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 תשע"ו -חודש סיוון
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 ביקור בקיבוצים

 ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו

ה לה לאומתנו זמן שנתייחד בחשיבותו, ושמצבו של עם ישראל שונה למן היום שגלינו מארצנו לא הי

צאו לצבאות ישראל, שי מן הקצה אל הקצה, כמו בשנה האחרונה. ה' נתן כוח ותבונה, עוז ותושיה

להגן על בית חייה של האומה. הם הדפו את הקמים עלינו, וגאלו את החלק של ארץ ישראל שהיה 

המעשים, גם של אויבינו, כיצד נרקמו וכיצד נעשו במקום ובזמן בידי זרים. מכלול ההתרחשויות ו

שנעשו, וכיצד נתגלתה האחדות בעם המפוזר והמפורד, כל אלה שום כוח אנושי לא יכול היה לתכננם 

 אלא מסבב הסיבות. –ולכוונם 

חקות מערכי רניתוקנו מירושלים הביא לנו יתמות, ודומה שהדבר השפיע לא מעט גם על ההת

, כי שוב לא ינקנו ממקור השפע היורד על העם בירושלים. מסרנו את נפשנו, וכאילו כל היהדות

ם לבוא מסרו נפשם עמנו כדי לנתק מוסרות עיר הקודש. ונתקיימו דיהדורות שעברו והדורות שעתי

כי כה אמר ה' קול חרדה שמענו,  פחד ואין שלום... הוי כי גדול היום ההוא מאין " דברי הנביא ירמיהו:

כמהו, ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע. והיה ביום ההוא נאום ה' צבאות אשבר עלו מעל צוארך 

ומוסרותיך אנתק, ולא יעבדו בו עוד זרים... ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי 

 י(.-, ה)ירמיהו לך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד" הנני מושיע

מן השמים נלחמו לנו וזכינו. הר הבית בידינו ולא בידינו. הוא שוב בתחום מדינת ישראל, אבל מנגד 

ים אנו רואים את ההר ואליו לא נבוא. ולא שאין אנו יכולים לעשות זאת, אלא מונעים עצמנו מכך ומדיר

 רגלינו מן המקום המקודש ביותר. 

כיצד ירושלים תישאר בידינו והרי כל האומות מתדיינים עמנו עליה, מחליטים  –ולאותם השואלים ...

החלטות, ומאיימים ומגזמים בכל מיני דרכים? תשובה ברורה ימצאו בפירושו של הרד"ק על הפסוק 

עמו, מעתה ועד עולם". ואלה הם דבריו: "ירושלם הרים סביב לה וה' סביב ל )קכה, ב(:בתהלים 

"ירושלים אעפ"י שהרים סביב לה, אין לה חוזק וישלטו הגוים וילכדו אותה אלה מאלה. ולא יהיה לה 

חוזק עד שיהיה עם ה' בתוכה, שיהיה הוא סביב לעמו ושמו יהיה להם חוזק יותר מן ההרים, ולא 

 ישלוט בהם האויב מעתה ועד עולם". 

הוא, איפוא, בעליה לירושלים, בריכוז גדול של ישראל שיהיה בה, בבניינה מכל  הפתרון המובהק

רוחותיה, ובייחוד אותו חלק שהיה שבוי ביד צר שמנועים היינו לבוא בו, שהוא ליבה ונשמתה של 

 האומה.

 תשכ"ח  ,שבשוויץ במונטרה' חיים עץ' בתבישי, 'יום ירושלים'לכבוד נאום מתוך                                                         

 קי"ח-עמ' קט"זירושלים תשע"ג, , לדור ולדורות, חלק א: מאמרים ונאומים                                                               

 

  

   

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שבועותחג הליל לנעורים כל הלילה בנטילת ידיים 

 מבואר הרי: שואל והוא. השחר בעלות מספק ידיו ליטול עליו הלילה כל שניעור, יוסף הבית מרן של בהכרעתו דן נסים הרב

 נסים הרב? נטילה יצטרך לא הלילה כל שהניעור הכריע לא הוא למה כך אם, רעה לרוח גורמת השינה דלהזוהר יוסף בבית

 נסים הרב תמה זה פי ועל". הוא דסכנה דמידי מפני, "בזוהר כן דמבואר אף, גורמת שהשינה הכריע לא יוסף שהבית: משיב

 .רבותיו מנהג על

ובעיר מולדתי בגדאד אשר בבבל,  רוח רעה אם היו נעורים כל הלילה. לא ראיתי נזהרים ליטול משום...

