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 מבוא

תניא אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות 
ירושלים להתפלל בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפלתי... ואמר 

שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לי בני מה קול שמעת בחורבה זו ואמרתי לו 
)ברכות  ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומותלבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי 

 ג א(.

 2000שנה הבית חרב, הארץ שוממה הבנים נזופים וגולים מעל שולחן אביהם,  2000
שנה הארמון שומם ובת קול של שכינה מנהמת כיונה ובוכה על צער ה' ועל צער ישראל 

 על צער העולם כולו הרחוק מאלוקיו.

ּלי והנה ּדופקּפתחי ּתמתיּקולּדודי ּיונתי ּרעייתי   תםּעוונךּבתּציון, אחותי

 בואי שובי אלי, שובי הביתה, והבנים שומעים את קריאת אביהם ושבים לציון, שכינה
 בכל כיונה המנהמת קול בת, שלו לפלטרין חוזרים המלך של בניו' עם ה ,לציון חוזרת

של אהבה בין  יום, הולכת והופכת את נהמתה ובכייתה של רחל לשיר הלל ושמחה, שיר
הדוד לרעיה ההולכים ושבים זה אל זה, ונבואת הנביאים הולכת ומתממשת לעינינו ועל 

 ידינו 

ּמשענתוּואישּירושלםּברחבותּוזקנותּזקניםּישבוּעדּצבאותּה'ּאמרּכה 

ּימיםּמרבּבידו ּ ּברחובתיהּמשחקיםּוילדותּילדיםּימלאוּהעירּורחבות:
 ה(,-ד, ח )זכריה

  ומתוך בנין ירושלים נבנים והולכים הרי יהודה בנימין והשומרון כדבר שנאמר: 

:ּּמשחקיםּבמחולּויצאתּתפיךּתעדיּעודּישראלּבתולתּונבניתּאבנךּעוד

 ד(.-ג, לא פרק )ירמיהו :וחללוּנטעיםּנטעוּשומרוןּבהריּכרמיםּתטעיּעוד

ומחבר שמים וארץ,  ב ומהלך לו איש קדוששויובשומרון הקדוש בחוות גלעד וענב 
ובונה את הארץ והעם ברוחו ובגופו,  ,על העבודה ועל גמילות החסדים ,שוקד על התורה

זכר צדיק לברכה ה' יקום דמו. שוקד על התורה  רזיאלּשבח חברנו הקדוש הרב

בלימוד הלכה וגמרא, תנ"ך וחסידות, רבנות ודיינות ושאר מקצועות התורה בכולל 'כרמי 
 לומד ומלמד ומורה הוראה ומדריך את צאן מרעיתו שבחוות גלעד.משפט' בענב, 
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מפייט ושר באהבה רבה ואהבת עולם  ,הרב רזיאל, ת"ח של ארץ ישראל מוהל ושוחט
וארצו, איש משפחה מדהים, בעל ואבא מפנק ומשקיע, מפניו הזוהרות  ,להשי"ת לעמו

ו הנביא פעם אחר משמחים, מוריד הוא את אליההלא משו החיוך והשמחה המאירים ו
בברית ה', ואליהו הולך עם הרב רזיאל ופעם לראות את ישראל דבקים בברית המילה 

שוב במקומות בהם הלך וניבא את נבואותיו המופלאות, בשומרון ההולך ונבנה ובשאר 

ּהואּ חבלי ארצנו הקדושה, ושוב נשמע הקול הנישא ברמה ּה' ּהאלוקים ּהוא 'ה'

ּּּּהאלוקים'.

ּעבדיוּדםּכיּעמוּגויםּהרנינו:ּאלּתשקטּואלּתחרשּאלּלךּדמיּאלּאלהים

 :הופיעּנקמותּאלּה'ּנקמותּאלּעמוּאדמתוּוכפרּלצריוּישיבּונקםּיקום

ּ:לזעקתוּמקוםּיהיּואלּדמוּתכסיּאלּארץ

אויבנו הרשעים הקמים עלינו להורגנו ולסלקנו מן הארץ, לא עלינו בלבד קמים הרשעים 

ּלבּנועצוּכי:ּּעודּישראלּשםּיזכרּולאּמגויּונכחידםּלכוּאמרו כי אם על ה'

  :יכרתוּבריתּעליךּיחדו

חזר מסיום מצוות המילה אל שיעור של תורה לחבריו  ,בדרכו האחרונה ,הרב רזיאל הי"ד
שבחווה, נוסע ונוסע ויודע כי סכנה גדולה היא הנסיעה ומוכן ומזומן הוא לעקוד עצמו 

קרבן  ,עולה זכה ושלמה ,ונשמתו יודעת כי הולך הוא להיות שה תמים ,על קידוש ה'
 ציבור קדוש וטהור.

הרב רזיאל יצא מהכולל בענב מאיר וזורח, שמח, מאושר ועטוף בשתיקתו המופלאה של 
תענית הדיבור של ימי השובבי"ם, זוכה והקב"ה ירד לגנו ללקוט שושנים וחיפש נשמה 

סא כבודו יחד עם האבות הקדושים, יחד אליו אוחזת בכישתהיה צמודה  ,קדושה ועליונה
רחל ולאה וכל האימהות הקדושות, יחד עם משה ואהרון ואליהו ומשיח ורבי עקיבא עם 

וחבריו, נשמה קדושה שתפעל עמם מלמעלה לגאולת השכינה לתשועת העם והארץ, 

מימה ולקח אותו אליו בסערה הש אל-רזי ומצא ה' את שאהבה נפשו את איש סודו

 להיות מליץ יושר על עם ישראל ולעמוד לפניו לשרתו.

ּמאדּנשערהּוסביביוּתאכלּלפניוּאשּיחרש,ּואלּאלהינוּיבא ּ ּאלּיקרא:

ּ:ּּעמוּלדיןּהארץּואלּמעלּהשמים

 ה(.-)תהילים נ ג :זבחּעליּבריתיּכרתיּחסידיּליּאספו
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  ודור! דור שבכל צדיקים אלו חסידי לי אספו

  האש! כבשן לתוך עצמן שמסרו ועזריה מישאל חנניה אלו בריתי כורתי

 ]סנהדרין קי ב[תורה!  דברי על לשחיטה עצמן שמסרו וחבריו עקיבא רבי זבח אלו עלי

 כורתי. חסד עמי שעשו -חסידי  אומר מנסיא בן שמעון' ר]סנהדרין נג ב[ ובירושלמי 
 .שמי על ונזבחו אותי שעילו - זבח עלי. ידי על שנכרתו - בריתי

הרב רזיאל הי"ד היה ת"ח של ארץ ישראל מבניה ובוניה שכל חייו רדף צדקה וחסד, 
 ובמוסרו נפשו על קידוש ה', עשה, כביכול, חסד עם השי"ת בעצמו כמאמר הירושלמי. 

הרב רזיאל אהובנו עלה כעולה תמימה למען ה' ולמען ארצו ועמו, הוא הקדוש יפעל 
 מלמעלה, ואנו נמשיך לפעול כאן למטה.

 

 

 

 תולדות חייו

הרב רזיאל גדל במקווה ישראל ולמד בישיבה התיכונית בגבעת שמואל, שם החל את 
דרכו התורנית ודרך החסד שכ"כ אהב, לאחר מכן המשיך לישיבה הגבוהה 'תורת החיים' 
תחת כנפיו הגדולות של הרב שמואל טל שליט"א, במקביל ללימוד התורה התנדב בקו 

רבות, לאחר שנגזרה גזירת החורבן הנוראה על חבל עזה וצפון לחיים ועוד התנדבויות 
השומרון, הפך רזיאל לפעיל מרכזי בניסיונות לעצור את הגירוש ובעזרה לתושבים לפני 
ואחרי הגירוש בנוסף לפעילותו הרבה בקו לחיים, ביום היה פועל עוזר משמח וצוחק 

 ירת החורבן.ובלילה מוריד דמעות כמים בתפילה ואמירת תהילים על גז

, לאחר הגירוש עבר רזיאל יחד עם ישיבת 'תורת החיים' ליד בנימין שם למד שנה, ושם
לבית משפחת  מצא את שאהבה נפשו, את אשתו יעל תוך כדי פעילות החסד שעסק בה,

ובכל פעולות  הרבים שעשה במבחנים ,, שמאז הייתה לעזר כנגדו בלימוד תורתוקובי
החסד המדהימות שעשה בחייו, והיא הייתה המנוע מאחורי גוש החיות והשמחה. התורה 

 והחסד, המתיקות הקדושה והארת הפנים הקרויה 'רזיאל'.
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משם עבר ללמוד בכולל של הרב צבי חורי בשדרות, שם התחיל להבין שמעבר 
מוד תורה, ולאחר לכישרונותיו המדהימים בחוץ, מקומו האמיתי והעמוק הוא בלי

כשלוש שנים הצפינה משפחת שבח אל צפון השומרון, לקדומים ומשם לחוות גלעד, שם 
מצאה המשפחה את מנוחתה, אהבת נפש התאהב הרב רזיאל בחוות גלעד, שם קנו ובנו 

 את ביתם.

עד מהרה הפך הרב רזיאל לכלי הקודש של החווה, שוחט ובודק ומנקר ומוהל, ובעיקר 
יעל כרכזת  משפחת שבח, בה תמעורב תהיל החווה, כל פעילות שהיא היעמוד התורה ש

קהילה והרב רזיאל ללא תפקיד רשמי, אם בדאגה לצדדים החומריים ולאין ערוך בצדדים 
הרוחניים, הרב רזיאל הפך עם הזמן לרבה הלא רשמי אך המוחלט של החווה, שיעורי 

ובחול, בחגים ומועדים, תמיד לגברים, לנשים ולילדים, בשבת  ,תורה בכל התחומים
ביתו פתוח ומלא אור של תורה המופץ סביבו, הוא היה האבא הרוחני של ילדי החווה, 

ן ובכישרון הנחיל להם תורה אהבת תורה יבחידונים מושקעים בפרסים 'שווים' בעני
 ויראת שמים.

ולל במקביל לישוב ארצנו האהובה עסק הרב רזיאל בתורה הקדושה, והחל לימודיו בכ
אתו שמר על  'רועה ישראל' ביצהר בראשותו של רב הישוב הרב דודי דודקביץ שליט"א,

שם עמל על לימודי ההלכה ומבחני הרבנות במשך שש  קשר חם וקרוב עד יומו האחרון,
שנים, בשמחה ואהבה התחברה משפחת שבח כולה לכולל, לאברכים ולמשפחותיהם 

ב רזיאל והשפיע לסובביו מהתורה בה התמלא בכלל ולרב דודי בפרט, שם למד ולימד הר
 ועל ידה התקדש והתעלה.

לקראת סיום מבחני הרבנות החליט הרב רזיאל לעלות מדרגה ולהיכנס ללימודי הדיינות, 
 את כל חלקי התורה. ,חושן משפט ואבן העזר, הוא רצה 'לבלוע' ולאכול הכל

אהוב בכולל 'כרמי בחדש חשוון התשע"ו פרץ והפציע אורו של חברנו הקדוש וה
משפט' בישוב ענב, אור שהלך והאיר הלך והשתבח עד יום הרצח, מהכולל יצא ה

 ובסערה עלה השמימה לישיבה של מעלה. ,מישיבה של מטה

הרב רזיאל הגיע לכולל ונכנס כל כולו לתוך החבורה הקדושה, הוא מילא אותנו באור 
עט קדימה ובמקביל לעמלו ושמחה והשפיע בכולל את החן המיוחד שהיה לו, הוא ש

הרב בלימודי הדיינות, בעיקר בחלק אבן העזר, המשיך את לימודי הרבנות עד שקיבל את 
הסמיכה הנכספת להיותו רב שכונה רב מושב ורב אזורי, בסוף אדר הקרוב היה אמור 

 לגשת למבחן האחרון, אליו כבר נרשם, ולקבל כושר לרב עיר.
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ל הכולל, דיבוק החברים אותם אהב אהבת נפש היה לרב רזיאל היה חשוב מאד הרוח ש
אצלו אבן יסוד, כמו כן נפשו אוותה לקידום הכולל בענב והפצת אורו בשומרון בפרט 

 ולעם ישראל בכלל.

שבועות ספורים לפני הרצח שוחחנו על עתיד הכולל והכיוונים אליהם יש לכוון, ע"מ 
ו לנו כמה רעיונות, כשהרעיון לחזק את הכולל והשפעתו הרוחנית והגשמית, ואז על

 המרכזי שהרב רזיאל ואנחנו חשבנו לקדם, היה הקמת מכון של הכולל ולידו.

הרב רזיאל חשב שמכון כזה יוכל לקדם בצורה משמעותית מאד את תורת הכולל בכלל 
וענין משפטי התורה בפרט כחלק מהתפילה שאנו מתפללים יום יום 'השיבה שופטינו 

 כבראשונה'.

תמיד היה ראשו בשמים אך רגליו בארץ, והוא קיווה שמכון כזה גם  הרב רזיאל, כדרכו,
יוכל להיות מקור תעסוקה איכותי לבוגרי הכולל ואף להוות מקור הכנסה נוסף להחזקת 

 כוחות איכותיים של אברכים שיוכלו לשבת בנחת ולהשלים את לימודי הדיינות.

ימים ספורים לפני הרצח, ורזיאל כתב  המכון, שנקרא 'מכון משפט לישראל' אכן הוקם
 לו דף מטרות ויעדים.

 מחלקות עיקריות. 2במכון, ישנן 

.מחלקת מחקר, פרסומים תורניים ובית הוראה העונה על שאלות מכל התחומים ובעיקר 1
בדיני ממונות, וכן פרסום פסקי הדין של בית הדין של הכולל בענב, וניירות עמדה 

 ומאמרים אקטואליים.

מחלקת בתי ספר, בה מלמדים האברכים גמרא בשיתוף עם תלמודי התורה ובתי ספר, . 2
באופן שהילדים לומדים גמרא מסוימת ועל סמך לימוד זה מקבלים הילדים שאלות 

 ,שהגיעו לבית הדין וההוראה, סיפורים אטרקטיביים לחיי הילדים ומקרים אמתיים
ולאחר מכן דנים בניתוח ובפסיקה ההלכתית לכל מקרה ומקרה, צורת הדיון הינה 

דין, -ייחודית מאד, כך שהילדים, בהנחיית רבני המכון, מקימים בתוך הכיתה בית
כששלושה ילדים משמשים כדיינים, ילד אחד תובע וילד אחד נתבע, כל אחד טוען 

על סמך  , כאשר הפסק מבוסס בעיקרלדים צריכים לפסוק את הדיןי-טענותיו והדיינים
 הגמרא הנלמדת. וכן על זה הדרך עוד רעיונות ופעילויות.

את רעיונותיו לראות הרב רזיאל לא זכה לסיים את לימודיו בכולל פה בארץ, ולא זכה 
הגדולים לכולל מתממשים, אך אנו בעזרת ה' נשתדל להמשיך ביתר שאת וביתר עוז 

 להאיר את אור ה' בעולם.
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רו של חברנו האהוב הקדוש הרב רזיאל שבח הי"ד יקרא המכון שע"י כולל 'כרמי לזכ
 משפט' בענב:ה

 ".משפטרזיּה" מכון

 ישנם שלושה שערים. המוגש לפניכם, ספרב

העוסקים בישוב א"י ובמצוותיה  ,הלכתיים מאמרים שלושה ' בו הבאנורזי הארץשער '
 והשני האחד של הרב אליקים לבנון, רב השומרון והישוב אלון מורה וראש הישיבה שם,

 והשלישי .יצהר הישוב ורב' ישראל רועה' והכולל הישיבה ראש דודקביץ דודי הרב של
 היחס על רזיאל שפתח דיון בעקבות שנכתב בענב הכולל ראש, אליהו אוריאל הרב של
 ,גלעד בחוות ביתו יושב עליהן מותלאד

ליקטנו מקצת מדברי תורתו של הרב רזיאל הי"ד, וכן מובא פסק  , בורזיאל' רזישער שני '
פסק  ,בקונטרס 'ידבר רש' ידו בענייני חשמל בשבת, שיצא לאור על שכתב הלכה חדשני

]הפסק קיבל נוגע לבעיות הייחודיות בחוות גלעד אך גם נוגע למקרי דוחק נוספים זה 
בנוסף מובאים דברי תורה שפרסם הרב בעלון של גדולי הפוסקים[, כמה מהסכמות מ

חוות גלעד 'אחוותון', ובהם רעיונות קצרים וקולעים על סדר החודשים, וכן מאמר 
כמו כן, נהג הרב רזיאל , לפני כשנתייםלחנוכה אותו פירסם בחוברת שהוציא הכולל 

כתיות חשובות עם הראשל"צ הגאון הרב משה שלמה לעיתים קרובות לברר שאלות הל
 .בחוברת עמאר שליט"א, מקצת משאלות אלו עם מעט הרחבה מובאות לפנינו

דברים שכתבה רעייתו של רזיאל,  מובאים דברי תורה והספד,בו  'ֵאל-ָרֵזי'שער שלישי 
בענב, וחבריו  כוללב וחברימשפחתו, חבריו מחוות גלעד, ודברים שכתבו יעל מנב"ת, 

 .מישיבת 'רועה ישראל' ביצהר

 יהי רצון שיהיו הדברים לרצון לפני ה' יתברך ולכבודו וזכרו של חברנו הקדוש.

ּאלוקיםּדמעהּלנצחּהמותּבלע ּיסירּעמוּוחרפתּפניםּכלּמעלּומחהּה'

ּהּכיּהארץּכלּמעל ּדבר' ּזהּההואּביוםּואמר: ּאלוקינו ּלוּקוינוּהנה

 :בישועתוּונשמחהּנגילהּלוּקוינו'ּהּזהּויושיענו
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 הרב אליקים לבנון, רב השומרון , אלון מורה

 

 קץ מגולה

תתנו     "ואמר ר' אבא: אין לך קץ מגולה מזה. שנאמר: ואתם הרי ישראל ענפכם 
 לעמי ישראל, כי קרבו לבוא". )סנהדרין צח, א( ופריכם תשאו

 כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר.  )רש"י, שם(

 

 גאולת עצי הפרי והעובדים בהם .א

אילו היינו אנו מנסחים את "חזון הקץ המגולה", במה היינו מתמקדים, ומה הייתה מגמת 
ל נס את ההתעלות הרוחנית, לימוד התורה בהמון, פריסת פנינו. ודאי היינו מרימים ע

 התורה על פני כל מרחבי חיינו, הפרטיים והציבוריים וכד'. 
 אך לא כך מלמדנו ר' אבא.

הוא דורש מהפסוק, ורואה את הקץ המגולה, בפריחה של עצי פרי וגידולי קרקע, 
 "כשארץ ישראל תתן פריה בעין יפה".

 יה רחבה הרבה יותר. קרחון", ומתחת לפני השטח, יש רא  אלא שדבריו הנם רק "קצה ה

 הכיצד?

 מקובלים אנו שבימות המשיח לא יהיו שינויים בעולם:

"אמר שמואל: אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד, שנאמר: 
 לא יחדל אביון מקרב הארץ". )ברכות לד, ב(

 וביתר דיוק והדגשה בדברי הרמב"ם:

יעלה על הדעת שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה חידוש "אל 
 במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו הולך". )רמב"ם מלכים, יב', א'(
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 אימתי היא תקופת "הקץ המגולה" עליה דיבר ר' אבא?

אם מדובר על חזרת מלכות בית דוד, והמלכת מלך המשיח, מדוע נזקקים אנו לקץ מגולה 
 ץ מגולה יותר מביאת המשיח?וכי יש ק

בהירות -ברור איפוא, שר' אבא עוסק בתקופה שקודם ביאת משיח. בתקופה של אי
במעמד עם ישראל. באותה עת, ירבו סימני שאלה, האם זו תקופת גאולה או לא. לכן 
 מוצא ר' אבא את הסימן הברור, של עצי פרי המניבים פריים לישראל, על הרי ישראל. 

נו שבימות המשיח לא יהא שינוי ממנהגו של עולם ק"ו שטרם ביאת אם מקובלים א
 המשיח לא יהא שינוי. 

 אם כן, מהיכן יצמיחו ההרים עצים ופירות, וכי גידולי קרקע צומחים מעצמם?!
ברור אם כן, שר' אבא מוצא בפסוק רק את סוף הדרך, את המסקנה. בסוף התהליך, יהיו 

 עצים נטועים לתפארה. 

תהליך זה, אנשים, אנשי עמל, חקלאים, אשר יבואו מהגלות, יתחברו עם אבל יקדם ל
 אדמת ארץ ישראל, יסקלוה, ישביחו אותה, ויטעו בה עצים אשר ישאו פריים לברכה.

אם כן, "קץ המגולה" הוא כל התהליך של ימות המשיח, אשר בראשיתם יבוא זמנו של 
חו עומדים אנשים הממירים את "משיח בן יוסף", אשר מכוחו מתקבצות הגלויות, ומכו

, במעדר ובקלשון. הסימן של "קץ המגולה" מתחיל מהנפשות הפועלות, אם 'ספרא'ה
נרצה, אולי נאמר "מפלגות הפועלים" אשר הופיעו בראשית ימי מדינת ישראל. אלו אשר 

 החזון שלהם נוסד דווקא בגלות הסובייטית, אשר הרימה על נס את מעמד הפועלים. 

נטשו את דרך התורה, והחליפוה בהעצמת ה"עבודה". "למי תודה למי ברכה, הם אשר 
 לעבודה ולמלאכה"!

שנה, והם החלו בפיתוח  150-אמת, קדמו להם אנשי המושבות אשר קמו כבר לפני כ
החקלאות. אולם אין ספק, שה"חלוצים" אשר עלו אחריהם, נתנו דחיפה חזקה לעבודת 

 הקרקע. 

רא לחלק אחד מהספר: הלכות כלי המקדש, והעובדים בו. הרמב"ם בספר "עבודה" קו
על פי דרכו אף אנו נאמר, שר' אבא מלמדנו את הקץ המגולה, ע"י האילנות, פירותיהם, 

 והעובדים ומעבדים אותם.
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 חיבור החומר והרוח .ב

 
ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן, כדברי בית הלל. רבות אנו עוסקים בבירור הענין הרוחני 

כל אחד מהם,  ח וירק, לכל פרח ועץ. "פרק שירה" מלמדנו על ענינו שלשיש לכל צמ
 כחלק מהבריאה כולה.

אך זה הוא חלקו של הקב"ה. הוא אשר שולח את המלאך המכה על הצמח ואמור לו: 
 גדל! אולם כאמור, ללא חלקם של "העובדים בו" לא יגדל מאומה.

אם כן, בשבח פירות האילן אנו מוצאים את החיבור בין ההופעה הרוחנית אשר מקורה 
 בעליונים, לבין כח המעשה האנושי. 

 לעשות"! –"אשר ברא אלקים 

הבריאה מתברכת ע"י הקב"ה, כאשר אנו, עם ישראל, פועלים ועושים, ומצטרפים לדרכו 
הרוח והחומר בחיינו. אנו  של הקב"ה. להיות שותפים עמו בעשיה. זה היסוד לחיבור

פועלים כאן בארץ, עובדים ומעבדים את הקרקע ואת העולם כולו. בונים מפעלים 
ובניינים, בונים התיישבות לתפארת. והקב"ה משפיע את ברכתו על מעשה ידינו. מכאן 
להשלכות על מרחבים רבים: חיבור בין לימוד התורה לבין אנשי המעשה. חיבור בין 

לבין עולם המעשה. הננו נדרשים לכוון את הידיעות הרוחניות, להנהגת פוסקי ההלכות 
עולם המעשה. חיבור זה יביא לגידול ולהעצמת מקומה של תורה,  ולהוצאת פירות 
משובחים של גידולי ארץ ישראל. אז נוכל לראות עין בעין, ש"אין תורה כתורת ארץ 

 ישראל"!
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 וראש ישיבת 'רועה ישראל'הרב דודי דודקביץ, רב הישוב יצהר 

 

 "חזקו ויאמץ לבבכם"

 

 פתיחה. .1

 .עליה לארץ ישראל במקום סכנה .2

 .ישוב וכיבוש ארץ ישראל בחשש סכנת נפשות .3

 .ניסה –תחילת נפילה  .4

 .האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה .5

 .מעשה רב .6

 

 פתיחה. 1

האכזריות של מזה שנים עומדים אחב"י בגבורה על משמר אה"ק, אל מול מתקפותיהם 
אויבנו ומבקשי נפשנו שכבר מלאך ה' העיד בהם "והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל וגו'", 
עד אשר יקוים בהם "ויד כל בו". גבורה מיוחדת מגלים מתיישבי יהודה ושומרון, שיחד 

ובדרכם לביתם תחת התקפות  םעם בני משפחותיהם מצויים הם יום יום ביישוביה
רים וקדושים הי"ד הקרבנו במלחמה זו, ומצפים אנו כי דורש שונאינו. אמנם אחים יק

התקועה בלבנו מצד אחד, מלא פינו שירה ותודה  הדמים ידון דיננו, אך יחד עם הבכיי
לבורא יתברך שבאהבתו וחמלתו רבים הם נסיו ונפלאותיו שבכל יום עמנו, ניסים 

חיזתנו במרחבי ארץ להמשיך ולהרחיב, לבסס ולחזק את א ההממלאים אותנו עוז וחדו
 ה'.

במהלך תקופה זו נדרשו יושבי אה"ק כולה ובעיקר המתיישבים, לשאלות קשות העולות 
 מחיי היום יום. שאלות שלעיתים רבות נוגעות בדיני נפשות.

 פעולות טבעיות שהיו קודם לכן שגרתיות, הפכו כעת למסוכנות ביותר.
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חה, ישוב וקהילה, האם מותר, התלבטות מרכזית ומשמעותית ביותר קיימת בכל משפ
אולי רצוי ויתכן אף חובה להמשיך לנסוע בכל הדרכים הנמצאות בשליטת צה"ל. בכל 
שעות היממה ובכלי רכב רגילים, או שמא ראוי ויתכן ואף חובה להמעיט ככל האפשר 
בנסיעה בדרכים, מכיוון שכדברי חז"ל "כל הדרכים בחזקת סכנה" וכל שכן בכלי רכב 

 בהם. , ותנועת כלי רכב של יהודים מועטהבשעות בהן הכבישים שוממים רגילים או

 ר)כמובן ששאלה זו מהווה חלק משאלה רחבה יותר, האם מותר וצריך להמשיך להתגור
 בישובים בהם הסכנה גדולה ה' ישמרנו(.

בשאלה כבידת משקל זו, כמו בשאלות אחרות, חובה לדון כדרכה של תורה על פי דברי 
 חכמינו במהלך הדורות אשר לאורם ניסע ונלך.קדשם של 

על כן נדרשו גם רבני הקהילות והישובים להדריך את בני קהילותיהם בשאלה זו, אע"פ 
 ששמחים היו ששאלה מעין זו לא תגיע לפתחם.

נשתדל במסגרת מצומצמת זו להביא בקצירת האומר את תוקף דברי חז"ל על פיהם נהגו 
כח עושי דברו", להמשיך לנסוע בדרכי ציון כמנהגם בימים  רבים יראים ושלמים, "גבורי

לות מבלי באי וכדי להשיב לדרכי ציון האב כחלק ממצות ישוב וכיבוש הארץכתיקונם, 
 מועד "פאר תחת אפר".

כמובן שהנושאים הנזכרים כאן דורשים עיון ובירור נוסף, וכאן הבאנו רק ראשי פרקים, 
צבא ישראל: "חזק ונתחזק בעד עמנו -את דברי שר שיוכלו לסייע בידינו בע"ה לקיים

 בעד ערי אלוקינו".

 

 עליה לארץ ישראל במקום סכנה .2

אף על פי שרשאי האיש לכפות את אשתו, וכן האשה רשאית לכפות את בעלה, לעלות 
לארץ ישראל )גמרא כתובות ק"י ע"ב, רמב"ם פי"ג מהלכות אישות הלכה כ', שו"ע 

'(, אך דין זה תקף רק כשאפשר לעלות בלא סכנה, אך במקום אבהע"ז סי' ע"ה סעיף ד
ע"ז סי' ע"ה סעיף ד' בשם שו"ת הרשב"ש ה אין יכולים לכפות )בית יוסף אבהסכנ

 ב(.-סימנים א

אמנם הבית יוסף הביא את תשובת הרשב"ש שאם יש סכנה בעליה לארץ "אסור לסכן את 
שלאחר מכן נתבאר שאין בכך עצמו", אך מכל מקום בתשובת הרשב"ש עצמו בסימנים 

וכל לאיש ולאשה לעלות, לפי שלא דברו חז"ל במקום סכנה  שאין להכריחאיסור אלא "
 ואם לא יחדל". אחד בעצמו ישער אם רוצה לסכן עצמו יעלה
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)בניגוד לדעת רבו(  וואכן מצינו כי אחד מגדולי האמוראים, רבי זירא, הסתכן בעת עליית
את הירדן בהליכה על גבי חבל המתוח מעליו )גמרא מבבל לארץ ישראל בכך שחצה 

כתובות קי"ב ע"א(. בהגיעו לאמצע הנהר נפל למים וטבע ומין אחד שעבר במקום הצילו 
 ממיתה )על פי גרסת הכפתור ופרח פ"י(.

התנהגותו זו של רבי זירא שמשה לתשב"ץ דוגמא שלא רק על עצמה באה ללמד, אלא 
על פיה. ואף על פי שבגמרא נזכרה התנהגות זו רק ללמד על הכלל באה ושיש לפסוק 

"וחכמי ישראל היו מסכנים בעצמם לעבור נהרות כדי אצל רבי זירא, כתב התשב"ץ 
 )שו"ת התשב"ץ ח"ג סי' רפ"ח(. להכנס לארץ ישראל"

והרב ירוחם יהודה ליב פרלמן, הגדול ממינסק, במכתב עידוד וחיזוק לעולים לאה"ק, 
וכמה קדושי עליון נוספות, להנהגה זו, מרבותינו הראשונים: "הביא דוגמאות רבות 
כמו שמסופר על רבי יהודה הלוי בעל הכוזרי, ובימי חכמי צרפת  שמסרו נפשם עליה

רבותינו בעלי התוספות ז"ל והרמב"ן ז"ל שהיה בימיהם, נתעוררה תנועה חזקה ועצומה 
ואף כי בימים ההם כל .. בקרב ראשי אחב"י ועדת חכמים רבים התנדבו לעלות לאה"ק.

הדרכים היו בחזקת סכנה ופקידי הארץ משלו בעריצות ושרירות לב והיו נתונים לשמה 
" )הובא בספר ארץ ישראל בספרות השו"ת לרב ומשיסה וחייהם היו תלויים להם מנגד

 שצ'יפנסקי ח"ג עמ' ס"ג(.

 

 ישוב וכיבוש ארץ ישראל בחשש סכנת נפשות. 3

מצות העשה מן  ןישראל )מבלי לדון במסגרת זו האם היא נמנית במניימצות ירושת ארץ 
את  בהתורה(, משמעותה לדעת הרמב"ן כיבוש הארץ והחלת שלטון ישראל עליה, לייש

ארץ ביהודים ושלא לעזבה ביד אומה אחרת זולתנו )השגות הרמב"ן לספר המצוות 
ים ולישב ישראל לגרש גועת רש"י משמעותה "להרמב"ם, מצוות עשה הנוספות, ד'(, ולד

 הבה" )רש"י גיטין ח' ע"ב(. ומצוה זו השקולה ככל המצוות )לשון הספרי דברים פיסק
פ'(, "חייבה אותנו התורה לעסוק בזה אפילו על ידי מלחמה, ובדרך הטבע במלחמה יש 
סכנת נפשות, וכל המצוות שבתורה כתוב בהם וחי בהם, מה שאין כן בכיבוש הארץ" 

חזון הגאולה עמ' רכ"ב. ומעין אלו הדברים כתב במנחת  –י קוק זצ"ל )דברי הגרא"
חינוך מצוה תכ"ה ותר"ד(. וגם הרב נתנאל פריד זצ"ל ממונקאטש כתב בדומה לכך 
"אמנם כשישראל בתקפם ובגבורתם ודאי הלכו במלחמה ובשם ה' בטחו ואף דהיה ספק 

ז', ואף שהזכיר זאת לגבי סכנה, עיקר מצות עשה הזה הוא כן" )שו"ת פני מבין סי' 
 מלחמה ז' עממין הוא הדין לדעת הרמב"ן במצות כיבוש הארץ(.
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או אפילו רבים העולים כדי לשבת  – יחידיםאם כן רואים אנו שבעניין העליה לארץ של 
בארץ כיחידים, ולקיים בכך את "מצות הדירה בארץ ישראל שהיא מצוה גדולה", כלשון 

לעלות לארץ במסגרת זו אם  חיובן לשם כך, אך אין רשאי האדם להסתכ –התשב"ץ 
הדבר כרוך בסכנת נפשות )וכן פסק גם בשו"ת מעיל צדקה סי' כו', הובאו דבריו גם 
בפתחי תשובה אבהע"ז סי' ע"ה(. אמנם העושים כן קדוש יאמר להם, וכן נהגו חכמי 

 ישראל וקדושי עליון שמסרו נפשם על העליה והמגורים באה"ק.

לרשת את ארץ הקודש, להוריש את  – הציבוריתבאים לקיים את המצוה  שראליאולם כש
גם כשהדבר כרוך  ומחייבתהמצוה קיימת  –גויי הארץ ולהחיל שלטון ישראל בארץ 

בסכנת נפשות. וכן כתב הגר"א שפירא שליט"א: "ברור שאם מדובר במלחמה, ובודאי 
ה בכיבוש ארץ ישראל כאשר זו מלחמת מצוה כמו שכתוב בסוטה, או מלחמת חוב

והצלת ישראל מיד צר, ואפילו במלחמת הרשות, אין להמנע משום שכרוך בה סכנת 
נפשות, שהרי זהו עיקר ענינה של מלחמה שהיא מסירות נפש" )הגר"א שפירא שליט"א 

 (.71בקונטרס "ולא נעזבנה ביד זולתנו" עמ' 

דעה סי' קנ"ז( שדין "יהרג ואף שנאמר בגמרא )סנהדרין ע"ד ע"א( ובשולחן ערוך )יורה 
ואל יעבור" נאמר רק בג' העברות, באר הרב משה אביגדור עמיאל זצ"ל, רב העיר ת"א 
מלפנים, "על כל העברות יעבור ואל יהרג חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים 
ועל כל פנים, אין אף מצות עשה אחת... שיהיה בה דין יהרג ואל יעבור, בעוד שבמלחמת 

כשהדבר נוגע ... אבל כי אין מלחמה בלי מסירות נפשמצוה, מצוה למסור את נפשו, 
להצלת האומה ואף בשביל הרמת כבוד האומה בלבד, מחויב הוא אף במסירות נפש 

עניני הכלל  ל כרחנודע" )לנבכי התקופה סי' סו'(. וידועים דברי הראי"ה קוק: "ממש
)משפט כהן סימן קמ"ג עמ' שטו, עיי"ש(,  '."וחי בהם'דמלחמות יוצאים הם מכלל זה ד

ואין שייך ללמוד כלל ממה שנכנסים בה לסכנות להרוג וליהרג ע"פ טבע העולם, דזהו "
, והסכים לזה מרן הגרש"ז ד עמ' שכז("שו"ת משפט כהן סימן קמ" )מצוותו בכך

ועיין גם במשפט כהן ... ועל כרחך דאיבוד נפשות ע"י מלחמה קיל טפיאויערבך זצ"ל: "
לגאון ר' אברהם יצחק הכהן קוק עמ' שכז... וקצת דוגמא לכך ממה שכתוב בכמה 

. ומה שייך לומר מן השמים ירחמו בדבר שיש בו 'והאידנא שומר פתאים ה''מקומות 
סכנת נפשות? ועל כרחך כיון דנהיגין בהכי אין רואין אותו כסכנה וכמו כמה דברים 

" )תשובה ותם אע"פ שמקצרין בכך את חייהם והכי נמי במלחמותשרגילים בני אדם לעש
נפש -שנדפסה בסוף ספר צניף מלוכה  לרב נריה זצ"ל(. וכבר האריך בענין מסירות

 במלחמה הרב ולדנברג שליט"א )שו"ת ציץ אליעזר, חי"ב סי' נ"ז, חי"ג סי' ק, עיי"ש(.
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חובה למסור את הנפש על ]ראוי עוד להעיר, כי לדעת הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, ה
שמירת כל חלקי הארץ בזמן הזה, נובעת גם מכך שרצון הגויים לנשל אותנו מהארץ 
נחשב כהעברה על דת. וכך כתב בשנת תשל"ה: "אנו מצווים מן התורה לכבוש את הארץ 
ולקבוע בה את שלטוננו, ואין אפשרות לעזוב שום מקום שבארץ, בשום פנים ואופן. 

ה מן התורה היא ב"יהרג ואל יעבור" רק לגבי שפיכות דמים, גילוי כידוע עקירת מצו
עריות ועבודה זרה. כל זה במצבים רגילים, אבל בשעת כפיה וגזירה גם דבר קל הוא 
חמור, ויש למסור את הנפש אפילו על שרוך נעל. ואין הבדל מאיזה צד היא הכפיה )זה 

זה לא יקום ולא יהיה ולא ינשלו  כולל כפיה מיהודים, חלילה, כפיה אנטי דתית(. דבר
 אותנו מחלקים של ארצנו! מחויבים אנו כולנו במסירות נפש!" )"ארץ הצבי" אגרת כג'(.

אמנם הגר"ש ישראלי זצ"ל חלק על כך וסבר שהגויים חפצים שניסוג מהארץ להנאת 
 עצמם ואין זה נחשב כשעת השמד וכהעברת על דת )חוות בנימין שער ב' עמ' קו(, ועיין

 מה שהשיב על כך הרצי"ה ב"ארץ הצבי" אגרת ה'. ואכמ"ל[.

אמנם עדיין עלינו לברר האם דין זה של מסירות נפש במלחמה תקף גם לגבי אזרחים, או 
שהוא חל רק אצל חיילים. כמו כן האם דין זה חל רק במלחמה של צבאות זה מול זה, או 

 הבאים.גם במלחמת גרילה כנגד אזרחים. על כך בעזה"י בפרקים 

 

 ניסה –תחילת נפילה . 4

וכבר היה לעולמים, בשנים שלאחר קום המדינה, כאשר החלו כנופיות ערבים )שנקראו 
עמק בית שאן, שאף היא  יהספר, פנה אחד ממתיישב י( לתקוף את ישוב'פדאיון'אז 

היתה נתונה להתקפות הפורעים, בשאלה למרן החזון איש זצ"ל האם לעקור את מקום 
"הגע בנפשך אם כך ינהגו כל האוכלוסין  –ישובו לבני ברק. החזו"א השיב לו מגוריו מ

 ןילך ויצטמצם" )הובא בעיתו ושבמקומך הרי יזוז הגבול לפנים הארץ ושטח יישובנ
דגלנו חשון תשט"ז, גליון פו', וכן בפאר הדור ח"ב עמ' מב'(. ובגירסא נוספת של אותו 

שו כך יתיישבו זרים בארצנו והגבול יועתק לבני סיפור אמר לו החזו"א "הלא אם כולם יע
 (.93ברק, ומה הלאה?!" )החוזה מליטא עמ' 

]עדות מרתקת על התנהגותו של החזו"א בימים שקדמו להקמת המדינה, נמצאת בספר 
. על פי המתואר שם סירב החזו"א לעזוב את ביתו 224אגודת השומרים כרך ב' עמ' 

י ברק, למרות פניית ראש העיר ומפקדי האזור אליו, המבודד שהיה מרוחק מבתי העיר בנ
ולמרות שלטענתם השמירה סביב ביתו מקשה עליהם לשמור כראוי במקומות אחרים. 

 כנראה שסברתו היתה מעין דבריו הנ"ל לעיל.[
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דברי החזו"א מיוסדים כנראה על דברי המשנה במסכת סוטה המתארת את סדרי 
הכנות למלחמה ולאחר שהפטורים מהמלחמה המלחמה. ונאמר במשנה כי לאחר כל ה

)במלחמת רשות( שבו לעורף, ממנים זקיפין שמטרתם למנוע, ואפילו בכח, מנוסה בקרב 
 –חיילי ישראל: "וכל המבקש לחזור, הרשות בידו לקפח את שוקיו, שתחילת נפילה 

 ניסה" )משנה וגמרא סוטה מ"ד(.

במקום מגוריו התגורר יחד עם תשובת החזו"א לאותו חקלאי היתה על אף העובדה ש
"פ שלכאורה ניתן היה לומר שיש להבחין במקום סכנה בין גברים אע –אשתו וילדיו 

לבין נשים וילדים. ואכן מצינו כבר בתשובת הרב יונה לאנדסופר, מגדולי האחרונים, 
לעלות לארץ בשעת סכנה מתחדשת )מה שאין כן בסכנה  לכפותשסבר שאמנם לא ניתן 

אין מוחין ן נסיעה בים על סכנותיו הטבעיות(, "אבל הרוצה בעצמו לנסוע טבעית כגו
, כי לבו שלם ובטוח בה' ששומר מצוה לא ידע דבר רע. ורבים שחושבים נדר זה בידו

לנדר מצוה שאין לו התרה כמו שכתב הרא"ש סוף כלל י"ב וזולתו המחברים אין מספר. 
וה בקטנותן, דאינו דומה קולטתו ואומדן דעת הוא לקטנים דניחא להו לעשות המצ

מקטנותו עד שלא טעם טעם חטא, וכשיזכה לנשמה בן י"ג שנים יזכה בה מקדושת ארץ 
שהרי מצד הסכנת טביעה  שאין לחלק בין קטנים לגדוליםישראל. ומצד החוש אנו רואים 

 ושביה ולסטים הרי קטן וגדול שם הוא..." )שו"ת מעיל צדקה סי' כ"ו(.

בריו רשאי אדם לסכן את עצמו ואת בני ביתו, ואפילו ילדיו הקטנים, לשם אם כן על פי ד
וחומר; שהרי -עליה לארץ, והוא הדין במצות כיבוש וישוב הארץ )ונראה שהדברים קל

בכיבוש הארץ ודאי מותר ואף מצוה להסתכן אם יש צורך בכך כאמור לעיל. אמנם אחד 
רצוי שימעטו בנסיעות וכדומה "דלאו מגדולי הפוסקים בדורנו כתב לי שנשים וילדים 

שאינם מצוות במצות כיבוש הארץ, אולם כאמור ע"פ דברי המעיל  –בני כיבוש נינהו" 
 צדקה אין לחלק ביניהם ועוד נתייחס לכך(.

לדבריו "ונראה לי סמך לדבר מעזרא שנסע  תוהמעיל צדקה הביא ראיה מקורית ומעניינ
לירושלים מן הגולה דרך רחוק מהלך חמישה חודשים ומפני הבושה לא ביקש חיל 

ומי מחל בעדם לתת נפשם  אף כי היה נשים וטף רב עמהןופרשים מן המלך ללוותן 
אלא כל בסכנה דרך רב כזה בלי חיוב, אלו הקטנים מה עשו לסכן נפשם מפני הבושה? 

 ...". שמותר לעשות בשלו גם בבניו הקטנים מותרמאי 

ובמקום אחר מתואר כי דעת החזו"א זצ"ל היתה שיחיד המצוי בסכנה מותר לו לעזוב את 
הארץ משום פיקוח נפש, וראיה לכך בריחת דוד מפני אבשלום בנו בעת המרד, אולם אם 

וא חייב בהגנת ארצו, הציבור אינו יכול לעזוב כולו, גם ליחיד אסור לעזוב, כיוון שגם ה
וגם שאינו בר מלחמה יוכל מסתמא להציל ולסייע בדרכים נוספות. )פאר הדור ח"ג עמ' 
קפ"ח, וישנם כמה סיפורים נאמנים על דוגמאות מאלפות שהוכיחו את צדקת דברי 
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 223החזו"א. הרחבה נוספת בדעת החזו"א עיין בספר "ממלכת כהנים וגוי קדוש", עמ' 
 ואילך(.

ים אלו של החזון איש ניתן להביא מקור קדום יותר. הגמרא במסכת בבא קמא גם לדבר
כנס רגליך...", "רעב בעיר פזר רגליך ... ".  –ס' ע"ב מביאה ברייתא האומרת "דבר בעיר 

בביאור סוגיא זו, מתי מותר ומומלץ  –רבי שלמה לוריא זצ"ל  –והאריך המהרש"ל 
ו סכנות אומרים כנס רגליך, כלומר השאר לעזוב את העיר המצויה בסכנת רעב, ובאל

והסתגר בביתך. מסקנתו היא שגם במציאות שיש סכנה רק בעיר מסוימת, ובעזיבתה יציל 
מכל מקום אם יש בידו להציל בגופו ובממונו, חלילה שימנע עצמו אדם את עצמו "

גונא  , ואם ח"ו ליכא נפקותא ביה, כל כהאיויפרוש מצרת הציבור ולא יראה בנחמת ציון
 אמרינן אל יעמוד במקום סכנה" )ים של שלמה, בבא קמא פרק שישי סימן כ"ו(.

, לציבור כולו לנטוש את ישוביו אסורבמציאות ימינו הדבר ברור ופשוט שלא ניתן, ואף 
ובודאי שאם ננטוש מקום אחד מחר נאלץ לנטוש ח"ו מקומות  –ולא נעסוק בזה כעת  –

לה ניסה', וביכולתו של כל אדם ומשפחה להועיל נוספים, כדברי חז"ל 'תחילת נפי
למקום בו היא מתגוררת, ולהיפך עזיבתה פוגעת בנשארים פגיעה אנושה )למעט מקרים 

 חריגים(, על כן ודאי שדברי הרש"ל והחזו"א נכוחים ומובנים.

ודברים דומים כתב הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל שהאריך לעסוק בסוגיא זו של נטישת 
ת סכנת מלחמה והסיק "היוצא מזה שגם אם נתעלם מהתוכן המיוחד שישנו הארץ בע

למלחמה זו של אויבי ישראל במדינת ישראל, עצם העובדה שאנשים מישראל נתונים 
לפי מידת האמצעים שבידו לא לעזוב , מטילה חוב על כל מי שבידובסכנה של השמדה, 

ם עליך נפשי", אלא ולברוח למקום מבטחים מתוך מחשבה של "שלו את המערכה
להשתלב בכל עוז עם מגיני הארץ ולהנחילו עטרת ניצחון". )ארץ חמדה, ספר א', שער 

 א', סי' י"א(.

ודאי נכונים גם  –שנאמרו לגבי איסור עזיבת הארץ, בעת סכנת מלחמה  –הדברים הללו 
לגבי עזיבת ישובים בחבלי הארץ הנתונים בסכנת מלחמה המתפשטת לכל מרחבי הארץ. 

 רק העמידה יחדיו מסייעת ומאפשרת לגבור על אויבנו ולתת לנו שארית ותקווה.

 

 האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. 5

אמנם עלול הטוען לטעון שיש אפשרות לעזוב רק מקומות מסוימים הנמצאים ברמת 
 –סיכון גבוהה יותר, מבלי לנטוש את כל הארץ. אך מלבד שהמציאות מוכיחה הפוך 

עזיבת מקום אחד מעודדת את אויבינו להמשיך לזנב בנו מתוך תקוה להבריח כלומר ש
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דין מיוחד הרי  –אותנו ממקומות נוספים )מציאות מוכרת לצערנו בשנים האחרונות( 
הספר שבהם מחללים את השבת  ירובין, בייחס ליישובינאמר בשו"ע, על פי הגמרא בע

או רק על עסקי ממונות ולא נפשות, כשגויים באים להזיק לאותם ישובים ואפילו אם ב
שהרי אם ידעו שיכולים לפגוע בממונם של ישראל בשבת קדש ללא תגובה מצדנו, הדבר 
יגרום להם לבוא בפעם הבאה על עסקי נפשות ומתוך כך שיפגעו ביישובי הספר תהא גם 

רובין מ"ה ופירוש רש"י שם, שו"ע או"ח סי' יבפניהם )ע ששאר הארץ נוחה להיכב
 ז(.-סעי' ו שכ"ט

שדברי חז"ל אלו היוו עבורו את הטעם העיקרי לאיסור ויתור על  –הרבי מלובאוויטש 
חלקי ארץ ישראל )אפילו ויתור הבא מתוך הסכם עם גויים "אשר פיהם דיבר שוא וימינם 

כתב כנראה על פי זה, לאחר הפיגוע שהיה בשנת תשט"ז בכפר חב"ד,  –ימין שקר"( 
תשובה למכתב ששלח אליו אחד התלמידים מישיבת חב"ד בלוד: "בתמהון רב קיבלתי 
מכתבו... ממנו נראה שכל הזמן אינו נמצא בישיבת לוד, אף שכותב הלשון מכמה סיבות, 

ינו ולא עליכם( בכפר חב"ד. חוששני שהסיבה העיקרית היא המאורע ל"ע ול"ע )לא על
וגם שאר הסיבות קשורות ותוצאה מסיבה זו, ותמהון זה מהול גם בצער ועל דרך הכתוב, 

, ובשעת מנוחה כו' וכו' נמצא עם חבריו, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה
וכשהיה בלבול ל"ע ברח מן המערכה, אשר לא לבד שמובטחני שהחליש את עצמו... 

בהמשך הכתוב שם, למה תניאון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר הנה עוד זאת ש
 נתן להם ה' ..." )אגרות קודש כרך י"ג עמ' רמ"ו(.

 

המשך המגורים בישובים ואיסור נטישתם ח"ו או  ןמה שעסקנו עד עתה עיקרו היה בעניי
וכלו החלשתם. מתוך זה מובן גם שללא חיים סדירים של נסיעות מרובות ושכיחות, לא י

בדרכים כרגיל, אזי גם ספקי מזון,  והישובים להתקיים, שהרי אם התושבים לא יסע
שרותים, בריאות וכדו', לא יגיעו לישובים. וממילא המשך החיים הרגילים והנסיעות 

. גם הנסיעה ברכבים ממוגני ירי איננה מעשית תהרגילות הם הערובה להמשך ההתיישבו
קרונית עליה(, שהרי מספר הרכבים הללו מועט ביותר כפתרון כולל )מלבד הביקורת הע

אל מול כמות התושבים והצרכים ביו"ש ובישובים הסובבים אותה. ואם נדיר את רגלנו 
ומכוניותנו מחלק מהכבישים והדרכים יובן הדבר על ידי אויבינו כנצחון ומיד ישתלטו 

רינו דוגמאות רבות הם על כבישים אלו כך שלא ניתן יהיה להמשיך להשתמש בהם )ולצע
 כבש בפניהם.ייש לכך( ומשם תהיה ח"ו נוחה הארץ ושאר הישובים לה
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 מעשה רב. 6

מעשה רב יש בידינו מהגאון ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל שהיה "הרב הראשי של היהדות 
החרדית בארץ ישראל" )כהגדרת נכדו בספרו עליו( שבעיצומן של מאורעות תרפ"ט, 

העתיקה בשכונת בתי מחסה, נתבקש לבוא כמוהל לברית מילה בעת שהתגורר בעיר 
שנערכה במאה שערים בשבת קדש. למרות כל ההפצרות של בני משפחתו התעקש ר' 
יוסף חיים זצ"ל ללכת דוקא דרך שער שכם שכם ורחוב הגיא, דרך בה התגודדו אך יום 

עמו שילחם אתמול אלפי פורעים צמאי דם. בראותו שמלויו ומשפחתו חוששים ללכת 
. גם לאחר הברית סירב להפצרת 80לדרכם והלך בדרך זו לבדו בהיותו כבר למעלה מגיל 

קרוביו להשאר בשכונת מאה שערים וחזר לביתו כהרגלו. את הסברו למעשהו המסוכן 
"בכדי שלא יחשבו הערבים שהצליחו לגרש רגל יהודי לכאורה, נימק כפי שציטט נכדו, 

 (.175-180)האיש על החומה כרך ב' עמ'  אחד בירושלים" אפילו מפינה אחת או רחוב

דעתו זו לא היתה חד פעמית, וכבר קדמה לה התנהגות זהה במאורעות תר"פ. גם אז 
העדיף ללכת דרך שער שכם בנימוק "וכי מה נפקיר את רובע שער שכם? הלא אם אנו 

לא, זה לא! נפחד ללכת ברחוב זה, יחשבו הם שבאמת הצליחו לגרש אותנו מהרובע, 
 (.174אסור לנו לוותר מפני הפחד על שום רובע ושום פינה בירושלים". )שם עמוד 

בעת שסיירו הגרי"ח זוננפלד,  –מסע התשובה  –בשנת תרע"ד בעת "מסע המושבות" 
הגרא"י קוק )רבה של יפו באותה תקופה(, הרב הורביץ, הגרי"מ חרל"פ )רבה של שערי 

בני ירושלים( ובדרך הצטרפו אליהם הרב קלירס )רבה של חסד(, הרב בן ציון ידלר )מר
טבריה( ועוד. גם אז נהג הגרי"ח באופן זהה. בהיותם בכפר תבור ירד הלילה והתלבטו 
הרבנים האם להמשיך את דרכם בלילה לסג'רה, או ללון בכפר תבור. האיכרים באזור 

"ח התעקש לנסוע המליצו בעד לינה בכפר תבור, ולו בגלל הבוץ שבדרך. אולם הגרי
בלילה דווקא משני טעמים. אחד מהם היה בעקבות רצח שני פועלים באותו אזור לילה 

ללכת בלילה,  םקודם, שעל כן "דוקא מפני החשש והפחד שנפל על הפועלים והאיכרי
כדי  רצוי דוקא ללכת ברגל מכאן לשם בלילה,לאחר רצח שני הפועלים הצעירים, 

ואסור להפקיר את הדרכים בין ישוב לישוב אפילו , להוכיח לכולם שאסור לפחד
 ( 305". )שם עמוד בלילות

שנה היתה שוממה וריקה מיהודים.  90-הדרך בין כפר תבור לסג'רה באותם ימים לפני כ
עמדתו,  ההרבה יותר מאשר כל כביש ביש"ע וברחבי הארץ כיום ואף על פי כן כך הית

 ולא ארוע חד פעמי. שכפי שנוכחנו היתה עמדה עקרונית ושיטתית

מעשה זה מהווה בסיס לפוסקי זמננו אשר על פיו נהגו ונוהגים להמשיך בנסיעתם כרגיל 
גם בכבישים בהם מנסים אויבינו לפגוע בנו. גם אנוכי בהיותי אצל כמה מגדולי הפוסקים 
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(, כאשר נשאלתי להסביר את ההיתר זה הגאון הרב שמואל וואזנר זצ"לבזמננו )ובכלל 
תינו הרגילות, הבאתי בפניהם את הנימוקים לעיל ואת סיפורי הרב זוננפלד זצ"ל, לנסיעו

 ותגובתם היתה שתיקה כהודאה.

  

 "חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוקינו"

 

כדרכם של אבותינו וגדולי רבותינו במהלך כל הדורות, כאברהם אבינו העובר בארץ 
ל בימי יהושע ושל שבי ציון בימי עזרא, למרות שהכנעני אז בארץ, כדרכם של בני ישרא

כמעשיהם של רבי זירא וחכמי ישראל, וכפי שנהגו רבותינו הראשונים רבי יהודה הלוי, 
הרמב"ן ולאחריהם, תלמידי הגר"א והבעש"ט זי"ע, גם אנו בשם אלוקינו נדגול. המצוה 

הישוב  הגדולה של ישוב ארץ הקודש, קוראת לנו להמשיך במעשי קודש אלו של ביסוס
היהודי בכל רחבי ארצנו ומתוך כך כל פעולה של חיים טבעיים "כאדם העושה בתוך 
שלו", הינה בימים אלו חלק ממצות ישוב הארץ, כיון שרק בהמשך החיים הרגילים, 
הבניה והנטיעה, ההליכה והנסיעה בכל מקום ברחבי ארצנו, נוכל לקיים את הישוב בארץ 

ם או נסיעה ולו במקום אחד מיד יפגעו בנו אויבנו מבקשי כולה. ואם ח"ו נוותר על מגורי
 נפשנו במקומות הבאים.

על כן "כולנו בני איש אחד נחנו", יחד נחזק איש את רעהו ולא נרפה ח"ו את ליבם 
 וידיהם של המתיישבים במקומות קשים יותר.

שת וזכות המצוה הגדולה הזו תעמוד לנו ולכל בית ישראל יחדיו שנזכה לחזות בהור
הגויים ובירושת ארצנו, עד שיאיר היום ונסו הצללים ונזכה "לראות בטובת בחירייך 
בשובך אלי קדמות נעורייך", במהרה בימינו אמן.
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 ענב -הרב אוריאל אליהו, ראש כולל 'כרמי המשפט' 

 

 1בעלות גוי בקרקע בארץ ישראל

 

 תוכן

 רקע. .1

 קנייני גזל בקרקע. .2

 קושיות מדין מכלאיים. .3

 כיבוש ומלחמה.קנין  .4

 .ישראל בארץ בקרקע גזל קנייני .5

 ארץ ישראל או ארץ ה'. .6

 ביאור מחלוקת בית יוסף והמבי"ט. .7

 .דברי הראי"ה והרצ"יה קוק וסיכום .8

 

 רקע .1

מצוי הדבר, לצערנו, שישנם גויים, ]מהגרים מחצי האי ערב הנקראים 'ערבים', נוצרים, 
ראל, לפעמים הקרקע ריקה מיושב, דרוזים ושאר גויים[, המחזיקים קרקעות בארץ יש

לפעמים יש עליה עצים ושאר סוגים של חקלאות ולפעמים בתים ומבנים, לעיתים יש ביד 
 הגוי שטרות בעלות )קושאן( עותומני או ירדני ולעיתים אין.

נשאלת השאלה האם יש תוקף לחזקה זו האם הקרקע נחשבת של הגוי ע"פ ההלכה, ומה 
 .2ליה האם יש בהם דין גזל או לאמעמד הגידולים והבתים שע

                                                           
מאמר זה נכתב בעקבות שאלה שהעלה בכולל, הקדוש ידידי ואהובי הרב רזיאל שבח הי"ד, ביחס  1

לאדמות עליו יושב ביתו בישוב חוות גלעד, שנחשבו אדמות פרטיות של ערבים ונקנו ע"י הצדיק גואל 
ת האדמות משה זר הי"ו, בירור הדברים נעשה עוד בחייו של רזיאל בהיותו עמנו בכולל, ואף כתיב

[ נעשתה בהיות חברנו הקדוש עמנו בכולל, הפרק החמישי  והלאה נכתבו בזמן 1-4המאמר ברובו]פרקים 
השבעה לאחר נפילתו  של הרב רזיאל הי"ד על קדושת ה' במלחמת ההתיישבות בארצנו הקדושה, ארץ 

 אל תכסי דמו ובילע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים, יהיו הדברים לזכרו הקדוש.
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 .קנייני גזל בקרקע. 2

דבר מחברו חייב להחזיר, אך, ישנם מצבים שבהם הגזלן לא קנה את הגזילה,  3הגוזל
כגון במצב שעדיין הגזילה קיימת כמו שהיא, ואפילו התייאשו הבעלים ממנה אך לא היה 

הגזלן קנה את הגזילה ואינו . וישנם מצבים שבהם 5או שהשתנתה שינוי הפיך 4בה שינוי
צריך להשיב אלא את שוויה בכסף, כגון אם התייאשו הבעלים והיה שינוי רשות כגון 

, ועיי"ש עוד דינים רבים בדין קנייני גזילה וגניבה ומתי 6שמכר הגזלן את הגזילה לאחרים
 .7איכא תקנת השוק על הקונה בתום לב מגנב שאינו מפורסם

ילה שייכים רק בגזילת וגניבת מטלטלין, אבל בקרקעות הדין אלא שכל דיני קנייני גז
 שונה בתכלית כפי שנבאר להלן.

מביאה מחלוקת יסודית בין חכמים לרבי  9ובמסכת שבועות 8הגמרא במסכת בבא קמא
אליעזר האם אדם שגזל קרקע וקרה בה נזק מאיליו כגון ששטפה נהר חייב לשלם על 

 ת הגזילה להתחייב באונסין או שפטור: הנזק כדין גזלן דמטלטלין, שקנה א

, אלעזר' ר דברי, אחר שדה לו להעמיד חייב - נהר ושטפה מחבירו שדה הגוזל
 לפניך. שלך הרי לו אומר: א"וחכ

 על לשלם חייב ולכן באונסים להתחייב הקרקע את קנה הגזלן ר"א לדעת כלומר,
 נגזלת, אינה שקרקע חכמים דעת ואילו באשמתו, שאינם אף בה שהתרחשו נזקים

 כמו לבעלים משיבה ולכן לחובתו אפילו קניין בה ליצור מצליח לא שהגזלן דהיינו

 שהו. כל מתשלום ופטור שהיא

10סוכה במסכת נחלקו זו ובמחלוקת
 בעליה את שסילק דהיינו בנויה, סוכה גזל לעניין 

 סוכה: מצוות חובת ידי יצא האם בה וישב

                                                                                                                                               
 43עיין בזה במאמרו הנפלא של הג"ר יעקב אריאל "מסיק זיתים בכרמי נכרים" הובא בתחומין כג עמ'  2

ובאהלה של תורה ח"א סימן קיג, במאמר זה נרצה לחלוק על חלק ממסקנותיו של הרב, ועיין במאמרו 
לוקים , מאמרנו זה יהיה השלמה לדבריו עם חי271הנפלא של הג"ר יצחק שפירא בתחומין כד עמ' 

 שונים ואין בית מדרש ללא חידוש. 
 במאמר זה גניבה וגזילה, גנב וגזלן דינם שוה. 3
ב"ק סו א מחלוקת רבה ורב יוסף והלכה כרב יוסף, וכ"פ הרמב"ם הלכות גניבה א יב, והלכות גזילה  4

 ואבדה ב א, וכ"פ טור ושו"ע חו"מ שנג א ושם שסא א.
 א קונה שינוי כזה עיין בשו"ע שם.בזה ישנה מחלוקת אם גם לאחר יאוש ל 5
 שו"ע שם ג, אמנם ירושה לא נחשבת שינוי רשות, עיי"ש ד. 6
 שם שנו. 7
 קיז ב. 8
 לז ב. 9
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 וחכמים ,פוסל אליעזר רבי .הרבים ברשות ךוהמסכ ,גזולה סוכה :רבנן תנו

 מכשירין.

 קרקע ר"א לדעת לא, או נגזלת קרקע האם זו בשאלה שנחלקו נחמן רב שם ומבאר

 וסוכה קרקע לגזול א"א חכמים לדעת ואילו גזולה סוכה זו סוכה חשיבא ולכן נגזלת

 11כשרה זו

וכן פסקו כל הפוסקים, הן לדיני גזלן כדפסק  נגזלת, אינה שקרקע כחכמים קיי"ל
 12הרמב"ם

 באש נשרפה או נהר ששטפה כגון מאליה נשחתה אם ... מחבירו קרקע הגוזל 

 קיימת בעליה בחזקת שהקרקע ,לפניך שלך הרי לו אומר השמים מן שירדה

 כן הדין שאין מה ,בידו הפסיד כן אם אלא עליו הפסדה אחריות ואין
 .שביארנו כמו במטלטלין

 13בסוכה ישיבה לעניין פסקו וכן

 והוציאו חברו על תקף אם כיצד ,כשרה הגזולה וכן כשרה שאולה סוכה

 נגזלת. הקרקע שאין יצא בה וישב וגזלה מסוכתו

 אם אפילו שייך נגזלת' אינה 'קרקע שדיו ובפוסקים בגמרא המבואר נוסף יסוד
 בחזקת קרקע לעולם אלא רשות, שינוי ולא יאוש לא מהני ולא הבעלים התייאשו

 ,14עומדת בעליה

 לא הבעלים הסתם שמן אלא בקרקע קונה שיאוש י"א הראשונים, בזה ונחלקו
 תוספות כ"כ עומדת, במקומה והקרקע ליפול זרוע בעלי עתידים שהרי מתייאש

15בב"ב
   

 שאם גזלה כשישראל להתייאש רגילין אין דבקרקע נקט דשכיחא מילתא אלא

 .בנו מיד יוציאנה דינא ציית דלא משום מידו ציאהלהו יוכל לא

                                                                                                                                               
 לא א. 10
עיי"ש בדברי ר"נ שיתכן לאמר שר"א מסכים לדעת חכמים, אלא דס"ל שגם בסוכה שאולה א"א לצאת  11

 נגזלת כדסבר בב"ק ובשבועות. י"ח, אך נראה שהדרך הפשוטה יותר היא דר"א ס"ל שקרקע
 הלכות גזילה ואבדה ט א, וכ"פ מרן המחבר בשו"ע חו"מ שעא ב. 12
 רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ה הלכה כה, וכ"פ שו"ע או"ח תרלז ג. 13
 ע"פ ב"מ קב ב, קי א. 14
 מד א ד"ה דוקא. 15
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16ש"הרא וכ"כ
  

 הכלה דבר שאינה לפי יאוש בה שכיח לא מ"מ בקרקע יאוש דיש ג"דאע ל"וי

 בפרה אבל בנו מיד יוציאנה מידו להוציאנה יוכל לא שאם מתייאש ואינו

 נקט. דמילתא ואורחא יאוש בהו שכיח וטלית

 ודאי ואפילו עומדת בעליה בחזקת דלעולם בקרקע יאוש מועיל דלא וי"א

17ורשב"ם י"רש התייאש,וכ"כ
 רשות ושינוי יאוש לא ואפילו יאוש שום מהני דלא 

  קרקע לקנות

 בחזקת דלעולם ,יאוש בשום לגזלן קנויה אינה :כלומר - נגזלת אינה וקרקע

 בתרא]רש"י[, בהגוזל לן נפקא דמקראי ,היא בעליה
   נגזלת]רשב"ם[. אינה דקרקע בקרקע מועיל רשות ושינוי יאוש דאין 

18סוכה במסכת תוספות דייקו וכן 
 19ב"ב במסכת מהגמרא 

 בחזקת היא דלעולם יאוש בשום לגזלן קנויה אינה כלומר - נגזלת אינה וקרקע
 בקונטרס כדפירש( ושם: קיז דף ק"ב) בתרא בהגוזל לן נפקא דמקראי בעלים
 בחזקת דתניא מהא לדקדק ויש עומדת בעליה בחזקת קרקע אבל עמו... והדין
 לו מכר עליה לו מעיד אין שדה לו מכר הבית את לו מכר:( מג דף ב"ב) הבתים
 ומכרה משמעון שדה שגזל בראובן לה ומוקי עליה לו מעיד טלית לו מכר פרה
 דהדרא ליה דניחא ללוי לאסהודי שמעון ליזיל דלא וקמערער יהודה ואתא ללוי
 לא דבקרקע בהדיא משמע רשות ושינוי יאוש דהוי הדרי לא וטלית פרה אבל
 יאוש. מהני

 20וכן פסק הרמב"ם

 נמכרה ואפילו, קיימת בעליה ברשות אלא לעולם לגזלן נקנית אינה הקרקע וכן
 מי וכל דמים בלא לנגזל חוזרת זה הרי הבעלים ונתיאשו זה אחר זה לאלף
 הראשון המוכר על השני המוכר וחוזר לו שמכרה זה על חוזר ידו מתחת שיצאה

 .שיתבאר כמו ממנו ויטול הגזלן על הגזלן מן הלוקח שיחזור עד

                                                           
 ב"ב פרק ג סימן מא. 16
 רש"י סוכה דף ל ב, ד"ה וקרקע אינה נגזלת, ורשב"ם ב"ב מד ד"ה ופרקינן. 17
 ל ב ד"ה קרקע. 18
 מד א, וכן דייק ממסכת ב"ק קיז. 19
 הלכות גזלה ואבדה ח יד. 20
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 הקונה או הגזלון מיד אדמתו את מוציא הנגזל ולכן השוק תקנת דליכא בדבריו ומבואר
 פיצוי. שום ללא

 21וכן פסק מרן המחבר

 זה, לאלף נמכרה אפילו. עומדת בעליה ברשות אלא, לעולם נגזלת אינה קרקע
 שיצאה מי וכל. דמים בלא לנגזל חוזרת זה הרי, הבעלים ונתייאשו, זה אחר
 עד הראשון המוכר על השני המוכר וחוזר לו שמכרה זה על חוזר, ידו מתחת
 .ממנו ויטול הגזלן על מהגזלן הלוקח שיחזור

קרקע אינה נגזלת וברשות בעליה עומדת, ולא מהני לא יאוש ולא שינוי זאת תורת העולה,
ולא שום שינוי בעולם, לעולם בחזקת בעליה עומדת, ומוציאה מידי היושב בה,  רשות

בין אם נכנס לה בידיעה שהיא גזולה בין אם נכנס בתום לב, והבעלים אינו חייב ליושב 
 בקרקע שום פיצוי, אלא יחפש היושב בה את הגזלן או את מי שמכרה לו ויטול כספו.

 

 .קושיות מדין כלאים .3

את ההלכה הפשוטה שקרקע אינה נגזלת, אלא שישנן כמה קושיות על ראינו לעיל 
 ההלכה הזו וכדלהלן.

 איתא 22במשנה במסכת כלאים

 נקרא הוא ... מאימתי במועד אפילו קוצרו מלפניו ויצא הכרם את שזרע האנס
 :משישקע אנס

כלומר, גוי אנס שגזל קרקע וזרע בה כלאיים אינה נאסרת, שאין אדם אוסר את שאינו 
 שלו, אבל אם נשתקע שם הבעלים נאסרה השדה דחשיבא קנויה לאנס.

שהשדה נקראת ע"ש הגזלן ואף אחד  -שאם נשתקעו הבעלים ]פירוש וביארו בירושלמי
לא זוכר שהיתה שלהנגזל, כן ביארו רוב המפרשים חוץ מהרמב"ם בפירוש המשנה 

יתא, ואילו ביאוש שפירש שהבעלים מתחבאים מפחד האנס[, זריעת האנס אוסרת מדאורי
 ללא שנשתקע שמו אוסר מדרבנן,

 ומקשה הירושלמי, והרי קרקע אינה נגזלת ומתרץ שיש יאוש בקרקע וז"ל הירושלמי
                                                           

 שו"ע חו"מ  שעא א. 21
 משנה מסכת כלאים  ז  ו. 22
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. תורה דבר איסורו הבעלים נתייאשו ולא הבעלים נשתקעו אחא רבי אמר
 אמר נגזל? קרקע ויש. מדבריהן איסורן הבעלים נשתקעו ולא הבעלים נתייאשו

 :לקרקע ייאוש יש נגזל קרקע שאין פי על אף לא רבי

לכאורה מפורש בירושלמי שיש יאוש בקרקע ואם נשתקע שם הבעלים אף מדאורייתא 
 .23נקנתה לגזלן, וכך הקשו תוספות בסוכה והר"ש על המשנה

 נחלקו הראשונים איך ליישב קושיא זו מהירושלמי.

הירושלמי והבבלי חלוקים בהלכה זו, והלכה כבבלי שקרקע  – 24הגהות מיימוניות. 1
אינה נגזלת בשום צורה ולא מועיל שום יאוש ואף לא אם נשתקע שמו של הבעלים 

 ברשותו עומדת לעולם.

יאוש ושיקוע שם לא מקנה את הקרקע לגזלן אך מכיוון  – תוספות ור"ש בתירוץ השני. 2
להם בכלאיים ורצונם שלהם הוא האוסר. שהבעלים התייאשו לגמרי הוי כאילו ניחא 

 אמנם דחו תירוץ זה.

לעולם השדה ברשות הבעלים, אלא שאם נשתקע שמם, מיד שתצא מיד  - 25גר"א. 3
האנס, חייב לשכור פועלים אף ביוקר כדי לעקור את הכלאיים, משא"כ כשלא השתקע 

 שמו אין צריך להתאמץ יותר מהרגיל.

יאוש לא מועיל מדאורייתא להקנות לגזלן,  – רא"ש)סוכה(, ר"ש משאנץ,  תוספות. 4
אלא שלענין כלאיים החמירו חכמים להחשיבה כקנויה לגזלן ואוסר בכלאים, אבל אם 

 נשתקע שמם נקנית הקרקע לגזלן אף מדאורייתא.

 שם משישקע בזריעתו שיאסר כשלו ליחשב הכרם על אנס שם נקרא מאימתי
 ווי אמרו דלא הבעלים נתיאשו שלא פי על ואף האנס שם על ונקרא ממנו בעלים
 על כצווח נעשה מיאשי דלא אמרי ואפילו דמיאשי סברי דאנן כיס לחסרון ליה

 ולא נתיאשו אבל האנס בזריעת דאורייתא ומיתסרא בים שטבעה ספינתו
 ויש ופריך אסור מדרבנן אבל נגזלת אינה דקרקע מדאורייתא מיתסר לא נשתקעו
 מדרבנן לאסור יאוש דיש ומשני מדרבנן אפילו לאסור כלומר נגזלת קרקע

                                                           
משמע לכאורה דמועיל  ,ר"ש מסכת כלאים ז ו "ויש קרקע נגזלת א"ר לא אעפ"כ יש יאוש לקרקע 23

 יאוש בקרקע וא"א לומר כן דמוכח בריש לולב הגזול...".
הגהות מיימוניות הלכות גזלה ואבדה  ח ד  "ודלא כירושלמי דגרסינן נתייאשו הבעלים נשתקע אסור  24

 ע"כ. ותלמוד שלנו עיקרמדברי סופרים וכי קרקע נגזלת א"ר אילעאי אעפ"כ יש יאוש לקרקע 
והובא בדרך אמונה הלכות כלאים ה י, אמנם בביאור הגר"א ליו"ד פירש  משנה שםשנות אליהו ב 25

 כשאר המפרשים.
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 היכא ומיהו מדאורייתא אסור מדלא יאוש אין מדאורייתא אבל כלאים משום
 26תורה דבר איסורו מדהוי יאוש יש מדאורייתא אפילו בעלים שם דנשתקע

 את הירושלמי כלשונו 27להלכה פסקו הרמב"ם והמחבר

 נתייאשו שלא פי על אף הבעלים נשתקעו אם חבירו בכרם כלאים שזרע האנס
 אינו שנתייאשו פי על אף הבעלים נשתקעו לא ואם, התורה מן קדש זה הרי

 .סופרים מדברי אלא מקדש

מבואר שיאוש לא מקנה את הקרקע לגזלן כמבואר לעיל וכדפסקו הרמב"ם והמחבר 
 .28בהלכות גזילה, אבל אם נשתקע שם הבעלים מהקרקע קנה

 

  קנין כיבוש ומלחמה .4

לאחר שראינו שקרקע אינה נגזלת וגם יאוש לא מהני בה, ומחלוקת אם נשתקע שם 
 הבעלים מפקיע את רשותו בה, יש לדון האם כיבוש במלחמה מפקיע או לא.

 מבואר שכיבוש מלחמה מועיל להפקיע בעלות 29במסכת גיטין

 .בסיחון טהרו ומואב עמון: פפא רב אמר

 ובתוספות כתב ופירש רש"י שם שהוא מדין קנין חזקה

 .ח"פר וכן איירי מלחמה כבוש של בחזקה דהכא לפרש צריך אלא

 א"כ נראה שכיבוש וקנין מלחמה אלים יותר מיאוש וקונה מדאורייתא.

 

 

                                                           
 תוספות ותוספות הרא"ש בסוכה. 26
  רמב"ם הלכות כלאים  ה  י, שו"ע יו"ד רצו ו. 27
לרש"י והרשב"ם דס"ל שיאוש לא מועיל צ"ל שנששתקע שמו אינו מדין יאוש אלא עקירת הבעלות,  28

ות בב"ב צ"ל שיאוש לבדו אינו באמת יאוש ורק נשתקע שמו הוי יאוש ודאי א"נ כטבעה ואילו לתוספ
 ספינתו בים, ואכמ"ל.

 לח א. 29
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 קנייני גזל בקרקע בארץ ישראל. 5

ראינו בפרקים לעיל שיאוש לא מועיל בקרקע משא"כ אם השתקע שמו או קנין כיבוש, 
 היסודית האם בארץ ישראל חלים הדינים הנ"ל או שדינה שונה.ועתה יש לדון בשאלה 

בתורה ובנביאים מבואר באין ספור מקומות  שהקב"ה נתן את הארץ לאברהם יצחק 
 ויעקב ולזרעם אחריהם

י מֹוֶרה ֵאלֹון ַעד ְשֶכם ְמקֹום ַעד ָבָאֶרץ ַאְבָרם ַוַיֲעֹבר -לאברהם  : ָבָאֶרץ ָאז ְוַהְכַנֲענ 
ֶבן ַהֹזאת ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵתן ְלַזְרֲעָך ַוֹיאֶמר ַאְבָרם ֶאל' ה ַוֵיָרא ְזֵבחַ  ָשם ַוי  ְרֶאה' ַלה מ   ַהנ 
י 30:ֵאָליו י :עֹוָלם ַעד ּוְלַזְרֲעָך ֶאְתֶנָנה ְלָך ֹרֶאה ַאָתה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ָכל ֶאת כ   ֶאת ְוַשְמת 
ם ֲאֶשר ָהָאֶרץ ַכֲעַפר ַזְרֲעָך יש יּוַכל א  ְמנֹות א  ָמֶנה ַזְרֲעָך ַגם ָהָאֶרץ ֲעַפר ֶאת ל   קּום:י 

ְתַהֵלְך י ּוְלָרְחָבּה ְלָאְרָכּה ָבָאֶרץ ה   31:ֶאְתֶנָנה ְלָך כ 
ית ַאְבָרם ֶאת' ה ָכַרת ַההּוא ַביֹום י ְלַזְרֲעָך ֵלאֹמר ְבר  ְנַהר ַהֹזאת ָהָאֶרץ ֶאת ָנַתת   מ 

ם ְצַרי  י ֶאת: ְפָרת ְנַהר ַהָגֹדל ַהָנָהר  ַעד מ  י ְוֶאת ַהֵקינ  ז  י ְוֵאת ַהְקנ  י ְוֶאת: ַהַקְדֹמנ  ת   ַהח 
י ְוֶאת ז  ים ְוֶאת ַהְפר  י ְוֶאת: ָהְרָפא  י ְוֶאת ָהֱאֹמר  י ְוֶאת ַהְכַנֲענ  ְרָגש  י ְוֶאת ַהג   32:ַהְיבּוס 
 

ְמָך ְוֶאְהֶיה ַהֹזאת ָבָאֶרץ גּור -ליצחק  י ַוֲאָבְרֶכךָ  ע   ָהֲאָרֹצת ָכל ֶאת ֶאֵתן ּוְלַזְרֲעָך ְלָך כ 
י ָהֵאל ֹמת  י ֲאֶשר ַהְשֻבָעה  ֶאת ַוֲהק  ְשַבְעת  יָך ְלַאְבָרָהם נ   33:ָאב 
 

ֶתן -ליעקב  ְרַכת ֶאת ְלָך ְוי  ָתְך ּוְלַזְרֲעָך ְלָך ַאְבָרָהם ב  ְשְתָך א   ֲאֶשר ְמֻגֶריָך ֶאֶרץ ֶאת ְלר 
ים ָנַתן  ויצא פרשת 34:ְלַאְבָרָהם ֱאֹלה 
ֵנה ָצב' ה ְוה  י ַוֹיאַמר ָעָליו נ  יָך ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי' ה ֲאנ  ְצָחק ֵואֹלֵהי ָאב   ֲאֶשר ָהָאֶרץ י 
 ָוֵקְדָמה ָיָמה ּוָפַרְצתָ  ָהָאֶרץ ַכֲעַפר ַזְרֲעָך ְוָהָיה :ּוְלַזְרֶעָך ֶאְתֶנָנה ְלָך ָעֶליהָ  ֹשֵכב ַאָתה
י ֲאֶשר ָהָאֶרץ ְוֶאת  35ָוֶנְגָבה: ְוָצֹפָנה ְצָחק ְלַאְבָרָהם ָנַתת   ּוְלַזְרֲעָך ֶאְתֶנָנה ְלָך ּוְלי 
 .36:ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵתן ַאֲחֶריָך

                                                                                                                       

                                                           
 ז.-בראשית יב ו 30
 יז.-שם יג טו 31
 כא.-שם טו יח 32
 שם כו ג. 33
 שם כח ד. 34
 יד.-שם כח גד 35
 שם לה יב. 36
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י ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַוֹיאֶמר -לשבטים  ים ֵמת ָאֹנכ  ְפֹקד ָפֹקד ֵואֹלה   ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם י 
ן ְשַבע רֲאשֶ  ָהָאֶרץ  ֶאל ַהֹזאת ָהָאֶרץ מ  ְצָחק ְלַאְבָרָהם נ                    37:ּוְלַיֲעֹקב ְלי 

ילוֹ  ָוֵאֵרד  -לעם ישראל  ַיד ְלַהצ  ם מ  ְצַרי  ן ּוְלַהֲעֹלתוֹ  מ  וא ָהָאֶרץ מ   טֹוָבה ֶאֶרץ ֶאל ַהה 
י ְמקֹום ֶאל ּוְדָבש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ֶאל ּוְרָחָבה י ַהְכַנֲענ  ת  י ְוַהח  י ְוָהֱאֹמר  ז  י ְוַהְפר  ּו   ְוַהח 
י  : ְוַהְיבּוס 

ְקֵני ֶאת ְוָאַסְפתָ  ֵלְך ְשָרֵאל ז  ְרָאה ֲאֹבֵתיֶכם ֱאֹלֵהי' ה ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  י   ֱאֹלֵהי ֵאַלי נ 
ְצָחק ַאְבָרָהם י ָפֹקד ֵלאֹמר ְוַיֲעֹקב י  ם ָלֶכם ֶהָעשּוי ְוֶאת ֶאְתֶכם ָפַקְדת  ְצָרי   ָוֹאַמר: ְבמ 
י ֶאְתֶכם ַאֲעֶלה ם ֵמֳענ  ְצַרי  י ֶאֶרץ ֶאל מ  י ַהְכַנֲענ  ת  י ְוַהח  י ְוָהֱאֹמר  ז  י ְוַהְפר  ּו  י ְוַהח   ְוַהְיבּוס 
ים ַוְיַדֵבר  38:ּוְדָבש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ  ֶאל י ֵאָליו ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל ֱאֹלה   ָוֵאָרא':  ה ֲאנ 
ְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל י ַשָדי ְבֵאל ַיֲעֹקב ְוֶאל י  י ֹלא' ה ּוְשמ  י ְוַגם:  ָלֶהם נֹוַדְעת  ֹמת   ֲהק 
י ֶאת ית  ָתם ְבר   : ָבּה ָגרּו ֲאֶשר ְמֻגֵריֶהם ֶאֶרץ ֵאת ְכָנַען ֶאֶרץ ֶאת ָלֶהם ָלֵתת א 

י י ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאת  י ֶאת ָנָשאת  ְצָחק ְלַאְבָרָהם ֹאָתּה ָלֵתת ָיד   ּוְלַיֲעֹקב ְלי 
י י מֹוָרָשה ָלֶכם ֹאָתּה ְוָנַתת    39':ה ֲאנ 
י ַים ְגֻבְלָך ֶאת ְוַשת  ים ָים ְוַעד סּוף מ  ְשת  ְדָבר ְפל  מ  י ַהָנָהר ַעד ּומ   ֵאת ְבֶיְדֶכם ֶאֵתן כ 
ָפֶניָך ְוֵגַרְשָתמוֹ  ָהָאֶרץ ֹיְשֵבי  ֵרש ֲעֵלה ָהָאֶרץ ֶאת ְלָפֶניָך ֱאֹלֶהיָך' ה ָנַתן ְרֵאה  40:מ 
ֶבר ַכֲאֶשר יָרא ַאל ָלְך ֲאֹבֶתיָך ֱאֹלֵהי' ה ד   .41:ֵתָחת  ְוַאל ת 

ועוד אין ספור פעמים חוזר השי"ת על הברית השבועה וההבטחה של ארץ ישראל לעם 
 ישראל.

