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 בארץ ההתדרדרות המוסריתחובה לעצור את 

 ערב ראש השנה תשל"ב

 

דומה שלא היתה תקופה למן קום המדינה, שהציבור בכללו חייב להרהר כל כך במעשיו 
ואין ספק  מבחינה בטחונית וכלכלית,אפשר שאין היא הקשה שבשנים  כמו בשנה זו.

תר אבל מבחינות שבתחום המוסר נמצאנו לוקים יו שנעשו גם האידנא מעשים גדולים,
  ויותר והירידה הולכת ונמשכת.

אנו נתקפים בצער  בראותנו הערכים שעם ישראל העמידם בראש הגיגיו מזדלזלים,
מידת הבושה, שהיא אם איה  אנו מאבדים תכונות שייחדונו כל הדורות. ובתמהון.

שוב  וכלום רבים הם המחזיקים בחובתנו שכל ישראל חברים. להתרחקות מכל דבר רע,
שבנות ישראל הצטיינו בה ומסרו את  חסרנו הצניעות, אין אנו דבקים בטוהר חיי האדם,

אלא גם חיי  הלבוש בלבד, -ואין הדברים אמורים בלבוש חסר  נפשן על כך בכל הדורות,
חוסר בטחון  חשד וקנאה, ומכאן שחיי המשפחה נהרסים. מתעוותים ומזדלזלים,האישות 

ואינם מתחנכים  והבנים לוקים בעון האבות, – ואין אמוןאמת אין אהבת  ונקיפות מצפון,
ומכאן פרי הבאושים של  ממילא אין כיבוד הורים אלא התרחקות והתנכרות, כיאות.

 ההתמרדות וההתמכרות לדברים האסורים. 

האדם רודף להשיג את מלוא הנוחיות  מי חס על חיי זולתו? יי האדם נעשים הפקר,ח
הוא עושה אותה לשם  יותר משהעובד עושה מלאכתו לשם העבודה, וההטבות לעצמו.

 ובתמורה לשכר אינו משקיע בה מכוחו במידה שווה. ניצול כל הניתן לשיפור מצבו החומרי,
והקשר ביניהם אינו קשר של קיימא ונתון  המעסיק לא תמיד דואג לגורל העובדים,

 והשביתות הולכות ופושטות ונהיות למכת מדינה.  ,לתנודות, ואלה פוגעים באלה

זבוז הנוגדים את מצוות התורה, מנקרים את ובראווה -חיי רדיפת התענוגות והמותרות,
בר והללו שלא ביושר עושים את עושרם, קלים הם להוציא את כספם לכל ד עין הרבים.

שגם אלה שאין ידם משגת, מחקים מעשיהם  והגיעו הדברים לידי כך, שאינו צריך.
ועתה אין  ומבזבזים כל אשר המשפחה צוברת במשך שנים במשתאות ובמסיבות רעים.

מצווה וחתונה, -מילה, בר-ברית כגון: אותה המשמעות הדתית והחינוכית לטכסי המצווה,
 שאין בהן שמחת אמת. אלא הזדמנות לערוך משתאות ובילויים 



 ובכלל בין יהודי ליהודי, לא הבדילה בין עשיר לעני, אגודות,-התורה אסרה לעשות אגודות
ומצד שני אין אנו  מצד אחד בעלי יכולת מתהדרים ביכולתם, ואנו יוצרים כאן מעמדות.

 רמתםאין אנו עושים מלוא הצורך להעלות את  נותנים דעתנו דיינו על העניים והנדכאים,
ולשתפם בכל מערכות חיינו, והגיע הדבר לידי כך שיש ממעוטי היכולת שאינם בוררים 

 ותובעים בכוח אף מה שאינו מגיע להם.  באמצעים,

 הציבור. ונמצאות בקרבנו חבורות של עושי פשע המטילות חתתם על האלימות גוברת,
נו גם לצערדבר פושה קיימת הרגשה שאין דבר ניתן להשגה אלא בלחצים ובעזרת הכוח, וה

 בשל השפע, לזול בחיי אדם באה מכת תאונות הדרכים.הזבקרב שלומי אמוני ישראל. ומן 
ו של המרוץ ובעטי וגדל מספר הנוסעים ברכב, נתרבו המכוניות גם למי שאין ידיו אמונות,

