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תשמחי  אל  ח'(  )ז',  במיכה  כתיב 
אשב  כי  קמתי,  נפלתי  כי  לי,  אויבתי 
"אילולא  חז"ל  ופי'  לי,  אור  ה'  בחושך 
שישבתי  ואילולא  קמתי,  לא  נפלתי 
בחושך, לא הי' ה' אור לי" )עי' שו"ט תהלים ה' ובילקוט 
תהלים רמז תרכ"ח(, ואף לגבי מלחמת האדם עם יצרו 
נאמרו הדברים, אלמלא נפלתי לא קמתי, ואלמלא ישבתי 
בחושך לא הי' ה' אור לי, שהנפילה והישיבה בחושך הם 
הם המביאים את האדם לראות את האמת, ומתוך החושך 

מבחין הוא באור ביתר שאת, וכמו שיתבאר.
כתיב וירח את ריח בגדיו )בראשית כ"ז, כ"ז( ופי' חז"ל 
צרורות,  איש  ויקום  משיתא  יוסף  כגון  בוגדיו,  בגדיו, 
יכנס  בשעה שבקשו שונאים להיכנס להר הבית, אמרו, 
מבני ישראל תחילה, אמרו לו ליוסף הכנס, ומה שאתה 
אמרו  זהב,  של  מנורה  והוציא  נכנס  הוא.  שלך  מוציא 
לו אין דרכו של הדיוט להשתמש בזה, אלא הכנס פעם 
שניה, ומה שאתה מוציא שלך הוא, ולא קיבל עליו, אמר 
שאכעיסנו  אלא  אחת,  פעם  בוראי  את  שהכעסתי  דיי 
נתנו אותו בחמור של חרשים,  לו,  פעם שניה. מה עשו 
)דף עבה שמגררים בו את הנסרים, רש"י( והיו מנסרים 
לבוראי,  שהכעסתי  לי  אוי  ואומר,  מצווח  והיה  בו, 
גדולה  היתה  מתחילה  נפילתו  הנה  כ"ב(,  פס"ה  )בר"ר 
בו  שרוי  שהיה  והאפילה  החושך  שיעור,  לאין  ועמוקה 
היה איום ונורא, ובזמן שאף השונאים מחריבי המקדש 
יוסף משיתא מוכן  הי'  לא העזו להיכנס בתוכו תחילה, 
לעשות זאת, והסכים להיכנס תחילה, ואף כשהוציא את 
המנורה, לא הרגיש מה שהרגישו השונאים, שאין דרכו 
את  והרגיש  לבו  על  שם  ואז  בזו,  להשתמש  הדיוט  של 
עוצם שפלותו. לפתע ראה לאיזה תהום התדרדר, וע"י כן 
האיר לו ה', ואמר די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת, 
ואף כשעינוהו בייסורים נוראים, שגיררו את בשרו בדף 
אלא  עוד  ולא  להיכנס,  הסכים  לא  נסרים,  בו  שמגררים 
שבעצם הייסורים הנוראים הללו לא צווח מחמת יסורין, 
קט  ברגע  בוראי",  את  שהכעסתי  לי  "אוי  צווח  אלא 
נתעלה מתהום תחתיות עד לדרגות עליונות של מסירות 
נפש, מחושך נורא עד לאור גדול של "והי' ה' אור לי", 
בחושך  אשב  כי  קמתי,  נפלתי  "כי  הכתוב  בו  ונתקיים 
וודאי שאילולא שנפל בתחילה כל כך, לא  ה' אור לי". 
הי' זוכה לאור גדול שהגיע אליו אח"כ, ורק כשראה את 
התהום שהוא בתוכו, ע"י כך אזר עוז והתעלה למדרגת 

קדוש ה' כרבי עקיבא וחבריו.
עוד מעשה הובא במדרש שם ביקום איש צרורות שהי' 
בן אחותו של ר' יוסי בן יועזר איש צרידה, והי' רכוב על 

יועזר  בן  יוסי  ר'  דודו  את  בשבת בשעה שהוליכו  סוסו 
מרי  דארכבה  סוסי  חמי  יוסי,  לר'  יקום  א"ל  להיתלות. 
בתאוות  שהלכתי  ראה  )פי'  רבך,  דארכבה  סוסך  וחמי 
לבי וכך עלתה לי, ואתה עמלת בתורה ומצוות כל ימיך 
וסופך תהא נתלה(, א"ל ר' יוסי בן יועזר אם למכעיסיו 
עשה  וכי  יקום,  א"ל  רצונו,  לעושי  ק"ו  טוב(  )גמול  כך 
)על  רצונו  לעושי  כך  ואם  א"ל  ממך,  יותר  רצונו  אדם 
נכנס  למכעיסיו.  ק"ו  מתנו"כ(,  המועטים,  עוונותיהם 
בו הדבר כארס של עכנאי, הלך וקיים בעצמו ד' מיתות 
בי"ד וכו'. נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה וראה מיטתו 
של יקום פורחת באוויר. אמר בשעה קלה קדמני זה לגן 
עדן, יעו"ש במדרש. והן הן הדברים האמורים, יקום איש 
שבשעה  מאד,  עד  גדולה  השחתה  למדת  הגיע  צרורות 
בו  העיז  להריגה,  ישראל,  נשיא  דודו,  את  שמוליכים 
פניו, ורצה להוכיח לו שהוא יקום צודק, ועל חנם ר' יוסי 
מוסר את נפשו, ובמקום להראות השתתפות בצערו, עוד 
נבקע  זו,  תהומית  לשפלות  שירד  מתוך  אך  בו,  התקלס 
יועזר  בן  ר"י  של  דבריו  בו  ונכנסו  הגדול,  האור  לפניו 
את  שקדם  עד  שלימה  בתשובה  ושב  עכנאי,  של  כארס 

רבי יוסי בן ועזר בשעה קלה לגן עדן.

ההרגל מאבד את 
התרגשות הלב

ה'  עד  ישראל  "שובה  הנביא  מאמר  בזה  לבאר  ויש 
אלוקיך כי כשלת בעונך" )הושע יד(, ואמרו חז"ל גדולה 
ישראל  שובה  שנאמר,  הכבוד,  כסא  עד  שמעת  תשובה 
עד ה' אלוקיך )יומא פ"ו, א'( וכן אמרו במקום שבעלי 
לעמוד,  יכולים  גמורים  צדיקים  אין  עומדים  תשובה 
שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' וגו' )ישעי' 
נ"ו(, לרחוק והדר לקרוב )ברכות ל"ד, ב'(, והוא משום 
הישיבה  וע"י  התקומה,  נוצרת  העצומה  הנפילה  שע"י 
את  ולראות  ממנו  להתנער  האפשרות  ישנה  בחושך 
כי  הנביא  שאמר  שזה  לומר  ויש  ה',  אור  הגדול,  האור 
כשלת בעונך, שע"י כן אתה יכול להתרומם ולהגיע עד 
ש"ק  ישראל  שובה  במאמר  נתבאר  )ואמנם  אלוקיך,  ה' 
נצו"י תשל"ב, כונה נוספת בזה, שהוא טעם של ההכרח 
לתשובה שמגעת עד כסא הכבוד, כי כשלת בעונך, וא"א 
עד  שמגעת  תשובה  ע"י  אלא  הקשים  מהעוונות  לשוב 
כסא הכבוד, שאם לא כן הם מושכים אותו שוב לשאול 

למטה, ועי"ש.
הצורך  גם  הכתוב,  נתכוון  ולשניהם  אמת  שניהם  אך 

בתשובה כזאת "עד ה' אלוקיך" בגלל כובד העוונות, וגם 
העוונות  ע"י  שנפל  הנפילה  מתוך  לכך  להגיע  שאפשר 

הללו, וכאמור(.
להתעלות  העיקרי  המפריע  כי  נראה,  הדבר  ובטעם 
האדם הוא ההתרגלות למצבו, ומלבד שאינו מרגיש את 
ההכרח הגמור להתעלות מעלה מעלה, הוא גם מאבד את 
התרגשות הלב ע"י ההרגל, וככתוב )ישעי' כ"ט( "יען כי 
ממני,  רחק  ולבו  כבדוני  ובשפתיו  בפיו  הזה,  העם  נגש 
ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה וגו'", כיון שהם 
במצב של "מצות אנשים מלומדה" הרי לבם רחק ממני, 
"יראת  ואף  ולחוץ,  השפה  מן  הוא  עושים  הם  אשר  כל 
עם  כלום  ולא  לה  שאין  חיצונית,  יראה  מין  היא  אותי" 
אלא  ואינם  נעלמו  והרגש  ההתלהבות  הלב,  מעמקי 
"מצות אנשים מלומדה" )ועי' מה שנכתב במאמר כבודה 

של תורה א' ויחי תשל"א(
וכיוון שכן נשאר האדם במצבו, ואין בו הכח והרצון 
להתעלות, ורק זעזוע של נפילה קשה ח"ו, מוציאה את 
האדם משלוותו והרגליו, ומעוררת אצלו התרגשות הלב, 
וכשרואה פתאום את התהום שבו הוא נמצא יש בכוחו 
להתעלות מעלה מעלה, "עד ה' אלוקיך" ולהגיע למקום 

שאין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם.
ויתכן לבאר בזה מה שאמר הכתוב כי תוליד בנים ובני 
בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל וגו' )דברים 
ד', כ"ה(, פירש הכתוב שמה שמביא לידי השחתה הוא 
"ונושנתם בארץ", בשעה שהכל נעשה ישן נושן, וחדל 
מלעשות רושם בלב, וע"י כן והשחתם וגו', )ועי' רמב"ן 
שם(, ועמש"נ ביסוד הזה במאמר "ואל יבא בכל עת אל 

הקודש" )תשל"א(.

להודיע להם כבודו של שבת
ויאמר  וגו'  ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה  כתיב 
וגו'  לה'  קודש  שבת  שבתון  ה'  דיבר  אשר  הוא  אליהם 
דיבר  אשר  הוא  הרשב"ם,  ופי'  כ"ב-כ"ג(,  ט"ז,  )שמות 
כשימצאו  תמהים  שיהיו  נתכוון  ומשה  ראשון,  מיום  ה' 
הנה  עיי"ש.  שבת  של  כבודו  להם  להודיע  משנה,  לחם 
עד  לזה  מתרגלים  היו  ראשון,  מיום  כך  להם  אמר  אילו 
ולכן  שבת,  של  בכבודו  מתרשמים  היו  ולא  שבת,  ערב 
כדאי היה לו לכבוש נבואתו עד יום שישי, כדי שימצאו 
והן  הראוי,  הרושם  עליהם  ויעשה  פתאום,  משנה  לחם 
"מתיישנת"  שישי  יום  עד  ראשון  מיום  כי  הדברים,  הן 
אינה  ושוב  וכוחה,  עוזה  ומאבדת  האדם,  של  ההרגשה 

ת ַהּיֹום: פרקי הכנה ליום הדין ממשנתו של ראש ישיבת מיר מרן הגאון הגדול רבי חיים שמואלביץ זצוק"ל ׁ ְקֻדַשּ

כוחו של הרגל
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ת ַהּיֹום: פרקי הכנה ליום הדין ממשנתו של ראש ישיבת מיר מרן הגאון הגדול רבי חיים שמואלביץ זצוק"ל ׁ ְקֻדַשּ

משפיעה עליו כלום.
גילה  לא  מה  מפני  י"א(,  פ"א,  רבה  )דברים  חז"ל  אמרו  זה  ומטעם 
גילה היו ישראל  הקב"ה לאברהם אבינו שייתן לבניו את המן, שאילו 
שרק  והיינו  יעו"ש,  פרעה,  של  שולחנו  על  אותו  אכלנו  כבר  אומרים 
כשבא להם המן בהפתעה, ולא ידעו מה הוא, עשה עליהם את הרושם 
הראוי, אבל אילו היו יודעים מראש שעתיד לירד להם מן, היו מקבלים 
אותו כדבר המובן מאליו, ולא היה פועל בהם כלום, אלא היו אומרים מן 

זה אינו כלום, "כבר אכלנוהו על שלחנו של פרעה".
ועכשיו, שזכינו לחזור לישיבה הק' לאחר ימי בין הזמנים, ימי חושך 

יש לנו להתחזק  ימים הללו,  ירידה גדולה ע"י הבטל של  ימי  ואפילה, 
)היינו  לי  אויבתי  "אל תשמחי  עלינו  ויאמר  התורה,  בלימוד  עוז  ביתר 
היצה"ר שהוא אויבו של הדם, כאמור צופה רשע לצדק ומבקש המיתו(, 
בתהום  התבוננות  לי", מתוך  אור  ה'  בחושך  כי אשב  דמתי,  נפלתי  כי 
קימה,  לידי  לבא  צריך  "הנפילה",  זמן  הזמנים,  בבין  לרגלינו  הפעורה 
וע"י החושך הנורא יבקע האור הגדול אור ה', "כי אשב בחושך ה' אור 
נר  כי  הקדושה,  הגמ'  אל  נחזור  מחודשים  וברגשו  קודש  ובלהט  לי", 

מצוה ותורה אור.

יקום איש 
צרורות הגיע 

למדת השחתה 
גדולה עד 

מאד, שבשעה 
שמוליכים את 

דודו, נשיא 
ישראל, להריגה, 

העיז בו פניו, 
ורצה להוכיח 

לו שהוא יקום 
צודק, ועל חנם 

ר' יוסי מוסר 
את נפשו, 

ובמקום להראות 
השתתפות 
בצערו, עוד 

התקלס בו, אך 
מתוך שירד 

לשפלות 
תהומית זו, נבקע 

לפניו האור 
הגדול, ונכנסו בו 

דבריו של ר"י 
בן יועזר כארס 

של עכנאי, ושב 
בתשובה שלימה 

עד שקדם את 
רבי יוסי בן ועזר 

בשעה קלה 
לגן עדן
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איך מתכוננים 
לדין? עד כמה 
צריכה להיות 
"אימת הדין" 

לקראת יום הדין, 
ראש השנה? הדיין 
הגאון רבי אברהם 

שרמן שליט"א, 
מגלה טפח מחדר 
בית-הדין לקראת 

יום הדין  מהי 
הכוונה שחידש 

מרן הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל 

בקריאת שמע, 
ואיך היא קשורה 

לראש השנה? 
מהם היסודות 
שחידש החזון 

אי"ש בקשר 
לפסיקת ההלכה? 