עם גדולים ומופלגים בתורה שהיו נעורים כל הלילה, ולא  ,ובליל חג השבועות בהרשענא נזדמנתי בליל הו

שהמנהג לעמוד לפני עלות  ,גם בימי הסליחות ם ליטול בעלות השחר משום רוח רעה.ראיתי שהיו מקפידי

או בעלות השחר משום רוח רעה, ולא ידעתי מה רהשחר לומר סליחות ותחנונים, לא ראיתי נוטלים שנית 

שהאר"י הכריע להקל כהזוהר, וכן  ,אהבי יוסף יגד רבותינו בעלי השולחן ערוך, אי משום שבברכלהקל נ

גד וקים להו דנקטינו כהאר"י נ ב חיים ויטאל,בשם הר )פי' וישלח דף קס"ט ע"ב( 'המקדש המלך' כתב

רכה ב, הלא מבואר שם בשיורי ה מקומותמובכ (ו)או"ח סי' תכ" רכהבהשולחן ערוך כמ"ש החיד"א בשיורי 

היה מקבל והיה שב מדעתו,  קבלת האר"י א דאיכא למימר דאי הוה שמיע להשולחן ערוךהיכ דיןהדהוא 

ת יוסף, ואף יכתב בבשכמו  (הזוהר דפ' וישלח)כבר ראה השולחן ערוך מקור דברי האר"י  ון דידןדאבל בני

 'היד אהרון'איכא פלוגתא בענין זה, וכמש"ל שובפרט שבדעת האר"י עצמו  על פי כן לא הכריע להקל.

יד 'ב םשועיין  ידים ג' פעמים משום רוח רעה.דאף הנעור בלילה צריך נטילת  ,כתבו בשמו 'התפלה לדוד'ו

יש 'וכמו שכבר הוכיח כן מזוהר במדבר הרב  ,דף קי"ט()במדבר זוהר הדנראה שכן שמיע ליה גם מ 'אהרון

"צריך להזהיר  :כתב סי' ד' אות ט'( בהר)הובא באליה והשל"ה  (.י"א תאו נטילת ידים שחריתבדיני ) 'שכר

והרב  )סי' תקפ"א אות י"ב(.עוד כמה מקובלים. ועיין מטה אפרים ובאלף למטה  תבוכה", וכן זהמון העם על 

שהעלה דאם היה נעור  ,התפלא על הרא"ש שרעבי בד"ש ,(בחלק שפת אמת סי' מ"א)ניניו  'אמת ליעקב'

 משנת חסידים דדרך מ"ח להחמיר אפילואין זו מ :ת חצות אינו צריך נטילת ידים משום רוח רעה, וז"לבנקוד

ומרן השולחן ערוך בסי' ד' נסתפק  ,וכל שכן כאן שכמעט כל הפוסקים מחמירין ,בדבר שכל הפוסקים מקילין

כסברת  עמיםפ הני צריך נטילת ידיים בג' ק דבכליומס ,וכו' רכהבא דיטול בלי ועיין שם ברמ" .בכל אלו

 להר"מ בן חביב סי' מ"ב. 'קול גדול'ועיין תשובת  .דבריובם ש ןיאבל לא יברך עי הרי"א,

                                                                             

                                     'ו' סי חלק א', ל"ט,, ירושלים תשהטוב יין ת"שו 

                                                                    

 

 

 

  

פועלו המיוחד של הרב יצחק לדות חייו וסוקר באריכות את תוזה ספר 

 18רב ראשי לישראל במשך הראשון לציון הנסים זצ"ל, בעיקר בהיותו 

 שנה.