לזול בחיי אדם באים לאבד חיי אדם וחיי הזובחטא  רוץ,מבאים גם להשיג  להישגים,
 –אין ספק שבענין זה  ולהפוך אנשים בריאים למוכי גורל. שלימות יום יום, משפחות
 המדינה והיחיד לא נקיים מאשמה.  הציבור,

הולכת וקמה מחיצה. אין הללו  מי מצוותיה לבין החילונים,בין המאמינים בתורה ומקי
קיום משמעות לימוד התורה וחשיבות  באים אל אחיהם ומסבירים להם המאור שביהדות,

אור ומתייחסים אליהם כבני בלי תרבות. אש השנאה -והללו רואים בהם רודפי המצוות,
רדור המוסרי, יש שהן פורצות פרצות גם בחומת בית ישראל בתוך מחנה שומרי הדומגיפת 

גם אם הוא  ולהפריד בין אחים, המצוות. כל אלה דברים העלולים חלילה לפורר את העם,
ושרבים  העם המפוזר והמפורד החוזר ומתקבץ עתה בביתו, ,אולם אנחנו שאנן בארצו.

מי כמונו זקוק לאיחוד ולאהבה גדולה שבאשה תצרוף את סיגי הבדילות  האויבים בשער,
 ...ותחבר את הקצוות.

 בהן שאין לאלו מעשה בהן שיש עבירות בין להבחין שיש הם סבורים אדם-שבני ,דומה 
 לימדנו כבר אבל. איסור בהם שיש הדברים מכלל הוא אין מעשה בו שאין וכל ,מעשה
 ,מעשה בהן שיש מעבירות אלא תשובה שאין תאמר אל": ג("ה, ז"פ תשובה' )הל ם"הרמב

 בדעות לחפש צריך הוא כך ,מאלו לשוב אדם שצריך כשם אלא ,וגניבה וגזל זנות: כגון
 הממון ומרדיפת ,ההיתול ומן הקנאה ומן ,האיבה ומן הכעס מן ולשוב לו שיש רעות

 קשים העונות ואלו .בתשובה לחזור צריך הכל מן, בהן וכיוצא המאכלות ומרדיפת ,והכבוד
 מנה לא כלום ."מהם לפרוש הוא קשה באלו נשקע שאדם שבזמן, מעשה בהן שיש מאותן

 ?זמננו פגעי כל רבינו כאן

 ,לפרוש מהן נושבכוחהמדינה והיחיד, לעשות כל  מצווים אנו, לבל נשקע בעבירות אלו,
וכבר אמרו  והדרך לכך היא התשובה. ולעבור לקצה האחר כדי להגיע לשביל הזהב,

צאו וראו מה כוחה  ."אין ישראל נגאלין אלא בתשובה: "(ירושלמי תענית פ"א, ה"א) רבותינו
: הב לן 'אלא גם אנו מתפללים לה ,חובותינו שלא רק שאנו מבקשים לבטל של התשובה,

 .התעוררות גדולה, התכוננות ואמונהלנו לב לתשובה, שהדבר צריך  ןשיתליבא לתיובתא, 

 

 

  

   

 

 

 מז-לדור ולדורות, חלק ראשון: מאמרים ונאומים, עמ' מד  



  "שהלכה כמותו בכל מקום - 'וה' עמו'"

 זצ"ל על הרב בן ציון מאיר חי עוזיאלדברים  

  1הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 כ"ד באלול תשי"ג  :יום פטירתו

 

 ראיתי הנה ויאמר מהנערים אחד ויען": (יח, טז'  א שמואל) הפסוק את דרשו (ב, צג סנהדרין) ל"חז
 שהתברך ,"עמו' וה תאר ואיש דבר ונבון מלחמה ואיש חיל וגבור נגן ידע הלחמי בית לישי בן

 יודע – "מלחמה ואיש" ,להשיב יודע –"  חיל וגבור" ,לשאול יודע – ": "יודע נגןאלו מעלות בשש
 שמראה – "תאר ואיש" ,דבר מתוך דבר שמבין – "דבר ונבון" תורה, של במלחמתה וליתן לישא
 . מקום בכל כמותו שהלכה – "עמו' וה", בהלכה פנים