ומיהם תלמידי 
החכמים הניצבים 

"כמגדלות" מעל 
חומת כרם בית 

ישראל? 
שיחת-חג 

מיוחדת

ַעת ְמִביִנים: הדיין הגאון רבי אברהם שרמן שליט"א, חבר בית-הדין הגדול לשעבר בשיחת חג מיוחדת ֶמד דַּ ּוִמֶלּ
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חנני בלייך  צילומים: בועז בן ארי 

יום  התקדש  לפני  ספורות  יממות 
הדין. ארשת רצינות מתוחה על פניו של 
הדיין הגאון רבי אברהם שרמן שליט"א, 
שעמד  לשעבר  הגדול  בית-הדין  חבר 
היותר- בפסקיו  בית-הדין  מהרכבי  כמה  בראשות 

והוא  דין,  ומהו  משפט  זה  מה  יודע  הוא  מסובכים. 
לנסות  בכדי  למעונו  נכנסנו  להתכונן.  עליו  למה  יודע 
ולשמוע ממי שהמילים "אימת הדין" או "חרדת הדין" 
מוכרות לו יותר מכל אחד אחר, על מהותו של יום הדין 

הגדול והנורא לפניו אנחנו עומדים בשעה זו.
הגר"א  מפרט  ישראל',  ל'כל  מיוחדת  בשיחת-חג 
השנה,  בראש  שיש  הדקה  המשמעות  את  שרמן 
לפני  כעת  "אנחנו  ואחד.  אחד  לכל  שנכונה  משמעות 
הגר"א  פותח  הכיפורים",  ויום  השנה  ראש  הדין,  ימי 
קבעו  שחז"ל  המרכזי  שהדבר  לדעת  "וצריך  שרמן. 
עניין  הוא  הללו  בימים  ה'  בעבודת  דגש  עליו  לשים 
צורך  ראו  אף  חז"ל  הקב"ה.  של  מלכותו  הזכרת 
לשנות בנוסח התפילה מראש השנה ועד ליום כיפור, 
ובמקום לומר 'הק-ל הקדוש' לומר 'המלך הקדוש', וכן 
במקום לומר 'מלך אוהב צדקה ומשפט', לומר 'המלך 
המלכות  של  שהביטוי  משום  למה?  וזאת  המשפט'. 
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עם-ישראל.  הקיום של  לכל  והבסיס  היסוד  הוא 
פירוש ה'מלכות' הוא להיות כפופים לדבר המלך, 
והביטוי שלנו לכך שאנחנו כפופים למלכותו הוא 
'השיבה שופטינו',  כפי שאנחנו אומרים בברכת 
'ומלוך עלינו... בצדק ו ב מ ש פ ט'. אמנם אנחנו 
אומרים גם את 'הבצדק', אך יש כאן גם הדגשה 

על ה'משפט'. 
אהרן  רבי  הגיע  שכאשר  מספרים,  "חסידים 
ל'המלך'  החסידות,  אבות  מגדולי  מקרלין, 
ראש  של  הראשון  היום  של  שחרית  בתפילת 
מה  אחר-כך,  אותו  שאלו  התעלף.  הוא  השנה, 
הסיבה שהוא התעלף? והוא אמר: ברגע שאמרתי 
'המלך', נזכרתי במאמר חז"ל, שמספרים שכאשר 
רבי יוחנן בן זכאי יצא מירושלים בזמן החורבן, 
עליך  'שלום  לו:  ואמר  באספסיאנוס,  פגש  הוא 
המלך, שלום עליך המלך'. השיב לו אספסיאנוס: 
שאני  אחת,  במיתה!  פעמיים  כעת  מחויב  אתה 
אתה  אז  מלך,  לי  קורא  ואתה  עדיין  המלך  איני 
מורד במלכותו של טיטוס, והשנייה - שאם אני 
בכל זאת המלך, למה לא באת אליי עד עכשיו? 
בראש  עמדתי  כאשר  מקרלין:  אהרן  רבי  אמר 
השנה ואמרתי לקב"ה: 'המלך', נזכרתי בדברים 
האלה שאמר אספסיאנוס, וחשבתי כיצד כביכול 
כעת  עליי  מכריז  אתה  הקב"ה:  כעת  לי  אומר 

'מלך'? אז היכן היית כל השנה?".
והגר"א שרמן מדגיש: "הביטוי המעשי מצדנו 
שלנו,  בהנהגות  הוא  הקב"ה,  של  למלכותו 
לעבור  לא  בזהירות  המצוות,  בקיום  במעשים, 
במלכות.  פוגע  שהכי  הדבר  שזה   – ה'  דבר  על 
מכריזים  הנוראים,  לימים  מגיעים  וכשאנחנו 
את  ממליכים  אנחנו  בשופר,  ותוקעים  'המלך' 
כל  אבל  מלכותו,  על  מכריזים  אנחנו  הקב"ה, 
מהדהדת  מקרלין,  אהרן  רבי  אצל  כמו  הזמן, 
אתה  היכן  אז  המלך,  הוא  הקב"ה  אם  השאלה: 
הכרת  לא  ימות השנה  כל  מדוע  עתה?  עד  היית 
שאמרנו,  כמו  המלכות,  הגדרת  הרי  במלכותו? 
היא שאני מקיים את דבר המלך. האם קיימנו כל 

השנה את דבר המלך?".
מתרומם  שרמן  הגר"א  הזה,  בנושא  ובדיוק 
ספר  ושולף  הספרים,  ארון  לעבר  מכיסאו 

ורבו המובהק, מרן הגרי"ש  משיעוריו של מורו 
דיברנו",  עליו  בנושא  "בדיוק  זצ"ל.  אלישיב 
בנקודה  אתכם  לשתף  רוצה  "אני  אומר,  הוא 
הגרי"ש  מרן  מו"ר  שחידש  מופלאה  הלכתית 
שמע  קריאת  בדיני  דן  כשהוא  זצוק"ל:  אלישיב 
שבכל  פי  על  אף  כי  נאמר  בהם  מדאורייתא, 
התורה כולה נפסק כי 'מצוות אינן צריכות כוונה', 
הרי שבקריאת שמע בוודאי שכן צריך כוונה. זה 
מובא בשולחן ערוך בהלכות קריאת שמע. אבל 
השאלה היא: מה זה 'בכוונה' בכל הנוגע לקריאת 
המילים,  פירוש  היא  'כוונה'  לכאורה,  שמע? 
המילים  פירוש  את  שמע  קריאת  באמירת  לכוון 
הידוע, 'היה הווה ויהיה', 'תקיף ובעל היכולות' 
ומכוון  שמע  קריאת  את  אומר  וכשאני  וכו'. 
שזו  מכריז  לכאורה  אני  האמור,  הפירוש  את 
המציאות. אבל הגרי"ש חידש משהו נוסף, אותו 
להלכה  המקור  שהוא  הרשב"א,  משו"ת  דייק 
הרשב"א,  שמע:  בקריאת  הכוונה  של  האמורה 
המילים,  פירוש  את  לכוון  שצריך  אומר  כשהוא 
הוא מוסיף עוד משפט: 'שיקבל עליו עול מלכות 
שמים בהסכמת הלב'. ומכאן דייק הגרי"ש, שמה 
לכוון  רק  לא  הוא  שצריך לעשות בקריאת שמע 
את פירוש המילים, אלא צריך גם את כוונת הלב, 

כלומר קבלת עול מלכות שמים ע ל י ך!...
"רבי ישראל סלנטר היה אומר: ב'שמע ישראל' 
אדם ממליך את הקב"ה על כל העולם, אך על אדם 
עצמו...  עליו  מי?  על  להמליך.  הוא שוכח  אחד 
זו  ישראל'  ש'שמע  מדעתו  אמר  ישראל  ר'  ולכן 
גם הכרזת מלכות עצמית, על האדם עצמו, אבל 
הגרי"ש חידש לנו שזה לא רק 'חידוש' במילים, 
אלא שזהו גם הפשט בעצמו! קבלת מלכות היא 
מימוש  אלא  מלך,  הוא  שהקב"ה  הכרזה  רק  לא 
המלכות על ידי קבלת וקיום המצוות. זה שאתה 
מכריז 'המלך' בראש השנה, זה מעולה, אבל היכן 
היית עד עתה?... המימוש של המלכות, הוא רק 

על ידי קיום משפטי המלך".
מציין  בשיעורו,  זאת  חידש  שהגרי"ש  אחרי 
שהוציא,  הגרי"ש  שיעורי  בספר  קוק  הגרב"צ 
של  בשרו  שאר  שרמן,  הגר"א  לנו  מצטט  ממנו 
האם  ושאל:  לסובבים  פנה  הגרי"ש  הגרב"צ, 

אתם מקפידים על כך? כלומר, אני בטוח שאתם 
האם  אבל  שמים,  מלכות  עול  עליכם  מקבלים 
אתם גם מיישמים אותה?... "וזה גם מה שאליו 
"שהוא  שרמן.  הגר"א  אומר  הקרלינע'ר",  כיוון 
שומע ב'המלך', את שאלתו כביכול של הקב"ה: 
היית עד  'היכן  לא  כלומר,  היית עד עתה?  היכן 
היית  'היכן  עליי כמלך', אלא  עתה שלא הכרזת 
הקריאה  כביכול  זו  דבריי?'.  את  מימשת  שלא 
בחזרה מצד הקב"ה אלינו כאשר אנחנו אומרים 

'המלך'.
ישיבת  ראש  מו"ר  של  משיחותיו  "באחת 
התקיעות  לפני  זצ"ל  סרנא  יחזקאל  רבי  חברון 
בשיא  היה  עוד  הוא  בהן  בשנים  השנה,  בראש 
השנה  בראש  הגמרא  בדבריו:  אמר  הוא  כוחו, 
השנה,  בראש  בשופר  תוקעים  מדוע  שואלת 
ועונה בתחילה: מה פירוש למה? כי הצטווינו! 
עליכם,  שתמליכוני  כדי  בשופר  תקעו  אלא 
ובמה? שתאמרו לפניי 'מלכויות' ותקעו בשופר. 
'שתמליכוני  מדגישה  הגמרא  חצק'ל:  רבי  אמר 
תוקעים  שאתם  מספיק  שלא  משום  ם',  כ  י  ל  ע 
כל  על  אותו  וממליכים  למלך  ומריעים  בשופר 
ם'.  כ  י  ל  ע  'שתמליכוני  הוא  היסוד  כי  העולם, 
וזה הקו שאנחנו מוצאים", אומר הגר"א שרמן, 
"בכל הגדולים שהזכרתי, מהרשב"א לפי חידוש 
מרן הגרי"ש זצ"ל, עבור דרך רבי אהרן מקרלין 

וכלה ברבי חצק'ל סרנא".
הגרי"ש  מרן  של  בשיעורו  הדיון  בהמשך 
משתתף  היה  שרמן  שהגר"א  זצ"ל,  אלישיב 
בשבוע,  פעמיים  או  פעם  שנים  במשך  בו  קבוע 
דנו המשתתפים עוד האם אכן בדברי הראשונים 
כאן",  "אבל  הגרי"ש.  של  הזה  החידוש  טמון 
אומר הגר"א שרמן בהתלהבות, "ניתן לראות את 
שאחרים  מה  זצ"ל,  הגרי"ש  של  הפסיקה  עומק 
רצו לחדש ולהוסיף, הוא העמיד כפשט עצמו של 

הרשב"א".
כשהגר"א שרמן מדבר על מורו ורבו הגרי"ש 
בדורות  הפוסקים  מגדולי  זצ"ל,  אלישיב 
האחרונים, הוא מבקש להראות לנו דברים שכתב 
החזו"א  החזו"א,  "באגרות  אי"ש.  החזון  מרן 
עקרונות  יסודות  את  ממכתביו  באחד  מביא 
לי  היו  הללו,  היסודות  למעשה.  ההלכה  פסיקת 
פסקים  לבחון  כדי  אמתית  מידה  אמת  לימים 
של  בכללים  עומדים  הם  האם  לפניי,  שהגיעו 
החזו"א. עקרונות הפסיקה לפני החזו"א, נחלקים 
לשניים, שצריכים להיות אצל כל אחד שפוסק: 
האחד, ללמוד ולדעת היטב את משפטי התורה, 
דבר ה' זו הלכה. והשני, לדעת על מה אתה הולך 
לפסוק, לדעת היטב את המציאות ואת העובדות 
לעיין  החזו"א,  אומר  עליך,  שלפניך.  שבדין 
של  ובדיוק  ובמגרעותיה,  במעלותיה  במציאות, 
ופרק מחלקי המציאות שהגיעה לפניך.  כל פרק 
ומדוע? משום שכאשר רוצים להתאים את הנידון 
לפסוק,  רוצים  שלפיו  המסוים  ההלכה  לסעיף 
להלכה  המציאות  התאמת  בין  המכשולים  רבים 
החזו"א.  אומר  בדיוק  כך  ליישם,  רוצים  אותה 
ואי התאמה מדויקת, הוא מוסיף, מוציא משפט 
מעוות שלא יוכל לתקון. וניתנה לחכמים שבכל 
שבכל  החכמה  החזו"א,  עוד  אומר  ודור,  דור 
בנקודת  יפתחו  הם  בפניהם  המובאת  שאלה 
בהירה  והסתכלות  )בחלק ההלכה(,  מקיפה  עיון 
הגר"א  מבהיר  הפסיקה",  כי  המציאות(.  )בחלק 
המציאות  חלק  מרכיבים:  משני  "נבנית  שרמן, 

וחלק ההלכה".
והגר"א שרמן חוזר לגרי"ש אלישיב: "הגרי"ש 
זצ"ל, כשדן בהלכות קריאת שמע, הוא בא וירד 
בנושא  לפסוק  ניגש  וכשהוא  הפסיקה,  למקור 
עצמו,  ברשב"א  היטב  עיין  הוא  שמע  קריאת 
שהוא המקור לאותה הלכה בנושא הכוונה, ושם 
מצא את הנושא הנוסף על 'פירוש המילות' שיש 
ציטטו.  כולם  זה  את  שרק  שמע  בקריאת  לכוון 
הוא מצא שם את דברי הרשב"א שאומר 'שיקבל 
כלומר,  הלב',  עול מלכות שמים בהסכמת  עליו 

הוא שומע 
ב'המלך', 
את שאלתו 
כביכול של 
הקב"ה: 
היכן היית 
עד עתה? 
כלומר, לא 
'היכן היית 
עד עתה 
שלא הכרזת 
עליי כמלך', 
אלא 'היכן 
היית שלא 
מימשת את 
דבריי?'
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שנה מלאה כרימון בחברת יעקבי החל מבגד ועד הריהוט, 
ברור  בבית  הניקיון  תחושת  היא  החגים  מאוירת  חלק 
שאנו מנקים כל השנה אבל בחגים... זה אקסטרה ניקיון.

