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 אל אחינו אנ"ש והתמימים יחיו
שלום וברכה!

החסידי  הרגש  "אשר  המלך,  אורחי  לקהל  להגיש  הננו  ושמחה  גיל  ברגשי 
 -  770 - חיינו  ובאו להיות בחודש השביעי בבית  בגילוי"  שלהם האיר בהם 
שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  אמותיו  בד'  להסתופף  משיח,  בית 
"בחצרות בית ה'", את הקובץ הרביעי בסדרת קבצי חודש תשרי בליובאוויטש 

תשע"ח, "וישבתם לבטח בארצכם".

קובץ זה יוצא לאור לקראת י"ג תשרי ה'תשע"ח. נמצאים אנו בעיצומה של 
אדמו"ר  כ"ק  ולנבואת  הימים,  ששת  למלחמת  החמישים  שנת  היובל,  שנת 
מלך המשיח שליט"א בנוגע למחמה זו. בהקשר לכך, קובץ זה עוסק בעיקר 

בעניינים הקשורים למלחמת ששת הימים ולאירועים שבו בעקבותיה.

בקובץ ימצא הקורא סקירה נרחבת ומקיפה יחסו החם של כ"ק אדמו"ר מלך 
בפרסום  ומסמכים  עובדות  בשילוב  ההתנחלויות,  למפעל  שליט"א  המשיח 

ראשון.

בנוסף, מובאת סקירה מרתקת על יחסו המיוחד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א לעניינים שונים שעלו על סדר היום בעקבות כבישתו של הר הבית 

במלחמה זו.

לבסוף, מובא חלק רביעי מיומן מפורט מימי חודש תשרי ה'תשמ"ח. היומן נערך 
על ידי 'המכון להפצת תורתו של משיח', מתוך הספר "תשרי בליובאוויטש - 

שלושה ימי קדושה רצופים", ותודתנו נתונה להם על כך. 

•

יוסיף בהתקשרותם של תלמידי התמימים האורחים  זה  בטוחים אנו שקובץ 
חיות  בתוספת  בעיקר  המתבטאת  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ"ק 
בשליחותו היחידה "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש". ובוודאי שע"י מילוי 
שליחותו העיקרית, נזכה תיכף ומיד להתממשות הנבואה העיקרית "הנה זה 
משיח בא", עליה הובטחנו שקיומה אינו מוטל בספק והיא תתקיים בוודאות 

גמורה.

פתח דבר



ובוודאי שע"י ההתאספות במקומו של מלך וההתעקשות "לילך בעקבות אביו 
שמה",  להמצא  רגיל  שהיה  מקומות  ובכל  האב,  רגלי  בהן  שדרך  במסילות 
נזכה כבר להתראות עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א פנים אל פנים 
בהתגלותו לעין כל, כאשר יכירו וידעו כל באי עולם כי יש מנהיג אחד לבירה 
ואזי  ח"ו,  ריקם  חזר  לא  הק'  מדבריו  אחד  ואף  המה,  נצחיים  דבריו  וכל  זו, 
"נדרי לה' אשלם - נגדה נא לכל עמו" - נכריז כולנו בתוך כל אחבנ"י - ובהם 

ישמע בקול רם קולם של כל קהל התמימים ואנ"ש - את הכרזת הק':

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 ועד 'חיילי בית דוד'
770 בית משיח, בית חיינו

 ימֹות המשיח, י"ג תשרי תשע"ח
קט"ו שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ
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לתת להם נחלת גויים
יש ללמוד את הרש"י הראשון בתורה כפשוטו: "כל הארץ של הקב"ה היא, 
ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה  מהם ונתנה לנו"! * ישנם כאלו שחושבים 
ומשוכנעים שהענין של שמירת הארץ קשור ל"ג' שבועות", "ציונות" ו"ביאת 
אלו!!! לענינים  קשר  כל  הארץ  לשמירת  אין  להדגיש:  צריך  ולכן   המשיח", 

חלק משיחת ש"פ בראשית ה'תש"מ

א. אנו אוחזים כעת בפרשת בראשית, 
שנקראת ע"ש התחלתה - "בראשית 
ברא אלקים את השמים ואת הארץ".

עם  לחיות  שצריכים  הפתגם  ידוע 
הלימוד  עם  חיים  שבעניננו,  הזמן, 

בפרשתינו כיצד ברא ה' את העולם.

