  מבהילים'פוליטיקאים'כמו  כן  ישנם  כאלו  

וטענו  שצריכים  להפסיק  ולא  לסיים  את  הפעולה  בהתאם  לתכנית  שנקבעה  מראש ,  לגמרי

 !מפני הפחד שלהם מהגוים - )להבטיח שיהודים יוכלו לחיות בבטחון בכל ארץ ישראל(

 
 .ועוד. ב, ספרי דברים א) 7
 .ב, ראה שבת קה) 8
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והצליחו  אמנם  לעכב  את  תהליך ,  9"דברו  דבר"  ו"צו  עצהעו",    ערכו  אסיפותאלואנשים  

 !ולכן נמצאים עתה במעמד ומצב שבו נמצאים, הפעולה במדה מסויימת
עושים  מעשים  כאלו  שהגוים ,  אלו  המתנהגים  באופן  האמור  -פעמים  -הוכמדובר  כמ

 :עניננו בזה-דרך-לוע. עצמם לא חשבו כלל לתבוע זאת מהם
וזו ,    עוזב  את  עיר  הבירה  למשך  עשרה  ימיםהברית-ותצהודיעו  מלכתחילה  שנשיא  אר

שהם   [הברית-ארצותהיתה  הוראה  ברורה  שיכולים  לערוך  פעולה  זו  ללא  כל  לחץ  מצד  

] מאחר  שבדרך  הטבע  הם  נותנים  כסף  וכלי  נשק,  בדעתםהיחידים  שיש  מקום  להתחשב  

  או הבגרמני  נמצא  הברית-צותלמרות  שגם  כאשר  נשיא  אר  -  וזאת,  למנוע  ולעכב  פעולה  זו

יכול  הוא  להתקשר  טלפונית  ולהפעיל  לחץ  מכל  מקום  שבו  הוא ,  בזה-וצא  וכיהבאנגלי

וזו  היתה  הוראה  ברורה  שנותנים  משך  זמן  של ,  לא  הופעל  לחץ  כזה,  ןכ-יפ-לע-ףוא  -  נמצא

 !ללא כל לחץ מדיני, עשרה ימים כדי לערוך פעולה זו בשלימותה
  פחד שהיאמצאים  בגלות  עמוקה  ביותר  הנ  (אלוהתערבו  פחדנים    -  ולאחרי  כל  זה

, ועיכבו  את  תהליך  הפעולה  במדה  מסויימת,  ")ל  זר  אשר  בקרבך-א"ושפלות  בפני  ה

בה  בשעה  שהיתה ,  העולם-מותפחד  שוא  מפני  הלחץ  של  או  -  סיבת  הדבר  היא:  וכאמור

 !כדי לתת אפשרות לסיים את הפעולה בשלימות,  כל לחץ מדיניההוראה ברורה שלא יהי
וסכסכתי  מצרים "של    כאשר  רואים  בפועל  שהעולם  נמצא  במעמד  ומצב  ובפרט

, בינם  לבין  עצמם,  שהגוים  ושונאי  ישראל  עסוקים  במלחמות  שלהם,  כלומר  .10"במצרים

לבחירת  זמן  זה  דוקא  לשם ,  בפשטות,  שזהו  הטעם(ואין  להם  פנאי  לעסוק  בענינים  אחרים  

, לסיים  ולהשלים  פעולה  זו  בשלימותההרי  בודאי  שזהו  הזמן  המתאים    -  )עריכת  פעולה  זו

תוך  מינימום  של ,  הרי  זו  גם  אפשרות  להשלים  זאת  באופן  הכי  טוב  ויעיל  -  בדרך  הטבע

 .קרבנות

 

 
 .י, ח'  ישעי-לשון הכתוב ) 9

 .ב, שם יט) 10
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מהי  התועלת  בזה  שמדברים  עתה ,  ןכ-ם  וא,  כבר  עברו-עשרה  ימים  אלו  הרי  ,  לכאורה

ובפרט  כאשר  רואים  שאפילו  לאחרי ,  ע  שתשובה  מועילה  בכל  מקרהידואלא  !  ?על  ענין  זה

ובודאי  שזהו  בהשגחה ,  הפר  הצד  שכנגד  את  קיום  ההסכם,  שחתמו  הסכם  של  הפסקת  אש

 .כדי לתת הזדמנות נוספת לסיים את הפעולה בשלימותה - פרטית
, אלואמנם  היו  יכולים  לסיים  את  הפעולה  בשלימותה  במשך  עשרה  ימים  :  זאת  אומרת

ה  הזדמנות "נותן  הקב  -  )מפני  אותם  פחדנים(מאחר  שעדיין  לא  סיימו  זאת  ,  ך  למרות  זאתא

מאחר  שהצד  שכנגד  הפר  את  ההסכם  שחתם ,  נוספת  שיוכלו  לסיים  את  הפעולה  בשלימותה

 .עליו
,   גם  צד  זה  להפר  את  ההסכםיכולולא  זו  בלבד  שכאשר  הצד  שכנגד  מפר  את  ההסכם  

הרי  זו  הוכחה ,  כן-לא-שאם,  את  ההסכם  גם  הוא  להגיב  ולהפר  מוכרחאלא  צד  זה  

 ! פעולה זושל המטרה היפךשזוהי ,  מהצד שכנגדשמפחדים
אלא ,  ישנם  הטוענים  שלא  צריכים  לפרסם  שהצד  שכנגד  הפר  את  ההסכם  -  וגם  בענין  זה

ולהמשיך  לכבד  את  ההסכם  גם  כאשר  רואים  בפועל  שהצד  שכנגד  מפר ,  לשמור  זאת  בסוד

 !את ההסכם
עד  לחתימת ,  ראיות  שכך  התנהגו  לאחרי  חתימת  הסכמים  שונים  בשנים  שעברוומביאים  

שגם  כאשר  ראו  שהצד  שכנגד  הפר  את  ההסכם  מיד ,  'דייוויד-קעמפ'החוזה  האומלל  ב

 ! הודיעו בפירוש שצד זה ימשיך לכבד את ההסכםלמרות זאת, למחרת חתימת ההסכם
אי  לדבר  אודות  ענינים  שהם לא  כד  -!  ?הרי  רואים  בפועל  מה  הם  התוצאות  מהנהגה  זו

  כמה זוכדי  שלאחרי  עשיית  טעות  ,    מזכירים  זאתאך  בכל  זאת,  היפך  מעלתן  של  ישראל

 !לא יחזרו שוב על אותה טעות, פעמים
לעשות  את  כל  האמצעים  בדרך   -  שתכליתה,  בהכרח  לסיים  את  הפעולה  בשלימות,  ולכן

כלו  לחיות  בבטחון  בכל  ארץ שיהודים  יו)  מאחר  שנמצאים  אנו  עדיין  בזמן  הגלות(הטבע  

 .הבכל  ארץ  ישראל  לגבולותי,  הן  במזרח  והן  במערב,  הן  בדרום,  בצפון  -  בגליל  הן,  ישראל

  בכל ישראל-בפרט  שבטחונה  של  ארץ  ישראל  נוגע  וקשור  לבטחונם  של  כל  בני

 .מושבותיהם
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ללא  כל ,  לסיים  פעולה  זו  בשלימותה  -  נסיון  זהכדי  להוסיף  בנתינת  כח  שיוכלו  לעמוד  ב

צריכים  להקשיב   -  ובפרט  כאשר  רואים  את  התוצאות  מהנהגה  זו,  התפעלות  מאותם  פחדנים

ללא  עירוב  שיקולים (שהם  המומחים  הבלעדיים  לעניני  בטחון  ,  לדברי  אנשי  הצבא

לה שכולם  מכריזים  באופן  ברור  שמוכרחים  לסיים  את  הפעו,  )פוליטיים  ומדיניים

להבטיח  את  בטחונם  ושלומם  של  היהודים )    טבעפי-לע(כי  זוהי  הדרך  היחידה  ,  בשלימותה

 .הנמצאים בארץ הקודש
דעת -הרי  חוות  -  מטעמי  בטחון  טהורים,  דעתם  של  כל  אנשי  הצבא-ומאחר  שזוהי  חוות

 ".זמן מתן תורתנו"שניתנה מחדש ב, )ערוך-בשולחן(ה בתורתו "זו נעשית הוראת הקב
שגם  קודם  שזוכים ,  כלומר  .ך  היחידה  להשכנת  בטחון  ושלום  אמיתייםוזוהי  הדר

של   במעמד  ומצב  ישראל-יהיו  בני,  )בגאולה  העתידה(לתכלית  השלימות  בענין  השלום  

 .11"ושכבתם ואין מחריד"

 

 :ונוסף לזה
ים   בטחונם  ושלומם  של  כל  היהודשיובטחבאופן  ,  בשלימותהרק  סיום  הפעולה  

-יקום-'יכולה  להצדיק  את  הקרבנות  שנפלו  למען  פעולה  זו  ה  -  הנמצאים  בארץ  הקודש

ופיקוח  נפשו  של  כל  אחד  מהם  דוחה  את  כל ,  "עולם  מלא"שכל  אחד  מהם  הוא  ,  דמם

  הכרח  לערוך  פעולה  זו  כדי  להבטיח  את  בטחונם  ושלומם המאחר  שהי,    ולכן.התורה  כולה

עד   -  כדי  להצדיק,  ים  את  הפעולה  בשלימותהמוכרחים  לסי,  של  היהודים  בארץ  הקודש

שלא  תאבד ,    ימנעו  קרבנות  נוספיםזה-ידי-ל  ובפרט  שע.ללואת  הקרבנות  ה  -  כמה  שאפשר

 .12"עולם מלא"שהיא , עוד אפילו נפש אחת מישראל
אלא   -    שבפעם  הזו  לא  יעשו  את  אותה  הטעות  שנעשתה  בפעמים  הקודמותצוןר-יויה

  לא  שולחים  עדיין  שליחים  לבקש אלוכל  זמן  שפחדנים  (יסיימו  פעולה  זו  בשלימותה  

 )! בפעמים הקודמותהכפי שהי - שיקחו בחזרה את השטחיםולהתחנן 

 
 .ו, בחוקותי כו) 11
 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 12
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 -  ומובן  בפשטות  שאין  מה  להתפעל  מהם,  ולא  להתפעל  מהפחדנים  שמנסים  למנוע  זאת

היתכן  שאתם  דורשים  לעשות  אותה  טעות  שנעשתה  בפעמים :  כי  כאשר  שואלים  אותם

וזוהי !  אין  להם  מה  להשיב  -  !?טעות  זושל  רי  ראיתם  בפועל  מה  היו  התוצאות  ה,  הקודמות

 !התשובה הברורה ביותר
כאיש  אחד "וכולם  יחד  יעמדו  ,  שגם  הם  ישנו  את  דעתם  -  13"יערה  עליהם  רוח  ממרום"ו

" תורת  אמת"  -  ה  בתורתו"  הוראות  הקבפי-לכדי  לקבל  על  עצמם  להתנהג  ע  -  14"בלב  אחד

, הן  בנוגע  לחיים  הפרטיים  בתור  אדם  פרטי,  יום-וראה  אמיתית  בחיי  היוםה,  "תורת  חיים"ו

  כאשר  מדובר וכמה-כמה-אחת-עלו,  ציבור-  כאשר  מדובר  אודות  חייו  בתור  אישבפרטו

 .ישראל-יאודות ענין כללי הנוגע לבטחונם ושלומם של בנ
ו הרי  בודאי  שלא  יחליט  -  ה"  רצונו  של  הקבפי-לוכאשר  יחליטו  גם  הם  להתנהג  ע

  שיש  לסיים  פעולה  זו הוגם  דעתם  תהי,  לעשות  את  הטעות  שנעשתה  בפעמים  הקודמות

 .בשלימותה

 

 -    מתוך  מסירת  נפש  בגופםישראל-ישהם  זכו  להגן  על  ישובי  בנ,  ובנוגע  לאנשי  הצבא

לומם  של את  בטחונם  וש)  בדרכי  הטבע(ימשיכו  הם  במילוי  תפקידם  ושליחותם  להבטיח  

 . ויסיימו פעולה זו בשלימותה,ישראל-יבנ
אלקינו '  אנחנו  בשם  ה"שאנשי  הצבא  ממלאים  את  תפקידם  ושליחותם  באופן  ש,  ומובן

  אלא  יודעים .ושלום-ס  ח16"כחי  ועוצם  ידי"של  באופן  לא  ,  15"ובשם  אלקינו  נדגול",  "נזכיר

ה  שישתמשו  בנשק "רוצה  הקב,  הגלותשל  שכאשר  נמצאים  עדיין  בחושך  כפול  ומכופל  

 .ישראל-יויעשו פעולות בדרך הטבע להבטחת בטחונם ושלומם של בנ, גשמי
ה  שלא  יצטרכו  להשתמש  בנשק  בפועל "עוזר  הקב  -  ה"הולכים  בכחו  של  הקבשוכ

עד  שיברחו  על ,  כי  עצם  הידיעה  שישנם  כלי  נשק  תפיל  אימה  ופחד  על  הצד  שכנגד,  ממש

 
 .טו, לב' ישעי) 13
 .ב, י יתרו יט"רש) 14
 .ח,ו, תהלים כ) 15
 .יז, עקב ח) 16
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שענין  זה   -  "נקרא  עליך  ויראו  ממך'    כי  שם  הוראו  כל  עמי  הארץ  "17כתובש-ווכמ  .נפשם

 .18ל"כדרשת חז, קשור עם קיום מצות תפילין
ברחו  לכל ,  שראו  שבאים  יהודיםכ  מקומות  וכמה-מהשבכ  -  עים  סיפורי  הצבאווכפי  שיד

 . צורך להשתמש בכלי הנשקהולא הי, עבר
  אלקינו 'שם  הב",  ה"כאשר  ילכו  בכחו  של  הקב  -    כן  גם  בעתיד  הקרובהובודאי  יהי

או  שטחים (ה  שאסור  לוותר  על  שטחים  מארץ  ישראל  "קיום  הוראת  הקב  -  כולל"  נזכיר

גם  כאשר  נמצאים ,  ה"  הקבידי-ל  עישראל-שניתנו  לבני)  החיוניים  לבטחונה  של  ארץ  ישראל

כי ,  ישראל-ישלכן  ישנם  שטחים  מארץ  ישראל  שעדיין  לא  ניתנו  לבנ(עדיין  בזמן  הגלות  

 ).שיח צדקנוצריכים להמתין לביאת מ
 -  ולכל  לראש,  צריכים  להשתדל  לחזק  את  הקשר  של  אנשי  הצבא  לכל  עניני  יהדות,  ולכן

, "צבאות  השם"החל  מ,  שהוא  המנהיג  של  כל  הצבאות,  "אלקי  הצבאות'  ה"בטחון  אמיתי  ב

  מתוך ישראל-שזכו  להגן  על  ישובי  בני,  "צבא  הגנה  לישראל"  -  ובעניננו,  ה"צבאו  של  הקב

 .מסירת נפש ממש
צריכים  לחזק  את  הקשר  שלהם  לכל   -  19"אלקי  הצבאות'  ה"וכדי  לחזק  את  בטחונם  ב

 .יום- היוםיבחי' עד למעמד ומצב דקיום כל עניני התורה ומצוותי, עניני יהדות
 ואחד-אחד-ל  כתיבת  אות  בספר  תורה  לזכותו  של  כדיי-לובזה  ישנו  ענין  מיוחד  הנפעל  ע

  מספרי חד  מהם  באאחד-כלדלו  לרשום  שבודאי  השת  -  "צבא  הגנה  לישראל"הנמצא  ב

  מהם  בקשר  אמיתי  ונצחי  עם  עוד ואחד-אחד-ל  מתקשר  כזה-ידי-לכי  ע  -  התורה  הכלליים

מזלייהו "כי  (וכאשר  הצד  שכנגד  רואה  ,  )כמספר  האותיות  שבספר  תורה(  יהודים  304,804

יו  אימה הרי  זה  מטיל  על  -    יהודים304,804שכל  יהודי  קשור  והולך  ביחד  עם  עוד  )  20"חזי

 .אלא הוא בורח כל עוד נפשו בו, ולא זו בלבד שאינו מתחיל במלחמה, ופחד
ומכריזים  בכל  הזדמנות ,  "אלקינו  נזכיר'  בשם  ה",  ה"וכאשר  הולכים  בכחו  של  הקב

בשם ",  ה"ומניפים  את  הדגל  של  הקב,  "בסייעתא  דשמיא"ו"  בעזר  השם"שכל  ענין  נעשה  

 
 .י, תבוא כח) 17
 .א, ות וברכ) 18
 .ועוד. יג, עמוס ג. ו, הושע יב) 19
 .א, מגילה ג) 20
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אזי  זוכים  לקיום   -  הולך  בראש"    אלקי  הצבאות'ה"שמכריזים  ש,  היינו,  "אלקינו  נדגול

בדרך  אחד   ":21כתובשו  וכמ,  "נקרא  עליך  ויראו  ממך'  וראו  כל  עמי  הארץ  כי  שם  ה"היעוד  

  מאנשי  הצבא  ממלא  את  תפקידו חד  וכל  א."יצאו  אליך  ובשבעה  דרכים  ינוסו  לפניך

 .גופווחוזר לארצנו הקדושה בריא ושלם בנשמתו וב, ושליחותו בתכלית השלימות
  במעמד  ומצב  של ישראל-י  שגם  כאשר  נמצאים  בזמן  הגלות  יהיו  בנזה  פועלים-ידי-לוע

וחרב  לא  תעבור .  .  ונתתי  שלום  בארץ  ושכבתם  ואין  מחריד    "כתובשו  וכמ,  בטחון  ושלום

  כי  כל  ארץ  ישראל ,בזה-צאם  וכיו"חיילי  האו  -  22"אפילו  חרב  של  שלום",  "בארצכם

  מתחזק  בטחונם זה-ידי-לוע.  באופן  של  שלום  אמיתי,  אלישר-י  ביד  בנה  תהיהלגבולותי

 .בכל מקום שהם
 )ב"ב סיון תשמ"פ שיחת כ"מעובד ע(

 
 .ז, תבוא כח) 21
 .ב, תענית כב) 22
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על  הסדר  של  כל ,  את  המאורעות  שאירעו  בכל  יום  ויוםהמציין  '  דבר  יום  ביומו'בספר  

 .1פי המבואר במגילת תענית-על,  סיוןה" בכשאירע מובא סיפור -ה ימות השנ
 :ובהקדים

 . בניסןד" שם נאמר שסיפור זה אירע בכאבל, 2 מובא גם במסכת סנהדריןזה סיפור
  מסתבר -  רוצים  לתווך  בין  שני  מקומות  אלו  ולומר  שאין  מחלוקת  בדבר  כאשר,  והנה

שגם  בגמרא  צריך ,  כלומר.  מגילת  תעניתפי  הגירסא  שב-  שבגמרא  עלהגירסאיותר  לתקן  את  

 ). ניסןד"ולא כ( סיון ה"כלהיות התאריך של 
 -כאשר  מתקנים  את  הגירסא  שבגמרא  בהתאם  לגירסא  שבמגילת  תענית  :  הדבר  וטעם

גם -מה(וסיון  במקום  ניסן  ,  ד"  במקום  כה"כ:    בשינוי  שני  תיבות  בלבדמתבטאהרי  התיקון  

-מה).  כךכך  שהתיקון  אינו  גדול  כל  ',  ן',  י',  האותיות  ס'    התיבות  סיון  וניסן  ישנם  גשבשני

 הרי  -אם  רוצים  לתקן  את  הגירסא  שבמגילת  תענית  בהתאם  לגירסא  שבגמרא  ,  כן-שאין

  שבו  מובא המקוםצריכים  לשנות  גם  את  ,    ניסןד"  סיון  לכה"נוסף  לכך  שצריכים  לשנות  מכ

בפרק ,    ניסןחודשובר  אודות    שבפרק  ראשון  מד-כי  הסדר  של  מגילת  תענית  הוא  ,  סיפור  זה

  נאמר  שהגירסא אם  -זה  -פי-ועל.  ובפרק  שלישי  אודות  חודש  סיון,  שני  אודות  חודש  אייר

  מגילת  תענית של  ראשוןהיו  צריכים  לכתוב  סיפור  זה  בפרק  ,  הנכונה  היא  כגירסת  הגמרא

 הגירסאפי  -מסתבר  יותר  לתקן  את  הגירסא  שבגמרא  על,  ולכן).  ולא  בפרק  שלישי(

 . בסיוןה" כ-לת תענית שבמגי
בזמן  בית ,    בזמנו  של  אלכסנדר  מוקדון-  סיון  ה"  מובא  סיפור  שאירע  בכתענית  במגילת

 .שני
ישראל  לא  היה  באופן  של  גאולה -מאורע  זה  אירע  בזמן  שמצבם  של  בני:  אומרת  זאת

, ישראל  במעמד  ומצב  נמוך  יותר  מאשר  בזמן  בית  ראשון-  בית  שני  היו  בניבזמן  כי  -שלימה  

 
 .ג"פ) 1
 .א, צא) 2
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ולכן  נאמר ,  שהרי  בבית  שני  חסרו  חמשה  דברים,    היה  למטה  מבית  ראשוןשנים  שבית  כש

 .3' חסר ה-" ואכבד"בו 
איתא  בספרי  קבלה  שבזמן  בית  שני  היתה  ספירת  המלכות  במעמד  ומצב :  מזו  ויתירה

 . ומצבה במשך שבעים שנה של גלות בבלממעמדהנמוך יותר 
  נביאים משמתו:  "4  מפורש  בגמרא-!  ?רה  היכן  המקור  לזה  בנגלה  דתו-  השואלים  ואלו

5"עזרא  זה  מלאכי"ומכיון  ש,  "נסתלקה  רוח  הקודש  מישראל,    זכריה  ומלאכיחגי,  האחרונים

  שזמן  בית  שני  היה  נמוך  יותר  אף  משבעים  השנה  של -מובן  ,    בהתחלת  בית  שנישהיה,  

ם נביאי(  היות  שבכל  שבעים  השנה  של  גלות  בבל  היתה  נבואה  בישראל  -  בבלגלות  

, )עזרא(שרק  בתחילתו  היה  מלאכי  ,  כן  בזמן  בית  שני-שאין-מה,  )פנים-כל-עלאחרונים  

 .6האחרוניםמהנביאים 
ישראל  לא  היו  במעמד  ומצב  של  גאולה -  שסיפור  זה  אירע  כאשר  בניכשם,  והנה

 .כאשר נמצאים בחשכת הגלות,  זה שייך גם לימינו אלושסיפור -מובן , שלימה
ועד  שאין  כל  צורך  לבאר  מהי  ההוראה ,  מיוחד  לימינו  אלו  זה  שייך  בשסיפור  ובפרט

 .כדלקמן, כי הדבר מובן מעצמו,  זה בנוגע לימינו אלומסיפורהנלמדת 
 : הואהסיפור תוכן

מיהודה )  עוררין  בעלי  חמס  שהיו  רוצים  ליטול  חלק(  איתנטלו  דימסנאי  בסיון  ה"בכ"

ובאו  עמהם  שתי  משפחות ,  ה  בני  ישמעאל  לעורר  על  ישראל  על  הבכורכשבאו.  ומירושלים

 אמר  להם  גביהה  בן  פסיסא,  אמרו  מי  ילך  וידון  עמהם,  ומצריםכנענים  ,  רעות
 .אם ינצחוני אמרו להם הדיוט שבנו נצחתם. . אני אלך ואדון עמהם . . 

את  אברהם  לאמר  לזרעך  אתן  את '    ההוא  כרת  הביום  "7כתוב  בתורה:  ישמעאלים  אמרו

. נחלוק  עמכם,    ולכן-  כיון  שישמעאל  בן  אברהם  -ברהם  ואנו  מזרעו  של  א,  "הזאתהארץ  

 
 .ב, יומא כא) 3
 .ב, סוטה מח) 4
 .א, מגילה טו) 5
 .6'  הע1076' ד ע"ש ח"ראה לקו) 6
 .ז, לך יב-לך) 7
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  הפלגשים  אשר  לאברהם  נתן  אברהם ולבני  "8כתוב  בתורה:    להם  גביהה  בן  פסיסאהשיב

 . ברחו להם-"  אשר לו ליצחקל אברהם את כויתן "9וכתוב בתורה". מתנות
 כנען  ארץ  "10שכן  כתוב  בתורה,    כנענים  ואמרו  ארץ  כנען  שלנו  היאבאו  ועוד

 הרי,  וכי  יש  גזר  דין  שמקצתו  בטל  ומקצתו  קיים:  אמר  להם  גביהה  בן  פסיסא".  גבולותיהל

.   למיונכסים  עבד  למי  ,עבד  שקנה  נכסים,  11"  ארור  כנען  עבד  עבדיםויאמר"כתוב  בתורה  

 תשובה:  אמר  להם  אלכסנדר.  אלא  שיש  לכם  שנים  הרבה  שלא  עבדתם  אותנו,  ולא  עוד

. לעבדיםואם  לאו  הרי  אתם  לו  ,  ין  תשובה  הרי  מוטבאם  אתם  מחזיר,  ניצחת  השיב  אתכם

, מלאיםמיד  הניחו  בתיהם  כשהיו  ,  הלכו  ולא  מצאו  תשובה.  ימים'  אמרו  תן  לנו  זמן  ג

 שביעיתאותו  שנה  :  תנא.  הלכו  וברחו  להם,  כרמיהם  כשהן  נטועות,  שדותיהם  כשהן  זרועות

 .ועשו אותו היום יום טוב, היתה
  אשה ושאלה  "12שנאמר.    מביאין  עליהם  ראיה  ואמרו  בתורתם  אנוהמצרים  באו

 13שכן  כתוב  בתורתם,  ריבוא  אנשים  יצאו  מאצלינו  כולם  טעונין  כסף  וזהב'  ס,  "משכנתה

כלום  אתם :  אמר  להם  גביהה  בן  פסיסא.  יתנו  לנו  כספינו  וזהבינו".    מצריםאת  וינצלו"

ו  במצרים ישראל  אשר  ישב-  בניומושב  "14כתוב  בתורה.    ראיה  אלא  מן  התורהמביאין

 ובכלריבוא  היו  אבותינו  והעבידום  בחומר  ובלבנים  '  ס".    שנה  וארבע  מאות  שנהשלושים

, ביוםראו  כמה  פעולתינו  לנו  לכל  יום  ויום  סלע  לכל  אחד  ואחד  ,  עבודה  חנם  בלא  שכר

הלכו  משם ,  ישבו  פילוסופים  וחשבו  ולא  הגיע  למאת  שנה  עד  שהיתה  כל  מצרים  שלהם

 .כן הסיפור תוכאן עד ". פניםבבושת

 

, כלומר.  העולם  באופן  המתאים-  רואים  שכאשר  יהודי  מדבר  עם  אומותזה  מסיפור

  כפי  שזה  נקרא -"  בייבל"ב(  ובתמימות  שכך  וכך  כתוב  בתורה  בפשטותשהוא  אומר  להם  

 
 .ו, תולדות כה) 8
 .ה, שם) 9

 .ב, מסעי לד) 10
 . כה,נח ט) 11
 .כב, שמות ג) 12
 .לו, בא יב) 13
 .מ, שם) 14
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ואפילו  יהודי ,  ידי  יהודי  פשוט  ביותר-  אפילו  כאשר  הדברים  נאמרים  עלהנה  -)  בלשונם

  הרי  הדברים -  התורהמאחר  שדבריו  הם  דברי  ,  למרות  זאת,  )כגביהה  בן  פסיסא"  (גבן"

 .פועלים את פעולתם
  כי  כאשר  הם  הולכים  ובורחים  להם -העולם  -  גם  טובתם  של  אומותשזוהי,  ומובן

מאחר  שהם ,  ם  ונפשםאלא  הם  נשארים  שלמים  בגופ,  אינם  ניזוקים  כלל,  )ל"הנכבסיפור  (

 . המתאים אליהםבאופןמתנהגים 
אלא  הם ,  )ובמילא  אין  צורך  להילחם  עמהם(  בלבד  שהם  הולכים  ובורחים  להם  זו  ולא

ולא ,    נוהגיםהביםואש  כפי  -  בתים  מלאים  שדות  זרועות  וכרמים  נטועים  משאיריםעוד  

שהשונא  לא  יוכל כדי  ,  שוברים  והורסים  הם  את  הכל,  שגם  כאשר  נאלצים  לברוח,  כשונאים

 . מדברים אלולהנות
 !ואין צורך לפרט זאת,  פשוטה וברורה- בנוגע לימינו אלו מזה וההוראה

, התורהישראל  בתוקף  -יעמדו  בני,    שגם  כאשר  נמצאים  בימי  הגלות  האחרוניםרצון  ויהי

העולם  יכריזו -אומותועד  שגם  ,  ה"ידי  הקב-ויחזיקו  בכל  שטחי  ארץ  ישראל  שניתנו  להם  על

דרך -על,    זהבעניןישראל  -ולכן  מסייעים  הם  לבני,  ישראל-חים  אלו  שייכים  לבניששט

 .15"מניקותיך מלכים אומניך ושרותיהם והיו "-ובדוגמת היעוד דלעתיד לבוא 
אלקיך '    ירחיב  הכי  "-כולל  ,    זוכים  לשלימות  כל  ארץ  ישראל  לגבולותיהממש  ובקרוב

, ידי  משיח  צדקנו-ה  האמיתית  והשלימה  עלבגאול,  ארץ  קני  קניזי  וקדמוני,  16"גבולךאת  

, המקדש  במקומו-  יבנה  בית-זה  -ולאחרי,  17ם"  הרמבק  כפס-ינצח  כל  האומות  שמסביבו  ש

, ביחד'    את  העולם  כולו  לעבוד  את  הויתקן",  "ודאי  זה  משיח  הרי"שאז  ,  ויקבץ  נדחי  ישראל

 ".ם אחדולעבדו שכ'  ברורה לקרוא כולם בשם השפה אז אהפוך אל עמים 18שנאמר
זה  מאירים  את  העולם  באור  התורה -ידי-שעל,  ידי  מעשינו  ועבודתינו-  נפעל  עלזה  וכל

 .ידי משיח צדקנו- עלוהשלימהבגאולה האמיתית  - ומצוותיה
 )ב"תשמ,  תמוזהחודש-רכיםמב, שלח פרשת-בתשפ שיחת "מעובד ע(

 
 .כג, מט' ישעי) 15
 .כ, ראה יב) 16
 .ב"א ה"  פימלכים הלכות) 17
 .ט, צפניה ג) 18
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אלא  המעשה  צריך ,  ספיקה  התחלת  המעשה  בלבד  לא  מ-ידוע  שכשעושים  מעשה  

אזי  מתבטאת  השלימות  של ,  ודוקא  כאשר  המעשה  הוא  מעשה  שלם.  להיות  בשלימותו

כדי  שמעשה ,  "המתחיל  במצוה  אומרים  לו  גמור  "1ל"דרך  לשון  חז-ועל(התחלת  המעשה  

 ).המצוה יהיה בתכלית השלימות
  נוגעים -)    מעשה  שלם-  שהמעשה  צריך  להיות  בשלימות(הדברים  האמורים  ,  והנה

בהתאם  להוראת  רבותינו  נשיאנו  שכל  ענין  צריך (לענין  של  מעשה  בפועל  בימינו  אלו  

בנוגע )  ב  סיון"שיחת  כ(  בהמשך  להמדובר  לעיל  -)  במעשה  בפועל'  להתבטא  בעבודת  ה

שית  השנה  ועד אלוקיך  בה  מר'  תמיד  עיני  ה.  .  ר  ארץ  אש"למצב  הבטחון  בארצנו  הקדושה  

למרות  שמטעמים  מובנים  אי  אפשר  לדבר  אודות  ענין  זה  באופן  של  אריכות   (2"אחרית  שנה

  הנה  כדי  להבטיח -לדעת  המומחים  בעניני  ביטחון  ):  ולגלות  כל  הפרטים  שבדבר,  הביאור

בהכרח ,  ישראל  הדרים  עליה-את  ביטחונה  של  ארץ  ישראל  ובטחונם  של  בני)  בדרך  הטבע(

כי  בהעדר ,  לא  להשאיר  את  הפעולה  באמצעו,  בשלימות"  שלום  הגליל"לסיים  את  מבצע  

 !3. . "והיה אשר תותירו מהם לשיכים בעיניכם ולצנינים בצידכם "-סיום הפעולה 
הנה ,    שכאשר  לא  סיימו  את  הפעולה  בשלימות-וכפי  שראו  בפועל  בפעמים  הקודמות  

אלא  אדרבה  העדר  סיום  הפעולה  גרם ,  לא  זו  בלבד  שהדבר  לא  הביא  למנוחה  ושלום

כי  היו ,  וגם  בינתיים  לא  היה  מצב  של  מנוחה  ושלום,    נוספת  לאחרי  כמה  שניםלמלחמה

למרות  שלפעמים  ניסו  להעלים  זאת  במסוה (בזה  -ידי  מחבלים  וכיוצא-פעולות  חבלה  על

) בפעמים  הקודמות(זאת  אומרת  שהעדר  סיום  הפעולה  ,  )בזה-וכיוצא"  תאונת  דרכים"של  

 !4"עולם מלא"שכל אחד מהם הוא , גרם לקורבנות נוספים
" שלום  הגליל"המפעילים  לחץ  שלא  לסיים  את  מבצע  '  מדינאים'ישנם  ,  ולמרות  זאת

  למרות  שגם -)  שזהו  מבצע  שנועד  להבטיח  את  ביטחונם  ושלומם  של  יהודי  ארץ  ישראל(

 
 .ועוד. ראה מדרש תנחומא עקב ו) 1
 .יב, עקב יא) 2
 .נה, מסעי לג) 3
 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 4
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 !הם יודעים מה היו התוצאות מהנהגה זו בפעמים הקודמות
ולכן ,  5"אל  זר  אשר  בקרבך"אלו  נמצאים  בגלות  פנימית  ובטלים  כלפי  ה'  מדינאים'

-זה  יהיה  מצב  של  מנוחה  ושלום  בה-ידי-בחשבם  שעל,  בטלים  הם  לגמרי  כלפי  הגויים

אותו "  מגרים"הרי  בכך  ,  כי  כאשר  מראים  לגוי  שמפחדים  ממנו,  בשעה  שההיפך  הוא  הנכון

, "שלום  הגליל"אלו  מעכבים  את  השלמת  מבצע  '  מדינאים':  וכאמור  לעיל!  עוד  יותר

 !יכולים לסיים זאת בימים הקודמים במספר קטן יותר של קורבנותלמרות שהיו 
וזו  היתה  הזדמנות  טובה ,  למשך  עשרה  ימים"  עיר  הבירה"הברית  עזב  את  -נשיא  ארצות

  כי  למרות  שכולם  יודעים  שגם -ב  "ללא  כל  לחץ  מצד  ארה,  "שלום  הגליל"לסיים  את  מבצע  

ולא  רק  שיכולים (ידי  הטלפון  -לכאשר  נמצאים  במקום  אחר  יכולים  לדבר  ולהפעיל  לחץ  ע

 6"עלמא  דשיקרא"כן  ב-פי-על-אף,  )ויודעים  את  כל  הנעשה,  לדבר  אלא  מדברים  בפועל

וכאשר ,    אינו  יודע  מה  נעשה  בדיוק-שהיות  ואינו  נמצא  במקומו  "  תירוץ"יכולים  להסתפק  ב

 .יעשה סוף לדבר) לאחרי עשרה ימים(יבוא למקומו 
ולהסיר  לגמרי  את ,    לסיים  את  המבצע  בשלימותובמשך  עשרה  ימים  אלו  יכלו,  ולכן

וכל  זה  אפילו  מבלי .  המאיימת  על  ביטחונם  של  יהודי  ארץ  ישראל)  בדרך  הטבע(הסכנה  

היינו  אפילו  בדרך  הטבע  יכלו  לסיים  זאת ,  להתחשב  בניסים  הגלויים  שראו  אנשי  הצבא

שלמעלה   שזהו  ניצחון  -  החל  מהיום  הראשון  -ובפרט  כאשר  ראו  !  במשך  עשרה  ימים

הרי  בודאי  שהיו  יכולים  לסיים  זאת  בפחות ,  )כפי  שאמרו  אנשי  הצבא(מדרך  הטבע  לגמרי  

 .מעשרה ימים
ניסו )  ונגד  שמירת  שבת"  מיהו  יהודי"אלו  שלוחמים  נגד  ('  פוליטיקאים'וה'  מדינאים'ה

שהם  אנשי  הצבא  המוסרים ,  אתר-אבל  אלו  שהיו  על;  להסביר  את  הניצחון  באופן  כזה  ואחר

היושבים '  מדינאים'כולל  הגנה  על  ה(ם  כדי  להגן  על  ארץ  ישראל  והדרים  עליה  את  נפש

  ראו  כולם  שזהו  ניצחון  שלמעלה -")  שלום  הגליל"בירושלים  ומעכבים  את  סיום  מבצע  

 .כן בודאי שהיו יכולים לסיים זאת במשך פחות מעשרה ימים-ואם, מדרך הטבע לגמרי

 
 .ב, ראה שבת קה) 5
 .ו"ראה תניא פ) 6
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המתנגדים  לכך '  מדינאים'  בגלל  אותם  -לה  לא  סיימו  עדיין  את  כל  הפעו,  כן-פי-על-ואף

 ! ישנם עתה קשיים נוספים וקרבנות נוספים רחמנא ליצלן-וכתוצאה מזה 

 

 -'  מדינאים'שהורד  מסדר  היום  בגלל  אותם  )  מבצע  סתר(כן  ישנו  מבצע  נוסף  -וכמו

 :ישראל- של בנילמרות שזהו מבצע הקשור עם ביטחונם
תוך  מינימום  של (אנשי  הצבא  הגישו  תכנית  מדוייקת  ומפורטת  לערוך  מבצע  מסויים  

ובכך  היו  חוסכים  מאות ',  כדי  לחסוך  את  הקרבות  על  ביירות  ועל  הכבישים  וכו)  קרבנות

בגלל  התנגדותם ,  ולמרות  זאת  הוסרה  תכנית  זו  מסדר  היום,  ד"פצועים  ועשרות  הרוגים  הי

 "!מה יאמרו הבריות"לו באמרם א" מדינאים"של 
 -אלא  הכוונה  היא  רק  ,  אין  כל  צורך  שהשומעים  כאן  יבינו  אודות  איזה  מבצע  מדובר[

, הרי  פשיטא  שיודעים  זאת  בוושינגטון,  ומאחר  שאני  יודע  זאת,  שידעו  שענין  זה  ידוע

 !].באלו-וכיוצא, בלונדון ובפריז, בדמשק, בקהיר
מבצע 'וכן  לערוך  את  "  שלום  הגליל"ים  את  מבצע  ולאחרי  זה  היתה  הזדמנות  נוספת  לסי

מתוך  תקווה ,  הברית  למשך  עשרה  ימים-בא  לארצות'  ראש  הממשלה'כאשר  :  דלעיל'  הסתר

שכל "  תירוץ"  יהיה  לו  -!  ?היתכן:  וכאשר  יבאו  בטענה,  שינצלו  ימים  אלו  כדי  לסיים  זאת

דרך  האמור -על  (ולכן  לא  היה  יכול  למנוע  זאת,  זה  קרה  כאשר  הוא  לא  היה  בשעת  מעשה

  אף  שכולם  יודעים  שגם  כאשר  נמצאים -וכאמור  לעיל  ).  הברית-לעיל  בנוגע  לנשיא  ארצות

כלפי  חוץ  מספיק ,  בכל  זאת.  בריחוק  מקום  מקבלים  את  כל  הידיעות  באמצעות  הטלפון

 .ל"התירוץ הנ
היתה  בכדי  שאנשי  הצבא  יוכלו  לסיים  את '  ראש  הממשלה'כוונת  נסיעת  :  וכאמור

זוהי  אמנם  פעולה ":  הלכה  ואין  מורין  כן"  את  המושג  7וכפי  שמצינו  בהלכה.  ל"נהפעולות  ה

כאשר  רוצים ,  אך  בכל  זאת,  )הבא-הזה  והן  בעולם-הן  בעולם(המביאה  תוצאות  טובות  

  מתחילים -כדי  שיפסקו  לו  האם  צריכים  לעשות  כך  וכך  ,  "כנסת"להעלות  ענין  זה  באסיפה  ב

 
 .ועוד. א, ירובין זע. ב, שבת יב) 7
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פי  הכללים  של  פוליטיקה -  על-י  צדק  ויושר  פ-  אין  זה  הוגן  על-!  ?היתכן,  לצעוק

 "!נורמליים"באמרם שאין זה מתאים לאנשים ' מדינאים'ודיפלומטיה של ה
  הרי  זו  זכותו  וחובתו  הכי -כאשר  מדובר  אודות  פעולה  שתכליתה  שמירת  חיי  אדם  

, ישראל-והרי  המדובר  הוא  הן  בנוגע  לשמירת  חייהם  של  בני"!  נורמלי"גדולה  של  כל  אדם  

 ! שגם הם נבראו בצלם אלוקים-לשמירת חייהם של הצד השני והן 
והיו  מסיימים ,  הברית-היה  בארצות"  ראש  הממשלה"ולכן  אם  היו  מנצלים  את  הזמן  ש

ראש "ומשום  זה  נסע  "  אין  מורין  כן"אמנם  :    היו  כולם  מרוצים  מזה-ל  "את  הפעולות  הנ

אם  היו  עושים ,  כן-פי-על-ףאך  א.  שהוא  לא  ידע  וכדומה"  תירוץ"  כדי  שיהיה  לו  -הממשלה  

שחלק  מהם ,    היו  כולם  מרוצים  מזה  היות  והדבר  היה  מביא  תועלת  לצד  השני-זאת  בפועל  

ולכן  היו ,  )שאז  גם  הם  נפצעים  ונהרגים,  בשונה  ממצב  בו  הדבר  נמשך  והולך(נשארו  בחיים  

 !ל"והיו מודים על הפעולות הנ, כולם מרוצים מזה
  מפני  אותם -וכל  זאת  .  ל"  כדי  לסיים  את  הפעולות  הנלא  ניצלו  ימים  אלו,  ולמרות  זאת

 !שהתנגדו לכך' מדינאים'

 

' מדינאים'דעתם  של  ה-  להעדיף  את  חוות-אין  זו  הפעם  הראשונה  שעושים  טעות  כזו  

  זוהי  טעות  שחזרה  ונשנתה -!  ני  בטחוןדעתם  של  אנשי  הצבא  המומחים  לעני-לעומת  חוות

, במלחמת  יום  הכיפורים',  דייוויד-קעמפ'כמה  פעמים  בחתימת  החוזה  האומלל  של  

דעתם  של  אנשי  הצבא -  בניגוד  מוחלט  לחוות-ובמלחמת  סיני  ,  במלחמת  ששת  הימים

שלום "ואמרו  זאת  גם  במבצע  (המבוססת  על  טעמים  ביטחוניים  כפי  שהם  אמרו  בפירוש  

 !שהדבר יביא לקרבנות נוספים רחמנא ליצלן") הגליל
החזירו  שטחים  נרחבים  החיוניים  ביותר  לביטחונה  של  ארץ  ישראל '  דייוויד-קעמפ'ב

  כפי  שמכריזים  ומרעישים  עתה -)  כדי  שלא  יוכלו  לפגוע  ממצרים  במערבה  של  ארץ  ישראל(

שלא שבהכרח  להרחיק  את  השונא  מהגבול  למרחק  כזה  ")  שלום  הגליל"בנוגע  למבצע  (

 !החזירו שטחים ביטחוניים אלו,  ובכל זאת-יוכלו להפגיז את ישובי הגליל 
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והרי (פי  דרך  הטבע  -  שזהו  הנשק  העיקרי  בימים  אלו  על-החזירו  את  בארות  הנפט  

אלא  זהו  מצרך  חיוני ,  ולא  רק  בשעת  מלחמה,  )ה  רוצה  שכל  ענין  יהיה  בדרך  הטבע"הקב

 !ביותר שבלעדיו לא ניתן לנהל את המשק
הם  אינם ,  כן-ואם).  של  יהודים(בארות  נפט  אלו  כלל  לא  היו  תחת  בעלותם  :  תרה  מזווי

לא (פי  החוק  הבנלאומי  -על:  הבתים  החוקיים  שיוכלו  לתת  למצרים  את  בארות  הנפט-בעלי

שייכים  בארות  הנפט  לאותן  חברות  שהשקיעו  בחפירת  הבארות  ושאיבת )  פי  תורה-רק  על

יש  עתה ,  ולכן.  ת  הנפט  ללא  בעלות  חוקית  עליהםהחזירו  את  בארו,  ולמרות  זאת.  הנפט

היות  והם  תובעים  מאות  מליוני ,  מהבעלים  החוקיים  של  בארות  הנפט'  צרות  צרורות'

 !דולרים עבור בארות הנפט
  עלה  הדבר  הון -ולאחרונה  גילו  כבר  שנוסף  על  החזרת  שטחים  בטחוניים  והחזרת  הנפט  

 !ועדיין אין זה הסוף!  בליון דולר17: תועפות
, אנשי  הצבא  שפכו  את  דמם  עבור  שטחים  בטחוניים  אלו:    וגם  זה  עיקר-ונוסף  לזה  

זה  מגינים  הם  על  בטחונה  של  ארץ  ישראל  ובטחונם  של -ידי-מתוך  אמונה  פשוטה  שעל

-  הרי  הקרבנות  שנפלו  מבני-כאשר  מחזירים  שטחים  בטחוניים  אלו  ,  כן-ואם,  ישראל-בני

 !הם ללא כל תועלת בדרך הטבע") אעולם מל"שאפילו אחד מהם הוא (ישראל 
שכל  אחד (ישראל  -  מאבדים  קרבנות  מבני-בשביל  שיקולים  פוליטיים  של  מדינאים  

 !ללא כל תועלת") עולם מלא"מהם הוא 
  ראש  הממשלה  דאז  שאם  היו  שומעים  לדעתם  של בקשר  למלחמת  יום  הכיפורים  הודתה

מאות  קרבנות )  בדרך  הטבע(סכים  היו  חו,  בזמן  המתאים'  גיוס'אנשי  הבטחון  והיו  מכריזים  

 "!למען ישמעו וייראו",  כפי שהיא עצמה פירסמה זאת בכתב ובדפוס-! ישראל-של בני
 -פנים  מכאן  ולהבא  לא  יחזרו  שוב  על  טעות  זו  -כל-מאות  קרבנות  אלו  היו  בטוחים  שעל

 !דייוויד-חזרו שוב על אותה הטעות בחתימת ההסכמים בקעמפ, כן-פי-על-ואף

 

והחזירו ,  דייוויד  היה  מיותר  לגמרי-  כל  מה  שהחזירו  בקעמפ-פעמים  -וכמדובר  כמה

 :זאת על לא דבר
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אם  היו  עומדים  בתוקף  שלא  להחזיר  את  השטחים  הבטחוניים  ושלא  להחזיר  שדות 

ד  תבע  שיחזירו הצד  שכנג:  והראיה,  גם  באופן  כזה"  הסכם  השלום"  היו  חותמים  את  -הנפט  

  חתמו -כאשר  עמדו  בתוקף  והבהירו  שזה  דבר  שלא  בא  בחשבון  ,  ולמרות  זאת,  את  ירושלים

זה  מובן  בנוגע  לשטחים  הבטחוניים -דרך-ועל.  גם  בלי  החזרת  ירושלים"  הסכם  השלום"את  

" הסכם  השלום"היו  חותמים  את  ,  שאם  היו  עומדים  בתוקף  שלא  להחזיר  זאת,  ושדות  הנפט

 !באופן כזה
, העדר  הכלכלה  והעדר  הסדר,  מצרים  היתה  אז  במצב  של  בהלה  ומבוכה:  טעם  הדברו

בסוריה ,  הסעודית-כפי  שמפחדים  עתה  בערב(ונשיא  מצרים  דאז  פחד  מפני  הפיכה  בשלטון  

שהוא  השיג ,  ובפרט  לתושבי  מצרים,  היה  מוכרח  להראות  לכל  העולם  כולו,  ולכן,  )ובירדן

  שהיה  מוכרח  להשיג -הברית  דאז  -נשיא  ארצותוכן  בנוגע  ל.  עם  ישראל"  הסכם  שלום"

זה -ידי-בין  ישראל  ומצרים  כדי  להציל  את  יוקרתו  האישית  בחשבו  שעל"  הסכם  שלום"

בכל  מקרה  היו  מוכרחים  לצאת ,  ולכן.  הברית-ייבחר  שנית  לתפקיד  של  נשיא  ארצות

 ".חוזה שלום"דייוויד עם -מקעמפ
חוזה "מלבד  עצם  חתימת  (נוספים  ובהזדמנות  זו  ניסה  נשיא  מצרים  להשיג  הישגים  

ה  עזר  שעמדו  בתוקף  שלא "וכאשר  הקב,  הוא  ניסה  ללחוץ  שיחזירו  את  ירושלים"):  השלום

היה  חשוב  עבורו "  חוזה  השלום"כי  השגת  ,  הרפה  ללחוץ  על  ענין  זה,  להחזיר  את  ירושלים

 אבל,  ובאותה  מידה  ניסה  להשיג  את  השטחים  ושדות  הנפט.  יותר  מאשר  החזרת  ירושלים

הסכם "היו  חותמים  את  ,  מובן  בפשטות  שאם  היו  עומדים  בתוקף  שלא  להחזיר  זאת

היתה  חשובה  לנשיא  מצרים "  הסכם  השלום"כי  חתימת  ,  גם  ללא  קבלת  דברים  אלו"  השלום

 !יותר מאשר השגת שטחים נרחבים במדבר) הברית-ולנשיא ארצות(
  ארץ  ישראל היה  חשוב  בעיני  המדינאים  של"  הסכם  השלום"ככל  ש:  זאת  אומרת

  כדי  להציל -היה  הדבר  חשוב  יותר  לנשיא  מצרים  ,  )זה  ימנעו  מלחמות-ידי-בחשבם  שעל(

גם  אם  היו ,  "הסכם  שלום"בכל  מקרה  היה  מוכן  לחתום  על  ,  ולכן.  את  שלטונו  במצרים

כשם  שעמדו  בתוקף ,  עומדים  בתוקף  שלא  להחזיר  את  השטחים  הבטחוניים  ושדות  הנפט

חיוניים  לבטחונה  של  ארץ  ישראל '  ובפרט  ששדות  הנפט  וכו,  שלא  להחזיר  את  ירושלים

 !יותר מאשר ירושלים העתיקה) פי דרך הטבע-על(
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, אמות  ממדבר  סיני'  אמות  על  ד'    ד-גם  אם  היו  מחזירים  למצרים  דבר  סמלי  בלבד  :  ולכן

הסכם "  היו  יוצאים  גם  אז  בקול  תרועה  אודות  חתימת  -)  לקהיר(בחלק  הסמוך  למצרים  

וכל  זה  היה  יכול  להיות  באופן  ששדות  הנפט ,  ו  מחבקים  ומנשקים  איש  לרעהווהי,  "שלום

כפי  שצועקים  עתה [והשטח  הבטחוני  של  מאות  קילומטרים  המפסיק  בים  מצרים  לישראל  

מוכרחים  שטח  של ,  בפה  מלא  שכדי  שיוכלו  לישון  במנוחה  בגבול  הצפון  של  ארץ  ישראל

 !ישראל היה נשאר בידי -] 'רצועת בטחון'הפסק שיהוה 
  הרי -)  עם  מצרים(מנעו  עתה  חזית  נוספת  "  הסכם  השלום"ידי  -והטענה  הידועה  שעל

-היפך  ממה  שעשו  בקעמפ(אם  היו  עומדים  בתוקף  שלא  להחזיר  ענינים  אלו  :  אדרבה

 !לא היו צריכים להלחם עתה בלבנון, )דייוויד
זה -ידי-להרי  זה  דוקא  ע,  פי  דרך  הטבע-  כדי  למנוע  מלחמה  על-פעמים  -וכמדובר  כמה

כן  כאשר  נותנים -שאין-מה;  שמטילים  אימה  ופחד  על  הצד  שכנגד  שיפחד  לצאת  במלחמה

הרי  הוא  רואה ,  ואת  השטחים  הבטחוניים)  הכי  חשוב"  נשק"שזהו  ה(לו  את  שדות  הנפט  

 !אותו עוד יותר' מגרים'זה -ידי-ועל, שמפחדים ממנו

 

כן  מהי  התועלת  לדבר  עתה  אודות  הטעויות -ואם,  "אין  צועקין  על  העבר":  לכאורה

-ולצער  את  בני,  מהי  התועלת  לדבר  בגנותם  של  ישראל,  בזה-דייוויד  וכיוצא-שעשו  בקעמפ

  אלא  כל  זה  הוא  כדי  להזהיר  שלא  יעשו  שוב  אותה -!  ?ידי  שמיעת  דברים  אלו-ישראל  על

ת  המדינאים  על  דעת  אנשי  הצבא  שהם   להעדיף  את  דע-טעות  שנעשתה  כבר  כמה  פעמים  

 !המומחים לעניני בטחון
כאשר  לא  סיימו ,    בפרטים  מסויימים  חזרו  כבר  על  אותה  טעות  גם  עתה-וכאמור  לעיל  

כאשר  נשיא (בימים  הראשונים  )  וכן  מבצע  הסתר  שהוזכר  לעיל(את  מבצע  שלום  הגליל  

-מארץ  ישראל  לארצות  כאשר  ראש  הממשלה  נסע  -זה  -וגם  לאחרי,  הברית  ממקומו-ארצות

ולמרות  זאת ,  זה  יחסכו  קרבנות-ידי-דעתם  של  אנשי  הצבא  שעל-בהתאם  לחוות,  )הברית

 !מפני התנגדותם של המדינאים, לא עשו כן
ובגללם  נופלים  קרבנות ,  ומדינאים  אלו  ממשיכים  לעכב  את  סיום  מבצע  שלום  הגליל

! לזה  ישנם  פצועים  רביםונוסף  ,  "עולם  מלא"שכל  אחד  מהם  הוא  ,  ליצלן-נוספים  רחמנא
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  מפני  שהמדינאים  אינם  מוכנים  להודות  על  טעותם  בזה  שעכבו  וממשיכים  לעכב -וכל  זה  

 !את סיום המבצע
בזמן  מלחמת  יום  הכיפורים  היה  התוקף  להודות  בגלוי  על  הטעות "  ראש  הממשלה"ל

 זה  נפלו  מאות-ידי-שעל,  שעשתה  בהעדיפה  את  דעת  המדינאים  לעומת  דעת  אנשי  הבטחון

  אבל  מדינאים  אלו  אינם  מוכנים  להודות  על -!  קרבנות  ומאות  פצועים  ללא  כל  צורך

 !ולא זו בלבד אלא הם ממשיכים לעכב את סיום המבצע, טעותם
 -)  שלא  סיימו  את  מבצע  שלום  הגליל  עד  עתה(גם  לאחרי  שכבר  נעשתה  הטעות  ,  והנה

, יים  את  הפעולהה  עדיין  לא  נשללה  האפשרות  לס"הרי  מצד  רחמיו  המרובים  של  הקב

  כאשר -וזאת  ,  או  אפילו  ללא  קרבנות  כלל,  ויכולים  עדיין  לסיים  זאת  מתוך  מיעוט  קרבנות

 .ישמעו לדעתם של אנשי הצבא
ל  את  הטעויות  שנעשו  בעבר "אינני  משלה  את  עצמי  שכאשר  יזכירו  למדינאים  הנ

בה  הולכים ישנו  תיכף  ומיד  את  דעתם  ויתחרטו  מהשיטה  ש)  בזה-וכיוצא,  דייוויד-בקעמפ(

 ;הם במשך זמן רב
ולא  מפחדים ,  ה"  הם  לא  מפחדים  מהקב-אין  מה  לדבר  עמהם  "  יראת  שמים"אודות  

-וכיוצא,  "שמירת  שבת"נגד  ,  "מיהו  יהודי"ולכן  יוצאים  הם  במלחמה  נגד  ,  מהשולחן  ערוך

 ;בזה
שהרי  כולם  יודעים  שפלוני  בן  פלוני  התנהג  כן  במלחמת  יום [את  הבושה  מפני  בשר  ודם  

 -]  מתנהג  גם  הוא  בדרך  זו,  ולמרות  זאת,  וכתוצאה  מזה  נפלו  קרבנות  מיותרים,  יפוריםהכ

 :נשארה רק ברירה אחת כדי לפעול עליהם שישנו את הנהגתם, ולכן, איבדו הם לגמרי

 

בעתו '  שלום  הגליל'ת  סיום  מבצע    עיכב  אשפלוני  בן  פלונילפרסם  ברבים  שכולם  ידעו  

למרות  דעתם  המוחלטת  של  אנשי  הצבא  שחייבים  להשלים  ולסיים  מבצע  זה ,  ובזמנו

 ).למרות הצנזורה, כפי שפורסם אפילו בעיתוני ארץ ישראל(בשלימותו 
) ולא  בתלמידיו  ובמפלגתו(אזי  לא  יבחרו  בו  ,    עיכב  זאתשהואוכאשר  כולם  ידעו  

הוא  וחבריו [  יתנו  לו  לדבר  בשמם  של  יהודי  ארץ  ישראל  ולא!  בבחירות  לכנסת  הבאה
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אבל לא , )ידי עיכוב סיום המבצע-שלהם הביאו תועלת על(יכולים לדבר בשם הערבים 

 ! כנראה שזהו הדבר היחיד שיפעל עליהם-] !בשם יהודים
,   יפעל  איום  זה  על  המדינאים  החפצים  להמשיך  לשבת  על  הכסאות-וכולי  האי  ואולי  

  שיפסיקו  לשחק  עם  חישובים  פוליטיים -דה  בחיים  הפוליטיים  של  ארץ  ישראל  ולתפוס  עמ

 !ומדיניים על חשבון בטחונם של היהודים הנמצאים בכל ארץ ישראל לגבולותיה
  הרי  ההוספה  בכל  עניני  יהדות -  8"לא  ינום  ולא  יישן  שומר  ישראל"היות  ש:  והעיקר

 .בודאי תוסיף בהצלחת כל ענינים אלו
שגם [פילו  אם  הדברים  האמורים  לעיל  לא  יפעלו  שינוי  אצל  המדינאים  א:  זאת  אומרת

 -]  למרות  שיודע  שהצעקה  לא  תבטל  את  הכאב,  אז  הרי  טבע  האדם  לצעוק  כאשר  ישנו  כאב

ובמיוחד ,  ישראל  יוסיפו  בכל  עניני  יהדות-כאשר  בני:  הרי  ישנו  דבר  שבודאי  יכול  להועיל

, "נקרא  עליך  ויראו  ממך'  י  הארץ  כי  שם  הוראו  כל  עמ  "9נאמר-זה-שעל,  "מבצע  תפילין"ב

זה  שכל  יהודי  קונה -ידי-על,  ישראל  בספר  התורה  הכללי-וכן  בנוגע  למבצע  של  רישום  בני

והעיקר ,  שהיא  שקולה  כנגד  כל  המצוות,  "מבצע  צדקה"וכן  בנוגע  ל,  אות  אחת  בספר  תורה

 . סגולתה המיוחדת לקרב את הגאולה-) מה שנוגע לימינו אלו(
מבלי  לבקש  רשות  מאף (ואחד  מישראל  -אחד-בכל  ענינים  אלו  יכול  לפעול  כלש,  ומובן

 .ולעשות זאת באופן שלמעלה מכל מדידה והגבלה, )אחד
 :ובנוגע לפועל

  לזכותם  של  יהודי  ארץ -וחלק  מזה  ,  ואחד  יוסיף  במצות  הצדקה-אחד-מן  הראוי  שכל

צבא  הגנה "ל  חיילי    לזכותם  ש-ובמיוחד  ,  )ה  עליהם"כדי  שיתוסף  בשמירת  הקב(ישראל  

, שאינם  מתחשבים  עם  חשבונותיהם  הערמומיים  של  הפוליטיקאים  והמדינאים,  "לישראל

ובזכות  מצות ,  אלא  הם  עומדים  במסירת  נפש  ממש  להגן  על  ארץ  הקודש  והדרים  עליה

 .10"אלקי הצבאות' ה"ידי -יתוסף בהגנתם על) שמקיימים לזכותם(הצדקה 

 
 

 .ד, תהלים קכא) 8
 .י, תבוא כח) 9

 .יג, עמוס ג. ו,  הושע יב-לשון הכתוב ) 10
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סוף  מהגלות -כל-שיצאו  סוף,    יתנו  חלק  מהצדקה  לזכותם  של  המדינאים-ונוסף  לזה  

שכתוצאה  מזה  מפחדים  הם "  (אל  זר  אשר  בקרבך",  הרע-הפנימי  והעצמי  אצל  היצר

וגם  להם  ניתנה  התורה ,  ויזכרו  שהם  שייכים  לעם  אלקי  אברהם  יצחק  ויעקב,  )מהגוים

צריכים ,  אודות  ענין  הכרוך  עם  פיקוח  נפש  שכאשר  מדובר  -והוראת  התורה  היא  ,  ומצוותיה

שדעתם  ברורה  שהיו ,  אנשי  הבטחון:  ובעניננו,  דעתם  של  המומחים  לדבר-לשאול  את  חוות

 . לסיימו עתה-פנים -כל-ועל', שלום הגליל'צריכים לסיים כבר את מבצע 
הרי  יכולים ,  11"גאון  יעקב"ולמרות  שקשה  לתבוע  מהם  שיעמדו  בתוקף  המתאים  ל

  שלא  יתערבו -)  זה  שיתנו  צדקה  לזכותם-ידי-ובפרט  על(ם  דבר  קל  יותר  מזה  לתבוע  מה

 !כלל בעניני בטחון
שאפילו  הצדוקים  מודים (פעמים  בארוכה  אודות  הכתוב  בתורה  שבכתב  -וכמדובר  כמה

מי  האיש  הירא  ורך "  שקודם  היציאה  למלחמה  הכריזו  -בנוגע  לאופן  הנהגת  המלחמה  )  בה

כאשר  הולכים  למלחמה  צריכים  ריבוי :    ולכאורה  אינו  מובן.12"הלבב  ילך  וישוב  לביתו

, כן-ואם.  הרי  זה  מוסיף  בנצחון  המלחמה,  שכאשר  נוסף  עוד  איש  צבא,  ומובן,  אנשי  צבא

מוטב  לפעול  עליו ,    לכאורה-"  ילך  וישוב  לביתומי  האיש  הירא  ורך  הלבב  "מדוע  אומרים  

 !?"ירא ורך הלבב"שלא יהיה 
כאשר  מדובר ,  ולכן,  תורה  מתחשבת  עם  טבע  בני  אדםה:  בפשטות,  והתשובה  לדבר

הירא  ורך "אין  אפשרות  להקדיש  זמן  כדי  לחנכו  שלא  יהיה  ,  "איש  הירא  ורך  הלבב"אודות  

והיציאה  למלחמה  צריכה  להיות  תיכף  ומיד  ולכן ,  כי  החינוך  לזה  דורש  זמן  רב,  "הלבב

לא  ימס   "-ון  המלחמה  כדי  שלכל  הפחות  לא  יפריע  לנצח,  "ילך  וישוב  לביתו"אומרים  לו  

 ".את לבב אחיו כלבבו
היות  שאין  זמן  לחנך  את  המדינאים  שיעמדו  בתוקף  המתאים :  כן  בנוגע  לעניננו-וכמו

  שבחרו -והראיה  ,  "חכם  מכל  האדם"ובפרט  כאשר  הוא  מחזיק  את  עצמו  ל"  [גאון  יעקב"ל

, ךתעשה  טובה  לעם  ישראל  ושב  בבית:    מבקשים  מכל  אחד  מהם-]  בו  לשבת  על  הכסא

יקחו  אותך ,  יתנו  לך  מכונית  פרטית  עם  נהג  צמוד,  ישלמו  לך  פנסיה;  "ילך  וישוב  לביתו"

  העיקר  שלא  תתערב  בענינים  שאין  לך  שום  מושג -יקחו  אותך  לישיבות  המפלגה  ,  לטיולים
 

 .ה,  תהלים מז-לשון הכתוב ) 11
 .ח, שופטים כ) 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ב"תמוז תשמ' משיחת ליל ג

 246

  מדעתם  האחידה  של  כל  אנשי הפכיואל  תחווה  את  דעתך  בעניני  בטחון  באופן  ,  בהם

פי  שיקולים -בטחון  לטפל  ולקבוע  כיצד  להתנהג  עלתן  למומחים  בעניני  ,  הבטחון

 !בטחוניים

 

אשר .  .  לא  שבט  לוי  בלבד  אלא  כל  איש  :  "13ם"  נסיים  בדברי  הרמב-ולסיים  בדבר  טוב  

מנת  חלקי '  ה.  .  חלקו  ונחלתו  לעולם  '  יהיה  ה.  .  לשרתו  '  לעמוד  לפני  ה.  .  נדבה  רוחו  אותו  

ואחד -אחד-ה  שומר  ומגין  על  גורלו  של  כל"שהקב,  רכלומ".  וכוסי  אתה  תומך  גורלי

 .מישראל
ידי -  על-כולל  (ואחד  מישראל  -אחד-ה  על  כל"וכדי  למהר  ולזרז  את  שמירת  הקב

-  אתן  עבור  כל-)  הפעולה  של  סיום  המבצע  כדי  להבטיח  את  בטחונם  של  יהודי  ארץ  ישראל

בזמן ,  לצדקה)  שלוביחד  עם  הוספה  מ(כדי  לתת  זאת  ,  ואחד  מהמסובים  שטר  של  דולר-אחד

, פנים  קודם  תפילת  מנחה-כל-או  על,    בבוקר  לפני  התפילה-העיקרי  של  נתינת  הצדקה  

צבא  הגנה '  לזכותם  של  חיילי  -ובמיוחד  ,  ולתת  זאת  לזכות  עצמו  ולזכות  כלל  ישראל

ויתירה ,  ל  במיעוט  הכי  אפשרי  של  אבידות"שהם  יצליחו  לסיים  את  המבצע  הנ',  לישראל

 .ותללא כל אביד: מזו
  כאמור  לעיל  שגם  הם  נבראו  בצלם -ז  יחסכו  קרבנות  מיותרים  גם  בצד  השני  "ועי[

 ].ואחד משאר אומות העולם-אחד-ותפקידו של היהודי לדאוג גם לחייו של כל, אלקים
פי  דעתם  של -ל  בהתאם  להוראת  התורה  שצריכים  להתנהג  על"ויסיימו  את  המבצע  הנ

כפי  שאמרו  בפירוש  כמה (זאת  בשלימות  שלדעת  כולם  חייבים  לסיים  ,  אנשי  הבטחון

וממשיכים ,  ויסיימו  זאת  ללא  בלבולים  מהמדינאים  שעיכבו  זאת  עד  עתה).  פעמים

יערה "  כי  ההוספה  בנתינת  הצדקה  לזכותם  תפעל  ש-ואחריתם  מי  ישורנו  ,  באסיפותיהם

ויתנו  לאנשי  הבטחון  לנהל  את  כל  הענינים ,    וילכו  וישובו  לביתם14"עליהם  רוח  ממרום

 .קשורים עם בטחוןה

 
 .ג"ג ה"שמיטה ויובל פי' הל) 13
 .טו, לב' ישעי) 14
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  לכל  אלו  שרוצים  ויכולים  לסיים  את  המבצע -ה  יתן  תוספת  כח  מכחו  וחכמתו  "והקב

כחי  ועוצם  ידי "וידעו  שאין  זה  באופן  של  ,  שיצליחו  לעשות  זאת  ללא  כל  בלבולים,  ל"הנ

, אלא  כפי  שראו  עד  עתה  נסים  גלויים  למעלה  מדרך  הטבע  לגמרי,  15"עשה  לי  את  החיל  הזה

ועד  שיפחדו ,  "נקרא  עליך  ויראו  ממך'  וראו  כל  עמי  הארץ  כי  שם  ה  "9ודויקויים  היע

 .ישראל-להתחיל עם בני
זה  יבטיחו  את  בטחונם  ושלומם  של  יהודי  ארץ  ישראל  גם  כאשר  נמצאים  בימי -ידי-ועל

ולסמוך  על ,    לא  לוותר  על  עניני  בטחון-שהדרך  היחידה  לזה  היא  ,  הגלות  האחרונים

אלא  להתנהג ,  )ל  בארוכה"כנ,  דייוויד-כפי  שהתנהגו  בקעמפ(לל  שאין  להם  ערך  כ'  ניירות'

  לשמוע  לדעתם -הוראה  אמיתית  בחיים  ,  "תורת  חיים"ו"  תורת  אמת",  פי  הוראת  התורה-על

ובפרט  לאחרי  שרואים  את  התוצאות ,  ולא  לשמוע  לדעתם  של  המדינאים(של  אנשי  הבטחון  

 )!ועוד ידם נטויה, שהם הביאו
על  זה  שלא  הניחו  להם  לעשות  ענינים '  תודה'נאים  עצמם  יתנו  סוף  הרי  המדי-כל-וסוף

ולאו  דוקא  בעבר  של ,  ענינים  הגורמים  לתוצאות  איומות  כפי  שהיו  בעבר,  רצויים-בלתי

כאשר  עיכבו  את ,    ימים20-15,    ימים10לפני  ,  אלא  אפילו  בעבר  הקרוב,  דייוויד-קעמפ

 !אנשי הבטחון שלא יוכלו למלא את תפקידם
אפילו  בין  המדינאים  ואנשי (ואהבת  ישראל  אמיתית  ,  נועם  ודרכי  שלוםומתוך  דרכי  

לא  ינום  ולא  יישן  שומר "אשר  ,  ה"הקשורה  עם  אהבת  התורה  ואהבת  הקב,  )הבטחון

, "לא  ישא  גוי  אל  גוי  חרב  "16  נזכה  ללכת  בשמחה  ובטוב  לבב  לקראת  קיום  היעוד-  8"ישראל

 .במהרה בימינו ממש, למטה מעשרה טפחים, בביאת משיח צדקנו בפועל ממש
 )ב"תמוז תשמ' פ שיחת ליל ג"מעובד ע(

 
 .יז, עקב ח) 15
 .ד, ב' ישעי) 16
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כי  כל  יהודי  הוא   -ואחד  מישראל  -מודגשת  ביותר  זכותם  של  כל  אחד,  בדורנו  זה

נשאר  מאמין   -  שלאחרי  כל  הגזירות  המבהילות  שהיו,    היינו.1"אוד  מוצל  מאש"בבחינת  

 .ובתורתו' בה
עיני תמיד    .  .  ארץ  אשר",  אשר  מדובר  אודות  היהודים  הנמצאים  בארץ  הקודשכובפרט  

כמובן  בפשטות  גודל  הזכות  להמצא   -  2"אלקיך  בה  מרשית  שנה  ועד  אחרית  שנה'  ה

 .ועד שענין זה מתבטא גם בנוגע לגשמיות וחומריות הגוף, "אוירא דארץ ישראל"ב
ים  נפשם  וגופם  ממש  בכל   כאשר  מדובר  אודות  היהודים  שמוסרוכמה-כמה-אחת-לוע

והם  נמצאים  במצב ,  שזכותם  גדולה  ביותר  -ה  יום  כדי  להגן  על  ארץ  הקודש  וכל  הדרים  עלי

, ה  הראה  להם  בימים  האחרונים"וכפי  שהדבר  מתבטא  בנסים  הגלויים  שהקב,  הכי  נעלה

 .רץ ישראלאבקשר לפעולות הקשורות עם בטחונה של 
ה  הוא  שכאשר  מתחילים "צונו  של  הקבהרי  ר  -  ה  הראה  נסים  גלויים"ומאחר  שהקב

בטחונם  של  היהודים (ובפרט  פעולה  הקשורה  עם  פיקוח  נפשות  ,  לעשות  דבר  טוב

 . את הפעולה לתכליתהולסייםצריכים להשלים , )הנמצאים בארץ הקודש
,   צדיק  הכי  גדולידי-לה  מראה  נס  רק  ע"שהקב  -  ובהקדים  המענה  על  השאלה  הידועה

 ? נסים גלויים כיצד אומרים שראוכן-םוא
 :בפשטות, והתשובה לדבר

-לוע,  חיים-י  בעלי"ס  ומדרשים  אודות  נסים  שנעשו  אפילו  ע"  סיפורים  בשעשרותישנם  

מבלי  הבט  על  מעמדו  ומצבו  של   -  וזאת,  "מדבר"סוג  ה,    בני  אדםידי-על  וכמה-כמה-אחת

 !ישראל-יה לעשות נס לבנ"זה שעל ידו מחליט הקב
ה  מחליט "כאשר  הקב,  ולכן,  אדם-ל  כלל  בשכלו  של  בןה  אינו  מוגב"הקב:  זאת  אומרת

 ידי-עלאו  ,  חי-יכול  הוא  להחליט  לעשות  נס  זה  אפילו  על  ידי  בעל,  ישראל-ילעשות  נס  לבנ

 
 .ב,  זכריה ג-לשון הכתוב ) 1
 . יב,עקב יא) 2
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אפילו ,    על  ידי  מי  להראות  את  הנסה"הקבכפי  שמחליט    -  אדם  בכל  מעמד  ומצב  שהוא-בן

 !אם הדבר לא מוצא חן בעיני בשר ודם
 ידי-לה  לאו  דוקא  ע"שרות  סיפורים  אודות  נסים  שהראה  הקבומאחר  שמצינו  בתורה  ע

ה "שהקב,  הרי  סיפורי  התורה  מהווים  הוראה  נצחית  בכל  זמן  ובכל  מקום  -  צדיקים  גדולים

 .ללא כל הגבלות בדבר, יכול להראות נסים גלויים על ידי מי שהוא רוצה
  יהודים ובפרט,    כאשר  מדובר  אודות  בני  אברהם  יצחק  ויעקבוכמה-כמה-אחת-לוע

הרי  בודאי  שהם   -ה  בפועל  ממש  כדי  להגן  על  הארץ  והדרים  עליבמסירת  נפש  שעומדים  

 ! הכי מתאימים שעל ידם יהיו נסים גלויים'כלים'ה
 וכמה-מהבכ:  שחיילי  צבא  הגנה  לישראל  ראו  נסים  גלויים  -    לאחרונההוכפי  שהי

 !3"בשבעה דרכים ינוסו לפניך", ברחו מפניהם -אליהם הגיעו מקומות 
  לומר  שנסים  גלויים  אלו  שראו  במשך  השבועות  והימים ושלום-סשחומובן  בפשטות  

אלא  ודאי !  מלחשוב  כךרחמנא  ליצלן    -    דבשר  ודם4"כחי  ועוצם  ידי"האחרונים  הם  מצד  

שרק  הוא  יכול  להראות ,  5"  ידמו  כאבןזרועךל  ובגד",  ה"הקבזהו  אך  ורק  כחו  ועוצם  ידו  של  

 )! שראו לאחרונהבדוגמת הנסים(נסים גלויים 

 

ישנם  עוד  עניני  נסים  שלא  שיערו  כלל  שכך   -  נוסף  לנסים  הגלויים  שראו  אנשי  הצבא

 :יהיו פני הדברים
מדינה  זו  למשך  עשרה מ  נסע  הברית-צותהוזכר  כבר  בהזדמנויות  קודמות  שנשיא  אר

בהם  יכולים  לסיים  את שנם  עשרה  ימים    נס  גלוי  והוראה  ברורה  שישהשזה  הי  -  ימים

 המאחר  שנשיא,  הברית-צות  ללא  כל  לחץ  מצד  אררץ  ישראלהגנת  ובטחון  אשל  המבצע  

 .אינו נמצא במקומו

 
 .ז,  תבוא כח-לשון הכתוב ) 3
 .יז, עקב ח) 4
 .טז, בשלח טו) 5
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-צותולאחרי  זה  היו  עוד  תשעה  ימים  שבהם  נסע  ראש  הממשלה  מארץ  ישראל  לאר

מאחר ,  נגדו  שום  טענה  הולא  תהי,  כלו  לסיים  פעולה  זו  במשך  ימים  אלווכדי  שי  -הברית  

 .שהוא נמצא מעבר לים
 !רחמנא ליצלן, לא ניצלו ימים אלו במילואן, אבל בעוונותינו הרבים

נותן  הוא  עדיין  אפשרות  נוספת  לסיים ,  6"ל  רחום  וחנון-א"ה  הוא  "מאחר  שהקב,  והנה

 :בהראותו נס גלוי נוסף - ל"את הפעולה הנ
על  שינוי  ביחס  כלפי נפ  -רית  הב-צותארשל  כאשר  ראש  הממשלה  בא  לעיר  הבירה  

  תסכים  ותתמוך הברית-צות  לא  שיער  שארחדאף  א:  היהודים  והערבים  מן  הקצה  אל  הקצה

 כן-פי-על-ףוא,    היתה  התנגדות  גמורה  לדברזה-י  לפנחדשהרי  יום  א,  במצב  הקיים  עתה

אלא ,  לא  זו  בלבד  שלא  הפעילו  לחץ  על  ישראל,    היינו.נפעל  שינוי  מן  הקצה  אל  הקצה

 ! בעזר ובסיוע לישראלהוסיפו: אדרבה
  אינם  קטנים  יותר  מהנסים  שראו  חיילי  צבא  הגנה אלוהרי  נסים    -  ואם  תמצי  לומר

 !לישראל
החלפת  שר  החוץ (במדינה  זו  "  חילופי  גברא"ה):  לא  קטן  יותר(  עוד  נס  הונוסף  לזה  הי

שזוהי  הוראה  ברורה  שיכולים  וצריכים  לנצל  ימים   -  בעצלתייםנעשית  )  הברית-צותארשל  

שיש  לתת  שהות "  עמי  הארץ"כי  ישנו  תירוץ  עבור  כל  ,  ו  באופן  המתאים  ללא  כל  לחץאל

, זמן  עד  ששר  החוץ  החדש  ילמד  את  התפקיד  ויוכל  למלא  את  מקומו  של  שר  החוץ  הקודם

 .ולהתרגל לזה, והוא צריך לערוך היכרות עם כל הגורמים הקשורים בדבר
 !ים שהשתיקה יפה להםהם ענינו היות, שאין להאריך בענינים אלו, ומובן

 

 פי-על-אףהרי    -  ה  הראה  נסים  גלויים  בכל  הענינים  האמורים  לעיל"מאחר  שהקב,  והנה

  לנצל  את  הימים פנים-כל-עלצריכים  ,  כן-פי-על-אף  .שלא  ניצלו  את  ההזדמנויות  הקודמות

את  בטחונם  של  יהודי לסיים  את  הפעולה  שנועדה  להבטיח  ,    היינו.הבאים  באופן  המתאים

 
 .טו, תהלים פו. ו,  תשא לד-לשון הכתוב ) 6
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חרב  לא  תעבור "כי  ,  7"ושכבתם  ואין  מחריד"של  ארץ  ישראל  שיוכלו  להיות  במעמד  ומצב  

שהם "  שלום"  ליאוי  ואבו  -  ם"חיילי  האוידי  -לע  (8"חרב  של  שלום"אפילו  ,  "בארצכם

 !).מסוגלים להביא
  גלויים שאז  יראו  נסים  -ה  "בקב  מתוך  בטחון  אמיתי  ובטחון  גמור  היזו  תהוסיום  פעולה  

, שלא  יהיו  זקוקים  לענין  של  מלחמה  כלל,  היינו,  ובדרכי  נועם  ודרכי  שלום,  גם  מכאן  ולהבא

וראו  כל  עמי  הארץ   "9יקויים  היעוד,    מישראלואחד-אחד-לה  אצל  כ"  יראת  הקבידי-לכי  ע

 . צורך במלחמה כללהלא יהי - יברחוומאחר שהם , "ויראו ממך נקרא עליך 'שם הכי 
כדי )    דרך  הטבעפי-לע(דרך  היחידה  הל  היא  "  שסיום  הפעולה  הניםפעמ-הוכמדובר  כמ

של   מכאן  ולהבא  יוכלו  יהודי  ארץ  ישראל  להיות  במעמד  ומצב  פנים-כל-ללהבטיח  שע

 .גם כאשר נמצאים בסוף זמן הגלות, "ושכבתם ואין מחריד"
 )ב"תמוז תשמ' פ שיחת ז"מעובד ע(

 
 .ו, בחוקותי כו) 7
 .ב, תענית כב) 8
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 -השיחות  מסכמת  את  שלושת  ידי  הרבי  -שהוגהה  עלשיחה  זו  
 .תמוז' ז, תמוז' ג, ב סיון"כ

 

אם  באו  על  עסקי ,  נכרים  שצרו  על  עיירות  ישראל:  "1  שבתכות  הלערוך-לחןאיתא  בשו

ויש  לחוש ,  ואפילו  באו  סתם,  ואם  באו  על  עסקי  נפשות,  ממון  אין  מחללין  עליהם  את  השבת

יוצאים  עליהם ,  דיין  לא  באו  אלא  ממשמשים  לבאואפילו  ע,  שמא  באו  על  עסקי  נפשות

אינן  רוצים  לבא  אלא  על '  אפי,  ובעיר  הסמוכה  לספר,  בכלי  זיין  ומחללין  עליהם  את  השבת

עסקי  תבן  וקש  מחללין  עליהם  את  השבת  שמא  ילכדו  העיר  ומשם  תהא  הארץ  נוחה  ליכבש 

 ".לפניהם
אלא  כן  הוא ,  שראל  כלל  שהלכה  זו  אינה  קשורה  עם  קדושת  ארץ  יפעמים-הוכמדובר  כמ

חייבים ,  נפש-וחכאשר  ישנו  מצב  של  סכנה  ופק  -  ובזמן  הגלות,  גם  בעיירות  בחוץ  לארץ

 .נהרדעא שבבבל: 2 עירוביןכת במסכמפורשלצאת בכלי זיין 
  את  הפעולה  שנועדה  להסיר  את  הסכנה  לבטחונם  של לסייםומזה  מובן  גודל  ההכרח  

, הן  במזרח  והן  במערב,  והן  בדרום,  בצפון  -  הן  בגליל,  היהודים  הנמצאים  בארץ  ישראל

גם   (3"ושכבתם  ואין  מחריד"של  שיוכלו  לחיות  במעמד  ומצב  ,  הבכל  ארץ  ישראל  לגבולותי

בלשון ,  בהעדר  סיום  הפעולה  הרי,  ועוד,  ואין  להשאיר  את  הפעולה  באמצע).  קודם  הגאולה

 "!' גו אשר תותירו מהם לשיכים בעיניכם ולצנינים בצידיכםהוהי" - 4הכתוב
שמטעמי  בטחון  טהורים ,  שהם  המומחים  לעניני  בטחון,  וכפי  שמכריזים  אנשי  הצבא

 פעמים-הוכמדובר  כמ.  ים  את  הפעולה  בשלימותהיחייבים  לס)  ללא  שיקולים  מדיניים(

  של  המומחים  לעניני דעתם-  חוותפי-ל  קובעת  שבעניני  בטחון  צריכים  להתנהג  עשהתורה

 .דעתם של הרופאים-פי חוות-ם להתנהג עלכשם שבעניני רפואה צריכי, בטחון
 :ונוסף לזה

 
 .ו"ט ס"ח סשכ"ז או"ע ואדה"טושו) 1
 .א, מה) 2
 .ו, בחוקותי כו) 3
 .נה, מסעי לג) 4
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באופן  שיובטח  בטחונם  ושלומם  של  כל  היהודים ,  רק  סיום  הפעולה  בשלימותה

-יקום-'  יכולה  להצדיק  את  הקרבנות  שנפלו  למען  פעולה  זו  ה-הנמצאים  בארץ  הקודש  

 נפשו  של  כל  אחד  מהם  דוחה  את  כלופיקוח  ,  "עולם  מלא"שכל  אחד  מהם  הוא  ,  דמם

  הכרח  לערוך  פעולה  זו  כדי  להבטיח  את  בטחונם  ושלומם המאחר  שהי,  ולכן,  התורה  כולה

עד   -  כדי  להצדיק,  מוכרחים  לסיים  את  הפעולה  בשלימותה,  של  היהודים  בארץ  הקודש

שלא  תאבד ,    ימנעו  קרבנות  נוספיםזה-ידי-ל  ובפרט  שעשנפלואת  הקרבנות    -  כמה  שאפשר

 .5"עולם מלא "שהיא, עוד אפילו נפש אחת מישראל

 

צחון  למעלה  מהמשוער ינ  -  ה  הראה  נסים  גלויים  בפעולה  זו"ובפרט  לאחרי  שהקב

  בוצעו  בפועל  במשך  יום  אחד יומייםכי  הפעולות  שהיו  אמורות  להתבצע  במשך  ,  לגמרי

  נסים ועד  שכל  אנשי  הצבא  אמרו  פה  אחד  שראו  בעיני  בשר,  בלבד)  ואפילו  פחות  מזה(

 .6"עשתה זאת' יד ה" - גלויים למעלה מדרך הטבע
ברחו ,    מקומות  שראו  שבאים  יהודיםוכמה-מהשבכ  -  וכפי  שידועים  סיפורי  אנשי  הצבא

 .ולא היה צורך להשתמש בכלי נשק, 7"בשבעה דרכים ינוסו לפניך", לכל עבר
 סיימושיהוא  הרי  בודאי  שרצונו    -  ה  הראה  נסים  גלויים  בפעולה  זו"ומאחר  שהקב

 . דעת המומחים לעניני בטחוןיפ-לבהתאם להוראת התורה להתנהג ע, פעולה זו בשלימותה
,   צדיק  הכי  גדולידי-לה  מראה  נס  רק  ע"שהקב  -  ובהקדים  המענה  על  השאלה  הידועה

 ? כיצד אומרים שראו נסים גלוייםכן-םוא
 :בפשטות, והתשובה לדבר

, חיים-  בעליידי-ל  שנעשו  אפילו  עס  ומדרשים  אודות  נסים"ישנם  עשרות  סיפורים  בש

מבלי  הבט  על  מעמדו  ומצבו   -  וזאת,  "מדבר"סוג  ה,    בני  אדםידי-ל  עוכמה-כמה-אחת-לוע

 !ישראל-יה לעשות נס לבנ"של זה שעל ידו מחליט הקב

 
 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 5
 .ט, איוב יב. כ, מא'  ישעי-ן הכתוב לשו) 6
 .ז, תבוא כח) 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ב"תמוז תשמ' ז',ג, ב סיון"משיחות כ

 254

ה  מחליט "כאשר  הקב,  ולכן,  אדם-ה  אינו  מוגבל  כלל  בשכלו  של  בן"הקב:  זאת  אומרת

 ידי-לאו  ע,  חי-  להחליט  לעשות  נס  זה  אפילו  על  ידי  בעליכול  הוא,  ישראל-ילעשות  נס  לבנ

אפילו ,  ידי  מי  להראות  את  הנס-ה  על"  כפי  שמחליט  הקב-  אדם  בכל  מעמד  ומצב  שהוא-בן

 !אם הדבר לא מוצא חן בעיני בשר ודם
י "ה  לאו  דוקא  ע"ומאחר  שמצינו  בתורה  עשרות  סיפורים  אודות  נסים  שהראה  הקב

ה "שהקב,    התורה  מהווים  הוראה  נצחית  בכל  זמן  ובכל  מקוםהרי  סיפורי  -צדיקים  גדולים  

 .ללא כל הגבלות בדבר, יכול להראות נסים גלויים על ידי מי שהוא רוצה
ובפרט  יהודים ,    כאשר  מדובר  אודות  בני  אברהם  יצחק  ויעקבוכמה-כמה-אחת-לוע

  שהם הרי  בודאי  -ה  שעומדים  במסירות  נפש  בפועל  ממש  כדי  להגן  על  הארץ  והדרים  עלי

 !ידם נסים גלויים- הכי מתאימים שעל'כלים'ה
  לומר  שנסים  גלויים  אלו  שראו  במשך  השבועות  והימים ושלום-סומובן  בפשטות  שח

, אפילו  כאשר  מדובר  אודות  יהודי(בשר  ודם  של    8"כחי  ועוצם  ידי"האחרונים  הם  מצד  

  כחו  ועוצם  ידו אלא  ודאי  זהו  אך  ורק!  רחמנא  ליצלן  מהאי  דעתא  -  )ויהודי  שיש  לו  מעלות

בדוגמת (שרק  הוא  יכול  להראות  נסים  גלויים  ,  9"  זרועך  ידמו  כאבןלבגדו",  ה"של  הקב

 )!הנסים שראו לאחרונה

 

ישנם  עוד  עניני  נסים  שלא  שיערו  כלל  שכך   -  נוסף  לנסים  הגלויים  שראו  אנשי  הצבא

 :יהיו פני הדברים
וזו ,    למשך  עשרה  ימים'עיר  הבירה'  עוזב  את  הברית-צותרהודיעו  מלכתחילה  שנשיא  א

שהם   [הברית-צותהיתה  הוראה  ברורה  שיכולים  לערוך  פעולה  זו  ללא  כל  לחץ  מצד  אר

] מאחר  שבדרך  הטבע  הם  נותנים  כסף  וכלי  נשק,  היחידים  שיש  מקום  להתחשב  עמהם

  או הצא  בגרמני  נמהברית-צותלמרות  שגם  כאשר  נשיא  אר  -  וזאת,  למנוע  ולעכב  פעולה  זו

יכול  הוא  להתקשר  טלפונית  ולהפעיל  לחץ  מכל  מקום  שבו  הוא ,  בזה-צא  וכיוהבאנגלי

 
 .יז, עקב ח) 8
 .טז, בשלח טו) 9
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וזו  היתה  הוראה  ברורה  שנותנים  משך  זמן  של ,  לא  הופעל  לחץ  כזה,  כן-פי-על-ואף  -  נמצא

 !ללא כל לחץ מדיני, עשרה ימים כדי לערוך פעולה זו בשלימותה
ולהסיר  לגמרי  את ,  ים  את  המבצע  בשלימותו  יכלו  לסיאלובמשך  עשרה  ימים  ,  ולכן

אפילו  מבלי   -  וכל  זה.  רץ  ישראלהמאיימת  על  בטחונם  של  יהודי  א)  בדרך  הטבע(הסכנה  

אפילו  בדרך  הטבע  יכול  לסיים  זאת ,  היינו,  להתחשב  בנסים  הגלויים  שראו  אנשי  הצבא

  נצחון שזהו  -  החל  מהיום  הראשון  -    כאשר  ראווכמה-כמה-אחת-לוע;  במשך  עשרה  ימים

הרי  בודאי  שהיו  יכולים  לסיים  זאת ,  )כפי  שאמרו  אנשי  הצבא(שלמעלה  מדרך  הטבע  לגמרי  

 ! מעשרה ימיםבפחות
ראש "כאשר    -'  שלום  הגליל'ולאחרי  זה  היתה  הזדמנות  נוספת  לסיים  את  מבצע  

מתוך  תקוה  שינצלו  ימים  אלו )  לערך(  למשך  עשרה  ימים  הברית-צותבא  לאר"  הממשלה

  שכל  זה  קרה  כאשר  הוא 'תירוץ'  לו  היהי  -  !?היתכן:  וכאשר  יבואו  בטענה,  כדי  לסיים  זאת

  האמור  לעיל  בנוגע  לנשיא דרך-לע  (ת  יכול  למנוע  זאהולכן  לא  הי,    בשעת  מעשההלא  הי

שכולם  יודעים  שגם  כאשר  נמצאים  בריחוק  מקום   למרות  -  וכאמור  לעיל).  הברית-רצותא

 .ל" הנ'תירוץ'כלפי חוץ מספיק ה, ל זאתבכ,  הטלפוןידי-למקבלים את כל הידיעות ע
והיו  מסיימים  את ,  הברית-צות  בארהאם  היו  מנצלים  את  הזמן  שראש  הממשלה  הי,  ולכן

ומשום  זה  נסע  ראש ,  "אין  מורין  כן"אמנם  ;    מרוצים  מזהכולםהיו    -  ל"הפעולות  הנ

ת  בפועל אם  היו  עושים  זא,  אך  למרות  זאת  .  שהוא  לא  ידע'תירוץ'  לו  הכדי  שיהיבהממשלה  

שחלק  מהם  ישארו  בחיים ,    מביא  תועלת  גם  לצד  השניהכי  הדבר  הי,  היו  כולם  מרוצים  מזה

ולכן  היו  כולם ,  )שאז  נפצעים  ונהרגים  גם  הם,    כאשר  הדבר  נמשך  והולךכן-שאין-המ(

 ;ל" על פעולות הנמודיםוהיו , מרוצים מזה
 !יצלןרחמנא ל, לא ניצלו ימים אלו במילואן, אבל בעוונותינו הרבים

נותן  הוא  עדיין  אפשרות  נוספת  לסיים ,  10"ל  רחום  וחנון-א"ה  הוא  "מאחר  שהקב,  והנה

 :בהראותו נס גלוי נוסף - ל"את הפעולה הנ
נפעל  שינוי  ביחס  כלפי   -הברית  -צותארשל  כאשר  ראש  הממשלה  בא  לעיר  הבירה  

  תסכים הברית-צות  לא  שיער  שארחדאף  א;  היהודים  והערבים  באופן  דמן  הקצה  אל  הקצה

 
 .טו, תהלים פו. ו,  תשא לד-לשון הכתוב) 10
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-על-ואף,    היתה  התנגדות  גמורה  לדברזה-י  לפנחדשהרי  יום  א,  ותתמוך  במצב  הקיים  עתה

, לא  זו  בלבד  שלא  הפעילו  לחץ  על  ישראל,    היינו.  נפעל  שינוי  מן  הקצה  אל  הקצהכן-פי

 )! אין מפרסמים זאתעתה-ת שלעלמרות(הוסיפו בעזר ובסיוע לישראל : אלא אדרבה
  אינם  קטנים  יותר  מהנסים  שראו  חיילי  צבא  הגנה ל"נסים  הנ  -  ואם  תמצי  לומר

 !לישראל
החלפת  שר  החוץ (במדינה  זו  "  חילופי  גברא"ה):  לא  קטן  יותר(  עוד  נס  הנוסף  לזה  הי

שזוהי  הוראה  ברורה  שיכולים  וצריכים  לנצל  ימים   -  נעשית  בעצלתיים)  הברית-צותארשל  

שיש  לתת  שהות "  עמי  הארץ"כי  ישנו  תירוץ  עבור  כל  ,  אלו  באופן  המתאים  ללא  כל  לחץ

, זמן  עד  ששר  החוץ  החדש  ילמד  את  התפקיד  ויוכל  למלא  את  מקומו  של  שר  החוץ  הקודם

 .ולהתרגל לזה, והוא צריך לערוך היכרות עם כל הגורמים הקשורים בדבר
 !כי הם ענינים שהשתיקה יפה להם, שאין להאריך בענינים אלו, ומובן
 פי-על-ףהרי  א  -  ם  בכל  הענינים  האמורים  לעילויילה  הראה  נסים  ג"מאחר  שהקב,  והנה

  לנצל  את  הימים פנים-כל-לצריכים  ע,  בכל  זאת  .שלא  ניצלו  את  ההזדמנויות  הקודמות

לסיים  את  הפעולה  שנועדה  להבטיח  את  בטחונם  של  יהודי ,    היינו.הבאים  באופן  המתאים

 .ארץ ישראל

 

מעדיפים  שיקולים  פוליטיים  על  פני הישנם  מדינאים    -  ר  לעיללמרות  כל  האמו,  והנה

 :שיקולים בטחוניים
וטענו  שצריכים ,  היפך  השכל  והטבע  לגמרי,  מדינאים  אלו  באו  עם  חשבונות  מבהילים

מפני  הפחד  שלהם   -  להפסיק  ולא  לסיים  את  הפעולה  בהתאם  לתכנית  שנקבעה  מראש

 !מהגוים
והצליחו  אמנם  לעכב  את  תהליך ,  11"דברו  דבר"  ו"עוצו  עצה",    ערכו  אסיפותאלואנשים  

 !ולכן נמצאים עתה במעמד ומצב שבו נמצאים, הפעולה במדה מסויימת

 
 .י, ח' ראה ישעי) 11
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בה  בשעה  שהיתה ,  העולם-מותפחד  שוא  מפני  הלחץ  של  או  -  סיבת  הדבר  היא:  וכאמור

 !סיים את הפעולה בשלימותלכדי לתת אפשרות ,  כל לחץ מדיניההוראה ברורה שלא יהי
וסכסכתי  מצרים "של    כאשר  רואים  בפועל  שהעולם  נמצא  במעמד  ומצב  ובפרט[

ואין ,  בינם  לבין  עצמם,  שהגוים  ושונאי  ישראל  עסוקים  במלחמות  שלהם,  היינו,  12"במצרים

לבחירת  זמן  זה  דוקא  לשם ,  בפשטות,  שזהו  הטעם(להם  פנאי  לעסוק  בענינים  אחרים  

, לסיים  ולהשלים  פעולה  זו  בשלימותההרי  בודאי  שזהו  הזמן  המתאים    -  )עריכת  פעולה  זו

תוך  מינימום  של ,  הרי  זו  גם  אפשרות  להשלים  זאת  באופן  הכי  טוב  ויעיל  -  ובדרך  הטבע

 ].קרבנות
עד  שהם  מתנהגים   -כך  -ל  הפחד  שלהם  מפני  הגויים  הוא  גדול  ככן-פי-על-ףאבל  א

 !באופן שהגויים עצמם לא חשבו לתבוע זאת מהם
 'שקייט'גוי'הפחד  והשפלות  בפני  ה  -  חד  מהגוים  היאהסיבה  האמיתית  לתופעה  של  פ

שאין  לך  גלות  גדולה  מזו  כאשר ,  13"ל  זר  אשר  בקרבך-א",  שזוהי  נפשו  הבהמית,  שבקרבו

  מעמדו  ותפקידו  האישי  באופן הוככל  שיהי,    אשר  בקרבו'שקייט'גוי'אדם  מפחד  מפני  ה

 !הרי הוא נמצא בגלות עמוקה ביותר - מכובד

 

דעתם  של  המדינאים -להעדיף  את  חוות  -  אין  זו  הפעם  הראשונה  שעושים  טעות  כזו

זוהי  טעות  שחזרה  ונשנתה ,  דעתם  של  אנשי  הצבא  המומחים  לעניני  בטחון-לעומת  חוות

, במלחמת  יום  הכיפורים,  דייוויד-בחתימת  החוזה  האומלל  של  קעמפ:  כמה  פעמים

דעתם  של -שבכל  פעם  העדיפו  את  חוות  -  ובמלחמת  סיני,  במלחמת  ששת  הימים

דעתם  של  אנשי  הצבא  המבוססת  על -  לחוותטלמרות  שזו  היתה  בניגוד  מוחל,  "מדינאים"ה

שהדבר )  ואמרו  זאת  גם  במבצע  שלום  הגליל(כפי  שהם  אמרו  בפירוש  ,  טעמים  בטחוניים

 !יביא לקרבנות נוספים רחמנא ליצלן

 
 .ב, שם יט) 12
 .ב, ראה שבת קה) 13
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 חדשכל  א  (ישראל-אבדים  קרבנות  מבנימ  -'  מדינאים'בשביל  שיקולים  פוליטיים  של  

 !ללא כל תועלת, ")עולם מלא"מהם הוא 
  ראש  הממשלה  דאז  שאם  היו  שומעים  לדעתם הודתהיפורים  כבקשר  למלחמת  יום  ה

מאות )  בדרך  הטבע(היו  חוסכים  ,    בזמן  המתאים'גיוס'של  אנשי  הבטחון  והיו  מכריזים  

למען  ישמעו ",  את  בכתב  ובדפוסכפי  שהיא  עצמה  פירסמה  ז  -  !ישראל-יקרבנות  של  בנ

 "!וייראו
  מכאן  ולהבא  לא  יחזרו  שוב  על פנים-כל-למאות  קרבנות  אלו  היו  בטוחים  שע,  והנה

 :דייוויד-חזרו שוב על אותה הטעות בחתימת ההסכמים בקעמפ, כן-פי-על-ףוא - טעות זו
כדי (דייוויד  החזירו  שטחים  נרחבים  החיוניים  ביותר  לבטחונה  של  ארץ  ישראל  -בקעמפ

כפי  שמכריזים  ומרעישים  עתה   -  )שלא  יוכלו  לפגוע  ממצרים  במערבה  של  ארץ  ישראל

בול  למרחק  כזה  שלא  יוכלו ג  להרחיק  את  השונא  מהשבהכרח)  בנוגע  למבצע  שלום  הגליל(

 ! החזירו שטחים בטחוניים אלוןכ-יפ-לע-ףוא - להפגיז את ישובי הגליל
והרי (  דרך  הטבע  פי-לי  בימינו  אלו  ע  העיקר'נשק'השזהו    -  החזירו  את  בארות  הנפט

אלא  זהו  מיצרך  חיוני ,  ולא  רק  בשעת  מלחמה,  )  בדרך  הטבעהה  רוצה  שכל  ענין  יהי"הקב

 !ביותר שבלעדו אי אפשר לנהל את המשק
  הם כן-םוא,  )של  יהודים  שבארץ(בארות  נפט  אלו  לא  היו  תחת  בעלותם  :  ויתירה  מזו

  החוק פי-לע:  רים  את  בארות  הנפטכלו  לתת  למצואינם  הבעלי  בתים  החוקיים  שי

שייכים  בארות  הנפט  לאותן  חברות  שהשקיעו  בחפירת )    תורהפי-ללא  רק  ע(הבינלאומי  

, החזירו  את  בארות  הנפט  ללא  בעלות  חוקית  עליהם,  ולמרות  זאת,  הבארות  ושאיבת  הנפט

ת כי  הם  תובעים  מאו,  בתים  החוקיים  של  בארות  הנפט-עתה  יש  צרות  צרורות  מהבעלי,  ולכן

 !מליוני דולרים עבור בארות הנפט
עלה  הדבר   -  ולאחרונה  גילו  כבר  שנוסף  על  החזרת  שטחים  בטחוניים  והחזרת  הנפט

  בליון 17:  בהון  תועפות  עתה-תלע  -  רשמיות  הודעות  פי-לע)  דייוויד-קיום  החוזה  דקעמפ(

 !ועדיין אין זה הסוף; דולר
מתוך  אמונה  פשוטה ,  ים  אלואנשי  הצבא  שפכו  את  דמם  עבור  שטחים  בטחוני:  והעיקר

כאשר ,  ןכ-םוא,  ישראל-י  מגינים  על  בטחונה  של  ארץ  ישראל  ובטחונם  של  בנזה-ידי-לשע
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  מהם חדשאפילו  א  (ישראל-הרי  הקרבנות  שנפלו  מבני  -  מחזירים  שטחים  בטחוניים  אלו

 ! בדרך הטבעללא כל תועלתהם ") עולם מלא"הוא 

 

והחזירו ,    מיותר  לגמריהדייוויד  הי-כל  מה  שהחזירו  בקעמפ  -פעמים  -הדובר  כמוכמ

 :זאת על לא דבר
אם  היו  עומדים  בתוקף  שלא  להחזיר  את  השטחים  הבטחוניים  ושלא  להחזיר  שדות 

הצד  שכנגד  תבע  שיחזירו :  הוהראי,  גם  באופן  כזה"  הסכם  השלום"היו  חותמים  את    -  הנפט

כאשר  עמדו  בתוקף  והבהירו  שזהו  דבר  שלא  בא ,  כן-פי-על-ףוא,  את  ירושלים  העתיקה

  מובן כן-כמו  ו.גם  בלי  החזרת  ירושלים  העתיקה"  הסכם  השלום"חתמו  את    -  בחשבון

היו ,  שאם  היו  עומדים  בתוקף  שלא  להחזיר  זאת,  בנוגע  לשטחים  הבטחוניים  ושדות  הנפט

 !באופן כזה" הסכם השלום"חותמים את 
, דר  הכלכלה  והעדר  הסדרעה,  מצב  של  בהלה  ומבוכהמצרים  היתה  אז  ב:  וטעם  הדבר

, הסעודית-כפי  שמפחדים  עתה  בערב(ונשיא  מצרים  דאז  פחד  מפני  הפיכה  בשלטון  

, ובפרט  לתושבי  מצרים,    להראות  לכל  העולם  כולומוכרח  ההי,    ולכן.)'בירדן  וכו,  הבסורי

 השהי  -    דאזהברית-צות  בנוגע  לנשיא  ארכן-כמוו.  עם  ישראל"  הסכם  שלום"שהוא  השיג  

  להשיג  הסכם  שלום  בין  ישראל  ומצרים  כדי  להציל  את  יוקרתו  האישית  בחשבו מוכרח

בכל  אופן  היו  מוכרחים  לצאת ,  ולכן,  הברית-צות  יבחר  שנית  לתפקיד  נשיא  ארזה-ידי-לשע

 ".חוזה השלום"דיוויד עם -מקעמפ
חוזה   "מלבד  עצם  חתימת(  נשיא  מצרים  להשיג  הישגים  נוספים  ניסהובהזדמנות  זו  

  בתוקף ועזר  שעמד'  וכאשר  ה,  הוא  ניסה  ללחוץ  שיחזירו  את  ירושלים  העתיקה"):  השלום

" חוזה  השלום"כי  השגת  ,  הרפה  ללחוץ  על  ענין  זה,  שלא  להחזיר  את  ירושלים  העתיקה

  ניסה  להשיג  את באותה  מידהו.    עבורו  יותר  מאשר  החזרת  ירושלים  העתיקהה  חשובתההי

היו ,  ובן  בפשטות  שאם  היו  עומדים  בתוקף  שלא  להחזיר  זאתאבל  מ,  השטחים  ושדות  הנפט

היתה "  הסכם  השלום"כי  חתימת  ,  גם  ללא  קבלת  דברים  אלו"  הסכם  השלום"חותמים  את  

 !יותר מאשר השגת שטחים נרחבים במדבר) ריתבה-צותלנשיא ארו(חשובה לנשיא מצרים 
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רץ  ישראל   חשוב  בעיני  המדינאים  של  אההי"  הסכם  השלום"ככל  ש:  זאת  אומרת

ל יכדי  להצ  -    הדבר  חשוב  יותר  לנשיא  מצריםההי,  )  ימנעו  מלחמותזה-ידי-לבחשבם  שע(

גם  אם  היו "  הסכם  שלום"  מוכן  לחתום  על  הבכל  מקרה  הי,  ולכן,  את  שלטונו  במצרים

כשם  שעמדו  בתוקף ,  קף  שלא  להחזיר  את  השטחים  הבטחוניים  ושדות  הנפטועומדים  בת

רץ חיוניים  לבטחונה  של  א'  וכוובפרט  ששדות  הנפט  .  קהשלא  להחזיר  את  ירושלים  העתי

 !יותר מאשר ירושלים העתיקה)  דרך הטבעפי-לע (ישראל
, אמות  ממדבר  סיני'  אמות  על  ד'  ד  -  גם  אם  היו  מחזירים  למצרים  דבר  סמלי  בלבד:  ולכן

הסכם "היו  יוצאים  גם  אז  בקול  תרועה  אודות  חתימת    -  )לקהיר(בחלק  הסמוך  למצרים  

  יכול  להיות  באופן  ששדות  הנפט הוכל  זה  הי,    והיו  מחבקים  ומנשקים  איש  לרעהו,"שלום

