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  " " " " שהיו מסובי� בבני ברקשהיו מסובי� בבני ברקשהיו מסובי� בבני ברקשהיו מסובי� בבני ברק""""

  ה קוק "אגרות הראי
  על מפעל החרוסת בבני ברק

  
  

        . . . . אאאא
א בדבר הכשר החרושת "ל שליט"ש זלקינד הנ"הנני מאשר בזה את דברי הרב המאור הגדול מוהר

וכל . י ולחבת ארצ� הקדושה"ה משה ולודרסקי נ"א מו"י הנכבד המופלג וי"שנעשה בבני ברק ע
, כל סעי� גדול וקט� חביב אצלנו חיבת קודש. נעשה בתוכה לחזק ידי יושביה בניה בוניהמה ש

י הקרובי� והרחוקי� יראו חבה יתירה להחרוסת של ארצנו הקדושה להעלותה "ואקוה שכל אחב
, ולהתענג בטוב אר� חמדה בכל שעות הכושר, בליל התקדשו חג חרותנו. על שולח� הקודש
ובביאת גואל , ונחלתו בבני� בית מקדשנו'  לע� ד, בזה חות� בצפית ישועהוהנני. בשמחה וטוב לב

  .א"צדק בב
  א " תובבהק ירושלי�"ה פע"אדר תרפ' ח ב"צ בעה"ולאות אמו

  . אברה� יצחק הכה� קוק' הק
  

**** **** ****  
        ....בבבב

  הזכות מיוחדה

  פ "ע

  מעשה בית די� הגדול שבירושלי�

  הרבנות הראשית לאר� ישראל

  ו"ק ירושל� ת"בעיה

  

  ג לחדש טבת תר�"ה ירושלי� כ"ב

        מעשה בית די�מעשה בית די�מעשה בית די�מעשה בית די�
היה הראשו� שהקי� בית חרושת לתעשיית חרוסת שיחד ע� זה כל ' משה ולדורסקי שי' בהיות והר

, זהירות הכשרות באופ� הכי מהודר שבה להתקיי� לזמ� ארו  ובכל מצבי האקלי� בי� וביבשה
משה ' שהשקיע ומשקיע הר, ובעמל רבובהיות והתכוננות בית חרושת זה כרוכה בהוצאות רבות 

 זאת מצאנו לגדור –כדי שלא יהיה עושי מצוה ומזכי הרבי� ניזוקי� " ע, ולדורסקי בכל כח מרצו
גדר ולאסור אסר על כל בר ישראל שלא להסיג את גבולו ולא להקי� בית חרושת לחרוסת באיזה 

תו על כשרות החרוסת והפור� גדר אבד חזקת נאמנו, אופ� שהוא במש  חמש שני� מהיו�

 ור
 יקרות
  א

 ה"כתבי� נדירי� ממר	 הראי
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יזכנו לראות בנני� בית הבחירה ונאכל ש� מ� הזבחי� ומ� ' וה, והשומע לנו ישכו� בטח, מתעשיתו
  א"הפסחי� בב

  הנשיא אברה� יצחק הכה� קוק
  נא� צבי פסח פראנק

  נא� ירוח� פישל בערנשטי� 
  והמזכיר הכלל שמואל אהר� ובר 

  )מקו� החות�(

  **** **** ****  

  
        ....גגגג
  . א" מנח� אב תרצלחודש' ה יו� ו"ב

  . ק ובתפוצות הגולה שלו� וברכה"אחינו היקרי� באה
י בבני ברק "ה משה וואלאדארסקי נ"זה שנות מספר שחידש הנכבד הישיש המפורס� לשבח מו

ההידור והנקיו� וכבר , ק בית חרושת למעשה החרוסת לסדר הפסח בתכלית הכשרות"אשר באה
י שיתיחסו "ומבקש מאחב.... ועל כ� הנני בזה מחזק.... נודעו מעשיו לתהילה בכל תפוצות ישראל 

ל הבאה מהמושב היקר בני ברק "בחבה יתירה במדה טובה מרובה כפולה ומכופלת את החרוסת הנ
ומעשה אבות סימ� לבני� , שמקומו ושמו מצלצלי� באוזנינו בצלצלי שמע בליל התקדש החג

  . א"לראות בשמחה בגאולה שלמה בב
  ר מהר הקודש מירושל�"רכ� באהי ונפש מוקי"כנה

  .אברה� יצחק הכה� קוק
  

שעתיד לראות אור , בני ברקה בהקמת "על פעילות הראי', אור הברק'מתו  הספר שלושת המכתבי� לקוחי� [
 ].בעתיד
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 áúëîø íéøôåñä ï÷æ 'ãðé÷ñéæ øãðñëìà õéáåðéáø )æà"ø (  
éàøä ìà"÷å÷ ä  

)ïåùàø íåñøô(  
  

  
  תל אביב, ה"פה שבט תר"ה כ"ב
  א"אברה� יצחק הכה� שליט' ר, ק"מורינו ורבינו נשיא הרבנות של אה' לכ

והתענגתי על באוריו הנחמדי� לעניי� מצות , שהוציאו תלמידיו לאור" חבש פאר"קראתי את הספר 
 ר שדבריו"ואינני צרי  להגיד לכת. שיש בה סמל לעניני� רוחניי� גדולי� ונשאי�התפילי� 

בכשרו� של ' כמוב� עד כמה שחנני ה, הגיו� לבבי משפיעי� עלי השפעה עצומהב הנאמרי� תמיד
ואת הדבר הזה אפשר להכיר לכל מי שיש לו עי� בוחנת בכל מה שפרסמתי בדפוס מהזמ� , קליטה

  . שזכיתי להתיישב באר� ישראל ולהתאבק בעפר רגליו
. צאתי המקו� המוכשר לזהעדיי� לא מ, ומה שנוגע לבקשת תלמידיו לפרס� בדפוס תהלת הספר
, שיהיה מלבד עמידתו על בסוס האמונה, עדיי� לא נוצר האורג� בשביל המחשבה העברית המקורית

  . ג� ספרותי ונקי מפניות תגרניות
לפי הנראה מלבד זר� העבודה הכשרה . אולי נזכה עוד בקרב הימי� לראות ג� אורג� שכזה

ר יסגלו התלמידי� ג� "ובודאי שתחת הדרכת כת, ורהוהיוצרת הול  וגדול באר� ישראל זה זר� הת
, שבלעד� לא יצוייר קיו� עמנו,  ושני הזרמי� האלה.ויתהיה תורה מפוארה במעטה אורה, טוב טע�

הרוב� ונאנק תחת משא התאוות של ממו� , יתלכדו יחד והיו לכח אדיר שיבר  את העול� כלו
  . ושליטה

*  
מדרש , י"מכילתא דרשב, ספרי, ספרא, מכילתא: אי�משאת נפשי היא לראות את מדרשית התנ

פ הקובעי� זמ� "או לכה, למע� יוכלו כל ההוגי� בתורה, וסדר עול� מוצאי� בשני כרכי�, התנאי�
 רק פירוש קצר צרי . בהעמדת הגירסאות כבר עמלו רבי�. ה� כמעט אזלו מהשוק. לרכש�, לתורה

, מי יעשה זאת). � בשביל למוד הספר בעצמו את הזמ� ואינ� משאיריפירושי� ארוכי� מכלי�(
  ..?ומתי ֵיָעֶשה

ג� בשביל זה טוב היה אלו נוסד האורג� הספרותי שעליו דברתי לעיל ועוד בשביל דברי� אחרי� 
  . ר יודע יותר הרבה ממני"שכת

  זכה לראות בגאולתנו השלימה חילו וי' ירבה ה
  . רבינובי�. ז.א,  השותה בצמא את דבריו,עבדו
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  מאמר מערכת

ÒÒÒÒ xxxxzepeaz azepeaz azepeaz azepeaz a ÑÑÑÑ        
  , קוק ביפוה"על תלמידי הראי

      )מר שושני(הלל פרלמן ' רהגאון המסתורי ובתוכם 
  

  

  פתיחה
הוא הקי� ישיבה ועמד ) ד"תרע, ד"בי� השני� תרס(ה כרבה של יפו "בתקופה בה שימש מר� הראי

 עוסק בדמות� של המאמר דלהל�. בישיבה זו למדו הרבה בחורי� מצוייני� ויראי שמי�. בראשה
אצל , שערי� שבירושלי�, שניה� למדו בתחילה בישיבת מאה. שני תלמידי� מיוחדי� מבני הישיבה

ע עברו לישיבתו של "ובסמו  לשנת תר, 1ל" זצ מנח� שלמה ראבמור� ורב� ראש הישיבה רבי
  . ה"הראי

ות הדברי� ולש� כ  נתאר את השתלשל, ננסה לתת מבט כוללני לסיפור� של שני בחורי� אלו
  . מראשית� ועד סופ�, בצורה מקיפה

  

  מנחם שלמה ראב' ר
  . ל"שלמה ראב זצ, מנח�' אשר בראשה עמד ר, שערי�,שני הצעירי� למדו בישיבת במאה, כאמור

וסבו אליעזר ראב עלו מהונגריה אביו יהודה ראב . ח בירושלי�"נולד בשנת תרלשלמה ,מנח�' ר
והוא גדל  ,מאמו שנשארה בירושלי�אביו נפרד , לפני לידתועוד . ממקימי פתח תקווהלאר� והיו 

  .עמה ש�
בנוס� לכ   . בביתו היה מחפיר הכלכלי כשהמצב ג�,למד תורה מתו  מסירות נפששלמה ,מנח�' ר

  . הישיבה הגדולה במאה שערי�אחד מראשיעסק בצרכי ציבור באמונה והיה הוא 
 .ת" בתלמדי�ובת לומדי התורה בכוללי� והמובפרט לט, לטובת הציבורובישרות  פעל בתוק� הוא

  .אותה תקופהב שרווחו בירושלי� חיתויותעוולות ושב הוא נלח�

                                                 
 .89 , 88גליונות ' ה"שבת הראי'ראה בעלו� , ה קוק"מקצת מתולדות חייו ומקשריו ע� הראי 1
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נ אחד .פ: "על מצבתו בהר הזיתי� נכתב. ח שני�"והוא ב� ל, ו"ב באייר תרע"בי, נפטר צעיר לימי�
 אהוב על הבריות ,עוסק בתורה ובמצוות מתו  עוני, נעי� ונחמד, מילידי ומנבחרי בני ציו� היקרי�

         "ומקרב� לתורה
' איש אמת אשר לבבו תמי� באמת ע� ד: "ה קוק במילי� אלו"באחת מאיגרותיו מתארו הרצי
ובתמי� דורש הוא הרמת קר� התורה והמצוה ורוח הקדושה  אלקיו וע� ישראל עמו ובאמת

  .2"בישראל
        

   זוננפלד על לשון הקודשח"ידברי הר
אחר כ  הוא עבר . צ הדיי� מפאפא בירושלי�"ו והתגדל אצל הגהמנח� שלמה התיית� בצעירות' ר

מפגישות אלו . ל בירושלי�"והיה מגיע מדי פע� אל הרב יוס� חיי� זוננפלד זצ, לגור בחיפה
  :שלמה בזכרונותיו,מנח�' ידו של ר, המתפרס� כא� לראשונה מכתב, השתמר לנו הסיפור הבא

. ל"ביתו של הרב הצדיק רבי יוס� חיי� זוננפלד זצבבואי מחיפה לירושלי� הייתי רגיל לבקר ב"
, ובהכנסי לביתו פגשתי ש� שני תלמידי חכמי�, ל"זצ] זוננפלד[א ביקרתי את הרב "פע� בשנת תרצ

אני ברכתיו . וה� עמדו מול פני הרב מעבר לשלח� ודיברו איתו, אחד אשכנזי ואחד חכ� ספרדי
א  הבנתי כי , מבלי לשי� לב למדובר ביניה�, י�לשלו� והתישבתי בקצה השולח� ולקחתי ספר לעי

והרב כנראה לא הסכי� לחתו� כפי , מבקשי� ה� מהרב שיחתו� על טופס נייר שהחזיקו ביד�
והרב , וכ  כשעה הפצירו בו שיחתו� ג� הוא כמו שחתמו עוד הרבה חכמי� ורבני�, בקשת�

י בפינה בעייני בספר הזיז כבוד וכ  ביושב, בדעתו עומד ואינו מסכי� לחתו� על הטופס כאחרי�
וכמו (הנה תראה ג� אתה מה המדובר כא� : ל כל הטפסי� לצידי באמרו"ח זוננפלד זצ"הרב רי

והנה לפני הרבה טפסי� ע� כותרת . אני מרשה ל  לקרוא בה�, ) מה ה� רוצי� ממני–שאומרי� 
ורבני� , ספרדי�ולמטה מהכותרת הרבה חתימות יד של חכמי� , של כמה שורות בראש הטופס

אבל ,  כי אינני זוכר בדיוק–בכותרת הטפסי� היה כתוב בער  כ  , חתומי� על הטפסי�, אשכנזי�
לומדי� ש� בתלמודי תורה ' רבה וכו'ג, טוניס,יר'אלג, מרוקו,רב'הואיל ובערי המג: התוכ� היה
כו רגל�  דרהציוני� והנה בזמ� האחרו� הערביתבהסברת שפת ) את התורה והתלמוד(ובישיבות 

וחודרי� למקומות קדושי� אלה ורוצי� להכניס טריז להגיד דעות ולעשות שינויי� לנוהג המקובל 
 העבריתולהנהיג מנהג חדש להסביר ולבאר את כל הלימודי� בשפה , כפי שלומדי� ש� מזה שני�

  .ז אנו מוחי� בתוק� ובאי� על החתו� חכמי ורבני אר� הקודש"וע
 ]ממא�[ל לנמק לה� מדוע הרב "בקשו מכבוד הרב זצ, רי� רבי�ולבסו� אחרי הפצרות והסב
מלה , והנה מה ששמעתי מפיו הקדוש בשיקול דעת צלולה וברורה, להשתת� בחתימת ידו ככול�

בשלמא מיר אשכנזישע אייד� וואס דאס : "במלה ונימוקו עמו בזכרי היטב שכ  אמר ונימק באידיש
אבער דיא , קע� מע� פארשטיי� דאס מיר לערענ� או� אידישלשו� הקודש איז ניקס אזוי שגור בפינו 

ווילט , ספרדישע איד� וואס דעס לשו� הקודש איזט דאק מעהר שגור בפיה� וויא אונז אשכנזי�
  ".? או בכורה?בחירה שפראק דיא אראבישעאהיר דאס אי  זאהל געב� דיא 

                                                 
גיליו� ' ה"שבת הראי'מובא בעלו� , 128' עלה ברוח עמ: ראה, פ עליו"מ חרל"ה והגרי"דברי הראי. ה שמובאת להל�"מתו  איגרת הרצי 2

90 . 
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כ "קודש שגור כ,� הלשו�בשלמא אנחנו יהודי אשכנזי� שאי: אבאר את האידיש בלשו� הקודש
אבל יהודי ספרד אשר הלשו� הקודש שגור , בפינו אפשר להבי� שלומדי� אנו בהסברה באידיש

  ?הבכורה או ?הבחירהרוצי� שאני את� לשפה הערבית את , בפיה� יותר מאחינו האשכנזי�
. ודשהק,  מעל ולפני הלשו�הערבית את הלשו� לבחור או לבכרלא הבנתי בדיוק אבל התכוו� לא 

ח הלכו "והשני ת. ולא חת� בשו� אופ�, "אני לא נות� חתימת ידי לזה: "רבתי' וגמר בלא בא
  )".ובחדר השני הרבנית הכינה תה(ואז הייתי נוכח רק אני . כלעומת שבאו

  

  מנחם שלמה' פ לר"איגרת הרב חרל
ו יחד ה� עסק. ל"פ זצ"היה הרב יעקב משה חרל, מנח� שלמה' אחד מידידיו הקרובי� של ר

  . 3והשתתפו בענייני� הציבוריי� בירושלי�, בתורה
מנח� את שאלותיו ' שטח ר, ה"באיגרות שכתב לראי. ה קוק"מנח� דבק בתורתו של הראי' ר

לעיתי� היה ג� . אשר השיבו את רוחו,  בטוב טע� ודעת4והיה מקבל תשובות, והרהוריו הרוחניי�
בעקבות דרשה מופלאה , פע� אחת. לקבל תורה מפיוו, ה"לראות את פני הראי, מנח� נוסע ליפו' ר

הרב . פ מכתב מרגש ובו סיפר על תוכ� הדרשה"מנח� לידידו הרב חרל' שלח ר, ומיוחדת במינה
בו הוא מתאר את התרגשותו הגדולה בעקבות , )6נביא להל� את חלקו (5פ השיב לו במכתב"חרל

  :ה"דברי הראי

  ק"ט לפ" וישלח תרס'דו ו כסל"א ט"ק ירושלי� תובב"י  פעה"בעזה

  ו"מנח� שלמה ראב הי' ג מוה"כבוד ידידי אהובי יקירי ומחמדי הרה

ש"אחד
7

ר מהדרשה של "מכתבו הנעי� קבלתי נמלאתי גיל והתפעלות לעומת החזיו� אשר חזה לי כת'  וכו

א"ר שליט"צ עט"הגה
8

כי , להכ עשתה עלי רוש� כביר והתרגשות גדו"כי מאשר לבי הומה ובוער באהבתו ע, 

שהמראה הגדול בעצמו מרומ� ' הנפש שמתגדלת לרגלי כל חזיו� נשגב ונאדר בקדש המתייצב לפני"כ� טבע 

)אדר היקר צד ז" (את הרוח ומעד� את הלב
9

טהור וקדוש פו� ממלל רברבי� ,   באמת מה נהדר הוא המחזה הזה

לרוב התפעלותי לא יכולתי  [...]. זיקוקי� דנורא דברי� נלהבי� בלהבות קדש נשגבי� רוממי�' מפיק מפומי
  .י"ר נ"להתאפק מלהגות אמרותי לכת

צ"ר הגה"נא להודיעני מה דבר ע� עט' א� חושב להתעכב עוד ביפו וסביבותי
10

ר " ממני כי טוב הידיעה וכת

  . ל איננו מהמקפידי� ומהחושדי�"צ לחוש לשו� דבר כי הנ"א

                                                 
החל , יעקב משה את פיו' משפתח ר: "... מנח� שלמה' פ ע� בנו של ר"ש� מתוארת פגישתו של הרב חרל, 130' עמ' עלה ברוח'פ "ע 3

ועוד אמר לו , ועל דרכו ביראת שמי�, על דר  לימודו ועיסוקו בתורה מתו  עוני ומתו  יסורי�, ידיד נפשו, מנח�'  רמספרו לו ג� על אביו
וזכר כל , מנח� אביו' לא שתק אלא משו� ששיווה לפניו דמותו של ר, שכל אותה שעה ארוכה שהחזיק בזרועו והל  על ידו ושתק, לדניאל

והיה חס על , כל אותה שעה הרגיש עליית נשמה גדולה; ד התורה ובעסקי הציבור בעבור לומדי התורהאות� ימי� ולילות שעשו יחד בלימו
להסב פני הדור , דר  הענווה והנוע�, מנח�' ועוד סיפר לו על דרכו של ר. כל רגע שמא תיעל� הדמות ממנו על ידי פליטת דיבור אחד

  ". פרצות רבותאשר בעוונותינו הרבי� נפרצו בה�, לתורה וליראת שמיי�
  . ח"תשרי תרס' צה מתארי  ח' ה א"אגרות הראי: ראה למשל 4
 . אשר עמדו על סדר היו� הציבורי בירושלי� באות� ימי�, כאובי� ומסובכי�,  יש לציי� כי מכתב זה עוסק במרומז בנושאי� נוספי�5
 . 90גליו� ' ה"שבת הראי'הנוסח המלא הובא ב 6
7

  .מו אחרי דרישת שלו
  .ה קוק"אי הר8
 .הציו� במקור 9

 .קוקה "אי הר10
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כ"ני פרוש והר"ה ע� הרמ"יתר הפרטי� אתראה אי[...] 
11 