נערך ביד אומן ע"י בנו  ואה אסף והכין שאול מייזליש.לספר את החומר 

בהוצאת ידיעות לאור של הרב זצ"ל פרופ' מאיר בניהו ז"ל. הספר יצא 

 '.נסים הרב מורשת מרכז'ב להשיגו ניתן .תשנ"ג אחרונות בשנת

 

 

 

 



 

  

 

 מזורזים גיור הליכי קביעת

 

, כידוע. ארצה לעלות עמדו אלפים ומאות ליהודים המועצות ברית שערי נפתחו א"ל־תשל"תש בשנים

 והקשו דתי חינוך על אסרו, מדתם היהודים לניתוק שנים עשרות במשך המועצות ברית מנהיגי פעלו

. המועצות ברית יהודי בקרב תערובת נישואי לריבוי הביא מהדת הניתוק. דתיים חיים קיום על מאוד

 י"ע השאר בין, הגיור תהליכי את לזרז חיוני צורך נסים הרב ראה, זו חריפה בעיה עם להתמודד כדי

 הרבנים הראשיים שקדמו לו, הרב של תקנתם על פי שנדרשה שנה של ההמתנה תקופת קיצור

, זו החלטה הצעת ניסחהוא  כך לשם. בגיור שיתמחה מיוחד בית דין הקמת י"וע, עוזיאל והרב הרצוג

 .מסוימים בשינויים הראשית הרבנות מועצת י"ע שאושרה

 

 א"תשל באדר ז"כ ,הראשית הרבנות מועצת תהחלט

 

 מהם לעקור שביקש ,רוחני דיכוי של במשטר שרויים בברית־המועצות שאחינו בשנים עשרות זה .1

 ומאבק ,האחרונות בשנתיים אלה אחינו של היהודית ההתעוררות. ישראל ולמורשת ליהדותם זיק כל

 ישראל במורשת להידבק רצון של ברורים בסימנים המלווים הקודש לארץ עליה למען שלהם הגבורה

 מחליטה, לפיכך. דורנו של המופלאות התופעות מן הם – עליהם שזממו הרוחנית הכליה על־אף

 תידון תומברית־המועצ עולה י"ע שתוגש לגיור בקשה כל כי - לישראל הראשית הרבנות מועצת

 .הראויה והדחיפות הזריזות במלוא

, האישות ענפי בכל היומיומית בעבודתם הטרודים הרבניים בתי־הדין של הרב העומס לנוכח .2 

 כדי, גיור בעניני במיוחד שיטפל נייד נוסף יןדת בי להקים יש כי הראשית הרבנות מועצת קובעת

 .האזוריים הדין בתי יתר של העבודה מעומס הנובעים עיכובים למנוע

 ההמתנה תקופת לגביהם תבוטל – מוכרים דין בתי בהם שאין מארצות עולים של גיור בקשות .3 

 .יותר קצרה זמן בתקופת יבוצע והגיור, שנה של

 גם שנה של ההמתנה מחובת להפחית, לכך מספיק טעם ראה אם, רשאי יהא רבני בית־דין .4 

 .רגילות גיור בבקשות

 לכל או ,לוינה שיצאו מטעמה מוסמכים רבנים שלשה למנות מחליטה הראשית הרבנות מועצת .5 

 .ארצה בואם לפני גיורם נייבעני שיטפלו, אירופה ממזרח עולים שם שיתרכזו הדרוש אחר מקום

, הדין בתי י"ע יופנו שאליו לגיור אולפנא בתי בהקמת צורך רואה לישראל הראשית הרבנות מועצת .6

 במקומות כאלה אולפנא בתי יוקמו כמו־כן. ומצוותיה היהדות עיקרי שם ללמוד כדי, לגירות המועמדים

 .5בסעיף  האמור יןהדת בי של פיקוח תחת שיתנהלו ל"בחו עולים של ריכוז

 או להוסיף מקום אין הגיור בגוף. ולזמן לנוהל בנוגע ורק אך חסותימתי האמורות ההקלות כל .7 

 .ההלכה מקביעות לגרוע

 )בהדפסה(סד -עמ' סא: לאחדים בידך, לדור ולדורות, חלק ג                                                                                    

 



 ביקור בקיבוצי 'השומר הצעיר' -מן ההר אל העם" "

 

 ה' בשבט תשי"ז

 

בקיבוץ כבוד, תלבושת ססגונית הנוסכת אווירה של הדר, של טקסיות ויופי, התקבל  הדרת בעלהרב,  

המזרח, נזכר בגרסא  ק יצאו לקראתו. אחד מהם, בן עדותבסבר פנים יפות. חברי המש גן שמואל

וביקש לנשק את ידי הרב, אך נתקל בסירוב. מאוחר יותר יסביר הרב, כי הוא רואה במנהג זה  דינקותא

התרבות ראה הרב,  משום ייחוס כוח עליון לאדם ולכן איננו מניח לנשק את ידיו. בעומדו לפני פתח בית