לקראת  וחידושים  מבצעים  עם  יעקבי  חברת  יוצאת  השנה  גם 
החגים 

על מגוון מוצרי החברה.
בכל שנה מציעה חברת יעקבי חידושים בתחומי הניקיון

למטבח, לאמבטיות, לרצפות ,לכביסה ,לריהוט ועוד.
חברת יעקבי מביאה את מיטב המותגים לארץ כגון אסטוניש, הפי 

דזיקטול ועוד.
אין כמו ניחוח משכר של ניקיון מושלם, מרצפות וכיורים נוצצים, 
מדפים נטולי אבק, הסרת כתמים מהבגדים  וריח  נפלא  שנודף 

מהבגד המצעים והמגבות
יעקבי זה ניקיון וניקיון זה יעקבי ,אין קונפליקט 

רוצים לראות להריח ולהרגיש ניקיון  -כל מוצר בול יעקבי
אין מה לחכות  קחו מהמדף את המוצרים המושלמים של יעקבי. 

ה

מאת: סמדר הירש

מושלם
זה ניקיון

ברזים, קומקומים? 
אבנית? - דורגול 

ספריי! מסיר 
אבנית מהברזים 

או מקרמיקות 
ומשטחים. כמו כן יש 

גם דורגול לקומקומים 
או מחמים של שבת.

חדש אסטוניש עם 
אקונומיקה:

שילוב בלעדי עם עוצמה 
במטבח ובחדרי אמבטיה

לניקוי,אמיאיל,פורצלן,
כיריים,חרסינות,אמבטי

ות ומשטחי מטבח.מנקה 
כתמי עובש.

הפי ג‘ל כביסה לבגדי 
תינוקות:

היפואלרגני לעור רגיש,תכשיר 
שמרכיביו טבעיים ואינו מכיל 

מרכיבים מן החי
נוסחה מיוחדת השומרת על 

הבגדים נעימים איכות עליונה 
ובטוחה נבדק !!!.

אידיאל מסיר כתמי חלודה:
מוצר מקצועי מסיר כתמי 
חלודה מבגדים ובדים גם 

כתמים שאינם טריים עובד 
מצויין על כותנה, בדים 

סינטטיים, צמר ומשי מנקה 
ביעילות בלי לפגוע בבגד.

דזיטול מרסס: 
חיטוי לכל סוגי המשטחים הוא 

המוצר האידיאלי בכדי לנצח 
את הקרב על הבריאות שלכם, 

מרססים את המשטח אותו 
אנו רוצים לנקות ועוברים עם 

מגבת נייר או מטלית נקיה 
וזהו. גם נקי וגם בריא.

דזיטול מגבונים: 
חיטוי יעיל להשמדת חיידקים, 

וירוסים, חיידקי שפעת, 
פיטריות, חידקי קולי, וירוס 
הרפס,למניעת הדבקות, יש 
לחטא במגבון לפני מגע עם 

ידיות, כניסה לחדרי שירותים, 
משטחים, מקלדות ועוד...

הפי ג'ל כביסה לכל 
כביסה:

מכיל מסיר כתמים פעיל
לניקוי יסודי עם תוצאות 

מצויינות.

הגרטי קרם לכלי כסף: 
מוצר בינלאומי עם מוניטין 

של 100 שנה. תוך דקות 
ספורות התוצאה נראית 

לעין. ניתן למצוא גם 
בתרסיס בשיטת רסס ונגב, 

הכסף שלכם 
יקבל ברק.

חדש הפי רצפות  עם פי 
3 בושם:

לשטיפת כל סוגי הרצפות 
מנקה ושומר על יופי 
הרצפה ואינו משאיר 

סימני ניגוב. ניחוח שנשאר 
לאורך זמן

הפי למכונת הכביסה:
טיפול 10,000 למכונת 

הכביסה! לניקוי שאריות 
אבנית, סבון ולכלוך 

המצטברים בתוף המכונה 
ובגוף המכונה במהלך 

השימוש. מחזיר למכונה את 
עוצמת הניקוי המקורית. 

הפי נוזל לניקוי כלים:
בניחוחות חדשים 

ומרעננים, נוזל 
איכותי לניקוי 

ולהברקת כלים, 
ולשמירה על עור 

הידיים .

מטליות עוד ועוד:
חדש!!! מטלית דמוית 

בד רכה, ספיגה 
מירבית, חזקה במיוחד, 

חסכונית רק לשטוף 
לסחוט ולנגב שוב. 

מטליות גם וגם:
חדש!!! מטלית אידיאלית 
מצד אחד כריות שיפשוף 
לניקוי מירבי של המשטח 

ומצד שני מטלית 
חלקה לניגוב וספיגה 

מקסימלית.

אסטוניש ידיים 
אנטיבקטריאלי: 

סבון  לשטיפת ידיים 
אנטיבקטריאלי עם 

תוספת לחות לשמירה  
על עור הידיים 

.בניחוחות ייחודיים.

אבן הפלא: 
מסיר לכלוך וצבע 

ממרצפות ופנלים. מסיר 
שומן שרוף מתנורים וגריל. 
מסיר שיירי צבע מחלונות/ 

זכוכית. מסיר חלודה 
ממרצפות. 

עם יעקבי, 
זה לא סתם 

ניקיון ....
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זו  עליך.   – שמים  מלכות  עול  קבלת  שצריך 
דוגמא קלאסית לשיטת הלימוד של מרן הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל, שהיא למעשה מאפיינת או קובעת 
את דרכי הפסיקה, על פי העקרונות שהתווה מרן 
החזו"א, שהגרי"ש בא ויישם למעשה את דבריו 

באופן המדויק ביותר".

  דור דור ודורשיו
שרמן,  הגר"א  של  ביתו  בסלון  הקיר  על 
תלויות שתי תמונות זו לצד זו, של מרן החזו"א, 
ושל הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבה הראשי 
הראשון של ארץ-ישראל, שהוא דודה זקנה של 
רעייתו הרבנית, שהיא בתו של הגאון רבי רפאל 
קוק זצ"ל, שהיה רבה הראשי של טבריה ואחיינו 
הרב  של  בתמונה  מביט  כשהוא  קוק.  הרב  של 
קוק, הוא נזכר בדברים שאמר הרב קוק בהספד 
מקובנה:  ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי  הגאון  על 
חומה  'אני  אומרת,  בתרא  בבבא  "הגמרא 
ושדי  התורה,  זו  חומה,  אני  כמגדלות'.  ושדי 
כמגדלות, אלו הם תלמידי החכמים. על החומה 
עומדים חיילים, ואם בא אויב ורוצה לשבור את 
כדי  באויב  נלחמים  הם  לעיר,  ולפרוץ  החומה 
יום  קבעו  אפילו  חז"ל  החומה.  תתבקע  שלא 
תענית מיוחד על בקיעת החומה, ומדוע? משום 
לפגוע  שרוצה  אויב  שיש  היא  האסון  שתחילת 
בחומה. ומי מגן מפני האויב? תלמידי החכמים, 

ה'מגדלות' שנמצאים על החומה ומגנים עליה.
"החומה שהגנו על עם ישראל כל השנים, היא 
התורה. התורה וקיומה יצרה מציאות של מחיצה 
זה  ישראל.  עם  על  ישפיעו  לא  שח"ו  מהגויים, 
היסוד של עם ישראל. וההגנה על עם ישראל על 
ידי התורה לא הייתה המציאות כשלעצמה שיש 
תורה, אלא התורה כמעצבת חיים, כלומר הקיום 
המלא שלה, כשבכך היא לא מאפשרת לגורמים 
להיכנס  וכו'  גויים  תרבות  השכלה,  כמו  זרים 
לחייהם של עם ישראל ולהרוס אותם. אבל שוב, 
איזו תורה זו? התורה כשמיישמים אותה. יישום 
וקיום התורה הוא ההגנה. אמר הרב קוק: כולנו 
פוסק  היה  הוא  אלחנן.  יצחק  רבי  את  מכירים 

הדור והיה ה'מגדל', כי תלמידי החכמים עליהם 
לומדים  שרק  אלה  לא  הם  'מגדל'  שהם  נאמר 
תורה אלא אלה שמיישמים אותה ומורים הלכה, 

וזה מה שמגן על עם ישראל".
הגדולה  "הפריצה  מוסיף:  שרמן  הגר"א 
שהפילה חומות, זו שואת ההתבוללות הנוראה, 
ובאירופה   50% לכמעט  הגיעה  שבארה"ב 
שעל  מציאות  היא  ההתבוללות   .45% לכמעט 
יסוד  ואת  זהותו  את  מאבד  ישראל  עם  ידיה 
יהדותו ומתבולל וטובע בים העמים, עד שמאות 
שאלות  כל  היום.  עד  התבוללו  יהודים  אלפי 
נובעות  הגר"א,  מדגיש  היום",  שמגיעות  הגיור 

מהפרצה הזו של ההתבוללות.
ריש  דברי  את  מביאה  זרה  בעבודה  "הגמרא 
לקיש שאומר על הפסוק 'זה ספר תולדות האדם', 
שהקב"ה הראה לאדם הראשון דור דור ודורשיו, 
שהוא  עד  ופרנסיו,  דור  דור  וחכמיו,  דור  דור 
ראה  הראשון  ואדם  עקיבא,  רבי  את  לו  הראה 
שמח,  בתורתו  הנוראה.  מיתתו  ואת  תורתו  את 
כשאדם  עצמנו,  את  נשאל  הצטער.  ובמיתתו 
הוא  מי  את  לדורנו,  הזה  ב'ספר'  דפדף  הראשון 
ליישם את התורה בדורנו?  ראה כחכמים שבאו 
החזו"א  את  ראה  הוא  ישראל  שבארץ  ספק  אין 
את  ראה  ובחו"ל  הגרי"ש,  מרן  את  כך  ואחר 
הגאון רבי משה פינשטיין זצ"ל, ואת הדברים על 
הגר"מ פינשטיין אני אומר על פי מה שהגרי"ש 
אמר עליו. פעם שאלו אותו בני משפחתו על מי 
הוא היה מברך 'ברוך שחלק מחכמתו ליראיו', כי 
רצו לראות מי הגרי"ש בטוח שהוא מגדולי הדור, 
הם  והסטייפלער.  פינשטיין  הגר"מ  נענה:  והוא 
שיעמדו  כדי  בדורנו  שיבץ  שהקב"ה  מאלה  היו 
במגדלות וישמרו על החומה, חומת עם ישראל. 
זה ההגשמה  קודם,  דיברנו  עול המלכות שעליו 
הללו שלנו,  בדורות  התורה הלכה למעשה.  של 

צריך את הכח של הפסק.
קדושת  על  ישראל,  עם  על  שישמור  "היסוד 
כרם בית ישראל, זה שהכל יהיה מושתת על קיום 
דבר ה'. המלחמה הגדולה ברפורמים, היא משום 
שהם אומרים: אנחנו נשמור על דבר ה', אך על 
כל  את  נקבל  לא  אנחנו  נבחר.  עצמנו  שאנו  מה 
עול מלכות שמים עלינו. וזו כפירה. לכן גם מרן 
שרוצים  שיש  בקולות  נלחם  זצ"ל  יוסף  הגר"ע 
שמתגייר  שמי  ייתכן  שלא  משום  בגיור,  לחדש 
ונהיה רק 'מסורתי' הוא יהודי, כי היסוד ליהודי 

הוא רק קבלת עול מלכות שמים מלאה".
בעלי  של  הדין'  מ'אימת  להקביל  ניתן  איך 
הדין'  'אימת  לבין  הדין,  לבית  המגיעים  הדין 
שאנחנו צריכים להרגיש כשאנחנו ניגשים ל'יום 

הדין'?
את  רואים  היינו  הדין,  בבית  "כשאנחנו, 
העומדים בפנינו לדון, הם מנקודת ראייתם ראו 
הם  ולכן  הדין,  בית  הוא  בעניינם  שיכריע  שמי 
היו עושים את כל הפעולות כדי שיצליחו לעמוד 
כיצד   רואה  אתה  זכאים.  ולצאת  הדין  בית  לפני 
שייצג  כדי  ממונם  כל  את  מוציאים  הדין  בעלי 
אותם מישהו שיודע את כל דרכי המשפט ומהלך 
המחשבה של הדיינים. כשהם היו עומדים לפנינו, 
היינו רואים על בעלי הדין את אימת הדין. על פי 
ההלכה, אנחנו חייבים לשמוע את שני הצדדים 
עצמם, את התביעה שטוען האחד כנגד השני – 
כשהוא טוען אותה אל מול השני בעצמו, משום 
שהוא יודע שבית הדין בודק את האמת שלו על 
פי האופן שהוא פונה לבית הדין. כשאתה עומד 
במשפט, אתה עושה הכל כדי להבין מהי האמת 
זכאי  לצאת  תוכל  זה  ויודע שלפי  הדין,  בין  של 