  י ימולא הכל"שפירא ובעזה

ס"ידידו המברכו בכט
12

   הכותב בידי� רועדות

  ובלבולי� רבי� בלבולי� מבלבולי� שוני�

  פ"ז זצל חרל"ר מוהר"יעקב משה בלאאמו

  

  שערים-תלמידי הישיבה במאה
בישיבה זו למדו בחורי� מצוייני� אשר . שלמה כראש ישיבת מאה שערי�,מנח�' שימש ר, כאמור

  . ח חשובי� ויקרי�"תלמוד� וגדלו להיות תשקדו על 
, הוא גדל בירושלי�. היה בחור בש� הלל פרלמ�, אחד התלמידי� הבולטי� בישיבת מאה שערי�

בשקידה עצומה הוא עסק . בקנה מידה נדיר, וכבר מגיל צעיר ניכרו בו גאונות ובקיאות יוצאת דופ�
היה , וא� היה ידיד קרוב של הלל, קופהבחור נוס� שלמד באותה ת. בכל מקצועות התורה והחכמה

�  . להל� נספר בהרחבה אודות שני בחורי� אלו. מיכל קיבלבי
  :מנח� שלמה' מספר בנו של ר, מנח� שלמה' על אפיזודה מעניינת מלימוד� של השניי� אצל ר

 – �שערי,ההביאו כמה מבחורי הישיבה מא, זכורני כי ביו� פורי� אחד מלפני מלחמת העול� הראשונה"
ובי� המנות בלטה ג� , ל"משלוח מנות בבתינו לאבא ז, 13והבחור מיכל קיוילבי�, וביניה� הבחור הלל פרלמ�

 .י חתומה היטב בשעוה רשמלציו�, ו�מעוטפת יפה מהפירמה ראש" בקבוק יי�"

נה ני� כא� לסדר אותו במוכנראה הבחי� מיד כאילו מתכו, ל בהכירו היטב את הבחורי� שלו מהישיבה"אבא ז
בד יכ, לח�ושב ליד השיובטביעת עי� ש� מבטו בבקבוק יי� והזמי� אות� להתכבד להתי, אחת מהמשלוח מנות

מזג לה� וג� עבורו כוסות מיינ� .  וכ� פתח עבור� ג� את בקבוק היי� שהביאו,אות� במגדנות וכיבודי� אחרי�
  ?לשהכאו ? ברכת פרי הגפ�?  ומחכה לשמוע מה� הברכה שיעשו לפני השתיה,ה�

  .�ולא יי,  כי היה בורשט אדו� חמיצה מסלק, ועשו כול� פה אחד ברכת שהכל–ואמנ� התפרצו בבת צחוק 

ואחר ששרו ורקדו עזבו את בתינו , שמשהו אינו בסדר כא�, ח הבחי� בה� ועל אפ�"אבא בטביעת עי� של ת
 ".�שמחת פורי, בשמחה

  

  הלל ליפו' מאיר ור' מעבר ר
ה "ובנו הרצי, 14ה קוק את ישיבתו ביפו"הקי� הראי, ע" תר–ט "ני� תרסבער  בש, באותה תקופה

, שהיה כאמור ממעריצי הרב קוק, מנח� שלמה ראב' ה� פנו לר. עזר בגיוס התלמידי� לישיבה זו
והמלי� לכמה מתלמידיו לעבור , והלה נעתר לבקשת� בשמחה, ה"וא� ידיד ואוהב של הרצי

  . לישיבת הרב קוק ביפו

                                                 
 . נא שפיראה כנחו�' ר 11

 .כל טוב סלה 12

 .ילבי�בבבבקי: א  לפי טענת ִבתו הש� האמיתי הוא', ילבי�ווווקי'כ  לפעמי� נכתב שמו  13
  .  ואיל 53' עמ' חיי� של יצירה'על ישיבה זו ראה בספר  14
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היו , )וא� ג� תושבי שכונה זו בכלל(רבניה וראשיה , כי ישיבת מאה שערי� על בחוריה, יש לציי�
  . 15וכמוב� בעת שכיה� כרבה של ירושלי�, ג� בתקופת מגוריו ביפו, ה קוק"קשורי� מאוד לראי

,מנח�'  של רבנוכ  כותב . מיכל קיבלבי�' הלל פרלמ� ור'  ר–בי� התלמידי� היו שני החברי� 
  : ותיושלמה בזיכרונ

לישיבת הרב הראשי דיפו ) 'ילבי�בהלל פרלמ� ומיכל קי(ל בחורי חמד אלו הנזכרי� לעיל "כידוע שלח אבא ז"
ללמוד ש� בישיבה שנוסדה מלפני מלחמת העול� , ל"והמושבות הגאו� מר� רבי אברה� יצחק הכה� קוק זצ

ל "א לאבא ז"הכה� קוק שליטלפי המכתבי� הנמצאי� בידינו מאז מודה הרב רבי צבי יהודא  .הראשונה
ומבקש מאד , ל"ג מר� הרב קוק זצ"במכתביו על התלמידי� אשר שלח לישיבה שלה� ביפו שיסד אביו הרה

  ".להוסי� לשלוח תלמידי� כהנה וכהנה

  

  ה קוק"שלמה לרצי- מנחם' מכתב ר
היה כרו  בקשיי� , כי מעַבר התלמידי� ממאה שערי� לישיבתו של הרב קוק ביפו, מתברר

כנראה . שלמה,מנח�' י של ר"המתפרס� כא� לראשונה מכת, 16כ  עולה מהמכתב הבא. בסיבוכי�ו
זאת מעברה ,א  לעומת, שמכתב זה נשלח לאחר שעברו  הלל פרלמ� ומיכל קיבילבי� לישיבה ביפו

ה קוק נודע כי סיבת המניעה היא ש� רע "לרצי. נמנע ברגע האחרו�, של קבוצת בחורי� נוספת
מנח� ' מכתב לר) ע"אייר תר' בתארי  א(בעקבות זאת הוא שולח . בת אביו ביפושיצא על ישי

ומפרי  את השמועות הרעות , שלמה ובו הוא מזרזו להתגבר על העיכובי� בשליחת התלמידי�
  :המתפרסמת כא� לראשונה, שלמה את איגרת מעניינת,מנח�' שלח לו ר, כתשובה. ל"הנ

  ה"ב

  . י"ר צבי יהודא הכה� קוק נ"ד אמת הול  תמי� ודובר צדק ירא וחרד מה"עט לידידי אהובי משכיל "שלו� וכ

ח אייר"מכתבו מיו� ר
17

 אשר הרבה יש לי לדבר בזה –כ דבריו "וא� כי לא אוכל להשיב לו בפרטיות ע,  קבלתי

א  אשיבהו בקצרה מה שנוגע לדבר ,  מפני העבודה הגדולה העמוסה עלי אשר אי אפשר להעלות על הכתב–
א הוא "כי עיקר סיבת עיכוב נסיעת הצעירי� לישיבת מר אביו שליט, א"ק אביו הגאו� שליט"סדות ישיבת כהתי

מפני שיצא קלא דלא פסיק שמפרוגרמה
18 

הישיבה שצרי  לקרות בקביעות ג� באות� הספרי� אשר אי� דעת 

' וגרמה לזה וכ� אמר לי הבי הפר"כ בכל תוק� כי בודאי אי� הכרח כלל עפ"וא� כי מחיתי ע[נוחה מה� ' יראי ד

מר מיכל
19

י"י מחזיק בידי א"וכ� פשטה השמועה שמר אביו הגאו� נ, ]י" נ
20

ר פאול " חפ� לית� תעודה להד

נת�
21 

ושבדבר זה הוא סכנה גדולה לכל , ר אפרי� קאה� מירושל�"י שלוחו ד"ד לרבני� ע"בדבר התיסדות בהמ

ז בכל תוק� ועלי לבי דוי ביודעי "ואני מחיתי ע,  יסודואשר בודאי הדבר הזה בשקר, ק"ק באה"מצב הדת ותוה
ה החציפות והשקר להבזות גאו� וצדיק "ומכירי את כבוד קדושת מר אביו הגאו� ובראותי עד כמה עלה לנו בע

                                                 
' מאת ר' דודי לצבי'ה לספר "הסכמת הראי. 88' ב עמ"מ� המקור ח. קכג' ה עמיבוא של. 252, 248, 247' עמ' בתו  החומות': ראה על כ  15

  . 118ה גיליו� "שבת הראי. ט"ירושלי� תרפ, נת� רוטנשטריי 
אול� ממכתב זה ', צמח צבי'ואשר התפרס� זה מכבר בספר , ה שיובא להל�"רמז לכ  שהיו סיבוכי� נית� למצוא כבר במכתבו של הרצי 16

 . שלמה מתברר הדבר לראשונה,מנח�' י של ר"וא  מתו  הכת, ביני� על אילו סיבוכי� מדוברבלבד לא היינו מ
 .ע"תר 17
  . הוא: מעל השורה נוספה המילה 18
  . מיכל קיבלבי�' ר 19
 . י"מילה זו לא ברורה בכת 20
  . א אגרת קמו"ה ח"ראה אגרות הראי 21
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ועדיי� השט� , ז בכל תוק�"מחיתי ע, כמותו בעיני הבריות ולהעליל עלילות דברי� אשר בודאי בשקר יסוד�
ה " תוק� ומצליח באות� הדברי� עצמ� שגרמו חורב� בתינו וגליות עמינו בי� האומות בעמרקד בינינו בכל

דרכינו וסערת ' וברצות ד'  איני יודע שו� דר  אי  ובמה אעשה איזה דבר לטובה בדבר ישיבתו הק22ע"ולע
תורה ה להרי� קר� ה"הרוחות הרעות יקומו לדממה ויכלה הרשעה מ� האר� אקוה כי נעשה ויכול נוכל בע

  .ש המתרפס באהבתו ידידו אוהבו"ויראיו הכדו' והיראה כרצו� ה

  
  

' ומזרז את ר, בה הוא מזי� את שמועות הלעז, ה את האיגרת הבאה"שלח הרצי, כמענה לאיגרת זו
  :23שלמה לשלוח את קבוצת התלמידי�,מנח�

  .ק יפו"עה. ע"ד אייר התר"י, ה"ב"

  .י"ה ראב נר מנח� שלמ"ג המצוי� מ"לכבוד מר ידידי הרה

כמו [...] של הצעירי� מבא הנה  ושוב נוכחתי לדעת את תכנ� של אות� הדברי� שגרמו בעכוב�, קבלתי מכתבו
כמו במכתבי , א  אני עוד הפע�. [...] בהשנות לפני דברי� כאלה ושוב התפלאתי, שכתבתי במכתבי הקוד�

ת"מעכ אל, הקוד�
24
ובתור איש אמת אשר  ,כפי הכרתי אותו מאז, אשי� את דברי בתור ידיד ומכיר וקרוב ברוח 

ובתמי� דורש הוא הרמת קר� התורה והמצוה ורוח  אלקיו וע� ישראל עמו ובאמת' לבבו תמי� באמת ע� ד
  .הקדושה בישראל

אמת כפי שזכיתי לקבל קצת  היוצאי� מתו  הלב הבוער בניצוצי קודש של, לפיכ  חוזר אני ושונה על דברי

המאור הגדול אור האורות מזיו קדושת תורתו של, ה חונ� הדעת"ב, בעניי
25 

אשר על ידי , א"ר שליט"ק אאמו"כ

ק מתו  "והאה ק"י הרמת קרנה האמיתי של התוה"שהיא באה דוקא ע, ה לצפות לישועה"ב זה נעשה לבי ער
ר ואש, לאהבת אמת ויראת שמי�, הגמורה לקדושה קדושת פנימיות התורה והתדבקות הלב והתרוממות הרעיו�

 על, אשר בלי שו� ספק ידרש עליה,  בידעו את החובה הקדושה– ,ומעורר כ ער"מתו  כ  נעשה הוא כ
וחוזר אני ושונה ומזרז , דפה די� וחשבו� חזק על העני� הקדוש והנשגב הזה של הישיבה, ההתרשלות ממנה

  .ת"ומעיר את לבבו הטהור של מעכ

[...] ה על שבר עמו "והכואב ב המצפה לישועה, י� בד� הלבנכתב, כי יוצאי� ה� מ� הלב, יתבונ� נא אל דברי
, בעל ההכרה המכיר את הצעירי� וקרוב לה�, ת"מוטלת על מעכ ,שבשו� אופ� אי� להפטר ממנה, חובה קדושה

כי זה מקומ� , ועכוב בא יבואו הנה ללמוד בלי אחור, וישרי דר ' שה� בעלי כשרו� יראי ד, הצעירי� שאות�
   [...].� בית חייה, האחד

 כדברי –" תכלה הרשעה מ� האר�"וכי אפשר להניח את הדבר לעת ...כמו שכתבתי בצדק במכתבי הקוד�"[...] 
שהרעיש ומחה "האמנ� יוכל לאמר די במה [...]  ולא להתגבר בהקד� היותר אפשרי על כל המעצורי� –ת "מעכ

  ...הנני מרהיב עז בנפשי לבקשו" [...] בכל תוק� בכל אות� המדברי�

שמזמ� לזמ� ישתדל תמיד  אלא, שלא ידחה עוד העני� עד� ועדני�, הנני מצפה לקבל את התשובה הראויה
ובזה , י"ויתחיל בזה במוקד� תומ, א"ר שליט"ק אאמו"כ שיבואו הנה צעירי� כאלה המוכשרי� לש� ישיבת

  .מ� האר� באמת תכלה הרשעה

  ,ידידו אוהבו ומוקירו

  צביהודהכה� קוק

                                                 
  . עתה,ולעת 22
 . 'צמח צבי איגרת ז 23
 .מעלת כבוד תורתו 24
 .שיראה אור בקרוב) 'אור האורות'הוצאת (' שני המאורות' ראה בספר ,על מקורו של ביטוי זה 25
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  .ב.נ

ההכרח והנחיצות והמצוה הרבה  שיבחו� בדעתו וידו� בעצמו את גודל,  לי א� אוסי� עוד הפע� להזכירוויסלח
�שיתחנכו תחת השפעת , פחות או יותר, ש בעלי כשרו�"תורה וי שיש בהבאת צעירי� בני, אשר ממש אי� לה ק

בכל מיני   להשגיחבלי, אשר ממש אשרי מי שזכה לסייע לכ , ק"ויתעורר לעבוה, א"שליט ר"ק אאמו"כ
  ,והקרוב קרוב קוד�. מפריעי� ואמתלאות הבאי� בהשקפה ראשונה

  .י"ובמה ומי שעומד עתה על הפרק צרי  להקד� ולהזדרז תומ

 ".ל"ש הנ"ידידו דו

  

  הלל פרלמן' ה לר"גרות הראייא
ולמד תורה , ה קוק ביפו"במש  תקופה מסויימת למד הבחור הלל פרלמ� בישיבתו של הראי, ואכ�
א  ברור שבמהלכה נוצר קשר חזק בינו ובי� , אי� בידינו מידע על אורכה של תקופה זו. מפיו
וא� נאל� ִלגלות , אחר שהלל עזב את יפו, קשר זה השאיר את רישומו ג� לשני� הבאות. ה"הראי

. חמש שני� לאחר הגיעֹו ליפו, ה"זאת אנו למדי� מהתכתבות מרתקת בי� הלל לבי� הראי. לאמריקה
א  מתברר כי לפחות בחלק מהזמ� הוא התגורר , נו יודעי� היכ� שהה במש  כל אות� שני�אינ

בעקבות , ל"ה עצמו שהה בחו"ג� כאשר הראי, (!)כב� בית ממש , ה קוק ביפו"בביתו של הראי
המשי  הלל לשקוד על , באות� ימי�, בכל אופ�. ישראל, יציאתו לכנסיה הגדולה של אגודת

  . ח בכל מוב� המילה"והיה לת, ו�תלמודו בבקיאות ובעי
ובו סיפר כי שלומו , ה קוק"ומייד שלח מכתב לרבו הראי, גלה הלל פרלמ� לאמריקה, ה"בקי� תרע

 צר ומר לו על –ובכלל , וכי אי� לו מכיר ותומ  ש�, א  הוא סובל מעניות במקומו החדש, ה"טוב ב
  . שנאל� לעזוב את האר� הקדושה

וביקש שיעזור להלל , ל שישב באמריקה" לרבי מאיר ברלי� זצ26יגרתשלח א, ה"כששמע זאת הראי
אשר עתיד להיות , במכתב זה הוא מדגיש כי מדובר בבחור מיוחד במינו. פרלמ� להתאקל� ש�

  : לברכה לע� ישראל

  .ר"ו אייר העת"כ, שוויי�, ט גאללי�"ס, י"בעה

מלא , ג אוצר נחמד ונבו�"רב פעלי� הרב המאוהוברכות מרובבות לכבוד ידידי חביבי איש חיל ' ישאו הרי� שלו
  ,א"ה מאיר ברלי� שליט"מו וע� קדשו וחבל נחלתו' כח ד

  ,ר"ט באה"אחדשה

עלי השמועה ביותר בהיותי עצור פה  ושפרה, ועמו' ר במסעיו לש� ד"מרחוק שמעה אזני רב קשב מפעולות כת
 לרומ� רוח ולהרעי� טללי רצו� בישע עליו� ,שוני� לעבוד ולמשא מאז נסעתי אשתקד חמוש ברעיונות, בגולה

והנני , המהלכי� והנה התחולל הסער ויעכב את כל, פזורי� לש� בני� עמנו ואר� תחייתנו עדי עד לאחד לבבות
ית� פריו לשוב לעבודת הקודש בהררי ' השלו וזרע, ויפתחו שערי�' מעוכב פה על אדמת נכר עד אשר ירח� ד

   .ה"קודש בחסדי צור ישועתנו ב

                                                 
  . ג תשלג"ה ח"איגרות הראי 26



 13

על של עתה באתי לטובת אחד הצעירי� היותר מצוייני� מבני ציו� היקרי�
27
הוא ידידי ,

28
� החביב החת

29
 הרב 

ומש� נודעתי , אשר מתגרת יד הזמ� נדד מני קודש לאמריקה ,י"החרי� ובקי של� ורב תבונות מר הלל פרלמ� נ
 ילה ולא יוציא אל הפועל אתשלא יפותח חל, וצר לי מאד על כלי חמדה כזה. ותומ  שהוא מאי� מכיר

מכובד יד העניות המנולת, כשרונותיו הנפלאי�
30

יעשה נא כברכת : אהובי אבקש בזה את כבוד.  כל יופי ונשגב

לכונ� יסוד של התקרבות , בשבתו ש� באמריקה ,עליו בהשפעתו בחוג מכיריו ומוקיריו ומעריציו הרבי�' ד
לברכה לישראל ' ויהי,  ידו להוסי� לקח לתורה ולתעודהלמע� תשיג ,ל"הגונה ומכובדה להצעיר היקר הנ

   ,י"בעזה

כל דבר נכבד אשר נפל בעבודתו  ה בדבריו היקרי� וא� יודיעני"מה יקר לי א� יכבדני כתר, והנה ידידי הנעלה
ט ומסבות התבל הנבוכות יביאו הרבה חדשות "הימי� הבעל כי, י"ותקותנו חזקה ואיתנה היא בעזה, בקודש

את  אבל השעה מזרזת ביותר ויותר אותנו. ואר� אבותינו ולכל מהלכה של תחית האומה מצב עמנולטובה ל
, בגבורה ולעטרו בתפארה לאזור ישראל, לחגור את כל כחותינו המעשיי� והרוחניי� כול�, חובתנו הנמרצה

י� ועז מרוכזת אחת בהסכמה עמוקה מלאה חי להעשות לב אחד ומחשבה, לאחד מפלגות וכחות מפוזרי�
אל יפול לבנו , האזרו חיל, הברו נא' נושאי כלי ד, חזו� עולמי� לגוי קדוש לחתור אל חו� התחיה התולדתית של

כי א� יאמצוהו עוד  ,בהלות הזמני� לא יחלישו את רוחנו. מכל מפריע וכל שט� העומד על הדר , מניעה מכל
צריכי� אנו להעמיד מצפה , של אריגת ישועה ,על כל אופ� של בני�, על כל דר . בכמה וכמה מעלות בקודש