כפי  שצועקים  עתה [והשטח  הבטחוני  של  מאות  קילומטרים  המפסיק  בין  מצרים  לישראל  

מוכרחים  שטח  של ,  רץ  ישראלאשל  בפה  מלא  שכדי  שיוכלו  לישון  במנוחה  בגבול  הצפון  

 !בידי ישראל נשאר ההי - ]'רצועת בטחון'הפסק שיהווה 
הרי   -  )עם  מצרים(מנעו  עתה  חזית  נוספת  "  הסכם  שלום  "ידי-לוהטענה  הידועה  שע

-היפך  ממה  שעשו  בקעמפ(אם  היו  עומדים  בתוקף  שלא  להחזיר  ענינים  אלו  :  אדרבה

 !לא היו צריכים להלחם עתה בלבנון, )דייוויד
 זה-ידי-לקא  עהרי  זה  דו,    דרך  הטבעפי-לכדי  למנוע  מלחמה  ע  -פעמים  -הוכמדובר  כמ

  כאשר  נותנים כן-שאין-המ;  שמטילים  אימה  ופחד  על  הצד  שכנגד  שיפחד  לצאת  במלחמה

הרי  הוא  רואה ,  ואת  השטחים  הבטחוניים)  שזהו  הנשק  הכי  חשוב(לו  את  שדות  הנפט  

 ! אותו עוד יותר'מגרים' זה-ידי-לוע, שמפחדים ממנו
ם  כתוצאה  מהסודות  שגילו   מצריידי-לידוע  שלמחבלים  נמסר  מידע  צבאי  ע:  נוסף  לזה

 .ים בעקבות הסכם השלוםימצר להיהודים

 

  מהי  התועלת  לדבר  עתה  אודות  הטעויות כן-םוא,  "אין  צועקין  על  העבר":  לכאורה

-יולצער  את  בנ,  מהי  התועלת  לדבר  בגנותם  של  ישראל,  בזה-צאדייוויד  וכיו-שעשו  בקעמפ

אלא  כל  זה  הוא  כדי  להזהיר  שלא  יעשו  שוב  אותה   -  !?ים  אלו  שמיעת  דברידי-ל  עישראל
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להעדיף  את  דעת  המדינאים  על  דעת  אנשי  הצבא  שהם   -  טעות  שנעשתה  כבר  כמה  פעמים

 !המומחים לעניני בטחון
כאשר  לא  סיימו ,  בפרטים  מסויימים  חזרו  כבר  על  אותה  טעות  גם  עתה  -  וכאמור  לעיל

וכן ,    נסע  ממקומוהברית-צותכאשר  נשיא  אר(את  מבצע  שלום  הגליל  בימים  הראשונים  

דעתם -בהתאם  לחוות,  )הברית-צותנסע  מארץ  ישראל  לאר"  ראש  הממשלה"  -זה  -רילאח

מפני  התנגדותם ,    לא  עשו  כןכן-פי-על-ףוא,  יחסכו  קרבנות  זה-ידי-לשל  אנשי  הצבא  שע

 !של המדינאים
  נופלים  קרבנות ובגללם,  ומדינאים  אלו  ממשיכים  לעכב  את  סיום  מבצע  שלום  הגליל

! ונוסף  לזה  ישנם  פצועים  רבים,  "עולם  מלא"  מהם  הוא  חדשכל  א,  ליצלן-נוספים  רחמנא

מפני  שהמדינאים  אינם  מוכנים  להודות  על  טעותם  בזה  שעכבו  וממשיכים  לעכב   -  וכל  זה

 !את סיום המבצע
  התוקף  להודות  בגלוי  על  הטעות המלחמת  יום  הכיפורים  היבתקופת  לראש  הממשלה  

  נפלו  מאות זה-ידי-לשע,  ה  בהעדיפה  את  דעת  המדינאים  לעומת  דעת  אנשי  הבטחוןשעשת

אבל  מדינאים  אלו  אינם  מוכנים  להודות  על   -  !ללא  כל  צורך,  קרבנות  ומאות  פצועים

 ! את סיום המבצעממשיכים לעכבולא זו בלבד אלא הם , טעותם
ם  הגליל  עד שלא  סיימו  את  מבצע  שלו(ל  "טעות  הנהגם  אחרי  שכבר  נעשתה  ,  והנה

ה  עדיין  לא  נשללה  האפשרות  לסיים  את "הרי  מצד  רחמיו  המרובים  של  הקב  -  )עתה

או  אפילו  ללא ,  ויכולים  עדיין  לסיים  מתוך  מיעוט  קרבנות,  )דמבצע  שלום  הגליל(הפעולה  

 .כאשר ישמעו לדעתם של אנשי הצבא - וזאת, קרבנות כלל
אלא   -  תה  בפעמים  הקודמות  שבפעם  הזו  לא  יעשו  את  אותה  הטעות  שנעשצוןר-יויה

 .יסיימו פעולה זו בשלימותה
 -  ומובן  בפשטות  שאין  מה  להתפעל  מהם,  ולא  להתפעל  מהפחדנים  שמנסים  למנוע  זאת

היתכן  שאתם  דורשים  לעשות  אותה  טעות  שנעשתה  בפעמים :  כי  כאשר  שואלים  אותם

וזוהי !  השיבאין  להם  מה  ל  -  !?הרי  ראיתם  בפועל  מה  היו  התוצאות  דטעות  זו,  הקודמות

 !התשובה הברורה ביותר
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כאיש  אחד "וכולם  יחד  יעמדו  ,  שגם  הם  ישנו  את  דעתם  -  14"יערה  עליהם  רוח  ממרום"ו

אלקי '  ה",  ה"  הוראות  הקבפי-לכדי  לקבל  על  עצמם  להתנהג  ע,  15"נגד  ההר"  -  "בלב  אחד

הן  בנוגע ,  יום-הוראה  אמיתית  בחיי  היום,  "תורת  חיים"ו"  תורת  אמת"  -  בתורתו,  "הצבאות

  כאשר  מדובר  אודות  חייו  בתור וכמה-כמה-אחת-לוע,  לחיים  הפרטיים  בתור  אדם  פרטי

  כאשר  מדובר  אודות  ענין  כללי  הנוגע  לבטחונם  ושלומם וכמה-כמה-אחת-לוע,  ציבור-איש

 .ישראל-ישל בנ
הרי  בודאי  שלא  יחליטו   -  ה"  רצונו  של  הקבפי-לוכאשר  יחליטו  גם  הם  להתנהג  ע

  שיש  לסיים  פעולה  זו הוגם  דעתם  תהי,    שנעשתה  בפעמים  הקודמותלעשות  את  הטעות

 .בשלימותה

 

ימשיכו   -    מתוך  מסירת  נפש  בגופםישראל-יאנשי  הצבא  שזכו  להגן  על  ישובי  בנ,  והנה

-יאת  בטחונם  ושלומם  של  בנ)  בדרכי  הטבע(הם  במילוי  תפקידם  ושליחותם  להבטיח  

 .סיימו פעולה זו בשלימותהוי, ישראל
אלקינו '  אנחנו  בשם  ה"שאנשי  הצבא  ממלאים  את  תפקידם  ושליחותם  באופן  ש,  ומובן

אלא  יודעים ,  ושלום-ס  ח8"כחי  ועוצם  ידי"ואין  זה  באופן  ד,  16"נדגולו  ובשם  אלקינ",  "נזכיר

תמשו  בנשק שה  שי"רוצה  הקב,  דזמן  הגלות  שכאשר  נמצאים  עדיין  בחושך  כפול  ומכופל

 .ישראל-יויעשו פעולות בדרך הטבע להבטחת בטחונם ושלומם של בנ, מיגש
ה "קיום  הוראת  הקב  -  כולל[ומקיימים  הוראותיו  ,  ה"וכאשר  הולכים  בכחו  של  הקב

) או  שטחים  החיוניים  לבטחונה  של  ארץ  ישראל(שאסור  לוותר  על  שטחים  מארץ  ישראל  

שלכן  ישנם (ין  בזמן  הגלות  גם  כאשר  נמצאים  עדי,  ה"  הקבידי-ל  עישראל-ישניתנו  לבנ

כי  צריכים  להמתין  לביאת  משיח ,  ישראל-שטחים  מארץ  ישראל  שעדיין  לא  ניתנו  לבני

כי  עצם  הידיעה  שישנם ,  ה  שלא  יצטרכו  להשתמש  בנשק  בפועל  ממש"עוזר  הקב  -  )]צדקנו

 .עד שיברחו על נפשם, כלי נשק תפיל אימה ופחד על הצד שכנגד
 

 .טו, לב' ישעי) 14
 .י שם"וברש. ב, יתרו יט) 15
 .ח,ו, תהלים כ) 16
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 -  ולכל  לראש,    הקשר  של  אנשי  הצבא  לכל  עניני  יהדותצריכים  להשתדל  לחזק  את,  ולכן

, "צבאות  השם"החל  מ,  שהוא  המנהיג  של  כל  הצבאות,  "אלקי  הצבאות'  ה"בטחון  אמיתי  ב

  מתוך ישראל-שזכו  להגן  על  ישובי  בני,  "צבא  הגנה  לישראל"  -  ובעניננו,  ה"צבאו  של  הקב

 .מסירת נפש ממש
צריכים  לחזק  את  הקשר  שלהם  לכל   -  "אלקי  הצבאות'  ה"וכדי  לחזק  את  בטחונם  ב

 . בחיי היום יוםהעד למעמד ומצב דקיום כל עניני התורה ומצוותי, עניני יהדות
וראו  כל  עמי  הארץ  כי   "18הכתוב  ש17ל"כדרשת  חז,    קיום  מצות  תפיליןידי-לע  -  ובמיוחד

 .קאי על תפילין שבראש - "נקרא עליך ויראו ממך' שם ה
-ל  כתיבת  אות  בספר  תורה  לזכותו  של  כידי-ל  הנפעל  ע  ישנו  ענין  מיוחדזה-דרך-לוע

 ואחד-אחד-לשבודאי  השתדלו  לרשום  את  כ  -  "צבא  הגנה  לישראל"  הנמצא  בואחד-אחד

  מהם  בקשר ואחד-אחד-ל  מתקשר  כזה-ידי-לכי  ע  -    מספרי  התורה  הכללייםחדמהם  בא

  הצד  שכנגד וכאשר,  )כמספר  האותיות  שבספר  תורה(  יהודים  304,804אמיתי  ונצחי  עם  עוד  

הרי  זה   -    יהודים304,804שכל  יהודי  קשור  והולך  ביחד  עם  עוד  )  19"מזלייהו  חזי"כי  (רואה  

אלא  הוא  בורח  כל  עוד  נפשו ,  ולא  זו  בלבד  שאינו  מתחיל  במלחמה,  מטיל  עליו  אימה  ופחד

 .בו
ומכריזים  בכל  הזדמנות ,  "אלקינו  נזכיר'  בשם  ה",  ה"וכאשר  הולכים  בכחו  של  הקב

בשם ",  ה"ומניפים  את  הדגל  של  הקב,  "בסייעתא  דשמיא"ו"  בעזר  השם"  נעשה  שכל  ענין

אזי  זוכים  לקיום   -  הולך  בראש"    אלקי  הצבאות'ה"ש  שמכריזים,  היינו,  "אלקינו  נדגול

בדרך  אחד   "7שכתוב-ווכמ".  נקרא  עליך  ויראו  ממך'  וראו  כל  עמי  הארץ  כי  שם  ה"היעוד  

  מאנשי  הצבא  ממלא  את  תפקידו חדוכל  א,  "יצאו  אליך  ובשעה  דרכים  ינוסו  לפניך

 .וחוזר לארצנו הקדושה בריא ושלם בנשמתו ובגופו, ושליחותו בתכלית השלימות
  במעמד  ומצב  של ישראל-י  פועלים  שגם  כאשר  נמצאים  בזמן  הגלות  יהיו  בנזה-ידי-לוע

וחרב  לא  תעבור .  .  ונתתי  שלום  בארץ  ושכבתם  ואין  מחריד    "כתובוכ,  בטחון  ושלום

 
 .א, ברכות ו) 17
 .י,  תבוא כח)18
 .א, מגילה ג) 19
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כי  כל  ארץ  ישראל ,  זהב-צאם  וכיו"חיילי  האו  -  20"חרב  של  שלום"אפילו  ,  3"םבארצכ

  מתחזק  בטחונם  של זה-ידי-לוע.  באופן  של  שלום  אמיתי,  ישראל-  ביד  בניה  תהיהלגבולותי

 . בכל מקום שהםישראל-כל בני
 

 

הרי   -    בכל  מקום  שהואהומצוותי  שכאשר  יהודי  מוסיף  בעניני  התורה  פעמים-הדובר  כמ

מאחר  שכל  יהודי ,  ישראל-ה  לכל  בני"  באה  הוספה  בהמשכת  ברכותיו  של  הקבזה-ידי-לע

, "כאיש  אחד  בלב  אחד"  -    הם  מציאות  אחתישראל-וכל  בני,  הוא  חלק  מכללות  עם  ישראל

 .21"אלקיכם' בים היום כולכם לפני הצנ"
  שכן  הוא  בנוגע וכמה-כמה-אחת-להרי  ע,  ואם  הדברים  אמורים  בנוגע  לכל  מצוה

כמבואר  בארוכה ,  22"שקולה  כנגד  כל  המצוות"שהיא    -  שסגולתה  המיוחדת,  למצות  הצדקה

 הבהמית-פשבירור  נשל    שבמצוה  זו  מודגש  ביותר  כללות  הענין  23בספר  התניא  קדישא

ועד ,  ה"  יותר  בהתאם  לרצונו  של  הקבה  שהעולם  כולו  יהיזה-ידי-לשע,  היינו.  וחלקו  בעולם

גאולה  האמיתית   -  "  שמקרבת  את  הגאולה24ל"ולכן  אמרו  רז:  "שמסיים  בתניא  שם

 .י משיח צדקנו"והשלימה ע
המיוסדת (ובפרט  במצות  הצדקה  ,    יוסיף  בכל  עניני  יהדותואחד-אחד-לכדאי  שכ,  ולכן

  של  אנשי  הצבא לזכותםויעשו  זאת  ,  )25"כלל  גדול  בתורה"שזהו  ,  על  מבצע  אהבת  ישראל

 .שכל זה יוסיף בהצלחת סיום פעולתם בתכלית השלימות - ץ הקודשהמגינים על אר
)   דרכי  הטבעפי-לע(  גם  לזכותם  של  אלו  שבידם  נתונה  ההחלטה  הונתינת  הצדקה  תהי

שיצליחו  לכוין  ולהחליט  ולעשות  בהתאם  לרצונו   -  כיצד  להתנהג  בשעות  ובימים  הקרובים

 
 .ב, תענית כב) 20
 .ט, נצבים כט) 21
 .א, בתרא ט-בבא) 22
 .פרק לו) 23
 .א, בתרא י-בבא) 24
 .ח, י קדושים יט"ראה רש) 25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 265

ולעשות ,  )26"ות  רצון  קונהשרצתה  לעש",  "ארץ  ישראל"של  בדוגמת  הענין  (ה  "של  הקב

 .ומתוך שמחה וטוב לבב, )באופן של ריצה (תזאת בזריזו
ואינם  יכולים  להחליט  אם ,  27"פוסחים  על  שתי  הסעיפים"והכוונה  גם  לזכותם  של  אלו  ה

 -  )להבדיל"  (ל  זר  אשר  בקרבך-א"  רצון  הפי-לאו  להתנהג  ע,  ה"  רצון  הקבפי-ללהתנהג  ע

ומתוך  שמחה  וטוב ,  ה"  רצונו  של  הקבפי-לחליט  להתנהג  עולה,  שיצליחו  לעמוד  בנסיון  זה

 .לבב
יוסיפו  גם  בשאר  המבצעים   -  ונוסף  על  ההוספה  במצות  הצדקה  מתוך  אהבת  ישראל

כשרות  האכילה ,  היבנה  וחכמי  -  בית  מלא  ספרים,  מזוזה,  תפילין,  תורה,  חינוך:  הכלליים

 .ובט-ם ויוקודש-בתוטהרת המשפחה ונרות ש, הושתי
הן  חשכת  הגלות  בחוץ ,  28"קץ  שם  לחושך"  שבקרוב  ממש  נזכה  לקיום  היעוד  ןצור-יויה

גאולה   -  ותיכף  ומיד,  א  דגאולהתונזכה  לאתחל,  לארץ  והן  חשכת  הגלות  בארץ  ישראל

וביחד  עם ,  ביחד  עם  אליהו  הנביא,  משיח  צדקנו  -  "הנה  זה  בא"כי  ,  האמיתית  והשלימה

ודוד  עבדי  נשיא .  .  ודוד  עבדי  מלך  עליהם    "30שכתוב-וכמ,  29"דוד  מלך  ישראל  חי  וקיים"

  והן ץ  לארץהן  היהודים  שבחו,    מישראלחדוא-חדא-לשהוא  יוליך  את  כ,  "להם  לעולם

 .במהרה בימינו ממש, לקראת הגאולה האמיתית והשלימה -רץ ישראל היהודים שבא
 )מוגה -ב "תמוז תשמ' ז, תמוז' ג, ב סיון"משיחת כ(

הבטחוני ,  יאות  בלתי  רגילה  בנעשה  בישראל  בתחום  הצבאיהרבי  מליובאוויטש  גילה  בק...

כן גילה הרבי בקיאות .  בייחוד  בכל  הקשור  לפקידות  בוואשינגטון.  והפוליטי  וכן  במגיעה  הבינלאומיים

יהיה  זה  המשגה  הגדול  ביותר "  -  .בפרטי  פרטיהם  של  הקרבות  שהתחוללו  במלחמת  ששת  הימים

. חוסר  הבטחון  של  ממשלת  ישראל.  סוג  מן  הגבולות  החדשיםאם  ני"  -  אמר  הרבי  לאלוף  שרון  -  "שלנו

צריך  להפסיק  לנסות  ולמצוא  חן  בעיני .  חוסר  האמונה  בכוחנו  רק  הם  העלולים  להזמין  עלינו  לחצים

חובה  לעקור  את .  צריך  שתיפסק  ההססנות  בישראל.  זה  לא  עזר  מעולם  ולא  יעזור  לעולם.  הגויים

לה  מחליטה  ליישב  את  השטחים  המשוחררים  ומוציאה אילו  היתה  הממש"  -  .הגלות  מארץ  ישראל

 
 .שמעוני בראשית רמז ח-ילקוט. ה"רבה פ-ראה בראשית) 26
 .כא, א יח-מלכים) 27
 .ג, איוב כח) 28
 .א, השנה כה-ראש) 29
 .כה-כד, ל לזיחזקא) 30
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בטוח  אני  כי  חצי  מיליון  יהודים  צעירים  היו  נענים ,  קול  קורא  ליהדות  העולם  להתיישב  בשטחים  אלה

 ."לאתגר זה

אמר  הרבי ,  המחייבים  נסיגה  מלאה  או  חלקית  של  ישראל,  בהתיחסו  לפתרונות  שונים  שהוצעו

אלה  הם  פתרונות  שבניגוד ".  רום  החרפת  המתיחות  בעתידתכניות  אלה  עלולות  לג,  מליובאוויטש

כי  כל  דבר  הנדון ,  בצער  הוסיף  הרבי  .לדעתו  יושבת  ישראל  כיום  בגבולות  טבעיים.    אמר-  "לדרך  הטבע

מדוע  הצבא  לא  מביע  דעתו ":  הוא  פנה  לאלוף  שרון  בשאלה.  ע  מיד  לגוייםדבממשלת  ישראל  נו

זה ":  פסק  הרבי  בהינף  יד  של  ביטול  -  ..."זה  ענין  פוליטי"  :השיב  לו  שרון?  "בתקיפות  בענין  הגבולות

 ."אני מאמין באמונה שלמה שאנו יכולים וחייבים לשבת בשטחים. לא ענין פוליטי זה ענין בטחוני

 )112'  ע-"  שלושים שנות נשיאות-הרבי " נדפס ב-תוך יחידות של מר אריאל שרון מ(
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לא  רק  שזוהי ,    היינו.השייכת  ביותר  לימים  אלו  ממש,  ישנה  הוראה  ק  בלרשתמכללות  פ

אתמול של  או  הוראה  שהיתה  נוגעת  לעבודה  ,  מחר  ומחרתיים'  הוראה  השייכת  לעבודת  ה

שהרי ,  )בנוגע  למצב  בארץ  הקודש(אלא  זוהי  הוראה  השייכת  לימים  אלו  ממש  ,  ושלשום

 :בכל זמן ובכל מקום, 1"התורה היא נצחית"
, וכאשר  ישנו  מציאות  של  מנגד.  ישראל-ישוטו  הוא  מציאות  של  מנגד  לבנכפ"  בלק"

שאז  מוכרחים ,  ובפרט  לאחרי  שמתחילים  בשבירת  וביטול  המנגד.  צריכים  לבטלו  מכל  וכל

 .לסיים את הפעולה בתכליתה
אין   "2מובן  מדברי  הגמרא  -  )לאחרי  שהתחילו  בה(וגודל  ההכרח  לסיים  את  הפעולה  

 הוכן  הי,  ואם  התחילו  אין  מפסיקין,  ימים  קודם  לשבת'  רים  פחות  מגצרין  על  עיירות  של  נכ

לאחרי  שכבר  התחילו  בשבירת  וביטול :    זאת  אומרת."שמאי  אומר  עד  רדתה  אפילו  בשבת

  כולל 3"שתהא  כפופה  לך,  לשון  רידוי",  "עד  רדתה"אזי  בהכרח  לסיים  את  הפעולה  ,  המנגד

וענין  זה  צריך .  לא  כל  תוקף  כללל,  גם  הפירוש  שעושים  מהם  מציאות  ירודה  ופחותה

 .זה-ימאחר שההתחלה בזה היתה כמה ימים לפנ, "בשבתאפילו "להעשות 
שלא  זו  בלבד  שפעולה  זו ,  מובן,  "עד  רדתה  אפילו  בשבת"ומאחר  שישנו  ציווי  מיוחד  

וכמדובר ,    פעולה  זומחייבתקדושת  השבת  :  אלא  אדרבה,  אינה  פוגעת  בקדושת  השבת

ת  גופא  מחייבת  לעסוק  בענין  של  פיקוח  נפש  גם  כאשר  הדבר   שקדושת  השבפעמים-הכמ

 .חילול שבתשל כרוך בפעולה שמצד עצמה היא פעולה 

 

הרי  זה  נפעל   -  השבתביום  "  עד  רדתה"מאחר  שמדובר  אודות  סיום  הפעולה  ד,  והנה

 : ביום השבתהו היכי כיבוש יריח, מנעולה של ארץ ישראל,  כיבוש יריחוהבאותו אופן שהי

 
 .ז"תניא רפי) 1
 .א, שבת יט) 2
 .כ, י שופטים כ"ראה רש) 3
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 5ך"ומסופר  בתנ.  4"אאין  יוצא  ואין  ב.  .  סוגרת  ומסוגרת  ",  יריחו  היתה  מוקפת  חומה

שאו  את  ארון  הבית  ושבעה  כהנים "  שיהושע  צוה  לכהנים  זה-ידי-ל  עהשכיבוש  יריחו  הי

ויהי  ביום  השביעי ",  "הלוך  ותקוע  בשופרות.  .  ישאו  שבעה  שופרות  עברו  וסובו  את  העיר  

 ויתקעו  בשופרות.  .  ויסובו  את  העיר  כמשפט  הזה  שבע  פעמים  )  .  .  6השבת  הי(
 ".הותפול החומה תחתי. . 

בדה וכי  עצם  הע,  שאין  צורך  כלל  להכנס  לתוך  העיר  -    מובן  בנוגע  לעניננוכן-כמוו

הרי  זה  פועל '  "אין  יוצא  ואין  בא.  .  סוגרת  ומסוגרת  "של  שהעיר  נמצאת  במעמד  ומצב  

וכל   -!  8"בשבעה  דרכים  ינוסו  לפניך"  ועד  ש,ו  שנמצאים  בעיר  על  כל  אל7"אימתה  ופחד"

" בגודל  זרועך"אלא  ,  ושלום-ס  ח9"כחי  ועוצם  ידי"  שיודעים  שאין  זה  זה-ידי-לזה  נפעל  ע

 "!תפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן" - ואז, ה"של הקב
ה "קשר  עם  הקבשהוא  מורה  על  ה,  "ארון  הברית"וזהו  גם  כללות  הענין  שהולכים  עם  

, תורת  משה  -    הוראות  התורהפי-לומתנהגים  ע,  למעלה  מטעם  ודעת  -  "ברית"באופן  של  

 . יהושע משרת משהידי-ל עישראל-יכפי שהוראות אלו נמסרות לבנ

 

שכאשר  עושים  טעות ,  מובן  -    הוראות  התורהפי-לכאשר  מתנהגים  ע:  מאמר  המוסגר[

מאחר ,  ן  כל  סיבה  שלא  להודות  על  הטעותיא,  אים  להוראת  התורהואומרים  דבר  שאינו  מת

למלא  את   -  וכל  מציאותו  היא,  שהוא  נמצא  במעמד  ומצב  שאינו  מציאות  לעצמו  כלל

 .הוראות התורה
ובפרט  כאשר  מדובר  אודות  יהודי  שמכריז  בעצמו  שמעולם  לא  עסק  בפסקי  הלכות 

כפי (לו  שלומדים  בישיבות  וכל  עסקו  הוא  בלימוד  מסכתות  א,  בנוגע  למעשה  בפועל

תשאל   -  מדוע  רוצה  אתה  לפסוק  הלכה  בענין  זה,  כן-םא  -  )שנתפרסם  כבר  במכתבים  שלו

 
 .א, יהושע ו) 4
 .שם ואילך) 5
 .טו, י שם"רש) 6
 .טז,  בשלח טו-לשון הכתוב ) 7
 .ז, תבוא כח) 8
 .יז, עקב ח) 9
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  רבנים  מורי ושימש,  שעוסק  בפסקי  הלכות  במשך  שנים  רבות,  זאת  אצל  רב  מורה  הוראה

 !].והוא יאמר לך כיצד צריכים להתנהג בנוגע למעשה בפועל, הוראה בישראל

 

בגדול "אלא  ,  ושלום-חס"  כחי  ועוצם  ידי"  צריכים  לדעת  שאין  זה  באופן  של  -וכאמור  

, "בשם  אלקינו  נדגול  "-ה  "ישראל  הולכים  בכחו  של  הקב-שבני,  היינו.  ה"של  הקב"  זרועך

צריך ,  "נדגולבשם  אלקינו  "  הנפת  הדגל  דקודםשעוד  ,  היינו,  10"אלקינו  נזכיר'  בשם  ה"ו

היינו ,  ובפרט  לאחרי  שאנשי  הצבא  ראו  נסים  גלויים  ממש".  נזכיראלקינו  '  בשם  ה"ות  להי

 !11"עשתה זאת' יד ה"שראו במוחש ש
היות  שיש  להם ":  כחי  ועוצם  ידי"שעדיין  מכריזים  שזהו  '  ציונים  שמאלניים'ישנם  

ושלום  לומר -  חס-!    הרי  זה  כחו  ועוצם  ידו  של  הצבא-"  צבא"ולממשלה  יש  ',  ממשלה'

! ובפרט  כאשר  רואים  נסים  גלויים  שאין  להם  שום  הסברה  מצד  דרכי  הטבע,  בר  כזהד

אלקי '  ה",  ה"מודים  שזהו  אך  ורק  בכחו  ויכלתו  של  הקב)  הימניים(עצמם  '  ציונים'אפילו  ה

  לא -!  ושלום-חס"  כחי  ועוצם  ידי"שבהם  אומרים  שזהו  '  מקולקלים'ורק  ה,  12"הצבאות

כחי  ועוצם "  גלויים  שלמעלה  מהטבע  לגמרי  שזהו  היתה  כזאת  לעולמים  לומר  על  נסים

 "!!ידי
ששם  מדובר  אודות  העצות  והדיבורים  של  בלק  ובלעם  נגד ,  וזהו  גם  הקשר  לפרשת  בלק

 !13"ל-עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א"וכל זה היה באופן של , ישראל-בני
  כי  לולי  זאת  אפשר  לחיות -שענין  זה  שייך  רק  לאחרי  שישנו  מציאות  של  מנגד  ,  ומובן

, ודוקא  ְּכֶׁשֱיְׁשָנה  מציאות  של  מנגד,  "ל-עמנו  א"בעולם  ריבוי  שנים  ולא  לראות  במוחש  ש

ה  עושה  נס  באופן  של "  הנה  כאשר  הקב-ישראל  -נגד  בני"  דברו  דבר"ו"  עוצו  עצה"וישנו  

 ."עמנו אל"אזי רואים בגלוי ובמוחש ש, "ולא יקום דברו דבר ותופרעוצו עצה "
 )ב"ב תמוז תשמ"בלק י-פרשת חוקת-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .ח,ו, תהלים כ) 10
 .ט, איוב יב. כ, נא' ישעי) 11
 .יג, עמוס ג. ו, הושע יב) 12
 . י,ח' ישעי) 13
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שזהו  ענין  הקשור  עם (תורה  הכללי  -דיבר  אודות  הזריזות  ברישום  החיילים  בספר[

 ]:כך אמר-ואחר, )ליצלן-נפש רחמנא-פקוח
אודות  העדר  הזריזות  במבצע  שלום )  מענין  לענין  באותו  ענין(כאן  גם  המקום  להזכיר  

 :הגליל
יכלו  לסיים  את  מבצע  שלום  הגליל  במשך  ימים ,  לדעת  כל  המומחים  והמבינים  והיודעים

 . הולך ונמשך הדבר זמן רב-ובפועל , ספורים בלבד
מברקים ,  שולחים  שליחים,    עוסקים  בעריכת  אסיפות-במקום  לסיים  את  הפעולה  

הזה  עדיין  לא ועד  היום  ,  למיניהם'  יועצים'דעתם  של  כל  ה-ומבררים  מהי  חוות,  ומכתבים

) שלא  מסיימים  את  המבצע(  למרות  שמידי  יום  ביומו  -וזאת  .  סיימו  את  הפעולה  בשלימותה

 !רחמנא ליצלן,  יותר גרוע מזה-ולפעמים , ישנם פצועים נוספים
הרי  צריכים  להשיג  את  דעת ,    היתכן  לסיים  את  המבצע  בחפזון-טענתם  העיקרית  היא  

-וכיוצא,  נוצרים,  קומוניסטים,    ערבים-שביניהם  ,    האנשים  היושבים  בכנסת120  של  הרוב

 !בזה
ובודאי  אסור ,  נפש  אין  צורך  לברר  מהי  דעת  הרוב-כאשר  מדובר  אודות  סכנה  של  פיקוח

אפילו  כאשר  הם  מסבירים  שדעתם  מבוססת  על ,  להתחשב  בדעתם  של  פחדנים  ומוגי  לב

עשות  הכל  כדי   אלא  צריכים  ל-)  בזה-וכיוצא"  מדינאים"בהיותם  (שיקולים  פוליטיים  

, )אפילו  כאשר  מדובר  אודות  ספק  וספק  ספיקא  בלבד(נפש  -להסיר  את  הסכנה  של  פיקוח

 !מבלי לערב בדבר שיקולים פוליטיים

 

או (  הם  אותם  אנשים  -אלו  שמתנגדים  ומעכבים  את  סיום  מבצע  שלום  הגליל  

ישראל  תוך -ה  נתן  לבני"חים  שהקבשהפעילו  לחצים  להחזיר  את  השט)  תלמידיהם  של  אלו

 :כדי נסים גלויים במלחמת ששת הימים

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 271

ועד  שאפילו  אלו  שלא  היו  שייכים  להזכרת  שם ,  ל  ראו  נסים  גלויים  ממש"במלחמה  הנ

הם  הכריזו :  אלא  יתירה  מזו,    שם  שמיםלהזכירהנה  לא  זו  בלבד  שהם  התחילו  ,  שמים

 .1"עשתה זאת' יד ה"ואמרו ש
כדי  להודיע )  2"שלוחו  של  אדם  כמותו  "-או  שלוחיהם  (הם    נסעו  -ולאחרי  כל  זה  

אלא  רוצים  שהערבים  יקחו ,  בוושינגטון  שלא  חושבים  להשאר  ולהחזיק  בשטחים  אלו

 )!פנים רובם ככולם של השטחים-כל-ועל(בחזרה שטחים אלו 
ולא  האמינו  שם  שמתכוונים  אמנם ,  מובן  שוושינגטון  היתה  מופתעת  מהתפתחות  זו

אבל  לאחרי  שהפצירו .  'ערמומיות'בחשבם  שיש  כאן  איזו  ,  יר  את  השטחיםברצינות  להחז

  הנה  כאשר  באו  לתת -סוף  ניכרים  דברי  אמת  -כל-וסוף,  שיאמינו  להם  שאכן  זוהי  כוונתם

 !מאחר שרצו לקבל עוד יותר, לא הסכימו לקבל שהערבים 'נס'היה , שטחים אלו לערבים
 !הכסאות נשארו לשבת על -ולמרות הנהגתם באופן כזה 

 :זה אירע במלחמת יום הכיפורים-דרך-ועל
  בקשר  למאורעות  דמלחמת  יום זה  אודות  הספר  שהודפס-עדות  שלפניהוזכר  בהתוו

, ששם  הודתה  ראש  הממשלה  דאז  שכתוצאה  מזה  שלא  הכריזו  על  גיוס  מלא,  הכיפורים

 -)  וןלמרות  דעתם  הברורה  של  אנשי  הצבא  המומחים  בעניני  בטח(מפני  שיקולים  פוליטיים  

 !רחמנא ליצלן, שילמו מחיר כבד של מאות הרוגים ואלפי פצועים
  כולם  יודעים  כבר  מה -כיום  אי  אפשר  עוד  להעלים  את  פרטי  הדברים  שהעלימו  בשעתו  

וכולם  יודעים  מי  אלו  שאמרו  שצריכים ,  היתה  דעתם  של  אנשי  הצבא  מטעמים  בטחוניים

בהיותם  בתוך ,  3"קול  עלה  נדף"  ממפני  פחדם,    ענין  הבטחוןהיפךלהתנהג  באופן  שהוא  

) כפי  שהיה  בימים  עברו('  יפית-מה'ורוקדים  ,  שבתוכם'  גוי'גלות  פנימית  ובשפלות  כלפי  ה

 !בחשבם שבזה מתבטא התוקף והאומץ שלהם, שבתוכם' שקייט'גוי'בפני ה
למרות  שזהו  למטה  מכל  ענין ,  קיבלו  את  דעתם  של  אלו  האחרונים,  ובעוונותינו  הרבים

  שילמו  על  זה  במחיר  כבד  של  מאות  הרוגים  ואלפי -וכאמור  ,  בנה  והשגהשל  שכל  וה

 
 .ט, איוב יב. כ, מא'  ישעי-לשון הכתוב ) 1
 .ובריבוי מקומות. ב ואילך, קידושין מא. ה"ה מ"ברכות פ) 2
 .לו,  בחוקותי כו-לשון הכתוב ) 3
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וכאשר  הם ,  שכמה  וכמה  מהפצועים  עדיין  לא  נתרפאו  לחלוטין  עד  היום  הזה,  פצועים

שאשם  בקבלת  ההחלטה  להתנהג  באופן  הפכי (הולכים  ברחוב  ופוגשים  את  פלוני  בן  פלוני  

 ! אין לו מה לענות להם-) מענין הבטחון
לא  מרתיע  את  אלו  שמעכבים  את  סיום  מבצע  שלום  הגליל  מפני  שיקולים וכל  זה  

  שלא  ימשיכו  להתנהג  באותה  שיטה  שכבר  ראו  בעבר  את  תוצאותיה  כמה -פוליטיים  

 !פעמים
אלא  הם  עושים  כל  אשר  ביכלתם  לכפות  את  דעתם ,  ולא  זו  בלבד  שזוהי  שיטתם  הפרטית

כאשר  לדעתם  של  אנשי ,  ונהולהפריע  להם  לעשות  את  מלאכתם  באמ,  על  אנשי  הצבא

שלום :  ויתירה  מזו(הצבא  ברור  במאת  האחוזים  שהדרך  היחידה  להשכנת  בטחון  אמיתי  

 ! לסיים את מבצע שלום הגליל-היא ) אמיתי
 !היוו את ההכנה למלחמה הבאה, וכפי שרואים בפועל שכל הוויתורים והנסיגות בעבר

 

  הרי  טענה  זו -דייוויד  מנעה  עתה  חזית  נוספת  -בקעמפ"  זה  השלוםחו"הטענה  שחתימת  

 :היא שלא במקומה כלל
אילו  היו  עומדים  בתוקף  המתאים  שלא  להחזיר  את  שדות  הנפט  ואת  השטחים 

גם  באופן "  חוזה  השלום"היו  חותמים  את  ,  )החיוניים  ביותר  לענין  הבטחון(האסטרטגיים  

  ובדרך  ממילא  לא  היו  מגיעים  כלל -  תוקף  ואז  לא  היתה  מצרים  במעמד  ומצב  של,  כזה

 !התקבל ממצרים, כידוע שרוב הכסף והנשק שבידי המחבלים, לחזית ראשונה
מצרים  הודתה  כבר  שהעבירה :  ויתירה  מזו

מידע  צבאי ,    למחבלים-ובעקבות  זה  ,  לערבים

, "חוזה  השלום"שהגיע  לידה  בעקבות  חתימת  

" ידידים  נאמנים"כאשר  ישראל  ומצרים  נעשו  

 !אחד מרעהו" סודות"שאינם מעלימים 
  בכל  זאת  המשיכו  להחזיר  את  שדות -וכמה  חדשים  -ולמרות  שידעו  זאת  לפני  כמה

עד  שהקריבו  את  הגבול  למספר  קילומטרים ,  שטח  לאחרי  שטח,  ושטחים  בטחוניים,  הנפט
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, הלואי  שדבר  זה  לא  יזיק  לאף  אחד(אחדים  בלבד  לערים  הכי  גדולות  ומאוכלסות  בישראל  

 )!לא לאלו שאשמים בזהגם 
בהכרח  שתהיה ,  כעת  טוענים  כולם  שכדי  להבטיח  את  בטחון  הישובים  בצפון  הארץ

מדוע  אתם  בעצמכם  הבאתם  את :  נשאלת  השאלה,  כן-ואם,    קילומטר45רצועת  בטחון  של  

 בידיםזה  שהחזרתם  -ידי-על,  ישראל-המצרים  שיהיו  בסמיכות  ממש  לישובים  של  בני

 !?)דייוויד-חתימת החוזה בקעמפכתוצאה מ(שטחים נרחבים 

 

נוסף  על  האמור  לעיל  שהיו  יכולים  לסיים  את  מבצע  שלום  הגליל  במשך  ימים  ספורים 

  היו  כמה  נסים  גלויים  שהראו  בעליל  את  מדת  האפשרות  לסיים  את  המבצע  ללא -בלבד  

 :שום לחצים פוליטיים
אל  מחוץ )  הברית-ארצות(נסע  נשיא  מדינה  זו  ,  ילמיד  עם  התחלת  מבצע  שלום  הגל

שזו  היתה  הוראה  ברורה  שיכולים  לסיים  את  הפעולה  במספר  ימים  ללא  כל ,  לגבול  המדינה

 .מאחר שהוא לא נמצא במקומו, לחץ מצדו
מתוך  תקוה  שינצלו  את ,  ולאחרי  זה  נסע  ראש  הממשלה  מארץ  הקודש  למספר  ימים

 .ותההעדרו כדי לסיים את הפעולה בשלימ
וכאשר  פנו  אליהם  בטענה ,  המשיכו  לערך  אסיפות  עם  הפוליטיקאים,  ולמרות  זאת

ידי  התחשבות -  במלחמת  יום  הכיפורים  עלשגרמתםהרי  אתם  מודעים  לצרות  :  ל"הנ

  אזי  נשארו  חייבים -!  ?מדוע  ממשיכים  אתם  באותה  הדרך,  כן-ואם,  בשיקולים  פוליטיים

את  ידיו  של  זה  שבידיו  מופקדת  האחריות  על   ממשיכים  לכבול  -אך  בנוגע  לפועל  ,  מענה

 !ענין הבטחון
  הופקדה  האחריות  על  ענין בידך  הרי  -!  ?מדוע  אתה  מניח  להם  לכבול  את  ידיך

ובפרט  כאשר  מדובר ,    אפילו  בעבירה  קלה-  4"אין  שליח  לדבר  עבירה",  כן-ואם,  הבטחון

 !נפש בפועל ממש-אודות פיקוח

 
 .ובריבוי מקומות. ב, ראה קידושין מב) 4
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  אירעו  דברים  שונים -)  הברית-בארצות(ן  כאשר  ראש  הממשלה  היה  כא:  ונוסף  לזה

כדי ,  )ובודאי  שלא  ילחצו(אף  אחד  לא  העלה  על  דעתו  שיבטיחו  לו  כסף  ונשק  :  ומשונים

 !שיסיים את הפעולה בשלימותה
  אלו כלומזמין  לאסיפה  את  ,    בשובו  לארץ  הקודש  עורך  הוא  עוד  אסיפה-ולאחרי  כל  זה  

תזמין  לאסיפה ,  אתה  לכנס  אסיפה  כללית  לשם  מה  צריך  -!  שברשותם  להשתתף  באסיפה  זו

בת  אנשים '  ועדה'וכפי  שנקבע  לכתחילה  שישנה  ,  את  המומחים  לעניני  בטחון  בלבד

 !ספורים בלבד שתפקידה לטפל בנושאים בטחוניים
שלכן  צריכים  להתחשב  בדעת  הרוב (וכאן  מתחילה  הטענה  הידועה  אודות  צדק  ויושר  

ף  הרי  הם  אינם "ם  שכאשר  מדובר  אודות  אשבשעה  שהם  עצמם  אומרי-  בה-)  בזה-וכיוצא

 !שייכים כלל למושג של צדק ויושר
הברית  בעיר -  למרות  שהיו  עשרה  ימים  שבהם  לא  היה  נשיא  ארצות-וכאמור  לעיל  

  לא  ניצלו -ולמרות  שהיו  תשעה  ימים  שבהם  לא  היה  ראש  הממשלה  בארץ  הקודש  ,  הבירה

 !זאת כדי להשלים את מבצע שלום הגליל
כמדובר  לעיל (גברא  במדינה  זו  נמשכו  זמן  רב  -  שהחילופי-היה  נס  נוסף  זה  -ולאחרי

 !וגם הזדמנות זו לא נוצלה להשלמת הפעולה, )בארוכה
הברית  נסע  מעיר  הבירה -נשיא  ארצות:  ה  הזדמנות  נוספת"וברחמיו  המרובים  נתן  הקב

ך למרות  שהנשיא  שלפניו  ראה  זאת  מעל  מס  -  וזאת,  כדי  לחזות  בנחיתת  החללית  ארצה

חכמים 'לא  רק  עבור  פוליטיקאים  ו  (בפשטותופירוש  הדבר  ,  זהב-  וכיוצאהטלוויזיה

כדי  לתת  הזדמנות  נוספת  להשלים  את  הפעולה  במשך  שעות  אלו  שאינו   -  הוא)  'גדולים

 !נמצא בעיר הבירה
,   שעות24  -    הזדמנויות  כדי  להשלים  את  הפעולהוכמה-מהה  נותן  כ"שהקב,  זאת  אומרת

, מתוך  כוונה  שינצלו  זמן  זה  -  "עד  רדתה  ואפילו  בשבת:  "  ועוד  יותר,  שעות48,    שעות36

מפרסמים ,  אלא  עורכים  עוד  אסיפה  ועוד  ישיבה,  לא  מנצלים  את  הזמן  -  ובנוגע  לפועל

אין ,  יודעים  מי  נותן  את  הכסף  עבור  ההפגנות[מארגנים  הפגנות  אחד  נגד  השני  ,  בעיתונים

אבל  משום  זה  לשנות  תכנית ;  י  תחיו  בחלומותאז,  רצונכם  לחיות  בחלומות  -  !]זה  סוד  כלל

לא  רק (ואין  זה  בגדר  האנושיות  כלל  ,    הדבר  לעולמיםהלא  הי  -נפש  -יקוחהקשורה  עם  פ

 )!אנושיותאלא מצד , ערוך-לחןמצד שו

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 275

ולאחרי  כל  הזהירות  ישנם ,  בינתיים  מחזיקים  את  אנשי  הצבא  ומעייפים  אותם  -  והעיקר

 ! למה מחכים לא יודעחדואף א, פצועים נוספים
! זה-יבודאי  שמשיח  יבוא  לפנ  -  ומובן  שאין  מה  לחכות  שהפוליטיקאים  ישנו  את  דעתם

ואין  כל  סיכוי  שיצליחו  לפעול  עליהם  לשנות  את ,  הם  אינם  מוכנים  כלל  לשנות  את  דעתם

היות  כאשר  מראים  לו  במוחש  שהוא  טעה  בדבר לכי  שינוי  דעתו  של  אדם  יכולה  ,  דעתם

הרי  הם  עצמם  יודעים  מה  היו  תוצאות  מאופן  הנהגתם  בעבר   -ו  עניננואילו  ב,  מסויים

-בכלו,  וכאשר  מזכירים  להם  אודות  ענין  זה  אין  כל  מענה  בפיהם,  )  פעמיםשלשהבמשך  (

 !מסיבות שונות ומשונות ממשיכים הם בדרכם, זאת

 

אירע  ענין   -  נוצלו  להשלמת  הפעולהנוסף  על  האמור  לעיל  אודות  ההזדמנויות  שלא  

 .כדלקמן,  שמראים לתלמיד כדי שיטיב את דרכו'שוט'נוסף שהוא בדוגמת 
היו  אומרים  שישנו  חילוק  בין  התלמידים  בנוגע  ליחס ,  בהיותי  תלמיד  בחדר:  ובהקדים

אין  ברירה ,  ישנו  תלמיד  שכדי  לפעול  עליו  ענין  מסויים:    של  המלמד'שוט'שלהם  כלפי  ה

כי  לולי  זאת  אינו  יודע  שהכוונה  היא ,  'שוט'יבו  על  השולחן  ולהצליף  עליו  עם  האלא  להשכ

כדי  לפעול  עליו ,    שאוחזים  ביד'שוט'  לו  את  השמראיםמספיק    -  אבל  תלמיד  נורמלי;  אליו

 .שיתנהג כדבעי
שזהו  בדוגמת ,  שההסבר  היחיד  בדבר  הוא,  לאחרונה  אירע  דבר  מסויים  -  ובנוגע  לעניננו

 : כדי להזהירודלתלמי שמראים 'שוט'ה
  שיש  להם  אנשים  בעלי  קשרים  הדוקים  לפני  ולפנים הברית-רצות  בא'  רדיותחנות'ישנם  

להודיע  ולפרסם  שבעוד  שעות  ספורות  יאמר  נשיא  המדינה  כך   -  שכל  ענינם,  בוושינגטון

בודאי  שקודם  הפירסום  ביררו  היטב  אודות ,  שכאשר  הם  מפרסמים  דבר  מסויים,  ומובן.  וכך

 הרי  בודאי,  תוך  מספר  שעות  בלבדדבר  העתיד  להתגלות    וכי  מאחר  שזה,    הדבריםאמיתיות

 .כי אז יפסידו הם את אימון הציבור, שלא יפרסמו דברים בלתי נכונים
  אמור  לתת  הכרזה  פומבית  אודות  מדיניות הברית-צות  נשיא  ארהבאותו  יום  שבו  הי

מספר  שעות שבעוד  )  ודשרץ  הקושמעו  זאת  גם  בא(נתפרסמה  ידיעה  בכל  התחנות  ,  החוץ
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 -  דעתו  אודות  המצב  בלבנון  והיחס  כלפי  ארץ  ישראל-  את  חוותהברית-צותיודיע  נשיא  אר

 ).אינני רוצה לחזור על הדברים שנתפרסמו (ף"אשבהתאם לרצונם של 
  נשא  את הברית-צותכאשר  נשיא  אר,  הנה  כעבור  שעות  ספורות  בלבד  -  ובפועל  ממש

  ממה  שפורסם הפוכיםנאמרו  הדברים    -  רסום  הכי  גדולבפומבי  ובפ,  דבריו  באופן  רשמי

היתכן  להשוות ;  לא  עברו  על  שום  הבטחה;  אין  שום  טענות  נגד  ארץ  ישראל:  קודם  לכן

אפגניסטן  כאשר  אין  קשר  כלל  בין  הדברים ל  המועצות-תה  של  בריתהפעולה  בלבנון  לפליש

ם  שפורסמו  קודם היפך  הדברי  -בזה  -צאוכיו,  מאחר  שזוהי  פעולה  של  הגנה  ולא  התקפה

 !לכן
כי  אומן ,  לא  נבדקו  כדבעיברדיו  לא  יתכן  שהדברים  שפורסמו  קודם  לכן    -  וכאמור  לעיל

בידעו  שכל  אומנתו  היא  לפרסם  קודם  לכן  מה  שיארע  בעוד  שעות ,  ולכן,  5לא  מרעי  חזקתו

היפך ,    דעת  מחלקת  המדינההיפך,  הרי  בודאי  שלא  יאמר  שום  דבר  על  דעת  עצמו,  ספורות

שהם  אמרו  זאת  על מי  שמסוגל  לחשוב    -  והיפך  דעתם  של  שני  מזכירי  המדינה,  שיאדעת  הנ

 !6" יאמין לכל דברפתי"אינו אפילו בגדר  -דעת עצמם ולא מתוך ידיעה ברורה 
פרסום  זה  נעשה  מתוך  כוונה  לבחון :  כדלקמן  -  הביאור  היחיד  למאורע  זה  הוא,  ולכן

שערה  שפרסום התוך  כדי  ,  ברים  כאלו  תגובתם  של  העסקנים  היהודיים  לשמע  דהמה  תהי

 .כזה יגרום בודאי לתגובה רעשנית מצד העסקנים היהודיים
   עסוק  בעניניו  הואה  היואחד-אחד-לכ;    כל  רעש  כתוצאה  מפרסום  זההלא  הי  -  ובפועל

 -  והדתיים  שבין  העסקנים,    המשיך  בעסקיוחדא,  'גולף'  הלך  לשחק  אחד,    הלך  לטיילחדא  -

מלבד  ההסתודדות  בינם  לבין ,  עוררו  שום  תגובה  ומחאה  מתוך  רעשאבל  לא  ,  אמרו  תהלים

  שידבר לאחריומה  יש  לעשות  ,  עצמם  היתכן  שנשיא  המדינה  עומד  לשאת  דברים  ברוח  זו

 .באופן כזה
   ממה  שפורסם  קודם  לכןהפכיוכאשר  נשיא  המדינה  דיבר  באופן  רשמי  ובפומבי  באופן  

ואין ,    לשמוע  דיבורים  כאלוחדיפה  אף  אכי  בדרך  הטבע  לא  צ,    הדבר  הפתעה  גמורהההי  -

 !זה אלא נס גלוי מן השמים

 
 .א ואילך, ראה חולין כז) 5
 .טו,  משלי יד-לשון הכתוב ) 6
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  במשך  הזמן  מאז  הפירסום  אודות  הדברים  שידבר ההצער  והפחד  שהי  -זה  -פי-לוע

  בידי 'שוט'הרי  זה  כמו  שמראים  לתלמיד  שישנו    -  נשיא  המדינה  עד  לדיבורו  בפועל  ממש

 !המלמד כדי שיטיב את דרכו
אין  הכוונה  שהתבטלה ,    באופן  של  איום  בלבדהדבר  הישגם  כאשר  רואים  שה,  ומובן

יום  יומיים ,  ה  אחרי  ארכהאלא  שנותנים  ארכ,  כי  השוט  עדיין  עומד  קיים  -'  שוט'מציאות  ה

  יתכן  שהאיום דבר-של-בסופוכי  ,  ולכן  צריכים  להזדרז  ולסיים  את  הפעולה  בשלימותה',  וכו

 !יתממש בפועל
 ! לפועלאין שום תזוזה בנוגע - ל"ולאחרי כל הנ
האחריות  והאשמה  בדבר  מוטלת  על ,    ולכן."אין  שליח  לדבר  עבירה"  -  וכאמור  לעיל

, אנשים  שבהם  תלוי  הדבר  להחליט  ולבצע  את  סיום  הפעולה  בשלימותה'  או  ג'  אותם  ב

 .דעתם של המומחים לעניני בטחון-בהתאם לחוות

 

עוסקים  בהשתדלות  להסביר   -    הגלילתמורת  ההשתדלות  לסיים  את  מבצע  שלום

 ,כסף,  על  זה  מבזבזים  זמן  -  !'אנשים  הגונים'ף  אינם  "אנשי  אשעד  כמה  ולהוכיח  לכולם  

 ! והשתדלותהאנרגי
ף  אינם "  שאנשי  אש'יודה'שפועלים  שפלוני  בן  פלוני  ,  היינו,  וכאשר  מנצחים  בזה

אפילו  שהפגיזו  פעם  לעבר ויתכן  ,  וציאו  דבר  שקר  מפיהםהויתכן  אפילו  ש,  'אנשים  הגונים'

הצליחו  לפעול  שפלוני  בן  פלוני  יודה :  הרי  זו  חגיגה  גדולה  ביותר  -  אזרחים  חפים  מפשע

 ! עתה לא הכיר בזהדלמרות שע, ויכיר בעובדה זו
 מדוברשה  לא  זקוק  לראיות  והוכחות  חדואף  א,  ף"הכל  יודעים  ומכירים  מי  הם  אנשי  אש

 מינא-קאאין  נפ,  י  פוליטיקאים  מדברים  זה  עם  זה  כאשר  שנ,אלא  -  "!פרא  אדם"  אודות  הוא

אלא  מדברים   -    יודעים  את  האמת  לאמיתתהששניהםולא  מתחשבים  בזה  ,  כלל  מהי  האמת

כאשר  נשאלת  שאלה  מסויימת  צריך  להיות  המענה  כך ,  היינו,  בהתאם  לכללי  הפוליטיקה

  מכריזים  על ובפרט  שהם  עצמם,  ף"יודעים  הכל  מי  הם  אנשי  אש  -  אבל  בנוגע  לפועל;  וכך

 .הדבר בכתב ובדפוס
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ואין  זה  בגדר  סוד ,  הכל  יודעים  אודות  ענין  זה:  הסובייטית'  ז  בנוגע  לקשר  עם  רוסי"ועד[

וכידוע  שכאשר .  'כדי  שלא  להרגיז  אותם  וכו,  אלא  שסוכם  שלא  לדבר  על  הדבר,  כלל

ומתרגז הרי  אפילו  כאשר  חסרון  זה  אינו  אמיתי  כועס  הוא  ,  מעירים  לאדם  על  חסרון  מסויים

 !].אמיתיכ כאשר מעירים לו על חסרון "ועאכו, על הדבר
ף  אינם  אנשים "אין  לייחס  חשיבות  להשתדלות  להוכיח  לעולם  כולו  שאנשי  אש,  ולכן

ואין  לחשוב  שפעלו  משהו  בזה  שערכו  מסיבת  עיתונאים  שבה  הכריזו  שאנשי ,  הגונים

חבל  על  הזמן  שמבזבזים !  חידוש  נפלא  -  ואפילו  לא  בינונים,  ף  אינם  צדיקים  גמורים"אש

 !ובפרט שהשתדלות זו גורעת מההשתדלות בדברים חשובים באמת, עבור השתדלות זו
  האם  להותיר  למחבלים  לצאת  עם  נשק וטריא-לא  מובן  שאין  לייחס  חשיבות  לשקכןו

הכל  יודעים :    בדברהבדלכי  בנוגע  לפועל  ממש  אין  כל    -בזה  -צאכבד  או  נשק  קל  וכיו

  המדינות חתהנה  תיכף  ומיד  בבואם  לא,    יצאו  בעירום  ובחוסר  כלשאפילו  אם  המחבלים

 .הן נשק קל והן נשק כבד, אזי יציידו אותם בכל כלי הנשק, ששם אין בעלות עליהם
. כניעה  באופן  של  כבוד  או  באופן  של  הא  רק  אם  יציאתם  תהיובזה  ההדיון  ,  ןכ-םוא

הרי   -    משחית  בידיהם  כללללא  כלי,    שמגיע  להם  לצאת  בעירום  ובחוסר  כללמרות,  ולכן

כל  הוויכוח  וההשתדלות  בדבר  אינה  כדאית  כאשר  זוהי  סיבה  המעכבת  את  יציאתם  בהקדם 

 !האפשרי
 -  וכל  מה  שמעכבים  יותר  את  הדבר,  בהכרח  להשלים  ולסיים  את  הפעולה  בזריזות,  ולכן

ך ובדרך  ממילא  צריכים  לערו,  גורמים  שהצד  השני  יעמיד  תנאים  חדשים  מידי  יום  ביומו

 !מרוויחים המחבלים זמן - ובינתיים, עצמו-ניאסיפה וישוב הדעת בנוגע לכל תנאי בפ
מעמידים ,  ויתכן  שככל  שמתארך  הזמן  יותר,  אי  אפשר  לדעת  מה  ילד  יום:  ונוסף  לזה

אבל  בדרך  הטבע  יתכן  שסיום ,  אמנם  לא  מצדם  הם  -  בספק  את  האפשרות  לסיום  הפעולה

, שכבר  הראתה  את  השוט,  מדינה  זו  -  וביניהן(ת  הפעולה  לא  תתאפשר  מצד  מדינות  אחרו

 ).ל בארוכה"כנ
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צריכים  לנצל  את  הזמן ):  'בטלנות'למרות  שלכאורה  זה  דבר  של  (וגם  זה  עיקר    -  ועוד

  תורה  ישנו פי-למאחר  שע,  השבועות  כדי  לסיים  את  הפעולה  בשלימותה'  שנותר  עד  ג

 .השבועות' השבועות לזמן דג' שלפני גחילוק בין הזמן 
) השבועות'  אודות  ג  (ערוך-לחןמהי  השייכות  של  דין  בשו:  בודאי  יהיו  כאלו  שיטענו

 !?בטחון וצבא, לפוליטיקה
שהוא ,  בורא  העולם  ומנהיגו  ה"הקבערוך  הוא  של  -השולחן:  הרי  הדבר  מובן  בפשטות

, ולכן,  באופן  כך  -    השבועות'ובג,    באופן  כךההשבועות  תהי'  קבע  שההנהגה  בעולם  עד  ג

כפי  שראו (שזהו  זמן  מסוגל  יותר  לדבר  ,  השבועות'  צריכים  לנצל  את  הזמן  שנשאר  עד  ג

 ).ל בארוכה"כנ,  הזדמנויות לסיים את הפעולהוכמה-מהבפועל שהיו כ
כי  יתכן  שיתפסו  דוקא  על  נקודה ,  השבועות  אם  לאו'  חשבתי  לעצמי  אם  להזכיר  אודות  ג

, אבל  מוכרחני  להזכיר  נקודה  זו  -  ת  שאר  הטענות  וההסברים  דלעילכדי  להחליש  א,  זו

 .מאחר שזהו ענין עיקרי ביותר
כיצד  לבטל  את  הדברים   -  "תואנה  הם  מבקשים"אלא  ,  הם  אינם  מחפשים  אחר  האמת

ינסו  הם  בודאי  למצוא  את  הנקודה ,  ולכן"!  איפכא  מסתברא"ולומר  ,  שאינם  לפי  רוחם

אין  לערב  את :  ולטעון  -    ביותרהחזקה  היא  שאצליודה  זו  נק  -  שבדברים)  לדעתם(החלשה  

 ! עם עניני בטחוןערוך-לחןהשו
 שהם  עצמםכפי  ה  "הקב  ידי-לבטחון  אמיתי  קשור  ונפעל  ע  -  היתכן  לבוא  בטענה  כזו

שסיבתם  היחידה ,  הודו  שבכל  המלחמות  היו  נסים  ונפלאות  שלמעלה  מדרך  הטבע  לגמרי

 !1"עשתה זאת' יד ה" - היא
אינני  רוצה  לומר  לשון  חריפה   ('נסיגה'היתה    -    היתה  מעורבת  בדברשידםרע  בכל  מאו

  נצחון  שלמעלה  מדרך  הטבע ההי  -    היתה  מעורבתשידם  לאובכל  מאורע  ;  )יותר  מזו

 !לגמרי
השבועות  כדי  לסיים  את  הפעולה '  צריכים  לנצל  את  הימים  שנותרו  עד  ג  -  וכאמור  לעיל

, תבוא  עליהם  ברכה  -  ג  תמוז"חילו  בזה  כבר  ביאם  הת;  ויפה  שעה  אחת  קודם,  בשלימותה

 !ג תמוז" רגעים לאחרי ישניג תמוז מוטב מ" לאחרי יחדאזי רגע א - ואם לאו
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 'פוליטיקה'  פי-לג  תמוז  למבצע  שלום  הגליל  מובנת  ע"ישל  לא  איכפת  לי  אם  השייכות  

  השכל   מהוהבדל  אין  כל  סוף-כל-וףכי  ס,  אלא  העיקר  שהדבר  יתבצע  בפועל  ממש;  אם  לאו

, להשלים  את  מבצע  שלום  הגליל  בזריזות  -  "המעשה  הוא  העיקר"אלא  ,  והחכמה  שבדבר

 .ה שעה אחת קודםפוי
יפה  שעה  אחת  קודם  כי  אין  כל של  ע  בשלימותו  באופן  צ  שיסיימו  את  המברצון-יויה

 .הסברה לעכב את סיום וגמר הפעולה

 

  הכניסה  לתוך  העיר  יגרום  לקרבנות ידי-לשלימותו  עובקשר  לטענה  שסיום  המבצע  ב

 ידי-להרי  זו  שטות  לומר  שאין  דרך  אחרת  לכבוש  מקום  מצומצם  כזה  מלבד  ע  -ושלום  -סח

, מבחוץאלא  בודאי  יכולים  לסיים  את  כל  הפעולה  ,    העירבתוךהתקדמות  צעד  אחר  צעד  

 !מבלי להכנס לתוך העיר
ואפילו  לא ,    מייל20  או  40    בריחוקלא(מאחר  שנמצאים  בעיר  זו  עצמה  :  ובפשטות

אלא  חלק ,  שהרי  לא  כל  העיר  ביירות  נמצאת  בידי  המחבלים  -  )  בלבדחדבריחוק  מייל  א

' אמנם  לא  ד  (והמקום  הוא  מצומצם,  ומקיפים  את  המחבלים  מכל  הצדדים  -  מסויים  בלבד

 בזה-צאאבל  שטח  שאינו  תופס  מקום  כלל  ביחס  לתותחים  וכיו,  אמות  בלבד'  אמות  על  ד

ללא  צורך ,  מכל  שטח  זה"  תל"הרי  בודאי  שיכולים  לעשות  )  ל"המוכנים  כבר  במקום  הנ

 !בכניסה בפנים
הרי  בודאי   -  וכאשר  הצד  השני  יכיר  בעובדה  שהכוונה  היא  אכן  להשתמש  בתותחים  אלו

 !ללא כל תנאי, שיכנעו תיכף ומיד
אים  כבר הרי  ישנה  הוכחה  פשוטה  שנמצ  -'  שטורעם'הקהל  הרי  אוהב  איזה  דבר  של  

כך ,    לפני  מספר  ימיםבביירותעל  השולחן  מונח  ספר  תניא  שהודפס  ;  בתוך  העיר  ביירות

  מונח  על  השולחן  בעת  ההתוועדות הבאופן  שיהי,    זמן  להביא  את  ספר  התניא  לכאןיהשה

 !ג תמוז"ב וי"ישל 
צבא  הגנה "הרי  זה  משום  שאנשי    -  ומה  שיכלו  להדפיס  את  ספר  התניא  בעיר  ביירות

 ! עשו את ההכנה לדבר וסייעו בהדפסת ספר התניא"לישראל
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, ערכו  התוועדות  חסידית  עם  אנשי  הצבא,  ובד  בבד  עם  הדפסת  ספר  התניא  בעיר  ביירות

ולמדו  שם  בספר ,  לכל  עם  ישראל"  לחיים"ו,  לאנשי  הצבא"  לחיים"  -  "לחיים"ואמרו  

,   מאז  ומקדםבבית  הכנסת  ובית  המדרש  הנמצא  בביירות  -  והתפללו  ונתנו  לצדקה,  התניא

וימשיך  להתקיים  גם  לאחרי  שתתבטל ,  ף"עוד  לפני  שהיתה  מציאותם  של  אנשי  אש

 !מציאותם
שחורבנה  קשור  עם  בנינה (וכמו  כן  מונח  כאן  על  השולחן  ספר  התניא  שנדפס  בעיר  צור  

וממשיכים  להדפיס  את ,  בזה-צאוכיו,  וכן  הדפיסו  את  ספר  התניא  בעיר  צידון,  )של  ירושלים

 .וד כמה מקומות בלבנוןספר התניא בע
הפצת  המעיינות  חוצה   -  ומובן  שפעולה  זו  של  הדפסת  ספרי  התניא  במקומות  אלו  ענינה

נוסף  על  הנחת ,  "צבא  הגנה  לישראל"לימוד  בספר  התניא  עם  אנשי    -  כולל,  בפועל  ממש

 ".נקרא עליך ויראו ממך' וראו כל עמי הארץ כי שם ה "7נאמר-זה-לשע, תפילין
מכל "  תל"שיכולים  לעשות  ,  מובן,  נמצאים  מתוך  העיר  ביירותהיות  ו  -  וכאמור  לעיל

מספיק .  מבלי  לקדם  אפילו  חייל  אחד  לתוך  שטח  זה,  השטח  שבו  נמצאים  המחבלים

  דקות  קודם  הפעולה  שכל  מי  שרוצה  יכול  להתפנות  ולעבור  לצד  השני  של 5להודיע  

 .או לצאת לגמרי מביירות, ביירות
ת  הפעולה  בשלימותה  מבלי  לאבד  אפילו  נפש  אחת ובאופן  כזה  יכולים  לסיים  א

ואפילו  לא ,    צורך  לפגוע  אפילו  בגוייםהלא  יהי:  ויתירה  מזו,  ואפילו  ללא  פצועים,  מישראל

אלא  אמנם  מתכוונים  לעשות ,  כאשר  הם  ישתכנעו  שאין  זה  איום  בעלמא  -  ף"באנשי  אש

 !מהשטח שבו הם נמצאים" תל"

 

, שלמרות  שראו  נסים  גלויים  במלחמה  -  ולא  להתנהג  כפי  שהתנהגו  במלחמות  הקודמות

 הכך  הי  -    עבורםנצחוןהרי  מבחינה  פוליטית  עשו  מזה  ,    ניצחתמפלהשבה  נחל  הצד  שכנגד  

, רחמנא  ליצלן,  והצד  שכנגד  מקווה  שגם  הפעם  יקרה  כך!    מהמלחמותחתלאחרי  כל  א

, מתערבים  בזה  גם  עתה,    שאלו  שגרמו  לצרה  זאת  בעברוהסיבה  לתקווה  זו  מצדם  היא  מפני

 
 .י, תבוא כח) 7
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אלא  חושבים  אפילו ,  ולא  רק  כפי  שמתחשבים  בדעת  המיעוט,  מתחשבים  בדעתם,  ולצערנו

 !להתנהג כך בפועל
שביכלתם  להחליט ,    אנשיםשלשה  או  שניםהדבר  תלוי  בידיהם  של    -  וכאמור  לעיל

 .כל קרבנותללא , "בשעתא חדא וברגעא חדא"ולבצע את סיום הפעולה 
ויודה ,    יודה  על  טעותו  במלחמות  שעברו'פוליטיקאי  הפחדן'ומובן  שאין  לחכות  שה

 היהידבר  -של-  היות  ולמרות  שבסופו-  שהוא  אשם  בהריגתם  ובפציעתם  של  חיילים  רבים

אלא  צריכים  לסיים  את ,  אין  פנאי  להמתין  עד  שיודה  על  הדבר,    להודות  על  זהמוכרח

 .הפעולה בשלימותה
צריכים  לעשות  כן  באופן  של   -    אנשים  שבידם  הדבר  תלוישלשה  או  שניםתם  או,  ולכן

אלא  לעשות  זאת  באופן ,  ולא  לארגן  אסיפות  כדי  לקבל  את  הסכמת  כולם,  הלכה  למעשה

,   פינחסרשתבהתאם  לזה  שנמצאים  אנו  בשבוע  שבו  קורין  פ  -  8"הלכה  ואין  מורין  כן"של  

 .ל"חז-שי כמבואר במדר,"הלכה ואין מורין כן"שהוא התנהג באופן של 
וזוהי  הדרך  היחידה  לקוות  ששוב  לא ,    הצדדיםשניוזוהי  הדרך  היחידה  למנוע  קרבנות  מ

גם  כאשר ,    מעמד  ומצב  של  שלום  קיים  ואמיתיהכי  מכאן  ולהבא  יהי,    צורך  במלחמותהיהי

במהרה   -    הכנה  קרובה  לביאת  משיח  צדקנוהוזו  תהי  ,נמצאים  בימי  הגלות  האחרונים

 .שבימינו ממ
* * * 

, רץ  הקודשדובר  לעיל  אודות  הפעולה  שצריכה  להעשות  על  ידי  היהודים  הנמצאים  בא

להחליט  באמת  שלא )    השגחה  פרטיתפי-לע(החל  מאותם  היהודים  שבהם  תלוי  הדבר  

בשעתא ",  ולסיים  את  מבצע  שלום  הגליל  בשלימות,  'פוליטיקאים  הפחדנים'להתפעל  מה

 .הצדדיםשני ללא קרבנות מ, "חדא וברגעא חדא
צריכים  להראות  שמתכוונים  אמנם  לעשות  זאת  בפועל ,  כדי  לפעול  זאת  ב-  וכאמור  לעיל

 . בלבד כדי להטיל אימה ופחד על הצד שכנגדקואז מספיקה הכנת הנש, ממש

 
 .ובריבוי מקומות. ב, ראה שבת יב) 8
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ובשם ",  "אלקינו  נזכיר'  אנחנו  בשם  ה"  -  ובפרט  כאשר  הדבר  קשור  עם  הנשק  האמיתי

כולל  ענין (וכן  בשאר  כל  המבצעים  ,  צע  תפיליןכפי  שהדבר  מתבטא  במב,  9"אלקינו  נדגול

 ).הכשרות שבצבא
עד  כדי  מסירת ,    הדר  בה"גוי  קדוש"עצם  העמידה  להגן  על  ארץ  הקודש  ועל    -  ובכללות

כי  אין  דבר  נעלה  יותר  מאשר  מסירת  נפש ,  הרי  זו  זכות  גדולה  ביותר  -  נפש  בפועל  ממש

 !סים גלוייםעבור פעולה זו עצמה ראויים לנ, כן-םוא! בפועל ממש
) שבהם  הדבר  תלוי(  אנשים  שלשה  או  שנים  שאותם  'נס'  גם  הלנכל,  ובין  הנסים  גלויים

 וימלאו  את  השליחות  הקדושה  המוטלת  עליהם,  ישכחו  אודות  מציאותם  של  שאר  האנשים

 .לאחרי שכבר התחילו בזה, לסיים את מבצע שלום הגליל -
הנה  לאחרי  שכבר  התחילו ,  זה  אם  להתחיל  במבצע  דון  מקום  להאפילו  אם  נאמר  שהי

הרי  בודאי  שמוכרחים  לסיים  את  הפעולה   -  והכניסו  את  הצבא  למעמד  ומצב  זה,  בזה

 .בשלימותה

 

ניתוחים  ויראה -  שיכנס  לחדר10"איש  הירא  ורך  הלבב"ל  -  ומשל  למה  הדבר  דומה

, ובראותו  את  טפות  הדם  הראשונות,  ןשרופאים  מתחילים  לבצע  ניתוח  לחולה  רחמנא  ליצל

וימתינו  עד  שהחולה  יחזור  לאיתנו ,  יתחיל  להפציר  ברופאים  שיפסיקו  לנתח  את  החולה

ניתוח  כאשר בכי  כיצד  אפשר  להמשיך  ,  וכן  הלאה,  ואז  ינתחוהו  שנית,  מהתחלת  הניתוח

  תגובתם  של  הרופאים הוהרי  מובן  בפשטות  מה  תהי  -  !?רואים  שדמו  של  החולה  נשפך

 !משמע רעיון כזהל
הנמצאים )  כן  ירבו(  מליון  יהודים  3בנוגע  למצב  הבטחוני  של    -  וכמו  כן  הוא  בנמשל

 :בארץ הקודש
וצוה  להפסיק  באמצע "  איש  הירא  ורך  הלבב"בא  ,  הראשוןלאחרי  שהתחילו  בניתוח  

דעתו  של  פלוני  ופלוני -צריכים  לברר  מהו  חוות,  באמרו  שצריכים  לערוך  אסיפה,  הניתוח

 
 .ח,ו, תהלים כ) 9

 .ח,  שופטים כ-לשון הכתוב ) 10
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  אירע  בניתוח  השני כן-כמוו.  לארץ-וצריכים  לשאול  בחוץ,  )  אין  זה  דמוקרטיהכן-אל-שאם(

 .והשלישי
-'תוך  כדי  הקרבת  מאות  קרבנות  ה,  שכבר  נעשה  ברובו,  הרביעיועתה  אוחזים  בניתוח  

כדי  להביא  למצב בישנם  כאלו  שעולה  בדעתם  שולמרות  זאת  ,  ומאות  פצועים,  דמם-יקום

  את ותולא  לרפא,    הניתוחבאמצעלהפסיק    -  ה  לזה  היאאזי  העצ,  בזה-צאשל  שלום  וכיו

  יערכו זה-ריובמשך  הזמן  שלאח,  לאחרי  שנפלו  מאות  קרבנות  -  וזאת,  המקום  הנגוע

 !ואז יראו איך יפול דבר,  מדינותוכמה-מהויבקרו בכ, אסיפות וכינוסים
 השלשהרי  במשך    -  !?  מליון  יהודים3-  כאלו  בנוגע  ל'נסיונות'כיצד  מניחים  לעשות  

 !?פעמים ראו שהנהגה זו גרמה לצרות צרורות
ישנם  אמנם !    בהעתק  מושלםאותו  מעמד  ומצב  חוזר  ונשנה  זה  כמה  פעמים  -  וכאמור

אבל ,  כי  לא  יתכן  שפני  הדברים  יהיו  לעולם  באותו  מעמד  ומצב  בדיוק,  שינויים  מידי  פעם

אותן תמיד    ו,)או  תלמידיהם(תמיד  אותם  האנשים  :  שוהנקודת  ותוכן  הענין  הוא  באופן  

עם "של  ולא  להתנהג  באופן  ,  שצריכים  להשתדל  לישא  חן  בעיני  אומות  העולם  -  הטענות

 !צדק ויושר, וזוהי הדרך לשלום, "לבדד ישכון
ולכן  זקוקים  לסיוע  של ,    בדרך  הטבעהה  רוצה  שההנהגה  תהי"הכל  יודעים  שהקב

  ממון נותנים  עולםה-מות  המציאות  היא  שאוךא  -בזה  -צא  בממון  ונשק  וכיוהעולם-מותאו

אלא ,  )ורק  כלפי  חוץ  מכריזים  אודות  הגבלות  מסויימות(  כל  תנאים  והגבלות  ללא,  ונשק

 ! חצי אמת בלבדםאו שמספרים לה,  מליון יהודים3-שמעלימים זאת מ
אלא  הם  רוצים ,    נותנים  סיוע  בממון  ובנשקהעולם-מותלא  זו  בלבד  שאו:  ויתירה  מזו

אלא  באופן ,  "בשעתא  חדא  וברגעא  חדא",  בשלימותהומעונינים  שיסיימו  את  הפעולה  

שאז  צריכים  הם ,  כי  הפירסום  מעמיד  אותם  במצב  בלתי  נוח,  רשמי  לא  רוצים  לפרסם  זאת

מוטב  שלא  להתייעץ ,    ולכן.אם  הם  כעסו  או  לא  כעסו,  להצטדק  אם  הם  ידעו  או  לא  ידעו

 ).הכי-והרי עושים זאת בלא - ומה שעושים בחשאי(עמהם באופן גלוי 
  אנשים  שבידם  תלוי  הדבר  להחליט  אודות  סיום שלשה  או  שניםישנם    -  וכאמור  לעיל

, היות  שהם  התחילו  בניתוח  זה,  היינו,  עליהם  מוטלת  כל  האחריות  שבדבר,  ולכן,  הפעולה

אזי  מוטלת  עליהם  האחריות   -  צע  כבר  ברובוווניתוח  זה  ב,  שעלה  במאות  הרוגים  ופצועים

 .לסיימו בהקדם האפשרי
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כפי ,    במלחמת  יום  הכיפוריםה  הדבר  בדוגמת  הכשלון  שהיהיהי  -    יעשו  כןואם  לא

  לא  תוכל  לסלוח  לעצמה  על  זה השהודתה  ראש  הממשלה  דאז  שבמשך  כל  ימי  חיי

 הובמשך  כל  ימי  חיי,  שהעדיפה  את  שיקולם  של  המדינאים  לעומת  השיקול  של  אנשי  הצבא

 !מכשלון זה אותם הרוגים ופצועים שנפלו כתוצאה היעמדו לנגד עיני
בנקל  יותר   -  ולאידך,  ובפרט  שעתה  מדובר  אודות  מספר  גדול  יותר  של  הרוגים  ופצועים

אלא  מבחוץ ,  מבלי  להכנס  לתוך  העיר,  "בשעתא  חדא  וברגעא  חדא"לסיים  את  הפעולה  

שאין  כאן  המקום  לדבר  ולפרסם ,  ובפרט  שישנם  גם  אלו  הנמצאים  בפנים)  ל"כנ(בלבד  

 .אודות ענין זה

 

  המעמד היהי)  ל"כנ"  (הלכה  ואין  מורין  כן"של    סיום  הפעולה  באופן  ידי-ל  שעצוןר-יויה

  המסופר  בסיום דרך-לע  -  )לאחרי  שכבר  נפלו  ריבוי  קרבנות  (11"המגפה  נעצרה"של  ומצב  

 ). בלקרשתפ(הפרשה הקודמת 
כמו   -  12"םהנני  נותן  לו  את  בריתי  שלו"של  וכפי  שפעולת  פינחס  הביאה  למעמד  ומצב  

באופן ,  שסיום  פעולה  זו  בשלימותה  יביא  למעמד  ומצב  של  שלום,    בנוגע  לעניננוהכן  יהי

 .האפשרי בזמן הגלות
כאשר  יסתיים  כללות  ענין   -  שלום  אמיתישל    הכנה  קרובה  למעמד  ומצב  הוזו  תהי

  משיח ידי-לביחד  עם  הגאולה  האמיתית  והשלימה  ע,    אתחלתא  דגאולההותהי,  הגלות

 ."בשעתא חדא וברגעא חדא", צדקנו
 )ב"ג תמוז תשמ"פ שיחת י"מעובד ע(

 
 .ח,  בלק כה-לשון הכתוב ) 11
 .יב, פנחס כה) 12
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 ]:דיבר אודות שלימות הארץ[
לאחרי  שהתחילו ,  ישראל  לסיים  לגמרי  את  הפעולה  הקשורה  עם  בטחונה  של  ארץ  יש

 .ואוחזים כבר קרוב לסיום, כבר בזה
  להם  שהדבר  כרוך שנדמהבר  אוחזים  קרוב  לסיום  ישנם  כאלו    משום  זה  שכודוקא

  האחרונים  של ברגעים,    וכידוע  המשל  של  בעל  הגאולה  שדוקא  בסיום  הלילה-בקשיים  

 .נדמה שחושך הלילה הולך וגובר ביותר, קרוב לעלות השחר, הלילה
,   מעט  מגיע  עלות  השחרשעודשאין  זמן  להמתין  עד  שיחנכו  אותו  ויסבירו  לו  ,  ומובן

צריכים ,  ולכן.  1"  נגאליןהן  מיד"  כי  הגאולה  צריכה  להיות  באופן  של  -ולאחריו  נץ  החמה  

וצריכים  לסיימה ,    ואוחזים  כבר  קרוב  לסיומהבהלאחרי  שהתחילו  ,  לסיים  את  הפעולה

 .באופן הזריז ביותר
לי '  הוי  "-ובלשון  הכתוב  ,  3"  מסייעין  לוליטהר  הבא",  2"  עוזרוה"הקב"  שובודאי

 .4"בעוזרי
,   לעזרה  וסיוע  מבני  אדם-פי  דרך  הטבע  -  על-ישנם  ענינים  שבהם  זקוקים  :    אומרתזאת

ישנם  ענינים ,  ולכן.  בציבורכשם  שיהודי  זקוק  לתשעה  יהודים  נוספים  בכדי  שיוכל  להתפלל  

זוהי  אחת :  ואדרבה,  מצוהועד  שפעולתם  היא  בגדר  ',  צבא  הגנה  לישראל'שבהם  זקוקים  ל

  יודעים  הם -זה  -עם-יחדאבל  .  נפש-  מצוה  הקשורה  עם  פיקוח-המצוות  החשובות  ביותר  

" מכבים"דרך  דגלם  של  ה-על,  5"נדגול  אלקינו  בשם"ו,  "אלקינו  נזכיר'    בשם  האנחנו"ש

 !6"' הבאלים כמוכה מי" כתוב עליו השהי

 
 .ה"ז ה"תשובה פ' ם הל"ראה רמב) 1
 .א, בתרא עה-בבא. ב, ראה קידושין ל) 2
 .ב, ב עט"זח) 3
 .ז, תהלים קיח) 4
 .ח,ו, שם כ) 5
 .יא, בשלח טו) 6
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נקרא '    כל  עמי  הארץ  כי  שם  הוראו  "7  עליה  נאמר-  תפיליןהם  מקיימים  מצות  ש  כובפרט

 !8" דרכים ינוסו לפניךבשבעה"אלא ,  לא זקוקים כלל למלחמהשאז, "עליך ויראו ממך
 -  מותר  לגלות  עתהוהרי  .  ואחד  מהם  יש  אות  בספר  תורה-אחד-  כאשר  לכלובפרט

סיימו  את ,  9"באשלמותא  סיהרא  קיימא"כאשר  ,  שבאור  ליום  חמשה  עשר  דחודש  תמוז

  שבספר  תורה  זה ותשהאותי',  צבא  הגנה  לישראל'כתיבת  ספר  התורה  הכללי  הקשור  עם  

תורה  זה -  כתיבת  ספרסיום  -וכאמור  .  ביתם-ידי  חיילי  צבא  הגנה  לישראל  ובני-נקנו  על

 .10" עם הדרת מלךברוב" תמוז ו"נערך בט
זה  שיניחו  להם -ידי-  על-  האמוריםגמור  לכל  הענינים  '  כלי'רצון  שפעולה  זו  תהיה  -ויהי

  דרכים בשבעה"עד  ש,  התוקףכל  אבל  ב,  בדרכי  נועם  ובדרכי  שלום,  לסיים  את  הפעולה

 ).שאז לא יפגעו גם הבורחים" (ינוסו לפניך
שיסיימו  את ,    היינו-  בפועל  יבוא  במעשה  ל"רצון  שהדיבור  בכל  הענינים  הנ-ויהי.  .  

כדי )    כבר  עתהמוכרחבאותם  מקומות  שהדבר  (כיבוש  הארצות  שמסביבות  ארץ  ישראל  

 -  בטחון  לעניניתם  של  המומחים  בהתאם  להורא,  להבטיח  את  בטחונה  של  ארץ  ישראל

  המומחים שלדעתם  -שהרי  התורה  אומרת  שבנוגע  לעניני  בטחון  צריכים  לשאול  את  חוות

 .פי הוראתם-ולהתנהג על, לעניני בטחון
: ואדרבה,    להםולהפריע  כאשר  יפסיקו  לבלבל  אותם  -  יבטלו  את  חשכת  הגלות  ובכך

"   קדושגוי  "ובטחוןן  ארץ  הקודש  יסייעו  להם  למלא  את  שליחותם  הקדושה  להגן  על  בטחו

 . בההנמצאים
מאחר ,    של  מנוצחים  כללמציאותנצחון  שאין  בו  ,    היינו-  הדרך  לנצחון  אמיתי  וזוהי

 .במהרה בימינו ממש, שזהו מעמד ומצב של שלום אמיתי
 )ב"ו תמוז תשמ"פ שיחת ט"מעובד ע(

 
 .י, תבוא כח) 7
 .ז, שם) 8
 .ב, א רכה"זח) 9

 .כח, משלי יד) 10
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 שלימות"זוכים  ל,  "  העםשלימות  "עםיחד  ,  "  התורהשלימות"ת  הענין  של  ידי  כללו-על

 . ארץ קיני קניזי וקדמוני-כולל , "אלקיך את גבולך'  ירחיב הכי "1ועד לקיום היעוד, "הארץ
.   ישראל  לגבולותיהארץ  מוסיפים  בכל  הפעולות  הקשורות  עם  בטחון  -  לזה  ובהקדמה

וכדי ,    ארץ  ישראללגבולות  מחוץות  להיעשות  ואפילו  כאשר  מדובר  אודות  פעולות  הצריכ

  מלאה  וממשלה שליטהזה  שגם  שם  ישנה  -ידי-  על-להבטיח  את  בטחונה  של  ארץ  ישראל  

  כל  הפעולות  הטובות  שהתחילו את  ומסיימים".    קיבלו  עליהםברצון"באופן  של  ,  מלאה

ת   כבר  בסיום  פעולואוחזיםואשר  ,  לעשות  בקשר  לבטחונה  של  ארץ  ישראל  לגבולותיה

 .אלו
',   הקשורים  עם  יראת  ההענינים  צריכים  להוסיף  עוד  יותר  בכל  -  לחזק  ענינים  אלו  וכדי

, "נקרא  עליך  ויראו  ממך'    שם  הכי  כל  עמי  הארץ  וראו  "2זה  זוכים  לקיום  היעוד-ידי-שעל

 .3" דרכים ינוסו לפניךבשבעה"ועד ש
ברו  דבר  ולא  יקום   עצה  ותופר  דעוצו"  כי  -  4"  שם  לחושךקץ"  שזוכים  לקיום  היעוד  עד

 .5"ל-כי עמנו א
 )ב"פ שיחת שבעה עשר בתמוז תשמ"מעובד ע(

 
 .כ, ראה יב) 1
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 .ג, איוב כח) 4
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בגאולה ,  "שלימות  הארץ"  זוכים  בקרוב  ממש  ל-ידי  שלימות  העם  ושלימות  התורה  -על

  את אלקיך'  כי  ירחיב  ה  "1שאז  יקויים  היעוד,  ידי  משיח  צדקנו-האמיתית  והשלימה  על

 .ארץ קני קניזי וקדמוני, "גבולך
. באופן  השייך  בזמן  הגלות,  "שלימות  הארץ"ידי  הענין  של  -  על-וההכנה  לזה  היא  

  בכחו -ה  "ידי  הקב-ישראל  מחזיקים  באותם  שטחים  שניתנו  להם  כבר  על-שבני,  היינו

 .ה"ועוצם ידו של הקב
 .האמיתית והשלימהבגאולה , זה זוכים לשלימות כל ארץ ישראל לגבולותיה-ידי-ועל

 )ב"תשמ, אב-החודש מנחם-מברכים, מסעי-פרשת מטות-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 

הרי  הדרך  לזה ,    לצאת  במלחמהשיפחד  האוייב  על"    ופחדאימתה"  רוצים  להטיל  כאשר

שענין  זה ,    ותוקף  גדול  חוזקשל  כאשר  מראים  לו  שנמצאים  במעמד  ומצב  -פי  טבע  -  על-

 ". זייןכלי"מתבטא ב
-  אינה  נפעלת  על-  למלחמההטלת  אימה  ופחד  על  האוייב  שיפחד  לצאת  :    אומרתזאת

-וכמו!    לו  מצדק  ויושראכפתכי  לא  ,  זה  שמדברים  עמו  ומסבירים  לו  אודות  צדק  ויושר-ידי

מחנה 'חתם  בדרך  החוזה  שנ-על('  חוזה  שלום'ידי  חתימות  על  -כן  אי  אפשר  לפעול  זאת  על

,   יפחד  לצאת  למלחמהשהאויבאלא  הדרך  היחידה  לפעול  .  שאז  מתחיל  משא  ומתן,  )'דוד

 ". זייןכלי" עם קשורפי דרך הטבע הרי זה -ועל,  כאשר מגלים תוקף וחוזק-היא 
 )ב"תשמ, שבת חזון, דבריםפרשת -פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .כ, ראה יב) 1
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  בתוקף  המתאים לעמודישראל  -  על  בני-  כאשר  נמצאים  בימי  הגלות  האחרונים  גם

 .והמצוותבנוגע לכל עניני התורה 
  ארץ  ישראל שטחי  נכללת  גם  העמידה  בתוקף  המתאים  בכל  הקשור  להחזקת  ובזה

 אורח  "הראשוןערוך  בחלקו  -דין  השולחן-כפסק,  ה"ידי  הקב-ישראל  על-שניתנו  לבני

שמא  ילכדו  העיר .  .    בכלי  זיין  עליהם  יוצאים)  "ו"ס  (ט"בהלכות  שבת  סימן  שכ,  "חיים

תוך  ניצול  של  דרכי ,  עמידה  בתוקף  מוחלט,  היינו".  ומשם  תהא  הארץ  נוחה  ליכבש  לפניהם

היות ,  אף  שבפועל  ממש  לא  צריכים  להשתמש  בהם,  "זיין  עליהם  בכלי  יוצאין  "-הטבע  

 .1" דרכים ינוסו לפניךבעהבש "-שהאויבים ינוסו 
. העם  הנבחר,  ישראל-  עבור  בניה"הקבידי  -כל  ארץ  ישראל  לגבולותיה  נבחרה  על,  והנה

  הרי  זה -העולם  -  נתן  ברצונו  חלקים  מסויימים  משטחי  ארץ  ישראל  לאומותה"שהקבומה  

אלקיכם  אתכם  לדעת '    מנסה  הכי  "2  כמו  שכתוב-  היא  רק  בזהוהכוונה  ,  בלבד"    קטןלרגע"

 ".אלקיכם' כם אוהבים את ההיש
-  שכבר  ניתנו  לבניישראלישראל  מחזיקים  בתוקף  בכל  שטחי  ארץ  -כאשר  בני,  ולכן

-זה  זוכים  בני-ידי-על,  ישראל  היתה  מתוך  ניסים  גלויים-ובפרט  שנתינתם  לבני,  ישראל

 . לגבולותיה של ארץ ישראל בשלימותההשייכים את כל השטחים ה"ישראל לקבל מהקב
   אלא,ושלום-חס  3"  ידיועוצם  כחי"  לא  באופן  של  -ה  בתוקף  היא  שהעמיד,  ומובן

למרות  שיודעים ,  בדרך  הטבע'  כלים'שצוה  להכין  ,  ה"שהולכים  בכחו  ובשליחותו  של  הקב

 .מנחילהוא זה ששאת הנצחון 
-העולם  שלעת-כולל  אומות,  העולם  לא  ינזקו-  שגם  אומותה"  הקבשלשרצונו  ,  מובןו

 .שגם האויבים לא ינזקו, " לפניךינוסו דרכים בשבעה"לא  א-' ישראלאוהבי 'עתה אינם 

 
 .ז,  תבוא כח-לשון הכתוב ) 1
 .ד, ראה יג) 2
 .יז, עקב ח) 3
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,   ולכן-  בחשיבותם  של  עם  ישראל  יכירו  וידעו  -העולם  שלא  ימלטו  -  מבין  אומותואלו

 והיו:  "4ובלשון  הכתוב.  ישראל-לבנייחשב  עבורם  לכבוד  ולזכות  כאשר  יוכלו  לעזור  ולסייע  

 ".מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך
וכמה  שאינם  עושים -כמה-אחת-ועל(העולם  אינם  חושבים  -שאומותלא  רק  ,  כלומר

, ובפרט  בארץ  הקודש,  מושבותיהםישראל  בכל  מקומות  -לבני,  ושלום-להרע  חס)  מאומה

כך ,    הקשור  לבטחונםבכלישראל  ולסייע  להם  -הם  משתדלים  לשמור  על  בני:  אדרבהאלא  

  לא וחרב",  "ן  מחריד  ואיושכבתם  שלום  בארץ  ונתתי"שכבר  בזמן  הגלות  נפעל  היעוד  

בזה -  וכיוצאם"האו,  העצה-שכל  בעלי,  היינו.  6  אפילו  חרב  של  שלום-  5"תעבור  בארצכם

 -שכוונתם  ורצונם  לענין  של  שלום  ]    באמתהואויתכן  שכך  [שאומרים  ,  העולם-מכל  אומות

 . ישראלארץהנה גם ענינים אלו לא יעברו בגבולה של 
  בגאולה -  ישראל  בשלימותה  ארץ  כל  שטחי  ישראל  את-  נותן  לבניה"  שזוכים  שהקבועד

 .ידי משיח צדקנו-האמיתית והשלימה על
 )ב"י אלול תשמ"פ שיחת ח"מעובד ע(

 
 .כג, מט' ישעי) 4
 .ו, בחוקותי כו) 5
 .ב, תענית כב) 6
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)   חסדיםוגמילותעבודה  ,  תורה(ידי  ההוספה  בשלושה  הקוין  שעליהם  העולם  עומד  -על

  כאשר וגם  -  שלימות  התורה  ושלימות  הארץ,  שלימות  העם:  לימות  המשולשת  זוכים  לש-

  שיהיה  שלום  אמיתי  בארצנו ה"  הקבשל  נמשכת  ברכתו  -נמצאים  בימי  הגלות  האחרונים  

 .1" ואין מחרידושכבתם שלום בארץ ונתתי"וכמו שכתוב , הקדושה
דבריהם  של   להתפעל  מאיןוכן  ,  העולם-שאין  להתפעל  מטענותיהם  של  אומות,  ומובן

אשר  אז  נמצא ,  אלולובעמדנו  בימי  חודש  ,  שבהם'  גוישקייט'יהודים  שבאו  כתוצאה  מה

  על  העולם ב"  בעההוא  ה"  בודאי  יגיעו  גם  לידי  המסקנא  האמיתית  שהקב-המלך  בשדה  

-ואחד  מבני-אחד-לכל"    עולםנחלת"והוא  נתן  את  כל  ארץ  ישראל  לגבולותיה  בתור  ,  כולו

 .ד סוף כל הדורותישראל וכללות עם ישראל ע
וצריכים ,  ישראל-  שלפי  שעה  ישנם  חלקים  מארץ  ישראל  שלא  ניתנו  עדיין  לבניולמרות

 :למרות  זאת  -ישראל  כל  שטחי  ארץ  ישראל  -שאז  ינתנו  לבני,    משיח  צדקנולביאתלהמתין  

  מתוך  ניסים היתהובפרט  שנתינתם  ,  ה"ידי  הקב-ישראל  על-  שטחים  שכבר  ניתנו  לבניאותם

ישראל  מחזיקים -  שבנירורוב,  "  עולםנחלת"כ"    עולםעם"  ודאי  שהם  שייכים  להרי,  גלויים

  שלום  בארץ ונתתי"באופן  של  ,    לפעול  שלום  אמיתיהיחידה  וזוהי  הדרך  .בכל  שטחים  אלו

 ".מחרידושכבתם ואין 
  שיהיה  אצלם ה"  הקברוצה  -ישראל  נמצאים  בימי  הגלות  האחרונים  -  כאשר  בניוגם

ועד  שנמצאים  במעמד ,  "  מחרידואין  שלום  בארץ  ושכבתם  ונתתי  "-מצב  של  שלום  ובטחון  

 .2" אתכם קוממיותואולך"ומצב של 
,   בנוגע  לענין  עיקרי  זהכולל,  פי  הוראת  התורה  ומצוותיה-ישראל  מתנהגים  על-בניכשו

  זוכים  לקבל -"    עולםנחלת"ישראל  באופן  של  -שמחזיקים  בשטחי  ארץ  ישראל  שניתנו  לבני

 . בביאת משיח צדקנו- שלום ובדרכיבדרכי נועם , אל בשלימותהאת כל שטחי ארץ ישר
 )ב"תשמ - ד" לנשי ובנות חב- אלול ז" כשיחתפ "מעובד ע(

 
 .ו, בחוקותי כו) 1
 .יג, שם) 2
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  גדל  כוחם  ביתר  שאת -ומתאחדים  כולם  ,  וכמה  מישראל  יחד-  מתאספים  כמהכאשר

 .וזוביתר ע
שכל  ארץ  ישראל )    אחדכאישכולם  יחד  (הרי  זה  הזמן  המתאים  להחליט  ,  ולכן

כמבואר ,  "  עולםנחלת"ישראל  באופן  של  -בנילגבולותיה  שייכת  לרשותם  ובעלותם  של  

משום  כח  מעשיו  הגיד ,    טעם  פתח  בבראשיתמה:  "בראשיתפרשת  -  רישי"בפירוש  רש

 ".ונתנה לנוברצונו נטלה מהם . . לעמו לתת להם נחלת גויים 
  בכל  שטחי  ארץ -  ה"הקב  בתוקף  של  -ישראל  מחזיקים  -  ביחד  מחליטים  שבניוכולם

  לארץ השייך"  שעל"  על  אף  מוותרים  ולא  ה"ידי  הקב-ישראל  על-ישראל  שכבר  ניתנו  לבני

  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום  כי  עמנו עוצו  "-וכל  אלו  החושבים  באופן  אחר  .  ישראל

 !2" יקום לעדקינואל דבר"ובודאי ש, 1"אל
  הם  מקיימים  את  כל  הוראותיו הרי  -  ה"ישראל  הולכים  בשליחותו  של  הקב-  שבניומאחר

דין -כפסק,    שנמצאים  בו  יהודיםמקום  השמירה  על  בטחון  כל  -כולל  ,    בתורהה"של  הקב

יוצאים  עליהם  בכלי  זיין .  .    שצרו  על  עיירות  ישראל  נכרים:  "3ערוך  בהלכות  שבת-השולחן

, "ומשם  תהא  הארץ  נוחה  ליכבש  לפניהם,  שמא  ילכדו  העיר.  .  יהם  את  השבת    עלומחללים

 ואפילו",  )נפש-בכל  הדינים  הקשורים  עם  פיקוח(  אפילו  כשיש  ספק  וספק  ספיקא  -  זה  וכל

 ".עדיין לא באו אלא ממשמשים לבוא
דין  זה -ערוך  גופא  מופיע  פסק-ובשולחן,  דין  להלכה  למעשה  בפועל-  פסקוזהו

ישראל  ביום -  השבת  מתבטאת  בפעולת  ההגנה  על  בנישקדושת,    היינו".  שבתהלכות"ב

שאסור (  מצווה  לעשות  מלאכה  מסויימת  התורהפעמים  שכאשר  -וכמדובר  כמה.  השבת

:   זו  עצמה  היא  חלק  מקדושת  השבתפעולההנה  ,  נפש-מפני  פיקוח)  לעשותה  ביום  השבת

 ". שישמור שבתות הרבהכדי"

 
 .י, ח' ישעי) 1
 .ח, שם מ) 2
 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 3
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  הרי  זו  הדרך  היחידה -  ה"הקבהוראותיו  של  הגים  בהתאם  לנישראל  מת-  בניוכאשר

 .4" שהשלום שלומלך "הוא ה"היות והקב, קיימא-לפעול שלום אמיתי ובר
זה  שמתנהגים -ידי-  על-  הגלותישראל  נמצאים  בזמן  -  זה  נפעל  כבר  גם  כאשר  בניוענין

  זו  היא  הכנה  קרובה ופעולה.    לשמור  על  בטחונה  של  ארץ  ישראלה"פי  הוראת  הקב-על

ישראל  מקבלים  את  כל  ארץ -שבני,  היינו".  אלקיך  את  גבולך'    ירחיב  הכי  "5היעודלקיום  

 ." הארץשלימות "-ארץ עשר אומות , וקדמוני ארץ קיני קניזי -כולל , ישראל בשלימותה
 )ב"תשמ אלול ט" כ- ג" ליל ערב ראש השנה תשמשיחתפ "מעובד ע(

 

 

 

  שלימותה  של  ארץ  ישראל  שלא -"  שלימות  הארץ"ממהרים  יותר  את  זה  -ידי-ועל.  .  

אלא ,    לא  מיבעי  בעניני  יהדות-וזאת  ,  שבה)  אפילו  פירור  אחד(יוכלו  לפגוע  בחלק  הכי  קטן  

אלקיך  בה '  תמיד  עיני  ה.  .  ארץ  אשר  "  היות  וזוהי  -וטעם  הדבר  ,  אפילו  בענינים  גשמיים

לא  רק ,  או  ערב  ראש  השנה"  ראש  השנה"  בלא  רק,  היינו".  מרשית  שנה  ועד  אחרית  שנה

  במשל  כל  השנה בכל  יום  ובכל  רגעאלא  ,  שבתות  וימים  טובים  ומועדים,  בימים  נוראים

ועד  כדי ,  "אלקיך  בה'  עיני  ה",    רואים  בגלוי  שכל  ארץ  ישראל  חדורה  בגילוי  אלקות-כולה  

ושלום -וגעים  חסלא  זו  בלבד  שאינם  פ,  ולכן.    רואים  זאת  בגלוייהודים-אינםשאפילו  ,  כך

 .רצויים-הם מגינים על ארץ ישראל מפני ענינים בלתי -אדרבה אלא , בארץ ישראל
 )מ"חודש אלול תשד-דראש' פ שיחת א"מעובד ע(

 

 
 .ג, א"רבה פי-ראה במדבר) 4
 .כ, ראה יב) 5
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 -"  שאל  אביך  ויגדך  זקניך  ויאמרו  לך.  .  זכור  ימות  עולם  :  "  נאמר1בשיעור  חומש  היומי

היינו  שכל ".  ישראל-יצב  גבולות  עמים  למספר  בני.  .  בהנחל  עליון  גוים  "ש,  "ותהראשונ"

בשביל "הרי  זה  רק  ")  קיימם  ולא  אבדם,  יצב  גבולות  עמים("העולם  -קיומם  של  אומות

ולמספר  שבעים  נפש  של  בני  ישראל  שירדו ,  ישראל  שעתידים  לצאת  מבני  שם-מספר  בני

 ".למצרים הציב גבולות עמים שבעים נפש
מהי ,    מובן-ישראל  -העולם  היא  אך  ורק  לטובתם  של  בני-מאחר  שכל  קיומם  של  אומותו

 !ישראל ובעניני יהדות-ושלום בבני-התוצאה הנגרמת להם כאשר הם מנסים לפגוע חס
ישראל  הם  נחלתו  של -שבני,  היינו".  עמו  יעקב  חבל  נחלתו'  כי  חלק  ה:  "ובהמשך  נאמר

 .2"חלק אלקה ממעל ממש"יא ואחד מישראל ה-אחד-כי נשמת כל, ה"הקב
,   ארץ  הקודש-"  נחלת  עולם"ה  "לכן  נותן  להם  הקב,  ה"ומפני  היותם  נחלתו  של  הקב

ובפרט  בראש ,  3"אלקיך  בה  מרשית  השנה  ועד  אחרית  שנה'  תמיד  עיני  ה.  .  ארץ  אשר  "

 -ובפרט  ,  השנה  נמשך  ענין  זה  על  כל  השנה  כולה-ומראש,  כפשוטו"  רשית  השנה  "-השנה  

 .השנה-למחרת ראש
ישראל -גם  כאשר  בני,  היינו".  יצרנהו  כאישון  עינו.  .  ימצאהו  בארץ  מדבר  :  "וממשיך

ה  שומר  ומגין  עליהם "  גם  אז  הקב-"  ארץ  מדבר"שזהו  המעמד  ומצב  של  ,  נמצאים  בגלות

אחד  האיברים  הכי (סתם  "  עין"לא  רק  בדוגמת  ה".  יצרנהו  כאישון  עינו"באופן  של  

השחור  שבעין   "-החלק  החשוב  ביותר  בעין  עצמה  ,  "כאישון  עינו"אלא  ,  )חשובים

 "!כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינו", ולכן, "שהמאור יוצא הימנו
-שבני,  היינו".  בדד  ינחנו  ואין  עמו  אל  נכר'  ה:  "ובסיום  שיעור  החומש  היומי  נאמר

 ".בדד"ה באופן של "ישראל נמצאים ביחד עם הקב
 :ש היומיוזוהי ההוראה הנלמדת מהשיעור חומ

 
 .י"האזינו לב וברש) 1
 .ב"ראה תניא רפ) 2
 .יב, עקב יא) 3
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כמו ,    בשביל  בני  ישראל-שכל  קיומם  הוא  )  4"מזלייהו  חזי("אומות  העולם  יודעים  

לא  זו  בלבד  שאינם  מנסים  לפגוע ,  ולכן".  יצב  גבולות  עמים  למספר  בני  ישראל"שכתוב  

כל  הנוגע  בהם  כאילו  נוגע ",  "יצרנהו  כאישון  עינו"בידעם  ש,  ישראל-ושלום  בבני-חס

 .ישראל בכל עניניהם-הם מסוגלים לסייע לבני: אלא אדרבה, "בבבת עינו
וכתוצאה  מזה  משנים  הם  את .  נמשך  ופועל  למטה"  מזלייהו  חזי"שהענין  של  ,  ומובן

מלכים  אומנייך  ושרותיהם "ומתחילים  להתנהג  באופן  של  ,  הנהגתם  בפועל  ממש

 .גם כאשר נמצאים בזמן הגלות, 5"מניקותייך
-העולם  מסייעים  לבני-  כי  כאשר  אומות-לם  העו-והנהגה  זו  היא  גם  לטובתם  של  אומות

הקוין '  ישראל  להוסיף  ביתר  שאת  וביתר  עוז  בכל  ג-יכולים  בני,  ישראל  בכל  עניניהם

-  גם  אצל  אומות-זה  נפעל  קיום  ועמידת  העולם  כולו  -ידי-ועל,  שעליהם  העולם  עומד

" העולם  עומד"אלא  יהיה  במעמד  ומצב  של  ,  שהעולם  יפסיק  להזדעזע,  היינו,  העולם

 ".העולם קיים"ו
  הרי -ישראל  בכל  מקום  שהם  -העולם  לבני-ואם  הדברים  אמורים  בנוגע  ליחס  של  אומות

העולם  כלפי  היהודים  הנמצאים -וכמה  שכן  הוא  בנוגע  ליחס  של  אומות-כמה-אחת-על

 . בירושלים עיר הקודש-ובארץ הקודש גופא , בארץ הקודש
ועתידה  ירושלים  שתתפשט  בכל ,  עתידה  ארץ  ישראל  שתתפשט  בכל  הארצות"והיות  ש

,   מובן-"  יראה  שלם"מלשון  ,  "ירושלים"ובזה  נכלל  הפירוש  הפנימי  של  ,  6"ארץ  ישראל

נקרא '  וראו  כל  עמי  הארץ  כי  שם  ה  "7כמו  שכתוב,  שיראה  זו  מתפשטת  בכל  העולם  כולו

 .8"נפל פחד היהודים עליהם", "עליך ויראו ממך
-  ובפרט  בבואנו  מראש-דים  בתוקף  המתאים  ישראל  עומ-זה  שבני-ידי-וכל  זה  נפעל  על

,   היינו-  9"יבחר  לנו  את  נחלתנו  את  גאון  יעקב  אשר  אהב  סלה"השנה  שאז  נפעל  הענין  ד

 
 .א, מגילה ג) 4
 .כג, מט' ישעי) 5
 .רמז תקנג' שמעוני ישעי-ילקוט) 6
 .י, תבוא כח) 7
 .יז, אסתר ח) 8
 .ח, עמוס ו. ה, תהלים מז) 9

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 297

בנוגע  לכל  הקשור  לשלימות  התורה "  גאון  יעקב"ישראל  עומדים  בתוקף  של  -שבני

 .שלימות העם ושלימות הארץ, ומצוותיה
צריכים  לסיים  את  כל  הפעולות ,  ןולכ.  ובזה  נכלל  גם  השמירה  על  בטחון  הארץ

שזוהי  הוראת ,  "המתחיל  במצוה  אומרים  לו  גמור"באופן  של  ,  הקשורות  עם  בטחון  הארץ

ה  מתוך  שמחה "והוראה  זו  היא  גם  נתינת  כח  שיוכלו  למלא  את  רצון  הקב,  ה  בתורתו"הקב

 .וטוב לבב
 )ג"פ שיחת צום גדליה תשמ"מעובד ע(
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לא  מרצוננו  גלינו  מארץ  ישראל :  "1וכפתגם  הידוע[אשר  נמצאים  עדיין  בזמן  הגלות  גם  כ

ביחס  לחלקי  ארץ  ישראל "  שלימות  הארץ"  ישנו  הענין  של  -"]  'ולא  בכחותינו  אנו  נשוב  כו

ישראל  היתה  מתוך  נסים -בפרט  שנתינתם  לבני,  ה"ידי  הקב-ישראל  על-שניתנו  כבר  לבני

, "נחלת  עולם"ישראל  באופן  של  -ם  בשלימותם  ביד  בניחלקים  אלו  נשארי,  ולכן,  גלויים

 !צריכים להתייחס לזה בהתאם לכך, ה"של מלך מלכי המלכים הקב" מתנה"ומאחר שזוהי 
שכאשר  יבואו ,    לילד  בן  חמש  שנים2י"  כפי  שמסביר  רש-וזאת  יודעים  גם  אומות  העולם  

כח  מעשיו  הגיד :  "להםצריכים  לומר  ,  אומות  העולם  ויטענו  איזו  טענה  בקשר  לארץ  ישראל

 "!ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו", 3"לעמו לתת להם נחלת גוים
  ממתינים  אנו -ה  "ידי  הקב-ישראל  על-ובנוגע  לחלקי  ארץ  ישראל  שעדיין  לא  ניתנו  לבני

  בדרכי  נועם  ובדרכי -ישראל  כל  חלקי  ארץ  ישראל  -שאז  יוחזרו  לבני,  לביאת  משיח  צדקנו

 שלום
  הנה  היות  שלדאבוננו  ישנם  עדיין -"  שלימות  הארץ"ל  אודות  בהמשך  להמדובר  לעי.  .  