רת האם כיבוש או יאוש או נתינה מדעת של חלק אדמה מאדמת ארץ ישראל מועילה ליצי
 בעלות חדשה עליה?!

ואכן מיד לאחר שיצאו נח ובניו מהתיבה בתום המבול יועדה הארץ לזרעו של אברהם 
 42וכך כתב רש"י

 שבחלקו, שם של מזרעו ישראל ארץ את וכובש הולך היה - בארץ אז והכנעני
 צדק ומלכי( יח יד בראשית) שנאמר, לבניו הארץ את נח כשחלק נפלה שם של
, הזאת הארץ את אתן לזרעך אברהם אל' ה ויאמר( ז פסוק) לפיכך, שלם מלך
 :שם של מזרעו שהם לבניך להחזירה אני עתיד

                                                           
 שם נ כד. 37
 שמות ח ח, טז,יז. 38
 ח.-שם ו ב 39
 שם כג לא. 40
 דברים א כא. 41
 בראשית יב ו. 42
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 43ולכן מיד שנולד יצחק לאברהם חזרה הבעלות על האץ וגידוליה כמבואר ברש"י

, אחרים בשדות בהמתם ומרעים רשעים לוט של רועים שהיו לפי - ריב ויהי
 אין ולו, לאברם הארץ נתנה אומרים והם, הגזל על אותם מוכיחים אברם ורועי
 בארץ יושב אז והפרזי והכנעני אומר והכתוב, גזל זה ואין, יורשו ולוט, יורש
 עדיין אברם בה זכה ולא

 שם אריה וכן פירש המהר"ל בגור

 ולזרעו. לו אלא יחיד לאיש בכללה ארץ נותן הוא ברוך הקדוש שאין

ואכן מצינו בגמרא  .גידל שהגוי הגידולים על גם גזל אין שוב בה שזכה שאחרי משמע
דיון בעניין זה מה דין הארץ וגידוליה לפני שנכנסו ישראל וכבשהו, דהיינו מימי האבות 

 ועד לימי יהושע בן נון.

דנה הגמרא מדוע צריך לשרוף את האשרות שעבדו להם הגויים לפני  44במסכת ע"ז
שנכנסו ישראל לארץ, והרי ארץ ישראל ירושה לנו מאבותינו וגוי שהשתחווה לבהמה או 
עץ של ישראל לא אסרו, ותירצה הגמרא דכיוון שעבדו ישראל לעגל גילו דעתם שניחא 

 וכך לשון הגמראלהו בע"ז, וא"כ הכנענים עשו שליחותייהו ואוסרים, 

 !שלו שאינו דבר אוסר אדם ואין, מאבותיהם להם היא ירושה מכדי

 ופירש רש"י 

 לאברהם שהרי מאבותיהם היא לישראל ירושה לה המחובר וכל הארץ ומכדי
 .בהשתחואה לאסרן יכלו לא כן אחרי שבאו וגוים אתננה לך כי נאמר

פ "הכנענים בעלים על הארץ, ואעמבואר שאפילו לפני שנכנסו ישראל לארץ לא נחשבו 
 שהייתה כבושה בידם.

מפורש שהגידולים שגדלו ביד הכנענים נחשבים שלהם ולכן  45אלא שבמסכת ראש השנה
 א"א להביא מהם את קרבן העומר ד'קצירכם' אמר רחמנא וכך איתא שם

 מהיכן לארץ בכניסתן ישראל שהקריבו עומר: כהנא מרב חברייא מיניה בעו
 .נכרי קציר ולא, רחמנא אמר קצירכם - נכרי ביד דעייל תאמר אם? הקריבוהו

                                                           
 בראשית יג ז. 43
 נג ב. 44
 יג א. 45
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מבואר להיפך מהגמרא במסכת ע"ז, שסוברת שהארץ וגידוליה הינם של ישראל ולא של 
 הגויים עוד לפני שנכנסו ישראל לארץ.

)שם( שאמנם הכנענים אינם בעלים על הקרקע וכיבושם אינו כלום, אך  תירצו תוספות
 יש להם שייכות ולא נחשב 'קצירכם', וז"לבגידולים שגידלו 

 פרק ז"בע כדאיתא מאבותיהם להם היא דירושה גב על ואף - נכרי קציר ולא
 היא ירושה מכדי באש תשרפון ואשריהם רחמנא דאמר:( נג דף) ישמעאל רבי
 שזרע. במה לו יש מ"מ שלו שאינו דבר אוסר אדם ואין מאבותיהם להם

ע"ז, ואף מה שגידלו הגויים אינו שלהם  כגמרא במסכת ופוסק  חולק ם"אבל הרמב
 46וחשיב 'קצירכם', וכ"כ בברכי יוסף

 שכתב, קרח פרשת בדרשותיו ה"זלה זאבי י"מהר שארנו לרבינו ראיתי אך
', כהתוס דלא ל"ס, נכרי דקציר הא כתב שלא ,(ה"ה ז"פ תמידין' הל) ם"דהרמב
 .ה"ר סוגיית ודחה(, ב נג) ז"ע כסוגיית ונקיט, בהדייהו פלגן דסוגיי וסבר

 וכן משמע בשיטת רש"י עה"ת הנ"ל.

שייכת לישראל ולא לכנענים, אע"פ שכבשו  הארץ גופהיות אלו שלכו"ע העולה מסוג
אותה וישבו בה כל ימי גלות מצרים, ולא נחלקו הראשונים אלא ביחס לגידולי השדה 

 האם נחשבים קציר ישראל או קציר נכרי.

 נים ורוב הראשונים לעומת שיטת תוספות והסמ"ג כפי שבואר לקמן.ואכן זו שיטת הגאו

 שיטת הגאונים ורוב הראשונים

כתבו הגאונים שהארץ לעולם ברשות ישראל ולכן אפשר לקנות אגב ד"א שיש לכל יהודי 
 בארץ ישראל גם בזמן שהארץ כבושה תחת יד האומות.

 47בתשובה וכ"כ רש"י

 וכמאן. יכתוב הזה בזמן קרקע לו שאין מי שאפילו הגאונים בתשובת רבי ומצא
. בירושלם קרקע לו שאין מישראל ואחד אחד כל לך שאין. דמי קרקע ליה דאית
 נגזלת אינה קרקע לן דקיימא. חזקה להם אין ולכדוה בה שהחזיקו גוים שהרי

                                                           
 ברכי יוסף אורח חיים תרמט ב.  46
 שו"ת רש"י סימן רנה 47
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 שאין פי על ואף, לעולם[ עומדת] בחזקתנו ישראל וארץ לעולם נחמסת ואינה
 :שולטנות שם לנו

 48וכ"כ מהר"ם מרוטנבורג בשם הגאונים

 י"בא אמות' ד לו שאין מישראל' א כל דאין לרבנן להו דקים פירושו הכי אלא
 ישראל ובחזקת נגזלת אינה דקרקע לרבנן ל"קיי בגלות ואנן הגוים נטלוה ת"וא
 להם אין אדמתן על' שרויי שישראל בזמן' דאפי ישראל שם על נקראת י"וא היא
' וכתי' וגו לצמיתות תמכר לא והארץ' שנאמ לצמיתות שדותיהן למכור רשות
 קרקע אגב כתבו ט"ומ אותה ולירש' עלי לחזור אנו' ועתידי ומלואה הארץ' לד
 לכסף מתנות אביהם להם ויתן' דכתי משום קנה לא קרקע אגב כתבו לא דאי

 .גאון נחשון רב אמר הכי. ביהודה אשר בצורות ערים עם ולמגדנות ולזהב

  49וכ"כ הכלבו

 בה שהחזיקו גוים שהרי בירושלים קרקע לו שאין מישראל' וא' א כל לך שאין
 וארץ לעולם נחמסת ואינה נגזלת אינה קרקע לן דקיימא חזקה להם אין ולכדוה
 שלטון. שם לנו שאין פי על ואף לעולם עומדת בחזקתנו ישראל

 50וכ"כ מהר"ש סירלאו

כיבוש, וכ"כ הגאונים ז"ל דגויים שהחזיקו בה ופשוט הוא שאין כיבוש הגויים 
ולכדוה אין להם חזקה, דקיי"ל קרקע אינה נגזלת ואינה נחמסת לעולם וא"י 

 בחזקתנו עומדת לעולם ואע"פ שאין לנו שם שילטון.

 מדברי הגאונים רש"י ומהר"ם עולות הסיבות לכך שקנין כיבוש לא פועל בא"י.

 ושום קנין לא תופס בכפייה. רקעשיאוש לא מועיל בק. רש"י לשיטתו 1

וא"כ מעולם לא . גם לסוברים שיאוש מועיל כתב מהר"ם שאנו עתידים לחזור אליה 2
 .התייאשנו מארצנו

 י"וא. גם למאי דהסקנו שנשתקע שמו מועיל, מעולם לא נשתקע שם ישראל מהארץ '3
 '.ישראל שם על נקראת

                                                           
 שו"ת מהר"ם מרוטנבורג חלק ד )דפוס פראג( סימן תקלו. 48
 סימן קכח. 49
 שביעית ו א. 50
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ולכן איננו יכולים למכור את ארצנו שהארץ אינה של ישראל כלל, עיקרי . טעם נוסף ו4
ולא מועילה מכירה וכ"ש שאין כאן יאוש ולא שיקוע שם ולא כיבוש שהרי ארץ ישראל 

 היא של הקב"ה ושמו עליה לעולם ואין מי שיוכל לכבוש ממנו ח"ו.

 51וכ"כ מהר"י ענגיל

 היא י"דא' ראי דמזה כוונתו לצמיתות למכור רשות להם אין ישראל' דאפי ש"ומ
 הכח להם ניתן מדלא חלוטה נתינה לישראל גם נתן ולא ת"השי של עדיין
 כיון כ"וע הארץ' לד' וכתי לגמרי שלו שהוא בדבר שהוא כמו, לצמיתות למכור
 זכיא ק גבוה משלחן כעין רק גופיהו ישראל לגבי ל"ה עדיין ת"השי של שהארץ
  ...כלל בו שיזכה א"וא לגמרי ת"שי של לגביו ל"ה נותנו הגבוה שאין ולמי
 נגזלת אינה דקרקע הקדומה סברא להחזיק כוונתו' כו לחזור אנו ועתידים ש"ומ
 יאוש כאן דאין כתב לכן קרקע בגזילת גם מועיל דיאוש דעות שיש כיון כ"וע
 א."בב נזכה כן' עלי לחזור אנו שעתידים כיון

תמכר לצמיתות, כי וכעין זה כתב הרמב"ן על הרמב"ם בל"ת רכז על הפסוק 'והארץ לא 
 52לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי'

 ארץ ובכל  צוה אבל כלל מניעה שאינו ההלכות בעל מדברי הזה בלאו והמובן
 מפני לצמיתות נמכרת הזאת הארץ שאין לפי לארץ תתנו גאולה אחוזתכם
עמו ]וע"פ זה ביאר את שיטת ר"מ  בה ותושבים גרים אתם אבל שלכם שאינה

 קנין לגוי להפקיע מידי מעשר וכן ביאר הירושלמי[.דס"ל שאין 

העולה משיטה זו שאפילו למ"ד שקרקע נגזלת ומהני בה יאוש או לפחות שיקוע שמו, 
היינו בחו"ל א"נ בא"י בין יהודים, אבל לגויים אין ולא יכול להיות שום קנין לא ביאוש 

 לא בשיקוע שם ולא בכיבוש מלחמה.  

 

 שיטת תוספות וסמ"ג

ם בניגוד לשיטת הגאונים ורוב הראשונים מצינו בשיטת חלק מבעלי התוספות דס"ל אמנ
 53שיש קנין מלחמה לגויים בא"י וכ"כ תוספות

                                                           
 גליוני הש"ס למהר"י ענגיל ב"ב מד ב. 51
 ויקרא כה כג. 52
 ב"ב מד א ד"ה דלא. 53
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 לכתוב שנהגו דמה לאומרים תשובה מכאן - מעולם ארעא ליה הוה דלא
 דאין משום קרקע ליה דלית גב על אף בחצרי אמות ארבע לו ונתתי בהרשאות

 לך דאין נמי אי נגזלת אינה דקרקע ישראל בארץ אמות ארבע לו שאין אדם לך
 משמע וכן קרקע לו שאין דאפשר משמע דהכא לקברו אמות' ד לו שאין אדם
 קרקע לי שיש מנת על לי מקודשת את הרי( ש"ע: ס דף) דקדושין שלישי' בפ

 בארץ. חלק לו שאין בגר להעמיד ודוחק לו שאין דאפשר משמע

 54וכ"כ הסמ"ג

 אחר הגוי מתבואת ליקח הזה בזמן ישראל בארץ לדרים גדולה תקנה היא וזו
 יוסי דרבי לרבנן מדרבנן אלא חיוב שם אין ישראל מתבואות אפילו כי שנגמר
 אינה וקרקע הם קרקע גוזלי שגוים ולומר להחמיר ואין, לגמרי פטור גוי ושל
( א, ל סוכה) הגזול לולב בפרק דחיישינן גב על ואף בכיבוש קנאום שהרי נגזלת
 גוזלים והיו קרקעות להם והיו מרובים ישראל שהיו לחלק יש הושענא בענין

 55עכשיו. שהם ממה אנסים יותר הגוים היו וגם מהם ומאנסין

 פיקפק בדברי הגאונים באפשרות לקנות אגב ד"א בא"י וכתב 56אמנם גם הרמב"ם

 י"בא חלק לו שיש יאמר מי שזה ורעועים מאוד עד הן קלים דברים אלו ודברים
 .ברשותו אינו ראוי הוא ואפילו

 אך כבר ביאר הכס"מ בטעמו

 או גרים מזרע הוא שמא כלומר י"בא חלק לו שיש יאמר מי שזה ש"ומ
 .בארץ חלק להם שאין משוחררים

 מבואר שלענייננו מסכים הרמב"ם שארץ ישראל נשארה בבעלותינו.

בשם המבי"ט והסכים  57רוכלוכן מוכח שפסק הרמב"ם כפי שהעיד מרן בשו"ת אבקת 
 :וז"ל ,עמו לענין זה ופסק כוותיה

                                                           
 סימן קלג. 54
במאמרו של הג"ר יעקב אריאל שם נקט שכיבוש ל"מ בא"י אפילו לשיטת  48עיין תחומין כג עמ'  55

תוספות שיאוש מועיל בקרקע, ולכן ביאר, שגם הסמ"ג מודה דל"מ כיבוש כללי להפקיע מידי עמ"י אלא 
 קרקע זו.רק להפקיע את הבעלות הפרטית של יהודי מסויים שהחזיק ב

 הלכות שלוחין ושותפין ג ז. 56
 סימן כג. 57
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 ל"במז ם"הר מדברי בביעור חייבים הגויים שפירות ראיה והביא כתב עוד
 במעשרות חייבת מידינו שנלקחת גב על אף י"דא שכתבו ל"ז והגאונים
 ונחמסת נגזלת אינה דקרקע חזקה להם אין בה שהחזיקו ושגויים ושביעית
  לעולם. עומדת ובחזקתינו

 ומידי ישראל עם מידי להפקיעה י"בא פועל לא קנין שום הראשונים רוב לשיטת פ"עכ
 .שם שיקוע ולא יאוש לא מלחמה לא, ת"השי

דקרקע של גוי בא"י בחזקת גזולה גם בזה"ז ואין לקטוף  58וכ"פ מרן הגר"מ אליהו
 לולבים ממנה כפי שנפסק בסוכה ל ב.

 

 ארץ ישראל או ארץ ה'. 6

פעמים לעומת הביטוי 'הארץ' המופיע מאות  11בתנ"ך כולו מופיעה השם 'ארץ ישראל' 
פעמים, ארץ ישראל אינה של עם ישראל אלא של השי"ת, וניתנה לנו לעובדה ולשומרה 

 כפלטרין של מלך.

אדם", וזה ביחס לשאר  לבני נתן והארץ ליקוק שמים "השמים 59אומר הנביא בתהילים
' בה", ופירש רש"י " לה וישבי תבל ומלואה הארץ "לה' 60נאמר הארצות, אבל על א"י

 ישראל". ארץ - הארץ

 וכך איתא במדרש שוחר טוב שם

 חדשים ברא, השבת את נטל ימים הוא ברוך הקדוש ברא. ומלואה הארץ' לה
 ברא, יובלות לו בחר שמטים ברא, שמטים לו בחר שנים ברא, המועדות את נטל
 בחר הלוים את ברא, הלוים את לו בחר ישראל ברא, ישראל לו בחר האומות לו
' לה שנאמר, הארצות מכל תרומה ישראל ארץ נטל ארצות ברא, הכהנים את לו

 כב שמות' )וגו ודמעך מלאתך שנאמר, תרומה אלא מלאה ואין, ומלואה הארץ
                                                            .ומלואה הארץ' לה נאמר לכך(, כח
 

                                                           
 קיצור שו"ע דרכי הלכה קלו הערה ט. 58
 קטו 59
 שם כד א. 60



 רזי אמונה                                                   

39 

 

מבואר שארץ ישראל תמיד נשארת של ה' ולכן אין בידנו למסור או למכור ארץ 
 לי כי לצמתת תמכר לא "והארץ 61שאינה שלנו אלא פיקדון בידנו, כמו שכתוב

 עמדי". אתם ותושבים גרים כי הארץ

 ראל או ממשלתו מן הארץ להפקיע בעלות ה' עליה.וכ"ש שלא מועיל יאוש של עם יש

 62וכך נחלקו האמוראים במסכת גיטין

 מידי להפקיע ישראל בארץ כוכבים לעובד קנין שאין פי על אף: רבה אמר
 כוכבים לעובד קנין יש אבל, הארץ קדושת לי, הארץ לי כי: שנאמר, מעשר
 נתן והארץ' לה שמים השמים: שנאמר, ומערות שיחין בורות בה לחפור י"בא
  אדם. לבני
, מעשר מידי להפקיע י"בא כוכבים לעובד קנין שיש פי על אף: אומר א"ור

 לחפור י"בא כוכבים לעובד קנין אין אבל, כוכבים עובד דגן ולא, דגנך: שנאמר
 .הארץ' לה: שנאמר, ומערות שיחין בורות בה

לענין שימוש זמני בה]עד רבה סובר שיהודי שמוכר לגוי קרקע בא"י חלה המכירה רק 
היובל[ ועל זה נאמר 'והארץ נתן לבני אדם' אך לא להפקיע קדושתה ועל זה נאמר 'כי לי 

 .63הארץ'

ורבי אלעזר סובר שגם לענין השימוש בה אין לגוי קנין ואסור לו לשנות בה משהו כגון 
 .64לחפור בה בורות שיחין ומערות ולכל ענין נאמר 'לה' הארץ'

 :וז"ל ,שאין קנין לגוי להפקיע מקדושת הארץ 65מב"ם בהלכות תרומותלמעשה פסק הר

 לפיכך, בקדושתה היא הרי אלא המצוות מן הפקיעה לא י"בא קרקע שקנה גוי
 ומעשרות תרומות מפריש אלא יחיד ככיבוש אינה ממנו ולקחה ישראל חזר אם

 .מעולם גויל נמכרה לא כאילו התורה מן והכל בכורים ומביא

  66ביכורים בהלכותוכ"פ 

                                                           
 ויקרא כה כג. 61
 מז א. 62
עיין רמב"ם הלכות מכירה כג ו ובראב"ד שם ושו"ע חו"מ ריב ד שיטה זו הוסברה ע"י הרב יצחק  63

 ל יום עד שיבוא יהודי לקחתה.שפירא)תחומין הנ"ל(  שיש לגוי קנין זמני המתחדש כ
ואע"פ דס"ל שיש קנין לגוי להפקיע ממעשר הוא משום שנעשית גמר המלאכה ביד הגוי ולא בגלל  64

 בעלותו עליה.
 פרק א הלכה י. 65
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, התורה מן בכורים ממנה מביא זה הרי ממנו ולקחה וחזר גויל שדהו המוכר
 .שביארנו כמו גויה בקנין המצוה מן נפקעת שאינה

יש קנין לגוי להפקיע ממצוות הינה במקרה שיהודי מכר לו את שדהו אבל מחלוקת זו אם 
 על הקרקע.אם גזל הגוי את הקרקע הלכה כגאונים לענין גוף הבעלות 

אוש מועיל יועל פי הנ"ל מבוארת היטב שיטת הגאונים שנפסקה להלכה, שגם למ"ד שי
בקרקע וכן להלכה שלא מועיל יאוש אבל יתכן שכיבוש מלחמה או השתקעות שמו של 
הבעלים מפקיע בעלות, הדבר נכון בחו"ל או ביחס לבעלים פרטי, אבל א"י בכללה לא 

השי"ת וכמובן לא שייך בו יתברך לא יאוש ולא  נתנה כלל לבני אדם אלא היא של
 כיבוש.

ומכיוון שנציגיו של השי"ת הם בניו הקדושים ממילא בכל עת שחוזרים לארץ ממילא הם 
היחידים שרשאים לשבת בה, ליישבה ולבנות אותה וממילא אין שום שייכות בעלותית 

 לשום גוי לא פרטי ולא לאומי.

 

 ט"והמבי י"הב מחלוקת .7

שכיוון שהקרקעות גזולות ביד הגויים יש בהן קדושת  67סירלאו ש"ור  ט"המבי שיטת
 שביעית לכל ענין הן לפטור מתרומות ומעשרות והן לחיוב ביעור וכ"כ הב"י בשמם

 ביין לדעת בקולמוסי ידי למשוך שעברה השמטה שנת ב"הרצ בשנת בלבי תרתי
 במעשרות חייב יהיה אם ישראל בארץ גוי בקרקע וגדל ישראל י"ע שנתמרח
 בכה אומר וזה בכה אומר זה ,י"בא פשוט היה לא המנהג כי לא או השנים כשאר
 כן המנהג אחר נלך רופפת שבהלכה וכמו מעשרות מוציאין היו לא ורובם
 מכל ראיות מצאתי' ההלכ על מחפש ובהיותי ההלכה אחר נלך רופף במנהג
 י"בא הגדל כל ממעשרות{ בשמיטה}לפטור השגתי מיעוט לפי רוכל אבקת
 ואגב. ותוספתא ירושלמי וברייתא ממשנה ישראל י"ע נתמרח' אפי גוים בקרקע
 תליא... בהא דהא בביעור כ"ג שחייבים אז כתבתי ריהטא
 ל"במז ם"הר מדברי בביעור חייבים הגויים שפירות ראיה והביא כתב עוד

 במעשרות חייבת מידינו שנלקחת גב על אף י"דא שכתבו ל"ז והגאונים
 ונחמסת נגזלת אינה דקרקע חזקה להם אין בה שהחזיקו ושגויים ושביעית

                                                                                                                                               
 פרק ב הלכה טו. 66
 

 הובאו בשו"ת אבקת רוכל סימן כג, ועיין בר"ש סירלאו שהובא לעיל שפסק כגאונים להדיא. 67
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 לקדושת דהיינו למימר דמצינן ג"דאע זה לבאר וצריך לעולם עומדת ובחזקתינו
 ביעור לענין אבל ולעבדה בה לחרוש אסור גוי ביד שהיה' דאפי ועבודתה הארץ
 משום הוא הארץ עבודת דאיסור דכיון היה לא מהכא מוכרח ראיה דליכא

 בקדושתה בה הגדלים' לפירו נמי הכי גוים ביד שהיה' אפי עומדת דקדושתה
 בביעור וחייבים עומדת

 ממצוות פטורות אינן ע"לכו כדין להם נמכרו שלא גוי קרקעות. א מדבריהם, מבואר
 .בביעור וחייבת מעשרות אין שביעית שיש כיוון. ב. קיימת דקדושתן בארץ התלויות

שאין קדושת שביעית בקרקע המוחזקת בפועל ע"י גוי   68י"מרן הבלעומתם סובר 
 :וממילא חייבת בתו"מ, וז"ל

 : אומר והנני הנזכר החכם דברי בעיני נכשרו לא קארו יוסף ואני
 דין לנהוג ה"זלה שירילייו שלמה' הר שכתב מה ראיתי שנה עשרים זה כי

 שכתבתי מה לשוני וזה ראיותיו, וראיתי בארץ הגדלים הגויים בפירות שביעית
 הגדילים הגויים בפירות שביעית דיני לנהוג בקונדריסו שטען מה ראיתי אז,

 כן... נהגו שלא הקדמונים מנהג לבטל כדי בראיותיו שיש לי נראה ולא בארץ
 תרומה להפריש קדם מימי מנהגם כן כי א"תובב מירושלים לי כתבו כ"אח

וכמו  ישראל ביד ונתמרחו בשדהו הגוי שזרע מפירות בשביעית ומעשרות
 קארו. יוסף הצעיר דברי אלה גם. והנהגתי שכתבתי

 שהארץ כלומר מ"בתו חייבים הגוי ביד המוחזקת בשדה פירות. א  לשיטת הב"י: מבואר
 ."לכם" דכתיב נוהגת לא שביעית. ב. קיימת בקדושתה

בבעלותנו נשארה הארץ  ע"ולכו לגאונים וגם המבי"ט  מסכימים י"הב גם ז"ולפ
 ע"לכו כ"וא. לשביעית גם או מעשרות לענין רק אם שנחלקו אלא עומדת, בקדושתה

 .בידם הארץ גזולה

וניתן לבאר את הדברים כך שהדיון סביב מצוות התלויות בארץ אינו על עצם הבעלות 
אפילו אם קנה כדין וק"ו כשהארץ גזולה בידם, אלא עד כמה ולאיזה עניין הם מצליחים 

בפירות וקדושתם או אולי אפילו "לפגום" בקדושת הארץ עצמה וזו כוונת מאן "לפגום" 
דאמר "יש קנין לגוי להפקיע מקדושתה", אבל לעולם אין להם בעלות על הקרקע, כל 
עוד לא קנה אותה כדין, ואפילו אם קנה אותה כדין אינה קנויה לו באמת ולכן סובר רבי 

שיחין ומערות, ואעפ"כ ס"ל שמפקיעה  אלעזר בגיטין שאסור לו לחפור בה בורות
 ממעשר.

                                                           
 שו"ת אבקת רוכל סימן כד. 68
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 דברי הראי"ה והרצי"ה קוק זצ"ל. 8

 כתב הרצי"ה זצ"ל במקומות אין ספור את עניין בעלותינו המוחלטת על הארץ

 וכך כתב בכרוזו המפורסם 'למען דעת'

למען דעת! כל הארץ היא שלנו בהחלט, של כולנו ואינה ניתנת להמסר 
ו מאבותינו כדבר ה' אשר ממשלתו בכל דור ודור לאחרים, ירושה היא לנ

לאברהם אבנו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת...לפיכך אחת ולתמיד דברים 
ברורים ומוחלטים, כי אין כאן שום שטחים ערביים ואדמות ערביות, אלא 
אדמות ישראל, נחלות אבותינו הנצחיות, אשר אחרים באו ובנו עליהם, שלא 

אנחנו מעולם לא עזבנו ולא ניתקנו נחלות אבותינו, תמיד ברשותינו ונוכחותנו, ו
תמיד המשכנו כל קשרי תודעתנו איתן וכל תוקפה של מחאתנו הנמרצת כלפי 
החזקה האכזרית והמלאכותית שלהם בהן...לא לקחנו מאת הערבים אשר ישבו 

 שלא היה להם בה, אלא חזרנו אל  בתוכה, בשממותה, שום שילטון ממשלתי
 ת השילטון הזר ששלט עליה זמני...בהתמוטטוארצנו זאת 

 בשבח קק"ל על ענין קנין אדמות ארץ ישראל 69הראיה ומרן הרב זצ"ל כתב במאמרי
 :וז"ל

 תכונות שתי הזכיר". אמונים שומר צדיק גוי ויבוא שערים פתחו: "אמר הנביא
 אמונים שמירת של הסגולה מלבד. ישראל כנסת של הקודש סגולות שהן

 צדקה ועושה" צדיק גוי" גם הוא, מחצבתו לצור ישראל בין הכרותה והברית
 כבושיו שגם שואף הוא כך ומשום. ולשון אומה כל עם וגם יחיד כל עם וחסד

 אנו הרי לארצנו עכשיו חוזרים וכשאנו. ואמונה צדקה של בדרך יהיו ההכרחיים
 במיטב משלמים ואנו, שלום של בדרך אם כי בחרב ולא בחיל לא אותה כובשים
 מעל זכותנו פקעה לא שמעולם י"אעפ, מאדמתנו אדמה שעל כל בעד כספנו
 אגב לקנין בנוגע שאומר, ל"ז גאון נחשון' ר כדברי, הקדושה ארצנו אדמת
', הק בארצנו חלק יש יהודי שלכל מכיון, קרקע לבעל נחשב יהודי שכל, קרקע
 זכותנו את להפקיע בכחם אין, האומות בידי מאתנו גזולה שהיא בזמן וגם

. ארצנו באדמת לו שיש בקרקע חלק אגב קנין כל לקנות יהודי ויכול .מעליה
 כבוש של כחו ויפה. נכבשת היא הרי, נגזלת אינה שקרקע אף הדין מצד ואמנם
 קנין. עצמו בפני קנין אינו הכבוש אבל. הקודמת הבעלות זכות את להפקיע

                                                           
 חלק א עמוד רנב נאום על ישוב ארץ ישראל )קנין קרקע(. 69
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 קרקע שקנין ם"הרמב כדברי, כבוש נקרא גם והוא בכסף הקנין רק הוא ראשון
 היחיד או האומה כי, צודק כבוש שזה אלא יחיד כבוש נקרא ישראל בארץ

 רק בא בחרב והכבוש. אחרת הנאה טובת תמורתה מקבל זכותו על המוותר
 בארץ אבל. בו להשתמש אפשרות שאין בזמן כסף קנין של מקומו את למלאות
 למלאות הכבוש בידי הכח גם אין ממילא, בה תופס אינו כסף קנין שגם ישראל
' מד אחד והוא המציאות בטבע הוא קדשו בנחלת ישראל עם קנין כי מקומו את

 לא והארץ: "התורה אמרה ולפיכך. בעולמו טבע ה"שהקב הנצחיים הקנינים
 את אפילו להפקיע שיוכל בעולם כח שום ואין" הארץ לי כי לצמיתות תמכר
 יכולת כל שאין וכמה כמה אחת על, קדשו באדמת מישראל ליחיד שיש הקנין

  .קדשה נחלת מעל כולה ישראל כנסת של זכותה את להפקיע
 - שאפשר במקום - הוא שלנו הכבוש, אמונים שומר צדיק גוי שאנו מכיון אבל
 לא" כמוך לרעך אהבת" מצות לקיים ברצוננו. כסף קנין י"ע שלום של בדרך רק
 טענה העולם לאומות גם תהיה ושלא האומות לגבי גם אם כי, יחידים לגבי רק

 עליהם טענה העולם לאומות אין מקומות ששני ל"חז שאמרו כפי, עלינו וטינא
 את ששלמנו מכיון, ארונה וגורן המכפלה מערת: והם אתנו גזולים שהם לומר
 של הנצחי בקנין, העצמיים הקנינים בשני בארצנו זוכים אנו וכך. מחירם כסף

 ישראל זכו דברים שבשני הירושלמי כדברי, כסף ובקנין מכורתו בארץ ישראל
. ובנין קנין י"ע כבוש", בנים של ובכבושם אבות של בשבועתם" ישראל בארץ
 אדמת את לגאול הזה הגדול התפקיד את עליה לקחה לישראל הקיימת והקרן
 המרכז להיות שעתיד הזה הבית בפתיחת לומר נוכל ולכן, כסף בקנין ארצנו

 ". אמונים שומר צדיק גוי ויבוא שערים פתחו: "הזאת הגדולה לעבודה

מבואר שמרן הרב פסק כדברינו לעיל שקרקע אינה נגזלת ובא"י אף כיבוש מלחמה לא 
מועיל כשיטת הגאונים, משום שהארץ הינה של השי"ת ושום כיבוש ויאוש לא מועיל 

 ה.להפקיעה לא מיד יהודי פרטי וכ"ש לא מכלל האומ

וה"ע השוכנות כאן, כשם שנתן הקב"ה באפריקי ארץ טובה אלא שטוב להתחסד עם א
כארצו שכר על שפינה את הארץ מרצונו מתוך הכרה בבעלות ישראל עליה, כך אנו, 

פיצוי ליושב על הקרקע, לא כתמורה שהרי שלנו היא ל , ניתן סוג שבמקום שאפשר
עקר מהמקום שהתרגל אליו יהגוי צריך להואיננו צריכים לקנותה, אלא כיוון שסוף סוף 

 אנו ברחמינו מנסים להקל מעליו את מעברו למקום אחר.
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עצמו אלא אבות ונראה שדומה הדבר לתקנת השוק, שהרי סוף סוף לא הגוי הנוכחי גזל ב
ועל כך מקבל  70שהגוי המחזיק בקרקע הינו כשומר הפיקדון ומרלאבותיו, ועוד אפשר 

 רגשי,את המקום מרצונו וללא התנגדות כגאת ויפנה את שכרו ובלבד שיבין ז

 שהיה מקום בכל דאטגמא פורש היה יהושע עשה מה נחמן בר שמואל ר"א
 שלום לעשות שמבקש ומי לו ילך לילך שמבקש מי בה כתוב והיה לכבוש הולך
 לו והלך פנה הגרגשי עשה מה, יעשה מלחמה לעשות שיבקש ומי יעשה

 .71אפריקי זו כארצו יפה ארץ הוא ברוך הקדוש לו ונתן מלפניהן

ועוד שע"י שאנו קונים בכסף מלא אנו מראים כמה חשובה לנו ארצינו שאנו מוכנים 
 ונה היבוסירן ארלשלם במיטב כספנו, כדברי דוד המלך בקנותו את גו

י ֹלא ֲאַרְוָנה ֶאל ַהֶמֶלְך ַוֹיאֶמר יר ֵמאֹוְתָך ֶאְקֶנה ָקנוֹ  כ  ְמח   ֱאֹלַהי' ַלה ַאֲעֶלה ְוֹלא ב 
ָנם ֹעלֹות ֶקן ח  ד ַוי  ים ְבֶכֶסף ַהָבָקר ְוֶאת ַהֹגֶרן ֶאת ָדו  ים ְשָקל  ש   72:ֲחמ 

עצם הבעלות שמעולם לא פסקה ופיצוי היושב  –רגלים ובזה עומד קנייננו על שתי 
 הזמני כעין קנין.

הבעלים של המקום נו ולגויים, שאנו ראה לומר, שרק במקום שברור, לעצמאבל נ
והפיצוי אינו אלא דרך ארץ ולפנים משורת הדין, נכון לשלם, וכך נהגו ישראל בשלושת 

אנוכי', דהיינו שהבהיר  ותושב, במערת המכפלה אמר אברהם 'גר 73המקומות המדוברים

                                                           
קהלת רבה פרשה ב ,ד"א כי לאדם שטוב לפניו אלו ישראל שהיו במצרים, נתן חכמה ודעת, ולחוטא  70

נתן ענין לאסוף ולכנוס אלו הכנענים, א"ר לוי אפילו טפת שמן לא היה נותן אחד מהם בגריסין שלו 
רץ ואפילו נשברה ביצתו לא היה טועמה אלא היה מוכרה ועושה אותה דמים כדי שיכנסו ישראל לא

וימצאו אותה מלאה ברכות, ולמי נאמר לתת לטוב לפני האלהים אלו ישראל, שנא' )במדבר כ"ו( לאלה 
 תחלק הארץ',

וכתב רבינו בחיי )בראשית פרק י פסוק טו( 'והנה מחשבות הש"י עמוקות כי רצה שתהיה הארץ הקדושה 
גה כדי שלא יוכל להחזיק כי לכנען, הוא העבד שנשתעבד לבני שם על פי אביו, ונמסרה בידו מזמן הפל

אין העבד יכול להחזיק בנכסי האדון, שאלו נמסרה ביד אומה אחרת, אולי היו מחזיקין בה, מה שאין כן 
 בעבד'.

 דברים  רבה פרשת שופטים. 71
 שמואל ב פרק כד, כד. 72
בראשית רבה )וילנא( פרשה פרשת וישלח, 'ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו וגו' במאה  73

קשיטה, א"ר יודן בר סימון זה אחד משלשה מקומות שאין אומות העולם יכולין להונות את ישראל לומר 
גזולים הן בידכם ואלו הן, מערת המכפלה, ובית המקדש, וקבורתו של יוסף, מערת המכפלה, דכתיב 
י )בראשית כג( וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון, בית המקדש, דכתיב )ד"ה =דבר
הימים= א כא( ויתן דוד לארנן במקום וגו', וקבורתו של יוסף )בראשית לג( ויקן את חלקת השדה, יעקב 

 קנה שכם',
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 תושב אהיה לאו ואם, גר הריני תרצו " אם 74להם שבאמת הוא בעה"ב כדברי רש"י שם
 הזאת". הארץ את אתן לזרעך( ז יב לעיל) הוא ברוך הקדוש לי אמרש הדין מן ואטלנה

לוקים ונציגו -ולכן רק לאחר שעפרון מוכן לתת בחינם ומבין שאברהם הוא נשיא הא
בארץ וממילא אברהם הוא הבעלים האמיתי מוכן אברהם לשלם במיטב כספו, וכך דוד 

קנה דוד את  75לישראל המלך, לאחר שארונה מבין שהגיע העת להשיב את מקום המקדש
,  רק אז 76הגורן בכסף מלא, וכן יעקב לאחר שבנה בית וסוכות ותיקן מטבע כשליט ומלך

 קנה.

אבל במקום שקניית הקרקע נובעת מתפיסה שהגוי הוא הבעלים, קניה כזו הינה אסון 
וכפירה בה' ובארצו, ואדרבא ראיה היא כביכול ח"ו, שאיננו בעלים על הארץ שהרי אין 

אדם לקנות את שלו, ואילו אנו נאלצים לקנותה, ונראה שבפועל, לצערנו, גם דרך 
בעצמו, לא הבינו את מעשי  שראליהמקומות האלה הגויים, ואולי גם עם בשלושת 

אברהם, יעקב ודוד, וחשבו שהקנין שקנו נעשה מחמת פגם בבעלות ולא כחסד ופיצוי, 
, דווקא במקומות אלו ניטשת ולכן אע"פ שלפי האמת אינם יכולים להונות אותנו

 .77המלחמה העזה ביותר על זכותינו עליהם, בשכם, בחברון ובהר הבית

ולכן, לעניות דעתי, כיום שזכותינו על הארץ וההכרה שכל הגויים גזלנים הם או 
, וכ"ש לגויים, 78מורישיהם, אינה מבוררת דיה אפילו ליהודים, ואפילו לת"ח אנשי תורה

 היה צריך לעמוד על זכותו ולקיים את מצות התורה "ְוהֹוַרְשֶתםבמצב כזה, עם ישראל 
ְפֵניֶכם ָהָאֶרץ ֹיְשֵבי ָכל ֶאת יַשְבֶתם ָהָאֶרץ ֶאת ...ְוהֹוַרְשֶתם מ  י ָבּה ו  י ָלֶכם כ   ָהָאֶרץ ֶאת ָנַתת 

 ולסלק את כל הגויים מן הארץ שלא ברצונם וללא שום פיצוי,  79ֹאָתּה" ָלֶרֶשת

ורק מי שיתפנה מרצונו ומתוך הכרה אמיתית, שבעלי הארץ האמיתיים והחוקיים חזרו 
אליה כדברי ערביי חברון בשנת תרמ"ד לרבי עקיבא יוסף שלזינגר וחבריו בעת שבאו 

                                                           
 רש"י בראשית כג  ד בשם מדרש אגדה.  74
י ַהֶמֶלְך ַהּטֹוב בעינו ְבֵעיָניו ְר -שמואל ב פרק כד, כב 75 ַקח ְוַיַעל ֲאֹדנ  ד י  ֵאה ַהָבָקר כד "ַוֹיאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ָדו 

ים: ַהֹכל ָנַתן ֲאַרְוָנה ַהֶמֶלְך ַלֶמֶלְך ַוֹיאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ַהֶמֶלְך ים ּוְכֵלי ַהָבָקר ָלֵעצ  ג  ְרֶצָך: ָלֹעָלה ְוַהֹמר   ה' ֱאֹלֶהיָך י 
יר ְוֹלא ַאֲעֶלה לַ  ְמח  י ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאֹוְתָך ב  ָנם.."ַוֹיאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ֲאַרְוָנה ֹלא כ   ה' ֱאֹלַהי ֹעלֹות ח 

ְקֵנהּו ָעָשה ֻסֹכת ַעל ֵכן ָקָרא ֵשם ַהָמקֹום ֻסכֹות: -בראשית פרק לג, יז 76 ת ּוְלמ  ֶבן לֹו ָבי  יח ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסֹכָתה ַוי 
חַ  ַפַדן ֲאָרם ַוי  יר ְשֶכם ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְכַנַען ְבֹבאֹו מ  יר:ַוָיֹבא ַיֲעֹקב ָשֵלם ע   ן ֶאת ְפֵני ָהע 

 כדברי הגמרא  במסכת שבת לג ב 'ויחן את פני העיר אמר רב: מטבע תיקן להם'.
כפי שהעיר אורי אליצור ז"ל שאלו המקומות בהם לא שימרו הערבים את שמם המקורי אלא ניסו  77

 חליל ונבלוס.-קודס, אל-ומנסים למחוק את בעלותנו עליהם וקראו להם, אל
 בבעלות פרטית של ערבים בקרקעות בארצנו הקדושה. שמכירים, ר"ל, 78
 נג.-במדבר לג נב 79
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 הרבים הכפרים "תושבי 80לבדוק אפשרות ליישב את חברון והריה, וכמו שכתב ביומנו
 לכבודנו גדולה הרָ כֵ  ערכו לנו כבוד ויתנו ינופנ את לקבל באו ההוא למקום מסביב אשר
 ששתינו וקפה וחלב ביצים מלבד מזבחיהם אכלנו לא שאנו כמובן כבשים, שחטו וגם

 קנו לנו אמרו הם לכבודנו, ערכו אשר המשתה ארך הלילה חצות עד איתנו, אשר בכלינו
 ההרים על עלינו היום כשהאיר לעבדים לכם נהיה ואנחנו ]מהממשלה[האדמה את

 הרכיבו להם תועפות שיא אשר הרים למרום ולעלות עוד לטפס יכולנו ולא עייפנו וכאשר
 ההר". לפסגת אותנו ונשאו כתפיהם על הפלחים אותנו

יתרה מזאת, העולה מהנ"ל, שאין משמעות קניינית למי שקונה קרקע מגוי, אפילו אם יש 
בעלות, וה"ז קרקע הפקר לכל ישראל והמחזיק בה כדיני  שוםלגוי 'קושאן', שהרי אין לו 

 .82ולא זה שקנה מהגוי 81]נעל גדר ופרץ[, הוא הבעלים, עיין היטב בהערה החזקה

ולפי הנ"ל אין שום בעיה לקטוף ולאכול מפירות עצים שניטעו ע"י גויים בא"י, שאין 
 .84ולא על הפירות 83להם בעלות לא על הקרקע

                                                           
 .100רגלי מבשר, תולדות רבי עקיבא יוסף שלזינגר עמוד  80
יש להעיר שדין זה נכון כל עוד המדינה מגדירה את הקרקעות הרשומות ע"ש הגוי כקרקעות פרטיות  81

נציגתו, כבעלי הקרקע, הגדרה זו של אדמה  של הגוי, ומסרבת לראות את עם ישראל, וממילא את המדינה
 פרטית של גוי  איננה תקפה להלכה כנ"ל. 

אבל קרקעות שהמדינה רואה את עצמה כבעלים עליהן, הנקראות 'אדמות מדינה' או אפילו 'אדמות 
אין אומרים בהן איש הישר -סקר', בהן בפשטות יש למדינה את היכולת להגדיר זכויות שימוש ובעלויות

 יעשה. בעניו
התנועה לשמירת אדמות -, ע"פ מה שלימדני אחי שליט"א ]יהודה אליהו יו"ר ומנכ"ל 'רגבים'יש לציין
שרוב האדמות 'הפרטיות' הינן במעמד קרקע 'מירי', דהיינו שע"פ החוק הירדני והמנדטורי אינן  הלאום[,

בבעלות הפרט אלא יש לו זכויות עיבוד בקרקע, ובמידה ולא עיבד אותה כמה שנים חוזרת למדינה, וכך 
רקעות פקטו, בפועל, להתייחס לק-היה מעמד הקרקעות בחוות גלעד, אך מכיוון שהמדינה החליטה דה

, 'מירי' כקרקע פרטית מוחלטת, ממילא אין למדינה שליטה עליהן וכל הקודם לזכות בהן, ע"י חזקה, זכה
ועדיין יש לדון שמא הגדרת הקרקע כבעלות פרטית של הגוי לא תקפה, ולא מהני דינא דמלכותא בא"י 

שוב לא אכפת לנו מה  אבל לאחר שיהודי קנה מהגוי, ודד"ד מגדירו כבעלים,למסור ולתת בעלות לגוי, 
מקור הכח של הבעלות, מעתה והלאה שייך בקרקע זו דינא דמלכותא, והקונה מהגוי הינו הבעלים 

 .ה"אי בלנ"ד לאור לצאת שעתיד המורחב במאמר זה בדין נאריך למועד חזון , ועודהמוחלט
א"א להתיישב  אמנם נראה לי שראוי לשלם לקונה את מה ששילם לגוי, שהרי כיום, לצערנו בפועל 82

קריקון, עיין גיטין י, ולכן דומה דינו לדין סללא קניה מהגוי בגלל העיוות התפיסתי של מערכות השלטון
אי"ה,  "דנה ב ושו"ע חו"מ רלו, ועוד חזון למועד נאריך בדין זה במאמר המורחב שעתיד לצאת לאור בלנ

 לנידון דידן.והשלכתה  דינא דמלכותאושם גם נדון בלנ"ד בסוגיא היסודית של 
 ם ולא כתוספות בר"ה."כדין יורד לשדה חברו וכשיטת רוב הראשונים ושיטת הרמב 83
כמבואר בב"ב לג ושו"ע חו"מ קמה ג, וכן בשו"ע וברמ"א חו"מ שעא ב, ושעב א, ושעג ב, וכן מבואר  84

וכדפסק הרשב"א בדין אוונכרי, סוכה ל, דכל עוד הגידולים מחוברים לקרקע]לעץ[, הרי הם של הנגזל 
בשו"ת סימן תתנב, ובשו"ע ורמ"א או"ח תרמט א, וא"כ לא שייך בפירות דינא דמלכותא כשם שלא שייך 
בקרקע, כל עוד הינם מחוברים לעץ, כך נלענ"ד, אחר בקשת המחילה, ודלא כגאונים הגדולים הגר"י 

ד"ד חל על הפירות כדין אריאל במאמרו הנ"ל והגר"ד ליאור בשו"ת דבר חברון ח"ג סימן נז, שכתב ד
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י בעלות על קרקע בא"י אין לקניינו שום משמעות וכל יהודי רשאי ולכן אפילו יוכיח הגו
 ליטול את הקרקע ממנו ללא תמורה.

ויסוד הדברים כפי שראינו שארץ ישראל הינה של השי"ת ונתנה לבניו, ורק להם, 
 , ב"ב אכי"ר.עדי עד לעובדה ולשומרה ולהשכין שכינתו בה

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
מטלטלין, ואינו נראה כן לענ"ד, דדינא דמלכותא בנידון דידן לא קאי על הפירות אלא על הקרקע, וזה לא 
מהני בא"י, ובפרט שד"ד הכא הינו נגד דין תורה וכדפסק הגר"ד ליאור בעצמו שם, סימן שלב,  ומתוך 

 יאכלו ענווים וישבעו. כך גם על הפירות אין דד"ד, ובנפול היסוד נפל הבניין,
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 ענב -לעד, כולל 'כרמי המשפט' הרב רזיאל שבח הי"ד, חוות ג
 

 תיקון החושים -סוכות
(, והאמת שזהו דברים פרק טזנאמר בתורה: "חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים..." )

 'חג הסכת'. -הוא חסר ובמקום 'הסוכות' כתוב 'הסכת' הכתיבשל הפסוק, אך  הקרי

עוונותינו וחטאינו, אבל -אנו יוצאים מ'הימים הנוראים', ימים של חשבון נפש על העבר 
 גם מבטיחים הבטחות חשובות וקבלות לעתיד.

 אם נשים לב, את הרבה מהקבלות אפשר להכניס תחת כותרת אחת גדולה והיא:

 השנה מבטיחים לחדד חושים!!!

 שלא לשמוע דברים רעים ולשון הרע.-לשים לב ולשמור יותר על אוזנינו

 יט בדברים אסורים.שלא להב -לשים לב ולשמור יותר על עיננו

 שלא לדבר דברים אסורים ופוגעים. -לשים לב ולשמור יותר על פינו
 יפה, באמת יפה וחשוב! 

אך מיד אחרי הימים האלה מגיע חג הסוכות, החג שבא ללמד אותנו לחדד חושים גם 
לעשות  כןמצד ה'עשה טוב' שבהם, לא רק מה לא לעשות, אלא להתאמן בחג הזה מה 

 לקדש אותם.בחושים וכיצד 

)לפי הזוהר, עץ הדעת היה ה'אתרוג' ועליו  .םלעינייממש תאווה -הפאר של הסוכה
"כי תאווה הוא לעינים..."(. שנזכה השנה לראות את צרת חברינו ולעזור לו  נאמר:

 ולראות את מעלותיו.

הסכך הטרי, ההדס והאתרוג פשוט עונג אמיתי. שנזכה להריח את העצבות של  ריח
 החבר ואת החסר לו עוד לפני שיבקש.

הלל כל יום ויום עם ארבעת המינים, "הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו..."  אמירת
 שנזכה לשבח תמיד את הסובבים אותנו את משפחתנו. ללמד זכות על כל אחד ואחד.

ים והשמחה כמצוות החג הזה "ושמחת בחגך"...ובזמן שבית המקדש היה השיר שמיעת
לשמוע את המלך קורא בתורה..אח..איזו שמחה! שנזכה -שמיעת מעמד 'הקהל' -קיים

 לשמוע בשורות טובות.
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באמת שכל אחד מרגיש כמה יש 'חגיגת חושים' במצוות חג הסוכות, ובאמת שזוהי 
מינו בימי הדין שעברו, מתוך ההטהרות של ההשלמה לחידוד החושים שקיבלנו על עצ

החושים מדברים לא טובים זוכים להתענג בהם בקדושה.)ישנה תפילה על פי הקבלה 
קדושה מלמעלה בתפילתנו, וזכנו לשמוע לפני תפילת שחרית שבא מבקשים:" ותזכנו 

 לשוני"(.ריח קדוש וזכנו שיתקיים בנו..."ומילתו על  להריח

 "ַהְסֵכת"! כתוב חג הסוכות בכתיב חסר, לומר לנו, אולי בגלל זה ואולי
 חג שלם של חידוד חושים. -'חג הסכת' תקשיב!תשמע!תרגיש!תריח!תראה!

"חושים בן )ומעניין הוא, שיש רמז יפה לכך שחג החושים נסמך לימי הדין. הלא הוא 
 ( דן"!!!

הפעם הנוספת והיחידה שמופיעה המילה 'הסכת' בתורה, היא כמובן בפסוק:" הסכת,  
ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לה' אלוקיך". והפעם הנוספת והיחידה שמופיעה 
המילה 'חושים' בתורה, היא בהבטחת שניים וחצי השבטים, בהכריזם:" ואנחנו נחלץ 

 שים חלוצים. חג שמח...ומועיל!חושים", שנזכה להיות עמו של ה' בעלי חו
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 ענב -הרב רזיאל שבח הי"ד, חוות גלעד, כולל 'כרמי המשפט' 

 

 עקרב ו'סובארו' -מרחשון

מזלו של חודש מרחשון הוא עקרב. לא בגלל בעל החיים, אלא בגלל צביר כוכבים 
מזלות בשמים, שנראה כמו עקרב הנראה סמוך לזריחה בחודש זה.)זאת גם הסיבה לכל 

 החודשים האחרים(.

 אך באמת שאפשר ללמוד הרבה ממזלו של החודש, על החודש עצמו ועניינו.

זהו חודש הפותח את החורף, זה הקר, הגשום )בעז"ה(, הרטוב, זה שגורם לכולנו 
 להישאר הרבה יותר זמן בבית.

שמזכה אפשר לראות בזה דבר גרוע, אך מצד שני זהו חודש קר, גשום )בעז"ה(, רטוב, 
 אותנו סוף סוף להיות כולנו בבית, הבית הנעים, עם כל המשפחה עם הילדים...כווולם.

זמן שאפשר וצריך לנצלו, לחיזוק ה'ביחד', האחווה המשפחתית, מתוך אהבה ונחת, נחת 
 כזאת של חורף, כי בכל מקרה אין למה ולאן לצאת...

 איך זה קשור לעקרב?

 ז"ל )ע"פ פסוק באיוב(:"כימה".צביר הכוכבים המדובר, נקרא בפי ח
 .'סובארו'וזהו גם הסמל של חברת 

ובאמת בשונה משאר המזלות, זהו צביר  להתאחד!!!ופרוש המילה ביפנית הוא: 
 הכוכבים הכי צבור הכי צפוף הכי מאוחד...הכי חורפי, הכי משפחתי.

יים המעניין הוא שמלבד העקרב שנראה בשמים, גם העקרב הנראה בארץ אותו בעל ח
 עקצן מסמל אחדות.

העקרב הוא בעל החיים מיוחד שמוליד ולדות חיים והאם מגדלת אותם, את כולם, על 
 .ואחדות גדולהגבה, בצפיפות 

זהו פרק זמן שהוולדות אינם יכולים להסתדר ללא אמם. בסוגים שונים של עקרבים 
 הקשר עם האם יכול להמשך זמן רב.
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 !100-יכול להגיע ל כמספר הולדות  במקרה או שלא במקרה
-כובדיוק אותו הדבר בצביר הכוכבים סובארו הנקרא בפי חז"ל 'כימה' בגלל שיש בו 

 כוכבים. מאה

חודש מרחשון וחודשי החורף בכלל, הינם עת נפלאה להתכנס פנימה לתוך עצמנו, לתוך 
 משפחתנו 

 ופשוט להתאחד.
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 ענב -'כרמי המשפט' הרב רזיאל שבח הי"ד, חוות גלעד, כולל 

 

 אם מגיע לך, תקבל!-כסלו

אמר רבי חנינא בעשרים ' :ותשלם כל המלאכהעל הפסוק ' (פסיקתא רבתיכתוב במדרש )
 ,שהקימו משה מקופל עד אחד בניסן היה המשכןוחמשה בכסלו נגמרה מלאכת המשכן ו

)שמות מ'  "עדומשכן אהל מאת ביום החודש הראשון באחד לחדש תקים "ב ושכת וכמ
על משה לומר למה לא הוקם  )=אומרים(ב'(, וכל זמן שהיה מקופל היו ישראל מלמלאין

חשב לערב שמחת המשכן בחודש שנולד בו יצחק, משה ש ?מיד שמא דופי אירע בו
אמר  "ותשלם"מהו ... שנגמרה מלאכה בו הפסיד כסלומעתה ו...שבניסן נולד יצחק
 .נאיוחנוכת בית חשמ ?ילם לו הקדוש ברוך הוא, מה שעלי לשלם לוהקדוש ברוך הוא 

פלא גדול המדרש הזה!! כאילו חודש כסלו נפגע...וכי הוא מרגיש בכלל??הוא נעלב?? 
מה זאת אומרת שכסלו "הפסיד" עד כדי כך שה' צריך לשלם לו...להחזיר לו על מה 

 ש'נגנב' ממנו בחנוכת המשכן?!

 אלא שיש פה יסוד גדול.

אין מטרת המדרש הזה להראות שכסלו בסופו של דבר לא נפגע. מטרת המדרש הזה 
 "אל תפגעו"! "אל תעלבו"! "אל תתאכזבו"!  לנולומר 

כמה פעמים נראה לנו שמהשמים עשו לנו משהו 'לא פייר' 'לא הוגן' לקחו לנו משהו יקר 
 שהיה שייך וראוי לנו!!

לשלם לאיש -עשות מלאכה מושלמתבא המדרש ללמד אותנו שדרכו של ה' יתברך ל
לא  -כמעשהו, מה שמגיע לך יגיע בסוף...אולי בדרכים אחרות, אולי ברווח יותר גדול

 בית ה' הקבוע!!! בית המקדששהינו מבנה עראי, אלא חנוכת  משכןחנוכת 

האמונה, שגם אם עכשיו נלקח ממני משהו אחד אני אקבל משהו אחר, משהו אחר 
שינחם אותי משהו אחר שישלמו לי טובה מהשמיים על מה שישמח אותי משהו אחר 

שנלקח לי, היא שורש ויסוד האמונה שה' יתברך לא מקפח אף בריה ולא רק בריה אפילו 
'סתם' חודש, שבכלל אין לו רגשות, גם הוא יקבל בבוא הזמן תשלום ונחמה על מה 

 שנלקח לו.
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נו הסבא הגדול והאהוב. בתחילת החודש הזה נלקח ממשפחת -אסיים בנימה אישית
הצער והכאב גדול, אבל גם זכיתי להבין איזה משפחה גדולה ומפוארת הוא השאיר איזו 
נחמה גדולה, במידות טובות ומעשים טובים של כל יוצאי חלציו. הפסיד כסלו שבחודש 
זה הוא נפטר. אבל מאמינים שבבוא היום ה' ישלם וינחם את כל עמו ישראל בבניין בית 

 אמן.    -השלישי והקבוע, במהרה בימינומקדשו 
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 ענב -הרב רזיאל שבח הי"ד, חוות גלעד, כולל 'כרמי המשפט' 
 

 טבת ומטריה

חד ודברים המיוחדים בשפת הקודש הוא שיש אפשרות לכתוב את אותה מילה פעם א
'בקשת', בכתיב מלא ופעם בכתיב חסר. כך למשל 'רצונות' או 'רצנת'  וכן 'בקשות' או 

 'חודש' או 'חדש'...

כמה וכמה פעמים. אבל כמובן שלא מדובר כלל על  'טבת' למרבה הפלא בתורה מופיע 
 חודש טבת.

ְראנאמר: "וַ בראשית בספר  ים  ּוי  ֱאֹלה  ָאָדם ֶאת־ְבנֹות ְבֵני־ָהָֽ י ָהָֽ ְקחּו ָנההֵ  תֹטבֹ  כ  ים ָלֶהם ַוי   ָנש 
ֹכל רּו". ֲאֶשר מ   ָבָחָֽ

ַנֲערָ נאמר על רבקה: "כך גם  יש ְבתּוָלה ְמֹאדַמְרֶאה  תֹטבַ  הְוַהָֽ  ְיָדָעּה". ֹלא ְוא 

הוא בעצם גם הכתיב חסר של טובות!!! חודש של טובות וחסדים. כי  טבתיוצא ש
כידוע גשם נחשב כטובות וחסדים משמים, בגמרא יש ביטוי ש"גדול יום הגשמים".  

לו זמן הגשמים, מה שאומר שהוא חודש טובות חודש טבת זהו חודש שכולו בחורף וכו
 או טבת בכתיב חסר...

 יפה...אבל מה הקשר למטריה )שבכותרת(??

מקובל לומר, שהיו כמה אדמורי"ם וצדיקים שכאשר היה יורד גשם כשהם היו בחוץ, הם 
היו שמים כובע או את המעיל על ראשם, אך בשום אופן לא הסכימו למטריה!!!למה? 

ממש, ה' שולח לעולם חסדים וטובות בצורת גשם ואם כך המטריה היא  כיוון שעכשיו
ממש מניעה מחסום ומסך ממך מלקבל את הטובה הזאת!!למה למנוע מעצמך טוב 

 שיורד כעת...

מחשבה נפלאה!!! ובאמת אם נשים לב, כמה פעמים נשלחים לנו טובות מהשמים 
 ה...ואנחנו במקום לקבלם בשתי ידיים, פשוט...פותחים מטרי

 

ובאמת, מצד ה' תמיד יש רצון להשפיע טוב,  -אלי"טבת ת יכולנו יודעים לשיר :"כי הרב
הרבה טובות, אבל האם אנחנו מוכנים לקבלם??או שח"ו כמו שאומרים "לא 

 צריכים/רוצים טובות"...מזל שיש לי מטריה.
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דש טבת חובקיצור העניין ובתפילה, בכתיב מלא "חודש טבת" או בכתיב חסר: "אנא ה' 
 עלינו, ותצילנו ממטריותינו ומניעותינו" 

 אמן.
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 ענב -הרב רזיאל שבח הי"ד, חוות גלעד, כולל 'כרמי המשפט'  

 

 שני סוגי רפואות -אייר ואדר 

דרשו דורשי רשומות ר"ת: "אני ה')יי( רופאך". אבל גם באדר כבר דרשו  -איירחודש 
כך היו כותבים בחלק מהספרים רמז לשם ה' שלא  -ר"ת: אני ה' )ד' אדרדורשי רשומות 

 תהיה בעיה של גניזה או מחית שם ה'( רופאך"...

אם נשים לב, בעולם הרפואה ישנם בגדול שני סוגי תרופות. תרופות מתוקות וטעימות 
 שבד"כ ניתנות לילדים. ומנגד תרופות מרות ואיומות שניתנות בד"כ למבוגרים.

ה שה' שולח בדרך של שמחה ורחמים גדולים, ממש ממש נוטפת מתיקות. כזו יש רפוא
, חודש של שמחה, השמחה שמרפא, ממש אדרהיא התרופה והגאולה המונהגת בחודש 

ליצנות רפואית, ובאמת שגם הנס באדר היה מושלם ומתוק, לא מת אפילו יהודי אחד, 
 הייתה גזרה ומיד התבטלה.

 אך.לכן אדר ר"ת : אני ה' רופ

אך יש רפואה שמגיעה אחרי שעם ישראל כבר התבגר ועלה דרגה, הוא כבר יכול לקבל 
 תרופה יותר מרה. גם זו תרופה אבל הטעם...קצת קשה.

עם ישראל מתבגר ומתגבר, יוצא ממצרים...נהיה עם...ויוצא למסע. אחרי חודש כזה, 
' הני אכל המחלה...ניסן, הוא כבר מסוגל לעמוד גם בתרופה מרה.)מעניין שהפסוק: "

 '! מיד לאחר קריאת ים סוף...('מרהופאך" בדיוק נאמרה במקום שנקרא....ר

, חודש שלם בתוך ימי העומר הקצת איירכזו היא התרופה והגאולה המונהגת בחודש 
עצובים...בהם נוהגים מנהגי אבילות, בהם נפטרו תלמידי רבי עקיבא. אבל! בהם גם 
מתרפאים יום יום ויוצאים ממ"ט שערי טומאה לקראת היום הגדול, יום מתן תורתנו. 

 מתרפאים, אבל ע"י תרופה מרה. 

 לכן אייר ר"ת : אני ה' רופאך.

ש בדור הזה, שדווקא בחודש זה נקבע לו יום העצמאות. בו אמנם  מי כמונו יודע ומרגי
התחילה הגאולה, אבל מתוך כמויות רבות מאד של תרופות מרות ואיומות.. שישה 

 מליון!
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אבל כנראה שכך הם התרופות של חודש אייר, של עם שנגאל, של אנשים בוגרים, 
ים, אך שיודעים שהתרופה מרפא גם בלי להיות תמיד מתוקה. שגם כך, לפעמים מתרפא

.(שו"ע של ד" שיהיה עסק זה לנו לרפואה כי רופא חינם אתה")מאמינים תמיד:
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 ענב -הרב רזיאל שבח הי"ד, חוות גלעד, כולל 'כרמי המשפט'                 

 

 הגדולה שבפרטים –ניסן 

'ניסן' הוא בעצם בארמית 'ניסים שלנו'. יש ניסים אחרים? לא. ממש לא. יש תעתועים יש 
 כישופים. אז מה ההבדל?

של הפיכת המטה ניסים כשבאים משה ואהרון לפרעה מלך מצרים ועושים לו את ה
לנחש, את היד המצורעת כשלג, את הפיכת המים לדם והוצאת הצפרדעים אומרת התורה 

. פירוש הדבר שגם חרטומי מצרים עושים מעשה עושים כן בלטיהםשגם חרטומי מצרים 
משה ואהרון. נו אז מה ההבדל? כשמגיעה מכת הכינים  כישוף שנראה כמו מעשה

פתאום החרטומים לא מצליחים. אומרים חז"ל מפני ש"אין השד יכול לעשות פחות 
משעורה". מעשה תעתועים וכשפים לא יכול להגיע לרזולוציה כזאת, כי זה שקר. ולא נס 

אים שזה רק ורומתקרבים אמיתי.}כמו שיש ציורים שנראים ממש כמו תמונה עד ש...
ציור"...{. בזה נבחן הדבר האם יסודו אמיתי וקדוש או סתם מעשי תעתועים מעשי 

 שדים, האם הוא מסוגל להגיע לדקדוק כזה לשלוט בפחות משעורה.

ניסן, היא האמונה והגאוה בכך שעם ישראל שונה מכל עם, זהו עם שכשם שחשוב לו 
ן הוא במצוות והדיקדוק בהם. וזוהי הכלל כך לא פחות חשוב לו הפרט לפרטי פרטיו. וכ

השמחה הגדולה, עד כדי ברכה, על הפרח הקטן שפורח על העצים, ברכת האילנות. וזהו 
החיפוש אחר כל פרור קטן של חמץ בכל חור וסדק, כי כך אנו, ובכך אנו נבדלים, זאת 

כות . ומה ההוכחה? בדיוק בהלזאת גוי לא יבין אתהרזולוציה שעם ישראל מגיע אליה. 
ערוך בסימן תלג:"...)חור בחומה( שבין יהודי לאינו יהודי -בדיקת חמץ כתב השולחן
ונמצא בא לידי סכנה".  כשפים הוא עושה לי)הגוי(  שמא יאמר אינו צריך בדיקה כלל!

 במה שהוא מחפש בלילה לאור הנר בחורין". -וכתב המשנ"ב :כשפים הוא עושה

חרטומים שמחרטטים, בין כשפים ומעשה שדים זה ההבדל בין עם קדוש לבין קבוצת 
 לניסן.

 פסח כשר ושמח.
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 ענב -הרב רזיאל שבח הי"ד, חוות גלעד, כולל 'כרמי המשפט' 

 

 כיסוי לנס -סיון

שישי" מלמד הבמסכת פסחים )סח.( אומרת על הפסוק: "ויהי ערב ויהי בקר יום  הגמרא
 יקבלו ישראל את התורה ביוםשהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית שאם לא 

 בסיון יחזיר את העולם לתוהו ובוהו".' דהיינו ו" השישי"

יוצא שבעצם זה שעם ישראל הסכים לקבל את התורה, ניצל כל העולם כולו מכליה 
 ומחזרה לתוהו ובוהו!! 

נבדוק יותר אחורה בזמן נראה עוד הצלה עולמית בחודש הזה. לאחר המבול הגדול  אם
שהחריב את כל העולם, נאמר בפסוק )בראשית ח.ד(:"ותנח התיבה בחודש השביעי 
בשבעה עשר יום לחודש, על הרי אררט", מסביר רש"י ע"פ מדרש אגדה, שזהו חודש 

 סיון. בחודש הזה, שוב העולם מתחיל מחדש!

עוד הצלה והתחלה מחדש בסיון. לאחר ניסיונו של המן הרשע לגזור כליה על והנה 
היהודים בכל מדינות המלך אחשוורוש ע"י שליחת אגרות לכל מדינה, נגמר הסיפור 
והוא נתלה על עץ. אבל מה עם האיגרות שנשלחו כבר?? מיד מרדכי שולח אגרות שניות 

ט(: "ויקראו ספרי המלך, בעת ההיא להציל את עמו. מתי זה קורה? כתוב במגילה )ח.
 ...", נשלחות האיגרות ועם ישראל ניצל! סיוןבחודש השלישי הוא חודש 

בזמנינו נעשו הצלות בחודש הזה. מלחמת ששת הימים אמנם התחילה באייר אך  גם
נסתיימה בסיון. ההצלה הגדולה של עם ישראל ומדינת ישראל, כיבוש מחדש של כל 

ושלים והר הבית, שכם, חברון ועוד...ועל כך מודים ביום המקומות הקדושים. יר
 ירושלים.

למרות כל הניסים הגלויים שנעשו במלחמה זו יש לצערנו שחושבים שהניצחון במלחמת 
ששת הימים היה בכוחנו ועוצם ידינו. אך כך עשה ה' בחכמתו, שבכל נס ונס יהיה פתחון 

ויהללו. שלא יעריכו. כאילו  פה ובחירה, לחשוב שזה היה בדרך הטבע שלא יודו
 מתעוורות עיניהם.

, גם בחשיבותה של התורה יש הרואים בה כספר עתיק וחשוב, אך לא מתנת לצערנו
אלוקים, לא משהו קדוש, לא משהו מחייב. אך כך עשה ה' בחכמתו, שיהיה פתחון פה 

וורו ובחירה לא לקיים תורה ומצוות. כאילו לא עמדו רגליהם בהר סיני, כאילו התע
 עיניהם.
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 ואולי אפשר לרמוז על כך, מתוך פסוק שנאמר לפני מתן תורה: 

-". "וישכון כבוד ה' על הר סיני"וישכון כבוד ה' על הר סיני, ויכסהו הענן ששת ימים"
כולם מבינים ורואים שיש פה משהו שמיימי וניסי, שכבוד ה' שוכן ועוזר לעם 

 הר - סיני הר על המדינה שקיבל.)מאיישראל,שיש כלפיו שנאה מהגויים על התורה ו
 פט.(( עליו.)שבת העולם לאומות שנאה שירדה

עדיין ענן הגאווה ענן הכפירה בטוב ה', - ששת ימים"אך למרות זאת:" ויכסהו הענן 
יכולה להשחית את הניסיות של התשועה. הערפל של כוחי ועוצם ידי, מכסה מלראות את 

 האמת, את כבוד ה' השוכן על ההר.

 ך כך עשה ה' בחכמתו. המאמין יאמין והחדל יחדל!    א
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 ענב -הרב רזיאל שבח הי"ד, חוות גלעד, כולל 'כרמי המשפט' 

 

 חודש לכבוד ה'-אב

 חודש אב מתחיל בצער, 'משנכנס אב ממעטין בשמחה'

 רבן , פתאום באמצעיתו הוא שמח, מאד שמח.כדברי המשנה )תענית ד.ח(:"אמראבל
הכפורים..". מה  וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא גמליאל בן שמעון

 הקשר בין שני המאורעות הללו למה שניהם תקבצו לחודש אחד?

 אב', כך מכריזים עליו בשבת מברכין.'מנחם  אלא, שהחודש הזה נקרא גם חודש

מנחמים את וזה בעצם כל עניינו של החודש. חודש שלם לכבוד ה', חודש שבו אנחנו 
אבינו על שאין לו בית, חודש שבו מזכירים לקב"ה את אהבתינו אליו ואת רצוננו 

 המשותף לבניין בית המקדש.

אז כל זה מסתדר עם תחילתו של  החודש עד תשעה באב. אבל איך זה מתקשר לט"ו 
 באב ולשמחה בו?

סוכות  עונה ר' צדוק הכהן תשובה מקסימה! כל החגים כולם יש להם טעם הסטורי.
לזכרון הסוכות שעשו במדבר, פסח זכר ליציאת מצרים, שבועות זכר למתן תורה, טפילו 

 שבת היא 'זכר למעשה בראשית'.

אבל...בט"ו באב והלאה היו אלו ימים של 'סתם' חג לכבוד ה'!!!בלי שום סיבה נוספת! 
רה. אלא, כי רק לכבוד ה'! לא כי הוא הוציאנו.לא כי הוא גאלנו.לא כי הוא נתן לנו התו

 הוא ה' אלוקינו!!!

והראיה מכך שכאשר משה רבינו ע"ה מבקש מפרעה להוציא את בני ישראל, הוא אומר 
שה' ביקש להוציא את ישראל כדי ש"יחוגו לי חג במדבר"!!על איזה חג 
מדובר??פסח,סוכות ושבועות עדיין לא היו...ולאן בסוף נעלם החג הזה כשיצאו ישראל 

 ע, אלא שממש יום לפני חגיגות ה'חג לה' הכל השתבש.ממצרים??הוא מופי
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בפעם הבאה שמופיע הביטוי "חג לה'" הוא בדברי אהרון ערב חטא העגל:"ויאמר 
י"ז בתמוז הזמן שהיה משה צריך לרדת עם -אהרון, חג לה' מחר"...מחר. מה היה למחרת

 פתיחת החגיגות לה'. -הלוחות

 מימים בשילה 'לה חג הנה "()כא.יט טיםבפעם הבאה שמופיע חג לה' הוא בספר שופ
ימימה.." מהו 'חג לה' הזה? ועוד שנחגג 'מימים ימימה'?? כתוב בפסוקים הבאים:" 
וראיתם והנה יצאו בנות שילו לחול במחולות..."!!! זהו ט"ו באב!! שיוצאות בנות 

! בחור: אומרות היו ישראל לחולל בכרמים! לכבוד מי? לכבוד ה'!!חוגגות לה'! ומה
 החן שקר, במשפחה עיניך תן, בנוי עיניך תתן אל, לך בורר אתה מה וראה עיניך נא שא
 בשערים ויהללוה ידיה מפרי לה תנו: ואומר, תתהלל היא' ה יראת אשה היפי והבל

 אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה אומר הוא וכן. מעשיה
 בנין זה - לבו שמחת וביום, תורה מתן זה - חתנתו ביום, לבו שמחת וביום חתנתו ביום
 .בימינו במהרה שיבנה, המקדש בית
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 ענב -הרב רזיאל שבח הי"ד, חוות גלעד, כולל 'כרמי המשפט' 

 

 דקדושה חשד

ראיתי קצת לעיין בעניין החשד בנר חנוכה ובכלל בענייני החשד במצוות, ואפס קצהו 

 אראה.

 

 הסוגיה בגמרא

 הגמרא )שבת כג,א( מביאה דין:    

"חצר שיש לה שני פתחים צריכה שתי נרות. אמר רבא: לא אמרן אלא משתי רוחות, אבל 

מרוח אחת לא צריך. מאי טעמא? אילימא משום חשדא, חשדא דמאן? אילימא חשדא 

דעלמא, אפילו ברוח אחת נמי לבעי, אי חשדא דבני מתא אפילו משני רוחות נמי לא 

לעולם משום חשדא דבני מתא, וזימנין דמחלפי בהאי ולא מיחלפי בהאי, ואמרי לבעי. 

 כי היכי דבהאי פתחא לא אדליק, בהך פתחא נמי לא אדליק."

 –ואילו הגמרא בברכות )ח,ב( מביאה את צוואת רבא לבניו    

"אמר להו רבא לבניה: כשאתם חותכים בשר אל תחתכו על גב היד. איכא דאמרי משום 

איכא דאמרי משום קלקול סעודה. ואל תשב על מיטת ארמית, ואל תעברו אחורי סכנה, 

 בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללין... 

מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי, דאמר ריב"ל אסור לו לאדם שיעבור אחורי בית הכנסת 

 בשעה שהצבור מתפללין.

חרינא לית לן בה. אמר אביי ולא אמרן אלא דליכא פתחא אחרינא, אבל איכא פתחא א

ולא אמרן אלא דליכא בי כנישתא אחרינא אבל איכא בי כנישתא אחרינא לית לן בה. ולא 

 אמרן אלא דלא דרי טונא ולא רהיט ולא מנח תפילין, אבל איכא חד מהנך לית לן בה".
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 וכן הגמרא בברכות )דף סא,א( הביאה דין זה בשם רבי יוחנן והוסיף שם:   

לא רכיב חמרא, אבל רכיב חמרא לית לן בה...", וכן הנחת תפילין "ולא אמרן אלא ד   

 )שאם מניח תפילין גם כן אין בעיה(.