תקותי חזקה שיואיל כבוד חביבי להודיעני מטובו  .לקומ� גוי בפועל וברוח ,וכול� ציו� ישאלו דר  הנה פניה�
בה  רוח המצוינה אשר הוח�, באותה המסירות, פרשת המפעלי� אשר הוא עסוק בה� ולשמחני במכתביו בכל

ישועה מבעל מלחמות זורע צדקות  חות� בכל חותמי ברכות ומלא תקוה וצפיתת "ע דוש"והנני בזה ידי, י"בעה
  ,מצמיח ישועות

  ". ק"אברה� יצחק ה' הק
  

  :הלל עצמו'  ג� לר31חיזוק,ה מכתב"שולח הראי, מייד לאחר שליחת איגרת זו

  ה"ו אייר תרע"כ, ט גאללי�"ס, ה"ב

  ',שלו', שלו, י"וחכמה מר הלל פרלמ� נ ורהנבו� בחדרי ת, האבר  כמדרשו חרי� ושנו�, ידידי החת� היקר

משלומ  הטוב ומלאתי צער על  שמחתי להודע, שמחה מהולה בכאב עמוק הופיעה אלי בקבלת מכתב  היקר
  .התרחק  ג� אתה מאר� חמדתנו ומעיר קדשנו ביחוד

  .ה ושמחהלציו� ברנ ונזכה לשוב, להשיב את כל המהל  לטובה ויפרוס סוכת שלומו על כל מעשיו' יואל ד

  .כראוי ל  לפי כשרונות נפש  היפה, לש� ולתפארת בישראל' עמ  ותגדל ותהי' חזק ואמ� ויהי ד, ידידי, ואתה

ב"קבל בזה את מכתבי לידידי הרב רמ
32

מכירי ' דרש נא שלו. באר� נוד י והודיעני נא ממעשי  ומפעולתה" נ

, י"בידו אקוה שידאג לקרב אות  בעה' א� יהי. אהמובהקי� הו אחד מידידי, י"זיידל נ. ר מ"תחקור אחר ד. שמה
  ,ת"ידיד  דוש, וצפית ישועה בקרוב והנני חות� בברכה

  ק"אברה� יצחק ה' הק

                                                 
  . כנראה שכבר אז הייתה ניכרת גדלותו המיוחדת, הלל הוא אחד מהבחורי� המעולי� שבאר� ישראל' הרב מדגיש כי ר 27
 . למעט במקרי� יוצאי דופ�, יוג� לתלמיד' תלמידי'ה הקפיד שלא לקרוא "הראי 28
  . ולאו דוקא אד� נשוי, היא בחור, משמעות מילה זו באות� הימי� 29
ה באיגרת " דברי הראי," במעלות ומידות יקרות מוכתר"אשר כעת הינו (הלל ' ה מביע חשש כי העניות והסבל שעוברי� על ר"הראי 30

  . יפגמו ביופי נפשו) שתובא להל�
 . תשלד, ש� 31
 . יר ברלי�מא' ר 32
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אבקש  אהובי כאשר היית איזה זמ� בביתי
33

ביחוד א� ראית ילדותי אשר הנחנו  .'ב שי"כל ב'  הודיעני נא משלו

 אי� די באר את גודל המצוה כאשר תודיעני בפרטיות מה .'שתחי מרי� ואת הקטנה אסתר יעל' את בתי, בביתנו
שהיא ילדה , יעל ל  לפעמי� ביחוד איזו הזדמנות לדבר ע� הקטנה אסתר' אולי הי. ואי  מעשיה� ידעת מה� ומה

. א� תוכל להודיענו דברי� ברורי� אודותה תשיב בזה את רוחנו', חכמה וטובת שכל יותר מכפי ער  שנותי
  .ל"הנ

  
, איננו יודעי� מיהו אותו מאיר.  וידידו מאיר35הלל פרלמ�' ה אל ר" שלח הראי34ת הבאהאת האיגר

נכתרי� , הלל ומאיר' ר, ושניה� כאחד, ה"א  מתו  הדברי� נראה שא� הוא היה קשור מאוד לראי
 . 'חביבי�, ידידי נפשי'בש� 

ראה ששניה� נמנו כנ. ה"הלל כתבו מכתב משות� לראי' מאיר ור' שר, מתו  האיגרת אפשר ללמוד
יתכ� וה� התוודעו . 36ומש� ה� כתבו את המכתב, ל"על איזושהי חבורה מסויימת שהתקיימה בחו

, 37היה זמ� סמו  לפני כתיבת המכתב באר�, אותו מאיר. ה ביפו"אחד לשני כבר בישיבתו של הראי
ה חציו זה הי. ה"ואת רשמיו משלו� המשפחה הוא מוסר לראי, ה ביפו"משפחתו של הראי,בבית

, והוא כולל דברי� בהשקפה ובאגדה, הלל' את חציו השני של המכתב כתב ר. הראשו� של המכתב
  . ה באריכות תו  שהוא משבח� מאוד"עליה� הגיב הראי

   .ר"תשרי עתו' י ו"בעה

במעלות ומידות יקרות  ב מוכתר"ט לכבוד ידידי נפשי החביבי� איש איש כברכתו החת� היקר הרב החו"גמח

הללה "מו
38

ומעלי ומעוטר במדות ותכונות יקרות מר  והחת� היקר המופלג בתורה ויראת שמי� צנוע, י" נ

מאיר
39

  .י" נ

  .ר"וברכה באה' שלו' שלו

כי , בטובכ� תדינו אותנו לכ� זכות ואת�, יותר ויותר מדי עכבנו את התשובה על מכתבכ� היקר, ידידי היקרי�
  .נדחו הדברי�, ירח�' מהמצב הכללי ד רק מטרדות הנפש של צער הגלות והמית הלב

בני [ב "לנו בפרטיות ממצב ב אשר הואלת בטוב  לכתוב, רב תודות ל  מר מאיר יקירנו על מכתב  המפורט
הטוב וישמח את נפש  בכל אושר והצלחה ונזכה  ל  גמול ' ישל� ד', ק ביחוד ממצב הילדות שי"באה] ביתנו

ישועה לעולמו ולארצו ונחלתו במהרה במהרה ' בתת ד, דשעל אדמת הקו יחד לשמוח בשמחת אר� חמדה
  .בקרוב

                                                 
  . ל"ה היה בכלל בחו"למרות שרבו הראי, ה בירושלי� זמ� מה"הלל התגורר בביתו של הראי' מכא� נראה שר 33
 . ג תשמ"ה ח"איגרות הראי 34
  : ולכ  מספר ראיות, ברור כי מדובר שוב בהלל פרלמ�, למרות שלא מפורש ש� משפחתו של הלל זה 35

 . ה"בחור צעיר הנמצא בקשר הדוק ע� הראי: היכול להתאי� לדמות הנמע� כא�, ה אד� בש� הלל"אי� עוד בכל מכותבי הראי  .א

  . הלל פרלמ�' ה מר"וזוהי בקשה שביקש הראי, ה על מצב בנותיו"מאיר מספר לראי' ר  .ב
סו� ב) ה"שסידר הרצי(וא� לא במפתח השמות , ה על האגרות"לא בהערות הרצי, לא בגו� האגרת, חוסר ציו� ש� משפחתו של הלל: אגב

ומ� הסת� ידע  את ש� , ה"בודאי הייתה ידועה ג� לבנו הרצי, ה"כי דמות שהיתה כה בקשר ע� הראי, יש להניח.  אומר דרשני–הספר 
לא ' מאיר'ג� ש� משפחתו של , אמנ�. אולי הדבר יוב� יותר, אשר בהמש  חייו שמר על חשאיות, הלל פרלמ�' בא� מדובר בר. משפחתו

 . פורש
   "לאדמת הקודש מצפה אשרכ� והצלחתכ� ושיבתכ�":  כותבה"שהרי הראי 36
  .  הלל' יחד ע� ר, !)דבר הדורש הסבר בכל אופ�(ה "ולפני כ� הוא שהה בבית הראי, ה"בקי� תרע, הלל' ל ע� ר"ואולי הוא נסע לחו 37
  . הלל פרלמ�' מסתבר שהוא ר, כאמור 38
  . לא ידוע לנו מי הוא 39
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עומדי� . נכו� ושאיפת לב טהור יישר כח  על דברי  היקרי� דברי נגידי� האמורי� ברגש, ואתה מר הלל חביבי
אי� ספק בדבר שחליפות רבות ער  . האנושית יודעת דוגמתוההיסטוריה אנחנו מול חזיו� גדול ועצו� אשר אי� 

. פה להגלות כ אי� ספק כי יד ישראל ברוחו בקולו של יעקב מוכרח"ובזה ג. חזיו� עול� זה ת במעמקיכמוסו
והמסיבות לעריגת חיי� כלליי� שעברו עלינו  השאיפות, חלילה לנו לעשות פלסתר את כל המעשי� והעלילות

אמת   ותאר� החי בחיי,כמה שעוד לא קבלו את צורת� הנכונה, מעורבי� בסיגי� כמה שה�. בשני� האחרונות
פ מגמה "ינכרו שהדברי� נעשי� ע אותות אשר לא, הננו רואי� בה� סו� כל סו� התאמה לחזו� הקודש, שלה�
וג� לעולמו הרוב� תחת משא החיי� , לעמו המיוגע מהמו� צרותיו אוחזת בה� להחל דר  סלולה' ויד ד, עליונה

אנו להיות  אבל בזה יכולי�, י� איזה דר  להמהל קשה ודאי להתוות כעת עדי. הכבדי� עליו המעורבבי�
שש� כח החיי� , אומתנו יושבת מזרח אירופה כ גדולי� ועיקריי� של"שהנדידה הנוראה של חלקי� כ, בטוחי�

 ,וההכרח של חידוש בני� גשמי ורוחני של קהילות חדשות, בחלקיו החשובי� הרוחניי� הישראלי� טמו� וכמוס
מתו  אות� הרוחות . לטובה ובודאי, יביאו תוצאות חדשות רבות, ה ותעודה חדשי�מוסדי חינו  והיכלי תור

ג "כשמרכיבי� אות� ע, מה לקחת כשמטהרי� אות� החדשי� המנשבי� בעולמנו זה כיובל ויותר יש הלא
התשוקה האדירה של בני� , הדעות והשאיפות של בני� רוחני וגשמי לישראל .יסודות של טהרה ושל קדושה

�לבבות הוגי� לרומ�  החזיונות הכמוסי� בתו  הרבה, האומה למרות כח המניעות החיצוניות והפנימיותו האר
את , את כשרו� הבינה ע� מעמק האמונה, הנשמה לאגד יחד את גבורת החיי� ע� קדושת, קר� ישראל ורוחו

 יצמיח מכל� את ה"ובעל מלחמות ב, כל אלה ה� דברי� שיתנו את פרי�, זריזות הסידור ע� צפית הישועה
למפעלי� , ומחשבתיי� למפעלי� הגיוניי�, אחת ודאי נדע כי קרואי� אנו למפעלי� גדולי�. ישועתו צמחי

בתוכיות חיי הקודש חיי הנצח ולמפעלי� בחיי  למפעלי�, למפעלי� מעשיי� וחברותיי�, ספרותיי� ופומביי�
 לי� מה� השוטפי� ועוברי� ונוגעי� בזרמיולמפע, המתגבלי� בגבול ישראל למפעלי� מכל אלה, השעה והחול

ויהיה לברכה לכל משפחות  אשר היה הוה, החיי� אשר לעול� הכללי ויחוסיה� הרבי� ע� עולמו של ישראל
  .אשר נאמ� לצור חוצבנו מני אז' האדמה כדבר ד

י לכתוב לנואבקשכ� חביבַ 
40

, י� החמריי�הרוחניי� בי� בענינ� ממצבכ� בפרטיות בי� בעניני,  מכל אשר עמכ�

על הכל אחזיק לכ� טובה . בי� מעניני הפרט בי� מעניני הכלל ומכל אשר תשערו שיהיו הדברי� מעניני� אותנו
  .י"מרובה בעה

ועמנו לאדמת הקודש בשמחה  יחד ע� כל נדחינו  והנני בזה ידידכ� עז מצפה אשרכ� והצלחתכ� ושיבתכ�
י המצפה "ט כה"י ונפש דושו"כנה, ט"וברכה וגמח' ושל יברככ� בכל טוב וישפת לכ� עתרת' וד, והצלחה

  ',לתשועת ד

  ". ק"אברה� יצחק ה'  הק

  

  ? הלל פרלמן' רלהיכן נעלם 
 שזכו – מיכל קיבלבי� והלל פרלמ� –החלטנו לחפש מידע על שני התלמידי� , בעקבות דברי� אלו
  ?מה עלה בגורל� של שני תלמידי� אלו. ה ביפו"לקבל תורה מהראי

וא� מצאנו , ה"מיכל קיבלבי� מזכיר הרב משה צבי נריה בספריו על הראי' את ר. בראשו�ונתחיל 
ה "ובו היא מספרת על אביה ועל הראי, להל� נביא ראיו� שערכנו עמה(ט "את בתו שחיה כיו� לאוי

, לא מצאנו אנשי� ממשפחתו שיספרו עליו. נותרה לכאורה עלומה, א  דמותו של הלל פרלמ�). קוק
ה על גאונותו ויחודיותו של "הדברי� המופלאי� אשר העיד הראי. שו� אזכור שלו עלי ספרוא� לא 

כ  , הנה. הלל תקוות נשגבות ונצורות' ה תלה בר"הראי, שהרי כאמור. דורשי� ממנו הסבר, הלל' ר
  : ה באיגרות שהבאנו לעיל"כתב הראי

                                                 
 . א  עד כה לא מצאנו אות�, ה ובינ�"י� הראימכא� נראה שהיו עוד מכתבי� ב 40
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יהיה לברכה לישראל ... כזה כלי חמדה ... אחד הצעירי� היותר מצוייני� מבני ציו� היקרי�"
  ".נבו� בחדרי תורה וחכמה, האבר  כמדרשו חרי� ושנו�... י"בעזה

לש� ולתפארת ' עמ  ותגדל ותהי' חזק ואמ� ויהי ד, ידידי: "ה"ובמכתבי� אליו כותב הראי
אהובי מוכתר במעלות ומידות יקרות דברי  היקרי� ... כראוי ל  לפי כשרונות נפש  היפה, בישראל

  ". נגידי� האמורי� ברגש נכו� ושאיפת לב טהורדברי
לש� , ה"הא� אכ� צמח כברכתו וכחזונו של הראי? ומה באמת היה בהמש  חייו, מיהו אותו הלל

  ?ולתפארת בישראל

  

  'מר שושני'מסתוריותו של 
. שסקרנה את כל הפוגשי� בה, 41הסתלקה מהעול� דמות פלאית ומסתורית, לפני כארבעי� שנה

חכ� מסתורי זה היה בעל ידיעות מופלגות בכל מקצועות . 'מר שושני'שנקרא בכינוי היה זה אד� 
, שפות, פילוסופיה, פיזיקה, בנוס� לכ  היה ג� בקי גדול במתמטיקה, ובייחוד בגמרא, התורה
  . ודתות העול�, ספרות

 שמו כבר כילד התפרס�, על פי השמועה. לא ברור בדיוק היכ�, ה"שושני נולד כנראה בשנת תרנ
  . והוריו ערכו עימו מופעי� שבה� הופגנו יכולותיו השכליות, של שושני כבעל זיכרו� פנומנלי

ש� למד היטב את המנהגי� של יהדות . במהל  חייו שהה שושני באורא� ובערי� אחרות במגרב
  . עדות המזרח ואת השפה הערבית

ועקב היותו , ר על ידי הגסטאפונעצ, ב שהה בפריז ומכיוו� שלא היו לו מסמכי� נצרכי�"בשנת תש
. לש� בירור הדברי� הוזמ� המופתי הראשי של צרפת לתאו לברר את טענותיו. נימול נחשד כיהודי

ודרש לשחרר את האיש שהוא קדוש , יצא המופתי מ� התא בהתרגשות, בתו� חמש שעות שיחה
  ...כדבריו, מוסלמי

ש� ישב בקיבו� , מכ� הגיע לאר� ישראלולאחר , ב התגורר שושני בצרפת"תשי,ז"בי� השני� תש
  . ולאחר תקופה עבר לדרו� אמריקה, לאחר מכ� חזר לצרפת. בארות יצחק ובמקומות נוספי�

כל שומעיו היו מהופנטי� מעוצמתו . במש  השני� נתקבצו סביבו תלמידי� ומעריצי� למאות
  . להתקד� כל הזמ�והוא עודד� להשתפר ו, ברוחב ובעומק, הרוחנית והיק� ידיעותיו בתורה

בלי לחזור על אותו דבר , שהיה יכול להסביר במש  שעות שורה אחת מהגמרא, מספרי� עליו
  . בעזרת פיסקה קצרה מהגמרא הוא היה מסביר את כל הבעיות האקטואליות באות� ימי�. פעמיי�

היו הרב בי� משתתפי השיעור . חיי� מוולוזי�' הוא קיי� בביתו חוג בלימוד ספר נפש החיי� לר
, הוא ג� עמד בקשר ע� רבני� מפורסמי�. ל"והרבי מליובאוויטש זצ) מניטו(יהודה ליאו� אשכנזי 

  . ועוד, וכ� ע� הרבי מסאטמר', שרידי אש'יחיאל יעקב וינברג בעל ' ביניה� ר
שלו� ' בשעת מותו היה על ידו תלמידו פרופ. ח באורוואי"ו טבת תשכ"שושני נפטר מהתק� לב בכ

  .  ו" הירוזנברג
  :על מצבתו נכתבו שתי שורות בלבד

        לללל""""הרב והחכ� שושני זהרב והחכ� שושני זהרב והחכ� שושני זהרב והחכ� שושני ז""""

                                                 
בתו  הספר , " מעשה שהיה–ערב אחד ע� מר שושני : "ראה למשל את מאמרה של מאשה טורנר;  מספר מאמרי� נכתבו על דמותו41

כדי שלא לחרוג , כא� הסתפקנו במעט פרטי� ביוגרפיי�. 468 – 467' עמ,  עיוני� בהגות יהודית מוגשי� לשלו� רוזנברג–' בדרכי שלו�'
  .ה קוק" קשריו ע� הראי–מהנושא שלנו כא� 
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        ". ". ". ". לידתו וחייו סתומי� בחידהלידתו וחייו סתומי� בחידהלידתו וחייו סתומי� בחידהלידתו וחייו סתומי� בחידה
אשר מעיד כי , שלו� רוזנברג, שושני השאיר אחריו מחברות שחלק� נמצא ברשותו של תלמידו

  . פענוח הכתבי� קשה מאוד כיו� שה� כתובי� בדר  בלתי מובנת ולעיתי� קרובות בקצרנות רבה
  

  ?מר שושני= הלל פרלמן ' ר
ועדיי� רב הנסתר על הגלוי , של שושני" חייו הסתומי� בחידה"דיו רב נשפ  בנסיונות לפצח את 

וכמעט שלא ידועי� פרטי� ביוגרפיי� על תקופת , לא ברור כלל מה הרקע ממנו הגיע. עשרות מוני�
עד ) לא מובנות כדבעימסיבות שא� ה� (וכה שמר על חשאיותו , כה מסתורי היה שושני. נעוריו

  . שג� לגבי שמו האמיתי נחלקו דעות מכיריו
והוא הוא הלל ,  כי שמו היה הלל פרלמ�43 כמעט בוודאות42רבי� מה� סוברי� ומאמיני�, והנה

  . אשר עבר מישיבת מאה שערי� לישיבתו של הרב קוק ביפו, פרלמ� עליו סופר לעיל
 –ומאיד  , יי� על דמותו של שושני המסתורינקבל ממילא חומר חשוב ומענ, א� נקבל הנחה זו

הלל גדל , אכ�. קר� עור וגידי�–ה קוק בתלמידו המוכשר הלל פרלמ� "יתברר כי החזו� שתלה הראי
א  ג� א� לא נהיה בטוחי� במאה אחוזי� בהנחה מעניינת "! לש� ולתפארת בישראל"והיה 