, ולכן.  4"עוצו  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום  כי  עמנו  אל"  אזי  ינגנו  עתה  -'  עקשנים'כמה  

 .ערוך-פי השולחן-וגם הם יתנהגו על, בודאי שעקשנותם תתבטל
 )ג"תשרי תשמ' פ שיחת ו"מעובד ע(

 
 .ועוד. א, ד תרצב"ד ח"ראה לקו) 1
 .א, בראשית א) 2
 .ו, תהלים קיא) 3
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, ישראל  בכל  מקום  שהם-ה  שומר  את  בני"גם  ברגעים  האחרונים  של  זמן  הגלות  הקב

 .ובפרט היהודים הנמצאים בארצנו הקדושה
שמקיימים  את  כל  מה ,  כלומר.  ישראל  תהיה  באופן  של  שלימות  התורה-והנהגת  כל  בני

, של  ישוב  יהודיושלום  בבטחון  -  ציווי  התורה  שאסור  לפגוע  חס-כולל  ,  שכתוב  בתורה

ושלום -ובפרט  שאסור  לפגוע  חס,  ישראל  בחוץ  לארץ-שדין  זה  אמור  גם  בנוגע  לישובי  בני

מכיון ,  שבזה  נכללים  גם  המקומות  שאינם  בגבולות  ארץ  ישראל(בבטחונה  של  ארץ  ישראל  

 ).שזה נוגע לבטחונה של ארץ ישראל
ה "  הקדושה  שהקב  בכל  חלקי  ארצנו-  ובתוקף  -ישראל  מחזיקים  -בודאי  שבני,  ולכן

 .ישראל היתה מתוך נסים גלויים-ובפרט שהחזרתם לבני, ישראל-החזיר כבר לבני
 -כולל  ציווי  התורה  לשמור  על  שלימות  הארץ  ,  שלימות  התורהפי  -וכשמתנהגים  על

כל  ארץ  ישראל ,  כלומר,    בתכליתשלימות  הארץשאז  תהיה  ,  ממהרים  עוד  יותר  את  הגאולה

שאפילו  יהודי  אחד  בלבד  לא   -  שלימות  העםשראל  ביחד  עם  י-לגבולותיה  תהיה  ביד  בני

ה "שהקב,  כלומר,  1"ואתם  תלוקטו  לאחד  אחד  בני  ישראל"היות  ,  ושלום  בגלות-ישאר  חס

 .ואחד מישראל ומוציאו מן הגלות-אחד-אוחז בידו של כל
ושלום  בטחונה  של -פי  הוראת  התורה  לעמוד  בתוקף  שלא  יפגע  חס-וכשמתנהגים  על

שלא  יצטרכו ,  כלומר.    כל  הענינים  הבלתי  רצוייםממילא  אזי  מתבטלים  בדרך  -ארץ  ישראל  

תפול  עליהם  אימתה "כי  עצם  הידיעה  שישנם  כלי  נשק  תפעל  כבר  ש,  להשתמש  בכלי  נשק

כי  אם  מצד ,  ושלום-  חס3"כחי  ועוצם  ידי"והיות  שאחיזת  כלי  הנשק  אינה  מצד  .  2"ופחד

: ויתירה  מזו.  כאבן  ממש,  "כאבןידמו  )  ה"של  הקב  (זרועךבגדול  "אזי    -  ה"הקבציווי  

 ".ינוסו לפניך"מכיון ש, ובמילא לא יפגעו הם עצמם, 4" לפניךינוסובשבעה דרכים "
 )ג"הכיפורים תשמ-פ שיחת ערב יום"מעובד ע(

 
 .יב, כז' ישעי) 1
 .טז,  בשלח טו-לשון הכתוב ) 2
 .יז, עקב ח) 3
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שבט ,    מדובר  אודות  ברכתו  של  משה  רבינו  לשבט  דן1בתחילת  שיעור  החומש  היומי

שפסוק  זה  מדבר ,  "'ברזל  ונחושת  מנעליך  גו  "2זה  מופיע  הפסוק-ולאחרי,    ושבט  אשרנפתלי

 ".כל ישראלעכשיו הוא מדבר נגד : "י"כדברי רש, ישראל-אודות כל בני
יושבים )  של  כל  ישראל(  שהיו  גבוריהם  -ברזל  ונחושת  מנעליך  :  "ותוכן  הדברים  הוא

כאילו  היא  סגורה  במנעולים ,  נס  בה  אותה  שלא  יוכלו  האויבים  להכונועלים,  בערי  הספר

 ".ובריחים של ברזל ונחושת
  שצריכים  לנעול -ובזה  מודגשת  הוראת  התורה  בנוגע  לאופן  השמירה  על  ארץ  ישראל  

שלא  יוכלו "כדי  ,  ")ברזל  ונחושת  מנעליך("אותה  במנעולים  ובריחים  של  ברזל  ונחושת  

 "!האויבים להכנס בה
לא  ינום   "-ה  בעצמו  "ידי  הקב-אל  נעשית  עלמובן  וגם  פשוט  ששמירתה  של  ארץ  ישר

בדרך '  כלים'ה  שיעשו  גם  "רצונו  של  הקב,  כן-פי-על-אך  אף;  3"ולא  יישן  שומר  ישראל

 ."'היו גבוריהם יושבים בערי הספר ונועלים אותה כו", ולכן, הטבע
.  . נכרים  שצרו  על  עיירות  ישראל  :  "4ערוך  בהלכות  שבת-דין  השולחן-וכן  הוא  פסק

מחללין  עליהם  את ,  אפילו  אינן  רוצים  לבוא  אלא  על  עסקי  תבן  וקש,  וכה  לספרבעיר  הסמ

ומשם  תהא  הארץ  נוחה ,  שמא  ילכדו  העיר,  ")יוצאים  עליהם  בכלי  זיין"בכך  ש(השבת  

גבוריהם  יושבים  בערי  הספר  ונועלים  אותה   "-וזהו  תוכן  הדברים  דלעיל  ".  ליכבש  לפניהם

 ".שלא יוכלו האויבים להכנס בה
: ואדרבה,  וחומר  שאין  לתת  שטחים  מארץ  ישראל  לגוים-שכן  וקל-ובן  במכלומזה  מ

ישנם  אמנם ;  "גבוריהם  יושבים  בערי  הספר  ונועלים  אותה  שלא  יוכלו  האויבים  להכנס  בה"

ובנוגע ,  ה"ידי  הקב-ישראל  על-שטחים  השייכים  לארץ  ישראל  שעדיין  לא  ניתנו  לבני

 
 .כב, ברכה לג) 1
 .כה, שם) 2
 .ד, תהלים קכא) 3
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: 5פי  פתגם  רבותינו  נשיאנו-ובפרט  על[נו    צריכים  להמתין  לביאת  משיח  צדק-לשטחים  אלו  

אבל  כאשר  מדובר  אודות ;  "]'לא  מרצוננו  גלינו  מארץ  ישראל  ולא  בכחותינו  אנו  נשוב  כו"

ונתינתם  היתה  עוד  באופן  דנסים ,  ה"ידי  הקב-ישראל  על-שטחי  ארץ  ישראל  שניתנו  לבני

נועלים  אותה "שובאופן  ,  ישראל  צריכים  להחזיק  בשטחים  אלו-  הרי  בודאי  שבני-גלויים  

 ".שלא יוכלו האויבים להכנס בה
  אזי  נפעל  הענין  של -בורא  העולם  ומנהיגו  ,  ה"פי  הוראתו  של  הקב-וכאשר  מתנהגים  על

סגורה "שארץ  ישראל  נעשית  ,  כלומר.  בתכלית  השלימות"  ברזל  ונחושת  מנעליך"

 -נס  בתוכה  כך  ששום  דבר  בלתי  רצוי  אינו  יכול  להכ,  "במנעולים  ובריחים  של  ברזל  ונחושת

 ".שלא יוכלו האויבים להכנס בה"
,   שהנהגתו  היא  באופן  בלתי  אנושיבפניםאפילו  אם  ישנו  אדם  הנמצא  :  ויתירה  מזו

פעולה  הגורמת (ידי  החזרת  שטחים  מארץ  ישראל  לגוים  -על,  ליצלן-רחמנא,  להזיקוברצונו  

כי  היות ,  אומה  אין  הדבר  מועיל  לו  מ-)  מבלי  הבט  על  כוונותיו  בענין  זה,  להרס  וחורבן

הרי  מובן  שאין ,  התורהפי  -על"  מנעולים  ובריחים  של  ברזל  ונחושת"ומדובר  כאן  אודות  

 ! לשמור מפני אויב ומזיק-ביכלתו של אף אחד להחליש את תפקידם 
או ,    ישנה  אפשרות  לפתחם  או  לשברם-ידי  בשר  ודם  -הנעשים  על"  מנעולים  ובריחים"

פי -שעל"  מנעולים  ובריחים"כאשר  מדובר  אודות  אך  ;  בזה-לעקוף  אותם  מן  הצד  וכיוצא

  אין  ביכלתו  של  אף  אחד -)  פי  הוראות  התורה-שזה  נעשה  כאשר  מתנהגים  על  (התורה

 !להחליש ולמנוע מהם למלא את תפקידם בשלימות
  שהרי -נעשית  באופן  שאין  צורך  במלחמה  כלל  "  ברזל  ונחושת  מנעליך"והשמירה  של  

,   שענין  זה  מביא  תועלת  גם  לצד  שכנגד-ונמצא  !  מלחמהיצא  ב'  מנעול'לא  שייך  לומר  שה

' מנעול'ופעולת  ה,    אין  הרוגים  ופצועים  גם  אצל  הצד  שכנגד-כי  כאשר  אין  צורך  במלחמה  

ופשוט ,  6"בשבעה  דרכים  ינוסו  לפניך"כי  ,  "שלא  יוכלו  האויבים  להכנס  בה"היא  רק  לשמור  

 .ושלום-שאינם יכולים לפגוע בפנים חס
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ובקשר  לטענה  הידועה  שמכיון  שנמצאים  אנו  בזמן  הגלות  צריכים  להתחשב  גם  עם 

לעזר  וסיוע  דמלכי  אומות )  בדרך  הטבע  (זקוקיםכי  בזמן  הגלות  ,  דעתם  של  אומות  העולם

כי  לולי  זאת (העולם  -ושלום  ללחצים  של  אומות-ולכן  צריכים  להכנע  חס,  העולם  ושרותיהם

 : הנה על זה באה ההוראה בהמשך הכתוב-) משיכו בעזר וסיועמי יודע אם י
כמנין ,  כימים  שהם  טובים  לך:  "7י"ומפרש  רש,  "ברזל  ונחושת  מנעליך  וכימיך  דבאך"

שכל  הארצות  יהיו  דובאות ,  יהיו  דבאך,  כל  הימים  אשר  אתם  עושים  רצונו  של  מקום,  ימיך

ת  מתפרנסות  הימנה וכל  הארצו,  שתהא  מבורכת  בפירות,  כסף  וזהב  לארץ  ישראל

 ".שהן מזיבות אותו לארצכם, הכסף והזהב כלה מהם. . וממשיכות לה כספם וזהבם 
ובפרט ,  8"החושך  יכסה  ארץ"כאשר  ,  גם  כאשר  נמצאים  בחשכת  הגלות:  זאת  אומרת

, ולכן".  מנין  ימיך"  הרי  גם  זמן  זה  נכלל  ב-"  עקבתא  דמשיחא"בחושך  הכפול  והמכופל  של  

כל "ש,  "כימיך  דבאך"אזי  מתקיים  הענין  של  ,  פי  הוראות  התורה-כאשר  ההנהגה  היא  על

 ".הארצות יהיו דובאות כסף וזהב לארץ ישראל
 -העולם  -ומזה  מובן  שגם  כאשר  נמצאים  בזמן  הגלות  וזקוקים  לעזר  וסיוע  של  אומות

אין  כל :  אלא  יתירה  מזו,  העולם  נותנים  את  העזר  והסיוע  הדרוש-הנה  לא  זו  בלבד  שאומות

וכמה  שאין  צורך  ללחוץ  עליהם  ולשכנע  אותם -כמה-אחת-ועל(קש  זאת  מהם  צורך  לב

כל  הארצות ",  כי  הם  באים  מעצמם  לתת  את  כספם  וזהבם  לארץ  ישראל,  )שיסכימו  לתת  זאת

בידעם  שענין  זה  מהוה ,  "מזיבות  אותו  לארצכם.  .  יהיו  דובאות  כסף  וזהב  לארץ  ישראל  

 ".נה וממשיכות לה כספם וזהבם היממתפרנסותכל הארצות  "-תועלת גם עבורם 
ברזל "  באופן  של  -ישראל  עומדים  בתוקף  המתאים  -זה  שבני-ידי-וכל  זה  נפעל  על

 .בהתאם להוראת התורה, "ונחושת
קיבלו  את  כל  הסיוע ,  ישראל  עמדו  בתוקף  המתאים-  שכאשר  בני-וכפי  שראו  בפועל  

, ו  ללחצים  שוניםונכנע,    כאשר  לא  עמדו  בתוקף-ולעומת  זאת  ;  העולם-הדרוש  מאומות

  היו  זקוקים  להתווכח  ולהתדיין  על  כל -הנה  כאשר  הגיע  זמן  של  סכנה  והיו  זקוקים  לסיוע  

 
 .ברכה שם) 7
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  אפילו -ולפעמים  ,  לפעמים  פעלו  רק  למחצה,    לפעמים  פעלו-זה  -וגם  לאחרי,  צעד  ושעל

 ! נוסף על הבזיונות שבהם היה מלווה הדבר-וכל זה , פחות ממחצה
, "ברזל  ונחושת  מנעליך"ישראל  צריכה  להיות  באופן  של  -ומכל  זה  רואים  שהנהגת  בני

ישראל  עומדים -כאשר  בני:  כי  אדרבה,  העולם-ואין  להתפעל  כלל  מהלחצים  של  אומות

העולם  באים  מעצמם  לתת -אזי  אומות,  ה  בתורתו"פי  הוראת  הקב-על,  בתוקף  המתאים

דובאות  כסף כל  הארצות  .  .  כימיך  דבאך    "-ישראל  את  העזר  והסיוע  הדרוש  להם  -לבני

 ".וזהב לארץ ישראל
, כלומר,    יום  חמישי  של  פרשת  ברכה-וזוהי  ההוראה  הנלמדת  מהשיעור  חומש  היומי  

מכיון  שזוהי ,  9"'וזאת  הברכה  אשר  ברך  משה  גו  "-"  ברכה"שזוהי  הוראה  השייכת  לפרשת  

 .זהמורה באצבעו ואומר , " הברכהוזאת"באופן גלוי , ה"הדרך לקבלת ברכותיו של הקב
  כי  כל  האמור -בפסוקים  אלו  של  פרשת  ברכה  '  לאך'פשעט'ין  צורך  בלימוד  רמזים  ווא

והדברים  מודפסים  בכל ,  י  בפשוטו  של  מקרא"לעיל  מובן  מפשטות  הכתובים  ופירוש  רש

ל  מלבד  הפירוש  האמור  לעיל  פשטות "ואין  דרך  אחרת  לפרש  את  הפסוקים  הנ,  החומשים

  שאינם  זקוקים -ם  הנמצאים  בארץ  הקודש  ובפרט  כאשר  מדובר  אודות  היהודי.  הכתובים

י  ללא "אלא  מבינים  את  לשונו  של  רש,  י  באידיש  או  באנגלית"שיפרשו  להם  את  דברי  רש

 .צורך בפירוש נוסף

 

כן -  כיצד  יתכן  אם-  כל  כך  פשוטיםל  "היות  והדברים  הנ:  זה  נשאלת  השאלה-פי-אך  על

היפך  היהדות  היפך  האנושיות  והיפך  השכל ,  הפכים  באופן  שישנם  בני  אדם  שמתנהגי

 !?הפשוט
ביכלתו  לבחור  להתנהג  באופן  שהוא ,  ולכן.  יהודי  הוא  בעל  בחירה:  והתשובה  לדבר

שהוא  מכריח  את ,  כלומר.    עצמוהרע-היצר  מחשבתו  של  היפך  ואפילו  הפשוט  היפך  השכל

 .א עלה ל-) הרע-של היצר(הרע לעשות דבר שאפילו על דעתו -יצרו

 
 .א, ברכה לג) 9
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  הרי -נוסף  לזה  שבכל  מקום  נמצאים  בחושך  כפול  ומכופל  דזמן  הגלות  :  זאת  אומרת

הרע  לחושך  כפול  ומכופל  יותר -ומכניס  את  יצרו,  הוא  מכניס  את  עצמו  בגלות  עמוקה  יותר

 !הרע מצד עצמו-מהחושך של היצר
רה   שלכאו-"  על  חטא  שחטאנו  לפניך  ביצר  הרע  "11  על  הכתוב10וכמבואר  בספרי  מוסר

ומפני  מה  מייחדים  שישנו  חטא "  יצר  הרע"ידי  -הלא  כל  החטאים  נעשים  על:  אינו  מובן

ישנם  ענינים  שאינם  עולים :    והביאור  בזה-!  ?"חטאנו  לפניך  ביצר  הרע"מסויים  שהוא  

שהוא ,  כלומר,    שלוהרע-שחוטא  עם  היצראבל  ישנו  מי  ,  הרע-אפילו  על  דעתו  של  היצר

על  חטא  שחטאנו  לפניך "וזהו  ,  שלא  היה  עולה  על  דעתוהרע  לעשות  דבר  -מכריח  את  היצר

 "!ביצר הרע
 :ובנוגע לעניננו

ובכל  פעם ,  שלשה  פעמים  נעשתה  אותה  טעות  שהחזירו  שטחים  מארץ  ישראל  לגויים

רוצים  לחזור  על  אותה  טעות ,  ולמרות  זאת.  רחמנא  ליצלן,  ראו  את  התוצאות  שנגרמו  מכך

ים  שהפעם  החששות  לתוצאות  גרועות  הם למרות  שיודע,  פעם  רביעית  ופעם  חמישית

 !באופן חמור יותר מאשר בפעמים הקודמות
המצב  החמור  שבו  נמצאים  עתה  הנו  תוצאה  של  הטעות  שנעשתה  בחתימת  החוזה 

תמורת  זה  שמצרים  היתה  רחוקה ,  כלומר.  שבכך  קרבו  את  מצרים  לימית,  דייוויד-בקעמפ

! צרים  שתהיה  על  הגבול  עצמוקרבו  את  מ,  מגבול  ישראל  מרחק  של  מאות  קילומטרים

 !ליצלן-רחמנא, ועתה רוצים להמשיך באופן כזה גם משאר צידי ארץ ישראל
וכמה  היפך  שכלו  של -כמה-אחת-ועל,  הנהגה  כזו  היא  היפך  השכל  הפשוט  של  הגוי

הוא [ה  נתן  לו  כח  להשפיע  על  יהודים  נוספים  "ובפרט  כשמדובר  אודות  יהודי  שהקב,  יהודי

' חכם'אבל  האמת  היא  שאפילו  אם  הוא  היה  '  חכם  גדול'הו  מפני  שהוא    שז-  כנראה  -חושב  

  גם  כאשר -ולאידך  ;  לא  היה  מתנהג  היפך  חכמת  התורה)  'חכם  גדול'לאו  דוקא  (סתם  

אלא ,  ]12"הוא  הנותן  לך  כח  לעשות  חיל"ה  "הרי  זה  מפני  שהקב'  חכם  גדול'מדובר  אודות  

 
 .'ה שער האותיות אות י"של) 10
 ".ועל חטא" נוסח -תפילת יום כיפור ) 11
 .יח,  עקב ח-לשון הכתוב ) 12
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למרות  שהוא  יודע  מה  היו ,  טהרע  להתנהג  היפך  השכל  הפשו-שהוא  מכריח  את  יצרו

 !אלא כמה פעמים, ולא פעם אחת, התוצאות מאופן הנהגה זו בעבר
  צריך  אדם  נורמלי -הרע  שלו  -האם  מפני  שישנו  מישהו  החוטא  ביצר:  ועוד  ענין  בזה

כאשר  מדובר  אודות  ענין  הנוגע ,  להתנהג  כמותו  או  להתחשב  בדעתו,  להתפעל  ממנו

ובפרט  כאשר ,  ם  אפילו  כאשר  מדובר  אודות  אדם  יחיד  הנהגה  זו  אין  לה  מקו-!  ?לרבים

 !ישראל-מדובר אודות ענין של בטחון הנוגע לרבים מבני

 

ובודאי ,    אין  להאריך  בענינים  אלו-הכיפורים  לסוכות  -והנה  בעמדנו  בימים  שבין  יום

שנקודתו  היא ,  ערוך  דלעיל-דין  השולחן-פי  פסק-ישראל  על-שמכאן  ולהבא  יתנהגו  כל  בני

ומשם  תהא ,  שמא  ילכדו  העיר  "-וכמפורש  הטעם  ,  ישראל-  שמירה  על  בטחונם  של  בני-

 ".הארץ נוחה ליכבש לפניהם
אלא  כן  הוא  גם ,  דין  זה  אינו  קשור  עם  קדושת  הארץ  דוקא-פעמים  שפסק-וכמדובר  כמה

' נהרדעא'דות  מדובר  או,    שבה  הובא  דין  זה13בסוגיית  הגמרא:  ואדרבה,  בחוץ  לארץ

ישראל  בכל -שהמדובר  כאן  הוא  אודות  בטחונם  של  בני,  זאת  אומרת.    חוץ  לארץ-שבבבל  

 .מקום שהם
, אין  כל  הבדל  אם  מדובר  אודות  משא  ומתן  מסביב  לשולחן  עגול  או  מרובע,  ולכן

הדבר  היחיד  שנוגע  כאן ;  בזה-וכיוצא,  שכם  ונשיקות  אחד  לשני-חילופי  מכתבים  וטפיחות

 "!ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם, ילכדו העירשמא  "-הוא 
ובפרט  כאשר  רואים ,  "וזאת  הברכה  "-  זוהי  הדרך  היחידה  לענין  של  ברכה  -וכאמור  

פי -  כאשר  התנהגו  על-ולעומת  זאת  ,  במוחש  מה  היו  התוצאות  של  ההנהגה  באופן  הפכי

 !הצליחו תמיד, ה בתורתו"הוראות הקב
בשבעה "  שאין  פוגעים  בו  כלל  כי  -לצד  שכנגד  "  כהבר"והנהגה  באופן  האמור  היא  גם  

 ".דרכים ינוסו לפניך

 
 .א, עירובין מה) 13
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-  ממקום  ישובם  של  בניבמרחקה  "וכאשר  הצד  שכנגד  בא  אל  ארצו  שנותן  לו  הקב

הרי  גם  הוא ,  )ישראל-ושלום  בשלומם  ובטחונם  של  בני-כך  שלא  יוכלו  לפגוע  חס(ישראל  

 .נח- שבע מצוות בניידי קיום-על, 14"לשבת יצרה"מנהל את חייו באופן של 

 

שהם  צריכים ,  "יושבים  בערי  הספר"כל  האמור  לעיל  שייך  רק  לאותם  יהודים  ה,  לכאורה

וכן  בנוגע  לאותם  יהודים  שבכחם ,  לנעול  אותה  במנעולים  ובריחים  של  ברזל  ונחושת

ברזל "כה  להיות  באופן  של  שהם  צריכים  לדעת  שההנהגה  צרי,  להשפיע  על  מצב  הדברים

כל  הארצות  יהיו  דובאות  כסף  וזהב  לארץ "ש,  "וכימיך  דבאך  "-ואז  ,  "ונחושת  מנעליך

  היהודים -כולל  ,  ואחד  מישראל-אחד-כן  כאשר  מדובר  אודות  כל-שאין-מה".  ישראל

על  הענינים  הקשורים  עם  בטחונה )  לכאורה(שאין  להם  כל  השפעה  ,  הנמצאים  בחוץ  לארץ

 .לפעול מאומה בדבר) לכאורה(ואינם יכולים , לשל ארץ ישרא
מורשה   "-ואחד  מישראל  -אחד-  שניתנה  לכלבתורההיות  וזה  פסוק  ,  כן-פי-על-אך  אף

-שכל,  כלומר,    מישראלואחד-אחד-לכלהרי  בהכרח  לומר  שענין  זה  שייך  ,  15"קהלת  יעקב

 .כדלקמן, ואחד מישראל יכול לפעול בענין זה באופן התלוי בו-אחד
 :םובהקדי

  הרי  רואים  בפועל  שישנם -ואחד  מישראל  מקבל  את  כל  התורה  כולה  -אחד-למרות  שכל

ד "  ע-ובכך  יש  להם  שייכות  גם  לשאר  חלקי  התורה  ,  יהודים  שלמדו  רק  חלק  מסויים  בתורה

 . בתורהשעמלמכיון , "הוא עמל במקום זה ותורתו עומלת לו במקום אחר "16ל"רז-מאמר
  כפי -י  ישנו  חלק  בתורה  השייך  במיוחד  אליו  פעמים  שלכל  יהוד-וכמדובר  כמה

וכפי  שרואים  בפועל  שישנם  חילוקים  אצל  גדולי  ישראל ".  ותן  חלקנו  בתורתך  "17שאומרים

  למרות -וזאת  ,  בזה-וכיוצא'  בעלי  רמז'ו'  בעלי  דרוש',  'בעלי  הגדה'ל'  בעלי  הלכה'בין  

 .ואחד מישראל יורש את התורה כולה על כל חלקיה-אחד-שכל

 
 .יח, מה'  ישעי-לשון הכתוב ) 14
 .ד, ברכה שם) 15
 .ב, סנהדרין מט) 16
 .כ"ה מ"פאבות ) 17
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כמו  כן  הוא  בנוגע  לכל  ענין  פרטי ,  כשם  שמצינו  בנוגע  לכללות  התורה  כולה,  ולכן

וכמבואר  בכתבי .    שישנם  בו  ריבוי  פירושים  ואופנים-)  בזה-פסוק  בתורה  וכיוצא(שבתורה  

פי -על,  פי  רמז-על,  פי  פשט-  שבכל  ענין  בתורה  ישנם  ששים  ריבוא  פירושים  על18ל"האריז

  שכל  אחד 19פי  המבואר  בתניא-ועל.    נשמות  ישראלכנגד  ששים  ריבוא,  פי  סוד-דרוש  ועל

 -מששים  ריבוא  נשמות  אלו  מתחלקת  לששים  ריבוא  ניצוצות  שכל  ניצוץ  הוא  נשמה  אחת  

 .ל ישנם עוד ששים ריבוא פירושים ואופנים"שבכל אחד מפירושים ואופנים הנ, מובן
  ענין  זה   הנה  מילוי-כאשר  מדובר  אודות  לימוד  הוראה  מפסוק  מסויים  :  זאת  אומרת

-אבל  ביחד  עם  זה  ישנו  גם  לימוד  באופן  השייך  לכל,  שייך  רק  לנשמה  כלליתבשלימותו  

 .ואחד מישראל באופן פרטי-אחד
" ברזל  ונחושת  מנעליך"  שההוראה  הנלמדת  מהפסוק  -זה  מובן  בנוגע  לעניננו  -דרך-ועל

כל   עכשיו  הוא  מדבר  נגד"י  "פי  הדגשת  רש-ובפרט  על,  ואחד  מישראל-אחד-שייכת  לכל

כמו  הפסוקים  שבהתחלת  השיעור (שאין  זה  ענין  השייך  לשבט  מסויים  ,  כלומר,  "ישראל

-בודאי  שביכלתו  של  כל,  ולכן,  "עכשיו  הוא  מדבר  נגד  כל  ישראל"אלא  ,  )חומש  היומי

 .כדלקמן, באופן השייך אליו, ואחד מישראל לפעול בענין זה-אחד
, י"ל  ללמוד  חומש  עם  פירוש  רששמתחי,    שאפילו  ילד  קטן  בן  חמש  שנים-ועד  כדי  כך  

,   גיל  חמש  שניםלפני  עוד  -וילדה  קטנה  ,  "ברזל  ונחושת  מנעליך"ביכלתו  לפעול  בענין  של  

,   שלא  זו  בלבד  שמותר  לה  ללמוד  תורה-והראיה  ,  שגם  היא  מקבלת  את  התורה  בירושה

 וכמה-כמה  20ת"ז  בהלכות  ת"כפי  שמונה  אדה,  היא  חייבת  בלימוד  התורה:  אלא  אדרבה

כדי  לדעת  את  ההלכות  הצריכות  להן  בנוגע ,  ינים  בתורה  שנשי  ישראל  חייבות  ללמודענ

 !...הלואי היו האנשים בקיאים בכל אותם ענינים שהנשים חייבות ללמוד. למעשה בפועל
, יורשים  את  התורה  כולה)  כולל  ילד  וילדה  קטנים(מכיון  שכל  אחד  ואחת  מישראל  ...

שגם  הם  יכולים ,  כלומר,  שייך  גם  אליהם"  עליךברזל  ונחושת  מנ"הרי  בודאי  שהפסוק  

 ".ברזל ונחושת מנעליך"שתהיה באופן של , לפעול ולסייע בבטחונה של ארץ ישראל

 
 ).ב, קח(ק בענין היחודים על קברי צדיקים הקדמה ג "שער רוה. שער הגלגולים הקדמה ז ועוד) 18
 .פרק לז) 19
 .א"סוף פ) 20
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  מוטלת  גם  עליהם  האחריות  לשמירת  בטחונה -וגם  כאשר  הם  נמצאים  בפינה  רחוקה  

כי ,  של  כל  אחד  ואחת  מישראל"  לת  עולםנח"מכיון  שכל  ארץ  ישראל  היא  ,  של  ארץ  ישראל

בהיותו  בן  אברהם  יצחק ,  כמו  כן  יורש  את  כל  ארץ  ישראל,  כשם  שיורש  את  התורה  כולה

 ).בדוגמת בת יחידה שהיא בגדר יורש(ובת שרה רבקה רחל ולאה , ויעקב
לומד  תורה  ומקיים ,  כולל  ילדים  קטנים,  כאשר  כל  אחד  ואחת  מישראל:  זאת  אומרת

מכיון   (ישראל-כל  בניעבור  "  ברזל  ונחושת  מנעליך"הוא  פועל  את  הענין  של    הרי  -מצוות  

  כפי  שמביא -  21"ואהבת  לרעך  כמוך"ידי  קיום  מצות  -שכל  אחד  מתקשר  עם  כלל  ישראל  על

עשה  של -נכון  לומר  קודם  התפלה  הריני  מקבל  עלי  מצות"ר  הזקן  בהתחלת  סידורו  "אדמו

ברזל "ד  התורה  וקיום  המצוות  נפעל  הענין  של  ידי  לימו-שעל,  כלומר").  ואהבת  לרעך  כמוך

סגורה  במנעולים  ובריחים  של  ברזל "שארץ  ישראל  נעשית  ,  היינו,  "ונחושת  מנעליך

 ".שלא יוכלו האויבים להכנס בה"כך , "ונחושת
ואחד  מישראל  לפעול  ולסייע  בשמירת  בטחונה  של -אחד-ומזה  מובן  שביכלתו  של  כל

זה  שמוסיף  בלימוד  התורה -ידי-  כי  על-"    מנעליךברזל  ונחושת"ארץ  ישראל  באופן  של  

ה  אוסף  את  כל "שהקב,  כלומר".  ברזל  ונחושת"נוסף  באמיתית  הענין  של  ,  וקיום  המצוות

, )כנהוג  בצבא(מיוחד  לכך  '  מחסן'ישראל  ב-של  כל  בני")  ברזל  ונחושת("התורה  והמצות  

ומקום  שבו כך  שבכל  מקום  ,  ה  בכל  מקום  ומקום  בהתאם  לצרכיו"ומשם  מחלקו  הקב

 ".ברזל ונחושת מנעליך"ישראל נפעל הענין של -נמצאים בני
ופשיטא  שאין  הכוונה  לעורר ,  זה  מובן  שכל  האמור  לעיל  נוגע  לכל  אחד  ואחת-פי-ועל

אצלו  חשק  לחפש  עיתון  כדי  לדעת  את  כל  פרטי  הדברים  הקשורים  עם  בטחונה  של  ארץ 

-  אלא  הכוונה  היא  שכל-בטחונה    כי  לא  זו  הדרך  שבה  יוכל  לפעול  משהו  למען  -ישראל  

זה  ביכלתו  לפעול  את  הענין  של -ידי-שעל,  ואחד  יוסיף  בלימוד  התורה  וקיום  המצוות-אחד

 .22"פועל ישועות בקרב הארץ"ובאופן של , בכל מקום שהוא נמצא" ברזל ונחושת מנעליך"

 
 .יח, קדושים יט) 21
 .יב, תהלים עד) 22
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קץ  שם "  יקויים  בקרוב  ממש  היעוד  -רצון  שבעמדנו  בסוף  ואחרית  זמן  הגלות  -ויהי

, וכמה  שיתבטל  לגמרי  החושך  כפול  ומכופל  של  זמן  הגלות-כמה-אחת-ועל,  23"לחושך

 .ידי משיח צדקנו בקרוב ממש-בגאולה האמיתית והשלימה על, 24"מיד הן נגאלין"ו
 )ג"ג תשרי תשמ"פ שיחת ליל י"מעובד ע(

 
 .ג, איוב כח) 23
 .ה"ז ה"תשובה פ' ם הל"ראה רמב) 24
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זאת .  1"נשיא  אלקים  אתה  בתוכנו:  "העולם  אמרו  לו-תאצל  אברהם  אבינו  מצינו  שאומו

כי (העולם  -למרות  שבחיצוניות  ובגלוי  היה  זקוק  אברהם  אבינו  לסיוע  של  אומות:  אומרת

העולם  והכריזו  בגלוי -  הנה  גם  במעמד  ומצב  זה  הכירו  אומות-)  ה"כך  היה  רצונו  של  הקב

בידוע  כמה  סיפורים  אודות   -ט  "וכן  מצינו  אצל  הבעש".  נשיא  אלקים"שאברהם  אבינו  הוא  

וענין  זה  נמשך  מאברהם  אבינו .  העולם  כלפיו  באופן  של  מורא  וכבוד-היחס  של  אומות

  בנוגע  ליחס  של -עד  לימינו  אלו  .  ואחד  מישראל  בכל  הדורות-אחד-  לכל-טוב  -שם-והבעל

 : כלפי היהודים הנמצאים בארץ הקודש-ובמיוחד . ישראל-העולם כלפי בני-אומות
מפני  שכך (העולם  -שאז  זקוקים  לעזר  וסיוע  של  אומות,  אים  בזמן  הגלותלמרות  שנמצ

ואחד -אחד-העולם  שכל-  הנה  גם  במעמד  ומצב  זה  יודעים  אומות-)  ה"הוא  רצונו  של  הקב

" מזלייהו  חזי"והענין  של  .  2"מזלייהו  חזי"כי  ,  "נשיא  אלקים  אתה  בתוכנו"מישראל  הוא  

 .ישראל בכל עניניהם-ם לסייע לבני שהם משתדלי-פועל על הנהגתם במעשה בפועל 
) ובפרט  אלו  הנמצאים  בארץ  הקודש,  ישראל-יחסם  של  האומות  כלפי  בני(ענין  זה  

היות ":  לזרעך  אתננה.  .  הארץ  אשר  נשבעתי  לאברהם  :  "3מודגש  גם  בשיעור  חומש  היומי

הארץ  אשר  נשבעתי "כי  זוהי  (ישראל  -העולם  יודעים  שארץ  ישראל  שייכת  לבני-שאומות

. ישראל  בכל  הקשור  לשלימות  הארץ-  הרי  הם  מסייעים  לבני-")  לזרעך  אתננה.  .  הם  לאבר

 . גם כאשר נמצאים בזמן הגלות-וכל זה , "'והיו מלכים אומניך גו"באופן של 
נוסף  על  הברכות  הפרטיות ,    בנוגע  לכל  ישראל-)  ברכה'  פ(וכמודגש  בפרשת  השבוע  

שארץ  ישראל  היא  נעולה  באופן ,    היינו,"ברזל  ונחושת  מנעליך  "-עצמו  -דכל  שבט  בפני

  כל  הארצות  יהיו  דובאות -כימיך  דבאך  :  "ונוסף  לזה,  שהאויבים  אינם  יכולים  ליכנס  בה

וכל  הארצות  מתפרנסות  הימנה  וממשיכות  לה .  .  כסף  וזהב  לארץ  ישראל  שתהא  מבורכת  

 .כמדובר בארוכה בהתוועדות הקודמת, 4"'כספם וזהבם כו
 )ג"הסוכות תשמ-דחג'  אפ שיחת ליל"מעובד ע(

 
 .ו, שרה כג-חיי) 1
 .א, מגילה ג) 2
 .ד, ברכה לד) 3
 .פ"י עה"ובפירש. כה, שם לג) 4
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עד  שכל  קיומם ,  ישראל-העולם  בבני-  של  אומותתלותםבחג  הסוכות  מודגשת  ביותר  

הקרבת  שבעים  פרים  בחג (ישראל  -העולם  תלוי  בפעולתם  ועבודתם  של  בני-של  אומות

 ): שהזמן גרמאענין(ענין זה נוגע ביותר לימינו אלו ). הסוכות
אלא ,  ה  נמצא  אתו"בידעו  שהקב,  לא  זו  בלבד  שליהודי  אין  מה  לפחד  מאומות  העולם

ישראל -אומות  העולם  יודעים  גם  הם  שכל  קיומם  תלוי  בהשפעה  שמקבלים  מבני:  אדרבה

 ).ידי הקרבת השבעים פרים בחג הסוכות-על(
שראל  כאשר  בא ואחד  מי-אחד-זה  מובן  באיזה  אופן  צריכה  להיות  הנהגת  כל-פי-ועל

, 1"גאון  יעקב"  אודות  -ליצלן  -  רחמנא-ולא  כאותם  יהודים  השוכחים  ,  במגע  עם  גוי

ומוכנים  להתנהג  באופן  כזה  שהגוי  אפילו  לא  היה  מעלה  על ,  ומתבטלים  לגמרי  בפני  הגוי

 -וכמה  -כמה-אחת-ועל!    ממה  שהגוי  היה  מצפה  מהםהיפך  -דעתו  שיתנהגו  באופן  כזה  

 "!ערוךשולחן "היפך דברי ה
אבל  כאשר  מדובר  אודות ,  בחייו  הפרטיים  יכולה  להיות  הנהגתו  באופן  המתאים

גאון "  אזי  מאבד  הוא  את  ה-כאשר  צריך  לבוא  במגע  עם  גוי  ,  ההנהגה  מחוץ  לחייו  הפרטיים

  התועלת  של היפךובאופן  שהוא  ,  "שולחן  ערוך"  מדברי  ההפכיומתנהג  באופן  ,  "יעקב

 .ובטחונה של כללות ארץ הקודש, ים בארץ הקודששמירת בטחונם של היהודים הנמצא
עוצו  עצה  ותופר  דברו  דבר  ולא  יקום ,  2"דבר  אלקינו  יקום  לעד"צריכים  לדעת  ש,  ולכן

  שהנהגתו  היא  באופן  הפכי מיהודיזו  באה  "  עצה"  גם  כאשר  -וכל  זה  .  3"כי  עמנו  אל

 -  כדי  כך  והיפך  החכמה  היא  עד.  4"עם  חכם  ונבון"מההנהגה  המתאימה  לאדם  השייך  ל

שאינו  מבחין  בין  ימינו  לשמאלו  לראות  ולהכיר  במאורעות  שאירעו  אצלו  ואצל  כלל  ישראל 

מבלי ,  וכמה  ענינים  של  השגחה  פרטית-שבהם  ראו  כמה,  זה-ביום  זה  עצמו  ובימים  שלפני

 !הבט על הענינים שעשו באופן דהיפך החכמה

 
 .ה,  תהלים מז-לשון הכתוב ) 1
 .ח, מ' ישעי) 2
 .י, שם ח) 3
 .ו,  ואתחנן ד-לשון הכתוב ) 4
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  אף -וזאת  ,  "י  עמנו  אלכ.  .  עוצו  עצה  ותופר  ",  "דבר  אלקינו  יקום  לעד  "-וכאמור  

  מכניסים -ידי  ההנהגה  להתבטל  בפני  הגוי  -פי  שעל-על-ואף,  שנמצאים  עדיין  בזמן  הגלות

זה -ידי-על,  ליצלן-רחמנא,  את  עצמם  ואת  אלו  המושפעים  מהם  בגלות  עמוקה  יותר

 !'שקייט'גוי'שמכניסים אותם בגלות פנימית ובהתבטלות מוחלטת ביחס ל
  הם -אך  במעשיהם  ,  5"אתחלתא  דגאולה"ם  שזוהי  בפיהם  מכריזים  הם  וצועקי

  היפך  התורה -'  גלותיים'בכך  שעושים  מעשים  ,  את  הגאולה,  ליצלן-רחמנא,  מרחיקים

הרע  ובלשון -בידי  היצר"  תינוקות  שנישבו"  יהודים  אלו  הם  -!    בארץ  הקודש-והיהדות  

בחייו :  שה  שהוא  מאבד  לגמרי  את  רגש  הבו-ועד  כדי  כך  ,  "יצרו  הוא  שתקפו  "6ם"הרמב

,   באותם  ענינים  שביכלתו  להשפיע  על  הסביבה-ויחד  עם  זה  ,  הפרטיים  הוא  מקיים  מצוות

 ! התועלת של שמירת בטחונה של ארץ ישראלוהיפךע " השוהיפךהרי הוא מתנהג 
ידי  ענין -אשר  אז  נפעלים  כל  הענינים  על,  "זמן  שמחתנו",  "עת  רצון"בעמדנו  ב,  והנה

ועד  לשמחה ,  רצויים  באופן  של  שמחה-  כל  הענינים  הבלתי  הרי  בודאי  שיתבטלו-השמחה  

ואחד  מישראל  מתוך -אחד-ומכאן  ואילך  תהיה  הנהגת  כל.  באופן  שהיא  פורצת  כל  הגדרים

ובהיותו  מלך  מלכי ,  ה  נמצא  ביחד  עמו"בידעו  שמלך  מלכי  המלכים  הקב,  "גאון  יעקב"

 -מלך  מלכי  המלכים  בודאי  רוצים  כל  מלכי  אומות  העולם  למלא  את  רצונו  של  ,  המלכים

 .7"והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך"
ואין  לו  ליהודי  לבלבל ,  "והיו  מלכים  אומנייך"  להתנהג  כרוציםמלכי  אומות  העולם  

הכי  אינם -שבלאו(ידי  תחנונים  שאינם  במקומם  ותחנונים  שהם  היפך  האמת  -אותם  על

פועל  הדבר ,  ולכן,    באמתהיות  ולא  מאמינים  שאמנם  מתכוונים  לכך,  מועילים  מאומה

 )!פעולה הפכית
באופן  גלוי "  גאון  יעקב"  אזי  מתגלה  -"  גאון  יעקב"וכאשר  יהודים  עומדים  בתוקף  של  

גם  כאשר  נמצאים  עדיין ,  ישראל  בכל  עניניהם-ועד  שאומות  העולם  מסייעים  לבני,  לעין  כל

 .בזמן הגלות
 )ג"הסוכות תשמ-דחג' פ שיחת ליל ג"מעובד ע(

 
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 5
 .כ"ב ה"גירושין פ' הל) 6
 .כג, מט' ישעי) 7
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  יש  לדעת  שגבולותיה -כאשר  ישנם  אלו  המרעישים  אודות  גבולותיה  של  ארץ  ישראל  

  הרי -  1"משה  אמת  ותורתו  אמת"והיות  ו,  ידי  משה  רבינו-של  ארץ  ישראל  נקבעו  בתורה  על

.  . וזאת  הברכה  אשר  ברך  משה  :  "2ובלשון  פרשתנו,  זו  הוראה  אמיתית  ונצחית  בכל  הדורות

 ".עד היום האחרון "-" האחרוןעד הים 
  הן  השבטים  שהיו -ישראל  לשמור  על  גבולותיה  של  ארץ  ישראל  -ועל  זה  נצטוו  בני

כל עכשיו  הוא  מדבר  נגד    "-  ישראל  כלוהן  ;    שהיו  צריכים  להיות  גבורים-סמוכים  לספר  

. 3"'ונועלים  אותה  שלא  יוכלו  האויבים  להכנס  בה  כו.  .  שהיו  גבוריהם  יושבים  ,  ישראל

הרי ,  4"  ובגאוותו  שחקיםבעזרךרוכב  שמים  ",  ה"היות  ויהודי  מתקשר  עם  הקב:  לומרכ

ואחד  מישראל -אחד-זה  נעשה  כל-ידי-ועל,  5"הוא  הנותן  לך  כח  לעשות  חיל"ה  "הקב

 .וביכלתו לשמור על גבולותיה של ארץ ישראל, אמיתי" גבור"
, 6"שת  מנעליךברזל  ונחו"באופן  של  ,  ה  מצוה  לשמור  על  ארץ  ישראל"ומכיון  שהקב

שלא  יוכלו  האויבים  להכנס "כדי  ,  "סגורה  במנעולים  ובריחים  של  ברזל  ונחושת"שתהיה  

חוט "  הרי  מובן  בפשטות  עד  כמה  מושלל  בתכלית  הרעיון  לוותר  ולתת  לגוי  אפילו  -"  בה

ה  שצריכים  לשמור "  הוראתו  של  הקבהיפך  -בלבד  משטחה  של  ארץ  ישראל  "  השערה

 "! יוכלו האויבים להכנס בהשלא"ולהגן על ארץ ישראל 

 

, וכאשר  ישנו  מי  שטוען  שמכיון  שנמצאים  בגלות  וזקוקים  לעזר  וסיוע  של  אומות  העולם

כדי  לישא )  העולם-פי  דרישת  אומות-על(צריכים  לוותר  על  חלקים  מסויימים  בארץ  ישראל  

  הנה  על  זה  באה -עזר  והסיוע  זה  יבטיחו  את  המשך  ה-ידי-ועל,  העולם-חן  בעיני  אומות

 
 .א, בתרא עד-ראה בבא) 1
 .י שם"ורש. ב, לד. א, ברכה לג) 2
 .כה, י שם לג"רש) 3
 .כו, שם) 4
 .יח, עקב ח) 5
 .כה, ברכה שם) 6
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לשמור  על (ה  "פי  רצונו  של  הקב-שכאשר  יהודי  מתנהג  על,  ההוראה  מהשיעור  חומש  היומי

 ":וכימיך דבאך"אזי , )ולא לוותר לגוי, ארץ ישראל
, כל  הימים  אשר  אתם  עושים  רצונו  של  מקום"י  מפרש  לילד  קטן  בן  חמש  שנים  ש"רש

, הכסף  והזהב  כלה  מהם.  .  סף  וזהב  לארץ  ישראל  שכל  הארצות  יהיו  דובאות  כ,  יהיו  דבאך

אלא ,  העולם  נותנים  עזר  וסיוע-לא  זו  בלבד  שאומות:  כלומר".  שהן  מזיבות  אותם  לארצכם

מכיון  שהם  באים  ומציעים  את  עצמם  לתת ,    אין  צורך  אפילו  לבקש  זאת  מהם-יתירה  מזו  

שהן  מזיבות  אותם .  .    כסף  וזהב  לארץ  ישראל  דובאותכל  הארצות  יהיו  "ועד  ש,  עזר  וסיוע

 ".לארצכם
ישראל -למרות  שנתינת  כסף  וזהב  לבני:  כלומר,  "  מהםכלההכסף  והזהב  "ועד  כדי  כך  ש

היתכן  לתת  כסף  וזהב  עבור  יהודים :  וישנם  כאלו  שטוענים[  אצלם  למחסורגורמת  

למרות ]  וכמה  ענינים-הנמצאים  בארץ  ישראל  בשעה  שיש  צורך  לקצץ  בתקציב  עבור  כמה

ועד  שהם  מציעים  את  עצמם ,  ם  הם  כסף  וזהב  עבור  ארץ  ישראל  בסבר  פנים  יפותנותני,  זאת

זה  הרי  הם  עצמם  מקבלים -ידי-סוף  יגיעו  לידי  הכרת  האמת  שעל-כל-וסוף,  לענין  זה

  מארץ -"    הימנהמתפרנסותוכל  הארצות  ,  בפירותשתהא  מבורכת  :  "י"וכדברי  רש,  תועלת

 .ישראל
טענה  שצריכים  לוותר  כדי  לישא  חן  בעיני זה  מובן  שאין  מקום  להתפעל  מה-פי-על

-נוסף  לזה  שהלחץ  של  אומות:    כי-זה  יבטיחו  את  המשך  הסיוע  -ידי-ועל,  העולם-אומות

וכפי  שראו  בעבר  שכאשר  וויתרו  על [הוא  כלפי  חוץ  בלבד  )  שנותנים  את  הסיוע(העולם  

ם העול-אומותעורר  הדבר  תמיהה  הכי  גדולה  אצל  ,  ליצלן-רחמנא,  דברים  מסויימים

תוך  כדי ,  מכיון  שהלחץ  היה  כלפי  חוץ  בלבד,  לוותר  בזה)  כביכול(שהפעילו  את  הלחץ  

אלא  מפני  טובתם  של ,  ולא  רק  מפני  טובתם  של  ישראל,    על  דברים  אלושלא  יוותרותקוה  

כל "  ש-הרי  העיקר  הוא  ,  ]עבורם'  צרה'כי  הוויתור  על  דברים  אלו  מהוה  ,  העולם-אומות

כל  הארצות  יהיו  דובאות  כסף  וזהב  לארץ .  .  של  מקום  הימים  אשר  אתם  עושים  רצונו  

 ."'ישראל כו
 -"  חטאינו"כולל  ביטול  ה,  "עושים  רצונו  של  מקום"ידי  כללות  ההנהגה  באופן  ד-ועל

מפני ",  "חטאינו"המסובב  ד(ממהרים  ומקרבים  עוד  יותר  את  ביטול  כללות  ענין  הגלות  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 315

ועמדו  זרים  ורעו "אז  יקויים  היעוד  ש,  וזוכים  לגאולה  העתידה,  )7"חטאינו  גלינו  מארצנו

 .8"צאנכם
שענין  זה  שייך  גם   [9"מלכים  אומנייך  ושרותיהם  מניקותייך"לא  זו  בלבד  ש:  זאת  אומרת

אלא (העולם  -הם  מאומות"  שרותיהם"ו"  מלכים"שה,  כלומר,  ]10כאשר  נמצאים  בזמן  הגלות

ועמדו :  "  יתירה  מזואלא,  בלבד'  משנה  למלך'ויהודי  הוא  ,  ")מניקותייך"ו"  אומנייך"שהם  

 ".צאנכםזרים ורעו 

 

  ישנם  כאלו  שמתעקשים  לנצל  את  השפעתם  כדי -מכיון  שליהודי  ניתנה  בחירה  ,  והנה

וגם  כאשר  רואים ,  של  היהודים  הנמצאים  בארץ  ישראלהיפך  הבטחון  לעשות  ענינים  שהם  

  לסכן  ולהזיק  לבטחונה -ממשיכים  הם  בדרכם  ,  צאה  מאופן  הנהגתםצרורות  כתו-את  הצרות

 !של ארץ ישראל
 11"שולחן  ערוך"  הוראות  ההיפך  להתנהג  -וכך  הולכים  וחוזרים  על  אותה  טעות  

, "שמא  ילכדו  העיר  ומשם  תהא  הארץ  נוחה  ליכבש  לפניהם.  .  יוצאים  עליהם  בכלי  זיין  "ש

 -  כאשר  רואים  את  התוצאות  של  הנהגה  זו  וגם,  תוך  כדי  סיכון  בטחונה  של  ארץ  ישראל

 ! ממשיכים להתנהג בדרך זו-ליצלן -רחמנא, שהדבר הביא לקרבנות רבים
 :כיום ידוע ומפורסם מה שדובר בדיונים שהתקיימו ערב מלחמת יום הכיפורים

ובכך  ימנעו  קרבנות ,  אנשי  הצבא  הודיעו  שמטעמי  בטחון  חייבים  לערוך  גיוס  כללי

וכאן  התערבו  אלו  שהפעילו .  או  שמלכתחילה  לא  תהיה  מלחמה  כלל,  תהיה-לא-רבים  היה

צריכים  להראות  לאומות  העולם ,  "מה  יאמרו  הבריות:  "וטענתם  היתה,  לחץ  שלא  יעשו  זאת

לכבוש  ארצות (שלא  זו  בלבד  שאינם  מתחילים  במלחמת  התקפה  ,  של  היהודים'  טיבם'את  

ים  הם  עד  שהצד  השני  יתחיל וממתינ,  מנעאלא  אפילו  לא  מתחילים  במלחמת  ,  )אחרות

 !בהתקפה
 

 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 7
 .ה, סא' ישעי) 8
 .כג, שם מט) 9

 .א, ראה זבחים יט) 10
 .ו"ט ס"חיים סשכ-אורח) 11
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שהיו ,  רחמנא  ליצלן,  ישראל-מאות  קרבנות  מבני:    ידועות  לכל-והתוצאות  מהנהגה  זו  

דעתם  של  אנשי  הצבא  המומחים -פי  חוות-יכולים  למנוע  בדרך  הטבע  אם  היו  מתנהגים  על

 !לעניני בטחון
 :וכעת חוזר ונשנה הדבר במלחמה זו

שהגישו  אנשי  הצבא  היו  יכולים  לסיים  את )  ה  במעלהראשונ(פי  התכנית  הראשונה  -על

ישראל -ובכך  היו  חוסכים  ריבוי  קרבנות  מבני,  הפעולה  כולה  במשך  ימים  ספורים  בלבד

ורק  מפני  לחצם ,  ]שגם  ביחס  אליהם  מוטב  שינוסו,  נוסף  על  הקרבנות  של  שונאי  ישראל[

ומצב  זה ,  ע  הדברנמנ)  בזה-וכיוצא"  מה  יאמרו  הבריות"מסיבות  של  (של  הפוליטיקאים  

 !רחמנא ליצלן, ישראל-ובכל יום ויום נוספים קרבנות מבני, הולך ונמשך כמה חדשים
  למרות  שכולם  יודעים  מה  היו  התוצאות  מהנהגה  זו  במלחמת  יום -וכאמור  לעיל  

' טעות  המרה'על  ה)  ופרסמה  בדפוס  (עד  כדי  כך  שראש  הממשלה  דאז  הודתהו,  הכיפורים

שדעתם (עתם  של  הפוליטיקאים  על  דעתם  של  אנשי  הצבא  שעשתה  בזה  שהעדיפה  את  ד

ולנגד  עיניה  יעמוד  לעולם  שהיא  זו  אשר ,  )היתה  מבוססת  על  שיקולים  בטחוניים  טהורים

ולעולם  לא  תוכל  לסלוח  לעצמה  על ,  גרמה  לנפילתם  של  מאות  הקרבנות  שנפלו  במלחמה  זו

וכמה  ערי  בירה  של -מהוהגיעו  לכ,  ודבריה  תורגמו  ונדפסו  בכמה  שפות[זו  '  טעות  מרה'

או (  הנה  לאחרי  כל  זה  באים  אותם  אנשים  שהשתתפו  ונתנו  יד  להנהגה  זו  -!]  העולם-אומות

בידעם  שבכך  גורמים  הם ,  וממשיכים  להתנהג  בדרך  זו,  )התלמידים  שלהם  שהולכים  בדרכם

 !ליצלן-רחמנא, קרבנות נוספים
  אחראי  לנפילתו  על הואששבו  קבור  אותו  חייל  "  בית  החיים"רק  אתמול  ביקר  פלוני  ב

דעתם  של  אנשי -זה  שלא  נהג  כחוות-ידי-על[הגנת  ארץ  ישראל  במלחמת  יום  הכיפורים  

והיום  מעז  הוא  להמשיך  להתנהג  באותה ,  "]מה  יאמרו  הגוים"מפני  סיבות  של  ,  הצבא

 !ליצלן-רחמנא, בידעו שבכך גורם הוא לנפילתם של קרבנות נוספים, השיטה בדיוק
וממשיך  בשיטתו ,  הוא  ממשיך  לשבת  על  כסאו!  פוצה  פה  ומצפצף  אין  -ולמרות  זאת  

 !את בטחונה של ארץ ישראל, ליצלן-רחמנא, להזיק ולסכן
  אנשי  הצבא  הגישו  תכנית  שבה  יכלו  לסיים  את  הפעולה  במשך  ימים -וכאמור  לעיל  

, )העולם-מאומות)  להבדיל(הן  מהיהודים  והן  (תוך  מיעוט  של  קרבנות  ,  ספורים  בלבד

ממשיכים  להתנהג  בשיטה  בה  התנהגו  בערב  מלחמת  יום )  או  תלמידיהם(נשים  ואותם  א
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ולעכב  ולסחוב  את  מהלך  הענינים ,  "מה  יאמרו  הגוים"  להתחשב  בחשבונות  של  -הכיפורים  

 !ליצלן-רחמנא, זה גורמים לפצועים והרוגים נוספים-ידי-בידעם שעל, משך זמן רב
מה (  כיום  יודעים  כבר  -.  מביירותף  "בזה  שהצליחו  לגרש  את  אש"  מתנחמים"ישנם  ה

וחלק  גדול  מהם  שינו  את  לבושם ,    מהמחבליםמקצתשמביירות  פונו  רק  )  ששיערו  מראש

,   חזרו  לאחרי  זה  לביירות-אפילו  אלו  שפונו  משם  :  ויתירה  מזו,  וכדומה  ונשארו  בביירות

 !וממשיכים לעשות את מעשיהם
-ידי-על,  ליצלן-רחמנא,  זימתםואותם  יהודים  עומדים  על  משמרתם  לסייע  למחבלים  במ

 !זה שממשיכים לעכב את סיום הפעולה

 

אל  זר  אשר "  ה-שבלבם  פנימה  '  גוי'נחיתות  ופחד  מפני  ה-הנהגה  כזו  נובעת  מרגש

 "!מה יאמרו הגוים: "וזוהי הסיבה לתביעתם וטענתם התמידית, 12"בקרבך
;   בגלותנשמתובכך  שהוא  מכניס  את  ,  מי  ועמוקה  נמצא  בגלות  פני-יהודי  שמתנהג  כן  

 !נשמתואך הוא מכניס בגלות גם את ,  בלבדבגופםישראל נמצאים בגלות -כל בני
לקבל  אותו "  סבלנות"ובראותו  שלגוי  יש  ,  הרי  הוא  משתדל  למצוא  חן  בעיני  הגוי,  ולכן

וחולק ,  םיד  או  טפיחה  על  השכ-לקבל  מהגוי  לחיצת"  זוכה"ולדבר  עמו  ובפרט  כאשר  הוא  

כדי  לישא  חן ,  ליצלן-רחמנא,    הרי  אז  מוכן  הוא  לוותר  על  הכל-לו  כבוד  ככל  גינוני  המלכות  

כי  הגוי  אינו  מסוגל ,    למרות  ידיעתו  שהגוי  לא  נותן  בו  אימון  כלל-וכל  זה  !  בעיני  הגוי

ולתתם ,    על  ענינים  שהם  בבחינת  נקודת  הבטחון  של  ארץ  ישראללוותרלהבין  כיצד  אפשר  

 .חושד הוא ביהודי שהוא מעמיד פנים, ולכן! יד זריםבפועל ל
הוא  חש !  13"גבורי  כח  עושי  דברו  לשמוע  בקול  דברו"  הענין  של  היפךהנהגה  זו  היא  

ולצורך  זה  הרי  הוא  כורע  על ,  ולכן  משתדל  למצוא  חן  בעיני  הגוי,  ומרגיש  את  עצמו  לקטן

 .14"עושנו' רעה לפני הנשתחוה ונכ"תמורת ה,  בפני הגוי-" נשתחוה ונכרעה "-ברכיו 

 
 .ב, ראה שבת קה) 12
 .כ, תהלים קג) 13
 .ו, שם צה) 14
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 -אבל  כאשר  מדובר  אודות  ענינים  כלליים  ;  בחייו  הפרטיים  יתכן  שהוא  יהודי  דתי

 !ליצלן-רחמנא, "בורא עולם"הנהגתו היא כאילו שלא קיים 
אך ;  בחייו  הפרטיים,  כלומר".  באהליך"  צריך  להיות  רק  -  טוען  הוא  -ה  "הקשר  עם  הקב

ששיטתם   -"  משכילים"נזכר  הוא  בהנהגתם  של  ה  -כאשר  צריכים  לצאת  לעולם  ,  "בצאתך"

 ":בצאתך"להנהגה " באוהליך"בין ההנהגה חילוק היתה לעשות 
', שקייט'גוי'  יש  -"  בצאתך"אבל  ,  יודע  אתה  שישנו  בורא  העולם  ומנהיגו"  באוהליך"

המושל  ושולט  עליו  עד  כדי  כך  שהוא  מתנהג  כאילו  לא  היה ,  "אל  זר  אשר  בקרבך"החל  מ

 "!בורא עולם"
ועם  פלוני  שיושב ,  בירה  זו-  עם  פלוני  שיושב  בעיר-  טוען  הוא  -צריכים  להתחשב  

הבית -בעליש  "וכאשר  מזכירים  לו  ש!  'בירה-עיר'מכיון  שזוהי  ,  בירה  שניה  ושלישית-בעיר

עם )  ליצלן-רחמנא"  (שולחן  ערוך"של  '  בטלנות'מה  יש  לערב  :    טוען  הוא-"  לבירה  זו

הוא ',  חכם'  הוא  ה-  ביחס  להנהגות  העולם  -!  ?ענינים  הקשורים  עם  הנהגת  העולם

 !הפוליטיקאי והדיפלומט שיודע את הדרך למצוא חן בעיני הגוי
משטחה  של  ארץ "  שעל"המחלוקת  בנושא  זה  אינה  רק  אם  לוותר  לגוי  ולתת  לו  :  כלומר

, כלומר,  "הבית  לבירה  זו-יש  בעל"  האם  -אלא  נקודת  המחלוקת  היא  ,  ישראל  או  שמא  לא

-פריז  ושאר  ערי,  לונדון,  בוושינגטון)  במלוא  מובן  המילה"  (הבית-בעל"  הוא  ה"האם  הקב

 !הבירה בעולם כולו
שמגדלין  בו  תורה  ומגדלין  בו  תפלה,  "בית  גדול",  רצון  אשר  בעמדנו  במקום  קדוש-ויהי

כי  לישעותך .  .    תצמיח  מהרהאת  צמח  דוד  עבדך    "16ישראל-  תתקבל  תפלת  ובקשת  בני-  15

 ". הן נגאליןמיד: "17ם"דין הרמב-כפסק, ותיכף ומיד, "כל היוםקוינו 
גבורי  כח  עושי  דברו  לשמוע "ישראל  באופן  של  -ואחד  מבני-אחד-  יתנהג  כל-ועד  אז  

  הרי  זה  תחת  אחריותו  של -פי  ציווי  השולחן  ערוך  -בידעו  שכאשר  מתנהג  על,  "בקול  דברו

 !18"'לב מלכים ושרים ביד ה" ובורא העולם ומנהיגו

 
 .א, מגילה כז. ט, ב כה-י מלכים"רש) 15
 .עשרה-שמונה) 16
 .ה"ז ה"תשובה פ' הל) 17
 .א, פ משלי כא"ע) 18
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ובמשך  עשרות  שנים  התנהגו  בעניני  העולם  כאילו  שאין ,  ומה  שאינו  מבין  זאת  בשכלו

ומכאן  ולהבא  ישנה  את ,  19"יערה  עליו  רוח  ממרום  "-ליצלן  -רחמנא,  הבית  לבירה  זו-בעל

 .הנהגתו
ה  את  תפלתם  של  ישראל  שמחשבתם  ומזימתם  של  אלו  שהתנהגו "ובודאי  יקבל  הקב

 -שלא  יהיה  ,  ושלום  בבטחונם  קיומם  ובריאותם  של  יהודים-  האמור  לא  תפגע  חסבאופן

  לא  יותר -וכמה  -כמה-אחת-ועל,  ושלום-ישראל  חס-  אפילו  פצוע  אחד  מבני-כתוצאה  מזה  

 .מזה
ומה  שגרמו ,    הנה  מבלי  הבט  על  גודל  עקשנותם-ואלו  שהתנהגו  באופן  האמור  לעיל  

 .ומכאן ולהבא ישנו את הנהגתם, "ממרוםיערה עליהם רוח  "-ידי הנהגה זו -על
  הנה  מכיון -ידי  הנהגתם  גרמו  הם  כך  וכך  -מה  שמדברים  ומדגישים  כל  כך  שעל

כי ,  ושלום-הרי  בודאי  שלא  תהיה  לזה  השפעה  שלילית  חס,  שמדברים  זאת  במקום  קדוש

 -ובעניננו  ,    בלבד20"מצטרף  לטובה"ש"  כוס  של  ברכה"דרך  מה  שמצינו  בנוגע  ל-אם  על

 ! יפעלו הדברים האמורים שאותם שהתנהגו כן ישנו את הנהגתם מכאן ולהבאאולי
  לפעול  עליהם  שמכאן  ולהבא  יפסיקו  להתערב  ולחוות  דעה  בעניני -ולכל  הפחות  

 !בטחון
מכונית  עם  נהג ,  דירה,  תואר  של  כבוד,  כסא  מכובד;  יתנו  לך  את  כל  הכבוד  האפשרי

 -ותפסיק  לחוות  דעת  בעניני  הבטחון  ,  ים  העיקר  שתרחם  על  יהוד-צמוד  ומשכורת  מכובדת  

 !הכבד ושב בביתך
אבל  אל  תסכן !  ושב  עליו  שם,    אזי  קח  את  הכסא  לביתך-אתה  רוצה  לשבת  על  הכסא  

-לא-היה,    עשיריות  ומאות  מישראל-וכמה  -כמה-אחת-ועל,  אפילו  נפש  אחת  מישראל

 !תהיה
מנהיג "  תואר  של    יכולים  להציע  לו  את  כל  עניני  הכבוד  ואפילו  לתת  לו-וכאמור  

אל  תתערב  בענינים  הקשורים ":  בקשה  נפשית"  לבקש  ממנו  -אבל  בתנאי  אחד  ,  "ישראל

 
 .טו, לב' ישעי) 19
 .ב, פסחים קט) 20
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שמזה ,  ידי  הנהגה  זו-צרורות  שגרמת  על-ובפרט  כשאתה  יודע  את  כל  הצרות!  עם  בטחון

 !סובלים עדיין עד היום הזה
חו  על תכין  לך  אנשים  שיטפ,  לך  לאסיפות,  תכתוב  כתבות:  תעסוק  בכל  מה  שאתה  רוצה

  הם  יודו  לך  על  החסד  וטוב  ורחמים  שעשית  עם -או  שמצד  עצמם  יטפחו  על  שכמך  ,  שכמך

 ! בזה שפעלת על עצמך להפסיק להיות מנהיג בעניני צבא-היהודים ועם ארץ ישראל 
והיה  כל   "-  21רצון  שבקרוב  ממש  יקויים  היעוד  שאומרים  בהפטרת  חג  הסוכות-ויהי

צבאות  ולחוג  את  חג '  שנה  בשנה  להשתחוות  למלך  הועלו  מידי  .  .  הנותר  מכל  הגוים  

 ".הסוכות
תפרוץ  שמחה  זו  את  גדרי ,    הנה  היות  ושמחה  פורצת  גדר-"  שמחתנוזמן  "ובעמדנו  ב

גם  כאשר  נמצאים  בארץ ,  22"לכל  בני  ישראל  היה  אור  במושבותם  "-זה  -ועוד  לפני.  הגלות

ישראל -יוסיפו  בני  שמחה  של  תורה  ושמחה  של  מצוה  -ומתוך  אורה  ושמחה  ,  מצרים

ברגעי  הגלות (ההכנה  המתאימה  '  וזו  תהי,  בלימוד  התורה  והידור  בקיום  המצוות

 .בקרוב ממש, לקבלת פני משיח צדקנו) האחרונים
 )ג"הסוכות תשמ-דחג' פ שיחת ליל ו"מעובד ע(

 
 .טו, זכריה יד) 21
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 ":שלום הגליל"בקשר למלחמת 
אנשי  הצבא  היתה  שיש  לסיים  מיד  ובשלימות  את  הפעולה  שנועדה דעתם  הברורה  של  

היתה  בידם  תכנית .  להבטיח  את  שלומם  ובטחונם  של  היהודים  הנמצאים  בארץ  הקודש

או  אפילו  ללא (  של  קרבנות  ובמינימום,  ברורה  כיצד  לבצע  פעולה  זו  במהירות  האפשרית

 ).כל קרבנות
י  הצבא  מלסיים  את  הפעולה   את  אנשועכבו  התערבו  הפוליטיקאים  -אך  בפועל  

כדי  שבאותו  הזמן  יוכלו  לערוך ,  צעד  אחרי  צעד,  והורו  להם  ללכת  באיטיות,  בשלימותה

-  למרות  שידעו  את  חוות-וכל  זה  ,  למאות  קרבנותזה  גרמו  -ידי-ועל,  וכדומה"  אסיפות"

 !דעתם של אנשי הצבא שעיכוב הפעולה יגרום לקרבנות נוספים
  שכלל  לא  איכפת  להם -ש  הנחיתות  שלהם  כלפי  הגוי  עד  כדי  כך  גדולה  שפלותם  ורג

העיקר  שלא  להרגיז  את  הגוי  בזה  שלא  מתייעצים  אתו ,  ליצלן-שיהיו  קרבנות  נוספים  רחמנא

וכמה  כאשר  מסיימים  את  הפעולה  כולה  מבלי  להתייעץ -כמה-אחת-ועל,  על  כל  פרט  ופרט

 !עמו בתחלה
תם  שמהססים  אם  להתקדם  או בראו,  ומכיון  שגם  המחבלים  מבחינים  ברגש  נחיתות  זה

לאחרי  האימה  ופחד  שנפלה  עליהם  בתחילת ,    הרי  עובדה  זו  עצמה  מחזקת  את  רוחם-לא  

 .המלחמה
באמרם ,    שגם  המחבלים  הנמצאים  במקומות  אחרים  הרימו  את  ראשם-ועד  כדי  כך  

, ואמנם  עשו  זאת  בכמה  מקומות,  שעתה  יכולים  הם  לנסות  שוב  לעשות  מעשי  חבלה

 !ליצלן-רחמנא
,   מעדיפים  את  דעתם  של  הפוליטיקאים  בעלי  רגש  הנחיתות  כלפי  הגוי-וכאמור  לעיל  

לעומת  דעתם  הברורה  של  אנשי  הצבא  כיצד  צריכים  להתנהג  מבחינה  בטחונית  טהורה 

פעמים  שאפילו  אותם  אנשי  צבא  שדעתם  היתה -וכמדובר  כמה).  ללא  שיקולים  פוליטיים(

רוש  שגם  הם  מודים  שמטעמי  בטחון  טהורים   הדגישו  בפי-נוטה  לדעתם  של  הפוליטיקאים  

 !בהכרח לסיים את הפעולה במהירות האפשרית
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גושפנקא "נותנים  הם  ,  ישנם  כאלו  שתמורת  כמה  שקלים  או  עניני  כבוד:  נוסף  לזה

 "!דעת תורה"באמרם שזוהי , להנהגה זו" הלכתית
האם  מבחינה :    שהתחילו  במלחמה  זולפני  היה  שייך  רק  -  כל  הדיון  ההלכתי  בענין  זה

 -למרות  שגם  אז  אין  מקום  לספק  בדבר  (הלכתית  היו  צריכים  להתחיל  במלחמה  אם  לאו  

לקבוע  בעניני ,  פי  תורה-מפני  דעתם  הברורה  של  אנשי  הצבא  היות  והם  המומחים  על

והגיעו ,  של  לבנוןוכבר  נכנסו  לשטח  ,    שהחליטו  להתחיל  במלחמה  זולאחריאבל  ;  )בטחון

היות ,    בהכרח  לסיים  את  הפעולה  במהירות  הכי  אפשריתבודאי  הרי  -הבירה  -עד  לעיר

ולכן  צריכים  להשתדל  לסיים  זאת  במהירות ,  סכנהוהחיילים  הנמצאים  במלחמה  הם  במקום  

 !ויוכלו לשוב לבתיהם, שאז יצאו מכלל סכנה, האפשרית
לכאן  ולא  מסיימים  את  המלחמה כאשר  מתחילים  במלחמה  ובהמשכה  מהססים  לכאן  ו

כבר  התחילו :    הרי  זה  דומה  לרופא  המתחיל  לעשות  ניתוח  ומפסיק  באמצע-לגמרי  

, ולמרות  זאת,  )ליצלן-רחמנא,  כפשוטו'  ניתוח'בדוגמת  (ודם  יהודי  נשפך  כבר  ,  במלחמה

 !מבלי לסיים את הפעולה שעבורה יצאו למלחמה, מפסיקים באמצע
, מבלי  לדעת  מה  ילד  יום,  כנה  למשך  זמן  ארוך  ביותרמשאירים  את  החיילים  במקום  ס

-  בה-ומצווים  עליהם  שלא  להשתמש  בכלי  הנשק  שברשותם  אלא  אם  כן  מתקיפים  אותם  

.  . נכרים  שצרו  :  "ט"חיים  סימן  שכ-ערוך  אורח-דין  מפורש  בשולחן-בשעה  שישנו  פסק

ובפרט (וץ  לארץ  גם  בח,  שהלכה  זו  היא  ביחס  לכל  מקום  ומקום".  יוצאים  עליהם  בכלי  זיין

 ).כאשר מדובר אודות ענין הקשור עם בטחונם של היהודים הנמצאים בארץ הקודש
-את  הגוי  וכיוצא'  להרגיז'שלא  ,    כל  זה  נעשה  בהתאם  לשיקולים  פוליטיים-וכאמור  

גושפנקא "  ישנה  גם  -ונוסף  לזה  ,  למרות  שיודעים  שהדבר  גורם  לקרבנות  נוספים,  בזה

 !רחמנא ליצלן, "דעת תורה"שזוהי של אלו האומרים " הלכתית

 

  להעדיף  את  דעתם  של  הפוליטיקאים -אין  זו  הפעם  הראשונה  שעושים  טעות  חמורה  זו  

-  טעות  זו  נעשתה  גם  במלחמה  יום-על  דעתם  של  אנשי  הצבא  המומחים  בעניני  בטחון  

 :הכיפורים
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ולהתייצב  עם  כלי '  גיוס'  לערוך  היתה  שחייבים,  פה  אחד,  דעתם  של  כל  אנשי  הצבא

העדיפו  את ,  ולמרות  זאת.  נשק  כדי  להיות  מוכנים  מבעוד  מועד  להתקפה  שעלולה  לבוא

דעתם  של  הפוליטיקאים  שצריכים  להראות  לכל  הגוים  שעם  ישראל  הוא  עם  שרודף  שלום 

 .ולכן לא חושבים בכיוון של מלחמה, צדק ויושר
שהיו ,    רחמנא  ליצלןעים  ומאות  קרבנותאלפי  פצו  -ומה  היתה  התוצאה  בפועל  ממש  

להתכונן ,  דעתם  של  אנשי  הצבא-פי  חוות-אם  היו  מתנהגים  על,  בדרך  הטבע  לחסוךיכולים  

 !למלחמה זו באופן המתאים

 

 -  פעמים  וכמה-כמה  למרות  שזוהי  טעות  שנעשתה  כבר  -פעמים  -וכמדובר  כמה

) כאשר  חזרו  מתעלת  סואץ(במלחמת  סיני  ,  במלחמת  ששת  הימים,  יםהכיפור-במלחמת  יום

לא  לומדים  מאומה ,  למרות  זאת.    מה  הם  התוצאות  של  התנהגות  בשיטה  זווכולם  ראו

 !כפי שהתנהגו במלחמת שלום הגליל, וממשיכים להתנהג באותה שיטה, מטעויות העבר
-ם  למלחמת  יוםאותם  פוליטיקאים  שהיה  להם  חלק  בהחלטה  שלא  לערוך  גיוס  קוד

  הולכים  ברחוב  ופוגשים  את  האלמנות  והיתומים -"  דתיים"שביניהם  יש  גם  ,  הכיפורים

ידי  ההחלטה -כתוצאה  שנגרמה  על,  הכיפורים-שבעליהם  ואבותיהם  נפלו  במלחמת  יום

נושאים  באחריות )  פוליטיקאים  אלו  (שהם,  כלומר,  בהתאם  לשיקולים  הפוליטיים  שלהם

שלולי  הטעות ועתה  יודעים  הם  ,    האלמנות  והיתומיםלנפילת  הבעלים  והאבות  של

אלא  נשים ,  "אלמנות"והנשים  לא  היו  "  יתומים"שלהם  לא  היו  ילדים  וילדות  אלו  

 -  "פרו  ורבו  ומלאו  את  הארץ  "1שהיו  ממשיכים  לעסוק  בקיום  מצות,  נשואות  לבעליהם

 !!לא נגע ולא פגע, אין הדבר נוגע ללבם כלל, כן-פי-על-ואף
  יכולים  עוד -  מדובר  אודות  נגיעת  הדבר  ללבם  ביחס  לענין  התשובה  בשלמא  כאשר

  שאותם  פוליטיקאים  שהדבר  לא  נוגע -אבל  הגרוע  מכל  הוא  ;  לומר  שזהו  ענין  פרטי  שלהם

ואכן  הם ,  כפי  שניסו  לעכב  את  סיום  מלחמת  שלום  הגליל,  ממשיכים  בדרך  זואל  לבם  

 !ליצלן-רחמנא, הצליחו וגרמו לאלפי פצועים ומאות קרבנות

 
 .א, נח ט. כח, בראשית א) 1
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שלכן  מפחדים  שלא  להרגיז  את ,    כל  זה  נובע  מרגש  נחיתות  כלפי  הגוי-וכאמור  לעיל  

 !ומתרפסים לפניו ונופלים לרגליו באופן של תחנונים, הגוי
  אך -)  ה"כי  כך  רצונו  של  הקב(העולם  -אמנם  בזמן  הגלות  זקוקים  לעזר  וסיוע  של  אומות

ובפרט  כאשר  מדובר  אודות  ענין  הקשור ,  2"גאון  יעקב"ושלום  שתהיה  איזו  חלישות  ב-חס

 !ישראל-וכמה מבני-עם בטחונם של כמה
ומה  גם  שבנוגע  לעניננו  היתה  גם  וושינגטון  מעוניינת  שיסיימו  את  הפעולה  במהירות 

  כדי  שהערבים  לא  יספיקו  להפעיל  לחץ  על -)  כפי  שהיה  רמז  ברור  לכך(האפשרית  

  ולמרות -)  היות  והפעולה  תהיה  כבר  לאחר  סיומה(נגטון  שזו  תפעיל  לחץ  על  ישראל  וושי

  הגוי  לא  יהיה אולישהם  מפחדים  ,  רגש  הנחיתות  שלהם  כלפי  הגוי  הוא  עד  כדי  כך,  זאת

ומפני  חשש  זה  צריכים  לעכב ,  מזה  שלא  התייעצו  עמו  על  כל  פרט  ופרט)  כביכול(מרוצה  

 !עיכוב הפעולה יביא לקרבנות נוספיםלמרות שיודעים ש, את סיום הפעולה
 !!!רחמנא ליצלן - 3"אתחלתא דגאולה"ולמצב זה קוראים הם 

  נמצאים  הם  בגלות  פנימית  ועמוקה  עוד -"  אתחלתא  דגאולה"אלו  שטוענים  שזוהי  

  ואין  להאריך  בדברים  המצערים -!  4"שמים  חושך  לאור"בהיותם  במעמד  ומצב  ש,  יותר

 .ובפרט כאשר נמצאים ביום השבת, צערן של ישראלכדי שלא להוסיף ב, ומבהילים
פי  הוראות -ומכאן  ולהבא  יתחילו  להתנהג  על,  5"יערה  עליהם  רוח  ממרום"רצון  ש-ויהי

ועל  ידו ,  ידי  משיח  צדקנו-  שקץ  הגלות  יהיה  על-דין  התורה  הוא  -ואז  ידעו  שפסק,  התורה

 .תהיה אתחלתא דגאולה ושלימות הגאולה
 )ג"שרה תשמ-פ חיי"פ שיחת ש"מעובד ע(

 
 .ה,  תהלים מז-לשון הכתוב ) 2
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 3
 .כ, ה' ישעי) 4
 .טו, שם לב) 5
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בפרט  כשהמדובר ,  העולם-חושך  הגלות  מכריח  את  היהודי  להזדקק  לעזרתם  של  אומות

 :זה עליו לזכור תמיד את מעלתו-עם- אך יחד-" מלכות של חסד"הוא ב
ולספר  להם  על  דבר  שבע  מצוות  בני  נח  שיש ,  הוא  צריך  לעמוד  בפניהם  בקומה  זקופה

וכאשר  הוא  בא  לבקש  מהם ,  ה"יימן  לא  מפני  הכרע  הדעת  אלא  משום  שכך  ציוה  הקבלק

שהיות ,  ה"הוא  עושה  זאת  רק  משום  שכך  ציוה  הקב,  ממון  או  עזר  אחר  בכלכלה  או  בנשק

 . צריכים לעזרת דרכי הטבע-ואנו נמצאים עדיין בזמן הגלות 
דבר  לקיום  הברכה מביא  ה,  "קוממיות  "-וכאשר  הגישה  היא  באופן  של  עמידה  זקופה  

שלום  אמיתי ,  2"ונתתי  שלום  בארץ  "-  1"ואולך  אתכם  קוממיות"הנאמרת  בפסוק  לפני  

נקרא  עליך '  וראו  כל  עמי  הארץ  כי  שם  ה  "3שכתוב-כמו,  הנובע  מכך  שהגוי  מפחד  מיהודי

אלא  ובעיקר  אלה  הנמצאים ,  היינו  לא  רק  עמי  הארץ  הגרים  מעבר  לים,  "ויראו  ממך

 .הקודשבסמיכות מקום לארץ 
וכדרשת ,  ויראה  זו  נובעת  מכך  שישראל  מקיימים  את  כל  המצוות  מבלי  להתבייש  בהם

אליעזר  הגדול  אומר  אלו '    ר-נקרא  עליך  ויראו  ממך  '  וראו  כל  עמי  הארץ  כי  שם  ה:  "4ל"רז

כאשר  אפשר  להורות :  כלומר.  5"הוקשה  כל  התורה  כולה  לתפילין"ש,  "תפילין  שבראש

הוא  רואה  את  היהודי  מקיים  את  הוראות  התורה ,  ן  שבראש  תפיליאלו  -באצבע  ולהגיד  

ובמילא  אין  זה  מגיע  לידי ,  הרי  זה  פועל  אצלו  ענין  של  יראת  הכבוד,  בתוקף  ובגאון  יעקב

 .מלחמה כלל
  אפילו  חרב  של -וחרב  לא  תעבור  בארצכם    "-ומכך  יוצאת  בדרך  הטבע  הברכה  הבאה  

זה  הוא "  שלום"ו".    שלום  בארץונתתי"ה  מבטיח  בעצמו  שיהיה  "משום  שהקב,  6"שלום

 
 .יג, בחוקותי כו) 1
 .ו, שם) 2
 .י, תבוא כח) 3
 .א, ברכות ו) 4
 .א, קידושין לה) 5
 .ב, תענית כב) 6
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-ולא  שלום  כזה  שהוא  היפך  דין  מפורש  בשולחן,  ערוך-פי  השולחן-תוקף  על-שלום  בר

 .ושלום-ערוך חס
-לא-היה(המסכן  ,  ערוך-המבוסס  על  הפרת  דיני  השולחן"  שלום"וכדרך  אלו  העושים  

ה  ונשק ידי  מסירת  עניני  בטחון  וכלכל-  על-את  בטחונם  של  היהודים  בארץ  הקודש  )  תהיה

 .העולם-לאומות
כך -ובפרט  שאף  אחד  מבין  הגויים  לא  התכונן  ולא  עלה  בדעתו  שהיהודים  יוותרו  כל

שמגרים  עליהם ,  7"על  חטא  שחטאנו  לפניך  ביצר  הרע"ואין  הויתורים  אלא  בבחינת  ,  הרבה

 . אינו מעוניין בכךשהוא עצמואת היצר הרע גם בענינים כאלו 
  והיפך  השכל  לגמרי  הנובע  מנפילת  רוח  ורגש  נחיתות גירוי  היצר  הרע  הוא  באופן  מוגזם

זהו  היפך  השכל  הפשוט  למסור  בידיהם  של  אויבי :  בפני  כל  דבר  שריח  של  גויות  נודף  ממנו

למסור  ענינים  חיוניים  לקיום  בדרך ,  ליצלן-ישראל  ענינים  של  בטחון  בשעת  חרום  רחמנא

 ).היות ונמצאים בגלות ויש צורך לעזרת דרכי הטבע(הטבע 

 

 :חזרה ונעשתה שוב בלבנון, אותה טעות שכבר נעשתה פעמים רבות
ולא  מאפשרים  להם  לסיים  את  המבצע ,  מחזיקים  אלפי  חיילים  ישראליים  בתוך  לבנון

 .שלשמו הובאו לשם לכתחילה
מחים תוך  כדי  הבאת  ראיות  מוכחות  מפיהם  של  המו,  לכתחילה  היתה  הצעת  אנשי  הצבא

כי  אף  אחד (היה  פועל  גורם  ההפתעה  ,  אחת-שאם  יסיימו  את  המבצע  בבת,  לעניני  בטחון

 !והיו מסיימים אותו בהצלחה, )לא התכונן לכך
, שזמן  זה  היה  שעת  הכושר  גם  מבחינה  מדינית,  כבר  הוזכר  בכמה  הזדמנויות:  ועוד  זאת

ולא ,  הפריע  לו  מללחוץדבר  ש,  נגטוןישוו,  עזב  את  עיר  הבירה,  הברית-צותהיות  שנשיא  אר

 ! שהוא עוזב את המדינה למשך תקופה זושהודיעו לישראלעוד אלא 
מפני  היצר ,  נפל  עליהם  פחד  מפני  הגוי  שבקרבם,  אחרי  שהתחילו  במבצע,  ולמרות  זאת

וכשם ,    דבר  שהגוי  לא  תבע  אותו  כלל-דבר  שהביא  אתו  פחד  כפשוטו  בפני  הגוי  ,  הרע
 

 ".ועל חטא" נוסח -כיפור -תפילת יום) 7
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שפחדו  וחששו ,  כך  גם  בנוגע  לגוי,  ו  יותר  ממה  שהוא  רצהשבנוגע  ליצר  הרע  גירו  אותו  ועש

ונתנו ,  ועצרו  את  התקדמות  הצבא,  ממנו  גם  בענינים  שהוא  לא  התכונן  כלל  להפעיל  לחץ

 !הוראה לא להתקיף אלא אם הצד שכנגד מתקיף
אשר  בדרך ,  ליצלן  במשך  שבועות  וחדשים  אלו-כתוצאה  מכך  נופלים  קרבנות  רחמנא

שהדרך ,  וכדעת  כל  המומחים  בצבא  שאמרו  פה  אחד,  וע  אותםהטבע  היו  יכולים  למנ

בין  אצל  היהודים  ובין  אצל  הגוים ,  קרבנות  ופצועים,  היחידה  להבטיח  מינימום  של  נפגעים

 .היא התקפה מהירה ככל האפשר
 .לריבוי קרבנות, כאמור, הרי זה גורם, כאשר מושכים את המבצע
אשר  מדינאים  אלה  שהיו  נפולים כ,  "מלחמת  יום  הכיפורים"אותו  הדבר  היה  גם  ב

 -ברוחם  בפני  הגלות  לא  איפשרו  לקבל  את  עצת  אנשי  הצבא  שיש  לערוך  גיוס  כללי  מיד  

כי  ההרתעה  שבעצם  הגיוס  היתה ,  דבר  שאם  היו  עושים  אותו  היו  חוסכים  הרבה  קרבנות

 .מפחידה את השונאים כך שלא היו יוצאים למלחמה כלל
אל "ששיקולם  של  המדינאים  היה  רק  מחמת  הפחד  של  ,  דבר  זה  כבר  גלוי  וידוע  לעין  כל

, ולכן  הם  פחדו  לנקוט  בפעולה  שיכולה  להתפרש  כמעשה  התקפתי,  8"תתגרו  באומות

אשר  האלמנות  והיתומים  של  קרבנות ,  למאות  קרבנות,  בנוסף  על  הפצועים,  יאוהדבר  הב

ה  שמנעו  את  הגיוס  פוגשים  באותם ומוגי  לב  אל,  אלה  עדיין  מסתובבים  בארץ  הקודש

 !אלמנות ויתומים
היתה .  חזרו  על  אותה  טעות,  במלחמת  לבנון,  כאשר  הגיע  מקרה  דומה,  ולמרות  זאת

: ואמרו  שיש  שתי  דרכים,  ישיבה  מיוחדת  שבה  דנו  בשאלה  כיצד  לנהוג  בענין  מלחמה  זו

וככל ,    האומרים  שיש  לסיים  את  המבצע  במהירות  המקסימלית-דרכם  של  אנשי  הצבא  

וישנה  הדרך ).  יהודים-הן  בין  יהודים  והן  בין  לא(שיקדימו  את  סיומו  יחסכו  יותר  קרבנות  

 .דרך ההיסוס,  דרכם של המדינאים-השניה 
, חזרו  על  אותה  טעות,  ואלה  שעשו  את  הטעות  הגורלית  בעת  מלחמת  יום  כיפור

ביומו  במשך דבר  המביא  אתו  קרבנות  רבים  מדי  יום  ,  והחליטו  לנהוג  כעצת  המדינאים

 !חדשים רבים
 

 .א, ראה כתובות קיא) 8
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להשתיק  את  העיתונים  ולא  לספר :  כדי  להתמודד  עם  הבעיה  האמורה  מצאו  דרך  חדשה

:   אומרים  לעיתונים-?    מהי  העצה-האלמנה  והיתום  מסתובבים  ,  הקרבן  נפל!  על  הקרבנות

 !כדי לא להכביד על ליבם של יהודים, אל תפרסמו זאת
וישנה ,  שתהיה  מנוחת  הנפש  ומנוחת  הגוףהיות  וליהודי  צריכה  :  זהו  אמנם  דבר  טוב

 -  אך  מנצלים  מצוה  זו  בכדי  להשתיק  את  העיתונות  -"  ואהבת  לרעך  כמוך  "9מצוה  בתורה

 !וכך מושכים את הדבר ולא מאפשרים את סיום המבצע
, אם  היו  שומעים  בעצתם  של  אנשי  הצבא

ומאפשרים  את  ביצוע  מלחמת  שלום  הגליל 

  קרבנות  הן היו  חוסכים  הרבה,  בימים  אחדים

ולא  היו  מגיעים ,  בבני  ישראל  והן  בצד  השני

 .למעשה שאירע במחנות הפליטים
אשר  המעשה  הזה  הביא  עמו  את  הקמת 

  ועדה -)  בלשון  סגי  נהור"  (גאון  יעקב"כתוצאה  מ,  כביכול,  שהקימו',  ועדת  החקירה'

, ומפחדים  להזכיר  לועדה  אשר  לכל  לראש,  שמטרתה  לחקור  ולדרוש  יהודים  על  מעשיהם

הנמצא ,  פלוני-בן-ח  שלהם  יש  לזכור  שהמעשה  עצמו  בוצע  בידי  פלוני"ובתור  התחלת  הדו

ומקבלים  אותו  בוושינגטון  במחיאות  כפיים  ובצעקות ',  ם"או'והוא  אף  חבר  ב,  עדיין  בחיים

 !שיש לסייע לו
, לכן,  והגוי  הזה  היה  צריך  לסיוע,  )כלשון  ההפטרה  (10"קטן  נתתיך  בגויים"אבל  היות  ש

יש  מקום  לחקור  ולדרוש  מי  היה  המסייע ,  ח  שהוא  האשם"הועדה  תפרסם  בדואחרי  ש

שהיה  זה  מעשה  שנעשה  בלי  שום  סיוע  כי ,  או  כדבריו,  ואם  היה  סיוע  בכלל,  למעשים  אלו

או  אפשר  שאף  אחד ,  אלא  שיש  כאלה  שעמדו  מן  הצד  ושתקו,  הוא  מעשה  של  צדק  ויושר

 !כי הוא לא ידע כלל מכך, לא עמד מן הצד גם כן
, יש  רק  קומץ  של  אנשים  שיכולים  להשפיע  בנידון,  ענין  זה  שמדברים  אודותיו  עכשיו

 !ובעוונותינו הרבים הם יושבים ושותקים

 
 .יח, קדושים יט) 9

 .ב, עובדיה א. טו,  ירמיהו מט-לשון הכתוב ) 10
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, כן  עסוקים  בכל  דבר-פי-על-  אף-!  ?הייתכן:  לכאורה  היו  צריכים  לצאת  בזעקות  מחאה

 .פלגה פלונית בבחירות הבאותובעיקר עסוקים בחישוב הקולות שתקבל מ. רק לא בדבר זה
גאון "ענינים  של  !    אך  ראשית  כל  יש  להבטיח  עניני  פיקוח  נפשות-זה  דבר  חשוב  ,  נכון

מה  כדאי ,    במקום  זה  יושבים  ועושים  חשבונות-!  ענינים  של  קידוש  השם  והפכו"!  יעקב

 .יש להתחשב עם דעת כולם, והיות שבמפלגה עצמה יש כמה מנהיגים, יותר למפלגה
אפילו  הכהן ".  שני  דברים  לדור"אין  "!  דבר  אחד  לדור"  ש11  התורה  קיים  כללפי-על

 -.  היה  צריך  להיות  אחד  בלבד,  המובחר  בין  הכהנים,  הגדול  שהיה  בקודש  הקדשים

  ולמרות  זאת  אומרת  התורה  שאסור -לא  סתם  קודש  ,  "קודש  הקדשים"המדובר  הוא  ב

 !לעשות שני כהנים גדולים משום איבה
,   אין  מפלגה  שאין  בראשה  שנים  שלשה  ארבעה  או  חמשה  מנהיגים-  במפלגות,  וכאן

 .דבר המקשה על קבלת החלטות, "אין דעותיהם שוות"ש
 -שכולם  בדעה  אחת  )  כביכול(דין  -העובדה  שיש  יותר  ממנהיג  אחד  אינה  כמו  בבית

ובפרט  כשמתערבים ,  "אין  דעותיהם  שוות"שהרי  ,  אלא  כל  אחד  אומר  את  ההיפך  מן  השני

 . שאין כאן המקום לדבר בענין שאינו שבחן של ישראל-אישיות פניות 
אלא  משום  שכשכואב  אין  ברירה ',  דרך  אגב'ולא  סתם  ,  מזכירים  זאת  רק  בדרך  אגב

אבל  הוא  צועק ,  האדם  הצועק  יודע  שהצעקה  לא  תועיל  להחלשת  הכאבים!  וחייבים  לצעוק

 ! אלא משום שכואב לו-לא משום שכך אומר שכלו 
 :פנים איזו תקוה-כל-יימת עלובענין זה ק

ויראו  שלא  מתביישים ,  ולא  מאחורי  הפרגוד  אלא  בפומבי,  כשיצעקו  פעם  אחר  פעם

, סוף-  אולי  הדבר  יעזור  סוף-ויכול  להיות  שימשיכו  לצעוק  גם  ביום  הבחירות  ,  וצועקים

להבטיח  לכל  לראש  את  שלומם ,  והממונים  על  הדבר  יסדרו  להם  סדר  עדיפויות  נכון  יותר

כך  להתעסק  בדברים -ואחר,  יהודים  הגרים  בארץ  ישראל-נם  של  היהודים  והלאובטחו

 .אחרים

 
 .א, סנהדרין ח) 11
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 :נקודה נוספת בענין
. יש  להשתדל  לחזק  את  לימוד  התורה  וקיום  המצוות,  ה"מצד  הבטחון  בקב,  לכל  לראש

 . זה צריך להיות הדבר הראשון בסדר העדיפויות-
משום  שבחור  היושב ,  ישראל  כפשוטם-  גם  עזרה  לבטחון  בניוחיזוק  עניני  תורה  הוא

 -.  הריהו  מגין  על  הארץ  עוד  יותר  מן  הבחור  העומד  על  הגבול  ומסכן  את  נפשו,  ולומד  תורה

נפש -  שמעלתו  היא  המסירות-מעלה  בבחור  זה  העומד  על  הגבול  ,  כמובן,  אלא  שיש

 .בפועל
  ולומדים  תורה  והן  באלה הן  בבחורים  היושבים,  שיש  בשניהם  מעלה,  יוצא  איפוא

 .העומדים על הגבול
שבכל  ענין  יש  מעלה  לגבי ,  ה  את  עולמו"כך  ברא  הקב:  ענין  זה  הוא  בכל  העולם  כולו

  העני  עושה  עם -הבית  עושה  עם  העני  -יותר  ממה  שהבעל"  הידוע  12ל"ובלשון  חז,  השני

אך  תוך ,  העני  הצריך  לצדק,  התורה  אמנם  אומרת  שהוא  עני:  פירוש  הדברים".  הבית-בעל

, ושלום  משום  כך-כדי  דיבור  מסבירה  התורה  שאין  העני  צריך  להרגיש  את  עצמו  נחות  חס

 .הבית עושה עמו-הבית יותר ממה שבעל-כי בשעת מעשה הוא עושה עם בעל
, לכאורה  היושב  ולומד  תורה  אינו  דומה  כלל  לזה  העוסק  בעובדין  דחול:  וכך  בעניינו

בהכרח  לומר  שגם  העוסק  בעובדין  דחול ,  מקום-ך  מכלא;  אפילו  עובדין  דחול  נעלים  ביותר

היות  שהוא  זה  אשר  בממונו  תלוי ,  ולא  סתם  מעלה  אלא  מעלה  גדולה  ביותר,  יש  בו  מעלה

שזהו  משום  שזבולון ,    בדבר  הקדמת  זבולון  ליששכר13ל"  וכידוע  מאמר  חז-.  העוסק  בתורה

 .ההעוסק בעניני מסחר הוא המספק את צרכיו של יששכר העוסק בתור
צריכים  לדאוג  לכל ,  שאלו  הממונים  על  כך,    מובן-היות  ויש  מעלה  בשניהם  ,  בכל  אופן

, ידי  עזרה  מתאימה  לישיבות-על,  וזאת,  ישראל  היושבים  בארץ  ישראל-לראש  לבטחון  בני

 .ידי קבלת החלטות מתאימות בעניני בטחון-והן על

 
 .ד"רבה פל-ויקרא) 12
 .א" ויחי סיתנחומא-מדרש. ב"רבה פע-בראשית) 13
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,   לפחות  במקצת,פנים  מכאן  ולהבא-כל-והלואי  שהדברים  האמורים  לעיל  יעזרו  על

, מבלי  בושה  ולא  מאחורי  הפרגוד,  ואולי  יצטרפו  עוד  כמה  שיתחילו  לזעוק  על  המצב  האיום

כי  יש  לזכור ,    לדפוק  על  השולחן-ואם  יש  צורך  .  ובפרט  בין  אלה  הנמצאים  בארץ  הקודש

 !שזהו דבר שתלוי בו בטחון הארץ כפשוטה

 

ליצלן  עוד  שטחים  הנמצאים -  לא  למסור  רחמנא-  מן  המחאה  תהיה  והתוצאה  המיידית

את  ההיזק  הרב  והצרות  הנובעות )  אפילו  אם  הדבר  גורם  צער(לא  להעלים  ,  ביד  ישראל

 .ועוד ועוד, ממסירת שדות הנפט למצרים
 -ה  יודע  כי  אנו  נמצאים  בחושך  כפול  ומכופל  "שהיות  והקב,  כבר  דובר  פעמים  רבות

עם "  שלום"וכך  גם  בענין  ה,  ם  כאלה  שאף  אחד  לא  יוכל  להכחישםלכן  הוא  עושה  דברי

 .מצרים
ואף  הביאו ,  "שלום  בארץ"ידי  מסירת  השטחים  למצרים  הביאו  -הם  התגאו  בכך  שעל

שתיכף  עם  חתימת  הסכמי ,  )הידועה  להם(למרות  העובדה  ,    וזאת-כמה  ראיות  לדבריהם  

הפרה  של ,  פרת  הסכם  גרידאולא  היתה  זו  ה,  הפרו  המצרים  את  ההסכם,  דייוויד-קעמפ

 ! אלא הפרה בעניני בטחון הקשורים עם פיקוח נפשות ממש-הבטחה מסויימת 
למרות  שאלו  הם  שטחים (  שמסירת  השטחים  שבין  ארץ  הקודש  למצרים  -ועד  כדי  כך  

  הביאה  עמה  הסתננות -שגרמה  לקירובם  של  המצרים  אל  ארץ  הקודש  )  בחוץ  לארץ

 . משטחה של מצריםמחבלים עם פצצות אל ארץ הקודש
  לא  הועילה -  להנחות  את  העיתונים  שלא  ידפיסו  ידיעות  אלה  -שמצאו  לכך  "  עצה"וה

היות  ועיתון  מסויים  בחוץ  לארץ  לא  התבייש  וכיון  שראה  עד  היכן  הדברים  מגיעים  הוא 

תופת -שלפני  כחודשיים  מצאו  מכונית,  הדפיס  ופירסם  בעיתונו  את  סיפור  המעשה  בפועל

 !דרך נס ניצלו ממנהורק ב, שבע-בבאר
או  שמספר  הנפגעים  היה  קטן  ממה  שהיה ,  ואינני  יודע  אם  באמת  ניצלו  ממנה  לגמרי

 !14והרי אפילו נפש אחת מישראל היא עולם מלא, יכול להיות
 

 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 14
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  כי  סיפור  זה -וכל  כך  למה  ,  במשך  ששה  שבועות  לא  איפשרו  לפרסם  סיפור  זה,  וכאמור

 !דדייווי-שבהסכמי קעמפ" הישג"ימחיש את ה
" הולך  ומוסיף"במעשה  מחריד  זה  אנו  רואים  כיצד  ההנהגה  בארץ  ישראל  היא  באופן  

 :ליצלן-בצד השלילי רחמנא
שהטענה  ששטחים  אלה ,  כך(קודם  כל  מחזירים  שטחים  הדרושים  לשם  הגנה  ובטחון  

מוגי 'הרי  קולם  של  ,  כשיושבים  בישיבה  של  מומחים;  )  אין  לה  משקל-הם  מחוץ  לארץ  

ולכן ,  והם  לא  איפשרו  להתחשב  עם  דעת  המומחים  לעניני  בטחון,  ותרהיה  חזק  י'  הלב

 .התקבלה החלטה כדעת המדינאים
מחבלים  כאלה  שלא  היו  יכולים ,  כאשר  הגיעו  לארץ  ישראל  מחבלים  ממצרים,  כך-ואחר

כי  השטח  הוא (להגיע  לארץ  ישראל  אילו  היה  חצי  האי  סיני  מפריד  בין  מצרים  וארץ  ישראל  

תופת  בעיר  ואם -והציבו  מכונית,  )זמן  להיוודע  על  בואם  ולנקוט  בפעולהגדול  והיה  מספיק  

 !העצה לזה היא שמשתיקים את המעשה -בישראל ובדרך נס ניצלו ממעשה חבלה זה 
כבר  לא  היתה  ברירה  ופירסמו  זאת  גם ,  לארץ  פירסם  ידיעה  זו-ורק  כאשר  העיתון  בחוץ

 "!םמגלה טפח ומכסה טפחיי" באופן של -אך גם זה , בארץ
-הן  הדתיים  והן  הלא,  המצב  מבהיל  עוד  יותר  בכך  שבעלי  ההשפעה  בארץ  ישראל

 ! שותקים-הן הראשים והן אלה שאינם ראשים , דתיים
ועם  כל  הרעש  הדרוש ,  אשר  מכאן  ולהבא  יעסקו  בזה  כל  אלה  השייכים  לכך,  ויהי  רצון

לכל ,  בר  זה  יעזורוד.  ולא  יפחדו  שמא  זה  יזיק  להם  באיזה  ענין  שיהיה,  ולא  יתביישו,  לכך

כבר  אין  שום  תפיסת  מקום  אצלו  מה  תהיה  התוצאה  מכך ,  ואם  כן.  ה"לראש  כלפי  הקב

 .בענינים הקשורים עם בשר ודם
ואי ,  15"אמת  מארץ  תצמח"שהרי  .  הענין  אינו  כדאי  גם  מבחינה  מעשית:  נוסף  לכך

ם כש,  אבל  בסופו  של  דבר  מתגלה  האמת,  אפשר  לרמות  אלא  מקצת  אנשים  לזמן  מועט

והתגלו  הצרות  הנובעות  מכך ,  ידי  מצרים-על"  דייוויד-קעמפ"שהתגלו  ההפרות  של  הסכם  

 .שמעכבים מספר חדשים את החיילים בגבול לבנון

 
 .יב, תהלים פה) 15
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שכל ,    כך  נזכה-ט  בכסלו  "וכשם  שזכינו  לגאולת  י,  בכל  אופן  מכאן  ולהבא  הכל  ישתפר

, "י  שלום  בארץונתת"עד  ל,  "קומה  זקופה"יהודי  יעשה  את  התלוי  בו  שיהדותו  תהיה  ב

 .ה"ועל פי רצונו של הקב, ה"ידי הקב-הבא על, שלום אמיתי
ועוד  בימי ,  "אפילו  חרב  של  שלום  לא  תעבור  בארצכם"ושלום  זה  יביא  עמו  מצב  ש

ונלך  לקבל  את "  בקומה  זקופה  "-"  ואולך  אתכם  קוממיות"הגלות  האחרונים  יקויים  הכתוב  

  בבית  המקדש -ורים  עם  נרות  חנוכה  פני  משיח  צדקנו  שיראה  לנו  את  נרות  ציון  הקש

 .ידי משיח צדקנו במהרה בימינו ממש-השלישי שיבנה על
 )ג"ט כסלו תשמ"פ שיחת י"מעובד ע(

 

 

  אשר ארץ",  באים  לארצנו  הקדושה)  שלימות  העם  יחד  עם  שלימות  התורה  (כזה  ובאופן

 -  2"מלך  של  פלטרין"הנקראת  ,  1"  אחרית  שנהאלקיך  בה  מרשית  השנה  ועד'    העיניתמיד  .  .  