 

 קושיית הבית יוסף

 –על פי שתי הסוגיות בגמרא הקשה הבית יוסף בסימן תרעא )סעיף ח(    

"ואם תאמר, מאי שנא מהא דאמרינן בפרק קמא ובתרא דברכות, דאסור לעבור אחורי    

בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין ולא אמרן אלא דליכא פתחא אחריתא וכו', והכא 

נמי נימא דאף על גב דחזו דלא אדליק בחד פתחא לא אתו למחשדיה, דאמרי באידך 

 פתחא אדליק".

 שני תירוצי הבית יוסף:

עניין תפילה שאני, דכיוון דאי לא מצלי הוה ליה פורק עול מלכות שמים "דל .1

מעליו, כל היכא דאיכא פתחא אחריתא לא אתו למחשדה, מה שאין כן לעניין 

 חנוכה".

"דהדלקת נר חנוכה, כיוון דיש בה הפסד ממון, אי איכא פתחא אחרינא אתו  .2

אבל בתפילה דלית למחשדיה, כי היכי דבהאי לא אדליק בהאי נמי לא אדליק, 

 בה הפסד ממון, כי איכא פתחא אחרינא לא אתו למחשדיה".

 ועיין ב"ח שם.

 

 האיסור להיות נחשד

 ויש לברר קודם לכל, מה האיסור להיות נחשד?   

  –כהקדמה לשאלה זו נביא את דברי המשך הגמרא בשבת 

ים אמרה "ומנא תימרא דחיישינן לחשד? דתניא, אמר רבי שמעון: בשביל ארבעה דבר

מפני גזל עניים, ומפני ביטול עניים,  –תורה להניח פאה בסוף שדהו )בסוף הקצירה( 

ומפני החשד ומשום 'בל תכלה'. מפני גזל עניים... ומפני החשד, שלא יהיו עוברין ושבין 

 אומרים: תבא מארה לאדם שלא הניח פאה בשדהו".
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יחשדוהו שעובר על מצוה לכאורה מפשטות הגמרא משמע, שלא רוצים שיקללוהו ו   

 מהתורה.

ויש לחקור, שהרי בדרך כלל האיסור להחשד הוא על פי המובא בפסוק )במדבר    

לב,כב( "והייתם נקיים מה' ומישראל"; כמובא במשנה בשקלים )ג,ב(: "אין התורם 

שמא יעני  –נכנס, לא בפרגוד חפות ולא במנעל ולא בסנדל ולא בתפילין ולא בקמיע 

ויאמרו מעוון הלשכה העני, או שמא יעשיר ויאמרו מתרומת הלשכה העשיר,  )יהיה עני(

לפי שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת ידי המקום, שנאמר: והייתם נקיים 

 מה' ומישראל, ואומר: ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם".

שינן לחשד, שנאמר: אם כן, מדוע כאן הגמרא לא פשטה ואמרה: 'ומנא תימרא דחיי   

והייתם נקיים'; אלא הביאה את הברייתא לגבי פאה? אלא אם כן נאמר, שבאמת הסיבה 

כאן איננה משום והייתם נקיים אלא מסיבה אחרת. ואולי אפשר לדייק כך ממחלוקת 

 הפוסקים בעניין הברכה על הנרות, שמדליק מפני החשד.

יק אלא משום חשדא, לא מברך אלא וכן כתב הר"ן: "ומסתברא, דכיוון שאינו מדל   

דהיינו, שאינו חיוב גמור כאיסור 'והייתם נקיים' אלא חשד גרידא  –אחד פתחא" 

)בהמשך יבואר מהו החשד(, ולכן גם לא מברכים עליו, משמע שהחובה להדליק בפתח 

השני הוא כמעט עניין טכני שלא יחשדו, ולא חובה בגדר המצוה )נפקא מינה שאם לא 

תח השני, האם לא קיים כלל מצות הדלקה בלילה זה. ועיין בזה 'חכמת הדליק בפ

הפתחים אינו דין צדדי אלא שהחיוב "הורחב" גם לפתח  2-שלמה', שהחיוב להדליק ב

 השני(.

וב'מכתם לדוד' )לרבי דוד פארדו; אורח חיים סימן כג( דן לגבי אדם שהדליקו עליו,    

כיוון שלא היה בביתו, ותוך הזמן של ההדלקה חזר לביתו, ועדיין לא הדליקו בני ביתו 

בפתח השני )שחיובו מפני החשד(, ונשאל האם יכול להדליק שם ולברך. והביא את דברי 

סק, שבכל מקום שחייבוהו חכמים לקיים ולעשות מצוה הרשב"א שחולק על הר"ן ופ

מחויב ככל מצוה גם בברכה, ולכן יברך השואל בפתח השני; והביא  –מפני חשד 

החולקים וסוברים שספק ברכות להקל, ולכן לא יברך. והביא המכתם לדוד בתוך פלפולו 

 –לא יסתכן את דעת הרב פר"ת ז"ל: "דכל מה שתקנו לצורך אדם או שלא יחשדוהו או ש
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לא מברכינן...", וסיים בה: "דאנן לא אשכחן בכוליה ש"ס דמברכים אמצוות דרבנן כה"ג 

 דמראית עין".

ולמסקנת דבריו רצה להשוות במקרה זה את דברי הרשב"אלר"ן וזה לשונו:"ואמנם    

מאחר דאפושי פלוגתא לא מפשינן, לבי אומר לי דלא פליגי כלל, דהר"ן נמי מודה 

"ל וגם הרשב"א אית ליה דהר"ן, דהתם כל טעמו של הר"ן היינו דכיון להרשב"א ז

דמדליק בשתיהן זה אחר זה וכבר בירך על הראשונה, דין הוא ודאי שלא יחזור ויברך 

אותה ברכה עצמה שנית כשבא להדליק בשניה, הואיל ולא בא להדליק אלא מפני החשד. 

בה אלא משום חשדא וכיוצא,  אבל היכא דלא עביד אלא חדא מצוה אע"ג דלא מחייב

כיון דסוף סוף מצוה קעביד דחייבוהו רבנן, שפיר מברך אפילו להר"ן...". וסיים המכתם 

לדוד: "ואכתי איכא עליה חובת ביתיה משום חשדא ואיהו מיהא לא בריך על הראשונה 

 אפילו להר"ן גופיה שפיר מברך כדאמרן, וברכת ה' תוסיף ימים". –

עד כאן, שאין ראיה ברורה מדברי הר"ן בגדר החשד לפי המכתם  יוצא מכל האמור   

לדוד )אך אולי  מפשט דברי הר"ן לדייק כמו שרצינו לומר, שהוא עניין טכני, וצריך 

 שהגדיר דין זה כמראית עין. –עיון(, אך כן מצאנו גדר אחר על פי הרב פר"ת

 

 ההבדל בין "והייתם נקיים" לבין "מראית עין"

ת מנוח' )ר' מנוח הענדיל זצ"ל בן דורו של המהרש"ל( על דברי הגמרא כתב ה'חכמ   

בשבת: "נ"ב פירושו כלומר, וחיישינן שלא יאמרו האחד אינו מקיים מצות נר חנוכה 

דהיינו, החשש שילמדו ממנו להקל  –ויבואו גם הם להקל במצות נר חנוכה ודו"ק" 

יים", שהיא עניין בפני עצמו גם ולזלזל במצוה, וזהו החשש, מה שאין כן ב"והייתם נק

 בלא שילמדו ממנו.

וכן מובא באגרות משה )אורח חיים חלק ב סימן מ( וכן בדברי יציב )חלק ז סימן עג    

סעיף קטן ו(: שהחילוק בין מראית עין לחשד שאסור משום "והייתם נקיים", הוא באופן 

נקיים", ואילו במראית  שאין חשש שילמדו ממעשיו, ואף על פי כן אסור משום "והייתם

 וממש כדברי החכמת מנוח הנ"ל. –עין הדבר אסור משום הרואים שילמדו 
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כלומר,  –טעם נוסף שמובא בחכמת מנוח על דברי הגמרא, "שיאמרו תבוא מארה    

וקעברי אלאו ד'לא תקלל חרש'!". דהיינו, שהאיסור הוא שגורם להם להיכשל בלקלל 

 ח השני ללא נר!אותו ולכן אסור להניח את הפת

 עד כאן המחלוקת בטעם האיסור להחשד.   

 

 במה חושדים הרואים 

על פי דברי החכמת מנוח הנ"ל נראה, שהם חושדים בו שלא הדליק נר חנוכה, ונראה    

שבחומרת החשד שיחשדוהו תלויה גם המצוה והתיקון שצריך לעשות, וכעין זה רמוז 

דלעניין תפילה שאני, דכיוון דאי לא מצלי הוה ליה פורק עול –תירוץ הבית יוסף הראשון 

מלכות שמים מעליו, וממילא כל דאיכא פתח אחר זה מועיל שכבר לא יחשדוהו בדבר 

כל כך חמור, מה שאין כן בנר חנוכה, שהחשד שאינו מדליק אינו חמור כפורק עול 

שהציבור מתפללין  מלכות שמים. וזה כדברי רש"י בגמרא בשבת, שפירש רש"י: "בשעה

דכיוון שאינו נכנס נראה כפורק עול ומבזה בית הכנסת". יוצא, שכיוון שהחשד הוא  –

חמור, ממילא כל טצדקי יועיל בעיני הרואים, ולכן הגמרא מנתה תפילין, רכיבת חמור, 

פתח אחר, בית כנסת אחר וכו'. וכן ההיפך נראה, שכשהחשד קל יותר, "קשה" יותר 

כות" )יפורט לקמן(; ולכן חמור יותר עניין הדלקת נר חנוכה בעיני לרואים "ללמד ז

הרואים החושדים, ש"קל" להם יותר לחשוד אדם שלא קיים מצוות דרבנן, ועוד מצוה 

 קלה כזאת של הדלקת נר אחד )כעיקר הדין(, שההוצאה בה קטנה.

 

 מי הם החושדים

נר חנוכה לבית כנסת, שהרי  ואיכא למידק, מה שייך כל הדיון בגמרא וההשוואה בין   

 –בבית כנסת החשד הוא הגיוני יותר מאשר בחנוכה, שהרי הבדל עצום יש בין המקרים 

 –שהרי בנר חנוכה מצד האמת והדין כשהדליק נר חנוכה בפתח אחד יצא כבר ידי חובתו 

וזועקת השאלה: אם כן, מה אכפת לנו שהם חושדים, הרי הם טועים בדין הלכות חנוכה, 

י אם היו יודעים שמספיק להדליק בצד אחד, לא היו חושדים כשרואים בית שלא שהר

 דלק בו נר בצד זה, שהרי הוא לא חייב!
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וכעין זה כתב החכם צבי )שו"ת סימן צא( בקושייתו, ותירץ, שבאמת החשד האמור    

כאן הוא של אנשים שאינם בקיאים בדין, וחושבים שצריך להדליק בכל פתח ופתח 

סומי ניסא. והביא ראיה, שהגמרא מביאה כדוגמא לזה את עניין פאה, שגם שם משום פר

והרי אין חיוב  –הרואים את האדם קוצר ועדיין לא סיים, וחושדים שלא נתן פיאה

להשאיר בתחילת הקציר; אם כן, במה הם חושדים? אלא שהם טועים בדין, ואף על פי 

בסוף שדהו, ולכן מדליקים נר כן מתחשבים בדעתם המוטעית, ולכן משאירים פאה 

 בפתח נוסף!

 

 לימוד זכות של החושדים

לא אמרן אלא משתי רוחות אבל מרוח אחת לא  –כתב הרא"ש סימן י': "אמר רב    

צריך"; וכתב על דבריו הקרבן נתנאל: "וזימנין דחלף אחד פיתחא וכו'. ויש מקשין הא 

על כרחך צריך לומר לרב הונא דחייש לחשדא, 'כבתה זקוק לה' נמי מהאי טעמא, דאי תו 

'כבתה זקוק לא אדלקי, יחשדו שלא הדליק כלל, אלא דרב הונא לטעמיה דסבירא ליה 

לה'... מה שאין כן נר שכבה, אף שאין זקוק לה, מכל מקום ידון אותו לכף זכות שכבה, 

ו'כבתה אין זקוק לה', וכבר לקח הנר מפתח החצר )ולכן גם לא רואים באותו הפתח נר 

 כבוי(, כי כן דרכם בחול".

ות שלא מתחדש מהקרבן נתנאל, שיש מקרה שהרואים ילמדו זכות על בעל החצר למר   

רואים שדלוק נר בשתי הפתחים. ]וצריך עיון, שאולי דברי החכם צבי לא יעלו בקנה אחד 

עם דעת הקרבן נתנאל, שהרי הקרבן נתנאל מבאר בדעתו, שהרואים יודעים את דין כבתה 

אין זקוק לה, ולכאורה לדעת החכם צבי, הרואים אינם בקיאים בדיני חנוכה, וגם דין זה 

 לה, לכאורה אין הם יודעים. ויש לתרץ, ואין כאן מקום להאריך[. של כבתה אין זקוק

והוא חידוש גדול, שהרי מפשט דברי הגמרא, לא רק שלא מצינו בשאר המקומות    

שחיישינן לחשד, שהחושדים מלמדים זכות, אלא איפכא, שהחושדים מלמדים חובה, 

תחא נמי לא אדליק"; וכדברי הגמרא: "ואמרי כי היכי דבהאי פתחא לא אדליק, בהך פ

משמע שאינם מגדולי מלמדי הזכות, שהרי מניין שאם לא הדליק בפתח זה, שגם לא 

 הדליק בפתח ההוא?
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]ועל פי המובא לעיל בחילוק בין חשד לבין מראית עין מובן למאן דאמר שהחשש    

שמא ילמדו ממנו, שאין כאן לימוד חובה של הרואים אלא לימוד ממראה עיניהם ושמא 

 עו או יזלזלו במצות נר חנוכה[.יט

ואולי יש לומר, שגם בתוך דיני הדלקת נר חנוכה מחלק הקרבן נתנאל, שהרי לא לכל    

אחד יש בביתו שני פתחים, וממילא לא כולם בקיאים בדין שני פתחים דווקא, כיוון שלא 

רסומי מצוי אצלם. ואדרבה, טועים וחושבים, שכיוון שעיקר מצות נר חנוכה הוא משום פ

ניסא, ממילא מצוה היא להדליק בכל הפתחים ולהרבות בפרסום הנס. ]כעין זה כתב 

הנצי"ב במשיב דבר )חלק א סימן מג(, שבדרך כלל אין לחשוד באדם שלא עשה מצוה 

שדרך כל ישראל לעשותה, אלא שגבי נר חנוכה יותר חששו, משום שעיקר המצוה היא 

חו של זה כולל נשים וקטנים ועמי הארץ, ולכן משום פרסומי ניסא, והכל מסתכלים בפת

יש יותר מקום לחשד; עיין שם[. מה שאין כן בדין 'כבתה אין זקוק לה', ששייך בכל אחד 

ואחד שמדליק, וממילא בדין זה בקיאים יותר ומכירים, ולכן יודעים גם ללמד זכות על 

נראה לעניות דעתי  ידי זה. וממילא אין חשד כשכבתה, ולכן לא צריך להדליק שוב. כך

 בקרבן נתנאל.

וראיתי בקונטרס התשובות שנשאל הגאון רבי חיים קנייבסקי, מדוע הגמרא בשבת לא    

הביאה ראיה שחיישינן לחשד מדין "והייתם נקיים", אלא מפאה? ותירץ: "רוצה להוכיח 

 דחיישינן לחשד אף במקום דאיכא למיתלי בזכות, עיין מה שכתבתי בשערי אמונה פרק

 א דפאה עמוד מא ד"ה שבת כג,א".

 

 דברי סיכום

א מכל האמור, שיש איסור להיות נחשד מכמה טעמים כנ"ל, ונראה לומר, "א דינ"ותצ   

מה שאין כן בפאה ותרומת הלשכה,  –שביותר במצות חנוכה, שעניינה הוא הרואים 

כה כל שאין המצוה מול הרואים אלא שהמצוה נעשית וגם יש רואים מסביב; בנר חנו

המצוה הוא לפרסם הנס וזה על ידי שיראו הרואים את הנרות ויזכרו בניסי ה' שעשה 

ולכן צריך להיזהר בה יותר בהתיחסות לרואים. כל זה מצד המדליק. וכן מצד  –עימנו

הרואים, אולי יש לומר בדרך הלצה, שאילו היו הרואים כולם לומדים טוב הלכות חנוכה, 
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, לא היינו נדרשים לכל זה! וזה מוסר גדול לנו, ולא רק וגם מתחזקים בלימוד זכות

 בהלכות חנוכה, ודי למבין.

וכידוע, שכל עיקר המלחמה ביוונים היתה על הפנימיות מול החיצוניות. החיצוניות    

הספורט, הכח, הגוף וכו', מול הפנימיות והקדושה של ישראל. לכן אנו  –של יוון 

להאיר את הפנימיות ולחזק את הסלידה מפיתוח  מדליקים את החנוכיה בתוך הבתים

החיצוניות היוונית; ולכאורה זה ממש לימוד הזכות שמתעורר כאשר לחיצוניות הדבר 

נראה כדבר לא טוב, או כחטא וכדומה, דווקא אז יש להגביר הפנימיות ולדון לכף זכות, 

 שבוודאי יש סיבה פנימית טובה למעשה שנראה חיצונית כרע.

הבליט עניין זה שדנו בו, אי אפשר שלא להביא את דברי החתם סופר )שו"ת וכדי ל   

חלק ו' סימן נט(: "ודע בני ותלמידי שיחיה, כי כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה 

'והייתם נקיים מה' ומישראל', וב' חובות אלו נקיות מה' יתברך והנקיות מישראל עמו, 

אפשר לצאת ידי החוב הראשון, היינו ידי שמים, הם שני רוכבים צמדים על גבינו. ויותר 

יותר הרבה ויותר מלצאת ידי הבריות, כי הם חושבים מחשבות זרות ונושאים ונותנים 

מוזרות בלבנה, וענשו יותר קשה מאוד מאוד עד לאין מספר, ממי שאינו יוצא ידי שמים 

 חס ושלום".

הכיפורים: "יותר ממה שקראתי ואסיים בדברי הכהן הגדול לאחר קריאתו בתורה ביום    

לפניכם כתוב כאן"; כך אומר, יותר ממה שכתבתי לפניכם יש עוד לעיין ולדרוש ולחקור, 

 ואין כאן מקום להאריך.

ושנזכה כדברי הפסוק: "והייתם נקיים מה' ומישראל", וממילא גם להמשך "והיתה    

 הארץ הזאת לכם". אמן.
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ענב –הרב רזיאל שבח הי"ד, חוות גלעד, כולל 'כרמי המשפט'   
 

 

 1]רזיאל שבח[ קונטרס 'ידבר רש'
 מבוא
 וביותר לעובדה ולשומרה קודשינו ארץ למרחבי הגלות פינות מכל לחזור ה"הקב זיכנו
 (:קנח ב"ב) 'מחכים ישראל אוירא דארץ, 'ובגדלותה בתפארתה נותורת בה ולטעת לחזור
 נחלת השומרון במרחבי המתיישבים מן זכות להיות אחר זכות מנוע לעשות' ה והגדיל
 .הצדיק יוסף בני

 ישראל חזרת זה של קדוש בתהליך השייכות יקרות סוגיות לברר אנו זוכים זאת כל בתוך
 התורה פי על ובנייתם בהקמת היישובים יום היום לענייני הקשורות שאלות, לארצו

 .הלכות אלא הליכות תקרי אל, והמצוות
 להתברר תבררו וממשיכותשנ שאלות כמה מתוך הראשון הוא, הקונטרס של זה חלק

, כלל מעשיות ולא שייכות יראו כלא, הגדולה העיר לבני פעמים שאולי, אלו בנושאים
 יתברך' ה שיסייעני אני מקווה. להלכה ולמעשה מאד הם נצרכות ביישובינו אמנם

 כל על, לפניו תודה כקורבן זאת ותהי. החלקים את שאר עולם לאור בהמשך להוציא
 תחת תקלה תצא שלא רצון ויהי. השלימה ישראל ארץ בגאולת עושה עמנו אשר חסדיו
 .ידינו
 מתורתך. נפלאות, ואביטה עיני גל

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

                               
 

כמה פעמים כאשר זרם החשמל "נופל" בעקבות עומס האם ומתי מותר בשבת  נשאלתי
 להרים אותו על ידי יהודי או שמא אין שום היתר לדבר.

                                                           
חלק א" הדפיס הרב רזיאל הי"ד בקיץ תשע"ו והוא עוסק בשאלת הרמת  -את הקונטרס "ידבר רש  1

 מפסק )נתיך(
החשמל הראשי של הישוב שנפל בשבת, במקום דוחק וצער גדול, בישוב חוות גלעד, שאלה שהעסיקה 

 אותו רבות.
זיאל קיווה להוציא עוד חלקים בשאלות יסודיות הבאנו את המאמר כמו שנדפס בחיים חיותו, הרב ר

לא זכינו כאן בארץ, בטוחים אנו שעכשיו רזיאל עוסק בשאלות אלו בישיבה של מעלה,  –שהעסיקו אותו 
עם השי"ת, עם הנביאים, התנאים והאמוראים ועם הרב עובדיה יוסף והרב יורם אברג'ל שכ"כ העריץ 

 ואהב, יהי זכרו ברוך.  
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 וערכתי תשובתי וחילקתיה לשלשה נושאים עיקריים והם:

 *היתר עשיית מלאכה אפילו מדאורייתא ע"י גוי עבור חולה שאין בו סכנה.
עבור חולה שאין בו סכנה בשינוי *היתר עשיית מלאכה אפילו מדאורייתא ע"י ישראל  

 .במקום שאין גוי
*גדר 'הכל חולים אצל הקור', והאם אמרינן  'כשם שהכל חולים אצל הקור, כך הכל 

 חולים אצל החום'.
 
 

 עשיית מלאכה ע"י גוי לחושאב"ס במלאכה דאורייתא
 

 הסוגיא בגמרא
"כל צרכי חולה  -מביאה מימרא בשם רב עולא בריה דרב עילאיט.{}קכהגמרא בשבת 

נעשין על ידי ארמאי בשבת וכדרב המנונא, דאמר רב המנונא דבר שאין בו סכנה אומר 
חולה שאם לא יעשו לו רפואה זו, אין -לנוכרי ועושה". ופרש"י  'דבר שאין בו סכנה'

אבל דבר שיש בו סכנה, ישראל -מסוכן למות ומ"מ צריך הוא לה. 'אומר לארמאי ועושה'
 עצמו עושה.

 
 דעת הראשונים

וכ"כ הרמב"ם }שבת פ"ה הל'  כדברי רב עולא ורב המנונא פסקו הרי"ף הרא"ש והר"ן.
חולה שאין בו סכנה עושין לו כל צרכיו ע"י גוי, כיצד, אומרים לגוי לעשות לו "י{ וז"ל: 

הרי  עכ"ל.", שות וכיוצא באלווהוא עושה, לבשל לו ולאפות ולהביא רפואה מרשות לר
,מותרת מבשל, אופה, הוצאה{ }כגון:שמפורש ברמב"ם שאפילו במלאכות דאורייתא 

.]ועיין }שכח ס"ק מז{אמירה לגוי לעשותן עבור חושאב"ס. וכן דייק בדבריו המשנ"ב
 במגיד משנה על דברי הרמב"ם[. 

 
..גם י"ל דהיתר אמירה לגוי ". וז"ל:}סי' שכח{בדברי הטור  }אות ה{ וכן הבין הפרישה

לעשות אפילו מלאכה דאורייתא, כבר כתבו בריש דבריו במ"ש 'כל צרכי חולה בדבר 
מלאכה  שאין בו סכנה, הוא לא יעשה אבל אומר לגוי ועושה, ור"ל דאפילו לעשות

 עכ"ל הפרישה. דאורייתא אומר לגוי ועושה",
 

 דעת השו"ע והאחרונים
הגה: או חולה שנפל מחמת חוליו למשכב ואין בו סכנה :"השו"ע פסק בסימן שכח סע' יז

אומרים  שיש לו מיחוש שמצטער וחלה ממנו כל גופו שאז אע"פ שהולך, כנפל למשכב דמי.
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לאינו יהודי לעשות לו רפואה, אבל אין מחללין עליו את השבת באיסור דאורייתא אפי' 
 ...."יש בו סכנת אבר

פמ"ג כתב, שאפילו איסור תורה מותר ע"י גוי. וכן וה הרי שפסק כראשונים וכפשט הגמ'.
 פסק המשנ"ב כנ"ל.

 
חולה שהדבר כואב לו מאד או שחלה ונפל ":}שבת ח"ג עמ' שנז{וכ"כ בחזון עובדיה 

, מותר לעשות לו רפואה ע"י גוי, אפילו ]לאפוקי ממיחוש ומחזק והולך כבריא. ר.ש[למשכב 
 עכ"ל.תא", ההיא איסור משום מלאכה דאוריי יש ברפואה

חולה שאין בו סכנה אם אין אפשרות לעשות צרכי ":}פרק לג סעיף ב'{וכ"כ בשש"כ
כרי ואפי' דבר שהוא מלאכה בהיתר, עושין לו כל צרכיו ע"י נו רפואתו על ידי יהודי

 עכ"ל.ך אותם בשבת ולא לצורך מוצאי שבת", גמורה מן התורה, והוא שצרי
 

 מסקנה
 אפילו דאורייתא, עבור חולה שאין בו סכנה. מותר לומר לגוי לעשות מלאכה

 
 

 עשיית מלאכה ע"י ישראל בשינוי לחושאב"ס במלאכה דאורייתא
 

 ההבנה בגמ' ובשו"ע
ע"פ הגמרא שהובאה בחלק הקודם, משמע 'נעשין על ידי ארמאי' בדווקא. וכן בדברי רב 

יהיה מותר לעשות ממלא רק כך  .ע"י גויהמנונא 'אומר לנוכרי ועושה' ג"כ משמע דווקא 
 מלאכה דאורייתא עבור חושאב"ס, ולא על ידי ישראל.

 ,הוא לא יעשה ין בו סכנהכל צרכי חולה שא"וכן הוא מפורש בדברי הטור הנ"ל וז"ל: 
"...ולחלל עליו ישראל באיסור דרבנן בידיים, }שכח יז'{. ובשו"ע "אבל אומר לגוי ועושה

יש מתירים אפי' אין בו סכנת אבר. ויש אומרים שאם יש בו סכנת אבר עושין ואם אין בו 
סכנת אבר אין עושין. ויש אומרים אפי' יש בו סכנת אבר אין עושין לו דבר שהוא נסמך 

ודברי בו סכנת אבר, למלאכה דאורייתא ודברים שאין בהם סמך מלאכה עושין אפי' אין 
 עכ"ל השו"ע.", הסברא השלישית ניראין

 
יוצא עד כאן, שלא מצינו שום היתר לישראל, לעשות מלאכה דאורייתא, בשום דרך, 

וז"ל:"...דלא הותר לישראל לעבור על }שם ס"ק מח{לצורך חושאב"ס. וכן פסק המשנ"ב 
 איסור דאורייתא כל זמן שאין נוגע לפיקוח נפש ממש".
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 הרמב"ן דעת
וז"ל:"...והכין פרוקא דמילתא, מיחוש שאדם }שער המיחוש{כתב הרמב"ן בתורת האדם

חולה ממנו ונופל למשכב ואין בו סכנה התירו בו שבות שאין בו מעשה דהיינו אמירה 
. וזהו שאמרו דבר שאין בו סכנה וכן התירו בו שבות דמלאכה הנעשית בשינוילגוי. 

מפרק  }לגבי גונח, שהתירו לו לינק ישירות מן הבהמה. ר.ש{נמיאומר לגוי ועושה...ואמרינן 
כלאחר יד הוא ובמקום צערא לא גזור רבנן, מפני שהן נעשין בשינוי שלא כדרך 
המלאכות. אבל שבות שיש בו מעשה כלומר דבר הנעשה ע"י ישראל והוא נעשה כדרכו 

זהו דין אחד בחולה , וובשבות דשינויבחול, לא התירו...ולא החמירו בשבות דאמירה 
עכ"ל. מחדש הרמב"ן ולא סכנה של אבר...",  שאין בו סכנה כלל, לא סכנה של מיתה

שבמקום חולי שאין בו סכנה לא החמירו בשבות של אמירה לנוכרי וכן לא החמירו 
אגב יש להעיר, שלכאורה מלשון הרמב"ן, שיהיה מותר לישראל לעשות מלאכה בשינוי.}

 נא בשבות זה של וגוי אלא אפילו כשישנו גוי לא החמירו בכהאי גו אין זה היתר רק כשאין
 וצ"ע{שינוי,

 
שתי אפשרויות לעשות עבורו  למסקנת דברי הרמב"ן יוצא שלצורך חושאב"ס ישנן

ע"י ישראל בשינוי. ומשמע  -גוי. אפשרות שניהלע"י אמירה  -מלאכה: אפשרות ראשונה
 מלשונו שכל זה אפי' במלאכה דאורייתא.

 
 הפוסקים כדעת הרמב"ן 

}או"ח שכח כדעת הרמב"ן פסקו הרבה מהאחרונים, בהם הגרש"ז בשו"ע הרב
וז"ל:"...אבל אם אין בו סכנת אבר אלא שנפל למשכב או שמצטער כל כך עד שחלה יט'{

ממנו כל גופו, אין עושין לו דבר האסור מדברי סופרים על ידי ישראל אלא בשינוי מדרך 
תר לעשות אפי' מלאכה גמורה כגון גונח ]שמותר לינק[ בפיו כמו החול, וע"י שינוי מו

, ברי סופרים...ולעניין הלכהשמשנה בעשייתה אינה אסורה אלא מד שיתבאר, שכיון
 עכ"ל.בדברי סופרים הילך אחר המיקל", 

, שו"ת ציץ }חלק ח' ס"ס צא{,הרב שבט הלוי}מלאכת טוחן לח אות י'{וכן פסקו האגלי טל
והביא שכן דעת  }שבת ח"א עמ' רנח{,וכן פסק בחזון עובדיה עמ' לט{ }סי' גאליעזר

"א, ושגם השו"ע פסק כן שכתב 'ודברי הסברא השלישית נראין' הריטב"א והרשב
וכל זה  ועוד. הט"ז שהוא כדעת הרמב"ן הנ"ל.  וכן פסק הילקוט יוסףוהסבירו המג"א ו

 הוא דעת הרמב"ם, ע"ש.דלא כב"ח שהסביר שהשו"ע פסק כה'יש אומרים' השלישי ש
 

וז"ל: "ואמנם יש מגדולי }פרק לג' אות ב' ]בסוגריים שבסוף הסעיף[{וכ"כ בשש"כ
הפוסקים המתירים ליהודי לעשות צורכי רפואתו של חולה שאין בו סכנה גם אם עשייתם 

עכ"ל. ובהערה שם הוא שיעשה שלא כדרך עשייתה בחול", קשורה במלאכה דאורייתא, ו
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ש"ז אויירבך זצ"ל שאמר דמכיון דכל אלה הגדולים מתירים, מסתבר הוסיף בשם הגר
 ע"כ. דיכולים ודאי להקל אם אי אפשר ע"י נוכרי.

 
 

 מסקנה
מותר  במקום שאין גוי,יוצא להלכה, שדעת הרבה מהפוסקים כדעת הרמב"ן דהיינו ש

  ה מדאורייתא בשינוי עבור חולה שאין בו סכנה.לישראל לעשות אפי' מלאכ
  
 
 

 גדר ההיתר 'הכל חולים אצל הקור'
 

 ההיתר בהגהות מרדכי
בב"י בסימן רעו' בסופו, הביא מרן את דברי ההגהות מרדכי בשם רבינו ישראל, לגבי 

}שלא כדעת רבינו היתר לישראל לשבת כנגד מדורה שעשה גוי אפי' בשביל הישראל 
שהיו פרושים, , וז"ל:"...כי ראה אביו ורבינו משולם שמחה שאוסר במקרה זה{

שמתחממים , וכן גדולי עולם, וטעמא משום דהכל חולים אצל הקור ואם אינם חולים 
ד הוא, לא לפחות הם מצטערים, ואמרינן גונח יונק חלב בשבת ואע"ג דמפרק כלאחר י

מהו עלי הייתי מתיר אפי' האמירה בפירוש, כל שכן אם הגוי גזרו ביה רבנן ולולי ית
" עכ"ל ההגהות אל מתחמם כנגדו, והביא עוד ראיות, ל, שישרעצמו עושה בשביל ישרא

 מרדכי.
בהמשך דברי הב"י, הביא את דברי רבינו ירוחם שכתב:"...וכן נראה לי שבאותם ארצות  

עכ"ל ר' ירוחם. וכ"כ הב"י:  ,שאינן קרות כל כך שאסור, שאינן חולים אצל האש"
אין קור גדול ביום השבת שאסור, וה"ה דאפילו בארצות הקרות ביותר אם  ,"ופשוט הוא

}שו"ת מהרי"ל סי' כיון שאינם חולים אצל הקור באותו יום, וכן מצאתי בתשובה אשכנזית

מנהג שלי לחמם בעת שהוא קר כל כך דמצערנא, אע"ג דמהר"ם עשה וז"ל: "קסו{
מסגרת לתנורו הלא הוא עצמו כותב בתשובה שסובר כדברי המתירין...אבל המחממין 

ור כל כך גדול וגם אין להם ילדים שמצטערים הרבה, בעיני הוא איסור גדול, כשאין הק
וטב יהיו שוגגים ואל יהיו ולית היכולת בידי לאסור, ומונע אני מלהגיד לרבים, דמ

מכל מקום, אפשר דבארצות קרות מאד " ]ועל דברי הרמב"ם הביא הב"י[ .עכ"למזידים", 
עכ"ל , תיר הרמב"ם לחמם לו מדורה ע"י גוי[]שה"מודה דכל אדם הוי כהקיז דם ונצטנן

 הב"י.
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 דעת השו"ע והאחרונים
וז"ל: "בארצות הקרות מותר לאינו יהודי }סי' רעו ס"ה{ע"פ דבריו בב"י כן הוא בשו"ע

לעשות מדורה בשביל הקטנים ומותרים הגדולים להתחמם בו, ואפי' בשביל הגדולים 
ר אע"פ שאין ולא כאותם שנוהגים הית מותר אם הקור גדול, שהכל חולים אצל הקור,

 עכ"ל.הקור גדול ביום ההוא", 

קיצוני, ודווקא שכעת זהו המצב, /ההדגשה הגדולה בהיתר זה היא, שיהיה הקור גדול
ולא היתר כללי למדינות קרות, אמנם גם במקרה כזה אין למחות ביד המקילים. וכן הובא 

       וטב יהיו שוגגין ואל יהו מזידין"."ומ"מ אין למחות בהם דמ }שם.ס"ק מד'{במשנ"ב 
 

]ראוי היה לדון כמה בדיוק נחשב קור גדול ויבואר קצת בהמשך. מ"מ עיין בב"ח שאוסר 
ים בשבת כיון שהקור כבר נחלש אחר הסקה ראשונה אין היתר להסיק שוב, ילחמם פעמ

 ע"ש. ועיין עוד לקמן.[ ,הכל לפי הקורומ"מ 
 

י השו"ע, שבזמן שהקור גדול, הכל נחשבים כחולים ומותר וכן פסקו מהאחרונים, כדבר
}ל סע' ,שש"כ }ס"ק מ'{להתחמם כנגד המדורה ואפי' לומר בפרוש לגוי להסיק. משנ"ב 

 ועוד.יא{
      
 מסקנה 

, מותר לומר לגוי להבעיר מדורה לצורך א"נ כשיש ילדים קטנים בזמן שיש קור גדול
הקור גדול כל כך אין למחות ביד המקלים לומר  חימום, שהכל חולים אצל הקור. וכשאין

 לגוי.
 
 

 הקור' כך גם הכל חולים אצל החום אי אמרינן כשם ש'הכל חולים אצל
 

 תשובת ה'מנחת יצחק'
רר בשבת על ידי ו, בשאלה אם מותר לפתוח את המאו}ח"ג סי' כג{בשו"ת מנחת יצחק 

חולים אצל החום, שרצה  נוכרי, דן האם אמרינן כשם שהכל חולים אצל הקור כך הכל
}הובא בתוס' ב"ב קמד: ד"ה השואל להשוות בין קור לחום והביא ראיה מהירושלמי

"אנטונינוס היה לו לילך בדרך, אמר ליה לרבי: צלי עלי, אמר ליה: יהא רעוא חוץ{
, ]זאת תפילה?[אמר ליה: דא צלותא  ,]יהי רצון שתנצל מן הקור[דתשתזיב מן צינתא 

, אמר ליה: יהא רעוא יעבור[/]אוסיף בגד נוסף הקור ילךכסו, וצינתא אזלא בתמיה, יתיר חד

]זאת ודאי  . אמר ליה: הא ודאי צלותאהשרב[/]יהי רצון שתנצל מן החוםדתשתזיב מן שרבא

 עכ"ל התוס'.,דכתיב "ואין נסתר מחמתו""  תפילה[
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צא }כפי שיוכיון שהכל חולים אצל הקור א"כ כ"ש לענין חמימותאמר השואל, 
רר להסיר ו, ומותר לומר לנוכרי לפתוח מאומאנטונינוס ורבי, שהחום קשה יותר מהקור{

החום...אכן י"ל דזה אינו...די"ל דהקרא דאין נסתר מחמתו, כתיב בעוברי דרכים או 
אין אדם יכול להזהר מן החום אבל אם רוצה לישב בביתו, יכול להזהר ,במלחמה, דבדרך 

 ...ע"כ לשון השואל.]ע"פ התוס' בכתובות ל. ד"ה הכל [רתףשישב בבית של אבנים או במ
  
 
 
 

   והם: ,בתשובתו מזכיר המנחת יצחק כמה צדדים להקל
 
, לפחות לא גרע ממנו, ]כפי שרצה השואל לומר[ . גם אם החום אינו נלמד בק"ו מקורא

 דהיינו שלפחות צער הקור וצער החום שווים.
 
לפחות הם מצטערים, וגם במצטערים מותר חולים,עת הגהות מרדכי שגם אם לא . דב

לומר לגוי, דמשום צערא לא גזרו רבנן. וכ"כ המנחת יצחק:"א"כ בוודאי גם בנוגע לחום, 
דבוודאי יש צער, וגם מה דנאמר דיטמין עצמו במרתף וכיוצ"ב, אין לך צער גדול מזה 

 .}וע"ש בדעת המג"א{עכ"לעונג שבת, וביטול 
 
מנח"י והוא, שגם אם הצער הוא לא במקום שיש חום גדול או קור גדר חשוב מביא ה ג.

כל כך, יש  גדול, אך כיון שההרגל גרם לצער, דהיינו שהרגילות בחול שאפי' כשלא חם

הקור' נמוך, ואפילו בטמפ' שאינן /לא 'סף החוםיוממ ים,עלכבר מזגן או מאורר שמופ
הרגל. והביא ראיות לגדר זה קיצוניות כל כך יהיה האדם בקושי ובצער גדול מחמת ה

 הקור כשאין אפילו החורף בתי להחם עכשיו ה( "ונוהגין רעו חיים )אורח ]וז"ל לבושמהלבוש 
 להם ואומרים להם שמצווים, לגוי באמירה אפילו להקל עוד ונוהגין, השבת ביום כך כל גדול

 שהכל משום ואפשר, בידן שמוחין קשישי מרבנן מעולם ראיתי ולא, החורף בית את שיחממו
 מפני אצלה חולים והם מאד להו מצער קרירות במעט ואפילו, בקרה לשבת סוינ ולא בו מורגלין
 אפילו מתיר הייתי עלי יתמהו ולולי שכתב ישראל רבינו דברי על וסומכין מקילין ולכך, ההרגל
 על חשו ולא[, תנב' סי מרדכי הגהות] דשבת ק"פ המרדכי ומביאו, ל"עכ, בפירוש האמירה

ועוד פוסקים. ומסיים מנח"י שם וז"ל: א"כ  [הלבוש ,עכ"ל שרי" דמדינא כיון המתמיהין
רר בכל פעם שחם השמש מאד, ובוודאי גם בנוגע לחום, כיון דהורגלו בכך, לפתוח המאו

 עכ"ל. לא גרע מזה, כן היה נראה לכאורה,  דאיובו
 
 דן המנח"י בדין חשמל האם נחשב כהבערה או רק שבות, ע"ש. ד.
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למסקנה פסק המנחת יצחק וז"ל "וא"כ באמירה לגוי הוי שבות דשבות ובמקום צער 
 , כנלע"ד", עכ"ל.יש להקל לפתוח המאוורר ע"י גוי גדול כחום היום מאד,

 
 
 

 פוסקים נוספים כשיטת המנחת יצחק
"ד שהחום גדול ום לדון גם בנולפ"ז יש מק": "ח לח{}ח"ז אווכן כתב מרן ביביע אומר 

ה"ז שה מנשוא לסבול את החום ובפרט בזנוקות וקיוהשרב כבד ובפרט כשיש שם ת
ר תורה ות החול שאפילו היה חשש איסושהורגלו במאוורר או מזגן אויר גם בימ

ל }פרק עכ"ל, עיי"ש באורך. וכ"פ בשש"כ  פעלתם בשבת יש לומר דשרי ע"י גוי",בה
לרב מלכה שליט"א מרא ) }סי' ד' אות כד. וראיתי גם בספר דרך המלך סע' יא, וכן יג סע' לד{

שהביא בשם הגר"ש וואזנר זצ"ל שבמזגן כאשר יש חום גדול אמרינן  {(דאתרא אלעד
 דהכל חולים אצל החום כעין דאמרינן דהכל חולים אצל הקור.

 
ר גדול לבין חום גדול והם, שו"ת באר וכן הובא בעוד פוסקים שהשוו דין חולים אצל קו

משה }חלק ו סי' עב{ שו"ת לב חיים }ח"ב סי' סח{ שו"ת שרגא מאיר }חלק ה סי' יא 
 אות ז{ ועוד. 

 
פרק כ"ה הלכה ה -יו"ד ח"ג סי' מז, אור לציון-אמנם חלק מן הפוסקים }אגרות משהו

ובעיקר טעמם  ועוד{ חלקו על השוואה זו בין קור לחוםבמקורות )ד"ה וכל זה(, 
שמחמת חום גדול לא מגיעים לידי חולי ובודאי לא כסכנת ההצטננות והתקררות מחמת 

}ובאמת שאם הייתה סכנה גם בחום ורק מה שהותר בשו"ע הותר  ,קור, ועל כן אין להשוות
וכן מהטעם  גדול כמו מקור לא היה השו"ע ושאר הפוסקים שותקים מלהזכיר עניין זה{

ת יצחק דהאי קרא של אין נסתר וכו' נאמר בהולכי דרכים או ה למנחשהובא בשאל
מלחמה וכדומה אבל הדר בביתו יכול להיזהר לשבת בבית של אבנים או מרתף וכדומה 

אך  }כתוס' בכתובות ל. ד"ה הכל, וב"ב קמד: ד"ה חוץ, ובע"ז ג: ד"ה שומר{משא"כ בקור 
וש שבאמת עניין זה שהורגלו }וע"פ הלברבו הפוסקים שהקלו כמבואר לעיל ש וןבאמת כי

אין זה מספיק כיון שהורגלו כיום גורם שאפילו במקום שהיה אפשר לשבת במרתף וכדומה 
 אזלינן כוותיהו ובפרט באיסור דרבנן דאזלינן לקולא. מאוורר{במזגן ו

 
 מסקנה

דעת הרבה מן האחרונים שמשווים צער הנגרם מחמת חום כמו צער הנגרם מחמת הקור 
 וכשם שהכל חולים אצל הקור כך הכל חולים אצל החום. ,בשו"עשהובא 
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 גדר 'הכל חולים' להחשיבו כחשאב"ס ולא רק מצטער
מרדכי והמתירים אחריו ובהם השו"ע כדלעיל שכיון ההגהת דברי "ד להוכיח מפשט נלע

באיסור שההיתר ב'הכל חולים' הוא לומר לגוי להבעיר, דהיינו אמירה מפורשת אפי' 
}אמנם צ"ע  ., משמע שהחולי מוגדר כדין חושאב"ס ולא רק מצטער בעלמאתאדאוריי

לי השווה צער גדול לחושאב"ס וכעין זה ושאולי אפי' כבר בצער גדול מתיר רבינו ישראל וא
 "ש{ , עהובא במנחת יצחק לעיל

 
 

 גדר החום/הקור שייחשבו בו כחולים
שיעור החום/הקור שייחשב אדם ל שיקת המדוהגדרה הכפי שנאמר כבר קשה לעמוד על 

: "וקשה להכריע מתי }רעו יב{ערוך השולחן חמתו וכדברי הב"ח לעיל, וכך כתב חולה מ
ובמדינותינו בירחי טבת ושבט הקור גדול מאוד  ,נקרא הקור גדול ומתי נקרא אינו גדול

א ". ואזכיר שוב את דברי הלבוש שמובוא"א לגדור בזה גדר ברור ולא כל האנשים שווים
כיון שהורגלו להסיק בכל ימי החול ובמנח"י, שהטעם להקל בזה שמ קלשית הבמחצ

כי  ,ההרגל נעשה טבע קיים אצלם להסיק גם כשאין הקור גדולאפי' כשאין הקור גדול 
 בלא היסק התנורים מצטערים מאוד הם ולכן מותר אפי' בשבת.

 
)במדור תגובות  ליברמן אהרןבמאמרו של הרב קובץ יג, }וראיתי בקונטרס שערי הוראה 

שדן בעניין ההשוואה בין צער מחמת קור וצער מחמת חום וכיוון שסיכם היטב  {והערות(
ולכאן אם  לסיכום מצאנו דעות לכאןאת דברי הפוסקים בזה אביא את הסיכום כלשונו: "

בל לדעת כולם יש להקל בחום אפשר להשוות צער החום לקור שגורם חולי רח"ל, א
, או לגרום להרעלת }דבר יהושע{שיכול להחזיק לבריאות הגוף }דעת הפוסקים{ גדול 

, ובפרט לזקנים וחלשים שהינם כחולים בחום ויובש }אור לציון{קיבה ע"י קלקול האוכל 
ולא אין למהר ולהתיר אלא באופן שאכן קיימים חששות אלו  אבל. }משנת יוסף{גדול 

 בצינעא ולא בפירסום גדול, וגם יש לעשות ת{, תשובות והנהגווסףי}משנת  בחום רגיל

, ויש מי שכתב שחמימות היא }באר משה{שלא ילמדו לזלזל במלאכות שבת ע"י גוי 
}שרגא סכנה גדולה לכמה חולאים רח"ל ואפשר להתיר ע"י גוי אפילו מלאכה דאורייתא

ית, , ולמעשה אי אפשר לומר בזה הוראה כללואין לעשות כן בלי הוראת חכם. המאיר{
להורות  ועניין זה מסור להמורהבהרבה דברים המשתנים כהמקום והזמן וכדומה,  דתלוי 

 ".שלא להקל בדבר למען לא יזלזלו בקדושת השבתכפי צורך השעה, 
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 גדול החום או הקור כאשר גלעד בחוות החשמל חיבור
 

 ומוגדרים קרים מהרגיל או חמים הימים שכאשר, ד"נלע, האמור מכל דדינא למסקנה
 בלבד חכם הוראת פ"ע, בכל הישוב נופל הראשי והחשמל, מאד חמים או מאד כקרים
 של שינוי ולא, וניכר גדול בשינוי ישראל י"עהחשמל  את לחבר פיו על ניתן בפרסום ולא
 לעניין אלא כלל שינוי ח"ל שמאל דיד, ('סד ג' רח משפט )סי או }עיין וכדומה שמאל יד

 שהיה ס"כחושאב הכל מוגדרים כאלה שבמקרים וזאת מפני. גוי אין כאשר ,כתיבה{
להיתר  חזרנו גוי שאין וכיון גוי י"ע מדאורייתא' אפי מלאכה לעשות בשבילם מותר
 דעת שיקול צריך זה היתר. ס"חושאב עבור ישראל י"ע בשינוי מדאורייתא מלאכה עשיית
 ,והלאה ממחציתו היום שכן ,בשבת היסקים שני לגבי ח"הב וכדברי היום שעות בין גם

, המתיר גדול חום זהו אם לבחון צריך ונקלש ואז' נשבר' חומו כ"בד ,להעריב כשמתחיל
 .ד"כנלע ,המורה עיני ראות לפי והכל
 

 או הנעים בישיבה מושבו ממקום המעיין אותי ישפוט שאל, ולומר לחדד, לי בקשה
 להם קשה שהחום הנשים והקטנים האנשים אותם את בעיניו יראה אלא', ודוכ כוללב

 נאכל ועתה שבת לכבוד בהכנתו מאמץ אוכל שהושקע כגון, גשמיים בעניינים הן, מאד
 הוא וידוע שמצוי, רוחניים בעניינים והן, {...גשמי עניין בשבת הוא שאוכל נאמר }אםקר

איך  רוחו בעיני יחשוב וכן, וכדומה יותר סבלנות חסר או כעסן כ"לו בד שחם שאדם
' פחד'ה, מעונג לנגע ויהפך' יפול' שהחשמל' הפחד'ו ט"יו או לשבת להגיע ההרגשה
 ליום נהפך השבת יום נעים ודווקא הבית השבוע שבימי, ובכלל, בשבת אנשים מלארח
 ביתם את עזבו, עומס יהיה שהשבת תושבים שידעו פעמיים ולא פעם }ולאו"ח ומאוס קשה

 .אחרים{ בישובים בשבת והתארחו
 זו בשאלה יותר ולעיין לבחון תעוררתיה", יושבת אנכי עמי בתוך"ש אלה דברים בעקבות
 פ"וע מגעת שידי מקום עד בעניין זה והמותר האסור גדרי את ולמצוא למעשה הלכה

 ,לדינא מסקנתי זאת, החיבור בגוף המעיין תחזה עיני אשר כפי, בלבד הלכתיים שיקולים
 דהיתרא וכוחא. ו"ח הגוף לרווחת' היתרים מוצא'כ ולאזכות  לכף אותי ידון נא ולכן
כיון , החולקים דעות את הבאתי ולא כמעט כתיבתי שבכל גם הסיבה זאת. עדיף

 .שמתיר מי, שותים אנו שמימיהם רבותינו מגדולי יש האם שחיפשתי
 אחרי, בזה שישנם חולקים פ"ואע, להתיר גדולה סיעה מצאתי זו לדעה זו דעה ובצירוף
, ישראל יישובי כבכל ,במהרה למרום שנזכה ועינינו. כתבתי בעיני והנראה. להטות רבים

 דרוש בגדר רק הדברים יהיו וממילא, גלעד ענייני חוות בכל וכן ומוסדר תקין לחשמל
 .שכר וקבל
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 והנשאלים המצויים זה בעניין הקשורים נוספים נושאים
 

 כבוי שהחשמל בזמן חשמל מכשירי הכנסת/ הוצאת
 בהמשך יפול ,הזרם יוחזר אם ואף, קורס החשמל, שימוש עומס בעקבות לעיתים :ש

 לנתק עובד החשמל שאין זרם בזמן מותר האם כ"א. כשהיה נשאר העומס שכן, שוב
 חשמל מכשירי לחבר דהיינו, היפךל ומה הדין? ט"יו או בשבת החשמל משקע מכשירים

 ?זרם שאין בזמן
 
 התקע להוציא את מותר מופסק החשמל שזרם בשעה: ל"וז כח{' סע יג} כ"בשש כ"כ :ת
 זרם של מחדש עם חיבורו יידלק לא שהאור כדי, במתג( דומה פעולה לעשות )אוהשקע  מן

 מוקצה מטלטול מנעילה במרפק כדי כגון יד כלאחר כן לעשות שיש אלא, החשמל
 יד כלאחר וכמובן לשקע התקע להכניס את אף מותר גדול צורך ובשעת. בידיים
 הבקי חכם שאלת לשאול יש זאת עם. החשמל חיבור זרם עם יידלק שהאור כדי, וכדלעיל
 .כ"ל השש"עכ, אלו בדינים
 אלא אינו - שעושה מה כל כי' קא בהערה כ"השש כתב, מכשירים לנתק ההיתר בטעם
 .א"החזו בדעת ש"וע. לאסור ומנלן, האור יידלק שלא שגורם
 .ל"ואכמ
 לעשותו - שמותר גרמא ככל...-' קג בהערה כתב ,מכשירים לחיבור ההיתר ובטעם
 .ש"ע. גדול הפסד במקום

 
 :מדבריו יוצא
 יועיל, מוקצה מטעם רק הוא האיסור אם )לכאורה .יד שעושה כן כלאחר בתנאי מותר - לנתק

 .שינוי( בלי כן לעשות יוכל ואז, השבת שעון של הזיזים בדין כמו תנאי לעשות-
 !רב לשאול - לחבר

 
 בהיתר שלא החשמל כשחובר הדין מה

 בשבת ב"או כיוצ החשמל וחיבור ההדלקה עצם על כאן להרחיב הראוי מן היה, ראשית
 אין אך. ל"וד. שמותר' החליט'עצמו ש האדם דעת פ"ע אלא, הוראה ממורה היתר בלא
 .שוגגב להדלקה אתייחס בתשובה ולכן. בחיבור זה עסקינן בכאלה ולא המקום פה
 שהינה, ממעשה שבת הנאה בדיני עיקרה אמנם, גורמים בכמה תלויה זו שאלה הנה
 :בזה הדינים עיקרי את פה אכתוב כ"א. וגדולה רחבה סוגיה
 שבושל דין מאכל לגבי בגמרא המשולשת המחלוקת את הביא' שיח סימן בריש הטור
 .בשבת ישראל י"ע
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. בין לאחרים, עצמו( )למבשללו בין, ביום בו' אפי מותר בשוגג נעשה אםש ברוס אירמ' ר
 .לו' אפי שבת מותר ולמוצאי, לאחרים' אפי ביום בו אסור, במזיד נעשה ואם
 אסור במזידו .לאחרים' אפי אסור ביום ובו, לו' אפי שבת למוצאי בשוגג, ברוס יהודה' ר
 .שבת במוצאי מותר ואחרים עולמית לו
 במזידו. למוצאי שבת מותר ולאחרים עולמית לו אסור בשוגג, ברוס הסנדלר יוחנן' ור

 .לאחרים ובין לו בין לעולם אסור
 .יהודה 'ר כדעת מהראשונים ועוד ם"והרמב ש"הרא ף"הרי וכן הגאונים ופסקו

 
 מותר ולאחרים,לעולם לו אסור, במזיד, בשבת המבשל": ל"וז א( )שיח ע"השו פסק וכן

 .ל"עכ ",מיד לו גם מותר ולערבלאחרים  גם ביום בו אסור, ובשוגג. מיד שבת למוצאי
 
 שאין ידע שלא כגון, בשוגג החשמל את הדליק המדליק אם -דידן שבנידון יוצא זה פ"ע

 ,שהודלק מהחשמל הנותיולאחרים ל לו שאסור יהיה הדין, וכדומה כזה בזמן היתר
, כעת שנדלקה הפלטה על שחומם מ לאוכל"נפק. אחריםלו לו מותר יהיה שבת ולמוצאי

 שלא דברים יש אמנם. וכדומה, אחר( אור עוד מקור )כשאיןשהודלק  מהאור הנאהאו 
 המקפיא/  המקרר של תכולתו הוצאת את שלא נצריך כגון ישירה כהנאה יחשבוי

 .וכדומה
 

 גדול במקום צורך להקל יש כ"וא. מ"כר לפסוק, א"הגר דעת את לצרף ניתן, אמנם
, בשינוי הרים מ"מ אך את החשמל' הרים'ש האדם שטעה במקרה וכן. לאשכנזים ובפרט
 זה דין כלל אין דרבנן שבאיסור רבו הפוסקים הסוברים, לדרבנן האיסור נהפך וממילא

 שאלת יעשה, לפרטים ומחולקים רבים בזה שהדינים מ כיון"מ. שבת ממעשה הנאה של
 .חכם
 
 

 סיכום
 ולא ט שנשאלו"ויו בשבת החשמל הדלקת ענייני על לענות השתדלתי זה הלכתי במאמר

 להקל נוספים הלכתיים עוד צדדים הכנסתי לא אמנם. היתרם צדדי ומהם, יםד ברורים היו
 עצמם בפני עומדים היו לא חלקם שאולי
 :ובהם ,לאצטרופי חזו וודאי אך

 כנהסכחולה שאין בו  שמוגדרים, תנוקות/  קטנים ילדים כשיש. 

 ללידתה חודש תוך יולדת כשנמצאת. 

 בטחונית סכנה. 
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 המים ספקתבא חמור חוסר. 

 סכנה בו שיש חולה כשנמצא. 

 כנהסו בין שאלה חו כשנמצא. 

 ('וכד )אינהלציה' וכד רפואי יחשמל במכשיר צורך. 

 שבת עונג צורך. 

 בחשמל' איסור'ה עצם. 

 ועוד... 

 
 מסירותם ביטוי את לידי להביא רציתי, דלעיל ההלכתי הדיון מלבד זה במאמר, לסיום

 הקשים התנאים שעל אף הצדיקים גלעד חוות תושבי כלל של והכבירה העצומה
 המים בענייני בפרט נוחות בייסורים של ישראל ארץ את לקנות ממשיכים, לפעמים
 חוות ותוכל התנאים שישתפרו ה"לקב ואמונה ובתפילה בעז ממשיכים אך, והחשמל
 הרבה שיש אסתיר לא. ופורה גדול יישוב ולהיות משפחות מקסימות בעוד לגדול גלעד
גם  הדבר שיגיע ולוואי ולסייע לשנות מנהיגנו של שבידם, אלו עניינים ותקלות מתוך

 .ואחיסמך לאחיעזר ויהיו לאוזניהם
 
 

 

. וטף נשים אנשים, בכלל  גלעד חוות לתושבי מוקדש כולו זה מאמר

 ידם ועל שבזכותם, בפרט ',מרבנן צורבא' לימוד ההלכה ולחבורת

 השלב שלאחר", תעריצי' ה ואת, ושמאל תפרוצי ימין: "בנו מתקיים

 החדרת של השלב מגיע ימין ושמאל בארץ פורץ ישראל שעם הראשון

 .התורה מלמוד המגיעה', ה הערצת

 

 ו"ח אכשיל ולא אכשל שלא, ידי תחת תקלה תצא שלא בתפילה אסיים

 תמוש ולא

 .אמן. עולם עד זרענו זרע ומפי מפינו התורה

 .ס"ט ער"ח שבח רזיאל
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 1שאלות למו"ר הרב עמאר שליט"א

 

 .2שיעור לנשים.ש.1

 עדיף שלא, מ"מ שלא בקביעות אפשר.ת.

 התבשמות לאברך/בחור בן תורה. .ש.2

 .לבני תורה ראוילא! לא ת.

 3טבילה ביום שביעי בחוות גלעד.)הצעתי לדחות את ההפס"ט ביום( .ש.3

 רעיון מצוין. לכתחילה. ת.

ניתוק/חיבור משאבה בשבת. פעולה מכאנית שגורמת לפעול חשמלית במשאבה  .ש.4
 רחוקה. והדין בהפסד מים והגדרת הפסד.

אם אין גוי, כשיש הפסד ]ולכן עדיף אם אפשר שכאשר מים גולשים מהמיכל לעשות ת.
 קטן.צינור ניקוז לבריכת אגירה כדי לא להפסיד המים[,אפשר ע"י 

 היחס לנשים בקהילה]אמירת שלום, בוקר טוב וכו'[ .ש.5

 כן. לא להרבות ובכובד ראש. ת.

 שימוש בעריכת חופה וקידושין. .ש.6

 לדחוק ללמוד רבנות עיר או להתרכז אך רק באבה"ע. .ש.7

 תלוי לפי הכח. ת.

 4לימוד קבלה: איך להכנס, כמה זמן לתת לזה. .ש.8

                                                           
אל הרב רזיאל את הרה"ג שלמה משה עמאר באופן אישי וגם התשובות נתנו באופן זה שאלות אלו ש 1

 להלכה ולמעשה לגבי מישהו אחר. עמאר ולכן לא ניתן להסיק מכך מה דעתו של הגר"ש 
 86ע' לקמן הרחבה בעניין זה בעמ'  2
 95ע' לקמן הרחבה בעניין זה בעמ'  3
 100ע' לקמן הרחבה בעניין זה בעמ'  4
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 שלמד ממישהו מקובל.לא כרגע. וללמוד רק מרב ת.

 להעלות נשים בטרמפ. .ש.9

 האם מותר לאשה לתפוס טרמפ..ש.10

 להשאר ברמה כזאת מבחינת רבנות או לשאוף ל"גדולות". ואם כן איך..ש.11

 לסיים קודם רבנות עיר.ת.

 איזה דברים צריך ללמד קטנה בגיל חינוך..ש.12

 ברכות והדינים השייכים לנשים.ת.

 כיסוי ראש לקטנה ורווקה, והדין בגרושה. .ש.13

 בקטנה ורווקה, לא נוהגים. בגרושה, צריך.  ת.

כיבוי שרפה בחוות גלעד במקום רחוק מהישוב אך גורם לחולשה וגורם לפורעים  .ש.14
 שישרפו דווקא בשבת בידיעה שאסור ליהודים לכבות.

 אם צריך מותר. ת.

 ומה לעשות אחרי יסודי.ועד איזה כיתה זה בסדר.שליחה למוסדות חינוך לא חרדי. .ש.15

 לראות לפי העניין והגיל. ת.

 5דין אילת כחו"ל לעניין נסיעה לשם או לא..ש.16

 מקלים לעניין נסיעה לשם ולעניין יו"ט שני.ת.

 6כמה זמן להתנדב במד"א אם בכלל..ש.17

 הציל חיים.הרב משה פיינשטיין פסק שגם 'זמן' צריך לעשר.אז אדרבא ואדרבא לת.

 אבדה הכתובה ויש העתק ברבנות, האם צריך כתובה דאירכסא..ש.18

 טוב לעשות.ת.

                                                           
 104לקמן הרחבה בעניין זה בעמ' ע'  5
 105ע' לקמן הרחבה בעניין זה בעמ'  6
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 .7האם מברכים הגומל ביציאה מכלא צבאי.ש.19

דק' המחייבת אז יכוון גם על הכלא.אך אשכנזים או כשלא נסע,  72בד"כ יש גם נסיעה ת.
 אפשר לברך.

 כדעתו או רק ניקור ירושלמי.האם אפשר לעשות לתימני/מרוקאי ניקור .ש.20

ועדה בעניין והוחלט שכולם עושים רק ניקור ירושלמי שהכל יהיה אותו בזמנו עשינו ת.
 דבר בשוויון. זה כמעט 'לפרוץ גדר' לעשות ניקור אחר.

ברית דחויה מחמת חולי וכדומה והגיע זמנה ביום חמישי/שישי האם ספרדים .ש.21
 8מלים אז.

 .הספרדים נהגו להחמיר בזה ת.

 .9הלנת שכר לגוי כעונש כדי שיחזיר גניבה.ש. 22

 שעון יד חכם שמודד צעדים ועוד.בשבת..ש. 23

חיטה מורעלת לצורך המתת מכרסמים בשדה, האם נחשבת חמץ או שמותרת .ש.24
 בשימוש בפסח.

 תכלת של 'פתיל תכלת' , האם לשים בציצית? . ש.25

בחודש אב, מתי המנהג לעשות חלקה בל"ג בעומר  3ם הולדת ילד שיש לו יו.ש. 26
 הקודם או הבא?

אחות שעובדת בבי"ח וצריכה לנסוע בשבת מביתה ויש אפשרות שהיא תנהג  . ש.27
ברכבה ויש אפשרות ע"י מונית שהנהג גוי )ערבי(, אך יש בעיה של ייחוד ופחד. מה 

 עדיף? 

לבשל בו בפסח לצורך האכלת  כלי חמץ שלא הוכשר לפסח, האם מותר . ש.28
 בע"ח?)נטל"פ לצורך בע"ח(.

 מה היחס כלפי יום העצמאות, תחנון, הלל? . ש.29

                                                           
 110ע' לקמן הרחבה בעניין זה בעמ'  7
 115ע' לקמן הרחבה בעניין זה בעמ'  8
 והלאה לא הספיק הרב רזיאל לשאול את הרשאל"צ וחבל על דאבדין.  22 משאלה 9
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 חציצה בטבילה בראסטה שעושים עם תערובת חומרים?. ש. 30

אשה שרואה דם שלא בזמן וסתה כנראה מחמת התקן תוך רחמי האם דינו כדם .ש.31
 מכה )כדעת רבינו עובדיה( או שנטמאת בזה?

 אשה שרואה דם בלא הרגשה)כרוב הנשים בזה"ז(, ממתי נעשת טמאה?.ש.32

 

  



 רזי אמונה                                                   

89 

 

 

 1הרחבה לשאלה מס' 

 

 

 

 הקדמה של יעל

היתה דרישה מאוד גדולה מקרב הנשים בישוב חוות גלעד לשיעורי נשים. התחושה 
משהו בעקבות החוסר בשיעורי נשים. ההתעוררות לכך הייתה שקיים צורך גדול להתחיל 

החלה בעקבות הרבה התייעצויות של נשים עם הרב רזיאל בין בתחום ההלכה ובין 
 בתחומי ייעוץ אישיים.

מצד שני, כל הזמן לנגד עיניו עמדה בעיית הקשר עם נשים. לרזיאל הפריע אפילו 
שבא במגע עם ציבור מתמודד עם להתכתב עם נשים כי תמיד זה היה מאוד חביב, כל מי 

השאלה הזאת, אבל הוא היה בטבעו חביב מאוד והיה נותן תשובות חמות ומלאות לב 
 ולכן נורא הפריע לו שבעקבות כך נוצר איזה קשר עם נשים.

הוא חשב על כמה פתרונות, למשל לענות על השאלות דרכי או שישאלו דרכי. יש דברים 
ון של היישוב, ולפעמים את התשובות לשאלות שהחליט לכתוב ב"אחוותון", העל

הנשים היה מעביר דרך שיעורי הגברים. עם כל זה, הוא כל הזמן דאג שנשים לא יפגעו 
 ושח"ו לא יחששו לשאול. 

יום אחד הוא העלה את הרעיון לעשות שיעור קבוע לנשים אבל הוא בכלל לא היה שקט 
. הוא העביר שיעור אחד שהוגדר כ"חד עם זה, נורא הלחיץ אותו עצם הדיבור בפני נשים

פעמי" והיה מוצלח מאוד. הייתה תהודה מדהימה שבעקבותיה התקיימה סדרת שיעורים 
 על נצבת בת עדאל, אמו של דוד המלך.

עלה בו הרצון להמשיך את האור הזה. הוא ראה שיש כאן איזה חלל, וכשהוא ממלא את 
תה ממנו תחושת ההתלבטות שאולי זה החלל הזה, זה גם ממלא אותו, אבל כל הזמן על

 לא מסתדר עם עבודת ה' אז הוא הלך לשאול את הרב עמאר. 

 

 שיעור לנשים..ש.1

 עדיף שלא, מ"מ שלא בקביעות אפשר.ת.
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בתקופה שלפני הרצח רזיאל יזם סדרת שיעורים בנושאי טהרת המשפחה שהעבירו בכל 
שבוע רב אחר בנושא מסוים. בשיעורים שהעבירו רבנים מבחוץ, רזיאל היה נוכח. 

ב בפיקחות את השיעור לנושא הממוקד בו היה אמור מקשיב, מסכם, מעיר הערות, מנת
לעסוק. מצד שני, העידו כמה נשים שהשיעורים המוצלחים ביותר היו השיעורים של 
רזיאל בגלל ההכרה שלו את הציבור. הוא היה נוגע בנושאים הכי רלוונטיים לכולם. 

זה היה לפעמים הוא השתמש בשאלות ששאלו אותו נשים מהגבעה כדי לפתוח בשיעור ו
 מחבר את כולן לנושא.

את תשובת הרב עמאר הוא אימץ בדרך המיוחדת שלו מתוך הכרת הצרכים של נשות 
 חוות גלעד, ומתוך הרגישות שלו לענייני צניעות ודברי חכמים.

 

 חנוך וסרמןהרב  -הקדמהההשלמת 

 57בכביש בעניין זה שוחחנו באחת מנסיעותינו לציון ר' שמען בר יוחאי במירון. בחזרה 
מלפני היישוב עינב עד חוות גלעד ת"ו עסקנו יחד בסוגיה בקצרה. אנסה לשחזר את 

 הדיון מזכרוני הדל.

 הרב רזיאל, אילו שאלות שאלת את הרב עמאר שליט"א? -אני

 שאלתי האם אני יכול להעביר שיעורי תורה לנשים בחוות גלעד. -הרב רזיאל

ות )אינני זוכר כעת את שמו(, שאמר שרק מה השאלה? ידוע מאחד מראשי הישיב -אני
מי שגדול כ'חפץ חיים' יכול לדבר בפני נשים, ובדור זה מי יאמר שהוא 'נקי' בעניין 

 הרהור עבירה, אז א"כ בפשטות אסור.

תית, א"א לדון רק ע"פ הסיפור צריך לדון הלכ מה שאמרת סיים את הדיון! -רזיאל הרב
 הזה!

ר התבוננות באשה, וודאי לכו"ע אין איסור בהבטה טוב, ודאי לכו"ע יש איסו -אני
בעלמא כדאיתא בשו"ע או"ח ס' ע"ה, א"כ מי יוכל לומר על עצמו שהוא מעביר שיעור 

 ארוך מול נשים ואינו מתבונן בהם, הרי זה ודאי ניסיון גדול!

אין הכי נמי, אבל אפשר לעמוד שיעור שלם ולדבר לנשים, ובגלל זה הרב  -הרב רזיאל
 ענה לי, שאין להעביר את השיעור בקביעות.עמאר 
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נו באמת, אבל ודאי תוך כדי שיעור אתה בטח מטבל את ד"ת עם איזו בדיחה  -אני
 עסיסית וודאי זה יוצר קירוב דעת אצל הנשים, אז איך מותר?

מי אמר שאסור לספר בדיחה? וודאי שהולכים בזה אחר כוונת האדם שאם  -הרב רזיאל
ל מטרת הבדיחה היא רק ע"מ שיקשיבו וכן שלא ירדמו, יתכן כוונתו לשם שמים וכ

 שמותר.

נכון, אבל ודאי שאינו מן הנמנע, שיהיו בדיחות שודאי יכולים ליצור קירוב דעת  -אני
 וחיבה אליך, א"כ היאך תדע לחלק בין בדיחה לשם שמים לבין בדיחה שהיא לא לש"ש?

ת הרב עמאר, שלכן אין לעשות את אכן זוהי הגדלות, וזוהי כוונת תשוב -זיאלרהרב 
השיעור בקביעות כדי שלא יהיה קשר מתמיד) היינו שיעור קבוע( ואז לא תמיד אזכור מי 

 זאת כל אחת כדי שלא ייווצר קשר של חיבה וכו'.
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 אריה טסלר, ישיבת 'רועה ישראל', יצהר הרב

 נשיםל העברת שיעור
 

 לימוד תורה לנשיםעניין 

 ראשית יש לדון בעיקר חיוב לימוד תורה לנשים. 

שנינו: "אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה... ר"א אומר  1במשנה מסכת סוטה
פסקו כר"א  3והשו"ע 2כל המלמד בתו תורה כאילו למדה תיפלות...". הרמב"ם בהל' ת"ת

ב לא ילמדה, ואם למדה אינו ]אך כתבו שזהו בתורה שבע"פ דווקא, ותורה שבכת
 כמלמדה תיפלות[. 

שאומר שדעתו של בן עזאי עומדת בניגוד לדרשתו המפורסמת  5מביאים ירושלמי 4התוס'
 : 6של ראב"ע

אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע,  –"הקהל את העם האנשים והנשים והטף 
שמוע הקהל אך לא הרי שנשים באות ל –טף למה באין? כדי ליתן שכר למביאיהן" 

 . 7ללמוד

 10הביא בשם הסמ"ג 9שנשים חייבות בברכת התורה, ובב"י 8אך כבר פסק השו"ע
, וכבר כתב החפץ חיים 11שהנשים חייבות ללמוד הדינים השייכים להן. וכ"פ הרמ"א

 : 12בליקוטי הלכות

                                                           
 דף כ. 1
 פ"א הי"ג 2
 יו"ד סי' רמ"ו ס"ו 3
 ד"ה בן עזאי, וחגיגה ג. ד"ה נשיםסוטה כא:  4

 חגיגה פ"א ה"א, וסוטה פ"ג ה"ד 55
 חגיגה ג. 6
ויש שאינם גורסים  -ויש לעיין גם במשנה בנדרים לה: "אבל מלמד הוא את בניו ואת בנותיו מקרא",  7

שם "ואת בנותיו", ובסנהדרין צד: שבימי חזקיה לא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין 
 הלכות טומאה וטהרה.ב
 או"ח סי' מ"ז סי"ד 8
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ונראה דכל זה דוקא בזמנים שלפנינו שכל אחד היה דר במקום אבותיו וקבלת האבות 
היה חזק מאד אצל כל אחד ואחד להתנהג בדרך שדרכי אבותיו... בזה היינו יכולים לומר 

שלא תלמוד תורה ותסמוך בהנהגה על אבותיה הישרים, אבל כעת בעו"ה שקבלת 
האבות נתרופף מאוד מאוד... בודאי מצווה רבה ללמדם חומש וגם נביאים וכתובים 

נתנו הקדושה, דאם לא הכי, עלול שיסורו ומוסרי חז"ל... כדי שיתאמת אצלם ענין אמו
 לגמרי מדרך ה' ויעברו על כל יסודי הדת ח"ו" עכ"ל.

 דברי ספר חסידים
                                                                                                                                     

 : 13כתב ספר חסידים

אדם ללמוד לבנותיו המצוות כגו' פסקי הלכות. ומה שאמרו )סוטה כ.( שהמלמד  חייב
לאשה תורה כאילו מלמדה תיפלות זהו עומק תלמוד וטעמי המצוות וסודי התורה... אבל 
הלכות מצוות ילמד לה, שאם לא תדע הלכות שבת איך תשמור שבת, וכן כל מצוות כדי 

בחור ללמוד לבנות, ואפי' האב עומד שם לעשות להיזהר במצוות... אבל לא יתכן ל
ושומר פן יתייחד לא יתכן פן יתגבר יצרו עליו, או יצרה עליה, וכל באשה ערווה אלא 

 האב ילמד בתו ואישתו..." עכלה"ק.
 

 עפ"י דברי הספר חסידים הנ"ל יש לדון בשתי סוגיות: 

 סוגיית ייחוד .א

 סוגיית קול באשה ערווה. .ב
 

ומרת שלא ילמד רווק סופרים, משום האמהות של הילדים א 14המשנה בקידושין -ייחוד .א
שאדם שאין  16והשו"ע 15שמצויות אצלו להביא את בניהן לבית הספר. וכן פסקו הרמב"ם

 .17לו אשה לא ילמד תינוקות

                                                                                                                                               
 סוף סי' מ"ז, ויו"ד סי' ש"מ 9

 אך לא נמצא בסמ"ג אלא בהקדמת הסמ"ק 10
יו"ד סי' רמ"ו ס"ו, ועיין ביאור הגר"א או"ח סוף סי' מ"ז, ועיין ברכ"י )או"ח סי' מ"ז אות ז'( שחיובן  11

 הדינין שלהן, וכ"כ עוד אחרוניםבלימוד המצוות השייכות להן אינו מצד ת"ת אלא למען דעת 
 סוטה כא. 12
 סי' שי"ג 13
 דף פב. 14
 הל' ת"ת פ"ב ה"ד ואיסורי ביאה פכ"ב הי"ג 15
 יו"ד סי' רמ"ה ס"כ ואבה"ע סי' כ"ב ס"כ 16
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האחרונים דנו רבות בהיתר למנות רווק למלמד בזמנינו, אך לכאורה אין זה נוגע 
אשה ואין לו פת בסלו וחיישינן שיתגרה בנשים,  לעניינינו, שכן זהו דווקא במי שאין לו

אך בעניינינו יש צד חמור הרבה יותר, שכן אין מדובר בחשש של אמהות שמביאות את 
 בניהן, אלא בישיבה עם הנשים עצמן. 

 
"לא יתייחד אדם עם שתי נשים... כל שעסקיו עם  18עוד בסוגיית ייחוד, איתא במשנה
בי מי שעסקו עם הנשים פשוט לכאורה שאסור לו הנשים לא יתייחד עם הנשים." לג

להתייחד אפילו עם הרבה נשים. אך לגבי מי שאין עסקו עם הנשים נחלקו הראשונים אם 
, 19מותר לו להתייחד עם שלש נשים ומעלה או לא, ובדבר זה נחלקו השו"ע והרמ"א

 "לא תתייחד אשה אחת אפילו עם אנשים הרבה עד שתהיה אשתו של אחד 20שלשו"ע
כתב: "ויש מתירין  21מהם שם. וכן לא יתייחד איש אחד אפי' עם נשים הרבה". והרמ"א

 איש אחד עם נשים הרבה אם אין עסקו עם הנשים". 
ולכאורה לפי זה, אם ירצה מאן דהו להעביר שיעור לנשים, לשו"ע יצטרך להיזהר 

וכדו', ולרמ"א יש לדון אם זה נקרא 'עסקו עם  22מאיסור ייחוד ע"י שאשתו תהיה עמו
 , שהביא מי שכתב שאין זה כמי שעסקו עם הנשים.23הנשים'. ועיין אוצר הפוסקים

 

והמאירי שם ועוד,  25כבר כתבו הרשב"א 24לגבי קול באשה ערווה -קול באשה ערווה .ב
 26"אשאיסור זה הוא דווקא בקול זמר או דיבור מיוחד שיש בו קירוב דעת. וכ"פ המג

מהספר יעלזו חסידים על ס"ח )מבעל הפלא  28. ועיין גם בציץ אליעזר27ובית שמואל
יועץ( שדן בזה וכותב שטעמו של הס"ח משום דפן יתגבר יצרו עליו ומידי הרהור לא 

 יצא. )וכותב שזה גם במי שיש לו אשה.( 

                                                                                                                                               
 ועיי"ש שלא כתבו מטעם ייחוד, אלא שנמצא מתגרה בנשים, ועיין ב"ש שם סקכ"א 17
 קידושין פ: ופב. 18
 אבה"ע סי' כ"ב ס"ה 19
 י הרמב"ם איסורי ביאה פכ"ב ה"ח ועודעפ" 20
 עפ"י רש"י קידושין פב. ד"ה לא יתייחד 21
 עיין שו"ע סי' כ"ב ס"ג 22
 סי' כ"ב סקכ"ו אות ז 23
 ברכות כד., קידושין ע. 24
 ברכות כד. 25
 סי' ע"ה סק"ו 26
אבה"ע סי' כ"א סק"ד ועיין באוצה"פ בביאור הס"ח דלעיל. )ועיי"ש שמחלק בין בחור לזקן(. 27

  
 ח"ו סי' מ סוף פכ"ו 28
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 הרהור ודברים שבקדושה מול ערווה
 : 29כתב השו"ע

צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד... והמסתכל אפי' באצבע קטנה של אשה ונתכוין 
                                                                     ליהנות ממנה... מכין אותו מכת מרדות 

 
, שמי שמסתכל באשת איש 31ובאגרת התשובה שלו 30ועיין בשערי תשובה לרבינו יונה

. ויש לציין לדברי 32איסור תורה של "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" עובר על
                                          , "שכל המצוות נדחות מפני חטא הרהור עבירה".33החת"ס

 
כל האמור לעיל שייך אפי' בנשים צנועות וחסודות הלבושות לפי כל כללי ההלכה עפ"י 

אם יש בקהל גם חוסר צניעות, יש בעיה לכאורה לומר דברי תורה דת משה ויהודית, אך 
, ש"טפח מגולה באשה במקום 35וכמו שפסק השו"ע 34ודברים שבקדושה בפני ערווה

 37כנגדה". ועל אף שכתב המשנ"ב 36שדרכה לכסותו אפילו היא אשתו אסור לקרות ק"ש
כתב בריש הסי' שהסכימו האחרונים שלא מועיל לעצום עיניו )או לא להסתכל(, כבר 

שכשאי אפשר בעניין אחר אפשר לסמוך על זה )לגבי טפח מגולה, אך לא לגבי  38שם
שכל שאינו רואה מותר, ולאו דווקא עצימת עיניים אלא גם  39ערווה ממש.( וכתב החזו"א

 . 40החזרת מבטו מועילה

                                                           
 אבה"ע סי' כ"א ס"א עפ"י הרמב"ם איסורי ביאה פכ"א 29
 שער ג' אות ס"ד 30
 אות י"ח 31
 במדבר ט"ול"ט, וכן הביא בספר חרדים )פכ"ב אות א( 32
 חו"מ סי' ק"צ 33
 ברכות כד. 34
 או"ח סי' ע"ה ס"א 35
 וה"ה דברים שבקדושה, משנ"ב סק"א 36
 שם סקכ"ט 37
 ס"ק א' 38
 "ז סק"ז ועיי"ש גם בסוף הסימןאו"ח סי' ט 39
ועיין אול"צ ח"א  סי' ח, יבי"א ח"ג סי' ז, ויחוו"ד ח"ד סי' ו', שגם כן מקילים בזה )בחופות וכדו'  40

 מקום צורך(.
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                                                                                                                      סיכום

 : 41היפה ללב כתב
והולכין בזה אחרי האיש אם הוא איש ירא שמיים ושח עיניים, מה לי נשוי מה לי פנוי... 