הרי שנחשפה לנו דמותו של , עצ�לפיה הלל פרלמ� ומר שושני הינ� אד� אחד ב, והגיונית זאת
. ג� מתו  המסמכי� שפורסמו כא� לראשונה במאמר זה, ה קוק"כתלמיד קרוב של מר� הראי, הלל

נמצינו מכירי� יותר ג� את עולמו המקי� , מופלא זה,ידי התוודעותנו לתלמיד,על, ובמידה רבה
  .  ל"ה קוק זצ"מר� הראי, והרבגוני של מורו ורבו

  

                                                 
 . ביניה� תלמידו שלו� רוזנברג 42
 .על ש� מור� הנער�', הלל'כמה מתלמידיו קראו לבניה� בש� , מתו  וודאות זאת 43
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  :נספח

  גברת חנה תלמיעם ראיון 

 ly eza ly eza ly eza ly ezaxxxx ' ' ' 'aiw lkinaiw lkinaiw lkinaiw lkiniiiiuialuialuialuial        

  
  

הגברת חנה , בתו. ה קוק ביפו"תלמידו של הראי ,מיכל קיבלבי�' בגו� המאמר הזכרנו את ר
שא� היא זכתה , ה קוק"ועל קשריו ע� רבו הראי, מספרת על דמותו המיוחדת של אביה, תלמי

  :להכירו
כמו רבי� ,  הערי� את הרב קוקהוא.  קוקתו של הרבישיבבתלמיד זכה אבי להיות , בצעירותו"

,  כשהיינו ילדי� קטני�,כדוגמא לזה אני זוכרת. עמו במש  כל חייו קשר ושמר על, אחרי� וטובי�
הלכנו לבקר את הרב וקוד� לכ� , ל"לחומסוי� עמדנו לנסוע לפרק זמ� , שני� 4 בת  הייתי בער אני
. ראינו אותו ואת אשתו, כשהגענו לביתו .הדר  ברכת –כדי לקבל ממנו את ברכתו ,  בירושלי�קוק

 חוויהתה  היהפגישה עמו... נראה כסבא בעינינוכי הוא היה , "זיידע"קראנו לו שאני זוכרת ו
        ...מיוחדת

        ????מה עוד ידוע ל  על הקשר בי� אבי  לרב קוקמה עוד ידוע ל  על הקשר בי� אבי  לרב קוקמה עוד ידוע ל  על הקשר בי� אבי  לרב קוקמה עוד ידוע ל  על הקשר בי� אבי  לרב קוק
, ב"של הרב קוק שצול� בארהיש ג� צילו� . ברכות לנישואי�כתב לה� הרב קוק , כשהורי נישאו

 .1924, 22ביוני , בפילדלפיה

        ????תוכלי לספר לנו מעט על אישיותו של אבי תוכלי לספר לנו מעט על אישיותו של אבי תוכלי לספר לנו מעט על אישיותו של אבי תוכלי לספר לנו מעט על אישיותו של אבי 
שהוא זה והסיפור שאני שמעתי מפיו ,  היה צמחוניהוא,  ראשית.נושאי� מיוחדי� בעינייש מספר 

תאוה , " בשרה לאכולוכי תא"כי כתוב בתורה , הל  אל הרב קוק ואמר שהוא רוצה להיות צמחוני
א� אהיה צמחוני  יכול להיות צמחוני כי  לאאני, הרב קוק אמר לו תבור , � תאוהאי, זה לשו� תאווה

זה הסיפור ששמעתי , זה אני לא יכול להרשות לעצמי ו, א� ה� צמחוניי�ירצו להיותכל מכירי 
  .מאבא שלי בעצמו

 היתה תופעה מאוד צמחונות  ויש לציי� כי,חלק� היו צמחוני�,  קשר את�אביאנשי� שהיה לג� ה
 .שמוני� שנהעל תקופה שלפני כאני מדברת על מה שאני יודעת , יוצאת דופ� באות� ימי�

וצריכי� ,  הרב קוק אמר שהתלמידי� צריכי� לעסוק בספורט: שאזכיר בייחס לאבינושא שני
ג� הוא , ובנוס�. י� מעולהי שחהוא היה. והצטיי� בכ , למד שחיהבעקבות זאת אבי . ללמוד מקצוע
 .קהרב קוהדרכתו של  בהשראת – רפותלמד מקצוע צו

היה נשוי ש, 44 פנחס הלוי גלוברמ�,סבי אב אימי, היה האתרוג הכשר, נושא אחר שהעסיקו רבות
ערבי� ייבאו עבורו אתרוגי� . היה טיפוס יוצא דופ�ו, תקוה,תחחי בפ, יהושע שטמפרבתו של ל

  . לפני מאה שנהזה היה, כשרי� מוואדי קלט

                                                 
ממייסדי פתח , ריהושע שטאמפ' נשא לאשה את בתו של ר. ובהיותו ב� שבע עלה ארצה ע� סבתו רייכל שגידלה אותו, נולד בפינסק 44

ט "בשנת תרס. וא� היה פועל ראשי בעבודות שהתנהלו על ידי פקידות הבארו�, לאחר שלמד בישיבה נעשה איכר, כפי שהיה נהוג אז. תקוה
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לגינה כי ) דש� אורגני(עשה קומפוסט הוא . היה צמחוניכאמור הוא בע ואהב מאוד טל "זאבי 
ג� מהצד , עניי� האתרוגי�לאז הוא נתפס , היה איש טבע', וכו, גדלנו את הירק בשביל משק הבית

ציא את הגרעיני� והוא היה מ. במש  שני� אתרוגי� פרדס של והוא גידל , ללמוד, הדתי
 . ג� נת� הרבה שתילי� לקיבו� חפ� חיי�, ושותל לכל דיכפי�, מהאתרוגי�

יש ועל זה ,  סבי היה היהודי היחיד ששמר שמיטה כהלכתה;היו כשרי�האתרוגי� לא רק שו
 למכור הקרקעות –' היתר מכירה' ( בשמיטהאי  להתנהג הרב קוק פסק .סיפור מאוד פיקנטי

את לא יכל לשאת והוא , גדולח "סבי לא היה רב או ת). ועוד, ז"הרידב (והיו שהתנגדו לו, )לנכרי
 הוא .ויש רבני� שאוסרי�, )'היתר מכירה'(שמתירי� למכור קרקעות לנכרי� שיש רבני� העובדה 

ולסבי היה קשר . וג� אסורג� מותר דבר אחד  שלא יתכ�,  או מותר או אסור: מה ההלכהרצה לדעת
תגיד :  כ סע אליו ואמר לונהוא . ל"הרב נפתלי צבי הר� הלוי זצ, מיוחד ע� הרב הראשי של יפו

 אני צרי  :אבי התעקש.  לפי מה שאתה מבי� תעשה:ב אמר לו הר?מותר או אסור, אני לא מבי�, לי
. לא תוכל לעשות מה שאגידאני חושש ש : לוהרב הלוי ענה אז !להבי� א� הדבר מותר או אסור

 : הרב הלויאמר לו. אסור� ובי� אתגיד לי מותר בי� א� , שאעשה כדברי ,  אני מבטיח ל :אמר אבי
היה הוא , כיוו� ששמע זאת, ואכ�. כהלכתהשמיטה צרי  לשמור , 45אסורבמצב של   ,לפי דעתי

אדמת  היתה זאתכי ,  הבשילו באיחורשהגידולי�,  וזה אני זוכרת כילדה קטנה.מפקיר את פרדסו
. כרי� פירות בשמיטהלא מואנו : אמרא  הוא , והיו אנשי� שהיו מעונייני� לקנות פירות, חמרה

 שהוא רק , של  סבא, תגידי לזיידע:וביקשו, באו שני אנשי� מבוגרי� והביאו לי שוקולדפע� אחת 
�וג� ,  לא הבנתי מה זה פירות על הע�אני. ואנו כבר נטפל שלא יקחו, ימכור לנו את הפירות על הע

ה מבני 'ז היו באי� חבר וא...מסכימה לא  לה� שאני אמרתי אז, מה לעשותלסבאאני לא אומרת 
  .האתרוגי� זכו לשמיטעצי ה ו,והיו קוטפי� את הפירות כי זה היה הפקר, ברק

 הוא. זהר עמרמאת פרופסור ) א"תל אביב תשע(' אתרוגי אר� ישראל'על זה התפרס� כעת ספר 
. ר עדויות כתובות על האתרוג הכש ג�נתתי לוו', וכו  כתובי� שאימי כתבהונתתי לו, יתראיי� או

כביכול הוא ש, פנחס' ר, בטעות נאמר על סבי. אני רוצה להעיר על שגיאה שמופיעה בספראבל 
 שהרי, דבר חסר הגיו� זה . למכור קרקעות לנכרימותר או אסורק לשאול אותו א� הל  אל הרב קו

', היתר מכירה'ה של ת ההלכא פסק הוא הרי. לא היה טע� לשאול אותוו ,פסק שמותרקוק הרב 
 הל  אל שהוא, אלא האמת כפי שסיפרתי. � בלעדי החלקאות לא הייתה מנת חלקנו בארבאמתו

  . שהיה אז רב של יפו, הרב נפתלי היר� הלוי
פנחס גלבמ� ":בשורה השניה מלמעלה, 33בהערה  33' בעמ –  בספרהטעותתיקו� את צרי  לציי� 

  ". קאל הרב קו"ולא , "רב העיר יפו נפתלי הר� הלוי נסע אל
  

                                                                                                                                                 
נטע פרדס ומאז שמר בדייקנות שש שמיטות כהלכת� ולא רצה ליהנות מהתקנות וההקלות שהנהיגו הרבני� כדי להתיר את העבודה 

 ]. בערכו, קלופדיה לחלוצי הישוב ובוניואנצי[בשמיטה 
וזה אמר לו כי אמנ� הנהיג את , משנתעוררה אצלו בפע� הראשונה שאלת השמיטה הל  לשאול בעצתו של רנצ הלוי זצל רבה של יפו" 45

 ישמרו את כל תנאי שהאיכרי�, אי� אי� הוא יכול להיות בטוח, ולפי הגבלות מסוימות שבהלכה, היתר העבודה על ידי מכירת הקרקע לנכרי
פנחס שמע בקולו ומאז שמר ' ר. ולכ� מי שהוא ירא שמי� באמת מוטב לו לקיי� את המצה בשלמותה ולא להערי� עליה, ההיתר כהלכת�

   ].ש�, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב" [את כל השמיטות כהלכת�
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ני
 הרב
פ

        ,,,,והרב אברה� דובער כהנא שפיראוהרב אברה� דובער כהנא שפיראוהרב אברה� דובער כהנא שפיראוהרב אברה� דובער כהנא שפירא, , , , הרב משה מרדכי אפשטיי�הרב משה מרדכי אפשטיי�הרב משה מרדכי אפשטיי�הרב משה מרדכי אפשטיי�, , , , ה קוקה קוקה קוקה קוק""""הראיהראיהראיהראי
  .כספי� עבור מוסדות התורה בירושלי�לצור  גיוס ) ד"תרפ(באחד הטקסי� שנערכו לכבוד� בעת שהיית� באמריקה 

  . ל ורעייתו"מיכל קיבילבי� ז' נית� לראות את ר, )ליד השולח� שבמרכז(בתחתית התמונה 
  

 )התמונה באדיבות בת�(
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  הרב אלישע וישליצקי

ÒÒÒÒ gd zexykgd zexykgd zexykgd zexykzexzexzexzex ÑÑÑÑ        
gqtd bge oqip ycg z`xwlgqtd bge oqip ycg z`xwlgqtd bge oqip ycg z`xwlgqtd bge oqip ycg z`xwl        

  
מוקדש לעילוי נשמות הנופלי	 בקרב באיתמר                                         

  

  

ââââ שמור את חודש האביב 

 שבמבט ראשו� לא ברור כיצד שומרי� על חדש ומה נדרש למרות ,ג� השנה מבצעי� אנו מצוה זאת
  . בהקשר לכ מאיתנו

, בהתא� לצור  לחבר לעול� את ניס� וחג הפסח, ל מלמדי� לדורות כי יש לעבר את השנה"חז
  ).ז מדרש ספרי ש�"דברי� ט. (האביבלחדש 

חודש האביב הוא הטבעי , כלומר, "חודש שהוא כשר ליציאה"ואי� זאת רק שאלה של עיתוי אלא 
ממש כמו התהלי  , שראלי יוצא לחירותוכאשר הטבע הי, באמת בחיבורו למהל  יציאת מצרי�

  .הטבעי של הפריחה באביב
" אלוקי� מושיב יחידי� ביתה מוציא אסירי� בכושרות  א  סוררי� שכנו צחיחה : "ועל זה נאמר

  .)ל"ח וביאורו במדרש הנ"תהילי� ס(
שהפריחה והחיי� ). ג"שמות י(" היו� את� יוצאי� בחודש האביב: "ה"וכדברי מר� הראי

קנה כא� מקו� איחוד כל תמצית הבריאה לראות הכל . שי� מוכרי� בו כל כ  בכל הטבעהמתחד
  .)ז"ל' ה א"עולת ראי" (משות� ע� יציאתכ� המופלאה

אלא איחולי חג , איננה אפוא בחישה וחיטוט במטבחו של זולתי" חג כשר ושמח"לפיכ  ברכת 
  .אביב שמח

  

ââââ החופשים לעומת הסוררים 

  .זוהי הכשרות של היציאה לחירות" מוציא אסירי�"הרי ש, ל בתהילי�"לפי דברי המזמור הנ
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פֹקד "כי אינו משת� פעולה ע� המהל  האלוקי של , "סוררי�"א  מי שמסרב לצאת נחשב מה
  ? א  מדוע לא ירצו לצאת לחופשי).  'ה,'שמות ג"(ָ>קד

לפי שהיו  "– ל המגדירי� את המסרבי� לצאת ממצרי�"עניי� זה מתחדד בבירור נוקב של חז
" פושעי� בישראל שהיה לה� פטרוני� מ� המצרי� והיה לה� עושר וכבוד ולא היו רוצי� לצאת

ואולי זה חלק ממסכת הנימוקי� של הטיעו� במצב החירו� בי� הי� ) ד"שמות פרשה י, מדרש רבה(
בוד את הלא זה הדבר אשר אמרנו אלי  חדל ממנו ונעבדה את מצרי� כי טוב לנו ע: "לבי� המצרי�

הסירוב לגאולה הוא איפוא ביטוי של רצו� לחיות כפי ). ד"שמות י" (מצרי� ממותנו במדבר
  .ההסתכלות האנושית הפרטית בניגוד לגילוי השכינה בגאולת הכלל

� "רמב". (לפי שהוציא עצמו מ� הכלל כפר בעיקר: "מוגדרת בהגדה של פסח, סרבנות זאתותופעת 
  )נוסח ההגדה, חמ� ומצה' הל
  

ââââ בדמייך חיי, בדמייך חיי 

ה� אשר שמי� ד� על , אות� יהודי� אשר בענווה ובגבורה נענו לקריאה האלוקית לצאת ממצרי�
�כאותה נבואה , ומבטאי� בכ  את עצ� חייה� ומהות נשמת� האלוקית של ישראל, המשקו

צמיחה לה מהמתארת את כנסת ישראל כתינוקת ביו� הולדתה שרק המרח� האלוקי  מצילה וגוא
 שמחשבת� , כאשר נולדה האומה הישראלית והופיעה הנשמה הלאומית)ז"יחזקאל ט. (ומלבישה

  . בתוככי הדור הנגאל ממצרי�, בתו  הגו� –) 'בראשית רבה א (, של ישראל קדמה לעול�
  .)'� שמות ו"מלבי". (הלידה תהיה בחבלי� גדולי�: "וכמו הלידה הפרטית כ� הלאומית

 החירות האמיתית המזדככת מתו  יסורי� אלוקיי� וצומחת ומתנערת מ� העפר וזוהי, וכאז כ� עתה
  .)'ברכות ד� ה(וקמה וג� ניצבה  

  

ââââ לראות עצמנו  
כשאני רוצה להישאר בפרטיותי האנוכית קשה עליי המחשבה שלידתנו הלאומית תהיה  ,אשר על כ�

  .ומעדי� לסרב לחירות שכזאת, ביסורי�
אלא ג� , ולא רק מול כנסת ישראל, רק סוררי� מול המהל  האלוקימתברר כי זה לא , אבל באמת
  .מול עצמ�

כי א� אכ� . כמוה כפגיעה אנושה ביסודות הנפש הפרטית בעצמיותה, הסרבנות לצאת ממצרי�
או אז העצמיות הפרטית ) 'ד' ירושלמי נדרי� ט(, נשמת� של ישראל אחת היא וגופותינו מחולקי�

צמו ונשאר בבית הכלא של כפורש מהחיי� של ע, הפורש מ� הכללו, מחוברת בטבורה אל הכלל
  .)345 ' עמ,בסוד היחיד והיחד (האנוכיות

חייב אד� לראות את עצמו "אזי לאור  כל הדורות נממש בשמחה את , וא� חפצי חיי� אנו באמת
ולא תהא זאת חובה חיצונית חלילה או ראיה ) 'פסחי� פרק י' מס" (כאילו הוא יצא ממצרי�

הנוזל הנפלא , "דרור, ֹמר"שאי� בה זיו� ממש כמו , ישרה, אלא ראיה פנימית, יצונית חלילהח
  .)�"רמב, א"שמות ל(שיוצא מ� הצבי בעת שהוא הול  חופשי בערוגה 

  

ââââ "פתחת למוסרי"-"אני עבדך" 
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היא המאירה ברוח קדשו את ) ה"ק כ"מו', ל' שמואל א(הענוה של דוד המל  המצמיחה את גבורתו 
בהכרת הטוב האמתית כלפי " אני עבד  ב� אמת , כי אני עבד ' אנא ה"שר החי והפנימי בי� הק

להיות , לשרת, ובהתפתחות הטבעית של המוכנות לעבוד" שעשני כרצונו"אמו שממנה ירש את 
  .בורא העול�, עבד של הש� אלוקי מערכות ישראל

  .טבעיות הנשמתיתמתו  אומר החיי� הגדולי� מגיעה החירות הפנימית הנאמנת ל
שזהו החופש האמיתי , "פתחת למוסרי"ות ומחבר אותו לולכ� ממשי  דוד המל  את תיאור העבד

  ).רמה,רמד' ה ב"עולת ראי(מכעס ושנאה וקטרוג עצלות ועצבות , מאנוכיות, מגאוה
�אלא עודדו את בעליה� , וכ  פעלו הנשי� הצדקניות במצרי� שלא נכנעו ליאוש ולאימה וללח

  .)א"סוטה י(ע� כל קשייה� , י  ללכת בנתיבי הגאולה ולפעול בה�להמש
  

ââââ והיא שעמדה לאבותינו 

פסוקי� . י� בעקבות הפסוקי� שקדמו לה'ב מולוז"י הנצי"מתפרשת ע, פסקה זאת בהגדה של פסח
גר יהיה זרע   "–אלא " אחרי כ� יצאו ברכוש גדול" באינ� מתחילי�, אלה של ההבטחה האלקית

נולדת , נשמתנו הלאומית שמחברת את הע� והאר�, כלומר..." � ועבדות וענו אות�באר� לא לה
 חוס� , כל זמ� שאינ� מתכחשי� לעצמיות� –ומכח האמת הזאת יש לישראל . י�במצרי� מתו  יסור

לא אחד בלבד עומד עלינו לכלותינו אלא בכל דור ודור עומדי� "נפשי לעמוד בכל יסוריה� כי 
  ".עלינו לכלותינו

מה� משימותינו ונות� כח להוציא לפועל , בעצ� מזכיר לנו מי אנחנו באמת, הלח� והעינוי בכל דורו
  .את עצמותנו

  