 אלקי"ידי  -על"    עולםעם"ל,  "  עולםנחלת",  שניתנה  באופן  של  ירושה,  ה"ארמונו  של  הקב

בסבר  פנים  יפות  ובאופן ,  ישראל  בפועל  ממש-לבניהן  אותם  חלקים  שכבר  ניתנו  ,  "עולם

ושלום  אפילו -חס  שטחים  אלו  ואינם  מחזירים  בכלישראל  -שבוודאי  מחזיקים  בני,  של  נסים

 -ישראל  לקבל  את  שאר  שטחי  ארץ  ישראל  -  בניזוכיםזה  -ידי-ועל,    בלבדאחד"  שעל"

 שלימות",  ישראל  את  כל  ארץ  ישראל  בשלימותה-בנישאז  יקבלו  ,  בביאת  משיח  צדקנו

3"שלום"ששמו  ,    בעצמוה"מכיון  שמקבלים  זאת  מהקב,  שלוםבדרכי  נועם  ובדרכי  ,  "הארץ

. 
)ג"בעומר תשמג "פ שיחת ל"מעובד ע(

 
 .יב, עקב יא) 1
 .ט"רבה פי-ראה במדבר) 2
 .ב"ט ס"חיים ספ-ע אורח"ראה שו) 3
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ולא  בטח  על  מצרים  הקרויים ,  2ולא  פנה  אל  רהבים"  -  1י  בסיום  פרשתנו"מדברי  רש

 : ובהקדים, נלמדת הוראה לזמנינו זה- "רהב
פסוק  זה  על ,    על  מלכות  יוןהולך  שפסוק  זה  בתורה  רמזיםאם  בעבר  היו  זקוקים  לחפש  

כאשר  נמצאים ,  הרי  בימינו  אלו  -בזה  -צאוכיו,  ת  רומימלכופסוק  זה  על  ,  מלכות  אדום

ה  את  כל  הענינים "מראה  הקב,  אמשיחד  תאבעקב,  זמן  הגלותשל  בחושך  כפול  ומכופל  

 .ללא צורך ברמזים, גלויבאופן 
 -  "לא  בטח  על  מצרים  הקרויים  רהב,  לא  פנה  אל  רהבים  "שכתוב-המ  -  ובנוגע  לעניננו

 'שר'דייוויד  שנחתמו  עם  ה-בנוגע  להסכמי  קעמפ,  גלויהרי  בימינו  אלו  רואים  זאת  באופן  

 :פשוטו כמשמעו) אלא, לא השר של מצרים למעלה(של מצרים 
 :3"לאחר מכאן - וישכחהו, בו ביום - ולא זכר שר המשקים את יוסף"

ותיכף  ומיד ,    בדעתו  של  השר  המצרי  לקיים  את  ההסכםהא  הילשנחתם  ההסכם  בו  ביום  

 !כלכידוע ל - בהפרתוהתחיל 
אזי   -    בטוח  שהיהודים  יכבדו  את  ההסכםה  שלכתחילה  לא  הילומר-תמצי-םוא

, גם  לאחרי  שראה  שהיהודים  מקיימים  את  ההסכם  על  כל  פרטיו":  וישכחהו  לאחר  מכאן"

, ממשיך  השר  המצרי  להפר  מצדו  את  ההסכם  -  ביד  נדיבה,  ונותנים  למצרים  שטחים  נרחבים

 !!ץ ישראל מחבלים מגבולו לשטחה של אררועד שמחדי
  גבולה ההי)  דייוויד-כפי  שסוכם  בהסכמי  קעמפ(לפני  שהחזירו  למצרים  את  השטחים  

ובמילא  לא  יכלו  המצרים ,    מרחק  של  מאות  מיליןישראל-ישל  מצרים  רחוק  מישובי  בנ

אבל  כאשר ;  ישראל-י  בישובי  בנשלוםו-סלהחדיר  מחבלים  מגבולם  שיוכלו  לפגוע  ח

, ישראל-יקירבו  את  גבולה  של  מצרים  לישובי  בנ  -  יםהחזירו  למצרים  את  השטחים  הבטחוני

וכפי  שרואים  עתה  בפועל  שהמצרים  מחדירים ,  ישראל-יתוך  כדי  סיכון  בטחונם  של  בנ

 
 .כג, מ) 1
 .ה, תהלים מ) 2
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 -  ומה  שמפרסמים  בעיתונים  אודות  החדרת  המחבלים!  מחבלים  לשטחה  של  ארץ  ישראל

 !הרי זה פחות מאשר מגלה טפח ביחס לעובדות בפועל ממש
 מדוע  אינו  מכבד  את  ההסכם  שחתם  עליו,    השר  המצרי  לפשר  הדברוכאשר  שואלים  את

לא ,  לא  פנה  אל  רהבים"  -  טוען  השר  המצרי  -    נאמרבתורתכם:  יש  בידו  מענה  מן  המוכן  -

  ששמתם בכך,    גרמתם  לכם  כל  זאתאתם  בעצמכם,  כן-ם  וא."בטח  על  מצרים  הקרויים  רהב

 !את מבטחכם על מצרים
שלכן  בוטחים  בו  ורוצים ,  נחיתות  כלפי  הגוי-רגשיכל  זה  נובע  כתוצאה  מ  -  וכאמור

 !למצוא חן בעיניו
וכפי  שכיום  מודים  כבר  כולם  על   -  הנהגה  זושל  וגם  לאחרי  שרואים  את  התוצאות  

רואים  בפועל  ממש ו  היותדייוויד  -הטעות  החמורה  שנעשתה  בחתימת  הסכמי  קעמפ

ר  ולשנות  את  ההנהגה הנה  במקום  ללמוד  משגיאות  העב  -  שהחזירו  הכל  תמורת  לא  כלום

 !ממשיכים להתנהג באותו אופן, בעתיד
אזי  צריכים  לחקור  ולמצוא  מי  הם  אלו   -'  חקירה-ועדת'אם  מדברים  כבר  אודות  

לסכן  את  בטחונם  של (דייוויד  -האשמים  בשגיאה  החמורה  שנעשתה  בחתימת  הסכמי  קעמפ

  בשל  טעות 'להוריד'ואת  מי  מהשרים  צריכים  ,  )  כדי  למצוא  חן  בעיניו  של  הגויישראל-בני

הגבר  אשר  שם "  -    כדי  שטעות  כזו  לא  תשנה  בעתיד'להושיב'את  מי    -  והעיקר,  חמורה  זו

 ! הוראות התורהלפיומתנהג ', יהודי שבוטח בה"!! מבטחו ולא פנה אל רהבים' ה

 

ו  של נראית  לו  דמות  דיוקנ"ובכל  ענינים  אלו  צריכה  להיות  הנהגתו  של  יהודי  באופן  ש

 :4"אביו
  פעולה  הקשורה  עם  בטחונם  של בפרטו,  כאשר  יהודי  הולך  לעשות  איזו  פעולה  שהיא

לאברהם   וזקנו  עד  אביו  מתנהג  בענין  זה  העליו  להתבונן  כיצד  הי  -ישראל  -רבים  מבני

  מסכים  לתת  שטחים הוכי  יעלה  על  דעתו  של  מישהו  שאברהם  אבינו  הי  -  ובעניננו,  אבינו

 !?למצרים) של ארץ ישראלהקשורים עם בטחונה (
 

 .א, י לט"ראה רש) 4
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כאשר  יש (אלא  ,  לא  זו  בלבד  שאברהם  אינו  מתפעל  כלל  מפרעה  מלך  מצרים:  אדרבה

ועד  שפרעה  מעניק  לו  ריבוי  כסף ,  5"'את  פרעה  נגעים  גדולים  גו'  וינגע  ה)  "אזי,  צורך  בכך

ועד  כדי  כך  שפרעה  בעצמו  שולח ,  6"אברם  כבד  מאד  במקנה  בכסף  ובזהב"כך  ש,  וזהב

כפי   (יםרצוי-  בלתייםות  ולשמור  את  אברהם  מפני  אלו  שעלולים  לעשות  דברואנשים  לל

 !'מחבלים'שמירה מפני , כלומר, ")המצרים שטופי זימה הם" ש7י"שמפרש רש
אבל ,  8"ויעל  אברם  ממצרים:  "ואדרבה,  אברהם  אבינו  אינו  צריך  את  שטחם  של  מצרים

   ובעניננו.)שטופי  זימה(בלים  פרעה  צריך  לשלוח  אנשים  כדי  ללוותו  ולשמור  עליו  מפני  מח

  מחזיקים  בשטחים ישראל-  שבניבכך,    כפשוטם'מחבלים'מתבטאת  השמירה  מפני    -

 !ישראל-יהבטחוניים שבין גבולה של מצרים לישובי בנ
קום  התהלך "של  אזי  נפעל  הענין    -  וכאשר  מתנהגים  באופן  הנהגתו  של  אברהם  אבינו

  קנה  אברהם זה-ידי-ל  שע10ל"רז-שיר  במדרוכמבוא,  9"בארץ  לארכה  ולרחבה  כי  לך  אתננה

 ".לזרעך נתתי את הארץ הזאת "11וכפי שהובטח לו, אבינו את כל ארץ ישראל
ביחד  עם  שלימות  העם  ושלימות   שבקרוב  ממש  זוכים  לשלימות  הארץ  -  ובפשטות

 .ומתוך שמחה וטוב לבב,  משיח צדקנוידי-לבגאולה האמיתית והשלימה ע התורה
 )ג"פרשת וישב תשמ-שבתפ שיחת "מעובד ע(

 
 .יז, לך יב-לך) 5
 .ב, שם יג) 6
 .כ, שם יב) 7
 .א, שם יג) 8
 .ז, שם) 9

 .א,  קבתרא-בבא) 10
 .יח, לך טו-לך) 11
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בנים ("ומה  שנמצא  בגלות  ,    מקומו  האמיתיהכאשר  יהודי  יודע  ומרגיש  שהגלות  אינ

  לקיים  את  רצונו מוכרחמכיון  שהוא  ,  עראיהרי  זה  רק  באופן  ")  שגלו  מעל  שולחן  אביהם

, )ה"  בהקבושלום-סחואינו  רוצה  למרוד  (ה  ששלחו  בגלות  למשך  זמן  מסויים  "של  הקב

-סלא  ח(ה  נותן  "הרי  מובן  בפשטות  שכאשר  הקב  -  אבל  הוא  מצדו  חפץ  לצאת  מהגלות

) עוד  בהיותו  בגלות(ליהודים  שטחים  של  ארץ  ישראל  )    בשר  ודם  בכחו  ועוצם  ידוושלום

 !2 אחד'שעל'ואינו מוותר אפילו על , 1בשתי ידיומחזיק הוא בשטחים אלו 
שאין  למהר  ולהשיג  את  כל  שטחי ,  כלומר,  3"לו  בחומהלא  יע"של  ישנו  אמנם  הענין  

, 4"לא  בחיל  ולא  בכח  כי  אם  ברוחי  "אמרנ-זה-לעהיות  ו  -  כח  בנין  של  ידי-לארץ  ישראל  ע

ובדרך  ממילא  יתבטל  כללות  הענין ,  "חטאינו"של  שצריכים  לעסוק  בביטול  הענין  ,  כלומר

,   כל  ארץ  ישראל  בשלימותהאת  -  ה"מהקב  -ישראל  -ואז  יקבלו  בני,  5"גלינו  מארצנו"של  

 ;בזה-וצאללא ענין של מלחמה וכי
 -ישראל  -י  לבננתנםה  כבר  "אבל  כאשר  מדובר  אודות  שטחי  ארץ  ישראל  שהקב

 !ואינם מוותרים מאומה, בשתי ידיםישראל בשטחים אלו -מחזיקים בני
וכמו  כן  בנוגע  לשטחי  חוץ  לארץ  הקשורים  ונוגעים  לבטחונם  של  יהודים  הנמצאים 

מכיון  שוויתור  כזה ,  ושלום  על  שטחים  אלו-  שאין  לוותר  חס-ישראל  או  בחוץ  לארץ  בארץ  

משם  תהא  הארץ  נוחה "היות  וישנו  חשש  ש:  ואדרבה,  נפש-כרוך  עם  ענין  של  סכנה  ופיקוח

 -וכל  זה  ,  "יוצאים  עליהם  בכלי  זיין  ומחללין  עליהם  את  השבת"  אזי  -"  ליכבש  לפניהם

ולא ,  בלבד"  על  עסקי  תבן  וקש"צרו  על  עיירות  ישראל  אפילו  כאשר  מדובר  אודות  נכרים  ש

 .6"ממשמשים לבוא" שהם שמועהאלא אפילו כאשר ישנה , רק כאשר צרו בפועל

 
 .ב, קמא צב-בבא" חמרא"ה "תוד) 1
 .יב, מ' ל ישעי"ת להאריז"עיין ל) 2
 .א, כתובות קיא) 3
 .ו, זכריה ד) 4
 .רגלים'  מוסף לג-נוסח התפילה ) 5
 .ו"ט ס"ח סשכ"ע או"שו) 6
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  אזי -ועומדים  בזה  בכל  התוקף  ,  ערוך-פי  הוראת  השולחן-וכאשר  יהודים  מתנהגים  על

ויראו   עליך  נקרא'  וראו  כל  עמי  הארץ  כי  שם  ה  "7וכמו  שכתוב,    על  אומות  העולםפחדנופל  

בשבעה  דרכים :  "ואדרבה,  ושלום-  אינם  מנסים  אפילו  לפגוע  ביהודים  חס-ואז  ,  "ממך

  משטחי  ארץ  ישראל  ומהשטחים  הקשורים  לבטחונה יברחושהם  ,  כלומר.  8"  לפניךינוסו

ואפילו  עבור ,    עבור  האינם  יהודים-ותועלת  הדבר  תהיה  גם  עבורם  ,  של  ארץ  ישראל

 ! להשכנת שלום אמיתיהיחידהוזוהי הדרך !  היות וינוסו,שגם הם לא יפגעו, מחבלים

 

הן  בין  אלו (  לגלות  פנימית  ועמוקה  ביותר  שהכניסו  את  עצמםומכיון  שישנם  יהודים  

ופחד  איום '  רגש  נחיתות  '-)  והן  בין  אלו  הנמצאים  בארץ  הקודש,  הנמצאים  בחוץ  לארץ

והיפך  רצון  התורה  בכל '  כך  מתנהגים  הם  היפך  רצון  הוכתוצאה  מ',  שקייט'גוי'כלפי  גוים  ו

  ויתחילו 9"יערה  עליהם  רוח  ממרום"רצון  ש-  הנה  יהי-הקשור  לבטחונה  של  ארץ  ישראל  

ה  שיוציאם  ויגביהם  מכל  המיצרים "שיבקשו  מהקב,  כלומר,  10"ונשאתני  ממצרים"לצעוק  

 !והגבולים
יהיה  נראה :  אלא  אדרבה',  ייטשק'גוי'ולא  זו  בלבד  שמכאן  ולהבא  יפסיקו  לפחד  מפני  

הנה  גם  בהיותם  בזמן  הגלות ,  ה"פי  רצונו  של  הקב-לכל  שמכיון  שיהודים  מתנהגים  על

וכמבואר .  בתים  האמיתיים  על  המציאות  כולה-  נעשים  הם  הבעלי-ובארצות  הגלות  

 -ערוך  -פי  השולחן-  על-שכאשר  יהודי  פוסק  ,  "ל  גומר  עלי-לא  "12הפסוק-  על11בירושלמי

כאשר  יהודי :  ובעניננו.  נפעל  כן  במציאות  העולם,  נין  הקשור  עם  מציאות  העולםאודות  ע

היות ,  הרי  הגוי  מתנהג  כן  בפועל,    שהגוי  צריך  להתנהג  כך  וכך-ערוך  -פי  שולחן-  על-פוסק  

 !13"מזליה חזי"ו

 
 .י, תבוא כח) 7
 .ז, שם) 8
 .טו, לב' ישעי) 9

 .ל,  ויחי מז-לשון הכתוב ) 10
 .ח"ו ה"דרים פנ) 11
 .ג, תהלים נז) 12
 .א, ראה מגילה ג) 13
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  ומוציאם  מהגלות -"  ונשאתני  ממצרים  "-ישראל  -ה  ממלא  את  בקשת  בני"ועד  שהקב

ומביאם  לארצנו ,  14"ארו  עם  ענני  שמיא"ובאופן  של  ,  וב  ממשבקר,  בחסד  וברחמים

. 15"אלקיך  את  גבולך'  כי  ירחיב  ה  "-ובתכלית  השלימות  ,  הקדושה  כפי  שהיא  בשלימותה

  את -  מידו  המלאה  הפתוחה  הקדושה  והרחבה  -ה  "ישראל  מקבלים  מאת  הקב-שבני,  כלומר

קיני  קניזי "כולל  ,  ה  אומותכל  השטחים  השייכים  לארץ  שבעה  האומות  ותיכף  ומיד  של  עשר

.  . לזרעך  נתתי  את  הארץ  הזאת    "-  16"ברית  בין  הבתרים"ה  ב"כפי  שהבטיח  הקב,  "וקדמוני

 ".'את הקיני גו

 

ישנו  ענין  העומד  על  הפרק  שבו  רואים  בגלוי  ובהבלטה  עד  כמה  גדול  רגש  הנחיתות 

  שלא  זו  בלבד  שאין  מקבלים  שום  ענין  של -את  הדברים  וכן  את  תוצ,  שקייט'כלפי  גויים  וגוי

 .כדלקמן, זה מתבזים עוד יותר בעיני האומות-ידי-על: אלא אדרבה, כבוד
החקירה  כדי  לחקור  את -  למצב  המבהיל  הקשור  עם  הקמת  ועדת-וכוונת  הדברים  

 :17המאורעות שאירעו במחנות הפליטים
  האם -ועוד  וזהו  העיקר  ,  דה  בכלל  להשאלה  הצריך  היה  למנות  הועכללמבלי  להיכנס  

  הרי  המקרה  היה  שנוצרים -היתה  האפשרות  לא  למנותה  למרות  הלחץ  מבחוץ  ומבפנים  

  ובעקבות  כך  נערכה  שחיטה -  18"וסכסכתי  מצרים  במצרים  "-ומוסלמים  נלחמו  זה  בזה  

 .ורצח במחנות הפליטים
, צם  המאורע  הנה  במקום  להתייחס  לע-את  פרטי  המאורע  '  לחקור'וכאשר  הולכים  

ומי  הוא  זה  אשר  נתן  להם  את  הפקודה ,  מי  הם  אלו  שעשו  את  המעשה  בפועל  ממש,  כלומר

הנה  במקום  זה  עורכים  חקירה ,  שזהו  הענין  העיקרי  והחשוב  במאורע  זה,  לעשות  זאת

 :צדדיודרישה בענין 

 
 .יג, דניאל ז) 14
 .כ, ראה יב) 15
 .לך טו-לך) 16
 .ז.ט כסלו ש"אודות זה ראה שיחת י) 17
 .ב, יט'  ישעי-לשון הכתוב ) 18
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ולא  סיכנו  את דעתך  שיתכן  שיהודים  ידעו  אודות  המאורע  -סלקא-היות  שנתעוררה  קא

, אשר  לכן  צריכים  לחקור  יהודי  פלוני,  כדי  לנסות  למנוע  מלחמה  בין  נוצרי  למוסלמי  חייהם

' בינוני'או  שמא  ',  צדיק  שאינו  גמור'או  ',  צדיק  גמור'האם  היה  בדרגת  ,  ויהודי  שני  ושלישי

 ! בזה שאולי לא קיים את חובתו לעשות שלום בין הנוצרים למוסלמים-
, ומקימים  אותה  בירושלים  עיר  הקודש,  צמם  בעיהודים  -זו  '  חקירה-ועדת'מי  מקים  

  לחקור  ולשפוט  את  היהודים  על  שלא  סיכנו  את  חייהם  למנוע  מלחמה -ומטרתה  הבלעדית  

סוף  אשר  היה  בידם  למחות  ואשר  ידעו  אודות -אם  אכן  יתברר  סוף(בין  נוצרי  למוסלמי  

 )!המאורע מקודם לכן
פי  החוק -שעל,  ן  הנוצריםהתערבותם  בי-אם  מישהו  רוצה  להאשים  את  היהודים  על  אי

א  למנוע "כ,    במקומות  ההםהבתים  הבלעדיים-בעלי  היו  הם  לאומי  של  האומות-הבין

  הנה  לכל  לראש  צריכים -  מלהכנס  למקומות  ההם  ששם  נמצאו  המוסלמים  ולעכבםאותם  

ומי  הוא  שנתן  להם ,  לחקור  מי  הם  שנכנסו  ומי  עמד  בראשם  ומי  הם  שעשו  זאת  בפועל  ממש

ורק  לאחר  שהאשמים ,  ולהכריז  ולפרסם  זאת  ללא  כל  פחד,  ות  זאתאת  הפקודה  לעש

 !אז מקום לחקירה ופירסום מי היה בידו למחות ולא מיחה, בעצם המאורע יבואו על ענשם
אשר  בתכניתה ,  בזה-  עד  עצם  היום  הזה  לא  נשמע  כלל  בעיתונות  וכיוצא-ובפועל  ממש  

ה  מתבטא  רק  בחקירת  היהודים   וכל  עיסוקבעצם  המאורע'  החקירה-ועדת'או  שכבר  עסקה  

 ! הנהגה שלא היתה דוגמתה לעולמים-!  כביכול בדבר אי התערבות-" אשמים"ה
מפחדים  לומר  מי :  שקייט'והפחד  כלפי  גוים  וגוי'  רגש  הנחיתות'  מפני  -וכל  זה  למה  

 !ומי הם הגויים שביצעו את פקודתו בפועל, הוא הגוי שנתן את הפקודה לבצע את הדבר

 

שלא  להזכיר (אפילו  אם  תרצה  לומר  אשר  לכתחילה  היה  מקום  לפחד  שלהם  מפני  הגוי  

,   כבר  פרסמו  זאתוגוייםהיות  ,    הרי  עתה  לא  קיים  עוד  חשש  זה-)  את  שייכותו  למאורע  זה

 :וכמה עיתונים-כפי שנדפס בכמה
ל "למחנות  הנ'  הנוצריות-פלנגות'פורסם  בעיתון  מסויים  שהפקודה  להכניס  את  ה

אנשי   הם  -ואלו  שביצעו  זאת  בפועל  ,  נשיא  לבנוןידי  -  ניתנה  על-ולעשות  שם  מה  שעשו  

 !חיל שלו
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נותנים  להם :  ואדרבה,    לא  עולה  בדעת  אף  אחד  שיש  להענישם  על  כך-ולמרות  זאת  

', נקמת  דם'על  זה  שעשו  מעשה  של    -  "מובחרים  שבעם"ומחשבים  אותם  ל,  עזר  וכבוד

מדורי )  ל  והן  אצל  המוסלמים"הן  אצל  הנוצרים  הנ(  המקובל  אצלם  "מנהג"בהתאם  ל

 "!מצוה"ועד שענין זה נחשב אצלם ל, "נפש תחת נפש", "עין תחת עין"לשלם , דורות
  ידעו  אודות  המאורע  ולא  סיכנו שאולי  את  היהודים  -  את  מי  מאשימים  -ולעומת  זאת  

נשיא )  באי  כח(ידי  -ם  נתבקשו  עלשיש  אומרים  שהיהודי,  ועד  כדי  כך,  את  חייהם  למנוע  זאת

הם  האשמים  מכיוון ,  כן-פי-על-ואף,  לבנון  שלא  להתערב  בענינים  הפנימיים  של  מדינתו

 !שלא התנגדו לדרישתו של נשיא לבנון
" תורת  אמת"פי  -ובפרט  על,    אפילו  אצל  אומות  העולם-כאשר  עורכים  חקירה  ודרישה  

לברר  את  כל  הפרטים )  לכל  לראש(אזי  מתחילים  ,  דין  אמיתי-  ורוצים  לקבוע  פסק-

יכול '  זה  יש  מקום  לחקור  האם  ישנו  מי  שהי-ורק  לאחרי,  עם  עצם  המאורעהקשורים  

 !למחות ולא מיחה
  כיום  אין  צורך  כבר  בעמידה  בתוקף  מבלי  להתפעל  מה  תהיה  התגובה -וכאמור  לעיל  

 ! מכיון שהוא בעצמו גילה ופירסם זאת-כאשר יפרסמו שהוא נתן את הפקודה 
  מכיון  שכולם  יודעים -היא  ,    על  עצם  המאורע-  כיום  -סיבה  הרשמית  שלא  מתעכבים  ה

מכיון  שענין  זה  נוגע  לאופן  ניסוח ,  אבל  מובן  בפשטות  שאין  כל  הצדקה  לסיבה  זו.  זאת

 !עם כל ההשלכות שתהיה בהתאם למסקנותיה', ועדת החקירה'ח שמכינה "הדו
  וברורה  שכל  המאורע  אינו  שייך בזה  שמתחילים  בהצהרה  גלויה-בכל  אירוע  כיוצא

ויהי  בימים  ההם "  -  מתחלתולכתוב  ולהדגיש  את  כל  פרטי  המאורע  ,  ליהודים  כלל  וכלל

ומאורע  זה  לא  היה  באופן  של ,  שבמקום  פלוני  ובזמן  פלוני  אירע  כך  וכך,  כלומר,  "'וכו

ו ידי  פלוני  בן  פלוני  שאנשי  הצבא  של-  ניתנה  פקודה  עלמלכתחילהאלא  ,  "נקרה  נקרית"

בהתאם  למנהג  קבוע ['  חשבונות'  ששם  נמצאים  אלו  שיש  להם  עמהם  -יכנסו  למקום  פלוני  

ואותם  אנשים  ביצעו  את ,  כדי  שיעשו  שם  מה  שעשו,  ]ל"כנ,  דורות  אצל  שני  הצדדים-מדורי

 .הפקודה שניתנה להם
 -  הקשורים  בפרשה  השמותבצירוף  ,  ל"ורק  לאחרי  שיפרטו  את  כל  פרטי  המאורעות  הנ

  שייך  להתחיל  לחקור  האם  ישנו  מי  שידע  אודות  המאורע  והיה  יכול חרי  כל  זהלאהנה  רק  

הבית -תוך  כדי  סכסוך  עם  נשיא  המדינה  שהוא  הבעל,  למחות  על  כך  ולנסות  למנוע  זאת
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על '  ם"או'פי  החוק  הבין  לאומי  יכול  לתבוע  אותו  בפני  ה-כך  על-ואחר,  במדינה  זו

  היה  צריך בכל  זאתבהתאם  לכך  לקבוע  האם  ו,  התערבותו  בעניניה  הפנימיים  של  מדינה  זרה

 !והאם יש מקום להענישו על זה,  כדי לנסות למנוע זאתלמסור את נפשויהודי זה 

 

 :כלפי הגוי' הנחיתות-רגש'וכאן רואים עד כמה גדול וחמור 
לפרסם  מי  הוא טענו  שיש  להזהר  שלא  ,  ולכן,  ישנם  הטוענים  שאסור  להתגרות  בגויים

 .שנתן פקודה זו ומי הם אלו שביצעו את הפקודה בפועל
. כבר  אודות  ענין  זה'  הרעישו'  עצמם  ואומות  העולםהיות  ,  טענה  זו  נתבטלה  כבר

  של  היהודים -  כביכול  -"  אשמתם"ממשיכים  היהודים  לחקור  ולדרוש  אודות  ,  ולמרות  זאת

 !במאורע זה
כיצד  יכולים  לאבד  את  ההכרה  של  כבוד :    ומשתוממיםאומות  העולםוכאן  עומדים  

 !?אף לא במדה הכי קטנה, עצמי
  באים -ומי  ביצע  הדבר  בפועל  ,  לאחרי  שהכל  יודעים  מי  נתן  הפקודה  לעשות  את  הדבר

פנים  עוברת -כל-ועל,  חקירה  המתעלמת  לגמרי  מעצם  המאורע-היהודים  ומקימים  ועדת

  שהיה  יכול  למחות  ולא יהודיבשתיקה  גמורה  על  זה  ועוסקת  לחקור  ולדרוש  האם  ישנו  

תוך  כדי  התעלמות  מוחלטת  מהעובדה  שאותו  אחד ,  שאז  צריכים  להענישו  על  זה,  מיחה

  הנה  לא  זו  בלבד -)  שהוא  האחראי  לעצם  המעשה(שנתן  את  הפקודה  לעשות  את  המעשה  

 !אלא חולקים לו כבוד, שאף אחד אינו חושב להענישו
, מה  שעשו  עמהם  מודיעים  הם:  ם  היהודים  טועני-ם  נגד  ישראל  "כאשר  ישנה  טענה  באו

של  יהודים  מבלי  להזכיר "  עוולה"היתכן  לדבר  על  ,  כלומר.  ומה  שהם  עשו  אינם  מודיעים

 !כללידי המחבלים הם כמה פעמים ככה ולא מאותו הסוג -שהעוולות שנעשו ליהודים על
ם ה:  מתנהגים  הם  באופן  כזה,    כאשר  העמידו  יהודים  בנסיון  דומה-ולעומת  זאת  

-וכל  החקירה  והדרישה  בועדת,  בעצמם  מעלימים  את  מעשיהם  של  הגוים  במאורע  זה

החקירה  מתנהלת  כולה  נגד  היהודים  שאולי  ידעו  אודות  המאורע  ולא  ניסו  לעכב  ולמנוע 

 !זאת
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אם  בכלל "  (זילותא  דבי  דינא  "-חקירתם  של  היהודים  מלווה  בבזיונות  :  ויתירה  מזו

אלא ,  א  מסתפקים  בזה  שכבר  חקרו  יהודי  מסויים  של-")  דין-בית"אפשר  לקרוא  לזה  

תוך  כדי  פירסום  בכל  העיתונים ,  בכדי  לחקור  אותו  בשנית,  חוזרים  וקוראים  לו  פעם  נוספת

,   קודם  שועדת  החקירה  הגישה  את  ממצאיה-לפרסם  דבר  כזה  ['  דבר  שקר'שתפסו  אותו  ב

ר  כלל  אודות  עצם מבלי  להזכי,  !]  לא  נעשה  אפילו  אצל  אומות  העולם-וקבעה  פסק  הדין  

 !ומי נתן את הפקודה לכך,  מי הם אלו שעשו זאת בפועל-המאורע 

 

-  להיות  במצב  של  רגש-ומספיק  כבר  להיות  שקועים  במצרים  ,  מה  שעבר  עבר,  והנה

  לתקן  מכאן  ולהבא  מה  שניתן -פנים  -כל-ועל,  נחיתות  כלפי  מצרים  באופן  המתואר  לעיל

 .לתקן בזה
, ולכן.    כאשר  יהודי  נמצא  בגלות  עליו  לדעת  שאין  זה  מקומו  האמיתי-וכאמור  לעיל  

ושלום  להכניס  את  עצמו  לגלות  עמוקה -ופשיטא  שחס,  ה  לצאת  מהגלות"הוא  מבקש  מהקב

 !עוד יותר
,   שרק  הגוף  הלך  בגלות-)  בשם  אביו  (19ר  נשיא  דורנו"וחמי  אדמו-ק  מורי"וכפתגם  כ

גם  בזמן  הגלות  צריך  יהודי  לעמוד  בכל  התוקף ,  ולכן!  לגלותואילו  הנשמה  לא  נמסרה  כלל  

 .בכל הקשור לעניני התורה ומצוותיה
יערה "  אזי  -ואם  ישנם  יהודים  שמצד  בחירתם  החפשית  הכניסו  את  נשמתם  לגלות  

שתמורת ,  כלומר".    ממצריםונשאתני"ובאופן  של  ,  וינצלו  מגלות  זו,  9"עליהם  רוח  ממרום

  יוסיפו  מכאן  ולהבא  בכל  עניני  התורה -  היו  שקועים  עד  עתה  המצב  של  גלות  פנימי  שבו

מצוה  גוררת "ובאופן  של  ,  וכל  עניני  קדושה,  לימוד  התורה  וקיום  המצוות,  ומצוותיה

 ".מצוה
בלשון (  כראוי  לארץ  שנקראת  -את  תפקידה  באופן  המתאים  "  ארץ  הקודש"ואז  תמלא  

בכך  שיש  בה  ריבוי  נשק ולא  [שקדושתה  מתבטאת  ,  "הקודשארץ  "בשם  )  כל  עם  ועם

מקומות ,  "מקומות  קדושים"בזה  שיש  בה  ]  כי  אם,  רחמנא  ליצלן,  המופץ  ברחבי  העולם

 
 .א, ד תרצב"ד ח"ראה לקו) 19
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ממלכת  כהנים  וגוי   "-"  עם  קדוש"ובה  יושב  "  חיים"שבהם  קבורים  צדיקים  שתמיד  נקראים  

ישראל -ה  את  בני"  ברא  הקב-שהרי  בין  אם  רוצים  בכך  או  שאין  רוצים  בכך    (20"קדוש

 ")!ממלכת כהנים וגוי קדוש "באופן שהם
  מתנהגים  הם  בהתאם 22מרצונם  הטוב  הרי  -  21"עם  חכם  ונבון"ישראל  הם  -ומכיון  שבני

ובודאי ).  23"המעשה  הוא  העיקר("ידי  לימוד  התורה  וקיום  מצוותיה  בפועל  -על,  לכך

ועושים  זאת  בדרכי ,  שמתנהגים  הם  בתוקף  המתאים  בכל  הקשור  לבטחונה  של  ארץ  ישראל

בשבעה  דרכים   "-היות  וכולם  ינוסו  ,    באופן  שלא  יגרם  נזק  לאף  אחד-בדרכי  שלום  נועם  ו

 ".ינוסו לפניך
 :החל מהמבצעים הידועים,  להוסיף בכל עניני התורה ומצוותיה-והמעשה הוא העיקר 

, צדקה,  מזוזה,  תפילין,  תורה,  חינוך  עצמו  וחינוך  הזולת,  אהבת  ישראל  ואחדות  ישראל

טהרת ,  כשרות  האכילה  ושתיה,  טוב-נרות  שבת  קודש  ויום,  נה  וחכמיה  יב-בית  מלא  ספרים  

זה -ידי-ועל.  וכן  המבצע  שלכל  יהודי  יהיה  אות  באחד  מספרי  התורה  הכלליים,  המשפחה

 .24"מיד הן נגאלין "-ובדרך ממילא , ")מפני חטאינו("מבטלים את סיבת הגלות 
 )מוגה -ג "משיחת עשרה בטבת תשמ(

 
 .ו, יתרו יט) 20
 .ו, ואתחנן ד) 21
 .כ"ב ה"גירושין פ' ם הל"ראה רמב) 22
 .ז"א מי"ראה אבות פ) 23
 .ה"ז ה"תשובה פ' ם הל"רמב) 24
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במדה "  שלימות  הארץ"של  גם  כאשר  נמצאים  בזמן  הגלות  צריך  להיות  הענין  

  באופן ישראל-יה  כבר  נתנם  לבנ"שאותם  חלקים  של  ארץ  ישראל  שהקב,  כלומר.  האפשרית

 וויתור  כזה  הוא  היפךש  היות,    בלבדחד  אפילו  על  שעל  אושלום-סאין  מוותרים  ח  -  נסי

 !רחמנא ליצלן, של פיקוח נפשועד לענין , התורה
-מסכן  את  בטחונם  של  בני  -    שכל  וויתור  על  שטח  מסויים  בסיניעמיםפ-הוכמדובר  כמ

 !רחמנא ליצלן, פצועים והרוגים - ועד שהדברים הגיעו לידי פיקוח נפש ממש, ישראל
  של החודרים  מחבלים  לתוך  גבולותי  -  ידוע  ומפורסם  לכל  שמאז  שהחזירו  את  ימית

ושם  מתחברים  הם  אל ,  נשק-כאשר  הם  מצויידים  בכלי,    על  ידי  דרכונים,ארץ  ישראל

, עד  לפציעת  והריגת  יהודים,  'מעשי  תעתועים'ועושים  ,  נמצאים  בארץ  ישראלההמחבלים  

 !דמם-יקום-'ה, ליצלן-רחמנא
את  מספרי ,    מסר  את  שמותיהם  של  המחבלים'מוסד'זה  כבר  משך  זמן  שה:  ויתירה  מזו

מכיון ,    לעשות  להם  דברמפחדים  -  ת  שיודעים  מי  הם  ומה  מעשיהםולמרו,  הדרכונים  שלהם

שבו  התחייבו  להכניס  לארץ  ישראל  כל  מי ,  דייוויד-קעמפשל  שחתמו  על  החוזה  האומלל  

 !?רוצחהאם מחוייב אתה להכניס  - !שיש בידו דרכון
ולמרות  שמאחורי  הקלעים  מדברים ,    חדשיםוכמה-מהוכך  הולך  הדבר  ונמשך  כ

, ולכן  נמשכים  אותם  מעשי  תעתועים,  מפחדים  לעשות  משהו  -  ר  תופעה  זוומבקשים  לעצו

 !נוספיםקרבנות המביאים לידי 
אפילו  הגוים  ישמחו  כאשר  יתפסו  את   -  "!מה  יאמרו  הגוים"מפחדים    -  וטעם  הדבר

 !ובודאי שישמחו כאשר יפסיקו לתת להם מעבר חופשי, המחבלים ויענישו אותם
אלא  שניתנה  הוראה  שלא  לדבר  ברבים  על  נושא ,  ורסמיםהדברים  ידועים  ומפ  -  וכאמור

 !בזה- וכיוצאכדי שלא להפחיד, זה
, אסור  לשתוק  -    בלבדחדכאשר  מדובר  אודות  נושא  הכרוך  עם  פיקוח  נפש  של  יהודי  א

לתבוע   -  וגם!  וצריכים  להשתדל  בכל  הדרכים  האפשריות  שמכאן  ולהבא  יפסק  הדבר
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למרות  שידעו  אודות ,  ל"דבר  בקשר  למחבלים  הנשיפרסמו  ויודיעו  מהו  הטעם  שלא  נעשה  

 !קיומם ומעשיהם
  בקשר  לענינים  שכולם  יודעים  שאין  זה  אשמתם  של  יהודים  כלל 'ועדת  חקירה'מקימים  

ולא  רק ,  מדובר  כאן  אודות  דבר  הידוע  וברור  לכל  -  ולעומת  זאת,  )מלבד  ענין  של  שתיקה(

-נוספים  מבני  קרבנות  -  ם  הםותוצאות  הדבר  ברורים  ג,    פעמיםכמהכי  אם  ,  חתפעם  א

 !לא עושים מאומה, ולמרות זאת, 1"עולם מלא" מהם הוא חדשכל א, ישראל
 למרות[  מכאן  ולהבא  פנים-כל-ל  שהדיבור  והרעש  אודות  ענין  זה  יעזור  ערצון-יויה

היפך  אהבת   -ה    שישנם  כאלו  שמאיזה  סיבה  שתהיףוא,  לארץ-שהתעוררות  זו  באה  מחוץ

אפילו  כאשר ,  וסבורים  שצריכים  להלחם  נגד,  התחשב  בדברים  אלואינם  רוצים  ל  -  ישראל

ומכאן  ולהבא  לא  יצטרכו ,  ]ליצלן-רחמנא,  ישראל-ישל  נפשות  מבנקרבנות  הדבר  כרוך  ב

 .עוד לדבר על ענינים כגון דא
כי  אם ,  חד  דברים  אלו  לאף  אשלוםו-סבודאי  לא  יזיקו  ח  -  "עת  רצון"ומכיון  שנמצאים  ב

 .לשנות את המצב ולהעמידו על תיקונו - לתם הטובהשהדברים יפעלו את פעו
 )ג"פ שיחת תענית אסתר תשמ"מעובד ע(

 
 .ה"ד מ"ראה סנהדרין פ) 1
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עד  כדי  כך  שהתורה   -כך  חשובה  -  כל-  הדגשה  שארץ  ישראל  שייכת  לעם  ישראלה

 ישראל-יכדי  שבנ,  1"כח  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גוים"  בבראשית  משום  פותחת

ברצונו  נתנה  להם  וברצונו "  -  "לסטים  אתם"העולם  -ידעו  מה  להשיב  על  טענתם  של  אומות

 "!נטלה מהם ונתנה לנו
 מה  טעם  פתח  בבראשית"  -    לבן  חמש  שמתחיל  ללמוד  מקרא2י"וענין  זה  מסביר  רש

שאפילו  ילד  בן  חמש  צריך  לדעת  מה  להשיב  על ,    כלומר."העולם-שאם  יאמרו  אומות.  .  

 !עד כדי כך נוגע ענין זה - "לסטים אתם" העולם טענתם של אומות
ולא ,  למרות  שמדובר  אודות  מענה  לשאלתו  של  הגוי  שהוא  ילד  קטן  בלבד  -  וכל  זה

אצל  ילד  יהודי  בן  חמש ")  לסטים  אתם("אדם  מבוגר  לא  ישאל  שאלה  כזו    -  כי,  אדם  מבוגר

,   ולכן.כדומהוישנם  למדנים  ,    ישנם  חילוקי  דרגותישראל-הוא  יודע  שאצל  בני!  שנים

! בודאי  שלא  ישאל  זאת  אצל  ילד  בן  חמש  -  נוגעת  לכללות  עם  ישראלהכאשר  יש  לו  שאלה  

-על-ףוא,  "לסטים  אתם"  גוי  שיאמר  לו  ילד  קטןילד  יהודי  בן  חמש  עלול  לפגוש    -  אלא  מאי

 כנהעד  שהתורה  אינה  מו  -  נוגע  כל  כך)  ישראל-ישארץ  ישראל  שייכת  לבנ(ענין  זה  ,  כן-פי

באמרו (וישאר  ללא  מענה  בפיו  "  לסטים  אתם"י  בן  חמש  ישמע  את  הטענה  שילד  יהוד

תיכף  ומיד  כאשר  ילד  יהודי ,    ולכן.)כאשר  יגדל  ידע  מה  לענותרק  ו,  שהוא  עדיין  ילד  קטן

אם  יאמרו  אומות  העולם :  "אומרים  לו,  )בן  חמש  שנים  למקרא(מתחיל  ללמוד  מקרא  

 "! ונתנה לנו מהםטלהברצונו נ. . הם אומרים . . לישראל לסטים אתם 
לסטים "של  עד  שהטענה  ,  חושך  הגלות  הוא  כפול  ומכופל  כל  כך,  ובעוונותינו  הרבים

כפי   -  יהודיםכי  אם  גם  מפיהם  של  ,    לא  רק  מפיהם  של  אומות  העולםתנשמע"  אתם

 !שרואים במוחש בימים האחרונים
 )ג"פ ויקרא תשמ"פ שיחת ש"מעובד ע(

 
 .ו, תהלים קיא) 1
 .א, י בראשית א"רש) 2
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אלקיך  בה  מרשית  השנה  ועד  אחרית '  תמיד  עיני  ה  .  .  ארץ  אשר"  -  ארץ  ישראלעל  

  מישראל ואחד-אחד-לשייכת  לכארץ  ישראל  ".  תי  שלום  בארץתונ"  -  2נאמר  הפסוק,  1"שנה

 .התורהכפי שקובעת , בכל מקום שהוא
  כאשר בפרטו[  לתת  לגוי  שטחים  מארץ  ישראל  חדשאין  רשות  לאף  א  פשוט  -ולכן  

מבלי  לקבל  רשות  על  כך ,  ]ה  בנסים  גלויים"  הקבדיי-על  ישראל-ו  ניתנו  לבנישטחים  אל

 ! מליון יהודים כן ירבו13 -  בכל מקום שהואישראל-ימכל אחד ואחת מבנ
נתקבלה  החלטה ו  היות,    כלומר.זהב-צאולא  יועילו  כאן  שום  טענות  של  דמוקרטיה  וכיו

והחלטה  זו  אושרה  ברוב ,  ם  מספר  מצומצם  של  אנשיידי-לע]  אלו  שטחים-להחזיר  אי[

,   החלטה  זופי-ללכן  צריכים  להתנהג  ע,  !]שביניהם  ישנם  גם  גוים[  אנשים  120קולות  של  

דעתם  הברורה -  אנשים  ביחס  לחוות120  ידי-לאיזה  חשיבות  יש  להחלטה  שאושרה  ע  -  כי

שאומרים ,  ]בתים  האמיתיים  של  כל  ארץ  ישראל-שהם  הבעלי  [  מליון  יהודים13של  

 "!עם עולם"ל" אלקי עולם "ידי-לשניתנה ע" נחלת עולם"ץ ישראל היא בפירוש שאר
זהו  ענין   -    לקחת  שטח  של  אדם  מסויים  ללא  רשותואסורטיה  מחייבת  שרדמוק:  אדרבה

ובפרט  שאיסור !    מליון  יהודים13-גזילה  מ  -  אלא  גזל  הרבים,  ולא  רק  גזל  היחיד!  של  גזל

וענין  זה  יכולים   .העולם-ים  כל  אומותשבהם  חייב,  3חנ-ניב-  מצוותשבע  מחדגזל  הוא  א

 ישראל-יה  לבנ"שבחג  השבועות  נתן  הקב  -כנסת  -חברי  120  שבין  אותם  גוייםלהסביר  גם  ל

 .מצוות שנצטוו בני נחאת הוצוה עליהם לכוף את כל באי עולם לקבל , את התורה
היפך  התורה   -  ובעיקר,  הצדק  והיושר,  א  היפך  האמתיה  -  הנהגה  באופן  של  גזילה

 -  ובריש  גלי,  מליון  יהודים  13-ובפרט  כאשר  מדובר  אודות  גזילה  מ!  ה"יפך  רצון  הקבוה

שבודאי ,    היינו.4"דבר  אלקינו  יקום  לעולם"ו  -  !  לעולםההנהגה  כזו  לא  היתה  ולא  תהי

 .ובאופן של דרכי נועם ודרכי שלום, "ונתתי שלום בארץ"ה את הבטחתו "יקיים הקב

 
 .יב, עקב יא) 1
 .ו, בחוקותי כו) 2
 .א"ט ה"מלכים פ' ם הל"ראה רמב) 3
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,   הוא  שלום  המיוסד  על  קיום  התורה  ומצוותיה-  1"ונתתי  שלום  בארץ  "-שלום  אמיתי  

: כדיוק  הלשון,  ה"הקבידי  -שלום  שניתן  על,  אמיתישאז  קובעת  התורה  שזהו  שלום  

, ולתורתו'  להשמציעים  אלו  המנגדים  "  שלום"וודאי  שאין  להאחז  ב".    שלום  בארץונתתי"

  בהלכות  שבת  שאסור 2ערוך-דין  השולחן-היות  והנהגתם  היא  היפך  פסק,  ליצלן-רחמנא

 !ישראל-לתת לגוים חלקים משטחים שבהם גרים בני
,   עמידה  בקומה  זקופה-  3"ואולך  אתכם  קוממיות"ובודאי  תהיה  ההנהגה  באופן  של  

ה  בראו  באופן  שיש "הקב  שהרי  -הנמצא  בלבו  של  כל  יהודי  '  גוי'מבלי  להתפעל  מדברי  ה

, 4)הרע-מקום  משכן  היצר(וגם  חלל  השמאלי  )  טוב-מקום  משכן  היצר(בלבו  גם  חלל  הימני  

פשוט  שיהודי  אינו ,  ולכן.  הרע  לקדושה-אלא  שענין  זה  הוא  מתוך  כוונה  להפוך  את  היצר

מגלה  פנים  בתורה "ובודאי  שאינו  רץ  אחרי  מישהו  ה,  שבקרבו'  גוי'מתפעל  מדבריו  של  ה

 !הרע-עבורו שיוכל לשמוע בקולו של היצר' תירוץ'ל איזה " אולי ימצא הנ- 5"הלכהשלא כ
  בודאי -ערוך  -וכל  התחבולות  והמזימות  והמחשבות  של  אלו  שמתנהגים  היפך  השולחן

ואפילו  אם  יהיו  יהודים  שיתעקשו  לתת .  6"'עוצו  עצה  ותופר  גו"כי  ,  שלא  יבואו  לידי  פועל

 !ה שהגוי לא ירצה לקבלם"יעשה הקב הרי -לגוים חלקים מארץ ישראל 
עני "כאשר  שלחו  משלחות  של  שרים  ועמדו  בפני  הגוי  כ:  וכבר  היה  לעולמים  בעבר

  בא  הגוי  וירק  בפניהם  ונתן  להם -וביקשו  ממנו  שיקח  חלקים  משטחי  ארץ  ישראל  ,  "בפתח

-בפחי,  וכך  חזרו  הם  כלעומת  שבאו,  באמרו  שאינו  רוצה  לקחת  שטחים  אלו,  לחי-סטירת

 ! שהתביישו לספר כיצד זרקו אותם- ומתוך רגש של בושה נפש
ה  לא  רוצה  ששטחים  אלו  יבואו  לידיו "כאשר  הקב,  ולכן.    אינו  משנה  את  תפקידו-הגוי  

  אינו  מוכן הגוי  הרי  -הנה  גם  כאשר  באים  יהודים  ומציעים  לתת  שטחים  אלו  לגוי  ,  של  הגוי

 
 .ו, בחוקותי כו) 1
 .ו"ט ס"סשכ) 2
 .יג, בחוקותי שם) 3
 .ט"יא פראה תנ) 4
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מכיון ,  סתפק  בשטחים  אלושאינו  מ(  הוא  אמנם  מלביש  זאת  בטענה  שכלית  -!  לקבלם

 -אבל  הסיבה  האמיתית  לסירובו  לקבל  את  השטחים  היא  ,  )בזה-שרוצה  את  הכל  וכיוצא

 !ה" שענין זה הוא היפך רצונו של הקב7"מזליה חזי"היות ו
, אלא  כמה  פעמים,  ולא  רק  פעם  אחת,    למרות  שכבר  היה  לעולמים  מצב  כזה-וכאמור  

שכל  אחד  מהם ,  ליצלן-רחמנא,    קרבנות  רבים-וכבר  ראו  את  כל  מה  שנגרם  כתוצאה  מכך  

 !אין הדבר מרתיע אותם להמשיך להתנהג בדרך זו, זאת- בכל- 8"עולם מלא"הוא 
ומכאן  ולהבא ,  9"יערה  עליהם  רוח  ממרום  "-רצון  שבעמדנו  בערב  חג  השבועות  -ויהי

ות פי  הורא-בכל  הקשור  להנהגה  על,  בקומה  זקופה,  יתחילו  לעמוד  בתוקף  ובגאון  יהודי

לרוץ  אחרי  הגוי  ולהתחנן  לפניו  שיסכים  לקחת ,  לא  כדאי  להתנהג  היפך  התורה;  התורה

הם  עוד  יספגו :  ואדרבה,    כאשר  פעולה  זו  לא  תועיל  מאומה-חלקים  משטחי  ארץ  ישראל  

 !כפי שכבר היה בעבר, ממנו עלבונות ובזיונות רבים
בקומה ,  "וממיותק"שעומדים  ,  כלומר.  פי  הוראות  התורה-ומכאן  ולהבא  יתנהגו  על

, ואחד  מישראל-אחד-הן  בנוגע  לחייו  הפרטיים  של  כל,  בכל  הקשור  לעניני  יהדות,  זקופה

-וכמה  מבני-  כאשר  מדובר  אודות  ענינים  כלליים  השייכים  לכמה-וביתר  שאת  ויתר  עוז  

  צריכים  לומר  לו  שארץ  ישראל  ניתנה  באופן  של -כאשר  מדברים  עם  גוי  :  ובפשטות,  ישראל

כל  שטח  ושעל  בארץ  ישראל  שייך ,  ולכן.  עד  סוף  כל  הדורות"  עם  עולם"  ל"נחלת  עולם"

אם ,  ללא  כל  חילוק  אם  הוא  גר  בארץ  ישראל  או  במקום  אחר,  לכל  יהודי  עד  סוף  כל  הדורות

בשטחי  ארץ '  מעשה  בעלות'אף  אחד  אינו  יכול  לנהוג  ,  ולכן.  הוא  בדור  זה  או  בדור  אחר

 !עד סוף כל הדורות, ר הואהיות והם שייכים לכל יהודי באש, ישראל
.   אזי  זוכים  לקבל  יחס  של  כבוד  אמיתי-וכאשר  מדברים  עם  הגוי  בתוקף  המתאים  

ועד  שהם ,  ישראל  בכל  עניניהם-שהם  בעצמם  פונים  ומבקשים  לסייע  לבני,  כלומר

, רצון  שכל  זה  יהיה  בדרכי  נועם  ודרכי  שלום-  ויהי-!  מחשיבים  זאת  לענין  של  כבוד  עבורם

מתוך  שמחה ,  העם  והארץ,  שלימות  התורה;  לום  ושלימות  בכל  העניניםעד  שזוכים  לש

 .וטוב לבב
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  בנוסף  לכך  שעליהם  להוסיף  בתפלה -ישראל  -אזי  בני,  כשמתגרות  המלכיות  זו  בזו

  ישנו  ענין  נוסף -ישראל  -ידי  כל  בני-  הנפעלת  עלהעיקריתשזוהי  הפעולה  ,  בזה-וכיוצא

והיא ,  אצל  אלו  השייכים  לכך)  שגם  בזה  חייבים  לפי  התורה(הקשור  לפעולה  בדרכי  הטבע  

מבלי  לוותר  מאומה  על  דבר ,    בכל  הקשור  לענין  של  בטחוןבתוקף  הכי  גדול  העמידה  -

 .ישראל-ושלום את בטחונם של בני-שיכול להעמיד בסכנה חס
בארוכה  שראו  במוחש  את  התוצאה  שהיתה  בעקבות  הוויתורים פעמים  -וכמדובר  כמה

חוזרים  וממשיכים ,  ולמרות  זאת.  אלא  פעם  אחר  פעם,  ולא  רק  פעם  אחת,  על  עניני  בטחון

 .מבלי ללמוד מאומה מטעויות העבר, להתנהג באותה שיטה
בו  החזירו  למצרים  את  כל  עניני ,  אומלל"  חוזה  שלום"דייוויד  חתמו  על  -בקעמפ

 3-2ובכך  העמידו  בסכנה  את  בטחונם  של  ',  שדות  נפט  וכו,    שטחים  אסטרטגיים-הבטחון  

חתימה  על ,    תמורת  פיסת  נייר  בלבד-וכל  זה  .  הדרים  בארץ  הקודש)  כן  ירבו(מליון  יהודים  

הלואי  ישאר  מצב ...  שעכשיו  רואים  בעליל  עד  כמה  שוה  ערכו  של  שלום  זה,  "הסכם  שלום"

 !רחמנא ליצלן, ן גרוע יותרולא באופ, הדברים כפי שהוא כיום
  טוענים  הם -ולכן  !    לחץ  גם  מיהודים-כולל  ,  היה  אמנם  לחץ  כבד  לחתום  על  הסכם  זה

!   אזי  חזור  לביתך-  אם  אינך  יכול  לעמוד  בפני  הלחץ  -.    היה  הכרח  לחתום  על  ההסכם-

ישראל  אך  ורק  מפני  שאינך  יכול -כיצד  יכול  אתה  להעמיד  בסכנה  את  בטחונם  של  בני

 !?בפני לחץלעמוד 
המסכן  את  בטחונם  של (אילו  היה  נעמד  בתוקף  שלא  לחתום  על  הסכם  כזה  :  ואדרבה

  היו  רצים -והיה  מראה  שהוא  מתכונן  לארוז  את  מזוודותיו  ולחזור  לביתו  ,  )ישראל-בני

  הקובע הואואז  היה  ,  בזה-פורשים  לרגליו  שטיח  אדום  וכיוצא,  אחריו  עם  כל  גינוני  הכבוד

 .סכם השלוםאת תוכן הדברים שבה
  לצאת  עם  הסכם  חתום מוכרחהברית  היה  -מצב  הדברים  אז  היה  באופן  שנשיא  ארצות

בכדי  להפגין  את  יוקרתו  לקראת ,  )הברית-ישראל  מצרים  וארצות(בידי  שלשת  המדינות  

  שלא -מה  שנגע  לו  בעיקר  הוא  ,    כלל  לא  היה  אכפת  מה  יהיה  תוכן  ההסכם-לו  .  הבחירות

אם  היו  עומדים  בתוקף  המתאים  שלא ,  ולכן.  שלשת  המדינותלצאת  ללא  הסכם  חתום  בידי  
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כאשר  עניני "  הסכם  שלום"  היו  חותמים  -להסכים  בשום  פנים  ואופן  לוותר  על  עניני  בטחון  

 !ישראל-הבטחון היו נשארים בידי בני
ההשתדלות  להתרפס :  ואדרבה,  "גאון  יעקב"מפני  העדר  ההרגש  של  ,  ולמרות  זאת

 !העמידו בסכנה את בטחונם של היהודים הנמצאים בארץ הקודש -ולמצוא חן בעיני הגוי 

 

 :זאת ועוד
  לא -"  חוזה  השלום"גם  לאחרי  שהתחוורה  להם  הטעות  המבהילה  שעשו  בחתימת  

כאילו  הסכם  זה '  לשחק'אלא  המשיכו  ,  התאים  להם  להודות  על  טעותם  ולשנות  את  דעתם

ראוה  ואיחולי -ויש  לחגוג  את  המאורע  במסיבות,  ישראל-עבור  בני"  נצחון  גדול"מהוה  

 !'מזל טוב'
החזרת ,  שלב  לאחרי  שלב,  כך  התנהגו  לאורך  כל  התקופה  של  ביצוע  פרטי  ההסכם

בד  בבד ,  עד  להחזרת  כל  שטחי  סיני,  החזרת  שדות  הנפט,  שני  שלישים  מסיני,  שליש  סיני

לאחרי  שהיה  כבר  ברור  לכל ,    זמן  רב  תקופה  שארכה  משך-עם  פירוק  ישובי  חבל  ימית  

 !ולמרות זאת המשיכו הם ליישם ולבצע את פרטי ההסכם. גודל הטעות שבזה
  למרות  שניתנה  להם  הבטחה  ברורה  שדבר  כזה  לא -וזאת  ,  גירשו  יהודים  מחבל  ימית

 . מפני שהתחייבו והבטיחו לגוי לעשות כן-וכל זה למה , יקרה
 :הגע עצמך

האם ,  אדם-שמתחייב  להזיק  לעשרה  בני!)  בספר  תורה  (אדם  שנשבע  בנקיטת  חפץ

 -!  ?יעלה  על  דעת  מישהו  שיש  לאפשר  לו  לקיים  את  ההבטחה  שקיבל  על  עצמו  בשבועה

האם  מפני :    יודע  ומבין  עד  כמה  מופרך  ומושלל  הדבר-דין  גוי  ואפילו  ילד  קטן  -גם  עורך

צריכים  להעניש   אדרבה  -!  ?אדם-שקבלת  על  עצמך  החלטה  כזו  נאפשר  לך  להזיק  לבני

 !אותך על קבלת החלטה זו
  מליון 3-2ובפרט  כאשר  מדובר  אודות  החלטה  והבטחה  להזיק  ולסכן  את  בטחונם  של  

ההתחייבויות ,    הרי  פשיטא  שאפילו  לאחרי  כל  ההחלטות-)  אדם-לא  רק  עשרה  בני(יהודים  

 ! לאפשר את קיום הבטחה זואסורהיה , והשבועות
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  העדיפו  לסכן  את -להתרפס  ולמצוא  חן  בעיני  הגוי  מפני  גודל  הרצון  ,  ולמרות  זאת

כדי  להראות  לכל  הגוים )  גם  לאחרי  שהיו  מודעים  לגודל  הסכנה(ישראל  -בטחונם  של  בני

תהיה  איזו ,  שלא  לזוז  כמלא  נימה  מקיום  הבטחתם,  "צדק  ויושר"שהם  אנשים  המתנהגים  ב

 !ישראל-גם הבטחה המסכנת את בטחונם של בני, שתהיה
  לא  לומדים  מטעויות -אחרי  שראו  בעליל  מה  שנגרם  כתוצאה  מהנהגה  זו  גם  ל,  וכאמור

  תמורת -וזאת  ,    להתרפס  בפני  הגוי  ולמצוא  חן  בעיניו-וממשיכים  ללכת  באותה  דרך  ,  העבר

 !כל מחיר שבעולם
  כפי -דייוויד  היתה  טעות  חמורה  ביותר  -כיום  מודים  כבר  כולם  שחתימת  הסכמי  קעמפ

כן  מודים  כיום  בנוגע -וכמו.  המאורעות  שבדבר  לפרטיהםישראל  כל  -שכבר  נדפס  בארץ

ולמרות  כל  זאת .  לטעות  שנעשתה  בפעמים  הקודמות  כאשר  החזירו  את  שטחי  סיני  למצרים

 .פעם אחר פעם,  ממשיכים להתנהג באותו אופן-

 

 :וכמו כן התנהגו עתה במלחמת שלום הגליל
ולהפטר ,    היו  צריכים  תיכף  ומיד  להכנס  לתוך  ביירות-הרצויה  כדי  להשיג  את  המטרה  

או ,  ידי  גירושם  מלבנון  ופיזורם  בשאר  הארצות-אם  על,  אחת  ולתמיד  מכל  המחבלים

) ומרחיקים  את  השלום"  רודפים"אלו  ש"  (שלום-רודפי"  היו  -ובפועל  .  בדרכים  אחרות

א  אפשרו  להכנס  לתוך ול,  חן  בעיני  הגוי-שהתערבו  עם  שיקולים  פוליטיים  של  נשיאת

ולהשאיר  את  החיילים  כפי ,  וגרמו  לעצור  באמצע  הפעולה,  ביירות  כדי  לסיים  את  הפעולה

 !דמם-יקום-' קרבנות הלריבוימצב שהביא , שהם חשופים לפגיעה מצד המחבלים
פוסח  על "  להתחיל  בפעולה  מסויימת  ולהשאר  באמצע  במצב  של  -המצב  הכי  גרוע  הוא  

 "!שתי הסעיפים
עד  מתי  אתם  פוסחים  על :  "ישראל-  אודות  דבריו  של  אליהו  הנביא  לבני1ך"בתנמסופר  

שהמצב  של ,  כלומר".  האלקים  לכו  אחריו  ואם  הבעל  לכו  אחריו'  שתי  הסעיפים  אם  ה

פוסחים  על  שתי "  מאשר  המצב  של  טוב  יותרהוא  ,  ליצלן-הליכה  אחרי  הבעל  רחמנא

 
 .כא, א יח-מלכים) 1
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, נה  בסופו  של  דבר  יחזרו  בתשובהה,  ושלום-כי  כאשר  הולכים  אחרי  הבעל  חס,  "הסעיפים

שאז  לא  יודעים ,  "פוסחים  על  שתי  הסעיפים"כן  כאשר  נמצאים  במצב  של  -שאין-מה

 .2שצריכים לחזור בתשובה
, ישראל-  כאשר  התחילו  בפעולה  שנועדה  להבטיח  את  שלומם  של  בני-וכן  בעניננו  

  מפסיקים -ל  זה  ולאחרי  כ,  ישראל-  קרבנות  מבני-וכבר  שילמו  עבור  זה  מחיר  כבד  ביותר  

, את  הפעולה  לא  סיימו":  פוסחים  על  שתי  הסעיפים"ונשארים  במצב  של  ,  באמצע  הפעולה

הוראה  שאין -תוך  כדי  מתן,    השאירו  את  החיילים  חשופים  לפגיעה  מצד  המחבלים-ולאידך  

 !להם לירות
רצון -היות  ומפחדים  שמא  הגוי  לא  יהיה  שבע,    כדי  למצוא  חן  בעיני  הגוי-וכל  זה  למה  

 !פעולה זומ
ומטעם ,  הברית  היתה  מעוניינת  בסיום  הפעולה  בשלימותה-פעמים  שארצות-דובר  כמה

מתוך  תקוה  שינצלו  את ,  הבירה  לתקופה  מסויימת-הברית  את  עיר-  עזב  נשיא  ארצות-זה  

חן  בעיניו -הצורך  להתרפס  בפני  הגוי  ולישא,  ולמרות  זאת.  הזמן  כדי  לסיים  את  הפעולה

ואחד  מבין  בפשטות  שגם  הגוי  מסכים  ומעוניין -אחד-ר  כל  שגם  כאש-הוא  עד  כדי  כך  

 !מפחדים הם לעשות זאת, בדבר
ולאפשר  להם ,  אלפי  המחבלים  מגיעים  למצב  שצריכים  לשחרר  את  -וכתוצאה  מזה  

 ! בכל פעולותיהם-ליצלן - רחמנא-ולהמשיך , לחזור למקומותיהם באופן מאורגן
כוונת  הדברים  אינה  למחלוקת  ולדיון 

בארץ  ישראל  האם  היה  צורך  לשחרר שהתנהל  

אלפי  מחבלים  תמורת  שחרורם  של  ששה 

כי  אם  על ,    לא  על  זה  מדובר  עתה-יהודים  

שזהו  ההרגש  שיש  צורך "!  תחלתו  בפשיעה  וסופו  באונס  "-  לידי  מצב  זה  שהביאוהדברים  

 "!גאון יעקב"היפך הגמור מהנהגה באופן של , להכנע תיכף ומיד בפני כל לחץ
חן -  רגש  הנחיתות  בפני  הגוי  והצורך  להתרפס  בפניו  ולישא-ש  הבעיה  היא  שור,  וכאמור

 .בעיניו
 

 . ואילך183' א ע"ש ח"ראה גם בארוכה לקו) 2
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, אם  בעבר  הסכימו  להכנע  בתנאי  שיקבלו  פיסת  נייר:  גובר  והולך,  לדאבוננו,  וענין  זה

-בה,  פה  בלבד-  אלא  תמורת  הבטחה  בעל-הרי  כיום  מוכנים  להכנע  גם  ללא  פיסת  נייר  

 !חן בעיני הגוי- כדי לישא-וכל זה ! ובשעה שיודעים איזה ערך יש להבטחה ז
!   אלא  הנס  הוא  שמצרים  אינה  מוכנה  לקבל-מוכנים  להחזיר  שטחים  נוספים  למצרים  

, כן  מוכנים  ורוצים  להחזיר  את  השטחים  של  לבנון-וכמו!  הלואי  שימשיך  המצב  באופן  כזה

 . למרות שראו את תוצאותיה של שיטה זו-וזאת 

 

  כאשר  הקימו  בירושלים  ועדת  חקירה  על  מנת  לחקור  את  חלקם -ועוד  הגדילו  לעשות  

של  היהודים  במאורעות  שאירעו  במחנות 

כדי  להראות  לכל  העמים  את  גודל ,  הפליטים

שלא ,  ישראל-של  בני"  צדק  והיושר"מדת  ה

נמנעים  מלהוקיע  את  אנשי  הצבא  על  שלא 

 .המתאיםמילאו את תפקידם באופן 
,   הם  עצמם  מודים  בזה-הכל  יודעים  ברור  מי  הם  אלו  שעשו  את  המעשה  בפועל  ממש  

" נקמת  גואל  הדם"בכך  שקיימו  את  המנהג  והמסורת  של  "  מתפארים"הם  עוד  :  ואדרבה

 .הנהוג אצלם
  אפילו  אם  רצונם  של  שופטי  ועדת  החקירה  להראות  עד  כמה  דוגלים  הם -זה  -פי-ועל

  היו  צריכים  לפתוח -כך  שאינם  נרתעים  למתוח  ביקורת  על  יהודים  עד  כדי  ,  "צדק  ויושר"ב

שחקירתם  העלתה  שבפועל  ממש ,  משמעית-שלהם  בהודעה  ברורה  וחד'  ח"דו'את  ה

כך  יש -ורק  אחר,  להוקיעם  ולדרוש  שיענישו  אותם,  אלו  ואלוידי  -נעשתה  הפעולה  על

  אינו  מתבטא  אלא שלכל  היותר,  ישראל  בדבר-מקום  להמשיך  ולכתוב  אודות  חלקם  של  בני

 !להתערב ולמנוע סכסוך של שני אומות' מסרו את נפשם'בכך שידעו אודות המאורע ולא 
. 'שוטר  של  המזרח  התיכון'מצד  אחד  טוענים  שאין  זה  תפקידם  של  יהודים  להיות  

להתערב  ולמנוע  סכסוך  שבין ',  שוטר'  מאשימים  אותם  על  שלא  התנהגו  כ-וביחד  עם  זה  

 !שני אומות
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עד  שאינם  מעלים  על  דעתם  את ,    רגש  הנחיתות  כלפי  הגוי  הוא  גדול  כל  כך-אלא  מאי  

, )למרות  שהדבר  כבר  ידוע  ומפורסם(האפשרות  להכריז  שהגוי  הוא  זה  שביצע  את  הפעולה  

 !בפרשה זו) כביכול" (חלקם"ולכן מאשימים הם רק את היהודים על 

 

 :ובזה ישנה הוראה ולימוד מימי חנוכה
לתורה ,    שנשארו  נאמנים  לעם  ישראל-ישראל  בימי  חנוכה  הוא  -נצחונם  של  בני

מבלי  להתפעל  מהלחץ  של  היוונים ,  "גאון  יעקב"והלכו  עם  התוקף  של  ,  ומצוותיה

חן -התרפסו  בפניהם  והשתדלו  לישא,  אחרי  היוונים"  רדפו"יהודים  ש  -  והמתייוונים

 !תמורת כל מחיר, בעיניהם
  אלו והם,  גם  כיום  יהודים  שהולכים  בשיטתם  של  המתייווניםישנם  ,  אבל  לדאבוננו

הן ,  דייוויד-הן  בהסכמי  קעמפ,  כיפור-הן  במלחמת  יום,  שגרמו  לכל  המחדלים  השונים

 !במלחמת שלום הגליל והן בשאר הענינים שהיו בינתיים
להשפיע  ולפעול ,  להטות  את  הכף"  מתייוונים"שבכל  המקרים  הצליחו  אותם  ,  ולפלא

 !שיסכימו לדעתם) גם אלו שהם בעלי מעמד גבוה יותר בממשלה(על כולם 
  הם -אבל  בענין  זה  ,  יכולים  להיות  יהודים  שמניחים  תפילין  בכל  יום"  מתייוונים"אותם  

להתרפס  בפניו ,  היות  וקבלו  חינוך  שצריכים  להתפעל  מהגוי,  "תינוקות  שנשבו"בבחינת  

 !דם בצאתךיהודי בביתך וא: ובלשונם, חן בעיניו-ולהשתדל לישא
  אין  זה  מצדיק  את  העובדה -"  תינוקות  שנשבו"אף  שבענין  זה  הם  בבחינת  ,  ולכן

כאשר  רואים  שהנהגתו  ושיטתו  גורמת ,  ומנהיג  בישראל'  שר'שממנים  יהודי  כזה  בתור  

 !למחדל אחרי מחדל

 

ר  ברוח   הרי  כבר  דוב-מהי  התועלת  בכל  הדברים  האמורים  :  יש  מקום  לשאלה,  לכאורה

 : הנה המענה לכך בפשטות-! ?זאת לא הועילו הדברים-ובכל, וכמה פעמים-זו כמה
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צועק ,    שכאשר  חותכים  בסכין  את  אצבעו  הקטנה-רואים  במוחש  שטבע  האדם  הוא  

 -?  וכי  חושב  אתה  שצעקה  זו  תמעיט  את  הכאב:  וכאשר  שואלים  אותו.  הוא  מרוב  כאב

הוא  יודע  שיש  לטפל  בזה ,  ידי  צעקתו-  עללחשוב  שיוושע'  טפש'הוא  לא  .  משיב  בשלילה

. בזה-יש  לקרוא  לרופא  וכיוצא  –  וכאשר  מדובר  אודות  מקרה  חמור  יותר,  באופן  כך  וכך

 -וטעם  הדבר  !  צעקה  -היא  )  ללא  כל  חשבון(התגובה  הראשונה  שלו  ,  כן-פי-על-אך  אף

 ! לוהכואבדבר , שלוהיות ומדובר אודות חתך שנעשה באצבע 
 !שוט מובן ופ-והנמשל 

  הוספה -והיא  ,  )במוקדם  או  במאוחר(  תועיל  בודאיישנה  עצה  שהיא  ,  אבל  ביחד  עם  זה

.  . אך  צדיקים    "-והן  בסיום  התפלה  ,  "'הריני  מקבל  עלי  כו  "-הן  בהתחלת  התפלה  ,  בתפלה

 .3"ישבו ישרים את פניך
ל אודות  גודל  העילוי  ש"  תורת  אמת"פי  המבואר  ב-על,    להועילחייבת  עצה  זו  -וכאמור  

  הרי  בודאי  שתפלה  זו  מתקבלת -  4"הן  אל  כביר  ולא  ימאס"שמכיון  ש,  תפלת  הציבור

 ".לישב בשלוה "-" ישבו ישרים את פניך" שנפעל הענין של -ופועלת פעולתה 
יערה  עליהם "בודאי  ,  ידי  פעולה  זו-  הנה  על-רצוי  -ואלו  שהתנהגו  עד  עתה  באופן  בלתי

פי -ויתחילו  להתנהג  על,    ישנו  את  הנהגתםומכאן  ולהבא  הנה  הם  בעצמם,  5"רוח  ממרום

 ".גאון יעקב" לעמוד בתוקף של -הוראות התורה 
 יראה  "-"  פניךישבו  ישרים  את  "זה  נזכה  בקרוב  ממש  לשלימות  הענין  של  -ידי-ועל

והיה  מידי  חודש   "7כאשר  יקויים  היעוד,  המקדש  השלישי-בבית,  6"'  האדון  הפניאל  .  .  

שאז  יהיה  ענין  העליה  לרגל ,  "  כל  בשר  להשתחוות  לפניבחדשו  ומידי  שבת  בשבתו  יבוא

בגאולה  האמיתית ,    שבת  חנוכה-כשבת  זו  ,    בשבתות  מיוחדות-ובודאי  ,  בכל  שבת  ושבת

 .במהרה בימינו ממש, ידי משיח צדקנו-והשלימה על
 )מ"פרשת מקץ תשד-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .יד, תהלים קמ) 3
 .ה, איוב לו) 4
 .טו, לב' ישעי) 5
 .יז, משפטים כג) 6
 .כג, סו' ישעי) 7
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 ]:כך אמר-ואחר, והתוקף שבו יהודי צריך לנהוג" גאון יעקב"הדיבר אודות [
, עד  כמה  מושללת  ומופרכת  לגמרי  ההנהגה  של  כניעה  בפני  הגוי,  ומזה  מובן  לאידך

-  בטחונם  של  בני-  בדרך  הטבע  -עד  לענינים  שבהם  תלוי  ,  לוותר  ולהחזיר  לו  ענינים  שונים

' שדות  נפט  וכו,  טחים  אסטרטגיים  שהחזירו  למצרים  ש-כפי  שהתנהגו  בימינו  אלו  ,  ישראל

  משלים  את  עצמם  שבזה -ולאחרי  ככלות  הכל  ,  נפש  ממשי-  ענינים  הקשורים  עם  פיקוח-

 !רחמנא ליצלן, "גאון יעקב"מתבטא 
ונסיון  זה  צריך  להקנות  להם  ידע  כיצד ,  ישראל  בכל  המצבים-נתנסו  כבר  בני,  לדאבוננו

 -  1"לא  תקום  פעמיים  צרה  "-  הביניים  בימי,  ואכן.  עליהם  להתנהג  על  כל  צרה  שלא  תבוא

והן ,  הן  השיטה  של  כניעה  וויתור  לגויים  תמורת  הבטחות,  נוסו  שני  השיטות  במעשה  בפועל

 ":גאון יעקב"ב, השיטה של עמידה בתוקף
העולם  ליהודים  והבטיחו -וכמה  מקומות  שבהם  פנו  אומות-היו  עשרות  מקרים  בכמה

  בתנאי -וזאת  ,  יפול  אחת  משערת  ראשם  ארצהלא  ת,  להם  חגיגית  שלא  יאונה  להם  כל  רע

ולהביע  בכך ,  רצויות-כדי  להראות  שאין  להם  שום  כוונות  בלתי,  שימסרו  את  הנשק  שלהם

 .העולם-את אימונם המלא בהבטחות והערבויות שנותנים להם אומות
 -"  הבטחות"באותם  מקרים  שבהם  נכנעו  ומסרו  את  הנשק  על  סמך  ה:  ובנוגע  לפועל

הרי  בכניעה  זו  הפסידו  את  כל  הנשק ,  ד  שההבטחות  לא  קויימו  כלל  וכללהנה  לא  זו  בלב

ואילו  באותם  מקומות  שבהם ;    להגן  על  עצמם-פי  דרך  הטבע  -  על-שבעזרתו  היו  מסוגלים  

-היו  כמה,    הנה  אפילו  כאשר  הדבר  לא  הסתיים  בנצחון-"  גאון  יעקב"עמדו  בתוקף  של  

  לא  מפני -וזאת  ,  "נקמה  בגויים"יתה    העמידה  בתוקף  ה-ובכלל  ,  וכמה  שהצליחו  להנצל

אלא  כדי  שהדבר  יועיל  ליהודים  הנמצאים  במקום ,  שיהודים  להוטים  לעשות  נקמה  בגוים

  ירתיע  הדבר  אותם  מכאן -כי  כאשר  יראו  שנעמדים  בתוקף  ואוחזים  בכלי  נשק  ,  אחר

 .ולהבא

 
 .ט,  נחום א-לשון הכתוב ) 1
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, עמיםאלא  כמה  וכמה  פ,  ולא  רק  פעם  אחת,    שני  שיטות  אלו  נוסו  כבר  בעבר-וכאמור  

 .ובכל המקרים היו התוצאות באופן האמור
 -וכאמור  ,    ממשיכים  ללכת  בשיטה  של  כניעה  וויתורים-ולאחרי  הנסיון  המר  הזה  

, בעלמא"  הבטחות"  תמורת  -וזאת  ,  החזירו  למצרים  את  שדות  הנפט  ושטחים  אסטרטגיים

 !שכיום רואים את ערכן ושוויין
מדוע  ממשיכים  באותה  שיטה !  ?ות  העברמדוע  אינם  מוכנים  בשום  אופן  ללמוד  מנסיונ

  אפילו  לאחרי  שנוכחו  לדעת -וזאת  !  ?שכבר  הוכיחה  את  גודל  הסכנה  שהיא  טומנת  בחובה

אשר  אפילו  נפש  אחת  מישראל  היא  עולם ,  דמם-יקום-'ששיטה  זו  גרמה  למאות  קרבנות  ה

 !!2מלא
ה   ההליכה  בשיטה  של  כניע-האם  בשביל  עקשנות  שלא  להודות  על  טעויות  העבר  

 !?ישראל- צריכים להמשיך לסכן את בטחונם של בני-וויתורים 
העולם  עצמם -אפילו  אומות!  לא  מצינו  הנהגה  כזו"  מקולקלים  שבאומות"אצל  

  שיתנו -מעולם  לא  העלו  על  דעתם  אפשרות  כזו  !  השתוממו  לראות  שיהודים  מתנהגים  כן

  שיעשו  זאת -גם  ומה  !  ישראל-למצרים  את  הדברים  החיוניים  ביותר  לבטחונם  של  בני

 !טוב-מתוך חגיגות ואיחולי מזל

 

תמורת  הוויתורים  על  כל  עניני (השלום  עם  מצרים  -ידי  הסכם-ישנם  הטוענים  שעל

כי ,    טענה  זו  היא  טשטוש  מוחלט  של  המצב  האמיתי-.  דמים  נוספת-נמנעה  שפיכות)  בטחון

 :ההיפך הוא הנכון
  לא  היתה  מצרים -היו  מחזירים  למצרים  את  שדות  הנפט  והשטחים  האסטרטגיים  אם  לא  

הן  תמיכה  באותם  מחבלים  שחודרים ,  מסוגלת  לעודד  ולתמוך  בפעולתיהם  של  המחבלים

ידי  משלוחי  כסף -אם  על,  והן  תמיכה  בשאר  המחבלים,  ישראל-משטחה  לשטח  של  ארץ

 -וכל  זה  !    חיבוקים  ונשיקות  מתוךהמחבלים-פנים  חמה  לראש-ידי  קבלת-או  על,  ונשק

 !ישראל-כתוצאה מהתעצמותה של מצרים בעקבות כל הוויתורים של בני
 

 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 2
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בעקבות   -  אדרבהאלא  ,  דמים-השלום  לא  מנע  שפיכות-לא  זו  בלבד  שהסכם:  כלומר

דבר  שהביא ,  גבר  כחם  של  המחבלים,  השלום  שהביא  להתעצמותה  של  מצרים-הסכם

  אוי  ואבוי -!  לא  היה  מספרם  גדול  עוד  יותר'  די  הורק  בחס,  דמם-יקום-'למאות  קרבנות  ה

 "!עולם מלא"היא " נפש אחת מישראל" שהרי אפילו -לנחמה כזו 
, לא  צריכים  להיות  פוליטיקאי  מוצלח  בכדי  להבין  את  גודל  הסכנה  של  כניעה  וויתורים

והן  בדורנו ,    הן  בדורות  הקודמים-ובפרט  כאשר  רואים  את  תוצאות  הדברים  בפועל  ממש  

אשר ,  "עם  אחד  "-"  כבשה  אחת"הנמצאים  מסביב  ל"  שבעים  זאבים"  אותו  מצב  של  -  זה

-שענין  זה  קאי  על  כל  בני,  "עם  אחד"  הוא  -  3"מפוזר  ומפורד  בין  העמים"למרות  היותו  

 .4"ציבור אינו מת"שהרי , ישראל שבכל הדורות
ו  בשנים   לא  רק  לדברים  שהי-וכוונתי  ,  ל  ממשיכים  בדרך  זו"  למרות  כל  הנ-וכאמור  

אשר  למרות ,  )ד"או  תשמ(מ  "שנת  תשד,  אלא  לדברים  שנעשו  בשנה  זו  עצמה,  שעברו

-וכמה  דברים  בלתי-הספיקו  במשך  זמן  קצר  זה  לעשות  כמה,  שעברו  חדשים  ספורים  בלבד

 !רצויים בדרך זו

 

אה  ולימוד  מסיפור   גם  על  כך  ישנה  הור-?  הסיבה  לעסקנות  כזו,  איפוא,  מניין  נובעת

 :מצרים-יציאת
". כי  ביד  חזקה  ישלחם  וביד  חזקה  יגרשם  מארצו  "-  5מצרים  נאמר-אודות  יציאת

  הרי  בהיותם -ישראל  ממצרים  -לשם  מה  היה  צורך  שפרעה  יגרש  את  בני:  ולכאורה  תמוה

ובודאי  רצו  מעצמם  לצאת  מגלות ,  ישראל  במצב  של  גלות  ועבודת  פרך-במצרים  היו  בני

 !?מצרים
עד  שחשבו ,  שקייט'  היו  יהודים  כאלו  שהיו  שקועים  כל  כך  בגלות  וגוי-לא  מאי  א

 . יגרשם מגלות מצריםשפרעההיה הכרח , ולכן, שהגלות היא דבר טוב

 
 .ח, אסתר ג) 3
 .א, הוריות ו) 4
 .א, שמות ו) 5
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שקייט  הוא  גדול 'הנחיתות  שלהם  כלפי  גוים  וגוי-ישנם  יהודים  שרגש:  וכן  הוא  בעניננו

 -ועד  כדי  כך  !  תות  כלפי  הגויעד  שאינם  מסוגלים  להשתחרר  מרגש  הכניעה  והנחי,  כל  כך

 !רחמנא ליצלן, "גאון יעקב"בזה מתבטא אצלם , שנדמה להם שזהו דבר טוב
לא  רק ,  היינו.  6"אתהפכא  חשוכא  לנהורא  ומרירו  למיתקא"בקדושה  קיים  המושג  של  

,   שהחושך  עצמו  נהפך  לאור-אלא  עילוי  גדול  יותר  ,  דבר  שהוא  מלכתחילה  אור  ומתוק

כדי ,  שיתנו  לו  גם  מעין  זה,  זה-טוען  הלעומת,  ומכיון  שכן.  פך  למתוקוהדבר  המר  עצמו  נה

אלא ,  וזוהי  הסיבה  לכך  שקיים  לא  רק  מצב  של  חושך  ומרירות.  שיוכל  להיות  ענין  הבחירה

ועל ,    אומרים  שזהו  אור-על  מצב  של  חושך  :  7"שמים  חושך  לאור  ומר  למתוק  "-יתירה  מזו  

ואין !  ך  שמחשיבים  את  מצב  הגלות  לדבר  טובכ,    אומרים  שזהו  דבר  מתוק-דבר  הכי  מר  

 8"יערה  עליהם  רוח  ממרום"סוף  בודאי  -כל-ובפרט  שסוף,  להאריך  בדבר  המצער  והמבהיל

 .וישובו מדרכם
  אתהפכא  חשוכא  לנהורא -רצון  שבקרוב  ממש  נזכה  לענין  של  אתהפכא  לאמיתתו  -ויהי

  הפיכתם -ואדרבה  ,  רצויים-  ביטול  כל  הענינים  הבלתי-ובפשטות  ,  ומרירו  למיתקא

 .ביחד עם שלימות התורה וביחד עם שלימות הארץ, וזוכים לשלימות העם. לקדושה
וכולם  יחדיו  באים  לארצנו ,  ישראל  מהגלות-שבקרוב  ממש  יוצאים  כל  בני,  ובפשטות

, 9"אלקיך  בה  מרשית  השנה  ועד  אחרית  שנה'  תמיד  עיני  ה.  .  ארץ  אשר  ",  הקדושה

 .במהרה בימינו ממש, מקדש השלישילירושלים עיר הקודש ולבית ה
 )מ"פרשת בא תשד-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .א, א ד"ראה זח) 6
 .כ, ה' ישעי) 7
 .טו, שם לב) 8
 .יב, עקב יא) 9
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ל  ארץ  ישראל ש  הקשור  לשמירה  על  גבולותיה  בכל"    יעקבגאון"  בתוקף  של  לעמוד  יש

 לא,    גלוייםנסיםוך  ישראל  מת-  בידי  בניה"  שאותם  חלקים  מארץ  ישראל  שכבר  נתן  הקב-

-בעל  נוסף  לכך  שאף  אחד  אינו  -וזאת  ,  העולם-יעלה  בדעתו  של  אף  אחד  לתתם  בידי  אומות

.  .   אשר  ארץ"שהרי  כל  חלקי  ארץ  ישראל  ,  העולם-הבית  לתת  חלק  מארץ  ישראל  לאומות

  ליהודים  שבדור רקלא  (שייכים  ,  1"אלוקיך  בה  מרשית  השנה  ועד  אחרית  שנה'  תמיד  עיני  ה

 .הדורותתורה ועד סוף כל -החל ממתן, לכל העם היהודי בתור עם נצחי) אלא, זה
  לא  הגיע עדיין,  שכן.  אין  לצאת  למלחמה  כדי  לכבוש  שטחים  נוספים,    זהעם  וביחד

, מה  שרוציםכיכולים  לדבר  בדרכי  נועם  ודרכי  שלום  ;    זאת  יעשה  משיח  צדקנו-הזמן  לכך  

-בפיקוח  מלבד  כאשר  מדובר  -ישראל  אבל  חלילה  וחס  להעמיד  בסכנה  אפילו  נפש  אחת  מ

 יוצאין:  "דין  התורה-כפסק,  שאז  ישנו  חיוב  לעשות  הכל  כדי  להצילו,  שדוחה  את  הכל,  נפש

, לארץ-ובזה  אין  חילוק  בין  ארץ  ישראל  לחוץ.  2"זיין  ומחללין  עליהן  את  השבת-עליהן  בכלי

 .ישראל עםאלא עם קדושת ,  ישראלארץמכיון שאין הדבר קשור עם קדושת 
ידי -כל  השטחים  שניתנו  להם  עלבישראל  -  יחזיקו  בני-ובתוקף  המתאים  ,  שמחה  מתוךו

  לזה מהדרכיםש,  ויעשו  כל  מה  שביכולתם  להגן  על  כל  נפש  מישראל,    בנסים  גלוייםה"הקב

: וכמובן.  בפועל  אם  הזיקו  ליהודים  -ובמיוחד  ,    להעניש  את  אלו  שמתנפלים  על  יהודים-

 .ב"וכיו,  שטח נוסף או שעורכים גיוס נוסףשלוקחים י" ע,וזאת. מלכתחילה זאת למנוע
קיום  התורה  ומצוותיה :  האמיתי  של  עם  ישראל'  נשק'  לחזק  את  ה-  ובעיקר  לראש  ולכל

 !אמיתי שלום - 3" שלום בארץונתתי"זה זוכים לקיום היעוד -ידי-שעל, במעשה בפועל
ולא  עוד ,    פעולתם  יש  לקוות  שהדברים  יפעלו  את-  4"  חכם  ונבוןעם"  לריםוהיות  שמדב

כך -  יתנו  תודה  על-  שגם  אלו  שלכתחילה  היה  צורך  להתווכח  עמהם  ולשכנע  אותם  אאל

 . על האמת ועל השלוםשהעמידום
 )ה"טבת תשמ' פ שיחת כ"מעובד ע(

 
 .יב, עקב יא) 1
 .א, עירובין מה. ו"ט ס"חיים סשכ-ע אורח"שו) 2
 .ו, בחוקותי שם) 3
 .ו, ואתחנן ד) 4
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 -  מצריםשם  -נקראות  על)  וגלויות(כל  המלכויות  :  "1ל"אמרו  חז,  אודות  מדינת  מצרים

  כידוע  לכל  הצרות  שסבלו -וככה  הוא  המצב  עד  לזמננו  זה  ".    לישראלמצירותשם  שהם  -לע

 ,שמאז  -'  דייוויד-חוזה  קעמפ'  הנקראת  עד  לצרה  הכי  אחרונה  ,ישראל  ממדינת  מצרים-בני

 :ליצלן-חמנא ר2"החילות לנפול לפניו"של החלה הנהגה 
עד  שהכריחו  את ,  שדות  הנפטך  את  כ-ראח,  נייבתחילה  החזירו  למצרים  חלקים  מס

לאחרי  שתושבי  ימית  הובטחו   -את  וז  !עיר  ימיתה  לגרש  את  היהודים  מהישראליהצבא  

 -  והעיקר,  כסף  וזמן,  והשקעו  שם  דם  ויזע,  שישארו  שם  לעד  ולעולמי  עולמים"  חגיגית"

 -    בקדושת  ארץ  ישראל  וקדושת  כל  הענינים  הקשורים  בזהאמונתםהתושבים  השקיעו  בה  

הצבא חזר  והורה  שיעזבו  את  ימית  וציוה  על    -  הבטחה  האמורהאת  ן  ואיש  זה  עצמו  שנת

 ! לעשות זאתשמוכרחים, בטענה,  לגרשם בפועלהיהודי
ועד  כדי  כך ;  ויתור  אחר  ויתור  -  "החילות  לנפול  לפניו"  -  וכך  נמשכת  הירידה  בכיוון  זה

"   אחתנפש"שאפילו  (שעל  ידי  הנהגה  כזו  מעמידים  נפשות  עם  ישראל  ,  הגיע  מצב  הדברים

 .בסכנה ממש) 3"עולם מלא "היא
היהודים  והן הן    -    המומחים  בעניני  צבאכלשלפי  דעת  ,  וכפי  שקרה  במלחמת  לבנון

  לסיימו האפשר  הי,  המבצע  תיכף  ומידאת  מנת  לסיים  -אם  היו  נכנסים  לשם  על  -הגויים  

  נסע  אז הברית-צותובפרט  שנשיא  אר  ,)ועתה  כבר  מודים  הכל  בכך  (ימים  אחדיםבמשך  

הענין  מבלי  לחצים את  נתן  אפשרות  לבצע  ובכך  ,  חוץ  למדינה  ושהה  שם  כמה  ימיםמ

 ].בכך שנמצא מעבר לים - לחצו- תירוץ מוכן על איו להשכן הי, הברית-צותמאר
, בהדגישו  אמנם,  )  איש  צבאהשבעבר  הי(דיעה  זו  הושמעה  גם  מפי  שר  :  ויתירה  מזו

היות  וגם  הוא ,  אמר,  מסקנא  אבל  ל.  שיקולים  צבאייםפי-לעתו  זאת  היא  רק  עשד

את הנה  מצד  שיקולים  פוליטיים  אין  לסיים    -  ואצלו  אין  למעלה  מפוליטיקה  -'  פוליטיקאי'

  מאחר -  טוען  הוא  -אמנם  ,  ל"הכל  יודעים  שפוליטיקה  מורידה  לשאול  תחתית  ר  [!המבצע

 
 .ז"רבה פט-תבראשי) 1
 .ג, אסתר ו) 2
 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 3
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הרי  זה  גופא  ראיה  שאין  לך  דבר  יותר  גדול  שמוכרחים  להתחשב ,  שאין  דבר  למטה  ממנו

 ...].עמו

 

  הוראתם  של פי-ליש  להתנהג  ע,  כאשר  יש  שאלה  בענין  השייך  לצבא,    הלכהפי-לע

 צבאייםשדעתו  מבוססת  רק  על  שיקולים    -  תנאי  עיקרי  בדבר,  אולם.  המומחים  לעניני  צבא

; 4"  אומנתועאין  אומן  מר"ש  הלכה  יש  חזקה  פי-לשאז  ע,  )שזוהי  המומחיות  שלו(טהורים  

  אם  לקח  שוחד ובפרט  -  פוליטיים  שיקולים  פי-ל  כאשר  מחווה  דעתו  עכן-שאין-מה

 זה-ידי-לשע(שרד  השוים  כמה  אלפי  דולר  או  כסא  של  שר  -ובפרט  אם  הבטיחו  לו  בגדי(

 . הלכהפי-לאין לו שום סמכות ע - )בזה-צאוכיו)  לו האפשרות לוותר על עוד עניניםהתהי
  יכול  להסתיים  במשך  ימים הותמורת  זה  שמבצע  זה  הי,  עתו  נתקבלה  דליצלן-חמנאור

גם  אצבעות   -  לא  היו  צריכים  אפילו  בכל  עשר  האצבעות  למנות  מספר  הימים(אחדים  ממש  

נצטוו  אנשי  הצבא  היהודי  להשאר  על  עמדם  מבלי  לתקוף  את   -  )יד  אחת  היו  מספיקים

נוסף   (  קרבנותמאות  ליצלן-חמנא  כך  נפלו  רידי-לוע,  האויב  ולא  לסיים  מלאכתם

 )!לפצועים
 !בזיונותשלאחרי  כל  זה  לא  נפעל  מאומה  והוצרכו  לעזוב  את  המקום  עם    -  ועוד  זאת

ובכלל  אין  כאן  המקום  לדבר  שלא .  ואין  להאריך  בדבר  המצער  עד  כדי  הבהלה  ממש

 .אולי יועילו הדברים מכאן ולהבא, ורק מזכירים זאת בקיצור, בטובתם של ישראל
הרי  הם  אותם ,    אותם  אנשים  שגרמו  לצרות  שנזכרו  לעיל:אודות  מצרים  -ונחזור  לעניננו  

' הן  בגליל  וכו,    הן  בדרום  לבנון-ומשתדלים  בכל  התוקף  להמשיך  בדרך  זו  ,  המנהיגים  עתה

 ;ה  באופן  נסי"ידי  הקב-ישראל  על-  מארץ  ישראל  שניתנו  לבני  לוותר  על  עוד  שטחים-

וכשם  שגירשו (שיוכלו  לקבל  זאת  מחפשים  רק  לשון  מתאימה  להכשיר  את  דעת  הקהל  

  ואל  תפתח  פה -ליצלן  -רחמנא'  כך  יכולים  לגרש  יהודים  מעוד  מקומות  כו,  "ימית"יהודים  מ

 . שמחפשים דרכים לוותר למצרים בעוד כמה ענינים-וכן בנוגע למצרים , )לשטן
 )ה"פ שיחת פורים תשמ"מעובד ע(

 
 .שם' ובתוס. א ואילך, ראה חולין כז) 4
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גבש שהת"  הסכם  לונדון"שני  השיחות  דלהלן  נאמרו  בעקבות  
הסכם  שדיבר  על  מסירתם  של .  בצורה  סודית  באותם  ימים

 .שטחים נוספים לאויבים

 

 :]ביהודה ושומרון - ובמיוחד, בקשר למצב בארץ הקודשדיבר [
שכאשר  יהודים  זכו  להתיישב ,  1"אחידת  שומרון"של    ההנהגה  באופן  הבמקום  שתהי

דבר ,  יקיפום  עיר  חומה  ויסמכו  להם  עיירות  רבות  מישראל,  ומרוןוליישב  חלקים  מיהודה  וש

, רוצחים  ומחבלים)  אלא,  ולא  סתם  גוים,  גוים(במקום  זה  רצים  אחרי    -  שיביא  לידי  ברכה

אלא  שלא ,  ולא  עוד!  שיסכימו  לקחת  שטחים  מיהודה  ושומרון,  כדי  למצוא  חן  בעיניהם

 !!מתביישים לעשות זאת בפרסום ובריש גלי
  מעולם  אפילו הלא  הי  -  שפלות  וכניעה  בפני  הגוי  בצורה  מחפירה  כזו  -  מצב  כזה

 -    הדבר  בצורה  מחפירה  כזוהוגם  בארץ  ישראל  לא  הי!  מקום  הגלות  כפשוטו,  לארץ-בחוץ

שעדיין   -  והדבר  הכי  מגוחך!    כפי  שקורה  בתקופה  האחרונהמחבלים  ורוצחיםלרוץ  אחרי  

כמדובר ,  הכי-ודבר  המופרך  בלא  (2"ולהאתחלתא  דגא"של  ישנם  הטוענים  שנמצאים  בזמן  

 ). בארוכהפעמים-הכמ
אוטונומיה  וכל ,  שלטון  משותף  תוך  אימון  הדדי:  מכריזים  השכם  והערב  שמוכנים  לכל

כלו  לשבת  ביחד  עם  אותם ושי  -  הדבר  הכי  חשוב  הוא,  שכן,  בזה-צאשאר  הענינים  כיו

 . מסביב לשולחן עגולרוצחים ומחבלים
גם ,  אשר,  שמדובר  אודות  רוצחים  ומחבלים,  גם  הם  בעצמם,  םיודעים  כול  -  ומה  הלאה

  בידם  הבטחה הכך  שגם  לאחרי  שתהי,  אין  לסמוך  עליהם  -  לאחרי  שיבטיחו  ויחתמו

 !נייר-אין כל ערך וחשיבות לדבר יותר מאשר פיסת, וחתימה
יושב  עם  רוצח  מסביב  לשולחן  עגול  כדי  לבוא  אתו הלאדם    -  משל  למה  הדבר  דומה

 !ודוקר אותו,  ובעת מעשה אוחז הרוצח בידו סכין,לידי הסכם

 
 .ח"ראה מגילת תענית פ) 1
 .51'  הע149' ה ע"ש ח"ראה לקו) 2
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 :שעדיין לא למדו לקח מהטעויות שנעשו בעבר - הפלא הכי גדול שבדבר הוא
יש  תקדים  לכך   -  אין  זו  הפעם  הראשונה  שמוכנים  להחזיר  שטחים  תמורת  הסכם  שלום

שבו ,  ]הו  על  שם  דוד  מלך  ישראלמקום  שקראו[דייוויד  -בחתימת  החוזה  האומלל  של  קעמפ

כיום  מודים  כבר  כולם ,  אשר,  "הסכם  שלום"תמורת  חתימה  על  ,  החזירו  למצרים  את  הכל

ממשיכים  ללכת  באותה  דרך  גם  בקשר ,  למרות  זאת  ו.על  הטעות  החמורה  שנעשתה  אז

 !ליהודה ושומרון
 כדי  שיפקחו  את  -  כדאי  להזכיר  כמה  מהעובדות  בקשר  לחוזה  השלום  עם  מצרים

 :העינים ויראו מה הם התוצאות של דרך זו
גורשו  מבתיהם   -  יהודים  שיגעו  ועמלו  והזיעו  לבנות  ישובים  חדשים  בארץ  ישראל

 !אנשים נשים וטף, ונחלתם
אלא  שהכריחו  חיילים  שמקריבים  את  חייהם  למען  הגנת  ארץ  ישראל  והדרים ,  ולא  עוד

 ! יגרשו יהודים מנחלתם בארץ ישראלשהם בעצמם -ה עלי
 -  נפש-  עד  כדי  מסירתהלב  להגן  על  הארץ  והדרים  עלי-חיילים  צעירים  שהולכים  בתום

לגרש )  ודם-תוך  כדי  ניצול  העובדה  שיש  להם  עול  ומשמעת  כלפי  בשר(מכריחים  אותם  

 !יהודים מנחלתם בארץ ישראל
שהיא ,  למצרים  -  וביניהם  גופא,  לגויםכדי  לתת  שטחים  אלו    -  וכל  זה  בשביל  מה

, יון  ואדום,  מדי,  גלות  בבל,  ישראל-ישכל  הגלויות  של  בנ,  היינו,  3לויות  לכל  הגהשורש

 !מצרים - מקורם ושרשם הראשון
ארץ  שנתן   -  לארץ  ישראלעצם  העובדה  שנותנים  לגוים  שטחים  שלדעתנו  שייכים  

עד  לדור  שיקבל  את  פני  משיח ,  מהדור  שנכח  במעמד  הר  סיני,  ישראל-ילכל  בנה  "הקב

 ;חמורה היא ביותר - "ת עולםנחל"של באופן , צדקנו
הרי   -  4"והיינו  גם  אנחנו  ככל  הגוים"גם  לשיטתם  של  אלו  הטוענים  ,  אך  מעבר  לזה

החזרת !  המדובר  אודות  דבר  המהוה  סיכון  חמור  לבטחונה  של  ארץ  ישראל  והדרים  עלי

 
 .נ" וש91' ז ע"ש חט"ראה לקו. הליקוטים שם' ס. ל ריש פרשת תצא"ת להאריז"ל. ה, ז"רבה פט-ראה בראשית) 3
 .כ, א ח-שמואל) 4
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, כן  ירבו,  שטחים  אסטרטגיים  למצרים  מהוה  סיכון  חמור  לבטחונם  של  שלשה  מליון  יהודים

 !ים בארץ הקודשהיושב
קיעו שלאחרי  כל  העמל  והיגיעה  שה  -  החזירו  למצרים  את  כל  בארות  הנפט,  נוסף  לכך

כולל  כספים ,  וכן  הכספים  הרבים  שהושקעו  בכך,  יהודים  בפיתוחם  של  בארות  הנפט

 חדובשביל  זה  הסתכסכו  עם  א".  כל  נדרי"  יהודים  בעת  המגבית  של  ידי-לשנתרמו  ע

אין  לדעת  אם  הגיעו  עמו ,  ועד  היום,  ע  שם  כספים  רבים  היהודים  שהשקי'ההון-אילי'מ

קיומם   -  כולל,    לקיומה  של  ארץ  ישראלדבר  הכי  חיוניבה  בשעה  שנפט  הוא    -  לכלל  הבנה

 ישראל-יוכל  שאר  ערי  ומושבות  בנ,  הירושלים  חברון  צפת  וטברי,  ערי  הקודשארבעת  של  

  מבחינה בפרטו,  )שלוםגם  במצב  של  (אפילו  מבחינה  כלכלית    -  וכל  זה,  שבארץ  הקודש

 !נשק-כאשר יש צורך להפעיל כלי, בטחונית
  מלווה התהי,  בארות  הנפטובכך  שנתנו  הוראה  שהחזרת  השטחים    -  והגדילו  לעשות

 .וחינגאות של שמחה" טכסים חגיגיים"ב
, שני  החותמים  משני  הצדדים,  אשר,  "חוזה  שלום"חתימה  על    -  ומה  קיבלו  בשביל  זה

! ידעו  היטב  עד  כמה  אפשר  לסמוך  על  אמינותה  של  חתימה  כזו,  וכן  הממוצע  שביניהם

 !וכפי שרואים כיום את התוצאות המעשיות

 

קבלתי  ידיעות  ברורות  על ,  כאשר  התנהלו  המגעים  לחתימת  ההסכם,  עוד  בשעתו

-יהודים  ואינם,  כי  אם  מאנשים  אחרים,  אמנם  לא  מאלו  שניהלו  את  המגעים[התכניות  

לא  היססו  לסכן  את ,  אשר,  שיש  להם  מהלכים  בחוגי  הממשל  בוושינגטון)  להבדיל(ם  יהודי

,   על  תכניות  אלומחאה  תקיפהוהבעתי  ,  ]  מסירת  ידיעות  אלודיי-למעמדם  הפוליטי  ע

שהדבר  מהוה  סיכון  חמור  ביותר  לבטחונם   -  והבהרתי  את  הדברים  באופן  דמילתא  בטעמא

 .של היהודים הישובים בארץ הקודש
ידעו ,  ם  לחתימת  ההסכםיאלו  שניהלו  את  המגע,  שכן,    כל  חידוש  בדברהלא  הי,  ובעצם

בארות  הנפט ואת  גודל  הסכנה  לבטחונה  של  ארץ  ישראל  הכרוכה  בהחזרת  השטחים  היטב  

 . של מצריםהלידי -
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, החליטו  שיש  לסכן  את  בטחונם  של  היהודים  שיושבים  בארץ  הקודש,  למרות  זאתו

