
  

 
 

דֹו ֵמֶחֶרב רָ  ַהּנֹוֵתן ָלִכים ַהּפֹוֶצה ֶאת ָדִוד ַעבְּ ׁשּוָעה ַלמְּ  :ָעהתְּ

ַהצִ  ֵצִני וְּ נֵ לֵ יּפְּ  :ֶקרׁשָ  ִמיןיְּ  ִמיָנםיֶׁשר ִּפיֶהם ִדֶבר ָׁשוְּא וִ א  ֵנָכר  יִני ִמַיד בְּ

 

 רקֶ ין שָ מִ ם יְּ ינָ מִ יְּ 
בירור דעת תורתנו הקדושה באשר                                                

והדעות " חרדי ימני"ליחס כלפי ההגדרה 
י אלי ישי "הכוזבות והמסוכנות המופצות ע

וסייעתו במסוה של ישרות ונאמנות לדעת תורה 
                                                                                               .                                                                                                                            ל"ע יוסף ז"ולדעת הגר
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 !כל הזכויות שמורות ©
ת הקונטרס ניתן להדפיס א

בשלמותו בתיאום מראש 
 .לזיכוי הרבים
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 קונטרס
 

 ימינם ימין שקר

 
" חרדי ימני"ליחס כלפי ההגדרה שר בירור דעת תורתנו הקדושה בא

י אלי ישי וסייעתו במסוה "המופצות ע הכוזבות והמסוכנות והדעות
 .ל"ע יוסף ז"של ישרות ונאמנות לדעת תורה ולדעת הגר
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ח הגאון רבי יהודה "ולהבל ,ל"מרדכי הלוי שולזינגר זצהסכמת הגאון רבי משה 

 :'דת הציונות'לספרי  א"סילמן שליט
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 , ח"א אדר ס"ה יום אור לכ"ב

 .ד"בס

 וישנו בלבול גדול בדעות והשקפות גם אצל החרדים, שחושך יכסה ארץ, הנה בדור הזה
וגם בהיכלי הקודש פנימה ישנם לצערנו בחורים אשר נמשכים אחרי דעות ' לדבר ה

ומעט אשר , ישנו צורך גדול בבירור האמת עד לאחת, והשקפות של כחי ועוצם ידי
א "שליט... ... ישכילו לבררה כראוי ולכן נתתי שמחה בלבי בראותי בספרו של הרב 

ומבקשי דעת , את קול האמת, רה ידבראשר בשפה ברו" דת הציונות"אשר שמו יקבנו 
א עם הרבה ידיעות "ל ושליט"ימצאו בו את בת קולם של רבותינו גדולי ישראל זצ

ובודאי יביא תועלת גדולה לטיהור הלב והמח  -שמשום מה נעלמו מעיני רבים 
 .מהשפעות פסולות ומהימשכות אחרי דעות שהכפירה מעורבת בהם

א שדבריו יתקבלו בציבור ולהוציא עוד "מחבר שליטג ה"ואסיים בברכה אשר יזכה הרה
 .ספרים חשובים ומועילים

יהודא סילמן, ובזה באתי על החתום                                              
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הפירצה הבסיסית המפקיעה  -יצ  רֹופ  אל ת  מֹין ּושֹמ  י  
                        .יחדאת טענת הימין והשמאל גם 

ם ה א  יל  א  מ  ַאש  ין ו  ם ַהי מ  א  נ ה ו  ֵאימ  מֹאל ו  הפרכת -ַהש 
נשענות על דעת תורה ' ימניות'הטענה כאילו דעות פוליטיות 

 ור לישוב ארץ ישראל ולמאבק בערביםבכל הקש

סּור מֹ לֹא ת  ין ּוש  ך  י מ  ידּו ל  ר ַיג  ר ֲאשֶׁ ב  ן ַהד   -אלמ 
" ישר ונאמן לדעת תורה"' ימניות'האם אלי ישי בדעותיו ה

ל בפרט כפי שהוא מתיימר "ע יוסף ז"בכלל ולדעת רבו הגר
                             ?להציג את עצמו בפני הציבור

 
סיכויים לשלום י לצורך "בענין נסיגה משטחי א  

. א"הגאון רבי משה שטרנבוך שליט -או למיעוט שפיכות דמים
(.מועדים וזמנים ועוד, ת תשובות והנהגות"ס שו"ד ירושלים ומח"גאב)

 הגאון -י במקום פיקוח נפש"מסירת שטחים מא 
                     .(ועוד'חזון עובדיה' יביע אומר'ת "ס שו"מח) ל"רבי עובדיה יוסף ז
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הארורה שבאה לשנות את פניו ' השכלה'מזה כמאות שנים מאז קמה תנועת ה

לנתק את עם ישראל מדעת התורה  של עם ישראל נעשו נסיונות שונים
בתחילה נהגו כמנהג  .ומשליטתה ללא מיצרים בכל תחומי חייו של היהודי

הצבועים והסוו את מטרתם האמיתית במעטה של רצון להעשיר את תרבותו של 
. י אימוץ תרבויות נכריות שונות ובלילתן באורח החיים היהודי"העם היהודי ע

י מסגרות רבניות "ע השליטה על החיים הציבורייםלידיהם את כ ניסו לקחת "אח
משזה לא . 'מיושנת'את מערכת הרבנות המסורתית ה' החליף'משלהם הבאות ל

היה יהודי "עלה בידם ניסו להפריד בין הדת ובין החיים וטבעו את האימרה 
' אדם'הבאה להציג את היהדות כדבר שאינו שייך עוד ל" בביתך ואדם בצאתך

 הגיעו ,לבסוף. יש להתבייש בה ולקיימה בצנעה, ולכן ,הנאורהמודרני החדש ו
לכפור בעיקר ולשנות את הבסיס של עם ישראל מעם תנועה שבאה  -'ציונות'ל
כשהדת היהודית הופכת לאיזה תוספת ארעית  ,ככל העמים( לאום)לעם ' ה
אין לה מקום כלל הלכה למעשה ברשות ו מהווה רק חלק אישי מאורח החייםה

ים חיצוניים לאומיים כמו שפה זולת בכמה סממנ ,של הכלל לאומיתה הרבים
 .כשהפנימיות ובראשה תפיסת הדעת היא כפירה בעיקר ,וארץ

למרבה הפלא הצליחה תנועה זו לרכוש את לבם של אנשים שעד אז לא היו 
ושאר ' רפורמים'או לתולדותיהם אשר כיוצא בהם ה' משכילים'שייכים לחוגי ה

כבר . למרות שלא הסתירה כלל את דעותיה ושאיפותיה ,תוזא ,'מתבוללים'
ובו הוצג , מסמך היסוד שהוביל להקמתה של תנועה זו -' מדינת היהודים'ב

כתב , דים שיפתור את בעית האנטישמיותליהו' מדינה העצמאית'רעיון ה
שהיה אתאיסט מוצהר וחינך את ילדיו על ברכי )מחוללה של התנועה תיאודור הרצל 

כי במדינה המדוברת יהיו הרבנים כלואים בבתי הכנסת ולא  (הנוצריתהתרבות 
היה יהודי "גירסא ציבורית ל ,כלומר, תהיה להם התערבות כלשהי במדינה

הבאה לומר כי לתורת ישראל יש מקום בחיים האישיים " בביתך ואדם בצאתך
רק ממילא תפקיד הרבנים בא לידי ביטוי ו ,של האדם בלבד ולא במרחב הציבורי

בענינים מדיניים לאומיים תיים אישיים של צאן מרעיתם וים דבכל הקשור לצרכ
אשר השילו מעל עצמם עול תורה ' משכילים נאורים'לזכות הדיבור היא רק 

ההשפעה של דעות כפרניות אלה . ומצוות והמירום בשכל האנושי האוניברסלי
ויצרה  ,חרה לבואעל חבריה הדתיים לא א' ציונית'של רוב ככל אנשי התנועה ה



י

ואולי אף , שומר כשרות, אשר מצד אחד מתפלל שלש פעמים ביום' דתי חדש'
יכולה  ,קובע עיתים לתורה אבל לבו בוטח כי הנהגת עניני הכלל של עם ישראל
וכיון  .ואף צריכה להיות בידיהם של פורקי עול ומומרים לכל התורה כולה

שבקרב מומרים אלה היו הדעות חלוקות בנושאים רבים ואף קוטביות עד כדי 
חדרה קוטביות זו גם לרשות הרבים של ' שמאל'ו 'ימין"שנחלקו בהגדרתם ל

דתי "ו" דתי ימני"ויצרה הגדרות חדשות כמו ( הלאומיים)' חדשים'הדתיים ה
ות אך בכל הקשור בחיי האישייים אני שומר תורה ומצו: הבאות לומר" שמאלי

בדמוקרטיה או , בוטינסקי או במומר בן גוריון'לשאלות הכלל אני תומך במומר ז
לדתיותם  ,תפיסה זו את הדתיים הדוגלים בה דימתהלמעשה . ב"וכיו בקומוניזם

ואילו במרחב  ,של הנוצרים אשר הדת באה אצלם לידי ביטוי רק בחיים האישיים
 .הציבורי שולטת הפוליטיקה

זכתה גם תנועה ', רפורמה'וה' השכלה'שר ליחס לאבותיה של תנועה זו הכמו בא
להתנגדות עזה של כל גדולי הדור  (שבה' דתיים'הן החילונים שבה והן ה) זו

את הבעיות כי לא רק  ,וידעו כבר בראשיתה ,שראו את הנולד ,המפורסמים
את  אלא שאף תדרדר ,הגשמיות כמו אנטישמיות ואפליה לא תפתור תנועה זו

לכפירה בעיקרי האמונה , עם ישראל שכל מהותו הבסיסית היא רוחנית
 ,וגם את הדתיים שבה תביא לידי מצב ,הבסיסיים ביותר ולשמד המוני לדורות

קידוש השם וחילול , דעות של אמונה וכפירה ,שבראשם ידורו יחד בכפיפה אחת
לת הבסיסית מבלי שתהא בהם היכו ,יהדות וציונות ,אהבת תורה ושנאתה, השם

 .להבדיל ביניהן ולהגדיר בצורה אמיתית ומציאותית את המציאות בה הם חיים
י כל גדולי הדורות הקודמים "אלה אל מחוץ למחנה ע' דתיים'הוקעתם של 

ברשתם ובתערובת המסוכנת של דעותיהם שמרה את היהדות החרדית מהלכד 
ויצרה חומת הבדלה ברורה בין אלו אשר התורה ורק התורה היא  ,הסותרות

אשר התורה היא רק חלק ממכלול דעות  ,לבין אלה ,המדריכה את כל חייהם
 .המדריך את חייהם

בראשותו  ',העם איתנו-יחד' :בשם לאחרונה הוקמה תנועה פוליטית, ולצערנ
ים הוא ואף של אלי ישי אשר חיצוניותו ועברו מטעים לסבור כי מן החרד

ואף נטפל לתמיכה בו ראש ישיבה מפורסם מה שמוסיף לגודל ) ,שבהם א"נאמנים"מה

ל ולהחדיר "בחומת ההגנה הנ ולפרוץ הבאה ליצור בקיעים (הטעות והתעיה אחריו
 ,ל גם לתוככי המחנה החרדי פנימה"את הדעות הכוזבות והאפיקורסיות הנ

 .ועוד נידרש לטיבה של נאמנות זו בהמשך א
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יש מקום למושגים  ,א כל חייואשר התורה הי' וכאילו גם בקרב החרד לדבר ה
ביחס לנושאים הנוגעים לדיני ' עצמאיות'או לדעות  "שמאלן"או " ימני"כמו 

עד כדי מקום לאחדות בין  ,'מלחמה עם הערבים וכד, נפשות כמו החזרת שטחים
דב ' הר, צבי טאו' הר, מרזל, כמו שטבון) ,ל ורבותיהם"הנ' חדשים'חרדים לדתיים ה

' ובבחי ,שאצלם דעות כוזבות אלו הם בבחינת גירסא דינקותא (ב"ליאור וכיו
  .שניםרבות של כבר עשרות  ,פהצרו" דעת תורה"

אמרנו  ,ואחר שראינו שלמרות גודל הפירצה והסכנה אין איש פוצה ומצפצף
ואם  .וקיימנו בעצמנו במקום שאין איש  השתדל להיות איש ,"'עת לעשות לה"

על " לא תעמד על דם רעך"ל לבדו נצטוינו בסכנת הגוף של כל אדם מישרא
שהתנהגות על פי דעות  ,ובפרט ,אחת כמה וכמה בסכנת הרוח של דעות כוזבות

כוזבות אלו הלכה למעשה עלולה להביא גם לסכנת הגוף עבור כלל ישראל 
 ק ובתפוצות וכפי שהראה הנסיון ממעללי התנועה הציונית ומדינתה"בארה

שתחת הבטחותיהם לפתרון  ,למיניהן בפרט' מניותי'בכלל וממעללי התנועות ה
מצוקותיו של עם ישראל הביאו אותו הן בארץ והן בעולם כולו למצב של סכנה 

 .קיומית יום יומית לכלל ולפרט
ה להסתופף "זיכני הקב. וזאת למודעי שאין בקונטרס זה מגמה פוליטית כלשהי

יטיקה ואביזרייהו על בבתי מדרש אשר הביאוני להכרה של סלידה וגועל מהפול
וללא )" כנסת"המכונה " בית הכסא"הבאות לידי ביטוי ב כל צורותיה ומפלגותיה

באיצטלא דרבנן  י אלי ישי והנטפלים אליו"הדעות המופצות ע. ב(יוצא מן הכלל
מסוכנות לכשעצמן בעצם אמירתן ובלי קשר " חרדיות"ובחותמת מזוייפת של 

וגם אם לא יעבור אלי ישי את אחוז , פוליטיתלהצלחתו או לכשלונו מבחינה 
עלולות הדעות המופצות על ידו , החסימה וייעלם כליל מהנוף הפוליטי לדורות

גרום הרס וחורבן ליהדות החרדית בהישארן בחלל האויר ולו חלחל פנימה ולל
 .גהולם לזמן קצר בלא מענה

[: 'קכג' עמ' בקונטרס העלעקטריק חלק ב]' חלק ז' באר משה'ת "ל הגאון רבי משה שטרן בשו"וז ב
ם "ד בשם הגאון האמיתי בעל המלבי"ה הי"צ זצוקלל"ר הגאוה"ק אאמו"וביותר דשמעתי מפי כ"

ששקר נשא את החנופה ונולד מהם בעל מום " הגון"נולד מהזווג ' פאליטיק'ל שאמר שהשם "זצ
המאוסה " פאליטיק"על כן מזדזיע מלהתערב במחלוקת שיסודתן ב" פאליטיק"ע ששמו "בריה בפנ

ת אינני מתחרט שלא לקחתי מקח רע להתערב בפאליטיק כי רובם "והבזויה והשנואה ובעזהי
כוונתם לשם שמים רצו להתגדל ולהתגדר והגם שזכו לזה והגיעו לתכליתם אבל ' שנתערבו לא הי

סוף הבזיון לבוא ולא יזכו לכבוד אפילו בעיני מבקשיהם להתערב אינני מקנא אותם כלל כי 
ל "עכ". א"הטוב יכפר בעד ונזכה במהרה לקבל פני משיח צדקנו בב' ולבסוף הקלון יכסה פניהם וה

 .ח"ודבפח
גרגרים "ת הנפלא "ל בהקדמתו לקונטרס השו"וכבר כתב הגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ ג

כשם שהמחבר ספר על ההלכות שבענין נדה אין זה ספר של "ל "וז( ם"שהת, חיפה" )בראש אמיר
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קה שבין דעת אין בכונת הקונטרס לבאר באריכות עניני המחלוקת העמו, כ"כ
יפנה לשני  ,והרוצה להעמיק בירורו בזה ,התורה לציונות הדתית על כל פרטיה

 .ולעוד ספרים רבים המוזכרים בו ועסקו בבירור זה ,"דת הציונות"חלקי  ספרי 
כי אם להראות בקצרה עד כמה מסוכנות וחסרות אחריות  ,לא באתי בקונטרס זה

ועד כמה שקרי וזייפני הנסיון  ,וסייעתוי אלי ישי "הדעות המופצות בימים אלה ע
או מנאמנות  "נאמנּות לדעת תורהישרּות ו"ק ולהציגן כנובעות מ"לתלותן בתוה

 .ל"ע יוסף ז"לדעת הגר
 

סילוק הדעת וסילוק השכינה ומצפה לישועת אמת בקרוב של  החותם בכאב על
 .א"משיח צדקנו בב י"עם ישראל ולגאולה שלמה ע

 .יואל אלחנן                                                                                     

 !הבהרה חשובה
בקונטרס זה הובאו ראיות מצולמות מתוך מאגר הספרים הממוחשב 

והיות ובמאגר זה משמשים בעירבוביא . שברשותי  אוצר החכמה
ספרי רבותינו גדולי הדורות ולהבדיל אלף אלפי הבדלות בין הטהור 

ספרי מינות ודעות כוזבות יחד עם ספרים המסלפים , ובין הטמא
ומשכתבים את קורות העיתים ותולדות ימי עולם של עם עולם אין 

ו להחזיקה או לראות בשימוש בתכנה זו הוראת היתר למאן דה
להשתמש בה וכל הרואה עצמו נזקק למאגר זה יעשה שאלת חכם 

 הראוי להוראה לבל יסכן עצמו בסכנה החמורה של הימשכות אחרי             
 .דעות כוזבות ומינות שחמירי מעבודה זרה

ין קידוש החודש אין זה ספר על חכמת נשבעיניקולוגיה והמחבר ספר על ההלכותגחכמת ה
". הכותב דברי תורה על ההלכות שבענין פוליטיקה אין זה ספר של פוליטיקההאסטרונומיה כך 

ת הנפלא הנוסף שחיבר בענינים "טרפת לקונטרס השוובהזדמנות זו אציין כי הקדמתו זו המצ)
נצרך מאד לבני התורה בדורנו " מורה נבוכים"הם בגדר של ( ט"התשכ, ירושלים" )באין חזון"אלה 

תהא התנהגותו למעשה בענין ', חרדית'באשר להתבוננות הנכונה של בן תורה על הפוליטיקה ה
 . (אשר תהא, ההשתתתפות בבחירות כפי הוראת רבותיו
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הפירצה הבסיסית המפקיעה את טענת  -ימין ושמאל תפרוצי
 .הימין והשמאל גם יחד

 
כי הן הימין והן  ,אם נבדוק בכללות את ההבדל הבסיסי בין השמאל לימין נמצא

 ,כי יש הצדקה מוסרית לקיומה של מדינת ישראל בארץ ישראל ,השמאל סוברים
והמחלוקת היא רק עד היכן אם בכלל צריך להתחשב בזכות קיום עצמאית של 

תוחמים את ומה בדיוק גבולות האדמה ה ,ק"אחרים בארה מלאומים מיעוטים
 .השטח בו ראויה להתקיים המדינה

והרבה לפני שהחלה בפעולות התישבות  ,כבר מראשיתה ,כפי שנתבאר לעיל
ק החלה התנועה הציונית במהפכה רוחנית שבאה "ממשיות ומעשיות כאן בארה

ולנתק כל קשר  ,להמשיך את תנופת המהפכה של תנועות ההשכלה והרפורמה
 .לכל הפחות במרחב הציבורי ,ה ולתורתו"בין עם ישראל לקב

הן  ,נאלצה התנועה הציונית בעל כרחה להתבסס על מושגים דתיים ,מאידך גיסא
והן מכרח מציאותו  ,כדי לרתום חלקים גדולים של יהדות אירופה לרעיון הציוני

. ק"ת לתורהשתמיד היתה בעלת זיקה מובהק ,ההיסטורית של עם ישראל
 ,הציונות ניסתה עד כמה שניתן להמיר תכנים דתיים בתכנים וערכים לאומיים

 .לא ניתן היה להמירםשולדחוק החוצה את אלו 
הסתירה המתמדת שבין הציונות הכופרת באלקים ובתורתו מחד גיסא אך 

ליוותה  ,מאידך גיסא מתיימרת לייצג את עם ישראל אשר מקורו באותה תורה
וטושטשה  ,אך היא הודחקה בתעמולה הציונית ,הציונית מראשיתה את התנועה

 .שהדתיים שבתנועה חיפו בנוכחותם על סתירה זו ,י העובדה"בעיקר ע
זמן קצר לפני קום המדינה התבטא מי שלימים היה ראש הממשלה הראשון שלה 

, דוד בן גוריון בצורה מפורשת אשר חשפה את צביעותה של התנועה הציונית
השוללת ממנה לגמרי זכות קיום מוסרית בכלל וזכות קיום בארץ ישראל  צביעות

 .בפרט
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אמריקנית –ני מושבה הראשון של הועדה האנגלובפ. 1051במרץ  11-היה זה ב
לנמק ולהסביר את הזיקה בין עם ישראל לארץ בן גוריון החל , דבירושלים

שטען ), ר פיליפ חתי"כשבתוך דבריו הגיב לדברי ההיסטוריון הערבי ד, ישראל
כשהוא מתבסס על  ,כי אין בהיסטוריה מושג הנקרא ארץ ישראל, קודם לכן בפני הועדה

 היינו עם) אנו תמימי דעים עמו: "ואמר( י בשם כנען"ך נקראה א"העובדה שגם בתנ

ר חתי מדבר על "אבל כשהד. נכון בהחלט. אין דבר כזה בהיסטוריה. (ר חתי"הד
הוא מומחה להיסטוריה . הרי הוא מתכוון להיסטוריה הערבית, היסטוריה

אין ארץ , בדברי ימי הערבים אין דבר כזה. והוא יודע את מקצועו, ערבית
לא . פריקהצפון א, ספרד, פרס, סוריה, התרבות הערבית טופחה בערב. ישראל

וההיסטוריה הערבית לא נתחוללה . תמצאו את ארץ ישראל בהיסטוריה הזאת
יש היסטוריה עולמית ; אבל ההיסטוריה הערבית איננה עדיין הכל. בארץ ישראל

או כפי שאנו , ובהיסטוריה זו קיימת ארץ בשם יהודה ,ויש היסטוריה יהודית
היתה . ימי יהושע בן נוןאנו קוראים לה בשם זה למ. ארץ ישראל, קוראים לה

אבל ארץ , קטנה מאד, ארץ קטנה היא. והיא עדיין קיימת, ארץ כזו בהיסטוריה
מפני , קטנה זו הטביעה רושם עמוק בדברי ימי העולם ובדברי הימים שלנו

שום עם אחר בעולם . ועמנו עשה את הארץ הזאת השארץ זו עשתה אותנו לעם
ושוב . תה שום עם אחר בעולםוארץ זו לא עש, לא עשה את הארץ הזאת

. ושוב מתחילה הארץ הזאת לעשות אותנו, מתחילים אנו לעשות את הארץ הזאת
וארץ זו נכנסה לדברי ימי העולם הודות . זוהי עובדה, זה דבר מיוחד במינו

, הפרסים, האשורים, הבבלים, מלחמת המצרים, למלחמות המרובות שראתה
היא תפסה מקום בהיסטוריה שלנו . הביזאנטים ואחרים, הרומאים, היונים

אבל , אולי מוגבלת, ויליזאציהמשום שעמנו יצר כאן צי, ות העולםובתולד
ושיותה לנו את הצורה שיש לנו , את העם היהודי, ועיצבה את עמנו, גדולה מאד

; עם לבדד ישכון מצד אחד ועם אוניברסאלי מאד מצד שני: מאז ועד היום הזה

על רקע מצוקתם של יהודי אירופה לאחר חורבן יהדות אירופה ודרישתם  5491הוקמה בשלהי  ד
למרות מגבלות העליה )מחווה הומניטרית לאפשר להם לעלות מיד לארץ ישראל כשל הציונים 

הועדה כללה שנים עשר נציגים . ולזרז את המובטח להם בהצהרת בלפור( י של אותם ימים"לא
, אשר האזינו לנציגי הציונות והיהדות וכן לנציגי הערבים( ומטעם האמריקנים מטעם האנגלים)

 .ק"בתחומים שונים שפעלו בארה ושאר גורמים מקצועיים ,ממשלת המנדט
דברי כפירה אלו של בן גוריון הכופר בעובדה המוכרת לכל תינוק מישראל כי בקבלת התורה  ה

 שכולה נכתבה)ם וכפי שכתוב מפורש בתורה ק נהיינו לע"במדבר סיני לפני שנכנסנו לארה
ַדֵבר(: "'ט, כז)בדברים  (ונחתמה לפני הכניסה לארץ ישראל ר   ַוי  ש  ל י  ל כ  ם אֶׁ י  ו  ים ַהל  ַהכֲֹהנ  ה ו  ֵאל משֶׁ

ם לַ  ע  ֵיית  ל  ה  ֵאל ַהיֹום ַהזֶׁה נ  ר  ש  ַמע י  ֵכת ּוש  יך  ' הֵלאמֹר ַהס  לת חזרו על עצמם גם בראש מגי" ֱאלֹקֶׁ
 .העצמאות של המדינה הציונית
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, זוהי אומה אכסקלוסיבית בחייה הפנימיים. מאד עם לאומי מאד ובינלאומי
ואוניברסאלית מאד , במסורתה הלאומית ובדתה, בדבקותה בהיסטוריה שלה

, הורו אותנו שיש אל אחד בעולם. ברעיונותיה הדתיים והמוסריים החברתיים
, משום שכל אדם נברא בצלם האלקים, שהמין האנושי אחד ומאוחד הוא

אלה היו . וצדק סוציאלי ושלום, אחוה בין העמים, יהוהיֹה תה, שצריכה להיות
והיא תפסה את ; ההיסטוריה שלנו בארצנו, הרעיונות שלנו תרבותנו שלנו

 .מקומה בדברי ימי העולם
כמה מהם , רבים מהם הלכו לאיבוד, יצרנו ספרים רבים ו.אנו יצרנו כאן ספר

אך מספר ספרים כעשרים וארבעה נשתמרו , נשתמרו רק בתרגומים לועזיים
באותה הלשון שבה אני הוגה , בעברית, בלשונם המקורית, בלשונם ובצורתם

 .באותה הלשון שבה מדברים יהודי ארץ ישראל, עכשיו בדברי אליכם אנגלית
את , אבל לקחנו איתנו את ספרינו. גלינו והורחקנו מארצנו –הלכנו בגולה 

 –כי בו צרורה כל נפשנו  –שהיה בשבילנו יותר מספר , ובספר הזה, הספר
ונשאנו , כי גם ארצנו זו היתה צרורה בספר, לקחנו אתנו לגולה גם את מולדתנו

כשם שיש דבר , ויש דבר כזה שנקרא נשמה –בנשמתנו , את ארצנו בלבנו
זה . ולעולמים, היו לאחד –הספר והארץ , העם –ושלושה אלה  -, א גוףשנקר

אין כח חומרי שיוכל לנתק הקשר שבין העם הספר . חוט משולש אשר לא יינתק
ר הבריטי הנכבד של ועדה "היו. ישמיד אותנו השמדה פיסית אלא אם –והארץ 

יין מהי לצ –זו ציטט ביום הששי בבוקר משהו מספרו של סיר רונאלד סטורס 

קשרינו , זכותנו לארץ זו, אדוני. ההבטחה שניתנה לנו בהצהרת בלפור
 –אך ורק באותו הספר , תמצא באותו הספר –מקומנו בתוכה , אתה

אם הוא מחייב . ורק הוא ,ההוא מחייב אותנו הספר. ולא בשום ספר אחר
יב אני יודע הרבה נוצרים המאמינים שהספר ההוא מחי. לא עלי להגיד –אחרים 

, אין לתאר את עמנו בלי הספר. אותנו וודאי שהוא מחייב -,  גם אותם
 ."גם בעתיד, ולפי דעתי ואמונתי, לא בעבר ולא בהווה

הוא המשיך והמחיש לחברי הועדה את הקשר החזק של עם ישראל למורשתו 
" מייפלאואר"לפני שלוש מאות שנה ומעלה הפליגה אנית : "ואמר ,ההיסטורית

היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה . מנמל פלימוט בדרכה לעולם החדש
כמה אנגלים ואמריקאים יודעים בדיוק תאריך של : אבל תמה אני. ואמריקה

כפי שיבואר . )מה שלכשעצמו מפקיעו משייכות לכלל ישראל, בן גוריון כופר בתורה מן השמים ו
 (בפרק הבא
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ומה היה הלחם , היו בספינה זו" פילגרימים"כמה , הפלגת אניה היסטורית זו
לפני יותר משלושת אלפים ושלוש  –והנה . לו הנוסעים בצאתם מפלימוטשאכ

. יצאו היהודים ממצרים"( מייפלאואר"שנה לפני הפלגת  0444-כ)מאות שנה 
וכל יהודי בעולם יודע עד היום  –הדבר קרה לפני יותר מששים וששה יובלות 

ו הלחם ומה, ו ניסן"ט –הזה בדיוק נמרץ באיזה יום יצאו היהודים ממצרים 
אוכלים כל , במשך אלפי שנה, ועד היום הזה. מצות –שאכלו אז אבותינו 

ועל התלאות שבאו , ומספרים על יציאת מצרים, ו בניסן"מצות בט –היהודים 
והם מסיימים את סיפורם במילים , משיצאו שוב בגולה, על היהודים לאחר כך

ה הבאה בארעא לשנ, השתא הכא. לשנה הבאה בני חורין, השתא עבדי: "אלו
  ז...כאלה הם היהודים". דישראל

 
 .יוסף כ ר האמריקני"ליו. השאירו רושם על חברי הועדה של בן גוריון דבריו
והן אדווארד 'סיר ג ר האנגלי"יסון לא היתה כל שאלה על דבריו וגם היו'האצ

 .העדיף לדחות את שאלותיו עד לאחר קריאת פרטיכל דבריו סינגלטון
. ידעו כי מאחרי הדברים המרגשים מסתתרת צביעות אכזריתחברי הועדה לא 

צביעות שאפיינה ומאפיינת עד היום את מנהיגי הציונות והמדינה והניכרת 
, בדיוק כפי שהיא ניכרת מדבריו דוד בן גוריון, כמעט מכל משפט היוצא מפיהם

 ".ישראל"ראש הממשלה הראשון של מדינת , ר הסוכנות היהודית ולימים"יו, אז
 

כי בה בשעה שבן גוריון מדבר בפניהם גבוהה גבוהה על  ,חברי הועדה לא ידעו
מתחנכים ילדי ישראל השבויים  ,המחייב היחיד עבורנוהיותו של ספר התורה 

כי  ,המחנכים על פי הוראותיו של בן גוריון וחבריו במוסדות החינוך הציונים
כל קשר בינה שו שאינה מחייבת במאומה ,התורה היא יצירה ספרותית בעלמא