ââââ השחרור העליון בחבלי משיח 

  . יסוריה וגבורתה, הנה כי כ� ביציאתנו ממצרי� לא תמה מסכת החירות וכשרותה
כדברי , ג� בחבלי משיח, צרי�ל האירו לנו ברוח קדש� את צמיחת החירות מכוחה של יציאת מ"חז

מדרש רבה שמות ושיר השירי� פרשה  ',מיכה ז" (כימי צאת  מאר� מצרי� אראנו נפלאות"הנביא 
  .)'ב
 הנס האלוקי של קבו� ,על הגאולה השלישית) 'זכריה ח(בפי נביאו ' כדברי ה –" ג� בעיני יפלא"ו

�המהוה נס יותר גדול ) ז"אל ליחזק(הוא תחית המתי�  הלאומית , גלויות ופריחת הע� והאר
  .מהלידה

לפיכ  השחרור משעבוד המלכויות הוא הנחשב עיקר ג� למי שסובר שעדיי� מזכירי� יציאת 
  .)ב"ברכות י(מצרי� בחבלי משיח 

כי לא תמו , על פי הנאמר בדברי גדולי הדורות, ה קוק"ה והרצי"והנה מלמדי� אותנו מר� הראי
אלא הול  , הפיזי מידי הגויי� ובחירות משעבוד� השלטוניפלאיה של האר� והגאולה בשחרור 

שהוא חירות משיעבוד , השחרור העליו�, טלטלות בגו� ובנפש, ונבנה בתו  יסורי� ומורכבות
  .)ז"ט' אורות ישראל ה (תיה� של אומות העול�לסברותיה� ודמיונו
�אתנו לחירות מעבדות ליצי, נתבגר ונתגבר לעשות באמת זכר ליציאת מצרי�, הבה נתאחד ונתאמ

  ).א"מ' ה סע"פ' עמ' אור לנתיבתי'(מצרי� הרוחנית והחומרית 
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אשדוד , ואויבנו המנסי� להתקי� את איתמר ובאר שבע שדרות,"וכל כלי יותר עלי  לא יצלח"
עלה נעלה וירשנו אותה כי "ומנסי� לדכא את נפשנו ואת זהותנו לא יוכלו לנו אלא , ועוט� עזה
            .להיות ע� חופשי באמת בארצנו). ג"תהלי� ס" (ואלוקי� יושיע ציו�) "ג"במדבר י" (יכול נוכל לה

        

        
        במחיצתובמחיצתובמחיצתובמחיצתו

  

  ה"הכתיבה של הראי�כשרו�
 øôñîíéåáìà éùéáà ,áîøä úééøôñ ìäðî" í)äìàéøà úéá(: 

úåáø íéðù éðôì , øâåáî éãåäé éì øôéñïåúéò ìù ïåùàøä êøåòä äéä àåäù - øòåðä

'íéòøæ ,'ì åðô íäå ïøî÷å÷ áøäøîàî íåøúéù ïåúòì  . øîàî íäì áåúëì áùé áøä 

) ïàëøâåáî éãåäé åúåà øéòäáøäù  ÷å÷  àìù éãë èòá àìå ïåøôòá ÷ø ãéîú áúë

úñ÷á åéãä úìéáèá äáùçîä èåç úà ÷éñôäì êøèöé( –íäì ïúðå  . äéä øîàîä

 äîéàúîä äôùá áåúëíéøòðì, äúéä àì íéëøåòë íäìå  ìë ïå÷éúá äãåáò

àúäåçñåðä úî.  åìá÷ù åîë– ñôãð êë ! úàæ äååùäå úåìòôúäá úàæ øôéñ àåä

êë øçà äàøù äîì: øçàì  àöéù áøä øèôð ïåùàøä ïåéìâä÷å÷ , áøì åðô íäå

ìàéæåò ,äøåô øôåñ àåä íâ äéäù ,íäì áåúëéù . øåáòì êéøö äéä åðîî åìá÷ù äî

éãìéä ìéâì äîàúäå äëéøòí.  
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   הרב חגי לונדין 

ÒÒÒÒ `ia`ia`ia`iaicec dkl heitd xeicec dkl heitd xeicec dkl heitd xeicec dkl heitd xe ÑÑÑÑ        
  

בפיוט זה . להתקבל על כל קהילות ישראל ולהיאמר ע� כניסת השבת, של רבי שלמה אלקב�' ְלָכה דֹוִדי'זכה הפיוט 
  :ל"שבמאמר זה ננסה לעמוד על מעט מה� וזאת לאור דבריו של הרב קוק זצ, גנוזי� רעיונות עמוקי�

  
        ....ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַ?ָ<הְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַ?ָ<הְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַ?ָ<הְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַ?ָ<ה

 ָ@Aַ ֵני<ְ ָ@Aַ ֵני<ְ ָ@Aַ ֵני<ְ ָ@Aַ ת ְנַקְ@ָלהת ְנַקְ@ָלהת ְנַקְ@ָלהת ְנַקְ@ָלהְ>ֵני :  
  

 .)'כלה'ה(לבי� השבת ) 'דוד'ה(הינ� משל למערכת היחסי� שבי� ע� ישראל , החת� לכלה, יחסי הקירבה בי� הדוד
מסוימת ביחסי� ' קרירות'דבר המביא ל, טר� החתונה אי� החת� והכלה מכירי� היטב זה את זו, בטבעו של עול�

מתנער ע� ישראל משגרת , בערב ליל שבת, כעת. ה� כגו� אחדבעת בה נעשי� , מה שאי� כ� לאחר החתונה. ביניה�
נשפע שפע החיוני בכל "ליו� בו , )יא, על פי שיר השירי� ג(' יבויו� שמחת ללנתו וויו� חת'החולי� ונקרא להתכונ� ל

ְלָכה " :אנו קוראי� לישראל. יחדיו –הוא והשבת  –לזמ� בו יתייחדו שניה� , )' ב,'אור החיי� בראשית ב( "הנבראי�
  ". ְ>ֵני Aַָ@ת ְנַקְ@ָלה ",ו, "דֹוִדי ִלְקַראת ַ?ָ<ה

  
        ::::בית ראשו�בית ראשו�בית ראשו�בית ראשו�

        ....Aָמֹור ְוָזכֹור ְ@ִד@Bר ֶאָחדAָמֹור ְוָזכֹור ְ@ִד@Bר ֶאָחדAָמֹור ְוָזכֹור ְ@ִד@Bר ֶאָחדAָמֹור ְוָזכֹור ְ@ִד@Bר ֶאָחד
            ....ִהAְִמיָענB ֵאל ַהְמיCָחדִהAְִמיָענB ֵאל ַהְמיCָחדִהAְִמיָענB ֵאל ַהְמיCָחדִהAְִמיָענB ֵאל ַהְמיCָחד    
            .... ֶאָחד AְBמֹו ֶאָחד ֶאָחד AְBמֹו ֶאָחד ֶאָחד AְBמֹו ֶאָחד ֶאָחד AְBמֹו ֶאָחד''''דדדד

  :ְלB �Aְֵלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָ<הְלB �Aְֵלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָ<הְלB �Aְֵלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָ<הְלB �Aְֵלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָ<ה
  
קדושה  –" Aָמֹור", מחד גיסא. יימי� בקדושת השבתשני צדדי� ק –" Aָמֹור ְוָזכֹור ְ@ִד@Bר ֶאָחד"

האפלה פוסקת ליו� . ותפקידה להרחיק את השפעת החול ומחשכיו, עשייה,  באמצעות אישליליתשליליתשליליתשלילית
, מאיד  גיסא. ט מלאכות"אחד והאד� קרוא לשמר את תכונת היו� על ידי הימנעות פסיבית מל

משורש " ָזכֹור(" שתפקידה להמשי  שפע אור וחיי� על ידי פעולותינו חיוביתחיוביתחיוביתחיוביתקדושה  –" ָזכֹור"
במצוות השבת , מעשי ידינו החיוביי�). הפועל באופ� אקטיבי, הפ� הגברי במציאות –ר .כ.ז

 –" ְ@ִד@Bר ֶאָחד"שני צדדי� אלו נאמרו . מכיני� כלי� לתוספת קדושה, ובהוספת עונגי השבת
  .)ב, תהילי� סב(" אחת דבר אלוהי� שתיי� זו שמעתי "!'שמיעת דבר ד: עניינ� אחד
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קיי� חשש שמא יעלה . 'מיוחדת' קדושת שבת איננה קדושה רגילה אלא ," ִהAְִמיָענB ֵאל ַהְמיCָחד"
פסק , 'מנוחה סוציאלית: בדעתנו כי קדושת השבת היא פועל יוצא של שאיפות מוסריות אנושיות

קדושת השבת מגיעה מ� המדרגה . להדגיש כי לא כ  הואעל כ� בא הפיוט ', רוחני וכד' זמ�
" ִהAְִמיָענB ֵאל ַהְמיCָחד"את ציווי השבת . נאצל ככל שיהיה, האלוהית שהיא למעלה מכל תוכ� אנושי

 והוא הוא מקור קדושת ,המאחד את המציאות בכללה בהרמוניה אחת ', ייחוד עליו�'אותו  –
  .השבת

סוג אחד של שלמות הוא . ישנ� שני סוגי שלמות במציאות האלוהית –"  ֶאָחד AְBמֹו ֶאָחד'ד"
מפני שמצד , שלמות מוחלטת שלא שיי  בה שו� תוספת והתעלות, השלמות מצד הבורא כביכול

ישנו ג� סוג של שלמות , מאיד ".  ֶאָחד'ד" –הכל באחדות שלמה וגמורה , ה הכל כבר מעולה"הקב
להופעה שלו במציאות על , של הבורא הכוונה לגילויו" מוֹ Aְ ("כפי שהיא משתקפת מצד הברואי� 

הולכת ומשתכללת לאי� , שלמות המתבטאת בכ  שהמציאות הברBאה הולכת ומתעלה). ידי ברואיו
שני , בשבת. )תקלג,תקלב, על פי אורות הקודש ב(" AְBמֹו ֶאָחד" –סו� ומגלה כל העת את האחדות הגנוזה בה 

, לשלמותלשלמותלשלמותלשלמותיו� שבת הוא היו� בו הגיע העול�  –מחד גיסא : רי� יחדיוסוגי השלמות הללו מתחב

 –ומאיד  גיסא , )ג, בראשית ב(" לאכתוויבר  אלהי� את יו� השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מ"
  . הרוחנית האיכותי ביותר של האד�ההשתלמותההשתלמותההשתלמותההשתלמותזהו יו� 

המציאות כולה , אלה המופיעי� ביו� השבתבזכות שני סוגי שלמות  –" ְלB �Aְֵלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָ<ה"
הבריאה מגלה את המהות העצמית שלה  –" ְל�Aֵ. "מוצאת את המשמעות ואת הער  לקיומה

כפארות הע� המתנשאי� אל (מגיעה לשיא של מיצוי ופריחה  –" Bְלִתְפֶאֶרת). "'שמה'מגלה את (
קדמת ומהללת את הבורא באופ� והבריאה מת –" ְוִלְתִהָ<ה). "והמרכיבי� את תפארת הע�, על

מבהירות לבהירות ומוודאות לוודאות , מגודל אל גודל", אינסופי א� מעבר לגבולות העול� הזה
  .)רא' עמ, עולת ראיה א(" יותר עליונה

        
        ::::בית שניבית שניבית שניבית שני

        ....ִלְקַראת Aַָ@ת ְלכB ְוֵנְלָכהִלְקַראת Aַָ@ת ְלכB ְוֵנְלָכהִלְקַראת Aַָ@ת ְלכB ְוֵנְלָכהִלְקַראת Aַָ@ת ְלכB ְוֵנְלָכה
        . . . .  ִ?י ִהיא ְמקֹור ַהְ@ָרָכה ִ?י ִהיא ְמקֹור ַהְ@ָרָכה ִ?י ִהיא ְמקֹור ַהְ@ָרָכה ִ?י ִהיא ְמקֹור ַהְ@ָרָכה

        . . . . ֵמֹראA ִמDֶֶד� ְנסBָכהֵמֹראA ִמDֶֶד� ְנסBָכהֵמֹראA ִמDֶֶד� ְנסBָכהֵמֹראA ִמDֶֶד� ְנסBָכה    
    �  : ַמֲעGֶה ְ@ַמֲחAָָבה Eְִחָ<ה ַמֲעGֶה ְ@ַמֲחAָָבה Eְִחָ<ה ַמֲעGֶה ְ@ַמֲחAָָבה Eְִחָ<ה ַמֲעGֶה ְ@ַמֲחAָָבה Eְִחָ<הסֹו�סֹו�סֹו�סֹו
  
היא היו� בו אנו , "ְמקֹור ַהְ@ָרָכה" השבת היא , " ִ?י ִהיא ְמקֹור ַהְ@ָרָכה ִלְקַראת Aַָ@ת ְלכB ְוֵנְלָכה"

בשבת אנו רואי� התנוצצות כיצד העול� . חווי� כיצד המציאות כולה חוזרת למקורה הראשוני
כאשר , במגבלותיו ובמיצריו –ולא כפי שהוא כעת , וע� ואושרנ, עול� מלא ברכה: צרי  להיות

אותה תשוקה של הנפש להיות חופשית מ� הקטנוניות של ,  לכ�).א, סוטה מח(" אי� יו� שאי� בו קללה"
 ,היא זו הדוחפת אותנו לחזור ולומר כל ליל שבת , לחזור ולחדש את ימיה כקד�, העול� הזה

   ". ָכהִלְקַראת Aַָ@ת ְלכB ְוֵנלְ "
". ֵמֹראA ִמDֶֶד� ְנסBָכה"היא עקב כ  ש" ְמקֹור ַהְ@ָרָכה" הסיבה שהשבת היא ," ֵמֹראA ִמDֶֶד� ְנסBָכה"

כרו� יז"קדושת השבת אינה פועל יוצא של החלטה אנושית לש@ות ביו� מסוי� אלא היא , כלומר
ולכ� היא המקור לשפע הברכה השבת מקודשת בגזרה אלוהית . )קידוש לליל שבת(" יתלמעשה בראש

כל שפעת ... � העליו� של החפ� הכמוסימקור מעי, בסוד המחשבה האלוהית העליונה": בעול�
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 מ� , " ֵמֹראA ִמDֶֶד�"לא נית� לפגו� בקדושתה של השבת כי . )קס' עמ, עולת ראיה א( "הברכות נובעת
 , " ְנסBָכה"היא , עול� הזהעוד טר� הירידה לסיבוכי ה, הטהורה, הנקודה הראשיתית הקדומה

  .נמשחה לקדושה
" סֹו� ַמֲעGֶה"ב, השבת הופיעה ביו� השביעי, מ� הצד הגלוי –" סֹו� ַמֲעGֶה ְ@ַמֲחAָָבה Eְִחָ<ה"

בתהלי  , ראשית מופיעי� במציאות היסודות החומרניי� ורק לאחר מכ�, כדרכו של הטבע. בראשית
בשלוש : זהו א� מהל  התפתחותו של הילד( האיכותית יותר ,מגיעה המדרגה הרוחנית, אבולוציוני

ורק לאחר , די� הנפשיי� הקשורי� בובונה הוא את הצד הגופני והממ, עשרה שנותיו הראשונות
אול� מ� הצד ). הדעת והשכל מופיעי� לאחר הצד הגשמי. מכ� מקבל הוא על עצמו עול מצוות
היא זו שנתנה את הער  והמטרה לכל  –" ָבה Eְִחָ<הְ@ַמֲחAָ "הפנימי הייתה קיימת השבת כל העת 

אי לכ  אנו קרויי� לנהל את . על פי המימד הרוחני עBצב עול� החומר, כלומר. ששת ימי המעשה
 , שבה� ' שבתיות'כל חיינו המעשיי� לאור המגמה הרוחנית וכ  לחבר את ששת ימי המעשה אל ה

  . 'כל מעשי  יהיו לש� שמי�'
  

        ::::בית שלישיבית שלישיבית שלישיבית שלישי

        . . . . ְקAIַ ֶמֶלH ִעיר ְמלBָכהְקAIַ ֶמֶלH ִעיר ְמלBָכהְקAIַ ֶמֶלH ִעיר ְמלBָכהְקAIַ ֶמֶלH ִעיר ְמלBָכהמִ מִ מִ מִ 
        ....קBִמי ְצִאי ִמEֹוH ַהֲהֵפָכהקBִמי ְצִאי ִמEֹוH ַהֲהֵפָכהקBִמי ְצִאי ִמEֹוH ַהֲהֵפָכהקBִמי ְצִאי ִמEֹוH ַהֲהֵפָכה

        ....ַרב ָלAֶ Hֶבת ְ@ֵעֶמק ַהָ@ָכאַרב ָלAֶ Hֶבת ְ@ֵעֶמק ַהָ@ָכאַרב ָלAֶ Hֶבת ְ@ֵעֶמק ַהָ@ָכאַרב ָלAֶ Hֶבת ְ@ֵעֶמק ַהָ@ָכא
  ....ְוהBא ַיֲחמֹול ָעַלִיH ֶחְמָלהְוהBא ַיֲחמֹול ָעַלִיH ֶחְמָלהְוהBא ַיֲחמֹול ָעַלִיH ֶחְמָלהְוהBא ַיֲחמֹול ָעַלִיH ֶחְמָלה

  
 הקריאה לצאת ולקבל את פני השבת מעוררת ," קBִמי ְצִאי ִמEֹוH ַהֲהֵפָכה    ִמְקAIַ ֶמֶלH ִעיר ְמלBָכה"

ההנהגה "משמעה ' מלכות' –" ִמְקAIַ ֶמֶלH: "וב ולחדש את ימיה כקד�את הרצו� באומה לש
מקור הברכה . הסידור ההרמוני בי� כל חלקי המציאות, קרי, )א' עמ, עולת ראיה א(" הכללית של העול�

קדושה זו . לכל היש' מלכות'הרמוניה ו, המביאי� איזו�, משפיע זרמי קדושה לעול�' הש@ִתי'
אנו קוראי� לאותה מלכות ". ִעיר ְמלBָכה"שוני� שהאיכותי בה� הינו ירושלי� מופיעה במעגלי� 

הגיעה עת  –" קBִמי ְצִאי ִמEֹוH ַהֲהֵפָכה: "שבירושלי�" ִמְקAIַ ֶמֶלH"המתרכזת בשיאה ב, אלוהית
תפקידה של המלכות האלוהית . מתו  חוסר הבהירות, הגיע הזמ� לצאת מתו  התוהו ובהו. גאולת 

מ� , "ְצִאי ִמEֹוH ַהֲהֵפָכה"ולכ� , א לתת לכל כוח וכוח את מקומו הראוי לו בצורה מדויקת ושלמההי
  .  והנהיגי אותנו –המצב ההפו  והמטושטש בו מצוי העול�  

המעמד . בימי החול האומה שרויה במיצר –" ְוהBא ַיֲחמֹול ָעַלִיH ֶחְמָלה    ַרב ָלAֶ Hֶבת ְ@ֵעֶמק ַהָ@ָכא"
כנסת ישראל תחיל תזעק בחבליה  "":ֵעֶמק ַהָ@ָכא"ומי השפל וחורב� הממלכה הישראלית הינ� הלא

גוויליה נשרפי� ואותיות , התורה נשרפת. רזי תורה לחיצוניי� נמסרו, אוי נא לי כי עיפה נפשי
 ידיה� על חלציה�, קמי� נבוני לבב בחצות לילה. ולבני ציו� היקרי� אפר תחת פאר הוש�. פורחות
ויודעי� ה� ויודעי� ה� ויודעי� ה� ויודעי� ה� . ה� בוכי� ומבכי�, צרת התורה, צרת השכינה, צרת ישראל, על צרת העול�, כיולדה

כל נהרי נחלי כל נהרי נחלי כל נהרי נחלי כל נהרי נחלי , , , , יודעי� ה� שכל הצרות והמחשכי�יודעי� ה� שכל הצרות והמחשכי�יודעי� ה� שכל הצרות והמחשכי�יודעי� ה� שכל הצרות והמחשכי�. . . . ומכירי� את עומק הצער במקורו ובתולדותיוומכירי� את עומק הצער במקורו ובתולדותיוומכירי� את עומק הצער במקורו ובתולדותיוומכירי� את עומק הצער במקורו ובתולדותיו
כל הבוז והמשטמה כל הרשעה והזוהמה אינ� אלא כל הבוז והמשטמה כל הרשעה והזוהמה אינ� אלא כל הבוז והמשטמה כל הרשעה והזוהמה אינ� אלא כל הבוז והמשטמה כל הרשעה והזוהמה אינ� אלא , , , , כל התלאות והנדודי�כל התלאות והנדודי�כל התלאות והנדודי�כל התלאות והנדודי�, , , , הדמי� הנשפכי�הדמי� הנשפכי�הדמי� הנשפכי�הדמי� הנשפכי�
וה� קוראי� ... צער השכינהצער השכינהצער השכינהצער השכינה, , , , צער השמי�צער השמי�צער השמי�צער השמי�, , , ,  מהד הקול של אותו הצער העליו� מהד הקול של אותו הצער העליו� מהד הקול של אותו הצער העליו� מהד הקול של אותו הצער העליו�תולדה קלושהתולדה קלושהתולדה קלושהתולדה קלושה

ַרב ָלH : " בכל שבת יוצאת מנהמת הלב הקריאה.)י, אורות המלחמה(" לתשובה ואנו ליה ועינינו ליה
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ויוציא ימחל ויחמול  –" ַיֲחמֹול ָעַלִיH ֶחְמָלה" ,היושב בסתר עליו� –" ְוהBא"ו". Aֶֶבת ְ@ֵעֶמק ַהָ@ָכא
  .לישועת עולמי�' עיר המלוכה'את 
        

        ::::בית רביעיבית רביעיבית רביעיבית רביעי

        ....ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קBִמיִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קBִמיִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קBִמיִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קBִמי
            ....ִלְבAִי ִ@ְגֵדי EְִפKְרHEֵ ַעJִיִלְבAִי ִ@ְגֵדי EְִפKְרHEֵ ַעJִיִלְבAִי ִ@ְגֵדי EְִפKְרHEֵ ַעJִיִלְבAִי ִ@ְגֵדי EְִפKְרHEֵ ַעJִי
            ....ַעל ַיד ֶ@� ִיAַי ֵ@ית ַהַ<ְחִמיַעל ַיד ֶ@� ִיAַי ֵ@ית ַהַ<ְחִמיַעל ַיד ֶ@� ִיAַי ֵ@ית ַהַ<ְחִמיַעל ַיד ֶ@� ִיAַי ֵ@ית ַהַ<ְחִמי

LָלMNְ יAִָקְרָבה ֶאל ַנְפLָלMNְ יAִָקְרָבה ֶאל ַנְפLָלMNְ יAִָקְרָבה ֶאל ַנְפLָלMNְ יAִָקְרָבה ֶאל ַנְפ.  