תמו של כי אין מזוזה קבועה בדלת האולם. הוא הסביר לחברים את חשיבותה של מצוות מזוזה שהיא חו

דה ירושלמי, כי יהוההבית היהודי ומגנה עליו מבחוץ. אמר הרב: על מצווה קדושה זו מסופר בתלמוד 

ו והשיב לו במתנה מזוזה בנרתיקה. התרעם הידיד: ״הא כיצד? שלחתי הנשיא קיבל שי יקר מאוד מידיד

אצטרך  ה שאנינלו מתנה כה יקרה והוא משיב לי מתנה פעוטה?״ השיב לו רבי: ״אתה שלחת לי מת

 תמיד לשמור עליה, ואילו אני שלחתי לך מתנה שכל חייך היא תשמור עליך״.

בפתח חדרי התרבות.  חברי הקיבוץ הסכימו ברצון לקבל את המזוזות שישלח להם הרב והבטיחו לקובען

הרב פנה אל בית הספר, כדי להיווכח עד היכן ידיעת הילדים מגיעה. בשיעור גיאוגרפיה שמע על אמונת 

נתברר, שכל שידעו הוא הוא , השמש הקדומה. שאל הרב את הילדים אילו אמונות אחרות הם מכירים

על מועד החגים, אומנם ידעו שראש  ולא על האמונה באל אחד. כששאלם –"דת העבודה"  –על דת אחת 

בחודש ניסן, אך לא ידעו באילו ימים בחודש הם חלים. גם על מצוות  –השנה חל בחודש תשרי, ופסח 

השבת בתורה לא שמעו, וכששאל על הדיבר הראשון בעשרת הדברות, לא ידעו מה להשיב. הזעזוע 

ו, שמעמידים לרשותו מורים ומחנכים והכאב היו גדולים: נוער שמקדישים תשומת לב כה רבה לחינוכ

מעולים, ספריות עשירות, שמפתחים את ידיעותיו בכל התחומים במדעי הטבע, בטכניקה, במוסיקה, 

נוער זה נותר בור ועם הארץ, אינו יודע ולא כלום על מורשתו ומקור חיותו. העיתונות  –בחוגים שונים 

י, הלא דתי, נבהלו מאימת התהום שנפערה בין העלתה את הנושא בכותרותיה ואף ראשי החינוך הכלל

 חלקי העם.

שבשומרון. עיתונאי שנכח בביקור השווה את בואו,  עין שמרהקיבוץ השני במסגרת המסע אל העם היה 

חבוש צעיף טהור על ראשו, ליהושע הכוהן הגדול העומד לפני המלאך בנבואת זכריה, וכמאמר הנביא: 

אמר ה'". ח"כ יעקב ריפתין אירח את המוזמנים. גם כאן נתקבלה ברצון  "לא בחיל ולא בכח, כי אם ברוחי

ציבוריים, אלא שלהצעת הרב להכניס ספר תורה לא ת הרב לקבוע מזוזות בפתחי האולמות ההצע

תיים היוצאים מן הלב ונכנסים מבקר; הוא אמר דברים פשוטים ואמ הסכימו. הרב לא היה מוכיח ואף לא

מן ולא דחק באיש. צעד אחר יוליך בנבכי עולם חדש מנוכר ובלתי ידוע. הרב אל הלב. הוא לא דחק בז

סכמה מול שלילה מוחלטת של דיבר עמם על חידש התפילה בקיבוץ. להפתעתו הוא שמע כמה הנהוני ה

 הצעתו.

, שממנו יצאה תורת האידיאולוג הנודע של 'השומר משמר העמקתחנה נוספת במסעו היה הקיבוץ 

כן הוא ניצב בפתח השער, מתוך -פי-על-קב חזן. בעת ביקורו של הרב נפל חזן למשכב. אףהצעיר', ח"כ יע

חולים, בין הרב לבין -מאמץ לקבל את פני הרב. חזן התרגש מדברי הרב שאמר כי בא לקיים מצוות ביקור

 ילדי הקיבוץ נוצרה 'כימיה' למן הרגע הראשון. הרב נתחבב על הילדים בגישתו החמה, בחיוכו הטוב

 ובנועם הליכותיו, והם ביקשו את קירבתו.

 

  63-64עמ' תשנ"ג, ההר אל העם, תל אביב מן                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