 ואם לאו אפי' במקום דרבים נמצאים שם איכא למיחש לאדם רע וכו'..." 
 

, שמה שאסרה המשנה זה 42בדבריווהיוצא מדבריו שהכל לפי מה שהוא אדם. ועיין גם 
שמורה אופני  43דווקא בקביעות אבל דרך עראי מותר ללמד. ועיין בשו"ת שבט הלוי ח"ג

, ובאוצה"פ סוף סי' כ"ב מה 44היתר להינצל מייחוד בשואל שעוסק בהוראה לנערות
כתב שנשוי  47. ובספר דבר הלכה על הלכות ייחוד46, ומהיעב"ץ45שהביא מהתשורת שי

"ומ"מ מסתברא דהכל לפי האדם, והיודע  -מותר ללמד בנות )באופן דליכא ייחוד( וז"ל
 בעצמו שמגרה יצרו עי"ז לא יתכן ללמד בנות גדולות". 

 

יש לציין, שבביקור של הרשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א בשבעה, הוא אמר שצריך 
והלכה, וציין שיעשו גם שיעורי לייסד לזכר הקדוש הרב רזיאל הי"ד שיעורים בתורה 

 נשים.

ונסיים בסיפור שמביאים: כשר' ישראל סלנטר ז"ל היה באשכנז נזדמן לו פעם לראות את 
הרה"ג עזריאל הילדסהיימר ז"ל מלמד שיעור בתנ"ך ושו"ע עם נשים ובתולות, וכשראה 

ותו זאת אמר: "אם יבוא מי שהוא מרבני ליטא לעשות כן במקומינו ודאי שיעבירו א
ממשמרתו, וכן הוא מצד הדין, מ"מ הלוואי שיהא חלקי עמו בעלמא דקשוט , כי כל 

 .48כוונתו לשמים משום עת לעשות לה'"

וידועים עוד סיפורים מגדולי הדורות זצ"ל לכאן ולכאן. וכמובן שהכל לפי המקום 
 והזמן, האדם, תכונותיו וכוונותיו.

                                                           
 יו"ד סי' רמ"ה אות י"ז, הוב"ד בצי"א ח"ו עמ' ר"מ לגבי הדין שלא ילמד רווק סופרים 41
 שהובאו באוצה"פ סי' כ"ב סקנ"ז אות א' 42
 סי' קפ"ג 43
 ועיין גם בדבריו בח"ה סוף סי' ר"ו 44
 ח"א סימן ע 45
 י"ב-מגדל עוז, ברכות שמים תעלה ב' אות י"א 46
 לר' אברהם הלוי הורביץ סי' י"ב ס"ח 47
 עיין ריטב"א סוף קידושין 48
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 סוף דבר

ה את הרב רזיאל הי"ד. הוא ראה צורך בחוות יש לציין את הרקע לשאלה זו שהעסיק
 גלעד בחיזוק העניין של לימוד התורה ובכלל זה גם לנשים.

חז"ל )סוכה מט:( דורשים על הפסוק )משלי ל"א כ"ו( "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד 
על לשונה" וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד?! אלא שתורת חסד זו תורה 

 ללמדה.

ב רזיאל הי"ד היה מלא בתורה של חסד, וכהדס במדבר )ר"ה כג.( וצלוחית הקדוש הר
 –של פלייטון שריחה נודף, שנוחל שני עולמות )ע"ז לה:(, רצה להפיץ את תורתו לרבים 

 לא למדת". –גדולים וקטנים גברים ונשים. ובפיו היתה אימרה "למדת לעצמך 

בנוסף לרגישותו הגדולה לא לפגוע  מצד שני, קדושתו ופרישותו מן הכיעור והדומה לו,
 ולא להשיב את הפונות ריקם, גרמו לו לחפש את דרך המלך ורצונו יתברך בסוגיה זו.

כמובן שבנוסף לפן האישי יש פה שאלה עקרונית על הצביון הנכון של נושא הצניעות 
בקהילה. כקהילה צעירה שמתפתחת, יש רצון לחתור למקום של יחס מכבד וכו', יחד עם 
שמירת כל הגדרים הנצרכים ע"מ לנהל חיים של יראת שמים. גם שאלה זו העסיקה רבות 

 את הרב רזיאל הי"ד.

שב ואל תעשה. תקטין ראש, אל תיקח אחריות  –תמיד יש פיתרון לכאו' במצבים כאלו 
מיותרת וכו' אך לא כן היה הרב רזיאל הי"ד. הוא קיים בעצמו "במקום שאין אנשים 

ש", ותמיד חיפש איפה אפשר לתקן ולייעל. אך לא במחיר של ויתור השתדל להיות אי
 חלילה על הלכה או הנהגה נכונה.

חז"ל אומרים )מסכת ד"א רבה סוף פ"א, ויק"ר סוף פרשת אחרי מות. ועיין גם ב"ב נז:( 
 שמי ששומר עיניו מן העריות זוכה ומקבל פני שכינה.

 

נו לזון עינינו ממשיח צדקנו כשיקיצו וירננו שוכני עפר, ונראה עין בעין בשוב שנזכה כול
ה' ציון ברחמים בב"א.
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 , ישיבת 'רועה ישראל', יצהראבי לזרהרב 

 3הרחבה לשאלה מס'  -בחוות גלעדטבילה ביום השביעי       

 
 
 
 

 רקע
לנו יחד בכולל הלכה יצהר, את הסוגיא הזאת למדתי יחד עם רזיאל בשנים הראשונות ש

, כשלמדנו יחד הלכות נידה. רזיאל כדרכו, לא הסתפק 'רועה ישראלישיבת '-לימים
 בידיעת השיטות השונות אלא דן במקרים אמיתיים שסביבו, ונדרש לפיתרון הלכתי.

התושבים בחוות גלעד הי"ו מוסרים את נפשם וממונם על ישוב ארצנו הקדושה כבר 
שנים רבות. בין התחומים איתם הם מתמודדים שנים רבות הוא החוסר במקווה נשים 

סוע כעשר דקות לישוב קדומים הקרוב או ום. על מנת לטבול צריכות הנשים לנבמק
סבירה לחלוטין, עד שליל הטבילה יוצא  כרבע שעה ליצהר הסמוכה. ביום רגיל זו נסיעה

 בליל שבת.

ומים או יצהר, וכמובן כאשר ליל הטבילה יוצא בליל שבת, אי אפשר ללכת ברגל לקד
חזרה משם אחרי ששבת נכנסה, והתעוררה בעיה קשה מה יעשו  שאי אפשר לנסוע ברכב

סוע לנהנשים בחוות גלעד? האם כל פעם שתהיה טבילה בליל שבת המשפחה תצטרך 
לשבת? זה דבר לא סביר בכלל, וגם מבחינה ציבורית זה עלול להחליש מאוד את כח 
ויכולת העמידה של ציבור המתיישבים הגרים שם, אם יאלצו לא להיות בבית בשבת 

 1במקרים רבים.

                                                           
 השלמת הרקע לשאלה על טבילה בשביעי מהרב חנוך וסרמן 1

ראשית ידועה לכולם מסירותו ה'אין סופית' של הרב רזיאל על בניית המקווה בחוות גלעד. הוא השקיע 
בכל ענייני הקמת המקווה לרבות תרומות, עובדים, ניהול וכמובן שאלות הלכתיות שבהן עסק סביב 

 בניית המקווה עצמו. 
ית מקוואות, אשר זכויותיו באחת השיחות הצעתי לו לפנות לאחד הרבנים העומד בראש ארגון לבני

נראה לך שלא פנינו אליהם?! אבל יש  -מרובות בבניית מקוואות בכל רחבי הארץ. הרב רזיאל ענה מיד
 להם רק עובדים ערבים אז זה לא רלוונטי.

בהמשך לשאלה הנ"ל הרב רזיאל שלח לי הודעה יום אחד בשאלה האם נוכל לשבת בכולל כדי ללבן 
חר שהתחיל ללמוד בכולל בעינב.  עניתי שבשבילו יש לי את כל הזמן שבעולם סוגיה כבר שנה וחצי לא

ואז בבוקרו של יום הגיע אלינו לכולל )א"א לתאר את שמחתי ושמחת של כל החבורה הקדושה שהייתה 

 (טבילה ביום שביעי בחוות גלעד.)הצעתי לדחות את ההפס"ט ביום .ש.3

 ת. רעיון מצוין לכתחילה.   
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 דחיית טבילה
לכאורה הפיתרון המתבקש הוא לדחות את הטבילה ביום אחד, ופשוט לטבול בלילה 

, כלומר במוצ"ש. אבל הפוסקים הסתייגו מדחיית טבילה מהרגע שהגיע השמיני לנקיים
 בזמנה לטבול מצוה, בעיר בעלה זמן הטבילה, כמו שהביא השו"ע )יו"ד קצ"ז, ב'( "אם

 ".אחת לילה אפילו ורביה מפריה לבטל שלא

 בכמה מחלוקת יש ס"בש "והנה -והרחיב ערוה"ש שם בהסבר 'טבילה בזמנה מצוה'
 הטור ש"כמ בזה נחלקו הקדמונים גדולי וגם לאו. אם מצוה בזמנה ילהטב אם מקומות

 טבילה לעניין דברים לכמה מ"ונ מצוה, דלאו פסק ת"ור מצוה בזמנה טבילה פסק ח"דר
 שהרי בזמנה, טבילה כלל ליכא בזמננו דהא לשאול ואין הכיפורים. וביום באב בתשעה

 לשימושה' ו ביום מתחלת זה וגם נקיים,' ז בספירת כזבות נדה רואות לכל מחמירין אנו
 דכיון כן. דאינו התורה, דין עיקר לפי בזמנה טבילה כלל ליכא כ"וא הקודם,' בסי ש"כמ

". בזמנה טבילה הזה הזמן מקרי נטהרה, לא הזה הזמן דעד אלו חומרות עלינו דקבלנו
יכולים להקל ולא כלומר, למרות שלכאורה מדאורייתא אין זה זמנה )אלא רק ספק( היינו 

להקפיד על דחיית הטבילה מרגע שהגיע זמנה, אעפ"כ כיוון שקיבלו עליהם בנות ישראל 
 ספירת ז' נקיים ועוד הימים שלפניהם, הרי שרק מעתה נקרא שהגיע זמנה, ומצוה לטבול.

 האשה על וחובה מצוה וודאי הוי בביתו "כשהבעל -בשם הזוהר השולחן וכך הביא ערוך
 אם מרובה ועונשה ברשות שלא אחת לילה אפילו לעכב ולא כשנטהרה לטבילה לילך

 הטבילה" מעכבת

 
 טבילה בערב שבת

                                                                                                                                               
צמודה אליו, הלא הם מוה"ר דודקביץ שליט"א, הרב חנניה פולק, ר' אריה טסלר, ר' אבי לזר, ר' יובל 

י, ממש היינו 'רבים' מי יזכה לדבר איתו והיה אומר לנו בהומור המיוחד השמור רק לו, תיקח סופר ואנוכ
מספר בבקשה, כן... איזה מספר אתה?( ואז התחלנו ללמוד את סוגיית הטבילה ביום השביעי בסימן 
ר קצ"ז, והוא ניסה להתיר את ההלכה )שהרי אסור לטבול ביום השביעי לפני השקיעה שמא תראה ותסתו
ראייתה למפרע, ונמצא שבעל ח"ו נידה(, של טבילת יום השביעי כאשר ליל ליל הטבילה יוצא בשבת 
קודש. הוא חשב איך להתיר לנשות חוות גלעד לנסוע לקדומים כדי שיחזרו בזמן הדלקת נרות, )כנראה 

בדיוק שבסוף החליט להציא פתרון הלכתי אחר כפי שכתב לרב עמאר, לדחות את הפסק הטהרה ביום( 
בימים אלו אני עוסק בשאלה זו ויש לי מה להשיב על דבריו אך אין משיבים את הארי אחר מותו.)כבר 
אמרתי שאיני מבין למה הר"ר בא אלי לדון בשאלה זו נכון שהיינו חברותא כמה שנים, אך ודאי שהיה 

ל דיינות שהרבנים גדול ממני בהרבה, )כבר בחייו כולם ידעו שהוא היה 'גברא רבה'(, וכן למד בכול
שליט"א שלומדים שם, סיימו כבר הלכות אלו והוא הי"ד תמיד נועץ בגדולים, ומדוע בא ללמוד איתי? 
חשבתי לעצמי  שהוא רצה לתת לי את היחס  הראוי ולבוא ולשתף אותי בשאלות שבאות לפתחו, וכנראה 

 הסוגיא הציבורית.( לגדל אותי איך לחשוב ולהכריע כמו 'גדול', הן מהצד ההלכתי והן מצד
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אפשרות נוספת היא לטבול ביום השביעי, כלומר בערב שבת בשעה מספיק מוקדמת על 
לא פשוט,  ת. אבל הפיתרון הזה הוא כללמנת להספיק לחזור לחוות גלעד לפני כניסת שב

הן מצד הטבילה ביום והן מצד הטבילה בטרם הסתיימו שבעה ימים נקיים שלמים, 
' ח יום עד מלטבול ממתנת אם . ואפילו'ז ביום לטבול אסורהכמובא בשו"ע )רצ"ז, ג'( "

כלומר, שאסור לטבול לפני סוף היום  .בתה" סרך משום ביום לטבול יכולה אינה' ט או
אסור לטבול ביום משום גזירת חכמים שאשה לא תטבול ביום השביעי לנקיים. ובכלל, 

שמא בתה או קרובתה תלמד ממנה ותטבול גם בשביעי ביום, לפני שעבר היום השביעי 
 לשבעה נקיים.

הביא שם הש"ך סוללה של פוסקים )ב"ח, מהרי"ל, ראב"ד, שאילתות ועוד( שפסקו שאם 
, וכתב שטוב להחמיר כמותם היכן לא עלתה לה טבילה בדיעבדטבלה ביום השביעי, גם 

 שאפשר.

אמנם במקרים חריגים של פחד או סכנה לטבול בלילה, פסק השו"ע )שם סע' ד'( שיש 
 בלילה לטבול שיראה כגון, אונס דאיכא "היכא -מקום להקל בטבילה בשעות היום

 בשמיני לטבול יכולה, העיר שערי שסוגרין או, בו וכיוצא גנבים פחד או צינה מחמת
אמנם ביום  ."אונס דאיכא גב על אף יום מבעוד תטבול לא בשביעי אבל יום. מבעוד

 השביעי לא הקל השו"ע, כך שנשארה הבעיה.

 בשביעי לטבול יכולה דפעמים שכתב ח"בב כתב על זה סדרי טהרה )שם ס"ק י"ג( "עיין
 יכולות אינן ביום דאפילו אונס איכא ויותר ותשיעי דבשמיני וכגון, אונס מחמת ביום

 לטבול יכולה ובשביעי, פריצים מפני בזה כיוצא או שלהם איד יום שהוא כגון, לטבול
 וצריכה, ביום בשביעי לטבול תוכל ובזו, העיר שערי שסוגרים מפני בלילה לא אבל ביום

". כלומר במקום שגם ספק לידי ויבואו ביום עמה ישמש שלא מבעלה טבילתה להסתיר
בימים אחר כך לא תוכל לטבול לא ביום ולא בלילה ואם לא תטבול בשביעי ביום תידחה 
הטבילה בעוד כמה ימים, במצב כזה מותר לטבול בשביעי ביום. אבל מסייג תורת 
השלמים את ההיתר לכך, בכך שתסתיר טבילתה מבעלה כדי שלא יגיעו למצב בו הם 

יים היום השביעי, דבר שעלול גם לסתור את הספירה ותצטרך עלולים לשמש לפני שהסת
, בו אם לא ארוךלספור שוב. גם ההיתר הזה, הוא דוקא במקרה של ביטול פריה ורביה 

ימים. לא זו בדיוק המציאות  מספראשה לא תטבול ביום השביעי אזי הטבילה תידחה ל
 שלנו.

רה הנ"ל( שגם בביטול עונה ומביא הפת"ש מספר עבודת הגרשוני )מביאו גם סדרי טה
 הגאון "הנה -יש להקל ולטבול בשביעי ביום, והביא שם עוד הפת"ש בשם החת"ס אחת

 תבא ולא' ז ביום לטבול עונה ביטול דבמקום לחלוטין זו קולא החליט סדרי טהרה
 הקילו ו"פ מצוה וביטול דרבנן ומילי רחוקה רק הגזירה והיות. שחשיכה עד לביתה
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 בהליכה האשה שתשהה ל"נ פ"עכ אך. להחמיר אפילו ו"ח אחריהם יבא ומי הגאונים
 מה כי העיר באותה חברתה לבית שתלך מה מועיל אינו אבל הלילה, עד לביתה ממקוה

 הסוגיא מפשטות להוכיח יש וכן כאלה, לשיעורים דבריהם ניתנו ולא זה או זה בית לי
 .הפסיד" לא והמקיל ברכה עליו תבוא המחמיר מ"ומ כמובן

לפי החת"ס התירו טבילה ביום שביעי גם בביטול עונה אחת. אמנם הוא סייג, שהאשה 
, ולא יכולה לסמוך על כך שתחזור בעוד יום לישוב אחרי חשיכהצריכה לחזור לישוב רק 

 ותישאר בנתיים בבית חברתה.

 אונס שהוא בלילה לטבול יכולה כתב על זה האגרות משה )יו"ד חלק ג' סי' ד'( "כשאינה
 אף להלכה ט"בסד וכדמסיק לביתה שתחשך עד תבוא שלא באופן' בז לטבול להתיר יש

 כן מסיק ס"החת וגם מעבודת הגרשוני, כן והביא אחת לילה עונה דבטול אונס בשביל
כלומר, טבילה ביום השביעי גם במקרה של ביטול עונה אחת,  .להתיר" ודאי יש להלכה

 שיצטרכו לדחות את הטבילה למוצ"ש.

 דבחול לביתה, שתבא עד השהיה בדבר לדון שיש מה "אבל -והמשיך שם האגרות משה
 את ותמשוך האפשר בסמוך תטבול בלילה לטבול יכולה שאינה אונס שאיכא נזדמן אם

 הדלקת לזמן לבא שצריכה ט"ויו בשבת הוא האונסין ובר אבל הלילה. עד ברכב נסיעתה
 יש וגם החשד מצד ברכב שתסע יהיה א"א הרי עבורה ידליק הבעל אם אף דהרי, הנרות
 הנרות הדלקת לזמן שתבא יותר טוב זה בשביל אשר שבת ותחלל שתתאחר לחוש
 . הביתה

 תיכף לביתה תכנס והיא הנר הדלקת זמן קודם קטן זמן נ"לבהכ ילך הבעל דאם ונראה
 העיר באותה חברתה לבית שתלך מה מועיל דאינו ס"החת שכתב ואף, הנר הדלקת לזמן
 באופן אלא ס"החת כוונת דאין נראה, לשיעורים דברים ניתנו ולא זה או זה בית לי מה כי

 יודעת הרי והיא נמצאת בית באיזה יבין דהוא משום להפגש לבוא היא או הוא שיכול
 שיבא ועד התפלה גמר אחר עד משם יצא לא שודאי נ"לביהכ כשהלך אבל, בבית שהוא
 מובן לא זה ובלא. נ"לביהכ תלך לא דהרי לכלום לחוש אין בלילה כבר יהיה הביתה
 לכל ברור דבר אלא שיעורים נתינת כאן אין דהרי כאלה לשיעורים דברים ניתנו לא כ"מש

 יעברו לשמא חוששין אין דהא בבית דהוא נמצא שהוא למקום לבא לה שאין בשוה
 כשהן יזלזלו הוא קל שאיסור שכיון לחוש יש לבעלה דכשתבא אלא איסורין על במזיד
 אבל, קל איסור כשהוא אפילו ז"זא למצא ויטריחו שישתדלו לחוש אין ודאי אבל, יחד
 נ"לביהכ כשילך אבל, לדבריו לחוש יש חברתה בבית כשתהיה אסר ס"שהחת כיון מ"מ

 להו א"א אם לביתה שתבא דאף נראה וגם, ס"להחת אף לחוש אין לביתה תבוא והיא
 אולי שלכן, לכלום לחוש אין נמי ילדים בבית שיש כגון הלילה עד ביחוד להיות

 הגדול האור מצד לישן הולך אינו איש ששום והבינונים הקצרים בימים ז"בזה במדינתנו
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 לחוש אין בלילה שעות וארבע שלש עד לבא רחוקים ואף שכנים ורגילין בית בכל שיש
 להם היה שלא והזמנים כהמקומות דלא הלילה קודם עוד לישן וילכו הנרות שיכבו כלל
 הולכין היו דאינשי רובא הלילה חשכת שמפני להשתמש קשה והיה קטנים נרות אלא
 כדי הלילה קודם כשעה אף אחרים לבית מלכת אינשי נמנעים היו הלילה בתחלת לישן
 הארוכים בימים ורק, הלילה קודם גם לישן ילכו לשמא לחוש שייך והיה להשינה להכין
 .זו" סברא גם הדחק בשעת לצרף ויש, לחוש קצת אולי יש

האגרות משה מסביר שהחת"ס חשש שמא יפגשו הבעל והאשה, ואם יפגשו לפני הלילה 
קל. ואם כן, ר טבלה ונראה בעיניהם כאיסור  עלול לצמוח מכשול דוקא בגלל שהיא כב

אם הבעל בבית הכנסת, אין בעיה לאשה לחזור הביתה כי בודאי שלא יפגשו. הוא הרי 
 לא ילך הביתה עד הלילה, והיא לא תלך לבית הכנסת.

 
 

 למעשה
בישובים קטנים המציאות היא סבוכה במעט. לעתים אנשים עסוקים בצרכי ציבור עד 

לעתים עד קרוב לכניסת שבת טרם כניסת שבת, ועדין נמצאים מחוץ לבית הכנסת. 
'האסף המקנה' ועוד לא נאסף מניין, ואז אי אפשר לסמוך על הקביעה ההחלטית של 
האגרות משה שהבעל בודאי לא יצא מבית הכנסת והאישה לא תבוא לשם, הרי הבעל 
לעתים יהיה מחוץ לבית הכנסת בעשיה או בקיבוץ מתפללים והמתנה להם, והאישה 

פני בית הכנסת או על פני בעלה בדרך הביתה, וצריך הרבה שימת לב יכולה לחלוף על 
 מתי אכן המציאות מאפשרת לנהוג על פי האגרות משה, על היתריו והסתייגויותיו.

אם נחזור לפיתרון הראשון ששללנו דהיינו דחיית הטבילה וביטול מצוות טבילה בזמנה, 
יית הטבילה, שהרי עוד לא הגיע אם האישה טרם נטהרה אין זה כלל נכנס תחת איסור דח

ביום, דבר שלעצמו מותר ואינו  הפסק הטהרהזמנה לטבול. רזיאל הציע שאם תדחה את 
כאיסור דחיית הטבילה כדאמרינן, יצא שליל הטבילה יפול במוצ"ש, ותטבול במוצ"ש 

 בלי לדחות את הטבילה בזמנה ובלי להיכנס למצבים הלכתיים סבוכים.

 מזרח מלכי שכל? אני חסיד לא, עולם של רבונו: הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר "כך
 כדי ובשליא ובשפיר בדם מלוכלכות ידי ואני, בכבודם אגודות אגודות יושבים ומערב
 ואומר, רבי במפיבשת נמלך אני עושה שאני מה כל אלא עוד, ולא. לבעלה אשה לטהר
 ולא? טמאתי יפה? טהרתי יפה? זכיתי יפה? חייבתי יפה דנתי? יפה! רבי מפיבשת: לו

בושתי" )ברכות ד.(
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 הרב צחי קליין, ישיבת 'רועה ישראל', יצהר

 8הרחבה לשאלה מס' 

 

 

 

 יעל: הקדמה של

בשנה הראשונה אחרי החתונה, רזיאל למד בכולל של הרב צבי חורי שליט"א בשדרות. 
מדובר ברב גדול מאוד, מתלמידיו של הרב יורם אברג'יל זצוק"ל, בקיא בנגלה ובנסתר 

 ואף בספרי חסידות רבים. 

רזיאל גם אז התמקד בלימודי הלכה. הוא היה קם באמצע הלילה או לפנות בוקר כדי 
תיקון חצות ו"להתחיל את היום" בכולל. תמיד כשהיה נכנס לבית המדרש היה  לומר

רואה את הרב חורי שקוע בלימודי הקבלה, וכשהיה מתקרב הרב חורי היה מיד פונה 
אליו ואומר לו שישב ללמוד משהו אחר. כששאל אותו מתי הוא רשאי להתחיל ללמוד 

 בגיל ארבעים.  -תורת הסוד ענה לו

וד מה העניין בגיל ארבעים, מה קורה בגיל ארבעים שלא קורה לפני כן, עניין אתו מא
אבל הוא באמת לא התחיל עדיין להיכנס לתורת הסוד. כמה פעמים שאל את הרב יורם 
אברג'יל מתי הוא יכול כבר להתחיל ללמוד, ותמיד הוא קיבל תשובה שלילית. למרות 

מאוד ובעיקר לאחרונה. השנה  התשובות השליליות, תחום פנימיות התורה משך אותו
וראה בזה מדרגה ראשונה של כניסה לעולם  1הוא התחיל לעיין רבות בספר התניא

 הנסתר. 

אחד ממכריו שלמד בקורס "תורת הנפש ע"פ הקבלה" סיפר זאת לרב רזיאל. הרב רזיאל 
שאל אותו האם הוא לומד הלכה מלבד לימודי הקבלה והוא ענה בשלילה. ענה לו הרב 

"אם כך אז תפסיק מיד", הוא הסביר לו שהוא חייב את ההלכה כדי שתשאיר  -לרזיא
אותו יציב בעולם התורה ולא מרחף ומנותק מהקומה הבסיסית של קיום ההלכה. משראה 

                                                           
העיר ר' יובל סופר, שהסימניה היתה מונחת בפרק ח"י באגרת הקודש העוסקת באהבת ה' בדביקות ע"י  1

 ".בכל דרכיך דעהותורה ומצוות ומסתיימת במילים "

 לימוד קבלה: איך להכנס, כמה זמן לתת לזה. .ש.8

 לא כרגע. וללמוד רק מרב שלמד ממישהו מקובל.ת.
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שלא מתחיל ללמוד הלכה לבד, החליט הרב רזיאל ללמוד איתו והוא השקיע מזמנו כדי 
 ה.ללמוד בחברותא כדי לבסס אצלו את קומת ההלכ

 לימוד תורת הסוד

 -דעות המגבילים
, מעשה המרכבהללמדו  לרבי אלעזרהציע רבי יוחנן מספרת ש 2הגמרא במסכת חגיגה
 .עדיין לא זקנתי מספיק כדי ללמוד תורת הסוד -", כלומרלא קשאיוענה לו ר' אלעזר "

דברי נראה שהתבסס על כתב שם שענה ר' אלעזר שאינו בן חמישים עדיין, וננאל רבינו ח
' שלא ימסרו סתרי תורה אלא למי שיש בו חמישה דברים שאחד מהם מגר' אמי שם ב

 מדובר באחד שהגיע לגיל חמישים.  3"שר חמישים", שע"פ ר' אבהו

הוכיח מכך לסתור את מנהג המבלים ילדותם בלימוד  4שם בחידושי אגדות המהרש"א
ונציא שאסר על  מחכמיל היעב"ץ הביא אגרת של אחד ש תורת קנאותהקבלה, ובספר 

  :5וז"ל הלכות יסודי התורהברמב"ם הים ללמוד חכמת הנסתר.  וכתב רהצעי

ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא 
לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצות, ואף על פי שדברים אלו דבר קטן קראו 

 . ו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הוויות דאביי ורבאאותן חכמים שהרי אמר
הרמב"ם לא הגדיר הגדרה של גיל, אלא תלה את הטיול בפרדס ברמת ידיעת האסור 

 קבע ופסק הגדרה ברורה התלויה בגיל, וז"ל: 6ש"ךהוהמותר, אבל 

 גם המקובלים ושאר האחרונים הפליגו בדבר שלא ללמוד חכמת הקבלה עד אחר שמילא
ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים שנה כמ"ש בן  ,כריסו מהש"ס

  ארבעים לבינה בשגם שצריך קדושה וטהרה וזריזות ונקיות לזה:
בספרו אור החמה, וחכם  ר' אברהם אזולאילדינא, וכן כתב  7הבאר היטבוכן פסק שם 

דם עד ארבעים שנה שהנשמה אינה חלה בא 8כתם פזשמעון לביא מטריפולי באר בספרו 

                                                           
 דף יג. 2
 בדף יד. לעניין מתורגמן  3
4  
 ג"הלכה י 'פרק ד 5
 ס"ק ו' ו"יורה דעה סימן רמ 6
 ס"ק ט' 7
 על הזהר בפרשת וישב קצא:  8
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. בשו"ת ידע 9ומשום כך הראשונים לא היו מוסרים את הסודות אלא למי שהגיע לגיל זה
תלמידו המובהק של זצ"ל, אסר לר' מאיר וארז'אני הכהן,  הר' עובדיה הדאישל  10והשכל

תה הכהן ללמוד בעיקר מפני שהיה רווק, אך משמע מדבריו שם שקטן יור' רחמים חי ח
 ל מקרה לא יכנס לפרדס.   מבן עשרים בכ

  -דעות המתירים
ע"פ הדעה הראשונה בחגיגה שם, "שר חמישים", הוא "זה שיודע לישא וליתן בחמישה 
חומשי תורה", וממילא ר' אמי דלעיל לא העמיד תנאי של גיל, אלא של יכולת לשאת 

ר' זירא ולתת בחמישה חומשי תורה. ועוד, שאף אם נאמר שר' אמי התכוון להגביל בגיל, 
אין מוסרין ראשי פרקים אלא לאב בית דין, ולכל המובא בגמ' שם חולק עליו וסובר ש"

 "!מי שלבו דואג בקרבו

בשם ספר שערי אורה לבאר שתנאי הגיל שייך דווקא  11הראי"ה זצ"ל הביא באגרות
 בקבלה מעשית, ודייק זאת מהמילה "מעשה מרכבה", אבל לימוד שכלי מותר. 

לבאר את תשובת ר' אלעזר לריו"ח בכך שרצה ללמד אותו  12בהקדוש כת של"ההו
במדרגות גבוהות מאוד של השגה שעליהם אמר רשב"י "לא כל מוחא סביל דא", אבל 

 במדרגות הראשונות יש ללמוד וז"ל: 

אבל ללמוד כל מה שביכולתו להבין ולהשיג בחכמה זו, זריזין מקדימין, רק יקדש את "
ובמעשה, ואז יעלה בסולם העולה בית אל להבין בכבוד  עצמו בקדושה יתירה בתלמוד

 . "קונו
שניתן להתחיל ללמוד קבלה בגיל עשרים שהוא חצי  13כתב בספרו אור נערב הרמ"ק

בהיותו בן כ' הנה הוא שלם ונימוקו עמו ש" 14הקדוש האור החייםמימי הבינה, וכן כתב 
" וכן כמשמע בדרך החייםנה בתגבורת השכל וההבחנה והבחירה יבדעתו להחזיק מגן וצ

בסוף מאמר "דרך החכמה", שכתב לאותו "תלמיד", שאין צריך לסיים  הרמח"למדברי 
ס אל חכמת נששה סדרי משנה ורק אז להתחיל בדברי הרמב"ם ולאחר מכן להיכ

האלוקות, אלא שיחלק את זמנו לכולם במקביל, ומסיים ש"יחלק שעותיו באופן שעיקר 

                                                           
 האר"י ורמ"ע מפאנו 9

 ח"א סי' א' 10
 אגרת תי"ד 11
 עשרה מאמרות מאמר ראשון 12
 ח"ג פרק א' 13
 ג"י ',שמות ל 14
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באלוקיות ומכל שאר חלקי התורה לא ינח ידו אלא ילמד בהם עיונו והשתדלותו יהיה 
 דבר יום ביומו לחיבובה של תורה ו"ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה".

   -תנאים נוספים וחיוב לימוד חכמת הסוד
למען האמת, יש עוד מקורות רבים לכאן ולכאן, אבל אין כאן המקום להביא את כולם. 

הגיל ששנוי במחלוקת, אין חולק על עצם ההכנה שיש מ"מ יש לציין, יש מעבר לתנאי 
להתכונן לפני הכניסה לפרדס. ספרי המקובלים מלאים וגדושים בהתעוררות ללימוד 
חכמת הנסתר מתוך קדושה וטהרת הלב, מתוך הישרת המידות והענווה. כל זאת בכדי 

הבה לה' להגיע ללימוד שאין מטרתו להתגדר ולהתגאות ח"ו, אלא להתמלא בדביקות וא
 יתברך האי"ס ב"ה. 

ספרים אלו מלאים אף בגודל החובה לעסוק בחכמת האמת, ועל ההשפעות האדירות של 
הלומד אותה על עצמו, על עם ישראל ועל העולם כולו, כמה שהיא מזככת את המציאות 

ה שהיא מופיעה את האור העליון כאן בעולם החומרי שלנו מומביאה גאולה לעולם, כ
מכל שפלותו. כמובן שמי שמכון את עצמו מגמות קדושות אלו, גם אם  ומטהרת אותו

ידחה את לימודו בכמה שנים כפי שנהג חברינו הרב רזיאל, הוא מכוון בהחלט למטרת 
הלימוד הזה וכאשר יגיע היום שבו יחל לפסוע במעלות הפרדס, בוודאי יוסיף כוחות 

 שבשמיים.קדושה בעליונים ובתחתונים ונחת רוח גדולה לאבינו 

שנזכה ללכת לאורו של הרב רזיאל, שהשתוקקותו למעלות רוחניות לא גרמה לו חלילה 
לעבור על דברי רבותיו, ועם כל ההשתוקקות להיפגש עם דבר ה' במובן העמוק והנסתר, 

 המשיך להכין עצמו בקדושה וטהרה גדולה ע"י עיון בתורת הנגלה אליבא דהלכתא.
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 ,ישיבת 'רועה ישראל',חוות גלעדיובל סופרהרב 
 

 16הרחבה לשאלה מס' -האם אילת בכלל גבולות הארץ
 

בעניין אילת נחלקו האם היא בכלל גבולות הארץ לדעת הרבה פוסקים אילת היא בכלל 
י ֶאת גבולות הארץ  שהרי נאמר )שמות כג לא( " יםְוַשת  ְשת  ַים סּוף ְוַעד ָים ְפל  " וכן ְגֻבְלָך מ 

י ַאֶתם בגבולות הארץ שנכתבו בפרשת מסעי נאמר  " ְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם כ  ַצו ֶאת ְבֵני י 
ְגֻבֹלֶתיָה:  ֹפל ָלֶכם ְבַנֲחָלה ֶאֶרץ ְכַנַען ל  ים ֶאל ָהָאֶרץ ְכָנַען ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ת  ְוָהָיה  }ג{ָבא 

ְקֵצה ָים ַהֶמַלח ֵקְדָמה:  ן ַעל ְיֵדי ֱאדֹום ְוָהָיה ָלֶכם ְגבּול ֶנֶגב מ  ְדַבר צ  מ  ָלֶכם ְפַאת ֶנֶגב מ 
ֶנֶגב ְלָקֵדש  }ד{ ָנה )והיה( ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו מ  ים ְוָעַבר צ  ֶנֶגב ְלַמֲעֵלה ַעְקַרב  ְוָנַסב ָלֶכם ַהְגבּול מ 

ם ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו  }ה{ַבר ַעְצֹמָנה: ַבְרֵנַע ְוָיָצא ֲחַצר ַאָדר ְועָ  ְצָרי  ְוָנַסב ַהְגבּול ֵמַעְצמֹון ַנְחָלה מ 
עקבה' שהיא לדרום אילת עוד נאמר ' –" ורבנו סעדיה גאון תרגם מעלה עקרבים ַהָיָמה

י ָעָשה ַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה ְבֶעְציֹון ֶגֶבר ֲאֶשר ֶאת ֵאלֹות ַעל ְשַפת ַים סּוף  במלכים א)ט כו( ָוֳאנ 
ָאז ָהַלְך ְשֹלֹמה ְלֶעְציֹון ֶגֶבר ְוֶאל ֵאילֹות ַעל וכן בדברי הימים)ב ח יז( נאמר ְבֶאֶרץ ֱאדֹום: 
יש  ועוד נאמר שם)כ לו( ֶאֶרץ ֱאדֹום:ְשַפת ַהָים בְ  יֹות ָלֶלֶכת ַתְרש  מֹו ַלֲעשֹות ֳאנ  ַוְיַחְבֵרהּו ע 

יֹות ְבֶעְציֹון ָגֶבר: משמע שעולי מצרים החזיקו באילת)ראה מאמר מרדכי  ַוַיֲעשּו ֳאנ 
שביעית הערה כג(. אומנם יש המזהים את מעלה עקרבים ואת הגבול הדרומי של הארץ 

אזור הנגב ולפי שיטם יהיה שאלה האם מותר יש בעיה לצאת לאילת משום חוץ לארץ ב
והאם יש לעשות יום טוב שני באילת הרב רזיאל הי"ד בחנוכה האחרון יצא לנופש רבני 

 קהילות לאילת  כך שאלתו
 

 
 
 
 

למי שסובר שאילת בכלל  א. : תשובת הרב הייתה להקל ויש כמה צדדים להבין זאת
גם למי שסובר שאילת מחוץ לגבולות הארץ  ב. .גבולות הארץ אין כלל בעיה לנסוע לשם

זה לעניין תרומות ומעשרות אבל לעניין יציאה אילת היא תחת כיבוש יהודי והמדינה 
צריכה את אילת בכלל כיבוש שאר חלקי הארץ כיון שיש שם נמל שהוא צורך המדינה 
ג  ובכדי שיהיה אפשר להחזיק שם נמל צריך שיהיה עיר סביבות הנמל)ראה דבר חברון

 שכו( 
 

לעניין יום טוב שני באמת דעת הרבי מחב"ד שבאילת צריך לנהוג דיני יום טוב שני 
אומנם דעת רוב הפוסקים לקהל כיוון שיש שלטון אחד ששולט על אילת ועל כלל ארץ 

חר ארץ ישראל ולכן אילת נגררת אחר שאר חלקי הארץ מה שאין כן חו"ל אינה נגררת א
ובארץ)ראה מנחת שלמה תניינא מו( ישראל כיוון שאין שלטון אחד השולט בחו"ל

  .. דין אילת כחו"ל לעניין נסיעה לשם או לא.ש16

 מקלים לעניין נסיעה לשם ולעניין יו"ט שני. ת.
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 יצהר,ישיבת 'רועה ישראל',אריה טסלר הרב 
 

 17הרחבה לשאלה מס' 

 

 

 

 של יעל הקדמה

שאלה זו בלבלה אותו מאוד. בתקופה האחרונה הוא רצה לעשות משמרת בחודש. הוא 
חיפש מתי לעשות אותה כדי שלא תפגע בלימוד תורה ולא בוא על חשבון הבית. אם הוא 
קובע את המשמרת ליום, זה ממש בזמן הלימוד, ואם בלילה זה בא על חשבון הערנות 

 ה זה בא על חשבון העזרה בבית לקראת שבת. של הלימוד של מחר, בחמישי בליל

הוא הרגיש סוג של מחויבות כלפי מד"א שמביאים לו את כל הציוד שנותן לו את 
האפשרות להיות כונן ביישוב. רזיאל חיפש איך אפשר לתת מזמנו ולא לפוגע בדברים 
חשובים אחרים. בתקופה האחרונה הוא לא הצליח לקבוע משמרת אבל היה קופץ לכל 

ירוע. דווקא ברביעי בערב, שבוע לאחר הרצח, רזיאל היה אמור לעשות משמרת שקבע. א
 ביום הקימה מהשבעה קבלתי את התזכורת על המשמרת שהיה אמור למלא במד"א. 

זו היתה שאלה קיומית עבורו כבר שנים. משיעור א' היה חייב לשלב לימודים עם מעשה 
למוד וכמה לעשות. שנה אחרי החתונה עוד ושאלת האיזונים העסיקה אותו תמיד, כמה ל

חברים לרפואה, לאחר שכמה שנים היה מתנדב באופן  -הלכנו יחד למחנה של חולים
 במחנות שונים בתקופת הקיץ ובכלל. 1קבוע ומשמח חולים רבים

השאלה שהעסיקה אותו באופן יותר עמוק, היא "איך השגרה שלי מתחברת לעולם 
מציאות שלי הופכים להיות אחד. זה ש"העוסק במצוה פטור התורני שלי", איך התורה וה

ממצוה" זה ברור, אבל עד כמה אתה צריך להכניס את עצמך לתוך מצוה כדי שתהיה 
 פטור ממצוה אחרת?

                                                           
ר' חנוך וסרמן סיפר, שבחתונת הרב רזיאל היו כ"כ הרבה ילדים ממחנות הקיץ בהם התנדב, הם רקדו  1

, עד שהיה ניתן לחשוב שאלו רוב חברי החתן. גם סביבו חלק ברגליהם וחלק ניכר על כסאות גלגלים
 בשמחתו הפרטית, דאג לשמח את כל אותם ילדים שהוא האיר את ליבם.

 כמה זמן להתנדב במד"א אם בכלל..ש.17

 הרב משה פיינשטיין פסק שגם 'זמן' צריך לעשר. אז אדרבא ואדרבא להציל חיים.ת.
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אם הוא יושב בכולל ויש עכשיו קריאה של מד"א, הוא תמיד היה קופץ מאירוע. מצד 
מתנדבים שכבר קפצו לאירוע שני, סיפר שהתלבט במקרים שבהם קרא עדכונים של 

לפניו. אעפ"כ, עלה בו תמיד הצורך לא להתעלם ממה שקורה פה, מהמציאות שסובבת 
 אותו.

 הוא הבין שכמו בכל תחום, הרב הוא זה שיכול לפתור לו את "הבעיה הזו". 

 תורה וגמילות חסדים

 תלמוד ומעשה
 : 3מובאת ברייתא 2בגמ' בקידושין

ם מסובים בעליית בית נתיזה בלוד ונשאלה שאלה זו בפניהם: וכבר היה רבי טרפון וזקני
תלמוד גדול או מעשה? נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול, נענה רבי עקיבא ואמר 

 תלמוד גדול, נענו כולם ואמרו תלמוד גדול  שהתלמוד מביא לידי מעשה. 
מלך אם , שיש מפרשים שאדם שלא למד עדיין ובא לי5. כתבו שם התוס'4וכ"כ הרמב"ם

ילמוד תחילה או יעסוק במעשה, אומרים לו למוד תחילה. לפי שאין עם הארץ חסיד, 
 אבל אדם שלמד כבר המעשה טוב יותר מלימוד. 

 מצווה שלא יכולה להיעשות ע"י אחרים
מביאה סתירה בין פסוקים ומחלקת בין מצווה שיכולה להיעשות  6הגמרא במועד קטן

 7וה אלא יעסוק בתורה ש"כל חפצים לא ישוו בה"ע"י אחרים שאז לא יעשה את המצו
לבין מצווה שלא יכולה להיעשות ע"י אחרים שיבטל מתלמוד תורה ויעסוק במצווה, 

אבל חפצי שמיים ישוו בה. ועל הרוצה לבטל מצווה  8שכן "כל חפציך לא ישוו בה"

                                                           
 דף מ: 2
 דף מ: 3
 המובאת גם בספרי פרשת עקב 3
 הל' ת"ת פ"א ה"ג, ופ"ג ה"ג 4
 ד"ה תלמוד 5
 דף ט: 6
 משלי ח', י"א 7
 משלי ג' ט"ו 8
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לו "הלמד שלא לעשות נח לו אי 9כזאת בשביל למוד תורה אמר רבי יוחנן בירושלמי
, שגם שם אמרו 11, ועיין גם בירושלמי פסחים10נהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לעולם"

שהתלמוד קודם למעשה רק בשיש שם מי שיעשה מעשה, אבל אין שם מי שיעשה 
 : 13. וז"ל השו"ע12מעשה קודם, וכ"פ הרמב"ם –מעשה 

ר למצווה ת"ת שקול כנגד כל המצוות. היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, אם אפש
 .14להיעשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצווה ויחזור לתורתו

וכבר האריכו בביאור העניין למה דווקא בת"ת ששקולה כנגד כל המצוות לא אומרים 
 . 15"העוסק במצווה פטור מן המצווה"

 שילוב תורה וחסד
שמגיעה לפתחו, אם  לכאו' עפ"י האמור, אדם הלומד תורה, יש לו לדון בכל מצווה

אפשר או אי אפשר לאותה מצווה להיעשות ע"י אחרים. אך יש להוסיף לעניין עוד כמה 
 שיקולים שקשורים לכישורים של האדם, התנהלותו וכו'.

אומרת ש"גדול ת"ת יותר מהצלת נפשות" צ"ל שזהו  16עוד יש להוסיף שלמרות שהגמ'
העוסק בתורה בלבד )בלי גמ"ח( דומה "כל  17לגבי חשיבותה הסגולית, שכבר אמרו חז"ל

. מלבד זאת, 18כמי שאין לו אלוק". ו"כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו"
ראינו כמה עדויות על תנאים ואמוראים שעסקו בחסד מלבד עסקם בתורה. למשל, "אביי 

ו , יותר מרבה שעסק בתורה לבד. ושנו "שאל19דעסק בתורה ובגמ"ח חיה שתין שנין"

                                                           
 ברכות פ"א ה"ב, ושבת פ"א ה"ב 9

 ועיין ביאור העניין בתניא אגרת הקודש פרק כ, קלא. 10
 פ"ג ה"ז, וכן בחגיגה פ"א ה"ז 11
 הל' ת"ת פ"ג ה"ד 12
 יו"ד סי' רמ"ו סי"ח 13
ועיין שועה"ר הל' ת"ת פ"ד ה"ג, ועיי"ש פ"ג ה"א שבתחילת לימודו של אדם, לא יפסיק גם למצוות  14

 שא"א לעשות ע"י אחרים
, ברכ"י או"ח סי' ל"ח סק"ז, תשובות 151ט. ובהערת המהדיר )מוה"ק(  סוכה כה. עיין חי' הר"ן מו"ק 15

קול בן לוי חי' על לשונות הרמב"ם הל' ת"ת פ"ג ה"ד )צויין בהגהות רעק"א(, קה"י ברכות סי' ט"ו, 
 וקובץ שיעורים ח"ב סי' י"ט

 מגילה דף טז: 16
 ע"ז יז: 17
 יבמות קט: 18
 ר"ה י"ח. וכן במו"ק כח. 19
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תלמידיו את ר' אלעזר מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות 
 .20חסדים"

-: זוכה לנחלת שני שבטים )יוסף ויששכר 21ועל העוסק בתורה ובגמילות חסדים אמרו
עיי"ש(, ואויביו נופלים תחתיו, וזוכה לבינה, ויצרו מסור בידו ואין הוא מסור ביד יצרו. 

"אמר הקב"ה כל העוסק בתורה ובגמ"ח, ומתפלל עם הציבור מעלה : 22ואמרו בברכות
אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם". ועיין באורך בהקדמת הספר ראשית 
 חכמה אשר מדבר על חשיבות המעשה יחד עם התורה והביא הרבה מדברי חז"ל וזוה"ק.

נו לזולת, אך יש לציין שכותב שת"ח צריך לעשר מזמ 23בנוסף ידועים דברי האגרות משה
, שהאדם צריך להתאונן בכל יום 25. וכבר כתב מהרח"ו24זאת לגבי לימוד תורה לאחרים

ולאמר, אוי לי שהלך היום בלי תורה וגמ"ח. ועיין בספר אהבת חסד ח"ב פי"ב שהאריך 
 על עניין הא"ב: 26בחובה לעסוק בחסד בכל יום. וכבר דרשו חז"ל

לים, ואם אתה עושה כן הקב"ה זן אותך וחן אותך ומטיב דמול גינה )למוד תורה( בלף א
 לך ונותן לך ירושה וקושר לך כתר לעוה"ב".

)בעל מימרת ה'ש"י עולמות' בסוף עוקצין(: "כל הרגיל לעשות צדקה  27וכבר אמר ריב"ל
הווין לו בנים בעלי חכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה", ועיין בגמרא בסוכה דף מט:, 

 לות חסדים יותר מן הצדקה.שגדולה גמי

 סוף דבר
 כולנו הכרנו את הרב רזיאל הי"ד, כאיש מלא בתורה ומלא בחסד.

התלבטותו בנושא הנ"ל באה מתוך מקום של שאיפה ורצון לגדול בתורה ומתוך מקום 
של יכולת התמדה ושקידה יוצאת דופן, אך יחד עם זאת רצון לתרום בכל דבר שאפשר, 
להתנדב ולעשות צדקה וחסד, ולעשות טוב לעוד יהודי. כמובן שבעניין הזה בפרט שכן 

                                                           
 סנהדרין צח: 20
 ב"ק יז. וכן בע"ז ה:  21
 דף ח. 22
 אבה"ע ח"ד סי' כ"ו אות ד' 23
 ועיין ביאור הגר"א יו"ד סי' רמ"ה סק"ה 24
 שערי הקדושה ח"ב שער ב' 25
 שבת קד. 26
 בבא בתרא ט: 27
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הכתוב כאילו קיים עולם מלא" )סנהדרין לז.  "כל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו
 וב"ב יא. עיי"ש(.

בעיניי השאלה הזו שהעסיקה אותו ממש משקפת את דמותו, עם הלב העצום שלו 
 והרצון לשקול ולמדוד את האיזונים הנכונים בין תורה ומצוות, צדקה וחסד.

ח. ושאלו יעמדו יה"ר שנזכה לידבק בדרכיו אלו, ויהי חלקינו עם העוסקים בתורה ובגמ"
לרב רזיאל הי"ד ולמשפחתו, שיזכו לכל דברי חז"ל דלעיל. ויחד עם הכתר שקשרו לו 

 בעוה"ב, יזכה לבנים ובני בנים בעלי חכמה ובעלי מידות טובות.
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 הרב אבי לזר,ישיבת 'רועה ישראל',יצהר

 19הרחבה לשאלה מס'  -כלא צבאיברכת הגומל על שחרור מ

 
 
 
 

 רקע
רזיאל מעולם לא הסדיר את ה'מעמד הצבאי' שלו, הוא לא ראה בזה צורך ולא ראה בזה 

להתעסק בו. כולו היה נתון ללימוד המביא לידי מעשה. לפני למעלה משנה דבר שצריך 
כאשר הוא הלך בכל זאת להסדיר את המעמד שלו, הוא נעצר והושלך לכלא צבאי, שם 
היה מועמד לעמוד למשפט על עריקות, דבר שהעונש עליו הוא גדול. בחסדי שמים אחרי 

אישיות המיוחדת של רזיאל, תפילות רבות והתרשמות מאוד גדולה של המערכת מה
והתוודעות לפועלו שכלל התנדבויות ועזרה בזמן מבצע חומת מגן, התנדבות במד"א 
ועוד, התביעה החליטה שלא להגיש נגדו כתב אישום אלא להביאו לפני קצין משמעתי 
בכלא שיחליט בדינו, שזה דבר הרבה יותר פשוט. ואכן וכמו יוסף הצדיק עליו נאמר 

י ֵתן ָחֶסד ֵאָליו ַוֵיט יֹוֵסף ֶאת' ה "ַוְיה  נוֹ  ַוי  ַהֹסַהר" )בראשית ל"ט כ"א(,  ֵבית ַשר ְבֵעיֵני ח 
 אחרי כמה ימים רזיאל שוחרר לביתו.

כאשר משפחתו וחבריו באו לבית המשפט לדיון הם ציפו לראות אדם עצוב ודואג, אך 
ה אשכונה' של אסירים במקום זה כאשר התקרבו למקום הם הופתעו לשמוע שירת 'אעופ

רבים הסובבים את רזיאל והוא מרקיד אותם בשמחה וחיוך! רזיאל לא התכנס בעצבות 
וביכה את מר גורלו. בימים אחרי שהשתחרר הוא סיפר לי שהוא הבין והפנים שה' שם 
אותו שם בשביל מטרה מסוימת ויש לו כנראה עבודה לעשות שם. הוא דיבר עם 

ותם וחיזק אותם, מסר להם שיעורים ושקד על לימודו גם בין האסירים האחרים, קירב א
כתלי בית הכלא. אחד האסירים עוד התקשר לא מזמן על מנת לשוחח עם רזיאל, לאחר 

 הרושם שהוא השאיר עליו.

כאשר רזיאל השתחרר, עלתה אצלו השאלה האם הוא צריך לברך ברכת הגומל, כמובא 
 הולכי, הים יורדי -להודות צריכין ארבעה: רב ראמ יהודה רב בגמרא )ברכות נ"ד:( "אמר

 שהיה מי ...ויצא, האסורים בבית חבוש שהיה ומי, ונתרפא חולה שהיה ומי, מדברות
', וגו אל אמרי המרו כי', וגו וצלמות חשך ישבי: דכתיב? מנלן, האסורין בבית חבוש
 מחשך יוציאם: ואומר, להם בצר' ה אל ויזעקו: ואומר', וגו לבם בעמל ויכנע: ואומר
 חסדים גומל ברוך: יהודה רב אמר? מברך מאי. חסדו' לה יודו: ואומר', וגו וצלמות
 .טובים"

  ביציאה מכלא צבאיהאם מברכים הגומל .ש.19

דק' המחייבת אז יכוון גם על הכלא.אך אשכנזים או כשלא  72בד"כ יש גם נסיעה ת.1
 נסע, אפשר לברך.
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, ממנה כשעלו הים יורדי. להודות צריכים וכך פסק השו"ע )או"ח רי"ט א'( "ארבעה
 בבית חבוש שהיה ומי, ונתרפא חולה שהיה ומי, לישוב כשיגיעו מדברות והולכי

 ".דברמ ם,י סורים,י ולה,ח. סלה יודוך ם"החיי וכל: ימנךוס, ויצא האסורים

 באיזה מקרה יברך
המג"א במקום מסייג ואומר שאותו 'חבוש' שצריך לברך הגומל זה דוקא אחד שחבוש 
על עסקי נפשות. ההגיון הוא שאותו אחד היה בסכנת חיים ולכן מברך כשניצל, מה שאין 

 בסכנה שצריך לברך על הצלתו.כן בחבוש על עסקי ממון, שמעולם לא היה 

אמנם הפרי מגדים כותב שאפשר והסברא שחבוש על עסקי ממון לא נחשב סכנה, היא 
סברת עצמו של המג"א, ואליה רבה וכן מלבושי יו"ט סוברים שכן לברך, ולכן מכריע 

 לברך בלי שם ומלכות.

מברך גם אם  הנתיב חיים )בעל הקרבן נתנאל( מביא מתלמידי רבינו יונה, שודאי חבוש
, במזמור שכתובים כסדר אמרן לא למה גאון האי לרבינו "נשאל -נתפס על ענייני ממון

 הם מדבריות והולכי הים שיורדי, יותר מסוכנים שהם אותם תחלה למנות שרצה והשיב
 ממון בעבור חבוש הוא פעמים רוב וחבוש, לרפואה חולים שרוב מחולה יותר מסוכנים

 לברך שמחויב הלכה לפסוק לי נראה כן "על -ולכן מכריע לברך", כך כל סכנתו ואין
 ".דבר עמא וכן, ממון עלילות בשביל כשנתפס אף הודאה ברכת

 רבינו כן גם "כתב -אבל מחצית השקל מסביר את תשובת רבינו האי הנ"ל באופן אחר
 עסקי על חבוש שהוא אף ל"ר, ממון' בעבור חבוש הוא פעמים רוב 'חבוש גאון האי

 כיון כ"וא ממון. לקבל היתה הרוב פי על החבישה כונת תכלית מקום מכל נפשות,
 כיון מודה א"מ גם כזה ובנידון. כך כל סכנה אין שוב ממון ידי על להשתדל דאפשר
 למעט בא, נפשות עסקי על א"מ שכתב ומה, לברך צריך נפשות עסקי על החבישה דעיקר
 אין גוונא כהאי, נתפס ממון שמשום מיד ואמרו, ממון עסק על החבישה היתה תחילה אם

מודה". כלומר, אם עיקר תפיסתו למעצר היה בעילה של  גאון האי רבינו גם ובזה, לברך
 לא יברך. -ממון ולא עילה של נפשות

הברכי יוסף הביא אף הוא את תשובת רבינו האי גאון, והכריע לברך גם על חבוש על 
 וקשה,. נפשות עסקי על -אברהם מגן הרב סכנה: "כתב כללעסקי ממון שאין שם 

 וכן. ממון עסקי על חבוש דאף, להפך מבואר גאון האיי רב בשם יונה רבינו דמדברי
 כתב בפירוש יונה' רבי דהרי. ל"ז הגאון דברי שהביא ארבעה ערך הערוך מדברי נראה

 אכרגא אפילו דחבוש כתב ובערוך. כך כל סכנתו ואין, ממון בשביל הפעמים רוב דחבוש
 ."מכלהו טפי מסכנה ורחיק וטסקא
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 רבינו בתשובות ראיתי והביא שם הברכי יוסף כך גם מתשובת מהר"י מיגאש: "וכן
 כל על הקצוב מס על או חוב על שנחבש מי -שאלת ל:"וז' צ' סי י"כ מיגאש' ן י"מהר
 בו שיש דבר על שנחבש מי אלא זו בברכה יתחייב לא או, הגומל יברך אם ואיש איש
, בנפשו מושל היה ולא, הכלא בבית כלוי, הסהר בבית חבוש והיה הואיל תשובה:. סכנה
בברכה". וסיים שם הברכי יוסף  נתחייב, בנפשו מושל להיותו מצב מאותו יצא ועתה
 .מברך" ביציאתו חבוש מין דכל פשוט המנהג הוא "וכן

 לברך חייב חבוש מין "כל עקב אות ט'( פרשת ראשונה )שנה חי איש וכן הביא הבן
 פרעון על חבוש היה ואפילו, ממון עסקי על הן, נפשות עסקי על חבוש הן, ביציאתו
 או, באלמות מורד ורק לפרוע ידו לאל יש שהוא ממון בעבור חבוש אפילו וכן, המס
רבנן",  בהו פלוג ולא הן חבוש בכלל אלה כל, עמו יתפשרו חבישתו בעבור שמא חושב

עובדיה יוסף זצ"ל ביחוה דעת )חלק ד' סימן י"ד(, וכן הביא כף החיים )סי' והביאו הרב 
רי"ט ס"ק י"א(, שגם אם היה בבית סוהר של כבוד ולא במקום בזוי ומשפיל, 

 יברך. -לכשישתחרר

 -גם הרב שלמה גנצפריד בקיצור שו"ע שלו )ס"א, א'( פוסק לברך גם על עסקי ממון
ילו רק על עסקי ממון ויצא". וכן בשולחן ערוך הרב "ומי שהיה חבוש בבית האסורים אפ

 חבוש שהיה "ומי -)ברכות הנהנין י"ג, ב'( בהסתייגות מסויימת של עינוי או הכבדה
 .ברזל" בכבלי מעונה היה אם ממון עסקי על או ויצא, נפשות עסקי ידי על האסורים בבית

 ון ובין מחמת נפשות"."אין חילוק בין אם היה חבוש מחמת ממ -וכן פסק ערוך השולחן

 בין ספרדים לאשכנזים
 א"מג דעת -חבוש שהיה המשנה ברורה הביא את המחלוקת בין המג"א לאחרים, "ומי

עליו", והפנה לביאור הלכה.  חולקים והרבה דוקא, נפשות עסקי על בחבוש דמיירי
 בביאור הלכה לגבי יורדי הים, מסביר את שורש סברת המג"א כמחלוקת עקרונית בין

 או באניות בו שמהלכין נהר ה"ה או ים דוקא הפסיקה האשכנזית לספרדית: "אי
 ואשכנז ספרד במנהג דתליא לכאורה נראה הגדולים? בנהרות שדרך כמו עצים בדוברות
 ה"ה כן כמו מברכין, נמי דרכים בסתם אפילו התם ד"דלמ ז,"ס במחבר לקמן המבואר
 אפשר מברכין, אין דבדרך אשכנז מנהג לפי אכן דרכים. מסתם גדול נהר גרע לא הכא,
ע"פ  -כלומר .ל""כנ גמור ים גבי כמו סכנתא שכיחא דלא מברכין אין נהר גבי גם ה"ה

הסבר הביאור הלכה, למנהג אשכנז ברכת הגומל לכאורה הוא על דוקא על מצב סכנה, 
 ולמנהג ספרד לאו דוקא.

 בין ע"דלכו דפשוט עוד, ואומר "ודעוממשיך עוד הבאור הלכה לדייק את עניין הסכנה 
 רוח שום היה ולא הים שעבר כגון סכנה שום לו קרה לא אפילו מברכין במדבר ובין בים
 רבנן תקינו ה"אפ ג"וכה מים לו חסר ולא בדרך תעה ולא במדבר הלך או ג"וכה סערה
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 ויאמר הים יורדי גבי כן וכמו ,'וכו בישימון במדבר תעו כתיב דבקרא גב על ואף לברך
 צריך כאלה מקרים לקרות לו שעלול כיון אלא לו שקרה דוקא לאו ,'וגו סערה רוח ויעמד
הוא שיש בהם סכנה, גם כשבפועל  הרגילותמזה". כלומר, במצבים בהם  שניצל לאודויי

 הפעם לא היה סכנה, על זה צריך לברך ולהודות לה'.

 האסורים בבית פ"עכ כשיושב ז""כ -ומסייג עוד הביאור הלכה את המציאות בה יברך
 שנהוג כמו השוטרים בבית יומים או יום לישב בשדנוהו לא אבל זמן איזה ומשך גמור

 דליכא מברכין אין ע"לכ דבזה ירום הודה. הממשלה חוקי נגד קלים חטאים על בזמנינו
 שולט דאינו משום י"הברכ שהביא מיגאש י"דר טעמא כ"כ שייך לא וגם סכנה שום הכא

בנפשו". מסביר הביאור הלכה שכאשר אדם היה בתחנת משטרה או אולי אפילו בית 
 מעצר ליום יומיים ולא יותר, לדעתו גם לשיטת הספרדים לא יברכו.

ובהערות לברכי יוסף כתב על החלוקה בין ספרדים לאשכנזים לעניין החבוש על עסקי 
 דרכים הולכי לגבי אלא חלקו לא אשכנז למנהג שגם נמי, ממון, אם נקרא סכנה: "ודייקא

 ועד התלמוד דמזמן ופשוט. א"כהמג ודלא סכנה הוי לעולם גויים ביד חבוש אבל וחולה.
 בדרכם מההולכים יש וגם) גויים של הוא ופוסקים ס"בש האסורים בית סתם הלום

. דבר יודעי העידו וכאשר העין אל ה'החוש כנראה להתעולל ומחפשים כמותם שנוהגים
 .אמן(" תכלה כעשן הרשעה ומלכות אינם עוד ורשעים הארץ מן חטאים יתמו ומהרה

ובדומה לזה פסק מו"ר הגר"ד ליאור שליט"א שלא יברך הגומל על יציאה מכלא ישראלי 
 אלא רק על כלא של גויים.

 סיכום
נראה לומר שע"פ המשנה ברורה ישנה חלוקה די ברורה בין הפוסקים האשכנזים 

כנזים בד"כ לא יברכו )חוץ ממקרים של סכנת נפשות(, ולעתים לספרדים: לשיטת האש
גם פוסקי ספרד יסכימו לכך, ולשיטת הספרדים בכ"מ יברך על שחרור מהכליאה 

 ו'שלילת החירות', ולשיטתם לעתים גם פוסקי אשכנז יסכימו איתם.

מברך אם לא נאסר על עסקי  אינו אשכנז מנהג וכך מסכם גם הפסקי תשובות, שלפי
 חטאים על השוטרים בבית מועט ימים מספר נמצא ואם, יברך ספרד מנהג ולפי, נפשות
 כבוד של האסורים בבית נמצא אפילו מברך ספרד מנהג ולפי .ענין בכל מברך אינו קלים
 אם אשכנז מנהג לפי וגם. מחירותו שמושלל כיון מברך מקום מכל, ומבוזה מושפל ואינו

 הגבילו ולא אנושיים תת בתנאים וביזוי השפלה דרך נמצא או וברזל עני באסירי קשרוהו
 שמוהו ואם, משם כשיוצא לברך לו שיש סוברים מהפוסקים רבים מועט לזמן שם שהותו
 .לחייו סכנה חשש קיימת כי לברך לו שיש פשיטא ורוצחים אנסים בחברת
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וכך פסק גם גם הראשל"צ הרב בקשי דורון )בניין אב חלק א' סימן ו'( בהתייחסותו 
לחיוב ברכת הגומל באסירים המשתחררים מהכלא הישראלי, שכיוון שהדבר תלוי 

ללא שם במנהג, הנוהגים כמנהג הספרדים יברכו והנוהגים כמנהג האשכנזים יברכו 
 .ומלכות

מרא בפוסקים האשכנזים, ומצינו והזכרנו רבים אמנם לענ"ד הדבר כלל אינו מוחלט לחו
וטובים מפוסקי אשכנז שפסקו הלכה למעשה לברך בשם ומלכות גם בנכלא על עסקי 
ממון, וכך מובא בשמועה בע"פ בשם הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שגם הנוהגים כהרמ"א 

 יברכו בשם ומלכות בשחרור מהכלא הישראלי.

תו בכלא נשאר במהותו 'מושל בנפשו' כמאמר האמת צריכה להיאמר, שרזיאל גם בשהו
 רבותינו 'עבד ה' הוא לבדו חפשי'.

 בן לך שאין חירות, אלא חרות תקרא אל הלוחות, על חרות הוא אלהים מכתב "והמכתב
תורה" )אבות ו', ב'(. כך הוא היה חי ומתוך כך הוא גם  בתלמוד שעוסק מי אלא חורין

יקום ויחיה בתחיית מתי ישראל במהרה בימינו, אמן.
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 הרב צחי קליין,ישיבת 'רועה ישראל',יצהר

 21הרחבה לשאלה מס' 

 

 

 

 רקע
 רבות סופר על מסירות נפשו של חברינו הרב רזיאל הי"ד, על מצוות המילה. 

לא סירב  מעולםיעל סיפרה שמכיוון שקיבל על עצמו שלא לסרב לברית מילה, באמת 
לשום בקשה למול. ידוע שהשנה אב שרצה למול את בנו ביישוב תפוח, מקום מגורי 

ע מכיוון שהברית חלה בראש השנה הוריו, פנה להרבה מוהלים ואף אחד לא הסכים להגי
 הסמוך לשבת. 

קצת לפני שהתייאש וכבר החליט להעביר את הברית למקום אחר, קיבל את מספרו של 
הרב רזיאל. בלי שום ציפייה להסכמה התקשר לרב רזיאל כדי שאחרי הטלפון הזה יודיע 

סוס וביקש לכולם על העברת הברית למקום מגוריו. הרב רזיאל ענה בחיוב ללא שום הי
לתאם יותר מאוחר את כל הפרטים. סדרו לרב רזיאל ולכל משפחתו דירה עם כל 

 הצרכים, אך כאשר הגיע לר"ה הבחין האב שהרב רזיאל הגיע ללא משפחתו. 

התברר שהרב רזיאל לא רצה שאותו בעל ברית ירגיש לא נעים ויבטל, ולכן לא עדכן 
קיבל הרב רזיאל טלפון על ברית אותו בכך עד לראש השנה ממש. במוצאי ר"ה 

שתתקיים ביו"כ, כמובן שלא סרב. צריך להבין שהרב רזיאל היה עסוק מאוד והנסיעות 
לבריתו היו עבורו ממש עניין של מסירות נפש. לעיתים הזדמן שדווקא ליום של מבחן 
ברבנות, הזמין בעל ברית את הרב רזיאל. יצא כמה פעמים שנסע מברית למבחן ברבנות 

לחילופין, ממבחן ברבנות לברית בלי לסרב. מיותר לציין שביום של מבחן לרבנות  או
לעבור את המבחן, אבל הרב רזיאל תמיד היה חושב מעבר  -מקובל להתרכז בדבר אחד

 לד' אמותיו.

הבריתות של הרב רזיאל היו לשם דבר בחוות גלעד וסביבותיה, בעיר כפר סבא ובחולון. 
לו שהודרכו אצלו לקראת החתונה היו גם הם מבקשים שיבוא אברכי הישיבה ובמיוחד א

 ברית דחויה מחמת חולי וכדומה והגיע זמנה ביום חמישי/שישי האם ספרדים מלים אז..ש.21

 תעשה כמו שפסק הרב עובדיה בזה. כמדומני שמחמירים בזה.ת.
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למול את בניהם. סיפר ר' אברהם סגרון סיפור מופתי שאין כדוגמתו על ברית בנו, 
 ואכתוב אותו בקיצור. 

כשערך את הברית לבנו בנתיבות הגיע אורח בלתי מוכר שרק לאחר זמן תהו על קנקנו. 
דיבר עם סבו של בעל הברית על מחלת בנו אותו אורח מבוגר, דובר ערבית רהוטה, 

ושהוא מחפש צדיק אמיתי שיברך אותו ברפואה שלימה. הסבא שהיה בהחלט זקן ושבע 
ימים התפעל מאוד מאישיותו של המוהל, ואמר לאותו אורח מסתורי שבימיו ראה כבר 
הרבה צדיקים בחייו והצדיק הזה מיוחד במינו. ביקש אותו אורח ברכה לבנו החולה, 

 והרב רזיאל במאור פניו וצדקותו ברך אותו מכל הלב, והאורח מיד עזב את המקום. 

לאחר כמה שעות התברר שכל הוצאות המילה שולמו ע"י אותו אורח, אך הגילוי 
המשמעותי הגיע לאחר כשבוע. מסתבר שאותו אורח היה לא פחות מאשר סגן נשיא 

בכדי לסייע לבנו ע"י ברכת צדיק. טוניס אשר ביקר בארץ בחשאי וחזר כלעומת שבא רק 
 בנו כמובן התרפא מהמחלה הקשה וכיום בריא ושלם. 

תחושתי, שהמופת הגדול ביותר מכל המופתים הוא הרב רזיאל בעצמו, שהיה מוכן 
ללכת לכל ברית בכל מקום על אף הנסיעה הארוכה והממושכת, ולא היה לוקח תשלום 
מאף אחד, ק"ו שלא מאברכים ולומדי תורה. הרב רזיאל היה מגיע ביום שלפני הברית 

ו ויום לאחר הברית כדי לבדוק שהכל תקין כדי לבדוק את התינוק, ביום הברית כדי למול
 ולהסיר את התחבושת. 

פעם שח לי הרב רזיאל, שאחת ההזדמנויות הטובות ביותר לקרב רחוקים, היא בברית 
מילה, כאשר ישנם תעצומות רוח באוויר והלב נפתח כדי להתקרב לה'. כמובן שע"י חוש 

וש שם שמים שבכוחו היה ההומור, הרגישות ומאור הפנים של הרב רזיאל, היה קיד
 לגעת בלבבות עם ישראל בכפל כפליים.  

הרב רזיאל הי"ד, חזר בדרכו מבדיקה של אחד התינוקות באותו יום מר ונמהר. דמו 
הקדוש התערב בדמם של תינוקות רבים אשר זכו להיכנס בבריתו של אברהם אבינו על 

ְך רֶאֱעבֹ וָ ידו. עם ישראל נגאלו ע"י דם הפסח ודם המילה, שנאמר " ֶאְרֵאְך ָעַלי  ְתבֹוֶסֶסת ָוָֽ  מ 
ְך ְך  ָלְך ָוֹאַמר ְבָדָמי  י  ְבָדַמי  ְך ָלְך ָוֹאַמר ֲחי  י... ְבָדַמי  ְך רָוֶאֱעבֹ  ֲחי ָֽ ֵנה ָוֶאְרֵאְך ָעַלי  ֵתְך ְוה   ֵעת ע 
ים י ָוֶאְפֹרש ֹדד  ְך ְכָנפ   .1ָלְך עבַ ָוֶאשָ  ֶעְרָוֵתְך ָוֲאַכֶסה ָעַלי 

                                                           
 ח' -'ז ו"יחזקאל ט 1
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שנזכה לימים מלאים בברית ה', מלאים בטהרה ובקירוב לבבות. ימים שתתקיים בנו 
נֵ נבואה מלאכי " י הה  ֹנכ  ָיה ֵאת ָלֶכם ֹשֵלחַ  ָאָֽ יא ֵאל  ְפֵני ַהָנב  א,  ַהָגדֹול ה' יֹום בֹוא ל  ְוַהנֹוָרָֽ

ים ֵלב־ָאבֹות יבְוֵהש   ים ְוֵלב ַעל־ָבנ   .2ַעל־ֲאבֹוָתם ָבנ 

 

 בזמנה ביום חמישי או שישימילה שלא 

 בשאלה זו יש לבאר שלוש נקודות:

 על איזה מציאות נשאלה השאלה?  .א

 באיזה מציאות מלים בשבת על אף הסיכוי שתהיה סכנה לנימול? .ב

 מה הבעיה למול מילה שאינה בזמנה ביום ה' או ו'? -עיקר השאלה .ג

                                                                                     -חולי משום דחויה מילה
המציאות עליה נכתבה השאלה, היא דחיית המילה משום חולי. הכוונה למציאות שבה 
התינוק חולה ואסור למולו עד ליום שבו כבר מצוה למולו. מקורו בסוף המשנה בשבת 

שיבריא". הגמרא שם מביאה  עד אותו מוהלין אין ולההח דף קלז., המלמדת ש"קטן
 ממנו להברותו", כלומר שכאשר "נשלף שבעה כל לו חמה נותנין "חלצתו -בשם שמואל

מגופו" )רש"י( דוחים את המילה בשבוע, וכן נפסק בשו"ע לגבי חולי שבכל  ויצא החולי
 :3הגוף וז"ל

שנתרפא מחליו שבעה ימים מעת חולה אין מלין אותו עד שיבריא, וממתינים לו מעת 
. במה דברים אמורים, שחלצתו חמה וכיוצא בו, שהוא חולי שבכל לעת, ואז מלין אותו

 .הגוף
מוסיף שם, שאם  הרמ"אלעומת זאת, בחולי של אחד מאבריו נימול מיד לאחר שיבריא. 

 מדובר בכאב גדול בעיניו יש להמתין שבעה ימים כחולה כל גופו. 

 -זמנה וחילול שבת ודאי משום סכנהמילה דוחה שבת ב
 המשנה בשבת דף קלג. מלמדת באופן עקרוני על מילה בשבת:

 מוהלין ופורעין ומוצצין, ונותנין עליה איספלנית וכמון. :עושין כל צרכי מילה בשבת

                                                           
 ג"כ', מלאכי ג 2
 מילה סימן רסב סעיף ב  דעה הלכות שולחן ערוך יורה 3
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מביאה ברייתא המלמדת על ההבדל בין מילה בזמנה למילה שאינה  4והגמ' בדף קלב:
 בזמנה: 

תנו רבנן: מילה דוחה את הצרעת בין בזמנה בין שלא בזמנה. יום טוב אינה דוחה אלא 
 בזמנה בלבד. 

 .אבל שלא בזמנה אינה דוחה" מילה דוחה יום טוב ושבת, בזמנהפסק ש"  5בשו"עו
כמובן שאם כתוצאה מאותה המילה צריך לחלל שבת  משום סכנה לנימול, שבת נדחית 

 . 6מפני פיקוח נפש

השאלה היא מה הדין אם ידוע בוודאות שיהיה צורך לחלל את השבת בגלל רפואת 
הנימול משום שנדרשת הכנה של אמצעי הרפואה? הגמ' בעירובין בדף סח. מביאה את 

 : רבאדינו של 

נחים ליה  -ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה, אמר להו רבא: נישיילה לאימיה, אי צריכא 
 נכרי אגב אימיה.

אשונים באיזה מציאות מדובר, וכתוצאה מכך גם בשאלה האם התירו לדחות נחלקו הר
הבינו שמדובר  הרז"ה והרשב"אאת המילה כשיש סכנה הכרוכה בחילול שבת ודאי. 

כאשר נשפכו המים לאחר המילה ולכן התירו לחמם מים לאם ובעקיפין לרפואת הנימול 
 . 7שוןהמילה תדחה לרא -ע"י נכרי, אך אם נשפכו לפני המילה

לעומתם הסבירו, שההיתר של רבא נאמר אף על מים שנשפכו לפני  הרמב"ן והר"ן
אין למצוה אלא שעתה ואין דוחין את המילה מפני שנצטרך אחר כך המילה, מכיוון ש"

הבין  הב"י. 8"לדחות את השבת דבתר הכי פקוח נפש הוא דדחי ליה ולא מכשירי מילה
שיטת הרשב"א והרז"ה להחמיר ולדחות את שפסקו כהרי"ף הרמב"ם והטור בדברי 

 :9וז"לבשו"ע המילה אם נשפכו המים לפני המילה וכן פסק 

 מלו את הקטן בשבת, ואח"כ נתפזרו הסימנים, עושין לו בשבת, מפני שסכנה היא לו. 

                                                           
 :שבת קלב 4
 סי' ס' א'יו"ד רס"ו  5
 יו"ד סי' רס"ו ס' ד' 6
בזמן חכמי הגמ' אם לא היו רוחצים את ס' ט' ש" א"של' סיובעניין הרחיצה עצמה כתב השו"ע באו"ח  7

הולד לפני המילה ולאחר המילה וביום שלישי למילה במים חמין היה מסוכן; לפיכך נזקקו לכתוב 
, ודינו לרחוץ בשבת, אם רצו, כדין רחיצת משפטו כשחל להיות בשבת; והאידנא לא נהגו ברחיצה כלל

במדינות אלו נוהגים לרחצו לפני המילה בחמין שהוחמו מאתמול, ולאחר המילה " ולפי הרמ"א "כל אדם
אולם לפי השו"ע בכל אופן הדין תקף לגבי חילולי שבת אחרים שיתכן שיאלץ לעבור  ."במוצאי שבת

  משום סכנה )והרמ"א לא התייחס לדין נשפכו המים. 
 קלד: ד"ה הלכה כראב"עשבת  8
  ס' ד' ו"רס 'סי"ד יו"ע שו 9
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יש לציין, שכל האמור לעיל הוא אפילו במילה בזמנה שדוחה שבת, אם ידוע שתהיה 
כתב שהשינויים  הגר"א יש לדחותה. אולם -צרכי הרפואהסכנה שלא הוכנו עבורה 

במשנה אמורים על קודם המילה, ולאחר המילה משום סכנה מותר אף בלא שינוי וכ"פ 
מ"מ אם אפשר לו לשנות בכל הביא דברי אל"ר וב"ח וכתב ש המ"ב. הב"חע"פ האל"ר 

 אל"ר וב"חכ אין להורותהסביר שובשעה"צ , זה מבלי שיגיע היזק לחולה צריך לשנות
לאחר וכן מוכח שהמשנה דברה על  ,הר"ן כתב בשם הרז"ה והרשב"אשאחרי כתחילה ל

 '.מרש"י במשנה והתוס

 

 -מילה שאינה בזמנה בימי חמישי או שישי

שאלת הרב רזיאל הי"ד, לא עוסקת במילה בשבת אלא במילה שנדחתה מחמת חולי ליום 
, נובע 10הפלגה שלושה ימים קודם השבת, איסור בעל המאורחמישי או שישי. לשיטת 

 מחשש שיעשה איסורים לצורך פיקוח נפש בשהייתו בים. 