  
 שנקראה לקו� ולצאת" ְמלBָכהִעיר "בבית הקוד� של הפיוט הוזכרה  –" ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קBִמי"
מרחוק ' עצת ד, לעלות ולקדש את המציאות כולה' עיר המלוכה'על מנת שתוכל ". ִמEֹוH ַהֲהֵפָכה"

אורחות (" עד שתגיע למדרגה התחתונה,  מכונה'נופלת'סוכת דוד הנופלת בכל יו� ויו� בש� "היא ש

תו ומתפלש בעפר התרבויות הזרות השפלות ע� ישראל יוצא לגלו, כלומר. )�'חיי� לרבי חיי� וולוזי
 מלמד שעשוה בני ,' וינצלו את מצרי�': "וזאת על מנת להעלות מה� את ניצוצות קדושה, ביותר

בה אנו נופלי� מדחי , זוהי תקוותנו בזמ� גלותנו הארוכה. )א, ברכות ט(" ישראל כמצולה שאי� בה דג�
... ויציאה לחו� לאר� הוא הקבר ורימה...  ראשנועטרת, יצאה רוחנו, כי מעת שחרב הבית: "אל דחי

ומכל . והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקו� היו חבורות וישיבות גדולות עד שנרקב הבשר
עד שנרקבו , מעמידי הגו�, שה� התלמידי חכמי� בישראל, מקו� היו עדיי� העצמות קיימות

התנערי מעפר התנערי מעפר התנערי מעפר התנערי מעפר , ', ', ', ' מקווי� עתה לתחיית המתי� מקווי� עתה לתחיית המתי� מקווי� עתה לתחיית המתי� מקווי� עתה לתחיית המתי�ואנחנוואנחנוואנחנוואנחנו... העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאתנו
על מנת ,  על כ�.)ליקוטי הגאו�, סו� ההוספות לספרא דצניעותא("  ויערה רוח ממרו� עלינו ויערה רוח ממרו� עלינו ויערה רוח ממרו� עלינו ויערה רוח ממרו� עלינו)ב, ישעיה נב(' ' ' ' קומיקומיקומיקומי

' עיר המלוכה' בכל ליל שבת אנו נושאי� כפינו ל,לקיי� את תפקידנו ולקדש את המציאות 
  .את המציאות כולה', עפר'התנערי משפלות מצב  ורוממי את ה, "ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קBִמי: "ומתחנני�

עומדת היא ערומה מבגדיה , שרויה בגלות' עיר המלוכה' בזמ� ש, " ִלְבAִי ִ@ְגֵדי EְִפKְרHEֵ ַעJִי"
והמשל הוא לומר הנה "; )ג, שיר השירי� ה(" ?פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה: "הלאומיי�

לפי שכבר נתישבתי בבבל והיתה האר� ההיא ערבה עלי ולא רציתי , לי�נתעצלתי לעלות לירוש
בימי החול שוכח לעיתי� ע� ישראל את ייעודו , כלומר. )ש�, מצודת דוד(" לטרוח בטלטול הדר 

: 'עיר המלוכה'אול� בשבת הוא מתנער וקורא ל, הלאומי ומשתעשע במחשבה להישאר בגלות
"HEְֵרKְפEִ י ִ@ְגֵדיAִי"לבשי מחדש את , לבשי מחדש את שאיפותי  הלאומיות העממיות –" ִלְבJִַע "
  . 'מקדש המל 'וכונני את  –
ההרגשה הלאומית המתגברת בנשמת כל יחיד  –" ָקְרָבה ֶאל ַנְפAִי MNְָלL ַעל ַיד ֶ@� ִיAַי ֵ@ית ַהַ<ְחִמי"

הלאומית הישראלית הוא השקיקה התוכ� של הנטייה . בשבת איננה שאיפה לאומית חילונית גרידא
השאיפה לחבר את . לגאולת האנושות כולה מאפרוריות החולי� אל הקדושה והטהרה –למשיחיות 

 ," ֵ@ית ַהַ<ְחִמי"משיח ב� דוד  –" ֶ@� ִיAַי" אושר הכלל ע� אושרו של כל פרט ופרט מוגשמת על ידי
ָקְרָבה ֶאל ַנְפAִי  ", ואז , )נג, פי עולת ראיה אעל (' המחבר והמאחד את כל היצורי� לעבודת ד, י�המלחִ 
LָלMNְ."  

   
        ::::בית חמישיבית חמישיבית חמישיבית חמישי

        ....ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִריִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִריִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִריִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי
        ....ִ?י ָבא אֹוֵרH קBִמי אֹוִריִ?י ָבא אֹוֵרH קBִמי אֹוִריִ?י ָבא אֹוֵרH קBִמי אֹוִריִ?י ָבא אֹוֵרH קBִמי אֹוִרי
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        ....עBִרי עBִרי Aִיר Iֵַ@ִריעBִרי עBִרי Aִיר Iֵַ@ִריעBִרי עBִרי Aִיר Iֵַ@ִריעBִרי עBִרי Aִיר Iֵַ@ִרי
        .... ָעַלִיH ִנְגָלה ָעַלִיH ִנְגָלה ָעַלִיH ִנְגָלה ָעַלִיH ִנְגָלה''''דדדדְ?בֹוד ְ?בֹוד ְ?בֹוד ְ?בֹוד 

        
לבנות , לשוב" ִמְקAIַ ֶמֶלH ִעיר ְמלBָכה"נו קוראי� לא –" ִ?י ָבא אֹוֵרH קBִמי אֹוִרי ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי"

שהרגשת נשמתו , ואי אפשר לרוח האד�"בשבת יודעת האומה כי באה עת הגאולה . ולהבנות
עורו וקומו : מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפוני� באומה, להיות שוקט בשעה גדולה זו, מפעמת בו

אל ,  הבורא מאפשר את הגאולה," ִ?י ָבא אֹוֵרH ִרי ִהְתעֹוְרִריִהְתעֹוְר . ")טז' עמ, אורות(" על תפקידכ�
  !".קBִמי אֹוִרי ",תחמיצי את השעה  

" ִהְתעֹוְרִרי"הביטוי ": עBִרי"לביטוי " ִהְתעֹוְרִרי"ישנו הבדל בי� הביטוי  –" עBִרי עBִרי Aִיר Iֵַ@ִרי"
וקורא לה ' עיר המלוכה'דלתותיה של הדופק על ' את קול ד –' אתערותא דלעילא'מציי� את ה

קיימת השגחה אלוהית המסבבת את המאורעות העולמיי� על מנת שע� , כלומר. להתעורר לגאולה
, מדרש רבה(" יות מתגרות אלו באלו צפה לרגלו של משיחוא� ראית מלכ" , ישראל ישוב לארצו 

ת הנמצא רB את כוח העֵ , ' א דלתתאאיתערות'מציי� את ה, לעומת זאת" עBִרי"הביטוי . )ד, בראשית מב
בי� א� יתעוררו לכ  מצד , וכוח זה יצא אל הפועל בכל מקרה. [בנפשות ע� ישראל לעשות תשובה

" ישראל עושי� תשובה והקדוש ברו  הוא מעמיד לה� מל  שגזרותיו קשות כהמ�"עצמ� ובי� א� 
מצאי בתוכ  את הכוחות לעשות תשובה  –" עBִרי עBִרי: "'עיר המלוכה'אנו קוראי� ל]. )ב, סנהדרי� צז(
ע� ' האיתערותא דלעילא'לאחר שתשוב האומה לארצה ותתחבר , לאחר מכ�. 'לפעול ע� אל'ו
הינה התרוממות הנפש מעל מילי� ' שירה' –" Aִיר Iֵַ@ִרי: "תשמע השירה' האיתערותא דלתתא'

: הנגיעה בהרמוניה האלוהית, ותרזוהי הנגיעה במימד עליו� י. קצובות והגיונות שכליי� יבשי�
  . )א, ת ז"הלכות ס, משנה תורה(" כלומר כתבו לכ� תורה שיש בה שיר –' ועתה כתבו לכ� את השירה'"
, כלומר הרוח. הינו הער  הכללי' כבוד'משמעותו העמוקה של המושג  –"  ָעַלִיH ִנְגָלה'דְ?בֹוד "

" וד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורהגדול כב"ו  כלפי הדברהיחס העקרוניהיחס העקרוניהיחס העקרוניהיחס העקרוני, האטמוספירה
השפלות , הבוז והחרפה: זהו עיקר ענינה של הגלות" ו'גלה כבוד מישראל ', בגלות .)ב, ברכות יט(

בהרס הנפשי בהרס הנפשי בהרס הנפשי בהרס הנפשי אלא בעיקר , ה של החיי� והרכוש@ֶ לא זו בלבד בהרס הממשי הכמותי המרC , והדכאו�

א� , יחס הבוז וההשפלה כלפי האומה משק�, לומרכ. )קמט, קמח' עמ, לנתיבות ישראל א(" �ֹ האיהאיכותיהאיכותיהאיכותיהאיכותי

אול� בעת בה מתעוררת האומה . את מצבו העגו� של ע� ישראל בגלות, יותר מ� הצרות הפיסיות
  . נגלה מחדש–' כבוד� של ישראל שהוא כבוד ד":  ָעַלִיH ִנְגָלה'דְ?בֹוד " , לתחייה מתרחש ההפ  

        
        ::::בית שישיבית שישיבית שישיבית שישי

        ....ייייOא ֵתבֹוAִי ְוOא ִתָ?ְלמִ Oא ֵתבֹוAִי ְוOא ִתָ?ְלמִ Oא ֵתבֹוAִי ְוOא ִתָ?ְלמִ Oא ֵתבֹוAִי ְוOא ִתָ?ְלמִ 
        . . . . ַמה EAְEִֹוֲחִחי Bַמה Eֱֶהִמיַמה EAְEִֹוֲחִחי Bַמה Eֱֶהִמיַמה EAְEִֹוֲחִחי Bַמה Eֱֶהִמיַמה EAְEִֹוֲחִחי Bַמה Eֱֶהִמי

        . . . . ָ@H ֶיֱחסB ֲעִנQֵי ַעJִיָ@H ֶיֱחסB ֲעִנQֵי ַעJִיָ@H ֶיֱחסB ֲעִנQֵי ַעJִיָ@H ֶיֱחסB ֲעִנQֵי ַעJִי
L>ָEִ ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעלL>ָEִ ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעלL>ָEִ ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעלL>ָEִ ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל....        

        
ִמְקAIַ ֶמֶלH "בבתי הפיוט הקודמי� פנינו אל  –" ַמה EAְEִֹוֲחִחי Bַמה Eֱֶהִמי Oא ֵתבֹוAִי ְוOא ִתָ?ְלִמי"

כאשר שבה האומה ".  ָעַלִיH ִנְגָלה'דְ?בֹוד "לה ובישרנו לה כי העומדת עתה בפני הגאו" ִעיר ְמלBָכה
,החשה בשבת' עיר המלוכה'כעת ממשי  הפיוט לפנות אל . שבה היא א� אל כבודה –לארצה 

 קיי� הבדל בי� הביטוי ," Oא ֵתבֹוAִי ְוOא ִתָ?ְלִמי: "קודש את התעוררותה מתרדמת הגלות הארוכה
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" וכלימה הוא המקבל כלימה מאחרי�, בושה הוא המתבייש מעצמו" :'כלימה'לביטוי ' בושה'
מחוסר הכרת  –" Oא ֵתבֹוAִי ":למלוא יישותה' עיר המלוכה'אור השבת משיב את . ) ד,� ישעיה נד"מלבי(

  "?ַמה EAְEִֹוֲחִחי Bַמה Eֱֶהִמי"ועל כ� ,  מחירופי� חיצוניי� של האומות," ְוOא ִתָ?ְלִמי" ערכ  העצמי
ֶיֱחסB " ,הנגאלת מכוח השבת' עיר מלוכה'באותה  –" ָ@H": "ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל H@ָ L>ָEִ ֶיֱחסB ֲעִנQֵי ַעJִי"

כשיריי� לגבי כנסת ישראל "הצדיקי� החושבי� עצמ� , אות� העניי� בעיני עצמ� –" ֲעִנQֵי ַעJִי
אותה בת קול . משתקמות חורבות האומה השוממותבעזרת אות� צדיקי עליו� . )עו' עמ, אורות(" כולה

אוי לבני� שבעוונותיה� החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי� לבי� "המנהמת כיונה 
, ו"פ, ירושלמי שבת(" המפוצצת בראשי הרי� ובאוהלי צדיקי�" הופכת לבת הקול )א, ברכות ג( "האומות

  ".L>ָEִִעיר ַעל "הקוראת לפעול ע� אל ולבנות , )ט"ה
        

        ::::בית שביעיבית שביעיבית שביעיבית שביעי

HאָסִיAֹ הRָAִִלְמ BְוָהיHאָסִיAֹ הRָAִִלְמ BְוָהיHאָסִיAֹ הRָAִִלְמ BְוָהיHאָסִיAֹ הRָAִִלְמ Bְוָהי . . . .        
Hל ְמַבְ<ָעִי?ָ BְוָרֲחקHל ְמַבְ<ָעִי?ָ BְוָרֲחקHל ְמַבְ<ָעִי?ָ BְוָרֲחקHל ְמַבְ<ָעִי?ָ Bְוָרֲחק . . . .        
HָהִיOֱא Hָעַלִי GיGִָיHָהִיOֱא Hָעַלִי GיGִָיHָהִיOֱא Hָעַלִי GיGִָיHָהִיOֱא Hָעַלִי GיGִָי . . . .        

        ....ִ?ְמGֹוG ָחָת� ַעל ַ?ָ<הִ?ְמGֹוG ָחָת� ַעל ַ?ָ<הִ?ְמGֹוG ָחָת� ַעל ַ?ָ<הִ?ְמGֹוG ָחָת� ַעל ַ?ָ<ה
        
"HאָסִיAֹ הRָAִִלְמ Bְוָהי Hל ְמַבְ<ָעִי?ָ Bעד כה דיברנו על המרכיבי� החיוביי� המאפשרי� –" ְוָרֲחק 
השבת . אול� על מנת שהאורה תופיע בעול� יש ג� להסיר את המעכבי�. להיגאל' עיר המלוכה'ל

ְוָהיB "אול� חלק משלמותה של הבריאה היא תביעת הנק� של , היא יו� השלמתה של הבריאה
HאָסִיAֹ הRָAִִלְמ Hל ְמַבְ<ָעִי?ָ Bו  חולשת א� הנקמה היא תכונה שבאה מת"יש להבי� כי ". ְוָרֲחק

אינה יכולה להיות "הרי  –" מתו  קצ� על דבר רע שנעשה בעבר, מתו  שנאה ומשטמה, הנפש
כלומר . )רטו,ריד' עמ, עולת ראיה א ("אב הרחמי� ומקור הטוב והחסד, ה"מתייחסת למידותיו של הקב

ריכי� צ: "אול� אנו פה עוסקי� בנקמה מסוג אחר. הנקמה לשמה אינה יכולה להיות תכונה אלוהית
אלא  –שהיא באה לא מתו  תכונה של מחשכי� , אנו להבי� את כל תוכ� הביטוי של נקמה אלוהית

שה� צמחי הרשע ופרי , שהיא באה להסיר את הסיבות המאפילות את החיי� ואת ההויה בכלל
מטרתה של , דהיינו. )ש�(" שכל זמ� שלא יתבערו מ� העול� הרי ה� מחשיכי� אותו, הכחש והבגידה

ושייכת היא לתהלי  , מה האלוהית הינה השמדת� של מעכבי הקדושה לטובת העול� כולוהנק
  . שיפור המציאות

"HָהִיOֱא Hָעַלִי GיGִָחָת� ַעל ַ?ָ<ה ָי GֹוGהששו� והשמחה שיהיו מנת חלקה של האומה בעת ," ִ?ְמ 
א מצד השלמות אל, המוגבלת מעצ� טבעה, הגאולה לא יהיו רק מצד המציאות העכשווית

בעת , א� עד כה: יתרה מכ . בשמחה אינסופית –" ָעַלִיH ֱאOָהִיH" ,לשו� עתיד –" ָיGִיG: "האלוהית
הרי , ה הייתה מוצנעת כשמחת בחור ובתולה קוד� נישואיה�"השמחה בי� האומה לקב, הגלות
פיע הוא בעת הגאולה מו –  )י, י� ישעיהו לה"מלבי(" בגלוי"שמשמעותו הבעת שמחה  'ששו�'הכעת 

  ".ִ?ְמGֹוG ָחָת� ַעל ַ?ָ<ה: "לעי� כל
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        ::::בית שמיניבית שמיניבית שמיניבית שמיני

        ָיִמי� GְBֹמאל Eְִפרֹוִצי ָיִמי� GְBֹמאל Eְִפרֹוִצי ָיִמי� GְBֹמאל Eְִפרֹוִצי ָיִמי� GְBֹמאל Eְִפרֹוִצי 
        . . . .  Eֲַעִריִצי Eֲַעִריִצי Eֲַעִריִצי Eֲַעִריִצי''''דדדדְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת 