 !כדי לקבל חתימה על הסכם שלום,  רחמנא ליצלן,להעמידם במצב של סכנת נפשות
, מי  הם  אלו  שהכריעו  לקבל  החלטה  זו,  יודעים  בדיוק  מי  הם  אלו  שניהלו  את  המגעים

 .ומה היו הסיבות שהניעו אותם לכך
 ואינו  רואה  מוצא  אחר,    שאינו  יכול  לעמוד  בולחץ  כבדשמפעילים  עליו  ,  טענו  בשעתו

תמורת  חתימת   -  החזרת  בארות  הנפטות  השטחים  החזר,  מלבד  להסכים  לפירוק  הישובים

 .הסכם שלום
על  מנת  להעבירם  לזה ,  לאותו  אדם  שבאמצעותו  התנהלו  חילופי  הדברים[על  כך  עניתי  

שאם  מרגיש  שאינו  יכול  לעמוד  בלחץ  כה  כבד  ואינו ]    אחראי  לחתימת  הסכם  השלוםהשהי

  התפקיד  למישהו  אחר ויתן  את,  שיתפטר  מתפקידואזי  העצה  היעוצה    -  רואה  מוצא  אחר

לקחת  על  עצמך  אחריות  לסיכון   -  המשכתי  לטעון  -  כיצד  יכול  הנך  !שיוכל  לעמוד  בלחץ

אך  ורק  בגלל  שמפעילים  עליך  לחץ  כבד  שאינך  יכול ,  בטחונם  של  שלשה  מליון  יהודים

 !?לעמוד בו
טענתך  שאין ,  אלא  מאי,  הנך  מודה  שוויתורים  אלו  מהווים  סיכון  רציני  למצב  הבטחון

ישנה  עצה ,  ובכן  -  ך  ברירה  מכיון  שמפעילים  עליך  לחץ  כבד  שאינך  יכול  לעמוד  בול

כדי ,  ותן  את  ההנהגה  למישהו  אחר  שיוכל  לעמוד  בלחץ  כזה,  הכבד  ושב  במקומך:  פשוטה

 !שלא לסכן את בטחונם של שלשה מליון יהודים
עמוד אבל  יתכן  שימצא  מישהו  אחר  שיוכל  ל,    אמנם  אינך  יכול  לעמוד  בלחץ  כזהאתה

 -    הוא  זה  שמוכרח  לקבל  את  ההחלטה  בדבראתהמי  יאמר  שדוקא  ,  ןכ-םוא!  בלחץ  כזה

 !?כאשר ההחלטה זו מהוה סיכון לבטחונם של היהודים היושבים בארץ הקודש
אצלו  אישית :  ואדרבה  -'  ראש  ממשלה'מה  כו-מהכ-חתא-לוע,  'שר'אין  לך  אדם  שנולד  

וגם ,  לארץ-  במצב  של  גלות  בחוץהים  הי  שנוכמה-מהשהרי  במשך  כ  -  מודגש  הדבר  ביותר

 ה  הגיע  מצב  שהיךכ-רורק  אח,    משך  זמן  שהוכרח  להתחבאהלאחרי  בואו  לארץ  ישראל  הי

,   רחוק  ממצב  של  שלטוןהאבל  עדיין  הי,  יכול  להסתובב  באופן  חפשי  ולהביע  את  דעותיו

 !עלה לשלטון - ועד לאחרי כמה מהפכות
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וחצים  עליו  לסכן  את  בטחונם  של   מה  הרעש  בכך  שכאשר  מגיע  מצב  שלןכ-םוא

  בגלל  שאינו  יכול  לעמוד  בפני  לחץ יתפטר  מתפקידו  -  היהודים  היושבים  בארץ  הקודש

 !?כזה
יוכל  להמשיך  לחיות  חיים  תקינים ,  הממשלה-גם  לאחרי  שיתפטר  מתפקיד  של  ראשות

 .דומהמעמד  מכובד  וכ,  הן  בנוגע  לחיים  חברתייםוהן  בנוגע  לחיי  המשפחה  ,  ככל  אדם

לא  תרבץ  על  מצפונו  האחריות  הכבדה  שהוא  הוא  זה  שהעמיד  את   -  במקרה  כזה:  רבהואד

 !כל היהודים היושבים בארץ הקודש במצב של סכנה בטחונית חמורה
, אין  זו  הוכחה  -  ואפילו  אם  הוא  אינו  רואה  מישהו  אחר  שיוכל  לעשות  יותר  טוב  ממנו

שהו  אחר יוהם  ימצאו  מ,  תחזיר  את  המנדט  שלך  לאלו  שבחרו  בך  !משוחדהוא  ו  היות

 !כדי שלא לסכן את בטחונם של שלשה מליון יהודים, שיוכל לעמוד גם בפני לחץ כזה

 

 :זאת ועוד
הרי   -  ויסמכו  את  ידיהם  על  החלטתו,  אפילו  אם  כל  שלשת  מליון  היהודים  יבחרו  בו

 !ר תלוי בהם כללאין הדב, כשמדובר אודות דבר שיעמידם במצב של סכנת נפשות
-לשהוא  בע,  באמרו,  לאדם  שיחליט  לאבד  את  עצמו  לדעת  -  משל  למה  הדבר  דומה

חי והוא    היות,    אינו  יכול  לומר  לו  כיצד  להתנהג  בחייו  הפרטייםחדואף  א,    על  עצמוהבית

 ".מדינה דמוקרטית"ב
  ויאיים 'ןגשר  ברוקלי'כאשר  יטפס  אדם  על    -  רקוי-גם  במדינה  דמוקרטית  כמו  ניו

ויעשו  את  כל  המאמצים  להערים ,  האש-יזעיקו  מיד  את  המשטרה  ומכבי,  פוץ  לתוך  הנהרלק

 !עליו ולמנוע ממנו לבצע את איומו
אשר   כוכמה-כמה-אחת-להרי  ע  -  ואם  הדברים  אמורים  בנוגע  לחייו  של  אדם  אחד

גם  לא  להם ,  חדשאין  רשות  לאף  א,  בר  אודות  בטחונם  של  שלשה  מליון  יהודיםומד

 !את בטחונםלסכן , בעצמם
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שהרי  אינו (אפשר  לתבוע  מממנו  לשנות  את  עמדתו  ולעמוד  בתוקף  -גם  אם  אי,  ובכן

אפשר  לתבוע  ולדרוש  ממנו  שיתפטר   -  )חייב  להתנהג  לפי  עמדתו  ושיטתו  של  מישהו  אחר

 ! הגורם לסיכון בטחונם של שלשה מליון יהודיםהוא הולא יהי, מתפקידו
אין  לה  מקום  בשכל   -    לפניו  לא  עשו  כןהממשלה-והטענה  שכל  אלו  שכיהנו  בראשות

 :כלל
כיצד  יכול  הנני  לסגור ,  והשיב  לי,  דברתי  פעם  עם  יהודי  שיסגור  את  החנות  שלו  בשבת

גם ,  למעלה  מחמישים  שנה,  כאשר  במשך  כל  שנות  קיומה  של  החנות,  את  החנות  בשבת

יהודי 'הנך  ,  אמרתי  לו!  ?היתה  החנות  פתוחה  בשבת,    יהודיםמנהליםכאשר  היתה  בידי  

 -  הדברות-ציווי  מפורש  בעשרתמכיון  שיודע  הנך  שבנוגע  לשמירת  שבת  ישנו  ,  ובכן,  'פקח

 !? הקודמים של החנותהמה איכפת לך כיצד התנהגו בעלי
כי  אם ,  ובנוגע  ליהודי  אחד,  לא  רק  שמירת  שבת  -ידן  ד-ון  בנדחומרו-ל  וקשכן-לובמכ

 :הודיםובנוגע לשלשה מליון י, )שדוחה את השבת (נפש-יקוחפ
, החזרת  שטחים(מכיון  שהנך  מבין  ויודע  היטב  שחתימה  על  הסכם  שלום  בתנאים  כאלו  

כיצד   -  מהוה  סיכון  חמור  לבטחונם  של  שלשה  מליון  יהודים)  בזה-צאבארות  הנפט  וכיו

אך  ורק  בגלל  שאינך  רוצה  להתפטר  מתפקידך ,  יכול  הנך  לקחת  על  עצמך  אחריות  כבדה  כזו

 !?הממשלה שקדמו לך-את ראשיממשלה כשם שלא עשו ז-כראש

 

החזרת ,  החליטו  על  פירוק  הישובים  -  לאחרי  כל  השיקולים  והיסוסים,  ובכל  אופן

: לא  אחרו  לבוא  -  והתוצאות.  בתמורה  להסכם  שלום,  השטחים  ובארות  הנפט  למצרים

מודים  כבר ,  יוםשכ,  עד  כדי  כך,  הפרות  חוזרות  ונישנות  של  הסכם  השלום  מצדה  של  מצרים

לא   -  "הסכם  שלום"שלמרות  המחיר  הכבד  ששילמו  בשביל  אותו  מסמך  הקרוי  ,  כולם

 !השיגו ולא כלום
 !?המאן דכר שמי - "שלום"

שאין  צורך  להעמיד  עשרות  אלפי ,  'לוחמה-אי'ואפילו  מה  שטוענים  שהרויחו  מצב  של  

  ולא  על שלום  על  ההינוסף  לכך  שהמחיר  הכבד  ששילמו  [הרי    -  חיילים  שישמרו  על  הגבול

  עד יבדקו  ויראו]    ניתן  להשיג  ללא  כל  וויתורהדבר  שלכל  הדעות  הי,  לוחמה-מצב  של  אי
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האם  אמנם  אין  צורך  בעשרות  אלפי ,  במצב  ההוהנכונה  עובדה  זו  )  או  אם  בכלל(כמה  

 . לאחרי כל המקרים שאירעו לאחרונהלוחמה עם מצרים-איחיילים שיבטיחו מצב של 
משרתת  אך   -  רת  שטחים  כדי  שלא  יצטרכו  להעמיד  חיילים  על  הגבולהחז:  ועוד  ועיקר

 !ורק את האינטרסים של מצרים
) כל  השטחים  וכל  בארות  הנפט(מצרים  החליטה  שמוטב  לה  לקבל  לרשותה  את  הכל  

-על-ףאבל  א,  הם  ידעו  שהדבר  יקח  אמנם  משך  זמן!  מבלי  להקריב  אפילו  חייל  אחד  בלבד

מבלי ,  וכאמור,  בסופו  של  דבר  יקבלו  את  הכל,  שכן,  "סבלנות"כדאי  להתאזר  ב,  כן-פי

 !לאבד אפילו חייל אחד בלבד
מילאו  את  רצונה  של  מצרים  להשיג  כל  מה  שרצתה  בדרך   -  "פקחים"ואותם  יהודים  

 !שלא צריכים להעמיד חיילים על הגבול - טוענים הם - "הרויחו"ועוד , הקלה ביותר
ואז  לא  יצטרכו  בכלל  להחזיק ,  הכלאת  רוצים  הם  שיתנו  להם    -  מבחינתה  של  מצרים

 !!צבא על הגבול
ולאחרי  שרואים  את  כל  מהלך  הענינים  והתוצאות  של  החזרת  שטחים  בשביל  חתימת 

 !ון זה גם בנוגע ליהודה ושומרוןוממשיכים לדבר ולפעול בכי - הסכם שלום
ודה ומתכוננים  להמשיך  כן  עם  יה  -  בארות  הנפטוכל  השטח  של  סיני  ,  התחילו  עם  ימית

 !ואין פוצה פה ומצפצף!! ירושליםוחושבים אפילו על , ושומרון

 

שהרי ,  אין  ברירה,  ובמילא,  דייוויד-שהתחייבו  על  כך  עוד  בקעמפ,  כביכול,  הטענה  היא

, חייבים  להראות  לעולם  כולו  שיהודים  הם  אנשים  ישרים  שאפשר  לסמוך  על  הבטחה  שלהם

 "!מלה"יא שלהם ה" מלה", שכן
 :ובכן

,   דוחה  את  כל  התורה  כולהנפש-יקוחהרי  פ  -נפש  -יקוחכאשר  מדובר  בענין  של  פ)  א

הבטחה  שמסכנת  את  בטחונם  של  שלשה  מליון ,  ובודאי  שדוחה  הבטחתו  של  מישהו

 !יהודים
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נפש -יקוחובנושאים  של  פ,  פוליטי-הטענה  אודות  כיבוד  ההסכמים  היא  שיקול  מדיני)  ב

;   שיקולים  מדינייםפי-ל  של  פוליטיקאים  הקובעים  את  עמדתם  עאין  להתחשב  בדעתם  -

מהי   -  דעתם  של  אנשי  הצבא  המומחים  לעניני  בטחון-בנושאים  אלו  יש  לשאול  את  חוות

 !מבלי לערב שיקולים מדיניים כלל, דעתם מבחינה בטחונית טהורה
 :והגע עצמך

חולי  שיש  בו גם  כאשר  אין  זה  (אדם  שיש  לו  שאלה  בקשר  לטיפול  ברגלו  החולנית  

גם  אם  יהיו ,  'בתים-בעלי'של  "  הצבעה"לא  יעלה  על  דעתו  להביא  שאלה  זו  ל  -  )סכנה

יודע  ומבין  שבכל ,  כל  מי  שיש  מוח  בקדקדו;  אפילו  חוזים  בכוכבים,  חכמים  גדולים  ביותר

רופא   -  ובין  הרופאים  גופא,  רופאיש  לברר  אצל    -  הקשור  למצב  הרפואי  של  הרגל

גם  אם  הוא  מומחה  גדול ,  ולא  רופא  שמתמחה  בטיפול  בראש  (ברגלשמתחמה  בטיפול  

 .שיש לו אינטרס לרפא את הרגל, )ביותר בתחום שלו
,   כאשר  מדובר  בנוגע  לראשוכמה-כמה-אחת-להרי  ע,  ואם  הדברים  אמורים  בנוגע  לרגל

  של נפש-יקוח  בנוגע  לפוכמה-כמה-אחת-לוע,    ממשנפש-יקוחדבר  הנוגע  בפ,  כלומר

של "  הצבעה"בודאי  ובודאי  שאין  מה  להביא  את  השאלה  ל  -  שלשה  מליון  יהודים

 -  ואפילו  אם  יש  להם  מושג  בעניני  בטחון,    שאין  להם  מושג  בעניני  בטחוןפוליטיקאים

בשאלה  כזו !  מפלגתיים  או  אפילו  אישיים,  שיקולים  מדיניים,  מערבים  הם  שיקולים  נוספים

  דעתם  מבחינה  בטחונית צריכים  לקבוע  אך  ורק  מומחים  לעניני  בטחון  שמביעים  את

 .מבלי לערב שום שיקולים אחרים, טהורה

 

ידוע  ומפורסם  לכל  הרושם  השלילי  שקיבלו  אותם  פוליטיקאים ,  גם  מבחינה  פוליטית)  ג

בעקבות  חתימת  הסכם  השלום ,  יהודים-אפילו  אינם,  בעיני  הפוליטיקאים  האמריקניים

בוותרם  על ,  הנחיתות  שלהם-ידם  ורגשי-כאשר  הכל  נוכחו  באזלת  -  דייוויד-בקעמפ

נייר -בשביל  פיסת,  ההדברים  הכי  חיוניים  לבטחונה  של  ארץ  ישראל  והעם  הדרים  עלי

 !בלבד
ומתן -לנוכח  הדרך  שבה  ניהלו  את  המשאתמה  ומשתומם  ד  מכל  פוליטיקאי  נורמלי  ע

 !באופן שהביא לוויתורים וחתימה על הסכם אומלל שכזה
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שלאחרי  שכולם  נוכחו  וראו   -  בעיניהם  של  כל  הפוליטיקאים  -  והתמיהה  הכי  גדולה

 ועד  כמה  מכבד  אותו  הצד  שכנגד,  הערך  בחתימת  הסכם  שלום-בעליל  את  האפסיות  וחוסר

, להכריז  נאמנה  על  דבקותם  באותו  הסכם  אומלל"  פוליטיקאים  מומחים"ממשיכים  אותם    -

גם  בנוגע  ליהודה ,  ויוסיפו  לתת  עוד  ועוד,  חוהם  מצדם  לא  יסוגו  מכל  מה  שהבטי,  אשר

 "!שיקולים מדיניים"זה מה שמכונה אצלם ! ושומרון

 

אין  כל  פלא  בכך  שהצד  שכנגד  אינו  חושב  מלכתחילה   -  כאשר  מנהלים  מדיניות  שכזו

, שבכל  מקרה,  בהיותו  מודע  לחולשתם  של  אותם  פוליטיקאים,  לכבד  את  התחייבותו

כדי  להראות  לכל  העולם  כולו  את  גודל ,  שיכו  הם  מצדם  לכבד  את  ההתחייבות  שלהםימ

 "!אמינותם"
עם "השייך  ל,  כאשר  יהודי:  בעניננווכן  הוא  !    לרמות  טפש'קונץ'יודע  הפתגם  שאין  זה  

 ! להערים עליו ולשטות בו'קונץ'אין זה  - מחליט להתנהג כטפש, 5"נבוןוחכם 
  שהרי  הם  בעצמם  יודעים  שהצד  שכנגד  אינו  מכבד  את ,  כלל'הערמה'אין  כאן  ,  ובעצם

מתוך  ידיעה  זו  נגשים  לכתחילה  לחתום  עמהם  הסכמים ,  למרות  זאת  ו.ההתחייבות  שלו

 !נוספים
  על  הצד  שכנגד  שאינו  מכבד  את 'זכות-לימוד'יש  מכאן  משום    -    הצחותרךד-לוע

 :ובהקדמה. התחייבותו בהסכם
לכוף  את  כל  באי   "6ם"  הרמביןד-קת  פס  בתקופה  האחרונה  אודופעמים-הדובר  כמ

האדם  שבכל -שציווי  זה  כולל  את  כל  בני,  ומובן".  העולם  לקבל  מצוות  שנצטוו  בני  נח

שיש  לפעול  עליהם  שיטיבו  את   -  גם  אלו  שהם  במצב  של  רוצחים  ומחבלים,  העולם  כולו

 ".לשבת יצרה", ויתנהגו באופן המתאים לישובו של עולם, דרכם

 
 .ו, ואתחנן ד) 5
 .י"ח ה"מלכים פ' הל) 6
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, העולם-מכיון  שהנכם  מדברים  כה  רבות  בזכותם  של  אומות:  הודישאלני  פעם  י,  ובכן

  על  אותם  ערבים 'זכות-לימוד'שמא  יש  לכם  איזה    -  שיש  צורך  לפעול  ולהשפיע  עליהם

 ?השאינם מכבדים התחייבות שחתמו עלי
כיצד  היית ,  חכם-בתור  יהודי  תלמיד:    עליהם'זכות-לימוד'יש  בידי  ,  אכן,  והשבתי  לו

  אף שאינו  מרמהבאופן  ,  אבל,  את  דינו  של  גוי  שאומר  דבר  שקר  -  ושאלתי  אות  -  פוסק

 ! ששקר בפיוהכל יודעיםו היות, חדא
הרי  אסור  עליו  לומר  דבר  שקר ,  7"מדבר  שקר  תרחק"ישנו  ציווי  ו    היות-  בנוגע  ליהודי

מכיון  שהציווי   -  בנוגע  לגוי,  אמנם;  גם  כאשר  הכל  יודעים  ששקר  בפיו,  הבאיזה  אופן  שיהי

וכל  האיסור  של  רמאות  אינו  אלא ,  נח-אינו  בכלל  שבע  מצוות  בני"  שקר  תרחקמדבר  "

הרי  כאשר  הכל  יודעים  ששקר   -    צדק  ויושריפ-לכתוצאה  מכללות  הציווי  אודות  הנהגה  ע

 ! אף אחדאינו מרמה, בפיו
 : בעניננוזה-דרך-לוע

 -  כאשר  חותמים  על  הסכם  מתוך  ידיעה  שאין  בכוונתו  של  הצד  השני  לכבד  את  ההסכם

, )גויהמדינה  כפי  שפוסק  שופט  -  חוקיפי-לע(כיבוד  ההסכם  אינו  בגדר  של  שקר  -אזי  אי

מכיון  שכולם  ידעו  מלכתחילה  שאין  בכוונתו  של  הצד ,  שהרי  לא  היתה  כאן  רמאות  כלל

מעשה "אלא  שעצם  החתימה  מצדו  על  הסכם  זה  היא  ,  ולא  עוד;  השני  לכבד  את  ההסכם

, בחתימה  זוכך  -כל  טובה  לאותו  צד  שרוצה  וחפץ    גורם  הרגשהזה-ידי-לשהרי  ע  -  "טוב

 !ערך-למרות שיודע עד כמה שהיא חסרת

 

 :נקודה נוספת שיש צורך להבהיר בענין זה
ישנם  הטוענים  שהדרך  של  וויתורים  על  צרכי  בטחון  חיוניים  בשביל  חתימת  הסכם 

 ".דעת תורה" - שלום היא

 
 .ז, משפטים כג) 7
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  מפורש  כיצד  צריכים  להתנהג  במקרה  של 8יןד-קכבר  פעמים  רבות  שישנו  פסדובר  ,  ובכן

ואין  צורך  לחזור ,  והדברים  ידועים  ומפורסמים  לכל,  "'נכרים  שצרו  על  עיירות  ישראל  כו"

 .על זה פעם נוספת
ללא  כל  טעם  והסבר  שכלי  בתור  מקור "  אין  זה  שייך  לעניננו"וכאשר  בא  מישהו  וטוען  ש

, היא  באופן  כך  וכך"  דעת  תורה"  שיןד-קהדרך  לקבוע  פס  -  !בריואין  ממש  בד  -  לדבריו

 !לא נשמע כזאת בישראל - מבלי להביא מקור וסמוכין לדבריו
 :והגע עצמך

יכול   -  ביחד  עם  ראש  הסנהדרין,    סנהדרין  הגדולהידי-ל  שניתן  עדין-קאפילו  בנוגע  לפס

ולדרוש  שיאמרו ,  תורהיהודי  פשוט  שבפשוטים  שאין  לו  מושג  בידיעת  ה,  דין-לבוא  הבעל

 ! זהיןד-ק לפסהמקורואז צריכים לומר לו את , 9"מאיזה טעם דנתוני"לו 
הרי   -  אפילו  בפרוטה  אחת  בלבד,  תורה  בעניני  ממונות-ואם  הדברים  אמורים  בנוגע  לדין

-יקוחולא  רק  פ,  נפש-יקוחפ  בענין  של  יןד-ק  כאשר  מדובר  אודות  פסמהוכ-מהכ-חתא-לע

 ! של שלשה מליון יהודיםנפש-יקוחפאלא , 10"עולם מלא"ם הוא שג,  של יהודי אחדנפש
 :יש כאן דבר מוזר ביותר, ובכלל

כותב  בפירוש  בכמה  ממכתביו   -  אותו  מקור  שעליו  מסתמכים  בקביעת  דעת  תורה  זו

מכיון  שכל  עסקו  הוא ,  שאין  לו  יד  ושם  בהוראת  הלכה  למעשה)  שראו  את  אור  הדפוס(

כדרך  הלימוד ,    ופלפולוטריא-לאבאופן  של  שק,  בותבלימוד  המסכתות  שלומדים  בישי

  של נפש-יקוחלפענין  הנוגע  ,    בענין  הכי  חמוריןד-קכשמדובר  אודות  פס,  ולפתע.  בישיבות

 !בישראל" פוסק"בענין זה נעשה  - שלשה מליון יהודים
בהיותם ,  אשר,    הדרים  בארץ  ישראלהוראה-רבנים  ומוריישאלו  שאלה  זו  אצל  :  אדרבה

או (גם  אם  אינם  יודעים    -  ל  להם  לבחון  ולראות  את  המצב  הבטחוני  מקרובנק,  על  אתר

  על  מדיניותם  של בוושינגטוןאת  מהלך  המחשבה  )  שעושים  עצמם  כמי  שאינם  יודעים

אותם  פוליטיקאים  שמוותרים  על  הצרכים  החיוניים  ביותר  לבטחונה  של  ארץ  ישראל  כדי 

 
 .ו"ט ס"ע סשכ"שו) 8
 .ב, סנהדרין לא) 9

 .ה"ד מ"ראה סנהדרין פ) 10
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 -    וההלכה  בתורהיןד-קמהם  את  הפסוישמעו    -  "הסכם  שלום  "הנייר  הקרוי-לזכות  בפיסת

האם  מותר  לסכן  את  בטחונם  של  שלשה  מליון  יהודים  על  סמך  הבטחה  של  רוצחים 

 !ומחבלים
בכל  האופנים ,  הובהרו  דברים  אלו  כאשר  התחילו  המגעים  בנושאים  אלו  -  כאמור  לעיל

אלא  כמה  וכמה ,  ולא  רק  פעם  אחת,    מחאה  פומביתדיי-לוהן  ע,  הן  בחשאי,  האפשריים

 .עד שראיתי שאין כל תועלת בדבר, עמיםפ
 מכיון  שבימים  האחרונים  נתחדשו  המגעים  בנושאים  אלו  בקשר  ליהודה  ושומרון,  אמנם

שיפקחו  את  עיניהם  ויראו  את ,  ולעורר  את  דעת  הציבור,  יש  למחות  על  כך  בכל  התוקף  -

 !כאשר ימשיכו בדרך זו, ליצלן-רחמנא, גודל הסכנה
ויעמדו  בתוקף  שלא  לוותר  על  שום ,  ת  שיטתם  מכאן  ולהבאישנו  א  -  וכולי  האי  ואולי

 .חלק מארץ ישראל
 1מגילת  תעניתמ  הסיפור  וההוראה  פי-לע  -  חשון-ה  מר"כח  מיוחדת  בעמדנו  בכ-ונתינת

  זכו  להתיישב ישראל-ישכאשר  בנ,  שאירע  ביום  זה"  אחידת  שומרון"  של  אודות  המאורע

א  שנסמכו  למקום  זה  עיירות  רבות אל,    ולא  עוד.הקיפוהו  עיר  חומה,  במקום  מסוים

שענין  זה  הביא  לידי ,  היינו,  "והיו  קורין  אותה  ערי  נברכתא",  עד  לסיום  הענין,  מישראל

 .ברכה

 

 :דים ובהק,לתוספת עידוד - ויש להוסיף בזה עוד ענין
עניני ובודאי  ישמור  מכל  ,  11"לא  ינום  ולא  יישן  שומר  ישראל"בטוחים  אנו  ש,  אמנם

, בדרך  הטבעמטבע  האדם  שכאשר  רואה  את  האפשרות  לכך  גם  ,  כן-פי-על-ף  אך  א.סכנה

,   מתוך  מנוחההיום  בלימוד  התרה  וקיום  מצוותי-אזי  נקל  לו  יותר  להמשיך  את  חיי  היום

 .שמחה וטוב לבב
לא  בא  הדבר  לידי ',  בחסדי  ה,  כן-פי-על-ףוא,    לעולמים  מצב  דוגמתוהכבר  הי,  ובכן

 :פועל
 

 .ד, תהלים קכא) 11
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שלחו  משלחת  לוושינגטון  כדי  להודיע  שמוכנים   -  חרי  מלחמת  ששת  הימיםמיד  לא

 !לסגת ולהחזיר את כל השטחים
מתוך  נסים  גלויים  שלמעלה  מדרך  הטבע ,  מיד  לאחרי  הנצחון  הגדול,  באותה  תקופה

, לא  ערפאת!  לא  עלתה  על  דעתו  של  אף  אחד  להעיז  ולדרוש  את  החזרת  השטחים  -  לגמרי

 ! מהם לא חלם על אפשרות שכזוחדאף א -ה א סוריול, לא ירדן, לא מצרים
ולא  העלו  על  דעתם  שקיימת ,  ישראל-יכולם  היו  המומים  מהנצחון  המופלא  של  בנ

וכפי  שראו ,  לא  בדרך  של  מלחמה  -  ובודאי,  אפשרות  שיוכלו  לקבל  בחזרה  שטחים  אלו

 . בכל אותם שטחיםישראל- שנים החזיקו בניוכמה-מהבפועל שבמשך כ
  שמוכנים באו  והציעו  בעצמם  -    יחשוב  לדרוש  זאתחדמבלי  שאף  א,  ןכ-פי-על-ףוא

אלא  שאפילו  בנוגע ,    ולא  עוד.את  כל  יהודה  ושומרון,  את  כל  סיני,  להחזיר  את  כל  השטחים

 ! שייכת לכל שלש העמיםהמוכנים לוותר ולהכריז שתהי - לירושלים
מוסלמים   -  ההצעה  הקדימו  את  המוסלמים  ליהודים-שבנוסחת  -  והגדילו  לעשות

 !יהודים ונוצרים
מוסלמים  יהודים   -    האם  אמנם  נאמרו  הדברים  בסדר  זה:שאלתי  -  כאשר  שמעתי  על  כך

  וכשנתברר  שאכן  דייקו  לומר  בסדר  זה !?  יהודיםךכ-ראחרק  תחילה  מסולמים  ו,  ונוצרים

 :הנחיתות כלפי הגוי עובר כל גבול-שרגש, טענתי - דוקא
, אלא  עוד  זאת,  וים  שותפות  בבעלות  על  ירושליםלא  זו  בלבד  שבאים  מעצמם  להציע  לג

בשעה  שגם -בה,    יהודיםךכ-רמוסלמים  תחילה  ואח  -  שמקדימים  אותם  לפני  היהודים

 !ליהודיםיודעים שירושלים היתה שייכת בראש ובראשונה אומות העולם 
מובא  הדבר  גם ,  ונוסף  לכך  (]ך"תנ  ["בייבל"גם  אומות  העולם  יודעים  מה  שכתוב  ב

 ישראל-  כבשו  בניכך-רואח,  12שירושלים  היתה  שייכת  ליבוסי  -  )רי  הימים  שלהםבספרי  דב

  נכבשה ךכ-רורק  אח.    דורות  היתה  שייכת  ליהודים  בלבדוכמה-מהובמשך  כ,  את  ירושלים

 . הנוצריםידי-לע - ולמשך תקופה קצרה,  המוסלמיםידי-לירושלים ע

 
 .ו"א פל"וראה פדר. ו, ב ה-שמואל. כא, שופטים א) 12
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הרי  בראש  ובראשונה   -  כאשר  מדובר  אודות  זכות  תביעה  על  ירושלים,  ומכיון  שכן

ורק ,  )שהרי  מן  היבוסי  לא  נשאר  שריד  ופליט  שיבוא  בתביעה  (ליהודיםשייכת  ירושלים  

 . גם נוצריםכך-רואח,  יכולים לבוא מוסלמים ולטעון שהם כבשו את ירושליםכך-ראח
  באים  יהודים  בעצמם  ואומרים  שלא  זו  בלבד  שמוכנים  להתחלק  בבעלות כן-פי-על-ףוא

שמקדימים  את  זכותם  של  המוסלמים ,  אלא  עוד  זאת,    מוסלמים  ונוצריםעל  ירושלים  עם

 !הנחיתות כלפי הגוי-עד כדי כך גדול רגש!! לפני הזכות שלהם
  וכשלא  היתה .מלבד  העובדה  שכך  החליטו  השרים  -  על  שאלה  זו  לא  קבלתי  תשובה

 !העביר את נושא הדיבור לענין אחר - תשובה בפיו
 :ה של הצעה זו להחזיר את השטחיםעצם העלת - ונחזור לעניננו

לא  יכלו  להאמין   -  כאשר  שמעו  בוושינגטון  את  תוכן  הדברים  של  אותה  משלחת

 !מתכוונים בכל הרצינות להחזיר את השטחים, שאכן, למשמע אזניהם
הרי  בהתאם  לבקשתה   -  לאחרי  שהצליחו  לשכנע  אותם  שאכן  זוהי  כוונתם,  ובכל  אופן

 .עה זו לערביםהעבירו הודעה והצ, של המשלחת
!   לקחת  מה  שרצו  היהודים  לתתהערביםשלמרות  כל  זה  לא  הסכימו    -  הנסוכאן  אירע  

, אבל  בכל  אופן,  הטענה  הרשמית  היתה  שרצונם  לקבל  יותר  ממה  שהיו  מוכנים  לתת  להם

 ! לקחת מה שרצו היהודים לתת להםהערביםלא הסכימו  - בנוגע לפועל
 :ובנוגע לעניננו
הרי  רואים  כבר  כיצד  יכול  להיות  נס  כזה  גם  בימים   -  מים  נס  כזה  לעולהמכיון  שכבר  הי

יעשה ,    ללכת  באותה  הדרך  כפי  שהלכו  עד  עתהשלוםו-סאפילו  אם  ימשיכו  ח,  כלומר,  אלו

 ! לא ירצו לקחתשהערביםה נס "הקב

 

  בכל  עניני  תורה להוסיף,  בתוככי  כלל  ישראל,    מאתנוואחד-אחד-ליכול  כ  -  ומכיון  שכן

לא  ינום  ולא  יישן  שומר "בהיותו  סמוך  ובטוח  ש,  שמחה  וטוב  לבב,  מתוך  מנוחה,  הומצוותי

 ".ישראל
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החל  משבת  מברכים ,  בחודש  כסלו  המודגשת  ביותר  -  השמחהבענין    -  והוספה  מיוחדת

, חשון-ה  מר"ששבת  מברכים  חודש  כסלו  חל  בכ  -  ובפרט  בקביעות  שנה  זו,  חודש  כסלו

 .שמחהם שהובאו במגילת תענית בנוגע לענין של  הימיחדא
בפועל   -  להוסיף  בענין  השמחה  -  והתקווה  חזקה  שאכן  יקיימו  את  הדברים  האמורים

 ."דבריו נשמעים" יגרמו לי להיות במצב שהז-ידי-לומה גם שע, ממש
-אחת-לוע,  ובפרט  בענין  השמחה,  הוכאשר  יהודי  אחד  מוסיף  בעניני  תורה  ומצוותי

  ממהרים  ומזרזים  את זה-ידי-להרי  ע  -    רבים  מישראלדיי-לוספה  שנעשית  ע  הוכמה-כמה

 ידי-ל  שאפילו  ע13ם"  הרמבדין-קכפס,    משיח  צדקנוידי-להגאולה  האמיתית  והשלימה  ע

הכריע  את  עצמו  ואת  כל  העולם  כולו  לכף  זכות  וגרם  לו  ולהם ",  בלבד"  מצוה  אחת"קיום  

 ".תשועה והצלה
'   תמיד  עיני  ה.  .ארץ  אשר  "  -  שלימות  הארץ:  לימותםואז  יהיו  כבר  כל  הענינים  בש

: ויתירה  מזה,  הכל  ארץ  ישראל  לגבולותי,  14"אלקיך  בה  מרשית  השנה  ועד  אחרית  שנה

בגאולה ה  ושלימות  התורה  ומצוותי  שלימות  העם;  15"אלקיך  את  גבולך'  ירחיב  ה"

בפועל ,  ת  לארצנויבוא  ויגאלנו  ויוליכנו  קוממיו  -    משיח  צדקנוידי-להאמיתית  והשלימה  ע

 .למטה מעשרה טפחים, ממש
 )ו"שרה תשמ-פ חיי"פ שיחת ש"מעובד ע(

 
 .ד"ג ה"תשובה פ' הל) 13
 .יב, עקב יא) 14
 .ח, שופטים יט) 15
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כח  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת "  2  בפסוק  היא1י  על  התורה"התחלת  פירוש  רש

 ".ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו"מכיון ש, העולם-מותתוך כדי שלילת טענת או, "גוים
לאחרי  כל  נצחון :  להיפך  ממשא  י  הקודש  הץהרי  אופן  ההנהגה  באר,  לדאבוננו,  מנםא

נסים בנתנו  להם  שטחים  של  ארץ  ישראל  מתוך  ,  ה  הנחיל  לצבא  הגנה  לישראל"שהקב

להחזיר להכריז  על  נכונותם  ורצונם  ומיהרו  הפוליטיקאים  לשלוח  שליחים  להודיע    -  גלויים

 .ישראל-י לבנה" את שטחי ארץ ישראל שנתן הקבלגוים
שלחו  משלחת  לוושינגטון  להודיע   -  כך  נהגו  מיד  לאחרי  הנצחון  במלחמת  ששת  הימים

-בה  -  )ועוד  כמה  ענינים  דוגמת  זה,  מלבד  ירושלים  העתיקה(שמוכנים  להחזיר  את  הכל  

, איפוא,  ה  הינסה!  כזוש  מי  שיעלה  על  דעתו  אפשרות  הבשעה  שבאותו  זמן  לא  הי

 !שרצו לתת להםשהערבים לא הסכימו לקחת מה 
) או  תלמידיהם  שהלכות  באותה  שיטה,  הם  עצמם(נסעו  שוב    -זה  -ריבתקופה  שלאח

 .שבהם התחייבו להחזיר את כל השטחים, 'דייוויד-הסכמי קעמפ'וחתמו על 
זו  תתנוסס  המילה "  פיסת  נייר"שעל  ,  אלא,  "פיסת  נייר"  -  ומה  קיבלו  עבור  כל  זה

אלא  שיזכה ,  ולא  עוד,  הערצה  בעיני  כל  העמים  יזכה  לכבוד  וזה-ידי-לע,  שכן".  שלום"

 ".פרס נובל לשלום"לקבל 
הרס ,  השחתה  גוי  שייצר  לעולם  כולו  עניני  ההי  -  שעל  שמו  נותנים  פרסים  אלו  -'  נובל'

, המאיזו  סיבה  שתהי,  אמנם!  עבור  כל  המלחמות  שבהם  נהרגו  מאות  אלפי  אנשים,  וחורבן

הוקדש  לקרן  שממנה  נותנים   -  כלי  משחיתכסף  שהרויח  מייצור    -  זכה  שגם  חלק  מכספו

 .בזה- וכיוצאחידוש בהנהגה של שלום, חידוש בחכמת הרפואה, פרסים עבור ענינים טובים
  ממש  את  כל  העם נפש-יקוח  איפוא  להעמיד  בסכנה  של  פכדאי  -  לקבל  פרס  זה,  ובכן

 !היושב בציון

 
 .א, בראשית א) 1
 .ו,  תהלים קיא)2
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הן  מבחינה   -  צרורות-צרותדייוויד  גרמו  -כיום  מודים  כבר  כולם  שהסכמי  קעמפ

 :והן מבחינה כלכלית, בטחונית
פירוק  הישובים ,  החזרת  שטחים  אסטרטגיים  המהווים  ערובה  לבטחונה  של  ישראל

שבכך  החריבו  במו  ידיהם  את  מצבה  הכלכלי  של  המדינה   ,החזרת  בארות  הנפט,  בחבל  ימית

י אפשר  להתקיים  בלעדו  בחי-מיצרך  הכי  חיוני  שאי,  כדי  להשיג  מעט  נפט,  שכן  -  כולה

שיסכים  למכור  מהנפט ,  רוח  טוב-למצאו  במצב,  לחסדיו  של  המצריזקוקים  ,  יום-היום

ולא  ירצה ,  מכיון  שאז  יחזיר  את  השגריר  שלו  -'  ברוגז'  הולהזהר  שלא  יהי,  שהחזירו  לו

בשעה  שבארות -בה  -  !אמריקה-  דרום...ואז  יצטרכו  להשיג  חבית  נפט  מ,  לדבר  עמהם  כלל

 ! של ישראלברשותםהנפט היו 
 ,אפילו  בחלום,  לא  העלה  על  דעתו  -  לא  בירדן  ולא  במצרים,  לא  בוושינגטון  -  ף  אחדא

, דבר  הכי  מופרך  שאין  לו  שום  הסברה  בשכל  אנושי  -  דם  כל  זהישיסכימו  לוותר  ולהוציא  מ

 !הבהמיתנפש של אלא אפילו שכל , לא רק שכל אלקי
ל  הקשור   משיטתם  בכלהתחרט  ולחזור  בהםהוצרכו    -  אלו  שחתמו  על  הסכם  זה

מפני  שלא  יכלו  לעמוד   -  ומדוע  עשו  זאת!    שנה40שיטה  שהלכו  בה  במשך  ,  לבטחון  הארץ

 )הברית  דאז-נשיא  ארצות  (קרטר,  שכן,    אלא  מן  השפה  ולחוץה  לחץ  כזה  שלא  הי,בלחץ

 הלא  הי,  וכל  מה  שלחץ,  בעצמו  לא  האמין  שיש  אפשרות  שיסכימו  לחתום  על  הסכם  כזה

 .בזה-צא וכיו)משרד החוץ(' דעפַארטמענט-סטייט'שת ה דריחובת-דיאלא כדי לצאת י
 -  "  לדורותהבכי"  הביאה    זה"הסכם  שלום"כאשר  רואים  שחתימת  ,  ולאחרי  כל  זה

  שיוצאים  בהכרזה  שמוכנים  להחזיר  את בכך,  ממשיכים  ללכת  באותה  הדרך  גם  בנוגע  לירדן

 "!שלום " תתנוסס המלההכדי שיכימו לחתום על פיסת נייר שעלי, יהודה ושומרון
 :יתירה מזה

ממשיכים ,  כן-פי-על-ףאבל  א,  איבדו  כבר  את  התקווה  -  "הסכם  שלום"בנוגע  לחתימת  

שיסכים  לכל  הפחות  שיכתבו  ששני  הצדדים  מסכימים  להפגש  יחדיו  מסביב "  להתחנן"

אלא  אפילו  לאחרי  שהצד  השני  ביטל  את  הבטחתו  להסכים ,  ולא  עוד.  לשולחן  עגול

גם  ערבים  שגרים ,  וביניהם,  ץ  שהפעילו  עליו  שאר  הערביםמצד  הלח(  בלבד  'פגישה'ל

-ידעו  כל  העמים  שאי:  האלא  יוצאים  בהצהרה  גלוי,  "לא  מתייאשים  "-  )ביהודה  ושומרון

עם  חכם "להיותם  ,  אבל  היהודים  מצדם,  ההסכמה  לפגישה  לשלום  אינה  אלא  מצד  השני
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שכאשר  הצד ,  בכל  שעהמוכנים  ומזומנים  בכל  עת  ו,  אוהבי  שלום  ורודפי  שלום,  3"ונבון

לנסוע  לאיזה  מקום  שירצה מיד  מוכנים    -    ויודיע  שמסכים  לפגישה"חסד  גדול"השני  יראה  

 !ללא כל תנאים מוקדמים, כדי לדון על איזה ענין שירצה, הצד השני ובאיזה זמן שירצה

 

ליהודים  אוהבי  השלום "  צההער"ו"  כבוד"שבדרך  זו  מעוררים  רגש  של    -  שיטתם  היא

מחזקת ,  כל  וויתור  וכל  התחנפות,  אשר,    הערבים  עצמם."..מלבד"  -  בעיני  כל  העמים

 !מוסיפים בפעולות של חבלה בכל רחבי ארץ ישראל - וכתוצאה מזה, ומעודדת אותם
מקרים בתקופה  האחרונה  שומעים  על  

 וכמה-מה  כנהרגושל  חבלה  בהם    רבים

בירושלים   -  יםאזרחים  או  חייל,  מישראל

 !בשכם ובראמאלה, בחברון, העתיקה
שאין  זה   -    שמשמיעים  על  כך  הוא'תירוץ'ה

  צריך  לנסוע החייל  שהי:  בעלמא"  מקרה"אלא  

ישב "  במקרה"ו,  עצר  טרמפ,  ממקום  למקום

 ! שהתנפל עליו והרגומחבלבמכונית 
, פרצה  שריפה  מסתורית  באוהל  של  חיילים

" מקרה"גם  זה  אינו  אלא    -  ונפצעו  עוד  כמה,  ייליםשמונה  ח,  ליצלן-רחמא,  שבה  ניספו

 .מאלבע
 !רחמנא ליצלן, 'מעשים שבכל יום'אלו הפכו ל" מקרים", אבל

 -'  עולם  גולם'בחשבו  ש  -  כיצד  עולה  בדעתו  של  מישהו  להטעות  את  העולם  כולו

 !?בעלמא" מקרה" יהודים ברחבי יהודה ושומרון אינה אלא עשרותשהריגת 
, כי  אם,  כאל  מקרה  סתםאין  להתייחס  לכך  ,    כזה  פעם  אחת  בלבדאפילו  כשקורה  דבר

מעשים  שבכל 'אלו  הפכו  ל"  מקרים"  כאשר  בפרטו;  לחקור  ולדרוש  ולמצוא  את  סיבת  הדבר

 !'יום
 

 .ו,  ואתחנן ד-לשון הכתוב ) 3
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 :מתעלמים לגמרי - מעובדה אחת ויחידה
המצב  הוא   -  ואילו  כיום,    מחייל  ישראלירעדודייוויד  -מדוע  בתקופה  שלפני  קעמפ

או  אפילו ,  חברון,    של  ירושליםהשמהלך  ברחובותי,  חייל  יהודי  עם  נשקש,    ממשלהיפך

מה ,  ליצלן-רחמנא,  ויעשה  לו,  יתנפל  עליו,  אינו  בטוח  שלא  יבוא  ערבי  מאחוריו  -  אביב-תל

 !שעשה בעבר
וההכרזה  שמוכנים  להחזיר  גם ,  עם  מצרים"  הסכם  השלום"  -  מה  שהשתנה  בינתיים  הוא

 "!הסכם שלום"את יהודה ושומרון תמורת אותו 

 

השורר  כיום   -  בלשונם  -  במחדלאותם  מנהיגים  שהולכים  בשיטה  זו  מכירים  גם  הם  

:   בעולם  כולורושם  גדולהחליטו  על  פעולה  שתעורר    -  וכדי  לכפר  עליו,  במצב  הבטחוני

 !תוניס...  על בסיסי מחבלים בתהתקפה צבאי
 ןמדינה  שנמצאת  במרחק  מאות  מילי

שבה  גרים ,  מארץ  ישראל)    קילומטר2,460(=  

שקיבלו ,  ישראל-כמה  אלפים  מאחינו  בניגם  

  של סיכון  חייהםתוך  כדי  ,    פעולה  צבאיתוךבמדינה  זו  בחרו  לער  -  שם  יחס  הכי  טוב

גת  מספר  מסויים  של  מחבלים יהמטרה  של  הר,  אשר,  הטייסים  שהשתתפו  בפעולה  זו

 הנסשרק  מצד  ,    לגודל  הסכנה  שבפעולה  זואינה  בערך  כלל,  הנמצאים  בריחוק  מקום

 .חזרו מפעולה זו בשלום, ה"שהראה הקב
, בירדן  או  במצרים,  הלא  בסורי  -  בחרו  לערוך  התקפה  צבאית,  כאמור,  במדינה  זו

שאינם  שומרים ,  שונאים  גלוייםובהן  נמצאים  ,  מדינות  השוכנות  בגבולה  של  ארץ  ישראל

 !"בסוד"את שנאתם 
שמומחים  צבאיים  החליטו  שאין  הגיון  בפעולה  צבאית ,  יכולכב,  הטענה  הרשמית  היא

   בתוניסכן-שאין-המ;  מפני  ששם  עומדים  בכוננות  לקראת  אפשרות  כזו,  בזה-צאבירדן  וכיו

 ! כזה ללא כל תועלת'שגעון' לא יעלה על דעתו שיעשו חדהרי אף א -
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, בטחוניידעו  גם  הם  שפעולה  זו  אינה  מהוה  תשובה  ופתרון  למצב  ה,  לאמיתו  של  דבר

מבלי  להתחשב  בכך   (רושם  גדולאלא  לערוך  פעולה  שתעורר  ,  איפוא,  כוונתם  לא  היתה

אודות  המחדל  במצב כולם  ישכחו  ,  ובינתיים,  )  מסגירים  סודות  צבאיים  לאויבזה-ידי-לשע

 .הבטחוני ברחבי ארץ ישראל

 

 !שורתהתק-שלא לפרסם מקרים כאלו בכלי - נוספת יש להם" עצה"
  כמה  וכמה  מקרים זה-דרך-לוע,  מתקבלת  ידיעה  על  דקירת  יהודי  בירושלים  העתיקה

ולא  לדווח ,    מקרים  אלולהעליםאזי  נותנים  הוראה    -  שהרגו  יהודים  ביהודה  ושומרון

 !הקהל-כדי שלא להסעיר את דעת, התקשורת-עליהם בכלי
 !?הקהל-וכי מדובר כאן אודות הסערת דעת

אותם  מחבלים  שביצעו  פעולות ,  שכן,  בעתיד  ישראל-  של  בניפשנ-יקוחפמדובר  אודות  

, אלא,  אינם  במצב  שכבר  סיימו  את  מלאכתם  ועכשיו  הולכים  לטייל  או  לישון,  אלו  בעבר

וממשיכים  להסתובב ,  ובראותם  שהצליחו  להרוג  יהודי,  ליצלן-רחמנא,  העוד  ידם  נטוי

 !רחמנא ליצלן,  עוזרהרי זה מעורר אותם להמשיך במעשיהם ביתר שאת ובית, חפשי
 !מקרים שאירעו בפועל, כי אם, 'השערה'אין זה בגדר 

 !?מהי איפוא התועלת בהעלמת העובדות על ריבוי מקרים אלו, כן-םוא
ומוכרחים  להודות ,  ואז  אין  ברירה,  מסויים  ועוד  מקרהמתגלה  מקרה    -  בסופו  של  דבר

 !"מקרה "כי אם, החבל-אלא שמפרסמים מיד שאין זו פעולת, שאכן אירע כך וכך
ולא  מרשים ,  גם  כאשר  מעלימים  מקרים  רבים,  שכן  -  זו  לא  מועילה"  עצה"  גם  ךא

  מתפרסמים  הדברים דבר-של-בסופוהרי  ,  התקשורת  בארץ  ישראל-לפרסם  אודותם  בכלי

  מפרסמים  בכל  העולם  כולו שהמחבלים  עצמםובפרט  ,  לארץ-בחוץהתקשורת  -בכלי

כך  שבודאי  אין  זה ...  לעשרותכאלו  ישנם  "  מקרים"ואז  מתברר  ש,  שארגונם  עשה  כך  וכך

  בצורה  הכי  חמורה  שלא  היתה המחבליםהתגברות  פעילותם  של  ,  כי  אם,  בלעמא"  מקרה"

 !מעולם
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 :חדשה לגמרי" המצאה"לאחרונה עלתה בדעתם 
קוקים  לתמיכתם שז(הברית  -בפגישה  שהתקיימה  בין  קבוצת  יהודים  עשירים  מארצות

לבין  אישים  בעלי  תפקידים  רשמיים  בארץ )  צריכים  להתייחס  אליהם,  ובמילא,  הכספית

,   את  גודל  תדהמתם  לנוכח  חומרת  המצב  הבטחוניהברית-צותהביעו  יהודי  אר  -  ישראל

 !?מה קרה לפתע בתקופה האחרונה: ה תמימהבשאל
ולא  אויבים ,  גדולים"  לאוהבי  ישרא"לא  היו  הערבים    -  טענו  -  הרי  גם  עד  היום  הזה

עד ,  חבלה-מה  קרה  בתקופה  האחרונה  שהתרבו  בגדה  המערבית  מקרי,  ןכ-ם  וא.קטנים

 !?הז-י לגבי המצב בכל השנים שלפנשלא בערך, להריגת נפשות ממש
לטובתם  של שמצב  זה  הוא    -  לא  יאומן  כי  יסופר  -  "חכמים"מה  ענו  להם  אותם  

 !!ישראל
איפכא 'של  באופן  "  ה  מחוכמתאהמצ"  למצוא  'ימוח  היהוד'הצליח  ה  -  !?הא  כיצד

 :'מסתברא
מקוממת  את  הערבים  תושבי   -  הסבירו  להם  -  הריגת  חיילים  יהודים  בעת  מילוי  תפקידם

בראותם  שאין  בהם ,  ף  שביצעו  מעשים  אלו"י  המחבלים  של  אשנוגיהודה  ושומרון  נגד  אר

, מד  על  המשמרשמסוגלים  להרוג  חייל  בעת  שעו,  עד  כדי  כך,  שמץ  של  מדה  אנושית

 !מכאן ולהבא לא יושיטו להם עזר וסיוע בפעולותיהם, ובמילא
אינם   -  המשיכו  להסביר  להם  -  גם  הערבים  שהם  תושבים  קבועים  ביהודה  ושומרון

השיטה  שלהם  היא ,  כן-פי-על-ף  אך  א.במיוחד  כפי  שמכריזים  בעצמם"  אוהבי  ישראל"

 .שיש לנהוג במתינות יותר
 -  ?שינוי  בשיטה  שיש  לגרש  את  היהודים  מארץ  ישראל?  "מתינות"במה  מתבטאת  ה

זוהי !  לא  גם  -  ?שינוי  בשיטה  שיש  להזיק  ליהודים!!  זוהי  שיטתם!  בשום  אופן  לא

כאשר ,  כלומר,  במדה  מסויימת  של  אנושיות,  "מתינות"יש  לנהוג  ב,  אלא  מאי  -!  !!שיטתם

-כל-לשעה  עבאותה    -  כח  של  הממשלה-חייל  אוחז  ברובה  ועומד  על  משמרתו  בתור  בא

 ! לא יפגעו בופנים
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רואים  שארגוני  המחבלים ,  התושבים  הקבועים  ביהודה  ושומרון,  כאשר  הערבים,  ולכן

ויודיעו  להם ,  אזי  יכעסו  עליהם  -  והורגים  גם  חיילים  על  משמרתם,  "מתינות"אינם  נוהגים  ב

,   אם  ימשיכו  לתמוך  בהם  ולהושיט  להם  עזר  וסיוע'לשקול  בדעתם'שמכאן  ולהבא  עליהם  

 !אם לאו
 !...?יותר מזו" המצאה מחוכמת"שמעתם מימיכם 

מסתובבים   -  )לא  שלטון  אזרחי(הנתונים  תחת  שלטון  צבאי  ,  בשטחי  יהודה  ושומרון

 4"עולם  מלא"היא  "  נפש  אחת  מישראל",  אשר,  מחבלים  שהרגו  כבר  עשרות  אנשי  צבא

פחד  של  הערבים מצב  כזה  מחליש  את  ה  -    ומטבע  הדברים).  כמה  עשיריות  מישראלובפרט(

 .לות חבלהומפני הצבא הישראלי ומעודד אותם להוסיף בפע
 -  היא,  להטיל  פחד  על  המחבלים  -  "חכמים"לדעתם  של  אותם    -  העצה  היעוצה,  ובכן

של "  עונש"אף  מחבל  אינו  פוחד  מ[    שיתפסו  את  המחבלים  ויענישו  אותםהז-דיי-ללא  ע

 מן  המוכן  -    ודירהה  שתי,אכילה,  כיושם  יקבל  את  צר:  אדרבה  -  סוהר  ישראלי-ישיבה  בבית

ומה  גם  שתוך  זמן  קצר  תתבצע  עיסקה  של ...  מה  שאינו  זוכה  לקבל  כאשר  מתגלגל  בכפרו  -

 5-3  עבור,  ים  כמותולביחד  עם  עוד  מאות  מחב,  שבה  ישחררו  אותו,  'שבויים-החלפת'

משטר ידי  -  וגם  לא  על,"]תמידים  כסדרם"של    בעבר  ונעשה  כבר  באופן  הכפי  שהי,  יהודים

 ,שידעו מלכתחילה שלא יעלה בידם לעשות איזה מעשה חבלה, חזק וקפדני
  יהודה  ושומרון  יביעו ערבייעד  שגם  ,  ליצלן-אנרחמ,  יגבר  גל  הפיגועים:  אדרבהאלא  

  שהערבים זה-ידי-לע,  תבוא  הישועה...  ואז,    על  אופן  הפעילות  החבלניתרוחם-מורתאת  

 !ליםתושבי יהודה ושומרון יפסיקו לתמוך במחב
-מערב  -  יש  להם  כסף  מעל  הראש,  לא  צריכים  המחבלים  מערביי  יהודה  ושומרון  -  כסף

ה "  את  בארות  הנפט  שהקבשהחזירולעומת  היהודים  ,  אשר,  ושאר  מדינות  הנפט,  הסעודית

!   מפעילים  לחץ  בכל  העולם  כולוזה-ידי-לוע,    בנפט  שברשותםמחזיקים  הם,  נתן  בידם

ברבת ,  מיועד  עבור  המחבלים  ביהודה  ושומרון  -  הנפטחלק  מהרווחים  של  עסקי  ,  וכאמור

 !בזה-צאמקומות כיוהעמון ובשאר 

 
 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 4
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מירדן (ף  "עד  עתה  התייחסו  ערביי  יהודה  ושומרון  למחבלים  של  ארגוני  אש  -  אלא  מאי

 להרוג  חיילים  על  משמרתם"  העיזו"כשיראו  שהמחבלים  ,  אמנם;  בסבר  פנים  יפות)  הוסורי

 !את הפעילות החבלנית" יפסיקו" - ה מזהוכתוצא, עליהם" יכעסו"אזי  -
, אנשים  בעלי  תפקיד  רשמי,  אשר,  שאין  כמוה"  המצאה  פוליטית"זו  נקראת  "  הסברה"

  לומר  ולהסביר  דברים  אלו  לקבוצת  יהודים  שמתייחסים  אליהם אינם  מתביישים,  כאמור

 !וזקוקים לתמיכתם הכספית, מפני שהצליחו במסחר, מתוך הכבוד הראוי
שהריגתם  של  עשרות  חיילים  ברחבי  יהודה  ושומרון  היא   -  ם  הסברה  כזושמעתם  מימיכ

כיצד !  ?מי  ישיב  לנו  את  אותם  עשרות  חיילים  שנהרגו!...  ?רחמנא  ליצלן,  "הטובה  גלוי"

 !?לא מתביישים בפני האלמנות והיתומים
, עם  מצרים"  הסכם  השלום"  -  הסיבה  היחידה  להתדרדרות  המצב  הבטחוני  היא,  וכאמור

הנקראת   חוזרות  ונשנות  על  הנכונות  להחזרת  יהודה  ושומרון  תמורת  פיסת  נייר  והודעות

 "!!הסכם שלום"בשם 
  מכריזים  בפירוש  שיש  להמשיך אלא,  "ה  היהמה  שהי"שאין  זה    -  הצרה  הגדולה  היא

שהרי  כך  התנהג ,  ואינני  הראשון,  נהגתי  בעברתכך  ה"!  אכלתי  ואוכל  עוד",  באותה  שיטה

 !משיך גם אני להתנהג באותה שיטהא, ובמילא, מי שקדמני
  מי  שנכשל  והכניס  את  כלל  ישראל המכיון  שבעבר  הי!  ?שמעתם  מימיכם  טענה  שכזו

, ימשיך  גם  הוא  באותה  הדרך,  אשר  לכן,  היהת-אל-ההי,    לדורותהבכי,  כאמור,  בסכנה

 !מכיון שאיננו הראשון

 

מדינה 'שהרי  זוהי  ,  כביכול,  ושא  להצבעהמעלים  את  הנ  -  זו"  הסברה"ואם  לא  די  ב

ואינם  מתביישים ,  כך  וכךכל  חברי  המפלגה  חייבים  להצביע  ,  אלא  מאי...  'דמוקרטית

  שבין  חברי  המפלגה  ישנם  כאלו  שמצפונם  האישי  מחייב  אותם ףשא,  להכריז  בפרהסיא

   ציווי  והוראתפי-למחייבת  אותם  המפלגה  להצביע  ע,  למרות  זאת,  להצביע  באופן  אחר

 !היפך מצפונו האישי, המפלגה
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אפילו ,  לא  ניתן  למצוא  בשום  מקום  בעולם  -  דמוקרטיא'במסוה  של    -    כזו'דיקטטורא'

 -  אוי  ואבוי  שהגענו  למצב  כזה  שצריכים  להביא  ראיות  מהם  -!  טיתסובייהלא  ברוסיה  

 !לא מתנהגים כך" מקולקלין שבאומות"שאפילו 
כאשר  מכריחים :  נני  את  דרכם  והנהגתםויודע  ה,  הסובייטית-הייתי  בעצמי  ברוסיא

כך ,    מחייב  את  ההנהגה  בשיטת  הקומניזם"מצפון"מסבירים  הם  שה  -  לעשות  דבר  מסויים

, השיטה  שאסור  לפגוע  בשכרו  של  השכיר,  "צדק  והיושר"כללי  ה,  'מַארקס'מחייבת  שיטת  

 -  חרשאם  פלוני  יביע  את  מצפונו  האישי  באופן  א,  ומוסיפים.  בזה-צאושאר  ענינים  כיו

להכריז  בגלוי  ובאופן  רשמי  שמישהו  יצביע ,  אבל...  או  ישלחוהו  לסיביר,  בכלאיושיבוהו  

 !דבר כזה לא יעשה שום מנהיג בקרמלין - היפך מצפונו האישי
שגם  אם ,  מכריזים  בגלוי  ובאופן  רשמי:  בארץ  הקודש  המצב  כיום  הוא  אחרת,  אמנם

אלא  יש  להצביע ,  ם  המצפון  האישיאין  להתחשב  ע  -  המצפון  האישי  מחייב  באופן  כך  וכך

מפני ,  כי  אם,  לא  מפני  ההסברה  שהמצפון  צריך  לחייב  באופן  אחר,  וזאת,  היפך  המצפון

 !!ציווי המפלגה

 

ועל  פיהם  ישק  כל  דבר  שיעשו  כל  חברי ,    אנשים  שהם  מנהיגי  המפלגה5-3ישנם  

  מחברי  המפלגה  עסוק  בעבודתו חדכל  א,  דעתם-ל  בחוותמבלי  להתחשב  כלל  וכל,  המפלגה

 -  בנוגע  לענינים  הקשורים  עם  כללות  הנהגת  המדינה,    אבל.באותה  מחלקה  שניתנה  לרשותו

ללא  כל ,  חייבים  להצביע  כל  חברי  המפלגה,    החלטתםפי-לוע,  קובעים  מנהיגי  המפלגה

 . מהי דעתם ומצפונםמינא-אנפק
ורוצה  להצביע ,    שמצפונו  מחייב  אותו  באופן  כך  וכך,ואולי  גם  בעצמו  רב,  בנו  של  רב

 !בשום אופן לא: אומרים לו. בהתאם למצפונו
: אומרים  לו.  ולא  אבוא  בכלל  להצבעה  -  טוען  הלה  -  אכבד  ואשב  בביתי,  לכל  הפחות

 !ולהצביע נגד מצפונך האישי, חובתך לבוא להצבעה! בשום אופן לא
,   ולא  רק  בנוגע  לגופך.הבית-ב  של  בעל  מוציאה  אותך  ממצ-  מסבירים  לו  -  המפלגה

גם  אם  הדבר  הוא  בניגוד ,  חובתך  להצביע  כציווי  המפלגה,  ובמילא,  לנשמתךאלא  גם  בנוגע  

 !למצפונך
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, יזרקו  אותך  מהמפלגה  -  מאיימים  עליו  -    לא  תבוא  להצביע  כציווי  המפלגהםוא

כפי ,  הדורותעד  סוף  כל  ,  אתה  ואשתך  ובני  ביתך,  ול  רדיפותבותס,  ממשרתך  ומפרנסתך

אבל ...  השינה-תחזיק  בחדר  -  אומרים  לו  -'  מצפונך  האישי'את    -  !...  לעולמיםהשכבר  הי

 ה  מי  הימינא-אללא  כל  נפק,  וזאת!  עליך  לצעוק  ולהכריז  את  דבר  המפלגה,  בצאתך  לרחוב

כל  מה  שנוגע  אינו  אלא  דבר  אחד ;  ךיאיזה  חינוך  אתה  נותן  לבנ,  איזה  חינוך  קבלת,  אביך

 !בר המפלגהד - ויחיד
, וגדל  כיהודי  דתי,  תורה  ובישיבה-הוא  בעצמו  התחנך  בתלמוד:    מעצמוהומביא  ראי

בנוגע  לעניני ,  למרות  זאתו!  ומתפאר  בכך,    ברכתו  של  צדיקידי-לאלא  שנולד  ע,  ולא  עוד

 !מתנהג כך וכך - המפלגה
לא  תוהו  בראה "שהרי  ,  לא  יתכן  שכל  אחד  יקח  את  החוק  לידיו:  ומוסיפים  להסביר

יש  לסמוך  על   -  ובענין  זה,  יש  לחוקק  חוק  בנוגע  לכל  המדינה  כולה,  ובמילא,  5"שבת  יצרהל

יכולים  ללכת  לישון  ביחד  עם   -  וכל  השאר,  ראשי  ומנהיגי  המפלגה,  בקיאים  והמומחים

ויראו  את  הודעתו  של ,  יציצו  בעיתון  של  המפלגה,  כשיקומו  בבוקר,  שלהם"  מצפון"ה

 !יצביעו בגלוי - ובהתאם לכך, יגי המפלגהמזכיר המפלגה אודות החלטת מנה
כח -  של  באי"רוב  קולות"  יפרסמו  בכל  העולם  כולו  שהצעה  פלונית  קבלה  כך-רואח

 !להבדיל  יהודים  -  וחלקם,  חלקם  ערבים,  חלקם  נוצרים,  חלקם  קומונסטים,  אשר!  העם

שהרי  זה  היפך ,    לחלק  בין  אחד  לשנישלוםו-סח  -  "להבדיל"על  הביטוי  "  סליחה"

 !'מוקרטיאד'ה
היכן  היא  הדמוקרטיא  כאשר  צריכים  להתחשב  בדעתם   "!דמוקרטיא"נזכרים  ב,  לפתע

 !?כאשר יצביעו בהתאם לדעתם ומצפונם - האמיתית של רוב העם
מהי  דעתו  אודות  גירוש !  ?האם  שאלו  מישהו  מהי  דעתו  אודות  החזרת  שדות  הנפט

 !!עתיקהמירושלים האו אודות הכוונה לגרש יהודים , יהודים מימית
מתבטא  הגירוש  בכך ,  בינתיים,  אמנם  לא  גירשו  יהודים  מירושלים  העתיקה,  עד  עתה

-לוע(של  יהודים  בירושלים  העתיקה  ,    את  התיישבותםלהגדיל  ולהרחיבשלא  מאפשרים  

 
 .יח, מה' ישעי) 5
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בה  בשעה  שמצד  ריבוי  הילודה  הטבעית  הולך  וגדל  מספרם  של ,  )  בחברון  ובשכםזה-דרך

 !הערבים
ה  ואסור  לפגוע  בתינוק  ערבי  כשם "היא  ענינו  של  הקב  -  םטוענים  ה  -  ילודה  טבעית

נח  חמורה  יותר -הפלה  אצל  בן  -  מוסיפים  לטעון  -  ואדרבה,  שאסור  לפגוע  בתינוק  יהודי

 .6 התורהדין-קכפס, ישראל-מאשר הפלה אצל בת
כדי  שלא   -    מסבירים  את  טעם  האיסור  לגידול  הרחבת  ההתיישבות  היהודיתכך-רואח

ומכיון  שבירושלים  העתיקה ,  בדעת  הרובשהרי  חייבים  להתחשב  ,  להסעיר  את  הרוחות

 !על פיהם ישק כל דבר, ובמילא, מהווים הם את הרוב המכריע,  ערבים65,000חיים 
 -  הסובייטית-אפילו  לא  ברוסיא,  שאין  כמותה  בכל  העולם  כולו  -    כזודיקטטוראכאשר  

והריגת ,  "שלום"נקראת  נייר  -הרי  אין  כל  פלא  בכך  שפיסת,  "דמוקרטיא"נקראת  בשם  

 "!!!הטובה גלוי"נקראת , רחמנא ליצלן, חיילים יהודים

 

, מכיון  שיכעסו  על  דיבורים  אלו  -  ואדרבה,  מהי  התועלת  בכל  הדיבור  האמור,  לכאורה

 ! שלא יתנו עבור ענינים הקשורים עם זה שצועק ומרעיש נגדםזה-ידי-ליוציאו את כעסם ע
 :ובכן
לא  תעמוד  על  דם   "7ישנו  ציווי,  דמים  ממש-שפיכתבענין  הקשור  עם    -    לראשלכל

שאלה  זו  צריכים  לשאול ,  אינני  יודע  תירוץ  לזה  -  ומה  שפלוני  ופלוני  שותקים[  "!רעך

, לא  מתחשבים  אם  הצעקה  תועיל  אם  לאו  -  בדבר  שנוגע  וכואב  באמת,  ונוסף  לזה  ].אותם

 !הצעקה היא מפני שהדבר נוגע
 :רועיק ועוד

, "בעל  החלומות  "יוסף    על8הכתוב  דרך-ל  ע,"בעל  חלומות"מטבעו  של  יהודי  שהוא  

,   נמצא."  יוסףשם-לכל  ישראל  נקראים  ע  -  נוהג  כצאן  יוסף  "9המבואר  על  הפסוק  פי-לוע

 
 .ד"ט הי"מלכים פ' ם הל"וברמב. י שם"וברש. ו, נח ט) 6
 .טז, קדושים יט) 7
 .יט, וישב לז) 8
 .י שם"וברש. ב, תהלים פ) 9
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  לסבול  את  צער  ויסורי כחנותן  ליהודי    וטבע  זה  ".בעל  חלומות"  -  שכל  יהודי  הוא  כמו  יוסף

יך  ממך יך  ומחריבימהרסי",    לעצמםיהודיםסורים  שגורמים  הצער  והי  -  רטפוב,  הגלות

 .10"יצאו
עם ,  אשר,  אודות  חלומותיו  של  יוסף  -  נכדיו  של  יוסף  -  נזכרים  יהודים,  ומכיון  שכן

בלעדיך  לא  ירים  איש  את  ידו "  הגיע  למצב  שסוף-כל-סוףהרי  ,  הסוהר-היות  שישב  בבית

 .11"ואת רגלו
אינני  חושב  שצעקותי  יועילו  שלא  ירימו  יד  ורגל :)  ואמר,  א  חייך"ר  שליט"ק  אדמו"כ(

שכולי  האי  ואולי ,  איפוא,    הוא'חלום'ה;  אינני  חולם  -  עד  כדי  כך  -  מבלי  לקבל  ממני  רשות

בחברון ,    בירושלים  העתיקהבשמירה  ממשיתיועילו  הצעקות  שמכאן  ולהבא  יוסיפו  

 !אביב- בתל...ואפילו, ובשכם
,   שזהו  מצב  של  שלום  אמיתי'עולם  גולם'ולא  ידמו  לעצמם  שיוכלו  להטעות  את  ה

וגם ,  "גולם  "איננו  העולם  סוף-כל-ףיש  לזכור  שסו  -  "מקרה"ופעולות  החבלה  אינם  אלא  

כמוזכר  לעיל  אודות  ההסבר  שנתנו ,  את  התירוץ  וההסברה"  בלעו"כאשר  נדמה  לפעמים  ש

אלא ,  "ההסבר"  את  ה'הבינו  היטב'הרי  לאמיתו  של  דבר    -הברית  -צותלקבוצת  יהודים  מאר

-צותיש  לנו  את  הענינים  שלנו  באר!    לא  יוכלו  לשנות  את  המצביכה-ושהחליטו  שבלא

  את להמשיך  ולדרדרכאשר  רצונכם    -  ואיננו  יכולים  לעזור  לכם,  חשבו  לעצמם  -הברית  

 !ובכל שאר הענינים, בחינוך, בכלכלה, בבטחון, בפוליטיקא, המצב בכל השטחים
ישנם הברית  -צותבאר!    החינוך  בארץ  ישראל  כיוםכמו  מצבחינוך  פרוע    המעולם  לא  הי

זקוקים  כולם   -    בארץ  ישראלכן-שאין-המ,  ספר  שאינם  זקוקים  לממשלה-הפחות  בתי-לכל

 !בהוראת המפלגה, כי אם, וזו מכריזה דברים ברורים שאין להתחשב במצפון, לממשלה
אולי ,  פואאי,    הוא'חלום'ה;  ואין  להאריך  בענינים  שאינם  בשבחן  וטובתן  של  ישראל

 .בקשר לכל הענינים האמורים לעיל, פנים-כל-לבמקצת ע, יתקנו

 

 
 .יז, מט' ישעי) 10
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 :ונסיים בענין הקשור עם חנוכה
הסעודית -בערב,  ברבת  עמון,  יושבת  בסוריאה  -  12"מלכות  יון  הרשעה"ישנה  אמנם  

 .על העם היושב בציון, רחמנא ליצלן,  לשלוטהידה נטוי,  אשר.בזה-וצאוכי
ובחייו  הפרטיים ,  יהודי  שקיבל  חינוך  דתי  -  כולל[  "מתייוונים"מחפשים    -    זוולמטרה

יש  לו  יחס  חיובי   -  ובענינים  שאינם  קשורים  עם  המפלגה,    ענינים  טוביםוכמה-מהעושה  כ

,   יהודי  הדר  בארץ  הקודשבפרטו,  זהו  רגש  של  יהודי  בכלל;  ויעשה  טובה  ליהודי  דתי,  לדת

שנתנו   -  עד  לנס  הכי  גדול,  נסים  גלויים  בחייו  הפרטיים  יהודי  שראה  וכמה-כמה-אחת-לוע

שיעזרו   ,]ם  של  מאות  אלפי  יהודיפשנ-חקוילקבוע  בענינים  הנוגעים  לפ)    טבעפי-על(בידו  

 .בהגשמת מטרתן, ליצלן-רחמנא, להם
שלמרות ,  בטוחים  אנו  -    במשך  שמונת  ימי  חנוכה"ועל  הנסים"לאחרי  שאמרנו  ,  ובכן

" רבים"ו"  גבורים"הם  "  מלכות  יון  הרשעה"ואילו  ,  בגשמיות  "םמעטי"  ו"חלשים"היותנו  

על ,  "להודות  ולהלל  לשמך  הגדול"  זוכים  "בשעתא  חדא  וברגעא  חדא"הרי  ,  בגשמיות

  את -  שיראו  בעיני  בשר  -  עד  לנס  העיקרי  ,  ממשלעיני  בשר  שרואים  הנסים  הגלויים

 .י משיח צדקנו"גאולה האמיתית והשלימה עה
 )ו"חנוכה תשמ-מוצאי זאתפ שיחת "מעובד ע(

 
 ."ועל הניסים "-נוסח התפילה ) 12
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 ]:ואמר, דיבר אודות התגברות השמאל הבאה לידי ביטוי במצבו השפל של החינוך[
גם  בשאר  נושאים )  אלא,  לא  רק  בנושא  החינוך(באה  לידי  בטוי  ,  התגברות  השמאל

 :בנוגע למצב הבטחוני בארץ הקודש - ולכל לראש .חשובים
-  להצהיר  ולהכריז  בגלוי  לעיני  כל  העמים  על  זכותם  ובעלותם  הבלעדית  של  בניבמקום

בדרכי  נועם  ובדרכי ,  כולל  החלקים  שצריכים  לקבל  (כל  חלקי  ארץ  ישראל  על  ישראל

, אברהם  אבינו,    ליהודי  הראשון,בורא  העולם  ומנהיגו,  ה"בגלל  הבטחתו  של  הקב,  )שלום

-מהממשיכים  כ  -  כל  עשר  אומות,  1"הזאתלזרעך  נתתי  את  הארץ  ",  בברית  בין  הבתרים

כאשר  הדאגה  היא ,  פוסקים  למסור  חלקים  מארץ  ישראל-  מהראשים  בנסיונות  בלתיוכמה

כדי  שמסירת  השטחים  לא  תתפרש  כהתקפלות  מוחלטת ,  רק  למצוא  את  הנוסחה  המתאימה

 .לחי מצלצלת-וכסטירת
  מקומות עד  שיש  -  המצב  הבטחוני  בארץ  ישראל  הולך  ומתדרדר  באופן  מבהיל

בשעה ,  ליצלן-מנאהורגים  יהודים  בפועל  רח;  שיהודים  נמצאים  שם  בסכנת  נפשות  ממש

כנראה  משום ,    את  המחבליםסלא  עושים  די  כדי  לתפו,  שכמה  מאלה  שמתפקידם  הדבר

, "מה  יאמרו  הגויים"  של  התעמוד  בפניהם  הבעי,  שכאשר  יתפסו  אותם  ויצטרכו  לטפל  בהם

 ."שלום-אנשי"והצורך להצטייר בעיני העולם כ
הרי  כעבור  זמן  החליפו  מאות   -  כלא-גם  כאשר  כבר  תפסו  מחבלים  והושיבו  אותם  בבית

 .רבות מהם תמורת כמה יהודים בודדים
כל ,  ישראל-בנישל  מהשבויים  ,  שכן  סוף  סוף,  יתכן  שיש  מקום  לדבר  -  מבחינה  הלכתית

ו  שהחליטו  על אל,  אבל"].  מלא"אלא  גם  ,  "חשוב"לא  רק    [2"עולם  מלא"אחד  מהם  הוא  

ובאיזה  תנאים  אסור ,  לא  ביררו  באיזה  תנאים  מותר  החילוף  -  שחרור  מאות  המחבלים

נתפסו   -  שכמה  מהמחבלים  שהוחלפווכמפורסם  ,  אפילו  מבחינה  בטחוניתומושלל  

 .בפעולות חבלנות על ידיהם עצמם
 )ח"פ וישב תשמ"פ שיחת ש"מעובד ע(

 
 .יח, לך טו-לך) 1
 .ה"ד מ"סנהדרין פ) 2
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שהיתה ,  1"חלק  אלקה  ממעל  ממש",  ר  ולהסביר  לילדים  שיש  להם  נשמהצריכים  לספ

 .  של  חייםענין-א  הוומצוות-רהקיום  התו  -  ואצל  הנשמה,  במעמד  הר  סיני  בעת  מתן  התורה

 הבודאי  יבקשו  וידרשו  הילדים  עצמם  מהוריהם  שיתנו  להם  הדבר  העיקרי  שבו  תלוי,  ואז

 !כל חיותם
כאן  לא  מדובר ,    אמנם.'טפת  חלב'סד  שנקרא  בארץ  ישראל  נהוג  לטפל  בתינוקות  במו

 !'חייםטפת 'אודות דרישה לתת לילדים , כי אם, 'חלבטפת 'אודות 
במקרה  שהילד )  בית  דין  גבוה  לצדק(ץ  "ו  עתירה  לבגשכשיגי  -  גם  במדינה  דמוקרטית

אף  שאין  בטחון  בדבר [יש  להניח  שיפסקו  ,  חיותתובע  את  הוריו  שמונעים  ממנו  ענין  של  

שחייבים  למלא  את  רצונו  של  הילד  בדבר  שנוגע ...]  'מיהו  יהודי'  שפסקו  בנושא  לאחרי  מה

מאמר  שגם  הם   -  "אומתנו  איננה  אומה  כי  אם  בתורתה  "2ג"וכידוע  מאמר  הרס  !לחייו  ממש

 ".ככל הגוים בית ישראל"ובימנו אלו , "נשתנו העתים"טוענים שש,  אלא.רגילים לצטטו
לא  רק ,  דקה  להתיישבותם  של  יהודים  בארץ  ישראלאין  הצ  -  לולי  התורה  -  לשיטתם  זו

אף  שהסיבה  היחידה  לכך  אינה  אלא  בגלל [ששם  יש  רוב  לערבים  ,  בירושלים  העתיקה

הנהגת  השלטון  היהודי  להפריע  ולהקשות  ולא  לאפשר  ליהודים  להתיישב  בירושלים 

י אלא  גם  בכל  שטח,    דעת  הרובפי-לקובעים  כל  דבר  ע"  מדינה  דמוקרטית"וב,  ]העתיקה

לסטים  אתם "  לישראל  העולם-מותהתשובה  היחידה  לטענתם  של  או,  שכן  -  ארץ  ישראל

כח  מעשיו  הגיד  לעמו  לתת  להם   "3בתורה  ה  שכתובמ,  היא  -  "שכבשתם  ארצות  שבעה  גוים

 .י בהתחלת התורה"כמבואר בפירוש רש, 4"נחלת גוים
ים   שנותנים  כסף  ליהודהעולם-מותומה  שטוענים  שיש  להתחשב  בדעתם  של  או[

 ]. ליהודיםבפרטו, העולם-מותגם לאו, ה"הקבאת הכסף נותן , הרי - שבארץ ישראל
 )ח"פ נשא תשמ"פ שיחת ש"מעובד ע (

 
 .ב"ראה תניא רפ) 1
 .ז" מאמר שלישי רפ-סעדיה גאון בספרו האמונות והדיעות ' ר) 2
 .ו, תהלים קיא) 3
 .א, בראשית א) 4
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והצילו "שעליהם  מוטלת  עוד  יותר  האחריות  ד  -לעסקני  ציבור  והוראה  מיוחדת  

 ":העדה
"  דיעותיהם  שוות1אין"ש,  וכמה  אנשיםשכמה  ,  היינו,  י  הציבור"שנבחר  ע,  עסקן  ציבורי

כיון  שמכירים  בהכחות ,    בפלוני  בן  פלוני  לעסקן  ציבורי3באו  לדעה  אחת  ובחרו,  2

  את  כחותיו  וכשרונותיו לנצל  צריך  הוא  -  4ה"והכשרונות  המיוחדים  שניתנו  לו  מהקב

וכן  לנצל  כדבעי  את  הברכה  וההצלחה  היתירה ,  במילואם  ובשלימותםלטובת  הציבור  

כפי  שרואים  במוחש  בצרכי ,  5י  תפילת  הציבור"וכן  ע,  כח  וזכות  הציבור  לקבל  מצד  שזוכה

וזוכים  לברכה ,  בערך  שבגללם  נבחרו  כעסקני  ציבור-ציבור  באמונה  שזוכים  להצלחה  שלא

ז  יוכלו  למלא  תפקידם "שעי,  ברוחניות  ובגשמיות  גם  יחד,  מיוחדת  בכל  המצטרך  להם

 .שאז העבודה היא באופן נעלה יותר, שמחה וטוב לבב, ושליחותם מתוך מנוחה
 -"  מסעי"ו,  6שעבודתם  היא  בתוקף  המתאים  -"  מטות"  כההוראה  דפרשתנו  -ובכל  זה  

ככל  שתגדל  מעלתם  יכולים  וצריכים  להוסיף  עוד ,  אשר,  שאינם  מסתפקים  בהישגי  העבר

 -ובזה  גופא  '  וביום  זה  עצמו  משעה  לשעה  כו,  מיום  ליום,  7"ילכו  מחיל  אל  חיל",  יותר

כולל  גם  האפשרות  להוסיף (ניצול  הכחות  בשלימות  המתאימה  -מתוך  ידיעה  והכרה  שאי

ושלום  דהציבור -  חס"מכה  נפש"בבחינת  )  אלא,  לא  רק  חיסרון  סתם(היא  )  יותר  ויותר

האחריות  גדולה  יותר  מאשר  ענין  שנוגע  לעבודתו ,  ובמילא,  שבחר  בו  בתור  עסקן  ציבורי

 ).ציבורגם כשכולל את עצמו עם ה(הפרטית 

 
 .ועוד. א, סנהדרין לח. א"רע, ראה ברכות נח) 1
ד " ע–וכמאמר העולם , כנראה במוחש, אדם סתם-צל בניי שחילוקי הדעות שביניהם הם יותר מחילוקי הדעות שא"ובפרט אצל בנ) 2

 .מדברי חבירו" איפכא מסתברא"אומר '  שכל א–ודעה שלישית , מהם' שתי הדעות של כל א:  דעותשלש יהודים יש שני שבין –הצחות 
 ).מ"ובכ. ב, אמור לחת "וראה לקו. ה"תשובה רפ' ם בהל"ש הרמב"וכמ(י שאצלם ישנו הענין דבחירה חפשית אמיתית "ובפרט בנ) 3
ז שולל עוד יותר את האפשרות שטעו בהערכת כחותיו " ה–וכן כשבוחרים בו יותר מפעם אחת , וככל שיגדל ציבור הבוחרים בו) 4

 .וכשרונותיו של הנבחר
 ".'וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה כו "–" יקום פורקן"שאומרים בכל שבת לאחר " מי שברך"להעיר מנוסח ה) 5
 ).א, סנהדרין כד. ז, ראה זכריה יא" (נועםמקל  "–בדרכי נועם ודרכי שלום , אבל כמובן) 6
 .ח, תהלים פד) 7
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כ  בנוגע "עאכו,  י"ואם  הדברים  אמורים  בעסקני  ציבור  בכל  מקומות  מושבותיהם  של  בנ

אלקיך  בה  מראשית  השנה  ועד '  תמיד  עיני  ה'    אשר  גו8ארץ",  לעסקני  ציבור  בארץ  הקודש

 .ם ובשלימותםוצריכים לנצלם במילוא, נעלים יותרשניתנו להם כחות , 9"אחרית שנה
אפילו  על  שעל  אחד  מארצנו ,  ו"ח,  וקף  ולהשפיע  שלא  לוותר  לפעול  בת-כולל  ובמיוחד  

-י  כבני"י  באופן  שעוד  לפני  הגאולה  ישבו  בה  בנ"  נתנה  לבנ11ה"שהקבכיון  ,  10הקדושה

, מתוך  מנוחה  ובטחון  אמיתיים,  12"אין  לך  בן  חורין  אלא  מי  שעוסק  בתלמוד  תורה  "-חורין  

י "גאולה  האמיתית  והשלימה  עעד  שזוכים  תיכף  ומיד  להכניסה  לארץ  וירושת  הארץ  דה

 .משיח צדקנו
 )ט"מסעי תשמ-פרשת מטות-משיחת שבת(

 
 .יב, עקב יא) 8
 ).תפה' א ע"צ ח"ר מהוריי"ק אדמו"אג" (ארץ ישראל) ל"בחו (כאןעשה "כפתגם הידוע , לארץ- גם בחוץ–ומעין זה ) 9

 ).ב, לד" ('לגבולותי. . ארץ אשר תפול לכם בנחלה זאת ה "–להעיר מהשייכות לפרשת השבוע ) 10
ודוגמתו גם , )ועוד. א, ד תרצב"ד ח"לקו" ('לא מרצוננו גלינו מארץ ישראל ולא בכחותינו אנו נשוב לארץ ישראל כו"כפתגם הידוע ) 11

 .ה"אלא בכחו של הקב, "בכחותינו"שאינה יכולה להיות , י לפני הגאולה"בהשיבה לא
 .ב"ו מ"אבות פ) 12
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לפני  ביאת  משיח ,  שגם  בזמן  הגלות  -  כאן  המקום  להזכיר  אודות  ענין  שלימות  הארץ

, ה"  הקבידי-ל  להחזיק  בשטחי  ארץ  ישראל  שכבר  ניתנו  להם  עישראל-יצריכים  בנ,  צדקנו

 .העולם-לאומות, אפילו שעל אחד, קים מארץ ישראלוחלילה וחס לתת חל
ואיך  יתכן  לקחת  דבר  השייך ,  ברךלעצמותו  ומהותו  ית,  ה"ארץ  ישראל  שייכת  לקב

 !!דבר הכי מבהיל - !? וליתנו לגוייםברך יתומהות-תלעצמו
כדעתם  הברורה  של ,  נפש  של  רבים  מישראל-שענין  זה  כרוך  בפיקוח  -  והעיקר

 .המומחים לעניני בטחון
ישנם  יהודים  מראשי  המנהיגים  בארץ  ישראל  שלא  מפסיקים  לדבר   -  ולמרבה  הצער

והכל  יודעים  שבין ,  ליצלן-רחמנא,    החזרת  שטחים  לגויםדבר-לולהשתדל  בדרכים  שונות  ע

שמותיהם  של  אותם את  היועצים  שלהם  ישנם  כאלו  שמקיימים  קשרים  עם  ערבים  ויודעים  

מהם  מקבלים   -ה  תהי-לא-ההי  -  מים  ליהודיםאלו  שעוללו  דברים  איו,  וביניהם,  ערבים

 ! בענינים הנוגעים לבטחון של היהודים היושבים בארץ הקודש"עצות"
-צאאו  ממון  וכיו,  של  כבוד"  שוחד"בגלל  ,  הנהגה  זו  אינה  אלא  התחנפות  בפני  הגוים

מביאה  את   -  רק  ההתחנפות  והרדיפה  אחרי  הגוים  לתת  להם  משטחי  ארץ  ישראל  -  !זהב

 .ומגרה אותם להתקוממות, רוש לקבל משטחי ארץ ישראלהערבים לד
החליטו  כבר  מזמן  ששטחים  אלו  צריכים  להשאר   -  )מלכות  של  חסד(בוושינגטון  

ורק  יהודים ;  הערבים  עצמם  התייאשו  כבר  מזמן  לקבל  שטחים  אלו;  בבעלותם  של  יהודים

  מגרים  את הז-ידי-לשע  -  מסויימים  לא  מרפים  מנסיונותיהם  להחזיר  שטחים  מארץ  ישראל

 .הערבים
, אלא,  ולא  עוד  -  !ואינני  מבין  מדוע  לא  מרעישים  על  זה,  הכל  יודעים  זאת,  וכאמור

 ! התורהפי-לשיש כאלו שרוצים לתת לזה גושפנקא כאילו זוהי ההנהגה שצריכה להיות ע
, יוצאים  נגד  -נח  -י  לקיים  מצוות  בנהעולם-מותכשמעוררים  אודות  הפעולה  של  או

 קבשעה  שישנו  פס-בה  -  "זה  מה  שחסר  לנו  שגוים  יקיימו  מצוות",  זלזולתוך  כדי  ,  באמרם
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בינו  מפי  הגבורה  לכוף  את  כל  באי  העולם  לקבל  מצוות רצוה  משה  "  ש1ם"ברור  ברמב

 "!שנצטוו בני נח
כשיוצאים  בגלוי  נגד  לימוד   -  ם"  מפורש  ברמביןד-קומהו  הפלא  שיוצאים  בגלוי  נגד  פס

 !!!ם"הרמב
ם "רמב,  י  ותוספות"גמרא  עם  פירוש  רש,  ידיהם  שילמדו  תורהבמקום  להשפיע  על  תלמ

 !ם"מבטלים אותם מלימוד התורה בשביל להפריע ליהודים ללמוד רמב -רוך ע-לחןשוו
 היהי,    מישראלואחד-אחד-ל  שבנוגע  לכפי-על-ףא,  בגלל  היפך  אהבת  ישראל  -  וכל  זה

ט  גודל  ההפלאה "עוד  לפני  שלומדים  בתורת  הבעש(ל  "מפורש  בכתוב  ובחז,  המי  שיהי

כל  זה  לא   -  )!ה"של  הקב  (2"כל  הנוגע  בהם  כאילו  נוגע  בבבת  עינו"ש)  דאהבת  ישראל

עד ,  זה-ריומזה  באים  לכל  ההמשך  שלאח,  מפריע  להם  להתנהג  באופן  דהיפך  אהבת  ישראל

 .3"ויצא העגל הזה"ש
 -  בענינים  טובים,  כי  אם,    שמכאן  ולהבא  לא  יצטרכו  לדבר  בענינים  אלוצוןר-יויה

כולל ,    ונושאי  כליוערוך-לחןשו,  ם"רמב,  פותי  ותוס"רש,  גמרא,  להוסיף  בלימוד  התורה

, וכל  חיבוריהם  של  גדולי  ישראל,  וכן  המשנה  ברורה,    של  רבינו  הזקןערוך-לחןובמיוחד  שו

 .ל בארוכה"כנ, גם בבניית בנינים חדשים ראשונים ואחרונים ולהוסיף
יני נמסיבות  והתוועדויות  בקשר  לע    עבורשיגשו  עתה  לקבל  המשקה  -  ונחזור  לעניננו

  השלישי  שיבנה  במהרה המקדש-תשבקרוב  ממש  נזכה  לבנין  בי,  כאמור,  והעיקר,  הבני

 .בימינו ממש
 )ט"פרשת האזינו תשמ-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 
 .י"ח ה"מלכים פ' הל) 1
 .יב, זכריה ב) 2
 .כד,  תשא לב-לשון הכתוב ) 3
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  מעשיו  הגיד כח",  )אומות  עשרארץ    (כולה  לארץ  ישראל  ישראל-יבנ  של  ששייכותם

כמודגש ,    ביניהםלהפרידאפשר  -שאי,  חקיקהבאופן  של  ,  היא,  "  לתת  להם  נחלת  גויםלעמו

  בריתות  עושין  מחיצה  מכאן  ומחיצה  מכאן כורתי  היו  כך",  "  הבתריםבין  ברית"בהענין  ד

  בברית  בין ש"וכמ"  ("  אשר  כרתו  לשנים  ויעברו  בין  בתריוהעגל  ש"כמ,  ועוברים  בינתיים

, ")והנה  תנור  עשן  ולפיד  אש  אשר  עבר  בין  הגזרים  האלה'    אותם  בתוך  גוויבתרהבתרים  

 ".לאחדים שניהם עוברים בתוך גוף אחד להיות להיות"
י "ה  בידם  של  בנ"ובזה  נכללת  גם  העמידה  בתוקף  על  שלימות  הארץ  שכבר  נתן  הקב.  .  

כח  מעשיו "ש)  ת  העולםגם  לאומו(כל  -ז  שיודעים  ומכריזים  בגלוי  לעין"  עי-בפועל  ממש  

הכי  יודעים  זאת  אומות  העולם -ובפרט  שגם  בלאו,  "הגיד  לעמו  לתת  להם  נחלת  גוים

ולא  רק ,  "ארץ  ישראל"ועד  שהם  בעצמם  קורין  לשטח  זה  של  כדור  הארץ  בשם  ,  בעצמם

-  ממשלות  דאומותארצות  בכמה  רשמיכפי  שנקרא  באופן    ("ישראל"אלא  ,  "ארץ  ישראל"

והעמידה  בתוקף  על ;  "כי  שרית  עם  אלקים  ועם  אנשים  ותוכל"ם  ש-  על-ישראל  ,  )העולם

  נעשית  גם  ההכנה  המתאימה  לירושת  כל –שלימות  הארץ  הקשורה  בשלימות  התורה  והעם  

דרכי  נועם ,  מתוך  מנוחה,  )עשר  אומות(ה  בברית  בין  הבתרים  "ארץ  ישראל  שהבטיח  הקב

 .ודרכי שלום
 ) מוגה- נ"תמוז תש' ז,  חוקתפרשת-בתש שיחתמ(

 

 

 

שגם  ברגעי  הגלות  האחרונים  עומדים  בתוקף  על  שלימות  הארץ )  ז"עי(כולל  ובמיוחד  

-שלא  להחזיר  חסישראל  -ה  לבעלותם  של  בני"י  הקב"בנוגע  לחלקי  הארץ  שכבר  ניתנו  ע

 .ושלום אף שעל משטחי ארץ ישראל לאומות העולם
)מוגה -א "תנש, החודש-מברכים, פרשת שלח-משיחת שבת(
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בימים  אלה  התאספו  אומות  העולם 

רגשו  גוים "באופן  של  )  שבעים  אומות(

לסטים  אתם "לטעון  לישראל  ,  1"ולאומים  יהגו

אלא  גם ,  לא  רק  בנוגע  לעזה  או  שומרון,  "'כו

, ירושליםבנוגע  ליהודה  כולל  )  ולכל  לראש(

  בה  בשעה  שהכל  יודעים  את  התשובה -  2"נה  דודקרית  ח",  עיר  הבירה  של  ארץ  ישראל

הוא ,  ה  היא"כל  הארץ  של  הקב:  "י  על  התורה"לטענה  זו  המפורשת  בהתחלת  פירוש  רש

 ".נתנה לנו. . בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו 
  היו  בכלל  זה  גם  מדינות  שדרכם  להשתדל  ולעשות  כל  התלוי  בהם -ולמרבה  הפלא  [

ו  גם  בהנהגתם  בקשר  למאורעות  במפרץ  הפרסי כפי  שרא,  למען  הצדק  והיושר  בעולם

, )'מדינה  ממדינה  כו,  למנוע  מצב  של  גזילה  איש  מרעהו(פי  צדק  ויושר  -באופן  המתחייב  על

 ].ישראל-לבנירצוי ביחס -כי גם בענין זה התנהגו באופן בלתי
רצוי  זה  אירע  דוקא  בתקופה  שבה  רואים  נסים -שמאורע  בלתי(ויש  לומר  ההסברה  בזה  

כך -ורק  אחר,  דרך  האמור  לעיל  שהסדר  בעולם  הוא  באופן  של  העלם  חושך-  על-)  גלויים

כיון  שאין ,  "רגשו  גוים  ולאומים  יהגו"ומזה  מובן  שאין  להתפעל  מזה  ש,  נעשה  גילוי  האור

ילעג '  יושב  בשמים  ישחק  ה"כיון  ש,  3"לריק.  .  כל  ריגושן  ",  )כסיום  הכתוב  ("ריק"זה  אלא  

-ועל(ל  בכל  התוקף  בכל  הקשור  לשלימותה  של  ארץ  ישראל  ישרא-ולכן  עומדים  בני,  4"למו

.  . הוא  בראה  ,  ה  היא"כל  הארץ  של  הקב"בידעם  ש,  )וכמה  בנוגע  לירושלים-כמה-אחת

 ".ונתנה לנו
מסימני גופא  הוא  "  רגשו  גוים  ולאומים  יהגו"  שהענין  ד-לומר  יתירה  מזה  -ויש

 ".ך המשיחמלרבותינו דרשו את הענין על "י ש"כפי שכותב רש, הגאולה

 
 .א, תהלים ב) 1
 .א, כט' ישעי) 2
 .פ"שמעוני עה-מדרש תהלים וילקוט) 3
 .ד, תהלים שם) 4
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  הגאולה  תבוא  כבר  ותיכף  הגאולה  האמיתית סימני  שלאחרי  כל  -רצון  והוא  העיקר  -ויהי

שאז  יהיה  שלימות ,  5"  נפלאותאראנוכימי  צאתך  מארץ  מצרים  ",  בפועל  ממשוהשלימה  

לא  ירעו  ולא "ובאופן  ש,  6"נייחא  לעליונים  ונייחא  לתחתונים",  "עולם  חדש"הענין  ד

 .8"כמים לים מכסים'  מלאה הארץ דעה את ה כי7בכל הר קדשיישחיתו 
 )מוגה -א "בראשית תנש-פ שיחת שבת"מעובד ע(

 

  כל נכנסו"  שז"עי(  בפועל  את  עיר  שכם  והשטחים  דיהודה  ושומרון  נתן  ה"  שהקבכיון

  בשנים י"  שהיו  לבנבמלחמות"  וחגר  יעקב  כלי  מלחמה  כנגדן,    להזדווג  להםסביבותיהם

 ושלום-ס  תורה  להחזירם  חפי-לע  אסור  נפש-יקוחשמצד  פ,  הרי  בטוח  ופשוט  -  )אחרונותה

 ).שבת'  הלח" אוע" בשוד"כפס(
 )מוגה - א" תנש, שבטהחודש-רכיםמב,  ואראפרשת-בתש משיחת(

 

 

כעפרא ("גמרי    לבטל  ל-דבר  השמירה  על  שלימותה  של  ארץ  ישראל  -ויש  לעורר  גם  על

דבר  מסירת  שטחים  מארץ  ישראל  שבידינו -דעתך  והדיבור  על-סלקא-הקא")  דארעא

אלא  לשמור  על  שלימות ,  ואפילו  לא  חוט  השערה,  אפילו  לא  שעל  אחד,  העולם-לאומות

ביחד  עם ,  )ה  לבעלותם  של  ישראל  בזמן  הזה"ידי  הקב-שכבר  ניתנה  בפועל  על(הארץ  

 .מות משולשת ונצחית שלי-שלימות העם ושלימות התורה 
)מוגה -ב "עשר בשבט תשנ-משיחת חמשה(

 
 .טו, מיכה ז) 5
 .ה, ל"רבה פ-בראשית) 6
 ).מ"ובכ. ה"ז פצ"תרל' וככה'ראה המשך (בדוגמת המעמד ומצב שהיה בתיבת נח ) 7
 .ט, יא' ישעי) 8
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 -ל  מובן  בפשטות  עד  כמה  מושללת  בתכלית  ההכרזה  שהתפרסם  לאחרונה  "מכל  הנ

העולם  בקשר  לארץ  ישראל  בגלל -שיהודים  בארץ  ישראל  צריכים  להכנע  ללחץ  של  אומות

העולם -  נמצאים  תחת  השליטה  של  אומות)היהודים(היות  והם  ,  1אל  תתגרה  באומות

תלויה )  היתה(שההצלה  וקיום  היהודים  בארץ  ישראל  :    יותר  מכך-עד  ,  ותלויים  בחסידהם

 !תהיה-לא-ליצלן היה-רחמנא, העולם-באומות
-לא-ליצלן  היה-ליצלן  לומר  שהקיום  היהודי  הוא  בספק  רחמנא-רחמנא):  א(לכל  לראש  

לא '  אני  ה  "2כפי  שכתוב(ה  הינו  נצחי  "הקב'  עם  העם  ישראל  הוא  נצחי  היות  והם  .  תהיה

 ).ועוד, ועוד, "ישראל לא כילתם-שיניתי ואתם בני
: שהתחלת  ופתיחה  כל  התורה  כולה  היא,  כל  יהודי  יודע  בפשטות):  ב(שנית  

בשביל  התורה  שנקראת  ראשית  ובשביל  ישראל :  "3זה-י  מפרש  על"ורש,  "בראשית"

 ":שנקראו ראשית
ישראל -הבית  על  בני-העולם  הם  בעלי-שלא  אומות,    ממשמובן  איפוא  בפשטות

 !ליצלן-רחמנא
פה -  הן  תורה  שבכתב  והן  תורה  שבעל-והיות  שזוהי  ההתחלה  ופתיחה  על  כל  התורה  

כל  מה  שתלמיד "שזה  כולל  )  4של  תורה  שבכתב  שניתנה  יחד  עם  תורה  שבכתב"  פירושה("

  הרי -אל  במשך  כל  הדורות  ישר-התורה  שנלמדה  ונתוספה  אצל  בני,  5"ותיק  עתיד  לחדש

זהו ,  "בשביל  התורה  שנקראת  ראשית  ובשביל  ישראל  שנקראו  ראשית,  בראשית"מובן  ש

 .יסוד בכלל התורה כולה
  גם  הסדר  שבתורה -וחומר  מזה  שכל  ענין  שבתורה  -שכן  וקל-ובמכל,  בפשטות,  כמובן[

  התורה ההתחלה  של  כל,  "בראשית"וכמה  בנוגע  ל-כמה-אחת-על,    הוא  בתכלית  הדיוק-

 
 .ט, דברים ב) 1
 .ו, מלאכי ג) 2
 .ן שם"וראה רמב. א, בראשית א) 3
 .ם בספר היד בתחילתו"הקדמת הרמב) 4
 .21-20'  הע252' ט ע"ש חי"הנסמן בלקו. ד"ב ה"ירושלמי פאה פ. ב, ראה מגילה יט) 5
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וכמה -כמה-אחת-על,  היא  בדיוק  הכי  גדול,  אפילו  בלשון  בני  אדם,  שהתחלה  של  כל  דבר(

 )].בתורה
כ  עשיריות  מישראל  אשר  באו  לשמוע "  נעמד  יהודי  להכריז  בפומבי  לפני  כו-ולמרות  זה  

 !העולם- שקיומם של ישראל תלוי באומות-" תורה"
ם  של  חודש  תשרי  כאשר  יהודים הפליאה  בדבר  חזקה  יותר  בבואנו  עתה  מהימים  טובי

 !6"אתה בחרתנו מכל העמים"אמרו כמה פעמים בתפילותיהם 
ובפרט ,  שיש  צורך  להבהיר  זאת'  חלם'  שאף  אחד  לא  -ועד  כדי  כך  הדבר  בפשטות  

ובמשך  הדורות .  ישראל  הם  העם  הנבחר-העולם  מכירים  בכך  שבני-  אפילו  אומות-...  יהודי

כבזמן  המשכילים ('  רות  שהיו  העלמות  והסתרים  כועד  שאפילו  בדו.  היה  זה  דבר  הפשוט

 !לא היה נעמד רב שיש לו סמיכה ומכריז דבר כזה, )בזה-וכיוצא
  אין -העולם  -והחסדים  שמקבלים  מאומות'  של  אל  תתגרה  באומות  וכו"  טענה"ה)  ג(ו

ושלום  כלל -אין  זה  נוגע  חס'  שאל  תתגרה  באומות  וכו,  כי  מובן  ופשוט,  לה  כל  שייכות  לזה

 . וכמדובר לעיל-" אתה בחרתנו"ול" בראשית בשביל ישראל"ל לוכל
ומצוות -שכאשר  המדובר  הוא  בענין  קיום  התורה,  הרי  מובן  שבפשטות):  ד(ועוד  ועיקר  

  כאשר  המדובר -דידן  -וכמה  בנדון-כמה-אחת-ועל.  '  לא  שייך  על  זה  הציווי  אל  תתגרה  וכו-

  בשולחן  ערוך  אורח  חיים  סימן כפסק  דין,  הוא  על  פקוח  נפשות  בעקבות  החזרת  שטחים

.  . אם  באו  על  עסקי  נפשות  .  .  נכרים  שצרו  על  עיירות  ישראל  "ש,  )פ"כמדובר  כמ(שכט  

ואפילו  עדיין  לא  באו  אלא  ממשמשים  לבוא  יוצאים  עליהם  בכלי  זיין  ומחללים  עליהם  את 

ן ובעיר  הסמוכה  לספר  אפילו  אינן  רוצין  לבוא  אלא  על  עסקי  קש  ותבן  מחללי.  .  השבת  

 ".עליהן את השבת שמא ילכדו העיר ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם
 )מוגה -ב "פרשת בראשית תשנ-משיחת שבת(

 
 .ד"ג ה"חגיגה פ' ם הל"רמב) 6
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אני  מבין  שכולם  שואלים  מדוע  הרבי  אינו  בא :  ר  אמר  לי"הנשיא  שז:  הלל  זיידמן'  ר

במיוחד  מיום ,  י  משיא  עצות  לרביאיננ:)  ר  והוסיף"אמר  שז(  אינני  שואל  אני.  ארצה

שהרבי  יואיל  לצוות  על  מספר  חסידיו ,  אבל  דבר  אחד  אני  כן  מבקש.  שנכנסתי  לשלטון

מיסודו ,  ד"שיעלו  לירושלים  העתיקה  על  מנת  לשקם  מחדש  את  שכונת  חב,  ואנשי  מעשה

המרכז  מטעם  הממשלה  לעניני .  מר  משה  סגל  כבר  השתקע  שם.  ל"ז"  צמח  צדק"של  ה

תעשיה ,  יבואו  אנשי  מסחר.  תיקה  קבל  הוראות  להעניק  כל  עזרה  למטרה  זוירושלים  הע

פוסקים  שאסור  לעזוב  את  שטחי .  עצמו)  את(בכדי  שהיושב  בשכונה  יהיה  נושא  ,  ומלאכה

 . כל זמן שיהודים אינם מיושבים בהם-אבל הם עדיין אינם שלנו , ארץ ישראל
גם  מקוה  אני .  למטרה  זוואף  מונח  כסף  ,  אנו  מוכנים  לזה:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

מחפשים .  גורלה  של  ירושלים  העתיקה  עדיין  מונח  בספק,  אולם.  שימצאו  אנשים  להגשמתה

אין  בכוחה  של  שום  ממשלה  לוותר  על ש,  מובן.  איזו  נוסחה  שלפיה  הרובע  ישאר  ערבי

אבל  מחפשים  נוסחה  שלפיה  ירושלים ,  כי  לא  תתקיים  במקרה  זה  אף  יום,  ירושלים

ולא ,  "סטטוס  קוו"בעוד  שלמעשה  ישאר  ה,  "לפנים"טונה  של  ישראל  העתיקה  תשאר  בשל

אבל  אין ,  אם  היה  לליובאוויטש  הרבה  כסף  היינו  מסתכנים.  יהיה  מקום  לישוב  יהודי  שם

 .ואיך אפשר להשקיע כספים על ספק, לנו
כאן  סיפר  לי (  עשינו  לשיקומו  ושיפוצו  כדין  -ד  בעיר  העתיקה  "אשר  לבית  כנסת  חב

אבל  שכונה ,  )ר  בבית  כנסת  זה  למחרת  יום  הולדתו"רב  אודות  ביקורו  של  שזהרבי  בסיפוק  

 .שאני
 ?מדוע מחפשים בישראל נוסחה: הלל זיידמן' ר
אפשר  להתעלם -וכמובן  אי,  משום  שוואשינגטון  מפעילה  לחץ:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

ם אף  א.  ד"והרי  לא  אדרוש  ממר  אשכול  שיתקוטט  עם  וואשינגטון  בגלל  שכונת  חב,  ממנו

 .היה שואל בעצתי לא הייתי מייעץ לו נוכח התלות באמריקה מבחינה בטחונית
  לא  היתה  וואשינגטון  מפעילה -אם  הממשלה  היתה  באמת  איתנה  בהחלטתה  לא  לזוז  

 ... לוחצים-ושאפשר ללחוץ , אבל כאשר הגויים מרגישים בחולשה באיזו נקודה, לחץ
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  בארץ  ישראל  שוחחתי  עם  כמה  ראשי בהיותי.  זה  חדש  לגמרי  בשבילי:  הלל  זיידמן'  ר

 .מפלגות וכולם היו מאוחדים בדעתם בדבר ירושלים
 .אבל למעשה זה לא כך, זה באופן רשמי: א"ר שליט"ק אדמו"כ
ולא  שמעתי  ממנו ,  דיברתי  עם  מנחם  בגין  בעת  שביקר  כאן  באחרונה:  הלל  זיידמן'  ר

 .שום דבר על זה
דיברתי  על  זה  עם  איש  מן .    בנדון  זהגם  הוא  אינו  די  איתן:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

אם ,  ועד  שהטיף  לי,  שאינו  מסכים  איתי,  והוא  בהיותו  איש  ישר  אמר  לי,  הצמרת  בישראל

 .'נפש דוחה את כל התורה כולה וכו-והרי פקוח, ושלום חייל אחד-יפול חס
 ?הרי אפשר לברר את הדבר: הלל זיידמן' ר
אינני  מאמין  אם  לממשלה  עצמה .  מסופקני  אם  אפשר  לברר:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

 .ויתכן שיעבור עוד זמן עד שתוברר, ברורה עמדתה בנדון זה
 )300גליון ' יחי המלך'נדפס ב(
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 ?מדוע מונעים את ההתיישבות בעיר העתיקה: א"ר שליט"ק אדמו"כ
לומר  לכל  אחד היו  צריכים  :  ואמר.  עשו  שגיאה  בזה  שלא  שילחו  את  הערבים:  והוסיף

קל  שלך עי  והפ"זאת  קח  מאה  ל-אבל  בכל,  אתה  חייב  מיתה  כי  הנך  מורד':  ואחד  מהערבים

 .'ולך] חבילתך[=
ומסתובבים  שם  ומספרים  את  הטוב )  או  לסוריה(כאשר  היו  באים  למצרים  ,  ואז

  ולכן  הניחו "רחמנים  בני  רחמנים"ובאמת  היינו  חייבים  מיתה  אלא  שישראל  ,  שבישראל

ועוד  מעט  יהיו ,    הם  מדברים  רעה-  שהשאירו  את  הערבים  במקומותיהם  -כעת  אבל  .  לנו

. ומי  יודע  מה  יהיה,    יתנו  להם  לבחור-ומכיון  שישראל  היא  מדינה  דמוקרטית  ,  בחירות

 ...ובטח יבנו להם במקום החורבות שלהם שיכונים חדשים
 ?האם ההתעוררות בארץ ישראל קיימת: א"ר שליט"ק אדמו"כ
 .בפרט אצל אחינו הספרדים, אך עדיין נשאר, כבר בהרבההתקרר : ל"הנ
, ובכלל.  רק  שאצל  הספרדים  זה  בגלוי,  אצל  כולם  יש  התעוררות:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

כן  האירופאיים  כובשים  את -שאין-כי  הם  בטבע  מגלים  רגשותיהם  מה,  אצלם  קל  לפעול

 .רגשותיהם
 ? טוב עשו-שות זה או לא בשלטונות שקלו אם לע, הרסו בתים סביבות הכותל: ל"הנ
וטוב  שהיה ,  ובמילא  גם  בלי  זה  היו  מבקשים  פיצויים,  טוב  עשו:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

ונסון  ידע  שהבולדוזר 'גם  ג,  ובאמת.    שלקח  בולדוזר  והרס  את  הבתים"עז  פנים"שם  אחד  

 ...אלא שצריך מלמעלה פארגלעטן, לא הסתובב שם בטעות
...   מי  יודע  מתי  הם  יבואו-ם  לעולים  חדשים  מה  שמחכי:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ.  .  