 .ובין המציאות מקרי בהחלט
כי היהודים הדבקים באמת בדת היהודית והשומרים במסירות נפש  ,הם לא ידעו

היו שנואי  ,בצורה מדוייקת ואמיתית על העברת דברי ימי ישראל לדורות הבאים
הרבה לפני עוד  ,ושכנגדם קדשה הציונות מלחמה ,נפשו של בן גוריון וחבריו

 . מלחמתה כנגד הערבים או הבריטים
הם לא ידעו כי המשוואה האמיתית על פיה מחנכת הציונות היא הפוכה לגמרי 

עם "למשוואה אותה הציג בפניהם בן גוריון ובעוד שבפני העמים הם מכריזים 

ר עזריאל "בעריכת ד, 333-333' עמ', אמריקנית לעניני ארץ ישראל -ועדת החקירה האנגלו'מתוך  ז
 .ו"תש, תל אביב, ליינמן.צ' הוצ, קרליבך
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נהיה כגויים כמשפחות הארצות "את ילדיהם הם מחנכים על ברכי " לבדד ישכון
 ".ןלשרת עץ ואב

 
אך לדבר אחד לא שת לבו גם בן גוריון אשר ניתק את דברי ימי העולם מבורא 

הוא שכח כי מעבר לתיאור . בעם ישראל" רפ  ס  "העולם ותלה את המקור ל
האוכל שאכלו אבותינו ושאר הזכרונות של , המדויק של מועד יציאת מצרים

י על פי תיאור יציאת מצרים ישנו תיאור מדויק גם של הכניסה לארץ ישראל וכ
 ואזה ישבו בארץ ישראל בעת כניסת עם ישראל לתוכה שבעה עמים אשר גורשו 

תיאור מדויק זה יוצר שאלה . י עם ישראל במשך שבע שנות כיבוש"נהרגו ע
שאלה שהתשובה , מוסרית נוקבת באשר לזכותו של עם ישראל על ארץ ישראל

באת בילקוט שמעוני המוסרית היחידה שניתן להשיב עליה היא התשובה המו
 -בראשית : "ל"וז י על חומש בראשית"ש פירושו של רשוברי ('רמז קפז' שמות יב)

אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא 
 (א"תהלים קי)מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל ומה טעם פתח בבראשית משום 

ם שאם יאמרו אומות העולם לישראל כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוי
כל הארץ של ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים הם אומרים להם 

ברצונו נתנה להם וברצונו  ,הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו .ה היא"הקב
 ".:נטלה מהם ונתנה לנו

כי צביעותם  המנתקת את תולדות , שכחו, בן גוריון וממשיכי דרכו עד דורנו אנו
ליסטים "ישראל מכל קשר לאלקי ישראל מצדיקה מידית את טענת האומות עם 

היסטורית באשר לבעלותם על ארץ -ושוללת מהם כל טענה לזכות מוסרית" אתם
 .ישראל

הרי כלפי האמת וכלפי " ליסטים אתם"ואם כלפי צביעותם זועקת טענת האומות 
ושל )הצגת התורה בפני ילדי ישראל במערכת החינוך הרשמית של מדינת ישראל 

מספרי "כיצירה ספרותית אנושית דמיונית של  (ההנהגה הציונית שקדמה לה
ט זועקת טענה אשר כל קשר בינה ובין המציאות מקרי בהחל" סיפורים קדמונים

כבדה הרבה יותר הטבולה בדמם של עשרות אלפי קרבנות מלחמה ופעולות 
אלמנות , טרור ובדמעותיהם וכאבם הבלתי פוסק של אלפי משפחות שכולות

שליחת חיילים אל מותם בעבור , שכן!"  שופכי דמים  אכזריים אתם: "ויתומים
אל ארץ  דמיוניעם  שלדמיונית הגנה על ארץ שהבסיס להגנה עליה הוא זיקה 

אינו כי אם , שמקורם הינו דמיונם הפורה של מספרי סיפורים קדמונים  דמיונית
 .שליחת חיילים אל מותם ללא כל הצדקה מוסרית
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תניהו מהפלסטינאים להכיר במדינת ישתו של נכמה מגוחכת ואבסורדית היא דר
ינוך של בה בשעה שלילדי ישראל מספר משרד הח ,העם היהודיישראל כמדינת 

כי העם היהודי וארצו הם  ,שקדמו לו" ישראל"נתניהו ושל כל ראשי ממשלת 
 ...מושגים הלקוחים מתוך יצירה ספרותית דמיונית

כשמנקודת מבטם  ,של הפלסטינאים 'חוסר המוסריות'כמה מגוחך הוא לדבר על 
הם עצמם צאצאים לעם שהשתלט  ,של נתניהו ומקימי המדינה הציונית

 .ארץ ישראל ללא כל הצדקה מוסרית בליסטיות על
שבישרה על ' קול ישראל'ר לשמוע מהדורת חדשות של "זכורני שנזדמן לי בעוה

יצחק ' י"לח'חבר ארגון הטרור ' הליכוד'מותו של אחד מגדולי מנהיגי תנועת 
' הליכוד'במהדורה הושמעה הקלטה של דברים שאמר בנאום בועידת . שמיר

עלינו לחנך כל נער : "שבנאומיו והוא אמר כך נאום שנחשב לאחד מהבולטים

 ".!ככה? למה !!ו-נ-ל-ל ש-א-ר-ש-ץ י-ר-שאוכל זקן כל חייל וכל סטודנט 
זו , על הארץ של ראש ממשלת ישראל לזכותו" מנומקת"ה זו היא תשובתו

יתומים ואלמנות , התשובה שיש לראשי ממשלת ישראל לומר לאמהות שכולות
 ח!ככה. שאיבדו את היקר להם מכל

במקום לעמוד לדין על הפקרת יהודים למוות בעבור ספר שלשיטתם , מקום להכות על חטאוב ח
? מדוע זה תשתמטו מן הנטל: באים הם ואומרים( ל"עפ), אינו יותר מאוסף של אגדות דמיוניות

יודעים הם . ולא לחינם הם שואלים זאת? מדוע לא תילחמו גם אתם כתף אל כתף עם מיטב בנינו
ו מנגד לשכרון החושים שלהם היא היחידה היכולה לפקוח עיני העם מתרדמת היטב כי עמידתנ

יודעים הם היטב כי שלילת . כ חזקה עד כדי הפקרת הבנים והבנות למוות"הדמיון אשר עצמתה כ
כי שלילת קיום האלקים הופכת את המושגים , התורה שוללת בראש ובראשונה את הצדקת קיומם

למשוללים מן היסוד עוד יותר והופכת את הדרישה " דינת ישראלמ"ו" ארץ ישראל", "עם ישראל"
לנשיאה בנטל הכבד של ההגנה על המדינה לאכזריות בלתי נתפסת מצד ראשיה כלפי כל נער 

 .שנים' ונערה שמלאו להם יח
ל באשר ליחודו של "איננו נזקקים כלל למקורות חז, בתשובה לשאלתם מדוע איננו שותפים לנטל

איננו נזקקים גם להסברים רעיוניים מופלגים המסבירים את . ם של לומדי התורהשבט לוי ויחוד
ההקבלה בין קיום רוחני לקיום גשמי ובין השתדלות רוחנית להשתדלות גשמית או להסברה 

ספר וב לקמן 'ועיי" )מלחמת מצוה"ו" מלחמת רשות"מפורטת של גדרי ההלכה הברורים באשר ל
( 'נו' סי' ל חלק ג"ד הכהן מונק זצ"ת פאת שדך להגרש"ושו' חלק ב' פרק ו' חלק א" דת הציונות"

או את , ושל הראיות הרבות לכך שהלכות אלה הן בבחינת הלכתא למשיחא ואינן נוהגות כיום כלל
ה את ישראל למשך כל תקופת הגלות עד "חומרת העבירה על שלשת השבועות שהשביע הקב

 .ביאת משיח צדקנו
אם . והכפרנית של השואלים זאת התשובה פשוטה הרבה יותר בהתאם לתפיסתם המעוותת

אזי התשובה של אדם מציאותי לדרישה שכל מקורה ( ל"עפ)התורה היא אוסף של אגדות דמיוניות 
וכשם שלא ! אך אינני מוכן להפקיר את חיי לסכנת מוות בעבור דמיונות, מצטער: בדמיון הינה

משיני הזאב " כיפה אדומה"ללבנון כדי להציל את יעלה בדעתו של בר דעת להכנס לרמאללה או 
כך , ולמשוגע ייחשב בעיניו מי שיהין לעשות כן" שלגיה ושבעת הגמדים"האכזר או לחפש שם את 
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אין כל הבדל בין הימין לשמאל ולשניהם גם יחד  מנקודת מבט כפרנית חילונית
אין שום טענה המצדיקה באופן מוסרי את קיומה של מדינת ישראל בכלל 

 . ובארץ ישראל בפרט

 

 

 

 

 

 

י החינוך "שנות לימוד בהן למדו ע 53אחרי  -הזיוף והאבסורד , עומק השקר
יצירה ספרותית אנושית 'ך כ"להתייחס אל התנ' ישראל'הרשמי של מדינת 

מתגייסים לצבא ונשבעים על אותה יצירה דמיונית למסור את נפשם ' ודמיונית
אזרחיה במערכת החינוך כפי שהיא מחנכת את כלל )עבור מדינה שהמקור לקיומה 

כ יאמר ראש הממשלה כי זה "ואח)הוא ספר דמיוני ( הממלכתית הרשמית שלה
חוסר 'על  הערביים הצבא המוסרי ביותר בעולם ועוד יטיף מוסר לארגוני הטרור

דת מדינת ישראל את ועל חובתם להכיר כמציאות את מה שמלמ' מוסריותם
 .סיפורים קדמוניםכדמיונות בעלמא של מספרי  חייליה להחשיב

ומדינה שכל מקורם הוא אי שם , ארץ, לא יעלה בדעת שום בר דעת לסכן את חייו עבור עם
 ".המספרים הקדמונים"במחוזות הדמיון של 

ל כדי "לקים לכו אחריו ואחרי תורתו ואז תיוכחו שאפילו האויר שנושמים חיילי צההוא הא' אם ה
ואם לא נושאים . לחיות הוא בזכות ההבל היוצא מפיהם של לומדי התורה והמקיימים מצוותיה

החיילים בעצמם בנטל קיום העולם לפחות שיכירו טובה לאלה העושים זאת עבורם בבתי המדרש 
ואם רוצים אתם להישאר בבערותכם . ירו להם טובה על כל נשימה ונשימהובכל ארחות חייהם ויכ

זכרו שהצד השני של " מאי אהנו לן רבנן"וברשעותכם ולהמשיך לשאול את שאלת האפיקורס 
מטבע הכפירה שלכם בבורא עולם ובתורתו הוא בראש ובראשונה ביטול עצמיותכם והפיכתכם 

נית שמקורם בספר דמיוני ושליחת בניכם ובנותיכם למדינה דמיונית של עם דמיוני בארץ דמיו
ואל נא תבקשו מאיתנו להיות שותפיכם בשפיכת דם !! שפיכות דמים היא -למות על דמיונותיכם

, אלקים אמת ותורתו אמת ועם ישראל אמת' כי אצלנו ה, ישראל ללא כל הצדקה מוסרית לכך
 .אדונו הבלעדי הדמיון הוא עבד נרצע לשכל ולא, בניגוד אליכם, ואצלנו
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אך , הכפירה ביסודות התורה ליוותה את התנועה הציונית מראשיתה ועד היום
על פי " ארץ ישראל" זכות בעלותם על בצביעותה לא הפריעה לה לדרוש את

 ,רו של אחד מהבולטים בראשי התנועה הציוניתמאמ. אותה תורה שכפרו בה
אדר ' ד' ה מיום) 'המליץ'בעיתונו  ('אחד העם'עצמו במאמריו אשר כינה את )אשר גינצבורג 

כי יכול להאמין ( ל"עפ) בו הוא אינו בוש לומר (35.5.5.45 32גליון , א"התרנ' א
 מחד גיסא ולהיות שייך לעם ישראל  (מוצא האדם מן הקוף) 'אבולוציה של דארוין'ב

 .מאידך גיסא
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מדינת ישראל לא שמרה את הכפירה כנחלתם הבלעדית של ראשיה ופעלה 
י משרד החינוך להסית ולהדיח יהודים לכפירה "ופועלת עד היום באופן רשמי ע

הוראות הדרכה למדריכים במחנות עולים . בעיקר מגנון ועד האוניברסיטה
 ילדים יהודים שזה עתה הגיעו בראשית ימי המדינה באשר לדרך הרצויה להביא 

 .(ל"עפו ו"ח)עולים חדשים לכפירה באלקים לארץ ישראל כ
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המתיחסת  הממלכתית ך במערכת החינוך"צורת הלימוד האפיקורסית של התנ
המסמך לעיל לקוח ) ק כיצירה ספרותית דמיונית של מספרי סיפורים קדמונים"לתוה

 -'תלפיות' -להוראה לאומית הדתיתבמכללה ' הסיפור המקראי'מתוך חומר לימודים של קורס 
 (לא יאומן כי יסופר



כג

קשרינו , זכותנו לארץ זו, אדוני"
תמצא  –ה מקומנו בתוכ, הת  א  

אך ורק באותו הספר , באותו הספר
הספר . ולא בשום ספר אחר –

 –" ההוא מחייב אותנו ורק הוא
גוריון מאחז את עיני חברי  דוד בן

אמריקנית כאילו -האנגלוהועדה 
הוא ספר מחייב עבורו ך "התנ

.ועבור חבריו בהנהגה הציונית
-ועדת החקירה האנגלו' :מתוך)

כרך  ,'אמריקנית לעניני ארץ ישראל
זריאל ר ע"בעריכת ד ,335' עמ 'א

, אביבתל , ליינמן.צ' הוצ, קרליבך
 (..ו"תש
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שמא יאמרו אלי ישי וסייעתו כי הם אינם באים בשם האידיאולוגיה הציונית 
אלא בשם תורתנו הקדושה ועל פיה ארץ ישראל שלנו ועלינו לכובשה בכח 
הזרוע מבלי להתחשב בהתנגדות אומה כלשהי לכך או בסכנות הכרוכות בכך 

טא   ולדבר נחרצות לגבי חיוב הערבים להכיר בריבונותינו עליה וכמו שהתב
 ('אלישע'בביקור במכינה הקדם צבאית , ה"שבט תשע' ביד)חבר מפלגתו יוני שטבון 

יהודה ושומרון בדיוק  –ולהתחיל לדבר נחרצות , צריך להפסיק לגמגם": ל"וז
נמשיך ...אלו ישראל ואלו ישראל. ום הבדלאין ש, כמו ירושלים ותל אביב

בלי . כי זה שלנו, לריבונותלפעול להסדרת כל שטחי יהודה ושומרון בדרך 
ייבים לזקוף ח. העולם ידבר ככה, כשאנחנו נדבר ככה. בלי ספקות, גמגומים

. לא ידענו להעמיד אלטרנטיבה לאסון שתי המדינות...אןולכן אנחנו כ, קומה

, עפרה, עלי, בית אל, להבהיר לכולם שחלמיש, לכן הקמנו את מפלגת יחד
הקמנו את . טבריה וצפת, אופקים, ו דימונהבדיוק כמ, עתניאל וחברון הם שלנו

, במקום תגובות', יחד כי אנחנו מבינים שרק אם נדבר ברור נמנע את אוסלו ג
שלנו עכשיו ושלנו , יהודה ושומרון. נפעל להסדרה, על כל עתירה. נקבע עובדות

, יש כאן מאבק על התודעה הזאת. כולם יבינו את זה כשאנחנו נבין את זה. תמיד
 ".ננצח ואנחנו

, י מלחמה"כיבושה ע,  הבה נברר כיצד צריך להתייחס למצות ישוב ארץ ישראל
התיחסות לערבים או לאומה אחרת השוכנת בתוכה בזמן גלותנו מנקודת מבט 

מרזל שטבון וחבריהם תואמים , ק ונראה האם דבריהם של אלי ישי"של תורה
.לדעת תורה זו



כה

 

ם ה א  יל  א  מ  ַאש  ין ו  ם ַהי מ  א  נ ה ו  ֵאימ  מֹאל ו  הפרכת הטענה -ַהש 
נשענות על דעת תורה בכל ' ימניות'כאילו דעות פוליטיות 

.ור לישוב ארץ ישראל ולמאבק בערביםהקש
 

 מצות ישוב ארץ ישראל וגדריה
ובכל מקום  ,המפורסמות בתורתנו הקדושה היא ההבדלה בין קדש לחולמן 

ש מכל ד  אנו מוצאים גדרי קדושה וחובה לשמור על הקֹ ,שאנו מוצאים קדושה
 ,מהדברים שהתורה קדשתם הינה, גם היא ארץ ישראל . אפשרות של חילול

ובהעדר שמירה על גדרים  ,הנוכחות בה מחייבת שמירה על גדרי קדושה ,ולכן
יכולה להפוך בנקל הנוכחות בארץ ישראל , י התעלמות מהם"אלו וכל שכן ע

במקומות רבים בתורה המדברים , ואכן. שד  ממצוה ומזכות לעבירה ולחילול הקֹ
ל המדברים מענין ישוב "ובדברי רבותינו ז על הכניסה העתידית לארץ ישראל

והאזהרה ק "נאמנות לתורה ולמצוותיה על אדמת ארההנזכרת תמיד חובת  י"א
ורה ומקדושת הארץ והתוצאות ק בהתעלמות מחוקי הת"מפני התנהגות בארה

 :החמורות של התנהגות שכזו וכמו שכתוב מפורשות כבר בפרשת אחרי מות

 

 י"רש

משל לבן מלך -ולא תקיא הארץ אתכם( כח)

שהאכילוהו דבר מאוס שאין עומד במעיו אלא מקיאו 

 כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה

. ותרגומו ולא תרוקין לשון ריקון מריקה עצמה מהם

הא אם -אלקיכם' ולא תטמאו בהם אני ה(...ל)

תטמאו איני אלקיכם ואתם נפסלים מאחרי ומה הנאה 

לכך נאמר אני  ואתם מתחייבים כליהיש לי בכם 

:אלקיכם' ה



כו

כתב  "וקללהראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה "ובריש פרשת ראה על הפסוק 
 :ל"האור החיים הקדוש וז

 
 



כז

ש בהמשך "ועיי) :ל"ן בדרשה לראש השנה אחרי עלייתו ארצה וז"ודרש הרמב
 (דבריו הנפלאים בענין חובת שמירת גדרי הקדושה בארץ ישראל

 

 
כתב מפורשות שיש לאו  [('שטו' ובחלק מהספרים הוא סי]' פו' סי)ובספר יראים 

 . י"דאורייתא בישיבתם של רשעים ומחטיאי אדם בא
 



כח

ד "ת אבני נזר חלק יו"בשו' אבני נזר'וכדברי הספר יראים פסק להדיא גם מרן ה
 :ל"וז' קכו' סי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מ גוי הוא "מ. חטא ישראל הוא' והנה מומר אף דאפי"
' וקנאים פוגעים במומרת כמו בגוי. נ"ועושה יי .כ"ג

ש "ז בענין מומר זוקק ליבום יע"כמבואר בפוסקים באהע
. ז של נכרי"ז של מומר נאסר מיד כמו ע"ובדרישה דע

פשוט שיש בו לאו . כ"וכיון שדינו כנכרי ג
וכיון . דלא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי

י מקומו "שאסור לדור בארץ ישראל אין א
חלק ' אבני נזר'ת "שו) ..."ופקע הערבות בעד המומר ללכ
('קכו' ד סי"וי



כט

י "י ע"לה התעוררות של רבנים לפני התנועה הציונית באשר לישוב אגם כשהח
מבשרי 'י הציונות הדתית כ"והוצגו בשקר ע) 'חבת ציון'כ רבני "רבנים שנקראו אח

הודגש בדבריהם היסוד כי  (לפעילותםדהיינו שהציונות היתה המשך ישיר ' הציונות
פ כשרים ולא על "אינם מדברים כי אם על התישבות של אנשים צדיקים או לכה

 . מומרים וכל שכן כופרים בעיקר, התישבות של עבריינים
מראשי הרבנים של חבת ציון )ל "ן  נתבקש רבי מרדכי עליאשברג זצוק"בשנת תר

 .לישיבה של מעלה (ורבה של הקהילה בויסק
ה קוק הגיע לבויסק לחלוק לו כבוד אחרון ואז הוצע לו למלא את מקומו "הראי

ה קוק נעתר "הצעה שכידוע הראי). של הרב עליאשברג ולקבל עליו את רבנות בויסק

 .(בחיוב לה
ה קוק בכל הנוגע לחידוש "על השפעתו הגדולה של הרב עליאשברג על הראי

כשישבתי על כסא הרבנות בבויסק דעותי ": ה קוק"י כותב הראי"באההתישבות 
יֹות הן מתוך דעותיו ומחשבותיו ומחשבותי על עתידות האומה ותקוותיה  ְתרּומ 

של אותו צדיק מבויסק הרב מרדכי עליאשברג שהיה אחד מבני העליה המועטין 
מ "מה דעת הגר, ובכן ט"שחדרו לתוך עומקה של המחשבה הציונית האמיתית

 ?(ל"כנ)י כפי שראוהו אנשי התנועה הציונית "עליאשברג על ישוב א
ר ה"מדעי בשם -ז יצא לאור בירושלים קובץ תורני"בשנת התרצ נ "על) "ַאְזכ 

העוסקת ' ושם במחלקה ה ('מוסד ביאליק'מוסד הרב קוק בשתוף בהוצאת  ,ה קוק"הראי
" הלבנון"נדפסו ב)מ עליאשברג "ברי הגרהובאו ד ('תעז-'תמ' עמ)בארץ ישראל 

אחרי שמדבר בשבחיה ' תעז' ובעמ. באריכות לגבי ארץ ישראל (ד"בשנת תרל
ל מסיים "ך ובחז"החומריים של ארץ ישראל הפזורים במקומות רבים בתנ

וכמו שהיא מופלגת בטובה בחומריותה כן : "ל"מ עליאשברג את דבריו וז"הגר
חופפת עליה כל היום מראשית השנה ועד ' ה ברוחניותה שהשגחתית היא נעל

' תמיד עיני ה"כאמור במשנה תורה , אחרית שנה באופן קדוש ונשגב מאד נעלה
ולא תקיא הארץ אתכם " (ח"ויקרא י)וכן בפרשת עריות נאמר ' וכו" אלקיך בה

ופשוטם של דברים כמו , "בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם
י תקיא עוברי עבירה מפני שהיא כנפש נקיה ויפה "ל שא"י מטעם חז"שפירש רש

אשר לא תסבול שום דבר מאוס ונתעב כי יהיה לה לזרא כל שאינו בטהרה 
, ן"והמקובל הרמב (האבן עזרא)ע "והחכם הקדמון הראב. ונקיות לכן תקיא אותם

ט
מוסד הרב , מימון-יהודה לייב פישמן' הר', תנג' עמ', מחלקה ה', ה קוק"לנשמת הראי -אזכרה' 
 .(.ז"התרצ, קוק

 



ל

והוא , שניהם כאחד מגלים לנו פה דבר נעלה ונשגב מקדושת הארץ ומעלתה
ורת הדין כל מצוה שהיא חובת הגוף ולא חובת קרקע נוהגת י שלש"שאעפ

י הדין "מ זהו רק עפ"מ, (ו"דף ל)ק דקידושין "ל כבארץ כמו ששנינו בפ"בחו
אבל בכל זאת עיקרה של כל התורה כולה , שאנו חייבים לשומרם בכל מקום

ולכן , למען ישמרו חקיו ומצוותיו ינצורו, אינו אלא בארץ הנבחרת לישראל עמו
ונש העובר עליהם חלילה בארץ הקודש גדול הרבה יותר מאד כפול ומכופל ע

פ שהם חובת הגוף עיקר "אעולכן גם העריות , ל"ים עליהם בחונגד העובר
ולכן העריות אף שהעיד עליהם , ל"מצותם בארץ ועונשם גדול בארץ מבחו

יק כאן ישנה טעות של המעת)לא קאה , הכתוב שהם מעשה ארץ מצרים וארץ כנען

את יושבי ( אלא) (יואל אלחנן -ה"כ' ח פס"ן ויקרא י"עיין ברמב" אלא"וחסרה המלה 
ולא ארץ מצרים שאין לה יתרון על , ארץ כנען בגלל יתרון מעלתה וקדושתה

וכן אף עבודה זרה החמורה שכן פשט ידו בעיקר ונוהגת ודאי , שאר הארצות
עליה בארץ כמו  מכל מקום אין עונשה שוה להעוברים, בכל זמן ומקום

י עונשה חמור הרבה מאד ולכן נענשו עליה "מפני שבא, ל"להעוברים בחו
ולא ידעו " (ז"י' מלכים ב) :ככתוב ,מיד בבואם ,הכותים שהושיבם מלך אשור

ומכאן ": (ל"וכאן מעיר הרב עליאשברג הערה בשולי הגליון וז)'' משפט אלקי הארץ
' י מעבריינים מחללי שבת וכד"א לבלי להרבות ישוב, אתה למד אזהרה כפולה

מפני שאף שכל הארץ ', ל ולא יטמאו אדמת ה"חלילה ומוטב שישארו בחו
י מכל "מ משונה קדושת א"מ, וחובות הגוף נוהגות בכל מקום, הוא' ומלואה לה

' מי יעלה בהר ה' הארץ ומלואה וכו' לה( ד"תהלים כ)וכמאמר הכתוב , הארצות
ומקום ' אבל בהר ה' י שכל הארץ לה"ל אעפ"ורז, 'נקי כפים ובר לבב וגו' וכו

ולא כל הרוצה לעלות עולה אלא , קדשו צריך נקיות וטהרה באופן יותר נעלה
 .כ"ע. י"הראויים לה

ר מי שהראי ב  רואה את כל  (שהוא מורה דרכם של יוני שטבון ורבותיו) ה קוק"כך ד 
 .מדעותיו ומחשבותיו (המעטהיינו מעט מן )ת יֹומ  רּוי כְת "מחשבותיו בענין א

ואמנם " :ל"וז 'שערי צדק'בספרו ' חיי אדם'ובלשון דומה כתב הגאון רבי אברהם דאנציג בעל ה י
י היינו דוקא מי "ג דבמתניתין איתא הכל מעלין לא"לא כל הרוצה ליטול השם לעלות יעלה ואע

תמיד בכל לבו והוא נקי כפים ובר לבב כדכתיב ' שיש בידו לקדש את עצמו שם ולהטהר ולעבוד ד
לאחר ל נקי כפים בין אדם לחבירו "ומי יקום במקום קדשו נקי כפים ובר לבב ור' מי יעלה בהר ד

שיתקן כל מה שחטא בין אדם לחבירו לא מבעי בדברים הנוגעים בממון שלא יועיל לו אפילו הביא 
כל אילי נביות וכל הסיגופים ותעניתים וכל המצות לא יועיל לו עד שיחזיר את הגזלה או את 
התשומת יד אלא אפילו אם חטא לחבירו בדברים צריך לפייסו עד שיתרצה וזה כולל כל המצות 

ז "קכ' בו סיכ בכל"הדינים שבין אדם למקום וכ כ בר לבב והוא כולל כל"ין אדם לחבירו ואחשב
  ".שמי שאינו מתקדש ומטהר שם מוטב שלא יעלה ,ה בשם החרדים"כ השל"וכ ,ם"בשם מהר

 



לא

שהיה גם הוא מהרבנים הבולטים של  ה קלישר"הגרצ כך גם היתה דעתו של
 י"י הקמת מושבות בא"י בתקופתו ע"את רעיון ישוב א גההוכש', חבת ציון'
ר עזריאל "פנה אליו אחד מגדולי התורה בדורו הג ('דרישת ציון'בספרו )

י עליה המונית של יהודים יעלו "כי עהילדסהיימר ושאל אותו כיצד אינו חושש 
. ישמרו המצוות התלויות בארץ ק ולא"גם כאלה שיחללו את השבת בארה

ה קלישר שיש בה ללמד כיצד התיחסו רבני חבת ציון "של הגרצ תשובתו
 :ל"וז ,היתה כדלהלן ק"י שלא על פי תורה"ה קלישר בראשם לישוב א"והגרצ

ו חילול "ק אשר יהיה ח"ת באהתהמה רוחו הטהורה לחוש על חילול שב"
תתרועע ותשבר חומת בנין האמת אתו שאם יש לחוש לזה , השבת עצום מאד

הלא כאשר נזכה , אכן לדעתי בטח אמרה נפשי כי לא כן יהיה, מצוה רבה הלזו
ה לבל יבוא "כאשר עשה נחמיה ע נעמיד שומרים ושוטריםלגמור הדבר ודאי 

רק כולם יוכרחו לבא , אדמת קודש ו שום חילול שבת מהפועלים ועובדי"ח
מליל שבת עד מוצאי שבת קודש לעיירות הסמוכות להתפלל שם ולשמוע 

לשום עינא , יתברך בזה אסע גם אני בלי נדר לשם' ואם יזכיני ה, בלימודים
ק לשמור את השבת והמצות התלויות "ד הגדול דאה"פקיחא עם סיועת הב

ויהיה מוחרם , יגורש מנחלתו ועבודתו, ו"ומי שיעבור על אלה ח, בארץ כהלכתן
מרא )" יא"כי עוד המשרה על שכמנו בחרמות ועונשין על מפירי הדת... ומנודה

 .(.ג"התשס, ירושלים', י' עמ' חלק ב, מנחם מענדעל גערליץ, "דארעא ישראל

יא
ובשנת  .ג"התשס, ירושלים', י' עמ', חלק ב, מנחם מענדעל גערליץ', מרא דארעא ישראל' 

" דרישת ציון"ה קלישר "יעקב יוסף דזימיטראווסקי  את ספרו של הגרצ' הר  ט הוציא לאור"תרע

בהם נפרשת משנתו ( ה קלישר"גם הוא מאת הגרצ" )ראשון לציון"בצירוף המאמר הנלוה אליו 

ל "כבר בהקדמתו כותב המו. א"י כצעד לקראת הגאולה השלמה בב"באשר לרעיון חידוש ישוב א

אמנם ממאמרו ראשון לציון ומפעולתו לישוב הארץ : "ל"שר וזה קלי"מפורשות לגבי דברי הגרצ

וראה בסוף  על פי דרך התורה והמצוה' היסוד העיקרי של הישוב הוא שיהינוכל הרבה ללמוד כי 

ובלי שמירת הדת אין להישוב הארצי ישראלי הספר התקנות שהתקין לכל אלה שיתאחזו בארץ 

"(. זה הדבר אינו צריך לפני ולפנים"בענין זה וכתב שש שהביא מדברי רבותינו "ועיי" )שום ערך