בדין. 
יסוד  המלך,  לפני  עומדים  היום  "כשאנחנו 
העמידה בפניו זה לא רק של בקשות לפני המלך, 
לדעת  עלינו  אלא  בדין,  שתזכה  יודע  שאתה  או 
מהי האמת של המלך, השופט שיושב בדין. וכדי 
ולקיים את  לדעת  עלינו  לדעת מהי האמת שלו, 
מצוותיו ואת רצונו, כמו שאנחנו אומרים 'השיבה 
שופטינו... ומלוך עלינו... בחסד וברחמים בצדק 
לעמוד  יכולים  לא  אנחנו   – כלומר  ובמשפט', 
אלא  אפשר,  אי  פשוט  כי  בדין,  הקב"ה  בפני 
אנחנו מבקשים מהמלך שהוא יעבור מכיסא דין 

לכיסא רחמים. 
"זוהי גם הסיבה שחז"ל קבעו לומר את תפילת 
הלשון  מטבע  שזהו  מלכנו',  'אבינו  עקיבא  רבי 
בצרת  נתונים  היו  ישראל  עם  כאשר  המתאים. 
בצורת קשה, וגדולי הדור התפללו, הם לא נענו 
עד שבא רבי עקיבא ואמר: אבינו מלכנו, אין לנו 
מלך אלא אתה. כלומר, אני עומד לפני מלך ולפני 
למענך  מלכנו  'אבינו  הוסיף:  הוא  ואז  משפט, 
רחם עלינו'. כלומר, אנחנו לא נוכל לעמוד בפניך 
גם  אלא  מלכנו  רק  לא  אתה  אבל  הדין,  במידת 
אבינו, אבא זה רחמים ומלך זה דין, ורבי עקיבא 
עומדים  שאנחנו  נכון  ברחמים.  ב'אבינו',  פתח 
לפני המלך, אבל אותו המלך הוא גם אבא שלנו, 
לאבא,  ממלך  תעבור  אנא,  אליו:  פונים  ואנחנו 

ומאבא אנחנו מבקשים: רחם עלינו.
"ולכן באו חז"ל ותקנו לבקש את כל הבקשות 
)שאותן כבר לא אמר רבי עקיבא( בלשון 'אבינו 
שהנחיל  לגישה  והצופן  המפתח  זה  כי  מלכנו', 
נענה,  עצמנו  הוא  ידיה  שעל  עקיבא,  רבי  לנו 

ובעז"ה ניענה גם אנו".

שמו של הגאון רבי אברהם שרמן, פרץ 
לפני מספר שנים אל כלל הציבור, בעת 
הגדול  הדין  בבית  הרכב  בראש  שעמד 
באשדוד  שנפסק  פסק  נגד  בעתירה  שדן 
דרוקמן.  חיים  הרב  שערך  גיור  נגד 
בפסק שהוציא הרב שרמן יחד עם שאר 
הדיינים באותו הרכב, הוא ביטל כליל את 
הגיורים שערך הרב חיים דרוקמן, שעמד 
במשרד  הגיור  מערך  בראש   '99 משנת 

ראש הממשלה.
ממלא  הנושא  האחרונות  בשנים  גם 
חלק רב מזמנו, ובמהלך השיחה שהעניק 
את  רבה  בחריפות  תקף  ישראל'  ל'כל 
קבלת  מבלי  גיורים  המתירים  הרבנים 
מוכיח  שהוא  וכפי  מלאה,  מצוות  עול 

בשיחה עצמה שזה עיקר היהדות.
הח"כ  של  שמו  את  הזכיר  הוא 
שהודח מש"ס על ידי מרן הגר"ע יוסף, 
גם  גיורים  התיר  שרמן  הגר"א  שלדברי 
אם המתגיירים לא מקיימים לאחר מכן 
מצוות בצורה מלאה. מי שתמך בדעתו 

זו של אותו ח"כ ואף העניק מכתב ברכה 
לספרו, הוסיף ואמר לנו הרב שרמן, הוא 
הדתית  הציונות  של  המרכזי  המועמד 

לרבנות העיר ירושלים.
בוגר  הוא  שרמן  אברהם  רבי  הגאון 
הבולטים  רבותיו  ואת  'חברון',  ישיבת 
הוא  והשקפותיו  אישיותו  את  שעיצבו 
רבי  הגאון  כמו  הישיבה,  ברבני  רואה 
יחזקאל סרנא זצ"ל, המשגיח רבי מאיר 

חדש זצ"ל והגאון רבי אהרן כהן זצ"ל.
בינו,  נוצר  מיוחד  קשר  השנים,  עם 
הגרי"ש  למרן  הגדול,  הדין  בית  כחבר 
כידוע  הוא  גם  שהיה  זצ"ל,  אלישיב 
מפגשים  מאות  הגדול.  הדין  בבית  דיין 
היו בין הגרי"ש לבינו, כשהגר"א שרמן 
סוגיות  ומאות  עשרות  לפניו  מעלה 
הלכתיות בהן עסק, ומראה לו את פסקי 
הדין  בית  במסגרת  שהוציא  ההלכה 

כשהוא מבקש את דעתו וברכתו.

מלחמה נגד הגיורים 
המזויפים



אבינו מלכנו, 
אין לנו מלך 
אלא אתה. 
כלומר, אני 
עומד לפני 
מלך ולפני 
משפט, ואז 
הוא הוסיף: 
'אבינו מלכנו 
למענך 
רחם עלינו'. 
כלומר, אנחנו 
לא נוכל 
לעמוד בפניך 
במידת הדין, 
אבל אתה לא 
רק מלכנו 
אלא גם אבינו

הגר"א שרמן עם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל



 שנה טובה ומלאה בשפע
לכל בית ישראל

אין לראות בפרסום זה הצעה למתן או קבלת אשראי, אשראי ניתן בכפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו.

bankhapoalim.co.il/bsdפועלים בטלפון 03-6532407

בנקאות שרואה אותך בכל שלב 
גם בתקופת החגים

 בנק הפועלים מתאים עבורך הלוואות ייחודיות
 המספקות פתרונות גם בתקופת החגים, 

כדי שגם השנה הבעל"ט תתחיל מתוך שפע ורווחה.
פרטים נוספים אצל הבנקאים בסניפים ובפועלים בטלפון 03-6532407

כתובה
 הלוואת
חתונה

תנאים
הלוואה 

לזוגות מאורסים

בשעה טובה
הלוואה

לשמחות משפחתיות

בית נאמן
 הלוואה

לקניית דירה

חברותא
הלוואה 

לתקופת הלימודים

ימים טובים
הלוואה 

לתקופת החגים
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של  ובנו  שערים  מאה  שכונת  יליד  אהרוני,  סיקא  יעקב   94 בגיל 
ל"כל  מיוחד  בראיון  משחזר  זצ"ל  אהרוני  יצחק  רבי  המקובל 
ישראל" את יום הכיפורים לפני 77 שנים, עת תקע בשופר בניגוד 
הכיפורים  יום  במוצאי  המערבי  הכותל  ברחבת  הבריטית  לחוקה 
גם  מספר  הוא    הבריטי  המעצר  בבית  ונכלא  תרח"צ  שנת  של 
על מבצעי האצ"ל שבהם נטל חלק, כולל פעולה נועזת בעיראק 
וחבלה  ריגול  במשלחת  השתתף  שבה  השנייה,  העולם  במלחמת 
הפעולה במהלך  שנהרג  רזיאל  דוד  האצ"ל  מפקד  של  בראשותו 

ְוִחיל ּוְרָעָדה יאֵחזּון: יעקב סיקא אהרוני משחזר: תקיעת השופר לפני 77 שנים בניגוד לחוקה הבריטית שהובילה למאסרו

יתקע

ובשופר

איתמר כצנלסון  צילומים: עוזי ברק

גדול
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ְוִחיל ּוְרָעָדה יאֵחזּון: יעקב סיקא אהרוני משחזר: תקיעת השופר לפני 77 שנים בניגוד לחוקה הבריטית שהובילה למאסרו

ימי  אל  חוזר  ה-94  בן  אהרוני  סיקא 
מעלה  של  העתיקה  בירושלים  נעוריו 
בוקעים  ברקע  דמע.  שטופות  ופניו 
אוויר  השופר;  קולות  ברמה  ומסתלסלים 
ומשכר, חודר אל  מטוהר של אלול צלול 
"מרום  בשכונת  השמינית  שבקומה  הבית 
אהרוני  סיקא  גן.  ברמת  היוקרתית  נווה" 
ומקדם  הווילונות,  את  מסיט  הקשיש, 
את  בערגה  מפזם  הוא  פנינו.  את  בברכה 
שצליליהם  נוראים"  ה"ימים  מנגינות 
ההן,  התפילות  מאז  נשתמרו  היפים 
לפני  המערבי  בכותל  שעשה  הייחודיות, 

קרוב לשמונים שנה.
הנוראים  "הימים  פותח,  הוא  "ובכן", 
לא  היו,  באמת  נוראים  תרח"צ,  בשנת 
המרד  )של  הדמים  מאורעות  בגלל  רק 
הארץ,  את  אז  ששטפו  הגדול(  הערבי 
הבריטים  מצד  הדיכוי  בגלל  בעיקר  אלא 
להתאנות  הזדמנות  שום  החמיצו  שלא 
אל  ברינה  כיום, כששבנו  ישראל.  לקדשי 
שריד בית מקדשנו, כמעט ונשכחו הימים 
לתקוע  הבריטי  השלטון  אסר  שבהם 
ירושלים  אבל  הכותל.  ברחבת  בשופר 
של שנות השלושים והארבעים לא הייתה 
ישראלי.  הארצי  הישוב  ליהודי  קל  מקום 
על  הבריטים  שפרסמו  הרשמי  בנימוק 
מזכיר  בכותל,  השופר  תקיעת  איסור 
יגרום  שהדבר  נטען,  סיקא-אהרוני, 
למהומות נרחבות. אבל הסיבה האמיתית 
לסנקציות, הייתה ההזדהות המוחלטת של 
תביעותיו  עם  האנטישמי  המנדט  שלטון 
חאג'  הארכי-רוצח,  הערבי  המופתי  של 
לחזקה  שטען  ימ"ש,  חוסייני  אל  אמין 
המערבי  הכותל  כולל  כולו,  הבית  הר  על 
המקודש, למגינת ליבם של שלומי אמוני 
אהרוני  ינסה  עימו  החשבון  )את  ישראל. 
בשליחות  מכן  לאחר  שנים  מספר  לסגור 
מודיעינית על אדמת עיראק וע"כ בהמשך 

הכתבה(. 
לאחר אירועי תרפ"ט, 

יעקב

שוטר בריטי משגיח בכותל המערבי

 יעקב סיקא
 אהרוני

השבוע בביתו
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מזכיר אהרוני, יצאו הבריטים בשורה של גזרות 
ירושלים  מיהודי  למנוע  במטרה  דרקוניות 
ברחבת  קודשם  במקום  ולהתפלל  להתקרב 
מזכיר  הבריטים,  תקנות  המערבי.  הכותל 
ולהעמיד  איסור להציב מושבים  כללו  אהרוני, 
ארון קודש ברחבת הכותל. אבל הקשה מכולם 
בשעה,  בשופר,  לתקוע  האיסור  גזירת  הייתה 
ביום ובמקום המקודשים ביותר ליהודים! שעת 
נעילה ביום הכיפורים בכותל המערבי.  תפילת 
אבל כבר במוצאי יום הכיפורים הראשון לאחר 
הפתעות.  לבריטים  נכונו  החדשות,  התקנות 
כשהוא  הכותל  אל  הגיע  סגל  משה  בשם  נער 
מחביא שופר. מיד בתום תפילת הנעילה הוציא 
וויתרו  לא  ההמומים  הבריטים  בו.  ותקע  אותו 
גרם  זעמם בסגל. אבל סגל הנחשון,  וכילו את 
לכך שהתופעה עצמה, תהפוך לרוטינה קבועה 
משה  של  הראשונה  התקיעה  מאז  פסקה  שלא 
סגל במשך ח"י שנים עד למלחמת השחרור אז 
הבריטים  הערבי.  הליגיון  בידי  הכותל  נכבש 
מתוגברים  בכוחות  שנה  מדי  נערכו  כאמור, 
כדי  בכותל  וסמויים  גלויים  שוטרים  והציבו 
שאומרים,  כמו  העלו,  אבל  ההפרה  את  למנוע 
נערים  משומקום  בקעו  שנה  מדי  בידם.  חרס 
בשופר  לתקוע  נפשם  את  שחירפו  אמיצים 
התוקעים  אחד  האיסורים.  למרות  החג  בצאת 
יעקב  מיודענו  הוא  איתנו  שעדיין  'הצעירים' 

סיקא אהרוני. 

 סגירת מעגל 
אהרוני,  משחזר  שנים",  כ-5  "לפני 
"התכנסנו, ששת התוקעים האחרונים שנשארו 
בחיים לשחזור אחרון ברחבת הכותל המערבי. 
דמענו  בחיים.  פעם  של  מעגל  סגירת  היה  זה 
קשישים  תקיעה"  "בעלי  שישה  מהתרגשות. 
מול  כחולמים  ניצבו  גבורות  לגיל  שהגיעו 
אבני הכותל ומחשבותיהם נדדו הרחק לאחור. 
נראו  לא  גורלם  ששפר  הנותרים  הנוכחים  גם 
עם  אחד  גלגלים,  כיסא  על  אחד  במיטבם. 
הליכון, אחד כפוף. מאמץ מפרך, כך נדמה, הם 
עשו כדי להגיע מכל קצות הארץ: אבל האושר 
משל  ונשיקות  חיבוקים  עיניהם.  מזוויות  נצץ 
משחזר  התחבקנו,  וותיקים.  במכרים  מדובר 
כלל  הכרנו  שלא  האמת,  אבל  אהרוני,  סיקא 

כל אחד תקע בשנה אחרת.  כי  רעהו,  איש את 
יוזם  הלבני,  אריה  יזם  ההיסטורי  השחזור  את 
העוסק  ישראל"  "תולדות  הפרויקט  ומנכ"ל 
בתיעוד סיפורים אישיים של אנשי דור תש"ח. 
הלבני אגב, סיפר באותו מעמד כי הרעיון לשחזר 
תקיעת השופר בכותל צץ במסגרתו של פרויקט 
או  במחתרות  שלחמו  אנשים  שמסקר  תיעודי 
היו עדים להיסטוריה. במסגרת הראיונות, הוא 
אנשים  מספר  בחיים  עדיין  שיש  ראינו  מספר, 
שמעורבים בסיפור השופר בכותל, לצערנו הולך 
התוקעים  מעשי  את  זוכר  שעדיין  הדור  ופוחת 
ומשמעות תקיעתם, והחלטנו שיש מקום לערוך 
השופר"  "נערי  עבור  מתוקשרת  מעגל  סגירת 
הקשישים ברחבת הכותל המערבי המשוחרר".