 ,זכרו את לכבד היום נתאספנו אשר ל"זצ עוזיאל חי מאיר ציון בן הרב לציון הראשון הגאון הרב
 .הקדמונים ספרד חכמי של והטוהר היושר ,והחכמה האצילות את ובאישיותו בתורתו סימל

 היהדות רוח את באישיותה סימלה אשר דמות, פרטיה לכל מושלמת מקורית דמות היה הוא
 . והנאה הרחב במובן ישראל ותורת

 בשעות גם וכתב הגה, מקיפה תורנית ספרותית לעבודה התמסר כהונתו של הכבד המשא אף על
 – "חיל גבור" ,לשאול יודע היה הוא – "נגן יודע" :המדרש דברי את להמליץ יש עליו .המנוחה

 נושאת ושאלה שאלה וכל ,תבל מקצוי אליו הוזרמו אשר השאלות לכל השיב הוא ,להשיב יודע
 חלק .יד בכתב אחריו השאיר בחייו שפרסם ממה ויותר. בימינו שהתעוררו חדשות בעיות בחובה

 הופסקה כספיים אמצעים מהעדר, ולצערנו ,כשנתיים מזה לדפוס נמסרו אלו מתשובותיו
 עם נלחם הוא ,תורה של במלחמתה וליתן לישא יודע – "מלחמה איש" .במהלכה המלאכה

 – "דבר ונבון". העליונה על ידו היתה המקרים וברוב ,תורה של במלחמתה ועצומים גדולים
 ."עוזיאל שערי" ספרו של החלקים שני משמשים לזה דוגמא כאשר, דבר מתוך דבר שמבין

' וה", מפסקיו שלומדים כפי בהלכה פנים מראה היה הוא ,בהלכה פנים שמראה – "תואר ואיש"
 רבני של בחיבוריהם נזכר מעט לא, ספריו פי-על הלכה המורים רבו כיום. כמותו שהלכה – "עמו

 ותורתו ,ובהירה צחה ובלשון נאה בסדר סידר חיבוריו כל את .כמותו הלכה פסקו אשר הדור
 בחכמה פתחה פיה" :"דכתיב מאי: אלעזר רבי אמר (:ב, מט סוכה) כדאמרינן, חסד תורת היתה

 תורה אלא ?חסד של שאינה תורה ויש חסד של תורה יש וכי ,(כו,  לא משלי)" לשונה על חסד ותורת
 תורה: דאמרי איכא .חסד של שאינה תורה היא זו –שלא לשמה  ,חסד של תורה היא זו – לשמה

 ,פליגי דלא ונראה .זו היא תורה שאינה של חסד – ללמדה שלא ,חסד של תורה היא זו – ללמדה
 זה הוא מי שנכיר כדי ולא, חסד של תורה היא זו כמו דתורה ליה סבירא דאמרי האיכא גם

 רואים דאם ,לזה סימן נתנו דאמרי האיכא. חסד של תורה תורתו שתקרא לשמה תורה הלומד
 בשקידה ולימד למד ל"זצ עוזיאל צ"הגרב. לשמה הלומד הוא זה הרי לאחרים מלמדה שהוא

 . לשמה תורה שלמד מכאן, ללמד עשויים חיבוריו וגם רבה

 ,טובים ובמעשים בתורה מופלג ,גאון :טובות ומעלות סגולות הרבה ובאו נתקבצו המנוח ברבנו
 גדול רוחני מנהיג ,הימנו נוחה הבריות רוח ומנגד. לתורה ומקרבן הבריות אוהב ,ענוותן ,צנוע

  .לבב-ובר כפים נקי ,ושופע מחונן סופר ,ישר שכל ,ונישא

  .תמורתו לנו יתן מי

                                                           
ימלא תפקיד זה שהרב נסים הוא ביקש מ בערוב ימיו. תשי"ג-ה בשנים תרצ"טהרב עוזיאל שימש בתפקיד ז 1

 שבט תשט"ו. כ"ט בב לישראל . ואכן, הרב נסים נבחר לרב הראשיהרבניםגדולי כי הוא הראוי לכך יותר מכל  אחריו

 תז-לדור ולדורות, חלק ראשון: מאמרים ונאומים, עמ' תו   



 