י על "ר כלל בתכניתו על ישוב אבֵ ה קלישר רואים באופן ברור ומפורש כי לא ד  "בדבריו של הגרצ

". לארץ צדיקי ישראללכונן עליית "מומרים או כופרים כי אם כמו שכותב מפורשות , ידי פורקי עול

 (.'ק טו"ב ס"ט ע"ראשון לציון י)

 
 



לב

באוסף  .י"יסד תכנית להקמת מושבה בא (וולף קלישר' ר)ה קלישר "בנו של הגרצ
מוכרחים יהיו לסדר בית הסוהר שבו יוכלאו "שב בין השאר כת ,תקנות המושבה

 יב".חברי המושבה שיעברו על תורת משה ועל אוסף התקנות הזה
שהציונות ) .ש מוהליבר"ין והגר'מוולאז ב"כך גם היתה דעתם של הגאונים הנצי

 קבוצת סטודנטים מאנשי ,ח"בחורף תרמ (הדתית מחשיבה כפטרונה הרוחני הראשון
לאחר שנודע כי הללו פורקי  ,גרמה לפולמוס עז, רהדשהתיישבה בגויים "להבי

 .המחללים כל קודש ,עול ופורצי גדר

הוא דוחה  (ח"כסלו תרמ ח"מיום כ)ר פינסקר "דב ל"במכתב שכתב רבינו הנצי
. ('וכדו כמו ההצעה למנות פיקוח רוחני במקום)בני גדרה  הצעות פשרה שונות בענין

ויים כדי "לשלם כסף לאותם ביל :אחרת לגמרי יף להציע הצעהדב מע"הנצי
 טוב" :הוא כותב ךוכ! וליישב במקומם יהודים שומרי מצוות ,ל"שיחזרו לחו

ה רבגדהושיב ול, וץ לארץחן להם לשוב לתפראנק ולייותר לפזר כמה אלפים 
ונטיב בזה גם , בעבודת הארץ באמת שבי ירושלים החפציםמיואנשים כשרים 

מרים שוברוכים בפי  יינוהו, שמה 'אנקים בהוסר לחם בעיר הירושלים הנ ביליוש
הנודע  ה רבשינו מעעשכי , םסהטובה בזה כאשר יתפר ורבה, תורה בגלילות אלו

 ".אלוקי הארץ 'לעבודת ה

. (ח"טבת תרמ' מיום ז)פינסקר  ר"להצעה זו הצטרף הרב מוהליבר במכתבו לד

 .כי יש לוותר למען השלום והאחדות, פינסקר יעל דבר בראשית דבריו הוא מגיב

דות היא דבר היותר חהא יכ כי הן אמת, קתתשובתו בדבר בני גדרה אינה מספ"
בכל  אבל אם לא נתאמץ. נוכעמ סויוש וזובפרט לעם בז ,בכל עם ועם ולגד

כבודו  ידע, שומרי תורה ומצוות יכולתנו לראות שהאנשים אשר עלו שמה יהיו
כן אין אנו  ואם. ביה מכברושחדו שם עם אחינו אשר הם תיתא כי לא, הרם

ועל כבודו . מרבים פירוד ומחלוקת אבל אנו, ת אחדות ושלוםשוייעים לעסמ
את  יפרו אם חלילה הבאים שםכי , חכמה ודעת בלב אוהביו הרם החובה ליתן

גרמו רעות גדולות ועצומות היסוד וי ב עדישואזי יהרסו את ה, התורה והמצוה
 .ינוחא לכלל

צרפת או אף  אוז אשכנ שה היא כארץקדוכי ארץ ה, היחשוב כבודו הרםכי 
 "?מר תורה כמפר תורהוה כשכאל תו לקלוט אשר תוכל, ארץ רוסיהכ

 .'כ' שם עמ יב



לג

יב את שאפשר להשה מלעשות כל ו ן עלינכ על: "מסקנתו של הרב מוהליבר היא
אופן  יןאזי א ,ריםהוואם לא יאבו לשמוע לקול , התורה והמצוה רךלדבני גדרה 

יג !"ל ויעשו מה שליבם חפץ"שבחו ינותדו למכאחר כי אם שיל
 

 
 

 
 :העולה מכל האמור לעיל באופן ברור וחד משמעי

ישראל לארץ ישראל מזהירה התורה מפני כל חיקוי של עוד לפני כניסת עם  .א
ומחייבת  ,הן מצד מעשיהם והן מצד חקותיהם ,התנהגות הגויים בארץ ישראל

אזהרה שהתעלמות  ,ק על כל כלליה ופרטיה"י התוה"י תהא עפ"שההתנהגות בא
 (י שם"פרשת אחרי מות בסופה ורש). ק את יושביה מתוכה"ממנה תביא להקאת ארה

ת ארץ ישראל לעם ישראל היא בבחינת ברכה רק אם ישמרו את התורה נתינ. ב
ותגרום  ,תהא מתנת הארץ לקללה ,ואם חלילה יפנו אליה עורף ,ויקיימו מצוותיה

אור ) .י האומות בנקמה גדולה מחמת קנאתם"ו ע"לאיבוד עם ישראל ממנה ח
 (.ראה' ריש פר, החיים

העוברים )ם חל איסור על מומרים י כך ג"ם לדור בא"כמו שחל איסור על עכו. ג

וכל  ,י"וכל שכן על כופרים או מסיתים ומדיחים לדור בא (בקביעות על חוקי התורה
, ספר יראים) ."לא ישבו בארצך"י עוברים על לאו דאורייתא ד"רגע שדרים בא

 (.'קכו' ד סי"ת אבני נזר יו"שו
, מ עליאשברג"הגר, ה קלישר"גם המפורסמים שברבני חבת ציון כמו הגרצ. ד

הדגישו  ,י"שעוררו להתישבות של יהודים בא ואחרים ל"ש מוהליבר זצ"הגר
וכן  ,ל ולא לעלות לארץ ישראל"שללא שמירת תורה ומצוות עדיף להשאר בחו

וכל התעוררותם היתה  ,ל"מי שעלה ולא מתנהג בדרך התורה מוטב שיחזור לחו
 .ק"רק למען התישבות של שומרי תורה ומצוות בארה

פורסם , 3335931עמודים , 'בחלק  ,ויאנוברשל ד" כתבים לתולדות חיבת ציון"מתוך  המכתבים יג
' בנימין ריבלין עמ' להר' הרב יצחק צבי ריבלין'ראה גם , 51.55.45, ב"בכסלו תשנ' ח" יתד השבוע"ב

 (..א"התשכ, ירושלים, 31

 

: ל"ש מוהליבר זצ"הגר
ואם לא יאבו לשמוע "

אופן  יןאזי א ,ריםהולקול 
 ינותדו למכאחר כי אם שיל

ל ויעשו מה שליבם "שבחו
"חפץ



לד

ק "מאשר שמומרים או כופרים באמיתות תוה שקר וזיוף גדולים, אין צביעות. ה
מערערים מחד גיסא על זכותם  ,ובמחויבותם להתנהג על פיה בכל ארחות חייהם

של " זכותם"על  מאידך גיסא ומכריזים, של הערביים על שטחי ארץ ישראל
אין צביעות שקר וזיוף גדולים  ,וכן .י ושייכותה אליהם"ק על א"כופרים בתוה

מאשר אנשים שומרי תורה ומצוות המצדדים מחד גיסא מקורות הלכתיים 
מתעלמים לגמרי ק ו"ארהזכותם של הערבים או גויים אחרים על לשלילת 

מההשלכות הזהות לגמרי של אותם המקורות כלפי חבריהם מאידך גיסא 
 .מישראל המומרים והכופרים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ה קלישר בו כתב מפורשות כי מי שלא ישמור "מכתבו של הגרצ -מגרש יהודי יהודי
 ק יגורש מנחלתו ועבודתו ויהיה מוחרם ומנודה"תורה ומצוות בארה

 
 

על  ('שמאל'ובין אם הם מה' ימין'בין אם הם מה)כל טענה מצד כופרים ומומרים , לכן
ה שהם כופרים בה בשע ,אמות של אדמה בארץ ישראל' בעלות כלשהי ולו על ד

ק שרק מכחה קיים בכלל עם ישראל וקיימת זיקה כלשהי בינו "בתוכן התוה
הגאון רבי )' פחד יצחק'וכמו שכותב מרן ה ,הינה בבחינת תרתי דסתרי ,ק"לארה

 :ל"וז (ל"יצחק הוטנר זצ
 
 
 



לה

 

 

 
 
 

מרן הגאון רבי יצחק 
 :ל"הוטנר זצ

 
ארץ ישראל רק "

 ,לציבור ניתנה
שפריקת עול  ומכיון

מדרכי  הוי פרישה
בודאי שהיא , ציבור

מפקיעה את בעליה 
חלק . ממתנת הארץ
למי , בארץ ישראל

שמפקיע עצמו מכלל 
הרי זה , ישראל

משפט הסותר את 
 ,'יצחק פחד') ".עצמו
אות  ,'ג"מאמר י, חנוכה

('ד



לו

 .כבוש צבאי של ארץ ישראל ומאבק בגויים הנמצאים בה ובסביבתה
 

י "ק לדור בא"שעל הנאמנים לתוה, ק"נראה לאור האמור לעיל ובתוה, לכאורה
ורק המומרים  ,לשלוט בה ולהתנחל בכל מרחביה, וכן לכבשה מיד הגויים

והכופרים בתורה הם האסורים ליטול חלק בכל פעולות הכיבוש וההתישבות 
ק וכל "מחמת מומרותם או כפירתם המפקיעה מהם זכות כלשהי להמצא בארה

 .הבה ונראה מה דעת התורה בנידון זה. שכן לטעון לבעלות עליה
את  ישנם שני מצבים המגדירים ,י בפרט"במעמדו של עם ישראל בכלל ובא

הן בכל הקשור לחובת  ,מעמדו ומשליכים מבחינה מעשית על התנהגותו
והן בכל הקשור ליחס ליושבי הארץ שאינם  ,י וההתנחלות בה"הכיבוש של א

 .מעם ישראל ונמצאים בארץ ישראל
 

שמירת התורה , שפירושו -מצב שידו של עם ישראל תקיפה -המצב הראשון
 הסנהדרין -שתי מערכות השלטון, י חזקה ויציבהבמרחב הציבורי והאיש

חזקה באופן שיכולה והמלכות , תילֹוע  ְפ  ולסנהדרין ק"מלכות הכפופה לתוהוה
 ,י תורתנו הקדושה"למלא את כל החובות הציבוריים הנדרשים מעם ישראל עפ

תקיפות זו באה לידי ביטוי בראש . מבלי שאומה כלשהי תוכל לעכבה מכך
ללא כל חשש מפני  עבודה זרה ועובדיהולאבד  ובראשונה ביכולת להשמיד

 .תגובתם
או על ישראל באופן /ם תקיפה על עצמן ו"מצב שידם של עכו -המצב השני

שאין אפשרות לייסד מלכות עצמאית בעלת תוקף ליישם את חוקי התורה כלפי 
או העדר אפשרות  ,זרהובראש ובראשונה למנוע מהם פלחן לעבודה , הגויים

 .ת הלכתיות אחרות כפי שיבואר להלןחמת סיבולהקמת מלכות עצמאית מ
מאז חרבן בית המקדש המשך ישיר של מצבנו  ידלכל המאוחר מצבנו כיום שהוא

כאלפיים שנים נמצא עם ישראל בגלות  .השני הוא המצב השני המתואר לעיל
וללא מלכות כשהקץ של גלות זו סתום ולא , ללא סנהדרין, קשה ללא מקדש

 .ניגאל גאולת עולםנודע מתי יגיע ומתי 
 :למצב זה יש מספר השלכות הלכתיות הנוגעות להימצאותנו בארץ ישראל

בהעדר סנהדרין לא ניתן כלל למנות מלך על ישראל מאחר ומינוי מלך מותנה . א
וכן )א דיינים "בהימצאות של סנהדרין של ע (וכל שכן כשאין נביא נביא גם בזמן שיש)

למעשה מצב זה אפיין באופן מלא או חלקי גם את רוב תקופת מלכות ישראל בבית שני טרם  יד
 .ל ואינו שייך לנידון דידן"החורבן אך אכמ



לז

לא  ,ובהעדר מלכות ,לא ניתן להקים מלכות ,ריןבלא סנהד. (בהסכמת העם למינויו
כי הסמכות הבלעדית להוצאת עם  ,ניתן כלל לקיים מצות כבוש ארץ ישראל

היא בידי מלך  (בין מלחמת רשות ובין מלחמת חובה או מצוה)ישראל למלחמה 
לא ( והמלכות הבאה שתהא לנו היא מלכותו של מלך המשיח) ,ובהעדר מלכות ,ישראל

וכמו  .להוציא עם ישראל כלל למלחמה או להלחם ולכבוש את ארץ ישראלניתן 
 (בסופו) ם בספר המצוות בהקדמתו בשרש הארבעה עשר"שכותב במפורש הרמב

 :ל"וז
 



לח

בבארו מה שכתב הטור בריש )' רמט' כתב בהדיא בסי [ח"על טור אור]' בית יוסף'וב

והאידנא שאין ישראל הולכין : "ל"וז (בשבת הסימן שמלחמת מצוה מתחילין אפילו
אלא דמשום דמיתני  ,להלחם ולצור על עיירות לא היה צריך רבינו לכתוב דין זה

בגמרא בהדי אין משלחין אגרות ואין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם 
 דישראל לבדם האידנא לא הולכים להלחםח שם ביאר "וגם הב ".השבת כתבה

ולא הביא הטור דין זה אלא למקרה שישראלים מתי מספר נמצאים בין אנשי 
 .שהולכים על העיירות (הנכרים)המלחמה 

 

 



לט

ם סופר "ת חת"ובשו ('קכט' ז סי"ת אבהע"במהדו)' נודע ביהודה'וכן פסקו להדיא ה
 :ל"דאינו נוהג כלל בזמן הזה דיני מלחמה וז ('קנה' ע סי"חאה)
 



מ



מא

ל בזה "ק מסאטמאר סיכם דברי רז"למרן הגה' על הגאולה ועל התמורה'ובספר 
 :ל"ודעת התורה הפשוטה בזה ללא כל חולק וכתב וז

 



מב

 
 
 
 



מג

 
 

 
ק "הגה מתייחס מרן" לא תעמד על דם רעך"גם ליציאה למלחמה מדין מצות 

 :ל"וכותב וז טומסאטמאר
 

 .'על הגאולה ועל התמורה'קונטרס שם בהמשך ב טו



מד

התייחס גם כן להאי  טז,להגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק' פאת שדך'ת "ובשו
וגם למצב  ('ששת הימים'בהתיחסו למלחמת ) ,ז"נידון אי איכא מלחמת מצוה בזה

 :יזל"שהוא ודאי סכנה גם להמציל וכתב וז

 .'קלט' עמ 'נו' סי' חלק ג טז
ן במה שכתב בסופה מפני הקיצור לא הבאנו את תשובתו במלואה אך כדאי לעיין בה היטב וכ יז

נו וי מאד בזמנבאשר לתפילה להצלחת החיילים באופן שמלחמתם אינה כדין שהוא דבר המצ
 .וגורם הרבה מבוכה לבני תורה רבים



מה

  

 
 
 

יצא לאור  , לאחד מחכמי ורבני בני הגולה אשר בספרד ושמו פלאי) 'באר הגולה'ובספר 

 אחרי שהביא ('הלבנון'ל הירחון התורני "ל מו"יחיאל ברי' י הר"ז ע"במגנצא בשנת התרל
ות בזמן סדר היציאה למלחמה ותפקידו של כהן משוח המלחמה וסדר המחנ

 :ל"ה וז"כתב בפרק כ יציאה למלחמה



מו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עכשיו נפלו גיבורי ישראל ונאבדו כלי מלחמתן וכיון אבל "
שגבר האויב ולא הצליח הכהן המשוח עם שר הצבא 

ה עוד "במלחמתם היו יודעים ישראל שאין רצון הקב
סר מעליהם עד זמן המשיח שיבא ועל ענין ' במלחמותיהם וה

זה ובשביל גלות ישראל התפלל דוד ואמר הלא אתה אלקים 
באותינו גומר ומעתה אם יעמדו ישראל זנחתנו ולא תצא  בצ

 ה יפלו בחרב כדכתיב אל"ויערכו מלחמה שלא ברצון הקב
שכשם .בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם' תעלו כי אין ה

ה לוחם מלחמותיהם כשהיתה במלחמה ברצונו "שהיה הקב
כמו כן יהפוך להם לאויב כשתהיה המלחמה שלא ברצונו 

לחם בם וכתיב ממרום שלח כדכתיב ויהפך להם לאויב הוא נ
לאחד מחכמי ורבני בני הגולה אשר ' באר הגולה'ספר )אש בעצמותי 

יחיאל ' י הר"ז ע"יצא לאור  במגנצא בשנת התרל, בספרד ושמו פלאי
('הלבנון'ל הירחון התורני "ל מו"ברי



מז

ובשעבוד כל  ,הזרה מתוכהי מותנה באיבוד כל העבודה "כיבוש א, יתר על כן
מצוות בני  לשמור שבע אחרי שקבלו על עצמם ,הנכרים הדרים בה תחת ישראל

 :ל"עבודת כוכבים וז' ם בהל"כמו שכותב בפירוש הרמב ,נח
 
 
 

הגאון רבי יצחק הוטנר ' פחד יצחק'ם הללו כותב מרן ה"ואליבא דדברי הרמב
:ל"וז ('נב' עמ', יצחקפחד 'למרן ה' ספר הזכרון'מובא ב)ל "זצ



מח

מצוות ' זם בקבלת "לגבי חיוב עכו ('הלכה א' בהלכות מלכים פרק ו) ם"ל הרמב"וז
 :וחלט לישראל כתנאי להשלמה עמהםבני נח עליהם ושעבודם המ

 
 

 
 
 
 
 

מדינת ישראל כבר בהכרזה על הקמתה הצהירה קבל עם ועולם כי תתמוך בכל 
גם אם נצרף את כל , יתר על כן. חופש דתי לכל עבודה זרההדתות ותאפשר 

שבע מצוות קיום ראשי ממשלת ישראל לדורותיה של המדינה לא יגיעו יחד ל
מצוה הראשונה והבסיסית של אמונה והכרה בקיומו קיום הואפילו לא ל ,בני נח

ר הבית על ה מחד גיסא כנגד ערבים המשחקים בכדורהטענות . של בורא העולם
כדבר  כשמאידך גיסא עשרות בתי תיפלה של העבודה הזרה הנוצרית מתקבלים

הן צביעות המראה כי לא מכח  ,שזכות קיומו מובנת מאליה ללא כל ערעור
 .אפיקורסיות' לאומיות'התורה הן באות אלא מכח השקפות 

 



מט

מצב זה בו עם ישראל ללא סנהדרין וללא מלכות ובית מקדש , ל"מעבר לכל הנ
בכל  םם מחייב הנהגה של הכנעה כלפי אומות העול"אינו תקיפה על עכווכשידו 

ל את ב  הנהגה המקובלת בידינו עוד מיעקב אבינו שק  , מקום בו נמצאים יהודים
כי " מעשה אבות סימן לבנים"ולימדנו לדורות בבחינת  ,פני אחיו עשו בהכנעה

 ,ת משיח צדקנועדי נזכה לביא ,גלותזו היא הנהגת עם ישראל לדורות בזמן ה
וכדאיתא במדרש  .ועל פיה התנהגו כל גדולי ישראל ומנהיגיו לאורך כל הדורות

אפס כתוב חד איגרא מן שמי למרן מלכא ' רבינו אמר לר" :('עה' ר פר"בר)
ה וקראה נסב, ה נשיאה למרן מלכא אנטונינוסקם וכתב מן יהוד, אנטונינוס

אמר , מה את מבזה בכבודך' לו ראמר , וקרעה וכתב למרן מלכא מן יהודה עבדך
ליה מה אנא טב מן סבי לא כך אמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך 

 ".יעקב
 

 
הצטרפו למשמרות ' אגודת ישראל'ד כשפועלים המשתייכים ל"ובשנת התרצ

להעסיק ' מבעלי פרדסים וכד בכח שארגנו אז הפועלים החילונים במטרה למנוע
ד "ערבים ולהכריחם להעסיק יהודים הוכיחם מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן הי



נ

הזהירם מהתוצאה ההרסנית של התנהגות  'את הנולדהרואה חכם 'ובבחינת 
  :יחל"ק וז"אלימה כלפי הערבים כאן בארה

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכתבים  קובץ, 'קמג-'קלג' עמ' חלק א, ד"א וסרמן הי"למרן הגר' קובץ מאמרים ואגרות'ראה  יח
י "של בטאון אגו' ומקורו בגליון מב' קמא' המכתב המצולם לעיל מובא שם בעמ. שכתב בענין זה

 .'ג' עמ, ד"מנחם אב התרצ' מיום כא ,'קול ישראל'



נא

 

 

 

 

 

 

 
 

הטקטיקא של טירור והריני מוסר להם כלל גדול כי "
מלך במשפט "וכתוב , בכחה רק להרוס ולא לבנות

י משפט "למדנו כי העמדת ארץ היא רק ע" יעמיד ארץ
כי אם צד , ובלא משפט אי אפשר לארץ להתקיים

הרי גם הצד השני ישתמש , אחד ישתמש בטירור
 וסוף דבר יהיה, באמצעי זה כאשר יהיה ביכלתו

 ...חרב איש ברעהו
(ד"א וסרמן הי"מרן הגר)



נב

ה את ישראל "שהשביע הקב יטחלק בלתי נפרד מהנהגה זו הן שלש השבועות
 שלא ידחקו את הקץ ושלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות כל זמן גלותן

 :ל"וז .(דף קיא)במסכת כתובות ' כמבואר בגמ (דהיינו עד ביאת המשיח)
 

השבועות ועל הנהגת ' גכל גדולי ישראל הזכירו ועוררו על שמירת , ואכן
גם כשהתעוררו . י"ההכנעה כלפי הגויים בכל מקומות מושבותיהם של אחב

י יהודים שומרי תורה ומצוות שיעסקו "י  בצורה המונית ע"רבנים ליישב את א
כך . השבועות' בהתישבות חקלאית הם הדגישו את החובה להישמר מפני ג

דף )' מאמר קדישין'ב' דרישת ציון'ר צבי הירש קלישר בספרו "משל מדגיש הגל

י ולחונן עפרה אינו מהוה עבירה על השבועות "שרעיונו ליישב את א( ב"ה ע"ל
ואמנם על דברת שבועת אלקים האמור אשר עליה יסוגו " :ל"וכותב במפורש וז

עד יכונן ועד ישים אל תתנו דמי לו ( ב"ישעיה ס)אחור מלהקשיב לדברי הנביא 
האחד כי אזהרת מה , ירושלים תהלה בארץ על זה אשיב אמרי לך בשתי דרכים

כמפורש  לבל נעלה ביד חזקה לחומות ירושליםתעירו ומה תעוררו הוא רק 
רק , וגם שלא ימרדו באומותי בחזקה "רש' ס שם שלא יעלו כחומות ופי"בש

ק מסאטמאר "למרן הגה' ויואל משה'בתוך ספר  ,'שלש שבועות'מאמר  'בנושא זה בהרחבה עיי יט
ו שהאריך לבאר נושא זה לעומק ,ק ירושלים"ק סאטמאר ועיה"אבדק, ל"רבי יואל טייטלבוים זצוק

 .ולפרטיו



נג

ולא , כושר פועל ידינו' ה ברצות, שישים עין חמלתו עלינו' נצפה על חסד ה
אבל לרצות אבניה  שלא נהיה מן המעפילים לעלות ההרה בחזקההשביענו רק 

ולפעול ארץ נושבת מה טוב ומה נעים אין לך מצוה גדולה מזו כאשר בררתי 
 כ..."בארוכה

זכר 'בקונטרסו  (תאומים' הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ)ת "כך גם כותב מרן האדר
עד ביאת משיח שהשבועות הן  (בזמן הזה' הקהל'בעניני מצות  העוסק)' למקדש

וגם בלאו הכי  ). צדקנו ולכן לא שייך שיהא לנו מלך כל זמן שלא בא משיח צדקנו
 (א כמבואר בריש סנהדרין"ד של ע"אי אפשר למנות מלך ללא בי

 
 

ה קלישר "הגאון רבי חיים דוד חזן לספרו של הגרצ" ראשון לציון"וה" חכם באשי"גם בהסכמת ה כ
 חס ושלום להמרות באומות העולםא בכח יגבר איש לא בחיל ול: "ל"מוזכר ענין השבועות וז

כי אם לפלא  חלילה לעלות בחומות ללחום את מושלאו , ומלכי חסד אשר עטרונו ברחמים גדולים
באתערותא דלתתא במה ' נדר או בנדבה הרצון והשלמות הלב להשלים רצון הבורא האל ית

 ..."הגמורורצונם הטוב ושבידנו לעשות בעזר אלקים בסיוע מלכי החסד 



נד

 
כי גם בראשיתה של התנועה הציונית כשטעו מספר רבנים לסבור , חשוב לציין

את מצבו החומרי של עם ישראל ולמצוא עבורו מקלט בטוח כי מטרתה להיטיב 
מפני רדיפות ושנאה מחמת אנטישמיות ובעקבות טעותם תמכו בתנועה הציונית 

י וכי הדבר "הם הדגישו כי אין בכוונת התנועה הציונית לכבוש בכח צבאי את א
וביארו אופן חד משמעי כי הדרך היחידה בה ניתן , אסור מחמת שלש השבועות

י רכישת קרקעות מהערבים "י וכיבושה היא אך ורק ע"יים את מצות ישוב אלק
ש מוהליבר "בכסף מלא ובהסכמתם המלאה כך כותבים מפורשות גם הגר

' הר וגם' מזרחי'של תנועת הדתית מגדירים אותו כאביה הרוחני שבציונות ה
 שהיתה ראשיתה של הציונות 'מזרחי'מייסדה בפועל של ה ,יצחק יעקב ריינס
 :הדתית וזה לשונם

י אברהם "ל ע"י', שיבת ציון'בתחילת ספר " י"מטרת נסיעתי לא"במכתבו ) :ל"ש מוהליבר זצ"הגר
 .(ב"תרנ, ורשא, סלוצקייעקב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

א להיות לנו מלך עד "שא"
בא משיח צדקנו במקווה 

וכאשר השבע , לנו מאז
ת שלש "השביענו השי

שבועות חמורות אם תעירו 
ואם תעוררו עד שתחפץ 
ואם לאו אני מתיר בשרכם 

."ש בכתובות קיב"כמ' כו
מרן הגאון רבי אליהו דוד )

(ת"האדר-רבינוביץ תאומים



נה

' עמ' פרק ג' שער ד, "אור חדש על ציון"בספרו ', מזרחי'מייסד ה) :יצחק יעקב ריינס' הר
 (. ב"תרס, וילנא, 01

 מוהליבר הגאון רבי שמואל

 
 

 
 הרב יצחק יעקב ריינס

ן "והנה מה שכתב הרמב:"ש מוהליבר"הגר
שהיא מצוה לדורות ואפילו בזמן הגלות לרשת 

כוונתו מבוארת , את הארץ ולשבת בה
שאין אנו , שהירושה אינה על ידי מלחמה

כמבואר , יכולים ולא רשאים ללחום בזמן הזה
ה שלא "א שהשביענו הקב"בכתובות דף קי

וכמו )נמרוד באומות שאנחנו חוסים בצילם 
ל בכמה מקומות לאהוב "שהורו אותנו חז

ולכבד לירא ולעבוד באמת ובאמונה את המלך 
א ושל( והממשלה אשר בצילה מצאנו מחסה

ועל כן , ל ביד חזקה"י ז"פירש, נעלה בחומה
המצות עשה של ירושה שנוהגת גם בזמן הזה 
אינה כי אם שנשתדל לקנות את הארץ מיד 

וכל כברת ארץ שנקנה הננו מקיימים , בעליה
יצחק יעקב ' הר". המצוה של ירושה

וגם זה ברור כי לא כיון לומר דהכבוש ":ריינס
א בני ישראל כי הל, על ידי מלחמה הוא מצוה

מושבעים ועומדים בכל ימי הגלות להיות 
כ "וא, רחוקים מכל מזימות מרד ומעל חלילה

נעלה מכל ספק כי כוונתו על הלקיחה 
."הרצונית



נו

 י על ידי סכנה"ישוב א
י מלחמה מחמת העדר "עי "אאת לכבוש שאין לנו היכולת  ,לאור האמור לעיל

ושהאופן היחיד , השבועות' וכן מחמת ג ,מלך והעדר אפשרות למנות מלך
י רכישת קרקעות בכסף מלא מנכרים "י וכיבושה הוא ע"לקיים מצות ישוב א

הופכת מצות ישוב הארץ למצוה ככל המצוות לענין שנדחית בפני  ,י"הדרים בא
וכמו שכתבו  ,דם עבור קיומהאין כל היתר לסכן חיי א ,וממילא ,פקוח נפש

 .רבותינו במפורש לאורך הדורות
הכל מעלין 'ש העוסק בדינא דגמרא ד"ת הרשב"בשו' ש בתשובה א"ל הרשב"וז

ואחרי שכתב  ,י כרוכה בסכנת דרכים או בסכנת ליסטים"היכא שהדרך לא' י"לא
ואין הבעל או האשה ' הכל מעלין'בהדיא שבמקום סכנה ליכא להאי דינא ד

י התייחס לעובדה שהדבר לא נכתב בהדיא "לים לכוף זה את זה לעלות לאיכו
. שהתלמוד נתקן בפאת המזרח, ל לא הזכירו תנאי זה"ואם רז":ל"וכתב וז' בגמ

ועוד שדבר זה . וגם המחברים שלא הזכירוהו מחמת שנמשכו אחר התלמוד
ל לא היו עם השוטים "שדבריהם ז, צ לאמרו"הוא מחמת שא
וכל בעל שכל מכיר שבמקום סכנה מצויה , יםאלא עם החכמ

אבל בשאי , ל אלא באפשר"ולא דברו ז, אסור לסכן בעצמו
ל שמעלין "והגע עצמך הרי שאז .אפשר ויש סכנה בדבר לא אמרוהו

וכן אמר שמי שהוא מגליל ונשא אשה מיהודה , לארץ וכופין את שאינו רוצה

לא , קום סכנהוכי עלתה על דעת שיוציאנה במ, שהוא מוציא אותה
ועוד שהרי שנינו  .ואף בלהעלות לארץ כן, תהיה כזאת בישראל

מנוה הרע לנוה היפה אבל לא ', בסוף מסכת כתובות שלש ארצות לנשואין וכו
הכל ', י וכו"ובבא הסמוכה לה שנינו הכל מעלין לא. מנוה היפה לנוה הרע