שע"פ סוגיה זו אסור למול מילה שאינה בזמנה הרשב"ץ הביא את דברי  11בבדק הבית
 ביום חמישי, מכיוון שיתכן שיצטרך לחלל שבת בגלל סכנת התינוק בשלישי למילה.

"ל והוסיף )או אולי שינה קצת( שזה מטעם שיש צער הביא את דברי בדק הבית הנהט"ז 
וא"כ ק"ו שביום ו' אין לנימול ואין לגרום צער בשבת )שבה יחול השלישי למילתו(, 

  12 למול שלא בזמנה, שיש בזה יותר צער, שהרי בשני למילה יש כאב גדול יותר!

 -ץ"קושיות על התשב

 הקשה על התשב"ץ שתי קושיות:  -בסי' רס"ו סוס"ק י"ח הש"ך

איך יתכן לומר שמילה שלא בזמנה תדחה בגלל "קמי שבתא"? הרי  קושיה ראשונה:
לכו"ע לצורך מצוה מותר להפליג אף בערב שבת, וא"כ גם לצורך מצות מילה יהיה מותר 

 למול בער"ש אע"פ שיש חשש איסור משום פיקו"נ!

)שבת ב' י"ד( מחללין בשביל הולד אף בשני למילה מק"ו וכ"כ  מ"מהלפי  קושיה שניה:
, וא"כ יוצא שאם נתרפא בחמישי דוחים ליום ראשון, והרי המשנה הרמב"ן והרשב"א

בשבת קלז. מביאה שהמקסימום למילה מאוחרת )בלי מחלה( היא ביום הי"ב ללידה 

                                                           
 שבת יט. 10
 סי' רסב וסי' רסח 11
 לפי הרמב"ן והרשב"א והמ"מ 12
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נימול ביום  -ל ר"השהיתה בער"ש ביה"ש כאשר בסמוך לשבת הבאה שני ימים טובים ש
 שלישי ביום הי"ב לה. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 מילה ר"ה ר"ה ש ו ה ד ג ב א ש ו

 

ואם מילה שלא בזמנה בחמישי נדחית לראשון, א"כ יש מציאות של נימול לי"ד, שהרי 
אם נולד בערב שלישי ביה"ש ושבוע אח"כ שני י"ט של ר"ה בג' וד' וביום חמישי י"א 

 א"כ נימול לי"ד! -ליום ראשוןונדחה 

 

 

 -תירוצים  לשיטת התשבץ
 

 על הקושיה ראשונה:

, שאמנם לדבר מצוה התירו, אך "פוסק עמו לשבות" נאמר אפילו על 13האליה רבה  .א
הפלגת יום אחד שלדבר מצוה, ומכיוון שבמצוות  מילה לא יכול להתנות שלא י 

אסור אף שזה לדבר מצוה. )וכ"כ עוד  -יצטרך לחלל שבת מפני פיקוח נפש
ן שיש אחרונים(. להלכה כתב האליה רבה שאין לחשוש לרשב"ץ בעניין זה, מכיוו

שפסקו כרשב"ג שלא צריך לפסוק עמו  15הטור 14הריב"שלסמוך בעניין זה על 
 לשבות )אע"פ ששו"ע פסק כרבי(.

העיר, שהרשב"ץ עצמו כתב בתשובה שהלכה כרשב"ג שלא חייב  בברכי יוסף .ב
לשבות, ויש בזה סתירה לתירוץ האליה רבה! משום כך כתב הברכ"י לתרץ באופן 

לחילול שבת גם אם יפליג ביום ראשון, אך גזרו רק על אחר, שבהפלגה בדר"כ יבוא 
קמי שבתא והתירו ביום ו' לדבר מצוה, לעומת זאת במילה לא יעשה שום איסור אם 

 .רע"אתהיה הברית בראשון )או שישי למסקנתו( וכן העיר 
                                                           

 בסי' רמ"ח ס"ק ה' 13
 ק"א סי' 14
 או"ח סי' רמ"ח  15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 מילה ש ו ה ד ג ב א ש ו ה ד ג ב
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חסידים האומרת ש" 17הביא סמך לדברי הרשב"ץ מהברייתא 16היעב"ץבשו"ת  .ג
לידי  מטותיהן אלא ברביעי בשבת, שלא יבואו נשותיהן הראשונים לא היו משמשין

אע"פ  18" ע"פ חישוב שבעילה לפני יום רביעי יכולה לגרום ללידה בשבתחלול שבת
שפריה ורבה היא מצווה גדולה יהושע נענש שלא קיים אותה לילה אחד. ולא אסרו 
וון את חשש החסידים מכיוון שהיא לא וודאית כלל, אך אסרו מילה בחמישי מכי

 שסכנתה מצויה יותר.
 

 על הקושיה השניה:

הבינו מבדק הבית והתשב"ץ עצמו שאין למול גם בו', אך מעיון  הט"זוגם הש"ך גם  .א
בשו"ת התשב"ץ נראה שאסר למול דווקא בה' ולא בו' כיוון ששלישי למילה הוא 
עיקר הסכנה, ולא דיבר כלל על צער כפי שכתב הט"ז אלא רק מהטעם של הרז"ה 

"ץ , שהתשב19כנה"ג. וכ"כ בברכ"ישאותו פוסק שם להלכה! וכן כתב בפשטות 
. א"כ, לפי זה יוצא שאין י"ד יום בין 20התכוון לאסור רק ביום ה' ולמול בו' "למחר"

המילה לברית כיוון שדוחים ביום ה' אבל מלים בו', ואז המילה נדחית לכל היותר 
 י"א יום ונימול לי"ב )וכפי שמובא במשנה על מילה לאחר ר"ה הסמוך לשבת(.

מיד את דברי הרשב"ץ בגר שהוא שהע היעב"ץשם, הביא בשם הפתחי תשובה  .ב
עדיין לא בר חיובא וודאי חוששים למולו ביום ה', אבל בתינוק ישראל מותר בכל 

 יום ואף בשבת.

, שהסביר שהרשב"ץ דיבר דווקא על חולה 21התפארת למשההביא את  הפת"ש .ג
ונתרפא )שעל זה שאל הרב רזיאל(, כי יתכן שכבר התרפא אתמול והיה אפשר 

יף לחכות שיתרפא עוד, אבל אם נדחה ליום ה' מסיבה אחרת, למשל למולו, ולכן עד
 ודאי ימול ולא יחשוש! -שהשמיני נפל ביו"ט

                                                           
 ח"ב סי' צ"ה 16
 לח: -נדה לח. 17
שאם נחלק מאתים ושבעים ואחד ימי ההריון לשבע, שהם מספר ימי השבוע, נקבל יתרה של כלומר,  18

[, ולכן נמנעו לשמש אור ליום שלישי, כדי שלא יצטרפו חמשת הימים שיוותרו 271: 7= 38+ 5חמש ]
וכמו כן נמנעו מלשמש  ה שבועות הריון, ונמצא שתלד בשבת.בסוף השבוע שבו תשלים שלשים ושמונ

באור ליום שני, שמא תלד ביום המאתים שבעים ושנים, שגם אז תלד בשבת, כי נקבל יתרה של ששה 
וכן נמנעו מלשמש במוצאי שבת כי שמא תלד ביום  [ ונמצא שתלד בשבת.272: 7= 38+ 6ימים ]

 (.193[, ונמצא שתלד בשבת)273: 7= 39לשבע בדיוק ] המאתים שבעים ושלשה, שאז מתחלקים הימים
 או"ח סי' של"א ס' ד' 19
 אך הנהיג אחרת כמו שיובא להלן 20
 על הלכות מילה בד"ה בש"ך ס"ק י"ח 21



 רזי אמונה                                                   

125 

 

  -פסיקה ומנהגים
הנ"ל, למעשה הנהיג בקהילתו )וכותב שכך נהגו העולם( שלא למול  כנה"גלמרות תירוץ 

' ג ביום יציןמרח אומר עזריה בן אלעזר "רבי -אף בו' כי חוששים לסוגיית רחיצת תינוק
, שאע"פ 22"כואבים בהיותם השלישי ביום ויהי שנאמר בשבת להיות שחל למילה

יש לרחוץ את התינוק רק בשלישי שחל בשבת ולא בשני כי הסכנה  לרמב"ם והרי"ףש
כתבו שכ"ש שיש לרחוץ בשני  הרמב"ן והרשב"אדווקא בג' למילה, חוששים לדעת 

 למילה שחל בשבת והעולם מחמירין בזה ודוחים לראשון.

בזמן הזה שאין רוחצין אותו ליכא למיחש לזה דלא שכיח כלל שיחללו כתב ש 23המ"א
 ".אין להתרשל בדבר מצוה לכן" ,וגם ראב"ח מהסס בדין זה בשלישי למילה עליו שבת

ואין מחמיצין את  ,להתירפ הש"ך והמ"א "מביא את שיטת התשב"ץ אך פוסק ע""ב מה
 ".המצוה

כתב, שע"פ פסק האחרונים שלא לדחות מילה שאינה בזמנה, אפילו  24בתשובות והנהגות
אין לדחות, ועדיף לתת  -אם רוצה לסמוך על התשב"ץ כדי להכין היטב סעודת מצווה

המצווה וידרוש מזונות ביום המילה ולעשות סעודה בשלישי למילה ויפרסם שזה לכבוד 
 דברי תורה ותחשב לו סעודת מצווה )ועוד שמנהג לעשות סעודה בשלישי למילה(.

רב שהחמיר וכן היה מנהגם של בני בבל כמובא בשו"ת  25הנ"ל הברכי יוסףמפסיקת 
להביא דעות ומנהגים ונהג  27יביע אומר וכן האריך מרן הרב עובדיה בשו"ת 26פעלים

בספר אוצר ים להחמיר כדעת כנה"ג וכן כתב להחמיר בזה, נראה שמנהג הספרד
 להחמירבזה שלא, שהאריך טובא להביא עוד הרבה תשובות של קהילות אשכנז 28הברית
, ונראה לסכום בפשטות שמנהג הספרדים להחמיר בזה ומנהג האשכנזים להקל 29כלל

 ולא לחשוש כלל. 

 

                                                           
  שבת קלד: 22
 ט' א ס"ק"של 'סי 23
 סי' תפ"ט 24
 וכן באו"ח סי' רמ"ח 25
 ח"ד סי' כ"ח 26
 ח"ה יו"ד סי' כ"ג  27
 כ"ז -פרק ט' סי' ו' ס' כ"ו 28
 ואהמלה"ב ולהביא את כל התשובות המוז' שם, עיי"ש 29
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 של הרב רזיאל הי"דיעל שבח, רעייתו 

 

 רזי האמונה

 .שמו את אדם ישכח שלא הדין ליום סגולה

 .זו סגולה מכירים כולם

 ...בפסוק מופיע עצמו השם או שמנו אותיות עם פסוק כלל בדרך לכולנו

 קצר פסוק למצוא ננסה אולי ...לאוזן נעימה משמעות עם פסוקים לבחור אנו ומשתדלים
 ...וקליט

 .רזיאל של הסגולה בפסוק נזכרת אני האחרונים בימים

 א"יבדל שלי אבא גם, ד"הי רזיאל שמלבד ארוך ומאוד מובן לא מאוד, שגרתי לא פסוק
 .בעלי כשל הן שמו של ונהרוהאח הראשונה שהאותיות מפני פה בעל אותו מכיר

 

 :הפסוק פירוש על מעט לעמוד ארצה

י ַעָתה ְראּו"  י כ  י ֲאנ  י ֱאֹלקים ְוֵאין הּוא ֲאנ  ָמד  י ע  ית ֲאנ  י ַוֲאַחֶיה ָאמ  י ָמַחְצת   ְוֵאין ֶאְרָפא ַוֲאנ 
י ָיד  יל מ   "ַמצ 

 .הזה העוצמתי לפסוק בהקשר לי עלו שאלות שתי

 ? ברצף פעמיים אני המילה מופיע מדוע. א

 "?ארפא אני" אם להציל הצורך מה. ב

 

 .לנסיבות בהקשר לפסוק להתייחס רוצה אני השאלות על לענות בקטנותי שאנסה לפני

 .נלקח רזיאל
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 .ימההשמ בסערה עלה

? אני למה? הוא למה? עכשיו למה? למה ...להבין אצליח לא זו בשאלה שאתעמק ככל
 ??הילדים למה

 .כיוונים שני בה יש הזו הקשה השאלה

 שליטה שאין ...בתור הבא להיות יכול תנומא אחד שכל לחשוב מבהיל -מפחיד האחד
 ...זה ענין על ידוע וסדר

 נבחר ודאי והוא בעולם מקריות להיות יכולה לא, הבורא שליטתב הכל -מבטיח והשני
 .לתועלת דאיובו הן אך עמו שמורות וסיבותיו בחר' ה כך כי לעלות

 

 .דברים בספר האזינו בפרשת המופיע. מטלטל כך הכל. הזה הפסוק מגיע ואז

 .והקשיים הזמן במהלך שהבנתי ההבנות שתי והנה

 

 !תמיד מאיתו זה שלו המסכות וכל שלו השליחים כל גם, תמיד! הוא הוא' ה

 ...רוח מצבי ויש מניפולציות יש כי" אני אני" עצמו על להעיד יכול לא אדם בן

 ! הוא זה -פנים הסתר שגם להגיד יכול אלוקים רק

 ! הוא זה -אף חרון גם

 .הוא תמיד שזה היא התשובה

 .כך זה את מבינה אני" מציל מידי ואין ארפא אני" בעניין

 .עמוקים וחלקם רדודים חלקם, חולפים חלקם, יםויועכש חלקם. משברים יש. מכות יש

 ! קשה היא המרפא הוא שהמשבר ההבנה

 .ברחמים ולא בדין אותנו מרפא אתה, עולם של ריבונו
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 קרבן בהקרבת לעשות צריך היית העולם של הזה התיקון את כי. מציל מידך אין ולכן
 . אחרונה נשימה שום, תפילה שם תעזור ולא! גדול כ"כ

 

 .מאפטא מאיר רבי לדברי מתחבר וזה

בֹון" ים ר  י ָהעֹוָלמ  י ָיַדְעת  י כ  ְננ  ם. ַהיֹוֵצר ְבַיד ַכֹחֶמר ְלַבד ְבָיְדָך ה   ְבֵעצֹות ֶאְתַאֵמץ ַגם ְוא 
י ַיַעְמדּו ֵתֵבל יֹוְשֵבי ְוָכל ְוַתְחבּולֹות ינ  ימ  י ל  יֵענ  ְתֹמְך ְלהֹוש  י ְול  ַבְלֲעֵדי, ַנְפש  , ְוֶעְזָרְתָך ֻעְזָך מ 

ישּוָעה ֶעְזָרה ֵאין  "ו 

 .רחמיך לוכ לא כי הטוב' ה

 

* * * * 

 יעל שבח, רעייתו של הרב רזיאל הי"ד

 

 ...גדול כשתהיה תהיה מה

 .אותנו הטרידה הזו השאלה כמה זוכרת

 ? נהיה מה

 ? נהיה איפה

 ?ביחד העתיד לנו צופן מה, התרגשות בכזו. זה על דיברת תמיד

 ?חיינו עם יהיה מה

, אחר מקום למצוא ...עכשיו להתרצן צריך? זהו, מה, בהלה נולדה עובדיה כשנולד זוכרת
 . משלנו חכם תלמיד בו לגדל לנו שיאפשר

 ? לאן אז

 .וירובא נותר 'לאן'וה, חלף הזמן אבל
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 .עזבנו לא

 .בלעדיך כאן החיים את לדמיין יכולת לא

 .אמרת שליחות זו

 .בהבנה תמיד לא אם גם

 .שלי הבא העולם את לי שווה זה

 ? מוכנה את

 .אהיה תמיד. הייתי תמיד. מוכנה אני

 . לך ונכונה מוכנה

 .בהבנה תמיד לא אם גם

 .והלכת

 .כאן ואנחנו. כאן ואני

 .בלעדיך

 .מוכנים כך כל אבל

 . לך ונכונים מוכנים

 .שלך לשליחויות

 .בהבנה תמיד לא אם גם

 ?גדולים כשנהיה נהיה מה אז

 .גדול כבר אתה

  ,אני

 .להכוונה מחכה

 .להבנה מחכה
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 משה שבח, אביו של הרב רזיאל הי"ד                                       

נו, ע"י בני במלאת שלושים להרצחו של בנ  -דברים ליום השלושים 
 עוולה

והיקר שבאדם הרב רזיאל שבח הי"ד, תחושת השכול והיתמות ממלאת את בני הקדוש 
לבבות משפחותינו ככל שחולפים להם הימים. במה נתנחם? כבר נאמר ע"י הנביא ירמיה 
"כי גדול כים שברך מי ירפא לך". אולם הקב"ה אשר לא יפלא ממנו דבר רק הוא יוכל 

 ירושלים תנוחמו".בנחמכם ולנחמנו, ככתוב: "כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי א

מאז נכפתה עלינו מלחמת ישמעאל, מלחמת השכנים הרעים, מדינות ערב הסובבות 
אתנו, מלחמה על זכות קיומנו והתיישבותנו בארץ ישראל, נחלת אבותינו, נוסף עליהם 
תופעת המרצחים המחבלים הפלשתינאים אשר הורגים בנו מדי פעם בפעם, אנשים נשים 

 פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחון".וטף, "גוי עז 

"על זאת יתפלל כל חסיד, אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו". ועתה 
הנה באה אלינו הרעה הזאת, מי פילל ומי מילל, שבנינו היקר, במלאות ל"ב לחייו ישיב 

יוה". אין לנו את נשמתו לבורא עולם, ברצח אכזרי שכזה? "מי זה אמר ותהי ה' לא צ
ישראל, גודר פרצות הוא  אלא להתפלל לפני הקב"ה, שירחם עלינו ועל כל עמו בית

 הפירצה הזאת ובעד כל פירצות עמו ישראל, בעגלא ובזמן קריב ונאמר אמן.  יגדור בעד

ד' אמותיהם, אלא ריחם הטוב הולך  -דרכם של ריחות הבושם היא, שאינם מצטמצמים ב
הקטורת של בית המקדש הגיע עד ליריחו. בדרך כלל אנשים נהנים למרחקים, כך גם ריח 

מבשמים. כל אחד ואחד רוצה להתבשם מהם. בננו הרב רזיאל הי"ד, שמו הטוב הלך 
לפניו בחייו ועוד יותר לאחר מיתתו, בבחינת "טוב שמן משמן טוב, ויום המוות מיום 

ממנו, ממדותיו וממעשיו  כל אחד ואחד ואפילו יהודים מחוגים שונים נהנו הוולדו".
הטובים הנאה מרובה הנאה גשמית והנאה נפשית. לפי ההלכה מברכים על הבשמים, 

 ואכן ידעו ידידיו ומוקירי שמו לברך ולשבח על אישיות דגולה שכזאת.

רזיאל הצטיין במעשה חסד וצדקה, אהב תלמידי חכמים ובני תורה והוקירם, אך גם ידע 
ם באשר הוא אדם. חז"ל שואלים על הפסוק "ותורת חסד להוקיר לחבב ולאהוב כל אד

על לשונה", וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד? אלא תורה הנלמדת על מנת 
ללמדה לאחרים זו היא תורת חסד, שלא על מנת ללמדה לאחרים זו היא תורה שאינה של 

, לשמור ולעשות. חסד, תורתו של בננו הרב רזיאל הי"ד, הייתה של חסד, ללמוד וללמד
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כך בלומדו הלכות שחיטה, כך בלומדו הלכות מילה, כך בלומדו מראות דמים, כך 
בלומדו לסמיכת רב עיר, כך בלומדו למודי דיינות שעליהם שקד באחרונה, אך לא היה 
סיפק בידו לסיימם. בכולם הביא את לימודו לכלל מעשה מתוך פנים מאירות וחיוך נסוך 

 ש עבודת ה' בדבקות, בשמחה ובטוב לבב.כל העת על פניו, ממ

עבודתו בקודש שולבה כל העת עם הנתינה והחסד לבריות. התנדבותו במד"א, בארגון 
"קו לחיים", גישור בין בני זוג ועוד היו רק חלק קטן מכל מעשיו הטובים לבריות. ידע 
ה לעשות מעשים "קטנים" בגדלות. ישרות לבו עם אלוקים ועם אנשים הייתה תכונ

נפשית ויסודית, לא הייתה בו עקמימות שבלב, ומתכונה זו שאב את כוחו להביא הרבה 
 שמחה לאנשים, בבחינת "ולישרי לב שמחה".

אמור חכמים, אחד מן החבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה. מקומו של רזיאל הקדוש 
 נפקד ועלינו ללמוד מדרכיו ומעשיו, והחי ייתן אל ליבו.

בליל יום רביעי, יום בו אנו אומרים שיר של יום: "אל נקמות ה' אל  רזיאל הקדוש נרצח
ה' ינקום נקמת דם -נקמות הופיע". פעמיים נקמות נאמר במזמור זה, האחד כמשמעו ש

עבדיו השפוך, ככתוב: "הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר 
ונאי ישראל, כי יתחמץ לבבם אדמתו עמו". הנקמה השניה היותר גדולה באוה"ע ש
י שהובטח לנו על ידי הנביא וכליותם תשתונן, בראותם גדולת ישראל ונחמת ציון כפ

כי נחם ה' ציון נחם כל חרבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ה' ששון " ישעיה
 ושמחה ימצא בה תודה וכל זמרה".

ה' לקח יהי שם ה' -תן וה' נ"ה' על הרעה כשם שמודה על הטובה, -חייב אדם להודות ל
 ."הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא". "מבורך

תודה לכל אלו מעם ישראל ומהתפוצות שחיזקו את ידינו בימי השבעה ובימים שאחרי, 
לרבנים, שרים, חברי כנסת, ידידיו ומוקיריו של רזיאל הי"ד, בני משפחה מקרוב ומרחוק, 

ותות של רזיאל מכל הישיבות בהם למד ולימד, לכוחות הביטחון, לאנשים שסייעו לחבר
 ועדיין מסייעים וכל עמך ישראל שכאבו את כאבנו.

תודה מיוחדת למועצה אזורית שומרון ולעומד בראשה יוסי דגן, לישיבת הר ברכה, למר 
ם חביבים תושבי יעקב וינברגר, לכולל דיינות עינב ובראשה לרב אוריאל אליהו, ואחרוני

חוות גלעד. בעל הגמול ישיב לכולם טובה כפי שגמלתם עמנו. ולכם תושבי חוות גלעד 
 -המניין בשומרון מן בנו בתים וטעו כרמים כי חוות גלעד קום תקום במהרה כעיר וֵאם 

 בישראל. 
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 אילנה שבח, אמו של הרב רזיאל הי"ד

 רזיאל אהוב ליבי הי"ד

 עליך ולא נכתב מיום שעלית בסערה השמימה?חשבתי מה עוד ניתן לכתוב 

 לא עומדים בעומס הכתבות, התמונות ודברי השבח הנאמרים עליך.

  ,השבוע חזרתי לעבודה למספר שעות והצטרפתי לתפילת הבוקר עם תלמידיי

והנה אני מוצאת את עצמי משננת בברכות השחר משנה שאנו אומרים בשיר וזמר מידי 
 משנה זו מקבלת משמעות אחרת , יום בברכות השחר ופתאום

 משנה שכל כולה נכתבה עליך.

ים ֶשָאָדם אֹוֵכל ֵפרֹוֵתיֶהם ָבעֹוָלם ַהֶזה ְוַהֶקֶרן ַקֶיֶמת ָלעֹוָלם ַהָבא: "...  ֵאלּו ְדָבר 

ית וְ ְוֵאלּו ֵהן ְדָרש ַשֲחר  ים ְוַהְשָכַמת ֵבית ַהמ  ילּות ֲחָסד  בּוד ָאב ָוֵאם ּוְגמ  ית ְוַהְכָנַסת , כ  ַעְרב 
ים ְוַהְכָנַסת ַכָלה  קּור חֹול  ים ּוב  ָלה ַוֲהָבַאת ָשלֹוםיַ וָ לְ ּואֹוְרח  יּון ְתפ    ין ָאָדם בֵ  ת ַהֵמת ְוע 

ְשתֹו, ְוַתְלמּוד תֹוָרה ְכֶנֶגד כָֻלם יש ְלא   )מסכת פאה פרק א' משנה א'(."ַלֲחֵברֹו ּוֵבין א 

אמרת לי לא לקרא לך מלאך כעת אני מרשה לעצמי לקרא לך  )בחייךרזיאל המלאך 
 ,רזיאל המלאך שלי(

בכלל  הודה ושומרוןר בתפילה על עם ישראל , על תושבי יתעמוד ליד כסא הכבוד והע
ועל תושבי חוות גלעד בפרט, על אשתך וילדיך ועל המשפחה שלא מצליחה להכיל את 

 הסתלקותך בטרם עת.

  אוהבים

 משה האחים בראל, מתנאל, אלדן ועטרת.אמא אילנה אבא 

 הו., נעמי, מרים, מלכה, עובדיה ובני( רננה)הנסיכים שלנואשתך אהובתי יעל ,ילדיך 

כלותי האהובות אורית ,שרית וענבר וב"ב )הנכדים השבורים המבקשים במקום ממתק 
 שדוד רזיאל יחזור( והחתן עמית.

כתר אברהם, בעדני ,חבריך וכל עם  משפחות שבח, אלמקייס, קובי ,גרינפלד ,לוזיה,
 ישראל.
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 הי"ד רזיאל הרב חמיו של -רפאל קובי 

 

 חתני היקר!

רזיאל היה החתן הראשון שהגיע לביתנו. יעל בתנו היא השנייה במשפחה אבל היא 
בלבד. הם נפגשו ב"קו לחיים" ולאחר פרק זמן קצר התחתנו.  20התחתנה ראשונה בגיל 

 מלא החן שלא אשכח לעולם .הוא כבש אותנו עם חיוכו 

בהתחלה לא היה לנו קל, אנחנו עולים חדשים ותיקים והוא היה ישראלי בכל רמ"ח 
שלא  חזק בתורה ומצוות אבל באופן כזהאבריו עם רגליים עמוק באדמה שבחר להת

למד שחיטה הולך לשחוט,  -הסתפק רק ב"תאוריה" אלא לומד ומקיים הלכה למעשה 
נדב במד"א, למד ניקור הולך על זה וממשיך הלאה, למד ברית למד גמילות חסדים מת

ה שיכול לקיים מילה החל לעסוק בזה ובמצווה זו התאהב מאוד והרגיש שזו המצוו
 .בעומק האישיות שלו

בכל זאת לא הסתפק בזה, למד רבנות, הוסמך והחליט להמשיך ללימודי דיינות, מה שלא 
י רציתי לדעת מתי יחל לעבוד לפרנסתו? היה מובן מאליו בשבילנו. כרופא במקצוע

לפחות אבל הפרנסה לא הייתה בעיה בשבילו.  "מדיקלהיות בקלות "פרבעיניי יכול היה 
מעולם לא ביקש מאתנו דבר, ובכל מה שקיבל מאתנו היה שמח מאוד וידע להעריך 

 ולהכיר טובה.

ים שלו, מיד לאחר גם בעניין מצוות יישוב הארץ הוא ידע כיצד לקיימה בחיים היומיומי
החתונה בחרו להתיישב תחת מטר הרקטות בשדרות ומשם עבר לקדומים. לא היה 
מאתגר מספיק והגיע למפעל חיים שלו בחוות גלעד. חלם על ישוב מסודר, רצה לעצב 
מקום תורני, חלם על מקווה שייבנה, על חשמל שיסודר אפילו על בית העלמין שצריך 

 בתוך הישוב.

מתגעגע זה השירה שלו, בשבתות הוא ידע לגרום לכל אחד לשיר אפילו  הדבר שאני הכי
כדי  'יוטיוב'לאלה שלא הכירו את המנגינה, אחרי שבת אשתי ואני חיפשנו את השירים ב

 ללמוד אותם.

בזכות הקשר שנוצר בינינו מרוב ויכוחים לשם שמיים אני עדיין מרגיש את נוכחותו 
תו וחושב מה היה אומר על מקרים מסוימים ולפעמים אני רואה את עצמי מדבר א

 ומצליח לקבל את מה שהיה אומר כאילו הוא נמצא לידי.
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ובו  אחד מדברי התורה האחרונים שאמר בבית הכנסת שלנו בכפר סבא היה בפרשת ויחי,
שאל למה יעקב רצה להיקבר בארץ מיד בלי לחכות לסוף הגלות כמו יוסף הצדיק, יש 

: יעקב ידע שמתחילה גלות מרה, רזיאל נתן את התשובה שלולכך אבל הרבה תשובות 
שעלולה להיות גם ישיבת קבע עבור אלו שלא הכירו את הארץ כמו אפרים ומנשה, והוא 
חשב לעצמו שאין כמו הלוויה עם שבעת ימי האבלות כדי להרגיש את קדושת ארץ 

 ישראל.

את עומק השומרון ושאין  ואני חשבתי בהלוויה של רזיאל שאנשים יכירו ככה טוב מאוד
 ארץ טובה ממנה ומה יותר טוב מלוויה ושבעה להכיר אותה.

מקווה שאוכל להתייעץ אתו עד ביאת המשיח נראה שהוא מסוגל לזעזע את השמיים 
 ולהשפיע על ביאתו במהרה בימינו 

 שתהיה נשמתו בצרורה חיים

 .שלא יודע במה זכה להיות במחיצתו ,רפאל קובי
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 נלי קובי, חמותו של הרב רזיאל הי"ד

 שני סיפורים שמאפיינים בעיניי את רזיאל

הם  לפני כמה שנים גיסי וגיסתי שגרים בצרפת קנו דירה בנתניה, -סיפור ראשון     
החליטו לחגוג חנוכת בית במוצאי שבת עם כל המשפחה. אמרתי ליעל בתי, אשתו של 

 הילדים כי הרי זו רק דירת נופש.רזיאל, שאין טעם להטריד אותם עם 

עד היום אני זוכרת איך הוא התעקש להגיע. אמר לי יהודי יקר קונה דירה בארץ ישראל 
 ולא נשתתף בשמחתו?! באו מחוות גלעד וחגגו כהוגן.

 90נסענו לחו"ל בחנוכה לחתונה משפחתית עם יעל לבד. אמא שלי בת  -סיפור שני    
יודעת לדבר עברית נשארה בכפר סבא. פתאום הופיע )שתבדל לחיים ארוכים(  שלא 

רזיאל להדלקת נרות חנוכה עם הילדים, שירים וסופגניות. אף אחד לא ידע מה אומר 
השני כי רזיאל כמובן לא דיבר צרפתית, עד היום אמא זוכרת היטב איזו שמחה הכניס 

 רזיאל לביתה.

החיים  ,זיאלרעל יבח שר :"אני נזכרתי שהאותיות הראשונות של השמות שלהם היו שי
שיר של ל אנו זקוקים עכשיוושמחה שיר של אמונה   שיר של ,שלהם היו באמת שיר

 .נחמה

 לא אשכח ערך הכבוד שהיה לו עבורנו גם למבוגרים וגם למשפחה בכלל.
 יהיה זכרו ברוך.

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

תמונת ההזמנה לחתונתם של רזיאל ויעל שעיצבה 

                                                                 על.של י אמה  
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 הי"ד הרב בראל שבח, אחיו של הרב רזיאל   

ב ָשֵמחַ  ֵלב ים ֵייט   ָפנ 

 עבודת ה' בשמחה
 בספר הכוזרי, מובא דיון בין מלך כוזר לבין החבר מהי הדרך הנכונה בעבודת ה'. 

אחר ששומע מלך כוזר מן החבר על מעלתם העליונה ודרגתם הנבדלת של עם ישראל, 
היה על היות "ישראל בעמים במעלת הלב באברים", טוען מלך כוזר שלאור זאת ראוי 

שנמצא בעם ישראל סגפנים ונזירים, הפורשים מכל מנעמי החיים ומעבירים את ימיהם 
 בצומות וסיגופים במערות שבהרים, כנועים ושפלים.

כמקור לדבריו מציין מלך כוזר )ב, מז(: "כך אני חושב שקראתי בספריכם מה שנאמר: 
ְרָאה ֶאתוֹ ֱאל ה'ָמה  ם ְלי  י א  ָמְך כ  דֹוֵרש  ה'ּוָמה וכו' )דברים י, יב(.  ֶהיָךוֹ ֱאל ה' ֶהיָך ֹשֵאל ֵמע 
ְמָך  ם ֱאל]מ  ְשָפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ע  ם ֲעשֹות מ  י א  [ )מיכה ו, ח(. וזולת אלה ֶהיָךוֹ כ 
 רבים".

ברור לכל כי המודל בעבודת ה' אותו מציג מלך כוזר, תואם את תפיסת הנצרות הן מצד 
 כנזיר הפרוש מחיי העולם הזה, והן מצד הדגשת המוסר והחסד. הגדרת הקדוש 

החבר משיב למלך כוזר שעבודת ה' אינה נקבעת על פי אמות מידה שמצויות ורווחות 
בעולם. התורה היא תורה אלוקית, ורק על ידה ניתן להגיע לדבקות בה'. "והרי התורה 

ולתת לכל כח מכחות הנפש האלוהית לא חייבה אותנו להיות פרושים, כי אם במיצוע, 
 והגוף את חלקו במצוע בלי להגזים. כי ההגזמה בכח אחד מיעוט הוא באחר". 

תורתינו תורת חיים, מדריכה אותנו שיש להתנהל בעולם ב'שביל הזהב'. לעבוד את ה' 
בכל הכוחות והכשרונות שברא בנו, תוך שמירה על האיזונים שבין כל הכוחות והנטיות. 

 סויים תבוא על חשבון הופעתו של כח חיוני אחר. סטיה לצד כח מ

כיוון שאין ביכולת האדם להבין את כל כוחות הנפש והגוף, באות מצוות התורה 
ומלמדות מהי המידה הנכונה בה ראוי להשתמש בכל כח וכח מבלי לסטות מדרך 

 האמצע.

והיך "כללו של דבר הרי תורתינו מחלקת בין היראה והאהבה והשמחה, תתקרב אל אל
בכל אחת מהן, ואין כניעתך בזמן התענית יותר קרובה אל ה' משמחתך בשבתות וימים 
טובים אם היתה שמחתך בתבונה וכוונה... שתשמח בעצם המצוות והתורות מאהבת 
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הרי יהיה אותו הזמר  -המצווה בהן... ואם עברה בך הרינה אל גבול הזמרה והרקוד 
 אלוהי" )כוזרי ב, נ(.והרקוד עבודה ומגע בינך ובין הדבר ה

 שורש הפורענויות -חוסר השמחה 
בפרשת כי תבא, כשמגיע הבעל קורא לקללות, מנמיך הוא מעט קולו וממהר מעט את 

 קריאתו. אלו חמישים וארבעה פסוקים המכילים תיאורים שקשה לשמוע. 

אם לא די בכך, בקללות שבברכת כהנים )פרשת בחקותי( נאמרו אף הבטחות והוראת 
י ַאְבָרָהם בת ה' לישראל, "אה ית  ְצָחק ְוַאף ֶאת ְבר  י י  ית  י ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְבר  ית  י ֶאת ְבר  ְוָזַכְרת 

ים " )ויקרא כו, מב(, "ֶאְזֹכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹכר ְהיֹוָתם ְבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסת  ְוַאף ַגם ֹזאת ב 
ים ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר  י ְוֹלא ְגַעְלת  י ֲאנ  ָתם כ  י א  ית  " )שם, מד(. ואילו בקללות ֵהיֶהםוֹ ֱאלה' ְבר 

שבמשנה תורה אין בהן לא הבטחות ולא דברי נחמה כלל. נשארים עם הטעם המר בפה 
 )על הנחמה הרמוזה בקללות שבכי תבא עיין זהר חדש שם(.

 כדי להמתיק את הטעם המר מחפש השומע את העברות החמורות שבעטיין מגיעות
הקללות הקשות, והנה מתגלה שהצרות הקשות אינן תלויות בעברות חמורות שבתורה. 

ְמָחה ֱאלֹוֶהיָך ה' ֶאת ָעַבְדתָ  ֹלא ֲאֶשר הן באות "ַתַחת ֹכל" )דברים כח,  ֵמֹרב ֵלָבב ּוְבטּוב ְבש 
 מז(.

האדם אינו מקיים את המצוות בשמחה! כלומר, אפילו אם ישתדל בכל כוחו לקיים את 
 לא ינצל מהפורענות. -כל המצוות, אם אינו מקיימן מתוך שמחה 

הרי שלא רק שיש מקום לשמחה בעבודת ה' )כפי שלמדנו בכוזרי(, השמחה היא מרכיב 
" )ר' בחיי בפתיחה לפרשת כי השמחה שלמות העבודה" -חיוני לעבודת ה' השלמה 

השמחה שישמח אדם "נשא(. וכפי שהטיב להגדיר הרמב"ם )שופר סוכה ולולב ח, טו(: 
בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה 

 ".זו ראוי להפרע ממנו שנאמר תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב

השמחה שבקיום המצוות היא חלק משמעותי מאד מקיום המצווה, כיוון שהיא מעידה 
ה. אין הוא עושה את המצווה בעל כרחו למצָוה ולמצוֶ דהות של האדם על חיבור והז

מתוך הרגשה שכך חייבו יוצרו, אלא שש הוא לקיים המצווה כמוצא שלל רב, מתוך 
 תחושה וידיעה שלכך נוצר )עיין מ"מ שם(.

 שמחה פנימית
לעיתים טועים לחשוב שלשמחה מגיעים על ידי פעולות חיצוניות כהשגת כסף, אכילה, 

קוד וכדו'. עובדה זו נכונה אצל אומות העולם, אולם אצל ישראל שתית משקה, רי
המהלך הוא הפוך. השמחה מתחילה משמחה פנימית על הזכות לקיים את ציווי הבורא, 
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ומתוך כך מתפשטת השמחה לאכילה ושתיה, ריקוד ושירה. וכן אמר שלמה המלך 
ב ָשֵמחַ  )משלי טו, יג(: "ֵלב ים ֵייט  ְנֵכָאה". השמחה הנכונה באה  רּוחַ  ֵלב ּוְבַעְצַבת ָפנ 

 מבפנים, מלב שמח, ולא מדברים חיצוניים.

הבדל זה בין ישראל לאומות העולם, בא לידי ביטוי במפגש בין אחד הגוים לר' יהודה 
בר' אלעאי. שפעם אחת ראה גוי אחד את ר' יהודה ברבי אלעאי כשפניו של ר' יהודה 

תוי, או מלווה מריבית, או מגדל חזירים, וזו הסיבה מאירות. טען הגוי שר' יהודה או ש
שפניו מאירות )סיבות חיצוניות(. כששמע ר' יהודה דבריו סתר דבריו שכן איסור ריבית 
נאסר מהתורה, ואף גידול חזירים נאסר לבני ישראל, ויין מזיק לו ועל כן אינו שותה יין 

לראשו הכואב מפסח ועד  אלא בליל פסח למצוות ארבע כוסות, ואף אז קושר מטפחת
שבועות. שאלו הגוי אם כן מדוע פניך מאירות, והשיב לו ר' יהודה התורה היא שמאירה 

 פני, שנאמר חכמת אדם תאיר פניו )קהלת רבה ח, ד(. 

 שמחה שמשמח בה אחרים
עוד לימדונו חכמים, ששמחה אמיתית היא שמחה שמשתף בה האדם את סביבתו. אין 

ישית אלא דואג הוא לשתף בשמחתו את בני ביתו ושכניו, וכן הוא מסתפק בשמחתו הא
 דואג לשתף בשמחתו אף את הגר היתום והאלמנה וכיוצ"ב )עיין רמב"ם יו"ט ו, כ(.

ששאל בשוק את אליהו האם יש  רבי ברוקא חוזאהוכן מסופר בגמרא )תענית כב, א(, על 
י אנשים. ניגש ר' ברוקא בשוק זה מישהו שהוא בן העולם הבא, והורה לו אליהו על שנ

". היינו, אנשים אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציביושאלם מה מעשיהם, והשיבוהו: "
 שמחים ומשמחים בני אדם )רש"י(.

אף מסיפור זה מתחזק היסוד שראינו לעיל, שהשמחה שבה זוכים למעלות הגדולות היא 
קיד שלא משנה מה שמחה שמקורה באדם עצמו. הבדחנים בסיפור לא היו ליצנים בתפ

מתחולל בתוכם תפקידם לשמח. היו אלו אנשים שראשית כל היו אנשים שמחים בעצמם, 
 זכו ושמחו אחרים. -ומתוך כך, מתוך שמחתם הפנימית 

 לשמחה אמיתית ניתן להגיע בא"י בלבד
הנצי"ב מוולוז'ין בפירושו 'העמק דבר' לתורה, לוקח אותנו צעד חשוב נוסף בבירור 

 ה בעבודת ה'. יכולת השמח

בבאורו לקללות שבפרשת כי תבא מציין הנצי"ב, שלמרות שבמהלך הקללות נאמר 
שהקב"ה יגלה את עם ישראל עם מלכם, הפסוק "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהיך 
בשמחה וגו'", ממנו למדנו שאי קיום המצוות בשמחה הוא שורש הפורעניות, "חוזר 

כו בגולה עם מלכם, אשר המה היו בכחם לאותו חלק שנשאר בארץ ישראל ולא הל
 להיות שמחים וטובי לב בארץ ישראל". 
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כלומר, השמחה האמיתית יכולה להיות רק בארץ ישראל, כיוון שרק בישראל מתגלה 
הקדושה במציאות. רק ארץ ישראל מיוסדת על תכלית הטוב לענייני הגוף "ארץ זבת 

 מם. חלב ודבש". רק בארץ ישראל השמחה היא בחיים עצ

י יסוד זה מתחבר לתחילת פרשת כי תבא, "ְוָהָיה ָהָאֶרץ", והיה לשון שמחה,  ֶאל ָתבֹוא כ 
וה המתוודה להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת ארץ ישראל )אור החיים(. וכפי שמשו

עבוד והצער שבמצרים, לבין הטוב והשפע שבארץ ישראל. שרק בוידוי מעשרות בין הש
 ֱאלֹוֶהיָך ה' ְלָך ָנַתן ֲאֶשר ַהּטֹוב ְבָכל ניתן להגיע ל"ְוָשַמְחתָ בארץ ישראל מתוך הברכה 

 ּוְלֵביֶתָך".

נקודה יחודית נוספת לארץ ישראל ולשמחה. שהואיל ואת מצוות יישוב הארץ מקיים 
 הדר בארץ ישראל בכל רגע ורגע, נמצא שצריך לשמוח בכל רגע רגע.

כל עת  שראלירץ במנין תרי"ג מצות ישיבת אכתב רמב"ן וכ"כ בספר חרדים )פרק נט(: "
וידוע שעיקר שכר המצוה על השמחה  ,הוא מקיים המצוה זו שראלירץ ורגע שהאדם בא

אם כן צריך היושב  ,גדולה בה כדכתיב תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחהה
 ".התדירה באהבתו אותה תובארץ ישראל להיות שמח תדיר במצו

 הקדוש הרב רזיאל הי"ד
במהלך ימי השבעה על אחי הקדוש, הרב רזיאל הי"ד, שמענו סיפורים רבים על 

רחותיו של רזיאל. ידענו כי ידיו רב לו, וכי איש אשכולות הוא, אולם הסיפורים גילו וא
 עד היכן דברים הגיעו.

במהלך השבעה תמהנו, כיצד?! כיצד יכול אדם להספיק לשקוד בתורה לסיים לימודי 
ה' ולהבחן על נושאים נוספים )חסר היה מבחן אחד לרבנות עיר(, לקבל רבנות 'יורה יור

הכשרה של מוהל, סופר סת"ם, שוחט, בודק ומנקר, פוסק במראות, מדריך חתנים, 
קדישא,  להתנדב ככונן מד"א, להתנדב בחברה ולהמשיך ללימודי דיינות. עם זאת,

כולל ביקור לפני ואחרי ולהכניס בבריתו של אברהם אבינו כל ילד שהוריו מבקשים )
 הברית(. והכל בהצטיינות על הצד הטוב ביותר.

התשובה היתה ברורה וחד משמעית. המנוע שדחף ואיפשר לעשות ולפעול כל כך הרבה 
השמחה. שמחה בזכות להיות יהודי עבד ה', שמחה בזכות ליישב את ארץ ישראל,  -הוא 

 שמחה בזכות ללמוד וללמד את תורת ישראל.

גדולה של רזיאל, מאור פניו וחיוכו, הסירו כל עכבה וכבדות. רזיאל הצליח השמחה ה
"כלומר השמחה  -לשמוח שמחה עליה אמר שלמה המלך "ושבחתי אני את השמחה" 

הידועה והטבעית לאדם בעצם טבעו הילדותי... שהיא ראויה להישאר חיה וערה בטבעו 
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ות, במוסר ובצדק... הנטיה של אדם ועומק נפשו, אחרי כל עליותיו בחכמה ובחסיד
ראויה היא לשבח" )עין איה שבת ב,  -הטבעית כשמתחברת אל היושר השכלי וההגיוני 

 צח(.

בשמחתו שימח את הסובבים אותו, לא כי התכוון לכך, היתה זו שמחתו הפנימית 
 .אינש בדוחי, מבדח עציבישפשוט פרצה החוצה. 

 הבא.שמחה שלו בשבילה בלבד, זוכים לחיי העולם 

אחתום דברי בתחינה ובקשה לפני בורא עולם, שנזכה לעבדו בשמחה וטוב לבב מרוב 
ונזכה לביאת משיח צדקנו,   כל. בנחת ובשלוה ובהשקט ובטח. ויאמר לצרותינו די.

 במהרה בימינו אמן.

בעת שמחתם אז יותר ויותר  ,לנגדם תמיד ובכל דרכיהם ידעוהו 'מדת החסידים אשר ה"
ויאמר האדם בלבו בעת שמחתו והנאתו ואם כך  .ן להקב"ה אשר שמחםמברכין ומשבחי

היא שמחת העה"ז אשר היא הבל כי יש אחריה תוגה וצער א"כ מה תהא שמחת העה"ב 
ויתפלל להקב"ה שיטה לבו לעבדו לעשות רצונו בלב שלם  .התמידית שאין אחריה תוגה

" )טור או"ח מלך חיים ושישמחנו בשמחת העולם ויזכנו לחיי העה"ב לאור באור פני
 תקכט(.
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 הי"ד יו של הרב רזיאלאלדן שבח, אח

 

 אחי היקר רזיאל

 "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא"

? רזיאלאיכה אוכל להביע במכתב על נייר, את גדולתו של אדם גדול וקדוש, כאחי היקר 
מקצת שבחו, "קצהו בפני עצמו... אבל, אספר כאן רק  זכרוןשהרי כל יום בחייו הוא ספר 

 תראה וכולו לא תראה".

 

 בכור

ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו "
לי הלוים: כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל 

 יג( -" )במדבר ג , יבני המאדם עד בהמה לי יהיו א

ובמדרש: "בתחילה היתה העבודה ]של מקדש וכהונה[ בבכורות, ולפי שקלקלו בעגל, 
 זכו לויים..." )במדבר רבה ג ,ה(.

מבאר המדרש, שהמודל התורני האמיתי של "בכור" בישראל, הוא להיות בעצם "הכהן 
את אחיו,  להובילו מדללה' מכל משפחה. והוא גם האחראי -המשפחתי". הוא הלקּוַח ל

יחד עם כל עם ישראל, בדרך השם. אלא שלאחר חטא העגל עבר תפקיד זה ללויים 
 האחראים ללמד את העם ולהוביל אותו בדרך השם. הםולכהנים, ומעתה 

, אבל בתפקיד הלאומיואמנם ברור, שלא נתחלפו הלויים בבכורות אלא לעניין התפקיד 
עדיין הבכורות הם ה"כהנים" של כל משפחה ומשפחה. ועדיין, מלמדת  –המשפחתי 

 המשפחה. בתוךהתורה, הבכור הוא האחראי להוביל וללמד בדרך השם, 

רזיאל הי"ד היה בכור המשפחה ברמ"ח איברים. הוא קיבל ממנו, האחים, כבוד של 
את תפקידו  בכור. ומתוך כך גם מנהיגות של בכור, ואחריות של בכור. הוא ידע היטב

 וטיפח אותו, וק"ו שלא התכחש אליו.

 הוא ידע להיות ראשון בקודש, מצטיין בקודש, סוחף ובטוח בעצמו כראוי למנהיג: 
לתורה הקדושה שעמל בה יומם ולילה, בלימוד  -הוא משך את המשפחה לענייני קדושה 

 ובמעשה. 
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קומות שהכי לחלוציות ביישוב הארץ, במ -הוא משך את המשפחה למקום קדושה 
 זקוקים בהם ליהודים, בגוש קטיף וביהודה ושומרון.

מפני שכל מסלול חייו כוון אל הקודש  -הוא משך את המשפחה לדרך קדושה  

 ואל החסד, אל ה"לפנים משורת הדין". ;והצדיקות

 עטור בזקן ופאות. -הוא משך את המשפחה למראה של קדושה  

 .וכולם אחריו -תמיד זה היה הוא 

על מנת ללמוד ממנו, די היה לנו רק בלהתבשר בכל פרק זמן )קצר להפליא( על תעודה 
חדשה שזה עתה קיבל, של איזו הסמכה, של איזו הוקרה. זה לא היה "שיתוף" פשוט עם 
 –המשפחה, כולנו ידענו שזו "קריאת כיוון", כמו "ממני תראו וכן תעשו". ולהורים 

 אריכתא נאמנה, רבת ההשקעה ורבת התנובה.גאווה והצלחה גדולה, יש להם ידא 

 עתה, נלקחה הבכורה. נלקח ממנו הסוס המושך בעגלה.

לאחר מותו נתודענו, על אף שמכבר ידענו, כמה רזיאל היה "בכור" אמיתי גם לכל עם 
ישראל. כמה אנשים הוא הוביל ומשך אחריו בחייו ואף במותו, בכל המסגרות: בארגוני 

בות, בכוללים, בסביבת המגורים, בקורסים הרבים שעשה, ההתנדבות הרבים, בישי
 בהכשרות, באירועי המילה, בכל מקום שדרכה רגלו ואפילו סתם כך ברחוב. 

  

 זכה להיות הבכור. -בכל מקום 

 יוסף

רזיאל, שאת תכונתו הזאת ודאי ירש מאבי היקר שליט"א, הזכיר לי תמיד באופן מובהק 
לו היכולת לצמוח, ועם הרבה סייעתא דשמיא, אפילו את דמותו של יוסף הצדיק. היתה 

במקומות שלא היו תואמים לאופיו. הוא יכל לשמור על המיוחדות שלו בתוך זרם שונה 
 של תרבות והלך רוח, ולצמוח בדרכו המיוחדת על אף הכל.

הסובבים אותו. בכל מקום שהיה  כלבולט עוד יותר היה, החן שהמציאו הקב"ה בעיני 
מגיע, תוך זמן קצר היה עולה שם לגדולה והנהגה, מתוך צדיקותו. בבית  יוסף הצדיק

אביו, בבית פוטיפר, בבית הכלא ובבית פרעה. כך גם היה רזיאל, בכל מקום שהיה מגיע 
לראשונה, היה יושב בפינה, בשקט וצניעות )דבר שלא עזר לו, מפני שדמותו וחינניותו 

ולא היה עובר זמן רב עד שהיו "מגלים" מי בלטו מאוד גם כשניסה להסתיר את עצמו(, 
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הוא, ואז היה באופן אוטומטי מתמנה לרב המקום, לאחראי, לחזן, ליוזם... כך בקביעות 
 כלא.הובעקביות תמיד. ואפילו, כיוסף, בבית 

אי אפשר היה לפספס את התכונה הזו של החן המיוחד שהיה לרזיאל, בעיני כל אדם, 
 בכל מקום.

יוסף התאימו לתכונותיו של "בכור", אף שבפועל היה קטן הבנים. ובאמת, תכונותיו של 
יעקב אבינו ראה זאת, ונתן לו את הבכורה. רזיאל אחי לא היה רק "בכור", הוא גם היה 

 ראוי לבכורה, כיוסף.

 

... מה נאמר ומה נדבר? אנו מבקשים מהקב"ה שיזכנו להגיע ועתה נלקח מאתנו
ל אחי רזיאל הי"ד. ומבקשים שלא יפסיק להיות בכור גם למידותיו הרבות והטובות ש

שבכוח תפילותיו עלינו ימשוך ויכוון, ממעל.  –אחרי מותו, למשפחתי ולכל עם ישראל 
 ושברושם הנשאר מדמותו בעוה"ז, ימשוך ויכוון מתחת. וזכותו תגן עלינו.

 

איש. יתברך  עלינו לתת שבח לאל חי, אשר בידו נפש החיים ונפש המתים ורוח כל בשר
ויתעלה ויתקדש שמו על כל יום ויום שהיה חי רזיאל הי"ד בינינו, ועל כל יום ויום שאחר 

 פטירתו.
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 עמית בעדני, גיסו של הרב רזיאל הי"ד

 

 הרב רזיאל שבח הי"ד

זה זמן רב שאני מחפש מה לומר על רזיאל, מה לכתוב. זמן רב שאני מנסה להביע 
אך ללא יכולת. אנסה בעזרת ה' לקחת את  -אליו, את הערכתי אליו יבמקצת את רגשותי

הדמות הכל כך גדולה, כל כך עצומה, כל כך אדירה הזו ולכתוב עלייה, לכתוב אפילו 
 קצת.

 "תם נקראים חייםיתצדיקים במ"

הרבה זמן שאני שומע את המשפט הזה, את האימרה הזו ואני מנסה לפענח אותה, מנסה 
מוז בה. המהפך שהצדיק רזיאל חולל בכל אדם ואדם שהגיע, שראה, להבין באמת מה ר

הוא מהפך עוצמתי. רזיאל פשוט הראה לכל אדם כמה חיים אנחנו צריכים  -שהכיר אותו
בחיים, כמה עשייה אנחנו יכולים וצריכים לבטא בחיים, כמה עמל אנחנו צריכים 

תי מגיע לשבת איתו או להשקיע בחיינו. רזיאל היה פשוט דמות להערצה. תמיד שהיי
הייתי עומד מהצד, לא ניגש. לא בגלל שהתביישתי, אלא הייתה  -לאירוע משפחתי מסוים

לי יראה ממנו שאני פשוט לא יודע להסביר. איזה מרחק כזה שהייתי לוקח ממנו בלי 
ממש כמו 'שרף' היה בחייו. הייתי רואה אותו מרחוק ומתמלא הערצה,  -להבין למה

אך מצד שני מתמלא בפחד שיש לי כל כך  -יש לי חלק קטן מאוד ממנומתמלא גאווה ש
הרבה לאן לשאוף. עם מותו של רזיאל ישר אתה מתמלא בתחושות פנימיות שמלוות 
אותך כל כך הרבה, לא נותנות לך מנוחה לרגע. אתה שומע במהלך השבעה סיפור, ועוד 

במקצת אליו הולך וגדל.  הפה נשאר פתוח והרצון שלך להידמות -סיפור, ועוד סיפור
הרצון שלך לעשות כל כך הרבה בחיים, להשפיע כל כך הרבה בחיים הולך וגובר. אז לא, 

כבר מזמן הוא לא קלישאה, כבר מזמן זה  'צדיקים במיתתם קרויים חיים',  המשפט הזה
לא 'דבר באוויר' אלא זה פשוט מחולל בך שינוי, מחולל בך מהפך! ולצערנו השינוי הזה 

חולל רק עכשיו. בישיבה שבה אני לומד, יש מיקוד מיוחד בלימוד אמונה. ואני צריך הת
יום שלי. היית יכול -עד עכשיו פשוט לא פגשתי את זה בחיי היום -להודות בדבר מסוים

אך פשוט לא להגיע למעשה. לאחר  -לדבר על זה, להסביר את זה, לחבוט בזה עם רבך
לאט אתה מתחיל לקלוט ולהבין איך כל לימוד הרצח ועם כל התחושות שעולות לאט 

אמונה הזה מתממש בפועל בחייך. איך יש השפעה של א"י על יהודי מישראל, איך יש ה
אלו דברים  -חיבור בין כל נשמות ישראל שכל נשמה ונשמה מרוממת את חברתה
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והוא, הוא פשוט חידד הכל, הבהיר לי הכל. עכשיו  ,שהרבה פעמים קשים להבנה בפועל
צדיקים  -אני יכול לומר בפה מלא שדבר אחד ברור הבנתי לאחר הרצח של רזיאל הי"ד

אף אחד לא  -במיתתם קרויים חיים! ואת ההבנה הזו, את הלימוד הזה שנחרט בי בנפש
 יוכל לקחת ממני.

לצערי, לא ממש יצא לי להכיר את רזיאל באופן אישי. אף פעם לא יצא לי לדבר איתו 
תמיד היה ריחוק כזה שלא ניתן להסבר  -משמעותית, כמו שאמרתישיחה ארוכה, שיחה 

במילים, סוג של יראה. תמיד אשתו, יעל הייתה מנסה לחבר בנינו, לגרום לנו קצת יותר 
אך לצערי הרב ללא הצלחה, היראה הזו פשוט נשארה בי. למרות  -לדבר, יותר להתקרב

כזה בית  -, ארוסתיעטרת אחותוכל היראה הזו, למרות כל הריחוק, תמיד הייתי אומר ל
 -אני רוצה. כזו שמחה, כזו השפעה על עם ישראל, כזה יחס לילדים, לאישה, להורים
ככה אני רוצה, לשם אני רוצה להגיע. ולימים אני ועטרת גילינו שהוא קלט את זה, הוא 

א וניסה בסתר לקדם אותנו לשם. לאט לאט כולנו גילינו שזה לא נגמר שם אל -ידע את זה
 -יש יותר מזה. רזיאל היה תלמיד חכם בצורה מופלאה, שוחט, מוהל, כונן במד"א
ולפעמים הרצון שלך להגיע לגדולות יורד, העבודה היא קשה. לפעמים הרצון ללמוד 

אך הייתי רואה אותו והייתי מוקסם, הייתי  -בישיבה ולהתגדל יורד גם הוא בגלל הקושי
כל דבר שהייתי רואה בו מטרה, הייתי  -ער קדימהמקבל כוחות, הייתי רוצה פשוט להסת

הוא לא ראה ממטר, הוא כבש מטרות, עמד  -רוצה פשוט לכבוש. כי זה מה שהיה רזיאל
אך לצערנו את רוב הגדלות הזו גילינו רק  -וכולנו רואים זאת, כולנו גאים -ביעדים שלו

 עכשיו. רק לאחר האסון. 

מעשה, עוד דבר מופלא שמצטרף, ואני פשוט מיום ליום אני שומע עוד סיפור, ועוד 
רוצה לקבל על עצמי להיות כמוהו. לקחת את תכונותיו הגדולות ולקיים אותם בעצמי, 
בחיים שלי הפרטיים. כמובן שלא כמוהו בדיוק כי ידוע לנו שלכל אדם אות בתורה, אות 

ל אדם יש המיוחדת לו. הכוונה שלכל אדם ישנה דרך אחרת לגילוי רצון ה' בעולם, לכ
 -עבודה אחרת בעולם, תיקון אחר שבשבילו הוא נולד. לכל אדם ישנו תפקיד אחר בעולם
לא דומה אדם אחד למשנהו. אז לא אהיה בדיוק כמוהו לצערי, את כל הגדולה הזו 

אך את תכונותיו האדירות, את הרצונות שלו, את המעשים  -מתפלל שאצליח לממש
די שיהיו חלק ממני, חלק בלתי נפרד מהחיים אין ספק שאשתדל לעשות הכל כ -שלו

זה דבר שלא אצליח  ,שלי. השינוי שרזיאל עשה בתוכי לפני הרצח וגם לאחר מכן
השתנו, הרבה דברים שרציתי לעשות שלהסביר במילים. ישנם הרבה דברים שחשבתי 
 -עכשיו יקבלו מקום הרבה יותר גדול -וויתרתי עליהם מחוסר כח ואולי אפילו מעצלות

השפיע בחייו וקל וחומר שהשפיע גם במיתתו. לא רק עליי הוא השפיע, מאז הרצח 
הנורא מתקשרים אליי, שולחים לי הודעות אנשים שפשוט הוא גרם להם טלטלה, גרם 

רוצים לממש כל דבר  -להם לשינוי ברצונות, לשינוי שממנו יצאו בעז"ה ויפעלו בעולם
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, השפעתו של רזיאל היא כללית, לא פרטית שהם חלמו עליו, לעשות כל כך הרבה דברים
אור', ומרגע לרגע רק -רק על משפחתו. לא פעם שמעתי את המילה בשבעה 'מגדל

לא סתם אדם שנלקח, אלא אדם שכל כולו זכויות יושב  -התגדלה בי ההבנה מה הכוונה
 זכות עצומה להיות חלק קטן ממנו. -תחת כיסא כבוד ומתפלל על עם ישראל

 -אשנשמתו מגיעה למעלה לגנזי מרומים. כשאדם נשאל לאחר פטירתו  שאלותחלק מה
האם ציפית לגאולה  -גהאם קבעת עיתים לתורה?  -בהאם נשאת ונתת באמונה? 

וישועה? רזיאל הי"ד עמד בהם בגבורה, בזכות עצומה, בגאווה. אמו של רזיאל אמרה לי 
ם אבינו. "ואברהם זקן בא רזיאל היה צעיר בגיל, אך זקן בנפש. ונזכרתי באברה -פעם
את ימיו עד הסוף, ניצל כל יום ויום לעבודת ה', כל יום ויום  אאברהם מיל -"בימים

היה זקן בא בימים. כל יום ויום היה מנוצל. אם זה  -להתקדמות, לעשייה. וככה גם רזיאל
, שחיטות, לימוד קבוע בבית המדרש עד השעות הקטנות בריתותבשיעורים בחוות גלעד, 

כל יום ויום היה מלא! אז אולי הוא היה צעיר בגילו, אך היה זקן כאברהם  -של הלילה
 אבינו. 

לערוך חופות. כל כך חיכה  -ישנו דבר אחד שרזיאל כל כך רצה לעשות אך לא הספיק
שהוא יזכה לקדש, אך לצערנו י, היינו צריכים להיות הראשונים ושללחתונה של אחותו 

אבל עכשיו התפקיד שלנו הוא גדול  -לזה הוא לא הספיק. כל כך רצינו, כל כך חיכינו
לאסוף כוחות ולהמשיך את מפעל חייו האדיר. להמשיך בשמחה, באהבה,  -יותר

בדבקות. בעזרת ה' תחת חופתנו התפקיד העוצמתי הזה יעלה, האידיאל הכל כך גדול 
נינו. משם והלאה נתפלל בעזרת ה' שכל שנותינו נזכה לתכונותיו שכל הזה יהיה מול ע

זה האור  -כך רצינו בהם, לחינוך, לשמחה, לחיוך הענק תמיד על פרצופו, הכנסת אורחים
 הגדול שצריך להופיע בעולם. 

 תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים
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 'הרב דודי דודקביץ, רב הישוב יצהר וראש ישיבת 'רועה ישראל

 

 המלאך רזיאל

כל אדם מישראל הוא עולם ומלואו, לכן כל המציל נפש מישראל כאילו קיים את העולם 
כולו, אולם ישנם דמויות שמעשיהם ואורחות חייהם הינם מופת לרבים להליכה בדרכי 

בלב כל מכיריהם, "חלל"  עצום ישרים. בהסתלקותן  של אנשי מעלה כאלו נפער חלל
 להשלימו.שחובתנו להשתדל 

 בריה כל שאין מלכות הרוגי"ב ערוך המעלה, נכונים לאין אלו השייכים בכל איש דברים
 .)בבא בתרא י' ע"ב( "במחיצתן לעמוד יכולה

חברינו ותלמידנו, אהוב ליבנו הרב רזיאל שבח הי"ד, שנפל לפני מרצחים ערבים בני 
מהמיוחדים שבבני מעלה כאלו. עוולה, בשבוע שעבר ליד ביתו בחוות גלעד, היה אחד 

 מבני ציון היקרים המסולאים בפז.

 שכל אלא עוד ולא הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק כל: אומר מאיר רבי" 
 את משמח הבריות את אוהב המקום את אוהב אהוב עַ רֵ  נקרא. לו הוא כדי כלו העולם
 ( ו פרק אבות מסכת משנה" )ויראה ענוה ומלבשתו הבריות את משמח המקום

מתוך אהבת ויראת ה' ותורתו. הוא למד בהתמדה  רבי רזיאל היה עוסק בתורה לשמה
גדולה שנים רבות והיה בקי גדול בהלכה ואגדה, מוסר ומידות טובות מתוך שימוש ת"ח 

 ואהבת חברים.

בשנים קצרות הוא סיים בישיבתנו את לימודי הרבנות ופנה ללימודי דיינות, בכולל 
בענב. תוך כדי כך, הוא המשיך ללמוד ולהיבחן על נושאים נוספים לרבנות הדיינות 

 אזורית ורבנות עיר, שמכוחם זכה בהסמכה לרב אזורי.

כל לימודיו היו משולבים עם הבנה מעשית של התחום אותו הוא למד. מורגל היה בפיו 
ה שלמד שלימוד שלא ניתן ליישמו ולהועיל בו לאחרים, אינו לימוד כראוי. לכן בשע

הלכות מילה, הוא למד למול והפך להיות מוהל משובח ומסור. כשלמד הלכות שחיטה, 
 הוא למד לשחוט ונהיה שוחט מומחה. וכן בהלכות שבת ועוד.

גם מלאכת הגישור בין בני זוג הייתה בעיניו חלק ממלאכת הקודש של הדיין, לכן 
נים שימש כמדריך חתנים בתקופה האחרונה סיים קורס בנושא זה. וזאת לאחר שכבר ש

מבוקש שלימודי הלכות הבית השתלבו אצלו בהדרכה לשלום בית מלא ברגישות של 
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אהבה ואחוה שלום ורעות בין איש לאשתו. כפי שנהג הוא עם רעייתו יעל שתחיה 
 לאוי"ט.

. כבר בצעירותו החל בפעילויות רבות של חסד ותמיכה היה אהוב ואוהב את הבריות
ים מיוחדים והתנדבות במד"א. את הכל עשה תמיד עם חיוך גדול, בילדים בעלי צרכ

 מסירות ואהבה לכולם.

גם בשעת לימודו האיר פנים לכל אחד ושימח את חבריו בדיבורים ובחלוקה קבועה של 
 מיני מטעמים שהיה מכין או קונה כדי לכבד בהם כל מי שאפשר.

ך היה נוסע לכל תינוק , לפני את הבריתות היה עורך ללא כל תמורה, גם כאשר לצורך כ
ואחרי הברית לבקרו ואף למרחקים גדולים. בשעות צורך היה עוזב את משפחתו אפילו 

 לחגים כמו ראש השנה כדי להיות מוהל במקום שצריך. 

 במשרה הקרוב בעתיד מכהן רוחנו בעיני אותו ראינו. לגדולות נועד ד"הי רזיאל רבי
 ונעימות טובות ומידות הרבה תורה כך כך של נדירה שילוב יכולת מתוך, חשובה רבנית

ים ַהצּור. "אחרת נגזר אך, משמים. ואדם אלוקים בעיני חן הנושאות י ָפֳעלוֹ  ָתמ   ָכל כ 
ְשָפט ְדָרָכיו יק ָעֶול ְוֵאין ֱאמּוָנה ֵאל מ   ".הּוא ְוָיָשר ַצד 

התורה והקהילה בחוות את תורתו ואהבתו הגדולה השקיע בשנותיו האחרונות בבניין 
גלעד, שבסמיכות אליה נפל על משמרתו בשובו מביקור תינוק אותו מל, ושבאדמתה 

 נטמן.

נפילתו אינה מיתה רגילה, אלא סמל ומופת של בני ציון היקרים השבים ברגשי קודש 
לגאול את ארצנו באור תורת הנצח ומולם ניצב עם החי על חרבו ושולח מרצחים 

חזון גאולת ישראל.  אנו מתפללים ומייחלים שישיב ה' לשונאינו שמנסים לגדוע את 
שבעתיים כגמולם, ויתן בידי כוחות הביטחון היקרים תבונה, עוז וגבורה להכריע את 
אויבנו כראוי ל"גור אריה יהודה" השב לארצו. ואנו בשם אלוקינו נדגול, נמשיך לפתח 

נחמת ציון וירושלים בהרמת קרן חיי תורה וחסד, נבנה נתיישב ונגדל עד אשר נראה ב
 ישראל ובהשלמת ישועת ישראל. 
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 ענב -הרב אוריאל אליהו, ראש כולל 'כרמי משפט' 

 

 רזיאל

יום שלישי בבוקר, רזיאל כדרכו מגיע לכולל, מאיר זורח ושותק בתעניתו של ימי 
בשמחה קדושה ושמחה, הבוקר עובר על כולנו בלימוד התורה הקדושה השובבים, כולו 

ודיבוק חברים, אף אחד בכולל לא חולם על מה שיתרחש בסוף היום, והנה מגיעה עת 
המנחה, ואני מבקש מרזיאל להיות שליח ציבור, לעתים נדירות הסכים להיות חזן, תמיד 
אמר לי ו"מה אתי", הרי ש"ץ לא יכול להאריך משום טירחא דציבורא, ורזיאל אוהב 

מיד  ודבקות לבורא יתברך, אבל היום רזיאל נעתר להאריך בתפילתו להשתפך באהבה
לבקשתי ועובר לפני התיבה, ואני מתבונן בו ואני מרגיש שיש לידי מלאך, עטוף בטלית 
לבוש במעיל מד"א ועטור בתפילין עומד בדממה רק שפתיו נעות וקולו לא ישמע, 

ואני מביט בזקנו מתנועע קלות ומשתפך בשם כל ישראל לפני השי"ת, סיימתי דקה לפניו 
 ופאותיו, בהם לא נגע מעולם ורואה לפני קדושה ודבקות.

ואני לא ידעתי כי זו הפעם האחרונה בה נשמע קול תפילתו פה בארץ וכי הפעם הבאה 
 כבר תהיה תחת כיסא הכבוד יחד עם רבי עקיבא וחבריו הקדושים.

וק מכל מום, שלם רזיאל אחי אהובי תלמידי ורבי עלית למרום כעולה תמימה נקי ובד
בנפשך, שלם במידותיך ושלם בתורתך, היית לקרבן ציבור והצטרפת לעילית של 
העילית, לקדושים שנבחר ע"י הקב"ה לעמוד לפני כיסא הכבוד קרוב קרוב לה' ולהמשיך 

 שם את תפילתך לימודך ושתיקתך הזועקת למען גאולת עם ישראל וארץ ישראל.

בת השכינה לציון לקירוב ישראל לאביהם שבשמים, כל חייך השתוקקת ופעלת למען שי
בעוצמה, בשמחה, בגדלות בצורה הכי מכובדת שאפשר, ועכשיו נבחרת לעשות זאת 

 מלמעלה.

כל חייך חשבת איך למלא את ילדי ישראל בכלל, וילדי חוות גלעד וענב בפרט, למלא 
בחידונים  אותם בתורה, בידיעת התורה, ובעיקר באהבת התורה, כ"כ עמלת והשקעת

המופלאים, בשיעורי הילדים בחווה ובענב, משכת את הנפשות הצעירות, בפרסים שווים 
בכיבוד מפנק בתעודות מושקעות ועוד ועוד, שמת לב לכל ילד ודאגת שכל ילד ירגיש 
מלך, הכי שווה בעולם, כאב לך אם פספסנו מישהו, אם קרתה טעות בניקוד שפגעה 

 יהיה מושלם ומכובד כראוי לתורה הקדושה. באחד הילדים, עמלת כ"כ שהכל
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היית מרתק את הילדים בסיפורי התורה והמידות שסיפרת להם, תמיד היית משאיר אותם 
במתח כדי שיחכו בציפייה עם טעם של עוד ויבואו בחשק לפעם הבאה, כשאני הייתי 
לי מספר לילדי סיפור לפני השינה ומשאיר אותם במתח כמו שלמדתי ממך הם אומרים 

 אבא אתה עושה לנו כמו רזיאל.

כל שיעור שהעברת, גם למבוגרים דאגת שתהיה אוירה נעימה וכיפית, היית נוסע חצי 
 שעה לכל צד כדי להביא קרואסונים ממאפיה איכותית.

היית איש התורה והחסד של החווה והתלבטת אתי כמה פעמים אם כדאי לקבל על עצמך 
דווקא השפעתך גדולה יותר כשאתה רב "לא באופן רשמי את הרבנות בחווה או ש

 רשמי".

היה לפני כמה חודשים דיון בבית ספר על סינון האינטרנט ואתה היית כולך בוער בחרדה 
לטהרת נפשם של הילדים וההורים, עמדת בדיון כעמוד אש ואמרת את האמת במלוא 

ם שאף העוצמה ששאלת את השאלה אם אנחנו מחויבים לרצון ה' או לא, אמרת דברי
אחד לא העז לומר חוץ ממך למרות שידעת שחלק מהנוכחים "ישרפו" אותך כחשוך 

 ומיושן אבל אתה היית כולך מאיר באהבת ה' והדבקות ברצונו יתברך.

רזיאל, בימי השובבי"ם נהגת בתענית דיבור, שישה שבועות תמימים של שתיקה, לי 
לאת ענין, תמיד חיכיתי היתה קשה שתיקתך מאד כי כל שיחה אתך הייתה מפרה ומ

שכבר יגמרו הימים האלו ונחזור לשמוע את קולך גם בענייני החולין, ובינתיים הסתפקנו 
בתנועות ידיך ופניך מלאות המשמעות, ועכשיו עלית בסערה מתוך שתיקתך ושוב לא 

 נשמע את קולך הערב.

ון הלכנו היית איש של משפחה, בעל אוהב ומשקיען ואבא מפנק ודואג, בחנוכה האחר
יחד לנופש רבנים היו אלו ימים מאושרים, אמרת לי "אני רוצה שהילדים שלי ירגישו 

 ש'שווה' להיות ילדים של רב", רצית שהם ירגישו שזה כיף להיות ילדי אברך ורב.

הערצת את אשתך, וראו את זה עליך בכולל, ידעת שכל מה שאתה זה בזכות אשתך 
ת גאה בהם ולימדת אותם כל מה שיכולת אפילו הצדיקה, אהבת כ"כ את ילדיך, היי

 בשחיטה וניקור,

 בירך אותך שיהיו לךהרב יורם אברג'ל וגם בנים,  כך-כל רציתנולדו לך ארבע בנות ו
ניהו שהצטרפו לרננה נעמי מרים ם משלך, עובדיה ובי, זכית לשניבנים כמספר הבנות

עד הם ילדיך וגם הם ראו בך לכה המקסימות, אבל באמת עשרות ילדי ענב וחוות גלמ  ּו
 אבא אוהב ומפנק.
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רחה, זמן וכסף, היה משקיע בלי חשבון אם בלימוד אצל רזיאל לא היה מושג של ט  
 התורה ואם בחסד והתנדבות.

נטש', עם כל עיסוקיו מצא את הזמן לקפוץ בערב ר"ה להביא משלוח מנות רזיאל היה 'מ
ים ולא הסתפק בטלפון של שנה טובה, מכובד לומר תודה ולאחל שנה טובה פנים אל פנ

 וכן כהנה וכהנה דוגמאות קטנות וגדולות.

רזיאל מעולם לא אמר לא להזמנה לברית מילה, מיד כשקיבל טלפון מיד אמר כן, גם אם 
זה ר"ה יום כיפור או סוכות וכדומה, אמרתי לו מדי פעם למה את עונה מיד, תשאל את 

הצדיקה יש החלטה שאנחנו לא אומרים לו לאליהו אשתך קודם, והוא ענה, לי ולאשתי 
 הנביא.

רזיאל יצא להרבה בריתות, אבל הוא כ"כ אהב את התורה וקשה היה לו שהוא מתבטל 
ממנה ולכן הרבה פעמים היה חוזר אח"כ ויושב עד שעות מאוחרות מאד בלילה להשלים 

 את מה שהחסיר, היה אוכל מנה חמה שותה קולה ולומד ולומד.

היה איש של אמת ולא יכול לסבול כששמע אנשים או רבנים שמגמדים את האמת רזיאל 
אמת אלא  100%וחושבים שכל האמת אצלם ורק אצלם, חרה לו שלא מבינים שאין 

אמת, כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים באמת, שכ"א מביא צד אמיתי ברצון ה',  200%
אמר "אני הולך כמו הרב עובדיה  היה דיון בכולל על סוגיית העליה להר הבית, ורזיאל

ולא עולה, אבל איזה כיף למי שרבו מתיר לו, אם אדם משתוקק לקדושה למה לא נחפש 
כל טצדקי כדי להתיר כמו שאנחנו מחפשים כל דרך לטהר אשה לבעלה כי זה חשוב לנו" 

. 

רזיאל הביא לכולל המון שמחה חיים וחן, לא נדיר היה לשמוע אותו מפייט יחד עם 
רהם פורטל יבל"א בתענוג בשמחה ובערגה פיוטי געגוע ותשוקה להשי"ת לגאולת אב

ישראל לשיבת השכינה לציון, מפעם לפעם היה תופס את אחד האברכים ויוצא בריקוד 
 מלא שמחה ותודה לה'.

ן רזיאל והכולל כשרזיאל בתוכו זה לא אותו כולל הוא מילא את כולנו הכולל לפני עיד
 ימת חיים מאושרת, מי יתן לנו תמורתו?!בשמחה בחברות ובזר

רזיאל העריץ תלמידי חכמים מכל הסוגים והמינים בנגלה ובנסתר, ובמיוחד עסק 
בתורתם של הרב עובדיה יוסף והרב יורם אברג'ל זצוק"ל, הייתה לו ענווה עצומה הוא 
הרגיש שהוא צריך ללמוד מכל אחד, שמכל אברך או רב יש לו מה לקבל, היה יושב 

 יעורים קשוב ומלא התפעלות מכל דבר שהתחדש לו.בש
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יום שלישי בצהריים, לאחר המנחה, אנחנו יושבים כדרכנו לומדים יחד תנ"ך לימוד 
שרזיאל כ"כ אהב, אהב לשמוע את אברהם מסלסל בטעמי המקרא, אהב לשאול ולמצוא 

ום שלנו תשובות, ללמוד בעומק ולהבין מה אומרים דברי הנביאים לנו כאן ועכשיו במק
בדור שלנו, סיימנו בפסוקים המתארים את אליהו המחייה את בן האלמנה, ורזיאל דייק 

 שחייבת להתלוות תפילה גדולה למעשה ההחייאה,

רקי אה מוצלחת שעשית תוך כדי אמירת פרזיאל אחי, סיפרת לנו בהתרגשות על החיי
ְשַמע ָיה ְבקֹול' ה תהילים, ובפסוק הזה נפרדנו  ַוי  ְרבוֹ  ַעל ַהֶיֶלד ֶנֶפש ַוָתָשב ּוֵאל  י ק  : ַוֶיח 

ַקח ָיהּו ַוי  ֵדהּו ַהֶיֶלד ֶאת ֵאל  ן ַוֹיר  ָיה מ  ְתֵנהּו ַהַבְיָתה ָהֲעל  מוֹ  ַוי  ָיהּו ַוֹיאֶמר ְלא  י ֵאל     :ְבֵנְך ַחי ְרא 

שום דבר לא ואתה היית איש חי, מלא חיים, חיים של תורה של קדושה של מסירות נפש 
היה מחסום בשבילך כשהלכת לקדש שם שמים, אם בלימוד בכולל ואם בשאר עיסוקיך 

 הקדושים.