צריכים ...  כך  לפיתוחה-  הרי  הם  לא  נולדו  בארץ  ואינם  מוכשרים  כל-ואפילו  כשיבואו  

ואני ,  ולומר  שארץ  ישראל  גדלה  וצריכים  ליישב  אותה,  לתבוע  ולדבר  אודות  הגברת  הילודה

 -אלו  שנולדו  בארץ  ו,    ילודים  יותר-  עד  מאה  אלף  -ויהיו  עשרת  אלפים  ,  מבטיח  שישמעו

 .מכירים אותה ומוכשרים יותר לפיתוחה
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, והיה  רגיל  בהם  תדיר,  "מלומד  בנסים"  חנינא  בן  דוסא  היה  'ר:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

אבל  יש  הרבה  נסים  ויכולים  לטעון ,    אזי  מתווסף  באמונה-אם  עושים  נס  .  כן  אנו-שאין-המ

מקום -הרבה  נסים  והיתה  נתינת  היו  'ת  ששת  הימיםמחמל'וכן  ב,  "כחי  ועוצם  ידי"שזה  

ובינתיים  יש ,    תעשו  בעצמכם  ותראו  אם  יש  לכם  הכח  לכך-ה  "לכן  אמר  הקב,  ל"לטענה  הנ

 ...כשלון אחר כשלון
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  בכל  הקשור ובתקיפות  כך  בנוגע  לעמידה  איתנה  ה  הלואי  ויהי:א"  שליטר"ק  אדמו"כ

 . שנה טובההשתהי, לחיים: ר מגור אמר" ואדמוהובא משקה. [לשלום
 ].לחיים,  בטוב הנראה והנגלה:א" שליטר"ק אדמו"כ

ומכיון  שאתם  הנכם  זקן   -,  הוזכר  קודם  בנוגע  לתוקף  ושלום  :א"  שליטר"ק  אדמו"כ

-  של  השולחןהדין-פסקכדאי  היה  שתצאו  לפרסם  בתוקף  לקיים  ,  ישראל-ם  בארץ"האדמורי

תפול "וממילא  יהיה    -  'יש  לעמוד  עם  נשק  וכו"    עסקי  תבן  וקשעל"  שכאשר  הם  באים  ךערו

 ".עליהם אימתה ופחד
תפול   "ןכ-יןשא-המ,  עבר    אכן  רואים  שכל  השירה  כתובה  בלשון:ר  מגור"האדמו

 ]. העיר שזהו בלשון עתידא"שליטר "ק אדמו"כ[, כתוב בלשון הווה" עליהם אימתה ופחד

 .צריכים גם בזמננו" 'תפול גו" ןכ-יןשא-המ, ישיר שייך להעבר: והיינו

אל "ויש  להבטיח  ש,  "הירא  ורך  הלבב"כיון  שישנם  כאלה  שהם  :  א"  שליטר"ק  אדמו"כ

שזהו  דין "  קול  קורא"יש  לפרסם    -  )כפי  שקראנו  בשבת  הקודמת"  (ירך  לבב  אחיו  כלבבו

ל  על הח)  בזה-וכל  כיוצא,  "עליה  בחומה"  "קדושת  הארץ"שאיננו  קשור  ב(ערוך  -בשולחן

  יש  לצאת  כנגדם בשבתשאפילו  ,  )לארץ-אפילו  בחוץ(יכוז  יהודי  בכל  מקום  שהוא  כל  ר

 ).ליד הגבול" (ספר"כיון שזהו ב - ואף כאשר הם באים על עסקי קש ותבן, בכלי נשק

 ":דבר בעתו"הוא עתה בבחינת  - שיפעול רושם חזק -זה " קול קורא"ופירסום 

או  שופט  צריכים ,  מדריך,  שכהן)  שופטים'  פ(קראנו  זה  עתה  בשבת  הקודמת  ,  ראשית

 .להשתדל לחזק
אמרתי   -.  הפחות  לא  יתערבו-שלכל,  "הירך  ורב  הלבב"זה  יביא  תועלת  בנוגע  ל,  שנית

, לעשות  דבר  פשוט,  היו  צריכים  לכאורה,  "הירא  ורך  הלבב"בנוגע  ל:  שרואים  דבר  פלא

שכן  אין  פנאי "  ב  לביתווילך  ויש:  "כאן  רואים  בדיוק  להיפך,  לשכנעו  שאין  לו  ממה  לפחד

במילא  יכול  הוא ,  "אל  ימס  לבב  אחיו  כלבבו"מה  שצריך  להבטיח  הוא  ש,  לשנות  דעתו

 .ללכת לביתו ולעשות כל הדברים הטובים בביתו
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היו ,  ערוך-עם  תוקף  של  דין  השולחן,  "מאן  מלכי  רבנן"  של  בתוקףאילו  היו  יוצאים  

 .הם גם למטיוכך הדרך ממילא פועל, הדברים פועלים למעלה
 .אין הכוונה לאחד, הוא לשון רבים" רבנןמלכי ": ר מגור"האדמו

דרוש   -  ישנם  כבר  כמה,  אני  אשתדל  למצוא  עוד  כמה):  בחיוך(  א"  שליטר"ק  אדמו"כ

בנוגע  לענינים  רבים  הקשורים ,  הרי  עתה,  כפי  שהזכרתם  קודם.  בתוקףשאחד  יצא  ,  אבל

הנוגע ,  תדל  בענין  כזה  יש  להשמהוכ-מהכ-חתא-להרי  ע.  הוטב  והוקל"  יראת  שמים"ב

 !דבר שהכל מודים בו, וזהו, נפשות-לפיקוח
 .ונפעל בכך, ישראל- אולי תבואו לארץ:ר מגור"האדמו

  ישנו ארץל-ץכאן  בחו  -  כאןאני  אשתדל  לפעול  בכך  ):  בחיוך(  א"שליטר  "ק  אדמו"כ

" ודבר  בעת"יהיה  זה  ")  קול  קורא"ובהמשך  להמדובר  לעיל  בענין  ה".  (הירא  ורך  הלבב"גם  

 ".שהזמן גרמא"וענין 
 .פועלים כבר בכך: ר מגור"האדמו

היא "  ונתתי  שלום  בארץ"הדרך  לשלום    -  .בחשאיאבל  זהו  :  א"  שליטר"ק  אדמו"כ

 ".בקומה זקופה"י שזהו "כפירוש רש - "ואולך אתכם קוממיות"כאשר עומדים באופן של 

, רחובכאשר  הוא  עומד  באמצע  ה  -  ר  המשיל  פעם  משל  מפנס"ח  אדמו"ק  מו"כ

אין ,    כאשר  הפנס  איננו  עומד  באמצע  הרחובןכ-יןשא-המ,  מתקבצים  סביבו  אנשים  ויהודים

 .ומי סובר להיפך,  מי סובר גם הוא כךםאין יודעי, רואים אנשים

ובפרט ,  יש  להכריז  ולפרסם  זאת,  ערוך-דין  השולחן-כאשר  יודעים  מפסק:  ובעניננו

יהיו  הרבה   -  )ל"כנ(שזה  לא  לשון  יחיד  ובקשר  להדאגה  .  ['וכו"  מלכא  רבנן",  בתקיפות

 !].יותר מכמה מנינים
 .ישנה מועצת גדולי התורה: ר מגור"האדמו

יביאו  מזכיר ,  ו  אסיפהשיע,  יקח  זמן  רב  -  עד  שהם  יפרסמו  זאת:  א"  שליטר"ק  אדמו"כ

 .וכל שאר הדברים הטובים' וכו
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שהם ,  )ערוך-ןמחבר  השולח"  (בית  יוסף"הדינים  של  ה-בנוגע  לפסקי  -  איתא  בספרים

-זהו  דין  הכתוב  בשולחן)  כאמור(וכיון  ש,  ידי  מאתיים  בעלי  סמיכה-פסקים  שנפסקו  על

 !ישנם מיד מאתיים הסוברים כך, ערוך
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בנוגע :  א"ר  שליט"ק  אדמו"רציתי  לשאול  עוד  מהי  דעת  כ:  ר  מסדיגורא"האדמו

 .ש יחיד או לאלשטחים האם יש לזה דין כיבו

הגמרא  אומרת  שישנה  מציאות  של :  מאז  ומתמיד  התפלאתי:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

מעולם .    בישראליןד-ת  והגמרא  מביאה  זאת  בקשר  לבי,"טענו  חטים  והודה  לו  בשעורים"

כיצד  יתכן  מציאות "  נורמליים"ובאים  שני  אנשים  ,  לא  הבנתי  מדובר  הרי  בדיינים  מומחים

 !?ד שצריך לפרש מהו הדין"וזו קס? "לו בשעוריםטענו בחטים והודה "של 

יהודים   -  המצב  עתה  בארץ  ישראל  אין  לו  שום  שייכות  לכיבוש  יחיד  וכיבוש  רבים

.   במאה  מליון  ערביםיצלןל-מנאכשהם  מוקפים  רח,  "מצור"נמצאים  במעמד  ומצב  של  

 -  ליוןכאשר  שלשה  מ  -  מ  אם  יש  קדושת  הארץ  או  לא"ואין  כל  נפק,    זה  דין  פשוטןכ-םוא

מוסלמים  או  מצריים ,    ערביםדיי-לים  סביב  עפמוק,    זהחנמצאים  בשט,  ירבו-כן.  יהודים

פורשות מהם  אומרים  ,  "תבן  וקש"והערבים  אינם  אומרים  שרצונם  ב)  כפי  שהם  מוכנים(

 .נוסףבשטח שרצונם 

לו ע  שאפי"  מפורש  בשויןד-קהרי  במקרה  זה  פס,  לארץ-  הדבר  בחוץהכ  אפילו  הי"וא

דוד  מלך "אין  להם  ,  דין-ואין  להם  בית,  גלים  לשאת  נשקוסהמ,    יהודים  בשטח  זה3ישנם  רק  

' ערוך  אינו  מתנהנ  זאת  בז-השולחן"  [טובי  העיר'  ז"ואפילו  לא  ,  "מלכות"אין  להם  "  ישראל

 ].טובי טובי העיר

תהא  הארץ  נוחה "כיון  שזהו  מעמד  ומצב  זה  שיש  מקום  לספק  ש)  ע"קובע  השו(הרי  

אותו  שטח  בו  מצויים  יהודים ,  אלא,  ארץ  ישראל  -  "הארץ"ן  הכוונה  באי"  [ליכבש  לפניהם

מובא  דין  זה  במפורש )  מקור  דין  זה(ובמסכת  עירובין  ,  לארץ-אפילו  בחוץ,  היכן  שזה  יהיה

 ].לנהרדעא) ל"לחו(בקשר 

ואפילו  כשעדין  לא  באו  אלא ,  נגדם  עם  נשק  בעצם  יום  השבתכהדין  הוא  שצריך  לצאת  

 ".ממשמשים לבא"

קש "ולא  ב,  בשטחשהרי  הם  אומרים  בפירוש  שרצונם  הוא  ,  ו  הדבר  הוא  ברורעכשי

 .רוצים הם את מזרח ירושלים - "ותבן
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על  הטענה  שיש  להחזיר  שטחים (  -  ועכשיו  הדבר  שוב  איננו  בגדר  סוד  -  וכבר  אמרתי

 -  )כפי  שזה  נקרא"  (מלחמת  ששת  הימים"כאשר  היה  הנצחון  ב):  כדי  להשתיק  את  הערבים

 .וכל השטחים אודותם מדובר כעת, מערב הירדן, ירושליםשכבשו את 

בירושלים (משלחת  מטעם  הממשלה  )  ב"לארה(באה  הנה  ,  הרי  מיד  בשבוע  שלאחר  מכן

בבקשה  שיתווך  בין  ישראל  למצרים  והערבים ,  ב  דאז"ופנו  לנשיא  ארה)  אביב-או  תל

ות  שבאמת למר,  הם  אמרו  אז.  כדי  שיסכימו  לקבל  את  השטחים  בחזרה  לידיהם,  שמסביב

 ".שלום"אלא כדי להשיג , נתנו לא היתה בשביל השטחיםונצחנו במלחמה אך כו

היתה  זו  ממשלת  ליכוד   -  וכעת  יודעים  זאת  כולם,    במשלחתזאני  יודע  מי  השתתף  א

והיו  חברים  בה ,    ראש  הממשלההאשכול  הי,  בר  בהח'  שגם  בגין  הי)  כפי  שקראו  לה(לאומי  

 .כל המפלגות, כח-באי

היא  היפך   -  "אל  תתגרה  בגוי  קטן"ענה  שנאלצים  להחזיר  שטחים  מפני  שהט,  ממילא

ואף  אחד  מהערבים  לא  חלם ,  שהרי  את  אותה  משלחת  שלחו  בזמן  שהיה  נצחון,  המציאות

 !אביב-הם פחדו שמא יגרשו אותם כמו אלו שברחו מתל, שירצו להחזיר משהו בחזרה

אך  עכשיו  הרי  הם  אומרים ,  שלום'  י  כך  יהי"קודם  טענו  שע:  המצב  היום  הוא  דומה

הרי  אינם   -  ובנוסף  לכך,  ואת  יהודה  ושומרון,  בפרוש  שברצונם  לקבל  את  ירושלים  העתיקה

חוסיין  נמצא  כאן  עתה [הרי  סאדאת  וחוסיין  ,  וגם  לו  היו  מבטיחים,  מבטיחים  כלל  שלום

ש שניהם  אומרים  בפירו,  "...]הכנסת  אורחים"בר  עליו  בגלל  אי  אפשר  לד  -  ב  בביקור"בארה

. מקומם-ואין  ביכולתם  להתחייב  לדברים  שיקרו  לכשיבואו  ממלאי,  שהם  נבחרו  למשך  זמן

 .וגם לולי היו אומרים זאת בפירוש היינו יודעים זאת

, מדרישותיו  לפני  שלש  שנים,  גדלו  פי  כמה  -  תביעותיו  של  סאדאת  עצמו,  בנוסף  לכך

  מוכרח  לקבל  את שהוא"  אותיות  אמשטרדם"דבר  המתבטא  גם  בכך  שאז  הוא  לא  תבע  ב

אך  כדי  לא ,  את  ירושלים  העתיקה  הזכרתי  רק  כדי  להדגיש  את  הענין  -  .ירושלים  העתיקה

 .לסטות מהענין העיקרי הריני להדגיש שאין כוונתי עתה בנוגע לירושלים העתיקה דוקא

וגם  היו [  התגוררו  יהודים  השב,  לנגד  עיני  עומדים  דברי  הגמרא  בעירובין  לגבי  נהרדעא

והגמרא  אמרת  שצריך ,  ]פ"וישנו  סיפור  שאירע  שם  ביוהכ:  שונים  של  יהודיםבה  סוגים  

 -  ערוך-וכך  זה  נפסק  בשולחן;  אם  הארץ  נוחה  ליכבש  לפניהם  או  לא:  לבחון  דבר  אחד
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  אסור  להמתין  עד  אשר  יבואו פשנ-חשלגבי  פקו,  "פקוח  נפש"וממילא  זה  נכלל  בגדר  דין  

 .הדבריםאלא צריך ללכת מיד ולהכריז את מצב , לשאול

כדי ,  ה  דברים  ברורים"ולכן  מראה  הקב,  נמצאים  אנו  הרי  במצב  של  חושך  כפול  ומכופל

 :שיתבטלו כל סוגי הספיקות

המציאות  היא ;  יהיה  שקט,  חשבו  שכאשר  הערבים  ישמעו  שעומדים  להחזיר  שטחים

מעולם ,    כהדשמאז  שהתחילו  לדבר  אודות  החזרת  השטחים  התרבו  המחבלים  ממה  שהיו  ע

, כך  קורים  לזה"  [מחנה  דוד"כל  כך  הרבה  מחבלים  כפי  שהיו  מזמן  חתימת  ההסכם  בלא  היו  

חתמו  על  הסכם  המעמיד "  מחנה  דוד"ודוקא  ב,  "דם  לרוב  שפכת"על  דוד  נאמר  הרי  

 !].שלש מליון יהודים, רחמנא ליצלן, נפשות-בפיקוח

הו והערבים  טוענים  כעת  שז,  "מחנה  דוד"שנחתם  ב"  חוזה"  בכך  שזהו  מתגאיםועוד  

 ".פיקוח נפש"והיהודים עומדים ודנים מה יותר טוב ל, ולא לזה התכוונו, מעט

מיוסד  על  הגמרא (כבר  הבהיר  זאת  בפירוש  "  בית  יוסף"ה,  אין  צורך  משום  ראיות

יחשוב  יהודי   -  "על  עסקי  תבן  וקש"  "ממשמשים  לבא"'  שאפי)  בעירובין  לגבי  נהרדעא

נחזור )  אומרים  הם(ומיד  ,  שב  וקצת  קשהרי  רצונם  בסך  הכל  בקצת  ע,  לכאורה,  ויטען

שכן  אף  פעם  לא  יהיה ,  כ  נראה  מה  יקרה"תן  להם  קצת  עשב  ואח  -  יאמר  היהודי  -  בחזרה

שאסור  להניח  להם "  תורת  חיים"שהיא  גם  "  תורת  אמת"קובעת    -  מאוחר  מלהלחם  בהם

 ,"נוחה  הארץ  ליכבש  לפניהם"להכנס  אפילו  רגעים  ספורים  כדי  להבטיח  מצב  שלא  תהא  

יש  לעמוד )  ימים  קודם  השבת'  לא  כתמיד  שצריכים  לפתוח  במלחמה  ג(ובעצם  יום  השבת  

 .עם נשק ולהכריז שלא יתנו להם להכנס
 .הרי בזמן חנוכה לא נלחמו בשבת: ר מסדיגורא"אדמו

 ".פסק דין"זה היה קודם שנקבע ה: א"ר שליט"ק אדמו"כ

": אתחלתא  דגאולה"ד  לפני  טענה  דומה  לזו  טוענים  מדוע  מכריז  אני  שעומדים  אנו  עו

-בשיר,  כך  מובא  גם  בירושלמי,  וגם  גדול  שני,  הרי  גדול  בישראל  מסויים  אמר  כך!  ?היתכן

 !?"איילת השחר"שגאולת ישראל תהא קמעה קמעה כן"וברמב, השירים רבה

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 יחידויות

 416

טובה  יותר )  לכך  שזו  אתחלתא  דגאולה(לשם  מה  זקוקים  אתם  לראיה  :  השבתי  על  כך

דרך  כוכב "  וקרא  עליו  הפסוק,  ל  שמעון  בן  כוזיבא  שהוא  משיחאמר  ע  עקיבא'  מכך  שר

שגאולת  ישראל  תהיה   ם"י  הרמב"קודם  שנפסק  הדין  ע'    היהמ  הוא  רק  שז"הנפק"  מיעקב

ללא  כל "  (יכוף  כל  ישראל  לילך  בה  ולחזק  בדקה"ו'  כאשר  יקום  יהודי  מבית  דוד  וכו

ק "יבנה  ביהמ"ה  זה  שוהוא  יהי,  יכריח  יהודים  לקיים  מצוות)  התחשבות  בדמוקרטיה

ם  בשני "וסדר  זה  בתהליך  הגאולה  מביא  הרמב  -"ויקבץ  נדחי  ישראל"ולאחר  מכן  "  במקומו

 ).כדלקמן(מקומות 
 .קודם' הרי ישנם ספיקות מה יהי: ר מסדיגורא"אדמו

 .ם הרי ראה את הירושלמי"והרמב הספיקות מובאות בירושלמי: א"ר שליט"ק אדמו"כ

 .יגם בספר: ר מסידוגרא"אדמו
כולל  שיר ,  ם"הספרי  וכל  שאר  ספרים  אלו  היו  לפני  הרמב:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

בעל '  ישנה)  לא  אזכיר  את  שמו  כיון  שהוא  כבר  בעולם  האמת(היה  אחד  .  השירים  רבה

, כששאלוהו,  עוף  בחלב-אך  מצאו  אותו  אוכל  בשר,  תשובה  והתנהג  בתכלית  ההידור

והוא  השיב ?  כן  שאתה  אוכל  בשר  בחלבוכיצד  ית,  הרי  מהדר  אתה  בכל  הדברים!  ?היתכן

, בודאי  שזה  נכון,  השבתי  -  ושאלוני  אם  זה  נכון,  יוסי  הגלילי'  שכך  נהג  ר  שמובא  בגמרא

 .אלא שההבדל הוא שזה היה בטרם נפסקה ההלכה, מפורשת' זוהי הרי גמ

בירושלמי  מעשר  שני  יש  אמנם  שתי  דעות  מה  קודם :  וכן  הוא  הדבר  בנוגע  לעניננו

, ם  שראה  את  הירושלמי"לאחר  מכן  בא  הרמב;  "נדחי  ישראל  יכנס"או  "  ליםבונה  ירוש"

  יא  של  הלכות  מלכים  ובסופו בתחלת  פרק:  ד  פעמיים"וקבע  פס  -,  'את  הבבלי  וכו,  הספרי

 !].פ"אך ענינים אלו כבר שננתי בע... ם" בקי ברמביאיננ[

לא '  ם  וכוכל  אלו  הדברי"ם  כי  "קובע  הרמבבפרק  שלאחר  מכן:  כ  התעוררה  טענה"אח

ם "כאשר  הרמב  -  א"ממה  שכתב  בפרק  י'  ממילא  מה  הראי,  "ידע  אדם  איך  יהיו  עד  שיהיו

 !בעצמו קובע שהסדר אינו ברור

אך  לא  על  מה  שכתב ,  ב  מוסבים  על  דבריו  באותו  פרק"ם  בפי"השבתי  שדברי  הרמב

 ...!א"ם חזר בו מכל מה שכתב בפי"אפשר להרחיק לכת ולומר שהרמב, כ"שא, א"בפי
 ?נוגע למצב כיום" שבועות' ג"האם הדין ל: ר מסדיגורא"מואד
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דין   -  וכפי  שאמרתי  -  "שבועות'  ג"אין  כל  קשר  ל  -  למצב  היום:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

 .חל גם על נהרדעא כמפורש בגמרא) שבת' ע בהל"השו(זה 
נתנו  רשות  האם  בכלל  חל )  ם"האו"  (ען-יו"האם  עתה  לאחרי  שה:  ר  מסדיגורא"אדמו

 !?שבועות' הדין דג
שהגיע  פעם ,  "נודע  ביהודה"יחזקאל  לנדא  ה'  מספרים  על  ר:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

וקיפחוהו  בהלכות ,  לעיר  שהיו  בה  הרבה  לומדים  שסברו  שיודעים  הם  ללמוד  יותר  ממנו

היתכן  שרבה ,  עד  שהוא  אמר  פעם  משהו  שגרם  לסערה,  ועל  הכל  השיב  בהצלחה  -  בפומבי

שהצדק הודה  ולבסוף  ,  הוא  ביקש  שהות  להתבונן!  כהלכההראשי  של  פראג  אמר  דבר  שלא  

, לא  היתה  נוגעת  למעשה'  שכנראה  השאלה  שנשאל  עלי,  אך  יחד  עם  זה  הוסיף  -  עמם

 :ולאחר מכן הסביר את הדברים

ד  זה  מקבל  הרי  תוקף "פס:  מתעוררת  קושיא,  ה"וזאת  לאור  ציווי  הקב,  כשרב  פוסק  דין

אפשר ,  אפוא,  כיצד  -  )עד  משה"  ש  מפי  אישאי"שהרי  הרב  הוא  סמוך  (של  משה  רבינו  

הרגו  אין "התשובה  לכך  היא  בדוגמת  הביאור  בדין  גבי  עדים  זוממין  ?  ודם-לסמוך  על  בשר

הרי  סימן  שכך  צריך  היה ,  ה  איפשר  זאת"והקב,  שכן  כיון  שהיתה  הריגה  בפועל"  נהרגים

לא   -  ע"י  שו"והוא  רב  עפ,  כאשר  לרב  יש  סמיכה  להלכות  אלו  -  ז  בעניננו"ועד.  להיות

 .ה שיצא מידו מכשול"יאפשר הקב

אך  כאשר  הדברים  נוגעים  רק  לכבודו  של ,  כאשר  זה  נוגע  למכשול?  במה  דברים  אמורים

נודע "סיים  ה  -  ולכן.  לרדת  ולעזור  לו  שיקלע  לאמת,  כביכול,  ה  מחוייב"אין  הקב,  הרב

ו  ומצאו  שאכן ולבסוף  בירר,  בודאי  השאלה  בה  נשאלתי  לא  היתה  נוגעת  למעשה  -  "ביהודה

 .כך היה

 .איננה נוגעת היום לפועלו" שבועות' ג"השאלה של 

' ללא  כל  קשר  לג"  אסור  לצאת  מארץ  ישראל  לחוץ  לארץ"י  "כיון  שלנמצאים  בא

, אביב-בדיוק  כפי  שדיברתי  עמכם  בנוגע  לתל,  הנה,  ואלו  הנוסעים  מהכא  להתם,  שבועות

ל  הוא  עריק  הבורח  מן  המלחמה "  חואו  רב  העוזב  את,  שכל  מדריך  הרוחני,  מדבר  אני  עמם

 .בהתבוללות
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ואם  היה  זה  ראש ,  מקום  כמותו-י  הוא  השאיר  ממלא"כשרב  נסע  לא,  בזמנים  שעברו

ישיבה  העוזב -מלמד  או  ראש,  רב:  אך  עכשיו  -,  ישיבה  דאג  להשאיר  עשר  תלמידים  במקומו

הרי  הוא   -  ישראלי  בארץ  "או  לונדון  בשל  רצונו  ללמוד  תורת  א,  שיקגו  בוסטון,  יורק-את  ניו

לזה  צריך  פשוט )  חסר  קצת"  (שבועות'  ג"ז  גם  בנוגע  ל"ועד"!  [מן  המערכה"פשוט  בורח  

) חסרון(ולא  סתם  מצד  "  עליה  בחומה"מוזכר  דוקא  "  שבועות'  ג"כי  ב,  "עליה  בחומה"

 ].י"א

' עלי"זה  בגדר  '  ל  כותב  בנוגע  לימי  כורש  שאז  לא  הי"המהרש:  ר  מסדיגורא"האדמו

 .שהם נתנו רשות, ז עתה"עד, זה היה ברשות האומות, שכן" בחומה
 .אם ישאלו את האומות לא יתנו רשות - שינוי' עתה נהי: א"ר שליט"ק אדמו"כ

 .כיון שנתנו רשות פעם אחת זה מספיק: ר מסדיגורא"האדמו
הבתים  והדבר -כך  יטענו  שהם  נתנו  רשות  כל  זמן  שהם  בעלי-על:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

 .והוא לא יעשה דבר שאיננו בידו - י הרי איננו יכול לתת לצמיתותגו, הוא באפשרותם

וכהונתו ,  היתה  תוקפה  של  ההצהרה  מוגבלת  לכל  ימי  חייו  -  ב  הצהירו"כשבלפור  וכיו

 -  ולאחר  מכן  הם  בעצמם  התחרטו.  ואז  היו  צריכים  לעמוד  בדיבורם,  כמיניסטער  בלבד

שהגוים "  נס"ה  "  הראה  הקבםיוכ,  )של  בלפור(והצרות  עם  הערבים  התחילו  כבר  בחייו  

הזמינו  לכאן  את  מלך  ירדן  והיו  צריכים  לפעול  עליו  שיסכים  ליטול  את ,  אינם  רוצים  לקחת

 .והוא מסרב לקבל - ישראל מעוניינת למסור לו מצדה של הירדן-השטחים שארץ

לא   -  וכאמור  לעיל.  כל  הצרה  היא  שצריכים  לפעול  על  יהודים  שלא  ירצו  למסור  שטחים

שלימות  הארץ  או  לא ,  שבועות  או  קדושת  הארץ'  ג,  יבוש  יחיד  או  כיבוש  רביםבגלל  כ

ד  המובא "הפס;  "נפש-פיקוח"אך  אין  להם  כל  קשר  לענין  ד,  אלו  ענינים  שונים  -  תחנם

 .ל"בחו - "נהדרדעא"מקורו במצב ד - "סערה"ערוך ממסכת עירובין עם כל ה-בשולחן

כפי  שישנם  כיום  לזמן ,  ך  הרבה  מחבליםכ-ל  כל"מעולם  לא  היו  רח,  וכפי  שאמרתי  קודם

אלא  שהממשלה  הורתה  להשתיק  את  הענין  כדי  שלא  תיווצר  פאניקה   -  "חוזה"חתימת  ה

 ).אם זו הסיבה(
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" פרו  ורבו  ומלאו  את  הארץ  וכבשוה"שירבו  שמחות  אצל  יהודים  ושיהא  ,  בכל  אופן.  .  

טחים  שישנם אסור  לחשוב  אודות  עזיבת  הש,  בשטחים  חדשים"  וכבשוה"אולם  לפני  ה

 .נפש אסור להמתין עד שיבואו לשאול על כך- של פיקוחןעני - וכפי שדובר לעיל, כבר
 .מה יכול אני לפעול בכך: ר מסידגורא"אדמו

כאן  נשמט  קטע  לא .  (ב"וכיו"  קול  קורא"ראשית  יש  לפרסם  :  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

  חודש  ועדיין  לא  נמצא עבר  כבר,  ראו  עתה  דבר  מבהיל  -  די'  ואם  בכל  זה  לא  הי  .  )  .ברור

, ע"ע  ול"ל]  ד"על  בחורי  הישיבה  בחברון  הי[קודש  -אפילו  אחד  מאותם  שירו  בליל  שבת

דארץ )  שירותי  הבטחון.  (ב.לש.  בחברון,  ד"הישיבה  יהושע  סלמה  הי-ומי  היורה  בבחור

, ועם  זאת  לא  רק  שלא  מצאו  את  המרצחים,  ישראל  מפורסם  בעולם  כבולשת  היעילה  ביותר

 . אומרים שיש בידיהם כיוון למציאת האשמיםהם גם אינם

,   חשודים300מתפארים  הם  בכך  שעצרו    -  כאשר  התעסקו  עם  ערבי  והלה  רק  נפצע

עתה  לא -ואילו  במקרים  האמורים  לעת,  ובודאי  גם  ימצאו  את  האשם,  וישנם  כיווני  חקירה

 !ואין איש שם לבו על כך, כלום

, אין  דנים  כלל  -  ך  שאין  פוסקים  כןאינה  גדולה  בכ"  עוולה"שה  -  פעם  היו  מתבטאים[

 !].ולא ידוע כי קיימת כאן שאלה כלשהי

' אזי  לא  הי  -  ד"ביהושע  סלמה  הי)  ע"ל(אילו  היו  מוצאים  את  הרוצח  שירה    -  ובאמת

בחינת '  שכן  היו  מענישים  אותו  והם  היו  רואים  כו  -  קודש-קורה  מה  שקרה  בליל  שבת

 !ושותקים - ה תקופה של חודשמאז עבר, וכאמור". ויראו' למען ישמעו גו"

 -  .ובקול  רעש  גדול  דוקא,  ומפרסמים"  סוללים  את  הדרך"תהיו  אתם  ה  -  והרי  אילו  תזכו

את  דין "  תלמיד  ותיק  שעתיד  לחדש"בבחינת    -  תורה-מאז  מתן"  קול  גדול  ולא  יסף"שזהו  ה

 .שניתן למשה מסיני" נהרדעא"יוסף בשולחן ערוך לגבי -י הבית"הגמרא שנקבע ע

שזהו  דבר   -  ולהוסיף,  ל"ד  הנ"כי  אם  לחזור  על  פס  -    צורך  לחדש  בכך  מאומהואין

 ".נפשות-פיקוח"שהזמן גרמא הקשור ב

 -  באף  אחד)  לפגוע(ואין  צורך  לנגוע  ,  לא  חשובים  כאן  פלפולים  וכל  ויכוחים

ג "ז  בדוגמת  המשל  דננס  העמוד  ע"שאז  ה,  ועל  כתפיו,  י"כשהולכים  על  סמך  דברי  הב
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וכשאומרים ,  )על  כתפי  הענק(כיון  שעומד  הוא  גבוה  ,  ואה  למרחוק  יותרשהננס  ר,  הענק

, אין  הכוונה  שצריכים  לגשת  לארון  הספרים  להוציא  ספר  שלו  ארבעה  חלקים  -  "בית  יוסף"

 "...חושן משפט"והוא עסוק בלהט דוקא בחלק 

, !...)?"חיים-אורח"ן  שיתעסק  בלהט  בד  למםהראית"  (אורח  חיים"זהו  דין  מפורש  ב

מיד  כשיעור  משנתו  יאמר  מודה :  יום  לכל  יהודי-ה  דרך  בחיי  היום  כשמו  כן  הוא  מוראשר

י  גם  את  הדין  של "ובחלק  זה  הכניס  הב.  ברכות  השחר,  כ  יברך  על  נטילת  ידים"אח,  אני

 .נפש-פיקוח
בנושא "  שטורעם"ק  תעשו  "בכל  האמור  כוונתי  כשתשובו  לאה:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

 .זה
 !?מה כבר ביכולתי לפעול, רוצים אתם ממני דוקאמה : ר מסדיגורא"האדמו

אם  מכל  מי  שמזדמן  לי  לשוחח -כי,  אני  תובע  זאת  לא  רק  מכם:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

ראש ,  לדוגמא.  אלו  שאינם  משוחדים  יודעים  את  האמת.  ומכל  מי  שנופל  לידי,  עמו

 -באף  אחד  ולכן  כבר  אינו  תלוי  (שיצא  עתה  לפנסיה  ,  מר  קעזיען,  הברית-האלופים  בארצות

פירסם  שכל  נסיגה  ולו  הקטנה  ביותר  מהשטחים  מהווה  סכנה )  ובאפשרותו  לומר  את  האמת

 . ממש-נ " פקו-בטחונית 
המקומות  שכם  חברון  וירושלים '  דבר  פלא  הוא  שדוקא  את  ג:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

  שלא  אומרים  להם  שכן -הצרה  היא  בהסברה  .    תובעים  הערבים-כפשוטו  בקנין  שנקנו  

 ).בלשונם" בייבל(" בתורה מפורש
 !?האם זה יועיל" בייבל"ואם יסבירו להם שכך מפורש ב: ר מסדיגורא"האדמו

פותחים )  ם"או"  (ען-יו"והוכחה  לכך  ב,  "בייבל"הם  מאמינים  ב:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

  ובעצמו  מוסר  ביום  ראשון -גם  קרטר  הוא  מאמין  דתי  ".  בייבל"את  הישיבות  בציטוטים  מה

 ".לבייב"שיעור ב

. מסייע  שיבינו'  דבר  שהי,  "בייבל"מדוע  מתביישים  לומר  להם  שכך  כתוב  ב,  אינני  מבין

וחברון  שייכת  ללויים ,  כיון  שאתה  לוי:  אמרתי  לו,  תורה-כשחיים  הרצוג  ביקר  כאן  בשמחת

והגיעו  לכאן  ידיעות ,  הוא  עשה  כן.  'ואינך  מוותר  עלי,  שחברון  שייכת  לך"  ען-יו"  תכריז  ב-

שקרטר  בעצמו  התפלא )  ק  ומוואשינגטון"מאה(הצדדים  '  י  ידיעות  מבהגיעונ.  כך-על
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והסיבה  לכך  מפני  שהממשלה  נפולה  מאוד .  מכפי  שהוא  קיווהנסוגו  יותר  שהיהודים  

 .בעצמה
ונהי  בעינינו  כחגבים  וכן  היינו "פ  "ר  אמר  פעם  עה"אאמו:  ר  מסדיגורא"האדמו

  שהיינו  בעיניהם  לכן  גם  היינו   בגלל-שלכאורה  צריך  היה  להיות  כתוב  להיפך  "  בעיניהם

בעיניהם  היינו  עוד ,  לכן,  אלא  הביאור  בכך  הוא  שכיון  שבעינינו  היינו  כחגבים!  ?בעינינו

 . כנמלה-יותר נמוכים 
ר "ק  אדמו"כ(כיון  שאמרתם  וכולם  שמעו  זאת  ,  הן  הן  הדברים:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

כם  צריכים  לפרסם  מה שכול:)  והמשיך,  א  הסתובב  לכיוון  הנוכחים  הראה  בידו"שליט

 .כך נפולים-שנאמר כאן שלא צריכים להיות כל
 .שהרי לומדים גזל מנמלה,  בנמלים ישנה מעלה:ר מסדיגורא"האדמו

היינו  למדים  צניעות  מחתול  וגזל )  ו"ח(אלמלי  לא  ניתנה  תורה  ":  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

  לעניננו  החסרון   אך-ויתירה  מזו  מצינו  ששלמה  המלך  הלך  ללמוד  חכמה  מנמלה  ,  "מנמלה

 ".חגבים"מספיק כשנפולים כ
כיון  שאתם :  ואמר,  פנה  להרב  אברהם  שפירא  מחסידי  סאדיגוראא  "ר  שליט"ק  אדמו"כ

במילא  כל  הדברים  שדברתי  קודם  בנוגע ,  ב  יכול  לפעול  יותר"ב  ולפעמים  בעה"בעה

כל   יש  לעשות  ה:א"ר  שליט"ק  אדמו"כוהוסיף  .  כן  לפעול  בהם-צריכים  אתם  גם,  לשטחים

ואילו  בהתנחלויות  שמקימה  הממשלה ,    ליישב  מיד  את  כל  הגבול  בגלל  הצורך  הבטחוני-

 .'חשמל וכו, זה מתעכב זמן רב ממתינים לסידורי מים
, היתה  טובה  יותר)  להחזרת  השטחים(העיר  כי  תוכניתו  של  יגאל  אלון  א  שפירא  "הר

 .ולפיה היו מחזירים פחות שטחים משהחזיר בגין
ישראל  לשני -שבתוכנית  אלון  חסרון  אחד  עצום  לחתוך  את  ארץ:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

'   מבינים  שכל  החורבן  הי-אלו  היודעים  כיצד  התנהלה  המלחמה  בין  פולין  וגרמניה  .  חלקים

 .בגלל שפולין נחתכה לשני חלקים
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א  שפסק  דין  שפירסם  בנוגע  איסור  החזרת  השטחים "גראהלאמר  א  "ק  אדמור  שליט"כ

שהם  בדוגמת  סמוכים  איש  מפי ,  ד  של  שאר  הרבנים"  פעל  פעולתו  עם  הפס-ו  "ק  ת"באה

 .פועלים הדברים גם למעלה, ומכיון שפסקו כך למטה. איש עד משה רבינו
את   הרי  גם  אלו  הרוצים  להחזיר  בפועל  -  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ  המשיך  -כתוצאה  מכך  

שזהו [ג  דאיהו  לא  חזי  "אע"בבחינת  ,  וגם  אלו  שדעתם  אינה  יציבה  תשתנה  דעתם,  השטחים

 !ואלו כאלו יכריזו בגלוי שאסור להחזיר שטחים" מזלייהו חזי] ל"ד הנ"כתוצאה מפס

 

לקראת  בוא  המשיח  או "    את  ארץ  ישראללהרחיב"האם  יש  ענין  :  א  יאלעס"הגרא

 ?ב"כהכנה לזה וכיו
ז "ם  שצריך  ע"ד  ברור  ברמב"  בנוגע  לעשיית  מלחמה  הרי  זה  פס:א"  שליטר"ק  אדמו"כ

. אמנם  כשמשיח  יבוא  הוא  הרי  יהיה  מלך.  דברים  שעכשיו  אינם  -  רשות  ממלך  או  מסנהדרין

אך  בכל ,  דבר  אסורה!  לא:  תשובתי  היא  בפירוש,  לשם  כך,  כ  האם  לצאת  למלחמה"וע

יהושע '  בסנהדרין  שר'  הקשור  להוספה  בלימוד  התורה  וקיום  מצוות  הרי  על  זה  מספרת  הגמ

היום  אם  בקולי :  "וענה  לו)  מתי  יבוא  משיח"  (אימתי  אתי  משיח"בן  לוי  שאל  את  אליהו  

י  שמוסיף  בלימוד  התורה  וקיום  המצוות  הרי  הוא  מקרב  עוד "שכל  יהודי  ע,  היינו".  תשמעו

 ".היום אם בקולי תשמעו"את היותר 

ובכל  הקשור  לפיקוח  נפש  ישנו  פסק  דין  ברור ,  אך  כעת  המדובר  הוא  אודות  פיקוח  נפש

תפתח  הארץ "ידי  כך  -ואולם  על"  קש  ותבן"פיקוח  נפש  שגם  כאשר  מבקשים  הם  רק  '  בהל

ומתייצבים  למולם  עם  כלי "    עליהן  את  השבתןמחללי"ד  הוא  ברור  ש"הרי  אז  הפס"  לפניהם

 .נשק

מחללין "שם  היה  קיבוץ  של  יהודים  ונפסק  הדין  ש,    אודות  נהרדעאראדין  זה  הובא  בגמ

 "!ויוצאים עליהם בכלי זיין שמא תפתח הארץ לפניהם" "עליהם את השבת
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מילא  בקשר  לנפט ,  הגדול  שעושים  בקשר  להחזרת  ימית"  רעש"  מהו  ה:א  יאלעס"הגרא

 ?ושטחים הרי הדבר היה נוגע מצד בטחון
נהרדעא ,  בדיוק  כשם  שהדבר  היה  בנהרדעא,    בימית  גרים  יהודים:א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

, הוא  הדין  גם  בברוקלין.  שם  גרו  הן  יהודים  והן  גויים.  ל  שבה  דרו  יהודים"היתה  עיר  בחו

ד "הרי  זה  פס"  תפתח  הארץ  לפניהם"י  כך  "אם  ע,  ו  יבואו  גויים  ויבקשו  קש  ותבן"באם  ח

 "!!ו בשבתיוצאים עליהם בכלי זיין אפיל"שאזי 

ורוצים  חלילה  לגרשם  משם ,  כאן  מדובר  אודות  ימית  אשר  בה  מתגוררים  רק  יהודים

בקש  ותבן )  רק(אומרים  בפירוש  שרצונם  לא  ,  המצרים,  בשעה  שהם,  ולתת  עיר  זו  למצרים

 !?"תפתח הארץ לפניהם"כי אם ש

  מליון 3הבעיה  בימית  היא  רק  מצד  פיקוח  נפש  של    -  איני  מדבר  מצד  קדושת  הארץ

 !תהיה-לא-יהודים היה

שתי  מדינות  עושות ?  וכי  ראיתם  פעם  דבר  שכזה.  טוענים  כי  המדובר  הוא  בשלום

לא  שהם  נותנים  מעט ,  צד  אחד  נותן  הכל  ואילו  הצד  השני  אינו  נותן  מאומה,  ביניהם  שלום

הדבר  היחידי  הוא  שאפשר  לנסוע  לשם  ולראות  את !  מדי  הם  אינם  נותנים  מאומה

 ?שכזה" הישג" מעודכם וכי ראיתם, הפירמידות

א  שלאחר  שנלחמו  במשך  עשרות מה  שקרה  הו,  הם  אינם  מתכוונים  כלל  לשם  שלום

ובאותו ,  "שלום"י  "ולא  הצליחו  לקבל  את  השטחים  החליטו  לקחת  את  השטחים  עשנים  

  שנים  חייבים  להגיע 5חתום  בגין  עצמו  כי  תוך  "  דייוויד-קעמפ"שנחתם  ב"  שלום"חוזה  

 !?להסדר עם הפלסטינאים

  מליון 3נוטלים  על  עצמם  אחריות  לבטחונם  של    -  אלו  הטוענים  כי  המדובר  הוא  בשלום

 !!יהודים

 ...י זה מקבלים הם עוד כמה דולר לישיבה"כי ע, ובפרט אלו המקשרים זאת עם תורה

! הרב  יאלעס:  א"ר  שליט"ק  אדמו"ככשהרב  יאלעס  ניסה  לסנגר  על  ענין  זה  העיר  לו  [

 !!].ללמד זכות ואולם כך בדיוק הם פני הדבריםאמנם הנך כהן ולכן עליך 
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הרי  לכאורה  זהו "  טענו  חיטים  והודה  לו  בשעורים  "ראמעולם  לא  הבנתי  את  דברי  הגמ

 !...?"םשעורי"ואילו השני עונה לו " חיטים"ד טוען האחד "יושבים בבי, "מוזר"דבר 

לאחר בה  בשעה  שהם  עצמם  טוענים  ש,  טוענים  שזה  שלום:  כעת  רואים  זאת  במוחש

 ...מכן הם יעשו שלום עם שאר הערבים

-והמציאות  היא  ש  -  סיכמו  הרי  מפורש  שלאחר  מסירת  השטח  לא  יהיו  שם  אנשי  צבא

ענו  שהם  היו !  ?  שעות  לאחר  מכן  כבר  הביאו  לשם  אנשי  צבא  וכששאלו  אותם  היתכן24

תשובה  זו  ענו  לשרים  בעלי  שכל  בעוד  שלמעשה  זה  תירוץ  טוב .  לבושים  בלבוש  אזרחי

 ...בור ילדים קטניםע

מה ב  ומבקשים  מרייגן  שיתן  להם  נשק  יותר  מ"ולאחר  מכן  עוד  נוסעים  המצרים  לארה

? כ  לשם  מה  לכם  הנשק"וכששואלים  אותם  הרי  נמצאים  אנו  בשלום  וא,  שמקבלת  ישראל

 .הם עונים שצריכים זאת לצורך המלחמה עם לוב
 !!!כל זאת מראה שהמצב הוא ממש מבהיל

דד  מלך  ארם הב  והדבר  מזכיר  את  הסיפור  עם  "ו  משלחת  לארהלאחר  המלחמה  שלח(

 ").אחי הוא"שגם שם נאמר 

ברק -לבני,  אביב-מ  לתל"  ק10  מסירת  ימית  מתקרבים  הערבים  בעוד  ידי-עלילא  מומ

 .ד"חב-ולכפר

לפני  כמה  שבועות  הביע  בגין  תמיהה  על  הרעש  שמעוררים  אודות  ימית  בזמן  שימית 

 .הרי אינה ארץ ישראל

כאן  מדובר  אודות ,  כאן  לא  מדובר  בכלל  בקשר  לקדושת  הארץ,  י  שהדגשתיכפ,  אך

 ויתירה  מזו!  וזהו  פסק  דין  מפורש  בהלכה  שאסור  למסור  שטחים  אלו!!!  פיקוח  נפש  ממש

 ".שופך דמים"והוא אף מכונה " הנשאל הרי זה מגונה"בפיקוח נפש ישנו כלל ש -
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 ?א על המצב שם"ר שליט"ק אדמו"מהי דעת כ: א יאלעס"הגרא

ואז  הם  יתנהגו ,  את  הבחירה  -  שם  -    יש  ליטול  מן  המנהלים:א"  שליטר"ק  אדמו"כ

 .נתיים נוהגים הם שלא כדבעייב. כראוי

: ועל  כך  נשאלת  השאלה,  "ה  דבר  אחד  לבטלה"לא  ברא  הקב"כי  ,  וכאמור  מספר  פעמים

ובחרת "  ובשעה  שישנו  יהודי  שאצלו  לא  קיים  .'וכו'  אהבת  ה,  ה  ברא  יראת  שמים"א  הקבהל

 ?להיכן הלכה כל אותה כמות היראה שניתנה לו - ל"ר, "בחיים

 -  במדרש  נאמר  בלשון  שונה  -  .שונא  את  הישרים,  האוהב  את  האכזרים:  והתשובה  לכך

 .לים מן הגוינבה, וממילא, לפחד מן הגוים, מנוצל הפחד', כשחסר פחד ה

 .ודברים שהעולם לא ראה מעודו - בפרט עתה בלבנון - קורים שם מעשים מבהילים

עד  שירו  עליהם   -  ולירות,  ואסרו  עליהם  להתקדם,  הציבו  אותם  במקומם,  הביאו  חיילים

 !ולא מניחים להם לשוב אחורנית, תחילה

יא  ניצבת  כבר ה,  בכך,  הכי  בכניסתה  ללבנון  הוכיחה  ישראל  חולש,  ערפאת  עצמו  טען

 .ביכולתה לכבוש מיד' בעוד שהי, על מקומה, חצי שנה ללא הפסק

וצוו   -  הםעלייורים  ,  ואכן  -ליצלן  -חמנאבו  ניתן  לירות  עליהם  ר,  העמידו  חיילים  במצב

 !אסור להם להתחיל - כדי שלא יכעסו בוושינגטון - כי, עליהם

לא   -  "גך  השכם  להורגוהבא  להור"כי  ,  ערוך-לחןבהקשר  לדין  בשו,  כפי  שדובר  פעם

 .אין הוא מסתבך לכתחילה, "השכם להורגו"כשהשונא מבחין כי , אלא. הרוג אותו בפועל

, כי  הם  עצמם  הודו,    לדעתכך-ראולם  נוכחו  אח.  ותו  לא,  כי  זוהי  רק  דרשה,  שיערו  אמנם

עבר "ו,  ובשעה  שעושים  טעות.  לא  היו  מסתבכים)  במלחמת  יום  כיפור(כי  אילו  נערך  גיוס  

הלא  זה  פלא .  אותה  טעות  ואותן  צרות!  פעם  שלישית,  שבים  על  אותה  טעות".  נהוש

 !?גדול

אותם  אלה  אינם   -  ב"ועכשיו  מארה,  תחילה  ממצרים  -  אותם  שהכריחו  את  הבהלה

. כי  הדבר  נעשה  לשם  שמים,  ומאותו  טעם,  "סערה"באותה  ,  "מיהו  יהודי"מניחים  לתקן  את  
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. אסור  לגרום  לפילוג  אצל  הקונסרוטיווים.  אסור  לגרום  לשנאת  ישראל  עם  הרפורמים

 !הכל לשם שמים - ?"כהלכה"יצטוו להכניס , היתכן

ולמסור  להם ,    צורך  לפנות  את  השטחים  ולמסרם  למצריםהכי  הי,  ואותם  אלה  טוענים

 .הכל לשם שמים - שלום בעולם' כדי שיהי', את הנפט וכו

לא  יחפש  שלום ,    יותר  עוצמהשונא  שמעניקים  לו.  כי  זהו  הגרוע  מכל,  טענתי  לכתחילה

 !וראו זאת בפועל. לתו לנצחוהוא רק יבטיח את יכ, לכן. משום כך

 .ומי לשם, בו נוכחו מי הצביע לכאן, "מיהו יהודי"עכשיו הלא ישנו המעשה עם 
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ב "אני  נמצא  בארה:  עצת  וברכת  הרבי  בנושא  חשוב  ביותר  ברצוני  לבקש  את  :מר  נחמן

רוח  והיסוסים  לגבי  עתיד  יהודה -והנני  מבחין  שביהדות  כאן  יש  רפיון,  כבר  בפעם  החמישית

 .הם חוששים מפני נסיגה ואני מגלה שבנושא זה יש אבדן אמונה. ושמורון
 .ו לחיזוקושיתן את ברכת, הרבי יורה לי מה לאמר לאנשים אלו' שכב, בקשתי היא

  צריך  לדבר  עם  האנשים  האחראים  בארץ  הקודש  ולדרוש  מהם :א"  שליטר"ק  אדמו"כ

, אין  להם  כל  יסוד  בהוה,  ליצלן-רחמנא,  לפרסם  כי  כל  השמועות  בדבר  החזרת  שטחים

מתוך  שלום ,  ימשיכו  להחזיק  בשטחים  האלו  מתוך  שמחה  רבה:  ואדרבה.  ביחס  למעשה

 .ובדרכי נועם
  שאין  להם  דעה  בארץ ןמאשר  לאנשים  כא(אנשים  בארץ  ישראל  חשוב  יותר  לומר  זאת  ל

עליו  להסביר  לכל  מי  שמוכן  לשמוע .  הרי  ראש  הממשלה  עתיד  לבקר  כאן  עכשיו).  ישראל

כי  השמועות  על  החזרת  שטחים  אין  להם  כל  יסוד  כלל ,  ולכל  מי  שביכלתו  להשפיע  עליו

משיח  צדקנו  ישלים  גם   -  שמובקרוב  מ.  ארץ  ישראל  תשאר  שלימה  כפי  שהיא  עתה.  וכלל

וכיון  שגם  אתה  גר   .בלי  כל  מלחמות,  בדרכי  נועם  ובדרכי  שלום  -  וכל  זה.  את  שאר  החלקים

עליך  לעמוד  בתוקף  על  שלימות  השטחים  ועל  שלימות .  הרי  זה  תלוי  גם  בך,  בארץ  ישראל

 .כל הארץ
ם יש  לעשות  זאת  בדרכי  נועם  ובדרכי  שלום  ולדעת  כי  עמידה  תקיפה  לא  מפריעה  לשלו

להחזיר ")  דעתך-סלקא-קא("כאשר  הצד  השני  שומע  שישנה  סברא  :  להיפך.  כלל  וכלל

הבאים ,  פדה  וכל  שאר  הדברים  שאינם  רצויים  כלל  וכללתיניזה  מה  שגורם  לא,  משהו

ולכן ,  ק  שיש  מקום  לדיון  על  עתיד  השטחים"כתוצאה  מכך  שהם  שומעים  מהיושבים  באה

 .'וכו' הם נוקטים צעדים בכוונה להרויח משהו וכו
בדבר  החזרת  שטחים ,  אין  צורך  בשום  תיגרה  ומלחמה  ורק  השמועות  הללו,  כאמור

 .מחזקות את אלו שאינם מעונינים בשקט ומנוחה
שבקרוב  תוציא  לאור  עלון  חדש  עם  כל ,  וכאמור,    לך  הצלחה  רבההויהי  רצון  שתהי

 .ההוספות שתיתוספנה תיכף ומיד ממש
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ת  יעזור  שתהיו "השי.  שמעתי  עליכם  רבות:    לחץ  את  ידו  ואמרא"ר  שליט"ק  אדמו"כ

, ודם-עתה  הבאתם  שליחות  מבשר-עד.  ה"כמו  אליהו  הנביא  שהביא  את  שליחותו  של  הקב

 .ה"כעת תביאו שליחות מהקב
השבוע  אנו  נוסעים  עם  ראש  הממשלה  מר  שמיר  לוושינגטון  להפגש  עם  פרזידנט   :ל"הנ

 .כי היום המצב בוושינגטון השתנה,  אין אלו זמנים קלים.בוש
ב  צריך  להוכיח "הרי  אתם  יודעים  שכדי  להשיג  משהו  בארה:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

לא  כדי  להכעיס  אותם  אלא  מפני  שאחרת  לא .  שתקיפים  בדעות  ושלא  מתכוננים  לוותר

 . החיות שלהאי אפשר לדרוש מארץ ישראל לעשות דבר שהוא היפך הקיום והיפך. ייתכן
 .כי אלו לא זמנים קלים, יעשה] ל"המו -. מר שמיר[זה באמת מה שהוא : ל"הנ

]: בחיוך[א  אמר  "ר  שליט"ק  אדמו"וכ,  מר  רובינשטיין  אמר  שאיננו  מבין  היטב  אידיש(

 ).ק"א בלה"ר שליט"ק אדמו"מכאן ואילך דיבר כ". . ק"אז תסביר להם בלה"
כי  בעבר ,  יני  הוא  ההיפך  ממה  שנהגו  בעברהפתרון  למצב  המד:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

  ובעבורם -  ולא  רק  על  משהו  אלא  על  ענינים  עקרוניים  -אחזו  הממשלות  בקו  שצריך  לוותר  

א "כך  שא-י  עמידה  חזקה  על"ב  נוסדה  ע"ארה.  ב"וזהו  היפך  טבעה  של  ארה.  יקבלו  משהו

  העולם  היה  אז וכל,  ולמרות  שאנגליה  צעקה  וצרפת  היתה  נגדה,  לוותר  על  דברים  חיוניים

 . הרי מכיון שנקטו קו זה הצליחו ומצליחים עד היום-ב "נגד ארה
וזה ,    עבורנו  הוא  ענין  של  קיום-  אנו  אומרים  להם  שמה  שעבורם  מדיניות  חוץ  :ל"הנ

כי  בזמן  האחרון  הלחץ  הערבי ,  כך  קל  להסביר  להם  את  זה-אבל  לא  כל.  הרי  הבדל  גדול

 .גדל
לא  נעים  לי )  ל"המו  -.  רה  באצבעו  הקדוש  על  עצמוכשהוא  מו(:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

בעבר  התחילו  לומר  שדבר  פלוני  חשוב  לנו  אך  מכיון .  לומר  שלדעתי  המציאות  אינה  כזו

אפשר -וכשמתחילים  בויתורים  כבר  אי,  שנמצאים  בין  שבעים  אומות  מוכרחים  לוותר

 .למצוא את הנקודה שעליה אין לוותר
הבעיה ,  כבוד  הרבי.  ה  באמת  עומד  על  דעתוהממשל-יחסית  אני  סובר  שראש:  ל"הנ

 .הפילוג והפיצול הגדול, האמיתית שלנו היא המציאות הישראלית
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-קעמפ"הרי  מר  שמיר  היה  היחידי  שלא  הסכים  להסכמי  :  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

זה  היה  יכול  להתאים .  הברית-הוא  הבין  שזה  לא  מתאים  לפרטנר  כמו  ארצות"...  דייוויד

היתה  עמידה ,  ב  הגישה  היחידה  שהצליחה  עד  כה"  ביחס  לארהאבל,  לפרטנרים  אחרים

ב  דורשת "ושטובת  ארה,  בתוקף  וההסברה  שאין  זה  ענין  של  עקשנות  אלא  זהו  ענין  חיוני

הברית  היחידה  האמיתית -כי  היא  השותפה  ובת,  חזקה  במזרח  התיכון'  שארץ  ישראל  תהי

 .ב במזרח התיכון"של ארה
-קעמפ"ה  צדק  שמיר  בשיטה  שלו  שנלחם  נגד  רואים  כמ  :א"ר  שליט"ק  אדמו"כ.  .  

עד  היום  סובלים  צרות  מחוזה ,  "דייוויד-קעמפ"ידי  -ורואים  את  הצרות  שנגרמו  על,  "דייוויד

  בני  ישראל  תמיד  מחפשים -רצון  שיהיה  -מכאן  ולהבא  יהי,    היה-מה  שהיה  ,  ובכל  אופן.  זה

 ".סיםננת ש האת "-ת "ישראל שהיא ר-נ אומרים בני"ועל שנת תש, ראשי תיבות
 .אמן,  הלוואי:ל"הנ
ואין ,  וממילא  אם  תקבל  על  עצמך  שהשנה  הזו  היא  שנת  נסים:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

 .שזו היא דרכו של עם ישראל, כי אם בדרך הנסים, להתחשב בחוקי הטבע
 .כן יהי רצון, אמן: ל"הנ
אלא ,  לא  רק  יהי  רצון):  ל"המו  -.  כשהוא  מצביע  כלפי  מעלה(:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

 .כבר יש רצון
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אנו  זקוקים  לברכת  הרבי  לפעולותינו  כאן  שיהודים :  ל  משרד  החוץ  מר  אורי  סביר"מנכ

 .ושלום על ישראל, שראש הממשלה הציע, וכן שיתמכו ביזמת השלום שלנו, יעלו ארצה
צריך  גם  חוזק  המתאים ,    בעוונותינואלא,    צריך  לא  רק  שלום:א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

שהצלחה  הכי  מובטחת  היא ,  כמפורסם,  ולא  רק  הגנה  אלא,  להגן  על  כל  הענינים

 .ולא מחכים עד שהצד השני עושה את זה, כשמתקיפים
 .ושהיהודים יתמכו בנו, אנחנו צריכים שלום ובטחון: ל"הנ
הוא  היה  היחידי מזמן  לזמן  ש]  למר  שמיר[כדאי  להזכיר  לו  :  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

 ".דייוויד-קעמפ"שהתנגד להסכמי 
ועם  הרבה ,  יש  עכשיו  יוזמה  חדשה  של  הממשלה  בנוגע  לבחירות  בשטחים:  ל"הנ

 .סבלנות והרבה כוח נצליח בזה
כך  במחלוקת  עד  שאינני  מאמין  שכבר  הוחלט -זה  ענין  השנוי  כל:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

 ...של ישראל בנושאמה צריכה להיות בסופו של דבר עמדתה , בממשלה
ואנחנו  רק  צריכים  לשכנע  את ,  עם  ישראל  רוצה  לחיות  בשלום  ובבטחון:  ל"הנ

 .האמריקנים שזה אמנם כך
. ה"לאמריקנים  אין  בחירה  חופשית  כי  הם  תלויים  בהחלטת  הקב:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

גד ה  נותן  בחירה  חופשית  איך  להתנהג  אפילו  בדבר  שהוא  נ"הקב,  לעומת  זאת,  לבני  ישראל

והוא  מאמין  ובטוח  בעם  ישראל  שסוף  סוף  יבחרו  דווקא  את  הקו ,  ה"רצונו  של  הקב

ואז  תהיה  תורה  שלימה  לעם  ישראל  בארץ ,  המתאים  במאה  אחוז  לקו  של  תורתנו  הקדושה

 .ישראל השלימה
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בבשורות  טובות מלא  רק  '  יהי"  קול  ישראל"יהי  רצון  ש:  א"  שליטר"ק  אדמו"כ

 .חדורה ברוחניות' ושהגשמיות תהי, בגשמיות וברוחניות
 .אמן ואמן: מר עודד
 ? מהי דעתו של הרבי בענין זה שאין כעת ממשלה בישראל:מר עודד

, שבמשך  הזמן  שאין  ממשלה  רשמית  -  הוא,  הצד  הטוב  שבזה:  א"  שליטר"ק  אדמו"כ

, שלימות  העם'    בתוקף  שתהיואני  מקווה  שהוא  יעמוד,  הענינים  תלויים  במר  שמיר

כיון  שהם  תלויים  זה ,  ביחד  עם  שלימות  התורה  -  ושלימות  כל  הארץ,  ושלימות  השטחים

 .בזה
 ? ראש הממשלההאז רצוי שמר שמיר יהי: מר עודד

אני  מקוה  שתיכף   -  ועוד  והוא  העיקר.  אינני  מתערב  בפוליטיקה:  א"  שליטר"ק  אדמו"כ

 .ומשיח צדקנראש הממשלה שם ' ומיד יהי
  השיטה  כפי  שהיתה  השיטה האזי  צריך  שתהי,  אבל  במשך  הרגעים  עד  שיבוא  משיח

 . מכל השטחיםעל שעלאפשר לוותר -שאי, שלו
כ "משא,  ובסביבותיה,  שלום  במדינה'  ז  יהי"כי  דוקא  עי,  ויש  לעשות  זאת  בדרכי  שלום

ראל תתגבר  תאוותם  של  שונאי  יש,  וככל  שיתנו  להם,  אין  לדבר  סוף  -  כשיתחילו  לוותר

 .והיפך השלום, שזה יביא דוקא לתוצאות של היפך מנוחת הנפש, שיתנו להם עוד ועוד
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וכמה  פעמים  במשך -  וגם  נתפרסם  כמה-עמדתי  מאז  ומקדם  זה  כמה  עשיריות  שנים  

  במפלגה  המנהלת  משא  ומתן אסור  לתמוך)  מן  הערבים(נפש  -  שמטעם  פיקוח-שנים  אלה  

 -להערבים  )  עזה,  שומרון,    יהודה-ע  "יש(ד  החזרת  שטחים  מארץ  הקודש  "עם  הערבים  ע

בדרך כי  אז  .  ואיסור  תמיכה  במנהיגיה  בנוגע  לארגון  והקמת  ממשלה,  במפלגה  בעת  בחירות

-פיקוח  -ועוד  ע  "מיש  -  החזרת  השטחים,  זוהי  תמיכה  באחריותם  נגד  הערביםממילא  

 .כלל וכלללא נשתנתה ועמדתי זו , א"ישראל שליט-בנינפש של 
א  לא "י  שליט"נ  דבנ"שמוסיף  עוד  יותר  על  הענין  דפקו,    ועיקרי  ביותר-ל  "נוסף  על  הנ

כח  הערבים -ל  נפגשו  עם  באי"שמאז  שהמפלגה  הנ:  והוא,  ל"רק  בכח  אלא  עובדא  דהווה  ר

והידיעה ,  )רץ  הקודשעת  בא-ע  בכתבי"אף  שהפרטים  לא  נתפרסמו  לע(מ  עמהם  "וניהלו  מו

 -וכתוצאה  מזה  מביאות  ,  ע  אחרים  ובמילא  בין  הערבים"על  דרך  פגישה  זו  נתפרסמה  במכ

והזיקו  כמה  וכמה  מאחינו ,    זה  שהערבים  בכל  מקום  המשיכו  בפעולות-פי  טבע  ושכל  -על

ומי  יודע ,  ולא  רק  בארץ  הקודש  אלא  גם  במדינות  אחרות,  ל"א  ועד  לידי  רצח  ר"י  שליט"בנ

, ת"היל,  ברגע  זה  ממש  לא  אירע  משהו  ליהודי"  'לא  תפתח  פה  כו"הרי  ,  יבורי  אלהשבעת  ד

 .כי עוד ידם נטויה
ויד  חזקה ,  כזו  שיש  לה  יד  תקיפה'    זהו  רק  באם  הממשלה  תהי-וידוע  שבכדי  למנוע  זאת  

ידי  המומחים -ק  על"ל  באה"דבר  כל  הנ-ויכולים  לברר  על.  עליהם  וכמו  שראינו  בעבר

. נפש-ל  תגרום  לפיקוח"  בחירה  במפלגה  הנ-דעתי  -עניות-ן  שלפיומכיו.  לאותו  דבר

 .ל"כך שאסור לבחור בהנ-ולעורר על, הפעם-ע להביע דעתי עוד"פי שו-מוכרחני על
מי  יבטיח )  1:  'כ  לצאת  מהממשלה  וכו"ל  לזמן  קצר  ואח"דבר  ההצעה  לבחור  בהנ-על

ל  תעלה  על "לגה  הנ  עצם  הסברא  מפרסום  שהמפ-והוא  העיקר  )  2.  ז  תתבטל  ממשלתו"שעי

והתוצאות  מי ,  ן  חיזוק  עוד  יותר  לערביםית,    שכך  יהיה  בפועל-  ועוד  יותר  ,כסא  הממשלה

 .לרגע אחד' ל להקים ממשלה אפי"לזה לדעתי אסור להרשות למפלגה הנ, ישורנה
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 ". דקותלדבר עם הרבי כמה"ביקש ) ראש המודיעין לשעבר(מר שלמה גזית 
אף  שבאופן  רשמי  אינך .  שיהיו  בשורות  טובות  והצלחה  רבה:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ.  .  

בודאי  תמצא  דרך  להשפיע ,  הרי  בנוגע  לתועלת  בענינים  אלו,  מכהן  עוד  במשרה  ההיא

 .עליהם שילכו בדרך הנכונה לשלימות העם ושלימות הארץ התלויים בשלימות התורה
אני  אינני  ולא  הייתי  מעולם  איש :  ב  בממשלהברצוני  לומר  משהו  על  המצ:  ל"הנ

ויכולני  להעיד  שהם  חרדים ,  אבל  אני  מכיר  היום  את  כל  אנשי  מפלגת  העבודה,  מפלגה

אין  יסוד  לידיעה  שיש  הסכם  בין  פרס  לערפאת  או .  לבטחון  ארץ  ישראל  לא  פחות  מאחרים

 .זהו שקר וכזב. הפלשתינאים
ולא  רק  הערבים  אלא  כל  בני ,    הערביםאתה  בודאי  מכיר  את  טבע:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

: ובעניננו.  אלא  מקבלים  את  הדברים  בפשטות,  שאינם  מתעמקים  למצוא  סיבות  נסתרות,  נח

  נפגש  עם  ערבים  באופן  ידידותי  ומנהל -עצם  העובדה  שאיש  המייצג  כמה  וכמה  יהודים  

  בין אלא  גם,  אתר-  לא  רק  על-  דבר  שמתפרסם  תיכף  ומיד  -מ  על  החזרת  שטחים  "עמם  מו

  מהווה  עבורם  הוכחה -גם  אלה  הנמצאים  בדרום  אפריקה  וכדומה  ,  כל  הערבים  בעולם

 .ברורה שיש על מה לדבר
ובהתאם  לכך  הם  מסיקים  את  המסקנות  ומתנהגים  למעשה  בפועל  כפי  שמבינים  את 

ואפילו  לא  למר ,  הם  לא  שומעים  לא  לי  ולא  לך:)  בחיוך.  (הדברים  בדרך  הפשוטה  ביותר

 .ם עושים כפי שהם מבינים בפשטות בהתאם לעובדה האמורה ה-שמעון פרס 
לא  יעשו  דבר  בלי  בחירות .    הנושא  של  החזרת  שטחים  יובא  בכל  מקרה  אל  העם:ל"הנ

 .עם-או משאל
ואני  מדבר  על  התנהגות  הערבים ,  אתה  מדבר  על  הנסיגה  עצמה:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

 .רוןביהודה ובשומ, בירושלים העתיקה, כלפי היהודים עכשיו
 .מצב זה הוא בממשלת הליכוד: ל"הנ
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ה "אין  זה  אומר  שגם  הקב,  כשאדם  מסיר  מעצמו  את  האחריות:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

הדברים  אמורים  גם  בנוגע  אליך  וגם  בנוגע  לשמעון .  מסכים  לכך  שהוא  פטור  מאחריות  זו

 .פרס
נו  ואז שלא  יהיה  צורך  בכל  הפלפולים  מכיון  שתיכף  ומיד  יבוא  משיח  צדק,  יהי  רצון

 ...זה בודאי יסכימו כל המפלגות- על-יתבטלו כל הבעיות באופן הכי טוב ובדרכי שלום 
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בפני  יהודים ,  ואני  עתיד  להרצות,  ב  בשליחות  מדינית"  אני  נמצא  בארה:מר  רון  נחמן

מה  להגיד ?  כול  לתת  לי  ככיוון  דרךמהי  העצה  שהרבי  י.  ובפני  גויים  במשך  ששה  שבועות

 ?איך צריך להתנהג ומה צריך לומר? ב לגבי הערבויות" על המצב בארההברדיו ובטלוויזי
  ארצות  הברית  מעונינת  בטובת  ארץ -כפי  שאמרתי  כמה  פעמים  :  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

ב  לא "הם  מעונינים  שלארה.  ב"ישראל  כי  הצד  שכנגד  הם  הערבים  והערבים  הם  נגד  ארה

, אלא  שלאחרונה  התערבו  כאן  מחשבות  זרות.  ב  יצליחו"אלא  אירן  וכיו,  הצלחה'  תהי

 .וצריך למצוא מה להשיב על הענינים שהתווספו כאן לאחרונה, מחשבות צדדיות
בהם  הסבירו  לפני ,  ב  בעבר"ידי  שימצאו  את  הנאומים  של  נשיאי  ארה-קל  לברר  זאת  על

' כדי  לא  להניח  לסורי,  ת  ארץ  ישראל  חזקהכל  עם  ועדה  איך  לטובת  כל  העולם  צריכה  להיו

ב  לא  פחות  מאשר  נגד  ארץ  ישראל  ואולי  עוד "שהרי  הם  נגד  ארה,  ב  להתפשט"ולאירן  וכיו

 .יותר
אלא  רק  למצוא  את  העיתונים  של  לפני ,  קל  להסביר  זאת  כי  לא  צריכים  לחדש  משהו

 .ושם יש את כל הענינים בפרטיות מן המוכן, שנתיים ושלש שנים
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 ?האם הרבי מחזיק עדיין בדעה שצריך להחזיק בכל השטחים: העיתונאי רן אדליסט
אז  השפעתי  צריכה  להיות  בכיוון  זה ,    אם  אני  יכול  להשפיע  עליך:א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

ם וכל  הנותן  חלק  ממנה  למישהו  אחר  הוא  גוזל  את  ע,  שכל  ארץ  ישראל  שייכת  לעם  ישראל

 .ישראל
 !?אפילו אם זה כולל מלחמה נגד העולם: ל"הנ
, אינם  זקוקים  לסיבה  מיוחדת,  אלו  הרוצים  להלחם  בעם  ישראל:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

. מ  באם  ישראל  יהיו  באופן  כך  או  באופן  כך"כיון  שהם  רוצים  להזיק  לישראל  ואין  כל  נפק

א  בגלל  שהיהודים  היו ל,  דם  על  יהודים-וברוסיה  היו  תמיד  עלילות,  אני  בא  מרוסיה

 .אלא בגלל שהגויים חיפשו להעליל ולהזיק לישראל, אשמים
 ?פעם-לא יתכן שהגויים יעשו אתנו שלום אי: ל"הנ
באם  יש  להם  כח .  מ  מה  אתה  תעשה  ומה  אני  אעשה"אין  נפק:  א"ר  שליט"ק  אדמו"כ

כי  כל ,  ד  שליה  אינו  זקוק  לעידו"ה  והקב"זה  תלוי  בקב.  אין  זה  תלוי  בי  או  בך  למנוע  את  זה

אל .  ה"כ  בארץ  ישראל  הוא  בנו  יחידו  של  הקב"ועאכו,  אחד  מישראל  בכל  מקום  שהוא

לא  כדאי  לבזבז  זמן  לחפש .  תחפש  ענינים  והסברים  שיכולים  להחזיר  משהו  מארץ  ישראל

 .טעמים אולי להחזיר משהו מארץ ישראל
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והמשיך  להחזיק  את  ידו  כל (את  ידו  א  "שליטר  "ק  אדמו"לחץ  כ,  וצג  מר  משה  קצבכשה

, ה"תורת  ישראל  והקב,  שיזכה  בתור  תפקידו  לקבץ  עם  ישראל:  ובירכו)  משך  זמן  הדיבור

 .אלו לא ינתק' שג
שמעתי  לאחרונה  שמועה  מוזרה  ומבהילה  בנוגע :  א"  שליטר"ק  אדמו"והמשיך  כ

לפועל .  אודות  מסירת  חלקים  מארץ  ישראל,  ארץ  ישראללדיבורים  והחלטה  של  הממשלה  ב

אבל  לא  משנה ',    שנים  שקוראים  לזה  אוטונמי5  תכנית  לתקופה  של  תמדברי  כעת  אודו

באיזה  אופן  מדברים  על  זה  ומסבירים  את  זה  שהרי  בפועל  דיבורים  אלו  וענינים  אלו  הם 

! ע"ל  לאוהישרא-שאסור  למסור  שום  חלק  מארץ  "לא  תחנם"בגדר  האיסור  המפורש  ד

וממילא  נמצא  שזה ,  ס  למסירת  חלקים  מארץ  ישראל  בפועל"ודיבורים  אלו  יביאו  סוכ

 .ישראל-ישראל ובקדושת ארץ-ובתורתו ובארץ' ז כפירה בה"שמדברים אודות זה ה
הינם  צעד  ראשון  למסירת  חלקים  מארץ  ישראל '  דיבורים  אלו  אודות  תוכנית  האוטונומי

', חברון  וירושלים  וכו,  עזה,  שומרון,  גדולים  כמו  יהודאולא  רק  חלקים  קטנים  אלא  חלקים  

  וכאמור  שלא  משנה  מה  שהיהודים  חושבים  ואומרים !פקוח  נפשות  ממשוהרי  זה  ענין  של  

והם  מפרשים  זאת  שמדובר  אודות  תכנית ,  ע  מפרשים  זאת"ומסבירים  את  זה  אלא  איך  שאוה

 .איתישראל בפועל והקמת מדינה פלסטינ-שסופה מסירת חלקים מארץ
אז  תשאל  לערבים  הגרים  שם  ותראה  שהם  יגידו  לך  שמה  שהם ,  אתה  הרי  מבין  ערבית

  שנים  פירושו  בפועל  שמוסרים  להם 5של  '  מתכוונים  אודות  מה  שמדברים  על  אוטונומי

וממילא  אין  זה  נוגע  כלל  איך  היהודים ,  כדי  להקים  מדינה  פלסטינאיתחלקים  מארץ  ישראל  

 .ז"ם עיך שהגויים מסתכליפרשו את זה כי העיקר הוא אי
זה  שיש  בארץ .  וחילול  הקודש'    הוא  חילול  ה'רק  עצם  הדיבור  בנוגע  לתוכנית  האטונומי

אבל  כאן  המדובר ,  ישראל  יהודים  שאינם  שומרי  תורה  ומצוות  הרי  זה  בנוגע  להם  בפרטיות

 .ותורתו' נגד ה' שממשלת ישראל תכריז מלחמה גלוי
אלא  אודות  מינהל  עצמי  שינהלו  לבד  את  החינוך ובנוגע  למה  שמסבירים  שאין  המדובר  

ז  ענין  של "ה,  אבל  לא  עניני  חוץ  וביטחון  ושזהו  רק  לנסיון'  שלהם  וחקלאות  משלהם  וכו

אבל  כאן  אין ,    טוב  ממני  בזהרובזה  לא  אתווכח  היות  שכנראה  אתה  מבין  יות'  דיפלומטי
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, קים  מארץ  ישראלל  אודות  מסירת  חל"אלא  אודות  דיבורים  ר'  המדובר  אודות  דיפלומטי

ובמילא  אין  שום ',  ותורתו  וכו'  נגד  ה',  ט  אודות  ענינים  אלו  הרי  זה  חילול  ה"ועצם  השקו

 .יעשו מזה היהודים) 'דיפלומטי(חילוק איזה מטעמים ומעדנים 
כ  זקוקים  לערבויות  מהממשל "וכמו'  מרוסי'  ובנוגע  לזה  שאומרים  שהיות  שיש  כעת  עלי

הרי  בפועל  זהו  הצעד  הראשון ,  ב"  שתאמר  ממשלת  ארהולכן  מתחשבים  במה'  ב  וכו"דארה

שהרי  הם  עצמם  אומרים  שמה  שעושים  זה  הוא '  והא  ראי.  למסור  חלקים  מארץ  ישראל

ז  כשיבוא  עוד  לחץ  אז  שוב  יתרשמו "אז  אח',  בגלל  שנתרשמו  מהגויים  ושיש  לחץ  וכו

מביא  עוד ז  "וכפי  שראו  זאת  בפועל  בעבר  שכשנכנעים  ללחץ  ה,  ע  ואין  לדבר  סוף"מאוה

 .לחץ
ורג  בוש  שמתנגד  למדינה 'אגרת  מהנשיא  ג'  מר  משה  קצב  אמר  שבשנה  שעברה  הי(

 .אז רואים כאן שינוי, פלסטינאית והשנה הוא כתב רק שאינו בעד מדינה פלסטינאית
 ).ורואים לאיזה כיוון הולך השינוי: א" שליטר"ק אדמו"כ

לו  ולתת  חתימה  לענין אלענינים  כו  שותף  "ח'  ובתורתו  יהי'  לא  יתכן  שיהודי  המאמין  בה

ממשלה  יהודית  שהרי  לא  מדברים  אודות '  ז  עדיף  שהממשלה  תתבטל  ולא  תהי"ולפי.  כזה

אז  באם  כך  הוא ,  )כפי  שהם  בעצמם  אומרים(ע  "תוכניות  אלו  אלא  אך  ורק  בגלל  לחץ  אוה

ע  בארץ  ישראל  והם  יחליטו "ל  ממשלה  של  אוה"ר  -ו  ז  עדיף  שיקימ"המצב  הרי  לפי

  לא  יהיו  יהודים  שיחתמו  על  ענינים זפ  א"ולכה,  ישראל-ה  מה  לעשות  עם  ארץלכתחיל

 !כאלו
' והי"  דייוויד-קעמפ"אתה  בטח  מכיר  את  מר  מנחם  בגין  שבהתחלה  לא  הסכים  לעניני  

ז "וכפי  הנשמע  עד  היום  מתחרט  ע,  אבל  בסוף  התחיל  לעשות  ויתורים,  בתוקף  נגד  זה

 .שויתר על חלק מארץ ישראל
אבל ,  אפשר  להבין'  ה  היו  עושים  את  זה  הי"ים  שלא  מאמינים  בהקבבמילא  אם  אנש

ה  שמהם  יבוא  חתימה  אודות  מסירת  חלקים  מארץ  ישראל  הרי  זה "אנשים  שמאמינים  בהקב

 .'חילול ה
ז  דבר  בלתי  מובן  כלל  שדוקא "ולכן  ה,  ה  ובקדושת  ארץ  ישראל"שמיר  מאמין  בהקב

 .רת חלקים של ארץ ישראלהוא יסכים לדבר כעת אודות תוכניות שפירושם מסי
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ובאם  יתנהגו  בהתאם  בכל  התוקף  הדרוש  כפי ,  אחד'  ביטחון  של  ארץ  ישראל  הוא  מה

 !שצריכים אז אין מה לדאוג בנוגע לבטחון ארץ ישראל
  שנים  מכיון  שמפחדים  להגיד  ברור  שרוצים 5בינתיים  מדברים  רק  אודות  ענין  של  

ס  ימסרו  חלקים  מארץ "רה  שסוכל  שכוונתם  ברו"אבל  י,  למסור  חלקים  מארץ  ישראל

 .שמיר בעצמו יודע את זה ויותר טוב ממני - י השערתי"עפ. ישראל
שאז ',  לשמיר  יש  הרבה  זכויות  בנוגע  לארץ  ישראל  מתחיל  עוד  מהזמן  של  האירגון  וכו

ועכשיו  הוא  זה ,  ע  על  ארץ  ישראל  לחם  שמיר  נגד  זה"שליטה  לאוה)  פ  תורתנו"ע('  כשהי

 .לקים מארץ ישראלשמדבר אודות מסירת ח
צריכים  לראות  ששמיר  יבטל  מיד  את  ההחלטה  והדיבורים   -  ובנוגע  לפועל  לדעתי

 .'אודות אוטונומי
ביכולתי '  הייוכשם  שעשיתי  הכל  ש,  ממשלה  של  שמיר'  אני  כל  הזמן  לחמתי  שתהי

שמיר  הרי  באם  ימשיכו  בכיוון  זה  אודות '  שתקום  דוקא  ממשלה  שראש  הממשלה  יהי

הראשון שילחם בכל התוקף ובכל הכחות שלי ' זי אני מנחם מענדל יהידיבורים  כאלו  א

 !נגד שמיר שתתפרק הממשלה

אבל  באם  שמיר  ימשיך  בכיוון  זה ,  רק  מר  שמעון  פרס  נגד  ממשלת  שמיר'  עד  היום  הי

 .נגד ממשלת שמיר' כ יהי"אז אני ג' אודות דיבורים של אוטונומי
שיכריז  זאת  בגלוי  שאינו  יכול ,  ע"הבאם  שמיר  אינו  יכול  לעמוד  מול  הלחץ  של  או

 !לעמוד מול הלחץ ואינו יכול להיות יותר ראש הממשלה

, שמיר  פירושו  כפי  שכבר  אמרתי  כמה  פעמים  בעבר  שכתוב  שזה  דבר  הבוקע  אבן  קשה

  ששמיר  ישים  שמיר  בכל  התוקף  על  ההחלטה  בענין  דיבורים  אלו  אודות  מסירת  חלקים זא

 .תבטל לגמרי כל החלטה ומחשבות אודות ענינים כאלומארץ ישראל זה יבקע ויתבטל ות
ואנחנו  רוצים  את ,  א  הוא  זה  שהקים  את  הממשלה  הנוכחית"  הרבי  שליט:מר  משה  קצב

 .ס קדושה לממשלהישמכנ, המשך ברכתו של הרבי לממשלה
כששמיר  יכניס  בארץ  ישראל  קדושה  אז  זה  יתן  לו  את  הכח :  א"  שליטר"ק  אדמו"כ

 .לעמוד מול הלחצים
 .חזק' שמיר בטח יהי: ר משה קצבהש
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ובמילא  בנוגע  לעכשיו  צריכים  לראות ,  חזק'  עד  עכשיו  הי:  א"  שליטר"ק  אדמו"כ

 .'שיפסיקו מיד את הדיבורים אודות אוטונומי
בטח  תמסור  זאת  למר  שמיר  ובטח  לא  תקפיד  על  שהנני :  א"  שליטר"ק  אדמו"כוהמשיך  

, בכל  התוקף  כפי  שאני  אמרתי  את  זהאבל  תמסור  זאת  ,  מטיל  עליך  שליחות  בלתי  נעימה

ז "וסליחה  ע.  בכל  התוקףולמה  לי  לעשות  שליח  בעצמי  שילך  אליו  וימסור  את  הדברים  

, ז  באריכות  יותר  גדולה  וכהנה  וכהנה"כ  קשה  כי  באמת  היו  צריכים  לדבר  ע"שדיברתי  כ

 .אלא שאין הזמן כעת להאריך בזה
ם  של  קדושת  ארץ  ישראל  וקדושת ז  וידברו  רק  אודות  עניני"ט  בכ"ר  שתבשר  בשו"ויה

 .בשורות טובות. עם ישראל
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 ח"תשכ' ה, יב אלול, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 אלוף שרון 'מר אריאל שי לכבוד
 !שלום וברכה

ואתו  הסליחה  על ,  שהגיע  באיחור  קצת,  ד  אב"הנני  מאשר  בתודה  קבלת  מכתבו  מכ

 .איחור המענה
'   תמים  דעה  אני  עמו  בנוגע  לשטחים  המשוחררים  וכו-  כאן  כפי  שדברנו,  תוכן  מכתבול

ה  בתגובת זאינני  מסכים  עמו  אשר  ההז,    לצערי,אבל,  וכפי  שעמדנו  על  הענין  בארוכה',  וכו

 -וכפי  הידיעות  שלי  .  תשפיע  לשנות  העמדה  של  החוגים  הקובעים  בזה'  הציבור  בארצנו  הק

,   בדעת  החוגים  האמוריםלפועלע  אין  כל  שינוי  בנוג  -  ממקורים  שעד  עתה  היו  נאמנים

פנים  העמדה  הבלתי  רשמית  אבל -כל-והלואי  ותפעול  ההזזה  בדעת  הציבור  לשנות  על

בהסברה  שצריך  לשמור (ים  העתיקה  להמתגשמת  בפועל  בשמירת  צביונה  הערבי  של  ירוש

, ציורו  של  חלק  זה  של  העיר  בעת  כיבושה  בשנה  העברה'  כפי  שהי,  על  הסטאטוס  קווא

לנצל  את  הכיבוש  לכפות  משהו  על  התושבים  שנמצאו '  וכו"  הצדק  והיושר"ד  שהרי  זהו  נג

, יום-יום  ומובנות  התוצאות  מעמדה  זו  בהנוגע  לפועל  ועד  למעשה).  בה  בעת  הכיבוש

ובפרט  שלדעתם  יוצאים  ידי  חובת  הציבור  היהודי  על  ידי  שיושיבו  גם  מאחינו  בני  ישראל 

 . חלק העיר האמורבסביבות
כי  אין  זה  מעניני  לדבר ,  ה  למר  באופן  בלתי  רשמי  ובאופן  אישימובן  שכותב  אני  ז

ובפרט  כאלו  אשר  בידם  לפעול  גדולות  ונצורות  בענינים  האמורים ,  בגנותם  של  בני  ישראל

 .ואדרבה, לעיל ואין עושים זה מטעמים שונים ומשונים
אם כי  ,  ומה  תועלת  בהאשמה  זו,  מובן  גם  כן  שאין  כוונת  מכתבי  זה  להאשים  את  מישהו

תועלת  להודיע  להם  מתוכן '  י  הבנתו  תהיפאלה  אשר  ללפ  בכתב  למר  ו"להביע  צערי  עכ

 .שורותי אלו
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  עד  כמה  גרוע -על  אחת  כמה  וכמה  ,  באם  כך  הוא  המצב  בנוגע  לירושלים  עיר  הקדש

' שאך  ורק  ערבים  יושבים  בה  ולא  היתה  מעולם  מקום  למקדש  וכו,  המצב  בנוגע  לחברון

שכל  זה  מחזק  עוד ,  גם  מסודר  -סס  ומפותח  ועל  פי  השמועות  ב  הערבי  בה  הוא  מבוווהיש

ד  האפשריות  בנוגע  ליסוד "רו  ודרשו  עז  למרות  האמור  ח-.  יותר  העמדה  האמורה  לעיל

ד  ישיבה  בירושלים  מאשר "להתענין  ע"  מוטב  לי"אשר  ,  וקבלתי  מענה  ברור'  ישיבה  וכו

נמצאים  כמה )    לעיללמרות  עמדת  החוגים  האמורים(  שבתוך  המתנחלים  ובןמ.  בחברון

ד  מעמד  של  המתנחלים "ובודאי  ידוע  גם  למר  ע,  )מהם  בגלוי  ומהם  בסתר(דניקים  "חב

מבוססת  על ,  ל"  כנ,כ"וההסברה  ג.  'וכו'  שלא  רחוק  הוא  ממצב  אסירים  וכו,  ומצבם  שם

' וכו"  הגדול"  מה  יאמר  העולם  -והבסיס  המשותף  לכל  תופעות  אלו  הוא  ,  "הצדק  והיושר"

 .ברנו בעת ביקורו של מר כאןוכפי שד. 'וכו
וכיון ,  סכסוך  בין  נער  ישראלי  ונער  ערבי  בחברון'    יהי-"  'לא  תהי'  הי  "-באם  ,  ולדוגמא

יספוג  הנער  הישראלי  מכות '  לא  תהי'  ששם  רבו  הנערים  הערבים  על  בני  ישראל  אפשר  שהי

רט ובפ?  תעמוד  המשטרה  הישראלית  הצבאית  הנמצא  במקום,  לפי  דעת  מר,  לצד  מי;  'וכו

וירים )  ע"ע  ול"לו  חלק  בפרעות  ובפוגרום  בחברון  ל'  שכמדומה  הי(ר  יאם  יבוא  ראש  הע

 .'וכו' קול רעש וצעקה על הפרובוקציות של בני ישראל וכו
ד  הרקע  והסיבה  לאופן  כיבוש "ע,  את  מר  בהיותו  כאן"  ששאלתי"כ  הטעם  למה  "זהו  ג

, חירי  הצבא  הישראלישנפלו  שם  בקרב  כמה  וכמה  מב,  ירושלים  העתיקה  בשנה  שעברה

 . הקרבנות בשאר החזיתותשלא לפי ערך
, כפי  שדיברנו  בהיותו  כאן(עדין  חייב  לי  מר  מענה  על  זה  ,  ואולי  אין  זה  אגב,  דרך  אגב

  וכפי -נאמן  עד  עתה  '  ל  ממקור  שהי"  וכנ-שהידיעות  שקבלתי  בזה  ,  )שיחקור  ויענני

. והלואי  שאתבדה.  מלמעלה)  ורמבלי  ערע(בזה  הוראה  וציווי  '  הי,  שאמרתי  בשיחתנו  למר

 .בסגנון של שאלה ונתינת מקום לספק' בורי עם מר בזה הייאף שד
כי  אם  להורות ,  כ"ו  בענין  כאוב  כ"ששאלתי  בזה  לא  היתה  בתור  סקרנות  ח,  ועוד  להוסיף

ולצערנו ,  שכמה  מהם  קובעים  גם  עתה,  על  מהלך  המחשבה  של  אלו  שנתנו  הוראה  האמורה

מראש  שזה  יגרום '  שהרי  גם  אז  ידוע  הי,  לה  בזה  כל  הזזה  בהשקפתםואולי  גם  לבשתנו  לא  ח

 .עתה' ומזה מובן גם בנוגע להמצב בחברון ובירושלים וכו. לקרבנות יותר
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  אין  כל  מקום  ותועלת -אבל  עד  אז  ,  ו  משנוי  במצב  האמור"  חשמתייאכ  שאינני  "מובן  ג

  אלו  שלא  ייענו  בפועל אפילו,  להתיישב  בחברון'  שמישהו  יפנה  בקול  קורא  לעלימעשית  

ועל  אחת  כמה  וכמה  אלו  שיש  סיכויים ,  ורק  ענין  של  תעמולה  בזה  והבעת  מהלך  המחשבה

התנגשות  עם  העמדה  האמורה ל  -ובמילא  ,  בפועל'  טובים  שקול  קורא  שלהם  יביא  לעלי

א "ולא  רק  בקהל  היהודי  כ,    שיתגלו  בקהל-נגד  העולים  ולגזירות  ולחילוקי  דיעות  חריפים  

ועוד  יותר ,    מצמצמים  את  המתנחלים  והעולים-שיראו  שאלה  הקובעים  ,  הגוייםגם  אצל  

 .וכדי בזיון ועידוד רוח שונאיהם של ישראל' מצמצום וכו
כי  אם ,  אלא  שלא  ההזזה  בדעת  הציבור  היהודי  תפעול  שנוי,  ל  אינני  מתיאש"בכל  זה  כנ

  הכריחו  בשנה ששגיאות  כאלו,  בעבר'  וכמו  שהי,  השגיאות  של  הערבים  והתומכים  בהם

והלואי .  שעברה  את  רודפי  השלום  להסכים  סוף  סוף  להגנה  ובמילא  למלחמת  תנופה

ו  לא  בנפש  ולא  בגוף  ואפילו  לא  בממון  של "זה  באופן  קל  יותר  ולא  יגע  ח'  שבעתיד  יהי

 .אחינו בני ישראל בכל מקום שהוא
" שי  עורףעם  ק",  תורת  חיים,  נפלא  הדבר  עד  כמה  התואר  שניתן  לבני  ישראל  בתורתנו

  מנצלים  אותו  בדרך  שהיא  היפך  התורה -כי  אם  ,  לא  רק  שהוא  עומד  בתוקפו  עד  היום  הזה

חטיפת  המטוס  של ,  ודוגמא  מהשבועות  הכי  אחרונים.  וענינים  החיוניים  של  עם  בני  ישראל

שראו  הכל  ברור  תגובתם  אפילו  של  אלו  שלכאורה  צריכים  היו ,  יר'על  על  ידי  אנשי  אלז-אל

כח  לאומות  העולם  על  הפתרון -ולמרות  כל  זה  מכריזים  יישר,  עם  ישראללהיות  מידידי  

הכרח  להסכים  על '  אפילו  אם  תמצא  לומר  שהי.  'וכו"  נצחון  המוסר  שבזה"שנמצא  

 הרי  מי  מכריח  להכתיר  את  פלוני  ופלוני  כאיש',  וכו)  בשביל  להציל  הנפשות(הסחיטה  

ועד .  ל"כנ,  שות  על  עם  קשי  עורףאלא  שאין  להק'?  מוסרי  וכצדיק  גמור  וכמופת  לרבים  וכו

נו  וחוזינו  אשר ילמרות  הודעת  נביא(עורף  באמונה  בחסד  לאומים  -  ענין  הקשידלכדי  כך  ג

. כ  לא  החליש  והזיזה  אמונה  טפלה  זו"שאפילו  הפלישה  הטשכית  ג,  )חסד  לאומים  חטאת

א   שהי-אבל  שייכות  פנימית  בזה  ,  שייך  לתוכן  מכתב  זה'  ואף  שלכאורה  אין  ענין  טשכי

מהלך  המתבטא ',  ים  מהקובעים  מהלך  הענינים  בארצנו  הקד  הרוח  של  אחבמראה  על  מצ

  עד -פ  "הקרוב  עכ(יד  תמעשים  מכאיבים  ומצערים  וגם  מדאיגים  בנוגע  לע,  במעשים  בפועל

 ).שיסורו מעמדתם האמורה
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, ד"ש  החמה  שמסר  מר  מביקורו  בכפר  חב"  נתינת  תודה  על  הפ-ומסיימים  בדבר  טוב  

, זה  בדברים  היוצאים  מן  הלב  ובחמימות'  תבים  והידיעות  שקבלתי  משם  היאשר  כפי  המכ

ובפרט  בימים  אלו  רבי ,  אשר  כל  אחד  זקוק  לזה  והם  בכלל,  והוסיף  להם  עידוד  וחיזוק

ככתוב ,  אלקיך  בה  מראשית  השנה  ועד  אחרית  שנה'  ובארץ  אשר  עיני  ה,  המאורעות

ליום  רואים  יותר  נקודות  החולשה אויבים  סביב  לה  ושמיום  ,  מצד  השני,  ואשר.  בתורתנו

  צריך  להתנהג  עמהם  בכפפות  של  משי ושלדעת'  בהיחס  אליהם  מצד  השלטון  בארצנו  הק

ובאם  יש  סכסוך  בין  ערבי  לישראלי  הרי  לכל  לראש  צריך  לברר  מה  יאמרו ,  ובזהירות  יתירה

ם ולכן  מזמן  לזמן  מרשי.  ובהתאם  לזה  להחליט  מה  לעשות,  בבירת  מדינה  פלונית  או  אחרת

ומפרעות  לחבלנות ,  ועל  אחת  כמה  וכמה  הפרעות,  לעצמם  יותר  ענינים  של  פרעותהאויבים  

 .'וכו' וכו
נוסח  הידוע  יהי  רצון  שתכלה  שנה  זו  והתופעות  הבלתי כהרי  ,  ובהתקרבנו  לשנה  חדשה

 -ולשנה  הבאה  וגם  בימים  האחרונים  של  שנה  זו  ,  יכלו  לגמרי  ובהחלט,  רצויות  שהיו  בה

כ  מפנה  עיקרי  בעמדה  האמורה  ומבלי  לחכות  למאורעות  בלתי "כולל  ג,  יתחילו  הברכות

וכל  יכול  הוא  לחולל ,  וברהכל  יכול  בעבר  הק'  והרי  ראו  נסים  מה.  רצויים  שיצריכו  השנוי

 . בטוב הנראה והנגלה-ובנוסח המסורתי , נסים כהנה וכהנה
 ...]ע"קטעי מכ' מצורף ד[

 ה ומתוקה למר ולכל בני ביתו שיחיולשנה טוב בכבוד ובברכה לכתיבה וחתימה טובה
 שניאורסאהן. מ

אלא ,    כתוב  הוא  למר  באופן  אישי-מפני  הנקודות  הכאובות  שבמכתבי  זה  ,  כאמור  לעיל

ה וואסיים  בתק.  תועלת  בזה'  שברשותו  להראותו  או  למסור  תכנו  למי  שלפי  ראות  עיניו  תהי

יב  מר  על  כל  הנקודות  שבו יג.  שמתאימה  למכתבי  אליו  הכתוב  בגלוי  לב  ובאריכות  לפי  ערך

 התהינוסף  על  המענה  לשאלתי  האמורה  ולעוד  שאלות  שתקוות  מר  ,  גם  כן  באופן  האמור

 .לברר אותן ולענות עליהן אחרי חזירתו לארץ
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 ט"תשכ'ה, ג מרחשון"י, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 )סגל(לוי ה' ה משה צבי שי"צ מו"נ עוסק בצ"א נו"ח אי"הוו
 !שלום וברכה

ולפלא  קצת  שהרי  בהמצאו  על  אתר  בודאי  ידועים ,  מכתבו  בנוגע  לחברון  נתקבל  מאז.  .  

, י  וביניהם"ט  בנוגע  לחברון  מצד  אלה  הקובעים  מהלך  הענינים  בא"לו  הפקפוקים  והשקו

פ  רבו  המשמאילים  על  המימינים  ומאמינים "אשר  לצער  הכי  רב  ולבשתנו  לעת  עתה  עכ

ואין .  בעד  אלו  שהעיזו  להתנחל  בחברון'  וכו'  ד  ההגבלות  וכו"כ  ע"אי  ידוע  לו  גובוד.  ל"וד

 .להאריך בדבר המצער ועד ליחס
* * * 

 

 ט"תשכ'ה, א כסלו"כ, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 'לוינגר שי. הרב מ 'צ וכו"עוסק בצ נ"א נו"ח אי"הוו
 !שלום וברכה
 ,כר גם על דבר מכתבו הקודםשבו מוז, בכסלו' במענה למכתבו מיום ז

 יכוונת',  ל  אין  משיבין  על  כו"והנה  מה  שלא  עניתי  עליו  הוא  מתאים  להוראת  חכמינו  ז

פשוט  שאין  כוונתי .    עדין  מוטל  בספק-ק  חברון  לצערנו  הכי  גדול  וגם  לבשתנו  "שגורל  עיה

מארבע  ערי  הקודש ,  שהרי  היא  עיר  האבות  והיא  מקום  מערת  המכפלה,  תיילגורלה  האמ

, ד  לדורותם"ובפרט  על  פי  המבואר  ומודגש  על  ידי  נשיאי  חב',  וכו'  ו  וכו"ק  ת"אשר  באה

בעל (ר  הזקן  "ממלא  מקומו  של  אדמו,  ר  האמצעי"ומהם  הנדפס  באגרת  הקדש  של  אדמו

נדפס (ג  "א  בשנת  תקפ"ק  תובב"בעת  שיסד  הישוב  בחברון  עיה,  )התניא  והשלחן  ערוך
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ל  את "ק  הנ"ובעצמו  קנה  בעיה:  "ין  הסיום  שםועי).  ו"ט'  עמאה  שערים  לאחרונה  בספר  

 .ד לאחריו"וכן עשו גם נשיאי חב". לו אחוזת נחלה שם' נ הקטנה על שמו כדי שיהי"הבהכ
  אבל  מפורסמת -ט  המתנהלת  בחשאין  חדר  לפנים  מחדר  "כי  אם  כוונתי  בקשר  להשקו

ואף .  'יר  וכו  מה  להחזיר  מהשטחים  המשוחררים  ומה  אין  להחז-ל  "וד'  היא  בין  הגויים  וכו

וגם  אז  רבו  הדיעות ,  ט  חמורה  בזה"שזה  כשנה  ויותר  שבנוגע  לחברון  מתנהלת  שקו

' ובכלל  לא  הי.  ואין  להאריך  בדבר  המבהיל,  הרי  לאחרונה  הולכת  דעתם  וגוברת,  להחזרתה

ל "וכמו  שעד  עתה  לא  בא  הדבר  הנ,  תקצר'  בפרט  שהיד  הוי,  רצוני  להעלות  זה  על  הכתב

ד  החזרת  השטחים  אף "ט  ע"כנס  לשקוילוי  שאין  הגויים  מסכימים  לה  מפני  הנס  הג-לפועל  

וכולא  עלמא  ידעי [,  בור  לעשות  שלוםישהתנאי  היחידי  שדורשים  מהם  הוא  שיסכימו  בד

נס  גלוי ,  ל"כנ,  ואין  מיאונם  זה  אלא].  שאין  לדיבור  זה  כל  תוקף  בנוגע  להנהגתם  להבא

 ,]? השטחיםבכדי לעכב החזרת[, לגמרימהשמים למעלה מדרך הטבע 
לכן  אין ,  )'וכו'  אף  שהלואי  ויאריך  וכו(ל  אין  סומכין  על  הנס  "אבל  הרי  אמרו  חכמינו  ז

שהרי  הם ,  ו"ל  לא  מן  הגויים  אני  מפחד  ח"וכנ.  ר  בענינים  שכותב"בידי  למלאות  בקשות  כת

והרי  אפילו  אם  הטעות  הוא  בשוגג  ואונס  וכולי (כי  אם  מדעת  הטועים  ,  אינם  בעלי  בחירה

ויש  מהם .  י  שבעלי  בחירה  הם"מאחינו  בנ)    בהנוגע  להתוצאות  ומעשה  בפועלמ"אין  נפ

 .ל"שהלבישו הענין באיצטלא דמצוה וכולי וד
אלא  שאין  כוונתי  כלל  וכלל  להחליש  את ,  ל  יש  להאריך  כהנה  וכהנה  בכל  הענין"כנ

יתם וכל  הכתוב  לעיל  הוא  אך  ורק  על  פי  הציווי  דוהי.  ר  והנלוים  אליו  בשיטתם  ועניניהם"כת

 .במענה על תוכן מכתבו, ומישראל' נקיים מהוי
 בכבוד ובברכה

* * * 
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 ט" תשככסלו
 )ה שלמה יוסף זוין"לכבוד מו(

אל )  גם(שפנה  '  ב  העתק  המענה  שלי  להרב  לוינגר  שי"ל  ומצו"נתקבל  מכתבו  כנ.  .  