גן.  ברמת  שנים  מזה  מתגורר  אהרוני,  סיקא 
גן  רמת  עיריית  מועצת  כחבר  שימש  אף  הוא 
ויקיר העיר. אבל ברוחו הוא עדיין בירושלים 
הקודמת.  מהמאה  הקדומה  נולד,  שבה  ההיא 
ונושם  וסמטאותיה  משעוליה  בין  מתהלך 
שהעלה  ספרים  של  ברשימה  ניחוחותיה  את 
עדיין  העילאית  השליחות  תחושת  הכתב.  על 
מפעפעת בו: "בקישלה )בית המעצר הבריטי( 
ההיסטורית  הזכות  על  עילאי  בסיפוק  ישבתי 
הקדוש  ביום  בשופר  לתקוע  בחלקי  שנפלה 
ביותר", הוא שב וחוזר בגאווה בלתי מוסתרת.  
נולד  שערים  מאה  שכונת  יליד  אהרוני  סיקא 

לאביו המקובל רבי יצחק אהרוני זצ"ל.
מגיע  אהרוני  של  המשפחתי  היוחסין  אילן 
במשפחה  "אצלנו  הראשון.  הבית  לימי  עד 
מעולם לא אמרו "סבא עלה לירושלים , תמיד 
סיקא  של  סבא  לירושלים".  חזר  סבא  אמרו 
עקר  מולה,  לבית  "השבט"  ראש  אהרוני, 
שבפרס,  איספהן  המשפחה,  של  גלותה  מעיר 
תרמ"ו.  בשנת  החומות  שבין  לירושלים  וחזר 
לאחר 2472 שנות גלות. "יש קבלות מבוססות 
שהמשפחה הוגלתה מירושלים ע"י נבוכדנצר 
מלך בבל", הוא אומר. יעקב אהרוני כבר נולד 
מחוץ לחומות אבל הוא מספר בערגה על בית 
את  חכם.  ותלמיד  מקובל  היה  "אבא  אביו: 
שישי  ביום  עוד  נועל  היה  בירושלים  חנותו 

בעשר בבוקר, להתקין את עצמו לכבודה של 
חורבן  על  והדמעות  הניגונים  המלכה.  שבת 
ירושלים עדיין צורבים בבשרי, עד עצם היום. 
מלח  היא  היהודי  ולעם  לירושלים  האהבה 

חיי".

 תקיעת שופר מחתרתית
המאבק  מימי  "סיקא"  המחתרתי  הכינוי  את 
הרשום  כשמו  אהרוני  אימץ  הבריטי  בשלטון 
על  אהרוני  גדל  בצעירותו  מכן.   לאחר  שנים 
כאחד  ושימש  בית"ר,  הנוער  תנועת  ברכי 
בשירות  כפעיל  שימש  מכן  לאחר  ממפקדיה. 
האצ"ל וממייסדי "הים" - היחידות המיוחדות 
שבארגון, שמרבית חייליה היו דוברי ערבית. בין 
ידועה  המבצעים של האצ"ל שבהם נטל חלק, 
פעולתו בעיראק במלחמת העולם השנייה, שבה 
וחבלה בראשותו של  ריגול  השתתף במשלחת 
הצליח  זו  בפעולה  רזיאל.  דוד  האצ"ל,  מפקד 
לעבור דרך קווי האויב ולהביא ידיעות מודיעין 
נסובה  שיחתנו  אבל  הבריטי.  לצבא  חשובות 
כמובן על תקיעת השופר. ב"ימים נוראים" אלו 
ימלאו 77 שנים לתקיעתו הוא, ברחבת הכותל 
הצעיר  הוא,  הכיפורים.  יום  במוצאי  המערבי 
שבחבורה, הרהיב עוז, מוקף בחומת מתפללים, 
גדולה  תקיעה  ותקע  השופר  את  שלף  הוא 
כאחד.  והבריטים  הערבים  אוזני  את  שהיממה 
מהדהדת  עדיין  ואמיצה  גדולה  תקיעה  אותה 
באוזניו עד עצם היום בביתו שבמגדל המגורים 

ברמת גן. 
מספר  בית"ר,  נציבות  התחיל:  זה  כך  אך 
אהרוני, קראה תיגר על גזירת השלטון, ובחרה 
 – ירושלים  בית"רי  מקרב  נערי-שופר  בשני 
סיקא אהרוני וישראל תבואה. כשקרא לי מפקד 
בית"ר בירושלים, אליהו מרידור ז"ל )אביו של 
נכון  אני  אם  ושאל  מרידור(,  דן  לשעבר  השר 
השבתי:  האסור,  התקיעה  מעשה  על  להיאסר 
לעשייה".  יוצאת  נשמתי  אני,  נכון  רק  "לא 
תפקיד  כל  אמלא  חייל,  אני  ואמרתי:  הוספתי 

מראה כללי של מתחם הקישלה מצריח מגדל דוד )צילום: מיכאל יעקובסון(



21:00

 
במעמד מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט“א

מתגעגעים
למרן

במלאות י“ב חודש להסתלקותו של מורנו ורבינו, שר התורה ועמוד ההוראה
פאר הדור והדרו אשר כל בית ישראל הולכים לאורו, אביהם של ישראל

הערב יועבר בשידור חי לנשים בבנייני האומה ירושלים
הקרנת בכורה: ”סיפורים מתוך הבית“ - מרן מזווית שלא הכרתן!!!
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משה  של  מידיו  קיבל  השופר  את  עלי.  שיוטל 
התיישב  שלימים  ומי  התוקעים",  "נחשון  סגל 
בעיר  הימים"  "ששת  מלחמת  לאחר  ראשון 
פרקי  לימדו  אף  וותיק,  כתוקע  סגל  העתיקה. 
ביום  נעילה  לתפילת  סמוך  כהלכה.  תקיעה 
הכיפורים שנת תרח"צ, חדר צמד נערים צעירים, 
כל אחד בנפרד, אל רחבת הכותל הצרה. היו שם 
משמרות צבא ומשטרה כבדים שערכו חיפושים 
קפדניים בכלי ובגדי המתפללים. אחד מהם היה 
אהרוני,  משחזר  השופר",  "את  אהרוני.  סיקא 
"מסרתי להטמנה בידי אשה ממאה שערים והיא 
מנחה  תפילת  בשעת  לרחבה.  אותו  שהבריחה 
נכנסתי עטוף בטלית לרחבת הכותל והצטרפתי 

בטבעיות אל מתפללי המניין הספרדי.
"לקראת סיום מנחה ניגשתי אל עזרת הנשים, 
האישה  מידי  המוברח  השופר  את  נטלתי 
בגרונו  סלסל  אהרוני  סיקא  למקומי.  וחזרתי 
כל משך התפילה ובנגינה חזנית חילק הוראות 
תפילת  סיום  שעת  "בהגיע  סביבו.  למתפללים 
נעילה בתקיעה, הקיפו אותי המתפללים כחומה 
תקיעה  ותקעתי  השופר  את  שלפתי  בצורה. 
גדולה. עשרה שוטרים במדים, גם שוטרי חרש 
אהרוני,  משחזר  המתפללים",  על  זנקו  ביניהם, 
תום  עד  האדם  לחומת  יכלו  ולא  הלמו,  "היכו, 
התקיעה. זו הייתה שעה של התעלות נפש", מתאר 
אהרוני וקולו נסדק. מסביב עמדו יהודים ושפכו 
דמעות-אושר. שנים אחר-כך אמרו לי, כי באותה 
שעת נעילה ביום הכיפורים תרצ"ח, חשו בעליל 
משק כנפי השכינה על אבני הכותל. לאחר קידוש 
לבנה וטעימה קלה התפרקה חומת המתפללים. 
לגרור  על עקבותיי, החל  בריטי שעלה  "סרג'נט 
אותי, ביקש לעצור אותי. ביקשתי ממנו להרפות: 
בתום  החופשי".  מרצוני  אליך  מתלווה  "אני 
שבעה ימי מחבוש בקישלה, הובא סיקא אהרוני 
הצעיר בן ה-17 לבית המשפט והתקבל בתרועות 
מול  רבים.  מפי מתקהלים  עידוד  וקריאות  הידד 
ובגאווה.  בביטחון  התייצב  הבריטי  השופט 
מחוץ לכלא ציפו חבריו לארגון אצ"ל לשחרורו 
של "נער השופר" הצעיר שעוד נכונו לו עלילות 

רבות. 

 הצלת יהודי עיראק
היו  אהרוני  סיקא  יעקב  של  הבאות  תחנותיו 
עלומות ברובם. אהרוני השתתף בעשרות מבצעי 
מחתרת נגד פורעים ערבים, נגד הבריטים ופעם 
אחת בעדם – בשליחות עלומה לעיראק, אותה 
העלה על הכתב בספרו "בעקבות המופתי". זה 
התרחש בימי ההפיכה הפרו-נאצית בעיראק ומי 
אל  הירושלמי  המופתי  היה  מאחוריה  שעמד 
סיקא  הבריטים.  של  מידיהם  שנמלט  חוסייני 
לוחמי  שני  עוד  עם  עת  באותה  נבחר  אהרוני 
הבריטים  עם  בשת"פ  מסתורית  לפעולה  אצ"ל 
יחד עם מפקד האצ"ל דאז, דוד רזיאל בעיראק. 

פעולה ממנה לא שב רזיאל.
מספר:  אהרוני  בניסים.  ניצל  עצמו  אהרוני 
שונות,  למשימות  שנים  באותן  "נשלחתי 
וחבלה  ריגול  למשימות  לערבי,  מחופש 
בישובים ערביים שונים בארץ; סיורים, חדירות 
לבתי קפה ערביים, האזנות סתר וביצוע פעולות 
מתחזה  כשהוא  כאלה,  בתפקידים  תגמול. 
לערבי, הוסיף סיקא לפעול בירושלים המזרחית. 
סהרה  במדבר  הנאצי  רומל  מתקפת  ימי  הימים 
בדרכו לישוב היהודי בא"י. "מבתי הקפה בעיר 
העתיקה העברתי עדויות מדאיגות על שמחתם 
של  בהתקדמותם  שלב  כל  על  העיר  ערביי  של 
פני  את  לקבל  ממש  יצאה  "נפשם  הגרמנים. 
האויב  עמד  הארץ  בשערי  כמושיע.  היטלר 
הגרמני. מפקדו הראשי של האצ"ל דוד רזיאל, 
הורה על הפסקת הלחימה בבריטים. באקט נדיר 
הזרים  הבריטי,  הכובש  עם  פעולה  שיתוף  של 

אצ"ל חומר רב, ובו גם דיווחיו של סיקא, לידי 
המודיעין הבריטי". 

בישוב  החרדה  גברה  תש"א  שנת  בקיץ 
מלקחיים  בתנועת  התקדמו  הגרמנים  היהודי. 
המזרחי,  השני,  ומהעבר  אפריקה  מכיוון  הן 
ההפיכה  הירדן.  עבר  היא  כשהמטרה  מעירק, 
עלי  ראשיד  בהנהגת  בעיראק  נאצית  הפרו 
את  הגבירה  הירושלמי  והמופתי  אל-כילאני 
לישוב  השמדה  סכנת  של  באווירה  הסכנה. 
יציאה  רזיאל  דוד  תכנן  עיראק,  ליהודי  וגם 
לסייע  בעיראק  וחבלה  מודיעין  לשליחות 
בריתם  בעלי  על  מהלומה  להנחית  לבריטים 
את  לצרף  המליץ  מרידור,  אליהו  הנאצים.  של 
סגנו  )רזיאל,  לרביעייה  דובר הערבית,  אהרוני, 
היוצאת  ואהרוני(  טרזי  יעקב  מרידור,  יעקב 
בעירק. הם המריאו במטוס  לשליחות מבצעית 
בריטי ונחתו בחבנייה, בסיס בריטי מוקף צבא 
עיראקי עוין. יעקב מרידור וסיקא אהרוני הוסעו 
אל קווי החזית. אבל אהרוני מספר כי דוד רזיאל 
רקם בשלב זה, תכנית נוספת, שספק אם שיתף 
בה את השלטונות הבריטיים: אותה שעה שהה 
של  ידידו  ימ"ש,  חוסייני  אל  המופתי  בעירק 
היטלר והמורה הרוחני שלו. דוד רזיאל התכוון 
למצוא את הצורר בעירק ולהרוג אותו אבל הוא 
לא זכה לכך. הגרמנים תקפו במפתיע מן האוויר 
את בסיס חבנייה ודוד רזיאל היה בדרכו לחפש 
בהגיעם  הגרמניים-ערביים.  בקווים  פירצה 
לשדה תעופה בדרך פקד האסון את רזיאל הי"ד. 
הוא נהרג בהתקפת "מרסשמידטים" )מפציצים( 
אהרוני,  מספר  בלילה,  "כשחזרנו  גרמניים. 
נודע לנו כי המפקד דוד רזיאל נהרג בהפצצות 
את שערות  מרט  מרידור ממש  יעקב  הגרמנים. 
שתדע,  רצוני  ואמרתי:  אליו  פניתי  ראשו. 
להמשיך  יוחלט  אם  הכבד,  האסון  לאחר  גם 

במשימה, אני איתך. 
מרידור  פנה  יום  באותו  "עוד  אהרוני: 
כמתוכנן.  ממשיכים  והודיע:  הבריטים  אל 
מיד  אוזניהם.  למשמע  האמינו  לא  הבריטים 
התוכנית  לפי  לבגדד,  ליציאתנו  בהכנות  החלו 
המקורית. מרידור נותר במחנה הצבא בחבנייה. 