י לאתויי מאי "אואמרינן בגמרא על ההיא דהכל מעלין ל', מעלין לירושלים וכו
ומדקאמר לאתויי . ק דערכין"והכי אמרינן נמי בפ, לאתויי מנוה היפה לנוה הרע

י שאינו "או לאתויי אעפ, ולא קאמר לאתויי במקום סכנה, מנוה היפה לנוה הרע
שמעינן מינה דרבותא דלהעלות לארץ על שאר ארצות בענין , מוצא את ההגון

י מעלין ומוציאין "דלא, הרע ליפה היינו דוקא נוה, ההוצאה ממקום למקום
וזו היא הרבותא , ל"כ בח"משא, אפילו מן היפה לרע משום מצות ישיבה

וכמעט . אבל במקום סכנה כלם שוים ואינו מוציאה, בלחוד



נז

, שהוא במושכל ראשון, שאין להביא על הדבר הזה ראיה
שמשקול הדעת יוכל אדם להבין זה מעצמו שאין לך דבר 

 . השעומד בפני הסכנ

הביא הבית יוסף להלכה את דברי ( 'עה' ז סי"אהע)ובבית יוסף על הטור 
  :ל"ל וז"ש הנ"הרשב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ת "שו)ש בר צמח "ר שלמה בן הר"כתב ה: "'בית יוסף'מרן ה
דדבר פשוט הוא דהא דכופין לעלות לארץ  ('ס א"ש סו"הרשב

איכא סכנה אסור דאי  ישראל היינו בדאיפשר בלא סכנה
('עה' ז סי"אהע) "לסכן עצמו



נח

הביא דברי ( קדושת המקום)' ה הקדוש בשער האותיות אות ק"וגם בשל
 :ל"ש להלכה וז"הרשב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כותב  ,ין'ב מוולאז"הנצי - ברליןון המפורסם רבי נפתלי צבי יהודה גם הגא
ח כי חלילה לעשות דבר בכל הנוגע "בכסלו תרמ' ר פינסקר מיום כג"במכתב לד

י בעבירה של סכנת נפשות וקובע שמעבר לעבירה הדבר לא יצלח "לישוב א
 :ל"וז
 

 

חלילה לנו לעשות דבר בישוב ארץ ישראל "
 "והיא לא תצלח, בעברה של סכנת נפשות

(ין'ב מוואלאז"מרן הנצי)



נט

כתב תלמידו המובהק של  ('מזמור כד) ,על ספר תהילים' עץ הדעת טוב'ובביאורו 
את היחס שבין עם ישראל לארץ ישראל המסביר  ,ל רבי חיים ויטאל"מרן האריז

 :ל"וז .מדוע חיי אדם מישראל קודמים לישוב ארץ ישראל ,היטב

הארצות ודאי שעם היות ארץ ישראל מקודשת יותר מכל   אין ספק"
כי הנה היא . כי ישראל הם יותר מעולים וקדושים ממנה לאין קץ

חומר דומם וישראל הם בחינת אדם בנשמה חצובה מכסא הכבוד 
ולא נצטוו ישראל לגור בארץ אלא כאדם השוכן בתוך בית אחד והוא 
טפל אליו וצריך להיות הבית ההוא נקי מכל טומאה לסיבת האדם 

הם נמשלים כנשמה הממלאה את כל הגוף כך והנה . הקדוש הדר בו
בהיות ישראל תוך ארץ ישראל הם כנשמה תוך הגוף והם נשמתה 
ורוחניותה של ארץ ישראל וכמו שהנשמה שואבת חיים אל הגוף כך 

"ישראל ממשיכים השפע במעשיהם אל הארץ כנודע



ס



סא

 

סּור מֹ לֹא ת  ין ּוש  ך  י מ  ידּו ל  ר ַיג  ר ֲאשֶׁ ב  ן ַהד  האם אלי ישי  -אלמ 
בכלל ולדעת רבו " ישר ונאמן לדעת תורה"' ימניות'בדעותיו ה

 ל בפרט כפי שהוא מתיימר להציג את עצמו"ע יוסף ז"הגר
?בפני הציבור

 
כי כל הדעות  ,ניכר בבירור ,לאור המקורות שהובאו לעיל בפרק הקודם

חסרות   (החדש אלי ישי' ימין'ובכללם איש ה) ,למיניהם' ימין'מקרב אנשי ההמושמעות 
ראינו  ,ז"עכ. ואדרבה מנוגדות לדעת התורה בתכלית ,ק"כל יסוד ובסיס בתוה

עמנו בדורות האחרונים עת  דברים גם מדברי גדולי ישראל שחיולנכון לחזק ה
ק "התהווה הסכסוך הנוכחי עם הערבים כתוצאה מהתפשטות הציונות בארה

ר רבות בענינים אלה. והקמת המדינה ב   ,והנה המפורסם מבין גדולי ישראל שד 
ודבריו היו מיוסדים על קבלה מרבותינו גדולי הדור הקודמים וגם נתקבלו על 

שעורר  ,ל"מ שך זצ"און הגדול מרן הגרארובא דרובא מגדולי דורנו הוא הג
 .למיניהן' ימין'והדגיש תמיד את הסכנה שבדעות ה

בה כונסו  "מכתבים ומאמרים" המפורסמת ולאחרונה יצאה לאור סדרת הספרים
 ,בשלשה חלקים ,המסודרת לפי נושאים כאבמהדורה חדשה דבריו ומכתביו
ומשם " ת באומותכיבוש שטחים והתגרו"ישנו מדור הנקרא  ובחלק הראשון

 :כבל"וז .שאמר וכתב ליקטנו חלק מהדברים( 'קטז-'עמודים עז)
 

והיה המחנה "ד( ח, בראשית לב)י כתב שם "ורש] למלחמה, והעצה השלישית של יעקב

הבא להרגך 'הוא רק כשזה בגדר  ,[ן"ראה גם ברמב, לברוח הכוונה-"הנשאר לפליטה
ולא לכולם ניתן , אצל יעקב שעשו בא לקראתו' כמו שהי– 'השכם להרגו

על חיי  -אם על חייהם אינם חסים, כי החילונים והחופשים. להשתמש בעצה זו
אמר רבי אלעזר עם ' (ב"ע'  פסחים מט)' וכמו שמצינו בגמ, אחרים בודאי לא

 (כ, דברים ל)" כי הוא חייך ואורך ימיך"הארץ אסור להתלוות עמו בדרך שנאמר 

ג "הרה, ל"מ מן שך זצ"י נכד מרן הגרא"יצא לאור ע, "מכתבים ומאמרים החדש"ונקרא בשם  כא
 .ד"התשע, בני ברק, א"אשר ברגמן שליט

 .ההדגשות נעשו על ידנו כב



סב

ככל 'כי השקפתם היא השקפת ', על חייו לא חס על חיי חבירו לא כל שכן
אין דבר המבדיל בינם לבין  - ובאמת לפי דרך החיים שלהם', הגויים בית ישראל

ושלא , ואין לסמוך עליהם שינצלו את כל האפשרויות שישנם, שאר האומות
מוך עליהם איך אפשר לס, ואם כן...יעשו שום דבר של התגרות באומות העולם

ושלא להתגרות , ושלא לדבר גבוהה גבוהה? שניצלו את כל האפשרויות שישנם

וענין ההתנחלות יוכיח שזהו התגרות גסה באומות  ?עם אומות העולם
שלדעתם כל מה , והוא נובע מהטעות היסודית של הציונים, העולם

ועכשיו , שעבר עלינו הוא רק מפני שלא היה לנו מדינה ושלטון משלנו
אנחנו מדינה שוה בשוה עם כל  -יש כבר מדינה ושלטון יהודיש

ואם נראה יותר תקיפות ונעמוד על , האומות ושאר מדינות העולם
 ...יכנעו אויבינו -דעתינו

מהדרך ' אבל זהו נטי, ואף אם יש רבים הדוגלים ברעיונות אלו
לנו להתחשב שלא  כי יש, וההיפך הוא הנכון, ל"ו מחזהמסורה לנ

כגון שאלת הנפט או  – ורם שאיזה מדינה שהיא תסבול על ידינולהיות ג
כי זה יוסיף דלק על המדורה להרבות , אפילו שאלת השקעות בעסקים ובבנקים

כמו , ורק בביאת משיח צדקינו יתוקן זה, שנאת ישראל אשר לא חסר בלי זה
 .(א"מלכים ה' ב מהל"פי)ם "שכתב הרמב

רב לכם סוב את ההר הזה "' מה שאמר ה (יט, ר א"דב)ל ברוח קדשם פירשו "וחז
אם ראיתם אותו , אמר להם: ח"אר? מהו צפונה' – (ג, דברים ב)" פנו לכם צפונה

אלא הצפינו עצמכם ממנו עד , אל תעמדו כנגדו –שמבקש להתגרות בכם 
 .'שיעבור עולמו

 –" על חרבך תחיה"אביו מברכו , ע"רבש, אמרו לו ישראל': ואיתא שם עוד
: אמר להם? ולהיכן נברח, סכים עמו ואומר לנו הצפינו עצמכם מפניוואתה מ

 .' 'ברחו לתורה המתינו למלך המשיח שיבוא וכו

כי מה שעלינו לעשות כיום הוא אך ורק להתחזק , ולזה אני בא במכתבי
וכל מה שבידינו לעשות בכוון , ו מלהתרפות"וח, בתורה ויראת שמים

עוד מקומות ללימוד , גדולה זה הוא לייסד עוד ישיבה קטנה או
 ,"מעט מן האור דוחה הרבה מן החשך"ה וזוהי חובתנו כי, התורה

' בין שיהי, כי חיים אנחנו בסכנה רוחנית תמידית (ה"ה פ"חובת הלבבות ש)
 .שלום' ובין שלא יהי -שלום



סג

הם  -אלו המתיימרים לקיים את המדינה, ולפי מיטב הכרתנו ואמונתנו
ולא תקיא : "(כח, ויקרא יח)ואף על מה שנאמר בתורה , המסכנים אותה

חקקו חוקים להתיר מהחמורים  –" הארץ אתכם בטמאכם אותה
י חוק אשה "וכן ע, שבחמורים כגון שפיכות דמים בחוק הפלות

 ...ל"וד, הפקרות בשטח זהיתרבה  הידועה בציבור שמהם
ומה מאד מצער הדבר שדווקא מאלו שהם שומרי תורה ומצוות באה 

וגם , להנהגה שיש בזה משום התגרות בכל אומות העולם' הסתה גלוי
, יש לה חלק באי היציבות בפינת העולם זו שאנחנו נמצאים בה

, וזה אני בא במכתבי זה. ובהנהגה זו התוצאות על העתיד מי ישורנה
שלא להמשך אחרי כל מה שכותבים בראיות שאין , הזהר ולהזהירל

' ח סי"ע או"וכבר אמרתי שמה שמזכירים מהשו, להם שום יסוד
וכל דבריהם בזה הם דברים שלא , אין שום שייכות לעניננו, ט"שכ

ואינם אלא , והם זרים לרוח ישראל סבא, תורה-נקלטו מדעת
 ...אינו אצל קדמונינואשר לא שמענו ולא ר  –התלהבות מן החוץ 

י שעכשיו הם "אולם בענין מה שכתב פלפול הלכתי בדבר החזרת שטחים בא
שזה נוגע –הנחה זאת , לדעתי, ומפלפל בענין פקוח נפש -תחת שלטון ישראל

ויש הרבה מאנשי הצבא שדעתם היא , אין זה ברור כלל וכלל -לפקוח נפש
טחים יתמעט הרבה שפיכות ועל ידי השלום שיוגרם על ידי החזרת הש, בהיפך
ולדעתי אין בזה שום צל של ספק שכשישרור שלום יתמעט השפיכות , דמים
 .דמים

וגם יש לקחת בחשבון לא רק את מצבינו כאן בארץ ישראל אלא את מצבנו 
, קט בכל העולםבמזרח התיכון זה משפיע על אי ש כי כשאין שלום, בעולם כולו

, ויש התגרות בין האומות למשוך לצידן, שהמעצמות הגדולות מעורבין בזה
מושכת מדינה זו וזו ' ומעצמה השני, שמעצמה זו מושכת מדינה זו וזו לצידה

, מלחמה' כל סוגי נשק הולך וגדל וסוף סוף יהי והמירוץ להעניק להן, לצידה
בתקופתנו  –לנו עוד כברת ארץ ' אז אם יהי' ואיזה ערך יהי, אז גורלנו' ומה יהי

הנשק הגיע לשיא השכלול שאפשר להחריב עיירות ומדינות  ששכלול כלי
ומה שייך בזה שאין לותר ואסור לותר על מה שירושה היא לנו . שלמות מרחוק

הלא גם עכשיו בלא סיוע של ? וכי בנו הדבר תלוי ובידינו הוא זה, מאבותינו
וכל ! ב אפילו חודש אחד ופחות מזה אין לנו משלנו כלום בכדי להתקיים"ארה



סד

דל 'הם בעיני רק  –ואנחנו ננצח , אנחנו, אנחנו: אלו שמדברים גבוהה גבוהה
 .('ב אות ז"י ש"ושערי תשובה לר. ב"עיין פסחים קיג ע) ה שונא אותו"שהקב' גאה

למה לא חשבו על : אשאל, (ב, דברים ז)" לא תחנם"ואלו המפלפלים בענין איסור 
מבני ישראל על איסורי כריתות  מה שמידי יום ביומו עוברים מאות ואולי אלפים

 –ואם מאמינים הם ? במה שעולים על הר הבית במקום שאסור לטמאים לעלות
 !(כח, ויקרא יח)" ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה"הלא כתוב בתורה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רבני סייעתו של -ת מקום המקדש בגופםבגרונם ומטמאים א' לא תחנם'צווחים 
 .הבית דב ליאור מעודדים עליה להר' הראלי ישי ובראשם 

 

ויתר , ומלבד זאת לדעתי כל אלו אנשי התנועות למיניהם
האנשים המדברים ומסיתים השכם והערב בכל הזדמנות שאין 

לא ממקור קדוש באו  –י "לותר ואסור לותר על שטחים מא
, אלא ממה שקלטו מחכמות חיצוניות בהשקפה זו, דברים אלו



סה

וגם לנו הזכות על מדינה ריבונית , ר העמיםשאנחנו עם ככל ית
 כג...ונחזיק בה ואל נרפה אותה

עם לבדד "אנחנו , אל לנו להידמות לשום אומה ולשון! אבל לא כן הדבר
ומעשה אבות , 'לרבות גם את אוהבינו, וכל העולם נגדנו (ט, במדבר כג)" ישכון

גר ותושב "ואברהם אבינו אמר  (ד, ירושלמי תענית ב. תנחומא לך לך ט)' סימן לבנים
ולזה יקרא ', גר'בכל זאת ידע ואמר שהוא ' תושב' 'אף שהי, (ד, בראשית כג)" אנכי

ילקוט שמעוני )שכל העולם מעבר אחד והוא בעבר השני  –' אברהם העברי'

ה "וחוק הוא מהקב, זה עד ביאת משיח צדקנו' ותמיד יהי, (ג"בראשית רמז ע
ובזה אנחנו בטוחים , (כו, ויקרא ו)" העמים להיות לי ואבדיל אתכם מן"בציווי 

ולהיפך הוא איבוד עצמו לדעת ורדיפה על כלל , בקיום עם ישראל
כי זה נטיה ממה שמסורה לנו בהנהגתינו משנות דור , ישראל

 ...ודור
שכל , הנה בעניין התעמולה והפרסומות נגד כריתת השלום באיזה אופן שהוא

שבכל אופן  – (א, משלי יז)" וב פת חרבה ושלוה בהט"בעל שכל ישר מבין כי 
נפש אחת 'כי , אפילו נפש אחת פחות –הצלה פורתא היא למנוע שפיכת דמים 

ובאים בתעמולתם בפטפוטי דברים . (א"סנהדרין לז ע)' מישראל היא עולם מלא
ח סימן "ע או"ותולין עצמם בדין המבואר בשו, שאין להם שורש וענף בהלכה

ואין דבר זה , ם צרין אפילו על תבן וקש מחללין את השבת"כוט שאם ע"שכ

אבל , וודאי שארץ ישראל ירושה לנו מאבותינו, שייך לעניננו כלל
, שהם תובעים את מה שכבשנו מהם –לפי המצב של היום 

בודאי שיש בזה  –ואם נחזיר להם מסכימים לכרות שלום 
 .משום הצלה

ואם באנו ? טוב זה יותר –וכי שנמשיך במצב של מלחמה 
ה  נתן לנו את הארץ וירושה היא לנו "בתביעה שהקב

יודע הוא גם את מה , אם הצד שכנגד יודע את זה –מאבותינו 

 .להשקפה מעוותת זו' תורני'ולקמן יתברר מהו המקור ה כג



סו

, דברים יא) ..."אם שמוע תשמעו: "ה"שכתוב שתנאי התנה הקב

 (.כח, ויקרא יח)..." ולא תקיא הארץ אתכם"( יג
אנו מתכוננים והם גם כן מתכוננים ומתחזקים יותר , והרי במצב של מלחמה

רק מי שסומך על ? ומי יתקע שבמלחמה אנחנו נהיה המנצחים, ויותר
אבל מי , יכול לטעות בזאת (יז, דברים ח)" כחי ועוצם ידי"

ונגפתם לפני : "יודע שיש מה שכתוב –ובתורתו ' שמאמין בה
 !וצריכים רחמים גדולים (יז, ויקרא כו)" אויביכם

תגרם על ידי זה מתיחות גדולה אצל כל עמי , וגם אל לנו לשכוח שאם נסרב לכל
בחורף היא , תסבול מצמצום הנפט –אפילו הכי רחוקה  –כי כל מדינה , העולם

ושם , וגם התעשיה העולמית תסבול, תסבול מהקור שכל יחיד ויחיד יסבול
והרבה , הזה אך ורק בשביל ישראל שכל הסבל –שגור בפיהם ' ישראל יהי

 ...מה שלא חסר גם בלי זה –שנאת ישראל תתוסף על ידי זה 
כמה שנאת  –ם "י התפטרותו של השגריר באו"ע –והלא בימים האחרונים 

עם "ודרכנו דרך התורה היא כי ? ב"ישראל נתוסף אצל חוג גדול בין אזרחי ארה
וכך , ולא להתבלט בין האומות, (ט, במדבר כג)" לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב

שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו ", נהגו אבותינו ואבות אבותינו משנות דור ודור
רעיונות אחרים ? השמעת או ראית אצל אבותינו הנהגה אחרת. (ז, דברים לב)" לך

 !הם מה שנקלטו ממקומות אחרים

רואה אני כמה גדולים גדולי התורה מדור העבר מה שחזו 
עד כמה שהשפיע הרעיון הציוני וחדר ללבם של הרבה , מראש

משלומי אמוני ישראל ולא חשו ולא מרגישים שיש בכל 
ואף שמלבישים את  -דבריהם מה שמנוגד לדעת התורה

וכל הגדולים הרי ידעו ממצות . דבריהם במסוה של הלכה
 –אבל אין לעשות מזה עיקר , ומקדושתה' אלישוב ארץ ישר'

 !כי אין לנו עיקרים אחרים רק אלו מה שנמסרו לנו
ואיך אפשר לדבר , אל לנו לסכן את כלל ישראל בכמו אלו

ולא כך , ו"שיש לסרב אפילו עד כדי מלחמה ח –דברים אלו 
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ואין זה דרך ישראל סבא ולא דרך תורתנו , נהגו אבותינו
אין שום סתירה מפנימיות התורה למה ומקובלני ש. הקדושה

 .כדושנתנה לנו להתנהג כן, ומסורה לנו, שנגלה לנו
בדבר מה ששאלתם אותי בענין הסכם השלום בין ישראל ומצרים שיערך על ...

, בקצרה אשיב לכם. בעד זה או נגד זה, איך להצביע –זה דיון בהכנסת 
שאין צל של ספק שמחוייבים אנחנו להסכים לכל צעד של 

וכל פשרה שיכולה לקרב את השלום , שלום בכל אופן שהוא
י "כי הרבה שפיכת דמים ימנע ע, מחוייבים אנו לקבלה –

 .השלום
ובענין , (ב, דברים ז" )לא תחנם"וכל הדיבורים בענין איסור 

לפי , לנו בשלימותה ה שכל הארץ ניתנה"ההבטחה מהקב
כי אין , אין לכל הדברים על מה שיסמכו –מצבנו בתקופתנו 

ואז , ועלינו החובה רק להטיב דרכינו בשמירת התורה והמצוות, תלוי בנוהדבר 
יברך את עמו ' ה"להתפלל כי  ועלינו, יתברך' זכה לקיום הבטחת הבטח שנ

 (.יא, תהילים כט)" בשלום
, (ט, במדבר כג)" עם לבדד ישכון"שלה שאנחנו והעיקר שאין הרגשה אצל הממ

ואם יש , הם אויבים לנו –שהם אוהבים אפילו אצל המראים פנים  –ובתר לבם 
אל לנו להיות גורם אף בעקיפין  –סכסוכים בין מדינות המערב ומדינות המזרח 

והרי נתבאר לנו : "בדורות האחרוניםמגדולי חכמי הקבלה ' לשם שבו ואחלמה'ל מרן בעל ה"וז כד
כ באיזה "ו בכל דבר של חול ומכש"פ חומר האיסור לומר ולחשב שמלובש איזה קדושה ח"עכ

א שאמר ומאן דקריב "י ע"ק' בהר ד' ק פ"ל מזוה"ז וכנ"כי הוא מאביזרא דעבו, ו"טומאה ורע ח
ה לבעלה כו"לקב ד  ודי בזה . ז"ריין שקילין לעקירוב דכל ע' ה מה דאפריש כמאן דקריב מסאבו דנ 

וזכור כל זה מאד ...להיישיר המחשבות וליישר הרעיונות וזכור כל הדברים הללו וקח אותם בלבך
י הדין המבואר "והזהר והשמר בנפשך ולא תקדש שום דבר מה שלא קדשתו התורה עפ, מאד

אר בגמרא פ הדין המבו"וכן גם בדברים המקודשים אל תעלנה יותר מהראוי לה ע, בפוסקים
. וכנודע שיש הפרש בין מעשר לתרומה ובין תרומה לקודש ובין קודש לקודש הקודשים, ופוסקים

ותקבע , כ להשמר ולהזהר לתעב ולשקץ כל דבר מה שהזהירה תורה עליה לשקצנה ולתעבנה"ומכש
אחד ל אחד נתנן פרנס -א, ק כולם ניתנו מרועה אחד"והגמרא והזוה, בלבך כי הדין והסוד אחד הוא

 (.'אות ד' ז' סי 'א דרוש ה"ה ח"ספר הדע) .ק"עכלה ".אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך הוא
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והרבה שנאת ישראל נגרמת על ידי מצוקת חוסר הנפט בכמה . בענין שלא לנו
 .שהסיבה העיקרית היא הסכסוך הערבי ישראליארצות 

ולכן אני מבקש מכבודכם שתודיעו בלשון שאינו משתמע 
שאתם תצביעו נגד הממשלה באם יצטרכו הכרעה , לתרי אנפי
ורק באופן זה היה הסכמת מועצת גדולי התורה , בענין זה

 .לתמוך בממשלה הנוכחית
כי אחר שנגזרה גזירת המרגלים קמו העם , בפרשת שלח מספרת לנו התורה

ומשה רבינו אומר לעצור , היא הדרך העולה לארץ ישראל -לעלות אל ראש ההר
למה זה אתם עוברים את פי : "הוא מצווה ומזהיר אותם לאמר' בעדם ובדבר ה

לא , אולם. (מא, במדבר יד)" 'בקרבכם וגו' אל תעלו כי אין ד, והיא לא תצלח' ד
וסופם מפורש , "ויעפילו לעלות אל ראש ההר", ביד משה' שת לב העם לדבר ד

 .במקרא
כי אם אזהרה גלויה , אינה סיפור היסטוריה בעלמא' ויעפילו'גם פרשה זו של 

, "אל תעלו"התורה מצווה ומזהירה אותנו . לנו ולדורותינו
, רהוחייבים אנו לשמור על איסור זה המפורש ונגלה בתו

ת באומות וחלילה לנו להעפיל אל ראש ההר תוך התגרו
ולא , במעטה של מצוות וענינים שבפנימיות התורה, העולם

 ...עוד אלא שמחשיבים העפלה זאת למצות ישוב ארץ ישראל
להחשיב  –חלילה חלילה לנו לטשטש מושגים ולהמיר טוב ברע או רע בטוב 

', משיח'ו' משיח-חבלי'של  לערב יחדיו מושגים, עבירות למצוות גדולות
אנו האמונים עלי תורה יודעים . בהכרזות שוא של משיחיות' עקבתא דמשיחא'ו

ואנו השרויים , שחלילה לערבם יחד, הם שני דברים' משיח'ו' משיח -חבלי'כי 
 .לא יתכן שמשיח כבר אתנו' משיח-חבלי'במצב של 

בקרבכם והיא לא ' ד כי אין, אל תעלו"מזהירה אותנו , התורה שנכתבה לדורות
לבל יהין לעלות ולהתישב , לכל יהודי חרדי, ומכאן הוראה מפורשת לנו, "תצלח

 –ואם לחשך אדם לומר ראה כי דרך זו צלחה . במקומות האסורים על פי התורה
כלל ישראל , אף אתה אמור לו כי אין להביא ראיות מהצלחות זמניות ומקריות

כלל ישראל מוכתב על פי התורה אשר ידעה כל העתידות , אינו ניזון ממקרים
 ".אל תעלו"והזהירה אותנו באזהרה חמורה 
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שהחרדים כולם באין יוצא מן הכלל מתנגדים ... אבל אין לי ספק שבטח יודע...

ועל פי דין תורה אסור לעשות שום פעולה ומעשה  ,למעשים כאלו
וכמה מכתבים , להתגרות באומה אחרת מכל אומות העולם

 .וקונטרסים כתבתי לרבים על זה
ודאי צריך עזרת שמים , אינני מדבר על עצם הדבר, חיים כעת בזמן של מלחמה

 ?וכי זהו נצחון! אבל שנבין שלא זהו הנצחון, להנצל ולנצח
נשים גדולי תורה ורבנים וצדיקים שאמרו שיש כאן ענין של א' אפי: ונבין

שבכנסת עשו הסדר , אבל האם מלחמת מצוה מתנהלת כך –מלחמת מצוה 
ואילו היה הקנוניה אחרת לא היה , וקנוניה שיהיה כאן רוב וכך החליטו להלחם

 ?האם אפשר לסמוך על משקל כזה, ...וזה המכריע, רוב והיה הכל משתנה
והאם מותר לנו לנצח , ישראל שבארץ הם רבע מכלל ישראל :נעשה חשבון

האם  –ומה עם כל כלל ישראל , אסור לנו לנצח! הרי אנחנו בגלות? במצב כזה
 ?ז אחרי שנה או חמש שנים במדינות אחרות"יסבלו עי לא

, תורה ודרך ישראל סבא-לא כך חונכנו על פי דעת! לתורה יש מושגים אחרים
ויש לו , ניק'מה יפית, עומד פה יהודי גלותי: "דברים אלוואני בטוח שיאמרו על 

כי עדיין  –צריך לפחד מהגוי ! תדעו רבותי שבאמת כך, והאמת!"...פחד מהגוי
יעזור שנינצל וננצח ' ולואי שה, ואנו אחראים על כל כלל ישראל, אנו בגלות

 !אך צריך לקחת בחשבון את כל זה, ויהיה טוב ונינצל מהצרות

איזהו גיבור : "כשמבינים, אין דעת תורה –שבים רק כשלא חו
צריך לדעת שאנו ! תורה-הרי אין זה דעת, "מי שחזק ומנצח –

 ואם כעת, אנו בין האומות  -( יא, ר י"אסת)' שה אחת בין שבעים זאבים' –יהודים 
לאחר זמן ואיך ' מי יודע מה יש בלבם ומה יהי –יש עוד מדינה שמחייכת אלינו 

 ?יתחשבו
אי אפשר להיות אחראי על דברים שנעשים , רק צריך לחשוב, אינני אומר כלום

ולצערנו הרב גם ... ונפסקים על ידי קנוניה ולומר שזה מצוה וכך צריך להיות
הכל צריך , יש לנו מהות אחרת! רבנים וצדיקים וגדולי תורה נפלו בדבר זה

 .במהלך אחר, פ תורה"ע לחשוב

ל אסרו עלינו שלא למרוד "שחזומזה יש להבין שגם מה ...
זה  –( א"כתובות קיא ע)באומות העולם ושלא לעלות בחומה 

כי הם ברוח קדשם ידעו , אך ורק שדרשו טובתו של עמנו
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ששנאת האומות לעם ישראל היא שנאת עולם וקבועה היא 
כי זה יוסיף , ואין להתגרות בהם אף בזמן שהצדק אתנו, בלבם

השואה שעברה עלינו היתה בגלל שלא ואל יחשוב ש .שנאה על שנאה
לנו כאן ' ואף אם יהי, אין במדינה בטחון לקיומנו, לא כן הדבר. היתה לנו מדינה

איזה ערך , ו כשיהיה מלחמה בין המעצמות הגדולות"ח –חמשה מליון ויותר 
לא יהיה  –ואף אם גם אנחנו נהיה חזקים ? יהיה לכל זה לפי הטכניקה של היום

 .עצמה גדולהלזה ערך כנגד מ

, לכן אני חושב שמן הראוי להזהר מלדבר גבוהה גבוהה...
' שכב ניוברצו, ולדעתי כדאי שלא לעמוד על ענין ההתנחלויות

' וכאשר ה, איננו ויתור –ידע שויתור שיעשה רק למען השלום 
ואינני מהסס . הכל יוחזר לנו –ירחם עלינו ויגיע זמן הפקודה 

לקבוע שלפי ההלכה אין כל מניעה לוותר על חלק מארץ 
ולפי ההיסטוריא סבלנו יותר במדינות אירופא , ישראל למען השלום

 .מאשר במדינות הערביות
ובמיוחד כאשר רגש זה לכאורה הוא רגש , ברור שקשה לוותר בניגוד לרגש...

מכריע בענין פקוח נפש אבל חובתו של איש אחראי אשר . דתי
ולכלכל את מעשיו רק לפי השכל , להתרומם מעל לרגשות –

 .וזה השכל המבוסס על דעת תורה, הישר
, עומדים היום ודנים אם אפשר להחזיר שטחים אם לאו...