        ַעל ַיד ִאיA ֶ@� ַ>ְרִציַעל ַיד ִאיA ֶ@� ַ>ְרִציַעל ַיד ִאיA ֶ@� ַ>ְרִציַעל ַיד ִאיA ֶ@� ַ>ְרִצי
        ....ְוִנGְְמָחה ְוָנִגיָלהְוִנGְְמָחה ְוָנִגיָלהְוִנGְְמָחה ְוָנִגיָלהְוִנGְְמָחה ְוָנִגיָלה

        
א� בבית זה הנושא , ל הפיוט כדוגמת הבתי� הקודמי� ש,"  Eֲַעִריִצי'דָיִמי� GְBֹמאל Eְִפרֹוִצי ְוֶאת "

וביקשנו ' עיר המלוכה'לאחר שפנינו אל ". ִמְקAIַ ֶמֶלH ִעיר ְמלBָכה"הוא התעוררותה לתחייה של 
אנו  –הרחקת המניעות השליליות , קרי, "ְוָהיB ִלְמRָAִה AֹאָסִיH"ו" Oא ֵתבֹוAִי ְוOא ִתָ?ְלִמי"ש

 –" ָיִמי� GְBֹמאל Eְִפרֹוִצי: "'עשה טוב'ישנו ג� ' סור מרע'ר הלאח. מסיימי� כעת ע� פניה אל החיוב
 – "Eְִפרֹוִצי"; ע� ישראל עומד מעל לכל גבול של זמ� ומקו� ופור� גבולות בכל מרחב המציאות

וה� ' תשבחי'ה� במשמעות של  –"  Eֲַעִריִצי'דֶאת "ועל ידי כ  . )ג, מצודת ציו� ישעיהו נד(" עני� התחזקות"
חקקי : 'עיר המלוכה'דהיינו יש כא� ציווי ל. 'ערו� הנחל'כדוגמת הביטוי ' חקיקה'שמעות של במ

  .)טו, מאמר כ, על פי ספר הברית א(על לוח ליב  ' את השתוקקות לד
המתבטאת בניצחונו , התעוררותו של ע� ישראל לתחייה –" ְוִנGְְמָחה ְוָנִגיָלה    ַעל ַיד ִאיA ֶ@� ַ>ְרִצי"

מתרכזת באישיות ספיציפית ". ִאיA"מופיעה לבסו� ב –' וכו" ָיִמי� GְBֹמאל"פריצתו , ועל אויבי
אישיות הפורצת את כל גדריה , "ֶ@� ַ>ְרִצי"הלא הוא משיח , שמתמצתת בתוכה את חיי האומה כולה

, מלמד תורה עליונה מעל ומעבר לערכי –פור� את מוסכמות הערכי� : המצומצמי� של המציאות
מוביל את ע� ישראל  –פור� את המיקו� הגיאוגרפי ; )ט,אור החיי� בראשית מט(ר האנושיי� המוס

.  וכ� הלאה)כו, על פי ישעיהו ל(פור� את המהל  הטבעי של חוקי הטבע ; לכיבושי� במלחמת הרשות
ה אשר ה� לתחושות השמחה והגיל –" ִנGְְמָחה ְוָנִגיָלה"נגיע לכ  ש" ִאיA ֶ@� ַ>ְרִצי"בזכות אותו 

        .)ל' עמ, עולת ראיה א(" בהיותה מרגשת את יושר מהלכה וטובו"השלמות הפנימית של הנפש 
        

        ::::בית תשיעיבית תשיעיבית תשיעיבית תשיעי

Lלֹו� ֲעֶטֶרת ַ@ְעָלAָֹוִאי ְב@Lלֹו� ֲעֶטֶרת ַ@ְעָלAָֹוִאי ְב@Lלֹו� ֲעֶטֶרת ַ@ְעָלAָֹוִאי ְב@Lלֹו� ֲעֶטֶרת ַ@ְעָלAָֹוִאי ְב@        
        . . . . �Nַ ְ@ִרTָה Bְבָצֳהָלה�Nַ ְ@ִרTָה Bְבָצֳהָלה�Nַ ְ@ִרTָה Bְבָצֳהָלה�Nַ ְ@ִרTָה Bְבָצֳהָלה

        . . . . @ֹוִאי ַכָ<ה@ֹוִאי ַכָ<ה@ֹוִאי ַכָ<ה@ֹוִאי ַכָ<ה    EֹוH ֱאמBֵני ַע� ְסגCָ<הEֹוH ֱאמBֵני ַע� ְסגCָ<הEֹוH ֱאמBֵני ַע� ְסגCָ<הEֹוH ֱאמBֵני ַע� ְסגCָ<ה
        ָתא ָתא ָתא ָתא @ֹוִאי ַכָ<ה Aַָ@ת ַמְל?ְ @ֹוִאי ַכָ<ה Aַָ@ת ַמְל?ְ @ֹוִאי ַכָ<ה Aַָ@ת ַמְל?ְ @ֹוִאי ַכָ<ה Aַָ@ת ַמְל?ְ . . . . @ֹוִאי ַכָ<ה@ֹוִאי ַכָ<ה@ֹוִאי ַכָ<ה@ֹוִאי ַכָ<ה

"Lלֹו� ֲעֶטֶרת ַ@ְעָלAְָבָצֳהָלה    @ֹוִאי ְבB הTִָר@ְ �Nַ ",עיר ' לאחר ששת הבתי� האחרוני� בה� עסקנו ב
,  אנו שבי� כעת לנושא, )א, סנהדרי� צז(" יו� שכולו שבת"השוקקת להיגאל ולהגיע ל' המלוכה

לפרו� ימי� , להתעורר' כהעיר המלו'מהיכ� מגיע כוחה של . הלא היא השבת, המסגרת של הפיוט
אחר כל ההכנות הנפשיות אנו , כעת –" @ֹוִאי ְבAָלֹו�! "מכוחה של השבת? לשמוח ולגיל, ושמאל

. מתו  היכולת לאגד את הכוחות והגווני� לאחדות אחת, "Aָלֹו�"פוני� לשבת וקוראי� לבוא מתו  
שבת '(ההרמוניה במרחבי הזמ� מגיעה ) 'עיר המלוכה'ירושלי� (מתו  ההרמוניה במרחבי המקו� 

המתעטר " ַ@ְעָלL"אשר הוא (' העטרה של ד –" ֲעֶטֶרת ַ@ְעָלL"אנו מכני� את השבת ). 'המלכתא
מעלה היתירה על ה: "'עטרה'טבעית המכונה ,וזאת מכיוו� שבשבת אנו מתעלי� למציאות על, )בה

פרק , עי� איה ברכות א( "� לאנושותוכמו שהיא מעלה נוספת למתעטר מחו', עטרה'ק הטבעי הנקראת ֹהח

        ".ָצֳהָלה"וה "ִרTָה"למדרגת השמחה האדירה של הומדרגה עליונה זו מביאה . )פסקה סד, שני 
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") ַכָ<ה"ל(אנו קוראי� לשבת  –" @ֹוִאי ַכָ<ה Aַָ@ת ַמְלְ?ָתא. @ֹוִאי ַכָ<ה @ֹוִאי ַכָ<ה EֹוH ֱאמBֵני ַע� ְסגCָ<ה"
 היכנסי אל תוככי נפש� של מאמיני ע� ישראל –" EֹוH ֱאמBֵני: "שותינו המאמינותלמלא את נפ

, היא הפתיחות הנפשית כלפי האמונה' סגולתו, 'שתכונתו הפנימית הטבועה בו –" הַע� ְסגC<ָ "שהוא 
Aַָ@ת "הלא היא " ה@ֹוִאי ַכָ<ה @ֹוִאי ַכ<ָ  @ֹוִאי ַכָ<ה. ")יב, שמות רבה ג(" ישראל מאמיני� בני מאמיני�"

  ".ַמְלְ?ָתא
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  הרב איתם הנקין

ÒÒÒÒ  zece` dxrd dxfpev mpn`d zece` dxrd dxfpev mpn`d zece` dxrd dxfpev mpn`d zece` dxrd dxfpev mpn`d

i`xd zexbi`a lvxdi`xd zexbi`a lvxdi`xd zexbi`a lvxdi`xd zexbi`a lvxd""""dddd???? ÑÑÑÑ        
  

ל באיגרת "ה קוק זצ"כשניסה להקי� רעש על דברי הראי, )ו"כמשלי כ(לאחרונה ק� גור� שפל ושב על מעשיו 
פרו בענייני� שוני� וביניה� חידוש עבודת בה הגיב לדברי� שכתב הלה בס,  לרב חיי� הירשנזו�46פ"משנת תר

, ה התייחס לאפשרות להקי� מעי� בית כנסת מרכזי בצמוד להר הבית"לאחר שהראי. הקרבנות והכניסה להר הבית
שהיה אחד מהמניעי� (הוא כותב כי לעניי� כבוד האומה , והביע את דעתו שכניסה להר הבית היא חשש איסור כרת

זה ְיָתֵמ� "והוסי� כי , בי� הכותל להר הביתהאמור כנסת הבית את  היה מוטב לבנות )להצעתו של הרב הירשנזו�
והוא כניבא ולא ידע מה ניבא , שלא יעמוד במקו� המקדש ממש, על דבר הטעמפיל' אלט ניי לנד'חזיונו של הרצל ב

  .47..."בכבודו ' כי בית כזה צרי  להיות דומה סמו  למקו� המקדש עד יופיע ה
בעוד " דיו� הלכתי"לדעתו מדובר ב; ה שהקי� אותו גור� מוכיחי� בעיקר קשיי� בהבנת הנקראדברי הזעק

כמקביל לחזו� הנביאי� אינה מעידה אלא " חזיונו של הרצל"וא� הבנת הביטוי , הדיו� כולו הינו במישור הציבורי
אבל הדברי� כשלעצמ� ,  רעשיעוררוהנזכר סוג המוב� שכסילי� מ. 48על בורות בנוגע ללשו� המקובלת באות� ימי�

, ה והרב הירשנזו� דני� בשאלת בניית בית כנסת ראשי ובלתי מפלגתי סמו  לרחבת הכותל"הראי: הריה� ברורי�
, "ולעני� כבוד האומה"הנושא הנידו� הוא ). שיש בחלקי� אחרי� של האיגרת(ואי� כא� שו� שיג ושיח הלכתי 

  . מוסי� בדר  אגב את ההערה לגבי הרצל והטמפל שלוא הוובהקשר זה , ה בפתח הפיסקה"כלשו� הראי
 ורתיעה כשאר טענות אותו גור� שאי� צור  עבור� אלא בשכל ישר,  להתייחסותי�ראויהיו לא עד כא� הדברי� 
הבינו כנראה כי "ה "כי ממשיכי דרכו של הראינוספה ג� הטענה אלא שבמקרה הנוכחי . 49טבעית מדברי הבאי

                                                 
  .ד"תרפ: כתב, אופייני" דיוק"ב, אותו גור�  46
 .44' עמ, ד" תרפט לואיס סנ',חלק ד' מלכי בקדש'  47
ב "ב ע"בבא בתרא יבהלא לדעה אחת , יש לתמוה על מה הרעשדווקא לשיטתו , אגב, "ניבא ולא ידע מה ניבא"באשר ל  48

 .מיו� שחרב בית המקדש ניתנה הנבואה לשוטי�
49 �טע� להתפלמס ע� מי  ובוודאי שאי� ,)ב"ו י"וראו ש� ט', ח' משלי ט(כבר למדנו שאי� טע� להוכיח לצי� ,  יתר על כ

ב במהל" "על טיבו זה של הגור� הנידו� עמדתי עוד בשנת תשס. שהנבזות היא כלי אומנותו ושקריו מגווני� כצבעי הזיקית

חברי� מקשיבי� ושאר , הרב אבינר, ומאז אני תמה על הרב וישליצקי, כמה וויכוחי� מול הגירסה המוקדמת שלו

דבר המשול לניסיו� ללמד תורה לתלמיד שאינו הגו� , # בפולמוסי� פומביי� מולוהגורמי� שכילו לאור" השני� זמ� ומאמ

כמוב� יש ). 35)33' עמ, ז"תשס, 120' עלוני ממרא, 'א"שליט' ר אבי סמוטרי#"ר המובהק הג"וראו בהקשר אחר דברי מו(

  . ותו לא מידי– לעצמ�להסביר לתמימי� ונבוכי� שידעו מה להשיב 
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ל כשהדפיסו איגרת זו באיגרות "ולכ� צנזרו לטענתו את המשפט הנ, "וזרי� וחסרי יסודדבריו אודות הרצל מ
עלולי� , ה"ל נעדר מהגירסה שבאיגרות הראי"ומאחר שאמת היא שהמשפט הנ). ד"איגרת תתקצ(' ה חלק ד"הראי

  .יש ממש בטענה זוהקוראי� לסבור שאכ� 
 העתיקו לאלאלאלאעורכי הספר : ל היא פרוזאית למדי" הנלאמיתו של דבר מתברר כי הסיבה להיעדרות המשפט, ובכ�

 השתמשו בהעתק או טיוטה של – כפי שעשו ברוב האיגרות שבספר –אלא , את האיגרת מספרו של הרב הירשנזו�
כ  מלמדי� בי� השאר הבדלי� קטני� רבי� בי� לכל אור  . ה"עזבונו של הראי בושנשאר, האיגרת המקורית

 – מדוייק יותר' מלכי בקודש'ובדר  כלל הפענוח שב, חו באופ� אחר בשתי הגרסאותכשמילי� רבות פוענ, האיגרת
ומוכיח ג� שעורכי הספר לא , 50ה"של איגרות הראי' דבר המתאי� לידיעותינו אודות הפענוח הלקוי לאור  חלק ד

  . 51'מלכי בקודש'ראו כלל את הגירסה שב
: ה"ראיהוחסר באיגרות ' מלכי בקודש'פיע באותו משפט על הרצל אינו המשפט היחיד המו, יתר על כ�
ובעני� מנוי מל  ג� כ� אי� צרי  להארי  שכל זמ� שלא נתגלה ובעני� מנוי מל  ג� כ� אי� צרי  להארי  שכל זמ� שלא נתגלה ובעני� מנוי מל  ג� כ� אי� צרי  להארי  שכל זמ� שלא נתגלה ובעני� מנוי מל  ג� כ� אי� צרי  להארי  שכל זמ� שלא נתגלה "נכתב כי ', מלכי בקודש'בגרסת , בתחילת האיגרת

גרות יאילו באו –" מל  המשיח בתנאיו המיוחדי� אי� שו� איסור להנהיג כח ממשלתנו באיזה צורה היותר נאותהמל  המשיח בתנאיו המיוחדי� אי� שו� איסור להנהיג כח ממשלתנו באיזה צורה היותר נאותהמל  המשיח בתנאיו המיוחדי� אי� שו� איסור להנהיג כח ממשלתנו באיזה צורה היותר נאותהמל  המשיח בתנאיו המיוחדי� אי� שו� איסור להנהיג כח ממשלתנו באיזה צורה היותר נאותה
ודאי כא� ". כ אי� שו� איסור להנהיג כח ממשלתי באיזה צורה היותר נאותהכ אי� שו� איסור להנהיג כח ממשלתי באיזה צורה היותר נאותהכ אי� שו� איסור להנהיג כח ממשלתי באיזה צורה היותר נאותהכ אי� שו� איסור להנהיג כח ממשלתי באיזה צורה היותר נאותה""""עני� מינוי מל  געני� מינוי מל  געני� מינוי מל  געני� מינוי מל  גובובובוב ":ה נדפס רק"ראיה

האינטרס שלה� היה להביא את המשפט לכאורה , שכ� אדרבא, לא נית� להאשי� את עורכי הספר בצנזורה וכדומה
וסח שבספרו של ה� לא התבססו כלל על הנ, כאמוראלא ש. לאומית,דתיתהנשמע ממש כסיסמה , ל במלואו"הנ

  . פענחו באופ� עצמאי מטיוטה או העתק שהיו תחת ידיה�כי א� , הרב הירשנזו�
לאחר , כפי הנראה? העתק/והיעדרות� מ� הטיוטה, התוספות הללו בגירסת המכתב הסופיתמה פשר , א� כ�

האחד : משפטי�והוסי� שני לפני שליחת המכתב ה שוב " עבר הראי,)אז נעשה ההעתק=(סיו� כתיבת גו� המכתב 
ממנו עשוי להשתמע שאפילו בימות , לתק� את הניסוח הראשוני שנועדה – לגבי המלכות זכרתהוא ההסתייגות הנ

זוהי הסיבה ששני המשפטי� הללו .  והשני הוא המשפט הנזכר לגבי הרצל והטמפל שלו– המשיח אי� צור  במל 
אלא בס  הכל הסתמכות על ,  היה כא� כל צנזורנוכחנו אפוא לדעת שלא. ה"ראיהנעדרי� מהגירסה שבאיגרות 

  .העתקה חסרה
, ה לרב הירשנזו�"מתו  ההקשר הכללי של חילופי האיגרות בי� הראי, באשר לתוכ� הדברי� כשלעצמ�עוד 

זו כנראה ג� הסיבה שמשפט זה נוס� רק ; נכתבו בעיקר על מנת לקלוע לטעמו של זה האחרו�שה� ברור למדי 
ראיה ישירה לכ  שהדברי� אינ� מהווי� שיקו� של דעתו ויחסו ישנה בידינו א� . איגרתלאחר סיו� כתיבת ה
לאותו ה "הראיהתייחס , "המזרחי"לתנועת ,  באיגרת שכתב שבע שני� לפני כ�:ה בעניי� זה"האמיתיי� של הראי

יר מהחיקוי הציורי יר מהחיקוי הציורי יר מהחיקוי הציורי יר מהחיקוי הציורי והרבה יותר מחפוהרבה יותר מחפוהרבה יותר מחפוהרבה יותר מחפ, זהו חיקוי שפל"כשכתב שניתוקה של התנועה הציונית מ� הדת , עניי� בדיוק
  . 52"את המחנה בשעתו' אחד הע�'שבצדק הרעיש עליו , ]]]]אלטנוילנדאלטנוילנדאלטנוילנדאלטנוילנד====[[[[' ' ' ' תל אביבתל אביבתל אביבתל אביב''''שבשבשבשב    של שינוי מקו� המקדששל שינוי מקו� המקדששל שינוי מקו� המקדששל שינוי מקו� המקדש

  

  

                                                                                                                                                 
של חיקוי שיטותיו של הצד שכנגד , לא אכחד שג� שיטת ההתמודדות שאומצה לאחרונה, סתי לנושאהיות שנכנ,     מאיד"

שיטה המומחשת בי� השאר (ה והפניית� כלפי מנהיגיה� שלה� "ראי של גידופי הקנאי� כלפי הראי) באמצעות שכפול

על תע� כסיל "וא+ על זאת למדנו , אי� לה כל מקו� בעיני, )שהופ# לאחרונה במרחב הוירטואלי' הדס במדבר'בקונטרס 

  ).עיינו במצודות ש�', ו ד"משלי כ" (כאולתו פ� תדמה לו ג� אתה
 162' עמ, ע"תש, 122 'עלוני ממרא', " ביקורת ספר–ה "מכותבי הראיה ומכתבי הראי: "ראו, במקו� אחר כפי שהערתי  50

 .53וכ� הערה , 49הערה 
51

, היא שכמה עמודי� לאחר מכתב זה', מלכי בקדש'לא ראו את ' חלק דה "איגרות הראילכ" שעורכי נוספת הוכחה   

מכתב רגיל ללא ענייני� , ה אליו"מופיע מכתב נוס+ של הראי, ה"לאחר התשובה החוזרת של הרב הירשנזו� לראי

אוצרות 'לנלקח ומש� ', ניצני אר#'בקוב# פורס� ורק מאוחר יותר ! (המכתב לא נדפס כלל באיגרות,  והנה–" פיקנטיי�"

  .)'ה"הראי
52

' אחד הע�'אזכורו של ). 'דמיוני'פירושו , ה"בלשו� הראי" ציורי. "ההדגשה שלי (ט"ר' עמ' חלק ב'  ה"איגרות הראי'  

וה� כדי לחזק את ההסתייגות מ� , נועדה ה� כדי לקלוע שוב לטעמ� של מכותבי האיגרת, דווקא כמי שהתנגד לדברי הרצל