המדבר  לדרך  יצאו  תרזי  ויעקב  אהרוני  סיקא 
להניס  הספיקו  עוד  בדרך  בגדד.  לשערי  בדרך 
נתקלו  לא  הפתעתם  למרבה  שודדים.  כנופיית 
פנוי – בישרו  בכל מכשול צבאי. הציר לבגדד 
למפקדה הבריטית בשובם. חיל משלוח בריטי 
בציר  יצא  הודיות,  פלוגות  שלוש  שמנה  קטן, 
את  ותפס  בגדד  לשערי  הגיע  הפנוי,  המדברי 
גרמניה  שגרירות  את  סגרו  הבריטים  העיר. 
בגדד  את  וטיהרו  אנשיה  את  עצרו  הנאצית, 
מתגאה  אהרוני  סיקא  הפרו-נאצי.  מהמשטר 
החיים  את  ציוותה  לעירק  שליחותם  בס"ד  כי 
ישראל.  בארץ  היהודי  ולישוב  עיראק  ליהודי 
"אילו היה המהפכן ראשיד עלי, בן בריתו של 
היטלר, מנצח, היו הגרמנים נכנסים לארץ בתוך 
שלוש יממות ומתקבלים בפנטזיות על ידי ערביי 

ארץ ישראל. כל זה נמנע בחסדי שמים. 
סיום  לאחר   1945 בשנת  מכן  לאחר  שנתיים 
לסיקא  הבריטים  זכרו  לא  העולם  מלחמת 
אהרוני את חסד מעשיו הטובים: "יצאנו )אנשי 
צינורות  את  להפציץ  בחיפה,  לפעולה  האצ"ל( 
הנפט הבריטיים ואת תחנת המשטרה הבריטית 
ה'הגנה'  אנשי  אותי  עצרו  הפעולה  לפני  בעיר. 
לקיבוץ  הובלתי  באזיקים  כבול  חסידים,  בכפר 
מכן  לאחר  הבריטים.  לידי  הוסגרתי  משם  יגור 
שנות  וחצי  לשלוש  קצר  משפט  בתום  נשלח 
האפריקנית.  באריתריאה  המעצר  במחנה  גלות 
יצחק  נוספים,  בכירים  של  בחברתם  שהה  שם 
שמיר, יעקב מרידור, חיים קורפו ושמואל תמיר. 
עלילות  את  מסכם  ה-94  בן  אהרוני  סיקא 
חייו: "היו לי בחיי שני חלומות גדולים: להיות 
מרגל או מחנך. רצה השם, ושתי המשימות נפלו 
בחלקי. זמן קצר הייתי מרגל אך שנים ארוכות 
שליחותו  על  פורה.  ובכתיבה  בחינוך  עסקתי 
פרסם  שנה  כשבעים  לפני  לעיראק  המסתורית 
המופתי  "בעקבות  המרתק  ספרו  את  לאחרונה 
את  בהרחבה  שמגולל  ספר    - רזיאל  דוד  עם 
הצלתם של יהודי עיראק מציפורני הנאצים בימי 

סער וסופה.

 הם עשו כדי 
להגיע מכל 

קצות הארץ: 
אבל האושר 
נצץ מזוויות 

עיניהם. 
חיבוקים 

ונשיקות משל 
מדובר במכרים 

וותיקים. 
התחבקנו, 

משחזר סיקא 
אהרוני, אבל 
האמת, שלא 

הכרנו כלל איש 
את רעהו



יעקב סיקא אהרוני עם אחד הספרים שחיבר



רק בליסינג הפרטי של שלמה SIXT  מחירים בלעדיים ותשלומים נוחים

מגוון ענק!

יונדאי i20יונדאי i35מאזדה 3 החדשהקאיה ספורטג’ קאיה פיקנטו

החל מ-549&החל מ-549&החל מ-549&החל מ-749& החל מ-349&

איך זה עובד?
משלמים מקדמה נוחה 

וגמישה, שנעה בין 10% ל-50% 
בלבד ממחיר הרכב שבחרתם

נהנים מתשלומים חודשיים 
נוחים לתקופה של
 24-60 חודשים. 

בתום תקופת העסקה קונים 
את הרכב 

או מתקדמים לרכב חדש

בכפוף לתנאי העסקה ולאישור הגורם המממן. בכפוף למלאי היבואן החברה רשאית להפסיק המבצע 
בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. בכפוף לתשלום מקדמה ולאופציית רכישה בסוף התקופה.
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צוֶׁפה ּוַמִּביט ַעד סוׂף ָּכל ַהּדֹורֹות: כך נולד לוח השנה הייחודי שממשיך לצאת מדי שנה בשנה כבר יותר מ-100 שנים

הרה"ג ר' ניסן אהרון טיקוצ'ינסקי על רקע ישיבת "עץ חיים"
)התמונות מארכיונו של 
משה פרידמן(
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העיניים,  את  לרגע  ונעצום  הבה 
ועשר  מאה  קט,  לרגע  נא  ונפליג 
שנת  היא  השנה  אחורנית;  שנים 
לוח  כמרקחה,  ירושלים  תרס"ה. 
היהודי  הישוב  וכובש את תושבי  לאור,  יוצא  חדש 
אברך  ניצב  מאחוריו,  מעלה.  של  בירושלים  הישן 
עול ימים, רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, רך בשנים, 
עד  פסקו  לא  הלוח  פעמי  מאז,  בחכמה.  אב  אבל 
עצם היום. ימים וגם שנים חלפו, דורות באו והלכו, 
עדיין כאן על  והלוח  אינספור התחוללו,   מלחמות 
מדפי הספרים – עם פרוס שנת  תשע"ה הבאה עלינו 
ועשר שנים  לטובה. כאילו לא חלפו בכבדות מאה 

ישראל  ארץ  על  ותלאותיהן  גלגוליהן  על 
והיושבים בתוכה.

ששרדו  עת  וכתבי  חיבורים  למצוא  נדיר 
הזמן  תלאות  שנים.  ועשר  ממאה  למעלה 
לרועץ.  עמדו  תמיד  המעייפת  והשחיקה 
נעלמו  רבים  שונים  עת  וכתבי  ירחונים 
השנים,  ברבות  ישראלי  הארץ  הנוף  מן 
בעיקר משום קשיים כספיים או חוסר עניין 
לבדוק  נעים  כך  משום  דווקא  לציבור. 
וקטן  מיניאטורי  לוח  דווקא  כי  ולהיווכח 
ממדים שרד את מוראות הזמן ותלאותיו. 
הלוח המיתולוגי של ארץ ישראל שנקבע 



מה הוביל את הגרי"מ טיקוצ'ינסקי זצ"ל 
להוציא את הלוח המפורסם הקרוי על שמו, 
ונתקבל על ידי כלל ישראל  מסע במנהרת 

הזמן המופלאה בעקבות הלוח הקטן שהאיר 
את סדר יומם של יהודים רבים ברחבי העולם

שבתאי פוגל 

עולם
של

חשבונו

צילום: אלי קובין
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ישראל,  שבארץ  כנסיות  בתי  של  המזרח  בכותל 
חגג לפני כעשור את יובל המאה – מאורע נדיר 
מלאות  עם  כעת  צויין.  וגם  שהוזכר  לכשעצמו 
מאה ועשר שנים כמניין ק"י ללוח, ציון דרך נדיר 
ללוח קטן שהתקבל בחום בכל תפוצות ישראל, 
 – הלוח  של  ולידתו  הורתו  את  לבדוק  יצאנו 
סקירה מרתקת על היסטוריה בת מאה שנה שלא 

נס ליחה. 

קובע את סדר היום
הגאון רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, היה אחד 
רשימה  שנה.  כמאה  שלפני  ירושלים  מגדולי 
תפוצות  בכל  שהתפרסמו  ספרים  של  ארוכה 
התפרסם  שמו  אבל  ידו.  מתחת  יצאו  ישראל, 
בעיקר בגלל תרומתו האדירה של הלוח שהוציא 
בארץ  הישן  היהודי  הישוב  לתושבי  בשעתו 
ישראל, שהשתיתו את אורח חייהם וסדר יומם על 

פי תבניתו של לוח זה. מבין דפי הלוח מנשבים 
הרבים  המאורעות  הן  עזות.  היסטוריה"  "רוחות 
המלחמות  דפיו,  את  והצהיבו  פניו  על  שחלפו 
והתלאות שחלפו על פני לוח זה החל במלחמת 
– תשע  העולם הראשונה שפרצה בשנת תרע"ד 
הפרעות,  ולאחריה  היווסדו,  לאחור  שנים 
המצוקות, העוני הנורא ששרר בירושלים. כל אלו 
וקשיים רבים נוספים – לא מנעו מהלוח להופיע 
במלא יפעתו והודו מדי ערב ראש השנה ולבשר 
ומועדי  זמני  את  ירושלים  ליהודי  באופטימיות 
ללמדך  לטובה,  עלינו  הבאה  החדשה,  השנה 
ש"זאת התורה לא תהא מוחלפת". יהודים ניהלו 
בקביעות את סדר יומם על פי "הזמן גרמא", בכל 

ה'עידנים וה'מצבים'. 
הורתו ולידתו של הלוח דנן, נעשתה בעידודו 
של הסבא קדישא, רבה של ירושלים, מרן הגאון 
של  בקשתו  פי  ועל  זצוק"ל  סלנט  שמואל  רבי 
יחיאל  רבי  להג"ר  פנה  אשר  האדר"ת,  הגאון 
דיני  את  לערוך  בבקשה  טיקוצ'ינסקי  מיכל 
לארץ.  ולחוץ  ישראל  לארץ  הכנסת  בית  ומנהגי 
שאין  בזמננו  כי  ברמב"ם  לנפסק  בהתאם  וזאת 
לחשב  מצווה  הראייה,  פי  על  החודש  קידוש 
חשבון המולדות בירושלים. מני אז ובמשך יובל 
שנים רצוף זכה רבי יחיאל מיכל לערוך ולהוציא 
לאור לוח דינים ומנהגים, על אף עומס טרחותיו 
הציבוריות הרבות, ובמיוחד התמסרותו בהנהגת 
חיים"  "עץ  המפוארים  התורה  מוסדות  והרחבת 
רק  מעלה.  של  ההיא  בירושלים,  שם  להם  שקנו 
יחיאל  רבי  של  חלד  עלי  האחרונות  בשנותיו 
מיכל הטיל הוא את המשימה על בנו. הגאון רבי 
לפני  )שנלב"ע  זצ"ל  טיקוצ'ינסקי  אהרון  ניסן 
עריכת  על  לעמוד  הקודש,  אל  נקרא  כשנתיים(, 
הלוח,  כשהוא מסדרו תחת פיקוחו והדרכתו של 

אביו הגדות. 
יחיאל  רבי  האבא  של  וצוואתו  בקשתו  פי  על 
טיקוצ'ינסקי  אהרן  ניסן  רבי  בנו  המשיך  מיכל 
תשי"ב,  משנת  הלוח  בעריכת  הקודש  בעבודת 
שנת פטירתו של רבי יחיאל מיכל, עד להסתלקות 
רבי ניסן אהרן לפני כשלוש שנים בשנת תשע"ב. 
מאז, דור שלישי יבואו הנה, והבן הגאון רבי צבי 
אריה שליט"א הופקד על המשימה עתיקת היומין 

לערוך את הלוח בן המאה שנה. 
שמו ושמע מומחיותו של מחבר הלוח, בחישוב 
התורה  קריאות  התפילות,  היום,  וזמני  המולדות 
כל  פני  על  יצאו  והמנהגים,  הדינים  וההפטרות, 
הארץ, וניתן לומר כי כל גדולי ישראל קבעו בכך 
הלכה כמותו. רבים מגדולי ישראל הללו בשערים 
שכן  ושיגבה  רבה  כמצווה  וחשבום  מעשיו 
ידועים דברי חז"ל שחישוב תקופות ומזלות, היא 
מהלוח  החל  העמים".  שלעיני  והבינה  "החכמה 
של שנת תש"ז שיבץ בלוח הבן ר' ניסן אהרן את 
של  לשמחתו  המאורות,  וליקויי  האמיתי  המולד 

אביו המחבר הג"ר יחיאל מיכל זצ"ל. 