 נסים וההתעוררות הדתית בארץיצחק הרב 

 ח"תשי תורה שמחת ערב, 'הארץ'(, פי-טן יהושע) עיטן. י

 

 שזה רבים אנשים הנוראים הימים לתפילות השנה באו בירושלים" ישורון" הכנסת לבית
  .הכנסת בבית מקומות ולקנות מועד בעוד לבוא דאגו אף הללו. תפילה בבית בקרו לא שנים

 קודם: "השיב והנשאל. לכך אותו הניע מה מאלה אחד שאל", ישורון" של החיה הרוח, נתן הרב
 חדש ניסיון אני רואה הראשי הרב של האחרונות בפעולותיו .נסים הרב – כך על ונוסף. הבן כל

 התרחשות בגדר עדיין שהוא, מעניין מצב על ללמד באה זו קטועה תשובה ."הרצוי ובכיוון
 ציבור אותו של גדול חלק ובקרב רבים יחידים אצל מקיומה להתעלם אין אך. אמוציונאלית

 מסימני אחד הוא שחסר חיים תוכן ואחרי לו שאבדה אמונה אחרי שחיפושו, לא־דתי המכונה
 של ההשפעה על מעניין אור לשפוך זו קטועה תשובה באה שני מצד. בחברתנו הרוחני המשבר

 הקיצוני בקצה דווקא בהן התחיל נכונה אינטואיציה שמתוך, נסים הרב של האחרונות פעולותיו
 בערים אלו פעולות של הדיהן נשמעו וכבר – הצעיר השומר בקיבוצי – הציבורית הכפירה של

 .כולה הארץ וברחבי

, מלחמה של שלילית בדרך לא ואמונה דת בענייני לטפל ניסיון יש נסים הרב של אלו בפעולות
 בפתרונות וטיפול הסברה, ושיח שיג של קונסטרוקטיבית חיובית בדרך אלא, וחרמות הפגנות

 זו, כאן שנעשה הוא הרושם: ועוד זאת. פולחן־מצוות ענייני של הקטנות היומיומיות הבעיות של
  ....הצרה המפלגתיות מתחום והאמונה הדת ענייני את להוציא ניסיון, הראשונה הפעם

 

 נוצריים בחוגים גם אלא, בארץ רק לא רב עניין עוררו הקיבוצים בקרב נסים הרב של פעולותיו
 של המיוחדת בדרך רבה התעניינות מגלים קומוניסטיים אנטי חוגים גם. לארץ בחוץ רבים

 מאמר פורסם כחודשיים לפני. החיוביות ותוצאותיהם בישראל הראשי הרב של מסעותיו
 זאת פעולה כי נאמר שבו, נסים הרב של פעולותיו על" רומנה אובסרבטורה" הוואתיקן בביטאון

 אמונתם את שאיבדו השמאל בחוגי גם לפעול האפשרות על דעתו את לתת הותיקן את גם מחיבת
 .האמונה לחיק אותם ולהחזיר הדתית

 הצד מן רוחנית להתעוררות תנועה של ראשיתה עורר נסים שהרב לומר אפשר הדברים בסיכום
 באהדה נתקבל הראשי שהרב וכשם. המשך לה להיות וחייב המשך לה יהיה שוודאי תנועה, הדתי

 הראשית הרבנות של תורה יגיע כן, בתשובה לחזור והרוצים שהתרחקו החוגים מצד ובהבנה
 לריפורמיזם אינה הכוונה. ההלכה בשטח גם אלא, והרגשי הרעיוני בשטח רק לא, לקראתם לבוא
 מיסודות אחד אף על לוותר בלי, התקופה לחיי והתאמתה ההלכה לחידוש אלא, שהוא איזה
  כי הוכיח ואף זו ממלכתית לבעייה הבנה רבות שנים לפני עוד גילה ל"ז קוק הרב. והאמונה הדת

 באישיותו יש כי הוכיחו האחרונים ב נסים הרב של פעולותיו. לפתרונות אפשרות יש18 החודשים
 זה בכיוון למחשבה דחיפה יתן, שלפחות, האיש להיות המעוף וגם התבונה גם נסים הרב של

 .התקופה צו היא דתית שמבחינה

 

 

   

 

 (בהכנה להדפסה) בקומה זקופהשני: לדור ולדורות, חלק    