ומדמים הם לנפשם כי יש בכחם לערוך מלחמה כנגד עשרות 
מה הלא זוהי מלח...מיליוני ערבים היושבים סביב סביב לנו

 ?וכי איך יעלה זאת בידם! אבודה מעיקרא
הם , לא אכפת להם מאבדן נפשות –הערבים  –הלא המה 

שכן הם מונים , יכולים לנהל מלחמה במשך חמישים שנה
אין  –וגם אם יהרגו מהם מיליון איש , מאות מיליוני איש

הלא שווה בעינינו נפש , אבל אנחנו! הדבר נחשב בעיניהם
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לה ממה ששווים בעיניהם מיליון למע –אחת של יהודי 
 ?ואיך נצא למלחמה נגד, ערבים

, להם לא איכפת אפילו מחייהם של מיליון איש. להם יש מוצא
כי לשיטתם מה יש להפסיד , ועל כן אין להם סיבה להיכנע

 ?בצאתם למלחמה עלינו
כי אם בכח , הלא באים המה עלינו לא רק בכחם של בני ערב, ועוד גם זאת

ומיהו ! ם נגד מדינת ישראל"אשר הצביעו באו, ל של כל האומותישרא-שנאת
דוקא מדינת  –? הגורם לעורר את השנאה גדולה הזו שפשטה בכל העולם כולו

 !!דל גאה... עצמה בגאווה ובגדולות ומדברת גבוהה גבוהה המחזיקה, ישראל
כשיש , י שטחים של אדמה"י קיבוץ של אנשים וע"הקיום של כל אומה הוא ע...

כשיש להם , קבוצת אנשים גדולה זה עם גדול ואם הקבוצה קטנה זה עם קטן
לא ב. שטחים הרבה זוהי אומה גדולה וכשיש רק מעט שטחים זו אומה קטנה

 .אין אומה, בלא מקום ריכוז מוגדר של אנשי הקבוצה, שטח

אשר במרבית שנות קיומנו , המעט מכל העמים, נחנולא כן א
להוציא את הזמן הקצר יחסית , בכלל לא היו לנו שטחי אדמה

והארץ שלנו בכל הזמנים לא היתה . שהיינו בארץ ישראל
 .גדולה ביותר

והיו להם , תמיד היו קיבוצי אנשים יותר גדולים מאומתנו
אלפיים  מלבד שזה, שטחי אדמה יותר גדולים ורחבים משלנו
אף כעת אנחנו לא . שנה אנחנו כבושים בגולה ואין לנו כלום

, "אנחנו רוצים או לא רוצים: "הבריות אומרים, כ עצמאים"כ
אין , אבל באמת הרי אנחנו עדיין תלויים בחסדי אומות הדור

 .לנו מה להתגאות בשטחים שברשותנו
ובכלל , כי אכן השטחים כשלעצמם לא מעלים ולא מורידים

אלא מה חשוב , שנה לנו אם השטח יהיה קטן או גדוללא מ
, אלא תורה –אין מים ! מקומות התורה! בארות המים? אצלנו
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ולכן אם אנו "... הוי כל צמא לכו למים" (א, נה' ישעי)כמו שכתוב 
אם אנו מבורכים , זוכים באמת לעסוק בהמשך קיומנו האמיתי

איננו  –בריכוזים של לומדי התורה , במקומות של תורה
אם נשארו בידינו מעט או , צריכים בכלל לשים לב לשטחים

 !אלא נביט אל יסוד קיומנו בלבד, הרבה
ך מופיע בחמשה מקומות "שבתנ, (מב, י ויקרא כו"הובא ברש)ל "מצינו בחז...

. 'ו'ובחמשה מקומות אליהו חסר ', ו'שכתוב יעקוב עם האות , יעקוב מלא
 .שיבא לגאול את בניו, כערבון –מאליהו ' ו'ל שיעקב נטל "ומבארים חז

שבתחילת יצירת האומה הישראלית ראה יעקב אבינו את הצורך להורות , כלומר
הוא נטל ערבון מאליהו הנביא . אוףלבניו מהי השאיפה לה צריכים הם לש

י אליהו "שהשאיפה לגאולה תהיה ע, ובזה נטה קו, שיבוא לגאלנו
, שלא נטל ערבון משום אחד, י שום דבר אחר"הנביא ולא ע

לא משום רב ולא , בוטינסקי לא מהרצל ולא מבגין'לא מז
שרק ממנו תבוא הישועה , כלומר, אלא מאליהו –משום רבי 

 .ם דבר אחר לא יביא את הגאולהששו, לכלל ישראל
היא היא מעידה על  –והמצב אשר יהיה ידוע לה , שהעתיד פרוש לפניה, והתורה

רק , לא יהיה –גאולה אחרת ומשיח אחר , נחמה אחרת, שישועה אחרת, כך

ודרכים אחרות . הוא יבא לגאלינו –אליהו הנביא שממנו נטל יעקב ערבון 
: (ח, תהלים קמ)פלל דוד המלך ועל זה הת. מסכנות את כלל ישראל

וצריך , שבימות המשיח צריך לשמור על הראש, "סכותה לראשי ביום נשק"
ואין אנו ', שאין אנו יודעים דרכי ה, להשמר לא לנטות מן התורה ימין ושמאל

רשאים להעלות על דל שפתותינו אפשרות שאילו פעלנו כך או כך היו התוצאות 
רוצים לפעול לפי הלך מחשבה שלא לפי התורה  שהנה אנו רואים שאם, חיוביות

 .וזה מלבד הקללה של ימות המשיח, זה נגד כל העולם –
קיים מצב של  –מזמן מלחמת העולם הראשונה , שהרי בתקופה האחרונה

. וכל אומה מרבה לעצמה כלי זיין בלי הפסק, ואומות מתגרות זו בזו, מלחמה
על הבטחת  אך אנו סמוכים. כל זהוכל עוד שמשיח לא בא מי יודע מה יתרחש מ

" עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב"משום שאנו , בורא עולם שלא יטשנו



עג

זה  –אך להבין אחרת ולבטוח בדברים אחרים . (ט, במדבר כג)
 .כפירה בתורה

האם בגלל שמאן דהו החליט לפני שמונים שנה  ? מאין שואבים אנו זכות קיומנו
מי . נאספו לחקוק חוק ירושלים: הביטו וראו? בזכותו אנו קיימים, שאנו עם

ארץ ישראל , האם בלי חוק? ירושלים לא שלנו, האם בלי חוק? זקוק לחוק זה
? עבור מה החוק אם כן, שלנו היא –אפילו אם תהיה ביד הערבים ? לא שלנו

האם בהרמת ידים של ! עבורנו מקיימי תורה ומצוות החוק הזה לא אומר כלום
 ?כמה אנשים חל על ירושלים תוקף ששייכת לנו

על ידי שאנו מזכירים , עבורנו התורה היא היא המעידה שירושלים היא שלנו
המקיימים ציווי , אנו"! ולירושלים עירך ברחמים תשוב"שלש פעמים ביום 

 –תורה ומתענים ומקוננים בכל שנה ושנה על חורבן ירושלים זה אלפיים שנה ה
ולא אלו שאוכלים ושותים בתשעה באב , מעידים על ידי זה שירושלים היא שלנו

 !י הרמת ידים לקבוע חוק"וביום הכיפורים הם יבואו ויתבעו את ירושלים ע

היא התגרות באומות  –דרך חקיקת חוק שירושלים היא שלנו 
משום שעל ידי כך מתייצבים נגד העולם בהכרזה , העולם

ומסוכנת לכלל , דרך זו היא היפך דרך התורה. שכוחנו עמנו
אומות  –ואם יאמרו שהתורה מעידה שהיא שלנו . ישראל

" זכור את יום השבת לקדשו"את הפסוק : העולם ישיבו להם
ואילו ביחס לארץ ישראל אתם , אתם לא שומרים( ז, שמות כ)

לכם אין שום זכות לדרוש ולתבוע את ? תמכים על התורהמס
 !ירושלים

! יש לנו הזכות לתבוע את ירושלים –רק אנו שמתענים ומתפללים על ירושלים 
הנוקטים בדרך אחרת ! התואין דרך אחרת זול, דרך עם ישראל היא דרך התורה

אין בהם  –יהיו יפים ככל אשר יהיו , ומביעים את דרכם בעתונות ובנאומים
, הם לפי שיטתם –משום שכל נימוקיהם להצדיק דרכם , לשנות עיקרון זה

לכן סבורים שיוכלו להביא את הגאולה בכח , ודרכם דרך בלי אמונה בתורה
 .על אף שזה נגד השכל הישר שיוכלו לעמוד נגד כל העולם, הזרוע



עד

ם "רמבכפי שה -,וכבר מובטח לנו שאם נתחזק, שמים הבה נתחזק בתורה ויראת
שאין ישראל נגאלין אלא  (ה"ז מהלכות תשובה ה"פ)ח מכולנו אומר ק  שהיה פ  

 .ובסייעתא דשמיא נזכה לישועה, התשזו הדרך ואין זול, תשובהב
ג פעם אחת הייתי מהלך בספינה "תניא אר: "(א"קכא ע)והנה אמרו ביבמות ...

מנו רבי והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ו, וראיתי ספינה אחת שנשברה
, לו בני מי העלך אמרתי, וכשעליתי ביבשה בא וישב ודן לפני בהלכה, עקיבא

מכאן . וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי, אמר לי דף של ספינה נזדמן לי
 ".אם יבואו רשעים על אדם ינענע להם ראשו אמרו חכמים

כל שנות  לאורך. במשך כל הדורות –דרך ישראל סבא , זו היתה דרכו של היהודי
ובכך , הגלות תמיד היה היהודי מנענע לו לגוי בראשו ואינו עומד עימו בעימות

 .ניצלנו מידיהם וידינו על העליונה כי עם ישראל חי וקיים לנצח
כי אם הוא מכריז ואומר ששלשת אלפים ושבע מאות שנה יכולנו להתקיים , דעו

כי  –בצידו  הרי שתשובתו, עם אמריקה' מזכר ההבנה האיסטרטגי'בלא 
ואף , ובלא הגולן כלל', חוק הגולן'אלפיים שנה חיינו בלא 

ואם אינך רואה לאלתר את . הלאה נוכל לחיות בלא חוק זה
דע כי בן אדם אתה ואי אתה יודע , התגובה על חקיקת החוק

כי כל האומות , ודע עוד. מה עתיד להיות בעוד עשרים שנה
, את היהודים וגם הטובים שבהם אינם מחבבים, אחד הם

אף שאר  –וכשם שגרמניה העמידה מקרבה היטלר שכזה 
ומשער אני בעצמי כי  .אומות העולם יכולים להוציא כמוהו מתוכם

יכול אני : ב חשב לעצמו"נשיא ארה –מ הגיש את חוק הגולן "באותו רגע שרה
 .וכל אותה מדינה אבודה, אפילו על שבוע שבועיים, להטיל אמברגו על היצוא

אסור לנו להתגרות . 'על כל גל וגל נענעתי לו בראשי': כלל גדול נקוט בידינו
וזאת ידע . דרך התורה מסורה לנו מדור דור, לנו יש דרך משלנו, באומות העולם

היהודי בכל הדורות בהיותו חדור בהכרה זו כי גם לעת אשר הוכרח לרקוד לפני 
, לא לעג וקלס לאותו גוי פריץו פנימה היה מהרי שבלב –' מה יפית'הפריץ רקוד 

 -אלא שלצורך ביתו בעוד ריחיים בצוארו, בחשבו אותו לגזלן רוצח ומשוגע
 .למען לא יקפח את פרנסתו, הוצרך לרקוד לפני הגוי
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 –רבנים צדיקים , כואב הלב כי אף תלמידי חכמים, אך היום לדאבוננו
ם נגד האומות מחד גיסא פועלי. אינם חדורים בהבנה זו כי לנו דרך משלנו

, וחושבים לתומם הן אנו יחסנים כמוהם ואיננו פחותי דרגה מהם, ומתגרים בהם
, אמריקה תאמר כך ואנו נאמר להיפך, ולמה יגרע חלקנו להכנע תחת בעלותם

לתת עורף לכל הקדוש לנו  –' מה יפית'רקוד  ומאידך גיסא רוקדים לפניהם
 .לעשות מה  שיפה אצל האומות

, כי קיום עם ישראל מסוכן הוא במצב שכזה, דעו נא רבותי
כי קיום עם , וחייבים אנו לעורר בקרבנו את האמת המסורה

אבל קיום מדינת , ישראל איננו קשור בקיום מדינת ישראל
ועם ישראל איננו מדינת , ישראל תלוי בקיום עם ישראל

ואף אם נמצא דבר אשר נראה כמועיל ומטיב למדינת ! ישראל
בהתגרות עם , ודע הטוב הוא לקיום עם ישראלאך מי י, ישראל

אנו מכניסים את יהדות אמריקה בעימות עם הממשל  ב"ארה
ומי יודע איזה מחיר עוד נצטרך לשלם על התגרות , האמריקאי

 ...זו
, שבזמנינו שהמדינה עומדת על חבית של נפץ, כי ידוע...

הגענו לרגע הזה  –והמלחמה צפויה לנגד עינינו כל רגע ורגע 
ללכת לכותל המערבי מסוכן ' ואפי, שאי אפשר ללכת ברחוב

כל אומות העולם רואים רק מה . כי עלולים לקבל סכין בגב
אבל מה שערבים עושים לישראל לא , שישראל עושה לערבים

וכולם חושבים שאנחנו רוצחים וגונבים , ולא יודעים, רואים
ים לא עושים שום דבר וחושבים הם שהערב, וגוזלים והורגים

כל זה הוא משום שכך הוא הבריאה , ולא פוגעים בשום דבר
א "ולכן כל אומות העולם נגדנו וא', עשיו שונא ליעקב'ש

כי , א להלחם"ואף עם אומה אחת א, להלחם עם כל האומות
 .אנחנו המעט מכל העמים



עו

 
כל מה ": פרשיות התורה מלמדות אותנו איך עם ישראל צריך להיראות ולהיות

אותנו ונסכה בנו  הבטחה זו קיימה. (תנחומא לך לך ו) "שאירע לאבות סימן לבנים

כל ביטוי ואשליה ! ואין פתרון אחר, במשיח ובגאולה, אמונה בעתידנו
לא רק , הוא ְטר ף בתכלית -'אתחלתא דגאולה'או ' גאולה'של 

כי בזה חותרים תחת קיומו , טרף אלא גם מסוכן לכלל ישראל
כה!ישראל של כלל

 
 

 ע יוסף"דעת הגר
 

למרות דעותיו הכוזבות ' נאמן לדעת תורה'לא די לו לאלי ישי להציג עצמו כ
הוא . 'ימני'כלהגדרתו את עצמו סור החזרת שטחים בכל מחיר ובאשר באשר לאי

ע יוסף וטוען בעזות פנים כי הוא "אף מנצל את הקשר שהיה לו בעבר עם הגר
 ?הבה ונבחן האמנם כן הוא. 'הולך בדרכו ונאמן לדעותיו וכו

-וק בירושלים בחודש מנחםפ שנערך במוסד הרב ק"במסגרת הכנס לתורה שבע 
במקרה של י "מסירת שטחים מא" :ע יוסף הרצאה בנושא"נשא הגר ,ט"אב תשמ

 .ואשלית טרפה זו היא נחלתם של רובא דרובא של רבני תנועתו של אלי ישי וחבריה כה

ומלבד זאת לדעתי כל אלו אנשי התנועות 
ויתר האנשים המדברים ומסיתים , למיניהם

השכם והערב בכל הזדמנות שאין לותר ואסור 
לא ממקור קדוש  –י "לותר על שטחים מא
אלא ממה שקלטו , באו דברים אלו

שאנחנו , מחכמות חיצוניות בהשקפה זו
מדינה  וגם לנו הזכות על, עם ככל יתר העמים

מ "מרן הגרא)...ריבונית ונחזיק בה ואל נרפה אותה
( .'פה' עמ', חלק א', מכתבים ומאמרים החדש, 'מן שך



עז

י "להלן קטעים מן הדברים שאמר המראים כי הדעות המופצות ע". פיקוח נפש
מנוגדות , אלי ישי וסייעתו מעבר למה שמנוגדות לדעת תורה בכלל כאמור לעיל

 : כול"וז. ע יוסף עצמו"בתכלית גם לדעתו של הגר
 

 :באשר למסירת שטחים במקום פיקוח נפש או ספק פקוח נפש
 
אינה אלא שלא , אם שייך דין לא תחנם בישמעאלים, ל"כל המחלוקת הנ אולם"

אבל אם ראשי הצבא והמדינאים יקבעו שיש . במקום חשש סכנה ופיקוח נפש
סכנת  קיימתחשש פיקוח נפש בדבר שאם לא יוחזרו שטחים מארץ ישראל 

ואם יוחזרו ; ו"וכזה וכזה תאכל החרב ח, מלחמה מיידית מצד השכנים הערבים
ויש סכויים לשלום אמת ובר , תרחק מעלינו סכנת המלחמה, הם השטחיםל

ישראל למען  מארץשלכל הדעות מותר להחזיר שטחים , קיימא נראה
כשם שלענין  .שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש, השגת מטרה זו

. קובע מצב החולה, ואפילו הוא גוי, הרופא הבקי, אכילה לחולה ביום הכיפורים
שיאמר שאפשר שיכבד  או, יאמר שיש חשש סכנה לחולה אם יצום ואם אמור

ח "ע או"וכמבואר בשו), מאכילים אותו, עליו חוליו ויש חשש שמא יסתכן
ואין החולה רשאי להחמיר על עצמו לצום ביום . ובאחרונים שם( א,תריח)

וכמו שכתב , מתחייב בנפשו הואהרי , ואדרבה, הכיפורים במקום חשש סכנה
 (..סוף פרק בן סורר ומורה)' מלחמות הן ב"הרמב

עם המדינאים , שאם ראשי הצבא ומפקדיו, הדבר לעניננו וכן
קובעים שיש פיקוח נפש בדבר אם לא יוחזרו , המומחים לדבר

וכשם שאם יש  .סומכים עליהם ומתירים החזרת השטחים, השטחים
או , חשש סכנה לחולה אם יצום ביום הכיפורים ישמחלוקת בין הרופאים אם 

, אפילו מאה אומרים אינו צריך, ם אומרים שצריך לאכולי  נ  כגון שְש , לא
וכתב (. ד ,תריח)ח "ע או"כמבואר בשו, שספק נפשות להקל, מאכילים אותו

האומרים שאינו צריך לאכול הם מומחים יותר  אםשאפילו , הלבוש שם
, ומאכילים אותו, על השנים שאומרים שצריך לאכולסומכים , ומופלגים בחכמה

וכן . ששני עדים חשובים כמאה עדים מגזרת הכתוב, וכמו שמצאנו בדיני עדות

ע יוסף מהקשרם או בציטוט מגמתי של דבריו הבאנו "לבל יחשדנו הקורא בהוצאת דברי הגר כו
וכן צילום של ' תחומין'את דבריו במלואם כפי שנתפרסמו בשעתו ב( 'נספח ב)ס בסוף הקונטר

 .מארגן הכנס -'מוסד הרב קוק'המקור מתוך קובץ שהוציא לאור 



עח

ש "ועיין עוד בספר החיים להגאון מהר)הגאון רבי זלמן שם  ערוךפסק בשלחן 

וחלק מן , שאם יש מחלוקת בדבר, כן הדין כאן(. שכט' קלוגר סי
וחלק מהם , ן כאן מצב של פיקוח נפש כללהמומחים אומרים שאי

יש חשש של מלחמה מיידית  השטחיםאומרים שאם לא יוחזרו 
ויש להחזיר השטחים למנוע חשש , ספק נפשות להקל, ופיקוח נפש

 ."סכנת מלחמה
 

ה "באשר לשאלה האם אפשר שלא למסור שטחים מתוך בטחון שהקב
 :יושיענו מהערבים בדרך ניסית

 
ועוסקים , שכולם צדיקים היו, שזה שייך לגבי חזקיה המלך ודורו, ברור והדבר...

ולא מצאו , בדקו מדן ועד באר שבע( "ב,צד)עד שאמרו בסנהדרין , בתורה תמיד
ולכן ." וטהרהתינוק ותינוקת ואיש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה 

, חובל עולו של מלך אשור מפני שמנו של חזקיהו" וחובל עול מפני שמן"נאמר 
שקר החן זה דורו (: "א,כ)ובסנהדרין . שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

היא תתהלל זה דורו ' ה יראתאשה ; והבל היופי זה דורו של יהושע; של משה

, על מה להישעןולאיש אשר אלה לו בודאי שיש לו ." של חזקיהו
כמו שהיה בסופו של , שיעשה להם נס למעלה מן הטבע' ולבטוח בשם ה

, וחמשה אלף ושמוניםויך במחנה אשור מאה ' ויצא מלאך ה"שנאמר , דבר
, וכמו שהובטחנו בתורתנו הקדושה." וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים

, י שלום בארץונתת( שתהיו עמלים בתורה: י"ופירש רש)אם בחוקתי תלכו "

יתום זה שהפרוץ  בדורמה שאין כן ." 'וחרב לא תעבור בארצכם וכו
, והן בצניעות בנות ישראל, הן בחינוך ילדי ישראל, מרובה על העומד

, מה נדבר ומה נצטדק' והכשרות וכו' והן בענין שמירת שבת ומועדי ה
(. א,ד) בברכותכמו שאמרו , בודאי שיש לחוש מאד שמא יגרום החטא

לערות עלינו רוח ממרום ' עד ישקיף וירא ה, אין לנו לסמוך על הנסו
שאז יחיש לגאלנו ולקבץ נדחינו ולהחזיר , להשיבנו בתשובה שלמה

כל המקום אשר תדרוך כף "כאמור , לנו כל השטחים בתוספת מרובה
 ,בבא בתרא עה)ועתידה ירושלים להיות עד שערי דמשק ". בו לכם יהיה רגליכם

ראה שלפי מצבנו הרוחני בזמן הזה אסור לנו לסמוך על נ ומעתה(. ב
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. שמא יגרום החטא, הנס ולהיכנס בסכנת מלחמה עם השכנים הערבים
שהסכימה , יודו בזמן הזה לחזקיהו, וגם הרוב שלא הודו לו לחזקיהו

 ."המקוםדעתו לדעת 
 

ובאשר לדברי )ז כדי להגן על השטחים "באשר ליציאה למלחמה בזה
 :(בוש הארץן על כי"הרמב

 

ן אין שום מצוה בזמננו לצאת "שגם להרמב, זה נמצינו למדים ולפי...
למלחמה ולהיכנס בסכנת נפשות כדי להגן על החזקת השטחים 

ומה גם שאין לנו . כזהכבושים על ידינו בניגוד לדעת אומות העולם
ן "כמו שכתב הרמב, הנדרשים לכך ותומיםמלך וסנהדרין ואורים 

שמצוה מוטלת על המלך , (ת יז"בהשגות במל)עצמו בספר המצוות 
לשאול , מצוה למלחמתכשמוציאים למלחמת הרשות או , והסנהדרין

ולפני אלעזר הכהן יעמוד "וכמו שנאמר  .ועל פיהם יתנהגו, באורים ותומים
שכאשר היה דוד ( ב,ג)וכמבואר בברכות ". 'ושאל לו במשפט האורים לפני ה

והיא באמת . 'ותומים וכו באוריםהיו שואלים , לכו ופשטו בגדוד, מצוה אותם
ודילמא ", דאמרינן( א,טז)כדמוכח בסנהדרין , ולא עצה בלבד, מצוה לדורות

ונשאר כן , "לסנהדרין הוא דקאמר להו רחמנא דלישיילו באורים ותומים
ויש לנו להביאה , ה לדורות היאשמצו, שםוכן הסכים במגילת אסתר . במסקנא

 . ש"ע, במנין המצוות
  

ש מוהליבר כתבו בפשיטות שאין "ריינס וגם הגר' לעיל ראינו כי גם מייסד הציונות הדתית הר
יצד אם כן הפכו בציונות הדתית את דברי ואם תשאל כ. י מלחמה"ן כלל לכיבוש ע"כוונת הרמב

הציונות הדתית : התשובה לכך פשוטה? ן למחייבים כיבוש צבאי היפך מדעת רבותיהם"הרמב
בראשית הציונות לא דובר כלל על כיבוש . תמיד נסתה להתאים את השלחן ערוך למעשי הציונים

קיה ששלטה אז בארץ ולכן מלכות טור( רטר'צ)צבאי של ארץ ישראל כי אם על התישבות ברשיון 
ריינס להימנע מלומר את ההלכה הפשוטה והמוחלטת שאסור לכבוש בזמננו את ' לא נצרך אז הר

כ כבר החלה הציונות בסכסוך עם הערבים ועם הבריטים ודובר "אח. י כבוש צבאי ומלחמה"י ע"א
נות הדתית את ובהתאם לכך שינו בציו, י מלחמה"ורק ע" רק בדם תהיה לנו הארץ"מפורשות כי 

מצות "ההלכה המפורשת והפכו את האיסור ההלכתי הפשוט בזמננו להלחם ולמרוד באומות ל
והיפך מדעת רבותיהם , היפך לגמרי מדעתו ומדעת כל הפוסקים" ן"עשה דאורייתא לשיטת הרמב

.מייסדי הציונות הדתית
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ולמנוע סכנת מלחמה של , כשבידינו להחזיר שטחים, כן ואם
ב "ועיין להגאון הנצי) חייבים לעשות כן משום פיקוח נפש, האויבים

 (. ק"א ודו,בספר מרומי שדה עירובין מה
  

ן כיבוש "שאפילו אם תמצא לומר שלדעת הרמב, יש מקום לומר ועוד
ומצות עשה מן התורה , הזה-ארץ ישראל והחזקתה נוהגת אף בזמן

שאין לנו שליטה מלאה על כל הנעשה , מכל מקום בכיבוש שלנו, היא
וכמו שכתב  .לכיבוש גמור שציותה עליו התורה נחשבלא , בשטחים

שעיקר המצוה , (סו' ד סי"יו)ת ישועות מלכו "כיוצא בזה הגאון מקוטנא בשו
. ן אינה אלא כשהירושה והישיבה היא כאדם העושה בתוך שלו"אליבא דהרמב

ולא על ביאה , שתהיה תחת חזקתנו וירושתנו, בכיבוש ארץ ישראל המצוהוזוהי 

והרי בכיבוש שלנו היום אין בידינו לגרש את . ש"ע, ריקנית של עתה
והם יושבים ישיבת , הערבים תושבי השטחים ביהודה שומרון ועזה

ואפילו את האומות העובדות עבודה זרה . ובטירותם בחצריהםקבע 
בניגוד למה שציותה התורה , אין בידינו להזיזם זיז כל שהוא ממקומם

ואפילו הכנסיות של עבודה ". לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי"
 ואין פוצה, ומוגנות על ידי השלטונות, יעמודוזרה שלהם על עמדם 

, וברור שאין זה בכלל מצות כיבוש. וכל זה מיראת אומות העולם. פה
ולכן אין עלינו להסתכן על . ן"שעליו ציותה התורה לפי דברי הרמב

 . החזקת שטחים אלה
  

שבזמן האחרון הדרכים ביהודה ושומרון ועזה הן , יש לציין ובפרט
 בלא שום, ואין לנו עליהם אלא שלטון צבאי בלבד, בחזקת סכנה

. וכל שכן להתיישב בתוכם, אפשרות אפילו לעבור בתוכם בביטחה
, כאדם העושה בתוך שלו, מצות הכיבוש בכללובודאי שזה אינו 
והאם יעלה על הדעת שחייבים להפעיל את . ן"שעליו דיבר הרמב

הצבא שלנו לגרש בכח הנשק וביד חזקה את כל הגוים השוכנים 
אל מחוץ לגבולות  ביבותיהםוסשכם ועזה , חברון, בקרבנו בירושלים
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כדי לקיים מצות וירשתם אותה , ולשכן במקומם מבני עמנו, ארצנו
 ?וישבתם בה

 
ושלא לדחוק את , ע"שלא למרוד באוה)באשר לאיסור שלש השבועות 

 :(הקץ ושלא יעלו בחומה
בפירושו , עמוד תקטו, מהדורת הרב חיים דוב שעוועל)ן "בכתבי הרמב וראה

 : שכתב( לשיר השירים
הוא , ושמו להם ראש אחד, לבוא יבואו הנפוצות המפוזרים בין העמים לעתיד

ובעזרתם ילכו  תוברשיון מלכי האומו, אשר היה עמהם בגלות, משיח בן דוד
ההיא  והמלכות". ל הגוייםוהביאו את כל אחיכם מכ"כדכתיב , לארץ ישראל
אלהיך את שבותך ' ושב ה: "וזהו שנאמר. ואינה פוסקת לעולם, תהיה נמשכת

 . אלהיך שמה' ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה, ורחמך
  

שאפילו משיח בן דוד בתחלת התגלותו , ן מסכים"שגם הרמב הרי
ובלי להתגרות , בלי לעלות בחומה, יבוא אך ורק ברשיון האומות

 . באומות
שזמן השבועה שלא לעורר , ח ויטל בהקדמת עץ חיים כתב"אכחד כי המהר ולא

. 'ש בספר הזוהר פרשת וירא וכו"וכמ, הוא עד אלף שנה, הגאולה עד שתחפץ
(. הרוקח בעלריט ערך רבנו אלעזר ' א סי"ח)א בשם הגדולים "ע למרן החיד"וע

ידחקו את שהשבועה שלא , ס נראה"מ מסתימות דברי הש"אולם מ
וכן  .עד ביאת המשיח, היא לעולם, הקץ ושלא למרוד באומות העולם

מוכח  וכן. 'מוכח להדיא מתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק השבעתי אתכם וכו
וכן מדברי , ל"ש בתשובה הנ"ומדברי הרשב, ם באגרת תימן"מדברי הרמב

וראה עוד (. פרשה יט סימן ו)ע ביפה תאר על המדרש רבה ויקרא "וע. ש"הריב
. ואל תתודע לרשות המשנהק דאבות על "פ, א גאלאנטי בספר זכות אבות"למהר

ו "על דברי המהרח שכבר האריך מאד בזה בספר ויואל משהוראיתי 

  . ק כי קצרתי"ודו. ל"ואכמ, כחומשם בארה, (מעמוד פה והלאה)ל "א הנ"והחיד

א ולא "ק מסאטמאר זיע"השל מרן הג" ויואל משה"ע יוסף לספר "והרי לך שבענין זה הפנה הגר כח
ד או "מאיר כהנא הי' כגון הר)למקור כלשהו מבארות המים הרעים של רבותיהם של מרזל ושטבון 

ע יוסף מעולם לא "למרות שהגר' דעת תורה'שהפכו פתאום לבעלי ( 'ה קוק וכד"או הרצי, טאו' הר
 .ומעולם לא הראה מקום לעיין בדבריהם או בכתביהם, יהם ככאלההתייחס אל
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 :רת שטחים לדין עיירות הסמוכות לספבענין דימוי דין החזר
 