רזיאל היה פרוז'קטור מהלך של תורה קדושה ושמחה, היה בו המון אור כל מקום שנכנס 
אליו הרגשת שמחה וקדושה באויר, הוא היה מלא אהבה והערכה לכל אחד ואחד ראה 

 בכל אחד טוב ואור.

 רזיאל היה מלא תשוקה להופעת השכינה לאהבת השי"ת לשיבת השכינה לציון,

רזיאל למד הרבה תניא וכך מצאתי כתוב במקום בו עצר בלימודו האחרון לפני שנפל 
במלחמת הקודש למען ה' למען עמו וארצו, במקום בו מונחת הסימניה בספר התניא בו 

 למד

  :הן אהבות מיני' ב ההנ. בתענוגים אהבה נעמת ומה יפית מה כתיב

 ועצומה רבה בשמחה נפלא עונג' ה על שמתענג דהיינו בתענוגים אהבה -הראשונה
 ב"עוה מעין להפליא עד עריבות נעימות ונעים' ה טוב כי בטעמה וכלותה הנפש שמחת
 בחינת היא וזו לזה זוכה אדם כל ולא' בה צדיקים שמחו כתיב ז"וע' כו שנהנין ממש
 דרך אין כי' וגו הקרב והזר' וגו מתנה עבודת נאמר ז"וע ק"שבזוה דלבא ברעותא כהנא

 נתייגע שלא לבשר ואוי ביראה יגעת עליה ששואלין היראה כמו בשר יגיעת י"ע להשיגה
 רבה יגיעה שצריכה מלמד' וגו ככסף תבקשנה אם ביראה וכתיב ח"בר ש"כמ ביראה
 מאליה לאדם נופלת[ בתענוגים אהבה] זו רבה אהבה אבל. אוצרות אחר כמחפש ועצומה
 מה לתכלית והגיע הרוממות ביראת שנתייגע אחר ורק אך לה ויכוון שיכין בלי מלמעלה
 מלמעלה בתענוגים האהבה באה ממילא אזי נשמתו בחינת לפי ממנה להשיג שיוכל
  ... היראה עם ולהתייחד לשכון
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 בצרור לצרור' בה לדבקה וחפיצה ואוהבת מתאוה שהנפש ותאוה אהבה היא והשניה
 ... תחפוץ ובו מאד לה טוב אלהים וקרבת החיים

רזיאל אחי, היית האדם החי, כלומר הקדוש ביותר, בחייך, וכך גם בנפילתך במלחמת 
ד עטור בזקנך הקודש על הופעת השכינה בציון, עלית עולה תמימה אל כיסא הכבו

ר מאיר ושותק, ועתה אתה זוכה לאהבה הנפלאה הזו אהבה ופאותיך הקדושים זוה
בתענוגים ודבקות מוחלטת בה', שהיא מתנה מהשי"ת. יהי רצון שתעמוד למעלה חקוק 
בכיסא הכבוד ולא תשתוק ולא תחשה ולא תניח לקב"ה ותמשיך במלחמה הקדושה הזו 

הופעת השכינה ונו בנין המקדש וא"י תחיית המתים יתעוד בוא משיח צדקנו קיבוץ גליו
 ך לעד.בעולם, יהי זכרך ברו
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 הרב ניר רוזנברג, רב הישוב ענב

 

 השמחה בעבודת ה'

אחר מיטתו של הרב רזיאל הי"ד, נשתדל לכתוב מילין על אחת מתכונותיו שכל אחד היה 
 שם ליבו אליה מיד כשהיה רואהו, והיא השמחה בעבודת ה'.

 השמחה היא רק בעבודת ה'

אין השמחה ראויה בעוה"ז כי אם בעבודת הש"י , ש"שמחה ערך ספר כד הקמחבכתב 
ולא תמצא בכל ספרי הקדש שישבח השמחה אלא בענין העבודה וההשגה בהקב"ה. הוא 
שכתוב )תהלים לג( רננו צדיקים בה', וכתיב )שם לב( שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל 

 ."תךישרי לב. וכתיב )שם קיט( שש אנכי על אמר

 מראים שכל פעם שמוזכרת המילה שמחה הרי היא בצירוף לעבודת ה'.  ובאמת הפסוקים

 אין להתבייש בשמחה זו גם לאדם מכובד

 ַמהמצינו בדוד המלך שהיה מפזז ומכרכר בכל עוז לפני ארון ה' ומיכל בת שאול אמרה, 
ְכַבד ְשָרֵאל ֶמֶלְך ַהיֹום נ  ְגָלה ֲאֶשר י  ָגלֹות ֲעָבָדיו ַאְמהֹות ְלֵעיֵני ַהיֹום נ  ְגלֹות ְכה  ים ַאַחד נ    ,ָהֵרק 

 רך ארץוע"ז היתה תשובתו ונקלותי עוד מזאת וכו', שאף שאין זה מנימוסי המלכות וד
השמחה " –סוף הלכות לולב ברמב"ם ה , הרי כתבשל חכמים לנהוג קלות ראש בעצמם

המונע עצמו משמחה זו ראוי  שישמח האדם בעשיית המצוה עבודה גדולה היא וכל
להפרע ממנו וכו' וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו חוטא ושוטה וכל המשפיל עצמו 

 ".ומקיל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה

 ם, אין כבוד עצמי, הכבוד הוא כבוד שמים.כשמדובר בעבודת ה' וכבוד שמי

 השמחה מעידה על אמונה שלמה

 -על דברי הרמב"ם שם מרחיב עוד וכותב מדוע השמחה היא עבודה גדולה ה מגיד משנה
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ועיקר הדבר הוא שאין ראוי לו לאדם לעשות המצות מצד שהן חובה עליו והוא מוכרח "
ואנוס בעשייתן אלא חייב לעשותן והוא שמח בעשייתן ויעשה הטוב מצד שהוא טוב 

 ".ויבחר באמת מצד שהוא אמת ויקל בעיניו טרחן

 

שמח במצוות מעיד שתורת ה' ומצוותיו הן דבר טוב לאדם, מתאים לו, מענג אותו. ה
אינם דבר שאנוס הוא לעשותם, אלא שמח בעשייתן. מעידה היא לפי זה השמחה במצוות 

 על האמונה השלמה בהשי"ת ומצוותיו.

"תחת אשר לא  –לכן נאמר בתורה שחובה היא לאדם אם לא קיים המצוות בשמחה 
' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב"... מה החובה? שאם אינו שמח מראה כאילו עבדת את ה

התורה והמצוות אינן טובות לו לאדם, וכופר בטובתו של הקב"ה שהיא המתנה הגדולה 
 התורה והמצוות. –שנתן לנו 

 השמחה השלמה היא לשמח אחרים

עדיין אין זו אמנם כל עוד השמחה היא רק בתוך האדם עצמו ואפילו עם קרוביו וידידיו, 
 שמחה שלמה.

אין השמחה הראויה בעבודת השם יתברך " – שמואל ב פרק כאברלב"ג כך כותב ה
ולזה תמצא  .אבל ראוי לשמח בו כל הצריכים ,שיזבח האדם שלמים למלא בטנו

שנשמח בזה העניים והם הלוי והגר  ,ח בחגנוותנו לשמושדקדקה התורה במה שצו
 -ח דודמולזאת הסבה תמצא בזה המקום שש   .כמו שבארנו שם ,והיתום והאלמנה

והיא חתיכה  ",אשפר אחד"ונתן לכל אחד מהם  ,כל ישראל-מהשלמים שזבח לפני ה'
ל זאת ווהשלים להם המצטרך לשמחה מלחם ויין כדי שתכל, גדולה מבשר השלמים

 ".השמחה כל ישראל

מוטב לאדם להרבות במתנות " –לגבי פורים כתב  הלכות מגילהבסוף  ואף הרמב"ם
ארה אלא לשמח לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפֹ  חַ לּוש  בְ אביונים מלהרבות בסעודתו ּו

 ,הינָ כ  ְש בַ ה מֶ דַ מ  ים האלו ל  לָ מֵ אֲ לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב הָ 
 ."להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים: שנאמר

 בלשמח אחרים?מדוע השמחה השלמה תלויה 

נראה לומר שכיוון ששמחה באה מתוך שלמות, הרי מי שמרגיש קשור לכלל ישראל לא 
יכול לשמוח כאשר הוא יודע שיש לידו אנשים שאין להם במה לשמוח. אדם שלם הוא 
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לא אדם פרטי, ולכן חייב לוודא שלכולם יש במה לשמוח ורק אז יכולה שמחתו להיות 
 שלמה.

  - הרב רזיאל הי"ד

 -( מספרת דף ט עמוד ב)ברכות גמרא בה

אמר ליה רבי אלעא לעולא: כי עיילת להתם שאיל בשלמא דרב ברונא אחי במעמד כל "
החבורה, דאדם גדול הוא ושמח במצות: זימנא חדא סמך גאולה לתפלה ולא פסיק חוכא 

 ."מפומיה כוליה יומא

 שמח רב ברונא? הרי כולם סומכים גאולה לתפילה? ומה שמחה מיוחדת –ושואלים 

 –היא הנותנת! כולם סומכים, אבל רב ברונא שמח מזה כל היום! זו גדולתו  –ועונים 
 ששמח במצוות! 

ראינו בעינינו איך הרב רזיאל שמח במצוות. הוא קרן מזה, והקרין על סביבותיו אמונה 
 והבנה בטוב ה' תורתו ומצוותיו.

 ליישם כל דבר. זה נתן לו חיות, הוא חיפש איך ללמוד עוד ואיך

בשמחתו, לא התבייש לשמוח עם ילדים קטנים על אף שהיה ת"ח רציני שעסק בסוגיות 
 כבדות ונשא ונתן עם גדולי הדור.

 וכמי שנפשו כלל ישראלית, לא היה יכול לשמוח עד שלא שימח חלשים ואומללים.

 רבי רזיאל אהובנו, ודאי שמחים בך בשמי מעלה,

 שלמה שקשה לשחזר,רק כאן נפער חור של שמחה 

 "שמחנו כימות עיניתנו". –אנא בקש מאבינו מלכנו 
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לעדיהודה שמעון, חוות ג  

 "עיני עיני יורדה מים"

חודש שלם עבר והפרידה ממך קשה עלי ביותר, אני מכיר ויודע שהפרידה זמנית ועדיין, 
קשה! קשה לראות את מקומך הריק בבית הכנסת, קשה להביט בליל שבת לכיוון ולחפש 

את הדמות המאירה העטופה בטלית כמנהג יהודי תימן עומדת כשהיא עצומת עיניים 
כאילו הגוף איתנו בבית הכנסת, אך הנשמה, אוי איזה נשמה, נמצאת  ואחוזת שרעפים

 בעולמות עליונים. 

אני נוסע לירושלים ומנסה לשכוח, להתעלם מהאובדן, אך שוב המחשבות לוקחות אותי 
לדמות שכה אהבתי, שכה הערצתי. לימדתי את בני לקום כשאתה נכנס לחדר בו הם 

מי שלמדו ממנו כל כך הרבה, מי שהקים עולה נמצאים, הסברתי להם שיש לקום מפני 
 של תורה ביישובנו הקטן, המתפתח.

ושואלת "מה אינה אנקדוטה גרידא, לא פעם אשתי מתעוררת  'הגברים בוכים בלילה'
קרה"? עכשיו לך תסביר לה שקשה להרדם, שהזיכרונות אינם מרפים. "איך נפלו 

, מלחמה של עשייה, מלחמה של אהבת מלחמה של תורה"? גיבורים ויאבדו כלי מלחמה
כל יהודי, מלחמה של דיבוק חברים, מלחמה של עגלת תינוקות מלאה בכל טוב בדרך 

, מלחמה של קדושת הבית ואהבת המשפחה. נפלאה אהבתך לי.לצורבא  

ובמדרש איכה: "קרא עלי מועד לשבור בחורי" מכאן שקשה סילוקם של בחורים לפני 
ש, ככתוב "גת דרך ה' לבתולת בת יהודה", כך קרא עלי מועד הקב"ה, כחורבן בית המקד

ואם לקב"ה קשה סילוקך, לי לא יהיה קשה? אם "במסתרים" בוכה  לשבור בחורי.
 הקב"ה על סילוקך, כיצד לא אבכה?

ר' אבהו בשם ר' אלעזר אומר: כל צדיק וצדיק שאומות "נחמה אחת לי, כמאמר המדרש 
ידין בגויים מלא : "שלו, שנאמר)גלימה( העולם הורגין אותו, הקב"ה כותבו בפורפוריא 

, כגון ר' חנינא בן ?!והקב"ה אומר לאומות העולם: למה הרגתם הצדיקים שלי" גוויות
א הרגנו אותם. מיד מביא תרדיון וכל הנהרגין על קידוש שמי? והן כופרים ואומרים: ל

  (מדרש תהלים ט, יג) דין( -)גזרהקב"ה פורפוריא שלו ודן אותם, ונותן להם אפופסין 

אני סמוך ובטוח שהקב"ה יושיענו במהרה וינקום נקמת דמך השפוך ובקרוב ממש נראה 
בעזרתך ובעזרת כל הצדיקים השוכבים עימך שבוודאי הערת ועוררת לבקש רחמים עלינו 

ל עם ישראל, שיעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה ועל כל
 ונחזה יחדיו בביאת גואל צדק בב"א.



 רזי אמונה                                                   

159 

 

 אוהב תמיד, יהודה אריה שמעון, חוות גלעד.

הספר הודפס בסיוע קרן רבות פעלים וחוג ידידי חוות גלעד בארץ ובעולם. הקרן מסייעת 
התנכיים בני זמננו.  –צד התושבים החלוצים בפיתוח הישוב בכל התחומי, הקרן עומדת ל

 שמחים להיות שותפים בתקיעת יתד של תורה וקדושה בבניין ארץ מחמד נפשינו.
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 אורן זר, חוות גלעד

 רזיאל

עם סיומם של ימי השבעה על אחי גלעד הי"ד בחזרתנו מקברו, עלינו כל המשפחה 
סמוכה כאן בחוות גלעד, ואבי מורי נשבע לנקום את דמו בהקמת ההמורחבת לגבעה 

 .אלה, שנקנו תחילה בכסף, ונקנו שוב בדםישוב על שמו באדמות 

השבועה קוימה. אבי היה למחולל חוות גלעד, איתי ובצי היו למייסדיה, יחד עם בני נוער 
 .יקרים וגיבורים

וחצי שנים לאחר מכן, עולים אנו לכאן משפחות שבח וקובי, משפחת שש עשרה 
הארץ, לקברו של הקהילה הקדושה חוות גלעד, חברים מכרים ואוהבי התורה העם ו

כאן, בדיוק ברגב האדמה הזה, בו התחולל מאבק  .הקדוש והצדיק הרב רזיאל שבח הי"ד
האיתנים ליישוב הארץ, המאבק הנחוש שעשה רעש בעם, ועורר את הלבבות למסירות 

 .נפש על ארץ ישראל

 ,משפחות יקרות

הכאב וההוד בחייו היה הרב רזיאל, כמו שידענו תמיד אבל התברר לנו עד כמה בימי 
שלאחר מותו, בדמו ברוחו בלבבו באישיותו ובכל הוויתו תמצית הרעיון האלוקי: עבד 

 .קדוש לעם קדוש על אדמת הקודש

במותו ובקבורתו במקום הזה הייתם אתם משפחות יקרות, ויעל הגיבורה שלנו בראש, 
 .וההורים הנפלאים שזכינו להכיר ולהתאהב, הייתם אתם למנציחי חוות גלעד

 מנציחי" מלשון "נצח"!"

הישוב הזה הפך לאבן דרך נצחית בתולדות ישראל. כאן קבור צדיק. כאן חי צדיק. חי 
 .במותו

השבוע הזה היה, מתוך כאב עמוק, שבוע נשגב של התרוממות רוח, של הוד וקדושה, 
חשנו שרזיאל במותו רומם את כולנו לפזה אחרת, למדרגה רוחנית אחרת, הפכנו 

למשפחה, הפכנו לאמיתיים יותר, למשמעותיים יותר, לטובים יותר. רוחו של מקהילה 
 .רזיאל מלווה אותנו מכאן והלאה, וכך יהיה בהרים האלה לנצח
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המעמד המצמרר, בבחינת מעמד הר סיני, שחווינו לפני דקות ספורות, של התחלת 
ל מסמן לנו כתיבת ספר תורה היום בבית משפחת שבח על ידי אלדן אחיו של הרב רזיא

 .באופן בהיר את דרך הנצח

 

 איתי זר, חוות גלעד

 רזיאל

 .אני רוצה לדבר על רזיאל שלנו, רזיאל של חוות גלעד

רזיאל, אנחנו נזכור אותך כבעל של הרכזת קהילה שמוביל שולחנות וכסאות על הרכב, 
 .שמכין מנגל לכל הקהילה, שעושה הכל בלי לבקש עזרה

 .רזיאל שהוא אור לילדים

  .צורבא מרבנן רזיאל של הדף יומי, של 

  .רזיאל של החידונים המושקעים שנתן לכולנו בית ספר לרצינות

רזיאל שכשבני גלעד יאיר, ביקש ציציות עם קשירה תימנית לבר מצווה, תוך יום הבאת 
 .לנו עד לבית את הטלית לפני שבת והתעקשת לא לקחת כסף

 .תורה בערב שבת בכה ולא הצליח לדבררזיאל הרגשן שאחרי אסון הכרמל בדבר 

רזיאל שחיבב את התורה על כל הקהילה עם שיעורי תורה נעימים וכמובן עם מלא כיבוד 
 .שווה ודאגת שיהיה קוקה קולה אמיתי ולא חיקויים

 .רזיאל של שיעורים בסוכות כל יום בסוכה אחרת שקידש לנו את החג

 .קהילהרזיאל החבר, רזיאל שהוא חלק חשוב ומרכזי ב

 .את הגששים צטטרזיאל הבדרן, שמ

 רזיאל שזורק איזה משפט במרוקאית וכולם צוחקים 

רזיאל שמסתכל עלייך במבט חצי מחויך חצי מיואש, מבט שאומר, לבחור הזה אין 
 תקנה, והמבין יבין.. 

 .תמיד אותך אזכור כך - רזיאל עם חיוך על הפנים
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 ענב -הרב שלמה לוי, כולל 'כרמי המשפט' 

 

 ד"הי ואילנה משה בן רזיאל הרב של לזכרו דברים

 האחווה לצד שהתחבר יש. רואיך כל בעיני חן נשאת -נךה היות טרם יעידון עמי שער כל
 מי מכולם ויותר, כבן לו נעשית אשר ויש, ומייעץ תומך לאב לו שהיית מי ויש, שהקרנת
 שרק כוללת נשמה פשוט - א"אב:  להן תיבות שראשי המידות שלש את בך שחש

 .נשמה לכזאת זוכים סגולה יחידי צדיקים

 . לכל חא ,בשנים ןב ,בחכמה בא: חא ןב בא של לזכרו

 שיחרנו בוקר מדי אשר בשנים ב"ול בחכמה רב-אב כאברך מתחילה אתך היכרותי
 והפאות הזקן על היורד כטל בבחינת זה שהיה מפיך היומי הקסם למשפט/ למילת

 ותנרע חיות של שיקוי בבחינת יום, של זה היה חיוכו האברכים חבריך, ולנו. שעיטרוך
 לרבנן להו דפתח מקמיה דרבה הא כי..." : בתלמוד שרשה זו דרכו,  יומית והתרעננות

 ליל מאז".  בשמעתא ופתח באימתא יתיב לסוף, רבנן ובדחי  דבדיחותא מילתא אמר
 .זה חיוך נמחק כבר שלישי

, העמוקים ,המרובים רשיךוש אך רותיךפא נגדעו בו ביום היית שנים ב"ל בן אמנם
 שהספקת ונפלאה נשגבה כה ובאיכות בכמות שהשגת הרוחניים התחומים בכל האחוזים

 ב"שו מדופלם, מומחה מוהל היית ,לימדת-למדת אשר כל.  המעשי בעולם להטביעה גם
 השיעורים את שכחנ לא. יבורבר דרדקי כמלמד כיהנת. ההלכות ודיוקי קדוקיד בכל בקי

 לא רבנות למדת. במשחטה המאלף הסיור לרבות שחיטה בהלכות אותנו שלמדת
 הרבנים י"ע עיר לרבנות והוסמכת נבחנת אם כי הממלכתיים במבחנים הסתפקת
 בכל בתורה קורא, מגוונים בנוסחים בקי וכחזן כפייטן בקודש שימשת. הראשיים
 למסלול התקבלת פתוחות בזרועות. בחופות מקדשואף הכנת עצמך להיות  הנוסחים
 בוראך רק ,שבך שמיים יראת עליך חבר וחידוד לימודך בעמקות הפלאת פה וגם דיינות
 .המעש בעולם מפעלך סך את להעריך ידע והשלם האמתי הגמול שהוא בעל כליות בוחן

 לפרוט ידעת, לחייך לו לגרום מבלי מחבריך אחד שום על פסחת לא-יום לבכש מעשים
 קודם שעברת מי לידש כך כדי עד, לה זוכים כמוך יחידים שרק מידה, לב כל מיתרי על
, מנהיג של תכונה ,הזולת של לרוחו להלך ידעת. לוורט הקשיב כ"ואח בצחוק פתח
 .משתכחין ולא דאבדיןעל  חבל. ולנצורות לגדולות מעותד שאתה התחושה היתה לכולם
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 :פעמיים זה ויעקבני

 וראה, בתור המחכים וגדוש מלא לאולם הגענו א"שליט אבוחצירא דוד לרבי יחד נסענו
 הי"ד סימן רזיאל הרבו הכניסה בפתח סאיבכ שישב ד"הי רזיאל לרב קרא השמש פלא זה

 משיצאתי. אחרי והוא ראשון להיות כיבד אותי. נכנסנו ותכף …שניים שאנחנו לשמש
 באישיות שמדובר הרגיש דוד הרב. יוצא לא רזיאל והרב החיצונה הדלת ליד המתנתי
 .עמך כאל נע בסרט ולא ם"האדמורי עם כמו והתעכב גבוהה נשמתית

: אמר וכדרכו למהדרין כשרה מסעדה שנחפש הציע ד"הי רזיאל הרב מוקדם שיצאנו כיון
 על לפניו הארוחה את לסיים והשתדלתי ...ליבנו את סעדנו ."לאכול תאמין ומצאת יגעת"

 שהתחלתם לפני שילם שלך שהחבר לי מעיר המסעדה בעל. שנינו עבור לשלם מנת
 ואחרי דיומא מענינא משהו אמרתי. תורה דברי לשמוע התעקש המסעדה בעל. לאכול
 לו ענה אתם מאיפה והתעניין היסטרי בצחוק פרץ המסעדה בעלו ד"הי רזיאל הרב אמר
 ... הבאה בפעם ממהרים אנחנו תראה

 אותו שעד בחיפה המנהרות דרך מעניינת בדרך שניסערזיאל  הרב מציע הביתה בחזרה
 לשלם אשראי כרטיס וגם מזומן בידי הכנתי תשלום לעמדת הגענו הנהו,  הכרתי לא יום

 לא עושה אתה מה לעברי שאג כרטיס להכניס ומנסה חלון פתחתי. למנהרות בכניסה
 . שילם זה את גם בינתיים  לו האמנתי לרגע שמאל מצד רק ימין מצד משלמים

 מנוי פה לו שיש לי מרא תומופי ל וכמשיח לנתניה הצפונית בכניסה דלק לתחנת הגענו
 תעלוליו על לו לגמול בידי עלה והפעם להתפנות אגש  תדלקתש עד אמרתי .בתחנה

 למה :להם השיב.  שילם כבר שלך החבר :לו אמרו לשלם משבא. בתשלום הקדמתיו
 ...? פעמים משלמים לא אצלכם

 שבחצר באוהל בשיעור היה הרב. לחשיכה קרוב בנתניה א"שליט עמוס לרב הגענו ...
 עליו וציווה ד"הי רזיאל הרב את הריח עמוס הרב הצד. מן ונעמדנו ניגשנו. הפנימית
 בבן השיעור את להמשיך ד"הי רזיאל ברב מפציר עמוס הרב דקות מספר כעבור.  לשבת
 אתה, אתה מייודע  לא אניש חושב אתה מה לעברו צועק עמוס והרב סירוב.... חי איש
 מקום עמוס הרב העתיק שלאחריו שיעורב היה. וכן.  שיעור שתגיד עד מפה הולך לא

 אחרי. מאתנו שכחו שניהם בקיצור הא ועל דא על השניים בין דיאלוג נפתח ובדרך
 ... יום לאור, הצהריים בשעות ביקור עוד היה הזה קוריהב
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 אבל ששמע מוסר דברי צדיקים סיפורי תורה מדברי פומיה פסק לא ושוב הלוך בדרך
  גםו 'חכמה ידבר פיו' .משךנ לא זה לכוון למשוך כשניסיתי גם סיפר לא עצמו על כלום

 טפחיים. ולכסות טפח לגלות וכמנהגו מצוי היה הסוד בתורת גם ',תבונה לבו הגות'

. לתיקון אותו אקח שלמחרת ונדברו הכולל של המיקרוגל התקלקל שני מימי באחד
 יש מסתדר לא ומשהו המיקרוגל לקחת כדי מגיע אני למחרת( שאקנה חדש גמרתי בלבי)

 מה תשובתו? חדש קנית האם שאלתיו. ומחייך הצד מן עומד והוא. חדשות פנים כאן
 ?סיםיבנ מאמין אינך, השמיים מן נפל זה פתאום

 רכב  לך יש בבקשה אליו ופניתי לתיקון מקרר הייתי להוביל צריך הייתי הימים מן באחד
 אחר ברית לי שיש כיון היום לא אבל כן: תשובתו. המקרר את להוביל אפשר אם גדול

 הסתדרתי כבר אם התקשר דקות מספר וכל. להוביל ואחזור אסיים אני אבל הצהריים
 הגיע והמקרר העמסנו כברו כן אמרתי שלא עד. ממנו להשתחרר איך ידעתי לא פשוט
 .נרגע לא-ליעד

 : ותוהמצ על

 היה הסחורה את ,מכונה וגם יד עבודת כשש עשרה ק"ג מצות דרכו הזמנתי שנה מדי
 לו אמרתי. נדבר החג אחרי...  אחרת פעם לך? מגיע כמה. ובורח םש, הדלת עד מספק
 . תדאג אל בחשבון זה את הבאתי, כן-תשובתו, לשלם מה על יהיה לא החג אחרי

-לפתיחה המעשה את ירקום אחד כל ,שמעתםוה   ששמעתם ממה מזער מעט אלה
 ...שיעור להם שאין דברים מאותם הינה וכפשוטו, ל"כנ כמדרשו, א"אב של שהאבידה
 .ואם אב וכיבוד

 הפוך עולם: "ל"חז מרתבא התבטאת פעם מדי, ליה אניס לא דבר שכל רזיאל נשמת
 ישראל עם כל ועל ריךחב, הוריך, חלציך יוצאי, אשתך על התפלל הזמן ובהגיע"  ראיתי
, ברוך זכרך יהי.  כוללת נשמה אתה, בעיגול מרכז נקודת כמו לכולנו נוגע אתה כי

 . ה"תנצב
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 ענב -הרב ניר בן נון, כולל 'כרמי המשפט' 

 

 

לוחש תהילים, קורא  הצהריים עומד בתפילה.יום שלישי, הרב רזיאל אוחז בסטנדר, כל 
תיקון הכללי מתוך השתיקה של תענית דיבור בכל ימי השובבי"ם. האיש שכ"כ אוהב 

וגם אם ,לדבר, שתענוג לשמוע אותו. כשרזיאל דיבר זה היה 'כל עצמותיי תאמרנה' 
ו חלקת על דבריו, בסוף הוא הצליח להעלות חיוך ושמחה על פניך, עם איזה בדיחה א

 ובימים אלו הוא שותק ,וגם בשתיקה ידע לדבר בלי אומר ודברים. הבעת פנים.

 וברשותו.ז, ם בסוד קטן שסיפר לי חברי היקר מהכולל, הרב בעכאשתף את

בעז זכה להתלוות לרזיאל בנסיעתו המוקדמת באותו יום. ובדרך, כדרכו של רזיאל, הרב 
ודש בהברה אשכנזית שגם אשכנזים שיחות, פיוטים ספרדיים מבית אבא ואמא, ושירי ק

לא מבינים, והוא יודע כל מילה. ובדיסק מתנגן הפיוט הנורא. הרב בעז נסער, רבי שלמה 
 ?!אבן גבירול בא בטרוניה על האל. היתכן

                                                                                                              .ורזיאל, רזיאל בלא אומר ודברים מחייך

 התיקון עדיין לא תם. החמה עדיין לא שקעה,

למה? למה  בקושי מדברים, יותר בוכים. יום למחרת, אנחנו בכולל המומים וכואבים.
"וידבר  נו מהדהדת מסוף הפרשה הקודמת.הרעות לעם הזה?? זעקתו של משה רבי

אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה' וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב...", "רצתה 
חז"ל היעשה כזאת לבא בטרוניה  מידת הדין לפגע במשה הה"ד וידבר אלקים" וזועקים

   ?!                                                              כלפי ה' 

...ולפי שנסתכל הקב"ה שבשביל צער ישראל דבר כן ,חזר ונהג עמו במידת עונים חז"ל 
 הרחמים הה"ד ויאמר אליו ה'".
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שנים מועטות  בשנת תרצ"ד, רעוא דרעוין,בשעת ועומד רבי שלמה טייכטל בשבת וארא, 
מנוב שאמנם מידת ימר 'הנדלעלפני הצער הגדול ביותר, ומצדיק: "שראיתי בשם ר' מ

אבל לאחר לא תהיה בעל ביטחון רק תתאמץ  ,ביטחון גדולה היא ,אבל זה רק לעצמוה
ומשה רבינו  .לא יהיה נעזר -שאם לא תעזור לו לעזור לו ,ותהיה ח"ו אפיקורוס, היינו 

 הוא לא יחשה. אוהב ישראל במידה כ"כ גדולה ,לא יכול לסבול,

חבל  חבל על דאבדין,:  ועומד הרבי מקוצק ,ומלב מלא צער וכמיהה לגאולה צועק
שהאבות אבדו תקיפות דעתם בשעה שהזהרתי אותם על גלות בניהם. כשאמרתי 

כי אלו היה עומד בתוקף שלא  ."ותרדמה נפלה על אברם -כי גר יהי' זרעך"לאברהם 
                                      כמוך, אפשר לא היו משתעבדים כלל.-יהיה גלות

ח"ו,  לב בוער על הצער של עם ישראל, אינה טרוניה כלפי שמיא,תביעה כזאת שבאה מ
לגמרי ואין לנו  שאנו תלויים בךשבאה מתוך זה , קדושה היא,ההפך הוא הנכון. תביעה 

 ך.יבלעדממושיע כלל 
אז נוסעים לברית לראש  אם יהודי בצרה לא עושים חשבונות. רזיאל לא עמד מנגד.
נצ'ר לאישה שנתקעה, למרות שכבר ממש מאוחר. לפעוצרים לעזור  השנה, כי מי יבוא?

ישה , למרות שיש לך שללא תשלום ,לילה פעם בשבוע או שבועיים במד"אומתנדבים 
ו"מבזבזים" שעות בשביל  ,ומעבירים שיעור פה ושם ,ילדים .ומוזנקים לחסד של אמת

בשפה שלנו בקיצור  וכספים שופכים כמים לכל דבר שבקדושה. ,חידון לילדים
אבל אצלך החסד ב"דם")דם  הבנתי אותך. "פרייאר". ובאמת הרבה פעמים פשוט לא

 אצלך,, וה"דמים" )כסף( דם מראות וגם דם פצועים ודם חללים. מילה ודם שחיטה,
היית מכוון, אצלך התורה היא תורת חיים,  כמים נשפכים לכל דבר מצווה או קדושה(

   .יהיה נעזר"ולא עושים חשבונות "כי אם לא תעזור לו לא 

 

 אם היית שומע שכך מכנים אותך, טח לא המלאך רזיאל,ב "ו מלאך,ח ,לא ,היית מלאך
 אך כמו בפרשת הצלת לוט איש פשוט, בשר ודם אנוכי, וכי אני מלאך? ודאי היית כועס.

-ואין הבדל. מלאך הוא שליח ,ושליח המלאכים הופכים לאנשים והאנשים למלאכים,
ובדיון עם הרב אברהם על שליחות  הרגשת "שלוח". היית.-רצון ה'מלאך. שליח לעשות 

 )ובצדק(, וכינית את עצמך בהרבה הומור נעלבתועד כמה אנחנו לא מספיק... וחב"ד,
                                                   אמרת.                                                        גם מוהל וגם מפיץ, אני גם שוחט, -"בית חב"ד מהלך"-הכ"כ אופייני לך

 והם אני ואתה, לנו, שמלאכים מסתובבים בינותינו והם אנשים,זכרת, ואתה מזכיר לכווה
טהרה  שליחים להאיר הרבה טוב אחד לשני מתוך קדושה ,שמחה, וכולנו שליחים,

 למען שמו באהבה.-ואהבה
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 מצד אחד אתה רוצה-'קרוע'ומד אתה ע הקטיףובאותם ימים ללא אור של "קטיפת" גוש 
את עלית וספגת בקרבך בה  ,שם בישיבה הקדושה, לעזור לאחיך האהובים בנוה דקלים

הילדים הכ"כ יקרים של "קו לחיים", שחיכו כל השנה -אך מצד שני התורה ומידותיה,
ל לחיוך ולשמחה הנפלאה של רזיאל. בלב קרוע אתה הולך למחנה, הלב הגדו למחנה,
 ,שבך לא נתן אחרת. במשך היום אתה רץ ומצחיק, ומלהיב ומתלהב 'טשנאמ'הכריע, ה
                                                                           ומשמח. 

מדליק את  ,ישנים. אתה חולץ את הנעליים ,'שפוכים' ,בלילה, כולם מותשים 1.00ב
 גדול שנחרב ועל בתים העומדים להיחרב.על בית  בוכה ,הגפרור ובוכה

 

 .סימניה אחרונהביום הרצח,  של רבי רזיאל,קריאת תהילים 

 מזמור כ"ז

ים ֶלֱאֹכל  ְקֹרב ָעַלי ְמֵרע  י ֶאְפָחד: )ב( ב  מ  יָרא ה' ָמעֹוז ַחַיי מ  י א  מ  י מ  ְשע  י ְוי  ד ה' אֹור  )א( ְלָדו 
י ֵהָמה י ָצַרי ְוֹאְיַבי ל  ם ָתקּום  ֶאת ְבָשר  י א  ב  יָרא ל  ם ַתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה ֹלא י  ָכְשלּו ְוָנָפלּו: )ג( א 

י ְבֵבית ה' ָכל  ְבת  י ֵמֵאת ה' אֹוָתּה ֲאַבֵקש ש  י בֹוֵטַח: )ד( ַאַחת ָשַאְלת  ְלָחָמה ְבֹזאת ֲאנ  ָעַלי מ 
י ְבֵסֶתר ְיֵמי ַחַיי ַלֲחזֹות ְבֹנַעם ה' ּוְלַבֵקר ְבֵהיָכלֹו: )ה ֵרנ  י ְבֻסֹכה ְביֹום ָרָעה ַיְסת  ְצְפֵננ  י י  ( כ 

י  ָאֳהלֹו ְבצּור ְירֹוְמֵמנ 

 לא זכינו. 

דוד בזמן ששמואל בא  על םל המזמור: היו מלאכי השרת מקטרגיבמדרש תהילים ע
כשפלשתים מקיפים : על שאול הצדיק, והקב"ה משיבהוא  למשחו למלך. וכי מה עדיף

)שלא כשאול(, והתשובה: אתה  תומיםצד בעמק רפאים הוא שואל באורים ואת דוד מכל 
מה הם  לא פושט ידך עד שתראה ראשי הבכאים הקרובים ביותר אליך מנענעים.

ללמדך שכל זמן שישראל שרויים מיני קוצים שכל הנוגע בהם מיד בוכה , הבכאים? 
)ישעיה סג ט(. כיוצא  ברוך הוא, שנאמר בכל צרתם לו צרבצער, כאילו צער לפני הקדוש 

בדבר אתה אומר וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה )שמות ג ב(, ולמה מתוך 
כיון שבאו  .הסנה, ולא מתוך אילן אחר, אלא על שם עמו אנכי בצרה )תהלים צא טו(

אמרו ישראל  אמות,  פלשתים, היו ישראל רואין אותן, ולא היו רחוקין מהם אפילו ארבע
כבר נצטויתי מן השמים, שלא לפשוט יד בהם, עד  :אמר להם  ?עומדיןו למה אנ:לדוד 

שנראה ראשי האילנות מנענעין, ואם נפשוט יד בהן מיד אנו מתין, ואם אין נפשוט יד 
אלא אני ואתם נתלה , בהן מיד הורגין אותנו, ומוטב שנמות צדיקים ולא נמות חייבין

 .מיד נדדו כל האילנות, ומיד פשטו בהם ,להקב"העינינו 
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 נחלקו רבותינו הקדושים האם הגאולה תלויה בתשובה?

. עם ישראל יכול להיות שקוע שאין הגאולה תלויה בתשובה ברורהדבר לרבי אליעזר 
 ,יגאלו ועם כל זאת נ'-שער האפילו להיות קרובים לרדת לתוך ט שערי טומאה, ובמ"

 בנו את בית המקדש.ובבית שני באו המתבוללים מבבל ו גדולים.ועוד בניסים 

ישראל  שאפשרות כזו שכל עם שבתשובה נגאלין. רבי יהושע יודעאך רבי יהושע סובר 
, כיצד פותרים את ה"פלונטר"? מעמיד עליהם תבלתי אפשריכמעט ישוב בתשובה 

              הקב"ה מלך קשה כהמן וחוזרים בתשובה.

שואל שאלת תם, וכי אחרי שיתלו את המן ובניו על העץ, הרי אותו רשע ששב ואני הבער 
 ? אהאם לא יחזור לסורו? אתמה ,חודש ,שבוע בתשובה יעבור יום,

 ם ישראל. אם עצער ישראל התשובה היאאלא רבי יהושע מלמד אותנו דבר עמוק ביותר, 
עצם זה שהם יודעים שאין  ה' )ואפילו לא יודעים מי זה ה'( כולו בצער גדול ותובעים את

          .,וזו תשובה , אזי תלויים לגמרי בקב"האותם מבלעדי הקב"ה להושיעשיכול מי 

שנה כל יהודי בעולם היה בצער, לא משנה אם אתה באמריקה, אירופה או  75-80לפני 
הצער היה כ"כ גדול ואז קרה הנס ארץ ישראל, הצורר הנאצי יכול לדפוק בדלת כל רגע. 

נו. במלחמות ששת הימים ויוה"כ ע וקבץ הפזורים ועקר הרשעים מארצנקמות הופי אל
 הקב"ה שב והופיע ,ונקם וגאל והושיע. והגאולה הגיעה, ,הצער חזר

ְשַמע  ן ָהֲעֹבָדה: )כד( ַוי  ים מ  ְזָעקּו ַוַתַעל ַשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלה  ן ָהֲעֹבָדה ַוי  ְשָרֵאל מ  ַוֵיָאְנחּו ְבֵני י 
ים ֶאת ַנֲאָקָתם  ֱאֹלה 

ולא סבלו את  ,רק הצטערואלא  בתשובה, גם לא כתוב שזעקו אל ה' לא כתוב שחזרו
 הגלות יותר.

זכינו שאנו גדלים בדור של שפע ברכה ושגשוג, ולבנו ופינו  נוא יהודים יקרים ואהובים,
בל על מלא שבח והודיה על כך לקב"ה, וכמה שנודה לא נספיק להודות על רוב טובה. א

ולפאר  ללמוד תורה ,ולקדש על זה שיהודי קדוש, שכל רצונו לעשות טוב, מה שחסר,
על זה שבית המקדש אינו בנוי  נו הקדושה על פתח ביתו.שמך בעולם נרצח במרכז ארצ

צריך לתבוע מהקב"ה  .נום' מהלכים בהר הקדוש ובתוכ,על זה ששועלים 'הולכי על שתיי
ח"ו ,אלא מתוך הבנה שבשעה שישראל שרויים בצער למה הרעות ,לא מתוך טרוניה, 

נרגיש את הצער הגדול . אמר בכל צרתם לו צר )ישעיה סג ט(כאילו צער לפני הקב"ה שנ
 ,נו אלא הואנתלה עיננו לקב"ה ונבין שאין מי שיושיענו מצרותי ,חושינואת ובל נקהה 
 ים.נדרוש את חילול שם ה' הקדוש והנורא, ומיד אנו נגאל ,ומתוך כך
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הופיע ונקום את ! צער, אנחנו לא יכולים לסבול יותראבא, אנחנו פונים אליך בלב מלא 
נו דורשים אך א יכול. אתה רק החוצפנית ובקדר נקמתינו, כי נקם גדול באדום הרשעה

לא אלף. נקמה גדולה ואדירה  , גםורד מאה יחידות דילא עו את תיקון החיסרון במלואו.
שנה שמה לשכם ותתפשט עד שבי שומרון במזרח, חומש בנו ,שחוות גלעד תבאוי

 ושאנור בצפון ואלון מורה במזרח )זה קרה ברגע לחיפה ויפו ואין סיבה שלא יקרה  מחר
הבית.  דשיך בהראת בית ק זכה לבנות בעזרתךושנ, בשכם ועזה וחברון רק צריך לבקש(

עשית להם ואעפ"כ במ"ט שערי טומאה  יםשקוע והיומצרים ישראל  כשהיו ב-בניומה 
 שקעת צרינוים סוף ולנו את עת וקר מכותעשר הכית את המצרים ב -ניסים ונפלאות

 זה נובדור וונות שנעשיםוגם הע, עאכ"ו אליך יםושב יםחוזרבני ישראל בדורנו ש -בתוכו
כי אנוסים אנו ומה יעשה הנער ולא יחטא. גאל אותנו בניסים גדולים  אינם במרד ובמעל

 לגמרי ,כבנים אל כי עינינו אליך תלויות, ר מעשרת המכות וקריעת ים סוףועצומים יות
  הקב"ה יגאל אותנו"!ש כי מגיע לנו" -וכמו שהרב רזיאל היה אומר אב.

יותר מהניסים ה לנו ניסים גדולים ועצומים שתעש ,אבא שלנו שבשמיים, מגיע לנו
ך באהבה ושמחה בדורק לע ,כמו רזיאל ,נו רוציםכי אשעשית לנו בצאתנו ממצרים, 

ומחה ה' דמעה מעל כל פנים  השאור שבעיסה המעכב.ללא  עצומה ללא יצר הרע,
 גדול והקדוש!ה שמךחילול את  לראות כי אין בכוחנו ויגאלנו מיד,

 

 ר!קומה פתח שע שער פתח דודי,
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     ענב –הרב יוסף עמר, כולל 'כרמי המשפט' 

 

 דברים לזכרו של חברי אהוב נפשי הרב רזיאל שבח הי"ד

 אחי אהוב נפשי, זכיתי להיות לצדך בשנתיים האחרונות.

 כששמענו על הרצח המזעזע, היינו שבורים לגמרי.

 היה מי שאמר שצריכה כל החבורה לדאוג שהרי כך אמר רבי יוחנן )שבת קה:(

 "אחד מבני החבורה שמת תדאג כל החבורה כולה"

 אבל אני הרגשתי שהיית לנו מתנת שמים, ולא עוד סתם אחד מבני החבורה.

 הבנתי מה שאמר איוב בשומעו על מות בניו ובנותיו "ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך".

חשבתי שאולי את הדאגה אפשר להחליף בברכה, פשוט להודות לה' יתברך על כל 
 נייה ושנייה שהיינו לצדך.ש

 היית לנו מתנת שמיים.

 למדנו ממך המון:

 למדנו מהי תורת חיים באמת.

 למדנו מהי תורה שפורצת את גבולות בית המדרש.

י, "גדולים מעשי חייא"לי את רבי חייא, שעל מעשיו אמר ר  הזכרת   ב 

 רידא.שכשרצה רבי חייא ללמד את ילדי ישראל תורה, לא היה די לו בלימוד ג

 הלך רבי חייא, זרע זרעי פשתן, ארג רשתות איתם צד צבאים.

את הצבאים שחט ואת בשרם נתן ליתומים. את העורות עיבד ועשה מהם חמשה חומשי 
 תורה.

לכל ילד חומש. "כמה גדולים היו מעשה חייא", כמה גדולים היו מעשיך רזיאל אחי 
 ורעי.
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 כי מה זה לימוד תורה בלי להאכיל יתומים...

 ומהו מלמד דרדקי שלא מוציא מהונו וזמנו למען ילדי ישראל...

 ואיך אפשר בכלל ללמד את ילדי ישראל תורה בלי לדעת את מצבם החברתי והנפשי...

 והאם בכלל אפשר להיות ת"ח גדול ובו בזמן ללמד תינוקות של בית רבן...

ול מרבן שמו הם קשה לי לקרוא לך בתואר רב, אחי ורעי. נראה לי שכשאמרו חז"ל גד
 התכוונו לשכמותך.

 הדגשת את ה'מלמד דרדקי' שבך יותר מהת"ח החשוב שהיית באמת.

 מסירות הנפש שהייתה בך הסתירה את ה'גאון' שבך.

 אבל גם על רבי חייא אמר רבי, גדולים מעשי חייא ולא 'רבי' חייא...

האמת שכבר בחייך זכית להיות הרוג מלכות שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתו, אבל 
 היה קשה לעמוד במחיצתך.

 היית גדול עלי... ראיתי בך אידיאל אלוקי המתהלך כבשר ודם.

 לבני אדם" רזייאבל כנראה שבת קול יצאה ממקומה וזעקה את שלה, "מי זה שגילה 

 

 צר לי עליך אחי.

 

 ממך למדתי מהי אהבת תורה.

 כמה היית אוהב אותה ומוסר נפשך עליה....

 "כסותה" "ועונתה" לא גרעת, נתת לה כל מה שמגיע לה."שארה" 

 התלהטת אחריה, דאגת שכל הסובבים אותך יכירו אותה ותתחבב עליהם.

 תבעת את עלבונה...
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טענת, שבשביל להילחם בתרבות המערב הממעטת בערכה, צריכים אנו להעצים את 
 חשיבותה בעיני הבריות.

ית המדרש לת"ת ואח"כ לבעלי הבתים ממון רב הוצאת עליה והיית מכתת רגליך מב
 שחיכו כ"כ לשמוע את מוצא פיך.

אהבת את המטבע שטבעו חכמים בברכת התורה "לעסוק בדברי תורה", אצלך זה היה 
 ממש עסק...

 איך בכל הנ"ל הצלחת לעשות כ"כ הרבה חסד בעולם... 

 חייהם...כמה בריתות...כמה שחיטות...כמה חסדים...כמה פצועים חייבים לך את 

 ...אתמהא, ואיך הצלחת להיות אבא ובעל כל כך טוב ומסור לילדים שלך ולרעייתך

אמרו חז"ל שמצווה שאפשר לעשותה ע"י אחרים אין מבטלים ת"ת בשבילה, אבל אצלך 
 הכל היה כ"כ פשוט.

 היה לך ברור איפה ה' יתברך רוצה שתהיה בכל רגע נתון.

ראה שהיית חידוש גדול מדי... אמרו החברים היית חידוש בעולם אחי אהובי, אבל כנ
 שעתיד היית להיות רב ראשי לישראל,

 ,  כי איך רב ראשי יכול לרוץ לקריאתאכן היית ראוי לכך. אבל זה היה חידוש גדול מדי
 ...מדי גדול חידוש הביפר כדי לחלץ כמה פצועים מתאונה קשה, זה

 ...השובבים בימי שלך השתיקה כך על תעיד, דיבורך היה וגדול' גדול דברן' היית

 .זמן הרבה כ"לכ בך שהיה חזק הכי הכוח את לעצור הצלחת איך

 אמרו שהשתנית. שהיית הבדרן של החברה והפכת להיות ת"ח.

 והשתנית... ,היית ההוא שמשחק עם ילדי האברכים תוך כדי הלימוד

 ת"ח.ההוא שנמצא במטבח מבשל אופה רוקד וצוחק, והשתנית, הפכת להיות 

 אבל מי שהכיר אותך באמת, ידע שהחידוש הגדול שלך  הוא שלא השתנית במאומה.

 הצלחת להכניס בתוך הטבח, הבדרן, והגנן, את הת"ח הגדול, כדרכם של צדיקי אמת.
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 עבודת המידות.מ הצלחת להכניס בכל הנ"ל גם הרבה

 כלפי חוץ.לימדתני אחי שעבודת המידות היא משהו הרבה יותר עמוק ממה שנראה 

 לימדת איך ענווה מתחברת לגדלות...

 איך אפשר לקדש שם שמים ע"י אכילה בשמחה...

 איך אפשר לשמח את הבריות ולעשות זאת בכובד ראש ומתוך יראת שמים טהורה...

 זיכרונך דורש לימוד...

דרכינו בעודינו שרים יחד את הפיוט "הנה מה טוב ומה נעים", כחמש שעות לפני ו נפרד
 האיום. הרצח

  אותם רגעים...היו נעימים  הכמ

 הכותב בדמע...

 

 חברך אוהבך, יוסף עמר. 
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 ענב -כולל 'כרמי המשפט' הרב אלעד שלמה יוסף,

 

 אחי היקר והאהוב הרב רזיאל!

 

 )שמואל(חיל{ רב פעלים מקבצאל"  -"ובניהו בן יהוידע בן איש חי }קרי

 ומה שנאמר על בניהו בן יהוידע ניתן לומר גם עליך... ,קראת לבנך הקטן בניהו

 )סנהדרין טז ב( 'זו סנהדרין -ובניהו בן יהוידע'

שהרי תלמידי חכמים נקראים גם בנים וגם בונים שנא' "וכל בניך לימודי ה' ורב  -בניהו
ורה וגם בבניין והרי היית שותף גם בבניין הת -אל תקרי בניך אלא בוניך -שלום בניך"

 .שלום בעולםרץ והרבית הא

שנאמר  ווה' סייע בידך ללמוד וללמד לשמור ולעשות וכמ ,שרצית לדעת הכל -בן יהוידע
בדוד המלך ע"ה "ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו" וגם אתה זכית להשכיל ולהצליח 

 בכל דרכיך וה' היה עמך.

להיות ידיעה בכל חלקי התורה  חכמים צריכה-דברנו על כך שלתלמידי בעתים מזומנות
 ין מינוי שופטים לסנהדרין  'איןיוגם בשאר החכמות כפי יכלתו וכמו שכתב הרמב"ם בענ

 מופלגים, ונבונים חכמים אנשים אלא בקטנה בין בגדולה בין בסנהדרין מעמידים
 וחשבון רפואות כגון חכמות משאר קצת יודעים, מרובה עהד בעלי התורה בחכמת
ואפשר לפרש בעומק העניין את דברי   ,ל' סנהדרין פ"ב ה"א(זלות ...' )הומ ותקופות

ת לדוגם אתה השת, זו סנהדרין' -'ובניהו בן יהוידע  טז ב(רבותינו במסכת סנהדרין)
 ללמוד ולהשתלם בכמה שיותר תחומים גם בחכמת התורה וגם בשאר החכמות.

'בן' ל'עבד' ...היית אומר שההבדל בין אליו כבן אל אביו היית בן של ה' יתברך, פנית-בן
-הוא שאת העבד האדון חייב לפרנס לדאוג לכל צרכיו ומי שנותן רק מפני שהוא חייב
נתינתו בהתאם לכך...אך ל'בן' האב נותן ברצון ובשמחה באהבה ובמאור פנים וכן 

 היית 'בן תורה', היית אוהב אותה ולומד .עדיפה המעלה של "בנים אתם לה' אלהיכם"
 כבן האוהב את אמו ומפני שהתורה היא דבר ה' המופיע בעולם. אותה

הייתה לך ענווה מיוחדת, היית משתדל -"והאיש משה עניו מאד")במדבר,בהעלותך(-איש
ללמוד מכל   אחד מה שאפשר ללמוד ממנו, כשהבאת רבנים מ'הכולל' להעביר שיעורים 
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ושואל שאלות ומתעניין בכל  בדיני ממונות היית מקשיב ומשתתף בשיעוראצלך בבית 
בכל  ...פרט ככל המשתתפים והיה ניכר שהנך רוצה ללמוד ולדעת 'ולא הביישן למד'

השחיטה אל הרה"ג הרב שלמה מחפוד כדי שיבדוק -שנה לפני ר"ה היית לוקח את סכיני
אותם...ואתה הרי היית מומחה ב'העמדת סכין' ולמרות זאת היית הולך למישהו מומחה 

שיבדוק אותם...כשהיית הולך לעשות 'שימוש ת"ח' בעריכת חופה היית הולך  יותר כדי
עם שני רבנים שכל אחד מהם היה עורך חופה באופן שונה לחלוטין והיית לומד מכל 

להוציא חוברות של שו"ת אחד מהם את הדברים המיוחדים שראית אצלם, כשרצית 
ס החשוב 'ידבר ר"ש' תמיד בהלכה לילדים וכן לפני שהוצאת לאור עולם את הקונטר

ביקשת מכמה ת"ח בכולל שיקראו את הדברים ויעירו עליהם ויגיהו אותם כדי שלא תצא 
תקלה ח"ו מתחת ידך...היית מכבד ת"ח גם כאשר לא היית מסכים לדעתם ולהשקפתם 

    ...שהרי כך היא דרכה של תורה

איש מלחמה במלחמתה של ומאידך גיסא היית מתגבר כ–"והאיש גבריאל")דניאל(         
תורה למען כבוד ה' ותורתו ולמען האמת ולא היית נושא פנים כאשר הדבר נגע לכבוד 

,הייתה בך עזות דקדושה והיית מתגאה בדרכי ה' כמו שנאמר שמים ולחילול ה' 
ביהושפט "ויגבה לבו בדרכי ה'")מלכים( ובכל מקום שהיית הולך, גם במקומות של 

ן של ', היית מקדש שם שמים והיית מראה להם איך נראה "באנשים רחוקים מדרך ה
 מלך" גם בהנהגתך וגם  בהופעתך היית

 על מתאהב שמים שם שיהא - אלהיך' ה את א( 'ואהבת )פו יומא וכמו ששנינו במסכת
, הבריות עם בנחת ומתנו משאו ויהא, חכמים תלמידי ומשמש ושונה קורא שיהא, ידך
 להם אוי תורה שלמדו רבו אשרי, תורה שלמדו אביו אשרי - עליו אומרות הבריות מה

 מתוקנים כמה, דרכיו נאים כמה ראו - תורה שלמד פלוני, תורה למדו שלא לבריות
ובאמת כך  אתפאר"', בך אשר ישראל אתה עבדי לי "ויאמר אומר הכתוב עליו, מעשיו

 נהגת וכך אמרו עליך... 

 וכמו ששנינו במסכת אבות )ג  ט,י( 

 וכל מתקיימת חכמתו לחכמתו קודמת חטאו שיראת כל אומר דוסא בן חנינא 'רבי
  מתקיימת, חכמתו אין חטאו ליראת קודמת שחכמתו

 מרובה שחכמתו וכל מתקיימת חכמתו מחכמתו מרובין שמעשיו כל אומר היה 'הוא
  מתקיימת' חכמתו אין ממעשיו

 רוח שאין וכל הימנו נוחה המקום רוח הימנו נוחה הבריות שרוח כל אומר היה 'הוא
 הימנו' נוחה המקום רוח אין הימנו נוחה הבריות

 אכן קיימת את כל הדברים האלה וכולם נתקיימו בך...
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תמיד היית "איש חי" מלא שמחת חיים כפשוטם של דברים, עסקת בהצלת  -בן איש חי 
חיים הם שנא' על התורה "כי  , ובלימוד ועסק בתורת חיים כמולשמח את החיים, חיים

 הם" )משלי( ומעל הכל הדבקות בחי החיים ה' יתברך.למוצאי

בלימוד תורה, במבחנים, בהפצת תורה -עשית חיל בכל אשר למדת  ועשית - בן איש חיל
שנא' "וישראל עושה חיל", עשית כל דבר  בהצלת חיים ובזיכוי הרבים וכמו וחסד,

שתהא תורה מפוארה בכלי  כל מאמר שיצא מתחת ידך עבר הגהה קפדנית כדי-בשלמות
כל שיעור שהעברת או שהבאת מישהו שיעביר טרחת שהשיעור יהיה באיכות  מפואר,

 גבוהה עם דפי מקורות ושאנשים ירגישו שהשקיעו בכך ויתיחסו כראוי ללימוד התורה
 הקדושה.

שהרי היית  )כגי' הרמב"ם, תלמיד חכמים-היית פעיל בכ"כ הרבה תחומים  -רב פעלים
, (ולם ו'איזהו חכם הלומד מכל שנאמר "מכל מלמדי השכלתי")אבות  ד, א(לומד מכ

קורא  מלמד תינוקות, סופר סת"ם, מנקר, שוחט ובודק, מוהל, רב קהילה, מורה הוראה,
 מתנדב ב'חברה קדישא', מתנדב ב"קו לחיים", מגשר, חובש בכיר, תוקע בשופר, בתורה,

ונה הכל...)לילדים, לשיעורים ,לכולל, וכל וק ,)בשמחה ובמאור פנים(גומל חסדים טובים
 מה שצריך לכל מי שצריך( 

לימדת תורה לרבים -)ברכות יח ב( 'שריבה וקבץ פעלים לתורה -רב פעלים מקבצאל
,דאגת להביא רבנים שיעבירו שיעורים לציבור והכל בהשקעה רבה בתוכן ובהגשת 

בית רבן ופעלת שיאהבו את הדברים ובכיבוד 'כבד',השקעת בלימוד תורה לתינוקות של 
 התורה ע"י חידונים ופרסים באהבה רבה ואהבת עולם.  

  -המל"ך מלכו של עולםונחתו"ם בטבע"ת 

 מאיר שנינו במסכת כלה רבתי )מובא גם בראש פרק 'קנין תורה' בסוף מסכת אבות(  'רבי
 כדי כלו העולם שכל אלא עוד ולא הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק כל אומר
 משמח ,המקום את משמח ,הבריות את אוהב ,המקום את אוהב ,אהוב ,ערֵ  נקרא לו הוא
 ומרחקתו ,ונאמן וישר וחסיד צדיק להיות ומכשרתו ,ויראה ענוה ומלבשתו ,הבריות את
 עצה לי שנאמר וגבורה בינה ותושיה עצה ממנה ונהנין ,זכות לידי ומקרבתו ,החטא מן

 תורה רזי לו ומגלין ,דין וחקור וממשלה מלכות לו ונותנת ,גבורה לי בינה אני ותושיה
 עלבונו על ומוחל רוח וארך צנוע והוי ,פוסק שאינו וכנהר המתגבר כמעין ונעשה

 המעשים'!!! כל על ומרוממתו ומגדלתו

וכל זכית אחי היקר והאהוב הרב רזיאל לעסוק בתורה לשמה וממילא גם לדברים הרבה 
לי שנתקיים בך הדברים השנויים בברייתא זו התקיימו בך...ואפילו גילוי רזי תורה יראה 

)והרי רצית ללמוד את כל התורה וכל שכן  ומי גילה רז זה לבניאל -שהרי היית כולך רזי
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הלכת לשאול את הרה"ג הרב שלמה משה עמאר -סודותיה ואעפ"כ "וענותך תרבני" 
וכל שכן שבמקום בו הנך נמצא מגלים לך הרבה רזי  ,כך(כי לא הגיעה העת לוהשיבך 

 תורה..."סוד ה' ליריאיו ובריתו להודיעם")תהלים(

 'אהוב ירחמך שוכן שמים, יקדים לך מחילה כטל מים, 

 וישים חלקך עם מנשה ואפרים,  ועם שהוציאו עצמותיו ממצרים'                                    

 )דניאל(ותעמוד לגורלך לקץ הימין""ואתה לך לקץ ותנוח 

 )שמואל("והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלהיך"

"יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות טליך וארץ רפאים 
  )ישעיה(תפיל"

עמו יסיר מעל כל הארץ  "ובלע המוות לנצח ומחה ה' אלהים דמעה מעל כל פנים וחרפת
 דבר,כי ה' 

לו נגילה ונשמחה  ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו
 בישועתו")שם(

"שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה 
ים(  ל   אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים")ת 

 וישמח לבנו במהרה בימנו אמן! ו עיננוירא

 

 

 

 

 

 

 



 רזי אמונה                                                   

178 

 

 ענב -הרב אברהם פורטל, כולל 'כרמי המשפט' 

 
 הקיצו ורננו

 
 ,אחי אהובי הרב רזיאל ה' ינקום דמך ודם כל אחד ואחת מישראל שנפלו על קדושת ה'

 בכל העולם כולו בכלל ובארץ הקודש בפרט.
 ,לצריו וכיפר אדמתו עמו""הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב 

 ,"ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע"
 "וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק",

 :נבקש ונתחנן מלפניו יתברך
 ל נקמות הופיע הינשא שופט הארץ השב גמול על גאים "-ל נקמות ה' א-"א 

: יא גדולה מלפניו יתברךונקשה קושנאחז בשיפולי גלימתו של אדוננו דוד המלך ונשאל 
 ???רשעים יעלוזו"  עד מתירשעים , ה' , עד מתי "

 ,אנא ה' הצליחה נא ,אנא ה' הושיעה נא
 הרם קרן ישראל עמך והרם קרן משיחך.

 
 מורנו ורבנו הרב יעקב משה חרל"פ בספרו "מעייני הישועה" ) ח"ב פ"ה(

ם שקוראי ,שנעשה ע"י אויבנו הארורים ימ"ש לחנופה הנוראה, הגידוף והחירוףמתייחס 
 אכבר( ללה-בשם ה' כדי לפגוע בעם ה' )א

 וכותב שם שזהו דווקא הגורם לזלזול ביראת שמים ונטילת כבודו יתברך.
 ועל אחת כמה וכמה שפגעו לנו באיש צדיק וחסיד עבד ה' וכו'

 
י ה' תתעורר יהי רצון שתתעורר עליהם קטגוריא גדולה ואילו על עם ישראל אהוב

סנגוריא גדולה ויגאלנו ה' גאולת עולמים ועין בעין יראו בשוב ה' ציון  במהרה בימינו 
 אמן כן יהי רצון.

 
 חייבים אנחנו להספיד חכם קדוש זה, 

 אין אני מתיימר למצות אישיותו נשמה טהורה וגדולה מאירה ומזהירה
 מוד במחיצתו,ובפרט שאנו עסוקים בהרוג מלכות שאין כל בריה יכולה לע

אך למען נלמד מאורחותיו ולמען נלך בדרכיו, למען ידעו משפחתו, חבריו וכל ישראל 
איזה גדול היה בתוכנו וצדיקים במיתתם קרויים חיים לכן נתחבר לאישיות זו נלמד ממנה 

 למען הרבות כבוד שם ה' שנפגע וחולל .
 

 קב יוסף זצ"ל.זכיתי פעם ראשונה להכירו באזכרה של מורנו ורבנו הרב יע
האזכרה התקיימה בישיבת "אור החיים" בירושלים תובב"א והסתיימה בשעה מאוחרת 

 בלילה,
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חיפשתי טרמפ לכיוון השומרון וה' זימן לי את הרב רזיאל, והוא כמובן לקח אותי טרמפ 
הוא הסיע אותי במיוחד לאן  בשמחה וכל הדרך דיברנו בדברי תורה שמחים ומאירים,

 ל אף שהאריך את דרכו .שהייתי צריך ע
 ומאז נקשרה נפשי בנפשו.

 
 ברוך ה' זכינו שהרב רזיאל למד אתנו בכולל "כרמי המשפט" בישוב עינב תובב"א.

 הרב רזיאל היה כאן הרוח החיה והקרין אור שמחה ואהבה.
 

זכיתי הרבה לקיים אתו "שיחת חברים" על כל מיני נושאים שבקדושה עבודת ה' ושמחה 
 יתברך.במצוותיו 

 היינו אוהבים מאד לפייט ביחד בפרט לפני החגים, כל חג והפיוט המיוחד שלו,
 לפני ט"ו בשבט  את הפיוט "אז ירנן" של מרן הבן איש חי זיע"א,

 ה הצל"-ולפני חנוכה "י
 יגל הרוש יבלטו"א  והיה מרבה לשיר אותו. "יפה ותמה" בביצועוכל כך שמח מהפיוט ו

 שירת הים כפי עדת מרוקו. ואהב לשיר את הניגון של
 ל אדון על כל המעשים" כפי עדת מרוקו.-וחיבב מאד את הניגון למילים "א

כשהיינו לומדים תנ"ך בחבורה ביחד מדי יום ביומו אהב לנגן איתי את טעמי הקריאה 
 במיוחד בניגון הטעם "שני גרשים" שהיה מתענג על ה'עליה' בניגון טעם זה.

 ל דביקות וכיסופיןוכמובן שירים חסידיים ש
כגון: לפני פורים לימד אותי את השיר "אם על המלך טוב תנתן לי נפשי בשאלתי וכו'" 
ושר אותו בדביקות ומתיקות נפלאה כמה וכמה פעמים לפני חודש אדר ואחריו. )כל 

  ( .הכולל כאן זוכר את זה..
 ועוד ועוד שירים ורננות.

 
בא סאלי זיע"א בעיר לא של סידנא בסיפר לי שהוא משתדל לנסוע כל שנה להילו

 ,ונוסע עם כל משפחתו ומפנק שם את ילדיו בתפוח האדום המסורתי  וכדו'נתיבות,  
: ככה מכניסים אהבת הצדיקים אצל הילדים מתוך חוויה קדושה שמחה אמר לי
 בצדיקים.

 אמר לי: שכל פעם שהוא  עובר עם ילדיו בנסיעה ברכב ליד ציון של צדיק הם מתפללים
 לה' בזכות הצדיק השוכן שם.

 
בתענית דיבור ,אמירת תיקון הכללי  השובבי"םהיה מקפיד מאד לשמור על ימי 

 ובקריאת תהילים.
 אחר שנפטר אבי אמו ז"ל לקח את זה ממש ללב והיה קורא תהילים לעילוי נשמתו,

 א.היה ממש תענוג לשמוע אותו קורא תהילים בשפה ברורה ובנעימה קדושה ובניגון נפל
 

וכן שהיה אומר קדיש היה ממש נשמע כמונה מרגליות מילה במילה  מתפללכשהיה 
 בריכוז באהבה ,

 היה נראה שממש מתענג ודבק בתפילתו.
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בימים שהיה משמש כמוהל והיה מתפלל אתנו בכולל תפילת מנחה ,אמרתי לו "רוממות 
 ל בגרונם וחרב פיפיות בידם" שייגש להיות חזן .-א

 השרה אוירה רגועה של שלוה ונחת, ,לא היה לחוץ בתפילתו ,היה מתפלל בנחת
 !אשרינו!! ,אנו עומדים לפני מלך מלכי המלכיםשהרי 

וכפי שציווה רבן יוחנן בן זכאי את תלמידיו קודם פטירתו "וכשאתה מתפלל דע לפני מי 
 אתה עומד")ברכות כז(.

 
 הציבור בכל כוחן?אתה יודע איזה "אמן יהא שמיה רבא" עונין  :שאל אותי פעם

 ,לא ידעתי
ענה בעצמו: בקדיש שאחרי חזרת הש"ץ כשלא אומרים תחנון בגלל ברית מילה חתן 

 וכדו'
 אשריהם ישראל השמחים בשמחת ישראל.

 
 !בעל הבית של קדושה -כאן אני מגיע למעלה נפלאה מיוחדת מאד שהייתה לו

על זקיפות קומה  בנוהג שבעולם שכשאדם נמצא בסביבה לא טובה קשה מאד לשמור
 ויציבות רוחנית   

 תנא רבי יוסי בן קיסמא )פרק ו' משנה ט'(וכך שנינו במסכת אבות משמו של ה
 פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום ... :אמר ר' יוסי בן קיסמא

איני  ....אמרתי לו, בני אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם,
 דר אלא במקום תורה כו'.

התנא מורה לנו שהסביבה מאד משפיעה על האדם ולכן כדאי שהאדם יבחר לו סביבה 
 טובה.

 : שאלתי פעם את הרב רזיאל הקדוש
 איך אתה מתנדב במד"א? הרי לא בכל מקום שם הסביבה תורנית וכו'?!

 ש וכו'?!לא כל משפחה עשתה אירוע על טהרת הקוד ,וכן בבריתות שהיה מוהל
 והוא ענה לי תשובה עמוקה מאד, שהיא אבן יסוד בעבודת ה' הפרטית והכללית,

: אתה משדר לסביבה שלך את הצניעות שלך ואת הדביקות בתורה שלך וממלא וכך אמר
מכבדים את זה מעריכים את זה, ובמקום להיות מושפע ומתפעל מהלא טוב אתה משפיע 

 ומהווה את הטוב. 
 ., אלא מתוך אמונה ודביקות במעשיךהתנשאות וזלזול בזולת  לא חס ושלום מתוך

 וכך גם לגבי אוירה שמחה ורגועה אנרגיה רוחנית שאתה ממשיך ומשרה בסביבתך.
 

כמשהו לא מציאותי  נראה לכאורה ,: הכח של הקדושה, של הרוחניותוההסבר לזה הוא
כח  -פילו לא לעומתוא .ההפקרות הכח של מילוי התאוות ושל -,לא חזק וממשי לעומת 
 היצירה הפיזית החיובית, 

 שהרי בעינינו הגשמיות מה שרואים הוא מה שקיים ומה שלא רואים מבחינתנו לא קיים.
! ה"יש" הכי גדול הוא הרוחניות , הפנימיות של ההיפך הוא הנכון אך האמת היא:

 העולם, של האדם!
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יצירה שאדם יצר יכולה להתפרק  כי גוף ללא רוח חיים שמחיה אותו, לא שווה כלום, וכן
ואילו בתורה שאדם לומד ובמצוות שאדם מקיים בהם הוא בונה , יהרס בהינף ידהול

שהינו נצחי ולא נאבד לעולם. וכן , זה ומקיים את יציבות הקומה שלו ושל העולם כולו
בנפש אדם במילה טובה שאדם אומר לחברו זה לא נשכח כדברי שלמה המלך החכם 

"ולבן שיניים מחלב" כמבואר בארוכה בגמרא במסכת קידושין על כיבוד מכל אדם 
 ויש, העולם מן וטורדו פסיוני לאביו מאכיל יש: אבהו דרבי בריה אבימי הורים 'תני
 .הבא' העולם לחיי ומביאו בריחים מטחינו

 
 

 -אהבת השם
 הרמב"ם בספר המצוות שלו )מצות עשה ג'(
אם הוא גורם אף לאנשים אחרים לאהוב  –מבאר שם : שהסימן לכך שאדם אוהב משהו 

 את אותו הדבר. 
במילים אחרות: כשאתה מאהיב על אחרים את הדבר שאתה אוהב ,בכך אתה מראה את 

 אהבתך אליו.
כשה' מצווה אותנו בתורתו הקדושה לאהוב אותו ] ככתוב "ואהבת את ה' אלוקיך" [ , 

 וה אותנו שאנחנו נאהיב את ה' על בריותיו.הוא בעצם מצו
הרמב"ם שם מביא דוגמא לכך מאברהם אבינו שנאמר עליו "ואת הנפש אשר עשו בחרן" 

 והנביא מעיד עליו )ישעיה מא( "אברהם אוהבי".
 הרב רזיאל עמל היה בחייו להאהיב את ה' יתברך על בריותיו,

ר למצווה זו, שכן בכל זמן שהורי שהיה ממש מסו זה בא לידי ביטוי במצות ברית מילה
הילד ביקשו ממנו הן בשבתות הן בחגים, כמפורסם,  ובמרחקים גדולים שהיה נוסע 

 ומשקיע מאונו הונו וזמנו.
 היה מקיים מצוה זו בשמחה ובקלילות .

 פעם שאלתי אותו: מה אתה מכוון בשעת הברית? 
 ער התינוק.ענה לי: אני מכוון למול כמה שיותר מהר וכמה שפחות יצט

וכן באה אהבתו לה' ליד ביטוי במצות תלמוד תורה שהיה מלמד תורה בשיעוריו בישיבה 
שובו חוות גלעד, בכפר סבא ובדימונה עם אנשים נשים וילדים, בהשקעה יביצהר בי

גדולה בתוכן הדברים ובכיבוד שהיה מושקע ביותר ואף בנסיעה האחרונה שבה נרצח 
 נשים בחוות גלעד.,שב מלקנות כיבוד לשיעור ל

היה משקיע בשאלות וברורים הלכתיים שעלו לו בכל מיני נושאים הלכתיים עם הרב 
אוריאל אליהו שליט"א ראש הכולל, וכן אצל מרן הראשון לציון הרב שלמה עמר 

 שליט"א.
 -וכך עם תינוקות של בית רבן

נת שהיה אוהבן ומלמדן תורה בשמחה ובהתלהבות בהצגות שהיה מציג להם להב
 החומר הנלמד .

 השיא בענין זה היה החידון המיוחד שהיה משקיע בו ביתר שאת וביתר עז.
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לפני כשנתיים הזמין אותי ואת חברי הרב בעז  כדי שנהיה שופטים בחידון חנוכה, 
 שעשה בחווה ,

 הוא כיבד את המעמד מאד ואי אפשר היה לסרב לו. 
 'שווים'כשחילק את הפרסים היקרים וה, בסוף החידון השיא של ערב זה היה, מבחינתי

שקנה מכספו, כשקרא ברמקול לאחד הילדים )שהתברר לי למפרע שהיה קשה לילד זה 
ללמוד והרב רזיאל ממש השקיע בו והילד הצליח ללמוד ולהשתתף בחידון( וממש 

 התרגש עד כדי דמעות, ולא יכול היה להמשיך לדבר ... חבל על דאבדין.
 ך ילדיו:ובדרך זו דבק בחינו

היה שומע כמעט תמיד )כפי שהעידו עליו אלו שנסעו אתו לפעמים ואני בתוכם( את  
השיעורים בחינוך של הרב יחיאל יעקובסון שליט"א בכדי שיחנך את ילדיו בצורה הכי 

 טובה.
 מאד מאד אהב את ילדיו והשקיע בהם חינוך של תורה מתוך שמחה וטוב לבב.

צוות המיוחדות שהיה מקיים, אפילו במלאכת היה משתף אותם הרבה בקיום המ
 השחיטה שיתף את ילדיו גדולים כקטנים,

היה נוהג כל ליל ערב יום הכיפורים לשחוט לישיבה ברעננה תרנגולות לכפרות )כמנהג 
. הוא סיפר וחט לבני ביתו ולעוד אנשים שבקשו הקדמון ועפ"י האריז"ל( למחרת היה ש

פים אתו בהכנת התרנגולות למליחה . עיוה"כ השנה, לי בשמחה וערגה איך ילדיו משתת
בקשתי ממנו שגם יקנה לי תרנגולות וישחט לי , הגענו לשם בסביבות השעה עשר כפי 

, שאלתי אותו מאיזו שעה אתה שביקש וראיתי אותו עוסק  עם משפחתו במצוה גדולה זו 
מרובה כמה כ שחט לי בסבלנות "בלילה ברעננה , ואעפ ? אמר לי משעה שתיםשוחט

 תרנגולות ועזר לי בהכנתם להכשרה.
 

 -מצות צדקה
 הרב רזיאל הקפיד מאד לתת צדקה לפני תפילת מנחה 

ואז הייתי משלשל ה שכתב הרב בן איש חי כוונת יקוק, והיה נוהג לתת לי עפ"י מ
 המטבע לקופת הצדקה.

להנ"ל צדקה ע"א היה נותן בנוסף אך כדי לקיים גם את דברי רבינו נחמן מברסלב זי
 ידיו לקופת הצדקה. בשתי

טרמפיסטים שהיה לוקח  -בגופו וממונו גם יחד, בגופו, והיה עושה צדקה וחסד בממונו
 צריכים.היו אתו לאן ש

 
 -נושא בעול עם חברו

 ,ר לחברים בכל מה שהיה צריך בשמחהעז
 לו.וכאן אני רוצה לשתף אתכם ולגעת בנקודה מאד יסודית עמוקה ונפלאה שהייתה 
 זה שהיה נותן לך כשהיית מדבר עמו את היחס המלא בשמחה הומור ובפקחות 

 היה לך כיף אתו. ,השרה אוירה שלוה ורגועה
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 -גבולות
 .דע לתת גבולות לסביבה כשהיה צריךהוא י

, הוא לא היה יורד ענין והיה נוצר ויכוח שלא מתקדם כשהיה אומר את דעתו באיזה
היה לוחץ את היד או עושה תנועה עם ידו כאומר בוא נסיים את  לפסים אישיים אלא

 הוויכוח בנעימות בקריצה וחיוך.
 

 -משתתף בשמחת ובצרת הציבור
 , לב ששמח בשמחת ישראל ומצטער בצערן.לב גדול היה לו

שהיה  ,רנו ורבינו הרב יורם אברג'ל זצ"לפעם הראה לי את הסרטון שבו רואים את מו
בדביקות ובנעימות את הפיוט על עם ישראל "בתי צאי מבית כלא" ,  מעריצו וחסידו, שר

. וכן כשהיינו מדברים בערגה על מרן הרב עובדיה ראה לי את זה וממש ירדו לו דמעותה
 יוסף זצ"ל איך היה אוהב ישראל מתוך תורה.

 
 -הכרת טובה

 היה מאד מכיר טובה לבעליו 
כבוד ומעריך על כל טובה שהיו עושים על אף שהוא עצמו היה שופע חסד , היה מודה ב

 לו.
ים , כשירד הגשם הראשון בתחילת שנה זו )תשע"ח( היה בצורת וזמן רב לא ירדו גשמ

בערך לפני כחודש וחצי הוא הציע לי לרקוד אתו לפני תפילת מנחה לכבוד בשפע רב 
 הגשם שהשם השפיע לנו ,
הודו להשם כי טוב כי "דנו בגשם בחוץ בשמחה ובטוב לבב הסכמתי בשמחה ואז רק

 לעולם חסדו".
 

 -מאד לרקוד ורקד על כל סיבה טובה אהב
פעם אחת, לא מזמן, המבואה של הכולל הייתה ממש מטונפת הוא לקח נטלה עם סבון 

במבואה תוך כדי  כלים ושפך על הרצפה והחל לגרוף ולעשות ספונג'ה עם מגב וסמרטוט
הפליא ושב עד שהמבואה הייתה נקיה לרצוא ושוב רצוא ושוב תנועות של ריקוד, 

 לימוד תורה נקי וטהור.  ,ללימודו
 

 -כשרות המאכלים
, באיזה תאריך השחיטה יותר טובה כשרות אפשר לאכול מה יותר מהודר ידע איזו
 וכדומה .

 הקפיד מאד על כשרות המאכלים,
 -האוכלמלך, ואף במהות לבן וכן בצורת האכילה היה אוכל בצורה מכובדת כראוי 

 בשפע ועל הצד היותר משובח, כראוי לבן מלך.
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 -סוד החיים
 יום אחד אמר לי: אתה יודע מה הסוד של החיים?