 .ר בזה"כת
 -וגם  לאחרי  פתרון  הספק  ,  ל"האם  לכתוב  את  הנאצלי  '  ספק  גדול  הי,  וככתוב  במכתבי

 .בא הכתוב בקיצור נמרץ
ואחת  מכוונותי .  עלינסון'  י  שי"מהר'  ח  וכו"  דיברתי  בזה  עם  הוו-באריכות  קצת  יותר  

שמטעמים  מובנים  לא  רציתי  להעלותם ,  ר"שימסור  דברי  לכת)  וכפי  שבקשתיו(בזה  היתה  

 . בדרכים אחרים-לנפשות , ל"ר, על הכתב כל זמן שיש ברירה למנוע סכנה
האם  למסור  תוכן  מכתבי  לאלו ,  כפי  שאמרתי  גם  למר  עלינסון,  ר  אשען"ת  כתאל  בינ

אף  שבכל ,  וכן  גם  על  דבר  תוכן  שיחתי  עם  מר  עלינסון,  ב"ר  בנוגע  לחברון  וכיו"שפנו  לכת

כיון  שעל  פי  הידיעות  הוא  מראשי ',  מ  שפירא  שי.אופן  ביקשתיו  למסור  הדברים  למר  ח

  מסכן  לא  רק שזה,    בחלקםפ"עכ,    והמארגנים  את  המצדדים  להחזרת  שטחיםריםהאומ

 דהלחץ"  החכמה"ו.  [ל"וד,  הטבע  בדרך  ו"  תק"  הבטחון  בכל  אהא"כ,  הבטחון  על  הגבול

].   איני  מבינה  כלל-בזה  ובכל  התוקף  '  גלויעל  אנשי  הצבא  והבטחון  שלא  לומר  דעתם  

כפי  שראו  בעבר ,  שהרי  פיהם  דיבר  שוא,  שטחיםובפרט  שאין  כל  תועלת  וריווח  בהחזרת  

:   בשבוע  שעבר)י,  ט(  מספרי  בהעלותך  י"רש'  ובל.  'בנוגע  לכל  הבטחות  של  שלום  וכו

  בכל  הגוונים  דחסד  לאומים ל"זוהאריכו  חכמים  ,  שעשו  שונא  ליעקבבידוע    היא  הלכה

 וכפי  שראו  בעבר  ואפילו,  שטחיםוברור  הוא  שלא  ירויחו  מאומה  על  ידי  החזרת  .  חטאת

ובפרט  בשנה .  ל"  ודלי  וכולי  סואץ  וכומתעלת  שנה  ב"  לפני  יכשחזרו"  הקרוב"בעבר  

 -  לי  וכום"  החזרת  שטחים  וצדקה  לעכוד"עהאחרונה  שבכל  פעם  שמתגבר  פרסום  הדעת  

וכפי  שראו ,  ד"הי,  ו"  תק"  וקרבן  באהמ"בפומתגבר  גל  החבלנות  ועד  להוספת  חלל  

 .במוחש
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  אלא  אלו  הם  הענינים -כ  "גם  בזה  יש  להאריך  כו,  על  דרך  כתבי  בהעתק  מכתבי  המצורף

ו  שאין  לדבר "ש  וק"  מכ-ואין  כדאי  שהכתב  יכתוב  בגנותן  של  ישראל  .  שהשתיקה  יפה  להם

 .בגנותן של ישראל
שאמרו  כל  המוסיף ,  ל  על  כל  צעד  ושעל"ונפלא  הדבר  עד  כמה  צודקין  דברי  חכמינו  ז

  ולא  תגרעו  בכתוב  אחד  ובחדא  מחתא ז  מובן  הקשר  דשני  הציוויים  לא  תוסיפו"שעפי,  גורע

' עלי(שדוקא  אלו  וואס  קאכן  זיך  שבתקופתנו  זו  נתוספה  מצוה  ,  )א,  ראה  יג;  ב,  ואתחנן  ד(

ויש  מוסיפין  דאך  ורק  בה  תלוי  קיום )  ם"ג  ודלא  כדעת  הרמב"ודוקא  במנין  תרי,  ו"ק  ת"לאה

ינות  דחילול  שבת מותר  לנסוע  בספ[ובמילא  ,  ו"ק  ת"צ  וקיום  עם  ישראל  וקיום  אה"כל  התומ

והוסיפו ,  ]כ  איסורים  קלים  יותר"על  אחת  כו[,  הכל  נדחה  מפני  מצוה  זו]ש'  בפהרסיא  וכו

ד  מפורש "היפך  פס,  ענין  על  ענין  להכריז  בפומבי  דעתה  הוא  באמצע  דאתחלתא  דגאולה

ש  והסוגיות  בסנהדרין "ן  שיה"ד  הירושלמי  ומהיסוד  להרמב"שבודאי  ידע  ע[ם  "ברמב

. 'וכו'  וכו,  או  חלקם,  הרי  דוקא  ביניהם  רבו  אלו  הרוצים  להחזיר  השטחים  -]  מ  וכולי"ובכ

וכפי  ששמעתי  פעם [ר  "כיון  שיראתי  לנגוע  במהלך  מחשבת  כת,  ואין  רצוני  להאריך  בזה

  שבפגישותיו  עם  אנשים  משתדל  למצוא  את  המחבר  וצד  השוה -א  "  שליט1מידידנו

פ  המחלק "יד  והמבדיל  ועכ  ולא  להדגיש  ולחטט  אחר  המפר-שביניהם  והמאחד  אותם  

ותקותי  שזהו  כמים  הפנים ,  ר"  שלי  ושל  כת-ופשיטא  שכן  הוא  בנוגע  ליחסינו  .  ביניהם

אתחלתא "  הכרזת  -ל  באם  לא  ראיתי  בזה  "וגם  עתה  לא  הייתי  כותב  את  כל  הנ].  לפנים

מצאתי  על  ענין  הקרבנות )  ע"לע(כי  זהו  הביאור  היחידי  ש.    ענין  של  סכנה-"  דגאולה

ובכל ,  ו  וביניהם  אפילו  כאלו  שניצולו  מהשואה  וראו  נסים  גלויים  בזה"ק  ת"באהוהחללים  

 .ד"הי, ל"כ באופן בלתי טבעי כנ"ו וג"ק ת"זה נפלו באה
 -והביאור  הוא  על  דרך  שראו  בכל  פעם  שקם  משיח  שקר  והסית  ומשך  את  מישהו  אחריו  

. לה  כבר  התחילהעל  דרך  זה  הוא  גם  בנוגע  להרעיון  שהגאו.  ל"נסתיים  הדבר  בקרבנות  ר

  אין  זה  הגאולה  מהגלות -אבל  ,  של  מליונים  מישראלנסי  והצלה  גדולה  ואף  שהמצב  [

  ירידה  למטה  יותר  בחושך  הכפול  ומכופל -  על  פי  כל  הסימנים  זהו  -ואדרבה  ,  הרביעי

  דנפל  עוד  חלל  בישראל  ועוד  קרבן -ועונש  המר  הוא  ].  'דאומרים  לחושך  אור  וכו,  דגלות  זה

 .ד"הי', וו וכ"ק ת"באה
 

 .ה שניאור זלמן שזר"מו) 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 449

  ויתור  על י"  הסכנה  הנשקפת  עד"ע  ידיעה  במענה  על  הטענה  שלי  קבלתי"    אגבדרך"

  וכפי -  ע"  ידי  מקור  נאמן  בשליחותו  עעלונמסרו  דברי  ,  איזה  שטח  כפי  שהארכתי  בזה

שאין  משגיחין  בטענה '  ה  בזה  הינוהמע;  הממשלההידיעה  הגיעו  עד  לדיבור  בזה  בין  אנשי  

אף  שכמובן  טענתי  היתה .  ו"  תק"  באהביקרפילו  פעם  אחת  לא  הבאה  מאיש  שא.  .  '  וראי

 א"כ'  ואינו  ענין  שידונו  אודותי  וכו,  ו"  תק"  באההנמצאיםשזה  מסכן  מליונים  מבני  ישראל  

 . קבל את האמת ממי שאמרוהכללבהיסמך על 
ם "והרמב,  ם"ד  גלוי  הוא  ברמב"על  טענתי  שהרי  פס.  ז  בנוגע  לאתחלתא  דגאולה"ועד

המענה  שהעתיקו  פירוש  מעוד  איש  אחד '    הי-ל  "לו  הכתוב  בכל  מקומות  הנ'  יבודאי  ידוע  ה

ומענה  זה  בא  גם .  ם"מבלי  להגיב  ולהזכיר  כלל  את  דברי  הרמב,  וביאור  מעוד  איש  אחד

ל "  ולא  במדרשי  חכמינו  ז-ד  הלכה  למעשה  הוא  בספרי  הפוסקים  "מכאלו  שיודעים  שפס

פסק  הדין  ברור  בבתראי  ובפוסקים  אשר   לאחרי  שנ-ס  "ואפילו  לא  בסוגיות  חמורות  שבש

 .לאורם נלך עד משיח צדקנו
  שיש  כמה  מקומות  שכתוב  או  שמובן  שם  שזהו -מוזרה  קיבלתי  '  טענה  וראי,  דרך  אגב

והוא  על  דרך  הסיפור !    לעניננוכלל  אף  שהפירוש  שם  אינו  שייך  -'  אתחלתא  דגאולה  וכו

של  יהודי  ואמר  ערבי  שעתה  חרב געתה  פרתו  ,  ק"שבעת  חורבן  ביהמ)  נא,  א(באיכה  רבה  

, געתה  פרתו  פעם  שנית  ואמר  עתה  נולד  מושיען  וגואלן  של  ישראלותיכף  ומיד  ,  ק"ביהמ

 .ט דידן"ז השקו"ופשיטא שלא עד. א אתחלתא דגאולה"ז
י  לא "ידוע  מאמרו  הנפלא  של  רבינו  הזקן  שלפני  נשמות  הגבוהות  כמו  רשב,  ויתירה  מזה

י  נסתתר  במערה "ז  שרשב"ובודאי  ידע  אדה,  )ז'  ע,  פ  שמות"ר,  פלח  הרמון(נחרב  הבית  כלל  

תנאים  ואמוראים :  כותב)  ב,  מז(  ובחנה  אריאל  תולדות  -.  ג  שנה  מפני  גזרות  מלכות  רומי"י

 .וצדיקים הגדולים
* * * 
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 ט"תשכ'ה, ט סיון"י, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 1כהן' מרת גאולה תחי
 !ברכה ושלום

 .ומפני סיבות בלתי תלויות בי נתעכב המענה עד עתה, פני זמן מה קבלתי מכתבהל
לא  קבלו  ואינם ,  וביניהם  גם  אני,  על  הפליאה  שלה  בזה  שכמה  חוגים)  קצת(לפלא  .  .  

ארץ  כנען :  והרי  הטעם  מובן  ופשוט".  מדינת  ישראל"מקבלים  גם  לא  משתמשים  בתואר  

ותמורת  השם  ארץ ,    הבתרים  עם  אברהם  אבינוניתנה  לנחלה  לעם  ישראל  מתחיל  מברית  בין

קביעות  בתורה  ועד  לקביעות ,  קביעות  במשך  כמה  אלפי  שנה,  ארץ  ישראלהשם  נקבע  כנען  

הכרעה ,  ואין  ענינים  כאלה  ניתנים  להצבעה  ולהכרעת  הרוב.  בפי  העם  מקטן  ועד  גדול

לאחרי  כל ו.  שינוי  אשר  על  פי  טבע  אי  אפשר  לדעת  צורתו,  שעלולה  להשתנות  מפעם  לפעם

אבל  לצערנו  יש  גם  משונים ,    משונים  לטוב-המאורעות  השונים  ומשונים  שקרו  לאחרונה  

אבל  באמת  אין  זקוקים .    גם  בנוגע  לשינויי  שם  זה  אי  אפשר  להיות  בטוח  כלל-לצד  ההפכי  

  לדעתי  אין  זה  ענין  הניתן -כיון  שכאמור  ,  לחשש  זה  שלא  לקבל  את  התואר  המחודש

  עם -אם  כפי  שנקרא  בתורה  ,    להצבעה  איך  ייקרא  עם  ישראללא  ניתןשכמו  ,  להצבעה

 .והוא הדבר גם בנוגע לארץ ישראל. או כנען וכולי, ישראל
אשר  שינוי  שם  זה ,    היו  זקוקים  להוספהבאם,  ואם  תמצא  לומר  הרי  עוד  נקודה  בזה

כולל  אפילו  השטח  המוגבל  שנשתחרר ,  מחליש  תביעת  ובעלות  עם  ישראל  על  ארץ  ישראל

ובמילא ,  ח"שם  חדש  נותן  לכל  הענין  אופי  של  חידוש  שנתחדש  בתש)  כיון  א,  ח"שבשנת  ת

על  כל  פנים  יש  בה  מעין  איזה  חידוש ,  גם  התביעה  והבעלות  על  ארץ  ישראל  מתחילה  אז

  -י בתחילת פירושו על התורה "היפך עמדת התורה וכדברי רש, שהוא

 
אבל , על הבא לקמן' אינה ברורה אצלי תגובת מר ש: "ר בציינו"ממכתב זה למר שניאור זלמן שז" העתק"ר הואיל לשגר "ק אדמו"כ) 1

ז " וע- ".בהוקרה ובכבוד ובברכה. משתגיע אליו בעקיפין ואולי גם בסילופין, אמרתי שבכל אופן טוב יותר שיקבל ישר ממני העתקת מכתבי
 .נסוב המכתב הבא מיד בסמיכות
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זאת  אומרת ,    חמש  למקראשהרי  מנהג  עמנו  מדורי  דורות  אשר  בן,  ומדגיש  אני  את  זה

  -י מופנים הם לבני ישראל מתחיל מהגיל של חמש שנים "שדברי רש
יענו ,  אשר  אם  יאמרו  אומות  העולם  לישראל  לסטים  אתם  שכבשתם  ארצות  שבעה  גויים

 .ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, ה היא"כל הארץ של הקב: בני ישראל
ולא ,  נם  טענת  כמה  וכמה  מאומות  העולם  גם  בתקופתנוובודאי  ידוע  לה  שזו  היתה  אמ

 .מצאתי מענה אחד כי אם המענה הכי עתיק המסורתי שבדברי חכמינו האמורים
שזהו  חלק  מגישה  הכללית  ותכנית "  מדינת  ישראל"יש  מפרשים  תואר  האמור  )  ב

תכנית  אשר  בלשון  הכתוב  הרבה  חללים ,  הארצותכמשפחות  כגויים  '  הכללית  של  נהי

ולצערנו  ובעונותינו  עדין  עושה  שמות ,  חללים  בגוף  וגם  בנפש  במובן  הרוחני,  ההפיל

 .בתוככי בני ובנות ישראל
שהרי  עד  עתה  אמרתי  ברור  שהיא ,  נוספת  כאשר  קושיא  כהאמורה  באה  ממנה'  תמי

מצויינים '  ואשר  גבולותי,  נמנית  על  אלו  האומרים  אשר  ארץ  ישראל  היא  של  עם  ישראל

אלא .  '  סביב  גו'לגבולותי  הארץ  לכם'  הית  זאת:  ככתוב)  שת  מסעיבפר(בתורה  בפרטיות  

אבל  גם  בזמן  הגלות  היא  ארצנו ,  שמפני  חטאינו  גלינו  מארצנו  ונתרחקנו  מעל  אדמתנו

הרי  הוא  נותן  מקום  לומר  בנוגע  לחלקי  ארץ )  מדינת  ישראל(ותואר  האמור  .  ואדמתנו

והרי  כל  ענין  של ,  שת  הימיםל  במלחמת  ש"  על  ידי  צהכבושיםחים  טישראל  שאינם  אלא  ש

 .כיבוש משמעותו לקיחה בחזקה מיד הבעלים על ידי כוחי ועוצם ידי
כונתי ,  אין  רצוני  להאריך  בפרשה  כאובה  זו  ובעיקר  בהסיבה  הכללית  לכל  האמור

ז "כיון  שבטח  קוראת  עד,  ורך  לאריכות  משליצובודאי  גם  אין  ,  ככל  הגויים'  הגישה  של  נהי

, לשיטת  מחברי  המאמרים  והספרים  האמורים(יעים  בארץ  כנען  בעתונות  ובספרים  המופ

 ). מרמזים שזוהי כונתם-אלא שחלק מהם אומרים זה גם בגלוי ואחרים 
רבוי דנתינת  תודה  על  הקורת  רוח  שנגרמה  לי  על  ידי  שהעלתה  הנידון  ,  ואחרון  חביב

ז  פעם "דותקותי  שלא  תסתפק  בהדיון  ע,  )ובכל  תפוצות  ישראל(הילודה  בארצנו  הקדושה  

 .כי אם ממשיכה בזה באופנים המתאימים וביתר שאת, ושתים מעל דפי העיתונות
הפרטיים  אודותם  דובר  בעת  ביקורה '  ויהי  רצון  שתבשר  טוב  בכל  הכתוב  וגם  בעניני

 .כאן
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 .ט"תשכ'ה, יג תמוז-יב ,מחרת ימי הגאולה, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

  דורש טוב לעמו בחור מעם ומורם מעם נ"א נו"ח אי"הוו
  ענף עץ אבות בעל מדות תרומיות

 1א"ה שניאור זלמן שליט"מו
 !שלום וברכה

 :הפעם אפתח בהעיקר דגעדיכטע
  הרי  הם  הן -ונוסף  על  עצם  התוכן  .  'קראתי  מכתב  כ)  מהול  בצער  רב(בתמהון  הכי  גדול  

זיך  צוגעטשעפעט  צו  ארץ  ישראל )    אלי-הכוונה  (וואס  האט  איר  :    עליסטמאר  'וכוטענות  

' און  מישט  אריין  דעם  אויבערשטען  וכו'  און  צו  ארץ  הקודש  און  צו  ברית  בין  הבתרים  וכו

  הרי  כל  אלה  שהשתדלו  בזה  וכל  אלה  שעמדו  ועומדים  עתה  בראשה  וכל  אלה -  2'וכו

 ח"תשבשנת  מדינה  שנתייסדה    -שזהו  ומכריזים  המדברים  בשמה  אומרים  ומדגישים  

 האו  שנכנס(גרשה  משם  את  הערביים  "  ההגנה"באותם  השטחים  שהבריטים  עזבו  אותם  ו

)   בין  אלו  שבראשם-ב  "והקמוניסטים  דמועה(כ  אומות  העולם  "וב)  לשם  בלי  התנגדות

 .ל ישראל"וחלקו מחובשטח שחלקו בארץ ישראל , התדברו ביניהם אשר יאשרו את זה
ח "א  אשר  בשנת  תש"כ'  נין  חדש  וכול  ע"אין  הנ.  ם"  להד-פשוט  שהמענה  שלי  הוא  

ל  שצירפו  אותו "שטח  פלוני  מחוכבשו    -ודרך  אגב  (חלק  חשוב  מארץ  ישראל  שחררו  

 ).י" אר-כהוספה וטפל להעיקר 
  שנת -  שבכל  שנה  ושנה  מכריזים  -'  שוללים  דברי  אלה  בטענה  שזהו  חידוש  שלי  והראי

ופשוט  שאין  זה ".  מדינת  ישראל"ליסוד  )  א"כ',  או  ליסוד  ממשלה  וכו'    לשחרור  כו-לא  ('  פ

 
 .ר"שז) = 1
 .'וכו' ה וכו"ומערבים את הקב' לארץ ישראל ולארץ הקדש ולברית בין הבתרים וכו" נתפסתם) " אלי-הכוונה (מה אתם = ) 2
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ח  ברצון  או "ד  בתשסיידבר  שנת:  א  עיקר  ויסוד  כל  הגישה"  כ-  3"דינגעניש  אין  ווערטער"

' מ  וכו"האו,  הוַאטיקן,    אין  בו  כל  תוקף  ותוכן  לענות  על  טענות  הערביים-ה  "באישור  או

 .'לסטים אתם שכבשתם ארצות כו: שמבני ישראל) הגלוים ושבסתר(והכנעניים 
  אבל  גורם  הכי -'  בואטיקן  וכו,  מ"ע  שבטענות  צדק  ויושר  ינצחו  באו"ני  משלה  אאי

ובטח  גם  שאר (ב  "הסטודנטים  דארצה,  )ל"  דהצה-כולל  (מוַרל  של  הנוער  בחושב  הוא  

מ "יסדה  באישור  האויתנמדינת  ישראל  ש"ד  "הגישה  שהמדובר  ע:  ועוד  ועיקר.  'וכו)  ארצות

 "ח"בשנת תש
  ירושה -ירושתם  מזמן  יהושע  בן  נון  ארץ  ,  לארץ  ישראלזרו  שח  בני  ישראל  -ד  "עולא  (

 )ואף אם גזלוה בחוזק יד, שאין לה הפסק
גישה  שנעשתה  יסוד  ועיקר  מהשקפת  עולמם  של  הקובעים  העמדה  והדיבור  והפעילות 

 -הזיקה  ומזקת  האינטרסים  החיוניים  של  ,    הרסה  ומהרסת-ה  בכלל  ובפרט  "והיחסים  עם  או

ובטח  כן  הוא  גם  בשאר ,  מ"ב  ולאו"כידוע  כאן  בנגע  לארצה(אפילו  מדינת  ישראל  

  וזהו  שהכריח  אותי  לצאת  ממסגרת  שלי -ממש  ס  לקרבנות  "ועד  שהביאה  סו,  )המדינות

 .ל"וד. עליהםלהתריע  שאחרים היו צריכים -ולדבר בענינים אלה 
 ומבלי  לצטט  עובדות,  "בקצה  המטה"ל  ועדיין  לא  נגעתי  רק  "מרוב  צערי  כתבתי  את  הנ

ולמה  אצער  גם .  'ולפני  השבת  וכו,  )ממש(מה  שקרה  אתמול  "  מחדשים  לבקרים"  גם  לא  -

 .'את כ
.   איני  רוצה  לקצץ  בה-אבל  כיון  שכבר  נכתב  ,  ל"אריכות  הנ'  מראש  לא  שערתי  שתהי

 .הסליחה' ואת כ
וכן  יקום .  י  עוד  קודם  שנולדתי"חבד'  הי'    כ-"  י"לתת  לי  להיות  חבד:  "ועל  סדר  מכתבו

 .ש טובות"אויוה ל"בעז
)   לכיבוש  יהושע  ועזראמחוץשהם  ('    באם  המדובר  באילת  וסביבותי-ג  מדינה  שהמו

 . אזי מדינת ישראל יקרא להם-י בכלל "ויעניקו להם עצמאות ביחס לירושלים ולאר

 
 ".וויכוח במילים= ") 3
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עד  לכיבוש  יהושע :  י  בורא  העולם  ומנהיגו"  כבר  הוקבע  השם  ע-'  בנוגע  לירושלים  וכו

 .'בעה ולמשאל עם וכוצותו לא ניתן הענין לה. ארץ ישראל - ארץ כנען ולאחר זה -
 -  פ  תורה"עואדרבא  .  שאין  לי  כל  התנגדות  להשם  מדינה  גם  בנוגע  לרוב  שטח  זהפשוט  

כמו  שכוללת  יהודה  וגליל ,  )כלשון  חכמים  במשנתם(מקדש  ומדינה  כוללת  ארץ  ישראל  

 -  וההשקפות(השמות  שהייתה  בין  שני  המחלוקת  ד  "  אבל  המדובר  במכתבי  הוא  ע-'  וכו

כי  תקותי (ע  "לע)  והנני  מוסיף(ונצח  האחרון  "  מדינת  ישראל"ו"  ארץ  ישראל)  "ל"כנ

  ויכריזו  ולעיני  כל  העמים  אשר  טעות -י  "  מבנא"שבכאוס  ינצח  גאון  ישראל  "ובטחוני  כי  סו

 ).'כן וכוומעיקרא וארץ ישראל נקראת בשם ובת' הי
כי  אינו  רואה  מה  יכול (ללא  כל  תועלת    למה  אצערו  ו-'  ע  כו"לא  אמרתי  לו  זאת  ע

 ?)לעשות בזה
א  לזו  שאירגנה  לימוד  התורה  בחוגים  שבדרך  הטבע  לא "כ,    לא  לעתונאית-ז  "כתבתי  עד

ותקותי  שנמשיך (שניהלה  ,  )  עליסטמר  חרון  אף  -ב  "ז  וכיו"שגם  ע(היו  כל  סיכויים  לזה  

ו  חשדו  שאני  מהגורמים   ומהמנגדים  לפעולות  אל-  'וכותעמולה  נגד  מגפת  ההפלות  )  לנהל

שסגנוני  תמיד '  לפעילותה  זו  ונפלו  על  ההמצאה  להסבירה  שאני  מנגד  למדינת  ישראל  והראי

וחששתי  לחלישות  בפעילותה .  'בנוגע  ללימוד  התורה  וכו..  .  אין  לה  להשתדל-י  ולכן  "אר

 .ל"ולכן כתבתי לה הנ
לבו '  שלא  שם  כולפלא  .  ז"  פשוט  שיודע  אני  עד-"  נשבעתי  אמונים  למדינת  ישראל"

  ובודאי  יודע -  לפני  השבועה  בקשתיו  שלא  יסרב  למינוי  זה  ויותר  מבקשה  סתם  רבשזמן  

אמונים  למדינת "עת  שנשבע  ואמר  ב  שבטוחניאבל  .  'ד  טקס  ההשבעה  וכו"שגם  אז  ידעתי  ע

  לארץ  אשר -  לארץ  הקודש  ויתרה  גם  מזו  -נתכוון  ברור  לארץ  ישראל  ויתרה  מזו  "  ישראל

 .ראשית השנה ועד אחרית שנהא בה מ"עיני ה
  ויתרה  מזו  שהנני -ל  גלוית  לב  ומחוייב  ורשאי  להגיד  את  אשר  בלבבו  "ד  צ"שיחת  חב

ובסגנון  הידוע  חדוה  תקיע  בליבאי  מסטרא  דא ,  מעריך  את  זה  כאחד  מעיקרי  הידידות  בינינו

ש   אני  אומר  וכופל  ומשל-ואדרבא  .    חושדני  במה  שאין  ביבלבבווצערי  הוא  על  אשר  ,  ז"ע

כלל   ואין  המדובר  -שאין  דוגמתה  ארץ  מיוחדת  ,  בארץ  ישראל  יושב  -ב  בציון  ששהעם  היו

, ככתבו"  במעט  התרגשות"  ולא  ותובע  -במדינה  שבין  מדינות  סוריא  ולבנון  וירדן  ומצרים  

 -ז  ובדפיקה  על  השולחן  "מ  יכריזו  ע"כ  בואשינגטון  ובאו"  שהב-א  בהתרגשות  רבה  "כ
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כ  ישראל  עונים  שנצטוו  לא  לדבר  בסגנון  כזה "אבל  ב,  כ  כן"  גשבואשינגטון  דעתםוהנכרים  

כ  מדינה  אשר  קיבלה  רשות  ואישור  שבין  מדינות "ופשיטא  לא  לדפוק  על  השולחן  כי  הם  ב

מ  ואמר "כ  באו"וכשפעמיים  פקע  כח  סבלנותו  של  הב.  תתחשב  ולכן  יתנהגו  בנימוס  מדיני

:   נזיפה  חמורה  מירושליםיצאה  והגיעתובמשך  כד  שעה    אזי  -בפומבי  "  שבחם  "מקצת

ב  הוא  המעודד  את "  זה  וכיו-ובדרך  הטבע  .  והכריחוהו  לחזור  בו  בפומבי',  היתכן  כו

 .ד" היממש ועד לקרבנות -' התגרות ואת החבלנים וכו
 ,בהוקרה ובכבוד ובברכה. . 

 שניאורסאהן. מ

* * * 

 

 ח"תשכ" עלי באר ענו לה"ק פרשת " עשה"ב
 נחשון וזוגתו' ה ברוך שי"מו

 !שלום וברכה
ובתפלה )  הנגלה  והחסידות(בתורה  ,    שבחברון-'    הוא  וחבריו  שיחישירבור  "ויה...

ו  כיבושה  ברוחניות  וככתוב  לעיל  זוהי  גם  הדרך  לבטל סז  יבס"ד  בעיר  האבות  שעי"ברעו

  כי  אם -פ  "ע  עכ"  לע-  מבחוץ  אין  כי  מונעים(המונעים  מבית  לכיבוש  לצמיתות  כפשוטה  

 ).קול עלה נדף
 .ל גם יחד"ו ובחו"ק ת"י שבאה"גלות אחב, שהרי מתקרב קץ גלותנו

 רכהבב
* * * 

 

 ל"תש'ה' ראש חודש אדר א, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין
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 זאבי' לכבוד מר רחבעם שי
 !שלום וברכה

 .שמסר לי גם מכתבו, יק'מידנצ' די ידידנו מר שלמה שיש ממנו על י"בנועם קבלתי פ
ד  ופיקוד "מובן  שמדווחים  לי  על  דבר  היחסים  והקשרים  הידידותיים  שבין  כפר  חב

 .ובודאי ככל דבר טוב ימשיכו בזה באופן דהולך ומוסיף, המרכז
' והשם  יתברך  מקור  הברכות  יברך  את  כ,  הנני  מודה  לו  מקרב  לב  בעד  דבריו  הלבבים

ובמיוחד  בהצלחה  רבה  בתפקידיו  ובמילוי  משאלות  לבבו ,  ל  אשר  לו  בכל  המצטרךואת  כ

 .לטובה
 .בברכה להצלחה ולבשורות טובות

כי  בטוחני  שאף ,  ד  שלימות  הארץ"קורת  רוח  מיוחדת  ושמחה  פנימית  גרם  לי  כתבו  ע

כמסומן  בתורתנו  תורת  חיים '  שהזכיר  יודא  ושומרון  כוונתו  לכל  ארץ  ישראל  לגבולותי

 .ונה מאלקי הארץ והשמיםהנת
ותקותי  חזקה  אשר  בשאר  רוח  אשר  למר  ובהשפעתו  יחדיר  השקפה  זו  בחוגים  שיגדלו 

  כי  כל  הקובעים -ויתרחבו  ועד  שתקבע  השקפה  זו  את  הקו  ואת  המשא  ומתן  עם  האומות  

כוונתי  שנסיגה  חס  ושלום  מן  הגבולות  דעתה  הרי  זו ,  את  הקו  יראו  את  המציאות  כמו  שהיא

ערעור  המצב  הבטחוני ,  לפלישה  ולהתקפה  ולפעולות  מחץ  על  כל  נקודה  בארץ'  יהזמנה  גלו

 .רחמנא ליצלן, ועד לסכנה ממש
ואתו  הסליחה  על .  מכירים  את  המצב  בזה  בטוב  עוד  יותר'  ובודאי  אשר  מר  וחבריו  שי

 .האריכות שלי בזה
* * * 

 

 ל"תש'ה', ראש חודש אדר א, ה"ב
 .י.נ, ןברוקלי

 'סורקיס שי. לכבוד מר מ
 !שלום וברכה
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דית "התנחלות  חבחידוש  ד  "  שמלפני  כשנתיים  התחלתי  לבקש  ע-'  בודאי  ידוע  לכ.  .  

רצחת  וגם "  מעין  הסכם  והכשר  השיטה  ד-דוקא  '  למיעוטי  ההצעה  דבגבולותי(חברון  ב

 .בלי תוצאות אבל לא אמרתי נואש,  כמובן-) כפשוטו ממש" ירשת

 

 ל"תש'ה, ימי ההגבלה, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 שרגאי' ז שי"מוהרש' צ וכו"מ עוסק בצ"א נו"ח אי"הוו
 !שלום וברכה

' כיון  שעל  פי  הידיעות  ממקור  שעד  עתה  הי',  תמהתי  בקראי  מכתב  כ,  לתוכן  מכתבו.  .  

ו  את  חברון "להחזיר  חהולכת  ומתגברת  בין  קובעי  הקו  בזה  בארץ  ישראל  הדיעה  ,  נאמן

 .ל"וד, אלא שמחפשים צורה חיצונית מתאימה', וסביבותי
* * * 

 

 ל"תש, ימי ההגבלה, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 יריב' מר אהרן שי
 !שלום וברכה

חבל  על  אשר  נדלפה ,  ומענין  לענין  דומה,  בהמשך  להכתוב  בפנים  מכתבי.  ב.נ.  .  

 .ד ההתערבות בסודאן"יתונים הידיעה עלע
ב  הרי  גם "אף  שאינני  סטראטג  וכיו,  לכתבו  על  דבר  להתעקש  בנוגע  לקו  התעלה  וכולי

שהרי  אי  אפשר  לעשות  גבול  באמצע  שטח  מבלי  אחיזה ,  בשכל  הפשוט  אין  ברירה  בזה

ו  לא  תעלת  סואץ  הרי  זה  נסיגה  לגבול "זאת  אומרת  שאם  ח,  כלשהי  בתנאי  השטח  במקום

ומה  שחשוב  עוד  יותר  שאי  אפשר  להגן  עליו  כי ,  אכותי  שאפשר  לשנותו  משעה  לשעהמל

ובדרך  הטבע  הרי  אי  אפשר  להיות  בטוח  שאפילו  מאמץ  כזה ,  אם  במאמצים  הכי  גדולים

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 מכתבים

 458

' לדיונים  וסכסוכים  ותיגרות  וכו"  הזמנה"קביעת  גבול  כזה  הרי  זה  ,  במילים  אחרות.  יועיל

 .בכל עת מצוא
ראה  ההתאמצות  מצד  אלה  שהתחילו  להתערב  בהענין  אך עוד  להוסיף  בזה  שכנ

כי  אם  בשביל  האפשריות  להשתמש  בהתעלה ,  לאחרונה  היא  לא  כל  כך  בשביל  כיבוש  נוסף

שמזה  מובן  שבאם  הצד  שכנגד  יבוא  לידי  החלטה  שהשימוש .  טרסים  שלהםהאינ]ל[

גלה  כי ואפילו  לאחרי  השתדלות  רבה  לא  תהי  מסו,  בתעלה  אי  אפשרי  מפני  שנהרס  ונחרב

פ  למעט "סיכויים  חשובים  שחשבון  זה  ישפיע  עליהם  עכ,  אם  לספינה  הכי  קטנה  וכולי

הרי  השתדלות  בכיון  האמור ,  ובהמשך  לשיחתי  עם  מר  בענין  דומה  לזה.  ההתערבות  שלהם

ואפשר  לעשות  הדבר  באופן  שלא ,  אינה  דורשת  מאמץ  כל  כך  כמו  ההפצצות  וכולי

 ".אחרים" ולא עוד אפשר שייעשה על ידי ,להתגרות במי שאין כדאי להתגרות בו
* * * 

 

 ל"תש'ה, תמוז' ג, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 לבנה' מר אליעזר שי
 !שלום וברכה
 .מאשר אני קבלת מכתבו

לפלא  קצת  אשר  אף  שנמצא ,  בנוגע  לחברון  והתנחלות  בה,  ולנקודה  העיקרית  אשר  בו

ז  ולא  נתקבל  ענין "  הסכימו  עלאר  כנראה  לא  ידוע  לו  אשר  מראש  ולכתחילה  מר  על  את

ואלה  התומכים  בהם  הלכו ,  האמור  אצל  חלק  חשוב  מאותם  הקובעים  ענינים  אלו  בארצנו

כנראה  שכל ,  במילים  אחרות.  ולאחרונה  כנראה  ידם  על  העליונה  והולכת  ומתגברת,  ורבו

היחסים  בין  המפלגות  ובתוך  המפלגות  לא אלא  שבעקבות  המצב  ו,  כללהענין  איננו  מעשי  

אבל  כאמור  אין  זה  אלא  בנוגע  לצורה .  ברור  באיזה  סגנון  ובאיזה  אופן  יבטלו  הדבר

 .החיצונית של הביטול ולא בנוגע לענין עצמו
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אין  עניני  להלחם  בממשלת  ישראל  בדברים )  שהרי  א,  אין  כוונתי  לפרסם  דברים  אלו

בדרך  הטבע  ובהמצב  הפוליטי  בארץ )  ב;  לתוצאותכאלו  אפילו  באם  היו  סיכויים  טובים  

על  כל  פנים ,  אינני  רואה  כל  סיכויים  שתכנית  ההתנחלות  בחברון  תבוא  בפועל,  ישראל  כעת

 .והלואי שאתבדה, בעתיד הקרוב
שבטוחני  שזהו  צערם  של  רוב  מנין  ורוב  בנין  של ,  ל"מובן  כאב  הלב  וצער  העמוק  על  הנ

ל  למרבה  הצער  לא  זהו  הקובע  כמה  וכמה  ענינים אב.  עמנו  בני  ישראל  בכל  מקום  שהם

בהם  כל  צורך  כלל  וכלל  ונוגעים  בכבוד '  ועד  כדי  כך  שנעשו  בזה  דברים  שלא  הי.  חשובים

 :ולדוגמא בענין חברון עצמו. 'עם ישראל ועוד יותר וכו
להחליט  בפומבי ההכרח  '  מה  הי,  על  כל  פנים  קצת  ביאור,  עד  עתה  לא  קבלתי  ביאור

אשר  ירשו  בעוד  זמן  בנין  דירות ,  ד  חברון"  וכולי  שמדובר  ע  ולפרסמהבישיבת  הממשלה

במלים  אחרות  הכרזה  בשם  כל  העם  היושב  בציון  אשר  בחברון ;  לחברוןהסמוך  בשטח  

,   כי  שייכת  היא  לאלה  היושבים  בה  עתה-ומובן  הטעם  !  עצמה  אסורה  דירת  בן  ישראל

כפשוטה  גורשו  בני  ישראל  מעיר שהרי  על  ידי  רציחה  ,  "רצחת  וגם  ירשת"י  "ובסגנון  התנכ

ד  הנצחון  הגדול "כפי  שהביאו  לי  הבשורה  ע,  שבהחלטה  האמורה"  נחמה"וה.  האבות

הרי  מלכתחילה  ידעו  שגם ,  שהחליטו  סוף  סוף  ליישב  יהודים  מחוץ  לחברון,  בהחלטה  זו

ובעיקר  מווַאשינגטון  והסטייט  דעּפַארטמנט ,  בזה  זקוקים  יהיו  לקבל  אישור  מכמה  מעצמות

אשר  מנהגו  הוא  שכל  הויתורים  מצד  ישראל  מתקבלים  תיכף  ומיד  ואין  שייך ,  )רד  החוץמש(

והרי .  'וכו'  ט  ארוכה  וכו"מה  שאין  כן  תביעות  ישראל  דנים  בהן  בשקו,  בזה  חזרה  וחרטה

האיסור  שבחברון  ומטעם לקבוע  ולפרסם    ולא  -  וכמו  בירושלים  -יכלו  לעשות  זה  בחשאי  

 ! השריםכל
 שוםל  עד  עתה  לא  קבלתי  "וכנ,    לפני  כמה  וכמה  שבועותשאלתי  שאלה  האמורה

 .ואין להאריך בדבר המצער. הסברה
* * * 
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 ל"ח מנחם אב התש"ה י"ב
 י.ברוקלין נ

 שרון' שי 'מר ארי
 :שלום וברכה

  חשיבות  הענין  ודחיפותו ומפני,    לאוגוסט16-בתודה  הנני  מאשר  קבלת  מכתבו  מה

 .ובפרט לסיום מכתבו ממהר אני לענות עליו
וכמובן ,    מצליח  ויצליח'ל  ושם  בעזר  ה"  הוא  בצה'לדעתי  מקומו  של  כ,  כפי  שיחתנו  כאן

כוונתי  לעם  בני  ישראל  עם  הקדש  היושב  בארץ  ישראל  ארץ ,  שזהו  נוסף  לתעלת  הרבים

 .' ליגיעתו ומרצו וכווכשרנותי והצליחו להגן עליהם על ידי 'אשר ברכו ה, הקדש
בודאי  ובודאי  שעליו  להמשיך  במשרתו ,  שלכן  וכפי  שדברתי  עם  מר  בהיותו  כאן

ותקותי  חזקה  אשר  באם  אפילו  נמצא  מישהו  שיחסיו  עם  מר  צריכים .  ובתפקידו  הכי  אחראי

רגש ,    סוף  סוף  גם  זה  יודה  על  הרציניות  של  מר,שפור  ותיקון  מאיזה  סבות  שתהיינה

 .שלו והתמסרותו לתפקידו ועד שחי בוהאחריות 
ועל  אחת ,    מר  לענין  אחרשו  שיפרו"על  פי  האמור  מובנת  דעתי  גם  כן  שאין  כל  סברה  ח

שאין  זה  תפקידו  ולא  בזה ,  כולל  משרת  שר  וכיוצא  בזה,  כמה  וכמה  לא  בזירה  הפוליטית

 .ואדרבה ואדרבה, ינצל הכשרון והידע שלו
ואף  שעל  פי ,  יצמן  לא  היה  פורש  מהצבא  ו'בהמשך  לזה  הלוואי  שגם  מר  עזר  שי

הרי  אין  טעם  להסברה  אשר  כיון .  לי  וכוליהשמועה  גרמו  לו  עלבון  ולא  קיימו  הבטחה  וכו

והרי  פרישתו  מן  הצבא  גרמה  היזק  לעצמו .  שמישהו  עשה  עולה  נגדו  לכן  יזיק  את  עצמו

הדברים   ,תיונוסף  על  החסרון  שכנראה  נגרם  להצבא  על  ידי  אי  ניצול  של  ידיעותיו  וכשרונו

ועל  אחת  כמה  וכמה  כפי  שהתפתחו  העינינים ,    נשאר  בממשלה'היאם  אמורים  אפילו  ב

 .לאחרי זה
אבל  בכלל  מוזר  הדבר  אשר  באם  ירצה  חייל ,  ב"  צבא  וכיובענייניאין  עניני  להתערב  

הרי  זה  נחשב  ובצדק ,  לעזוב  את  הצבא,  פשוט  שהשקיעו  בו  חינוך  צבאי  של  חדשים  אחדים

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 461

אם ,  'ב  שהשקיעו  בו  חינוך  בדרגה  הכי  גבוה  ומרץ  וכסף  וכו"ווקא  אלוף  וכיולפשע  חמור  וד

אפילו  באם  אומר  בפירוש  שטעמיו ,  הרי  מניחים  זה  לשיקולו  הפרטי  הוא  רוצה  לעזוב  הצבא

 !ואפילו כשברור שעל ידי זה יפסיד הצבא ובמילא המצב הבטחוני בכלל, הם פרטיים
אין  לי  כל  ספק  וספק ,  שכתוב  לעיל,    למר  אבל  בנוגע.האמור  הוא  בתור  מאמר  המוסגר

בפרט  עתה  שנמצא  בדרג  גבוה  וחיוני  בנוגע ו,  ספקא  שתפקידו  והצלחתו  הוא  דווקא  בצבא

  וכולי  לגבי םחיכוכינעימות  או  -ובמה  נחשב  באם  קשור  זה  באיזו  אי,  למצב  בכל  הארץ

 .תועלת הרבים והגנה על הרבים
הרי  אין ,  אינני  פסימיסטי  בכללאף  ש  אבל,  עכשוויהל  הוא  אפילו  במצב  "כל  הנ

הרי  מתחזק  ומתבצר ,  ו  ימשיכו  העניינים  באופן  טבעי"להתעלם  מן  המציאות  שבאם  ח

אשר  בודאי  למרות  כל  המחאות  באופן  רשמי  מנצל ,  המצב  של  צד  השני  מעבר  לתעלת  סואץ

שהרי  אין  כל  ספק  אשר  ארצות ,  הבאת  נשק  הכי  יעיל  וכולי,  האויב  כל  יום  להגברת  הכוח

ואשר  לתביעה  ולצעקה  היתכן ,  תכנס  למלחמה  עם  מועצת  הברית  בשביל  זה  ית  לאהבר

ילה  איש  לא  האמין  שלא  ינצלו  הפסקת  האש  על  אחת  כמה חשלכת(שלא  עמדה  בהבטחתה  

וכפי ,  או  בברית  המועצות  וכולי,  ב"י  ובארה"וכמה  שלא  האמינו  בזה  חברי  הממשלה  בא

  ימשיכו  ויתחבר  הטענות -)  זה  כמה  פעמיםולפני  ,  ד  שנה"ולפני  י,  שהיה  לפני  שלוש  שנים

שמזה  מובן ,  ואחרי  כן  יחליטו  סטאטוס  קווא  כפי  שהוא  בסוף  הדין  ודברים,  ככל  האפשר

הרי  בצד   -  לאחרי  שהצד  השני  התבצר  וכולי  -  ד  תנאי  שלום"שבכל  המשא  ומתן  ע

 כיון  שהמצב  הבטחוני  השתנה  מן  הקצה  על  הקצה  מיום,    ידו  על  התחתונה'יהישראלי  תה

 .ד התביעות והתנאים וכולי"ע הפסק האש עד יום סיום המשא ומתן
  בתחילת '  אשר  כפי  שהי-  ואפשר  אין  זה  חשש  אלא  אדרבה  מעין  תקוה  -וחוששני  לומר  

 'ויעשה  ה,  מלחמת  ששת  הימים  יעשה  הצד  השני  צעד  טפשי  שיכריח  לבטל  הפסקת  האש

 -ההפסק  וחידוש  ההגנה  עוד  הפעם  נסים  ונפלאות  שבמשך  זמן  הכי  קצר  לאחרי  ביטול  

  עד 'חצי  כפי  שהי-  יפעילו  כל  הכוחות  לא  באופן  חצי-שהדרך  היחידה  לזה  היא  התקפה  

ואז  יש  תקוה  אשר  תופסק  האש  באופן  של  קיימא  ויבואו  סוף ,  כי  אם  הגנה  אמיתית,  עתה

ולא  כמו  במצב  העכשוי  אשר  כאמור  לעיל  היא  הדרך  המובילה  ישר ;  סוף  לידי  שלום

ל  אלא  שבתנאים  גרועים  בהרבה  ובהרבה  משאר  התנאים  ביום  הפסק "רלחידוש  מלחמה  

 .האש
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ד  התעלה  וכולי  כבר  עבר "הארכתי  בהכתוב  בקשר  למה  שמר  כותב  אשר  מה  שכתבתי  ע

והלואי ,    ענין  האמור  עוד  הפעם  אקטואלי'כי  חוששני  לומר  שבעוד  זמן  לא  ארוך  יהי,  זמנו

וחות  עתה  בדרך  הטבע רלפי  מהלך  האף  שלדעתי  ,    צודק  בהערכתי  זו  ואתבדה'שלא  אהי

 .אין זה נראה
ויהי  רצון ,    אשר  השלום  למשפחת  מר  והשלום  לו'שי.  מ.נעם  לי  להוודע  מידידנו  מר  ש

שבודאי  אין  הדרך  לזה  על  ידי  גילוי ,  אשר  סוף  סוף  נתבשר  על  דבר  שלום  אמיתי  בארץ

רים  עתה  ועד כפי  הנוסח  שמדב,  סימני  חלישות  ונכונות  לפשרות  וויתורים  מרחיקי  לכת

שבאם  רוצים  באמת  בשלום ,  כפתגם  הידוע,  כי  אם  אדרבה;  שמתפרסם  זה  בכל  העתונות

 .צריכים להראות שמוכנים גם לההיפך בכל התוקף ובתנאים טובים
* * * 

 

 ל"תש'ה, ג אלול"י, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 חנובר'מר יוסף צ
 ! וברכהשלום

,   גם  לפני  כמה  וכמה  שבועות-יחסי  לשאלה  האמורה  אותו  ושהוא  עכשיו  '  בטח  הי.  .  

ועל  אחת  כמה  וכמה  שכן  היא  דעתי  בהחלט  בקשר  עם  המצב ,    ביתר  שאת-אבל  עכשיו  

. במסגרת  המנגנון  הבטחוני,  אפילו  זיעזוע  קל,  כל  זיעזוע'  שדרוש  ביותר  שלא  יהי,  בהווה

שעומד  הוא  בקשר ,  ביקורו  כאן  ומרמז  על  זה  גם  במכתבו  זהובפרט  כפי  שסיפר  לי  מר  ב

ואם  בעבר  הלואי  והיו  אוחזים  בקו  תקיף  יותר  ולא  היו  מקבלים .  הדוק  עם  העומדים  בראש

צריך  להיות  עתה  שכבר  נוכחו  בזה  אפילו '  הרי  בודאי  שכן  הי,  דעת  הפשרנים  והמוותרים

מכמה  אנשים  שיש  להם '    נטיולמרות  זה  ניכרת  גם  עתה,  הפשרנים)על  כל  פנים  חלק  מ(

אף  על  פי  שנוכחו  שכל  הצעה  של  פשרה ('  השפעה  להמשיך  בויתורים  ובתחנונים  וכו

, )ותיכף  ומיד  מביאה  להתקפה  עוד  יותר,  מתפרשת  בכל  קצוי  תבל  כסימן  מובהק  לחולשה

אי  לזאת  הרי  מוכרחת  עוד  יותר  נוכחות  כל  אלה  התומכים  בקו  האמור  בתפקידים  שיש  להם 

והרי  תקותי  אשר  מר  הוא  מאלה .  ובפרט  אלה  שיש  להם  השפעה  ישירה,  טח  זההשפעה  בש
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על  אחת  כמה  וכמה ,  שתומכים  בלבב  שלם  בסמכות  עם  ישראל  שכדאי  הוא  לבטוח  עליו

ובעם  קדש  בכל (אשר  בסגנון  הכתוב  עיניו  בארץ  הקודש  ,  יתברך  ויתעלה'  צור  ישראל  הוא  ה

תהלך  בקרב  מחנה  ישראל  להצילם ומ,  "מראשית  השנה  ועד  אחרית  שנה)  "מקום  שהם

דמר  אין  כל  צורך  בביאור  נוסף  לעמדתי '  ובודאי  אשר  לדכותי.  ולתת  אויביהם  לפניהם

 .בהאמור
* * * 

 

 א"ג חשון תשל"י
 .אף כי באיחור זמן, הנני לאשר קבלת מכתבו

ולפלא  הכי  גדול  מיהו  זה .  ור  עוד  הפעם  בנוגע  לחברוןולאחר  בקשת  סליחתו  אחז

אמירה ,  וכפי  שכתבתי  במכתבי  הקודם.  ואיזהו  אשר  באופן  בלתי  רשמי  אמר  למר  אחרת

כבר  הורגלו  שזה  אומר  רק  מעט  או '  אפילו  כשנאמרת  באופן  חגיגי  ורשמי  וכו,  בתקופתנו  זו

, סתפקו  באמירה  בעלמאומה  שמכאיב  ומצער  ביותר  בנוגע  לחברון  הוא  שלא  ה.  לא  כלום

ועוד  שנתקבל  פה  אחד  ועל  דעת  כל ,  כי  אם  דווקא  בצורת  חוק,  ואפילו  לא  בכתיבה  בעלמא

 .שרי הממשלה
,   דקות  ממערת  המכפלה10לכתבו  של  מר  שאמרו  לו  שהדירות  שיבנו  הרי  זה  במרחק  

והיא  האם  ישנו  חוק  ממשלת  ישראל  האוסר  על ,  תמהני  השייכות  להבעיה  אודותה  אנו  דנים

  רגעים  או 10ומה  שקבעו  מקום  מחוץ  לחברון  במרחק  של  ?  יהודי  לבנות  דירה  בחברון

 .הרי אין זה משנה כלום, פחות ממערת המכפלה
וזהו  היסוד  ליחס  השלילי  גם  להסעיף  בחוק  האמור  שיבנו ,  עוד  נקודה  להוסיף  בעניין

פן  אוטומטי הרי  זה  באו,  קבלת  סעיף  זה)  א:  (והוא  בכמה  פנים,  דירות  מחוץ  לעיר  חברון

כשל ,  הדגשה  בבניית  דירות  דווקא  מחוץ  לעיר)  ב(;  ל"וד,  מחייב  קבלת  כללות  החוק

כשל  המשתתף  בבניית  דירה  חוץ  לעיר  גם  הוא  נותן  ידו ,  המשתתף  בבניית  דירה  חוץ  לעיר

אלה  הרוצים  להשקיט  דעת  הציבור  ולהרדימו  ברמיזה  או  בלחישה )  ג(;  להדגשה  האמורה

שעל  ידי  שהתיישבו  יהודים  מסביב  למושב  הערבי  סוף  סוף ,  תשזהו  על  דרך  שקרה  בנצר

ומהם  שני ,    אין  זה  בדומה  כלל  וכלל  לחברון  מכמה  טעמים-'  העתיקו  הערבים  משם  וכו
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וכפי  השמועה  הם  בערך ,  ישוב  הערבים  בחברון  מבוסס  הוא,  ראשית,  טעמים  עיקריים

  יהיה  באופן  כזה  לא שבהדירות  הנבנות  מסביב  לא',  עם  כל  הנוחיות  וכו,    איש50,000

שאין  כל  תקווה  אפילו  באם  היה  רצון  כזה  אצל  אלה ,  זאת  אומרת;  בכמות  ולא  באיכות

. שיקרה  בחברון  מה  שקרה  בנצרת)  שלעת  עתה  אין  רצון  כזה  כלל  וכלל(הקובעים  את  הקו  

 .ל"וכנ, כאן ישנו חוק רשמי שנתפרסם בכל העולם כולו, והשנית
שכדאי  להזעיק  דעת ,  ת  העניין  אכפול  עוד  הפעםאבל  מפני  רציניו,  אף  שכבר  כתבתי

' וכו'  הציבור  בעוד  מועד  שלא  ימסרו  את  ירושלים  עיר  קדשנו  לשתי  הדתות  וגם  להבדיל  וכו

הרי  לצערי  הרב ,  כי  אם  שבאופן  רשמי  מצהירים  שירושלים  אינה  בסוג  הדיון,  לדת  ישראל

  של  בני  ישראל  בארץ ולבשתנו  החיפוש  עתה  הוא  למצוא  נוסח  שלא  ירעיש  את  דעת  הציבור

' כמובן  מטעמי  צדק  ודימוקרטי(לכסות  על  המציאות  שימסרו  ירושלים  העתיקה  ,  הקודש

ל "והלוואי  שהרעש  עתה  יקראני  הרעה  בעוד  מועד  ולא  יבוא  הנ.  לשלשה  בעלים)  'ויושר  וכו

או  שהמשטרה  תהיה ,  ו  לפועל  אפילו  לא  תחת  מסווה  שיד  השלושה  שווה  בזה"ו  וח"ח

עדיין  לא  באו  לידי  מסקנא  מהי  הנוסחא  שלא  תשנה  את ,  וככתבי',  וכו'    וכוב"משותפת  וכיו

המציאות  המבהילה  האמורה  וביחד  עם  זה  תתן  האפשרות  לבעלי  התעמולה  להדגיש  שזה 

הקודש -י  התעלה  לביטחון  עם  הקודש  בארץ"דהפסקת  אש  ע"  הישג"מעין  ה,  "הישג"

) ל  על  גדולת  תעלת  סואץ"  של  צהזה  בטלו  במחי  יד  ברגע  אחד  כל  ההישגים"  הישג"י  "שע(

שלפיהו  גיור  כשלוחו  ועל  ידי  מישהו ,  של  החוק  האיום  בעניין  יהודי  מיהו"  הישג"ומעין  ה

וכדאי  בזיון  וקצף  וצער  וכאב ',  וכו'  מבלי  הבדל  נעשה  יהודי  ושזהו  הישג  לדת  ישראל  וכו

 .לב
ל  דבר  השגים בכבוד  ואיחולים  אשר  סוף  סוף  אוכל  ויוכל  גם  מר  לבשר  בשורות  טובות  ע

 .אמיתיים
* * * 
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 א"התשל, א חשון"כ, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 נ"א נו"ח אי"ח הוו"ג והרה"הרה
 ' שי1י"רש' ס וכו"צ צמ"עוסק בצ

 :שלום וברכה
, ם"שאמרו  לו  אשר  להד,  א"ק  תובב"ר  אודות  דברי  בנוגע  לירושלים  עיה"לכתבו  של  כת

ומה  שמגדיל  יותר ,  ם"  כמו  שלהדכלל  וכללצערי  אין  המצב  בהוה  אבל  ל.  כן'  הלואי  שיהי

  טענו  חטין  והודה  לו -  ובנוסח  הידוע  -את  החשש  הוא  שמרדימים  דעת  הקהל  והציבור  

 רקאשר  להוי  ידוע  שהעיכוב  עתה  הוא  ,  ד  הענין"וגם  על  זה  הזהרתי  בדברי  ע,  בשעורין

-כדרכם  בהשיטה  אשר  עולםוהפוליטיקאים  ,  גולם-שימצאו  נוסחה  שתשביע  רצון  העולם

ביניהן ,  וכמה  נוסחאות  כבר  המציאו.  גולם  זהו  רובא  דרובא  של  כל  אלה  הנמצאים  מסביבם

וכיון  שאין  מלך ,  ")קרית  שלשה  מלכים"א  "כ,  לא  קרית  מלך  רב('  זו  שהזכרתי  שתהי

" שלשה  שותפים  "-בישראל  ואיש  כל  הישר  בעיניו  יעשה  שהרי  חיים  אנו  במשטר  דמוקרטי  

אמש .  ['המושלמים  וכו,  הנוצרים:  'שהרי  זהו  המכריע  בדמוקרטי,  פי  הכמותובסדר  ל

  לקוחה  מדבריו  של  שר -  נוסחא  חדשה  TIMES  -  ב  כאןונתחדשה  ונדפסה  בעתון  הכי  חש

הממשלה  הוא  קונטרול "  רצון"  שבתרגומה  לעברית  הוא  ש-  הממשלההחוץ  בשם  כל  

כן ,    הבטחון  כמו  רמת  הגולןולא  לוותר  על  המקומות  שבהם  תלוי,  פוליטי  של  ירושלים

 ].ל"וד". נקודות מסוימות בגדה המערבית של הירדן
ניגאל  ועוד  קודם  ביאת  משיח ,  חודש  כסלו,  שבהתקרבנו  לחדש  הגאולה,  ויהי  רצון

ענין  ותוכן  חג  הגאולה ,  ועל  ידי  יפוצו  מעינותך  חוצה,  צדקנו  מהמתיוונים  בתקופתנו  זו

ואחד  נרות  בשמן  טהור  דוקא  שלא  נגעה  בו  אפילו  יד י  ידליק  כל  אחד  "הרי  תומ,  ט  כסלו"די

ובאופן  דמוסיף  והולך ,  להאיר  בבת  אחת  את  הבית  ואת  החוץ,  ם  ואפילו  לא  הסיטו"עכו

 .מוסיף אור
 

 .רבי שלמה יוסף זוין) = 1
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 א"תשל'ה, ק ויקרא"מוצש, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 רש טוב לעמונ בחור מעם ומורם מעם ודו"א נו"ח אי"כבוד הוו
 א" שליט1ה שניאור זלמן"בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו

 !שלום וברכה
 -כ  בדיבורנו  כאן  "וכמוזכר  ג,  בענינים  הבאים  להלן'  אף  שמנהגי  לא  לערב  את  כ.  .  

כיון  שדברי  בזה  באו  בהמשך  לאחד ,  לכתוב  הבא  לקמן,  בתור  יוצא  מן  הכלל,  מצאתי  לנכון

  -וב הנושאים בשיחתנו ועליו אכת
 :'שי. ב.ק זו וכן יומיים לפני זה בשיחה עם מר מ"סיכום הנדבר בזה בהתוועדות ש

ד  שלילת  החזרת  השטחים "שאלוני  מהי  הסיבה  אשר  לאחרונה  הפסקתי  לדבר  ע

  -אף שלפני זמן כן דברתי בזה וכמה פעמים , המשוחררים
הענין  מעשי '  ידברתי  בזה  כל  זמן  שה.  כי  נשתנה  המצב  בעיקרו,  עניתי  שהסיבה  פשוטה

]   בפומבי-וכשלא  הועיל  ,  בחשאי[י  דיבורי  "וקויתי  שאולי  ע,  והייתה  אפשרות  לא  להחזיר

' ובמילא  יעמידו  את  וַאשינגטון  וכו(אתרום  להכרעת  הדעה  של  אלו  האומרים  לא  להחזיר  

ונתפרסם (  להחזיר  -נצחה  הדעה  ).  '  יקימו  ישובי  קבע  אזרחיים  בשטחים  וכו-  עובדותבפני  

ז  כבר  לאחר  ההחלטה "  ה-  שבועות  כ"כווכמו  שאמרתי  לפני  ).  ה  והותחל  הלחץ"בין  או

  מפני -ועתה  כבר  אין  היכולת  לחזור  בה  .  ב"  בחכירות  וכיו-שייך  -אל-ושַארם,  להחזיר

לא  יסכימו  בוַאשינגטון  בשום  אופן ,  נאמן  בהחלט)  'ע  הי"שע(לפי  ידיעותי  ממקור  (הלחץ  

ולא  ימנעו  גם  מהפסק  הספקת  נשק ,  ח  התיכוןלמלחמה  ואפילו  לחשש  של  מלחמה  במזר

א  העדר  וסיוע  והשתתפות "כ,  ו"שאין  זה  לחץ  ח"  תירוץ"  וכבר  המציאו  -ועזר  בכלל  

ובוושינגטון  מבינים .  '  ואז  אין  אפשריות  להחזיק  בשטחים  וכו-בפעולה  שאינה  לרצונם  

 -האמור  מכבר  נוסף  על  [.  .].  ז  "  אין  מקום  לדבר  עד-וכשאין  תועלת  ואין  זה  מעשי  ).  זה

כיון ,  ועוד.  מ  לקבל  עזר  מַאקסימַאלי  עבור  ההחזרה"שדיבור  בהאמור  יכול  לפגוע  מהמו

 
 .ר"שז) = 1
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ל "  אסור  לסכן  נפשות  דאנשי  הצה-ל  "שעתה  אין  ענין  דסכנת  נפשות  אלא  להגדיל  העזר  כנ

 .ז"עי
י  מי "כשיבוא  זמן  הבחירות  יזכרו  בנ]  ו  תתעכב  ביאת  משיח  צדקנו"באם  ח[אבל  בטח  

מ "  תיכף  ומיד  לאחר  הנצחון  המפליא  של  מלחמת  ששת  הימים  התחילו  במוהם  אלה  אשר

 .איך להשתחרר ולהפטר משטחים המשוחררים
 -  1956  תביא  לתוצאות  דומות  להנסיגה  דשנת  1971הנסיגה  דשנת  ,  ל"ר,  ובפרט  שבאם(

מ  דומה "פ  במו"ל  ירצו  לאחרי  הנצחון  להתחיל  עוה"הנ,  פ  לנצחון  מפליא"ויזדקקו  עוה

 )'וכו
  בשלימות  ארץ  הקודש -  וגם  בנוגע  למעשה  בפועל  -דעו  מי  הם  אלה  המאמינים  וי

 .ובשלימות גוי קדוש ובשלימות תורתנו הקדושה
* * * 

 

 א"תשל'אלול ה' ג, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 יריב' לכבוד מר אהרן שי
 !שלום וברכה

  אף  שכמובן -ה  כל  כך  הפתעה  נעימה  היתה  לי  לקבל  מכתב  מר  לאחרי  הפסקה  ארוכ

 .דרשתי על דבר שלום מר והנעשה עמו ואת חבריו שיחיו אצל ידידנו בארץ הקודש
מכתב  זה  גם  כן  התחלה  טובה  לתוכן  טוב  במכתבים  הבאים  מכאן '  ויהי  רצון  שיהי

 .ולהבא
  תמהני  קצת  שסגנון  המכתב  נותן  מקום -  על  דבר  ההסדר  חלקי  -ולעיקר  מכתב  מר  

. ענין  תלוי  בספק  ויש  מקום  לדון  לחיוב  או  לשלילה  בכללות  הדברלהערכה  שכאילו  כל  ה

אשר  המדובר  במצב  ההוה  הוא  רק  בנוגע ',  ל  ובודאי  ידוע  זה  למר  ולדכוותי"והרי  ידוע  בחו

 .'לפרטים ולהזמן ומה יקבלו תמורת זה וחלף זה וכו
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אבל  בשיחה  עם ,  אף  כי  כמובן  שלא  על  מנת  לפרסם,  וכבר  אמרתי  בהזדמנות  מתאימה

אשר ,  והוא,  אלה  שעל  דרך  הרגיל  קויתי  שימסרו  חוות  דעתי  גם  לחוגי  מר  ולהקרובים  עליו

שאף ,  כוונתי".  תחילתו  ברצון  וסופו  באונס"בסגנון  הרגיל  במשפט  העברי  המצב  הוא  

האם  לסגת ,  הדבר  תלוי  כולו  ברצון  ישראל'  שלפני  שנה  ועל  אחת  כמה  וכמה  שנתים  הי

ההתחלה  תיכף  לאחר  מלחמת  ששת  הימים  בהודעה הרי  ',  מהתעלה  או  להשאר  שם  וכו

דיוק  לשלול '  וכנראה  גם  בזה  הי(שמוכנים  להחזיר  השטחים  הכבושים  "  לכל  המעונינים"

ומה ,    רבות  ביותר  ושונותהודעה  שנכפלה  בהזדמנויות,  ")שטחים  המשוחררים"הביטוי  

  רבות שלא  לסתום  את  התעלה  באופן  שיודרשו  שניםהזהירות  ,  ב  עוד  יותרוששאולי  ח

. וברורה  שמזמינים  לפתוח  את  התעלה'  כל  זה  בבחינת  הצהרה  גלוי'    הרי  הי-לפתיחתה  

ולא ,  ופשוט  שלא  עלה  על  דעת  איש  מעולם  שימסרו  את  הבעלות  על  התעלה  לישראל

או  למצרים ,  מקום  לספק  האם  ימסרו  הבעלות  למצרים  לבדה'  אלא  שהי,  לארצות  הברית

 .מ"ם בתור גרורת בריהאו למצרי, מ"בצירוף בעל בריתה בריה
אפשר  להרוס -כתוב  בעתונים  אחדים  שאי'  כ  לכל  מתחיל  בהנדסה  שמה  שהי"וידוע  ג

מ "  ק100ובפרט  שאורך  התעלה  הוא  .    אין  לזה  שחר-התעלה  או  לסתום  אותה  כדבעי  

 .כל הלילות' ובגדה המזרחית שלה הרי לא היו משקיפים וכו, ויותר
, מעונין  בזה  שלמרות  שתיכף  להפסקת  האשל  ביותר  כשנודע  לכל  "מתחזק  הרושם  הנ

הביאו  לגדה  המערבית  טילים  חדשים  והמשיכו  בזה  במשך  כל ,  וביממה  הראשונה  ממש

שמתחילה  לא  היו  סיכויים  כלשהם ,  פרט  למחאות  בדיבור(מבלי  כל  תגובה  מישראל  ,  הזמן

אופן ובכל  ,  ב  קצת  נשק  יותר"  שעל  ידי  זה  יקבלו  מארה-כי  אם  לכל  היותר  ,  שישנו  המצב

 ).הרבה פחות מהנשק המובא בתכיפות לגדה המערבית
להדביק  את '  ובשום  אופן  אי  אפשר  הי,  הולך  ופוחת'  מכיון  שהפער  בין  הכוחות  הי

מה ,  הרי  כאמור  לעיל,  ב"מ  במדה  ובמשקל  הנשק  מארה"כמות  ואיכות  הנשק  מבריה

עד ,  כביכולכולל  הידידים  ,  שהתחיל  ברצון  הפך  לאונס  על  ידי  הפעלת  לחץ  מכל  הצדדים

ובודאי  ידוע .  שהמצב  בחצי  שנה  האחרונה  ואולי  עוד  לפני  זה  הוא  שעתה  כבר  אין  ברירה

כי  אם ,  מארצות  הברית)  בלשון  הדיפלומטי(גם  למר  שאין  זקוקים  לענין  הנקרא  לחץ  

 .הפסקת אספקת נשק וממון ותו לא
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, עמייםופ,  מצב  דומה  בעבר'  מה  שמצער  ומכאיב  עוד  יותר  הוא  אשר  למרות  שכבר  הי

, "הכבושים"  שמוכנים  להחזיר  שטחים  1967-  וההודעה  ב1956הנסיגה  מהתעלה  בשנת  

מ  ואפילו  לא  מהלך "ולא  השיגו  שינוי  מהלך  הרוח  של  המצרים  ולא  מהלך  הרוח  של  בריה

ורק  נתפרשה  עמדה  זו  כחולשה  ברוח  על  כל  פנים  של ,    לטובת  ישראל-ב  "הרוח  של  ארה

מ "ב  ובריה"וכן  עם  ארה,  עם  הערבים  בכלל,    עם  מצרים'אלו  הקובעים  הקו  בישראל  ביחסי

  לחץ  ולא  רגש  של מזמינהחולשה  ,    והרי  בעולמנו  שאינו  עדיין  עולם  האמת  והצדק  והיושר-

  הנה  למרות  כל  זה  ממשיכים  בקו -רחמנות  שיביא  למעשים  בממדים  ממשיים  ומחליטים  

סים  להשקיט  דעת ומנ,  האמור  ולמרבית  הצער  והכאב  לא  רק  בדיבור  אלא  גם  במעשים

שישנם  לישראל  כמה  ידידים  מבין  ממשלות ,  ולדוגמא.  הציבור  על  ידי  הסברות  מוזרות

ישתפו  פעולה ,  או  שכיון  שישראל  עזרה  למדינות  באפריקה  בכמה  שטחים,  אומות  העולם

ועד  להסברה  שנשמעה  לאחרונה ,  מ"ם  שמצרים  תגרש  את  בריה"על  כל  פנים  בהצבעה  באו

  שכוח -כיון  שהבא  להלן  התפרסם  בשם  החוגים  הצבאיים  ,  ר  בזה  ולאחר  בקשת  סליחת  מ-

ואף  שכמובן  הצהרה  זו .  במלחמת  ששת  הימים'  ל  הוא  עתה  גדול  בהרבה  מאשר  הי"צה

שהרי  מה  שנוגע  הוא ,  אבל  הרי  אין  לזה  כל  שייכות  למצב  הדברים,  אמיתית  היא  כשלעצמה

כוחו '    ולא  כפי  שהיעתה  כלפי  הכוח  הנמצא  מעבר  לתעלה  -ל  עתה  "המאזן  בין  כוח  הצה

, 1967-ב'  והן  ידוע  שגרוע  המאזן  עתה  בהרבה  מאשר  הי.  של  הצד  שכנגד  לפני  שלש  שנים

מ  הנמצאים  עתה  במצרים  רבים  הם "שהרי  אנשי  צבא  בריה,  גרוע  בהרבה  גם  בכוח  אדם

 .1967-ממה שהיה ב, בכמות ועוד יותר באיכות, כמה פעמים ככה
, שאינם  מובנים  כלל  עדין  לא  חתמה  על  פיסת  נייראמת  שקרה  נס  ומצרים  מפני  טעמים  

ל "אבל  כנ.  ובמילא  המצב  תלוי  ועומד,  פיסה  שתוכנה  תנאים  שאיש  אינו  מקוה  שיקיימום

צריך  עיון  גדול  האם  זה  מחזק  את  המצב  בגדה  המזרחית  של  התעלה  או  את  המצב  בגדה 

 .המערבית של התעלה
פרטים  המשמחים  בשינוי  המצב ומובן  אשר  רצוני  הוא  למצוא  ,  בטבעי  אינני  פסימי

על ',  אבל  למרות  הרצון  החזק  אסור  לאדם  לרמות  את  עצמו  באיזה  ענין  שיהי.  משנה  לשנה

 .אחת כמה וכמה בענין רציני כהאמור
הרי  מה  שראיתי  שינוי  לטוב  הוא  בנוגע  למצב  הפנימי  במדינת ,  ולסיים  בדבר  טוב

ה  שייכות  עם  השיחה  שהיתה ואם  יש  לז.  מצרים  והערביות  והיחסים  שבין  אחת  לחברתה
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הרי  זכות  גדול  הוא  למר  בהשפעתו  בכיוון ,  בינינו  בעת  ביקורו  של  מר  כאן  בנוגע  להאמור

 .וגם בזה בודאי ידוע למר יותר ממני על דבר גודל החשיבות שבדבר, האמור
משמח  בהענינים '  אשר  יהי  רצון  שתוכן  מכתב  מר  הבא  יהי,  אסיים  מכתבי  מעין  הפתיחה

ויוכלל  גם  זה  בברכת  השנה  טובה  ומתוקה  הבאה  עלינו  ועל  כל ,  ל  ובכללהכתובים  לעי

כנוסח  המוסרתי  של  ימי  חודש  אלול  שמאחלים  איש  לרעהו  כתיבה  וחתימה ,  ישראל  לטובה

 .שחודש אלול הוא הכנה מתאימה לזה, טובה לשנה החדשה
למר  באם  ימסור  גם  להם '  א  ואסיר  תודה  אהי"ש  חבריו  שליט"בכבוד  ובברכה  ובפ

 .איחולי לשנה טובה ומתוקה
ובודאי  אקבל  על  כל ,  מובן  שברשות  למר  למסור  תוכן  מכתבי  זה  למי  שימצא  לנכון.  ב.נ

 .ותודה מראש, פנים תגובת מר על התוכן
אולי  יכול  להסביר  לי  תמיהתי ,  כיון  שנגע  מר  בשאלה  של  ההסדר  חלקי,  ארשה  לעצמי

אצל  כל  המומחים  בלי  יוצא  מן שלאחרי  שידוע  ומקובל  ,  והיא,  גדולה  זה  כשלש  שנים

זאת  אומרת  לסמוך  על ,  ינו  וכיוצא  בזה'שבתקופתנו  הגנה  בשיטה  כמו  קו  מאג,  הכלל

לא  זו  הדרך  כלל ',  בבנוקרים  וכו"  מצומדות  וכבולות"ביצורים  ועל  נוכחות  פלוגות  צבא  

מ "ובפרט  כשהחזית  אורכה  כמה  מאות  ק',  בתקופתנו  תקופת  הסילונים  והצנחנים  וכו

כי  אם  רואים  את  כח  הצבא  בניידות  שלו ,  )ף  החזית  דהתעלה  והחזית  דים  התיכוןבצירו(

והדברים  אמורים  אפילו  כשישנן  כמה .  'ובהכשרון  להזיזו  ממקום  למקום  בזריזות  וכו

על  אחת  כמה  וכמה ,  בהעורף  של  הקו'  הרים  וגבעות  וכו,  נקודות  אחיזה  בנוף  הטבעי

הרי  המינימום  של  ההסדר ,  מ"של  כמה  קואפילו  כשהקו  הוא  בעובי  .  כשנמצאים  במדבר

 .ובכל זה השקיעו הון רב ומרץ עצום בקו הגנה זה. חלקי בודאי שהוא יותר מעובי הקו
רצינית '  בעי,  בזה  גם  תועלת  פסיכולוגית  להציל  את  הנמצאים  שם  משעמום'  אמנם  הי

 .הפקטור המחליט בדבר' אבל אינו מסתבר לומר שזה הי, ביותר במצב כזה
תודתי  נתונה  למפרע  באם  יכתוב  לי ,  ר  למר  לגלות  הטעמים  ונימוקים  שבדברובאם  מות

 .גם בזה ובפרטיות המתאימה
* * * 
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 .ו"תשל'ה, אסרו חג השבועות, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 !שלום וברכה
ים נתקבל  בימ,  י  ידידינו  המשותפים"  אף  שבינתיים  שאלתי  עליו  ע-לאחרי  הפסק  ארוך  

הזמן  גרמא '  ואף  שלא  הי.  ח  על  שימת  לבבו  לשלחו  לי"ות.  ירושלים  במצוראלה  ספרו  

 .לא רציתי לדחות האישור, לעיין בו כראוי
שאף  על  פי ,  מצב  ירושלים  כמו  שהוא  עכשיו'  בשהרי  ידוע  לכ,  והעיקר  שהוא  דבר  בעתו

ל  לא  כן אב,    חריף  יותר  משהוא  עכשיו-  בחיצוניות  -'  שהמצור  שהוא  כותב  עליו  הי

כאשר  יהודי  נמצא  בתוך '  הא:  פנים'  כי  לגלות  ב,  וכמדובר  כמה  פעמים  בארוכה.  מבפנים

, כאשר  הגלות  נמצא  בתוך  היהודי'  והב,  ואף  על  פי  כן  יכול  להיות  בקומה  זקופה,  הגלות

 .אבל בפנים גדול השיעבוד, שמבחוץ לכאורה אין הגבלות
והעיקר ,  י  יוסיף  בפרסומת  ספרובודא,  אף  על  פי  שבטוחני  שעושה  בלאו  הכי,  שלכן

אלא  שמזה  הוכחה  ברורה  איך  צריכה  להיות  הגישה ,  נוגע  אז'  בהדגשה  שאינו  רק  עניין  שהי

' ולהרעיש  דעת  הקהל  לשלול  כל  קא  סלקא  דעתך  שרוחשים  בחוגים  מסויימים  שיהי,  עכשיו

 .' תהילא' הי, דגל ירדן מתנופף על מקום קדש הקדשים ושיהודים ימסרו אותו במו ידיהם
 .'ויהי רצון שהרעש האמור יפעל שלא יעשו מזה ענין מפלגתי וכו

אבל  לגודל  חשיבות  העניין  אוסיף  שהדיעה  המבהילה ,  י  שבודאי  יודע  מזהפ-על-ואף

ומן  הצורך  להשתדל  בכל  תוקף  לבטל  הדבר ,  "לחלונות  הגבוהים"ל  כבר  חדרה  "הנ

 .מעיקרא
 בכבוד ובברכה

* * * 
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 ז"תשל, בראשית' ק פ"ערש, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 ילין מור' לכבוד מר נתן שי
 !שלום וברכה

בטח  אין  כל  צורך  בהסתייגות  שאין  הכתוב  לעיל  מחייב  לומר  שהאידיאלים  של  שנינו .  .  

תקותי  חזקה  אשר  בנקודה ,  אבל  נוסף  אשר  המדובר  הוא  לשיטתו,  הם  שוים  במאה  אחוז

דעתנו ,  רת  שארץ  ישראל  הקדושה  היא  נחלת  עולם  של  עם  ישראל  קדושזאת  אומ,  הפנימית

ונתחזק  רושם  זה  אצלי  עתה  עוד  יותר ,  על  פי  מה  ששמעתי  בנוגע  למר  וחבריו,  אידנטית

 .אף כי לא בעיון הדרוש, בקראי בספרו
 )991ד גליון "נדפס בכפר חב(

* * * 

 

 ז"תשל'ה, ב טבת"כ, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 מ נכבד ונעלה איש המעלה"א נו"ח אי"ח וו"ג והרה"רהה
 י גץ"הרב מאיר יאודה נ

 :שלום וברכה
. המפורסמות"  שאלות"'  דין  המצורף  במכתבו  בנוגע  לג-חן  על  הפסק-תשואות.  .  

ל  שהשואל  הוא  מגונה "לאחרי  שאמרו  חכמינו  ז,  "שאלות"והוספתי  מירכאות  לתיבת  

אלא  שבחושך  כפול  ומכופל ',  כל  מצוה  בגדול  וכול  מפורסם  וידוע  ל"ד  ברור  בזה  וצ"בפס

 .בגלותנו זה גם בזה צריך להיות פרסום נוסף וחדש
 )991ד גליון "נדפס בכפר חב(
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 ז"תשל'ה, ג ניסן"י, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 פרס' לכבוד מר שמעון שי
 :שלום וברכה

ירב  ברכותיו  בקשר  עם  יום הנני  להביע  לו  בזה  תודתי  הלבבית  בעד  שימת  לבבו  ומ

מקור  הברכות '  ל  כל  המברך  מתברך  מאת  ה"וברכה  אשיבנו  בדברי  חכמינו  ז.  ההולדת

 .שתוספתו מרובה על העיקר
ובפרט  בהצלחה  מרובה  במילוי  תפקידו  הרם ,  ואת  כל  אשר  לו  בכל  המצטרך'  יברכהו  ה

 .והכי אחראי
ונתתי  שלום  בארץ  ושכבתם ויהי  רצון  אשר  בקרוב  ממש  נזכה  כולנו  יחד  לקיום  היעוד  

) ם"  כגון  משקיפי  האו-"  אפילו  חרב  של  שלום("וחרב  לא  תעבור  בארצכם  '  ואין  מחריד  גו

אשריך  ישראל  מי  כמוך '  וישכון  ישראל  בטח  גו:  ועד  לסיום  וחותם  ברכת  אדון  הנביאים'  גו

 .'מגן עזרך גו' עם נושע בה
 בכבוד ובברכה לחג הפסח כשר ושמח

 )991ון ד גלי"נדפס כפר חב(

* * * 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 מכתבים

 474

 

 ז"תשל, ה תמוז"כ, ה"ב
 .י.ברוקלין נ

 'נ עוסק בצרכי ציבור רב פעלים וכו"א נו"ח אי"הוו
 וקו מאנטרוי'בוצ' הרב משה שי
 !שלום וברכה

 -ת  שבתורה  "  ככל  מל-ק  "  אהשבגבולות"  שעל"  בתוקפו  גם  עתה  על  כל  -לא  תחנם  )  א

 . הארץ שלימות-בסגנון דעתה 
 .נ"נ וגם לא ספק פקו" ולכן אינו דוחה פקו-ע "דיהרג ואי' אינו מהג) ב
י  מומחים  בענין  זה "ל  ע"  צ-או  ויתור  עליו  '  החזרת  שטח  פ:  נ"הבירור  מה  ימנע  פקו)  ג

לא  כחברי  מפלגה (היינו  אנשי  הצבא  בתור  אנשי  צבא  )  ב"י  פוליטיקאים  וכיו"ולא  ע(דוקא  

 ).'וכו
  שהחזרת פה  אחדבזה  ענו  )  במישרין  או  בעקיפין(שאלתי  דעתם    אלה  מסוג  זה  שכל)  ד

ע  אף "לא  נמצא  ע.  נ"מגבירה  סכנת  פקו)  ק"  מחוץ  לגבולות  אה-וגם  בסיני  (השטחים  

כי )  וגם  בסיני(  שאסור  להחזיר  שטח  -פ  "שלכן  אמרתי  וכ.    שיאמר  אחרתאחדמומחה  צבאי  

 .ז-ו"ט ס"ח סשכ"ע או" בשוברורל דין "שגם בחו, נ"פקוזהו 
* * * 

 

 ח"ב חשון תשל"כ
 )לכבוד מר אורי צבי גרינברג(

  אודות  ההכרח  הגמור  ליישב  בבת 1לך'  ק  פ"אולי  ידוע  כבר  למר  ממה  שדברתי  במוצש

רק  זו ,  ולדעתי  ברורה.  פ  אותם  שיש  עליהם  ערעור  מאומות  העולם"עכ,  אחת  כל  השטחים

 
 . ואילך205' ע' נדפס בכרך א) 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 475

מיינט  דאס 'ל  ממזימתם  הרעה  בראותם  אז  מ"רהיא  הדרך  שיתייאשו  שונאיהם  של  ישראל  

אלה אפילו  ,  וכפי  שדברתי  בזה  כמה  פעמים].    שמתכוונים  לכך  באמת-  ['מיט  אן  אמת

בתקפה '  שהמחאה  תהי,  הרי  ראו  בעבר  ורואים  בהוה',  היראים  מפני  המחאה  והערעור  וכו

 .ובשלמותה בלי הבדל כלל באם יישבו נקודה אחת או כל הגבול
והעיקר ,  והוחלט,  כנראה  שאין  חושבים  אפילו  על  דבר  תכנית  האמורהולצערי  הגדול  

  שכולם  היו  למעלה -שלאחרי  כל  נצחון  ,  שכן  נעשה  בפועל  להתנהג  כמו  שהתנהגו  בעבר

עשו '  פ  ומלחמת  ששת  הימים  ומלחמת  סיני  וכו"  הן  לאחרי  מלחמת  יוהכ-ע  הטבמדרך  

ולא  החליטו ,    הנצחון-עלה  יותר  נכון  נאותו  לקבל  לחצי  דבר  שניתן  מלמ,  "חצי  דבר"

ולא  עוד ,  וכמובן  שזה  גופא  הזמין  לחץ.  ובתוקף  הכי  גדול  ולא  גמרו  הענין  האחת  ולתמיד

כח  להודיע  שלא  רק  שלא  יגמרו  לנצל  את -אלא  שהוסיפו  ושלחו  משלחת  ושלוחים  ובאי

שלא ,  ואת  התוצאות  ראו  בפועל.  אלא  שמוותרים  על  חלק  חשוב  ממה  שכבר  השיגו,  הנצחון

  לפעולת  דמחבלים  והתשה  ועד  למלחמה -אלא  שהביאו  להפכו  ,  לא  הביאו  לשלוםרק  ש

 .ל הלך הדבר ונשנה כבר יותר משלוש פעמים"וכנ. ל"ר
אבל  לאחרי  שראו .  אינני  יודע  אם  השקפת  מר  היא  מה  שקורים  לזה  נצית  או  יונית

 ועד  ששורש  האיומים  והלחץ,    המלחמות  שבעברכלהתוצאות  מההנהגה  האמורה  לאחרי  

והחילוק  הוא ,  הרי  לדעתי  אין  חילוק  בזה  בין  נץ  ליונה,  ל"הן  תוצאות  מהנ,    כנראה-דעתה  

חלטה  אם  להתנהג  באותו  אופן  שהתנהג  עד  עתה  מסיבות  שונות  ומשונות הבנוגע  ל

פ  שההנהגה  לא "שאע,  להשלות  את  עצמם  ואת  כל  המושפעים  בתקות  שוא,  ומוזרות

פ  פעם  אחת  הנהגה "או  לנסות  עכ;  כות  התוצאות  הפוהנשתנתה  שמא  בכל  זאת  תהיינ

 .שהשכל הפשוט והנסיון בעבר מוכיחים שכדאי לנסות בזה, חדשה
, ק  המצב  מקרוב"ובטח  ידוע  למר  היושב  באה,  כ  השקפת  מר"באם  הכתוב  לעיל  הוא  ג

. והרי  כמה  וכמה  חוגים  יושפעו  ממנו  ואולי  גם  ישמעו  לקולו,  בודאי  יעשה  רעש  הכי  גדול

פ  טוב "עכ,  י  כשהתנחלו  בנקודה  הראשונה"לעשות  כהאמור  תומ'  היפ  שמן  המובחר  "ואע

. כ  צעד  אחד  קדימה"עתה  במאוחר  מאשר  להמשיך  בההנהגה  דשני  צעדים  לאחור  ואח

ים ד  שני  צעכ"  השיטה  דצעד  אחד  לפנים  ואח'כי  לצערנו  אפי,  ובכוונה  משנה  אני  את  הסדר

 .כ יראים ממנה" ג-לאחור 
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כמים  לים  מכסים '    היעוד  ומלאה  הארץ  דעה  את  הסוף  יקויים-ויהי  רצון  אשר  סוף

וכתוצאה  מיידית  יבוטל  כל  הפחד  דמה  יאמרו  אומות  העולם  ואם  תשא  חן  וחסד  בעיניהם 

  באם  יש  חשש  שנדף  מרוח  פיו  של  אינו -ועד  לפחד  מקול  עלה  נדף  ,  הנהגה  פלונית  ופלונית

ה  זקופה  ובתוקף ללכת  בקומ"  עמו  יתןלעוז  '  ה"ו,  ואין  להאריך  בדבר  המצער.  יהודי

 .המתאים
* * * 

 

 ח"טבת תשל
מאנשי  צבא  מומחים  שנשאלו )  כמובן,  שנודע  לי  (שכל  אלה,  פ  על  דברי"חוזר  אני  עוה

 .נ ממש בלי ספק"פקוז " ענו שכל וויתור ביהודה ושומרון וגולן ה- בלי יוצא מן הכלל -
פ  בנוגע "עכ(כי  ,    בנוגע  להחמשה  שמפרטם-ל  ובפרט  "כ  להנ"תירה  למשאין  בזה  ס

אותיות "אלא  שלא  ב,    הבא  לקמןתוכןע  "וכמדומה  שגם  נדפס  במכ(  שאמרו  ידוע)  קצתם

 -  ועיקרועוד  ,    שלוםס"סוז  יבוא  "  שעישאפשרכיון  ,  נ"שאף  שיש  בזה  סכנת  פקו")  "דהלכה

 ". לסכנה זולהכנס מוכרח -' כו וב לשלוח נשק וממון"תמשיך ארצהי הוויתור "שע
י "פ  ע"ל  חילול  יוהכ"  מחליטים  שצרפואייםשיקולים  :  כדוגמת  רופא  מומחה  שיאמר[

  -' ג וכו"כה
  -' אבל כיון שההצלה היא דשל חולה יחיד ולחיי שעה וכו

ק  ובהיכל  לטובת "ג  בעבודתו  ובתפלתו  בקדה"  מכריעים  שימשיך  הכהש"דירשיקולים  

 ].הרבים ודכל ישראל
איסור ,    קרבנות  למחרתולמאותפ  גרמו  "  הרי  הוויתורים  ערב  מלחמת  יוהכ-כששאלום  

) ?מ"או  בבנין  האו(  לירות  על  הצבא  הערבי  שישב  במנזר  בירושלים  העתיקה  הבטחוןדשר  

  שלא  היתה -  ענו  -  קרבנות  לעשיריותגרמו  )  ם"או  האו(בכדי  שלא  להרגיז  את  הואטיקאן  

 .ל" הנמדינייםברירה מטעמים 
  כשמדבר -פ  הלכה  "  ע-דעת  הרופא  מחליטה  ):  או  בסגנון  אחר(ודה  העיקרית  הנק

אבל  באם  אומר  דעתו  בתור  מדינאי  ופוליטיקאי ,  )נ"מטעמי  רפואה  ופקו  (רופאבתור  
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ד "היפך  פסז  "  ה-מכריעים  ומבטלים  הטעמים  הרפואיים  שלדעתו  ,  )מטעמי  פוליטיקא(

 .ע"השו
  שמוכרח  לוותר -  בהווהרו  מומחים  צבאים    ובמילא  יאמ-באם  ישתנה  המצב  באופן  נסי  

  -נ "בכדי למנוע סכנת פקו
 -ל  "מ  בחו"ואין  נפק(ד  לברר  האין  בזה  דין  דנכרים  שצרו  על  עיירות  ישראל  "הרי  על  ב

שהרי (נ  "שאז  יוצאים  אפילו  בסכנת  פקו,  )ט  ועוד"ח  סשכ"ע  או"  שו-ק  "  או  באה-סיני  

 .שין לבאכשממשמואפילו רק , ) סמוך לספר-ד הוא "בנדו
 .ע"פ שו" צריך לוותר ע- אינו בדין זה ודאיואם  - 

* * * 

 

 ח"ראשון תשל-אדר' ב
קשה  למצא  אוזן  קשבת  לכל  שאר '  ר  מפני  הבלבולים  דמעשה  ארץ  מצרים  וכו"שבעוה

א  שמעו שמפני  הגלות  ל,    בגלות  מצרים'אשר  כמו  שהי,  ואמרתי  על  דרך  הצחות.  הענינים

" ממלכה  שפלה"שלאמתתו  של  דבר  היא  ,  ז  בגלות  המדומה  של  מצרים  דעתה"עד,  אל  משה

י  ממשיכים  עליהם  גלות  מצרים  ובנפילת  רוח  לפני "ובכל  זאת  כמה  מאחב,  ואולי  פחות  מזה

! כחם  של  כל  הערבים-י  הכתירו  אותו  לבא"  שדוקא  בנ-ועד  לדבר  הכי  מוזר  ,  נציגה

י  הוא  האם  צריך  להחזיר  כולו  או  להחזיר "מ  בתוככי  בנ"המוהרי  ,  וכשדרש  יהודה  ושומרון

ם "שכשעכו,  ע"ד  הברור  בשו"על  הפס"  נוסף",  ד  ברור  בתורה"שזהו  היפך  פס',  מקצתו  וכו

כיון ',  על  קש  ותבן  מחללים  עליהם  את  השבת  בכלי  נשק  וכו'  ממשמשין  ובאין  אפי

  שסומכים  דוקא -א  וההסברה  היחידה  לתגובה  האמורה  הי.  שהמדובר  ביושבת  על  הספר

צורך '  ובאם  הי.  אף  שהוא  בעצמו  אומר  שאין  בידו  להבטיח  זה,  עליו  שמבטיח  שלום

ל  אחת "הרי  גם  הנ,  ודוקא  בשנים  הכי  אחרונות,  להוכיח  על  החושך  הכפול  ומכופל  דהגלות

אלא  שאין  אדם  נתפס ,  ר  אין  צורך  להאריך  בכל  האמור"דכת'  ובודאי  לדכותי.  מן  ההוכחות

 ...פ לכתוב שורות האמורות"תאפק עכעל צערו מלה
* * * 
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 ח"תשל'ה,  תמוז'ה ח"ב
 .י.ברוקלין נ

 ...מר
 :שלום וברכה

 תח  על  שימ"ות.  ל"  שמוע"ממכ  קרח  בצירוף  הקטע  'ק  פ"בנועם  קיבלתי  מכתבו  מעש

 .כיר שאני מקוראי העתוןורואני שמ. אף שכבר קראתיו מקודם, לבבו לשלוח לי המאמר
אגלה  לו  מרחשי  לבי  בנושא ,  שהטעים  בהסברה  ובטוב  טעם,  כיון  שהעלה  תוכן  הדברים

על  אשר  ידידנו  מר ,  מהולה  בצער,  והוא  שיש  אצלי  אי  הבנה  ומבוכה,    בינינו  לבין  עצמנו-זה

אף  שבודאי ,  א  מהסס  דוקא  בהגשמת  הסיסמא  בה  דגל  כל  ימיו"שליט)  מנחם  בגין.  (ב.מ

כי .  היינו  אשר  חזר  בו  מהגשמת  הענין,    אשר  רבים  מפרשים  אי  הגשמתה  בפשטותמבין

שהרי  הכל  יודעים  וברור  לכל  אשר  מחודש  לחודש ,  לולא  זאת  אין  הדבר  מובן  כלל  וכלל

ולא  רק  מבין  אומות  העולם  אלא ,  מתרבים  המנגדים  להגשמת  סיסמה  זו  ואולי  גם  מיום  ליום

 .ן מפלגתו הואואפילו גם מבי, י"גם מבין אחינו בנ
אבל .  '  וכושנמצאים  בעולם  דמוקרטי  ובסביבה  דמוקרטית,  מובן  שיודע  אני  התירוצים

י  דעת  יחיד  או  יחידים "  נוהגים  עפ-פ  קטנים  בערך  לענין  האמור  "  עכ-קטנים    בענינים  אם

על  אחת  כמה  וכמה  בענין  עיקרי  שהכל  מודים ,  כ  מחפשים  תירוץ  והיתר  דמוקרטי"ואח

אילו  היו  שני  אנשים ,  ועל  פי  החוק  הדמוקרטי  שם.    ממשותקוח  נפששהוא  ענין  של  פי

 םהרי  זה  בסמכות,  היינו  התנחלות  לאורך  כל  הגבול  המזרחי  והצפוני,  מחליטים  בענין  זה

ולעשות  זה ,  כ  תמים  דיעה  שצריך  לעשות  זה"ובהשגחה  פרטית  האיש  השני  הוא  ג,  מלאה

, דמוקרטית  זו  פעולה  הכי'  ין  זה  תהיזאת  אומרת  שדוקא  בענ.  ויפה  שעה  אחת  קודם,  בהקדם

אפילו  באם  תמצא  לומר  שבענין  של  פיקוח  נפש  צריך  לשלול  דעת  המוסלמים 

 .ל" שלהם הוא כתוקף הקול של שנים הנ"קול"שתוקף ה, והקומוניסטים היושבים בכנסת
ובטח  גם ,    דמר  אין  כל  צורך  בדבר'אבל  בודאי  שלכותי,  יש  להאריך  עוד  בכגון  זה

-וביחד  עם  זה  אשר  על  ידי  אי,  ת"רק  מפני  גודל  הסכנה  היל.  או  הכילידוע  לו  בהכתוב  לעיל  
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איני  רואה  רשות  לעצמי  שלא  להזכיר  הענין ,  י"הגשמה  האמורה  מזמינים  לחץ  מאחבה

 .פ בקיצור"עכ
יעשה  כל ,  "בין  המצרים"ויהי  רצון  אשר  כיון  שמתקרבים  אנו  לשלושת  השבועות  של  

שלדעתי  ברורה  היא ,  )גלינו  מארצנו(  שהיא  מפני  חטאנו  ,אחד  התלוי  בו  לבטל  סיבת  הגלות

, כשתבוטל  הסיבהו.  מצב  ההוהבאחת  כמה    על  ,ס  בזה"  ספק  וס'בתוקפה  אפילו  באם  הי

 .ונזכה לגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו, יתבטל המסובב
 )991ד גליון "חב-נדפס בכפר

* * * 

 

 ח" תשל'ה, ד תמוז"ה י"ב
 .י.ברוקלין נ

  שמיר'מר משה שיד לכבו
 :שלום וברכה

ד "העתק  מכתב  בנוגע  לבית  חב,  יון  עם  המצורף  אליוסט  "מאשר  אני  קבלת  מכתבו  מכ

אולם  מכתב  זה  לא .  ו  שעל  פי  כותבו  לא  נענה"אשר  ברובע  היהודי  בירושלים  העתיקה  ת

 .הגיעני
, ל"ואולי  גם  לאלה  שפנו  אלי  במכתב  הנ,  למרבודאי  ידוע  ,  אבל  בכל  אופן  בנוגע  לפועל

כולל  במיוחד  הרחבת  הפעולות  בירושלים ,  ד  להרחיב  כל  הפעולות"אשר  בתוכנית  חב

ובפרט ,  שלכן  אי  אפשר  לעשות  זה  בחיפזון,  אבל  באופן  מסודר,  העתיקה  ובעתיד  הקרוב

עשות דאי  שאין  כל  מקום  לווב.  שזה  תלוי  גם  בעוד  כמה  אנשים  וברצונם  ובהכנות  שלהם

  אף  כי  הכי  נעלה ,פעולה  בניגוד  לתוכנית  ההרחבה  על  ידי  מסירות  המקום  לענין  אחר

הרי  בודאי  שאין  איש  יכול ,  ואשר  להנימוק  שזה  רק  לתקופת  מעבר  קצרה.  ובשטח  החינוך

שהרי  זה  תלוי  בכמה  גורמים  שאין  ביד  המבקשים  כל  שליטה ,  להבטיח  תקופת  המעבר

הרי  זה  שולל  תביעה ,  לה  הקשורה  בענין  חיוני  כחינוךודוקא  מפני  שהמדובר  בפעו.  עליהם
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ד "כיון  שגם  חב,  ובקשה  למעורבים  בזה  שלא  יאריכו  תקופת  המעבר  יותר  על  המדובר

 .מעונין בכל עניני חינוך ולא ילחם נגד ענין של חינוך
על  דבר  כבשת ,  תורת  חיים,  שהענין  הוא  בדוגמת  המשל  בתורתנו,  וגם  זה  עיקר,  ועוד

, פורסם  ויודע  לכל  אשר  בירושלים  העתיקה  נמצאות  דירות  פנויות  לעשרותשהרי  מ.  הרש

ושייכות  הן  בסופו  של  דבר  להממשלה  שמתפקידיה  העיקריים  להבטיח ,  ואולי  עוד  יותר

והנה .  ק"על  אחת  כמה  וכמה  להדרים  בירושלים  עיה',  חינוך  מתאים  לכל  הדרים  בארצנו  הק

אשר  גם  עתה  משמש  החדר  הפנוי ,  ד"ת  חבכשזקוקים  לדירה  לא  מצאו  דירה  אחרת  אלא  בבי

במקום  לדרוש  מהממשלה  ומהמשרדים  הקובעים  בזה  לתת  דירה ,  לפעולות  מזמן  לזמן

 .אתמה. ובפרט שהמדובר בתקופת מעבר קצרה, הדרושה באחת מכמה וכמה הפנויות שם
אשר  ידוע  ומפורסם  לכל  מספרים ,  ל"אוסיף  עוד  בהנ,  ולאחרי  בקשת  סליחת  מר

י  שם  אשר "ע  למספר  הערבים  הנמצאים  בירושלים  העתיקה  ומספר  אחבהרשמיים  בנוג

, בין  שמסכימים  עליהם  או  לא,  מכמה  טעמים.  ל"בכמות  הוא  מיעוטא  דמיעוטא  בערך  להנ

כיון  שלא  כל  אחד  יכול  לקבל  על  עצמו  התנאים ,  עומדות  הדירות  האמורות  פנויות

ליישב  אחת  הדירות )  י  הארץאפילו  כלפי  עמ(וכשיש  דרישה  צודקת  באופן  חוקי  .  הנדרשים

והדירות ,    קרוב  לשנה-ל  "  על  פי  העתק  המכתב  הנ-נמשך  המצב  ,  לחינוך  בני  ובנות  ישראל

 .עומדות פנויות וילדי ישראל הזקוקים לחינוך נמצאים במצב דיור בלתי מתאים כלל
, אלא  שיש  לו  השפעה  תקיפה,  כ  לא  מן  השורה"וח,  בודאי  אשר  ביד  מר  כחבר  כנסת

הפתרון  טוב  לישוב  ירושלים  העתיקה  על  ידי  מוסדות  בני '  קודה  האמורה  שיהילעשות  בנ

' הכללית  שתהי'  יחידה  זו  נגיע  לפתרון  הבעי'  ואולי  מפתרון  בעי.  י"ישראל  ומשפחות  בנ

י "כ  בכמות  מספר  בנ"  רב  ג-"  קרית  מלך  רב"ירושלים  מתאימה  תפקידה  ויעודה  להיות  

 .הדרים בה
צריך '  ולכן  אקצר  במקום  שהי,  ך  באריכות  בהאמורדמר  אין  צור'  ובודאי  לדכותי

י  בני  ובנות  ישראל  במשך  יותר  מעשר "איכלוס  ירושלים  העתיקה  ע-ובפרט  שאי.  להאריך

אשר  דוקא  בזה  מדקדקים  על  מילוי  הקו  עוד  יותר  ממאה ,  ואי  איכלוס  באופן  מבהיל,  שנים

ר  ולמרבה  הצער "והובע,  הרי  לאחרי  זה  מהו  הפלא  שרבו  תומכי  סדאת  בכל  הארצות,  אחוז

 .א בה מראשית שנה ועד אחרית שנה"ארץ אשר תמיד עיני ה', והקלון גם בארצנו הק
 בכבוד ובברכת הצלחה ולבשורות טובות בכל האמור
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 ט"תשל'ה, ג טבת"כ, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 'רב פעלים וכוצ "מ עוסק בצ"א נו"ח אי"ג וו"הרה
 קוק' הרב שמחה הכהן שי

 ד רחובות"רב ראשי ואב
 :שלום וברכה

 .ח על שימת לבבו לדווח לי מהפגישה"ות, אף כי נתאחר בדרך, ר נתקבל"מכתב כת
, ועל  פי  השנויים  המתרחשים  בכל  יום,  חכיתי  עם  המענה  לראות  איך  יתפתחו  הענינים

 .ר" באישור מכתב כתפ"החלטתי שלא לחכות יותר עכ, ושנויים גדולים
בודאי  למותר  להדגיש  שראינו  נסים  גלויים  שהצד  שכנגד  מסרב  לקחת  מה '  ולדכותי

 .ויבא הנס מכל מקום, שמציעים להם
צורך  להזדקק  לנסים  כשיהיו  יהודים  עומדים  קוממיות '  ויהי  רצון  שמכאן  ולהבא  לא  יהי

  לא  מפני  שכחי  ועוצם וכמובן  קומה  זקופה,  אף  שעדיין  החושך  יכסה  ארץ,  ובקומה  זקופה

אלקי  צבאות  משגיח  ומגין  על  עמו  ישראל  על  כל  צעד  ושעל  ועד  כי '  אלא  שהוי'  ידי  כו

 .גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו" אחישנה"
 בכבוד ובברכה

 )991ד גליון "נדפס בכפר חב(

* * * 
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 ט"אב תשל-ג מנחם"י
 ! וברכהשלום

שהגיעני ,  ד  בתמוז"לקבל  מכתבו  מכ,  לאחרי  ההפסק  הארוך,  הפתעה  נעימה  היתה  לי

 .באיחור זמן
. ובינתיים  עוד  נתוספו  כמה  מאורעות  המוסיפים  דאגה  וצער  במצב  הכלי  אודותו  כותב

שהרי  כמו  שמצוה  גוררת ,  אף  שלכאורה  טבעי  הדבר,    הכיוון-ומה  שמבהיל  עוד  יותר  הוא  

אפילו ,  אבל  לאחרי  כל  זה  ההתדרדרות  היא  מעבר  להמשוער.    להפכוכן  בנוגע,  מצוה

 .'כשלוקחים בחשבון אשר מצוה גוררת מצוה כו
, הרי  עמדתי  בהענין  ידועה  ומפורסמת',  לכתבו  אודות  מכתב  הדרכה  או  עידוד  וכו

אפשר  להעלות  במכתב  אחד '  וכל  שיהי,  ז"  מדובר  עד-ובפרט  אשר  בכל  הזדמנות  מתאימה  

 .ולא בערך אפילו להמדובר מידי פעם בפעם,  כלל להמצב ורציניות הענין אינו בערך-
אפילו ,  כל  הזמן  נמנע  אני  מלכוון  דבריי  בענין  זה  לתנועה  מסויימת:  ועוד  וזהו  העיקר

היינו  שזהו  ענין  הנוגע  לכל  אחד  ואחת ,  ומדגיש  אני  בפירוש  הפכו.  ב"ש  וכיו"לא  לאנ

כדי  לשלול  מאלה  אשר  תואנה ,    שכן  הוא  באמתנוסף  על  העיקר,  והטעם  בזה  מובן.  מישראל

, או  ששייכים  הם  לסוג  מסויים,  הם  מבקשים  לומר  אשר  הדברים  מיוסדים  על  שיטה  מיוחדת

ומאחר  שכוונתם .  או  שגם  הפכם  מוצדק,    אינם  בתוקפם-כ  בנוגע  לכל  שאר  החוגים  "משא

, א"י  שליט"כ  מאחב"של  כו,  ת"היל,  להצדיק  פעולות  ודיעות  הנוגעות  בפיקוח  נפש  ממש

וכיון  אשר  להם  הכסף  וצנורות  פרנסה .  משתמשים  הם  בכל  אפשריות  של  הצדקת  עצמו

ולכן  נמנע  אני  וזהיר  מנתינת  מקום  לסילוף  על  ידי .  הרי  המושפעים  שלהם  משוחדים,  ב"וכיו

 .ל"וק, ש בכלל או לתנועה מסויימת"זה שדברי יהיו מופנים לאנ
הבאים  לאחרי  תקופת  בין  המצרים ,  מתאויהי  רצון  אשר  כיון  שנכנסנו  לשבעה  דנח

  -" מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו"המדגישה אשר 
ובשני ,  הרי  היא  ארצנו  ואדמתנו,  אשר  אף  כשגלינו  ונתרחקנו,  וכמדובר  כמה  פעמים

ובנוגע  לעם ,  בנוגע  להארץ  אשר  היא  בבעלות  המלאה  והנצחית  של  עם  בני  ישראל:  הענינים
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אלא  שגם ,  א  לא  רק  שמותר  לו  לחוות  דעתו  בנוגע  לארצנו  ארץ  אבות"ר  כאואש,  ישראל

  -מחוייב הוא לעשות זה ובכל התוקף המתאים 
כולל ,  הרי  יעשה  כל  אחד  ואחת  כל  התלוי  בהם  למעט  החטאים  שהם  סיבת  הגלות

על  ידי  חיים  שלמים  על  פי  התורה ,  הגלות  הפנימי  של  הנפש  שהיא  חלק  אלוקה  ממעל  ממש

אלקי  ישראל  שהוא  תכלית  השלימות  ונתן  את  הארץ  בשלימותה '    שניתנה  מהויבשלמותה

א  ובשלמות "ועל  ידי  פעולות  האמורות  דכל  או,  בירושה  ובמתנה  שלמה  להעם  בשלמותו

ובפרט  אשר  יערה  רוח  ממרום  על  כל  אחינו  ואחיותינו ,  בכלל'  האפשרית  יתוסף  בברכת  ה

  ונחלתה  נחלת  עולם  לעם  עולם  מאת התועים  והטועים  בענין  העיקרי  של  שלמות  הארץ

יקרא '  רגיל  לקרות  דף  א'  הי"ל  "אשר  בלשון  חכמינו  ז,  וכדרכה  של  כל  תשובה.  אלקי  עולם

להגן  על '  יתקנו  וישלימו  את  העבר  על  ידי  פעולתם  בשלמות  ובכפלים  לתשוי',  כו"  דפים'  ב

רות  שלהם ועמנו  עם  קדוש  תעמוד  להצלחת  פעולות  האמו'  וזכות  ארצנו  הק.  שלמות  הארץ

ובפרט  שזוהי  הדרך  לשלום  אמיתי ,  א  בהצלחה  מרובה"י  שליט"ושל  כל  אחד  ואחת  מאחב

לה ,  וגדול  השלום  וכלי  מחזיק  ברכה  וכל  הברכות  עדי  תקויים  הברכה  העיקרית,  ובר  קיימא

דור  יתום ,  אנו  מצפים  מתוך  החושך  כפול  ומכופל  בגלותנו  זה  בדרא  דעקבתא  דמשיחא

אשר ,  דור  ראשון  לגאולה  האמיתית'  מהרה  בימינו  ממש  שנהיונזכה  ב,  והאחרון  לגלות

בביאת  משיח ,  חושך  הגלות  הפנימית  וחושך  הגלות  כפשוטה,  ה  קץ  לחושך"ישים  הקב

 .צדקנו
* * * 

 

 ט"ו באב תשל"ט
י "א  ע"ק  תובב"המצערת  וגם  מבהילה  בנוגע  להחזרת  השטחים  באה"  שאלה"ז  ה"ועד

ר  הזקן "ע  אדמו"בשו(ט  "סשכ,  שבת'  ח  הל"ע  או"היפך  ההלכה  ברורה  ופסוקה  בשו,  צ"מ

טענו  חטים  והודה "ל  "ולא  די  בזה  אלא  שעוד  נוהגים  בזה  מעין  מאמר  חכמינו  ז).  ז,  ו'  סעי

י  שמטשטשים  הענין  כאילו  השאלה  היא  בנוגע  לאיסור  דהלאו  דלא  תחנם "ע,  "לו  בשעורים

בפיקוח  נפשות ,  ל"ק  והן  בחו"הן  באה,    אף  שברור  שהמדובר  הוא,ב"השבועות  וכיו'  וג

 .'לא תהי' הי, ו"ק ת"פעמים באה' ג' כמו שכבר הי, ממש
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ויערה  רוח  ממרום  על  כל  אחד  ואחת  לקיים ,  אבל  הנה  לא  ינום  ולא  יישן  שומר  ישראל

את  מצותי  תשמרו "ובמילא  "  שתהיו  עמלים  בתורה",  כ"התו'    כפי-"  בחוקותי  תלכו"

ונתתי  שלום  בארץ  ושכבתם )  "וזוהי  הדרך  האמיתית  להמשיך  הכתובים  עד"  (יתם  אותםועש

 ".ואולך אתכם קוממיות' ואין מחריד גו
* * * 

 

 מ"שלהי חנוכה תש
פרסומה  ככל  הדרוש  של  החלטת  מועצת  גדולי  התורה ,  בנוגע  לענין  שהזמן  גרמא...