, כפשטות דברי הגמרא והפוסקים, גם אם נאמר שזהו מטעם פיקוח נפש אולם

אשר נכבשו על ידי , מכל מקום בשטחים של יהודה ושומרון ועזה
אם הם יאמרו שרוצים , והם תובעים אותם בחזרה, ל מידי הערבים"צה

ו "ח, ואם לאו, ברית שלום אתנו אם נחזיר להם שטחים אלו לכרות
ומומחים צבאיים ומדיניים יקבעו שאין , קיימת סכנת מלחמה מיידית

סכנה כלל בהחזרת השטחים בודאי שאין זה דומה לעיר הסמוכה 
שפיקוח נפש דוחה , ושבנו למה שנתבאר, עולםלספר שבידינו מימי 

שראל לא החילו ריבונות של מדינת ובאמת שכל ממשלות י) שטחים החזרת
מתוך כוונה שאולי יתאפשר משא ומתן עם שכנינו להחזרת , ישראל על השטחים

 (. עם מדינת ישראל שלוםהשטחים למען 
  

שאין להביא ראיה מדין עיר הסמוכה לספר , שכן שיש לומר עוד ומכל
כי למנוע סכנת מלחמה מיידית עדיף טפי ממה שנחוש , לנידון שלנו

ת נודע ביהודה "וכמו שכתב כיוצא בזה בשו .תקראנה מלחמה בעתיד פן
כל שאין , דלא חשיב פיקוח נפש להתיר איזה איסור, (רי' ד סי"יו תנינאמהדורא )

, אבל לשמא תבוא סכנה לעתיד אין זה נחשב ספק פיקוח נפש. הסכנה לפנינו
ודאי  אלא. שמא יצטרכו לחולה מסוכן, שאם כן בוא ונתיר כל המלאכות בשבת

( שלו' ד סי"יו)ת חתם סופר "בשו (54' עמ)וכן כתב . כ"ע, שאין לחוש לכך
גם . ש"ע( רי' ב סי"ח)ג "ת מהרש"וכן כתב הגאון רבי שמעון גרינפלד בשו. ש"ע

דלא , כתב, (לב,הלכות אהלות כב)טהרות , ל"החזון איש זצ, הגאון מופת הדור
וכן . ש"ע, שאין להם זכר בהווה, העתידים דבריםמקרי ספק פיקוח נפש משום 
שאם לא , וכאן הרי הסכנה לפנינו(. רב' א סי"ח)כתב עוד באגרות החזון איש 

עלול הדבר להביא לסכנת מלחמה , נחזיר השטחים האלה ודשריין סמיכין עלוהי
, שאין כן החשש פן על ידי שהגבול יהיה קרוב ליישובינו מה. באופן מיידי

ואילו הגמרא . פתוח במלחמה אין זו סכנה הנראית בהווהיתפתו בעתיד ל
, ם על עיר הסמוכה לספר"שהתירו לחלל שבת כשצרו עכו, ל"והפוסקים הנ

מה . שעל ידי שיכבשוה תהיה הארץ נוחה להיכבש לפניהם מבוססהחשש 
שאם מפקדי הצבא והמדינאים יהיו סבורים , שאין כן בנידון שלנו



פג

אין כל חשש , שטחים החזרתידי על ו שום סכנה ליישוב "שאין ח
 . מלחמה מיידית סכנתבהחזרת שטחים למנוע 

  
שהביא דברי ( ז,הלכות אבלות רח)עוד להגאון החזון איש ביורה דעה  ועיין

 : וכתב על זה, דבעינן שיהיה חולה לפנינו, ל"הנודע ביהודה והחתם סופר הנ
דבזמן שמתריעין . הדבראלא אם מצוי , החילוק בין איתא קמן לליתא קמן ואין
הוה ליה כאויבים שצרו , אף שאין בשעה זו חולה קמן משום חולי מהלכת, עלה

ליה  חשבינןומיהו בשעת שלום לא (. א,עירובין מה)בעיר הסמוכה לספר 
כמו שאין עושין . אף על גב דשכיח בזמן מן הזמנים שיצטרכו לזה, כפיקוח נפש

אלא לא מקרי ספק . לת כל המצוותדאם כן בט, כלי זיין בשבת בשעת שלום
שאין אנו בקיאים  ובאמת. שבהווה אין להם כל זכר, פיקוח נפש בדברים עתידים

אין דנים והלכך . ופעמים שמה שחשבנום להצלה מתהפך לרועץ, בעתידות
 . בשביל עתידות רחוקות

 
 מסקנה

 
שיהיה שלום אמת בינינו , שאם יתברר למעלה מכל ספק, מכל האמור המורם

ולעומת זאת קיימת סכנת , לבין שכנינו הערבים אם יוחזרו להם השטחים

, השטחיםיש להחזיר להם מלחמה מיידית אם לא יוחזרו להם השטחים 
  .משום שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש

  
לאחר חוות דעת מוסמכת , צריך לדון בדבר בכובד ראש כראוי ולכן

  .וכתורה יעשה, ממפקדי הצבא והמדינאים המומחים בעניני בטחון
 (ע יוסף"כ דברי הגר"ע)

 

 

 
 



פד

 
 ,י אלי ישי וסייעתו"כי הדעות המופצות ע ,הראת לדעת הקורא היקר אתה

הן לדעת רבותינו , הפוכות לגמרי הן לדעת רבותינו התנאים והאמוראים
והן  ,הן לדעת גדולי הדורות האחרונים וגדולי דורנו, הראשונים והאחרונים

ממשיך דרכו "ע יוסף שאלי ישי מתיימר להציג את עצמו כ"לדעת הגר
ואם יש את נפשך לדעת מי הוא מורם ורבם האמיתי של אלי ישי . "ומורשתו

כלך לך אצל המומר הידוע  ,וסייעתו אשר נטע בתוכם דעות כוזבות אלה
שדם רבים  ,מייסד התנועה הרביזיוניסטית ,בוטינסקי'ז( זאב)לשימצה ולדימיר 

ואשר שנאתו ליהדות החרדית  ,מישראל ומתלמידיו ההולכים בדרכיו על ידיו
איך : אקראואל הרבנים בהם מתקשט אלי ישי . כטהיא מן המפורסמות' גלותית'ה

לא תחוסו על שארית ישראל בכלל ועל הציבור הספרדי בפרט ותניחום לירד 
לבאר שחת של דעותיהם הכוזבות של אלי ישי וחבריו אשר כבר עשרות שנים 

?? דולי ישראל מכל החוגים ומכל העדותגי "אמות של הלכה ע' הוקעו מחוץ לד
ראו לנו מקום ואם על דעות אלה נתגדלתם אף אתם אצל רבותיכם אנא ה

ירושלמי ) וכל תורה שאין לה בית אב אינה תורה, לדבריהם המאשרים דעות אלו

פן ק לתמוך באו"ודאי שאסור ליהודי הנאמן לתוה, עד שתעשו כןו .(שבת פז
 .במחשבה בדיבור או במעשהכלשהו בתנועתו של אלי ישי 

 
 
 

 -מורם ורבם האמיתי של אלי ישי וסייעתו

 -'ימנית'הבעלי האידיאולוגיה 
 .בוטינסקי'ז (זאב)האפיקורס ולדימיר 

יש לאחוז באמצעים "כי לדעתו "( חדשות הארץ"של  42ודבריו הובאו בגליון )בשעתו התבטא  כט
אף ! כדי לשלול מהיהדות החרדית הבלתי פרודוקטיבית כל אפשרות להשתתף בבנין ארץ ישראל

האומה הנושאת זכויות הריבוניות " )"נאציו פוליטיקה"אצל עמים נאורים אחרים מבחינים בין 
לא מפני !  אין זכות בחירה לילדים" רוסיה של טרוצקי"אפילו ב. וסתם בני אדם"( הפוליטיות

ואיזה נסיון אזרחי או  –" אלא מפני שחסר להם הנסיון האזרחי, שאינם די טובים או פקחים
התבטאות נוספת ". ?ישנו לילדים בעלי הזקן והפאות העומדים לפנינו, תרבותי או מסחרי, פוליטי

ונתפרסם )י ממשיך דרכו מנחם בגין "ק צוטטה ע"בוטינסקי כופר בתוה'של ז המעידה על היותו
לאחר עליתו " כנסת"בנאום בו בקש את אמון ה" כנסת"מעל בימת ה( ז"תמוז תשל' ה" הארץ"ב

לפני בואנו לארץ ישראל לא היינו עם : בוטינסקי'אזכיר את דברי ז: "ל"ז וז"לשלטון בבחירות תשל
 (.ל"עפ" )אדמת ארץ ישראל נוצר משברי עמים שונים העם העבריעל . ולא היינו קיימים



פה

 

י לצורך סיכויים לשלום או למיעוט "נסיגה משטחי אבענין 
 לא"הגאון רבי משה שטרנבוך שליט -שפיכות דמים

 (ח ועוד"ט' מועדים וזמנים, 'ח"ו' תשובות והנהגות'ת "ס שו"מח, ד ירושלים"ראב)

 
ום לולהשיג בכך סיכויים לש, מהשטחיםבזמן האחרון שמענו הרבה אם לסגת 

אפילו יעלה לנו , שעל פי הלכה אסור לסגת, ויש כאלו שמיהרו לפרסם, או לא
בשעה שאין בזה , ודוגמת הערביים משתדלים לייצר מלחמת קודש, במלחמה

ראשית דבר נציין . ום דוקא בארץלועיקר תקותינו ותפלתנו לש, קדושה כלל
כ "וכשם שחולה ביוה, עסק לרבנים לא אינהשהשאלה אם לסגת משטחים או 

גם כאן נפנה לאלופי צבא , פונים לרופאים קודם, אם מותר לו לאכול או לא
, ורק על פיהם נוכל לפסוק, ולפניהם גלוי סודות ביון הרבה, הבקיאים בכוחות

אבל אלו שתולים בדת ישראל חובה היום לשפוך , ויש בזה צדדים שונים
הם , בעקשנות כל השטחים ביד המדינה להחזיק, ו דם הרבה"ח

 .מחללים הדת להשיג בזה מטרותיהם הפוליטיות
ומצד אחר רצוננו להקדים שאין אנו משלים עצמנו לומר שאם נמסור לערבים 

ותורתו ובשכר ' אנו המאמינים בה .נוכל כבר לשבת בבטחון בלי פחדשטחים 
הסכנה היא שאנו  .הו נגד עיקרי האמונהזלא נקבל דבר זה לעולם ש ,ועונש

ג סֹונ   וקפה גם אםבתו להעניש אותנו והסכנה "חה עלול "חוטאים והקב
פ טבע "ורה מצווין אנו לעשות כל פעולה אפשרית עתרק מדין  ,משטחים

שלוה אין ום בזה במדה שנמסור שטחים סכויים יותר לשלום גלהקטין סכנה ו
לו על חשבון פשישבילנו שנקריב עליה קרבנות ב החזקת כל השטחים קדוש

  .פ תורת ישראל"שום יסוד ע ומדומה שאין ל
ש ולא "ו תלוי במדינה רק נתקדשה על ידי הבורא ית"קדושת הארץ אינה ח

ם משטחים או נשארים אם נסוגי ,וכן היום .פקעה קדושתה מעולם גם בגלותינו
ואלו שמשתוקקים לגור בארץ מפני קדושתה אין  ,לעולמים והמקום בקדושת

ויש , מיפו חיפה וכל ערי ישראל, או שאר ערי יהודה, יותר קדושה בחברון
ומטעם זה בודאי אין , בשטחים כאן מספיק מקום לכל יהודי שירצה לגור בארץ

י "ע' חלק ב' בעיות הזמן'מתוך שיחה שמסר לפני בני תורה לפני כארבעים שנים ונדפסה בקובץ  ל
 .ההדגשות הן שלי. איגוד בני תורה



פו

שהאוכלוסיא  צורך לשפוך דם ובפרט כשמלחמה לעתיד עלול להיות כוללת
ו להבעיר העולם כולו וסכנה עצומה לכל "אש כאן עלול ח וכן הלוא, כולה באש

ואין טעם להתעקש על , אש הזההיהודי העולם כשיציעו שיהודים הם שהציתו 
 . ו איבוד נפשות הרבה"ולגרום ח, שטחים כשאין בדבר הכרח

רק  ,ם או לאינו כעת לדון ולהחליט אם כדאי למסור השטחנאין רצו ,כאמור
לא ידביקו דת או קדושה למאבקם בשעה שהחשבון רצוננו להסיר המסוה ש

 .יכות דמים או לאפמסירת שטחים יקטין הסכנה וש םלפנינו רק דבר אחד לבד א
ואלו שדורשים לא  ,ויש סיבות הרבה לקבוע שזה יקטין וכמו שיבואר עוד לפנינו

לסגת היום כלל עלולים להתחרט כשיראו תוצאות עקשנותם אבל אז יהיה 

רסם עכשיו שאין במלחמתם פחובה לכל יהודי דתי ל ןלכו ,מאוחר מדי
 . זיק דת או קדושה

שרבים מהם , ור דברי השוללים נסיגה מטעם הלכהתוהאמת שאין צורך לנו לס
ומציגים שאסור לסגת מדין , באורח חייהם הפרטיים אין להם צורך לשמור דת

בעיה מ כדי להציג ה"ומ, תורתינו הקדושה ללכוד דתיים תמימים לרשתם
בשלימות נדון בדברים גם מבחינת הלכה ויתבארו הדברים באור הנכון לפי 

לא , ר מטעמי דת והלכהסּווהצבועים שמציגים א  , תתורתינו הקדושה הנצחי
 . ולאבד נפשות יקרות בחנם, יוכלו עוד להסית העם למלחמת קודש לשטחים

 
לסגת היום  רסּושמאריך ומסביר חומר הא  , אחד "חכם"והנה ראיתי מאמר מ

סורים חמורים וקורא לכל יהודי דתי להתנגד בכל יא' מהשטחים ומונה בזה ג
תוקף לכל ויתור ומאיים במלחמת קודש אם יימסרו בחזרה שטחים ומונה והולך 

כי תצא למלחמה על אויבך וראית "( 'דברים כ)בתורה כתוב . א. טעמים לאסור' ג
סור לאו בתורה לא ליפחד יורש אהרי מפ ,"סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם

ואפילו , כ לדבריו מה לנו ליפחד מעם רב דערבים"וא, מרבוי עם האויבים
 .מרוסיה בשעה שאנו לוחמים מלחמת קודש דכיבוש הארץ

ה מביא במצו ('מצוה ד)ם "ן בהוספותיו לספר המצוות להרמב"הקדמון הרמב .ב
כ בנסיגה שעוזבין לאומות "וא, נו מן האומותולא נעזבה ביד זולת, לרשת הארץ

 .עוברין על לאו זה
שיכול לעזור בנסים תמיד ועלינו , הפחד מורה על חסרון בטחון באלוקים. ג

ור לגויים השטחים שזהו חסרון סואין למ, עד עכשיו וימשיך לעזור לבטוח שעזר
 .בטחון



פז

 ואין להן שום יסוד כלל בהלכה, כולן מגוחכות ממשוהנה טענות אלו  
כדי שיתמכו בהשקפותיהם הלאומיות , ומועלים להשתמש בקודש, וכמו שיבואר

נסביר קצת דברי תורה בכוונת , אבל היות שהגענו לביאור הדברים, הפסולות
 .ות אלוותורתנו הקדושה באיסורים ומצ

והנה מעולם אני תמה על הלאו שאסור ליפחד כלל מאויב שבא בעם רב . א 
ובכל מלחמה יש הרוגים ומקרא  ,אדם ולא מלאכיםוהלוא יצאו למלחמה כבני 

כ היאך אפשר לחייב "מלא דבר הפסוק פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה וא
אותנו לא ליפחד כלל בשעה שעם רב נגדו ואף שבוטח באלוקים אם נמצא 

 .בסכנת מות ומפחד אין בזה סתירה לבטחון כלל
ל המתחיל לחשוב ז מפרש הלאו שכ"ז דמלכים הלכה ט"ם פ"אמנם ברמב

ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה וכוונתו נראה שאם נמצא 
מחמת פחד מיתה או פחד מאשתו ובניו במצב בהלה שאינו מסוגל למלא 

ד בלבבו אבל אינו בבהלה אינו עובר בלאו פחעובר בלאו אבל כשרק מ ,תפקידו
חד פאינו צריך לי ג דוקא ואם מתכוון לשם שמים"והאיסור לא לירא היינו כה

ם ונראה גם כן שהירא מעבירות שבידו שהורו לו "כלל וכמבואר שם ברמב
מרגיש שאינו מסוגל למלא ' אופן שמתוך פחד לעונשי הבלחזור הביתה מדובר 

תפקידו וכל זה מדובר במלחמת מצוה או רשות שצריך אז רשות מסנהדרין 
נינו כשהשלטון מנותק אבל מלחמה לשטחים בזמ ,ואורים ותומים ברוח הקודש

 .ור לצאת למלחמהסא ,אז להיפך ,ש"לגמרי מכל התורה ומצות ומאלקינו ית
שאינם ראויים לישועה ' שבשעת סכנה עלולים לעורר חמת ה ,ובפרט נגד עם רב

שטחים עם מלחמה עבור כבוד המדינה  קולהחזי .בית ישראל ו"ח וימגר
 ,ואיז לך עבירה חמורה ממנו ,ברבוי שטחים איבוד נפשות ממש

והלאומיים מחללים דת כשמתעקשים בהחזקת שטחים לשם כך אף 
 .שמביאים סכנת מלחמת קודש

אבל במקום פיקוח נפש והצלת נפשות אז , ן אוסר למסור הארץ לגויים"הרמב. ב
ה "שביע הקבשבועות ה' ובפרט כהיום שג, להיפך המצוה להציל נפשות דוקא

שעד ביאת משיח לא ימרדו ללחום באומות שיסכנו עצמם  חת מהןאת ישראל וא
להביא שלום , ופשיטא שאין אסור באופן זה למסור שטחים לנכרים, בזה

רק תביא שפיכות דמים , בשעה שמלחמה לא תפתור שום בעיה, ולהציל נפשות
ולא , שאין לך ברכה יותר מזה, ותשוקת רוב העם כאן לשלום, עוד פעם
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ומה להם לתלות ההבל , ם נחוצים לקיום היישובלהתעקש בשטחים שאינ
 . שאסור להחזיר משטחים בשום אופן בתורתינו הקדושה

הזמן חסרון פרנסה או  היינו כשיקרה לאדם אחד ממקרי' המצוה לבטוח בה. ג
לו ילדים וכדומה בעל בטחון תולה שאלוקים מענישו ומתחיל  ןמחלה או אי

חוסך לפעול במה שצריך בדרך הטבע  אבל אינו, לבדוק מעשיו ולהטיב דרכיו
שזהו גם רצון אלוקים וכמה צביעות יש לדרוש בטחון במקום שרבבות תושבים 

 .כ"בסכנה ולצרכי עצמם כגון לפרנסה או כבוד אינם בעלי בטחון כ

למסירת נפש על , והנה תורה זאת שנתפרסמה מאוד בזמן האחרון
י יצירת קצת רבנים זהו פר, אף שיעלה לנו בקרבנות, גבולות ושטחים

, אבל האמת שאין לתורה זאת קשר עם מסורת ודת ישראל, לאומיים
שבמלחמות כל כמה שנים לא , ורוב העם משתוקקים לשלום אף בשנוי גבולות

 הוכל מלחמה חמור, ורק יתומים ואלמנות יתוספו כל פעם, נשיג מאומה
 .מחברתה עד שחלק ניכר ישתוקקו לעזוב הארץ

ונקבל חסדים  ,וחסדיו' רק ברחמי ה, אינו בגבולות הקיימים דוקא ןוהנה בטחו
ל "ממנו כשאנו ראויים לכך וכן כשלא נסמוך על נסים שכבר אמרו חכמינו ז

רק לאחר שנדע , שכל הסומך על נס אין עושין לו נס (י פרשת אמור"מובא ברש)
נו לעשות אלוקינו יעזור אות' נקוה שה, להתפשר ולעמוד על נפשינו בדרך הטבע

ש וישמור שרידי עמו מכל פגעים רעים ונזכה לטוב וחסד ממנו "כרצונו ית
 .ש"ית

 וכבר הקדמנו שבעצם, ואם כדאי הדבר, ועכשיו נבוא לעיקר הבעיה מה להחזיר
ולנו חסר הרבה , בקיאים היטב במצבה, שאלה זאת שייך לאנשי צבא דוקא

מ "ומ, סיפורים או מגזימיםואין לסמוך על עתונים שמייצרים , ידיעות נחוצות
פ טבע השלום יתקרב במסירת "עכהדיוט נשתדל לנתח הדברים ולדון אם 

עיכוב להחזיר אם יש בזה משום הצלת  ןשמבחינת הלכה אי, או לא חיםשט

והעיקר שלא נעשה מהחזרת שטחים , נפשות שעלולים ליפול במלחמה
או אמריקה  עבודה זרה שמעכשיו שלום לנו ואפשר לבטוח על הגבולות

וראוי להטיב דרכנו , שאיו לנו להישען אלא על אבינו שבשמים, ושאר אומות
כ העם "והנה לפני מלחמת יוה. ונביא רק לדוגמא התועלת מנסיגה, ולשוב אליו

ל עצום מאוד וערבים כשרואים אוחם ממרחק בורחים אבל "בארץ דימו שכח צה
ל ממש ובזה מנופץ "הפ ראו הערבים לוחמים יד ביד כמו צ"במלחמת יוהכ

 .ל נגילה ונשמחה בו"לרסיסים האמונה שזה היום עשה צה
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וכן  ,ן ותכנית הערבים עוד רחוקים ממדינת ישראלואומנם בטכנולוגיה ונסי
גם יתרון זה יפול  ,אבל לפי השערות ,למדינת ישראל טיב אנשי מדע יהודים

צוידים בטיב הנשק נים מיוונמצא שני מליון יהודים מול כח עצום של עשרות מל
כ בהסכם שלום אף "משא .ויעמוד להם לעזר רוסיה האדירה ,וטכנולוגיה

פ לפירוד רשעים וזה טוב להם "ההסכם יביא עכ ,בודדים שלא יסכימו ושיישאר
רחק בין ישראל למצרים וסוריה כ המ"ת סהוובמלחמ ,ולנו ונזכה בזה לברכה

אבל בקרוב בהתפתחות טילים  ,להרחיק ממקומות יישוב המלחמה פעל
אין שטח אפילו כמה מאות מילין מפריע כלל  ,אוירונים וכל מיני משחיתים

להשיג היום בעוד שנים  והדבר ברור דמה שיכולים ,להרס שבכח האויב לפעול
 ,שכל מה שהערביים מתגברים ומתאמצים מסוכנים ,לא נוכל להשיג ןמועטי

ו ישראל שבחרו בה מפני תריס לערבים וכשיהיו כח עצום גם האמריקאים יעזב
מסתננים  יווכן הלוא מצוי גם עכש ,בגוים לרבות אמריקה ןואין לנו אימו

 ,מתאבדים שמגיעים מריחוק מקום ואינו ברור עוד שבהחזרת שטחים יתרבו בזה
 .לתפוס דבר זה לבד לסיבה לא להחזיר יןא כ"וא

 דומלב, לשלום כאן ודום אמריקה יותר שמשתוקקים מאתכעת שעת הכושר לר 
ערובות ראוי לדרוש בהסכמת כל האומות שיעמידו באיזה מקום כאן בארץ או 

עם נשק הכי משוכלל וזה בודאי יעמוד כמרתיע , סמוך ממש בסיס צבאי אדיר
ולא לאחר , לאויב שיודע שכח עצום דאמריקה לפניו וזה נוכל להשיג רק עכשיו

אבל לאחר כך , ירוז המקומות שנחזירוכן אפשר היום להשיג החזרה עם פ .זמן
מ לשלום אף שבמלוי "ולכן מו ,גם זה אי אפשר ונעמוד בפני מצב מסוכן ביותר

, תנאים מסויימים וערובות צריך גם לוותר על מקצת שטחים היא חובת השעה
. ששלום יביא ברכה לארץ ואין לנו להחמיץ עכשיו ההזדמנות לפנינו' ונקוה לה

ולפי , ובמיוחד בארץ ישראל, מים להסיח דעתינו מסכנהאמנם אסור לנו לעול
בכל העולם ומלכיות  ל בזמן משיח צדקינו מלחמות קשות"קבלת חכמינו ז

ל ולעם אובארץ ישראל מלחמות קשות במלכות אדום וישמע זו בזו מתגרות
ה ברוב רחמיו ירחם עלינו כשנדע ונכיר "לא נהייתה והקב ישראל צרה שכמוה

אלא ממנו לבד ולא ניושע בכחינו ועוצם ידינו יהי רצון שנזכה  שאין לנו ישועה
 .לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו בקרוב

, אבל עיקר כוונתי אינו פוליטיקה, קצרתי במקום שיש עוד הרבה להאריך ולבאר
סור יוהעמידו א, פ תורתינו הקדושה הנצחיי אסור לסגת"רק מאחר שפורסם שע

ונשיג , ביארתי שמדין תורה צריך לשאוף לשלום, סור כעבודה זרהיזה חוק וא
יהי רצון שתהא במהרה , ש"צדקה ברכה חיים ושלום כשנעשה רצון הבורא ית
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ויש עוד הוכחות וראיות שראוי מדין תורה לסגת אם בזה נשיג סכויים ). בימינו בקרוב
ואין צורך , רה אסורפ תו"אבל נראה דבמה שהבאנו מספיק לדחות המכריזים שע, לשלום

 .א"מ שטרנבוך שליט"כ דברי הגר"ע .(.להאריך כאן בדברים

עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על  מצות" 
על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות  ('במדבר י) הצבור שנאמר

כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו 
 :עליהן והריעו

שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה  מדרכי התשובה הוא ודבר זה( ב)
ירמיהו )ככתוב  ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להןויריעו 

 :שיגרום להם להסיר הצרה מעליהםוזה הוא ' עונותיכם הטו וגו ('ה
אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע ( ג)

הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק לנו וצרה זו נקרה נקרית 
הוא שכתוב בתורה  במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה צרות אחרות

 אלומר כשאביוהלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי כ (ו"ויקרא כ)
עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי אוסיף לכם חמת אותו 

 ":קרי
('ג-'הלכות א' הלכות תעניות פרק א, ם"משנה תורה להרמב)
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י במקום "באשר למסירת שטחים מא ל"ע יוסף ז"דעת הגר
 פיקוח נפש

בכינוס הארצי השלושים ואחד הרצאות שנאמרו -תורה שבעל פה'כפי שנתפרסמה בקובץ )
' תחומין'וב, לאן"התש, מוסד הרב קוק, בעריכת רפאל שילה' כה-'יא' עמ, לתורה שבעל פה

 (05-54' עמ' חלק י
 
 
 

 (39-93' עמ' תחומין חלק י)
 
  (05' עמ)

 עובדיה יוסף הרב
 .לבשטחים מארץ ישראל במקום פיקוח נפש מסירת

 
 פרקים ראשי

 .מעשיתבשלב זה השאלה אינה . א
 .ל"מעלת מצות יישוב ארץ ישראל בדברי חז. ב
 .ל"פיקוח נפש בדברי חז. ג
 .במסירת שטחים לערבים" לא תחנם"איסור . ד
 .פ מומחים"וקביעתו היא ע, "לא תחנם"פיקוח נפש דוחה . ה
 ?מבלי לקדם פני סכנה' האם עלינו לבטוח בה. ו
 .ע"הז והאיסור שלא להתגרות באו"י בזה"מצות יישוב א. ז

 ?לספר סמוכהדומה לדין עיר ה שטחים החזרתדין האם . ח
 .מניעת סכנה מיידית עדיפה על חשש סכנה לעתיד. ט
 .מסקנה. י

 
 
 

ההערות בגוף . הן שלי' תחומין'ההדגשות המובאות בציטוט הדברים מ. ראה צילום לקמן לא
 .'תחומין'ל עצמו מלבד ההערה הבאה שהיא הערת מערכת של "ע יוסף ז"הדברים הן של הגר

פ שנערך במוסד הרב קוק "הדברים דלהלן נאמרו בהרצאה במסגרת הכנס לתורה שבע לב
, "שורשים"ו" יתד נאמן"הדברים נדפסו לאחר מכן בבטאונים . ט"אב תשמ-בירושלים בחודש מנחם

 .מערכת' הע. יוסף עובדיהר "ל ה"כאן עם כמה תוספות מאת מרן הראש ונדפסיםוחוזרים 



צב

 
 בשלב זה השאלה אינה מעשית . א

כי אינני בא לפסוק היום מה ממשלת ישראל , דברי הנני רוצה להבהיר בראשית
וזאת . אם להחזיר שטחים מארץ ישראל או לא, צריכה לעשות לאור ההלכה

 : מפני שתי סיבות
וזאת מפני שלעת עתה אין . שעניין זה אינו מעשי כיום, הראשונה היא הסיבה

להם את כל שטחי ארץ כי הערבים דורשים מאתנו להחזיר , לנו עם מי לדבר
 בארץדברים שכל מפקדי הצבא והמדינאים , ובכללם את ירושלים, ישראל

וכי , אני שלום: "ובכל כגון זה יומלץ הפסוק. ישראל מתנגדים להם בתוקף
 ". אדבר המה למלחמה

  
היות שנפגשתי לאחרונה עם ארבעה מומחים לנושאים אלו , השניה היא והסיבה

הן מהבחינה הצבאית והן מהבחינה , אנשים המבינים היטב את מהות השאלה
חלקם . לדעותיווכל אחד מציג טענות חזקות , המדינית ודעותיהם חלוקות

שעם כלי הנשק המודרניים והאמצעים האלקטרוניים המשוכללים של , טוענים
, אשר יכולים לגרום להרס רב ביותר, ואמצעי לחימה כימיים, לים ארוכי טווחטי

 (04' עמ)מהם נושא טילים  אחדשכל , עם מאות מטוסים משוכללים ביותר
ואם נוותר על חלק משטחי , אין משמעות מיוחדת היכן יוצב הגבול, הרסניים

על ידי  ושבמקום שייעזב, ל"לדעתם חשוב יותר היכן יוצב צה. ארץ ישראל
, מצריםשהושג עם , ובפרט שלאחר הסכם השלום. ל לא יוצב צבא אחר"צה

ורוב תקציבה מועבר , ואינה מרבה להתחמש, הוכח שמצרים שומרת על ההסכם
יביאו , שיושגו עם התושבים ביהודה ושומרון, כך שגם ההסדרים. לכלכלתה