 עניתי לו: נו מה?
ן ּוכתת  "-ם בשפה ערבית מרוקאית, ואלו הםמילי ענה לי: סוד החיים הוא מורכב משתי

 יף"'פ  ְח 
פשוט עם החיים, כעין "נעשה תהיה פשוט, תתגמש עם ה' יתברך, תהיה  -ופירושן

, תמשיך קדימה מבלי להיתקע עם י ישראל במתן תורה, תעבור הלאהונשמע" שאמרו בנ
 העבר שתוקע אותך לפעמים.

זה הזכיר לי את דברי רבינו נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן שעמלק בגימטריא 'ספק' 
ות, השמחה דהיינו, שעיקר מעשהו ופעולתו של עמלק זה לצנן ולקרר את ההתלהב

 והחיות בעבודת השם.
וכשעובדים את השם בשמחה ולא מתפעלים ומסתבכים יותר מדי עם הקשיים בחיים 

 בכך מוחים את העמלק הרוחני שנלחם כנגדנו.
 

  -כבוד
 המשנה במסכת אבות )פרק ד' משנה ד'( אומרת : 

 "איזהו מכובד? המכבד את הבריות שנאמר "כי מכבדי אכבד וכו'"
 מצד אחד אהב מאד את הפשטות של האנשים, הרב  רזיאל

ומצד שני כיבד מאד את האדם באשר הוא, וכ"ש את התורה הקדושה, את תלמידי 
 החכמים ואת התלמידים שלימד.

היה מתפאר מאד בתפילין שלו שהיה מניחן כל תפילת מנחה אמר שהם מיוחדים מאד 
 שאינן בנמצא שהם בשיטת ר"ת ועור מיוחד עפ"י הרמב"ם.

 
 

 פעמים ביום: 3מתפללים אנחנו בכל תפילה ותפילה 
 'ואשי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון'

 דהיינו, ]תוספות מנחות קי[ צדיקים של נשמתן מקריב הגדול שר מיכאל -מובא  במדרש
 כלומר ניחוח ריח אשה מיכאל, ידי על הנקרבים ישראל אנשי פירושו, ישראל', 'ואשי
 של תפילתם וגם מיכאל ידי על נקרבות עצמן שהן נפשותיהן דהיינו ישראל קרבנות
 ברצון. תקבל הכל ישראל

מתפללים אנחנו שקרבן עולה זה יעלה לה' וישפיע שפע של נחמה ישועה וברכה 
 למשפחתו של הרב רזיאל, לחבריו ולכל כלל עם ישראל ,

 ישראל, ויבולע המוות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו
 ובביאת הגואל ובבנין אריאל ננוחם במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.
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 ענב -הרב עומר יוסף, כולל 'כרמי המשפט'
 

 זכרונות הרב רזיאל

הכרתי את הרב רזיאל הי"ד רק בתוך כותלי בית המדרש )כולל כרמי המשפט(  ומהמפגש 
הראשון אי אפשר היה לפספס את הגישה ההשקפתית שהיתה מאד בולטת ומאופיינת 
אצלו ובה הוא נקט לאורך שהותו בבית מדרשנו המופיעה במשנה באבות כאחת ממ"ח 

  ו פרק אבות מסכת )משנה" ו"המכיר את מקומוהיא מדות שהתורה נקנית בהם 
ואכן "ברוך אומר -  ("מקומו את המכיר... דברים ושמונה בארבעים נקנית והתורה"...

 ועושה" הוא השתדל לקיימה אף בעצמו הלכה למעשה.   

 הגישה הזו התבטאה בשני רבדים מרכזיים :

כולם יראו  , הרב רזיאל חשב שצריך לייחד מעמד עליון לגדולי הדור: כךהפן הציבורי -א
שיש להם הרבה לאן לשאוף, ויותר ירצו להתחקות אחר דרכיהם, ובפרט הצעירים 
תהיינה להם דמויות הוד לקרוא עליהן להתפעל מהן לחלום עליהן ולגדול בקדושה 
לאורן  וגם... סתם כך משום כבוד התורה! )היה נוהג לאמר: "מה פתאם שישוו ענק 

?  "כל אברך שמוציא לאותם שסיימו רבנות"יומם ולילה  תורה ששקד עשרות שנים
 תעודת רבנות מכונה הגאון"  "כל אחד נהיה מרן"(                                                                   

 הרב" )הרב" של חסיד שהוא להדגיש דאג הוא פעם אחר פעם בכולל הראשונים בימיו
מו להם מגמה לנגח את פסקיו סתם מתוך גאווה הוא התאונן על אותם שש (ל"זצ עובדיה

וחוסר "קירקוע" לא שאין מקום לדון אך ה"לחלוק" כשיטה והשאט נפש שבו זה נעשה 
 הפריעו לו מאד.

פעם הוא שאל אברך מהכולל שאלה בחו"מ והוא ענה לו שעל פי פירוש מסוים בדברי 
שולח הודעה לאותו הש"ך עולה תשובה לשאלתו אך לא פירש לו מי, סמוך לשבת הוא 

 ?(אם זה אחד מגדולי האחרונים או...אברך מי ביאר כך בש"ך ה

הגישה הראשונה "אליה וקוץ בה" היא יכולה להוביל בקלות לתקלה גדולה והיא זלזול 
בלומדי התורה. כאשר דואגים כ"כ להבליט את הפער שבין ה"גדוילים" לשאר ממילא 

הוא העריך מאד  -דם, אצלו זה לא היה כךערכם של השאר מתגמד והם נעשים כאחד הא
                            את השוקדים על התורה ודאג שגם אחרים יכבדו אותם )ושגם הם יכבדו את עצמם!(                                                       

 דת המכיר את מקומו והוא: ישגלום במ הפרטיוזה נובע מהפן השני 
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 –לדעת מה אתה יודע ומה לא במה אתה בקי ובמה פחות -מה למעלה ממך" "דע  -ב
ולא להתבייש לבוא לשאול ולהתייעץ ואח"כ )איך לא( לדון ולהתפלפל באותם נושאים 
כדרכם של ת"ח שבארץ ישראל )לדוגמא כשהיתה לפניו שאלה בחושן משפט הוא 

שהרי ידוע  -הקפיד להתייעץ עם ראש הכולל או עם האברכים שלמדו את הנושאים
ומאידך חברי הכולל  -יםבורי אם לא למדו אותם עלשבקל אפשר לטעות בנושאים אלו 

מלבד זאת גם בנושאים שהרגיש  היו מבררים איתו בהלכות שחיטה ומילה בהן היה בקי(
יותר בקי בהם כשהיה צריך לפסוק לציבור היה בא לשמוע עוד חוות דעת כיוון שפסיקה 
לציבור צריכה יותר אחריות והרי "תשועה ברוב יועץ" )לפני שהוא הוציא את הקונטרס 

דבר רש" הוא דן עם חברי הכולל בנושא ואחרי שהוא הוציא אותו הוא חילק אותו "י
 לאברכים וכמדומני שהוא ביקש לעבור עליו ושיתנו לו הארות(. 

מידה זו של "מכיר את מקומו" אוצרת בתוכה שני "יהלומים" ומיטיב לתמצתם בעל 
, שפלותו מדת ומר()רוצה ל ל"ר -מקומו" את "המכירתפארת ישראל על המשנה באבות: 

   חכמה" להרבות יתעמל ז"עי גם ,עניו יהיה ז"שעי

 את המכיר ח"המ במנין ה"הכ שהוא הראשון "והיה משה( ובקצת יותר ביאור )פרקי 
, מעצמו לומד למדרגת שהגיע, רבו מתחת היוצא אל מאד הצריך הדבר והוא, מקומו
 ל"ז ם"הרמב שפירש דרך על, מדרגה לומר רוצה פה הנזכר המקום כי, מדרגתו את שיכיר
 ישתדל מדרגתו את יכיר כאשר כי, ח"פ ראשון חלק הנכבד מספרו מקום בשתוף

 ממנו נהנה יהיה, מדרגתו בהכירו, ממנו גדול אחר חכם עם ימצא וכאשר, עוד להשתלם
        עמו" ובמתנו במשאו

 ובכן הוא אשר אמרנו...        

 -גם לתוך עולם התורהנחתום בחוש ההומור שלו שגלש בנועם 

 בכהאי לישנא: 5:38הודעה ב ממנו כשנגשתי לאחד המבחנים ברבנות אני מקבל 

"בהצלחה גדולה היום במבחן יאיר ה' עינך במאור תורתו שתענה על מותר מותר ועל 
וכוחא דהיתרא עדיף"  עניתי "אשריך תודה רבה"  בסוף המבחן אני רואה  האסור אסור.

ה???" עניתי לו ב"ה וכו' "ודרך אגב התרנו שם בשאלות הודעה נוספת "איך הי
השאלה  המעשיות בכוחא דהיתירא נקווה שזה אכן יהיה עדיף" והוא משיב "תמיד עדיף.

 אם יסכימו ויצטרפו איתך עוד רבנים להתיר..." 

ממש משתדל לחפש ולהקשות  נ.ב    כשהיה משתתף בפרק היומי בתנ"ך הוא היה
רגיש שמפריע לו שאין את "הילד" שישאל ,הלימוד זורם מהר מי שהתבונן ה -קושיות

 מדי, לכן הוא התנדב להיות הילד השואל...
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 ענב -הרב פנחס ויסנברג, כולל 'כרמי המשפט' 

 תלמיד חכם של ארץ ישראל

 אמונה בעולם החומר. –א. תורת ארץ ישראל 

מתגלה בטבע, מרן הרב קוק בכמה מקומות מדבר על הקדושה שבארץ ישראל, שהיא 
היא לא מנגדת את הטבע, והקודש שבארץ ישראל מאמין הוא בעולם המעשה, בזה 

 שעולם המעשה, הגשמיות, היא יכולה לבטא את שם השם במלואו.

וכזה היה חברינו היקר, הרב רזיאל הי"ד. האמין הוא בכל דרכיו, שביד לימוד התורה 
יני החול ולא ליפול, ולא רק לא לרומם את האדם עד לדרגה שהוא מסוגל להתעסק בעני

 ליפול, אלא לרומם את הכל.

 העוז והענווה. –ב. תורת ארץ ישראל 

דבר שכולם ראו אצל הרב רזיאל זה ענווה מצד אחד, ועצמה רוחנית ודעה איתנה מצד 
 השני.

מצד אחד, הביע את דעתו בעוצמה, בדברים העומדים ברומו של עולם. ומצד שני, כיבד 
'תלמידי חכמים מרבים שלום  –ה לגמרי, לחלוטין. מרגלא בפומיה היה עה השנידאת ה

בעולם', הכוונה שזה חלק מהגדרת מהותו של התלמיד חכם האמיתי, מרבה שלום 
 בעולם. וכך הוא היה, מרבה תורה, ומרבה שלום ואהבה.

 ג. אהבה לכולם.

כמים! החל אהבה לכולם, תלמידי חכמים ואנשים פשוטים. כמה שהוא כיבד תלמידי ח
 מהגדולים ביותר, וכלה באברכים, השוקדים על התורה. 

 וכמה שהוא אהב כל יהודי, יהודי פשוט ורגיל! כמה שהוא התגעגע ליהודים הפשוטים!

 קלות בהן לנהוג לו אסור 'וכן –כותב לדיינים  ה"ב( ה"כפ סנהדרין הלכות ם"רמב) הרמב"ם
 הדיוטות שהן פי על אף, הקדש עם ראשי על יפסיע ולא, הארץ עמי שהן פי על אף ראש

 וביד גדול בכח מצרים מארץ שהוציא השם וצבאות הם ויעקב יצחק אברהם בני ושפלים
חזקה וכו'. והרב רזיאל, בחייו ביטא את דברי הרמב"ם האלה, בהערכה עצומה לכל 

 יהודי, מתוך אמונה שלמה שכל יהודי הוא חלק מצבאות השם.
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 ד. פתרונות כוללים.

רוחב דעתו התבטא גם בפתרונות גלובליים. הוא תמיד חיפש פתרון אמיתי. כשהוא דיבר 
 על בעיית פרנסה של האברכים, הציע פתרונות גלובליים.

כמו כן, קידם וחשב ביחד עם ראש הכולל הרב אוריאל שליט"א על הקמת המכון בכולל. 
 הגאולה. היה לו מלא רעיונות איך לקדם את עולם התורה, ואיך לקדם את

 ה. תורה המתגלה גם בפרטי פרטים.

סקו בתורה הקדושה, ובדברים מרוממים, לא עזב את הדקדוק בפרטי הפרטים. עם כל ע
כנן, חשב על כל הפרטים הקטנים. דוגמאות רבות לכך. ישב ותיקן רגן ותכל דבר שאי

ם חידונים לילדים, השקיע רבות בשיעורים. חשב הרבה איך לשדרג את שיעוריו, ע
 מצגות ועוד דברים.

 

 יהיו דברים אלו לזכרו הקדוש.   
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 ענב -הרב בעז רוזנטל, כולל 'כרמי המשפט' 

 

 לוהים-איך מצליחים לחוש מעט קרבת א

הציור הרגיל שרוב בני האדם נולדים שיש מרחק רב בין השמים והארץ. בתפילתו לאחר 
סיף שלמה ויכלכלוך, ומ לא השמים ושמי השמים בנין בית המקדש אומר שלמה: הנה

 בניתי? אשר הזה הבית כי אף תמיהה:

משמעותו של מרחק זה היא שהאדם בחוויתו האישית מרוחק מאוד מענייני שמיא וכדי 
לעסוק בענייני שמים הוא צריך לדרוך ולקמט את אישיותו על מנת לתת מקום לשכינה 

 לשכון בתוכו.

 'תפארת שלמה'ריאה ראשונה רושם כזה. כתב בגם הקוראים בספרי חסידות מקבלים בק
הכוונה בזה כי עיקר השמחה האמיתית על נפש האדם היא על מיתתה של שרה אימנו: ...

בהיותה כלה ועולה מן הגוף ונדבקת בשרשה בחיי החיים והוא השמחה העריבה והעונג 
ת נפש במסירוה' יתברך הנצחי. ולכך הצדיקים הנה זה עיקר שמחתם בהיותם דבקים ב

נמצא כי עיקר השמחה והחיות של לם הזה... כל ימיהם ואינם אדוקים כלל בעניני עו
 ...הצדיקים הוא רק במסירות נפש למיתה לה'

אדמו"ר הזקן מפרט יותר את הקונפליקט. הוא מתאר את דרגת האהבה הגדולה ביותר  
על הכסף והיא אך יש עוד בחי' אהבה העולה על כולנה כמעלת הזהב לאדם כלפי ה': ...
דהיינו שע"י התבוננות בגדולת א"ס ב"ה דכולא קמיה כלא ממש ...אהבה כרשפי אש 

ביקרא דמלכא כרשפי אש  אגדולתו ולאסתכל תחשיב תתלהט ותתלהב הנפש ליקר תפאר
 לידי באה ... ומזהוליפרד מהפתילה והעצים שנאחזת בהן השלהבת עזה העולה למעל

 הנפש כלות לידי באה כ"ואח אהבה חולת' לבחי כ"ואח נפשי לך צמאה ש"וכמ צמאון
 נפשי... כלתה גם ש"כמ ממש

גורמת לרצון לצאת מהעולם ולבטל את תחושתו  'רצוא'אדמו"ר הזקן אומר שעבודת ה
  הפשוטה של האדם שמרגיש שאישיותו נולדת וחיה כאן בעולם הגשמי.

החלק שאותו משאיר אדמו"ר הזקן לעולם נמצא ב'שוב', וגם בזה, באופן פשוט, אין 
  לאדם כלל הזדהות:   

 נתאהבה עזה זו היא בבחי נתוהנה סדר העבודה בעסק התורה והמצות הנמשכת מבחי
אתה חי בגוף הזה להחיותו כדי על כרחך אזי זאת ישיב אל לבו מארז"ל כי ו ...לבד 'שוב'
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 םעליוני' מחיי החיים ב"ה למטה ע"י תורת חיים להיות דירה בתחתוני להמשיך חיים
 ...גילוי נתלאחדותו ית' בבחי

אדמו"ר הזקן מסביר שכל היחס של עובד ה' האמיתי הוא בעל כורחו של האדם. אמנם 
האדם צריך לשמוח בכך שה' בחר בו לשליחות זו, אבל בסופו של יום הוא אינו מזדהה 

 עם מה שעושה.

והנה ידוע בעבודת בי לוי יצחק מברדיצ'ב נזקק לדיון זה סביב הדיון על רצוא ושוב: גם ר
הצדיקים שעולין במעלת המדריגות מדריגה אחר מדריגה, הוא על ידי בחינת 'רצוא 
ושוב' )יחזקאל א, יד(, שענין ה'רצוא' הוא בחינת כלות נפשם לה' ביראה עילאה, בחינת 

הוא שחוזר אל עצמותו, היינו מה שנשבר לבו בקרבו  ביטול במציאות, ובחינת ה'שוב'
 ..ויודע שפלות ערכו, ומזה נתמרמר לבו.

לפי מה שמציג רבי לוי יצחק, לכאורה, בעבודה בה האדם מרגיש את הקב"ה הוא מאבד 
את עצמיותו. החזרה למקום בו אדם מרגיש את עצמו באמת היא חוויה של שוב, חוויה 

 של התרסקות אל עולם מוגבל שאינו חווה את ה'. 

לבו בקרבו  וכל מה שנשבראמנם כל זה הוא רק לכאורה. רבי לוי יצחק ממשיך ואומר: 
ביותר בבחינת 'שוב', כן תתרבה ותתגדל אחר כך בחינת ה'רצוא', להיות כלתה וגם 
נכספה נפשו להעלות לה' בבחינת ביטול במציאות, ומתענג תענוג גדול מנועם זיו אור 

 . אינו תענוג' וחיות ה' השופע עליו, כי ידוע ש'תענוג תמידי

ר אדם חווה את אותו ביטול יש לו תענוג רבי לוי יצחק מחדש שני דברים. האחד, שכאש
גדול מכך למרות שבזה הוא מבטל את עצמיותו. החידוש השני שהאדם מבין שכל 
התרסקותו אל עצמיותו ושברון הלב שבא בעקבותיו יוצר את ההכנה לאותו תענוג עליון 

 ומאפשר ליהנות ממנו ללא חשש מהפסד התענוג מחמת ש'תענוג תמידי אינו תענוג'.

יין, המרחק בין שמים לארץ גדול. רובנו לא מרגישים החוויה הפשוטה שיש מציאות ועד
שבה 'נאבד את עצמיותנו לדעת' ולא רק שלא נרגיש בכך פספוס, אלא זה בעצמו יהיה 

 התענוג הכי גדול.

 ,ולמשלמביא משל מרגש שיכול לתת לנו ציור על שלב זה: ... 'באר מים חיים'בספר 
איך יחפוץ  ,כאשר יתרחק אדם מארץ מולדתו לאיים רחוקים מאוד והיה שם רבות בשנים

ויחשוק לשוב לארצו בכל עוז ותעצומות באהבה רבה, ומכל שכן כשיש לו אשה ובנים 
ואם באיים אשר הוא נתרחק משם יזדמן לפעמים שיבוא שמה איש אחד מארץ ... שם

ו ולהתדבק עמו עד כלות הנפש ממש, איך יצא לבו ממש להתגעגע באהבת ,מולדתו
ומכל שכן כשיבוא אצלו גואלו וקרובו דודו או בן דודו שלא ראה אותו ימים רבים, 
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. וכל עד שבשעת מעשה ישכח מאתו כל תאוות חפצי גופובודאי יתעלס עמו באהבים 
לבו ועצמיותו מלא מזה ברוב שמחה ונחת מה שזכה לראות במקומו איש מארץ מולדתו 

פחתו הקרוב אליו ומצא את שאהבה נפשו, ומכל שכן כאשר יראה מבית אביו או ממש
ממש כמו אביו ואמו אח ואחות אז הנה מחמת השתוקקותו עליהם כלה שארו ולבבו 

 ונפשו ורוחו מרוב שמחה ותענוג כנודע לכל.

על פי משלו של רבי חיים מטשרנוביץ' יוצא שכאשר אדם מתגעגע לאדם יקר לו הנמצא 
והוא שוקע באהבה הזו, הוא מגלה שיותר ממה שהוא מתעניין בעצמו הוא  במרחקים

הוא מגלה, שאותו קרוב שכעת נמצא רחוק ממנו יותר חשוב לאדם  מתעניין באתו קרוב.
מאשר החיים הרגילים והשוטפים שלו. למעשה, הוא מגלה שעצמיותו הרבה יותר 

 ה בחייו הרגילים.קשורה לאותו רחוק מאשר העצמיות שהוא רגיל לחיות אית

כי אדם מישראל אשר ... ואת כל אלה הטביע ה' בנפש האדםוממשיך ה'באר מים חיים': 
נטהר נפשו ויצא מבחינת גוש העפר הממשיכו למטה ומתגבר בעצמו חיות רוחניות 

ודאי אילו כל הימים דיו וכו' אין יכולים להעלות על הכתב רוב גודל ההשתוקקות נשמתו 
התאוות הנפש לכלות ולדבק ולהתקשר בבית אביה הוא מלך מלכי וחמדת וחפיצות ו

 המלכים הקדוש ברוך הוא

שעל זה אמרו חז"ל )אבות ה', כ"ז( ועל כרחך אתה חי, כי ודאי מרוב האהבה וחמדה 
ואך כי היא   ותשוקתה להתדבק במקורה היתה קופצת בחזקה מאת הגוף לידבק בשורשה

ולא תוכל לעשות דבר עד כי יגזור בוראה עליה  וי חי העולמים ברוך הוא,וקשורה בצ
ואך מאוד ומאוד גדלה תשוקתה לשוב לארץ החיים שנלקחה משם ולארץ מולדתה המה 
הספירות העליונים ימי הבנין הידועים, וביותר ויותר לבית אביה הוא כללות הקדושה 

הכתוב  הבאה מאור אין סוף ברוך הוא הנקרא אב לבית ישראל והם בנים אליו כמאמר
 )דברים י"ד, א'( בנים אתם לה' אלהיכם.

במשל, חידוש הרובד החדש של העצמיות באה לידי ביטוי בסיפורו של המבקר מאותה 
ארץ רחוקה. ביחסינו מול הקב"ה צריך למצוא מהי הנקודה בה האדם מביא לידי ביטוי 

 את עצמיותו המחודשת תוך אמירה שהיא מורכבת מגעגועיו כלפי שמיא.  

ע הקב"ה בעולם שאם לא יהיה לגעגועים מקום לבוא לידי ביטוי האהבה תיעלם, וכך בַ טָ 
כדי להצליח לחוש קרבה זו נתן לנו הקב"ה מתנה המנכיחה את  ה,ביחסינו עם הקב"

 קיומו ויכולה לייצר קשר של געגוע. 

 מסביר כיצד ניתן לממש את האהבה לה' יתברך: ... כי' תניא'אדמו"ר הזקן בספר ה
 קיום להן אין ובלעדה נמשכות הן וממנה מצוות עשה ח"רמ כל שרש היא האהבה
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 אפשר באמת. ואי בו לדבקה וחפץ' ה שם את האוהב הוא באמת המקיימן כי אמיתי.
 כביכול... דמלכא אברין ח"רמ שהם פקודין ח"רמ בקיום אם כי באמת בו לדבקה

האהבה, הן הכלים שעל ידן  המצוות, כשעושה אותם בתחושה המדוברת שהיא ביטוי של
יכול האדם לחוש שהוא פועל ומתאחד עם עצמיותו המתוקנת. המצוות הן כמו אותה 

וע הבא לידי תחושה של בעל שרוצה לשמח את אשתו ולכן מסדר את הבית וכד'. יש געג
 כיח את אותו געגוע.ביטוי בענין מעשי המו

היה אור גבוה שהמצרים לא רבי לוי יצחק, בהסברו על מכת חושך, מסביר שהחושך 
 הרשעים יכלו לקבל אותו ונשארו משותקים. אבל ישראל יכלו לקבל את האור: והנה

 את לשבור וכשרוצים, אחד מעמד על תמיד הם ומצות תורה להם שאין העולם אומות
 ידם על לעשות ומצות תורה להם שאין והם, העליון בהירות להם מראים אז הרשעים
 בתורה עצמו מדבק שאינו וזה ...שלהם המפלה וזה, גהלמדרי גהיממדר לעשות לבושים
 ידי ועל, הבהירות עליו השופע העליון בהירות לסבול לבושים לעשות יכול אינו ובמצות

 ...עצמות של גל נעשה זה

 מהו אותו אור ששיתק את המצרים? 

 בגין עולמו לברוא ברצונו וכשעלה, סוף אין הוא הוא ברוך הבורא בהירות דהנה, ונראה
 לעולם, המקבלים איכות כפי בהירותו צמצם(, ב, רנז ג"ח ק"זוה' עי' )כו רחום דיתקרי
, עליונים העולמות לכל וכן, המלאכים ולעולם החיות לעולם וכן, בחינתם כפי השרפים

 ממדריגתו למעלה יביט לא, הבראם ביום קבלתם איכות כפי אחד במדריגה תמיד והם
 .ממדריגתו למטה ולא, סוף אין בהירתו במציאות לו יבוטל שלא כדי

האור זו התחושה שהקב"ה נוכח בעולם. התורה והמצוות הם שיוצרות לבושים 
המאפשרים יחסי קרבה. כאשר אדם רוצה לדבר עם רעהו אין בכוחו להכיר את נבכי 
נפשו של חברו. ההכרות של האדם עם חברו הם דרך פעולותיו והופעותיו. כאשר אדם 

ה אדם אחר עושה פעולות שאינם מובנות, הוא ירגיש שאין לו יכולת כלל לתקשר עם רוא
אותו אדם. הגויים ללא תורה ומצוות, גם אם יש להם רצון להתחבר לקב"ה, אינם 

אך התורה והמצוות הם שנותנים ליהודים את היכולת לחוש את הגעגוע   ,יכולים
 קא בקשר שלהם עם הקב"ה.ולהרגיש שהם מבטאים את עצמיותם ביתר שאת דוו

בזוית אישית: בחירתי לכתוב על נושא זה דווקא בהקשר של רזיאל )ויסלח לי שאיני 
( היה המקום שלו ביחס למצוות בכלל ולאיך .קורא לו רב, טוב חבר קרוב מרב רחוק..

 צריך להיראות עבד ה' בכלל.
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האשכנזים האלה,  באורח סוריאליסטי, אם רזיאל היה רואה את מה כתבתי, היה אומר:
 הם לא יכולים לחיות כמו שצריך בלי להתערבב?

רזיאל לא היה צריך להאריך איך מרגישים את הקב"ה. כאשר הוא היה נשאל אלו כוונות 
הוא מכוון בזמן שמל את התינוק, היה עונה: להצליח לגמור כמה שיותר מהר וכמה 

אר"י? היה עונה שאינו מאמין שפחות להכאיב לתינוק. וכששאלנו אותו: מה עם כוונות ה
שהקב"ה שמח מכך שהתינוק סובל. הכוונות מיועדות למי שיכול לכוון במהירות כזו 

 שזה כלל לא מאריך את המילה. הוא הרגיש את רצון ה' כרצונו שלו.

כך גם בכל מצווה. ההזדהות שלו עם כל מצווה הייתה מיוחדת. על כל תנועה שלו טרח 
ה משמעותית כמה הקב"ה שמח עכשיו ממה שעושה. הוא היה לומר, לעיתים תוך קריצ

 יכול לומר שבסעודת מצוה ה' נהנה מהטחינה שנוזלת על הזקן, שהרי זו סעודת מצוה.

כמה פעמים הוא אמר לי שאינו מסוגל לחיות עם נוכחות מוקפדת כמו שמקובל בכולל. 
מצדיקות את הביטול  הוא אמר: יש לי בריתות או כל מיני סיבות לצאת שאני יודע שהן

 תורה.

מרגלא בפיו בקורטוב של חיוך וביקורת, כאשר הייתה שאלה שהיו רבנים שחוששים 
להכריע: שיאכלו בתוך הסעודה. וכוונתו הייתה שאי אפשר שהיהדות כל הזמן תחיה 
בחששות אלא מטרת המצוות לשמוח ולא לגרום עצבות מתוך 'פרומקייט'. כי המצוות 

 וט שהן החיבור שלנו לקב"ה.הם שמחה וכדבר פש

, הוא רזיאל וצורת הקשר שלו עם 'לוהים את האדם ישר-עשה הא'ואני חש בתוך זה ש
ת הקשר לקב"ה מהספרים. זה אני שצריך למצוא א 'והמה ביקשו חשבונות רבים'ה', 

ת.נ.צ.ב.ה
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 ענב-הרב שבח שולמן, כולל 'כרמי המשפט'

 

 ישראלאהבת 

לרב רזיאל, השם יקום דמו, הייתה אהבת ישראל גדולה. אהבה לעם ישראל, אהבה לארץ 
ישראל, ואהבה לתורת ישראל. אהבתו לתורה הייתה ניכרת בשקידתו וחריצותו ללימוד 

אף אהבתו  1התורה. כמו כן, דבר זה היה ניכר בשעורי התורה שהעביר לגדולים ולקטנים.
הרב רזיאל לא שייך את עצמו לזרם  2פעולותיו ובפסקיו.לעם ישראל הייתה ניכרת ב

מסוים בעם ישראל, אלא היה מחובר לכל יהודי. הוא הגיע כמוהל לכל ברית שהוזמן בין 
ליטאים, הוא היה מקורב לחסידים ו שהיו ההורים שומרי מצוות ובין שהיו רחוקים מכך.

ת, אף מלבושו וממראהו לאשכנזים וספרדים, ולא אהב שמשייכים אותו לקבוצה מסוימ
 החיצוני ניתן היה לראות שהוא מקושר לכלל עם ישראל.  

פעם שאלתי אותו מדוע לפעמים כשאתה עולה לתורה אתה קורא בעצמך, ולעיתים אתה 
אומר לבעל הקורא שיקרא? ענה לי רזיאל: אם אני עולה שני או שלישי, ומי שהיה לפני 

ליב את מי שלא יודע לקרוא בתורה. אבל אם אני לא קרא, גם אני לא קורא, בכדי לא להע
 3עולה ראשון או שכולם לפני קראו גם אני קורא, כי כך עדיף, ואף אחד לא נפגע ממני.

  4ובאופן כללי לא כדאי להדר במצוות אם יהודים אחרים נפגעים מכך.

 יתר על כן, אף אהבתו לארץ ישראל הייתה שלמה. כאשר הציעו לו להיות שוחט ובודק
בחוץ לארץ הוא סרב, אף על פי שהמשכורת הייתה מכובדת מאד. הוא העדיף להיות 
אברך בארץ ישראל ולהסתפק במועט מאשר לחיות ברווח בארץ טמאה. תמיד הוא היה 
 אומר לנו שהברכה לא שורה על ממון שמרוויחים בחוץ לארץ, וברכת ה' היא תעשיר. 

כל חלקיה ואזוריה, ולפיכך הוא בחר הרב רזיאל ראה חשיבות ביישוב ארץ ישראל ב
לקבוע את ביתו בחוות גלעד שבשומרון. עם זאת, הוא לא הגדיר את עצמו כמתנחל דתי 
לאומי, אלא אמר שיישוב ארץ ישראל זו חובתו של כל יהודי מכל פלג. הוא היה אומר 
שאצל הספרדים אהבת הארץ היא דבר פשוט ומובן, ולא צריך שתלמידי הרב קוק 

 ו אותם להתיישב בכל מקום בארצנו הקדושה. ישכנע

                                                           
 לקטנים הוא דאג לפרסים והפתעות יקרות ערך, ולגדולים הוא דאג לכיבוד עשיר ומצגות מעניינות. 1
 ראה קונטרס 'ידבר ר"ש', עד כמה היה חשוב לו למצוא פתרון הלכתי לבעיות החשמל בחוות גלעד. 2
 העזר סימן לד', ס"ק א'. בדומה לזה עיין בט"ז על אבן 3
 וכן משמע מהמגן אברהם בהלכות נטילת ידיים, סימן קסו', ס"ק ב'. 4
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על רבי ישראל אבוחצירא, "הבבא סאלי" מסופר שכאשר הגיעו יהודים ממרוקו לארץ 
ישראל אמרו להם שלוקחים אותם לגור בגן עדן. הם עלו למשאיות, והסיעו אותם 
לקיבוץ אביבים שבצפון. כאשר המשאית הגיעה לקיבוץ, בני מרוקו ירדו עם חפציהם, 
ואנשי הקיבוץ עלו למשאית וברחו משם. לאחר כמה זמן התברר לעולים ממרוקו 
שהושיבו אותם על הגבול הצפוני של מדינת ישראל. העולים ראו מולם את הערבים 
שהיו צועקים להם שסופם קרב. בני מרוקו נבהלו מאד ורצו לעזוב את המקום בגלל 

פני שעזבו הם שלחו נציגים שילכו סכנת הנפשות שהייתה כרוכה במגורים בקיבוץ. אך ל
לבבא סאלי לשאול מה לעשות. רבי ישראל, ענה להם בתוקף שאסור להם לעזוב את 
הקיבוץ, על אף הסכנה הקיומית של בני המקום. הוא הוסיף ואמר שקיימת מצווה לגור 
בכל מקום בארץ ישראל, ואסור לעזוב יישוב על הגבול של המדינה. בנוסף לכך, הבטיח 

הבבא סאלי לבוא אליהם לשבת פעם בחודשיים. כך אכן היה עולי מרוקו נשארו להם 
  5בקיבוץ, והרב כמעט עד סוף ימיו היה מגיע אליהם לשבתות.

ממעשה זה ניכר שלחכמי המערב היה פשוט שיש חובה ליישב את ארץ ישראל גם 
מכל  במקום הסכנה. אף הרב רזיאל קבע את ביתו ביישוב קטן, ללא גדרות, שמוקף

צדדיו בישובים עוינים. בדומה לבבא סאלי, הרב רזיאל הכניס הרבה תורה ואור ליישוב 
 חוות גלעד והיה הרב של המקום.

יישוב הארץ היא מצווה דאורייתא ,שבדורות האחרונים זכינו לקיים אותה בגדלות, על 
ישראל, ידי יהודים מכל העולם. הרב רזיאל זכה אף הוא ללכת בדרך זאת שהתוו גדולי 

ובהם: הבבא סאלי, החזון איש, החתם סופר, הרב חיים זוננפלד, רבי עקיבא איגר, הרב 
 קוק, הבעל שם טוב, בעל התניא, הגר"א, ועוד רבים וטובים.

יש אנשים שלא זכו לקיים את מצוות יישוב הארץ, והם חושבים שאסור לסכן את החיים 
שהם ממשיכי דרכם של הרב חיים בכדי לקיים מצווה זאת. בנוסף לכך, הם בטוחים 

זוננפלד והחזון איש, שלטענתם התנגדו ליישוב הארץ. עם זאת, לצערנו מטעמים 
פוליטיים יש כיום מגמה לסלף את העובדות ההיסטוריות ולומר שחכמי ישראל התנגדו 

להלן נביא כמה מעשים על גדולי ישראל  6ליישוב הארץ או לגור ליד כפרים עוינים.
 7ישבות ובניה בכל מקום בארץ ישראל.שעודדו התי

                                                           
 שמעתי את המעשה הזה מהרב שמעון בטיטו מאורנית. 5
כבר בספר הזכרונות של זרח ברנט מופיע בהקדמה שהחיבור נכתב בעיקבות אנשים שניסו לסלף את  6

 ץ.האמת ולומר שהרבנים מתנגדים ליישוב האר
 ברצוני להודות לרב פנחס וייסנברג חברי לכולל, שעזר לי להגיע לחלק מהמקורות. 7
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בספר האיש על החומה, שמתאר את הרב חיים זוננפלד קיים פרק "חיבת הארץ", ובו 
נמצאים קרוב למאה עמודים שבהם מתואר שהרב יוסף חיים היה תומך נלהב בישוב 

 הארץ גם במקומות מסוכנים. באחד מהמעשיות מסופר הסיפור הבא 

 אלה את גם שהדהימו מוחשים ביטויים לפעמים צאהמ הקודש לארץ העזה חיבתו
 על בלוי משה הרב שמספר מה והנה הארץ. לחיבת נפשו להט את והכירו שידעוהו

 היתה הבית מפתח והיציאה פ"תר בשנת בישראל פרעות בפרוע האלו הגילויים אחד
 מילה. בברית מוהל מצוות עליו קבל א"זיע ורבינו ממש בפועל נפשות בסכנת כרוכה
 לבדו המילה לברית ותפילין בטלית עטוף הלך והוא הבית בני תחנוני כל הועילו לא

 כן אחרי ושמחתו הברית למקום עד ביותר המסוכן המקום שכם שער דרך מביתו
 מפני התינוק את מלים היו לא בא היה לא שאם לו כשנתברר עצומה מאד היתה
 8כזה. סכנה בזמן לבוא רצה לא מוהל ששום

 אבל בחזירתן ולא בהליכתן לא ניזוקין אינן מצוה שלוחי אמנם רבינו את שאלתי 
 שאלתי ועל רעה". לי יעשו לא הם "אי, לי השיב והוא ? שאני היזקא דשכיח היכא
 השיב פחות ? המסוכן יפו שער דרך ולא המסוכן שכם שער דרך בחר מדוע השניה
 הם יחשבו זה ברחוב ללכת נפחד אנו אם הלא שכם שער רובע את נפקיר וכי מה

 רובע שום על הפחד מפני לוותר לנו אסור מהרובע אותנו לגרש הצליחו שבאמת
 בירושלים". פנה ושום

הרב חיים זוננפלד הקים את העדה החרדית, ועמד בראשה, אך דווקא מעשיו של הרב 
רזיאל הם המשך ישיר לתורתו ולדרכו. בדומה לרב יוסף חיים זוננפלד אף הרב רזיאל 

מביתו בשעת הסכנה, כשעל הכביש מסתובבים פורעים ערבים. שניהם הלכו למול  יצא
תינוק שהגיע לגיל שמונה ימים, עם ביטחון מלא בצור העולמים. שניהם אף הכריזו 
ברבים שאסור לנו לפחד מפני אויבי השם, ואסור לנו לוותר על אף פינה בארצנו 

   הקדושה.

זוננפלד על יישוב הארץ ועל ברית המילה לא המעשיות על מסירות הנפש של הרב 
מסתיימות בכך, ובהמשך הספר מתואר שהרב יוסף חיים הלך בכוונה דרך שער שכם אף 

 בפרעות תרפ"ט, וכך מסופר שם

 מאורעות של בעיצומם ט"תרפ בשנת המילה ברית על הסיפור הוא מרגש יותר
 מעשי הארץ. בכל ביםהער הפורעים השתוללו באב ז"י של המר הששי ביום הדמים.
 האכזרי הטבח עם השבת ביום לשיאם והגיעו הששי ביום התחילו וההרס ההרג

                                                           
 .173-175ראה האיש על החומה, חלק ב', עמ'  8
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 גמר עם חברון. ישיבת בחורי 27וביניהם  יהודים 59באכזריות  נרצחו שבו בחברון
 שכם שער לכיוון מוסתים ערבים אלפי פנו הסלע כפת במסגד ששי יום תפלת

 אל "איטבח מאיימות ובקריאות פראיות בצווחות שערים מאה לעבר והתקדמו
 הנשים על שנפלו והאימה הפחד ישראל. ובית שערים מאה יהודי את לשחוט יהוד",
 ובהם גרזן או מקל כהה מכשיר אחד כל תפסו הגברים בהיסטריה גבלו והילדים
 היו הגבול על שהתרכזו המעטים ההגנה אנשי גם הפורעים. פני את לקבל התכוננו
 )שבטי' גורג סנט לרחוב והתקרב שהלך דם וצמא פרוע המון נוכח עצה אובדי
 קרב: בקריאות ההמון את המלהיב הפורעים ראש צועד כשבראשם ישראל(

 מטחנת אלפרשטיין בשם בחור יצא רגע באותו יהוד". אל "איטבח "עליהום",
 קריאת את ומששמע שערים מאה של הדרומי בקצה בכרך שבתייל של הקמח

 הפעור" "ראש אל וכיוונו אקדחו את שלף הפורעים ראש של האחרונה ההסתערות
 פרוע המון אותו כל של בהלה מנוסת התחילה מיד חיים. רוח ללא שדוד שנפל
  השני. את ורומס דוחף כשאחד נפשם על המומים נסו ופחד יאוש ובקריאות ומוסת

 של בניו צעיר אצל מוהל להיות מוזמן מורנו היה מדם עקוב ששי יום אותו למחרת
שערים. בני המשפחה זכרו איך הלך רבינו  מאה ברחוב שגר וינגרטן יוסף אהרן' ר

לברית המילה בשנת תר"פ תוך סיכון גדול. אך הם חשבו שאחרי פרעות תרפ"ט 
רבינו יפחד ולא ילך. אך אחרי הקידוש והארוחה הרב לבש את בגדיו ואמר שהוא 
הולך למול את התינוק. לא הועילו תחנוניהם של בני המשפחה, והרב יוסף חיים 

 התינוק בידיעה שהמצווה תגן על שלוחיה. הלך למול את 

 אתו הלכו אליו. להתלוות ממקורביו כמה והחליטו שמונים, כבן כבר אז רבנו היה
 ראה כי עקבותיהם על לחזור וביקשם מורנו עצרם כאן היהודים רחוב קצה עד

 בכיוון פונה שהוא איך לראות המלווים נדהמו ומה נקשן לדא דא שארכובותיהם
 בימי גם לפורענות מועד שהיה שכם לשער המובילה הדרך אל השלשלת לרחוב
 שביום עצמה דרך ובאותה יפו לשער העולה ]השוק[ הבזאר רחוב דרך ולא שלום
 ישיש של דמותו ובאה התקדמה דם צמאי פורעים אלפי בה התגודדו תמולהא

 ומאוששים בטוחים בצעדים צועד כשהוא הוד נורא שמראהו בטלית עטופה
 עוד ולהוסיף ה"ע אבינו אברהם של בבריתו יהודי עוד להכניס מצוה של בשליחות

 ה."הקב של ללגיונו יהודי

 מחלונות אונגרין בתי שכונת של החיצוני הטור דרי הבחינו חרדה מביעות בעיניים
 שכם שער מכיוון ובא המתקרב ישיש ביהודי' גורג סנט' לרח הנשקפים בתיהם
שרבי  הסביבה בכל השמועה התפשטה רגע ובין יוסף חיים רבי זהו טעו ולא הציצו
 נתאספו יוסל. אהרן' ר של בנו אצל מילה לברית ובא העתיקה מהעיר יצא חיים יוסף
 שביל את בשלום עבר עתה שזה יוסף חיים, רבי את לראות אנשים מאות ובאו
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 והזמינוהו בשלומו לשאול מורנו של ונכדיו בניו גם באו שכם שער של הדמים
 ביקור נפשו בשלוות מורנו ערך הברית גמר אחרי זעם. יעבור עד אצלם להישאר
 כאן העתיקה לעיר חזרה ללכת ופנה שבשכונה מאיר יעקב רבי בנו בבית נימוסין
 ברגל עתה דוקא לחזור הכרח שאין שטענו המשפחה בני של סבלנותם פקעה כבר

 אינם מצוה שלוחי בשלו והוא .הנס על סומכין אין הזיקא דשכיחא ובמקום לביתו
 אלפי ובאו נתאספו בחזרה ללכת משהתחיל בחזרתם ולא בהליכתם לא ניזוקין
 הוא הכבודה כל נעצרה כאן האיטלקי החולים לבית עד וליווהו מהסביבה אנשים
 עצמו ניתק שלום בשבת כולם את בירך פנים קורנות ובמאור הקהל אל הסתובב
 זקוף לצעוד התחיל והוא ונתיישרה נזדקפה במקצת השחוחה קומתו הקהל מתוך
 ומאוששים. בטוחים בצעדים קומה

אף במצוות ישוב הארץ ראה הרב זוננפלד חשיבות ומסופר עליו שבמסע המושבות הגיע 
 לכפר תבור, ושם עלתה השאלה

 והרב מורנו הסמוכה לסג'רה יום באותו עוד להמשיך או תבור בכפר ללון אם
 מכונם על הדת עניני את מצאו תבור שבכפר לאחר לסג'רה להמשיך צדדו הורביץ
 הסכימו שכבר תקונים אלו אי ועוד תרומות ומעשרות הפרשת בעניני לתקונים פרט

 טעם הוסיפו הויכוח את ושמעו באכסניה ששהו האכרים לתקנם. הועד חברי עליהם
 הטובעני הבוץ עקב המשובשת בדרך בלילה להטלטל אפשרות כל שאין לעיכוב
 באותו עוד להגיע דוקא שיש הסביר מורנו אולם בבוקר שירד הגשם אחרי שנתהווה

 לבקר יספיקו לא שוב לילה באותו לסגרה יבואו לא אם ראשית טעמים משני ערב
 בלילה ללכת והאכרים הפועלים על שנפל והפחד החשש מפני דוקא ושנית במקום
 כדי בלילה לשם מכאן ברגל ללכת דוקא רצוי הצעירים הפועלים שני רצח לאחר
 אפילו לישוב ישוב בין הדרכים את להפקיר ואסור לפחד שאסור לכולם להוכיח
 להמטיר שהחל מהגשם נבהל לא ואף הסמיך מהבוץ נרתע לא מורנו .בלילות

 ללכת פחד שאין לאכרים להוכיח בכדי וזה בנו בלווית לדרכו יצא נמרצת ובעקשנות
 אחרי אולם אחריו ללכת גם חשב יוצא שמורנו הורביץ הרב כשראה בלילות.
 9תבור. לכפר וחזר בדעתו נמלך הגשם שהתגבר

אף ממעשה זה ניכר שהרב רזיאל הלך בדרכו של הרב זוננפלד ולא חשש ולא נרתע 
מלנסוע בכבישי השומרון ביום ובלילה. ישנם תושבים שנוסעים בצירי התנועה רק לצורך 
גדול. אך הרב רזיאל נסע ללא חשש בכל שעות היממה. פעם ראיתי אותו בכולל בענב 

ננו לשבת. שאלתי אותו למה הוא לא רוצה ביום שישי, כשהאברכים היו בביתם והתכו
ללמוד בבית. אמר לי רזיאל: "באתי גם ללמוד וגם להדפיס לו"ז לשבת, לתלות בבית 
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הכנסת". אמרתי לו: למה לא תדפיס בבית? אמר לי: פה יש את הפונט והעיטורים 
 שהמתפללים רגילים, ולכבודם נסעתי מהחווה עד ענב".

בור, אף הרב אברהם ישעיהו קרליץ, מרן "החזון איש", בניגוד למה שחושבים חלק מהצי
היה חסיד גדול של ההתיישבות בארץ ישראל, גם במקום שיש סכנה למתיישבים. הרב 
קלמן כהנא שהיה מקורב לרב קרליץ כתב פרק שלם העוסק בחיבתו של החזון איש 

ו עם למתיישבים. הספר של הרב כהנא נקרא "האיש וחזונו", ושם הפרק הוא "קשרי
התיישבות פועלי אגודת ישראל". כאשר החזון איש שמע שקמים בארץ ישראל מושבות 
שחבריהם שומרים תורה ומקפידים על מצוות התלויות בארץ החזון איש נתן להם את 

לאחר מכן הוא הגיע למושבות וחיזק את ידיהם, בין המושבות ניתן  10מלא התמיכה.
תה סכנה של ממש לאנשים שחיו שם, כיוון להזכיר את כפר סבא, וגדרה. בגדרה היי

שהייתה סמוכה לכפר ערבי עוין מאד. עם זאת, החזון איש עודד את רוחם ואף עזר להם 
 לחשוב על פתרונות הלכתיים של חליבה בשבתות ועוד. 

אף רבני ירושלים בדור שלפני הרב זוננפלד נקטו באותה הגישה ועודדו התיישבות בכל 
לו במקום הסכנה. ר' זרח ברנט שהיה מבוניהן הראשונים של פתח חלקי ארץ ישראל, אפי

תקוה, רחובות וראשון לציון, מספר על הסכנות הגדולות של יישוב ארץ ישראל וכן כתב 
 בספרו

 לנו שהוצעו האדמה שטחי את לבקר בכדי יפו לסביבות יצאנו תמוז מימי באחד
 בדרך נשהה כי אז אמרתי משפחתי ולבני לאשתי הספרדים. הסרסורים ע"י

במשלחת זו  עשינו אנו אבל לנסיעתי, הסכימו רב למרבה, ובקושי ימים שלשה
 שונות ואדמות ראשון )רחובות(, דורן אדמת את וחקרנו ימים. בקרנו 13

 כ"אח כשחזרנומלבס..... הערבי באדמת הכפר בחרנו לבסוף רמלה. בסביבות
 משפחתנו ובני ידידינו ולתושביה משנה שמחה, למשפחותינו הבאנו לירושלם

אותנו  חשבו ליציאתנו החמשי ביום כבר כי מתים תחיית כעל משוש עלינו ששו
 להתחקות על עקבותינו, מהמשטרה ובקשו ,שודדים לטבוחים בסכיני בדואים

 שמחו העיר בני . ויתרלחיים חדשים כשבים בעיניהם היינו שחזרנו ועכשיו
 שדה נחלת בידינו בהקימו אתנו לעשות' ה והפליא הגדיל אשר על כולם כמעט
ישראל. אז גרתי  בארץ חקלאית יהודית מושבה עליה נוכל לבנות אשר

בירושלים, וכל תושבי השכונה הביאו לביתי בקבוקי יין טוב ומגדנות, להגדיל 
ונטיעת עם ישראל באדמתו  את השמחה ולהאדירה על תחילת גאולת הארץ

 הקדושה.

                                                           
 האיש וחזונו עמ' נה'. 10
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עת חכמי ירושלים ט את המעבר מירושלים ליפו, ואת דבהמשך הספר מתאר זרח ברנ
 נט ומהרי"ל דיסקין, וכך כתוב בספרוהרבנים שמואל סלא

 המקום את בדיוק לקבוע בכדי אדמתנו אל השנית בפעם יצאנו באב ו"בט
 שייחדנו הגבעה את מרחוק ראינו כשאך בגבעה. ובחרנו בתים, לבנין המתאים
 נשקתי הככר. על והתנפלתי הסוס על במהירות אני התקדמתי מושבינו למקום
 מקרב ברכנו וכולנו חברי עשו כמוני וגיל. שמחה בדמעות והרוותיה האדמה את
ובמקום  מחדש, נולדתי כאילו אז הרגשתי הזה. לזמן שהחינו וקימנו ברכת לב

 ולידתי. הורתי הזה היו

 בכדי ביותר אליה קרובת שאדמתנו ליפו משפחותינו את להעביר החלטנו כ"אח
 המעשה. ימי בששת להתישבותנו האדמה את ולהכשיר ביפו לשבות שנוכל
 כאשר ציה, מדבר במקום ולשבת שוממות חורבות על לנוע ה סרבה אז"ע אשתי
 סלאנט שמואל' ר המקום, וביקשה מאיתי שעלה אל הרב הגאון את לפניה תארו

אשתי, ואמר לי  ילדבר מתחילה צדק נתן ל לשאול בעצתו. הרב שמואל סלנט"ז
 שאני הנסיונות בכל עמי שעל פי הדין, אין אני יכול לכוף את אשתי שתגלגל

יכולה לדרוש ממני על פי דין תורה  היא בכך דוקא הוא רצוני ואם לעשות, אומר
 גט פיטורין.

שטות של  למעשי להרב בדברים האלה: אם הרב חושב את מעשי עניתי אני
 כי חזקה תקוותי אולם דין, י"עפ כשר גט גיטי גם"יוצא מדעת" הרי אז לא יהיה 

 לגן השממה את' ה יהפוך לקים הולכים אנו אשר ישראל ארץ ישוב מצות בזכות
 לרעייתי וצוה מדברי, התרגש סלאנט שמואל' ר שם. הרב תסבול לא ואשתי עדן
 אחרי. ללכת

 בפתח ההתישבות בענין בדעותינו לגמרי נשתוינו לא זהה המאורע אחרי גם
 אליו. אותנו לקרא וישלח ,דיסקין ל"מוהרי הגאון לאזני תגיעו והדברים תקוה
 בינינו. להשלים השתדל ולכן מסחרי לרגלי בפריז שפגשני מיום אותי הכיר הוא
 מעמדו את עוזב היה בכחו היה לו כי בפנינו גדולה בהתלהבות אז הגיד הוא

 ולשדד לפלח בה, להתישב אדמתנו אל יחדיו אתנו בשמחה ונוהר הרבני
 שלא ממש ובתחנונים ונמרצים חמים בדברים רעייתי ואת אותי ויעודד אדמתה
 חמדה, ארץ שממות את לישב הנשגב, הרעיון את מלגשם חלילה נפסיק
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 בכרכרות תסעו עוד הארץ מטוב ותאכלו תזכו עוד בהתרגשות קרא ובברכתו
 11בינינו. השלים ובדבריו וגו', רוה כגן והייתם א"י, ערי בחוצות

למרות המצב הביטחוני הקשה אז בארץ ישראל הרב שמואל סלאנט והרב דיסקין שני 
גדולי העולם, שהנהיגו את היהדות התורנית בארץ ישראל, פסקו פה אחד שמצווה גדולה 

 ליישב את ארצנו הקדושה גם אם החלוצים יגיעו לסכנת נפשות של ממש. 

ורות האחרונים ראו חשיבות גדולה בהקמת מכל אמור עד כאן עולה, שגדולי ישראל בד
ישובים עבריים על בסיס התורה והמצוות בכל חלקי ארץ הקודש. אף היישוב חוות גלעד 
כמו כל ישובי יהודה ושומרון היו מקבלים בוודאי תמיכה ועידוד רב מגדולי ישראל 

של שהזכרנו לעיל. נמצאנו למדים שמיישבי ארץ ישראל בכל הזמנים פעלו בעידודם 
 גדולי הדורות מכל הזרמים והעדות.

לסיום נציין שאף גדולי החסידות עודדו את תלמידיהם לעלות לארץ ישראל. דבר זה 
החל בעליית תלמידי הבעל שם טוב, עבר דרך בעל התניא ורבי נחמן מברסלב, ובדור 

 12השואה ניכר אצל האדמו"ר מגור והאדמו"ר מאלכסנדר ואדמו"רי בית רוז'ין ועוד.

ר עמדנו על כך, שהרב רזיאל היה מחובר לכלל ישראל ולכל הפלגים והחוגים, ולא כב
חג הגאולה הוא היה נוהג ללכת להתוועד ולשמוח  -ראה בכך סתירה. בי"ט בכסלו

בי"ט כסלו האחרון לחייו הוא הגיע לבית  13בשמחת בעל התניא שהשתחרר מהכלא.
מלא וגדוש בתורת החסידות  חב"ד שבענב, והתוועד במשך שעות ארוכות. אף שהיה

ישב רוב ההתוועדות בשקט והקשיב לדברי התורה הנעימים, ושר את הניגונים 
המיוחדים. בשלב מסויים הייתי צריך ללכת הביתה, באתי ואמרת לו שהוא מוזמן לישון 
אצלי, וחבל שיסע בשעה כה מאוחרת לבד הביתה, ולמחרת יחזור לכולל. אך הרב רזיאל 

ל בסדר. למחרת שאלתי אותו מדוע נשאר עד שעה כה מאוחרת. ענה לי חייך ואמר שהכ
רזיאל: "שההתוועדויות, זה הנעימות והחמימות של היהדות". הוסיף ואמר: "איך אפשר 

 לעזוב יהודים שיושבים ביחד, מודים לה' על טובו, ושמחים בתורתו".

                                                           
 .10-12ראה זיכרונות רבי זרח ברנט, עמ'  11
רץ ישראל ראה בספר מגדולי התורה והחסידות, חלק, ו', על הקשר בין חסידות רוז'ין וסדיגורא לא 12

פרק ט'. כל הפרק עוסק באהבתם הגדולה של רבני רוז'ין לארץ הקודש, ובחשיבות שהם ראו ביישוב 
הארץ וגאולת האדמות. וראה מגדולי התורה והחסידות, חלק ב', פרק י"ד, על חיבתם של אדמורי גור 

ה', פרק י' שגם לאדמור"י סוכטשוב הייתה זיקה לארץ ישראל, הם לארץ ישראל. וראה בספר הנ"ל, חלק 
 פעלו למען עליה לארץ, רכישת אדמות, ושמירת המצוות התלויות בארץ.

הרב רזיאל היה אומר על עצמו שהוא מוהל, שוחט ובודק, מלמד דרדקי, ומעביר שיעורי תורה בכל  13
 בית חב"ד מהלך. -הארץ, ובקיצור
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יתקדש על ידו שם ידועים דברי הרב טייכטאל, מדוע ניצל בעל התניא מהכלא, וזכה ש
 שמיים. וכך כתוב בספרו, אם הבנים שמחה

 עלינו יגן זכותם מבארדיטשוב לרבינו התניא רבינו שכתב בהמכתב ראיתי
בפטרבורג )אג"ק, אדמו"ר  ממאסרו לחפשי שיצא שבישרו בעת תקס"ב( )בשנת

 לעשות' ה והגדיל הפליא כי מספר עצמו ואדברה אגידה הזקן, אגרת נ"ט(.
 שם ונתקדש שנתגדל הלום עד' ה שהביאני כמוני אנשים שפל אנוכי ומי בארץ
 ארץ בזכות ידינו על זכות לגלגל זאת היתה' ה מאת אך .'וכו ידי על שמים

 מצר לנו להרחיב עת בכל לנו ותעזור לנו שעמדה היא ויושביה, הקדושה
 ממש הקדושים דבריו מתוך ולמדתי לענינינו, הצריך ד"עכ ממיצר ולחלצינו

 הישראלי שאדם שבזמן ספר בשום עוד ראיתי ולא כה עד ידעתי שלא חדש דבר
 כתב כאשר ויושביה ישראל ארץ בזכות מהצרה להנצל יוכל ל"ר בצרה הוא

 לנו להרחיב עת בכל לנו ותעזור לנו שעמדה היא ויושביה י"א דזכות בפירוש
 ל."עכ ממיצר ולחלצינו מצר

לכך שהוא נחלץ מהצרה היא רק בזכות ארץ מדברי בעל התניא עצמו ניכר שהסיבה 
ישראל ויושביה. היום אנו שומעים מחסידי חב"ד סיבות כאלו ואחרות שבזכותן יצא 
הרב ממאסר. כמובן, שיש הרבה מה ללמוד מהן, אך את הטעם העיקרי לשחרור כתב 
בעל התניא עצמו. כבר הקשו חכמי ישראל כיצד עמדה לבעל התניא זכותה של ארץ 

אלא נראה לתרץ שבזכות  14שהרי הוא מעולם לא גר בה, ואפילו לא ביקר בה? ישראל,
ששלח את תלמידיו ליישב את הארץ, ודאג לפרנסתם, עמדה לו זכות ארץ ישראל. 
כלומר, הבין בעל התניא ברוח קודשו שזכותה של ארץ ישראל, ומצוות ישוב הארץ 

שאף על פי שהוא עצמו לא  עמדה לו בהיותו שרוי עמוק בכלא הרוסי. נמצאנו למדים
זכה לקיים את המצווה ולעלות לארץ ישראל בכל זאת הוא ניצל בזכותה וקל וחומר מי 

 שמקיים את מצוות ישיבת הארץ בגופו זוכה לדברים הרבה.

אף הרב רזיאל הבין שלאמיתו של דבר אין הבדל משמעותי בין חכמי מרוקו לחכמי 
בין חכמי תימן, לחכמי אשכנז. כולם שואפים ליטא, בין אדמורי"ם לראשי הישיבות, ו

לדבקות בהשם, ומתוך כך קיימת אצלם אהבה לתורת ה', לעם ה', וארצו של השם 
יתברך. לפיכך הרב רזיאל לבש חליפה של ציבור מסוים וכיפה של ציבור אחר, התפלל 

 בנוסח שלישי, וקיבל על עצמו הנהגות של ציבור רביעי. יהי זכרו ברוך.  

        

                                                           
 ראה בספר דבר יהושע, שחיבר הרב יהושע אהרנברג, בסימן נ"ה, בעמ' קכג'  14
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 ,יצהרישיבת 'רועה ישראל'  ,ןהרב חנוך וסרמ

 

 הספד לחברי הטוב הרב רזיאל שבח הי"ד

לא מאמין שאני כותב כעת, איבדתי את החבר שלי הכי טוב, רבי אלופי ומיודעי רבי 
תנו, כותב זאת בשעת לילה מאוחרת לאחר אל שבח הי"ד, קשה לעכל שאתה לא ארזי

שקבלתי את המקרה על פיגוע ירי והגעתי למקום ואתה כבר מובהל למיון, בהמשך 
מח יהגעתי לבי"ח מאיר וכבר בדרך התבשרתי על הבשורה המרה שנרצחת בידי נבלות י
חה עד שמם וזכרם, זכיתי לאחר פטירתך לומר פרקי תהילים ע"י מיטתך לבקשת המשפ

 ולוגית.שלקחו אותך ממני למחלקה הפת

ראש קשה להספיד גדול שכמותך בעיניי ובעיני רבים היית ממש גדול הדור, מתנצל מ
 ולכן כמה שנכתוב לא נוכל להקיף אף קצת מדמותך הענקית.

תמיד מה שהיה בראש מעייניך זה היה להיות גדול ולא רק בלימוד, כל חלק שלמדת 
ס בתורה מיד הבאת אותו לכלים מעשיים, למדת הלכות שחיטה וטרפות עשית קור

בשחיטת בהמות ועופות, למדת הלכות מילה נהיית למוהל שמל כמה מאות תינוקות 
ב"ה, למדת ענייני רפואה בשבת עשית קורס חובשים, למדת הלכות נידה עשית 'שימוש' 
במראות, כשלמדנו הלכות אבילות אמרת לי קצת בצחוק שלפי מה שהיה עד היום אז ה' 

)ואכן  ה, אז עשית קורס של חברא קדישאבענייני קבורישמור אולי תצטרך לעסוק 
זמן קצר לאחר מיכן(, היית איש משפחה אהוב ונערץ על  לדאבון לב קברת מישהו

משפחתך, היית איש קהילה ומורה הוראה בחוות גלעד ובסביבה, מוסר שיעורים לבעלי 
בתים לנשים ומפעיל בשבתות ומועדים את ילדי ישראל הזכים שחלקם רק כמה שנים 

לכן מלת, בחלק מהבקרים היית מגיע לכולל ועיניך עייפות וכששאלתיך למה אתה קודם 
עייף? התברר שעשית משמרת לילה וטיפלת בכך וכך פצועים וחולים, כמובן גם למדת 
הלכות סת"ם והיית בקיא במלאכת הסופרים, לפני פסח תמיד היית דואג לאברכים משיג 

כל ליצהר לכולל) מעשים שנהגת עוד עופות ומצות בזול וכמובן מביא את כל האו
בהיותך בכולל בשדרות(, וכמובן א"א לשכוח איך שכמעט מדי חודש היית עושה לנו 
סעודת ר"ח בשרים על האש, ותמיד תמהתי מניין לך הגדלות הזו מניין הכספים שאתה 
משקיע בנו?! לאחרונה עוד הספקנו יחד לעשות 'שימוש' בעריכת חופות )האישור 

א זכית לקבל(, לפני שנתיים היה לנו קצת משבר קטן נאלצת להיפרד מאתנו מהרה"ר ל
ע"מ להמשיך ללימודי הדיינות, במקום שכולנו נשבר, הכנת לנו סעודת מלכים בחג 
הסוכות וכך נפרדנו ממך בשמחה, אני כמובן זכיתי לקשר עמוק איתך גם לאחר מיכן, 

ם אליו "יאצל רשב"י ובימי השובבלת ותיקין ממש היה תענוג גדול ליסוע בר"ח לתפי
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נכנסנו בזמן האחרון מנהגך בקודש לעשות תענית דיבור מנץ החמה עד צאה"כ, 
וכשבימים אלו נסענו לרשב"י לאחר תפילת ותיקין לא דברת כלום למרות שזה היה יוצא 
בימי שישי, אבל עם חוש ההומור שלך אף פעם לא היה משעמם תמיד הבנתי אותך גם 

תמיד ידעת איך להפוך אוירה סתמית לאוירה מרוממת ומשמחת ע"י חוש  כשלא דברת,
ההומור והחוש שלך לקלוט את החברים בכל מצב, מעולם איני זוכר אצלך עצב או 
'באסה', תמיד היה לך  מוחין דגדלות', תמיד ידעת מה אתה רוצה ודורש מעצמך, מעולם 

רבנות שכונה, רב אזור, חובש, לא עצרת בדרך את כל היעדים שהצבת לך הגעת אליהם, 
חובש בכיר, מוהל, סופר סת"ם, שוחט, מגשר מו"ץ, מתנדב בעמותת חסד, קו לחיים, 
שמחה לילד, חברים, ובטוח שכחתי עוד כמה, שמחת חיים הייתה אצלך ממש מיוחדת 
תמיד עם חיוך לכל יהודי, וכן עוד הרבה מידות טובות שאין לי כעת כח לכתוב, הגמ' 

יתת צדיקים נחשב כמו שריפת בית אלוקינו, כ"ש ע"י הרצח המתועב של בני אומרת שמ
עוולה שאין לו שום כפרה, ת"ח הוא ס"ת מהלך כזה היית כל ימי חייך דמות של צדיק 
שהולך בראש המחנה וכולם אחריו, הגויל של הס"ת שוה לגוף האדם אך האותיות של 

ת שלו פורחות באויר כך אתה הס"ת הם נשמתו של האדם וכשם שס"ת נשרף האותיו
 זכית שנשמתך עלתה למעלה כנראה די במהירות... 

רבי רזיאל תעלה למעלה להקב"ה ותאמר לו שלא יתן עוד צער לאיש, קשה כך מאוד 
 .לעבוד את ה'.. שהקב"ה יתן כח לאשתך וילדיך למשפחה ולנו החברים להמשיך הלאה..

 

 " וכפר אדמתו עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו" 
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 הרב הלל בן שלמה, יצהר

 

 רזיאל

 זכיתי להכיר את רזיאל לפני כמה שנים, כאשר הוא למד בכולל ביצהר.

 אני זוכר שישבתי בבית המדרש, ואחד האברכים מספר לי,

 שבשעה טובה נולד לו בן, והמוהל מסרב לקבל ממנו תשלום.

 המוהל היה רזיאל. ראיתי אותו שם עם החיוך הגדול על פניו.

 החיוך שהיה על פניו בדרך קבע. שמחה של מצוה.

 שמחה שמביעה טוב לב. רצון להיטיב ולשמח.

 קיום המצוות לשם שמים, ושלא תהיינה מחשבות זרות מעורבות.

  

 הכרתי אותו אחר כך גם בתקופה שלמדתי ולימדתי בישיבה בחוות גלעד.

 ראיתי את מסירות הנפש שלו ללימוד התורה.

 את תעניות הדיבור שלו בימי השובבי"ם.

 ראיתי איך הוא משקיע בלימודים לקראת מבחני הרבנות.

 התפעלתי מאוד איך הוא מספיק לעשות כל כך הרבה דברים.

 תוך כדי התנדבויות במד"א ובחברה קדישא,

 הוא מתכונן למבחני רבנות,

 ניגש ביום אחד לשני מבחני רבנות בשני נושאים שונים. והיתה פעם אחת שהוא

  

 התקופה הכי ממושכת שהייתי אתו, היתה בכולל הדיינות בעינב.
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 הרצינות בלימוד יחד עם שמחת החיים המיוחדת שלו,

 נתנו את התחושה, שיש כאן מקור רציני להשראה.

 ולא רק במסגרת הלימוד של הכולל.

 גם במסגרת העוטפת מסביב.

 כי הכולל העבירו חוגים תורניים לילדי היישוב.אבר

 ג.-הוא היה מעביר חוג לילדים בעינב בכיתות א

 הרבה ילדים היו מגיעים, והם היו כל כך מרותקים לסיפורים שלו.

 ו )וממש לא הגיעו הרבה(.-אני הייתי מעביר באותו זמן חוג משניות לילדים בכיתות ד

 בקש להודיע לילדים בחוג שלי, שייכנסו לחוג שלו.קרה שלא יכולתי להגיע, ואז הייתי מ

 למרות שהם היו יותר גדולים, ידעתי שהם לא יצטערו על זה.

 מאוד שמחתי בשבילם, שהם זוכים לשמוע אותו.

  

 סוע אתו כמעט כל יום )כמעט שנה(,נומאוד שמחתי שהייתי זוכה ל

 מעינב עד חוות גלעד. והיו גם פעמים שהוא המשיך עד יצהר.

 יצא לנו לשוחח על כל מיני דברים. בעיקר נושאים תורניים.

 אבל לא רק.

 אני זוכר שפעם אחת הוא קבל הודעה,

 מרופא בבית חולים רמב"ם בחיפה.

 בערב קודם לכן הוא הסיע לשם חולה שהיה זקוק לטיפול רפואי דחוף.

 למרות שאת תפקידו מבחינת מד"א לכאורה הוא סיים,

 בקש מהרופא שם לעדכן אותו מה קרה עם החולה. היה לו מאוד אכפת. הוא
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 הוא כל כך שמח לשמוע, שחיי החולה נצלו.

 תחושת האחריות שלו להצלת חיים היתה מאוד גדולה.

 לכל אברכי הכולל. –יום אחד, בהפסקת הצהריים, הוא העביר שיעור עזרה ראשונה 

 היה חשוב לו שכולם יוכלו להציל חיים בשעת הצורך.

  

 שעזבתי את הכולל, הייתי מתרגש כל פעם מחדש כשהייתי פוגש אותו.אחרי 

 שמחתי לראות אותו מגיע ליצהר.

 היינו מדברים על הכולל, על המבחנים לרבנות עיר,

  והיית מעדכן אותו על כל מיני דברים שאני עושה.

 

 ביצהר. 18:15ביום ראשון בערב ראיתי אותו במנין ערבית של 

 תפילה קיבלתי ממנו לחיצת יד חמימה.כל כך שמחתי. אחרי ה

 גם ביום שני הוא היה שם בתפילה. רציתי לדבר אתו אבל לא הספקתי.

 ויתי לראות אותו שם מחר.יביום שלישי לא ראיתי אותו שם, וק

 אבל מחר כבר הייתי בלויה שלו.
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 יצהר ישיבת 'רועה ישראל', אבי לזר,הרב 

 

 ק"ל הי"דרבי אלופי ומיודעי, חכם רזיאל זצולעילוי נשמת אחי אהובי, 

ְשָרֵאל ֱאֹלֵהי' ה ָאַמר "ֹכה ימּו י  יש ש  ְברּו ְיֵרכוֹ  ַעל ַחְרבוֹ  א  ַשַער ָושּובּו ע   ַבַמֲחֶנה ָלַשַער מ 
ְרגּו יש ְוה  יו ֶאת א  יש ָאח  יש ֵרֵעהּו ֶאת ְוא   )שמות ל"ב, כ"ז(.ְקֹרבֹו"  ֶאת ְוא 

 אחר קרובו, את ואיש לומר הוצרך למה לדעת "צריך -מסביר אור החיים הקדוש שם
 מרוחקת שדעתם אחים כמה שיש לומר ןיכו אכן שבקרובים. קרוב שהוא אחיו את שאמר
 משורש ימשך וזה נפש. אהבת יאהבו להם, המה קרובים לא אחרים אנשים ועם מזה, זה

 שהם נשמות ויש, מולידים בריחוק ונמשכים בשורשם שקרובים נשמות יש כי הנשמות
 השורש בקורבת הקרובים יאהבו ויותר מוליד. בקירוב ובאים בשורשם מרוחקים
 ולקרובים אחוה שם יחסיית מוליד בבחינת ולקרובים, מוליד בבחינת מהקרובים
 מזו". למעלה וזו הבחינות' בב הכתוב ידבר זה וכפי, קרוב שם חסייתי בשורשם

רזיאל היה כאח לי, ויותר. קשורים בלב ונפש, "ונפשו קשורה בנפשו". הייתי מנסה עם 
הילדים שלי לזהות את ביתו מרחוק כאשר עברנו ליד שבות עמי, מתרגשים כאשר חשבנו 
שזיהינו את האוטו שלו ועוד יותר מתרגשים כאשר הסתבר לנו שצדקנו! הילדים שלי 

אבא, היום ראיתי את רזיאל ואמרתי לו שלום"! הוא היה " -היו מספרים לי בהתרגשות
 ועודנו דמות של כל המשפחה, והכאב כבד מנשוא.

ידוע הסיפור על יוסל'ה קמצן קדוש, שבסוף הסיפור נגלה לרב העירה ואמר שהוא לא 
חוץ מדבר  -מקפיד כלל, טוב לו מאוד למעלה עם כל הצדיקים ולא חסר לו דבר למעלה

ניים, חסרים לו מעטפות לכבוד שבת קודש, חסרים לו לבבות נדכאים אחד, חסרים לו ע
 לשמח. את זה אין למעלה בעולם השלם.

ענקי הרוח שזכו לגדל את  -רזיאל יושב בהיכל מיוחד בגן עדן ששמור לבעלי השלמות
התורה, אהבת ישראל, ארץ ישראל, וכל המידות הטובות, באותו מקום. טוב לו ושמח לו 

אין למעלה ילדים שצמאים  -בר אחד לכאורה מעיב על שמחתולמעלה, אבל ד
למתיקותה של תורה, שצמאים למילה טובה וחיוך ענק, אין למעלה חברים טובים לרומם 
ולשמח בלהט התורה, חברים שזקוקים לחום הלב שלו, אין למעלה קהילה וחברה של 

ם נשאר לשנים קודש לבנות ולהקים, אין למי לפזר חיוכים וחיבוקים שהרושם שלה
 רבות, אין לו את כל זה.
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מתוך התדבקות בה' יתברך. וכיון  -אבל תמיד הכל היה אצלו מתוך נקודה של קודש
שכך, לא חסר לו עתה דבר. גם למעלה כמו כאן למטה, הוא עושה כל מה שהוא יכול 
במקום בו הוא נמצא למען שמו יתברך, וקצת יותר. עכשיו למעלה כמו כאן למטה, הוא 

 במקום שבו הוא נמצא. -ושה כל מה שהוא צריךע

רזיאל לא יכול היה לראות מישהו בצער ולא לבא לעזרתו. ועכשיו כשהוא אמנם, 
מלמעלה רואה בסבלנו, צערנו ומרירותנו על הירצחו, כאשר הוא רואה מלמעלה את 
הדמעות הרותחות שלא מפסיקות לרדת ואת הלב שממאן לקבל, מן הסתם גם הוא 

כדרכו כאן כך דרכו שם, יעשה כל שביכולתו בעליונים להשפיע עלינו נחמה בצער. ו
ותקווה טובה. אולי ראוי היה שאכתוב עליו סיפורים ופנינים מתורותיו, לחזק ולהתחזק 

ן אפשר להרגיש ברושם ימהאור שהיה וכבה, לקחת משהו מאותו אור כביר, כאשר עדי
ות, והסיפורים כלואים במקום שהכי שלו. אבל הלב פשוט ממאן לקבל. הריאות חנוק

המח והשכל הקר. כל זיכרון, סיפור ותמונה  -פחות בשימוש בימים האחרונים
שמתעוררים רק מציפים מחדש מעין של דמעות שכבר חשבתי שהצליח להתייבש. הצער 

 עמוק מידי בשביל לתת לזיכרונות ולרגשות דרור להעלותם על הכתב.

בכל לשון, וגם אז הארץ תרעיש עלינו רח"ל, כי אי אפשר  ראוי להספיד צדיק וקדוש כזה
לצאת ידי חובת הספד לצדיק כזה. אבל חוץ מלהספיד, צריך לזעוק ולצעוק, להשמיע את 

 רצון ה', קול הלב היהודי, בכל מקום.

י ָבּה ֻשַפְך ֲאֶשר ַלָדם ְיֻכַפר ֹלא כותבת התורה "ְוָלָאֶרץ ם כ  )במדבר ל"ה, ֹשְפכֹו"  ְבַדם א 
 ל"ג(. למה הארץ צריכה כפרה? מה היא עשתה לא בסדר?!

 אמר. רתח קא דהוה דזכריה דמיה "חזא -אומרת הגמרא )סנהדרין צו:( על נבוזראדן
. מדמו אי ואנסי אייתי: להו אמר. דאישתפיך הוא זבחים דם: ליה אמרו? האי מאי: להו
. דפרזלא במסריקא לבשרייכו לכו קנאסרי - לא ואי, לי גלו: להו אמר. אידמו ולא, כסי
 אמר. וקטלוהו, דירושלם בחורבנא לישראל להו דאינבי הוא ונביא כהן האי: ליה אמרו
 קטיל רב דבי דרדקי אייתי, נח ולא - עילויה קטיל רבנן אייתי. ליה מפייסנא אנא: להו

 תשעין עילויה קטל די עד, נח ולא - עילויה קטיל כהונה פרחי אייתי, נח ולא - עילויה
 ניחא, איבדתים שבהן טובים! זכריה, זכריה: אמר, לגביה קרב. נח ולא - ריבוא וארבעה

 נח. מיד? לכולהו דאיקטלינהו לך

נבוזראדן ראה את הדם של זכריה, שלא רק שהוא לא נבלע ולא נעלם בארץ אלא שהוא 
כמו אצל קין מבעבע ורותח. האדמה לא קיבלה אליה את הדם, ולא הסתירה אותו. לא 

יָך ְדֵמי והבל, שם אמר ה' לקין "קֹול ים ָאח  ן ֵאַלי ֹצֲעק  ן ָאָתה ָארּור ָהֲאָדָמה. ְוַעָתה מ   מ 
יהָ  ֶאת ָפְצָתה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה יָך ְדֵמי ֶאת ָלַקַחת פ  ָיֶדָך" )בראשית ד', י' ָאח  י"א(. כאן הדם  -מ 
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ט את הדם היה ע"י שפיכת דם. הרבה עבע, והדרך היחידה שהצליח נבוזראדן להשקיב
 ליון אנשים שהוא שחט. ואז הארץ שקטה.ימאוד דם. קרוב למ

דם יהודי קדוש נשפך, והארץ קיבלה וספגה את הדם אליה, במקום לתת לו לבעבע 
 כדם לא בדמו נהגו ולרתוח, כמו שמביא הירושלמי על הסיפור הנ"ל )תענית ד', ה'( "ולא

 היה בתוכה דמה כי הכא ברם בעפר וכסהו דמו את ושפך כתיב תמן הצבי. כדם ולא האיל
 צחיח על דמה את נתתי נקם ולנקם חימה להעלות למה כך כל. שמתהו סלע צחיח על
 כל בבגדים לקבור פשוט "ומנהג -כך גם נפסק הלכה למעשה. הכסות" לבלתי סלע

 ט"ז ועוד(." )ב"ח, ש"ך, נקם ולנקום חימה לעלות הנמצאים, גויים בידי הרוגים

י ַאל ֶאֶרץ" י ְתַכס  י ְוַאל ָדמ  י ָמקֹום ְיה  "!! הארץ קיבלה באהבה את הדם הקדוש ְלַזֲעָקת 
השפוך והבליעה אותו בתוכה. ואעפ"כ, צריכה על זה כפרה. איך מכפרים על הארץ 

 האהובה?

ם י "א  י ְבַרק ַשנֹות  ְשָפט ְוֹתאֵחז ַחְרב  י ְבמ  יב ָיד  ְמַשְנַאי ָצָרילְ  ָנָקם ָאש  יר ְול  ַצי ֲאַשֵלם ַאְשכ   ח 
ָדם י מ  ַדם ָבָשר ֹתאַכל ְוַחְרב  ְבָיה ָחָלל מ  ינּואֹוֵיב ַפְרעֹות ֵמֹראש ְוש  ם . ַהְרנ  י ַעמוֹ  גֹוי   ַדם כ 
קֹום ֲעָבָדיו יב ְוָנָקם י  ֶפר ְלָצָריו ָיש  מ"ג(. וכיפר אדמתו  -" )דברים ל"ב, מ"אַעמוֹ  ַאְדָמתוֹ  ְוכ 

עמו. העם יכפר על הארץ, ע"י שהוא ישפוך הרבה מאוד דם למעלה מראש, וכך יכפר על 
הדם הבלוע. נבעבע ונרתיח את הדם אצלנו בלב, והדם שנשפוך יהיה כפרה לארץ 

זור. גם לא תפיסת המחבלים מגן, לא החלת ריבונות ושליטה בא האהובה. לא מלחמת
לא, נקמה אנו רוצים. דבר ה' אנו רוצים. בלי פלפולים, בלי ושולחיהם והבאתם לדין. 