 .נמצאו לה� מתנגדי�, אליו השתיי" הרצל, נה הלאומיות החילוניתשאפילו בי� ראשי מח, הדברי�
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  הרב יצחק דדון

ÒÒÒÒ  dcedi iav axd epiax dcedi iav axd epiax dcedi iav axd epiax dcedi iav axd epiax        

vf wew odkdvf wew odkdvf wew odkdvf wew odkd""""llll ÑÑÑÑ        
  )'ד אדר ב" י–ליום פטירתו (

  
, ל היה גדול מחוללי המהפכה הרוחנית בדורנו"דומה שלא נגזי� ולא נפריז א� נאמר כי רבינו הרב צבי יהודה זצ

ל אשר בנה את המסד ורבינו הרב צבי יהודה "הלא הוא הגאו� הרב משה צבי נריה זצ, ושות� נאמ� היה לו לדרכו זו
כדי להבי� . � לדור זה הצעיר ברוחו ומבולבל במחשבתויהמשי  בבניי� הקומה התורנית האמיתית והצמיח כנפי

היו מעט שהחזיקו בקושי , ישיבות כמעט ולא היו? מה היה אז בראשית ימי המדינה,  ראשוני�זאת יש לזכור ימי�
כל צעיר ראה את עצמו , הימי� ימי מלחמות ומאבק על חיי אומה הקמה בארצה, את הבחורי� לבל יתגייסו

, והנה.  בארצנולמע� האידיאל הגדול של הליכתנו קוממיות, ג� בזמ� ההפוגות, בטבעיות מצטר� למאמ� המלחמתי
ג� אלה . י את המהפכה בקרב הדור הצעיר"ואיתה החל רבינו הרצ, ה הגיעה ירושלימה"קבוצה ראשונה מכפר הרא

ומתו  כ  , בגבורי� השתכנעו כי יש לה� לבנות את קומת� הרוחנית' שאצה לה� הדר  להתגייס ולבוא לעזרת ה
  . מזוקקי�מתו  מחשבה ומעשה, שירות� הצבאי יהיה בהידור פי כמה

ורבינו הפ  אות� לבני תורה ) והרבה מתיכוני� דתיי�(ומישיבות אחרות הגיעו , כ  הגיע מחזור ועוד מחזור
  .אידיאלסטיי� חדורי אמונה ובטחו� בצדקת דרכה של התורה הגואלת, אמיתיי�

ו� רבי שלו� נת�  כ  אמר עליו גיסו הגא–" ת ממש,צבאו' מלא  ה("ה שהיה באישיותו המלאכית "רק רבינו הרצי
יכל לחולל מהפכה זו שהיא היתה למעשה א� כל המהפכות הרוחניות , איש חינו  ודוגמא אישית) ל"רענ� זצ
א "עד כמה ראו ברבינו אישיות מוסרית נעלה מעיד הסיפור הבא שהרבה פעמי� שמענו אותו ממר� הגר. בדורנו

  :ל"שפירא זצ
. שנסגרה זה מכבר" קל�"חשקה נפשו להקי� מחדש את ישיבת , ורבנו של אחד מגדולי הד, תלמיד חכ� אחד גדול

מבי� כל גדולי התורה לא מצא מישהו יותר מתאי� מרבינו , חיפש אישיות תורנית מוסרית נעלה שתתאי� לתפקיד זה
ח ידע כי "א  אותו ת, לבסו� כל העני� לא יצא לפועל. ואכ� ק� והל  אצל רבינו ושטח לפניו את בקשתו, י"הרצב

  .י"אישיות מחנכת ומוסרית נעלה שיכולה לחנ  דור של צעירי� לחיי מוסר נעלי� הינה רבינו הרצב
  

�  
  

קשה ונדיר למצוא גדול שסיגל עצמו את כל דברי ? מה היה באישיותו של רבינו שעשאו נעלה וגבוה מעל כל הע�
 יוד מדברי נביאי� עד להלכה שחי בדקדקנות ובהקפדה את כל קוצו של, פה לתו  אישיותו,התורה שבכתב ובעל
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מהיכ� נבעו . אצל רבינו היה זה יצוק ומוטבע באישיותו, ג� מה שנראה זניח ושכיח, ובהדרכה מוסרית, הכי פרטנית
ולחיות את כל דברי התורה חיי� מלאי� , בפרישות וטהרה נוראה, כוחות נפש כאלה לאחוז במידת חסידות

שלא , מידת האמת שלא נתנה מקו� לחנופה ורמיית נפש". ר� תצמחאמת מא. "ממידת האמת שהיתה בו? ושלמי�
של , היא זו שיצקה לתו  האישיות הנהדרת הזו את חיי התורה השלמי� והמופלאי�, ויתרה לעצמה בתואנות שוא

, ל אמר עליו שא� היה בדור הנביאי�"א שפירא זצ"עד שמר� הגר, אחד שבחסידותו ובצדקותו היה כחד מ� קמאי
יכלה להצמיח דור של� של בני תורה נעלי� , רק אישיות מיוחדת זו במידת האמת שבה.  ספק ג� כ� נביאהיה ללא

  .ברוח� פי כמה בדור�
  

�  
  

לא נשא פני� לתופעות חמורות , ל שבראשה"ר זצ"ד ואת האדמו"עד כמה שהערי  הוקיר וחיבב את תנועת חב
  .שהיו בה

  :ית שמשרב קהילה בב, א"סיפר הרב דניאל דרייר שליט
הוא ביתו של , 770,כלפי ה" בית חיינו"דיי� ובתוכ� שרבבו את הביטוי "ד מאמרי� חב"פע� פרסמו חסידי חב

רח� על  ציו� כי היא בית : "ל מחה בקול ואמר לתלמידי� בכאב גדול"כששמע כ  רבינו זצ. ל"ד זצ"ר מחב"האדמו
  ...?� זהאי  אפשר לקרוא לבית באמריקה בש? מה זה הדבר הזה"! חיינו

  

�  
  

אבל כל פעל� , ישנ� הרבה משפיעי� ומגידי שיעורי מוסר וכדומה. ה אפשר להגדיר כמחנ  הדור"את רבינו הרצי
בעי� , ל לא היו הדברי� כ "אבל אצל רבינו זצ, מתרכז בתו  ישיבותיה� ולכל היותר בעוד קהילה אחת ושתי�

וא� , שלח� למי שצרי , נחמה, שבח, ביע דברי עידודוא� מצא לנכו� לה, פקוחה עקב אחר כל תופעה בחיי הכלל
, לא היסס רבינו ושלח בלא שו� מורא, היה צרי  למחות נגד תופעה שלילית או מעשה שכרו  בו עוו� חילול הש�

רבינו היו מחובר בכל נימי נפשו לכל גלי . ג� כשהאישיות המקבלת את דברי הביקורת הקשי� הינה מורמת מע�
כ  שיכל להדרי  את תלמידיו , והיה ער לכל תופעה חיובית או שלילית, ל הציבוריות הישראליתהחיי� העוברי� ע

  . לכוו� את דעותיה� לאמת והנכו�
  :א מבוגרי הישיבה"סח הרב שמואל כ� שליט

: וכשנכנסתי שאל, ל קראני אליו"מר� זצ". מחלות הדור"בהקדמה דברתי על " קדושי� תהיו"כשכתבתי את הספר 
, אתה מתחיל למנות חסרונות ופגמי�, ומה ג�? איזה איבחו� מצאת שאתה קובע מה מחלות הדור? טוראתה דוק

  ...לעול� תתחיל בדברי� חיוביי�: ואני אומר ל 
  

�  
  

ה היה דבוק "מי שהתקרב מעט ראה אי  רבינו הרצי. על התמדתו המופלאה בתורה רבו הספורי� ואי� ספור לה�
, אי  הוא חי חיי תורה שלמי� ומלאי� כאחד התנאי� הקדמוני�, בכל רגע ממשואחוז בלמוד התורה בכל עת ו

  .בלימוד וברחשי תפלה על שפתיו, כשמחשבתו היתה דבוקה בבוראו תמיד
  ובלכת  בדר 

. יעקב בס הול  ברחוב' בתלמידו ר" מרכז הרב"ראש ישיבת , ל"פגש מר� הרב צבי יהודה הכה� קוק זצ, פע� אחת
  ?מה אתה לומד, רבי יעקב: ושאל הרב את תלמיד

ולמה זה שואל הרב לדבר שיודע , ידוע הוא שלומדי� עתה מסכת סנהדרי� בישיבה, הרב: השיב התלמיד בפליאה
  ?הוא

, ג� כשהולכי� ברחוב צרי  ללמוד, כוונתי היא מה אתה לומד עכשיו כשאתה כא� ברחוב, לא זו כוונתי: ענה הרב
  ...צרי  ללמוד כל הזמ�
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�  
  

  ":מכו� מאיר"וראש ישיבת , מקי� עולה של תשובה, א"ג דב ביגו� שליט"הרהסיפר 
העבודה הקשה ע� הנערי� הנמרצי� והתוססי� . בצעירותי הייתי מדרי  בפנימיה של הישיבה לצעירי� בירושלי�

  .ושקלתי לעזוב ולבחור לעצמי מקצוע כלבבי, התישה אותי
שאינני מוצא את עצמי , ושטחתי את בעייתי, ל"ודה הכה� קוק זצר מר� הרב  צבי יה"מו, באתי לפני ראש הישיבה

  .ומתיש אותי מואוד להתעסק בזה, בהדרכת הצעירי� שכ� הדרישה למשמעת אצל הצעירי� איננה דבר קל
  ?ובמה אתה רוצה לעסוק: ל ושאל"פנה אלי הרב צבי יהודה זצ

ולהתמסר ,  לצמצ� את עבודתי למינימו�וחשבתי לתפוס מקצוע זה שמאפשר לי, �"סבי היה סופר סת: השבתי
  .בעיקר ללימוד התורה בשעות הנותרות

  ...אבל מחנ  כותב על הלב, � כותב על קל�"סופר סת, ראה: הביט בי הרב בעיניי� טובות ואמר
  .שוב לא הרהרתי וידעתי מה תפקידי כא� בעול�, אחרי תשובה כזו

  

�  
  

  ":מרכז הרב"ר יעקב בס תלמיד ישיבת "סיפר הר
נגד מיסוי " נטורי קרתא"בהפגנה של , ל"הגאו� הרב צבי יהודה הכה� קוק זצ, פע� השתת� מר� ראש הישיבה

�  . וממנו תחלק העיריה את הכס� באופ� יחסי, החינו  שהטילו האנגלי� כא� באר
 אלה שהרי ידוע מה עוללו, ומאד נפלאתי על זאת, בעברי ליד ההפגנה פגשתי לפתע ברבינו שהשתת� בה כאמור

כ "שכ" נטורי קרתא"למה משתת� בהפגנה יחד ע� , ואכ� שאלתי את רבינו. ל"הקנאי� לאביו מר� הרב קוק זצ
  ?ל"התנגדו למר� הרב זצ

אבל במה שה� , קבלו עונש� או שיקבלו, ל"הרב זצ, מה שעשו נגד אבא, יעקב' ר: השיב הרב בתמימות לתלמידו
  !... ה� צודקי�, צודקי� 
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lgn axdlgn axdlgn axdlgn axd    – j`  j`  j`  j` awdawdawdawd""""`l d`l d`l d`l d        
  'אור חדש'למערכת מכתב 

  
משפחה ירושלמית של , התארחנו למלוה מלכה במאה שערי� אצל קרובינו, ד"בחור� התשס, לפני שבע שני�

ל לבי� הרבי מגור הרב אברה� "הגענו לשוחח על הקשרי� החמי� שהיו בי� מר� הרב זצ, מיניה וביה. חסידי גור
דיברנו ג� על ההתנגדות של קנאי מאה שערי� ). 'שפת אמת'ו של בעל הבנ(ל "זצ' אמרי אמת'מרדכי בעל ה

בי� כ  ובי� כ  פלט . למפגשי� אלו ועל הפאשקוילי� בגנות שני צדיקי� יסודי עול� אלו שנתלו על קירות העיר
רע שאותו אד� שעסק  בהדפסת ופרסו� אות� מודעות תועבה גורלו היה , ידוע בירושלי�"אחד מבניו של מארחנו ש

  ".בגו� ובנפש,  רבי� מבני משפחתו וצאצאיו הינ� בעלי מומי� שוני�–ומר 
ל "כדברי חז[ח מ� המספרי� בגנותו "ה תובע את כבודו של ת"עד כדי כ  מגיעי� הדברי� כשהקב. עמדתי נדה�

  ].ט"בברכות י
 עמדתי לדבר ע� ובאחת השבתות שהתארחנו אצל חותני בגבעת שאול, הדברי� הקשי� נשמרו בתוכי, הזמ� עבר

הינו ב� לאחת המשפחות הנכבדות בשכונת מאה ' הרב אביש א, יהודי זה. מכר של חותני, יהודי ירושלמי קשיש
זו , אמרתי בלבי. קפוטה ארוכה ושטריימל שבתי מעל זק� ופאות שיבה, נראה ירושלמי מהדור היש�, שערי�

ודאי ' ידוע בירושלי� 'זהשהרי א� אכ� , ידי גור הנה אאתגר את הרב אביש בדברי בני משפחתי חס–ההזדמנות 
  .וא� יאמר שלא היו  דברי� מעול� הרוחתי את האמת, מאזניו ומעיניו של הרב אביש דבר זה לא נעל�

אני , תגיד לי'. נדרכתי. כשא  סיימתי לצטט את הדברי� תפס הרב אביש בזרועי ואחזני בחזקה, והנה להפתעתי
למה נכנסתי ע� . פחדתי לרגע. מטה את ראשו בחדות כמסרב לדברי, ר כמעט בזע�אמ', רוצה לשאול אות  שאלה

, א  ההוא לא מרפה מאחיזתו. ל חלילה"יהודי שכזה בדברי� שאולי יביאו אותו לרוגז או א� לפגיעה במר� הרב זצ
משהו , ת הרבוכל אלו שרדפו א! תגיד לי: ת� לי לשאול אות  שאלה אחרת? את זה אתה צרי  לספר לי! תגיד לי'

אות� בודאות אני זוכר שהזכיר [? לרב דיסקי�? מה נשאר לרב זוננפלד? מישהו ממשי  את דרכ�? נשאר מה�
מי שרד� את הרב לא נשאר ממנו ? או הוגי� בכתביה�, ראית איזה ישיבה גדולה שתלמידיה פועלי� בשמ�] בשמ�
הרגשתי הרבה יותר עמוק אי  .  זעזוע בשניתחשתי. 'תראה אי  תורתו פורחת בכל האר�? אבל הרב קוק! הרבה

א שגר בסמו  סיפרתי לו "כשסרתי לבית חותני הרב יהושע רוז� שליט. מידת הדי� פגעה א� בגדולי� שבאותו הדור
דוקא נשאר לרב זוננפלד ני� . זה לא כל כ  מדוייק': חותני חשב לרגע על הדברי� וענה. את דברי ידידו הרב אביש

  ...'מרכז הרב'הוא אפילו למד בישיבת . רב קהילהתלמיד חכ� שהוא 
        יחזקאל פרנקליחזקאל פרנקליחזקאל פרנקליחזקאל פרנקל
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  ""חייב אד� לומר בשבילי נברא העול�חייב אד� לומר בשבילי נברא העול�""  
  

  

ולא יחלישו דעתו כלל מה שנמצאי� .  אד� לומר בשבילי נברא העול�חייב

ישכיל , וא� נטייתו היא כלפי חסד, רשעי� מקולקלי� במעשיה� ודעותיה�

אבל מילוט . ימלט אי נקי: ככתוב,  את כל העול� כולובדעתו שהוא יכול לזכות

י מה שיתגדל תמיד במעלות הקודש של דעת ושל קדושה וגבורה "זה בא יבא ע

  .עליונה

  

ה� . מידותי והרגשותי, רעיונותי, את מחשבותי,  שאני מזכ� את עצמיהזיכוכי�

  .העול�חייב אד� לומר בשבילי נברא . יהיו זיכוכי� כוללי� לכל העול� כולו

  

, בהנפש הפרטית, בכל הרחבתה,  מוצאי� את התוכ� של התורה כולהבתחילה

כ מוצאי� את הנפש הפרטית "ואח, בעליותיה וירידותיה, בתיקוניה ובקלקוליה

, כ מוצאי� את התוכ� של הכלל בעול� כולו"ואח, שהיא משורגת ע� הכלל כולו

חייב אד� לומר . דוההויה נמצאת תלויה בהשלמת המוסר והתורה של כל יחי

  .ומתי יגיעו מעשי למעשי אברה� יצחק ויעקב אבותינו, בשבילי נברא העול�

  

שקרוי הוא לעבוד על פי אופ� ההכרה וההרגשה המיוחד ,  אד� צרי� לדעתכל

ימצא את אוצר , הכולל עולמי� אי� ספורות, ובעול� זה, על פי שורש נשמתו, שלו

, שאינו קולט� כהוג�, ל תוכו מעולמות זרי�אל יבלבלוהו תוכני� שוטפי� א. חייו

אלה העולמות ימצאו תיקונ� . שאינו מוכשר לאגד� יפה בצרור החיי� שלו

אבל הוא צרי� לרכז את חייו . אצל המסוגלי� לבנינ� ושכלול�, במקומ�

. שה� לו מלואי� כל ומקיפי� את כל, בעולמות הפנימיי� שלו, בעולמותיו הוא

, גדולה ענותנית זו מאשרת היא את האד�,  נברא העול�חייב אד� לומר בשבילי

ובהיותו צועד בדר� חיי� בטוחה , העומדת ומחכה לו,ומביאתו לשלמות העליונה

ימלא גבורת חיי� ועליזות , באורח צדיקי� המיוחד שלו, במסלולו המיוחד, זו

  .יצא לו עזו ואורו, מהאות המיוחד שלו בתורה, עליו יגלה' ואור ד, רוחנית

  

 הרב
 כתבי  מ
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יכוי� שהקדושה תתפשט בו על ידי ,  או משיג השגות קדושותכשלומד

עד להמדרגות היותר תחתונות שברוחו , התנועות הרוחניות בדר� עילה ועלול

או כשעושה שו� מצוה מעשית או תנועה , וכשמתעורר ברגש קדוש. ומהותו

על , יכוי� שתתפשט הקדושה מלמטה למעלה ג� כ� בדר� עילה ועלול, טובה

ובשניה הוא באור , אלא שבכונה הראשונה הוא באור ישר, ותו ושיעור קומתומה

שמצד העניני� שבמהותו שה� למעלה מגילוי האור , ובתורה עצמה יכוי�. חוזר

ומה שהוא בשוה , יתפשט כח הקודש בדר� אור חוזר למעלה למעלה, שבתורה זו

 מה שהוא למעלה ,וכ� במצוה. יתפשט כח הקודש בתור אור ישר, לו ולמטה ממנו

ומה שלמטה , יתפשט כח הקודש בדר� אור חוזר, ממדריגה זו של המצוה במהותו

כ� יכוי� ג� כ� , וכמו שהוא מתכוי� על זה בבחינת עצמו בפרטיות. בדר� אור ישר

כאד� שהוא , שהרי הוא נלקח בתור תמצית מ� כל ההויה, בבחינת העולמות כול�

א� כ� יש בכל אד� ,  בשבילי נברא העול�וכל אחד חייב לומר, חלתו של עול�

�  .וכשמשתמש בה בקדושה אשרי לו ואשרי לדורו, כגדולתו של אד� הראשו
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 àéìôî øåôéñ
 ìù äãåáëì

äøåú , úàî
éàøä"÷å÷ ä  

  

  

  

  

10¤   

íéøôñäå úåøáåçä úùéëøì: com.gmail@2reiyyaa )ìäé( 

óñåé ïéðá  
íéìùåøé äðåá  

ø 'ïéìáéø óñåé.  
 éøîàî íò

éàøä" áåùé ìò ä
õøàä  

  
  

60¤   

úåøåàîä éðù  
éàøä" ÷å÷ ä

 ïîçð éáøå
áìñøáî  
  
  
  

20 ¤  