ר יקשה על והדב, אותנולירידה במצב המלחמה גם עם שאר המדינות הסובבות 
שהיות ורוב התקציב , וגם טוענים אותם מומחים. שאר המדינות לצאת למלחמה

שעלול להביא גם , הדבר יוצר משבר כלכלי חמור, שלנו הולך לצרכי בטחון
גם במדה רבה ברצונה של ממשלת  התלוי, להרס האפשרות להגן על בטחוננו

 . ב"ארה
, כי שטחי יהודה ושומרון חיוניים ביותר, טוענים חלק מן המומחים ולעומתם 

ולא נוכל לקחת סיכון על עצמנו להחזיר , מפני שאנו צריכים עומק אסטרטגי
אם , זאתומלבד . מפני שגם בימי שלום יש סכנת טרור, שטח תמורת שלום

, יםאין זה מחייב את ארגוני הטרור הקיצוני, נחתום הסכמים עם חלק מהערבים
אביב ועל ירושלים רק אם -לטענתם אפשר להגן על תל. והם ימשיכו להלחם בנו
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כי שאיפת , אותם מומחים טועניםוטענה נוספת . אנו מחזיקים בשכם ובחברון
וכל דיבוריהם לעת עתה אינם אלא , הערבים היא לקחת את כל ארץ ישראל

, ולכן לטענתם .ומגמתם הסופית היא להביא לחיסולה של ישראל, תכנית שלבים
שאין לסמוך על , ובפרט שהוכח. להתקיים יכולהרק ישראל חזקה וגדולה 

וכפי שהוכח במלחמת ששת הימים , אומות העולם שיבואו לעזרתנו בצר לנו
 . ובזמנים שונים אחרים

  
עומד על  אינו שטחים החזרתל שבשלב זה הנושא המעשי של "הדברים הנ לאור
ואיני מתיימר להכריע בשלב זה בין , לוקות בעניןוגם שדעות המומחים ח; הפרק

הפרק הוא התכנית  עלולעת עתה העומד ; העמדות הצבאיות והמדיניות השונות
אשר במהותה שלטון עצמי לתושבים הערבים , המדינית של ממשלת ישראל

וההתנחלויות שלנו , ולא יוצבו שם כוחות צבא משום צד, ביהודה ושומרון
את ידי ראש הממשלה וממלא  מחזקמדן יעמודו לכן אני ישארו במקומן ועל ע

ומביע את תמיכתי המלאה בכל , מקומו וכל יתר שרי הממשלה על יוזמה זו
ואני . שנועדו להבטיח שלום ובטחון לתושבי ארץ ישראל, מעשיהם האחרונים

. יכלתם למנוע אבדן חיי אחינו בני ישראל ככללהמשיך ולעשות , קורא להם
. אותם בעצה טובה מלפניו למען ארץ ישראל ולמען עם ישראלת יתקן "והשי

 . הטוב בעיניו יעשה' וה, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלקינו
  

שכאילו חשיבותה של , עתה ברצוני להתמקד בטענה שהושמעה לאחרונה אולם
וצריך למסור את הנפש על , מצות יישוב ארץ ישראל עולה על מצות פיקוח נפש

, ההלכתי העקרוניולכן אתייחס בדברי אלו במישור . ב ארץ ישראלמצות יישו
וזאת בלי קשר לשאלה החשובה . אם מצוות יישוב ארץ ישראל דוחה פיקוח נפש

או , האם החזרת השטחים תביא אותנו למצב של פיקוח נפש, ל"והעיקרית הנ
 . של פיקוח נפש למצבלהיפך שמא הקפאון המדיני יביא אותנו 

  
לאור דברי רבותינו הפוסקים הראשונים , אר הדברים להלכהלב ונתחיל

 . והאחרונים
  

 ל "מעלת מצות יישוב ארץ ישראל בדברי חז. ב
ל על חשיבותה של מצות יישוב ארץ "תחלה וראש הנני להציע דברי חז והנה

 . ועל גודל המצוה לדור בארץ ישראל, על קדושתה, ישראל



צד

  
וירשת אותם וישבת "על הפסוק ( כט,דברים יב)בספרי פרשת ראה  איתא

ברבי יהודה בן בתירה ורבי מתיא בן חרש ורבי חנינא  מעשה (01' עמ)" בארצם
וזכרו , והגיעו לפלטום, בן אחי רבי יהושע ורבי יוחנן שהיו יוצאין לחוץ לארץ

קראו המקרא ו, וקרעו בגדיהם, וזלגו דמעותיהם, זקפו עיניהם. את ארץ ישראל
ישיבת ארץ : אמרו, וחזרו ובאו למקומם." וירשת אותם וישבת בארצם: "הזה

ומעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי . ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה
הימנו  ללמודיוחנן הסנדלר שהיו הולכים לנציבים אצל רבי יהודה בן בתירה 

, וזלגו דמעותיהם, עיניהםזקפו . וזכרו את ארץ ישראל, והגיעו לציידן. תורה
חזרו ובאו ". וירשת אותם וישבת בארצם: "וקראו המקרא הזה, וקרעו בגדיהם
 . כל המצוות שבתורה כנגדישיבת ארץ ישראל שקולה : אמרו, להם למקומם

  
 (: ב ,קי) ובכתובות

, לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי עבודה זרה: רבנן תנו
, שכל הדר בארץ ישראל. חוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראלואל ידור ב

, אלוה לודומה כמי שאין , וכל הדר בחוצה לארץ; דומה כמי שיש לו אלוה
וכל שאינו ". לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים( "ויקרא כה)שנאמר 

שכל הדר בחוצה לארץ כאילו עובד , אלא לומר לך? דר בארץ אין לו אלוה
מהסתפח  היוםכי גרשוני (: "שמואל א כו)וכן בדוד הוא אומר . זרהעבודה 

וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלהים ". לאמר לך עבוד אלהים אחרים', בנחלת ה
 . כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, אלא לומר לך! ?אחרים

  
דהדר בארץ ישראל רק , דמשמע איפכא, קצת קשה" דומה"הלשון  ולכאורה

ואילו הדר בחוץ לארץ רק דומה ; ובאמת אין לו אלוה, ומה כמי שיש לו אלוהד
( פה' סוף סי)ץ "והסבירו הגאון מהריט. ובאמת יש לו אלוה, כמי שאין לו אלוה

, שהכוונה שאפילו מקבל עליו עול תורה ומצוות, (כתובות שם)וההפלאה 
כמי שאין לו  מכל מקום כיון שהוא דר בחוץ לארץ דומה, ובאמת יש לו אלוה

על , דר בארץ ישראל והוא, ולהיפך אפילו הפורק מעליו עול תורה ומצוות. אלוה
ש עוד בהסבר הדברים בטוב "וע. ידי מצוה זו בלבד דומה כמי שיש לו אלוה

ל יכולים אנו לעמוד על חשיבות מצות יישוב ארץ "מכל הדברים הנ. טעם ודעת
 . זיל גמור ואידך, ל"ישראל וקדושתה בעיני רבותינו ז

  



צה

 
 ל "פיקוח נפש בדברי חז. ג

שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות , הנה הלכה פסוקה היא, גיסא ומאידך
כמבואר בסנהדרין , חוץ מעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, שבתורה

, מצוותיושמרתם את חקותי ואת "ולמדו זאת מהפסוק (. א,פה)וביומא ( א,עד)
ם "וכן פסק הרמב. וחי בהם ולא שימות בהם" אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

 (. ב-א,הלכות יסודי התורה ה)
  

אם מותר לחלל שבת ויום )השואל לחכם (: ה"ח ה"פ)בירושלמי יומא  ואמרו
שעד שהוא הולך לשאול )הרי זה שופך דמים ( הכיפורים לצורך פיקוח נפש

 מגונהוהנשאל הרי זה ; (דמו מידו יבקשו, החולה מוציא את נפשו, וחוזר
שהחכם הנשאל על כך הוא מגונה על שלא פירסם הלכה ברורה זו לכל , כלומר)

 : והוסיף, (ג,הלכות שבת ב)ם "וכן פסק הרמב. והזריז הרי זה משובח; (העם
ואלו . שאין משפטי התורה אלא רחמים וחסד ושלום בעולם, למדת הא

עליהם , לחלל שבת אפילו לצורך פיקוח נפששאומרים שאסור , האפיקורסים
' עמ) .בהםוגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו : הכתוב אומר

04)  

וכן (. ב"דף יא ע)ן בתורת האדם "ל הביאם להלכה גם הרמב"הירושלמי הנ דברי
ורבינו יונה בספר איסור והיתר ( עמוד תעא)כתבו המאירי בחיבור התשובה 

 . ועוד( כלל ס דין ה)
 

  
 במסירת שטחים לערבים " לא תחנם"איסור . ד

י במקום פיקוח נפש מדבר לאמארץ ישראל ש שטחים החזרתבעצם דין  והנה
, יד ישראל תקיפה על האומות ואם, שכתב( ו,הלכות עבודה זרה י)ם "הרמב

או עובר ממקום למקום , ואפילו יושב ישיבת עראי. אסור לנו להניח גוי בינינו
, עד שיקבל עליו שבע מצוות שנצטוו בני נח, לא יעבור בארצנו, לסחורה
 . שעה לפילא ישבו בארצך ואפילו : שנאמר

  



צו

אולם  לג..שאיסור זה נוהג גם לגבי ישמעאלים שאינם עובדים עבודה זרה מוכח
 : ד בהשגותיו שם כתב"הראב

, ואפילו לדבריו. והפסוק שהוא מביא בשבע אומות הוא. לא שמענו מעולם זאת
 . ש"ע( מט' סי)ג "כתב הסמ וכן. ולא העברה, ישיבה כתיב בה

  
 : תניא( א,מה) ובגיטין

יכול בגוי שקיבל עליו שלא לעבוד " טיאו אותך לילא ישבו בארצך פן יח"
מאי ". לא תסגיר עבד אל אדוניו"תלמוד לומר ? עבודה זרה הכתוב מדבר

 ". עמך ישב בקרבך באחד שעריך? תקנתו
  

לא תסגיר עבד אל אדוניו . לא ישבו בארצך בשבע אומות כתיב: "י"רש ופירש
 ." אל תוציאוהו מביניכם להשיבו לעבודה זרה

 : כתב( יח,דברים כ)ן בסוף פרשת שופטים "מבוהר
הנה התורה הזהירה אותנו " למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם"
שהיא אזהרה , "כי תעבוד את אלהיהם, פן יחטיאו אותך לי, לא ישבו בארצך"

יפתוך  מהםורבים , כי אם תכרות להם ולאלהיהם ברית. לעובדי עבודה זרה
 . 'כולעבוד עבודה זרה ו

  
שדוקא בעובדי , מוכח דסבירא ליה(. לג,שמות כג)ן "עוד בדברי הרמב וראה

 . עבודה זרה שייך איסור לא ישבו בארצך
  

. לא משמע כן( שטו' סי)שמדברי רבינו אליעזר ממיץ בספר יראים השלם  אלא
' ד סי"יו)ם שיק "ת מהר"ובשו, (ז,מג)ת חיים שאל "א בשו"ועיין למרן החיד

על כל פנים לדעת רוב . ק"ודו, (קמב' ד סי"יו)ת אבני נזר "ובשו, (שפא
עובדים  איסור לא ישבו בארצך אינו נוהג לגבי ישמעאלים שאינם, הראשונים

שאין יד ישראל תקיפה על האומות לגרש , ולכל הדעות בזמן הזה. עבודה זרה
וכמו שכתב , זהבודאי שאינו נוהג דין , את הגויים מארץ ישראל מיראת האומות

הרי , שאפילו הגוים שהם עובדי עבודה זרה שוכנים בינינו, ועוד. ם שם"הרמב

יינו , גר תושב שקיבל עליו שבע מצוות: "ו,מאכלות אסורות יא ם בהלכות"וכמו שכתב הרמב לג
 ריינם אסו, כגון אלו הישמעאלים, וכן גוי שאינו עובד עבודה זרה. אסור בשתיה ומותר בהנאה

שסט ' ם מהדורת פריימן סי"ת הרמב"בשווראה עוד ." וכן הורו כל הגאונים. בשתיה ומותר בהנאה
 . שפב' וסי

 



צז

מכח חק , על ממשלת ישראל ,ואדרבה. בודאי אין כל אפשרות להזיזם ממקומם
אף על , ישראל (03' עמ)בארץ  הנוצריםלהגן ולשמור על הכנסיות של , בינלאומי

אף שמצווה מן התורה לאבד , פי שהם בתי עבודה זרה ומיוחדים לפולחן שלהם
ומכל מקום , עבודה זרה ומשמשיה ולשרש אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו

ובודאי שזה מחליש מצד (. א,זעבודה זרה  ם הלכות"עיין רמב)שנכבוש אותו 
  .ל"ההלכה תוקף הכיבוש שנעשה על ידי חיילי צה

  
שאף בזמן , (ד,הלכות עבודה זרה י)ם "עדיין יש לדון במה שכתב הרמב אולם

שנאמר לא ", אין מוכרים קרקע לגוי בארץ ישראל, ם תקיפה על ישראל"שיד עכו
, (בארץ ישראל)שאם לא יהיה להם קרקע ; תחנם לא תתן להם חניה בקרקע

תוספות וכתבו ה(. א,כ)ומקור דבריו בעבודה זרה ." ישיבתן ישיבת עראי היא
וכתב הגאון בעל כנסת הגדולה בספר . שאיסור זה נוהג לגבי כל האומות, שם

וכן פסק בספר האשכול . ש"ע. ם כן הוא"שאף דעת הרמב( לאוין מח)דינא דחיי 
 (. תכז' סי)ג מצוות "ם שיק על תרי"וראה עוד למהר(. עמוד קכג)חלק ג 

  
בספרו , ס בכר שמואלר מיוח"גאון ירושלים מהר, שמרן הראשון לציון אלא

שכמה מגדולי ישראל , העיד בגדלו( ב"דף יב ע, סאלוניקי תקלז)מזבח אדמה 
 שלאמשום שסוברים , עשו מעשה למכור בתיהם וחצרותיהם לישמעאלים

מה שאין כן , נאסרה חניה בקרקע אלא לגבי גוים שעובדים עבודה זרה
ם "כתב הרמבושכן מוכח ממה ש. שאינם עובדים עבודה זרה, בישמעאלים

 : וזו לשונו, (ת נא"ל)בספר המצוות 
כדי שלא נלמוד כפירותם , ת מלהושיב עובדי עבודה זרה בארצנו"השי הזהירנו

כי תעבוד את אלוהיהם , פן יחטיאו אותך לי, לא ישבו בארצך"שנאמר ', בה
עליו  שיקבלעד , אסור לנו להרשות לו, ם לעמוד בארצנו"ואם ירצה עכו." 'וכו

ולא , אבל עובדי עבודה זרה לא ישבו עמנו בארצנו. וד עבודה זרהשלא לעב
" לא תחנם"ובביאור אמרו לנו הפירוש . ולא נשכיר להם בית, נמכור להם נחלה

 . לא תתן להם חנייה בקרקע
  

בעל זכור , רבו של הגאון רבי אברהם אלקלעי)פסק הגאון רבי ראובן  וכן
והביאו להלכה הגאון החסיד רבי  ,בתשובה כתיבת יד( לאברהם וחסד לאברהם

אליהו  רביוכן העלה הגאון (. ד מערכת ג אות ג"יו)אליהו מגי בזכרונות אליהו 
 . ש"ע( צב' סי)ת אמרי שפר "קלצקין בשו



צח

  
, ל"הנ( הלכות עבודה זרה פרק י)ם בחיבורו "באמת שמפשט דברי הרמב אולם

דה זרה שייך איסור אלא אף לגבי ישמעאלים שאינם עובדים עבו, לא משמע כן
השמיטה דף  דברבקונטרס )ת משיב דבר "ב בשו"וכן כתב הגאון הנצי. לא תחנם

שייך איסור לא , שאינם עובדי עבודה זרה, שגם לגבי הישמעאלים, (א"נח ע
 . ש"ע(. ג,הלכות שביעית כד)וכן כתב הגאון מופת הדור החזון איש . תחנם

  
ח שם נראה שאיסור לא תחנם "והב( טרמ' סי)לפי דברי הטור חשן משפט  אולם

, ואף שמרן הבית יוסף שם כתב. אינו נוהג אלא בגוים שעובדים עבודה זרה
א "הרשב בתשובתאולם , ש"ע, אלא הוא הדין לישמעאלים, דלאו דוקא הוא

שאיסור לא תחנם אינו נוהג אלא בגוים עובדי , מבואר להדיא( ח' א סי"ח)
' ד סי"יו)ת נשמת כל חי "י בשו'י חיים פלאגוכבר העיר הגאון רב. עבודה זרה

מדברי המאירי  וכן. ש"ע, ל"א הנ"על מרן הבית יוסף מתשובת הרשב( נד
ת משפט "וכן כתב בשו. ש"ע, מתבאר להתיר לגבי ישמעאלים( עבודה זרה כ)

וכן הורה רבה של . ל"ח הנ"על סמך דברי הטור והב, להתיר בזה( סג' סי)כהן 
ובמקום . ש"ע, (עמוד יג)ג  חלקבספר כרם ציון , סח פראנקרבי צבי פ, ירושלים

 . ל"ואכמ, אחר הארכנו לפלפל בדין זה בדברי הראשונים והאחרונים
  

שעיקר , (ז"אלפים ונ' ב' ה סי"ח)ז בתשובה "מקום לצרף בזה דעת הרדב ויש
לא "ומה שדרשו מזה . היינו שלא לרחם עליהם תחנם (00' עמ)כוונת מצות לא 

, ואסמכוה אקרא דלא תחנם, יש לומר דהיינו מדרבנן, "ם חניה בקרקעתתן לה
ג "וכן כתב הגאון רבי ירוחם פישל פרלא בחיבורו על ספר המצוות לרס. ש"ע
שדעת רבינו סעדיה גאון שדרשא זו , (ג"דף כא סוף ע, ת יג"למצות , ב"ח)

' וף סיב ס"ח)ת שואל ומשיב תנינא "ועיין עוד בשו. ש"ע, אסמכתא בעלמא היא
ת שנדפסה "ובתשובת הגאון האדר, (נה' ד סי"יו)ת ישועות מלכו "ובשו, (עז

 (. עמוד פז)היקר  אדרבספר 
  

 פ מומחים "וקביעתו היא ע, "לא תחנם"פיקוח נפש דוחה . ה
אינה אלא שלא , אם שייך דין לא תחנם בישמעאלים, ל"כל המחלוקת הנ אולם

אבל אם ראשי הצבא והמדינאים יקבעו שיש . במקום חשש סכנה ופיקוח נפש
סכנת  קיימתחשש פיקוח נפש בדבר שאם לא יוחזרו שטחים מארץ ישראל 

ואם יוחזרו ; ו"וכזה וכזה תאכל החרב ח, מלחמה מיידית מצד השכנים הערבים



צט

ויש סכויים לשלום אמת ובר , תרחק מעלינו סכנת המלחמה, הם השטחיםל
ישראל למען השגת  מארץשלכל הדעות מותר להחזיר שטחים , קיימא נראה

כשם שלענין אכילה לחולה  .שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש, מטרה זו
 ואם אמור. קובע מצב החולה, ואפילו הוא גוי, הרופא הבקי, ביום הכיפורים

שיאמר שאפשר שיכבד עליו חוליו  או, יאמר שיש חשש סכנה לחולה אם יצום
( א,תריח)ח "ע או"וכמבואר בשו), מאכילים אותו, ויש חשש שמא יסתכן

ואין החולה רשאי להחמיר על עצמו לצום ביום הכיפורים . ובאחרונים שם
ן "וכמו שכתב הרמב, מתחייב בנפשו הואהרי , ואדרבה, במקום חשש סכנה

 לד(..סוף פרק בן סורר ומורה)' ות המלחמב
, עם המדינאים המומחים לדבר, שאם ראשי הצבא ומפקדיו, הדבר לעניננו וכן

סומכים עליהם ומתירים , קובעים שיש פיקוח נפש בדבר אם לא יוחזרו השטחים
חשש סכנה  ישוכשם שאם יש מחלוקת בין הרופאים אם  .החזרת השטחים

, כגון ששנים אומרים שצריך לאכול, או לא, לחולה אם יצום ביום הכיפורים
כמבואר , שספק נפשות להקל, מאכילים אותו, אפילו מאה אומרים אינו צריך

האומרים שאינו צריך  אםשאפילו , וכתב הלבוש שם(. ד,תריח)ח "ע או"בשו
שנים שאומרים שצריך סומכים על ה, לאכול הם מומחים יותר ומופלגים בחכמה

ששני עדים חשובים כמאה , וכמו שמצאנו בדיני עדות, ומאכילים אותו, לאכול
ועיין עוד בספר )הגאון רבי זלמן שם  ערוךוכן פסק בשלחן . עדים מגזרת הכתוב
, שאם יש מחלוקת בדבר, כן הדין כאן(. שכט' ש קלוגר סי"החיים להגאון מהר

וחלק מהם , ן מצב של פיקוח נפש כללוחלק מן המומחים אומרים שאין כא
, יש חשש של מלחמה מיידית ופיקוח נפש השטחיםאומרים שאם לא יוחזרו 

  .ויש להחזיר השטחים למנוע חשש סכנת מלחמה, ספק נפשות להקל
  
 ? מבלי לקדם פני סכנה' האם עלינו לבטוח בה. ו

ו המלך שחזקיה( א,נו)היה מקום להעיר בזה ממה ששנינו בפסחים  לכאורה
, סתם מי גיחון; ולא הודו לו, ושיגרם למלך אשור ההיכל (54' עמ) קיצץ דלתות

ת "וראה עוד בשו(. א,יומא פג)ן "ובהר, (עמוד תעא)התשובה להמאירי  וראה עוד בחיבור לד
 טובספר שב, (פרק ה מהלכות יסודי התורה)ובפרי חדש בקונטרס מים חיים , (סז' ד סי"ח)ז "הרדב

ת "ובשו, (קעז' ח סי"או)ת חתם סופר "ובשו, (שלו' ד סי"יו)ובברכי יוסף , (סימן שלו)יהודה עייאש 
ת "ובשו, (ס' ח סי"או)ת כנף רננה "ובשו, (נה' ד סי"יו)ת מעשה אברהם "ובשו, (יאק' סי)בנין ציון 

כג ' סי)ץ דושינסקי "ת מהרי"ובשו, (ב"א דף ג ע' סי)ת אור גדול "ובשו, (לה' ה סי"ח)דברי מלכיאל 
 . ל"ואכמ, (ובעיקרה "בד
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ואף . ה"לפי שהיה לו לבטוח בקב, שלא הודו לו, י"ופירש רש. ולא הודו לו
, והוכרח לעשות כן כדי שלא לסמוך על הנס, שהיה אז מצב מלחמה עם אשור

ואם כן  לה...'מפני שהיה לו לבטוח בה, הודו לו חברי הסנהדרין לאאף על פי כן 
 וחאפילו במקום פיק, ולא נחזיר שטחים שנכבשו על ידינו', אף אנו נבטח בה

 . נפש
  

ו "בשם פסקי מהרי( ב"שסח סק' ד סי"יו)א בדרכי משה "הנה זו לשון הרמ אולם
 (: ג' סי)

למכור גפנים ואילנות שעל בית הקברות כדי להוציא מידי הנכרים שגזלו  ומותר
. ואי אפשר להוציאם משם אלא בדמים מרובים, משטח בית הקברות של יהודים

וכל שכן . סכנה בוואף על פי שאין , (מז)שהרי אפילו לרפואה התירו בסנהדרין 
. ברות מידי גויםלהוציא בית הק, שאין לך כבוד גדול מזה, לכבוד המתים עצמם

ואף . שחזקיה המלך קיצץ דלתות היכל ושיגרם למלך אשור, מצינו( י)ובברכות 
אבל לולא . 'לו לבטוח בה שהיהזהו משום , על פי שאמרו שם שלא הודו לו

 . לא היה אסור לחלל דבר הקדש כדי להציל שאר המקדש והעיר, זאת
  

שהכל ידעו , (רכות וב)ב בספר מרומי שדה "בזה כתב הגאון הנצי וכיוצא
הלא , ומה שקיצץ דלתות ההיכל ושיגרן למלך אשור, שחזקיהו היה צדיק כביר

מפני , לו הודואלא שבכל זאת לא . בשביל פיקוח נפש מותר לעשות כהנה וכהנה
 . ש"ע', שהיה לו לבטוח בה

  
ועוסקים , שכולם צדיקים היו, שזה שייך לגבי חזקיה המלך ודורו, ברור והדבר

ולא מצאו , בדקו מדן ועד באר שבע( "ב,צד)עד שאמרו בסנהדרין , ה תמידבתור
ולכן ." וטהרהתינוק ותינוקת ואיש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה 

, חובל עולו של מלך אשור מפני שמנו של חזקיהו" וחובל עול מפני שמן"נאמר 
החן זה דורו  שקר(: "א,כ)ובסנהדרין . שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

היא תתהלל זה דורו ' ה יראתאשה ; והבל היופי זה דורו של יהושע; של משה
ולבטוח בשם , ולאיש אשר אלה לו בודאי שיש לו על מה להישען." של חזקיהו

ויצא "שנאמר , כמו שהיה בסופו של דבר, שיעשה להם נס למעלה מן הטבע' ה
וישכימו בבוקר והנה , ףוחמשה אל ושמוניםויך במחנה אשור מאה ' מלאך ה

, ש"ון בחידושי הרשכבר העיר לנכ, "שאמר וגנותי על העיר הזאת להושיעה"י "ומה שסיים רש לה
 .ל"ת היתה לאחר השתדלותו כנ"שמסדר הכתובים נראה שהבטחת השי
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אם בחוקתי תלכו ", וכמו שהובטחנו בתורתנו הקדושה." כולם פגרים מתים
וחרב לא תעבור , ונתתי שלום בארץ( שתהיו עמלים בתורה: י"ופירש רש)

הן , יתום זה שהפרוץ מרובה על העומד בדורמה שאין כן ." 'בארצכם וכו
והן בענין שמירת שבת ומועדי , והן בצניעות בנות ישראל, בחינוך ילדי ישראל

בודאי שיש לחוש מאד שמא יגרום , מה נדבר ומה נצטדק' והכשרות וכו' ה
' עד ישקיף וירא ה, ואין לנו לסמוך על הנס(. א,ד) בברכותכמו שאמרו , החטא

שאז יחיש לגאלנו ולקבץ , לערות עלינו רוח ממרום להשיבנו בתשובה שלמה
כל המקום אשר "כאמור , תוספת מרובהנדחינו ולהחזיר לנו כל השטחים ב

בבא )ועתידה ירושלים להיות עד שערי דמשק ". בו לכם יהיה רגליכםתדרוך כף 
 (. ב,בתרא עה

  
ה "בד( פסחים נו)דשפיר חזי למרן הגאון רבי יוסף חיים בספר בן יהוידע  ועינא

 : שכתב, עיבר ניסן בניסן
לתות היכל ושיגרן למלך שאף על פי שלא הודו לו במה שקיצץ ד, לי ונראה
, מכל מקום חזקיהו וסיעתו עמדו בדבריהם, ובמה שסתם מי גיחון העליון, אשור

יען כי היתה לו תשובה , שערערו עליו בזה הסנהדרין (51' עמ)ולא הודו לחכמי 
ת יעזור לנו להתגבר על מלך "שאף שבודאי אני בטוח שהשי, ניצחת לומר

אלא חייב לעשות מה שיוכל על פי , על הנס אבל אין לאדם לסמוך לגמרי, אשור
והנה "ת "שאף על פי שהבטיחו השי, שמצינו אצל יעקב אבינו וכמו. דרך הטבע

אפילו הכי הכין עצמו לתפילה לדורון , "אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך
ולכן גם חזקיהו נשאר עומד בדעתו . שהיה ירא שמא יגרום החטא, ולמלחמה

  לו..על פי שהחכמים לא הודו לואף , דברים אלו בשני
, סתם מי גיחון העליון( "פרק ב)ניחא מה שאמרו באבות דרבי נתן  ובזה

דף עז )א בספר כסא רחמים "וכתב מרן החיד." והסכימה דעתו לדעת המקום
 היואלא שרוב החכמים , שהיו גם כן חכמים רבים שמסכימים לחזקיהו, (א"ע

בענין ( ד מהלכות בית המקדש"סוף פ)ם "וכמו שכתב כיוצא בזה הרמב, נגדו
ואפשר . והמחלוקת בין החכמים היתה מערכה לקראת מערכה. עיבר ניסן בניסן

א בחידושיו "הריטבוכתב . שזהו גם כן בסוג אלו ואלו דברי אלהים חיים
ה "ר הקבמס, שאף על פי ששתי הסברות אמת, בשם רבני צרפת( יג)לעירובין 

הכין עצמו גם כן לתפילה , שחזקיה שקיצץ דלתות ההיכל, וראה בקהלת רבה סוף פרשת ט לו
 . לדורון ולמלחמה
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אלא שרוב , והכי נמי סברת חזקיהו וסיעתו אמת. ההכרעה בידי חכמי הדור
אלא שמכיון שסברת . בידםונמסרה ההכרעה , חכמי הסנהדרין לא הודו לו

, י"על דרך שאמרו בשם האר, הסכימה דעתו לדעת המקום, חזקיהו וסיעתו אמת
 . ד"עכת. שבשמים הלכה כבית שמאי

  
ם בן חביב בספר "על פי מה שכתב המהר, ל"הדברים הנלהוסיף להסביר  ונראה

לא נאמר , שזה שנאמר בתורה אחרי רבים להטות, (כלל א)גט פשוט בכלליו 
ונימוקו  טעמווכל אחד , אלא כשכל הדיינים נקבצו יחדיו ונחלקו פנים אל פנים

אבל . ציותה התורה ללכת אחר הרוב, שהואיל והרבים עמדו על דעתם. עמו
אלא כל אחד הביע דעתו , פוסקים שלא נשאו ונתנו פנים אל פניםבמחלוקת ה

הרוב דעת המיעוט  שומעיםכי אפשר שאילו היו , הוי ספיקא דדינא, בחיבורו
שהמחלוקת של , ואם כן יש לומר לז..היו הרבים מודים למועטים, ונימוקיו

ד אלא כל אח, היתה פנים אל פנים אחזקיהו וסיעתו נגד רוב חכמי הסנהדרין ל
והסכימה , מעשה נגד דעת הרוב לעשותולכן היה רשאי חזקיהו . הביע דעתו

 . דעתו לדעת המקום
  

נראה שלפי מצבנו הרוחני בזמן הזה אסור לנו לסמוך על הנס ולהיכנס  ומעתה
וגם הרוב שלא הודו לו . שמא יגרום החטא, בסכנת מלחמה עם השכנים הערבים