דיוני סרק על מי מוטלת החובה או הרשות, בלי הפניית הכוחות לבניה וצמיחה, פשוט 
 את 'ויך בשמגר שכתוב פי על נקמה. וכבר כתב הרמב"ן )בראשית מ"ט, מ"ז( "ואף

 ".רבה מכה איננה כי נקמה, איננה, הבקר' במלמד איש מאות שש פלישתים

אלא  -וכאשר אי אפשר לנקום, נזכור לפחות מה הרצון והדרישה שלנו, לא רק מאחרים
גם מעצמנו. נזכור ונעורר את הרצון והחובה לזכות לנקום אנחנו בעצמנו. נעשה כל מה 

הדם שלנו מבעבע  שאפשר על מנת להתקרב לנקמה וכל הדומה לו, על מנת להשאיר את
 ום נקם.מה ולנקורותח, להעלות חי

 

 

 

 



 רזי אמונה                                                   

211 

 

 

 חוות גלעד ,,יצהרישיבת 'רועה ישראל'  ,יובל סופרהרב 

 

הספד על האי 'גברא קדישא' מיישב ארץ ישראל מתוך תורה 
 וקדושה חברנו הרב רזיאל שבח הי"ד.

הנוהג וההנהגה היא שהשכל צריך לשלוט על הלב. ואומנם יש פעמים שאנו נאלמים דום 
 צריך לתת ללב לדבר. ופעמים שנותנים ללב לדבר הואמול האובדן הגדול כל כך, ולכן 

את הגודל והחוסר שנוצר. ולכן דווקא הדומייה היא  לא מצליח, כי הלב לא יכול להכיל
    .התהילה. והבכי שלא נגמר ברגע אומר את שלו יותר מכל מה שנכתוב וננסה לספר

. כידוע שחברנו הרב רזיאל היה שוחט ויותר מזה הוא היה אחרי מות, קדושים אמור
'מבין' גדול בענייני ה'סינטות' והבשר למיניהם. ובאופן פשוט וחיצוני הוא לא היה חוסך 
מעצמו בסתם עוגיות ודברי מתיקה שיחזקו אותו ואת הלומדים. ועל זאת רציתי לספר 

 המגיע של התעלות. וכשהייתהאצלו ימים באמת  היו ם"השובביסיפור קצר כידוע שימי 
בי"ם. ש שהנה הקב"ה הזמין לנו שלג לשוב'סופה' הרב רזיאל היה צוחק עם ר' דוד עיי

ותמיד חשבתי שהרב רזיאל סתם צוחק כדרכו בקודש. עד שיום אחד לקראת ערב אחרי 
שעשועים הוכל להסתיר אותו בגן א ביצהר, הרב רזיאל מבקש ממני אם יום של שלג
לי זה  .גלגולי שלג כפשוטו.. ם"השובבילעשות אחר יום שני או חמישי של בכדי שיוכל 

לימוד ענק כמה אדם באמת חי ואוהב ומבין בעיניי העולם הזה. והפנימיות שלו ובעבודת 
ה' שלו הוא יעזוב את המעיל החם ואת כל הבגדים החמים, ויעשה הפך הטבע הרגיל 

 וך טהרה וקדושה.הנורמלי והכל בכדי לזכות ליותר קרבת ה' מת

יתי אברך צעיר, למדתי יחד עם החבורה )הבוגרת יכאשר נה בן אדם עלה למעלה עלה.
ה התחילו להתכונן למבחן, ולעשות חזרות, גם עשיתי יחד 'ממני( הלכות נידה. וכשהחבר

עמהם חזרות. וזכור לי נקודה אחת שנתה לי מרץ ותמריץ לכל המבחנים שעשיתי אחר 
: עליתי לתורה בבית כנסת של חוות גלעד, והגבאי עשה לי 'מי כך. והמעשה כך היה

יף ואמר שברך', והרב רזיאל שעמד ליד התיבה או בתור בעל קורא, או בתור המסמן, הוס
מנם לא עשיתי באותה עת מבחן, כיוון שאפילו לא היה לי גיל ויהיה לו הצלחה במבחן. א

ן בכלל לעשות מבחן. אך לאחר מכזה  שאני יכול לעשות מבחני רבנות, ולא ידעתי מה
הייתי נכון ויכול לעשות יחד עם כשכבר בהלכות 'איסור והיתר',  בהלכות שבת, ואחרי כן

החבורה מבחנים ה'מי שברך' הזה נשאר לי חקוק בזיכרוני, ונתן כוח ושאיפה לעלות. 
ובאמת אחר שסיימתי את בחינות הרב רזיאל שלח הודעה איך היה המבחן? ואחר זאת 
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וזה היה הדרך  ',יפה מאד!' -מבחנים ושעניתי לו בחיוב הוא שלחאל אם סיימתי את ש
והרגילות שלו להסתכל למעלה לשאוף ולעלות לא רק את עצמו אלא את כל הסובבים 

 אותו. 

 זולדן(עידו )סבא של ז"ל  ידוע שהיה סבא קדישא בקדומים 'סבא סנדר' מזקנים אתבונן.
ד העריך וכיבד מאבמחנה התופת. הרב רזיאל שהיה בשואה, ונחקק לו מספר על יד 

כמדומני שפעם אחת הוא צילם, או לפחות שמעתי ממנו שהוא  והתרגש לראות אותו.
תשע"ה הלכתי לשבת 'בפורים ה רוצה לצלם את ידו עם המספר שהיא עטורה בתפילין.

מו להתפלל מנחה גדולה בקדומים. י עעם הרב רזיאל, ואחר זאת נסעת ולעשות 'לחיים'
וכאשר הרב רזיאל ראה את סבא סנדר שהיה לבוש עם מדים של חייל גולני בפורים 

ל אותי בטון 'דורש' זאת הוא שא ניגש אליו ובקש ממנו ברכה. ואחרשהוא שעת עת רצון 
ברכה בפורים שהוא עת רצון וחבל להפסיד לזכות לקבל ברכה אם בקשתי מסבא סנדר 

 ם גדול כזה שהיה בשואה.מאד

דיקים בצפון. וכן לרב יורם הרב רזיאל נסע לקברי הצרבות פעמים  נסיעה לצדיקים.
תו לרב יורם לקבל ברכה בחן בהלכות שבת נסעתי איפעם לפני המל בנתיבות. אברג'

להצלחת המבחן. בדרך הרב רזיאל סיפר שכאשר שהם גרו בשדרות ונפלו שם טילים הוא 
ואמר לו שהוא לא יכול לחיות ככה בשדרות. והרב יורם הוריד את ראשו הלך לרב יורם 

על ידו ושאל איך קוראים לרחוב שהם גרים ואחר זמן מה הרב הרים את הראש ואמר 
 שיהיה בסדר. והרב רזיאל סיפר שבאותו רחוב לא נפלו טילים.

על כמה , והיא, שנסענו להתפלל יוחדת מכל הנסיעות של הרב רזיאלנסיעה מ זכורני
יום בספירת נסיעה הרב רזיאל גילה שבאותו זוגות שעדיין לא נפקדו בזרע של קיימא. ב

 'רחמי'... במלה יום שמכוונים בו זהו ה ,של 'אנא בכוח' לפי החלוקה  ,העומר

. בחסדי ה' זכיתי לעשות סיום גדול בישיבה הקדושה ביצהר. באותו זמן מאחורי הקלעים
שהתקשר אלי לעזרה היה הרב רזיאל. זוכרני שעמדתי ברמזור נולדה לנו בת, והראשון 

בצומת בית ליד, והרב רזיאל מתקשר אלי, ושואל מה צריך לקנות? איזה בשר? ומה אני 
רוצה לעשות וכו'. בסופו של דבר הרב רזיאל גם קנה לי דגים להכין לסעודה. וגם הוציא 

ה. הוא עצמו הכין מטבוחה מהמקפיא שלו כמה קילו בשר כבש ונתן לי להכין לסעוד
 כדרכו.

באירוע עצמו הרב רזיאל פשוט היה האמרגן של האירוע הוא הביא את הרמקול שלו 
)בצילום שומעים אותו(.  שיהיה מוזיקה ורמקול לדוברים. וכן הקליט וצילם את האירוע

ממש  'והוא  ,חוץ מזה הוא עבד וטרח במטבח להוציא ולדאוג שאוכל לשבת באירוע
 ליהם'. עומד ע



 רזי אמונה                                                   

213 

 

. הרב רזיאל באחד החורפים נסע ששמים לב לפרטים הקטניםו אנשים הגדולים הם אל
בחזרה מהכולל נסעתי איתו אחת כשארצות המזרח. ופעם מבשר באחת  לעבוד בשחיטת

התקשר אליו אחד מהאנשים שעבדו איתו, וסיפר לו שביתו התארסה. לרוב יש רגילות 
חד בדרכו, אלא שלא כך נהג הרב רזיאל, אלא הוא בעולם להגיד מזל טוב ולהמשיך כל א

ישר שאל אותו מה אפשר לעזור ולארגן ולדאוג לרהיטים וכו'. אחר כך הוא אמר לנו 
 במאור פנים אתם יודעים מה זה לעזור לחבר שביתו מתחתנת.

כשבניתי את ביתי בחוות גלעד נעדרתי מהכולל זמן מה, והרב רזיאל שם לב לדבר, 
 אם הכול תקין ובסדר.תקשר לשאול וה

בברית יצחק של בניהו בנו של הרב רזיאל הוא דיבר שיש שכותבים שלברית צריך להביא 
הדס משולש, כי הדס שוטה יכול חלילה למנוע טוב מהילד. והרב רזיאל הסביר את הדבר 
שפעמים דווקא הדבר הקטן משפיע רבות, כמו אצל אלישע בן אבויה שאביו לא כיוון 

ים יושבים ובניהם אש, ורצה בן כזה. וכוונתו לא לשם שמיים בראותו את התלמידי חכמ
ולדו היה מה ,בן כזה.  ובאמת את בנו עובדיההייתה לשם שמיים, ולכך חלילה יצא לו 

אפשר לראות את הרב רזיאל מדקדק בחינוכו וגידולו לגדלו בקדושה וטהרה בכל פרט 
 ופרט.

ולם החרדל"י ונגיעה גם הרב רזיאל חיבר בין עולם התורה הספרדי ע. חיבור בין עולמות
דים ניגוני 'לחיים טיש' יבעולם התורה החסידי בעיקר בהתקשרות למקהלות החס

ניץ'.  תמיד הוא  סיפר לנו שהוא נוהג ללכת לשמחת בית השואבה ביום של ז'ו'סוכות ווי
מי ששם לב בארון ספרים במכוון הוא  ,בביתו .ניץ' בבני ברקז'משה רבינו לחסידות 'ווי

ספרים של הרב אליהו והרב עובדיה אחד ליד השני בכדי לחבר בין שני ענקי שם את ה
שראיתי אצל הרב  תבפורים האחרון נגשתי אליו וסיפרתי לו עובדות וההנהגו .עולם אלו

עובדיה בשיעור שלו והוא דיבר איתי על הרב אליהו ובכינו יחד על שהלכו ממנו מאורות 
בב שהבכי שלנו נמשך עכשיו על הרב רזיאל עולם אלו וה' הצדיק יודע תעלומות סי

 הי"ד. 

התקלקל לנו  ם שהיה קצר חשמלי בחווה, ובשל כךבאחת הפעמי חסד.המעשי ממקצת 
בדקנו ב'יד שתיים' ומצאנו מקרר בקרני  ,המקרר והיינו  צריכים לקנות מקרר חדש

אליו למי מתקשרים? ברור לרב רזיאל. התקשרתי  .שומרון, אלא שצריך להוביל אותו
ם נו את המקרר מהבית. כאשר היינו צריכיאובאותו ערב נסענו ובעבודה משותפת הוצ

' לעזור לנו. אחרי זאת כמה הרב רזיאל התרגש מזה להעמיס את המקרר באו כמה 'חבר'ה
אבל עם כזה לב לעזור מעצמם  ה בלי כיפה, או עם חצי כיפה,'שיכול להיות כאלו חבר

 במאור פנים.
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 .רציתי לשלם לרב רזיאל על הנסיעה כמובן שהתשובה הייתה ברורה..שהגענו לחווה 
כאשר נולד לנו בננו הבכור הייתי צריך מישהו שיסיע את חכם ישועה לחברון בכדי 

דאג להביא את חכם  שימול את בני. שוב כמובן למי פונים לרב רזיאל. והרב רזיאל
)יש תמונות שלו מהברית .של חמיו ולהחזיר אותו ללא כל תשלום.. ישועה עם הרכב

 הזאת עם חכם ישועה ועם הסבא מנתניה(.

 

. רבות הרב רזיאל דיבר עמנו בדרכים על עשיית מצוה, לא רק כי הלב לשם מצוות חסד
שלי אומר לעשות אותה, אלא לכוון שבכל חסד ובכל דבר טוב שעושים 'הריני מקיים 

ענו ועצרנו לעזור לאדם שנתקע מצוות ה' שציווה לעשות את זאת המצווה'.  פעם אחת נס
עם הרכב שלו, והרב רזיאל אמר שבזה אנחנו מקיימים מצווה מן התורה של "עזוב 

 תעזוב עימו".  

 
של  הרצאההרב רזיאל היה מעין מוקד רפואי בחווה. פעם אחת הוא ארגן  רפואה בחווה.

ו ברכה שמסביר ומלמד דברי רפואה דחופה שחובה לדעת. ולא הגיעהר מ מישהו
אשתי נעקצה ממשהו,  הרצאההרבה אנשים והיה לו צער מזה. זמן מה אחר ה הרצאהל

שצריך בעקיצה לעשות כך וכך, ומה הוא  הרצאהונגשנו אליו ושאלנו אותו ששמענו ב
רק  הרצאהה בהבאתאת המאמץ  ז הוא אמר שהיה שווה לו להשקיעאומר לעשות. וא

המשפט הזה אומר הכול ומסביר את בשביל מקרה אחד שאולי ידעו מה צריך לעשות. 
 דרך חייו הגדולה.  

תשע"א הרב רזיאל חידש בחווה חידוש גדול שלא היה קודם, לקראת פסח ה'כרמי גלעד. 
נטיעת כרם. אלא שכדרכו הוא משך עם מעשיו הטובים את הסובבים אותו. וכאשר הוא 

 חלתי לגדל כרם קטןנסע לקנות שתילים לכרם שלו, הוא גם קנה בשבילי. וכך בזכותו הת
 לעוד מספר כרמים שנשתלו בחווה. מאחורי הבית. אחריו ברוך ה' נפרצה הדרך

בקיץ האחרון אחר שעשיתי בציר ראשוני בשתילים שהרב רזיאל קנה לי, ובקשתי ממנו 
באתי לו בקבוק את המכונה שהוא קנה לסחוט את הענבים. ואחר שסחטתי את הענבים ה

טרי. והוא מאד התרגש ובשבת הוא שיבח את המיץ ענבים. תו' מיץ ענבים 'יין מג
והזכרתי לו שהמיץ ענבים הזה הוא משתילים שהוא קנה לי. ואז בעצם נזכרתי שהוא 

 הראשון שפרץ את הדרך לכל הכרמים שנשתלו בחווה.

בהילולת הבבא סאלי שהרב רזיאל עשה לתושבי  ת הבבא סאלי מעין תכלית חייו.ללוהי
)ד שבט התשע"ז ההילולה האחרונה שהרב עשה לתושבי החווה(, הרב  החווה לפני שנה

רזיאל דיבר שדווקא בפרשיות מצרים שאנחנו כביכול לא מתרגשים 'ממופתים' שהרי 
ת הבבא סאלי ילולה הפרעה עם כל המופתים לא שת ליבו ולא השתנה. דווקא אז חל
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הדגיש שהעיקר זה  תמידאצלו באופן מוחשי. והרב רזיאל  היו שכידוע עניין המופתים
ומהפועל הטוב נמשך גם מופתים. וכך הייתה דרכו ללמוד תורה  ,המעשה והפועל הטוב

 להוסיף ולחזק כל הזמן פועל טוב, ומתוך זה הברכה באה.  

שהוא כתב על  'ידבר רש' . הרב רזיאל עשה שיעור שנלווה אליו קונטרסמעין צוואה
תב הקדשה מרגשת לתושבי החווה על נושא החשמל בחוות גלעד. בחוברת הוא כ

מסירותם ועל חוזקם ועל עמדתם החזקה בחוות גלעד למרות הכול. ושם הוא כתב מעין 
צוואה ברורה וקצרה שאומרת הכול  וכך הוא כתב ברוך ה' זכינו בחווה 'לימין ושמאל 

נה והקב"ה יודע תעלומות גלגל שחצי ש ,תפרוצי' עכשיו הגיע הזמן של 'ואת ה' תעריצי'
קודם הרצח, חברנו איתי לוי עשה עיטור לארון קודש בו כתוב מצד אחד של הארון 'ימין 
ושמאל תפרוצי' מצד שני של הארון 'ואת ה' תעריצי'. לדעתי לא סתם גלגל כך ה' את 

 צוואה של הרב רזיאל כתובה לעין כל בבית כנסת של החווה.    'יןעֵ מֵ 'הדבר שה

רזיאל נרצח הוא עשה ברית לבן של חברנו ר' יחיאל שבוע לפני שהרב  פרידה וברכה.
היות המוהל הוא אחד מבעלי  ,קליין ואחר הברית נגשתי אליו לברכו בברכת מזל טוב

הברית אשר יום הברית הוא יום טוב שלהם. וחשבתי שהרב רזיאל ילחץ לי את היד וזהו. 
כל הלב 'שאזכה  אלא שהרב רזיאל עצר והחזיק לי את היד וברך 'מי שברך' כדרכו עם

 פרד ממנו. . ומי היה מאמין שכך א'יץ תורה וכו'להפ

חבל חבל חבל על דאבדין. אין לנו יכולת להכיל את החוסר ואת גודל הצער. אנחנו 
   רוצים לחיות על קידוש ה' כמו שהרב רזיאל חברנו חי ולהמשיך לחיות על קידוש ה'.
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 יצהר ,,ישיבת 'רועה ישראל' יוסי הלוי 

 

 הי"ד ,שיר לזכר הרב רזיאל זצ"ל

 

 ואתא מלאך המוות
 ושחט לשוחט

 להעלותו קרבן מנחה
 על מזבח עזוב ושומם

 שלוליות דם הקרבנות
 נשטפים ברצפת העזרה
 אל ירדן של צער ודם

 סופם בים המוות לגווע

 מי ידע הרז מי יבין הסוד
 ל קנוא ונוקם-נסתרי א

 ל מסתתר-ל נעלם א-א
 ל-רזי לי, רזי א

 לע"נ הקדוש רבי רזיאל שבח הי"ד

 כ"ג טבת תשע"ח
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 , תלמיד של הרב רזיאל הי"ד,ישיבת 'רועה ישראל' אהוביה שני

 ד"הי שבח רזיאל מהרב זכרונות כמה

 הרב עם מתייעץ שאני זוכרני. מצאתי כך כל ולא, חתנים מדריך חיפשתי כשהתארסתי
 כלל אבל, רזיאל הרב את כבר הכרתי! עיני אורו. שבח הרב את לי מציע והרב, דודקביץ

 כמוצא עליו קפצתי, לי וכשנודע, חתנים מדריך גם הוא, עיסוקיו לכל שבנוסף חשבתי לא
 .לחתונה איתו לומד שאני זכות הרגשתי. רב שלל

 גם הוא, הלכות כדי ותוך. ובסבלנות ברורה בצורה לימד תמיד, לחתונה אותי כשלימד
, ושמחה אהבה של קשר, בריא קשר לבנות איך לימד, בית שלום, להלכות מעבר לימד
 לימד, שבח הרב כמו וכמובן, קטנים הכי לפרטים לב לשים איך. לשני אחד הערצה של
 .ובונים מרגשים שהכי לדברים אותם להפוך איך

 .י"נ אליה בננו של בברית המוהל יהיה שהוא זכינו כך אחר

 כשהסתיימה. אחרי ימים וכמה, בברית, הברית לפני ימים כמה הגיע הוא, במסירות
 של שילוב איזה? מוהל כזה מצאת איפה? זה מי, אותי ושאלו הסבים אלי ניגשו הברית
 !ומתיקות זריזות איזו! ועשייה קדושה

 !לחיקוי דמות בשבילי היה שבח הרב

 את עליה ומוסר אותה אוהב הוא איך! התורה את מעריץ הוא איך עליו ראיתי תמיד
 !חייו

 !ובחיות בשמחה מלא היה תמיד שלו הלימוד גם. מתמיד שהיה רק לא

 הרי והוא! אחד אדם -איתי עשה הוא חסדים כמה. חסד של לאדם דוגמא בשבילי היה
 !סביבתו כל עם כך נוהג היה

 ראיתי, לחתונה אותי הדריך שהוא כשזכיתי. בית לשלום דוגמא בשבילי היה שבח הרב
 של רמה לאיזה! אליה מתייחס הוא והערכה כבוד באיזה! אשתו את מעריץ הוא איך

 !אותי מדריך הוא בית שלום

 את לו קוטף ה"הקב -'שושנים וללקוט בגנים לרעות הבושם ערוגות אל לגנו ירד דודי'
 !ומתוקה יפה הכי הנשמה

 "עמו אדמתו וכיפר לצריו ישיב ונקם"
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 אברהם רפאל ניסים סגרון ,יצהר

 

 שיר לזכרו של הרב רזיאל

רזיאל לזכרו של הקדוש מוה"ר )מדריך החתנים שלי, ומו"ר בעניינים רבים( הרה"ג שיר 
 ע"י "נציג" האויב הערבי כולו. שנרצח ,הי"ד ,זצ"ל שבח

 סימן: "רזיאל חי".

ביבי אגלי טל תחיה, כוחות אצורים בנפש חיה, למלא היקום להשקותו לרויה/            ר
 האם התאדו טרם הגיעם למטרה.

והר הילת תאות ראיה, אצילות ובהירות נשמה נקיה, אצא לבקשו ולעורר תהיה/    ז
 אתאנח בתוגה הן הבריאה חסרה.

דים סופקות בקול נהיה, לליבו הפועם מה היה, ואנו נשנקים וצמאים בציה/                   י
 הלא נגדעה מעמנו רוחו הטהורה.

יה, חלומות רחוקים ומחשבות דאייה/      יה הימים יפי החוויה, כמה נעים לזוכרם בצפא
 בתוך כאב שכול המציאות הגזורה.

הבת נשמתו נר יה, ויחידתו נתייקרה בפז עדיה, כמה התעצם חוץ לגויה/                   ל
 באושר פרח ועלה עזבנו מהרה.

נה במנוחתו ועינו צופיה, עלומה וטמירה בחביון סמויה, מעתיר להניף זרוע נטויה/           ח
 כה נכסף לגאולה בשורו באורה. 

דיו פעלו ארגו בטויה, וכמו בחייו רוחו מציוה, למחיי מפעליו ילוה לויה/                            י
 הן דמותו בחיותה שילחה פארה. 

 

 טברהם רפאל נסים סגרון ס"דו ע"ה אמאת תלמי
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 הרב צחי קליין, ישיבת 'רועה ישראל', יצהר 

 הרב רזיאל, אהוב לבנו, אור גדול שלא נפסק

לראשונה הכרתי אותך במחנה "שמחה לילד" בשנה שבה הוקמה העמותה. הייתי אז 
בוגר שמינית צעיר ברוחי ובנפשי. זכיתי להיות בקבוצה שלך )ושל יעל( ולגלות תופעה 
שלא הכרתי לפני כן. לא אשכח את ההתפעלות מהבחור הזה, עם חולצה סגולה של 
מחנה מתנדבים וחולים, עם פאות וזקנקן, שמצד אחד עושה שמח בבדיחות הדעת 

 ואפילו בליצנות שלא מביישת שום סטנדאפיסט, ומצד שני פשוט צדיק.

ל שקבלו את מדובר בשבוע מתיש ומעייף שבו בקושי ישנים, בטח מתנדבים כרזיא
החולים הקשים הדורשים טיפול של סיעוד מלא. כשמגיעים לתפילות, בדר"כ ככה זה 
נראה, אלו שהשקיעו כ"כ הרבה כוחות בלשמח ולעזור, נופלים שדודים ותשושים ברגעי 
החסד הללו שבהם המדריכים הבנים זוכים לקצת מנוחה... זה באמת קשה להתרכז 

שעות שינה. אבל יש אחד שמוציא ומוציא כוחות  בתפילה כשחסרות לך מי יודע כמה
 ללא הרף, מתוך שמחה עצומה, ובתפילה אני רואה אותו פשוט עומד בדביקות. 

מה זה? איך אפשר לגשר על הפער בין הליצן השטותי לבין הצדיק הרוחני? כשפגשתי 
אותך עשר שנים מאוחר יותר, בישיבת "רועה ישראל" פתאום הכל התחבר. הדביקות 

לך בה' היתה המנוע המרכזי לכל תחומי החיים בהם עסקת, תורה, מד"א, התנדבות, ש
בריתות, הכל התחבר למארג של חיים שכל מגמתם הדביקות בה'. לעיתים ע"י דביקות 

 בתורה ולעיתים ע"י דביקות במידותיו, "מה הוא רחום אף אתה רחום וכו'". 

תי אותך אם אני יכול לארגן בתקופה שבה העברתי שיעורים ב"המקום" בת"א שאל
שיעור שלך בת"א לציבור שרוצה להתקרב. ראיתי אותך בתור אחד שיכול לקרב לבבות 
ולגעת באנשים עם ההומור המיוחד והלבביות הנפלאה שלך. אתה סירבת. שאלתי אותך 
"למה? הרי יש לך כשרון גדול! לא חבל?" ענית לי חצי בצחוק חצי ברצינות "כן, אני 

"אתה הרב יצחק פנגר הבא ויותר מכך!  -פנגר הבא", ואני הנהנתי בהסכמה הרב יצחק
 אז למה לא?" ואתה ענית "נחכה קצת, צריך עוד ללמוד, לגדול". 

צריך לדעת שהגדלות של הרב רזיאל היתה לא פעם דווקא בדברים הקטנים, בשימוח 

ועה או מבט שבדיוק במקום, בחיוך קטן שמשנה הרבה, באיזה תנ SMSהקטן, בהודעת 
חטוף שעושה את העבודה. והספינצ'ים, אוי, איזה ספינצ'ים, אבל יותר מכל צורת 
ההגשה, החיוך, התחושה שלמישהו באמת אכפת ממני. אני קולט את רזיאל מקצה בית 
המדרש ומחכה כבר בקוצר רוח שיגיע, לא רק בגלל הטעם המיוחד, אלא בעיקר בגלל 

 בוקר זה מעין עולם הבא ממש! פניו המאירות. להתחיל ככה את ה



 רזי אמונה                                                   

220 

 

רזיאל שלנו כבר בעולם האמת, עם אברהם יצחק ויעקב, משה אהרן יוסף ודוד המלך 
עליו השלום, וכמובן אליהו הנביא מלאך הברית מלווה קיבל את פניו בשמחה, אבל כמה 
דברים חסרים לו שם בשמיים. הוא בטח כ"כ מתגעגע לפחות כמו שאנו מתגעגעים אליו. 

תגעגע לעוד ברית של תינוק יהודי, לעוד משמרת של מד"א, לעוד חיוך שמרחיב הוא מ
 את הלב, לעוד בוקר של ספינצ'ים, לעוד ועוד שעות של תורה בעמל. 

היום התבשרנו על הסדרת חוות גלעד, כמה זכויות בחייך וכמה זכויות במותך! שמענו 
חיזוק ההתיישבות  את ראש הממשלה מזכיר את שמך "הרב רזיאל שבח" ומבשר על

כתשובה הולמת לרשעות המזוויעה של מבקשי רעתנו. אנו כמובן לא מסתפקים בכך, 
עינינו נשואות לנקמת ה' בגויים לעינינו, נקמת דם עבדיך השפוך, נקמת ה' על חילול שם 

ְדעּו  -שמיים הנורא, "אשר חרפוך ה', ונזכה לבניין שלם י םֹוי  ַהגְוָיָֽ י כ  ֶאת־ שְמַקדֵ  ה' ֲאנ 
ְשָרֵאל ְהיֹות י  י ב  ְקָדש  ם )יחזקאל לז,כח( ְבתֹוָכם מ   ְלעֹוָלָֽ

נשתדל להמשיך בדרכך לקדש שם שמיים בבחינת "בכל דרכיך דעהו", לפעול להשראת 
 שכינה בכל מעשינו ובתורתנו, ומתוך כך נזכה בע"ה לחזות בשוב ה' לציון בב"א!
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 רב הישוב אחיה הרב חנניה פולק, 

 

 חבר יקר

את השורות האלו אני כותב בדמע על חברותא, חבר יקר שנרצח, רזיאל שבח, בשעות 
הקשות שבין הרצחו עקד"ה בידי שפלים בני עוולה, לקבורתו באדמת א"י שכ"כ אהב, 

 'ויקבר בביתו' בחוות גלעד שבה הפיח רוח חיים וקדושה שנים רבות.

שר שמת )שבת קה:(, דמעות אי אפשר לזייף, דמעות על צריך להוריד דמעות על אדם כ
אדם כשר שמת אלו דמעות שמעידות על חיבור פנימי, על קושי נפשי שנוצר בגלל שמת 

 אדם כשר.

ה'יסוד ושורש העבודה' כותב )שער הכללי( שאדם שנפטר הוא 'חלל', כי זה יוצר חילול 
 ה', חור וחלל בקידוש ה' שכל יהודי עושה. 

כונים בכל אדם מישראל שנפטר, כי כל אדם מישראל יש לו תפקיד, משימה הדברים נ
לגדל ולהרבות כבוד ה' וקידוש ה', ונכונים שבעתיים באדם  -'ונקדשתי בתוך בני ישראל'

שכל חייו היו קודש להגדלת כבוד שמיים וגם הירצחו היה על קידוש ה', בגלל היותו 
 מצווה ומתוך אחיזה במצוות יישוב א"י. חייל בצבאות ה', יהודי שמת תוך כדי קיום

רזיאל היה מלא רוח חיים, פשוט נוטף כל כולו חיות גדולה ומקוריות מחשבה, ואת 
 הכוחות האלה ניתב לתורה ולחסד, לחיות את התורה ולהכניסה לחיי המעשה כפשוטו. 

)עטין( כדי שנראה  'כחל'כשלמדנו הלכות כשרות שחט צבי, בהזמנות אחרת השיג 
ועל איך מכשירים אותו לאכילה בלי להיכשל בבשר וחלב, כשלמדנו הלכות שבת בפ

עשה ניסויים בהכנת תה בשבת כדי לראות את ההבדל שבין תה שהוכן בכלי ראשון ושני 
לתה שהוכן במים קרים, וכן על זו הדרך בסוגיות רבות נוספות, וכל זה מתוך התמדה 

 גדולה בתורה גם בשעות לא שעות.

'שימוש' במראות, לקח אלבום תמונות לשמור בו שאלות מעניינות ודברים כשעשינו 
 מחכימים, כדי שאפשר יהיה בקלות לדמות דבר לדבר ולהיזכר במה שלמדנו.

היתה פעם סוגיא שבה עסקנו, והיה חסר איזה ספר, שלא היה בבית המדרש, למחרת 
 לכה שבה עסקנו.רזיאל בא עם אותו ספר, 'קפץ' לבני ברק, כדי שנוכל לעיין בה
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את כל הדברים האלו, שבעינינו היו כ"כ מיוחדים, עשה רזיאל מתוך פשטות, כאילו זה 
דבר מובן מאליו שכך צריך לעשות, הוא לא ראה בזה 'חידוש', הכל בטבעיות והכל 

 בשמחה. 

רזיאל היה איש של מאור פנים וחיוך נצחי, גם כשאמר ביקורת, זה היה באופן כזה 
יחס מזלזל לגדולי  -החיוך על הפנים )למעט נושא אחד שכאב לו מאודשנשאר לכולם 

 ישראל מכל המגזרים ולתורה, שם לא היה נושא פנים כלל ומוחה בכל תוקף ועוז(.

רזיאל היה איש של חסד ומסירות גדולה, מכח זה התנדב במד"א )בלילות כמובן, 
ולמחרת למרות ה'לילה הלבן' סדר בוקר כרגיל(, מכח זה התנדב בח"ק, מכח זה ערך 
כמוהל בריתות רבות בהתנדבות, ובלי לחשוב על תמורה או כוחות היה נוסע לפני הברית 

מכח זה העביר שיעורי תורה במקומות רבים ואחריה לראות שהכל תקין ועבר בשלום, ו
 וארגן את חיי התורה בחוות גלעד. 

בכולל הנהיג את סעודות ראש חודש, שהוסיפו הרבה לדיבוק חברים )ומעניין שלמרות 
שהיה 'מבין' באוכל, כמעט ולא אכל בעצמו, אלא השקיע כ"כ הרבה בלהכין, לערוך, 

ט ולא היה לו פנאי לאכול משהו, את כל להגיש, לשמח, להגיד דברי תורה וכו', שכמע
 ה'הבנה' שלו באוכל השקיע בחסד ובאחרים(. 

למרות המאמץ  - באחיה זכינו לראות אותו כמה פעמים בבריתות, כולל ברית בשבת
המשפחתי שזה דרש, וכן בהדגמה לשחיטת קרבן פסח בשנה שעברה. הוא בא בשמחה, 

א קיבל אפילו החזר נסיעות. הוא בא בלי ללא ציפיה לקבל תמורה והיו מקרים שבאמת ל
 חשבון של הזמן שזה ידרוש ממנו אלא רק כדי להגדיל כבוד ה' ולהאדיר תורה.

הוא ניצל את ההזדמנות של הדגמת קרבן פסח כדי להרחיב לכולם את האופקים על 
החלקים השונים של הכבש, מה קרב על המזבח ומה לא, איך צולים את קרבן הפסח, 

 הכשרות של הכבש ועוד ועוד כיד ה' הטובה עליו.  מהם סימני

 את החילול ה' הזה, את החלל שנוצר בקידוש ה', אנחנו  צריכים להשלים. 

אם ניקח על עצמנו לנסות להיות פעמים קצת 'רזיאל', קצת להתרחב ולגדול, להעמיס על 
שכמנו משימה אחת נוספת, להיות יותר במאור פנים ובסבלנות, לנהוג יותר בנדיבות 
ובמסירות, להתאמץ יותר בעמל תורה, שיהיה לנו יותר אכפת כבוד תורה וכבוד תלמידי 

 חילול ה' הגדול הזה.  -חכמים, נשלים ולו במעט את החלל

 יה"ר שיבולע המוות לנצח ונקם ישיב לצריו כפר אדמתו עמו.
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 אברהם רפאל ניסים סגרון,ישיבת 'רועה ישראל',יצהר

 

מעט מילי דהספדא ומילי דנחמתא על מוה"ר הרה"ג רזיאל שבח זצוק"ל 
 הי"ד זיע"א לקראת יום השלושים

פניך נעימות בימינך נצח", )תהילים  נאמר בפס' "תודיעני אורח חיים שבע שמחות את
ט"ז, י"א(. לכאורה יש להבין, שבתחילה כתוב "תודיעני אורח חיים" ובסוף הפס' כתיב 

ומשמע שזה לנצח והרי אין חיים נצחיים. ואכן פירשו המפרשים  -"נעימות בימינך נצח"
י הם חי -)מצודת דוד, הרד"ק והמלבי"ם( שמדובר על החיים הנצחיים שאחר המות

הנשמה, ודוד מתפלל אל ה' שיודיעו בעולם הזה, את הדרך לחיים נצחיים קדושים 
אז תודיעני  -בעולם הבא. ומה נפלאה היא לשונו של הראב"ע שפירש "כי במות הגוף

דרך החיים והטעם הדרך שאעלה בה אל השמים להיות עם מלאכי עליון", וכו'. ונראה 
(: "לשון עתיד הוא ואינו לשון תפילה", שזהו פרוש רש"י שפירש )בד"ה "תודיעני"

מודיעהו ה' יתברך לפי ערכו  -שכשנפטר האדם -עכ"ל, וכוונתו שאכן כך הם פני הדברים
 את דרך החיים הנצחיים העליונים כיצד יחיה חיי נשמה בעולם האמת.

ובראש אמיר, אודיע בשערים, שלא באתי לשער ולאסוף כעמיר גורנא "סיפורי צדיקים" 
שיש על האי גברא רבה המוכתר בנימוסין, "שבח" וקילוסין, ואף אם "שפתותינו הרבים 

אין אנחנו מספיקין"... רק באתי בדברים אלו לנחם ולהתנחם  -שב"ח כמרחבי רקיע
בהיותי תלמידו, שהוא היה ה"מדריך חתנים" שלי, והתייעצתי עימו בדברים רבים, 

בים ככל שיהיו לבין קשר של רב שדרכו של עולם שיש שוני בין קשר של חברים טו
מתהווה ע"י ידידות ואהבת רעים, שיתוף אישי ועשיית דברים וחווית  -ותלמיד. חברות

חוויות יחד, אולם אצל רב ותלמיד שונים הם פני הדברים, שלפעמים אין כאן חווית 
חוויות יחד ושיתוף בעניינים אישיים, אלא יש פה כלשון הזה"ק "מאן דנפח מתוכיה 

", וכמ"ש ע"ז בסה"ק "התניא" )לק"א פ"ב( "שתוכיות ופנימיות האדם מוציא נפח
בנפיחתו בכח". בקשר בין חברים יש גם מרכיב רוחני של החכמה אחד מהשני ואף יותר 

אף אם יש בו  -מזה, אך עיקר הקשר הוא חברי, לעומת זאת בקשר של רב ותלמיד
ת צמד המילים "רב ותלמיד" הוא מרכיבים חברותיים רבים, מ"מ עיקר הקשר שמהווה א

 רוחני, קשר של תורה.

אכן דברים רבים וטובים הודגשו בשעת הסתלקותו של רבי רזיאל הי"ד, יש מי שהדגיש 
יהודי שנרצח ע"י אויב באדמת א"י הקדושה, יש מי  -את הזעזוע מצורת הסתלקותו 

וש ה' שזו שמשום כך ביאר את המעלה הגדולה של רבי רזיאל הי"ד שנרצח על קיד
מעלה עצומה מאוד, יש מי שדיבר על מעשיו הטובים הרבים עד מאוד ועל מידותיו 
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הנאצלות ויש מי שפרסם את גדלותו הרבה במקצועות התורה הקדושה, יש כאלו שעוררו 
לקבל קבלות טובות בעקבותיו ולעילוי נשמתו ויש מי שאמר שצריך לשפוך את דם 

ל יחד, באמת הכל נכון וחבל על דאבדין. אמנם רוצחיו ימ"ש, יש כאלו שהזכירו הכ
"יתומים היינו", זו  -לאחר כל ההספדים, נדמה שנשארנו עם אותה תחושה של יתמות 

הנקודה שאותה לא הצליחו למלאות וגם לא יצליחו, אותה הנקודה שאין לה נחמה, הרב 
 גלגל אחור.רזיאל שבח איננו עמנו עוד עד ביאת גואל צדק ואין אפשרות להחזיר את ה

תיאור מיוחד וכעין שיקוף לכאב ולחלל אותו אני הקטן ושכמותי חשים, מצאתי בס"ד 
(, שם מתוארת 100שהוא כטמון בדברים המובאים בס' "חסידים הראשונים" )ח"ב עמ' 

ההרגשה של המקורבים ביותר לאדמו"ר מלובביץ הרה"ק מהר"ש זי"ע )הרבי הרביעי 
בטרם עת בקיצור ימים ושנים. הם בנו האדמו"ר של חסידות חב"ד( אחר שנסתלק 

הרש"ב מלובביץ זי"ע וידיד נפשו החסיד הרה"צ רבי יעקב מרדכי זצ"ל רבה של 
פולטבה, הדברים מובאים שם מתוך מכתבו של הרבי הריי"צ מלובביץ זי"ע וז"ל: 
"ויאמר כי האחד אשר בו התנחם אחרי אביו, בכמה שאפשר להתנחם, באסון נורא 

כזה, הוא רק ידיד נעוריו אוהבו וריעו הריע"מ. הוא הראשון אשר הושיט יד  ומבהיל
מנחם, יד עוזר, יד ריע ואוהב נאמן. דבריו היו נאמנים, אמרותיו טהורים, בלתי חתולים 
בערפילי הכבוד והתהילה הנהוגה במקרים כאלו, דיבר על הכל בעיניים פקוחות 

עלה בהרים, כי אם סחור סחור לנקודה ובאמונה טהורה, הוא לא טיפס בנחלים ולא 
האמיתית ובו מצא מרגוע נפשו ונחמתו", עכ"ל. וביאור דבריו בקיצור נמרץ, שבדרך 

ההספדים עליו הם "חתולים בערפילי כבוד והתהילה הנהוגה  -כלל כשמסתלק אדם גדול
במקרים כאלו", לפאר ולשבח את הנפטר ולהרבות בדברים על מדרגתו הנפלאה בה הוא 

מצא כעת, לעומת זאת הרי"מ ידידו של הרש"ב לא נהג כך, הוא דיבר על הכל מתוך נ
אמונה טהורה ונגע בנקודה האמיתית. כשאני קורא את הדברים הנפלאים הללו אני חש 
שמדובר על אותה הנקודה בה אנחנו עסוקים כעת. ולפיכך צריכים אנו להבין את הדברים 

פשר למצא תנחומים ומתוך כך חיזוק אמיתי בה א -לעמקם ולהגיע לנקודה האמיתית
  ועמוק המושרש לעד שאינו בר חלוף מהתעוררות זמנית כל שהיא.

נקודת מהות הצער הזה מפורשת ומבוארת בטוב טעם מתוך מ"ש בס' "ליקוטי מוהר"ן" 
להרה"ק נחמן מברסלב זיע"א )תניינא תורה ז', אות ד'( "ואפילו שמגיע זמנו להסתלק, 

ומתדבקת במקום שעולה בעולמות עליונים, אין זה תכלית ושלמות  והנשמה עולה
שתהיה הנשמה רק דבוקה למעלה. רק עיקר השלמות של הנשמה היא, שבעת שהיא 
למעלה תהיה למטה גם כן", עכ"ל. וכוונת דברי קודשו היא כפי שמבואר שם שתכלית 

וך זה מתגדל בריאת האדם היא שיעבוד את ה' מתוך העולם הזה השפל דווקא, שמת
ומתקדש שמו יתברך והעולם מתתקן במלכות שדי, ואם האדם למעלה אף שהוא מתענג 
מזיו השכינה, מ"מ אינו מממש בשעה זו את תכלית הבריאה. לכן אי אפשר להתנחם בזה 
שאותו שנסתלק נמצא במעלה  עליונה מאוד, משום שבפועל הוא לא עמנו כעת, והוא 
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חנית כבירה שהיה יכול להמשיך ולהשפיע אם היה נשאר הותיר חלל גדול של השפעה רו
עמנו פה, ואנו כולנו הן חביריו והן רבותיו )כמ"ש "ומתלמידי יותר מכולם"( ומשפחתו 
ובפרט תלמידיו ובניו חסרים את אותה השתלמות רוחנית שהיתה יכולה לבוא בעטיו 

שיך מוהר"ן את ולקרבנו יותר ויותר לתכלית "לתקן עולם במלכות שדי". לפיכך ממ
דבריו וכותב: "על כן צריך שישאיר אחריו ברכה, בן או תלמיד, כדי שישאר דעתו למטה 
גם בעת שנסתלק למעלה, כמ"ש רז"ל )ב"ב קט"ז( אשר אין חליפות למו, חד אמר בן 
וחד אמר תלמיד, כי התלמיד מקבל דעת הרב וכו' ועל כן צריכין להשאיר אחריו בן או 

דעתו למטה, שיאיר בבני העולם הזה השפל. כי כשנשאר דעתו תלמיד, כדי שישאר 
למטה ע"י בן או תלמיד נחשב כאילו הוא בעצמו נשאר בעולם", עכ"ל. וזה על דרך מ"ש 
בגמ' מס' תענית )ה:( על יעקב אבינו ע"ה "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" ולפיכך 

שב אפי' חברו שהתחזק "יעקב אבינו לא מת". ומוהר"ן מבאר שם בהמשך ש"תלמיד" נח
ממנו באיזה בירור של יראת שמים וכדומה, ע"ש. אמנם גם לאחר לימוד דברי קדשו טרם 
רואים אנו בנחמה, מאחר שסוף כל סוף הוא איננו עמנו בעוה"ז, ואם היה עמנו נראה 
שהיה יכול להוסיף ולהשפיע פי כמה וכמה. ולפיכך צריך להרחיב הדברים ולהבינם 

 יותר.

דוע ה'דבר ו'מפורסם ה'עניין שנשמות ישראל כולן קשורות ומחוברות והינן והנה י'
בעצם נפש אחת, ולאור זאת יש לנו להתבונן במה שגרם אותו מקרה של הרצח של רבי 
רזיאל הי"ד ומה כעת ההבדל בינו לביננו. אכן המשותף עדיין בינו לביננו הוא שכולנו 

חד היכן שהוא נמצא, אנו פה עדיין נשמות קדושות תחת ממשלתו של הקב"ה, כל א
בעז"ה עד ביאת גואל צדק ועד בכלל, והוא בעולמות אחרים עד ביאת גואל צדק ולא עד 
בכלל. ההבדל ביננו הוא שאנו כעת בתוך גוף והוא אינו בתוך גוף. ומכאן תבוא 
ההתבוננות האמיתית שמי שהיה לו עימו קשר חברי וכ"ש קשר רב ותלמיד )וכן רעייתו 

כתה עימו לקשר של "שכינה בינהם"(, הרי זה קשר נפשי שבתוך הנשמות והוא יכול שז
להשאר לעד, כי רק הגוף הקדוש שלו איננו עמנו. אבל הנשמה עודנה לעלמי עד וודאי 
שהדבר כעת תלוי בנו, שכעת סוף כל סוף גופו של הרב רזיאל הי"ד איננו עמנו ואיננו 

ה בחיים חיותו, אבל נשמתו עודנה, ועל כן זה כעין יכולים לראותו ולדבר עימו כפי שהי
נסיון למהות הקשר שלנו עימו, האם הקשר שלנו איתו היה חזק בנפש עד שאף מותו לא 
מפריד, ומתוך קושי זה ניתן אף להעמיק את הקשר הרוחני עימו, כאשר מתבוננים בכל 

ה וכאילו עודנו הנ"ל וממשיכים ללבות את הקשר שהיה עימו בנשמתינו וכמימים ימימ
חי, כי באמת נשמתו שעימה היינו קשורים קיימת לעולמי עד, ולא צריך להיות הבדל 
מבחינתינו. אדרבא אצלו תוך נשמתו הקשר עם אוהביו ועם כל בית ישראל גדל במאוד 
מאז נלב"ע, וכמ"ש בסה"ק התניא )לק"א פל"ב( וז"ל: "והנה ע"י קיום הדברים הנ"ל 

אס בעיניו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה, הרי זו דרך ישרה להיות גופו נבזה ונמ
וקלה לבוא לידי קיום מצות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן. כי 
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מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו, והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן 
כן נקראו כל ישראל אחים באלקים חיים בשגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה ול

ממש מצד שורש נפשם בה' אחד, רק שהגופות מחולקים, ולכן העושים גופם עיקר 
ונפשם טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית בינהם אלא התלויה בדבר לבדה", 
עכ"ל. ומובן שאצל מי שאין גופו עימו, הדברים אמורים ביותר, משום שאהבתו לישראל 

ומגיעה לתכלית אהבתו, וק"ו במי שאוהבו ומקושר אליו. דווקא אנו אחיו גדולה מאוד 
שצריכים להעמיק ולגלות יותר את הקשר הנשמתי שלנו אליו, כי לנו יש גוף מפריד 

. ולדידנו אין בזה כ"כ חידוש, שכן אף בחיים חיותו היה 1ומכביד שעלינו לזככו ולטהרו
רבי רזיאל הי"ד כבר אלהין, מלאך ה' צבאות כאשר יעידו הסיפורים הרבים על גודל 
דמותו ואישיותו, ולו היינו יודעים זאת עוד בחיים לא ברור שהיינו משלים את עצמינו 

שג וקוצר המשיג, וכבר אז לומר שאנו "חברים שלו" או "תלמידים שלו" מפני גודל המו
היה עלינו לעשות עבודה עצמית כדי להצדיק את הקשר איתו, וק"ו עתה שהסתלק ועלה 
לשמי רום למדרגות נוראות שאין דעתנו סובלתן, שעלינו לעשות את אותה עבודה 
עצמית כדי לזכות להמשיך את הקשר הנפשי עימו, ומזה נקבל התעוררות קיימת לעד 

השתדל ללמוד מדרכיו ומעשיו הקדושים של רבי רזיאל הי"ד וללכת שאינה בת חלוף, ל
בהם ולהתעלות וכ"ז גם מתוך ההשראה שלו שאף שנלב"ע, נפשו עודנה קיימת והקשר 

 הנפשי עימו קיים.  

ולמפורסמות אין צריך ראיה, ומ"מ נביא את מה שאיתא בגמ' מס' ברכות )י"ח( שם דנו 
ם עדיין בעה"ז ואם הם מכירים בצערם ושמחתם, האם המתים יודעים במעשי אלו שחיי

ודעת רבי חייא שהמתים יודעים מה שקורה בעולם ודעתו היא כמסקנת הגמ' שאיתא שם 
בסוף הסוגיא שאף רבי יונתן שנחלק עימו "הדר ביה" וס"ל שהמתים יודעים ומכירים 

עים במה שקורה בעה"ז, ומ"ש בקהלת "והמתים אינם יודעים מאומה" זה מדבר ברש
שעוד בחייהם קרואים מתים, ע"ש. והדברים מבוארים בעז"ה ע"פ האמור, שהצדיקים 
הם היודעים מה שקורה בעה"ז אף אחרי שנפטרו מן העה"ז, מפני שהתכלית האמיתית 
היא העה"ז לתקנו במלכות שדי, והצדיקים אינם מסיחים דעתם הקדושה מהתכלית 

 -ם במיתתם קרויים חיים" וכמאמר הפייטן בשום אופן, ואף אחר מותם, וזה מ"ש "צדיקי
, שהשאירו שארית בעה"ז, בנים ותלמידים כדברי קדשו של מוהר"ן 2"חיים הם בתוכינו"

                                                           
ולאור זאת בעז"ה עלתה לי מחשבה, שלפעמים נלב"ע אדם בשנות נערותו שהיה חבר טוב של נער  1

אחר, ואותו חבר גדל ועמו גדל שכלו והתפתחה חכמתו, ושוב כבר אינו מרגיש כ"כ קשר לחברו הנער 
ם הרבות שעברו הוא גם חש שאינו שייך כעת לאותה חברות נושנה של קטנות שנלב"ע, שחוץ מהשני

הבוגר והמעמיק. אמנם המתבונן היטב יבין שחבירו  -ונערות ושאותו נער שנלב"ע כבר אינו קשור אליו 
שנמצא בעולם האמת. הפליג יותר מחברו שבחיים בים של חכמה ואמת מחוץ לגוויה המגבילה, והוא זה 

 גדול יותר משל חברו שבעה"ז. שנמצא במעמד
 מתוך הפיוט "אל גליל" לר' יצחק סונה. 2
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הנ"ל, ולפיכך הרי הם כחיים ומקבלים חיות קדושה אף מהמעשים שנעשים בהשראתם 
אם בעה"ז. מה שאין כן הרשעים שעוד בחייהם אינם עסוקים בתכלית העולם לתקנו כי 

בהנאותיהם הפרטיות, גם כשמתים וצריכים להיענש כדי לזכך בחזרה את נשמתם, אף 
שם הם עסוקים בזיכוך עצמם ואין להם פנאי לעיין בתכלית העולם, אלא א"כ חזרו 

 צאצאיהם בתשובה כידוע.

עוד איתא בגמ' במס' ברכות שם, על בני רבי חייא שהשתכח תלמודם והיו מצטערים 
דנו ביניהם אם אביהם שנלב"ע יודע בצערם או לא, )ודעתו של ר"ח ומנסים לזכרו, ו

אביהם היא שהמתים יודעים וכן מסקנת הגמ' כנ"ל(. וכמובן שמדובר דווקא על בניו של 
רבי חייא, לעומת אדם אחר שלא היה לו קשר עם ר"ח, אין סיבה שר"ח ידע בצערו, 

נשארו קשורים אליו ואל תורתו  משום שבניו ותלמידיו שהיו קשורים עימו בחיים חיותו
אף אחרי מותו, ומתלמודם ומעשיהם בעה"ז הוא כביכול מקבל חיות בעה"ב, שכ"ז 
נעשה בזכות שהולידם ולמדם תורה, ובזה הוא מקיים את תכלית העולם לתקנו ולהכינו 

, שאנו הולכים 3למלכות ה' יתברך. ובזה מובן "סדר ההשתטחות" על קברי צדיקים
ברי צדיקים גדולים שנפטרו לפני שנים רבות ולא היה לנו שיג ושיח להשתטח על ק

עימהם ואיתא בכמה ספרים קדושים שצריך ללמוד על הציון מדברי התורה של הצדיק 
לע"נ, ולפי האמור, כ"ז מאחר שאיננו  4וצריך לקרוא תהילים ומשניות ולהדליק נר

את הנר"נ שלנו בו ע"י הלימוד קשורים לגמרי עם אותו צדיק, ולכן אנחנו צריכים לקשר 
מדבריו כדי להחשב כתלמידיו, ואם אין לנו משהו מדבריו אז לפחות לקרוא תהילים 

שזו גם נחת רוח בשבילו שע"י שבאו להשתטח על ציון קברו  -5ומשניות לעילוי נשמתו
מתעוררים בקדושה ומתקנים בזה את העולם במלכות שדי מכוחו ואז אולי נחשב 

והוא ירגיש בצערנו ובמבוקשנו ויעתיר בעדנו. ומזה נתעורר אנו ונבין את  כקשורים אליו
כל האמור אף ביחס למנוח רבי רזיאל הי"ד, שמי שהיה קשור עימו בחייו, חבר וק"ו בן 
ותלמיד, הקשר נשאר בעינו ורק התגבר, ואם יש לו צער מעניין גשמי או עניין רוחני, הרי 

ייו היה דואג לו ומנסה לעזור לו, אף כעת כך ויותר בוודאי שכשם שרבי רזיאל הי"ד בח

                                                           
וכאן המקום לעורר את כולם לבוא מידי פעם בפעם להשתטח על ציונו הקדוש של רבי רזיאל הי"ד,  3

שאין ספק שיעמוד בשמים בתפילה ותצמחנה משם ישועות רבות, וידוע המעשה באחד שדיבר עם 
ברות צדיקים, וענה לו הגרש"ז שיכול ללכת ל"הר הרצל" שם קבורים קדושים הגרש"ז אוירבך זצ"ל על ק

רבים. וכוונתו משום שמתו על קידוש ה' וחשובים כקדושים וטהורים. וכן הדברים אמורים ברבי רזיאל 
שנרצח על קידוש ה', וק"ו בו שהיה קדוש עוד בחייו וקידש את שם ה' יתברך מחיים. והיה גדול בתורה 

מידותיו הטובות. וכידוע שזו מדרכיו של רבי רזיאל הי"ד   -ומעש"ט וכתר שם טוב על כולם ובמצוות 
שהיה מקפיד להשתטח על קברי צדיקים אחת לכמה זמן ופעם נסע עם חברו להבה"ח ידידנו ר' יובל 

 סופר הי"ו להתפלל בקברי צדיקים על חברים שטרם זכו לפרי בטן.
 ש סודות גדולים כידוע.ובעניין הדלקת נר לעלוי נשמה י 4
 ואף אם יש לפנינו ד"ת ממנו יש לקרא תהילים ומשניות לע"נ כמ"ש בספרים הקדושים. ואכמ"ל. 5
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 -, וזה תלוי בנו6מכך, הוא יודע היטב בצערו וישתדל בעבורו ממקום כבודו של עכשיו
 שנשמר את הקשר הנפשי עימו ונעצים אותו כאמור.

, שכן שאכן רבי רזיאל הי"ד כעת איננו עמנו בעה"ז, אך הוא עמנו 7א"כ "אראה בנחמה"
של הקב"ה ונשמתו קיימת, וממילא הקשר שלנו עימו שהיה נפשי ונשמתי תחת ממשלתו 

עודינו קיים, והוא מביט ממקום כבודו על העה"ז ודואג ובודק שמפעליו הקדושים 
שהקים לא יפלו, ומשתדל מן השמים בעדם ואף יותר משהיה בעה"ז, משום שלמעשה 

ר בבתים האחרונים של רואה הוא כמה הם חשובים יותר מכפי ששיער. וזה מה שמתוא
השיר שכתבתי בס"ד בימי השבעה עליו: "חנה במנוחתו ועינו צופיה, עלומה וטמירה 
בחביון סמויה, מעתיר להניף זרוע נטויה, כה נכסף לגאולה בשורו באורה. ידיו פעלו 
ארגו בטויה, וכמו בחייו רוחו מצויה, למחיי מפעליו יתלוה בלויה, הן דמותו בחיותה 

", ע"כ. ומתוך נחמתינו הפרטית נבא לנחמה העצומה שיש בזה לתיקון שילחה פארה
הרוחני של העולם הזה בדרך לגאולה השלימה, שרוחו של רבי רזיאל הי"ד עודנה מצויה 
לעזר ולסעד בתיקון העולם במלכות שדי ואף "יתיר מבחיוהי" וזה עיקר כוונת דברי 

                                                           
וע"ש עוד בגמ' שהובאו כמה סיפורים שממחישים את זה שהמתים יודעים מה שקורה עם החיים, ואני  6

את מרן הראש"ל הגר"ע יוסף מוסיף כאן מ"ש בס' "רבנו" )שחיבר הרה"ג אהרון שטרית הי"ו ששימש 
זצוק"ל וזיע"א בתלמודו וכתב את כל מה שהיה רבו אומר ביני וביני, וידוע שרבי רזיאל הי"ד היה קשור 
מאוד עם דמותו הגדולה של מרן הגרע"י( מה שסיפר הגר"ע יוסף על אשתו הרבנית מרגלית ע"ה לאחר 

ת שיהיה עציצים בגן כדי שרבנו יוכל לברך פטירתה: וסיפר עוד רבינו שבחיי הרבנית היא הייתה דואג
עצי בשמים וכו', ואחרי שהרבנית נפטרה הצמחים התייבשו ולא היה מי שיטפל בהם. ולרבינו לא היה 
במה לברך מאה ברכות בשבת, ואחרי שבת בא אליו הרב מנשה יונה וסיפר לרבנו שבאה הרבנית אליו 

מחי בשמים שיוכל לברך עליהם בשבת וכו'. הוא בחלום ואמרה לו למה אינך דואג לרב שיהיו לו צ
נזדעזע והביא צמחים לבית רבינו וטיפל בהם. רבינו הוסיף: אפשר ללמוד מזה שהרבנית נמצאת במקום 

טוב בגן עדן ברוך ה', שהרי אנשים רבים אחרי פטירתם נתונים בצער גדול מהעינויים והם דואגים 
ואינה צריכה לדאוג לעצמה. ואחר שסיפר עוד כמה סיפורים לעצמם, ואילו הרבנית דואגת ממקומה לנו, 

הסיפורים האלה יכולים לחזק הרבה באמונה, כמה הסיפורים של חכמינו נכונים, שהם אמת  -הוסיף 
ודבריהם אמת, שהמתים יודעים מהחיים כמ"ש במס' ברכות, אפי' שהרבנית נמצאת בשמיים למעלה היא 

של"ג(. וחדשות אני  -ב' ועמ' של"ב-ודעת מהכל, ע"כ )ע"ש עמ' א'עוקבת אחרי מה שקורה כאן בארץ וי
מגיד, שלפני שנה וחצי בתשרי התשע"ז נלב"ע בגיל למעלה מתשעים דודתי זקנתי מרת פנינה זוראיה 

ע"ה שהייתה צדקת גדולה וביתו של מז"ק מרן הסבא קדישא הרה"ג רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק"ל 
פני ראש השנה האחרון כלתה להבה"ח מרת שושנה מב"ת חלמה שחמותה וזיע"א ראב"ד ג'רבא, ול

אומרת לה שתלך למחסן של ביתה ותמצא שם ארבע כוסות יפות וחדשות שהכינה שם בעודה בחיים, 
ושתיקח שלוש מהם לר"ה, אחת לבעלה שיחיה )"חתנא דבי נשיאה" הרה"צ ששון כהן הי"ו( ושתים 

שם ליד הכוסות סט מצעים שקנתה בחייה ותביא אותו לכלה  לבנה ולכלתה, ועוד אמרה לה שתמצא
פלונית כמתנה לנישואיה, וכלתה שושנה הסתפקה אם להאמין לדברי החלום ולבסוף הלכה למחסן 

לבדוק ולתדהמתה מצאה שם את אותן ד' כוסות ועל ידן מונח הסט מצעים, אך עדיין התפלאה שכן אותה 
תה רווקה ולא כלה, והנה לאחר כמה שבועות אותה אחת סגרה אחת שעליה אמרה לה חמותה בחלום היי

"וורט" והתרגשה לקבל את המתנה ה"שמימית". כ"ז שמעתי מכלתה שושנה בעצמה. ואני מכיר עוד 
 כמה סיפורים שחלקם שמעתי מכלי ראשון וחלקם מכלי שני ואכמ"ל, וגדולים דברי חז"ל.

 כלשון חז"ל במדרש "איכה רבה". 7
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נפטר בצעירותו הרי זה משום מוהר"ן מברסלב זיע"א הנ"ל. ועפ"ז י"ל שכשהצדיק 
שיודעים שם למעלה שהוא סיים את משימתו שהיה צריך לעשות בחייו ושלשמה נשלח 
לעה"ז, ומעתה חבל שיוסיף לחיות עוד, שכן כעת הוא יועיל יותר למפעליו בעה"ז אם 
יהיה למעלה בעולם האמת, ומשם יסייע ביתר שאת ויתר עוז לתיקון העה"ז במלכות 

 שדי.

יהדר אנפין לפסוק שהתחלנו בו "תודיעני אורח חיים שבע שמחות את פניך ומעתה נ
נעימות בימינך נצח", ולעיל הובאו דברי המפרשים בזה. והנה בפסוקים שלפני כן כתוב 
"אברך את ה' אשר יעצני, אף לילות יסרוני כליותי. שויתי ה' לנגדי תמיד, כי מימיני בל 

בשרי ישכן לבטח. כי לא תעזב נפשי לשאול, לא  אמוט. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף
י'( ואח"כ כתוב "תודיעני" וכו'. ולפי כל הנ"ל י"ל  -תתן חסידך לראות שחת." )שם, ז'

בעז"ה, שדוד המלך ע"ה היה מתייסר בלילות במחשבה שהנה תכף מגיע עיתו להפטר 
לתקנו ולקדשו  מן העולם ומה יועיל אז ומה יוסיף לתכלית הבריאה היא העה"ז התחתון,

עד שיאיר בו כבוד ה' בגילוי בתוך החומר. וזה מ"ש שם בתחילת הפרק "לקדושים אשר 
בארץ המה, ואדירי כל חפצי בם" )פס' ג'( דהיינו כל הקדושים שהיו ב"ארץ" בעה"ז 
וש"חפצי בם" שאני שואף להדמות אליהם, הרי בסופו של דבר "ירבו עצבותם אחר 

, ובל אשא את שמותם על שפתי" )פס' ו'( מה שנשאר  זה רק מהרו בל אסיך נסכיהם מדם
עצמותיהם אחר שמיהרו לשמי רום, ואף אחד לא זוכרם ומזכיר את  -"עצבותם"

ואז אמר "אברך את ה' אשר יעצני" שה' עזרו ושינה  8שמותיהם בפועל כי הם אינם עימנו
ינו גם בחיים וגם לו במחשבה את כל ההסתכלות על המות, "שויתי ה' לנגדי תמיד" הי

במוות, בלא הבדל, וממשיך "לכן שמח ליבי ויגל כבודי" וכו' "כי לא תעזוב נפשי 
לשאול, לא תתן חסידך לראות שחת", דהיינו שאין זה כפי שחשבתי קודם שהם מתים 
ו"אין במות זכרך בשאול מי יודה לך" )תהילים ו', ו'( אלא אינם נחשבים באמת מתים 

ומלמעלה שמים דעתם על מה שקורה בעה"ז ומשתדלים להיות משם והינם קרואים חיים 
לעזר ואחיסמך להמשיך מפעליהם הקדושים שבעה"ז, וממשיכים את הקשר הנפשי עם 
חבריהם ותלמידיהם שנותרו בעה"ז. ואז אומר "תודיעני אורח חיים", ופה נרכיב  את 

כולם נזכרו לעיל(  פירוש המצוד"ד והרד"ק והמלבי"ם עם פירוש רש"י והראב"ע )אשר
יחד, שבעודו בעה"ז זו דרך תפילה שיורה לו ה' בעודו בעה"ז את הדרך לעשות ולהקים 
ולתקן כך שגם כשיפטר מהעולם יוכל להמשיך בזה משם ולהשפיע על העה"ז לתקנו. וזו 
ג"כ לשון עתיד ואינו לשון תפילה בהיותו בעולם האמת, שה' יורה לו משם את ה"אורח 

, וזה מ"ש "נעימות בימינך 9יוכל להשתדל ולפעול עבור מפעלי קדשו בעה"זחיים" כיצד 

                                                           
 רשים בפירוש הפשט.אך ע"ש במפ 8
שאם הכוונה לאורח חיים המתאים בינות למלאכים ולשרפי מעלה המצויים שם, זה אינו צריך, שהרי  9

 הנשמה כבר היתה שם קודם שנשלחה לעה"ז לעובר שיוולד, וכבר מלומדת היא בכך.
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שזו עבודה נצחית שנעשית אף אחר המות ועד ביאת גואל צדק, שאז יראה פירות  -נצח"
מעבודתו זו. והדברים אמורים אף בנידון דנן, מוה"ר הרה"ג רזיאל שבח זצוק"ל הי"ד, 

 ככל הנ"ל.

עייתו מב"ת, ובניו ובנותיו, )שאיני מתיימר "להבין" ויה"ר שיהיה מליץ יושר עבור ר
כביכול את כאבם העצום, יה"ר שיתקיים בנו בקרוב הפס' "ומחה ה' דמעה מעל כל 
פנים", אכי"ר(. ובעבור המושבה הקדושה "חוות גלעד" יכוננה עליון אמן, ובעבור כל 

ם בה' אלהיכם חבריו, תלמידיו ומכריו ובעבור כלל עם ישראל אכי"ר. "ואתם הדבקי
 חיים כולכם היום".

ע"ה אברהם מאת תלמידו הכותב מידי דצערא במילי דנחמתא, אנא זעירא דמן חבריא 
 .רפאל ניסים סגרון ס"ט
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 מאיר בקשי, תלמיד של הרב רזיאל

 כל שמל ולא פרע כאילו לא מל

"חוות גלעד"! החיוך המוכר הציץ מהחלון חצי שעה בערך אחרי שראיתי אותך מל את 
הבן של יחיאל. 'עם רזיאל גם רק עד הצומת שלמטה שווה לעלות', חשבתי. ועובר 

 לעשייתן, כבר נחגרתי לידך. 

"הרב רזיאל, אני מסופק אם אזכה ללמוד היום, אז תגיד משהו לפטור את ברכות 
רציתי שתגיד משהו בנסיעה  ?',מה נשמע'במקום לענות שאלת התורה", בקשתי. 

 הקצרה, אבל אתה בשלך. "מה קורה? איך בישיבה? מה שלום החבר'ה?" וכו'.

מיד כשהגעתי אהבתי אותך. תלמיד חכם, ספרדי כדבעי ותמיד מלא חיות וחוש הומור. 
 -שר מיוחדובים, לכולנו היה אליך קמנות על חבריך הקריוכך למרות שלא זכיתי לה

 ולחיבת הקודש לא נמנע מלכתוב מעט מזעיר ממה שראינו.

 

 חיבור עמוק ונדיר היה לך ל'חוט המשולש', של העם התורה והארץ.

 ארץ ישראל
מסרת את נפשך על ישובה. דבקת בחוות גלעד, ולמרות שמהרבה בחינות זה לא היה נוח 

 לך, התברגת שם חזק ולקחת אחריות.

פורים מתחנן שיורידו את רמת הנפצים בקריאת מגילה, אבל כשחבר אני זוכר אותך לפני 
הציע לך ללכת לקריאת מגילה בקדומים, לא הסכמת בשום אופן לעזוב את הקריאה של 
החווה. כשהתחלת ללמד בישיבה בימי שישי, התחלת עם הקונטרס שהוצאת )"ידבר 

בה כחלק מישוב רש". ר"ש = רזיאל שבח...( ופתחת עם בעיות החשמל שקיבלת באה
 הארץ.

לצערנו מסירותך לארץ עמדה גם במבחן העקידה, ועכשיו אין כל בריה יכולה לעמוד 
 במחיצתך.

 עם ישראל
אהבת את העם הזה בכל הלב, וכאבת את כאבו. כאב לך על כל יהודי שנמצא בצער, 
ועשית הכל לעזור ולשמח. וכידוע "אין עני אלא בדעת", ממש בער בך הצורך להפיץ 

 תורה וקדושה בעם ישראל.
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אני זוכר את עצמי מנסה )לשוא( ללמוד בשישי אחד כשאתה מדגים לחבר'ה בחבורה כל 
מני 'התקלויות' עם מסורתיים וחילונים שהיו, ושהיו יכולים להיות; ואיך באנושיות 
ובשמחה מקרבים את ישראל לאביהם שבשמים. וזה תחום שלא נגע רק לרחוקים רוחנית 

במעגלים הקרובים ביותר השתדלת לחנך, לקרב ולעודד מתוך נעימות  ופיזית. גם
 מיוחדת. 

 תורת ישראל
אהבת אותה, עמלת בה ושמחת בה בכל כוחותיך. כל באי בית המדרש שלנו ראו את 

 ההתמדה שלך.

זכורני שלמדתם בכולל איסור והיתר, ומידי פעם בסוגיות 'פיקנטיות' בהלכות טריפות 
שהיו בשולחן לפני בקריאות מז"פ! מז"פ! ובהתלהבות דן איתם  היית רץ לאבי ושלמה

 בנושא.

 

באמת יש בלי סוף מה לומר, אבל הנקודה שאני חושב שהיא הכי הוספת לבית המדרש 
היא כבוד תורה וכבוד תלמידי חכמים. וכמאמר הגמ' "כמה טיפשאי דקיימי קמי ספר 

 מים, אהבת אותם ודבקת בהם.תורה, ולא קיימי קמי תלמיד חכם". הערכת תלימדי חכ

אני זוכר שסיפרת לי בהתלהבות על הקשר של הרב יורם אברג'ל זצ"ל לחווה. סיפרת 
שהגיע לחווה בתור סנדק, ושפעם הוצאת רכב מהחווה לאירוע גדול )כמדומני הילולת 
הבן איש חי(, וכשהגעתם הרב יורם, שהיה באמצע לנאום, צעק ברמקול "תראו! הנה 

 מחוות גלעד הגיעו!" )לא היו לי ספיקות את מי הרב שמח כל כך לראות...(החברים שלי 

יחס של כבוד גדול היה לך לראש הישיבה, הרמים והרב חנניה, וכן לת"חים מכל החוגים 
והמגזרים, אבל עולה על כולם היתה, כמובן, הערצתך למו"ר הרב עובדיה זיע"א. אהבת 

 ו.אותו אהבת נפש, ולבנך הראשון קראת בשמ

אני זוכר את עצמי כמה פעמים בשיחה איתך מנסה להזכיר אותו, רק בשביל 'להדליק' 
אותך ולראות שוב את היחס שלך לענק שכמותו ולגדולי ישראל בכלל. הגית בספריו 
בשקיקה וניכר היה שבעל השמועה לנגד עיניך. והיה נראה שמשהו מאהבת התורה, 

שלו דבק בך. סגרון הזכיר לי איך ביום הפשטות, השמחה ואהבת ישראל האין סופית 
השנה הראשון )בתחילת שנתה הראשונה של הישיבה( ארגנת הילולא ביד רחבה ואיך 

 דאת איתו שימשיך את המנהג...ישנה לאחר מכן כשעזבת את הכולל, ו
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מתוך הכבוד הזה לא יכלת לסבול שום פגיעה בת"ח, והחברותא שלך, ר' חנוך, העיד 
שראה אותך מקפיד, זה היה בהקשר הזה. עוד חבר בישיבה סיפר לי שהפעמים היחידות 

פעם שנסע איתך טרמפ, ושמע כל הדרך איך כואב לך כשאין יחס מספיק מכבד לבית 
 המדרש... ולוואי שנזכה לקחת משהו מהצדקות הזאת... 

 

הגענו לצומת, באתי לרדת. אבל אז, למרות שהיה נראה שמיהרת פשוט עצרת והתחלת 
דבר תורה. "יש מחלוקת ראשונים מדוע כל שמל ולא פרע כאילו לא מל. מה אתה  להגיד

 אומר, מה הסיבה?"
 "אולי כי יש קרום של עורלה", ניסיתי.

"את זה קשה להגיד", המשכת. "הסיבה היא, שאם משאירים את הקרום הדק, העורלה 
 שנשארה יכולה לגדול ולטפס חזרה".
 תי.רכב שהגיע מאחורה כבר צפר, וירד

 "זה בניגוד לכבתה אין זקוק לה", אמרתי.
 "נכון, נכון!" חייכת וצעקת כבר תוך כדי נסיעה.

הפעם הבאה ששמעתי ממך היתה כבר כשעל אותו ציר הרכב שלך הפך למרכבת אליהו, 
 ודמך הטהור נספג באדמה שכל כך אהבת.

לפניו שימול את הרב רזיאל, תהא נשמתך צרורה בצרור החיים את ה' אלקיך. ויהי רצון מ
 ערלת ליבינו ויפרע מאויבינו פריעה שאינה חוזרת.

 מעשה ידיך... שבחתתברך ה' אלקינו בשמים ממעל ועל הארץ מתחת על כל 
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רבונו של עולם, הננו מוכנים לקיים מנהגן של ישראל בניך, לגלח את שער בננו 

פאות, לקיים בו מצות חינוך של "לא תקיפו פאת בן השלוש שנים ולהניח לו 

ראשכם" וכבר עבדיך חכמי ישראל רמזו במדרש בכתוב "שלש שנים יהיה 

לכם ערלים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הלולים לה'" שכן 

בתינוק שלש שנים ערלים, שלא יכול להסיח ובשנה הרביעית יהיה כל פריו 

ורה, ויהי רצון שתחילת חינוך זה שאנו מחנכים אותו קודש, שאביו מחנכו לת

 כרצונך, יהיה לנחת רוח לפניך.

 "ויהי נעם ה' אלוקינו עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו"

 "כן ציוה ה'".: וכשעושה לילד את הפאות יאמר"לא תקיפו פאת ראשכם" 

"לחיים טובים ולשלום. בזכות רבי שמעון בר יוחאי, יגן שתזכו לגדלו לתורה לחופה 

 וליר"ש. אמן."

 חלאקה -סדר תגלחת הילדים

 תפילה קודם התספורת:

 

 

יתן יוכן הבא לספר את הילד  יתנו לילד מעות וישים מהם בקופת צדקה,
 מעות לצדקה.

שער הילד. יתחילו ממקום הנחת  ייקחו מספריים של זהב, ויתחילו לגזור
 תפילין ויורידו הבלורית.

 בשעת התספורת יכוון לקיים מצות ה' ויאמר:

 כהו ויברכו את הוריו:יכבדו חכמים וזקנים בגזיזת שער הילד, והגוזזים יבר
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 לברכה  הזה הילד יברך  מלך                         לברכה הזה יברך הילדאהוב 
 לברכה הזה הילד יברךנורא                           לברכה הזה הילד יברךברוך 
 לברכה הזה הילד יברך סומך                        לברכה הזה הילד יברך גיבור 

                   יהיה כמשה שזכה ועלה למלוכה                    יהיה כמשה שזכה ועלה למלוכה
 לברכה הזה הילד יברך עוזר                          לברכה הזה הילד יברךדגול 
 לברכה                    הזה הילד יברך פודה      לברכה                    הזה הילד יברךהדור 
 לברכה הזה הילד יברך צדיק                          לברכה הזה הילד יברךותיק 
                   יהיה כמשה שזכה ועלה למלוכה                   למלוכה ועלה שזכה כמשה יהיה
 לברכה הזה הילד יברך קדוש                          לברכה הזה הילד יברךזכאי 
                         לברכה הזה הילד יברך רחום                          לברכה  הזה הילד יברךחנון 
 לברכה הזה הילד יברך שומר                          לברכה הזה הילד יברךטהור 
 לברכה הזה הילד יברך תומך                    למלוכה ועלה שזכה כמשה יהיה
           למלוכה ועלה שזכה כמשה יהיה              לברכה              הזה הילד יברך יחיד
                                                                                          לברכה                    הזה הילד יברך  כביר
 לברכה                                  הזה הילד יברך  לובש

                                                                למלוכה ועלה שזכה כמשה יהיה 
                                                                   

                        
                                                           

                                                              

 .                        

 

 

 

 

 

 ירקדו, ישירו וישמחו לכבוד הילד וישאוהו על כתפיהם וישמחוהו.

ילד. יחלקו לציבור המשתתפים מיני מזונות ומשקה לכבוד מצות חינוך ה
 והציבור יברכו את הילד והוריו כנ"ל.

סגולה שיהיה הבן תלמיד חכם ויר"ש , ויאריך ימים ושנים טובים, שישקלו 
 שערות ראשו  ויתנו כנגד משקלם משקל זהב או כסף לצדקה.

 בני תימן לשורר אחר התספורת:מנהג 

ואחר כך נהגו לומר הלל.
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האלוקים ואדוני האדונים, שבזכות כל יהי רצון מלפניך ה', אלוקי 

הצדיקים והחסידים מיום שנברא העולם ועד סופו, ובזכות תורתך 

הקדושה והטהורה, ובזכות מצוותיך ושמותיך הקדושים שבה, ובזכות 

מצוות פאת הראש שצויתנו בתורתך "לא תקיפו פאת ראשכם", ובזכות 

ה הנער לפיאות התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, כמו שזכה ז

הראש, כן יזכה לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויורה הוראות בישראל 

 בחיי אביו ובחיי אמו.

 אמן.נצח.סלה.

, שזכיתנו לקיים מצוות חינוך בבננו, מודים אנו לפניך בורא עולם

במצוה של "לא תקיפו פאת ראשכם". קודם לכן היה בננו זה בבחינת 

"שלש שנים יהיה לכם ערלים". יהי רצון שעתה יהיה בבחינת "ובשנה 

הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים לה'" לקיים כל מצוה ממצוות 

וכל בניך למודי ה'. החינוך בזמנה כרצונך, ונראה הצלחה בעמלנו זה, 

 ישראל אשר בך אתפאר. וזכות הצדיק רשב"י זיע"א, תעמוד לנו לזה. 

 אמן.

 ומריםאחר התגלחת בקבר הצדיק א

                      

 ואח"כ יאמרו מזמור:"הללויה הללו אל בקדשו...".

 זו: ו אביו ואמו לה' ויאמרו תפילהואחר כל זה הסדר, יוד

 
ישימו לילד ציצית חדשה וכן כיפה חדשה לראשו, ואח"כ יעשו סעודה, 

 וילמדו בה את הילד לברך ואת צורת אותיות התורה.
 

 ונערך ע"פ ספר נטעי גבריאל ע"י רזיאל שבחנכתב 
 מזכרת מטקס החלאקה של עובדיה שבח הי"ו
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