הלוח של גדולי ישראל
ארץ  ליושבי  אלא  הלוח  נתקן  לא  מעיקרו 
את  שהאיר  כמי  בהערצה  תואר  הלוח  ישראל. 
שתושבי  אלא  הישראלי.  האיש  של  היום  סדר 
חוץ לארץ, אחינו שבגולה חמדו גם הם את האי 
ללוח  משאלתם  את  והביעו  יקרה',  'מרגניתא 
יחיאל  ר'  ואכן  לארץ.  חוץ  זמני  פי  על  דומה 
מיכל ובנו ר' ניסן אהרן החלו להפיץ בהמשך את 
הלוח גם במדינות הים. הלוח נדד על פני יבשות 
ודרום  - ארצות הברית, אירופה, בריטניה  וימים 
הטוב  שמו  אכזב:  לא  הוא  שם  וגם  אפריקה. 
התפשט בזריזות והלוח נחטף לו לאלפיו, כשבכל 
ממימיו.  בצמא  שותים  בגולה  מכובדת  קהילה 
שכרם של מו"לי הלוח עד עצם היום – הוא בכך 
ירים  לא  ובחו"ל,  בארץ  ישראל  תפוצות  שבכל 
איש את ידיו ורגליו – ללא לוח זה. בבתי הכנסת, 
לא מש הלוח מקירותיו במשך כל השנה. הגבאים 
גם הם לא יסירו את עינם מאותו לוח קטן מידות 

ורב האיכות. 
והערצתם  חיבתם  כמובן  היא  הכותרת,  גולת 
השנים  במאה  הרוח  ענקי  ישראל,  גדולי  של 
ללוח  עליה,  ולדרים  לארץ  שהאירו  האחרונות, 
הקטן שהפך לבן לוויה קבוע במעונם במשך כל 
השנה. הסב, רבי יחיאל מיכל, וגם בנו אחריו, רבי 
ניסן אהרן, זכו תדיר לשאוב עידוד מהערכתם של 
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גדולי הדור למפעלם הגדול והנאדר בקודש. תמיד, 
כך מספרים הנכדים, הם הביעו את הערכתם, וציינו 
בפניהם עד כמה משמש הלוח "נר לרגלם" על כל 
צעד ושעל ב"סדר יומם" העמוס לעייפה. זכו גם 
קיומו של הלוח, להעיר  ישראל בכל שנות  גדולי 
ששובצו  המחכימות  והארותיהם  הערותיהם  את 

במהלך השנים בדפי הלוח. 
כבר מרן, רבה של ירושלים, הגאון רבי שמואל 
על משמר  עמדו  האדר"ת  מרן  ועימו,  זי"ע  סלנט 
הערות  והעירו  שנה  כמאה  לפני  בראשיתו  הלוח 
חשובות ששובצו בין דפיו. כן הביעו את חיבתם 
והעירו הערות למחברי הלוח, הגאון רבי יוסף חיים 
רבי  הגאון  דישראל,  דארעא  מרא  זצ"ל,  זוננפלד 
חיים ברלין, הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל, רבה 
של ירושלים, )אגב, בחידושיו, ציין רבי צבי פסח 
יחיאל  הג"ר  וכן  בו,  ופלפ  בלוח  מהמובא  הרבה 
בענייני  פסח  צבי  רבי  מדברי  הרבה  מביא  מיכל 
השתמשו  יותר  אחרונים  בדורות  ש"פ(.  הלוח, 
בלזער  יצחק  הג"ר  בו  הכתוב  לפי  ונהגו  בלוח 
זצ"ל, ומרן בעל החזון איש זצ"ל. ומספרים שמרן 
החזון איש היה מקבל את הלוח מהמחבר מדי שנה 
היה  הצרופה,  וההלכה  הקודש  חיבת  ובחיבתו, 
הלוח  את  הגדיר  בו  נלבב  הוקרה   במכתב  משיב 

כ"סגולת חמדה". 
הגאון  התורה  שר  מרן  של  עדותו  גם  נודעה 
נכד  לפני  שהתבטא  שליט"א  קנייבסקי  חיים  רבי 
את  להחזיק  נהג  איש  "החזון  כי  באומרו  המחבר 
הטלית  בנרתיק  א"י(  )לוח  שלך  הסבא  של  הלוח 
נשאל  כאשר  אחרת  בהזדמנות  שלו".  והתפילין 
גדולה  מבוכה  שוררת  כי  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
בזמן הנץ החמה, אימתי הוא היותר נכון להלכה, 
ואיך יש לנהוג לעניין תפילה כוותיקין? פסק את 
פסוקו במשפט: "אנו נוהגים על פי הלוח של רבי 
מרן   - כסדרם  תמידים  בלוח  השתמש  כן  מיכל". 
בעל ה"אבי עזרי" הגרא"מ שך זצ"ל שעודד תדיר 
מקבלו  והיה  אהרן,  ניסן  רבי  הלוח,  מו"ל  את 
רבים  האחרונה.  לשנתו  עד  ובחדווה  בשמחה 
עלותו  ההוד המקודשים, בשעת  רגעי  את  זוכרים 
להיכל ישיבת פונביז', בערב יום הכיפורים, עטוף 

בטלית ובבגדי לבן, היה יוצא מביתו עם המחזור 
בעל  מרן  גם  בחיקו.  ישראל"  ארץ  ו"לוח  בידו, 
לבניו  בקדשו  דיבר  זצוק"ל  יעקב"  ה"קהילות 
מכירים  אנו  כי  אהרן,  ניסן  רבי  של  יבדחל"ט 
חשבונות  לחשב  שממשיך  לאביכם  וברכה  תודה 
המולדות בירושלים כדברי הרמב"ם שהחשבונות 
על  החודש  קידוש  במקום  הם  בירושלים  כיום 

הראייה. 
הוא  גם  השתמש  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז 

בלוח והורה פעמים רבות לנהוג פי המובא בלוח. 
את  לפקוד  רבות  שנים  במשך  נהגו  הלוח  מו"לי 
מעונו ולשוחח עימו. באותן הזדמנויות העיר הוא 
רבי  מרן  כי  כן מספרים  הערותיו המחכימות.  את 
וולוולה, הגרי"ז מבריסק זצ"ל, קרא לו פעם לר' 
אביו  של  לדעתו  ושאל  שבת,  בערב  אהרן  ניסן 
המחבר ר' יחיאל מיכל בעניין ברית מילה כשנולד 
הברית  לעשות  האם  השמשות,  בין  שבת  בערב 
בערב שבת או ביום שבת קודש, או ביום ראשון? 
את  לו  "הראיתי  מספר:  אהרן(  ניסן  )ר'  והוא 
השמשות"  "בין  בספרו  אבא  שכתב  כפי  הדברים 
ופסק לפי דעתו של אבא זצ"ל. עוד גדולי ישראל 
שנודעו כמשתמשים תדירים בלוח היו הגאון רבי 
לישראל,  הראשי  הרב  זצ"ל,  הרצוג  אייזיק  יצחק 
רבי  הגאון  זצ"ל,  חרל"פ  משה  יעקב  רבי  הגאון 
החרדית  העדה  ראב"ד  זצ"ל,  עפשטיין  פנחס 
וויס זצ"ל,  בירושלים, וכן הגאון רבי יצחק יעקב 
החרדית.  העדה  וגאב"ד  יצחק",  ה"מנחת  בעל 
ייאמר, כי הגאב"ד עוד היה רגיל לקבל את הלוח 
אנגליה.  עוד בשמשו בקודש ברבנות במנצ'סטר, 
ירושלים,  ברבנות  להתעטר  ארצה  וכשעלה 
המשיך לקבל מדי שנה את הלוח מידי המחבר ר' 
לר'  לו  ההזדמנויות, שח  באחת  זצ"ל.  אהרן  ניסן 
חו"ל  בהוצאת  בלוח שיצא  כי  שזוכר  אהרן,  ניסן 
נוהג לחלק מיני מתיקה  כתוב, שבאי בית הכנסת 
שאם  והטעם:  הכיפורים.  יום  בערב  למתפללים 
נגזר למקבל ח"ו ליהנות מן הצדקה – יתקיים בכך. 
נאה  אין  הבעל"ט,  תשע"ה  שנת  פרוס  עם 
כבוד  בהדרת  לו  ולשבח  מלקלס  יותר  ומתאים 
מופלגותו,  שלמרות  המאה,  בן  "הישיש"  ללוח 
וישן  עתיק  קנקן  כאותו  ומשתבח  הולך  רק  הוא 
הוא  הפליאה,  למרבה  לשנה,  משנה  חדש.  מלא 
נהיה אך ורק צעיר יותר וגם נאה יותר. הוא מופיע 
קוראיו  כל  על  החביב  ומתומצת,  חדש  בפורמט 
ומעריציו, המאפשר לקורא להסיק מהר את חובת 
היום והלכותיו. מעגל השנה בבתי הכנסת, ובבתי 
הוותיק  הלוח  סביב  צירו,  על  לו  נסוב  ישראל 

והחביב שנקבעה הלכה כמותו.  

הרה"ג ר' ניסן אהרון טיקוצ'ינסקי נושא דברים במסיבת חומש של ת"ת "עץ חיים"

תצלום מהמאה הקודמת של ישיבת "עץ חיים"
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מנדי ריזל

"מעריך שהשנה 
החדשה תהיה 

יציבה יותר"
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)))

"אבו מאזן לא מסוגל לנהל 
את הרצועה. המצרים 

לא מעוניינים בה וכך גם 
הקהילייה הבינלאומית. 
לא צריך להיות מומחה 

צבאי או בטחוני או מדיני 
כדי להבין מה זה לשלוט 

במיליון ושמונה מאות אלף 
איש"  הפרשן הביטחוני 
וסגן אלוף במיל' רון בן ישי 
מאריך בראיון ל'כל ישראל' 

שתשע"ה לא בהכרח תהיה 
רגועה יותר מהשנה 

החולפת, אבל מסתייג: 
"אתה יודע למי ניתנה 

הנבואה מאז חורבן 
הבית. קשה מאוד לדעת 

מה יהיה, היות והמזרח 
התיכון בפרט והאזור סביבנו 

בכלל נמצאים בדרגת 
נפיצות מאוד גדולה"

שעות ספורות נותרו לסיומה של שנת 
הסיכום  שלב  הגיע  כי  ונראה  תשע"ד, 
יום אחד במזרח התיכון  גם  נכון,  שלה. 
ועד  ממהפכות  לשינויים:  מספיק 
וחטיפות  אויבים  בין  בריתות  כריתת  מלחמות,  הצתת 
עם  לשוחח  ביקשנו  זאת,  למרות  אבל  חיסולים,  או 
צבאי  כפרשן  המוכר  בן-ישי,  רון  במיל  אלוף  סגן 
עד  שעברנו  מה  על  לשוחח  כדי  בישראל  מהמובילים 
בשלל  שימש  בעברו,  האחרונה.  השנה  במהלך  כה, 
שימש  ואף  והמשודרת  הכתובה  בעיתונות  תפקידים 
כיועצו של הנשיא לשעבר משה קצב. רון, 71, הוא קול 
שפוי בתקשורת הישראלית: שקול, לא מתלהם ורהוט 
במיוחד. הוא מתעב את ה"תקשורת הצהובה" בישראל, 
הממוצע  הישראלי  העיתונאי  את  ושונא  לי  אמר  כך 

שאוהב ללבות את האש.
פרט לא ממש מוכר אודותיו: בן-ישי קיבל במסגרת 
לחלץ  שסייע  לאחר  הרמטכ"ל'  'צל"ש  את  תפקידו 
נלווה   1973 באוקטובר   22 "ביום  אש.  תחת  לוחמים 
הגדודים  לאחד  הטלוויזיה,  ככתב  בן-ישי,  רון  סגן 
מבואות  עד  החקלאי"  ב"חיץ  המצרים  בטיהור  שעסק 

צילום: דובר צה"ל

לום: הפרשן הצבאי רון בן ישי מסכם את שנת תשע"ד ומנסה להעריך לאן הולך המזרח התיכון בתשע"ה ׁ ֵאיזו ַלֶחֶרב ְוֵאיזו ַלשָּ
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נסתיימה  כאשר  לעת-ערב,  איסמעיליה. 
את  לעזוב  עמד  והוא  כעיתונאי  שליחותו 
המקום, החלה הפגזה כבדה על כוחות צה"ל. 
בכלל  חיילים,  עשרות  ונפצעו  נהרגו  בהפגזה 
האש  למרות  הכוח.  אל  שנלוו  החובשים  זה 
רפואי  ציוד  רון-בן-ישי  סגן  לקח  הכבדה 
כאיש- בפצועים  וטיפל  שנפצעו  מחובשים 
עורקים  חסימות  מבצע  אף  כשהוא  מקצוע, 
בשעת הצורך. במעשיו אלה גילה סרן רון בן-
ישי אומץ לב, קור רוח ותושייה והציל חייהם 
להענקת  בהחלטה  נכתב  רבים",  פצועים  של 

הצל"ש.

  ביטחון עצמי נמוך
 

ממבצע  להתעלם  שלא  קשה  איתו,  בשיחה 
'צוק איתן' ומשאלת השאלות: מי בדיוק ניצח 
במערכה. אחרי הכול, זה האירוע המרכזי של 

השנה.
"יצאנו מהעימות עם הוכחה נוספת שאנחנו 
מסוגלים להתמודד צבאית עם כל איום", הוא 
אומר חד-משמעית, אך מסיק מ'צוק איתן' דבר 
נוסף: "קיבלנו עוד הוכחה והכרה על כך שאיום 
הטרור מסובך. בראש ובראשונה - משום שלא 
ניתן להגדיר בבירור מה היא לחימה; מה היא 
הרתעה. כל מה שאנחנו יודעים מלחימה מול 
מדינה לא תקף בלחימה מול ארגוני טרור ולכן 
מבחינה מסוימת יצאנו מ'צוק איתן' עם בטחון 
שלא  והציבור,  הפוליטיקאים  של  נמוך  עצמי 
היטב  והלם  כראוי  עבד  שצה"ל  בכלל  הבינו 

בחמאס".
אבל חמאס עדיין מלא וגדוש בנשק?!

הלחימה  אמצעי  כמות  המצב.  כך  "לא 
לדעתי  אחוזים,  בעשרות  פחותה  הארגון  של 
בראשית  שהייתה  מזו  אחוזים,  בכשבעים 
המבצע - ואני חושב שאני ממעיט. וכעת שוב 

חוזרת השאלה – למה אתה קורא ניצחון: אם 
אפשר להגדיר ניצחון כאשר האויב בא, מבקש 
שאתה  בתנאים  רק  אותה  ומקבל  אש  הפסקת 
זו  ומבחינה  בניצחון  הרי שמדובר  לו,  מכתיב 
והסכים  שבא  זה  היה  חמאס  נצחה.  ישראל 
להפסקת אש ואפילו לא צייץ כשלא קיבל אף 

לא תנאי אחד שאותו דרש".
שמחפש  הישראלי  האופי  על  כועס  בן-ישי 
צה"ל:  פעולות  במסגרת  וכותרות  אקשן 
"הגישה האופיינית לתושבי מדינת ישראל היא 
במגרש  יותר  תקף  מי  ספורט:  במשחקי  כמו 
גישה  זו  וכדומה.  יותר  של היריב, מי התמסר 
אולם  מבוטל,  לא  חלק  בה  יש  שלתקשורת 
מי  ולשאול  לחפש  במקום  נכונה:  אינה  היא 
עלינו  בזה,  וכיוצא  תדירות  באיזו  יותר,  הלם 
להביט על נקודה אחרת, פשוטה: האם לאורך 
זמן נחזיר את תחושת הביטחון לתושבי הדרום 
או לא? אלו הפרמטרים שלפיהם יימדד הסבב 

הזה".
ש"ישראל  מבהיר  בן-ישי  חמאס,  כבר  ואם 
לא מעוניינת למוטט את חמאס. זו החלטה של 
הקבינט, שיהיה לך ברור. השרים החליטו כך, 
משום שאין לנו תחליף עבורו; כיוון שהתחליף 
היחיד זה שאנחנו ניכנס וננהל את רצועת עזה 
וכלכלית.  צבאית  מכך:  שמשתמע  מה  כל  על 
צבאית,  מאוד  חלש  חמאס  לנו  עדיף  לכן, 

מורתע, אבל עדיין כזה ששולט ברצועה".
ומה לגבי אבו מאזן?