 . המקוםסכימה דעתו לדעת שה, יודו בזמן הזה לחזקיהו, לחזקיהו
  

שחזקיהו סבירא ליה , שכתב( קטז סוף אות י' סי)ת עמודי אור "בשו ועיין
, ורבנן פליגי. והוא הדין בממון הקדש, שמותר להציל עצמו בממון חבירו

ועיין בחידושי . ש"ע, (ב,ס)וכמו שאמרו בבבא קמא , וסבירא להו שאסור
מרו אסור להציל עצמו בממון שלא א, ד"בשם הראב( ב,ק פא"ב)א "הרשב

אבל אם עושה על מנת שיתן לו הדמים לאחר , חבירו אלא כשעושה כן בחנם
ק "וכן דעת התוספות ב. ש"ע, העומד בפני פיקוח נפש דבר (54' עמ)אין לך , מכן

ת "וכן כתב להדיא בשו; (יג' מ סוף סי"חו)א שהובאה בבית יוסף "וכן מוכח בתשובת הרשב לז
ת תורת אמת "א ששון בשו"וכן העלה גם הגאון מהר; (ג"בקונטרס הסמיכה דף רעח ע)ח "רלנמה

שלא , מיעוט פוסקים נגד הרוב כסברתל מצי המוחזק לטעון קים לי "שמהטעם הנ, (רז' סי וףס)
(. רלח' א סי"ח)ת משפטים ישרים "וכן כתב בשו. ש"ע, והכי הוי סוגיאן דעלמא. להוציא מן המוחזק

ת "ובשו( ז' א סי"ח)ת ראש משביר "ועיין עוד בשו(. יד' ע סי"אה)ת אשדות הפסגה "ב בשווכן כת
, (יח' ח סי"או)ת חסד לאברהם אלקלעי "ובשו, (ד"ם דף ג ע"בחידושיו להרמב) חסיד חקאהל יצ

 .ועוד
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שאין ספק שהיה , (יב' ו סי"ק פ"ב)ש שם "וכן מבואר יותר בפסקי הרא(. סא)
שדבר פשוט הוא שאין לך , פלשתים טמונים בו מותר לדוד לשרוף הגדיש שהיו

אלא הספק היה אם הוא פטור . בפני פיקוח נפש אלא שלש עבירות שעומדדבר 
 ( א,יט)ועיין בכתובות . וכן כתב המאירי שם. ש"ע', מתשלומין וכו

, עדים שאמרו להם חתמו שקר ואל תהרגו, קסבר רבי מאיר: רב חסדא אמר
אמרינן , השתא אילו אתו לקמן לאמלוכי: ליה רבא אמר. ייהרגו ואל יחתמו שקר

פיקוח נפש  בפניאין לך דבר שעומד , זילו חתומו ולא תתקטלון דאמר מר, להו
 ! ?אמרינן להו אמאי חתמיתו, חוץ משלש עבירות בלבד השתא דחתמי

ם "ת מהר"ובשו, (קסז והלאה' א סי"ח)ת בנין ציון "ובשו, בהפלאה שם ועיין
, (ו' מ סי"ד חו"ח)ת יביע אומר "ד בשו"ובמה שכתבתי בס, (מחש' ד סי"יו)שיק 

 . ל"ש ואכמ"ע
  
 ע "ז והאיסור שלא להתגרות באוה"י בזה"מצות יישוב א. ז

לאור דברי , נבוא לברר עצם הנידון במצות ישוב ארץ ישראל בזמננו עתה
שלא , ם"שכתב להשיג על הרמב, (מצוה ד)ן בהשגותיו לספר המצוות "הרמב

 וישבתםוירשתם אותה "שנאמר , מנה מצות עשה שנצטוינו לרשת את הארץ
ל קראוה מלחמת מצוה "וחז, והיינו שלא נעזבה ביד זולתנו או לשממה, "בה

ולמען תשאר , נמצא שהמלחמה למען כיבוש ארץ ישראל. כ"ע, (טה מדסו)
אין מקום  לכאורהואם כן . היא מלחמת מצוה, בחזקתנו ולא נעזבה לזולתנו

שהעיר על מה , (מצוה תכה)וכמו שמצינו למנחת חינוך . לחוש בזה לפיקוח נפש
א ל"שנאמר , שמצוה להרוג שבעה עממים ולהשמידם, שכתב בספר החינוך שם

, שבא לידו אחד משבעת עממים ומי, "'כי החרם תחרימם וכו, תחיה כל נשמה
ביטל מצוות עשה של , ועבר ולא הרגו, "מבלי שיסתכן בדבר"והיה יכול להורגו 

". לא תחיה כל נשמה"מלבד שעבר על לא תעשה שנאמר , "כי החרם תחרימם"
 : וכתב על זה המנחת חינוך

דהתורה ציותה , מכל מקום מצוה זו, ני הסכנהנהי דכל המצוות נדחים מפ, ע"וצ
ובדרך , ן"כמבואר ברמב, וידוע דהתורה לא תסמוך דיניה על הנס, ללחום עמהם

גזרה ללחום  דהתורהאם כן חזינן . העולם נהרגים משני הצדדים בעת מלחמה
אף , ומצוה להרוג אותו, כ דחויה סכנה במקום הזה"א. עמהם אף דהוא סכנה

 . ע"וצ. שיסתכן
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ת לבושי מרדכי "והסכים לדבריו בשו. כתב עוד המנחת חינוך במצוה תרד וכן
ן מצות "שלדעת הרמב, ואם כן הוא הדין כאן. ש"ע, (קכו' מהדורא בתרא סי)

נפשות  לסכנתאין לחוש בזה , כיבוש הארץ והחזקתה מתקיימת על ידי מלחמה
 . הנגרמת על ידי המלחמה

  
כתב ליישב דעת , בספר מגילת אסתר שם, הנה הגאון רבי יצחק די ליאון אולם
לפי שסובר שאין מצות כיבוש ארץ ישראל נוהגת , שהשמיט מצוה זו, ם"הרמב

שגלו  לאחראבל . ובכל זמן שלא גלו מעל אדמתם, אלא בימי יהושע ודוד
אלא עד עת בוא המשיח , אין מצוה זו נוהגת לדורות, ישראל מעל אדמתם

השבעתי אתכם בנות ( "א,קיא)ל בסוף כתובות "כי אדרבה אמרו חז. לישראל
שלא יעלו , י"רשפירש )שלא יעלו בחומה " ירושלים אם תעירו ואם תעוררו

 . ושלא ידחקו את הקץ, ושלא ימרדו באומות העולם, (ביחד ביד חזקה
  

 (: ב' סי)ש בתשובה "לשון הרשב וזו
. מצווה גדולה היא בכל עת ובכל זמן אין ספק שהדירה בארץ ישראל והנה

וירשתם אותה "שנאמר , ן מנאה מכלל מצוות עשה"הרמב (50' עמ)ואדוני זקני 
אמנם מצוה . ץ בספר זוהר הרקיע"וכן היא דעת אדוני אבי הרשב". וישבתם בה

כמו , אבל היא נמנעת בכלל. זו אינה מצוה כוללת לכל ישראל בגלות החל הזה
ה את ישראל "שהיא מכלל שבועות שהשביע הקב( א,כתובות קיא)ל "חז שאמרו

, צא וראה מה אירע לבני אפרים. שלא ידחקו את הקץ ושלא יעלו בחומה
 . את עמו ביציאת מצרים' שמיהרו את הקץ לפני פקוד ה

  
שלא יעלו , ל"שגם הוא הזכיר השבועות הנ, (קא' סי)ש "ת הריב"עוד בשו ועיין

 : כתב( לג,ד רלט"יו)גם הכנסת הגדולה . ש"ן אומות העולם עבחומה נגד רצו
ואין זה בכלל . שהשבועה חלה עליו, שלא לדור בארץ ישראל נראה לי הנשבע

כיון שאין מצות יישוב ארץ , שאין שבועתו חלה, הנשבע לבטל מצוה של תורה
א "מהר להגאוןוכן מצאתי . ואינה אלא מצוה מדרבנן, ישראל מפורשת בתורה

וכן מצאתי עוד להגאון רבי דוד בן נחמיאס . ון בתשובה כתיבת יד שכתב כןחס
והוכיח כן ממה שלא . והסכים דלא הויא אלא מצוה דרבנן, בתשובת כתיבת יד

. בה אזלינן בה לקולא שיסתפקולפיכך כל ספק . ם במנין המצוות"מנאה הרמב
יה הדבר וה. שכתב שאין שבועה חלה עליו, ט בתשובה"אמנם ראיתי להמבי

ן בהשגותיו לספר המצוות שמנאה במנין "עד שמצאתי להרמב, תמוה בעיני
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. ל"ט בתשובתו הנ"שעליו סמך המבי ונראה. ם"ושלא כדעת הרמב, המצוות
ומה גם , ן"ם ונתלה בדעת הרמב"שעזב סברת הרמב, ומכל מקום תימה בעיני

, מתבאר( טוק' ב סי"ח)ז "ובתשובת הרדב. ם כלל ועיקר"שלא הזכיר דעת הרמב
 . ם"הרמב וכדעת, ששבועה חלה עליו

  
, "וירשתם אותה וישבתם בה"על הפסוק , ן עצמו בפרשת מסעי"הרמב והנה

י פירש שאין המקרא הזה "שרש, סיים, אחר שכתב שהיא מצות עשה מן התורה
למצות  באשהפסוק , שנראה לו עיקר, ומכל מקום סיים. אלא הבטחה בלבד

בספר אור , והגאון רבי חיים בן עטר. ש"ע, ישובהעשה של כיבוש הארץ וי
, ן"ושלא כפירוש הרמב, י"שפשוטו של מקרא כפירוש רש, כתב, החיים שם

שנראה שסובר , ם"הרמבואם כן לא נפלאת ולא רחוקה היא שיטתו של . ש"ע
 . י"כפירוש רש

  
ן מודה בגלות החל "שאף זקנו הרמב, ש"כל פנים כבר הבאנו דברי הרשב ועל
יש איסור בדבר שלא יעלו , ואדרבה, ה שאין להסתכן לכבוש את הארץהז

ן "הרמב לדעתשגם , (מה' ה סי"סוף ח)ת חבלים בנעימים "וכן כתב בשו. בחומה
ומשום . ה את ישראל שלא יסכנו את נפשם לעלות בחומה"הרי השביע הקב

ל שמכיון שמצות יישוב ארץ ישראל מצוה גדולה היא ושקולה ככ, דהוה אמינא
ל שיזהרו "ידי השבועה הנ עלקא משמע לן , יבואו למסור נפשם עליה, המצוות

וכן כתב הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין בספר דברי . ש"ע, שלא יסכנו נפשם
שאין כיום מצות עשה , שנראה לו עיקר כדעת המגילת אסתר, סופרים אות יד

ון רבי יוסף דוב וכן הגא. ש"ע, המקדש ביתאלא רק בזמן , ביישוב ארץ ישראל
מסכים הולך לדברי המגילת ( נ' ב סוף סי"ח)ת בית הלוי "יק בשו'הלוי סולובייצ

, (תנד אות נב והלאה' ד סי"יו)ת אבני נזר "ועיין עוד בשו. ש"ע, ל"אסתר הנ
 (. קמט' סי)ת דברי יששכר "ובשו

  
ן אין שום מצוה בזמננו לצאת למלחמה "שגם להרמב, זה נמצינו למדים ולפי

ולהיכנס בסכנת נפשות כדי להגן על החזקת השטחים הכבושים על ידינו בניגוד 
הנדרשים  ותומיםומה גם שאין לנו מלך וסנהדרין ואורים . לדעת אומות העולם

שמצוה , (ת יז"בהשגות במל)ן עצמו בספר המצוות "כמו שכתב הרמב, לכך
 למלחמת (55 'עמ)כשמוציאים למלחמת הרשות או , מוטלת על המלך והסנהדרין

ולפני אלעזר "וכמו שנאמר . ועל פיהם יתנהגו, לשאול באורים ותומים, מצוה
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( ב,ג)וכמבואר בברכות ". 'הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני ה
ותומים  באוריםהיו שואלים , לכו ופשטו בגדוד, שכאשר היה דוד מצוה אותם

( א,טז)וכח בסנהדרין כדמ, ולא עצה בלבד, והיא באמת מצוה לדורות. 'וכו
ודילמא לסנהדרין הוא דקאמר להו רחמנא דלישיילו באורים ", דאמרינן
שמצוה לדורות , שםוכן הסכים במגילת אסתר . ונשאר כן במסקנא, "ותומים

 . ש"ע, ויש לנו להביאה במנין המצוות, היא
  

חייבים , ולמנוע סכנת מלחמה של האויבים, כשבידינו להחזיר שטחים, כן ואם
ב בספר מרומי שדה עירובין "ועיין להגאון הנצי)לעשות כן משום פיקוח נפש 

 (. ק"א ודו,מה
  

ן כיבוש ארץ "שאפילו אם תמצא לומר שלדעת הרמב, יש מקום לומר ועוד
מכל מקום , התורה היא ומצות עשה מן, הזה-ישראל והחזקתה נוהגת אף בזמן

 נחשבלא , שאין לנו שליטה מלאה על כל הנעשה בשטחים, בכיבוש שלנו
וכמו שכתב כיוצא בזה הגאון מקוטנא . לכיבוש גמור שציותה עליו התורה

ן אינה אלא "שעיקר המצוה אליבא דהרמב, (סו' ד סי"יו)ת ישועות מלכו "בשו
בכיבוש ארץ  המצוהוזוהי . כשהירושה והישיבה היא כאדם העושה בתוך שלו

. ש"ע, ולא על ביאה ריקנית של עתה, שתהיה תחת חזקתנו וירושתנו, ישראל
והרי בכיבוש שלנו היום אין בידינו לגרש את הערבים תושבי השטחים ביהודה 

ואפילו את האומות . ובטירותם בחצריהםוהם יושבים ישיבת קבע , שומרון ועזה
בניגוד למה , הזיזם זיז כל שהוא ממקומםהעובדות עבודה זרה אין בידינו ל

ואפילו הכנסיות של ". לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי"שציותה התורה 
. ואין פוצה פה, ומוגנות על ידי השלטונות, יעמודועבודה זרה שלהם על עמדם 
שעליו ציותה , וברור שאין זה בכלל מצות כיבוש. וכל זה מיראת אומות העולם

 . ולכן אין עלינו להסתכן על החזקת שטחים אלה. ן"הרמב התורה לפי דברי
  

שבזמן האחרון הדרכים ביהודה ושומרון ועזה הן בחזקת , יש לציין ובפרט
בלא שום אפשרות אפילו לעבור , ואין לנו עליהם אלא שלטון צבאי בלבד, סכנה

מצות  בכללובודאי שזה אינו . וכל שכן להתיישב בתוכם, בתוכם בביטחה
והאם יעלה על הדעת . ן"שעליו דיבר הרמב, כאדם העושה בתוך שלו, שהכיבו

שחייבים להפעיל את הצבא שלנו לגרש בכח הנשק וביד חזקה את כל הגוים 
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אל מחוץ לגבולות  וסביבותיהםשכם ועזה , חברון, השוכנים בקרבנו בירושלים
 ? ם בהכדי לקיים מצות וירשתם אותה וישבת, ולשכן במקומם מבני עמנו, ארצנו
בפירושו , עמוד תקטו, מהדורת הרב חיים דוב שעוועל)ן "בכתבי הרמב וראה

 : שכתב( לשיר השירים
הוא , ושמו להם ראש אחד, לבוא יבואו הנפוצות המפוזרים בין העמים לעתיד

ובעזרתם ילכו  תוברשיון מלכי האומו לח,אשר היה עמהם בגלות, שיח בן דודמ
ההיא  והמלכות". כל אחיכם מכל הגויים והביאו את"כדכתיב , לארץ ישראל
אלהיך את שבותך ' ושב ה: "וזהו שנאמר. ואינה פוסקת לעולם, תהיה נמשכת

 . אלהיך שמה' ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה, ורחמך
  

שאפילו משיח בן דוד בתחלת התגלותו יבוא אך ורק , ן מסכים"שגם הרמב הרי
  (54' עמ). בלי להתגרות באומותו, בלי לעלות בחומה, ברשיון האומות

שזמן השבועה שלא לעורר , ח ויטל בהקדמת עץ חיים כתב"אכחד כי המהר ולא
. 'ש בספר הזוהר פרשת וירא וכו"וכמ, הוא עד אלף שנה, הגאולה עד שתחפץ

(. הרוקח בעלריט ערך רבנו אלעזר ' א סי"ח)א בשם הגדולים "ע למרן החיד"וע
שהשבועה שלא ידחקו את הקץ ושלא , ס נראה"מ מסתימות דברי הש"אולם מ

וכן מוכח להדיא מתרגום . עד ביאת המשיח, היא לעולם, למרוד באומות העולם
ם "מוכח מדברי הרמב וכן. 'יונתן בן עוזיאל על הפסוק השבעתי אתכם וכו

ע ביפה "וע. ש"יבוכן מדברי הר, ל"ש בתשובה הנ"ומדברי הרשב, באגרת תימן
א גאלאנטי "וראה עוד למהר(. פרשה יט סימן ו)תאר על המדרש רבה ויקרא 

וראיתי שכבר . ואל תתודע לרשות המשנהק דאבות על "פ, בספר זכות אבות
מעמוד )ל "א הנ"ו והחיד"האריך מאד בזה בספר ויואל משה על דברי המהרח

 . ק כי קצרתי"ודו. ל"ואכמ, ומשם בארה, (פה והלאה
  

 ? הסמוכה לספר רדומה לדין עי שטחים החזרתהאם דין . ח
 : כתב( כג,הלכות שבת ב)ם "הרמב והנה
אין מחללים עליהן , ם שצרו על עיירות ישראל אם באו על עסקי ממון"עכו

ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על . ואין עושים עמהם מלחמה, שבת
ובכל מקום . השבתומחללים עליהן את , יוצאים עליהם בכלי זיין, עסקי תבן וקש

 ."אפיתחא דקרתא רומי? והיכי יתיב"א ,סנהדרין צח' עי לח
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עליהם בכלי או שצרו סתם יוצאים , או שערכו מלחמה, אם באו על עסקי נפשות
 . ומחללין עליהן את השבת, זיין

  
 : דתניא, (א,מה)לזה בעירובין  והמקור
, ולא באו פלשתים אלא על עסקי תבן וקש, עיר הסמוכה לספר היתה קעילה

האלך , לאמר' וישאל דוד בה"וכתיב , "'והמה שוסים את הגרנות וכו"דכתיב 
שאותו היום )אי אסור מאי קמבעיא ליה אי שרי ". והכתי את הפלשתים האלה

ודיני איסור והיתר אין לשאול )הרי בית דינו של שמואל קיים , (י"שבת היה רש
' ויאמר ה"דכתיב , דיקא נמי. אלא אי מצלח או לא מצלח, (י"באורים ותומים רש

 ". קעילהלך והכית בפלשתים והושעת את , אל דוד
  

 (. ו,ח שכט"או)פסק מרן השלחן ערוך  וכן
  

שמבדילה בין גבול ישראל לגבול , שבעיר הסמוכה לספר, י שם פירש"רש והנה
ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש , שמא ילכדוה, יוצאים עליהם תמיד, העמים

גוונא  וכהאי(. וסימן קמט, פד אות יג' ב סי"ח)וכן כתב האור זרוע . בפניהם
שמא , שאין עושים עיר הנדחת בעיר הסמוכה לספר( ב,טז)איתא בסנהדרין 

הלכות עבודה )ם "וכן כתב הרמב. ם ויבואו ויחריבו את ארץ ישראל"ישמעו עכו
 (. ד,זרה ד

  
אם יעמדו ישראל על , שכיון שהיא סמוכה לספר, פירש( קסג' סי)ן "הראב אולם

וכל שכן : וסיים. כיון שסמוכים הם לגוים אחרים, ולא ייראו, יהרגום, ממונם
את השבת  עליהםלכן מחללים , שאין הגוים יראים להרוג, שיושבים בתוכם, אנו

י "כיון שבעזה, לנוסשאין להם מקום , שבזמננו, ולכאורה לפי זה נראה." להציל
שיוכלו להמריא למרחקים גדולים תוך דקות ספורות , יש אתנו מטוסי קרב

ומעשים )בתושבי ארץ ישראל  לפגועאם ינסו , ולהפציץ את האויבים על בתיהם
אין נפקא מינה בין עיר , (בכל יום שעושים כן נגד המחבלים הבאים מלבנון

 . ע"וצ, הסמוכה לספר או לא
  

שמשם תהא הארץ נוחה ליכבש , י והאור זרוע שפירשו"ירוש רשאף לפ והנה
אלא משום מצות הכיבוש , שאין זה מטעם פיקוח נפש, לומר(51' עמ)לפניהם יש 

עד רדתה (: "א,יט)וכמו שאמרו בשבת , שכיבוש ארץ ישראל דוחה שבת. עצמה
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ח ומועד "א ה"ירושלמי שבת פ)ולא נכבשה יריחו אלא בשבת ". אפילו בשבת
וכן ראיתי (. בסוף פרק ב מהלכות שבת)ם "וכן פסק הרמב(. ד"ב ה"פ ןקט

, שכתב( כג,הלכות שבת ב)ם "בספר צפנת פענח על הרמב, ובי'להגאון הרוגאצ
 והרי, אלא רק משום כיבוש, אין זה מגדר פיקוח נפש, דעיר הסמוכה לספר

 . ש"ע, כדאיתא בירושלמי, במלחמת חובה מותר אפילו להתחיל בשבת
  
והמגילת אסתר ( ב' סי)ש "ת הרשב"שלפי מה שכתבו בשו, זה יש לומר לפיו

י "וכל שכן לדעת רש)ן אין מצות כיבוש נוהגת בזמן הזה "שאף להרמב, ל"הנ
להתיר  ואין, אין לחלק בין עיר הסמוכה לספר לשאר עיירות ישראל, (ם"והרמב

 . דהוה ליה פיקוח נפש, אלא כשבאים על עסקי נפשות
  

ח "או)בערוך השלחן , זהו טעמו של הגאון רבי יחיאל מיכל אפשטייןש ונראה
ובאו לעיר ספר העומדת על , שבית המקדש היה קיים ובזמן, שכתב( ט,שכט

שעיר . מחללים עליהם את השבת, אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש, הגבול
 . יהא נוח לכבוש את כל הארץ, אם יכבשוה, כזאת

  
מוכח , שהביא דין זה להלכה, ל"הנ( שכט' סי)חן ערוך מדברי מרן השל אולם

. ולכן הלכה זו נוהגת גם בזמן הזה, דהטעם הוא משום פיקוח נפש, דסבירא ליה
הסמוכה  כעירובבל : אמר רב נחמן: "דמסיים עלה( א,מה)וכן מוכח בעירובין 

? איזו היא עיר הסמוכה לספר בבבל: י"פירש רש)תרגומא נהרדעא , לספר דמי
ולעיירות שיושבין בהם בני גולה , ם מצד אחד"שהיתה סמוכה לעכו, רדעאנה

. אלא מטעם פיקוח נפש, ישראלהרי שאין הדבר משום כיבוש ארץ (." מצד שני
ובפירוש ( א,פג)ודחה לפי מה שאמרו בבבא קמא , והצפנת פענח הרגיש בזה

בים מותר לגדל כל, שמכיון שיש שם ישוב קבוע ועם רב מישראל, י שם"רש
, ואין דבריו מוכרחים. ש"ע, ישראל מארץבעיר הסמוכה לספר כאילו היא 

 . ק"ודו
  

, כפשטות דברי הגמרא והפוסקים, גם אם נאמר שזהו מטעם פיקוח נפש אולם
ל מידי "אשר נכבשו על ידי צה, מכל מקום בשטחים של יהודה ושומרון ועזה

ברית שלום  לכרותים אם הם יאמרו שרוצ, והם תובעים אותם בחזרה, הערבים
, ו קיימת סכנת מלחמה מיידית"ח, ואם לאו, אתנו אם נחזיר להם שטחים אלו

ומומחים צבאיים ומדיניים יקבעו שאין סכנה כלל בהחזרת השטחים בודאי 
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, ושבנו למה שנתבאר, עולםשאין זה דומה לעיר הסמוכה לספר שבידינו מימי 
ממשלות ישראל לא החילו ובאמת שכל ) שטחים החזרתשפיקוח נפש דוחה 

מתוך כוונה שאולי יתאפשר משא ומתן , ריבונות של מדינת ישראל על השטחים
 (. עם מדינת ישראל שלוםעם שכנינו להחזרת השטחים למען 

  
 מניעת סכנה מיידית עדיפה על חשש סכנה לעתיד . ט

שאין להביא ראיה מדין עיר הסמוכה לספר לנידון , שכן שיש לומר עוד ומכל
כי למנוע סכנת מלחמה מיידית עדיף טפי ממה שנחוש פן תקראנה , שלנו

 תנינאמהדורא )ת נודע ביהודה "וכמו שכתב כיוצא בזה בשו. מלחמה בעתיד
. פנינוכל שאין הסכנה ל, דלא חשיב פיקוח נפש להתיר איזה איסור, (רי' ד סי"יו

שאם כן בוא ונתיר , אבל לשמא תבוא סכנה לעתיד אין זה נחשב ספק פיקוח נפש
, ודאי שאין לחוש לכך אלא. שמא יצטרכו לחולה מסוכן, כל המלאכות בשבת

וכן כתב הגאון . ש"ע( שלו' ד סי"יו)ת חתם סופר "בשו (54' עמ)וכן כתב . כ"ע
, גם הגאון מופת הדור. ש"ע( רי' ב סי"ח)ג "ת מהרש"רבי שמעון גרינפלד בשו

דלא מקרי ספק פיקוח , כתב, (לב,הלכות אהלות כב)טהרות , ל"החזון איש זצ
וכן כתב עוד באגרות . ש"ע, שאין להם זכר בהווה, העתידים דבריםנפש משום 
שאם לא נחזיר השטחים , וכאן הרי הסכנה לפנינו(. רב' א סי"ח)החזון איש 

. ול הדבר להביא לסכנת מלחמה באופן מיידיעל, האלה ודשריין סמיכין עלוהי
יתפתו בעתיד , שאין כן החשש פן על ידי שהגבול יהיה קרוב ליישובינו מה

, ל"ואילו הגמרא והפוסקים הנ. לפתוח במלחמה אין זו סכנה הנראית בהווה
שעל  מבוססהחשש , ם על עיר הסמוכה לספר"שהתירו לחלל שבת כשצרו עכו

, מה שאין כן בנידון שלנו. נוחה להיכבש לפניהםידי שיכבשוה תהיה הארץ 
ידי ו שום סכנה ליישוב על "שאם מפקדי הצבא והמדינאים יהיו סבורים שאין ח

 . מלחמה מיידית סכנתאין כל חשש בהחזרת שטחים למנוע , שטחים החזרת
  

שהביא דברי ( ז,הלכות אבלות רח)עוד להגאון החזון איש ביורה דעה  ועיין
 : וכתב על זה, דבעינן שיהיה חולה לפנינו, ל"הנודע ביהודה והחתם סופר הנ

דבזמן שמתריעין . אלא אם מצוי הדבר, החילוק בין איתא קמן לליתא קמן ואין
אויבים שצרו הוה ליה כ, אף שאין בשעה זו חולה קמן משום חולי מהלכת, עלה

ליה  חשבינןומיהו בשעת שלום לא (. א,עירובין מה)בעיר הסמוכה לספר 
כמו שאין עושין . אף על גב דשכיח בזמן מן הזמנים שיצטרכו לזה, כפיקוח נפש

אלא לא מקרי ספק . דאם כן בטלת כל המצוות, כלי זיין בשבת בשעת שלום
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שאין אנו בקיאים  ובאמת .שבהווה אין להם כל זכר, פיקוח נפש בדברים עתידים
והלכך אין דנים . ופעמים שמה שחשבנום להצלה מתהפך לרועץ, בעתידות

 . בשביל עתידות רחוקות
  

ח "ח או"ח)ת ישכיל עבדי "ובשו, (מח' ב סי"ח)ת דבר יהושע "ועיין בשו. ש"ע
 לט.. ל"ואכמ, ויש להשיב על דבריהם, (מג' סי

  
 מסקנה . י

שיהיה שלום אמת בינינו , ר למעלה מכל ספקשאם יתבר, מכל האמור המורם
ולעומת זאת קיימת סכנת , לבין שכנינו הערבים אם יוחזרו להם השטחים

משום , השטחיםמלחמה מיידית אם לא יוחזרו להם השטחים יש להחזיר להם 
 . שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש

  
סמכת ממפקדי לאחר חוות דעת מו, צריך לדון בדבר בכובד ראש כראוי ולכן

 . וכתורה יעשה, הצבא והמדינאים המומחים בעניני בטחון
  

ת יתן בלב שרי הממשלה ויועציה לעשות הכל לטובת היישוב בארץ "והשי
לא . שומר ישראל ישמור שארית ישראל. ויתקנם בעצה טובה מלפניו, ישראל

 יןוא, ושב יעקב ושקט ושאנן. ולא ילמדו עוד מלחמה, ישא גוי אל גוי חרב
  .מחריד

 
 
 
 
 
 
 

בשם הגאון האדיר רבי ( קע' עמ)ץ בספר הגות ודעות "דב כג "והנני להזכיר כאן מה שכתב הרה לט
כל  םאשר רבים חללים הפילה ועצומי, שבימי המלחמה העולמית, ל"יק מבריסק זצ'חיים סולובייצ

שאילו לפחות , ח בתוך כדי שיחה"לו להגר אמרו, ונהרגו גם כן הרבה מאחינו בית ישראל, הרוגיה
מוטב : ח ואמר"גער בהם הגר. אולי כדאי היה הדבר, המלחמה הזאת היתה מביאה את הגאולה

שאם , ואילו היתה באה שאלה לפנינו. ואל תאבד נפש אחת מישראל, שידחו כמה גאולות מישראל
שמוטב שלא יבוא , בודאי שהיינו פוסקים, קרבן של אדם אחד מישראל יבוא המשיח ידיעל 

ובכלל זה , חה כל המצוות שבתורהכי הלא פיקוח נפש דו. ולא ימות אדם אחד מישראל, המשיח
 (.קמט' יששכר ריש סי דברית "וראה בשו)ישמע חכם ויוסף לקח . ש"ע, אף המשיח והגאולה
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נזכיר לו ' תקוהה'הציוני הנקרא  את ההמנון ושמענו כי אלי ישי נוהג לזמרהיות 
 ,ושל כל יהודי ויהודי ישראל של כלל היחידה האמיתית תקוהולסייעתו מהי ה

 :מר וצהרייםק  בֹ, ערב, ה"עמה אנחנו נוהגים לסיים כל תפילה לקב
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