בתורה '  ה  הציב  גבולותי"הארץ  הקדושה  אשר  הקב"  אשר  -ז  "תרצ,    אלול-ה  הגדול'  בכנסי

י "וכל  ויתור  שהוא  על  אדמות  הקודש  הנתונה  לנו  ע,  הקדושה  נתונה  לעם  ישראל  עם  עולם

 ".אין בו ממש' ה בגבולותי"הקב
  הוא -וכל  ויתור  שהוא  ,  באופן  עיקריובפרט  ובמיוחד  שמאז  הוחמר  המצב  בענין  זה  

 ,ח נפש ממשענין של פיקו
תהא  הארץ  נוחה ,  ת"ל  היל"ר,  ט  אשר"שבת  סשכ'  ע  אורח  חיים  הל"ד  ברור  בשו"וכפס

 .ליכבש לפניהם
 .ל"ק והן בחו"הן באה, א" ישמור את כאו-והשם השומר את עמו ישראל 

החושך  כפול  ומכופל  אשר  בדרא  דעקבתא ,  ובמהרה  בימינו  ממש  ישים  קץ  לחושך

 .דמשיחא
ויצליח  ויבנה  מקדש  במקומו  ויקבץ '  כי  ילחום  מלחמת  ה,  אשר  יגאלנו  מגלותנו  המר

 .'נדחי ישראל ומלאה הארץ דעה את ה
* * * 
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 מ"תש. . . ה "ב
 . . .מר

 קליפורניה, לס'לוס אנג
[. . .] 

למרות  שלפי ,  התוספת  הזאת  מופיעה  בנפרד  והיא  מופנית  אליך,  מסיבות  מובנות.  ב.נ

בני "לאור  של  -היא  הייתה  אמורה  להיות  מופנית  ישירות  אל  העורך  והמוציא,  כללי  הטקס

ומאחר  שהידיעה ,  מאחר  שלא  היה  לי  שום  קשר  קודם  איתו,  למרות  זאת.  1"ר'ברית  מסנג

קרוב  לוודאי  שהדבר  היה  עלול  ליפול  עליו  בהפתעה  ואולי ,  הזאת  כוללת  קריאה  לפעולה

אני  שולח  זאת  אליך  על  מנת  שתעביר  זאת  הלאה ,  לפיכך".  מקומולהעמיד  אותו  ב"גם  

 . מכיון שכתבת אלי מתוקף תפקידך הרשמידבייחו, בצירוף המלצתך, אליו
 -העת  שלכם  -אפתח  בהערה  מקדימה  הקשורה  בשמו  של  כתב,  בהתאם  למנהג  היהודי

צעותם ובאמ,  מטרתו  היא  להעביר  מסר  לקוראיו,  כפי  שהשם  מרמז".  ר'בני  ברית  מסנג"

, כמובן,  הכוונה  היא".  הבנים  של  הברית",  שהנם  בני  ברית,  למשפחותיהם  ולידידיהם

ה "הקב,  לפי  הברית  הזו.  אברהם  אבינו,  החל  מהיהודי  הראשון,  ה  ועמו"לברית  בין  הקב

ה  חזר  ואישר  זאת  לפני  לידת "הקב...".  לזרעך  נתתי  את  הארץ  הזאת",  הבטיח  לאברהם

, ונתתי  לך.  .  י  ובינך  ובין  זרעך  אחריך  לדורותם  לברית  עולם  והקמתי  את  בריתי  בינ",  יצחק

 ".לאחוזת עולם, את ארץ כנען, את ארץ מגוריך, ולזרעך אחריך
אף ,  ך  נחשב  מקודש  לא  רק  בעיני  יהודים  אלא  גם  בעיני  נוצרים  ומוסלמים"מאחר  שהתנ

בהתאם ,  הלמעש.  אחד  אינו  יכול  בכנות  להטיל  ספק  בזכותם  של  בני  ישראל  על  ארץ  ישראל

והעם ,  ה  הוציא  את  העם  שלנו  משיעבוד  מצרים  אל  הארץ  המובטחת"הקב,  לברית  הזאת

היתה  ירושלים  לבירה  הנצחית  של ,  ומאז  זמנו  של  דוד  המלך,  שלנו  קיבל  בעלות  עליה

להוציא  הפסקה  קצרה  של .  הרבה  לפני  שנולדה  אף  אחת  מבירות  העולם  של  ימינו,  הארץ

וגם ,  )3828-2488(  שנה  1340ו  גר  בארץ  ישראל  במשך    העם  שלנ-  גלות  בבל  -  שנה  70
 

 .'בני ברית' תנועת ידי-לאור על-עט היוצא-כתב'; בני ברית'השליח של =) 1
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 דע,  הרי  שתמיד,  ה  מצא  לנכון  לשלוח  את  עמנו  לגלות  ולפזורה  הנוכחית"לאחר  שהקב

בשעה  שכל  בני  ישראל  בארצות ,  היה  נוכחות  יהודית  ויישוב  יהודי  בארצנו,  לימינו  אנו

לדתנו  ולרכושנו לשיבתנו  לארץ  מו)  שלוש  פעמים  מדי  יום(הפזורה  השתוקקו  והתפללו  

 ".ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים "-הנצחי 
ביקשו  שוב  ושוב  לגזול  מאיתנו ,  בכוח  הזרוע,  אותן  אומות  עצמן  אשר,  לאחרונה,  כעת

 .קוראות תיגר על זכותנו על ארץ ישראל, את רכושנו הנצחי
שליית או  ליתר  דיוק  א,  למען  השלום,  נמצאו  כמה  מנהיגים  יהודים  אשר,  למרבה  הצער

 -  ומכיוון  שהם  פחדו  מפני  איומים  של  אלימות  נוספת  בתוך  עולם  עויין  וקשוח  -השלום  

מתוך  אמונה  בלתי  מתקבלת  על  הדעת ,  ואכן  עשו  כך,  היו  מוכנים  לוותר  על  חלקים  מארצנו

, בניגוד  לכל  הנסיון  והשכל  הישר,  יתירה  מזו.  שבכך  תתפייס  דעתם  של  האוייבים  שלנו

  שכל  פעולה  של  פייסנות  וויתור  רק  מזמינה  לחצים  חזקים  יותר אשר  הוכיחו  שוב  ושוב

עדיין  ישנם  בתוך  העם  שלנו  אנשים  שמתעקשים ,  להיכנע  לתביעות  חמדניות  עוד  יותר

הם  רק  השיא  של  השלב "  הסכמי  קמפ  דייויד"מה  שמכונה  .  להמשיך  בכיוון  עגום  זה

 .הראשון של מדיניות זו של תבוסתנות עצמית שסופה מר
חשבתי  שזו  חובתי  הקדושה ,  "קמפ  דייויד"כאשר  נפתחו  שיחות  ,  תודאי  שמעכפי  שבו

לא .  האסון  הזו-להפנות  את  תשומת  הלב  אל  האופי  האמיתי  של  המדיניות  התועלתית  הרת

שבו ,  להיכנע  ללחץ  ולחתום  על  הסכם  וחוזה,  משפטי  או  מציאותי,  היה  שום  בסיס  חוקי

הצד  הראשון  מוסר  משאבים  ממשיים ,  ינודהי;  הצד  האחד  נותן  הכל  והצד  השני  מקבל  הכל

פירוק ;  בארות  נפט,  נמלי  תעופה,  אמצעי  הגנה,  וחיוניים  במונחים  של  טריטוריה

בשעה  שהצד  האחר  מוסר  בתמורה ,  כאשר  כל  אלה  חיוניים  לבטחונו',  וכו,  ההתיישבויות

, םשל  היחסי"  נורמליזציה"ו,  החלפת  שגרירים,  כמו  כינון  קשרים,  לא  יותר  מאשר  הבטחות

הזהרתי  שההסכם  רחוק .  דברים  שכולם  עלולים  להתבטל  בכל  רגע  בתואנה  זו  או  אחרת

הזה  רק  יגרה  את  תאבונם  של  אויבינו  לעוד "  הסכם"ה.  מלהביא  שלום  אמיתי  ומתמשך

הזהרתי  גם  שתהיה  זו .  שיקבלו  עידוד  מעמדת  הביטחון  החלשה  של  היריב  שלהם',  חטיפות'

ב "משום  שזה  היה  ברור  שארה,  ב  בהסכמה  זו"שטות  לתת  את  מבטחנו  בחלקה  של  ארה

 .נטתה במידה רבה לעבר העמדה הערבית
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התברר  שהתוצאות  שנגרמו  מכך ,  מאז  החתימה  על  ההסכמים  והחוזה  של  קמפ  דייויד

כל  אחד  יכול  לראות ,    חודשים  מאוחר  יותר18בערך  ,  כעת.  היו  גרועות  יותר  מכפי  שחששתי

החל  מהרגע  שהיא .    את  הבטחותיה  במילואןבבירור  שמצרים  מעולם  לא  התכוונה  לבצע

היא  הפרה  את  התחייבותה  לשמור  את ,  פלח  אחד  אחרי  השני,  קיבלה  לידיה  שטחים  בסיני

, אפילו  ברגע  זה.  למרות  שלמען  התועלת  הנושא  הזה  הושתק,  האזורים  הללו  מפורזים

ץ בניית  המנהרות  מתחת  לתעלת  סוא(מצרים  עסוקה  בחריצות  בהכנות  צבאיות  התקפיות  

בהתחשב  בכל ,  דבר  זה  אינו  צריך  להתקבל  בהפתעה).  היא  רק  דוגמא  זועקת  אחת

. 1948ואפילו  מאז  ,  ההתחייבויות  המצריות  שהופרו  בתקופה  שלאחר  מלחמת  יום  כיפור

, ב  אספקה  הולכת  וגדלה  של  הנשק  הכי  מתוחכם"מארה,  ומקבלת,  מצרים  דורשת,  בזמן-בו

, ירדן,  אחרות  כמו  ערב  הסעודית"  מתונות"ות  שלא  לדבר  על  מה  שקורה  לעוד  מדינות  ערבי

 .ואפילו עירק
יש  לציין  גם  שאפילו  ביחס .  ב  שלנו"של  ממשלת  ארה"  סיוע"כזו  היא  מדיניות  ה

ובייחוד  ביחס  להבטחתה  לגבי ,  להתחייבויות  האישיות  שלה  בקשר  להסכמי  קמפ  דייויד

י  כושר  המצאה "ו  ע  שהתגל-אספקת  נפט  בתור  פיצוי  על  הוויתור  על  בארות  הנפט  בסיני  

; כפי  שהותנה"  קריטי"שמצהירה  שהמצב  אינו  ,    נמצאה  פירצה  נוחה-ומשאבים  יהודיים  

, דבר  שמחייב  את  המדינה  לבזבז  מיליוני  דולרים  בקנייה  במחירים  מופרזים  בשוק  הפתוח

 .שהיא במצוקות איומות דיין גם ככה, ובכך נוצר לחץ קריטי על הכלכלה של ארץ ישראל
, ומאחר  שאתה  קשור  באמצעי  התקשורת  והחדשות,  וודאי  ידוע  לך  היטבכל  האמור  ב

 .קרוב לוודאי שאתה יודע יותר טוב ממני מה קורה מאחורי הקלעים בוושינגטון ובקהיר
הטבענו  עליו  חותמות ,  לאחר  שחתמנו  על  הסכם  קמפ  דייויד,  כעת:  השאלה  היא

  זה  יהיה  צודק  מבחינה  חוקית האם?  האם  איננו  חייבים  לחיות  עם  זה,  ושלחנו  אותו  בדואר

 ?ומוסרית לקיים אותו באופן חד צדדי
הסכם  מחייב  כל  אחד  מן  הצדדים  כל ,  ראשית  כל.  ישנן  שתי  תשובות  עיקריות  לשאלה  זו

המצרים  לא  פעלו ,  והדבר  מפורסם,  כפי  שצויין  למעלה.  עוד  הצד  השני  מקיים  את  חלקו

אציין  עוד (בויות  שלהם  בתוך  ההסכם  רבות  מן  ההתחיי,  והנם  מפרים,  והם  הפרו,  בתום  לב

אשר  הייתה  אמורה  לעורר  זעזוע  ציבורי  גדול  הרבה  יותר  מאשר ,  דוגמא  נוספת  שזועקת

שהם ,  לאחר  שהעובדה  התגלתה,  המצרים  עצמם  הודו  בכך:  הגלים  הקטנטנים  שהיא  עוררה
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 על  המשא  ומתן  שהתנהל  עם  הנציגים  של,  ף"כמו  גם  אש,  דיווחו  לאומות  ערביות  אחרות

לאור  ההפרות  השיטתיות  של  ההסכם  בידי ).  ארץ  ישראל  במסגרת  הסכמי  קמפ  דייויד

הצד  השני  אינו  צריך  אף  הוא  להרגיש  מחוייב  מבחינה  חוקית  או  מוסרית  להתנהג ,  המצרים

 .לפיו
היא  שהסכמי  קמפ  דייויד  היו  מבוססים  על ,  התקיפה  באותה  מידה,  התשובה  השנייה

ברור  שלשום  פקיד  ממשלתי  אין  הזכות  לחתום  על .  שללה  את  תוקפם,  הנחה  שראשית  כל

גם  לא  על  הביטחון  של  העם  והמדינה ,  ויתור  על  הבטחון  של  העם  והמדינה  שהוא  מייצג

משום  שלשום ,  גם  לא  על  הביטחון  של  הדור  הבא  והדורות  הבאים  אחריו,  שהוא  מייצג

אף  ייפוי ,  נוכחיבמקרה  ה,  ובוודאי.  ממשי  או  מרומז,  אדם  לא  יכול  להיות  ייפוי  כוח  כזה

ישנה  אחדות  דעים  ברורה  ומפורשת  שהביטחון  של  ארץ  ישראל ;    להפך-כוח  כזה  לא  ניתן  

הסכם  קמפ ,  ומאחר  שלמעשה.  ושלושה  וחצי  מליון  היהודים  שבה  אינו  נושא  למשא  ומתן

לא  יכולים ,  או  אפילו  אשרור,  שום  חתימה,  דייויד  אכן  סיכן  את  בטחון  העם  וארץ  ישראל

 .םלהיות מחייבי
כעת  הודה  באופן  רשמי  חבר  בעל  מעמד  גבוה  בממשלה  של  ארץ  ישראל ,  דרך  אגב

ושהמונחים  היו  צריכים  לפחות ,  שהסכם  קמפ  דייויד  היה  טעות,  ונציג  מוביל  במשא  ומתן

שמצרים  היתה  צריכה  למלא  את  התחייביותיה  לפני  שוויתרו ,  דהיינו,  להיות  בצורה  הפוכה

 .לה על סיני וכל מה שנלווה לכך
הן ,  חילוקי  הדעות  והניגודים  בחוגים  יהודים  מסויימים,  למרות  השוני  הפוליטי,  סיכוםל

עם -אין  שום  יהודי  בעולם  שיסבול  את  המחשבה  על  רצח,  ב"בארץ  ישראל  והן  כאן  בארה

יהודים -ויש  לנו  הזכות  לצפות  מכל  הלא,  הבארץ  ישראל  עצמ"  אפילו",  של  העם  היהודי

 .וההגונים שיהיו שותפים לקביעה ז
: יהודים  בכל  מקום  שהם  מוכרחים  להפסיק  להחשות  וחייבים  לתבוע  בכל  אחד.  לפיכך

 !לא עוד הפעלת לחצים! לא עוד מתנות חינם! לא עוד ויתורים
 -ל  של  ה"אינני  יודע  מה  אתה  והעורך  והמו.  וכאן  הוא  המקום  שבו  בקשתי  מגיעה

B.B.M=]  אודות  המצב ,  ם  יחידבתור  אד,  חושבים  באופן  אישי"]  בני  ברית"כתב  העת  של

  .B.B.M -אני  גם  לא  מכיר  במידה  מספקת  את  העמדה  שה;  שתואר  בקווים  כלליים  למעלה

במובן (עת  שנושא  את  הדגל  של  בני  ברית  -אני  כן  מאמין  שכתב,  עם  זאת.  צידד  בה  בעבר
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יש  לו  החובה ,  84-ואשר  הוא  כעת  בשנתו  ה,  )כפי  שצויין  למעלה,  האמיתי  של  המושג

שרבים  מהם  הנם  אישים  מובילים  בקהילות ,    לפרסם  לקוראיו  הרביםהראשונה  במעלה

תורת  חיים  ותורת ,    את  המסר  של  התורה-את  המסר  של  הברית  האלוקית  ,  יהודיות  שונות

כפי  שאכן  מכירים  בכך  כל ,  שארץ  ישראל  היא  שלנו  בזכות  הברית  האלוקית:  דהיינו,  אמת

" דיירים"הן  שיהודים  אינם  "  האמת"ו"  עובדות  החיים"ו;  ך"אלה  שמאמינים  בקדושת  התנ

דבר ,  אלא  מה  שהועבר  לידינו  הוא  רק  החזרת  דבר  לבעליו,  בארץ  מולדתם"  תוקפנים"או  

של  האומות "  החסד  הכוזב"ולא  מכוח  ,  ששייך  לנו  בצדק  מכוח  הרצון  והחסד  האלוקי

 .המאוחדות
ארצנו אנחנו  לא  יכולים  להרשות  לעצמנו  להיות  אצילי  נפש  ולוותר  על  חלק  כלשהו  מ

אחרון  ממנה  היא  עניין  של '  מאחר  שהחזקת  כל  אינץ,  הקטנטונת  בתגובה  לאיום  של  כוח

 .כמו גם לעם היהודי בכלל, אנשים נשים וטף, ביטחון חיוני לשלושה וחצי מיליון יהודים
, בבואנו  מתשעה  באב  ולקראת  כניסתנו  לחודש  אלול,  ואסיים  בהקשר  של  דבר  בעתו

, ה  אכן  יגלה  את  חסדו  לעולם"  יהי  רצון  שהקב-ים  במיוחד  החודש  של  חסד  ורחמים  אלוקי

אשר  יביא  גם  לידי ,  ויביא  לנו  גאולה  אמיתית  ושלמה  על  ידי  משיח  צדקנו,  ולעם  היהודי

כל  אחד  מאיתנו  יכול  לעשות ,  למעשה,  שלמות  של  העולם  תחת  הריבונות  של  אלוקים

עה  מתמשכת  של  תשובה הרבה  כדי  לזרז  את  התגשמותה  של  הבטחה  אלוקית  זו  על  ידי  תנו

שהיא  שזורה  באופן  בלתי  ניתן  להפרדה  עם  התורה  והמצוות ,    חזרה  אל  המהות  היהודית-

ישראל :  "כפי  שהמורה  והמדריך  הגדול  שלנו  מכל  הזמנים  קבע,  וחיי  יהדות  בחיי  היום  יום

 "עושין תשובה ומיד הן נגאלין
 )ק"חי(בברכה 

 )916ד גליון "נדפס בכפר חב(

* * * 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 מכתבים

 490

 

 א"ד שבט תשמ"כ
ומפני  רבוי  הטרדות .  עם  המצורף  אליו,  דחנוכה'  באיחור  זמן  קבלתי  מכתבו  מנר  א

אשר  השנויים  החלים  בענינים ,  והוא  העיקר,  ועוד.  נתעכב  המענה  שלי  עוד  יותר

, משתנים  לעתים  תכופות,  ב"ארהובראשם  ,  ו  ואומות  העולם"הבינלאומיים  שבין  אהקת

' אל  יתיאש  אדם  כו'  וכהוראת  תורתנו  הק.  לפי  עניות  דעתי,  ולצערי  בכיוון  הבלתי  רצוי

פ  הזזה  ושנוי  שיעודד  תקוה  לשנוי "עכ,  מצפה  אני  בכל  יום  שמא  סוף  סוף  יבוא  שנוי  לטובה

רי  כל ה.  ודחיתי  המענה  שלי  למכתבו  שתוכנו  כמובן  מושפע  מהמצב  מבית  ומבחוץ.  לטובה

 .אדם רוצה לכתוב מכתבים משמחים ומעודדים ולא ההיפך
  איני  רואה  שנוי  בכיוון -כאמור  לצערי  הרב  הרי  בכל  האופטימיות  האפשרית  ויותר  

כ  שנים  הוליכה  בכיוון  של  התדרדרות "אחיזה  בשיטה  הקיימת  במשך  כו,  ואדרבה,  האמור

ף  סוף  ישנם  ענינים  שאי ביחסים  הבינלאומיים  ובתוקף  האמונה  אשר  סו,  במצב  הבטחוני

על  אחת ,  ומובן  אשר  האמור  מדובר  בנוגע  למצב  הגשמי.  אפשר  לוותר  עליהם  בשום  אופן

 .כמה וכמה בהערכת המצב הרוחני
שמים  חושך  לאור )  "כ,  ה'  ישעי(ובלשון  נביא  הגאולה  והישועה  ,  מה  שמבהיל  עוד  יותר

וכל ,  הישג  ונצחון  ועצמאותקוראים  לזה  '  אשר  ענין  של  נסיגה  וכניעה  וכו,  "ואור  לחושך

' ובודאי  לדכותי.  וכדומה"  גלותיות"כנוה  בשם  '  דרישה  ובתוקף  שלא  להכנע  ללחצים  וכו

הן  בגשמיות  והן ,  ובפרט  בהדברים  המצערים  ומבהילים,  דמר  אין  כל  צורך  באריכות  בזה

 .ועוד יותר ברוחניות היהדות האמיתית במיוחד, ברוחניות בכלל
ו  או  העדר  פעולה "  ולא  כוונתי  בכתיבת  מכתבי  לעורר  יאוש  חמובן  ופשוט  שאין  עניני

ובפרט  דאגה ,  דאגה  בלב  איש  ישיחנה,  והכתוב  לעיל  הרי  זה  בלשון  הידוע,  ורפיון  ידים

על  אחת  כמה  וכמה  בנוגע  לתוכן  מכתבו  אודות  המפעל .  ודאגה  בענינים  האמורים,  תמידית

, ובפרט  בין  אומות  העולם,  ת  הצבוראשר  נקודתו  ארגון  דע,  רוצים  לארגן'  שהוא  וחבריו  שי

אשר  זה  מכמה  וכמה  זמן  שנסיתי  בעצמי  ועל  ידי ',  ק  ולעם  הדרים  עלי"בנוגע  ליחסים  לאה

והסיבה  העקרית  לחוסר  הצלחה  בזה  היתה  שכל  הלחצים .  ידידים  לדבר  בנקודות  האמורות

אשר ',  הקעים  בארצנו  וד  מבוססים  ומוצאים  עידוד  מחוגים  יאו  רובם  ככולם'  והנסיגות  וכו
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 שמזמיניםועד  ,  ולפעמים  השפעה  מחלטת  בהנהגת  היחסים  הבינלאומיים,  יש  להם  השפעה

מוכחת '  ראי,  וכמדובר  כמה  פעמים  וכבר  נתפרסם  גם  בעתונות.  לחץ  אם  ישירות  או  בעקיפין

אף  כי  לא ,    מלחמת  ששת  הימים  נשלחה  משלחת  רשמיתנצחוןבזה  אשר  תיכף  לאחר  

בעת  ההיא  בהצעה  להחזיר  כל  השטחים  שעברו )  שרים  -(של  באי  כח  הממשלה  ,  בפרסום

 .כביכול" שלום"י תמורת "לרשות בנ
הוא ,  כ  שנים"עובדא  המראה  שלא  נשתנו  העתים  בזה  גם  לאחרי  כו,  בהמשך  להאמור

שבה  השתתפו  באי  כח ,  בישיבות  ההכנה  לזה,  מ  בקעמפ  דייויד"  להמובהקדמהאשר  

  שכל  הגדה  המערבית הישראליד  באה  הצעה  מצ,  הממשלות  וראשי  הממשלה  בראשם

וכשהגיעה  אלי .  ק"תמסר  לאה"  טרוסטישיּפ"אלא  שה,  "טרוסטישיּפ"תעבור  למשטר  של  

רופסות טהרי  כל  ענין  טרוסטישיּפ  פירושו  אפו,  ידיעה  זו  ושאלתי  ממשתתפי  האסיפה

  לא  קבלתי  כל -עם  כל  התוצאות  מהחילוק  שביניהם  ,    בעלותולא)  שמקבלים  מאחרים(

מלבד  ליחידי  סגולה ,  ישמור  על  הסוד'  ובודאי  גם  כ,    נסי  לא  נתפרסם  הדברבאופן.  מענה

 .ז" בודאי ידוע להם עד-אף שאם יחידי סגולה הם , שימצא לנכון לגלות להם
אבל  הדבר .  כיון  שגם  לזה  לא  רצה  להסכים,  הצעה  אמורה  לא  נתקבלה  על  ידי  הצד  השני

. ושותקים  או  גרוע  מזה,  צאות  מזהעם  כל  התו,  ודאי  נשמר  בזכרון  כל  המשתתפים  בהדיון

אבל  אי  אפשר  לדבר  בבת  אחת  בשתי ,  ואף  שבכל  זה  המפעל  לכשעצמו  גם  כן  דבר  גדול

נגד ,  בנוגע  למצב  הבטחוני  כפשוטו,  ולדעתי  העיקר  עתה  הוא  מחאה  הכי  חריפה.  הנוסחאות

שפירושם  אחר  שאין  גבול  לויתורים ,  הויתורים  לכל  הלחצים  הפוגעים  במצב  הבטחוני

שבאם  היתה ,  אולי  מפני  שאני  אפטימיסטי  יותר  מדי,  ועוד  נקודה  חשובה  לדעתי.  ת"הל

היתה  סוף  סוף ,  מחאה  זו  באה  באופן  בלתי  פוסק  ובחריפות  הכי  גדולה  כדרישת  המצב

טבע  היחסים ,  והשקפתי  זו  מבוססת  גם  על  הנהגה  בדרך  הטבע.  ובעתיד  הקרוב,  מצליחה

' ן  אני  באמונה  פשוטה  שכמו  שעד  עתה  היאף  שכמובן  וגם  פשוט  מאמי.  הבינלאומיים

, כן  הוא  גם  עתה,  באופן  נסי,  ק"כולל  גם  ובעיקר  באה,  קיומו  של  עם  ישראל  בכל  מקום

אלא  שבתקופה  האחרונה  של  הגלות  והחושך ,  וכלשון  הידוע  כבשה  אחת  בין  שבעים  זאבים

קחו ,  שה  פזורה  ישראל,  י  מתחננים  בשם  הכבשה"כפול  ומכופל  נתוסף  שכמה  וכמה  מבנ

'   שהוא  היפך  הצדק  שיהי-או  ,  משום  שאין  בכוחנו  להתמודד  אתו'  מאתנו  חלק  מארצנו  הק

 .'או היפך הגאולה וכו, או היפך היושר, ברשות בני ישראל
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הרושם  אצלי  אשר  הוא  וחבריו  אינם  מאמינים  בהצלחת  עמדה '  מבין  השורות  במכתב  כ

פ  במקסימום  התוקף "  עכ-ובן  ומ(ולכן  מקום  למפעלם  האמור  ורצוי  הוא  .  תקיפה  האמורה

ואחרי  בקשת ,  אבל  בנוגע  לעמדתי  הרי  זו  מובנת  מכל  האמור,  )האפשרי  במפעל  כזה

 .'סליחתו וכו
א  מאתנו  ינצל  כל  האפשרויות  שלו  לחיזוק  עמנו  בני  ישראל  מכל "ויהי  רצון  אשר  כאו

, תלויאשר  זה  בזה  ',    בגשמיות  ובטבע  ובטחונו  ברוחניות  ובברכת  ה-בטחונו  ,  מקום  שהם

בשמחה  ובטוב ,  ומתוך  מרץ  המתאים  ובאופן  דמוסיף  והולך,  ואדרבה  הראשון  תלוי  בהשני

 .לבב
* * * 

 

 א"ימי אלול תשמ
  בטח  ידוע  למר  וגם -  מחשיבות  התכניות  שכותבן  כלל  ומבלי  לגרוע  -לתוכן  כתבו  ...

  וכוונתי  נסיגת  אלה -משכת  ובקצב  מסחרר  רואה  במוחש  איך  שהנסיגה  מפני  הגוים  נ

קעמפ "לחוזה  ,    את  ההנהגה  בנוגע  להשטחיםהקובעים  שגם  הם  ק"מהיהודים  באה

תמורת  פיסת במיוחד  מסירת  בארות  הנפט  ,  ")דוד"היפך  המוחלט  של  מחנה  "  (דייוויד

 .ועוד, נייר
, תחקירה  חשאי"  (אין  פוצה  פה  ומצפצף"ולמה  ,  היתכן:  ולחקירתי  בחוגים  שונים

) תת  הכרה(ונוצרה  תגובה  ,  ג  שנות  מתח  בלתי  פוסק"  כי  עייף  העם  מל-נענתי  ):  כמובן

 "!ישב תחת גפנו ותחת תאנתו "-" השאר"ז שייך להמנהיגים וכל "שכ, "חיסון"דהגנה ו
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 :ד"חב- של השבועון כפר1000-הבא להלן הובא מתוך גליון ה
 ,ראשיתה  של  הפרשה  במאמר  שפירסם  הרב  הראשי  לאנגליה

ובו ,  א"בחודש  חשון  תשמ,  ל"ר  ישראל  יעקובוביץ  ז"הרב  ד
מתח  ביקורת  על  כל  אלו  המתנגדים  למסירת  שטחים  תוך 

. 'קיצוניים'בכנותו  את כולם ',  גוש  אמונים'ו'  כהנא'השוואה  ל
קלמס  ביחד  עם  קבוצת )  פיטר(כתב  אליו  מר  פנחס  ,  בתגובה
עם פה  של  הרב  הראשי  -והיו  גם  דיונים  בכתב  ובעל,  ידידים

אך  כולם  לא  שכנעו  את  הרב ,  אנשי  ליובאוויטש  באנגליה
 .הראשי

מר  קלמס  שלח  את  מכתב  התשובה  של  הרב  יעקובוביץ  אל 
ובעקבות  זה  החלה  התכתבות  מפורטת  ביותר  בין הרבי ,  הרבי

במהלכה  כתב  הרבי  אל  הרב  יעקובוביץ ,  והרב  יעקובוביץ
. מכתבים  ארוכים  שהשתרעו  על  פני  כעשרים  עמודים

ב "א  עד  ניסן  תשמ"בות  הזאת  נמשכה  מכסלו  תשמההתכת
, ובאיגרותיו  הסביר  הרבי  בפירוט  רב  את  הבסיס  לעמדותיו

 .וכן יישב אחת לאחת את טענותיו של הרב הראשי
כתב  הרבי  למר  קלמס  עצמו  מכתבים  המבהירים ,  במקביל

תוך  שהוא  מדגיש  כי  למרות  שהוא  לא  שש  לערב ,  את  עמדתו
לאחר ,  הרי  במקרה  זה,  רבניםאדם  מן  השורה  בויכוח  בין  

שמר  קלמס  עצמו  ניהל  התכתבות  עם  הרב  יעקובוביץ  ועם 
 .הרבי מוצא לנכון להבהיר לו את עמדתו, הרבי

 :לפנינו מכתבו הראשון של הרבי אל מר קלמס בנושא זה

 

 ה"ב
 א"תשמ, דחנוכה' נר ג

 .י.נ, ברוקלין
 )קלימן. מר פ(מס מר פנחס מאיר קל

 לונדון,  שלדון אווניו הייגייט45
 :שלום וברכה

 .הנני לאשר את קבלת מכתבך והמצורף אליו
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, למרות  שהוא  משכיל  ובעל  ידיעות,  לערב  אדם  מן  השורה,  מתוך  עיקרון,  אני  לא  שש

לאחר  שקיבלת ,  למרות  זאת.  בעניין  שהוא  נושא  לדיון  בין  רבנים',  סמיכה'וגם  אם  יש  לו  

אין  לי  ברירה  אלא  להפנות  את  עצמי  לנושאים ,  ואתה  דורש  הבהרה,  מפורט  מאת  רבמכתב  

 .למרות שבהכרח זה לא לעומק, הקרובים בתגובה
שהטענות  נגד  מה  שמניחים  שהיא ,  והיא,  אני  חייב  לפתוח  בנקודה  כללית  אבל  מכריעה

, שהלמע.  או  על  תפיסה  מוטעית  של  העמדה  שלי,  העמדה  שלי  מבוססות  על  מידע  מוטעה

. מכיון  שהסברתי  את  העמדה  שלי  שוב  ושוב,  אני  מתקשה  להבין  איך  זה  היה  יכול  לקרות

 :לכן אסכם אותה פעם נוספת
לויתור  על  חלק  כלשהו  מן ,  ובאופן  שאינו  משתמע  לשתי  פנים,  אני  מתנגד  לחלוטין.  1

', וכו,  הגולן,  כמו  יהודה  ושומרון,  ומתן-השטחים  המשוחררים  שכעת  נתונים  למשא

-שויתור  על  חלק  כלשהו  מהם  יהווה  הפרה  של  פסק,  ורק  מהסיבה  הזאת,  בה  הפשוטהמהסי

דין -הדגשתי  שוב  ושוב  שפסק).  ז,ט  סעיפים  ו"אורח  חיים  סימן  שכ(ערוך  -דין  ברור  בשולחן

, לגאולה  ולשיקולים  דומים,  "ימות  המשיח"או  ל,  זה  אינו  קשור  כלל  לקדושת  ארץ  ישראל

דין -  מודגש  עוד  יותר  על  ידי  העובדה  שהמקור  של  פסקדבר  זה.  נפש-אלא  אך  ורק  לפיקוח

תחת "  עיר  ספר"שם  הגמרא  מציינת  בתור  דוגמה  ל,  )א,עירובין  מה(זה  הוא  בתלמוד  

  שהיא  בוודאי  לא -)  עירק  של  ימינו(  את  העיר  נהרדעא  שבבבל  -דין  זה  -המושגים  של  פסק

  לדון  בה  אך  ורק  על וצריך,  נפש-הדגשתי  שוב  ושוב  שזוהי  שאלה  של  פיקוח.  בארץ  ישראל

 .ולא על בסיס גאוגרפי, בסיס זה
צרים  על )  'אוייבים'לא  ',  גויים'המונח  הוא  (הדין  האמור  עוסק  במצב  שבו  גויים  -פסק.  2

אבל  בגלל  הסכנה .  ואז  לעזוב,  "תבן  וקש"עין  כדי  להשיג  -למראית,  ספר  יהודית-עיר

ערוך  קובע -  השולחן,אלא  גם  בערים  אחרות,  לא  רק  עבור  היהודים  בעיר,  האפשרית

היהודים  חייבים  להתגייס  מיד ,  שכאשר  מקבלים  ידיעות  אפילו  רק  על  ההכנות  של  הגויים

 ".נפש דוחה שבת-פיקוח" בהתאם להלכה ש-ולאחוז בכלי נשק אפילו בשבת 
  כמו  במקרה  של -אז  ,  נפש-אם  קיימת  שאלה  האם  הסיכון  אכן  יוצר  מצב  של  פיקוח.  3

  הסמכות  שצריכה  לקבל  החלטה  מוענקת  למומחים -  רפואית  בו  מתייעצים  בסמכות,  מחלה

לא  יכולים  להיות  שום ,  נפש-אם  מומחים  צבאיים  מחליטים  שיש  סכנה  של  פיקוח.  צבאיים

ואם  המומחים  הצבאיים .  נפש  דוחה  כל  דבר  אחר-מכיון  שפיקוח,  שיקולים  חשובים  יותר
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יכון  מסיבות  אחרות עדיין  צריך  לקחת  את  הס,  בשעה  שקיים  סיכון  כזה-מצהירים  שבה

-  זה  יהיה  בבירור  בניגוד  לפסק-)  רצון  טוב  של  הגויים(כמו  שיקולים  פוליטיים  ,  כלשהן

יהיה  הגורם ,  ולא  תועלתיות  פוליטית,  נפש-הדין  דורש  שפיקוח-משום  שפסק,  הדין

 .המכריע
, יהודים-יהודים  ולא,  כל  המומחים  הצבאיים,  ביחס  לשטחים  המשוחררים,  והנה

  הנוכחי  ויתור  על  חלק  כלשהו  מהם  עלול  ליצור  סכנות  בטחוניות מסכימים  שבמצב

אף  אחד  אינו  אומר  שויתור  על  חלק  כלשהו  מהם  יגדיל  את  כוח  ההגנה  של .  חמורות

רק  שכמה  מומחים  צבאיים  מוכנים  לקחת  סיכון  על  מנת  שלא  להרגיז  את .  הגבולות

לא  רק  שתהיה ,  י  קו  זההליכה  לפ.  'וכו,  "התדמית  הבינלאומית"או  לשפר  את  /וושינגטון  ו

דוגמה  בולטת .  אלא  גם  תתעלם  מלקחים  מן  העבר  שעלו  ביוקר,  הדין  הברור-מנוגדת  לפסק

התקיימו  ישיבות ,  ימים  ושעות  לפני  ההתקפה".  כיפור-מלחמת  יום"וטובה  לכך  היא  

מודיעין  צבאי  הצביע  על  ראיה  שאין .  דחופות  של  הממשלה  שדנו  במצב  יחד  עם  הצבא

-והמומחים  הצבאיים  יעצו  לפתוח  בהתקפת,  ה  מצרית  משמשת  ובאהשהתקפ,  לטעות  בה

בהסכמתם ,  הפוליטיקאים,  למרות  זאת.  מנע  שתציל  חיים  של  הרבה  אנשים  ותמנע  פלישה

או ,  על  יסוד  הטענה  שצעד  כזה,  לא  קיבלו  פעולה  זאת,  הכנועה  של  כמה  מומחים  צבאיים

פירושו  יהיה  הוקעה  שלנו  בתור ,  לפני  שהמצרים  יחצו  בפועל  את  הגבול,  אפילו  גיוס  כללי

הדין  האמור -החלטה  זו  היתה  מנוגדת  לפסק.  הברית-ויסכן  את  היחסים  עם  ארצות,  תוקפנים

התוצאות  הטרגיות  של  החלטה  זו  אימתו  את .  כפי  שהודגש  למעלה,  ערוך-של  השולחן

משום  שחייהם  של  אנשים  רבים ,  )אם  יש  צורך  בכך(ערוך  -התוקף  של  עמדת  השולחן

מספיק .  ה"אילולא  חסדיו  של  הקב,  והמצב  הגיע  קרוב  לאסון  מוחלט,  א  צורךהוקרבו  לל

לציין  שראש  הממשלה  דאז  הודתה  אחר  כך  שבמשך  כל  חייה  היא  תהיה  מוטרדת  בגלל 

 .ההחלטה הטרגית
, כפי  שהם  רואים  אותו,  שישנם  רבנים  שדעתם  היא  שבמצב  הנוכחי,  כמובן,  אני  יודע.  4

אבל  ידוע  גם  על .    למסור  שטחים  מארץ  ישראל-ערוך  -  מנקודת  המבט  של  השולחן-מותר  

טענה  אחת  היא  שהמצב  הנוכחי  איננו  בדיוק .  איזה  מידע  הם  מבססים  את  ההשקפה  הזאת

מכיון  שארץ  ישראל ,  אותו  המצב  כמו  במקרה  ההיפותטי  של  נהרדעא  שמצויין  בתלמוד
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  כמה  שטחים  לא טענה  שנייה  היא  שהוויתור  בהווה  על".  צרו  עליה  גויים"איננה  במצב  של  

 .יסכן חיים
השכנים  הערבים  מוכנים .  ברור  וגלוי  לעין  שטענות  אלה  מבוססות  על  מידע  מוטעה

הם  אכן  תובעים  את  השטחים  הללו  כאילו  הם  שלהם  על  מנת :  יתירה  מזו;  מבחינה  צבאית

הם  יקחו  אותם ,  ומכריזים  בגלוי  שאם  לא  יימסרו  להם  מרצון,  להחזיק  אותם  בבעלותם

ערוך  איננו -הדין  האמור  בשולחן-רב  שאומר  שפסק.    את  הכל-ו  של  דבר  ובסופ,  בכוח

 .נמסר לו מידע מוטעה לחלוטין ביחס למה שהמצב הוא באמת, מתייחס למצב הנוכחי
דוגמא  נוספת  לכך  שניתן  לסלף  עובדות  בפומבי  היא  בקשר  למסירת  בארות  הנפט .  5

, ן  שנפטמכיו,  למסור  אותםהיו  שהזהירו  באותו  זמן  שזאת  תהיה  שגיאה  איומה  .  בסיני

משום  שבלעדיו  המטוסים  והטנקים  יוצאים ,  הנו  כלי  נשק  חיוני  והכרחי,  נובימינו  ובדור

היו  רבנים ,  למרות  זאת.  מכלל  פעולה  בדיוק  באותה  ודאות  כמו  אם  היו  מחסלים  אותם

, וקיבלו  את  מהימנותו,  "מידע"לאחר  שקיבלו  ,    שוב-שהגנו  על  מסירת  בארות  הנפט  

כאשר  הוצע .    יש  כמויות  ניכרות  של  רזרבות  נפט  שיוכלו  להספיק  למשך  חודשיםשלמדינה

להם  לאמת  את  המידע  הזה  אצל  אדם  כלשהו  שיש  לו  מושג  כלשהו  אודות  ההגבלות 

במיוחד  במדינה  קטנה  עם  מרחב  איחסון ,  הפיזיות  של  איחסון  נפט  להצטברות  של  רזרבות

ב "ה  במהרה  שנחוץ  לדרוש  מארההממשלה  גילת,  ואכן.    הם  התעלמו  מההצעה-מוגבל  

חברי  ממשלה ,  יתירה  מזו.  מכיון  שהרזרבות  יספיקו  רק  לכמה  ימים,  משלוחי  נפט  בדחיפות

 .חשובים הודו בפומבי שהיתה זאת שגיאה חמורה למסור את בארות הנפט
  היא -פי  המספרים  של  הממשלה  -  על-יצויין  גם  כי  מאז  מסירת  בארות  הנפט  בסיני  

.   מיליארד  דולרים  למצרים  תמורת  נפט  מאותן  בארות  עצמן  שנמסרושילמה  כשניים  וחצי

 .והכל במחירים מופרזים, שלא לדבר על העובדה שיש צורך לקנות נפט גם בשוק המקומי
  לאחר -כאשר  אחד  הרבנים  נשאל  .  זה"  מידע"ידוע  מי  סיפק  לרבנים  ,  במאמר  מוסגר.  6

מדוע  הוא  אינו  יוצא  וחוזר  בו   -הדין  שלהם  היה  מבוסס  על  מידע  שגוי  -שהתברר  שפסק

, התשובה  היתה  שאם  הוא  יודה  בגלוי  שהוא  הוטעה  בידי  יהודי  חשוב,  בגלוי  מהעמדה  שלו

לאחר  שעדיין  הובא .  זה  עלול  לגרום  חילול  השם,  שפעיל  בעניני  יהדות,  בעל  זקן  ופיאות

ע דין  שמשפי-בפניו  הספק  אם  שיקול  זה  חשוב  יותר  על  פי  ההלכה  מאשר  תיקונו  של  פסק

 . לא נתקבלה ממנו שום תגובה נוספת-נפש של יהודים רבים -על פיקוח
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כך  על -על  כך  ששמתי  דגש  רב  כל)  וגם  זה  לעיני  כל  הציבור(מתחו  עלי  ביקורת  .  7

בנימוק  שמה  שהגן  על  העם  היהודי  במשך  הגלות  הארוכה  היה ,  הביטחון  של  ארץ  ישראל

תורה  אינם  צריכים  להפוך  את ומכאן  שיהודים  שומרי  ;  לימוד  התורה  וקיום  המצוות

על  כך  יצאתי  בטענה  נגדית  שהם  לא  קלטו  את .  עוצמתה  של  ארץ  ישראל  לגורם  העליון

נפש  של -אלא  לפיקוח,  משום  שלעמדתי  אין  שום  קשר  לארץ  ישראל  בתור  שכזאת,  המסר

לא  קיבלתי "  עדיין.  "  דבר  שהיה  נכון  לגבי  כל  מקום  אחר  בעולם-היהודים  שחיים  בה  

 .טענה הזאתתשובה על ה
-בדומה  לכך  הועלתה  נגדי  ביקורת  על  כך  שהאשמתי  את  הממשלה  בארץ  ישראל  באי.  8

אני  לא  יודע .  רצון  למצוא  ולעצור  את  מבצעי  ההתקפה  הרצחנית  בחברון  בליל  שבת  ההוא

לפני .  העובדות  הן  כדלהלן,  בכל  אופן!  מה  זה  קשור  לנושא  של  מסירת  שטחים  משוחררים

ניסיתי ,  ת  הממשלה  בכך  שלא  ניסתה  לעצור  את  הרוצחיםשיצאתי  להאשים  בפומבי  א

ידוע  שהיו  שתי  אסכולות  של  מחשבה  בממשלה .  לעשות  מה  שביכולתי  מאחורי  הקלעים

על ,  האחת  סברה  שזה  יהיה  דבר  מועיל  שלא  להאיץ  את  המצוד  אחר  הרוצחים.  בנושא  זה

  ולכן  עדיף ;עלולה  להחריף  את  המתיחות',  וכו,  יסוד  ההנחה  שמציאתם  והעמדתם  לדין

שהממשלה  צריכה ,  האחרת  סברה.  יהיה  להביא  את  הנושא  לידי  רגיעה  על  ידי  התמהמהות

לא  רק  בגלל ,  לנקוט  כל  פעולה  אפשרית  כדי  לעצור  את  הרוצחים  ולהעניש  אותם  במהירות

, נפש-מסיבות  של  פיקוח,  וחשוב  לא  פחות,  אלא  גם,  "דם  אחינו  זועק  אלינו  מן  האדמה"ש

כל  מי  שמכיר  את  המנטליות  של  החוגים  הערביים ,  שכן.  ות  דומותכדי  למנוע  עוד  התקפ

יודע  שאי  נכונות  להעניש  אותם  עלולה  להתפרש  על  ידם ,  הללו  מהם  הגיעו  הטרוריסטים

. הספק  הזה  נמשך  לאורך  שבועות.  כסימן  לחולשה  ולהוות  עידוד  לחזור  על  התקפות  כאלה

עלול  להיות  אסון  חמור  של כאשר  ראיתי  שמדיניות  הממשלה  היתה  שלא  לפעול  והדבר  

ובסופו ,  היתה  לזה  השפעה,  למרבה  המזל.  הצהרתי  את  ההצהרה  שלי  בפומבי,  נפש-פיקוח

 .והביא למעצרו המהיר של מנהיג הכנופיה, של דבר המצוד התחיל להתנהל באופן רציני
שהוא  עצמו  מהווה  השתקפות  של  מצב ,  הסיום  העצוב  של  פרק  זה,  במאמר  מוסגר

הוא  לא ,  הוא  שלמרות  שעברו  הרבה  שבועות  מאז  שהרוצח  נתפס,  ישראלהעניינים  בארץ  

פירושים .  ועדיין  לא  הושמעה  אף  מילה  לגבי  המועד  שבו  זה  יקרה,  הועמד  לדין  עד  עתה

 .נוספים מיותרים
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צריך  לציין  שהמדיניות  של  המעטה  בחומרתן  של  התקפות  טרור  ומניעת ,  עם  זאת

מדיניות  שנמשכת  שנים ,  למרבה  הצער,  יאה,  פעילות  נגדית  בכל  מקום  שהדבר  אפשרי

כפי  שזה  מאומת  גם  על  ידי  קטע  העיתון ,  בוודאי  בגלל  הסיבות  שציינתי  למעלה,  רבות

 .המצורף בזה
ביקורת  נוספת  שהועלתה  נגדי  היא  שההצהרות  שלי  בנושאים  הללו  הן  יותר .  9

זוהי ,  נפש-כי  מכיון  שהנושא  קשור  לפיקוח,  גם  זה  מביך  אותי.  פוליטיות  מאשר  רבניות

לעשות  את  כל  מה  שמותר ,  בין  אם  הוא  רב  או  אדם  מן  השורה,  בוודאי  חובתו  של  כל  יהודי

במקרה  של .    את  הסכנה-לצמצם  ,  בכל  אופן,    או-ערוך  כדי  לסייע  לסיכול  -פי  השולחן-על

אפילו  אם  יש  ספק  וספקות  רבים  אם  המאמץ ,  חייבים  לעשות  כל  מאמץ  אפשרי,  נפש-פיקוח

 .יצליח
חס  לנושא  הקשור  לקבלת  הפנים  שנערכה  לאדם  המעורב  במחלוקת  זאת  כשהוא בי.  10

  אין  צורך  לומר -'  וכו,  יזמו  את  ההפגנה  נגדו,  או  השלוחים  שלי,  כאילו  אני,  הגיע  לניו  יורק

פה  אני  נזהר  שלא  לזהות  בשמו -  אפילו  בדיון  בעל-.  שההאשמה  הזאת  היא  לגמרי  לא  נכונה

במיוחד .  י  מגביל  את  עצמי  לנושאים  ולא  לאנשיםואנ,  אף  אדם  שנוקט  עמדה  מנוגדת

  הוא  עדיין  נחשב -ומצידי  ,  כשהאדם  מוכר  לי  באופן  אישי  ויש  לי  הערכה  גדולה  כלפיו

 .דילידי
אני  מוכרח  לומר  גם  שבאופן  כללי  אני  מוצא  את  עצמי  בעמדה  לא  נוחה  בכל ,  לסיום

אופן  פומבי  בנושא קסי  בומצב  שבו  אני  מוצא  שהדבר  נחוץ  שלא  להסכים  עם  רב  אורתוד

משום  שכאשר  אדם  מן  השורה  רואה  שישנם  רבנים  שהוטעו  על  ידי  אנשים .  הלכתי  כזה

ובכל  זאת  אינם  חוזרים  בהם  מהפסיקה  שלהם  אפילו  לאחר  שהמידע ,  שמוסרים  מידע  מטעה

בהכרח  שזה  ישפיע  על  האמון  שלו  באמינות  של  הסמכות  הרבנית  באופן ,  המוטעה  התגלה

פועל  בניגוד  למדיניות  הבסיסית  ולעבודה  של  ליובאוויטש ,  כמובן,  זהובמיוחד  דבר  .  כללי

וכבוד  נושאי  התורה ,  עם  שימת  דגש  על  כבוד  התורה,  אמיתית-להפיץ  יהדות  תורנית

הרבנים  שמקדישים  את  כל  חייהם  ללימוד  תורה  ואשר  חיים  בהתאם  ומשמשים ,  האמיתיים

 .אמיתית במידה המלאה ביותר-דוגמה ליהדות תורנית
 ,אחל לך חנוכה מאיר ומלא השראההמ

 ,בכבוד ובברכה
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 )]חתימת יד קודשו(=ק "חי[
 

היא ,  ב  זה"אבל  החלטתי  להוסיפה  בנ,  נקודה  אחת  שהיססתי  אם  לכלול  אותה  במכתבי

  שלהם -  וההלכתית  -קבעו  את  ההשקפה  התורנית  ,  בשונה  מדעתי,  רבנים  אשר:  זאת

ו  אותה  אף  הם  על  העיקרון  של   ביסס-בשאלת  מסירת  שטחים  משוחררים  בארץ  ישראל  

דעתם  מבוססת  על  האמונה  שמסירת  שטחים .  אבל  באופן  הפוך  מזה  שלי,  נפש-פיקוח

אם  דיעה  זו .  משוחררים  תקדם  את  המטרה  של  השלום  עם  הערבים  וממילא  תציל  חיים

משמעי  שהדחף  של  הטענה  כפי  שהוא  נכון  גם  לגבי -אזי  נובע  ממנה  באופן  חד,  תקפה

בתקיפות  גדולה ,  ובעצם;  מרון  מתייחס  גם  לעיר  העתיקה  של  ירושליםיהודה  ושו,  הגולן

-ומושמעת  פה,  מכיון  שהתביעה  הקולנית  להחזרת  ירושלים  העתיקה  היא  יותר  כנה,  יותר

ערב  הסעודית  וכל  העולם  המוסלמי ,  כולל  מצרים,  אחד  ובאופן  חזק  על  ידי  כל  הערבים

ה  פלסטינית  חדשה  ועצמאית  בגדה באשר  ליצירת  מדינ"  נלהבים"בעוד  שלא  כולם  הם  כה  (

מסירת ,  על  מנת  להיות  עקביים  מבחינה  הלכתית,  לדידם  של  הרבנים  האמורים).  המערבית

הם ,  עם  כל  המצפון,  לפיכך!  אלא  היא  הכרחית,  ירושלים  העתיקה  לא  רק  שהיא  מותרת

הדין  שלהם  את  החזרת  העיר  העתיקה  של -מחוייבים  מבחינה  מוסרית  לשלב  בפסק

 !ירושלים
 

 
כתב  הרבי  מכתב  לרב ,  במקביל  למכתבו  אל  מר  קלמס(

 :)וכך כתב לו הרבי. יעקובוביץ עצמו

 א"תשמ'ה, זאת חנוכה, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 'נ עוסק בצרכי ציבור כו"א נו"ח אי"ג הוו"הרה
 יעקובוביץ רב ראשי' ישראל שי' ה ר"מו
 :שלום וברכה
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ח  על  שימת "ות.  ב"עם  כל  המצו"  ופרצת"לסדר  '  ר  מיום  ה"כתמאשר  אני  קבלת  מכתב  

 .לבבו
שהביע  שביעת  רצון  כשהיו ,  ז"אדה,  ד"ובפרט  על  פי  הידוע  דברי  מייסד  תורת  חב

אבל ,  פ  שכוונת  המספרים  היתה  לקלקל  היחסים"שאע,  ר  שדברו  עליו"מספרים  לו  הלשה

 .'עז וכועל ידי כך היתה לו אפשריות להוכיח שאין כל יסוד לדברי הל
אפילו  אם ,  ותקותי  אשר  על  ידי  העמדת  הדברים  על  אמתתם  יתחזקו  היחסים  האישיים

אף  שתקותי ,  דיעה  על  מאה  אחוז  עם  עמדתי  בענין  החזרת  השטחים-תמים'  ר  לא  יהי"כת

 .ישפיע זה על עמדתו הוא מכאן ולהבא, כאן' חזקה שלאחרי שיווכח כי סילוף דברים הי
ומגודל ',  שי.  ק.ים  לאחרי  שקבלתי  העתק  מכתבו  למר  פכיון  שמכתבו  נתקבל  כמה  ימ

, ל"ב  העתק  מכתבי  מענה  להנ"מצו,  עניתי  לו  בהקדם  לפי  האפשריות  מרוב  הטרדות'  התמי

 .ל שבירור הענינים ישפיע על עמדתו מכאן ולהבא"שתקותי כנ
שלאחרי  הלחץ  לענות  על ,  .ק.ורק  אוסיף  הערה  שלא  רציתי  להכניסה  במכתבי  למר  פ

דברים  בטלים   "-המענה  מאחד  מראשי  המנגדים  '  הי,  ט"ע  שהוא  מוקד  השקו"וד  הש"פס

, ט  בענין  הלכתי  בכלל"ופשוט  שלא  מצאתי  טעמים  ונימוקים  כאלה  בשקו!"  ומבוטלים

בטלה ,  אבל  לאחרי  ששמעתי  ביטויים  ופעולות  מעין  האמור.  פיקוח  נפש  בפרט'  ובהל

 .ל"וד. תמיהתי
 כל ימות השנה כולהבכבוד ובברכה לימי חנוכה מאירים ב

 

 
  הרב -מסתבר  שגם  לאחר  שני  המכתבים  האמורים  של  הרבי  

יעקובוביץ  המשיך  לדבוק  בעמדתו  התומכת  במסירת  שטחים 
) א:  בין  היתר  הוא  טען  את  הטענות  הבאות".  למען  השלום"

הרבי  כותב  כי  השיקול  היחיד  המנחה  אותו  הוא  ההלכה 
אך  עובדה  היא  שיש  רבנים  שהגיעו  לאותה ,  פיקוח  נפשבדבר  

דוקא  בגלל  קדושת  ארץ ,  מסקנה  בדיוק  בקשר  לשטחים
, "קש  ותבן"אין  ויכוח  בקשר  לעצם  ההלכה  לגבי  )  ב.  ישראל

הוויכוח  בין  הרבנים  הוא  סביב  השאלה  מה  נקרא  פיקוח  נפש 
. פיקוח  נפש  קשור  לא  רק  בתחום  הצבאי)  ג.  במצב  הנוכחי

יכול  לבוא  גם  כתוצאה  מסנקציות  כלכליות  נגד פיקוח  נפש  
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שיובילו  לרעב  בין ,  בעקבות  סירובה  להסכם  שלום,  ישראל
או  כתוצאה  מכך  שהערבים  יהפכו  להיות  רוב ,  יהודים
או  עקב  ירידה  דרמטית  במספר  היהודים  בארץ ,  בישראל
בעקבות  סיבות  פוליטיות  וכלכליות  או  בעקבות ,  ישראל

 .ייאוש מהסיכוי לשלום
  יעקובוביץ  טען  גם  שכל  יהודי  ירא  שמים  חייב  לקבוע הרב

שבסופו  של  דבר  בטחונם  של  בני  ישראל  תלוי  לא  בצבא  ולא 
וזה .  אלא  בלימוד  התורה  וקיום  המצוות,  בגבולות  המדינה

צריך  להיות  המסר  הכי  דחוף  של  הרבנים  שיודגש  לפני  כל 
 .דבר אחר

יר הרבי  כתב  אפוא  מכתב  ארוך  נוסף  אל  מר  קלמס  ובו  הבה
העלה ,  בסיומו,  וגם  במכתב  זה(שוב  את  הנושא  מכל  היבטיו  

הרבי  את  נושא  ההאשמה  בדבר  אחריותה  של  ליובאוויטש 
 ):ודרש הוכחות לכך, להתקפות נגד הרב הראשי

 ה"ב
 א"ג בשבת תשמ"י

 .י.נ, ברוקלין
 מר פנחס מאיר קלמס

 אנגליה,  לונדון- שלדון אווניו הייגייט 45
 :שלום וברכה
שבא  בהמשך ,    בינואר5כולל  העתק  ממכתבך  מיום  ,    את  קבלת  מכתבךהנני  לאשר

 .דחנוכה' למכתבי מנר ג
עלי  לחזור  שוב  על  מה ,  לב-אני  חייב  להודות  שלאחר  שקראתי  את  המכתב  בתשומת

שאני  מתקשה  להבין  איך  אפשר  להבין  את ,  כלומר,  שכתבתי  בהתחלת  מכתבי  הקודם

 .העמדה שלי בצורה מוטעית
עלי  לשוב  ולהדגיש  את ,    בינואר5-ההערות  שקשורות  למכתבך  מלפני  שאגיב  על  

כל  עוד .  שהיא  הנושא  היחיד  שעומד  לדיון,  ההנחה  הבסיסית  שעליה  נשענת  העמדה  שלי

יכול ,  ההנחה  הבסיסית  וצורת  ההתייחסות  לא  תובן  באופן  ברור  וכל  עוד  לא  דבקים  בה

זר  שאינו  קשור  ישירות כל  נושא  .    למטרות  מנוגדות-להימשך  ספק  לזמן  בלתי  מוגבל  

 .הוא לא רלוונטי ומבלבל, להנחה הבסיסית
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  הוא  אך  ורק  נושא -  לפחות  מהבחינה  שאני  עוסק  בזה  -הנושא  היחיד  העומד  לדיון  

כפי  שזה  משפיע  על  השאלה  של  מסירת  חלק  כלשהו  מהשטחים ,  נפש-הלכתי  של  פיקוח

לא  בשאלה  אקטואלית א,  יש  לזכור  גם  שאנחנו  לא  עוסקים  בשאלה  אקדמית.  המשוחררים

וביחס  לאחרים ,  )בסיני(כיון  שכבר  נעשתה  פעולה  מוחלטת  ביחס  לכמה  שטחים  ,  ודחופה

וקרוב  לוודאי  שכמה  מהם  היו  נמסרים ,  התקבלו  החלטות,  )'וכו,  הגולן,  שומרון,  יהודה(

 .משום שדרש יותר, אילולא העובדה שהצד השני סירב לקחת אותם, לפני זמן רב
-היינו  השאלה  של  פיקוח,  הוא  נושא  הלכתי  טהור,  כפי  שצויין,  דוןמכיון  שהנושא  הני

וכך  גם  לא  רלוונטית  ההשתייכות  הפוליטית ;  הקדושה  של  השטחים  איננה  רלוונטית,  נפש

רב .  וכדומה,  או  העמדה  האישית  שלו  כלפי  הממשלה,  או  השיטה  הפוליטית  של  האדם

מבלי  להניח  לשום ,  ל  ההלכהצריך  לפסוק  בנושא  אך  ורק  מנקודת  המבט  האובייקטיבית  ש

למרות  שיכול  להיות  לו ,  להעיב  על  השיפוט  ההלכתי  שלו,  שיקולים  או  דיעות  אחרות

 .כלפיהם רגש חזק
 :אגיב כעת על ההערות שלב אחר שלב, תוך זכירת הדברים האמורים

, כמובן,  הדין  היא-ההתייחסות  לעמדתי  ביחס  לציונות  ומדינת  ישראל  כגורם  בפסק.  1

משום  שכפי  שהודגש  בתוקף  גם  במכתבי ,  כפי  שציינתי  למעלה,  ת  לחלוטיןלא  רלוונטי

 .ההלכה מתייחסת באופן זהה לארץ ישראל ולכל מקום אחר, הקודם
', כהנא'ו'  גוש  אמונים'בקטגוריה  של  ,  באותה  נשימה,  מעניין  הדבר  שהציבו  אותי.  2

למרות  שבעובדות ,  אין  להטיל  ספק,  אשר  בעמדתם  בעניין  הציונות  ומדינת  ישראל  ככאלה

, בשטח  העמדה  שלהם  לגבי  מסירת  השטחים  איננה  מבוססת  על  ציונות  ועל  מדינת  ישראל

זה  רק  מוכיח  איך  על  ידי  שמכניסים  נושאים  שאינם  שייכים .  הבתרים-בין-אלא  על  ברית

 .ולהתבלבל, עלולים להסיח את הדעת מן הנושא המרכזי והאמיתי, לעניין
משמעית  נגד  מסירת  שטח -שעמדתי  החד,  הקודםגם  במכתבי  ,  הצהרתי  שוב  ושוב

וכל  חלק ,  היא  בדיוק  כמו  לגבי  החזרת  בארות  הנפט  בסיני',  וכו,  כלשהו  מיהודה  ושומרון

הגיעו  לאותה  מסקנה  בדיוק  לגבי  השטחים  בגלל "אפילו  אותם  רבנים  ש.  שהוא  מסיני

לנפט יודו  שאין  שום  שאלה  שכרוכה  בקדושה  ביחס  לסיני  ו"  הקדושה  של  ארץ  ישראל

 .פשוט וברור, נפש-אלא זוהי רק שאלה של פיקוח, בסיני
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אלא  בקשר ,  נפש-איננה  בקשר  לדין  של  פיקוח...  ההסכמה  בקרב  הרבנים"הטענה  ש.  3

כבר  אמרתי  את  הנקודה .  כמובן,  היא  נכונה,  "נפש  במצב  הנוכחי-לשאלה  מה  נכלל  בפיקוח

. מסיבות  מובנות,  ל  המידהלמרות  שלא  רציתי  להדגיש  אותה  יתר  ע,  הזאת  במכתבי  הקודם

הצבעתי  על  כך  שהרבנים  האחרים  ביססו  את  ההערכה  שלהם  לגבי  המצב  הנוכחי  על  מידע 

ציינתי  דוגמה  בולטת  אחת  של  מידע  מוטעה  בכך .  מוטעה  שהוצג  בפניהם  יחד  עם  השאלה

. שנאמר  לרבנים  שלממשלה  יש  רזרבות  נפט  בכמות  ניכרת  שיכולות  להספיק  לכמה  חודשים

ת  של  מידע  מוטעה  היתה  שהמצב  בארץ  ישראל  תואר  בפניהם  ככזה  שאין נקודה  אחר

כאשר  האויב  צר  בפועל ,  להשוות  אותו  לאותו  מצב  שהגמרא  במסכת  עירובין  מדברת  עליו

משום  שכל  אחד ,  זהו  כמובן  תיאור  מסולף.  וישנה  הסכנה  של  חדירה  נוספת,  על  בני  ישראל

שנתונים  תחת  השפעה ,  עם  סוריה  וירדןהשומרון  ויהודה  הם  ממש  הגבולות  ,  יודע  שהגולן

אלא  ביצעו ,  אויבים  מוצהרים  אלה  לא  רק  צרים  על  ארץ  ישראל.  'וכו,  ף"חזקה  של  אש

. והצהירו  בגלוי  על  הכוונה  הנחושה  שלהם  לקחת  הכל  בחזרה  בכוח,  בפועל  התקפות  דמים

ותם נוסף  בין  המצב  הקיים  לזה  של  הגמרא  שעליו  עוצבה  באופן  חלקי  דעתם  של  א"  הבדל"

בשעה ,  שהיה  שייך  ליהודים"  תבן  וקש"היה  שבמקרה  של  הגמרא  האוייב  בא  לקחת  ,  רבנים

ולא ,  גם  טענה  זו  הודפסה.  האויב  תובע  החזרת  שטחים  שנלקחו  ממנו,  שבמצב  הנוכחי

 .באופן אנונימי
לא  יכול  להיות  לי  שום  דיון  עם  אלה  שמאמינים  שלערבים  יש  טענה  לגיטימית ,  כמובן

אבל  הם .  מכיון  שאין  שום  מכנה  משותף  לדון  עליו,  ם  ששייכים  להםעל  החזרת  השטחי

יש  להם ',  67צריכים  בוודאי  לזכור  שאם  לערבים  יש  טענה  לגיטימית  ביחס  לשטחים  שלפני  

 ".פלסטין"וכל , חדרה, וגם לגבי תל אביב, טענה לגיטימית זהה לגבי העיר העתיקה
אבל  הציבור  זכאי  לדעת  בדיוק  על ;  "תאין  לו  לדיין  אלא  מה  שעיניו  רואו",  ויובהר  בזאת

וזהו  דבר  שאדם  זכאי  לדעת  אפילו  אם ,  יסוד  איזה  נימוקים  וסיבות  הוא  הגיע  להחלטה  שלו

ואם ,  שלא  לדבר  על  פיקוח  נפש  של  שלושה  מליון  יהודים,  הדין  עוסק  בפרוטה  אחת-פסק

 .הדיין צריך לחזור בו מדבריו ללא היסוס, היתה טעות בעובדות
בין ,  ביססו  את  עמדתם,  "למען  השלום"הצהירו  ששטחים  יכולים  להימסר  הרבנים  ש.  4

שויתורים  טריטוריאליים  יקדמו )  לא  בידי  מומחים  צבאיים(על  המידע  שסופק  להם  ,  היתר

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 מכתבים

 504

נפש  שהוא -הם  טענו  שהעיקרון  של  פיקוח,  לפיכך.  את  המטרה  של  שלום  עם  הערבים

 .אלא להיפך, צב הנידוןאיננו רלוונטי למ" תבן וקש"בשורשה של ההלכה לגבי 
ברור  מתוך  ההלכה  האמורה  שהגורם  הקובע  הוא  לא  מה  האויב  תובע  או ,  למעשה

;   פתיחת  הארץ  לפני  האויב-"  תיפתח  הארץ  לפניהם"אלא  האם  זהו  מקרה  של  ,  מבטיח

 .לתת לאויב הזדמנות להבקיע פירצה באמצעי ההגנה, במילים אחרות
היא  כמובן  דבר  שמומחים  צבאיים ,  ו  לאהאם  מסירת  השטחים  אכן  תהיה  מקרה  כזה  א

 .ולא פוליטיקאים, צריכים להחליט בו
הטענה  שגורל  המדינה  וחייהם  של  האנשים  תלויים  גם  בגורמים  מעבר  לסמכות  של 

זה  עלול  להוביל ,  ושאם  יתעלמו  מן  הגורמים  הפוליטיים  והכלכליים,  מומחים  צבאיים

על .    המיידית  ביחס  למסירת  שטחיםאינה  משפיעה  על  ההחלטה,  נפש-מאוחר  יותר  לפיקוח

, כאשר  ברור  שמסירת  שטחים  נוספים  תחליש  את  הביטחון  באופן  מיידי,  אחת  כמה  וכמה

. בה  בשעה  שלא  ניתן  לצפות  מראש  את  האקלים  הפוליטי  והכלכלי,  ותהיה  צעד  בלתי  הפיך

ויתורים  טריטוריאליים  תחת  תנאים  מסויימים "הטענות  האחרות  ש,  בסך  הכל,  כאלה  הן

, "או  להגדיל  את  היכולת  של  ישראל  להגן  על  עצמה,  שויים  להקטין  את  איום  המלחמהע

ואני  בטוח  ששום  מפקד  צבא  לא  היה  מתערב ,  אלה  הן  השערות  ספקולטיביות  לגמרי.  'וכו

נקודת  המבט  של  ההלכה  היא ,    ואחרי  הכל-ההלכה  ברורה  ,  אני  חוזר.  על  סיכונים  כאלה

 .שנמצאת בלב הוויכוח
שאני  מואשם ,  ואני  מצטער  על  זה  מאוד,  זה  בוודאי  מדהים,  "ידע  מוטעהמ"ביחס  ל.  5

בכך  שהם  קיבלו "  וייצמן  ואינספור  ישראלים  מלומדים  אחרים,  אנשים  כמו  דיין"בהאשמת  

בו  דיברתי ,  דחנוכה'  לא  יכולתי  להיות  יותר  ברור  ומפורש  במכתבי  מנר  ג".  מידע  מוטעה"

 .ים אינטרסנטייםעל המידע המוטעה שסופק לרבנים בידי צדד
אבל  למרבה  הצער ,  שלכל  הרבנים  יש  גישה  לאותו  מידע  ביחס  למצב,  כמובן,  זה  נכון

כמו  במקרה ,  ולא  הטריחו  את  עצמם  לבדוק  את  המידע,  הם  לא  עשו  שימוש  בגישה  הזאת

 .'וכו, של הנפט בסיני
זה .  "'וכו,  אני  מסכים  לחלוטין  לגבי  הנפט  בסיני"אני  מקדם  בברכה  את  ההערה  .  6

מלבד  העובדה  שאינני  רואה  שום  הבדל  בין  מסירת  הנפט  בסיני  או ,  כמובן  תומך  בעמדתי

ואני  לא  יכול ,  שומרון  והגולן,  אחד  מיהודה'  אחד  מסיני  לבין  מסירת  אינץ'  מסירת  אינץ
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מלבד ,  "תקופה  ממושכת  של  יחסים  נורמליים  לחלוטין  עם  כל  השכנים  הערביים"לצפות  

 .ש יגורו יחדיו בשלוםכאשר הזאב והכב, בימות המשיח
הסברתי  באופן  ברור  במכתבי ,  שהתייחסתי  אליה"  חילול  השם"ביחס  לטענה  בדבר  .  7

 .ואני מציע לקרוא את זה שוב בעיון, הקודם
שמיים  חייב -כל  יהודי  ירא,  כמובן.  איני  מבין  מה  כל  כך  מביך  בקשר  לנקודה  הזאת.  8

כרוך  בלימוד ,  ד  בארץ  הקודשובייחו,  לקבוע  שהביטחון  של  יהודים  בכל  מקום  בעולם

בין ,  או  לכל  מצב  אחר,  נפש-כשזה  מגיע  לשאלה  של  פיקוח,  אבל.  התורה  ובקיום  המצות

ה  בעצמו  ציוה  שבנוסף  לשמירה  הקפדנית  של "הקב,  אם  זה  עניין  של  בריאות  או  של  פרנסה

יהודי  נדרש  לעשות  מה  שנחוץ  לעשות  על  פי  דרך ,  ה"וביטחון  מוחלט  בקב,  תורה  ומצוות

 .גם זה הוא חלק מההוראות של הרבנים. בעהט
עם )  ההדגשה  שלי(האשמה  המוזרה  נגד  ממשלת  ישראל  בדבר  שותפות  לפשע  "ה.  9

אם  איזשהו  יהודי  היה  יוצא  בהאשמה  כזאת ,  ואף  מזעזעת,  אכן  היתה  מביכה,  "טרוריסטים

 אני  חייב  להודות,  עם  זאת.  שלא  להזכיר  האשמה  נגד  הממשלה,  נגד  איזשהו  יהודי  אחר

זוהי  הפעם  הראשונה  שהאשמה  כזאת  יוחסה ,  שלמרות  שהואשמתי  בכל  מיני  דברים  מוזרים

זה "אני  עומד  מאחורי  הקביעה  שלי  שישנה  אסכולה  של  מחשבה  בממשלה  הסבורה  ש.  אלי

יהיה  דבר  מועיל  שלא  להאיץ  את  המצוד  אחר  הרוצחים  על  יסוד  ההנחה  שמציאתם 

ולכן  עדיף  יהיה  להביא  את  הנושא ;  יחותעלולה  להחריף  את  המת',  וכו,  והעמדתם  לדין

אבל  זה  שונה  לגמרי ).  דחנוכה'  מכתב  מנר  ג,  8סעיף  "  (לידי  רגיעה  על  ידי  התמהמהות

שלא  לדבר  על  כל  התארים  האחרים  המיוחסים  אל ,  עם  הטרוריסטים(!)  משותפות  לפשע  

 במיוחד  כאשר  כל,  תארים  שאי  אפשר  לחזור  עליהם,  האסכולה  האמורה  על  ידי  הכותב

 .העניין הוא לא רלוונטי לנושא המרכזי
', וכו,  אני  עומד  גם  מאחורי  ההאשמה  שלי  בדבר  המעטה  בחומרתם  של  התקפות  טרור

אכן  היתה ...  האם  דעת  הקהל  הישראלית"ביחס  לשאלה  .  כפי  שקבעתי  במכתבי  הקודם

  כל  מי  שעקב  אחרי  העיתונות  בארץ  ישראל  במשך  השנים -"  ?מרשה  מדיניות  כזאת

מכיוונים  שונים  ומנקודות ,    יודע  שהנושא  צץ  ועלה  מזמן  לזמן  בעיתונים  שוניםהאחרונות

או "  אדישות"צריך  לזכור  שאין  זה  מקרה  של  .  במאמרים  ובמאמרי  מערכת,  מבט  שונות

משום  שאף  אחד  לא  מטיל  ספק  בעניין  העמוק  שיש  לכל  יהודי  כלפי  התקפות ,  רשלנות

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 מכתבים

 506

. למרות  שלדעתי  לא  הגו  בה  כראוי,  טובותזוהי  שאלה  של  מדיניות  בעלת  כוונות  .  הטרור

ישנם  גם  רבנים ,  )למרות  שלא  רציתי  להזכיר  את  זה  במכתבי  הקודם(לאמיתו  של  דבר  

ובמיוחד ,  "אל  תתגרה  בגוי  קטן"ל  "על  יסוד  מאמר  חז,  שמסכימים  עם  האסכולה  האמורה

 .וגדולים, אלא גויים" גוי קטן"כשזה לא 
  אינני  יודע  מה  זה  קשור -שואף  אליהן  "  מוניםגוש  א"ביחס  לענייני  המדיניות  ש.  10

  בתגובה -"  יותר  פוליטיקאי  מאשר  רבני"אני  רק  הגבתי  על  ההאשמה  נגדי  שאני  .  לדיון

מחוייב  על  פי ,  בין  אם  הוא  רב  ובין  אם  לאו,  כל  יהודי,  נפש-כי  בנושא  של  פיקוח,  הפשוטה

ישיים  והשפעה כולל  קשרים  א,  ההלכה  להשתמש  בכל  האמצעים  האפשריים  למנוע  זאת

 .באמצעות כל אישיות שיכולה להיות מועילה במצב הזה
 בכבוד ובברכה

כך  יש  לך  את ,  ולכן  נכתב  בדף  נפרד,  הבא  להלן  קשור  להתכתבות  הנלווית  שלך.  ב.נ

 .או לא, האפשריות להעביר את זה הלאה יחד עם שאר המכתב
ו  בבירור  שמנקודת אני  יודע  שהם  קבע,  וייצמן  ורבין,  ביחס  לדיעותיהם  של  דיין.  1

אבל  מנקודת  מבט ,  הם  לא  היו  מצדדים  במסירת  שטחים,  המבט  של  מומחים  צבאיים

 .פוליטית כמה ויתורים טריטוריאליים יכולים להיות מוצדקים
האנשים  שמסרו  מידע  מוטעה  רבנים  בנושא  הנפט  בסיני  מוכרים  בשמותיהם  בארץ .  2

 . שמותזה לא המנהג שלי להזכיר, כפי שאתה יודע. ישראל
אדם  חייב  להציב  את  הקו  במקום "ביחס  לטענה  בקשר  לעיר  העתיקה  ברוח  זאת  ש.  3

היא  מהווה  פירוש ,  שבעצם,  נפש  איננה  מכירה  בטענה  כזאת-  ההלכה  של  פיקוח-"  כלשהו

 .דבר זה גם צויין באופן ברור במכתבי הקודם. לא נכון של ההלכה ובניגוד מוחלט אליה
  בינואר  בשמו 5-ת  גם  את  הדיעה  שצוטטה  במכתב  מהטענה  האמורה  סותר,  דרך  אגב

. יק  שהוא  היה  מוכן  לוותר  על  הכותל  המערבי  כדי  להציל  חיי  יהודים'של  הרב  סולובייצ

לא ,  בהסתייגות  זאת  שהעיר  העתיקה  כפי  שהיתה  אחרי  מלחמת  ששת  הימים,  זוהי  גם  דעתי

הארץ  לפני תיפתח  "היתה  שנויה  במחלוקת  ולא  היתה  לה  אז  שום  נגיעה  לשאלה  של  

יהודה ,  אבל  המצב  של  העיר  העתיקה  עכשיו  הוא  באותה  קטגוריה  של  הגולן".  האויב

 .ושומרון
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הקדושה  של  העיר ,  יק  יסכים  לכך'ואני  מאמין  שהרב  סולובייצ,  במילים  אחרות

לא  היתה  מצדיקה  הקרבת  חייו  של  חייל  יהודי  אחד ,  כולל  הקדושה  של  הכותל,  העתיקה

ביחס  לירושלים ,  כפי  שזה  במצב  הנוכחי,  "תיפתח  הארץ"רה  של  כאשר  זהו  מק,  אבל.  ויחיד

נפש -נכנסת  תחת  הדין  של  פיקוח)  כמו  בכל  מקום  אחר(  העיר  העתיקה  -שבתוך  החומות  

אדם  חייב  להציב  את "ולא  בגלל  ש(שנותן  מנדט  לאחיזה  בכלי  נשק  בשבת  כדי  להגן  עליה  

 ").הקו במקום כלשהו

 

 וספהה
, אני  מבין  מתוך  ההתכתבות  שלנקודות  מסויימות  שאני  קיבלתי  אותם  כמובנות  מאליהם

 .תוך נטילת סיכון שחלק ממנה מיותר, לפיכך באה הוספה זאת. לא ניתן שיקול דעת מספיק
. שהיא  פיקוח  נפש,  הנושא  הנידון  ביחס  למחלוקת  מתמקד  בשאלה  לגבי  ההלכה.  1

חייבות  להישען ,  והן  העמדה  שלי,  תם  שונה  מדעתיהן  העמדה  של  הרבנים  שדע,  לפיכך

 .באופן בלעדי על ההלכה וצריך לטפל בהן אך ורק בתור שאלה הלכתית
אלא  שאלה  מעשית  שניצבת  במקום  גבוה  בסדר ,  השאלה  איננה  שאלה  תאורטית.  2

או  אסור  להחזיר ,  חובה,    מותר-  על  פי  השקפת  ההלכה  -האם  ,  דהיינו,  היום  המעשי

, כולל  בארות  נפט,  וכן  בסיני,  ועזה'  הגדה  המערבית'רים  במה  שמכונה  שטחים  משוחר

להיות  מבוסס  על  הנסיבות ,  כמובן,  הדין  בשאלה  הזאת  חייב-פסק.  'וכו,  מתקנים  צבאיים

המעשיות  והעובדתיות  של  המצב  כפי  שהן  משפיעות  על  הביטחון  של  ארץ  ישראל  ושל 

 .אחינו שחיים שם
הרבנים  שפסקו  שמבחינה  הלכתית  מותר  לבצע ,  היינו,  שני  הצדדים  במחלוקתם.  3

ביססו  את  ההחלטות ,  שמתנגדים  לדיעה  זאת)  כולל  אותי(ויתורים  טריטוריאליים  ואלה  

וההבדל  הוא  שהראשונים  הסיקו  שוויתורים ;  נפש-שלהם  על  העיקרון  של  פיקוח

בעוד  שהאחרונים  סבורים  שוויתורים ,  נפש-טריטוריאליים  ימנעו  או  יצמצמו  פיקוח

 .נפש-יטוריאליים כלשהם עלולים ליצור או להחריף פיקוחטר
-לא  יכולים  להיות  שום  חילוקי  דיעות  בקרב  הרבנים  לגבי  זה  שבמקרה  של  פיקוח.  4

נפש  זוהי  חובתו  של  רב  שלא  להישאר  בשקט  ולחכות  עד  שייגשו  אליו  כדי  שיביע  את 
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לא  יכולים  להיות ,  בדומה  לכך.  'מגונה'רב  שמחכה  שייגשו  אליו  במצב  כזה  נקרא  .  דעתו

ללא  יוצא  מן  הכלל  לעשות  כל  דבר  אפשרי ,  שום  חילוקי  דיעות  לגבי  חובתו  של  כל  יהודי

לרב  עצמו  אסור .  נפש-על  מנת  למנוע  את  הסכנה  של  פיקוח)  ערוך-שתואם  את  השולחן(

אלא  הוא  חייב  לבצע  כל ,  הדין  שלו-לחשוב  שחובתו  תיעשה  פשוט  על  ידי  הכרזת  פסק

ישנם  הרבה  תקדימים  של  גדולי  ישראל  שבפועל  עשו ,  למעשה.  ן  זהפעולה  אפשרית  בכיוו

נפש  היו  עבירות  חמורות -אשר  אלמלא  המציאות  של  פיקוח,  דברים  בשבת  וביום  כיפור

 .ביותר
זה  לגמרי  לא  רלוונטי ,  נפש-מכיון  שכפי  שציינתי  הגורם  המכריע  הבלעדי  הוא  פיקוח.  5

כי ,  הדין-תומך  הרב  שמוציא  את  פסקמהי  ההשתייכות  הפוליטית  שלו  או  באיזו  מפלגה  

על  ידי  שום  דבר  מלבד  ההלכה ,  במידה  הקטנה  ביותר,  הדין  שלו  יהיה  מושפע-אסור  שפסק

 .לבדה
הדין  חייבת  להיות  תואמת  באופן -הדין  מבסס  את  פסק-ההוכחה  שעליה  הרב  או  בית.  6

להיות   ופירוש  הדברים  שהשיפוט  חייב  -"  דן  דין  אמת  לאמיתו"קפדני  את  העיקרון  של  

אם  יש  ספק  כלשהו  ביחס  לאמיתיות .  מבוסס  על  עובדות  אמיתיות  ועל  אמת  אובייקטיבית

הדין  לחקור  ולאמת  את  העובדות -זוהי  חובתו  של  הרב  או  בית,  של  ההוכחה  המוצגת

הדין  היה  מבוסס  על  תיאור -ולאחר  שמתברר  שפסק;  ולוודא  את  האמת  האמיתית  והמלאה

לחזור  בהם  ללא ,  כמובן,  הם  חייבים,  וגשות  אליהםמסולף  של  השאלה  או  של  העובדות  שמ

 .הדין המוטעה ולתקן אותו-דיחוי מפסק
אני  מקווה  שהאמור  למעלה  יבהיר  סוף  סוף  את  הנושאים  ואת  הנקודות  שכתבתי 

 .במכתבי הקודם וכן במכתב זה

 
בעת .  א  היה  מר  קלמס  אצל  הרבי  ביחידות"ד  סיון  תשמ"בי

האם  יש  איזו  התפתחות  בנוגע :  היחידות  הוא  שאל  את  הרבי
כפי  שמר (והרבי  ענה  לו  ?  להתכתבות  עם  הרב  יעקובוביץ

 "):עצת הרבי תנחני"קלמס עצמו מספר בספרו 
ועדיין  לא  היתה  לי ,  הייתי  עסוק  מאוד  בשבועות  האחרונים

ואולם  בזמן  האחרון .  זאת  אעשה  בקרוב.  אפשרות  לענות
הסיבה .  אמרים  המאשרים  את  עמדתינכתבו  הרבה  מ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "קראתי ואין עונה"

 509

שמדי  יום  אני  מקבל  אישור  נוסף ,  האמיתית  לכך  היא
בכל  יום .  'קמפ  דייויד'שהיתה  ב'  בגידה'לאמיתות  חשדותי  ב

בשבוע  הבא  אכתוב .  שעובר  מצטברים  אצלי  עוד  גזרי  עיתונים
הוא  היה  כה  נרגז  כאשר ...  מכתב  שלא  ימצא  חן  בעיניו

,   התפרסמה  ידיעה  רשמית.הטרוריסטים  לא  הובאו  למשפט
ר  מנגלה  הופסקו  באמצעיתם "אשר  לפיה  החיפושים  אחרי  ד

. ומשום  כך  הוא  מתהלך  חופשי  עד  היום,  גוריון-בהוראת  בן
כי  בגלל  הבחירות  אין ,  ידוע  לרבים  מפקידי  השלטון

שמא  יזיק  הדבר  ליחסים  עם ,  הממשלה  רוצה  להפעיל  לחץ
, פות  האישיותובאשר  להתק.  ף"וושינגטון  או  אש,  אוסטרליה

הנה  דוקא  הארגון  היחידי  שלא  מחה  על  הצהרותיו  היה 
לאחר  שכתב ,  גם  אגודת  ישראל  מחתה.  תנועת  ליובאוויטש

הדבר  היה .  אינני  יודע  מי  סיפק  לו  מידע  כוזב.  מה  שכתב
 .ברור לגמרי לכולם

בחודש  אלול  אותה  שנה  כתב  הרבי  לרב  יעקובוביץ  את ,  ואכן
 :המכתב הבא

וכמה  מנהיגי  ישראל  ורבני -כמה-על  אחת,  ל  כל  ישראל  בחזקת  כשרות"אשר  כיון  שכנ...

 ,)בנוסף לבין היהודים(מרבין שלום בעולם , ל"כלשון חכמינו ז, שכוונתם בודאי, ישראל
הארץ  הידועה ,  התחל  מונתתי  שלום  בארץ,  יהי  רצון  שיתרבה  השלום  בכל  העולם  כולו

ותורת ,  הוראה  בחיים,    פי  תורת  חייםשלום  אמיתי  המיוסד  ונוהג  על,  היא  ארצנו  הקדושה

. שכח  שהובא  במכתבו'  סי,  ח"כולל  גם  כן  חלק  או,  ערוך-כהלכה  פסוקה  בשולחן,  אמת

שיוסיף  בכתיבה  והחתימה  טובה  לשנה ,  ה"והרי  השלום  הוא  כלי  המחזיק  ברכתו  של  הקב

 .טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד
שהתנהל ,  כתבות  הקודמת  שלנו  בנושא  זהבהתאם  להת,  ב  דלהלן  בא  באנגלית"הנ:  ב"נ

 .באנגלית
אינני  יכול  לדחות  עוד  את ,  "ספירת  מלאי"חודש  של  ,  כשאנחנו  בחודש  אלול,  כעת

הסיבה  לאיחור .  שנכון  לעכשיו  עדיין  לא  נענו,  תגובתי  לכמה  נקודות  בהתכתבות  שלנו

למרבה .  האלו  התפתחויות  חיוביות  שיהיה  להן  קשר  לז-היתה  משום  שקיוויתי  שיהיו  אי

 .המצב הידרדר עוד יותר, בעצם; התקוות הללו שלי לא התגשמו, הצער
, שומרון,  שאלת  מסירת  השטחים  המשוחררים  ביהודה,  שהיא,  נתחיל  בנקודה  הבסיסית

שלפי  ההלכה  אסור  למסור  אף  שעל ,  כפי  שטענתי  בתוקף  מההתחלה,  אני  סבור.  'וכו
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שלא  היו  צריכים  לוותר ,  וניות  בסיניהדבר  נכון  לגבי  בארות  הנפט  החי.  מהשטחים  הללו

מוצדק  מבחינת  ההלכה  לוותר  על  השטחים  ועל  בארות "  למען  השלום"הטענה  ש.  עליהן

אלא  הבטחה  של ,  קיימא-משום  שמה  שהושג  לא  היה  שלום  אמיתי  ובר,  היא  נבובה,  הנפט

 .הידוע היטב מה השווי של הבטחות על נייר שכאל, ומנסיון העבר וההווה, שלום על נייר
מכיון  שהוויתור  על  בארות  הנפט  הוא  כעת  עובדה  מוגמרת  והתוצאות  כבר  נהיו  מוכחות 

הדבר  יכול  לשמש  דוגמה  לטענות  המטעות  ומוליכות  שולל  שהשתמשו  בהן  גם ,  לגמרי

כאשר  ציטטתי  שמומחי  הצבא  הזהירו .  ביחס  לנקודות  האחרות  השנויות  במחלוקת

ואף  יותר ,  והן,  הן  בעת  שלום,    חיוני  ביותרשמסירת  בארות  הנפט  משמעותה  ויתור  על  מקור

והדבר  עלול  ליצור  מחנק  חמור  הן  על  הכלכלה  והן  על  הביטחון  של ,  בעת  חירום,  מכך

דבר  בלתי (שהיה  מאגר  רזרבי  של  נפט  לשלושה  חודשים  ,  ראשית,  התשובה  היתה,  הארץ

  שמדינה לא  ייתכן,  מכיון  שלא  ניתן  לדחוס  נפט.  אפשרי  מבחינה  פיזית  בנסיבות  בהווה

כמו  ארץ  ישראל  תוכל  לספק  מקום  איחסון  לכמות  כה  גדולה )  מבחינה  טריטוריאלית(קטנה  

הבטחה  של ,  ושנית).  קרקעי  ובין  במכלים  מעל  הקרקע-בין  באיחסון  תת,  של  רזרבות  נפט

היה ,  מיד  לאחר  מסירת  בארות  הנפט,  למרות  זאת.  הצד  השני  לספק  את  כל  צורכי  הנפט

במחירים (יקו  ולמקומות  אחרים  תוך  מאמץ  בהול  להשיג  נפט  צורך  לשגר  שלוחים  למקס

ומתן  על  חוזים  לייבוא -היה  צורך  לנהל  משא,  מאוחר  יותר).  מופרזים  ובהובלה  יקרה  ביותר

  זה  מדגיש  עוד  יותר  את  חומרת  מצב ,)אוסטרליה,  אפריקה-דרום(מרוחקות  פחם  ממדינות  

 .האנרגייה בארץ ישראל
, ורו  הנוכחי  של  ראש  הממשלה  ופמלייתו  בוושינגטוןזמן  קצר  לפני  ביק,  בדומה  לכך

אדם  שהשתתף  בצורה  פעילה  בכל  הדיונים ,  ששוחח  עם  ידיד  אישי  שלו,  ידיד  אישי  שלי

הצהיר  בצורה  די  ברורה ,  וישתתף  בדיונים  הבאים  בוושינגטון',  קמפ  דייויד'ומתן  ב-במשא

) 'וכו,  נורמליזציה(ת  מכיון  שאת  אותן  תוצאו,  ששגיאות  חמורות  נעשו  בחתימה  על  ההסכם

בוא ):  "ציטוט  מדוייק(האחרון  הגיב  .  היה  ניתן  להשיג  מבלי  לוותר  על  כל  הדברים  שוויתרו

והוסיף  שכעת  נבחנים  דרכים  ואמצעים  להתרחק  מהמדיניות ,  "לא  ניכנס  לזה  יותר  מדי

 .'וכו, הזאת
ביחס הביקורת  שלי  על  מדיניות  הממשלה  ,  והיא,  אתייחס  לנקודה  נוספת  בדיון  שלנו

האשמתי  את  הממשלה  בשיתוף תגובה  לזה  נמתחה  עלי  ביקורת  על  ששב,  להתקפות  טרור
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הביקורת  שלי  היתה  רק .  לגמרי  לא  אמת,  כמובן,  דבר  שהוא,  פעולה  חשאי  עם  הטרוריסטים

. על  כך  שאותה  מדיניות  של  ותרנות  והתרפסות  מתפשטת  בהרבה  משרדים  של  הממשלה

. אבל  אציין  רק  שניים,  נה  כדי  לתמוך  בטענתייכולתי  להזכיר  כמה  מהאירועים  לאחרו

התפרסם  לאחרונה ,  אף  שלא  דובר  על  כך  בציבור,  בעוד  שלאורך  זמן  היה  ידוע  לכל,  ראשית

מיד )  יימח  שמו(ר  מנגלה  "הוראה  לעצור  את  החיפוש  אחר  ד.  ג.בתקשורת  שבזמנו  נתן  ב

 .כשהחיפוש נהיה אינטנסיבי
אין  כל  צורך .  בקשר  לחפירות  בעיר  דודהפולמוס  ,  דבר  שאירע  ממש  לאחרונה,  שנית

כלפי ,  בגיבוי  שניתן  מדרגים  גבוהים,  להדגיש  מה  היו  הגישה  והטיפול  שהראתה  המשטרה

אבל  במצב ,  כשהיתה  הפגנה  ערבית  במקום  אחר,  לעומת  זאת.  המפגינים  נגד  החילול  הזה

ך אין  צור.  הופסק  מיד  המשך  המחקר,  )המחילה  החדשה  שנתגלתה  תחת  הר  הבית(דומה  

 .בפירושים נוספים
התפתחות  נוספת  שאירעה  לאחרונה  הוכיחה  את  ההשקפה  שביטאתי  במהלך  מלחמת 

היינו  לכבוש "  עד  רדתה"על  יסוד  ההלכה  שצריך  לרדוף  את  האוייב  ,  עוררתי  אז.  יום  כיפור

אז .  לא  תהווה  עוד  איום"  לעולם"אלא  כדי  להבטיח  שהיא  ,    לא  כדי  להחזיק  בה-את  דמשק  

שעות  ספורות  בלבד .  'וכו,  עם  מפקדות,  שיועצים  סובייטים  היו  נוכחים  שםכבר  ידעו  הכל  

. הדבר  לא  נעשה,  "מוזרות"אבל  מסיבות  .  של  כיבוש  היו  מספיקות  כדי  להשיג  את  המטרה

של '  SAM'-והודגשו  לאחרונה  במיוחד  בהזזת  טילי  ה,  התוצאות  של  הכישלון  מוכחות

כולל  הפצצת  הכור ,  ד  חדירה  סובייטיתוהפעולות  הצבאיות  שהיו  נחוצות  נג,  הסובייטים

למרות  שהפעולה  האחרונה  מראה  נטישה  בריאה  של  מדיניות  ההרגעה (האטומי  בעירק  

 ).וההתרפסות
 

 :ב כתב הרבי לרב יעקובוביץ"א שבט התשמ"בי

בנוגע  להחזרת )  ב"ח  שבט  תשמ"בנספח  למכתבו  מר(ר  "במענה  לההערות  דכת

 ,השטחים
שכט  מבלי  כל  שייכות '  שבת  סי'  ע  הל"הדין  בשוי  "דברתי  על  האיסור  לוותר  עפ

 ;לקדושת הארץ
 ';ד קדושת הארץ וכו"כן דיברתי בהזדמנות אחרת ע
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 .'בנסים גלויים וכו' ד הנצחון שהי"כן דברתי ע
כל  מענה  מתאים ,  במענה  לשאלות  ולטענות  שונות'  המדובר  לעיל  הי,  פ"ובקיצור  עכ

ד  החזרת  שטחים  ביהודא "ואלית  עמתחיל  ועיקר  להשאלה  האקט,  לשאלה  אחת  ושונה

ובהיות  כל ',  וירדן  וכו'  מיוסד  על  היחס  הידוע  של  סורי,  המענה'  ועל  זה  הי.  ושומרון  והגולן

ס "על  ספק  וס'  אפי,  דין  של  פקוח  נפש,  ל"ע  הנ"שזהו  דין  ברור  בשו,  ל  על  הספר"השטח  הנ

 .זה בנהרדעא בבל' באם הי) אפילו(ובלשון הגמרא . 'וכו
שזוהי ,  שבועות'  דג'  ע  שבכלל  אסור  להתגרות  באומות  והקושי"  בפעוד  באה  שאלה

ק "ועל  זה  עניתי  שכלל  אין  לזה  שייכות  לכל  השטחים  באה.  ע"שאלה  בנוגע  להיחס  לאוה

 .היא לא בנוגע לשטחים שכבר נמצאים ביד ישראל' כיון שההתגרות באומות וכו
  צריך  מפני  היושר עוד  באה  שאלה  כיון  שכבר  חתמו  החוזה  האומלל  דקעמפ  דייוויד

על  זה  בא  המענה  שחוזה  יכול  לחייב  את  המוותר  בנוגע  למה  שנמצא .  לקיים  מה  שחתמו

 .בבעלות שלו ולא המוותר מה שלא שייך לו כי אם נחלת עולם לעם עולם
ונגד  תורתו '  הרי  זה  נגד  ה,  על  ידי  כופרים'  עוד  באה  שאלה  שכיון  שהנצחון  במלחמה  הי

ראו  נסים  גלויים  אשר  אין  ביד  בני  אדם ,  ל  זה  בא  המענה  דאדרבהע.  'ואסור  להחזיק  בזה  וכו

ל  שכופרים  הם  ולא  תינוקות  שנשבו  בין "אפילו  את,  כ  ביד  כופרים"על  אכו,  לעשותם

 .ם"העכו
אבל  כמדובר  בשאלה  האקטואלית  הרי  חומרת .  ז  בעוד  מענות  לשאלות  שונות"ועד

כ  פעמים "ן  בקשתי  והדגשתי  וכוולכ,  ועיקר  השאלה  והרציניות  שבה  הוא  ענין  דפקוח  נפש

 .ט לשטחים אחרים"שלא לטשטש הענין על ידי שיעתיקו השקו
 .ר אין כל צורך בזה"דכת' אבל בודאי לדכוותי, יש להאריך בכל האמור

 
לאחר  שהרב ,  גם  המכתב  הבא  של  הרבי  עוסק  באותו  נושא

לפרשת '  יעקובוביץ  שב  והביע  את  עמדתו  במכתב  מיום  ה
 :שקלים

 ב"באדר תשמ' ב, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין
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 הרב הראשי סיר ישראל יעקובוביץ
 :שלום וברכה. . 

 .א בשבט"בתגובה למכתבי הקודם מי, שקלים' לפ' אני מודה לך על מכתבך מיום ה
, אני  חייב  לומר  שאני  לא  מוצא  בו  תשובה  לנקודה  המרכזית  של  מכתבי  האמור,  עם  זאת

 .ברור למדינקודה שהבעתי אותה באופן 
לפיכך  לא  נשארה  לי  ברירה  אחרת  מאשר  לחזור  ולומר  באופן  קצר  ותמציתי  את  הנקודה 

שאני  מרגיש ,  משמעית-היא  קוראת  לתגובה  קצרה  וחד.  הנידונה  בתוספת  לאותו  מכתב

, ו"  לא  לכבודי  ולכבוד  בית  אבא  ובוודאי  שלא  בתור  עניין  של  נצחנות  ח-שאני  זכאי  לה  

 .כתב הקודםאלא מסיבות שהוסברו במ
 בכבוד ובברכה לפורים שמח ומלא השראה

* * * 
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 ג"תשמ'ה, ימי הסליחות, ה"ב
 .י.נ, ברוקלין

 שמיר' לכבוד מר מנחם יצחק שי
 שר החוץ

 !שלום וברכה
ע הנני  בזה  להבי,  הבאה  עלינו  ועל  כל  ישראל  לטובה  ולברכה,  לקראת  השנה  החדשה

ברכת  כתיבה  וחתימה  טובה  לשנה  טובה  ומתוקה  בגשמיות ,  לו  ולכל  אשר  לו,  ברכתי

 .וברוחניות
 בכבוד ובברכה

 שניאורסאהן. מ

נ  נתקבל  וייקרא  על  הציון  בעת  רצון  למילוי  משאלות  לבבו  לטובה  ובמיוחד "הפ.  ב.נ

 .להצלחה מירבית במשרתו הכי אחראית
ובסגנון .  שיתקבל  מתאים  להרגש  בו  נכתב  ותקותי  -  להוסיף  הבא  לקמן  -ארשה  לעצמי  

קעמפ  דייוויד "זכור  יהיה  בודאי  על  אומץ  לבבו  ותוקפו  להצביע  גלוי  נגד  החוזה  ד:  הידוע

 ".סאדאת
נוסף  על  עמידה  איתנה ,  ואיחולי  אשר  גם  בעתיד  יעמוד  בתוקף  זה  להגנת  גאון  יעקב

 .בעקרונות עליהם נלחם שנים רבות
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