הרצועה.  את  לנהל  מסוגל  לא  מאזן  "אבו 
הקהילייה  גם  וכך  בה  מעוניינים  לא  המצרים 
צבאי  מומחה  להיות  צריך  לא  הבינלאומית. 
או בטחוני או מדיני כדי להבין מה זה לשלוט 

במיליון ושמונה מאות אלף איש".
ההחלטה בקבינט התקבלה בעקבות תסריט 
האימים שהציג הרמטכ"ל במידה שהרצועה 

תיכבש?
כביכול  הציב  שצה"ל  האבדות  "הערכת 

בפני השרים, הייתה כחלק מתוכנית אחת מתוך 
שונים,  בגדלים  שונות,  מבצע  תכניות  ארבע 
שיוצא  לטרור  כמענה  צה"ל  בידי  שתוכננו 
מעזה. בפני חברי הקבינט הוצג המחיר שנשלם 
בעבור כל אחת מהן. מונחים כמו זה שנקטת 
מאוד",  אותי  מרגיזים  אימים',  'תרחיש  בו, 
אמר. "אלו מונחים שיצרו הפוליטיקאים חסרי 
האחריות שלנו: מצד אחד אלו הצביעו בקבינט 
בעד החלטה שקובעת שלא רוצים למוטט את 
שלטון חמאס, ומצד שני יצאו אחר כך לציבור 
הציבור  חמאס'.  את  למוטט  'צריך  ואמרו: 
הן  הערכות  מציג  הצבא  שכאשר  להבין  צריך 
לא סתמיות, אלא מוצקות ומבוססות על 'חקר 
בצה"ל,  המשרתים  אנשים  יושבים  ביצועים'. 
ובאמצעות מדדים אובייקטיבים מעריכים כמה 
אבדות עשויות להיות בנפש, בכלים - וגם כמה 
אבדות יהיה לאויב. אגב", הוא מגלה, "תרחיש 
האבדות  לכמות  בנוגע  היה  האמיתי  האימים 
באזרחים בלתי מעורבים בעזה במידה וצה"ל 

יכבוש את הרצועה: עשרות אלפי הרוגים".
האם חמאס יחדש את הירי ב-25 בספטמבר, 

לדעתך?
"להערכתי – הם לא יחדשו את הירי בתאריך 
'תפסיקו'. עם  הזה. הרי לא לחינם הם ביקשו 
זאת, ייתכן שהירי יתחדש במהלך השנה. הכול 
תלוי בשיקומה של עזה: במידה ונצליח לעזור 
באופן  מעורבת,  הלא  האזרחית  לאוכלוסייה 
אז  וכלכלתה,  חייה  את  לשקם  יוכל  שחמאס 
להתרעה.  מחיר  שיהווה  הפסד  מחיר  ניצור 
גדולה  מצוקה  להיות  תמשיך  אם  לדעתי 
להפסיד  מה  לנו  'אין  לומר  יוכלו  הם  בעזה, 
ולכן נפתח באש'. כל הרעיון כעת הוא ליצור 
חבטנו  מכירים.  הרי  הם  המקל  את  הגזר.  את 
בהם באמצעותו וגרמנו להם נזקים איומים – 
"בגדה  הסביר,  "תראה",  וברכוש.  אדם  בחיי 
כי  שלישית  אינתיפאדה  פורצת  לא  המערבית 
זוכרים את הסבל הנורא שעבר  מצד אחד הם 
עליהם במהלך האינתיפאדה השנייה ומצד שני 
הם במצב כלכלי הרבה יותר טוב מכל תושבי 
שיש  אלו  למעט   – שסביבנו  ערב  מדינות 
בהן נפט. עלינו לשאוף למצב כזה גם בעזה: 
עם  מעימות  יפסידו  שהם  יבינו  שהאזרחים 

ישראל; שאיכות החיים שלהם תיפגע".
הרי  היא  בישראל.  תלוי  ממש  לא  זה 
מעבירה מאות משאיות עם סחורה מידי יום?

אבל  הבינלאומית,  בקהילייה  תלוי  "זה 
ישראל צריכה לסייע. קהיר, למשל, לא ששה 
מעבר  את  לפתוח  מסרבת  והיא  בנושא  לעזור 
את  לידיו  ייקח  מאזן  אבו  אם  אלא   - רפיח 
השליטה. זה לא יקרה, הוא לא מעוניין ועד אז 

העסק תקוע".

  חיזבאללה מאותת
צפון  בפיקוד  בכיר"  "קצין  שוחח  השבוע 
עם הכתבים הצבאיים, ודיבר איתם על המצב 
עוברים  כשאנחנו  לבנון.  עם  בגבול  הנפיץ 
לדבר על האיום מצפון, בן-ישי שב ותוקף את 
התקשורת הישראלית: "התקשורת הישראלית 
'צהובה' ואי אפשר להתפאר בה", אמר בכעס 
הזה.  מהתדרוך  שיצאו  והכותרות  הסיקור  על 
על  מפוכח  מצג  לנו  שהוצג  הוא  שהיה  "מה 
בסוריה  עסוק  שהחיזבאללה  שלמרות  כך 
והצרות  בדאע"ש  בלבנון,  מונח  שלו  והראש 
אין  פניו,  על  שכרגע,  ועל-אף  שלו;  האחרות 
לו אינטרס להתעסק איתנו - אבל הארגון הזה 
לא הניח את הנשק מול ישראל ומידי פעם נותן 
את  איתנו.  חשבונות  לו  שיש  'איתותים'  לנו 
ה'איתותים' הללו אנחנו רואים בדמות תקריות 
שלהם  והרצון  הזה  החיכוך  בשל  שנוצרות 
ששמה  המטרה  את  זנחו  לא  שהם  להוכיח 

"הגישה 
האופיינית 
לתושבי מדינת 
ישראל היא 
כמו במשחקי 
ספורט: מי תקף 
יותר במגרש 
של היריב, מי 
התמסר יותר 
וכדומה. זו גישה 
שלתקשורת 
יש בה חלק לא 
מבוטל, אולם 
היא אינה נכונה: 
במקום לחפש 
ולשאול מי הלם 
יותר, באיזו 
תדירות וכיוצא 
בזה, עלינו להביט 
על נקודה אחרת
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אש  על  שהן  הללו,  התקריות  בעקבות  ישראל. 
שיכולות  הזדמנויות  להיווצר  עלולות  נמוכה, 
לא  הצדדים  ששני  למרות  להתלקחות,  לגרום 

מעוניינים בה.
להיות  עלולה  שיסתבך  מ'אזכור'  כתוצאה 
שחיזבאללה  לכך  שתביא  רבתי  התלקחות 
ינסה לשלוח כוחות לתוך שטח ישראל במטרה 
לשבש את תנועת הכוחות שלנו ולגרום להישג 
ידענו  היה שם, בתדריך, שלא  אז מה  תודעתי. 

עליו קודם? כלום".
במקביל, תתכן גם אפשרות אחרת: "אם הם 
יחליטו לגרום להתלקחות, מאיזו שהיא סיבה – 
עומד  אסד  של  ששלטונו  ממסקנה  למשל  כמו 
בפני קריסה וצריך להסית את תשומת הלב ממה 
שקורה בסוריה ולפעול – הם עלולים להפתיע 

גם בלי 'אזכור' שיסתבך".
הזה  בתדריך  למצוא  נרצה  זאת  בכול  "אם 
משהו שחידש לנו – הוא פשוט רענן לכולם את 
הזיכרון על כך שהבעיה הלבנונית חיה וקיימת: 
יש להם מאה אלף טילים, יותר מדויקים מאשר 
צריך  גדולים.  יותר  קרב  ראשי  ועם  לחמאס 
להיערך לקראת ההבנה שמערכה בצפון עלולה 

לפרוץ בהפתעה".

  העיניים לאיראן
איראן:  של  הגרעין  פרויקט  על  גם  דיברנו 
קצב  את  האטו  הם  מהסנקציות  "כתוצאה 
באראק  שבנו  הכור  ובניית  האורניום  העשרת 
מנהלת  גם  טהרן  פלוטוניום.  לייצר  יכלו  שבו 
נשמע  היה  הוא  המעצמות",  עם  משא-ומתן 
מפקד  של  השבוע  לדבריו  בניגוד   – אופטימי 
יצטרכו  שלנו  "המטוסים  לפיהם  האוויר  חיל 

להגיע לטהרן".

באיראן  ישראלית  תקיפה  נראה  לדעתך, 
במהלך תשע"ה? בינתיים נתניהו רק מדבר. 

השיב.  השנה",  שיתקפו  חושב  לא  "אני 
ראש- על  מרומזת  ביקורת  העביר  "בכלל", 
לשתף  יפה:  מנהג  אצלנו  "השתרש  הממשלה, 
אומרים  אנחנו  בתוכניות.  שלנו  האויבים  את 
להם מה נעשה ומה לא ייעשה. זה מגביר אצלם 
את הביטחון העצמי. אבל אני יכול להבין את מי 
שנוהג כך", אמר בציניות מושחזת, "אנחנו הרי 
עם של רחמנים בני רחמנים, אז למה להשאיר 
להם  נספק  בואו  שאלה?  בסימן  האיראנים  את 
"אוחז  למתקפה,  עבר  אני",  אינפורמציה. 
לומר  צריך  לא  שאתה  מה  מיושנת:  בהשקפה 
אל תגיד". יתכן שזו גם הסיבה שהוא לא הסכים 

להרחיב עוד בנושא.
רון בן-ישי איננו נביא ולא בן נביא, "ובכלל, 
חורבן  מאז  הנבואה  ניתנה  למי  יודע  אתה 
שלו  ההערכה  את  כשביקשתי   – אמר  הבית", 
לשנה הבאה עלינו לטובה. "קשה מאוד לדעת 
והאזור  בפרט  התיכון  והמזרח  היות  יהיה,  מה 
מאוד  נפיצות  בדרגת  נמצאים  בכלל  סביבנו 
גדולה. הכול יכול לקרות. הכול. בכל הזירות יש 
רגישות, המצב לא יציב ולכן – הניסיון להבין 
בדיוק  הוא  הקרוב,  אם  גם  בעתיד,  יקרה  מה 
כמו שנשב ליד שולחן רולטה וננסה לנחש היכן 

ייפול הכדור".
הוא  ובהסתייגות,  בזהירות  זאת,  למרות 
גם  אבל  פסימיות,  הערכות  ולפזר  להמר  מוכן 

אופטימיות.
הבשורות הטובות שאנו עשויים להיות עדים 
החדשה  שהשנה  "ייתכן  בן-ישי:  לדברי  להן, 
הכול,  אחרי  שחולפת.  מזו  יותר  יציבה  תהיה 
תשע"ד הייתה מאוד לא יציבה – עם בעיות בכל 
השקט  ואי  באיו"ש  הנערים  חטיפת  הזירות: 

הנמשך שם, תקריות בסוריה ומלחמה בעזה".
ישתלטו  שהמורדים  בטוח  "אני  והקשות: 
יוציאו  הם  השנה.  עוד  הגולן  רמת  על  לגמרי 
משם את אסד וזה כשלעצמו יוצר מצב שמזמין 
יכולה  בדאע"ש  המלחמה  במקביל,  חיכוך. 
יכולה להתמוטט  ירדן  איומים חדשים:  להביא 
כלפינו  האסלאמית'  'המדינה  מצד  האיום  ואז 

יהיה קרוב מתמיד".


בן ישי. צילום: נועה כפרי ויקיפדיה

"תראה", 
הסביר, "בגדה 

המערבית 
לא פורצת 

אינתיפאדה 
שלישית כי מצד 
אחד הם זוכרים 

את הסבל 
הנורא שעבר 

עליהם במהלך 
האינתיפאדה 
השנייה ומצד 
שני הם במצב 

כלכלי הרבה 
יותר טוב מכל 

תושבי מדינות 
ערב שסביבנו – 
למעט אלו שיש 
בהן נפט. עלינו 

לשאוף למצב 
כזה גם בעזה: 

שהאזרחים 
יבינו שהם 

יפסידו מעימות 
עם ישראל; 

שאיכות החיים 
שלהם תיפגע"



המבצע מתקיים בין התאריכים ט"ז אלול – כ"ט תשרי תשע"ה ) 11.9-23.10.2014 ( בכפוף לתקנון. חבילת אצבעות שוקולד 
פרה תינתן באמצעות קופון בשווי 100% ברשתות השיווק הנבחרות. משחק הטריוויה והקופון ישלחו בדואר לאחר סיום המבצע 
יצירה. עד גמר המלאי. בשליחת היצירות יש לציין בכתב ברור וקריא את הפרטים הבאים: שם, שם  לכל משתתף ששלח 

משפחה, כתובת וטלפון. יש לשמור על היצירות עד לתאריך כ"ח חשון תשע"ה )21.11.14(. התמונות להמחשה בלבד. 

בנוסף, היצירה 
היפה ביותר 

תזכה ב-

כל אחד יוצר

כל אחד זוכה

מתנה לכל
משתתף

משחק טריוויה
 וחבילת אצבעות

20,000 ₪!שוקולד פרה

איך משתתפים?
מצלמים את היצירה ושולחים
לת.ד. 2646 ב"ב, עבור מבצע
"כל אחד יוצר כל אחד זוכה"

elite2646@gmail.com :או למייל

ומקבלים משחק
טריוויה "שמיטה"

וחבילת אצבעות שוקולד 
פרה במתנה

יוצרים יצירות מאריזות
מוצרי עלית:

ממתקים וחטיפים מלוחים
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