עם  הפרשה  כשלומדים  ובמיוחד 
פירוש  השו"ע  שע"פ  רש"י,  פירוש 
את  להחליף  יכול  על-התורה  רש"י 
התרגום. ובמיוחד, שפירש"י לא צריך 
שום הסכמות, ולא צריכים לחקור על 
גדלותו של רש"י. שכעת, לאחר 900 
חידש  מה  לכל  ומפורסם  ידוע  שנה, 
ופעל רש"י, ומה גדולי ישראל אמרו 
אודות רש"י, עד שהר"ת של שמו הם 
שרש"י  היינו,  ישראל",  של  "רבן   -
פקפוק,  שום  וללא  כולם  על  מקובל 

ולא נזקק להסכמה מאף אחד.

נעלה  כמה  עד  מובן,  הנ"ל  שמכל 
לימוד החומש עם פירוש רש"י.

ב. ובכדי לא לערבב ענינים נוספים, 

פשוט נלמד כעת את פירוש רש"י על 
הראשונה  שבפרשה  הראשון  הפסוק 
שנמצאת בחומש הראשון. )ובמיוחד, 
אתירמיז  דלא  מידי  ש"ליכא 
באורייתא", היינו, שכל דבר שבתורה 
שבע"פ נרמז ונכלל בתורה שבכתב, 
חלק  הקב"ה  שבכתב  התורה  ואת 
וסדר, והוא קבע שהפסוק "בראשית 
ברא אלקים את השמים ואת הארץ" 
התורה  בכל  הראשון  הפסוק  יהיה   -

כולה(.

אלקים  ברא  "בראשית  הפסוק  שעל 
מפרש  הארץ"  ואת  השמים  את 
רש"י: "אמר רבי יצחק לא היה צריך 
מהחודש  אלא  התורה  את  להתחיל 
צריך  מדוע  )שלכאורה  לכם  הזה 
זה, הרי הוא מופיע  להתחיל מפסוק 
בתחילתו?!  לא  ואף  שמות,  בחומש 
אלא הטעם ע"ז שהי' צריך להתחיל 
לכם"  הזה  מ"החודש  התורה  את 
שנצטוו  ראשונה  מצוה  שהיא  הוא:( 
שיש  שאע"פ  )היינו:  ישראל  בה 
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בראשית,  בחומש  לפנ"ז  כבר  מצוות 
ישראל",  "נצטוו  זו  במצוה  מ"מ, 
כשנהיו  נצטוו  הזו  המצוה  שאת 
שיטת  ]שלפי  לעם  כשנעשו  ישראל, 
ר' יצחק ורש"י זוהי המצוה הראשונה 
שנצטוו בה ישראל[ ותמיהה זו ]למה 
לא פתחה התורה ב"החודש"[ מובנת 
- שהרי  יצחק  ר'  - אף ללא  מעצמה 
כל "בן חמש למקרא" מבין בפשטות 
שמכיון שהתורה ענינה להורות לבני 
ישראל כיצד להתנהג, ממילא התורה 

צריכה לפתוח במצוה הראשונה(.

משום  בבראשית  פתח  טעם  ומה 
)כפי שאומר דוד המלך בתהלים( כח 
נחלת  להם  לתת  לעמו  הגיד  מעשיו 
מילים  אמר  לא  המלך  )שדוד  גויים 
הקב"ה,  משל  אלא  עצמו,  משל 
לעמו,  מעשיו  כח  הגיד  שהקב"ה 
ישראל  בני  של  לרשותם  שהעביר 
את נחלת הגויים, שהיתה של הגויים, 

יאמרו  שאם  שם(  שממשיך  וכפי 
דווקא  שלאו  )היינו,  העולם  אומות 
שיטענו, אלא יתכן שיטענו - "שאם"( 
שכבשתם  אתם  לסטים  לישראל: 
להם  אומרים  אומות.  שבעה  ארצות 
)שיהודים אסור להם להתפעל מהגוי, 
אלא  אתו  רבים  לא  לאידך,  אבל 
ששכל  פשוט,  בשכל  לו  מסבירים 
פשוט נובע מאמונה פשוטה בקב"ה, 
זו  שאמונה  העולם,  את  ברא  שהוא 
מקיפי  באופן  הגויים  אצל  נמצאת 
עונים  שעליה  טענתם,  נובעת  ומזה 
העולם  )וכל  הארץ  כל  ישראל(  בני 
בראה  הוא  היא,  הקב"ה  של  כולו( 
ברצונו  בעיניו,  ישר  לאשר  ונתנה 
נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה 

לנו".

מזה שרש"י מביא את דברי ר' יצחק, 
ולא מוסיף על-כך שום הסבר - מובן, 
נוספת  בהסברה  צורך  שום  שאין 

דבר מלכות

7
וישותם לוטח וארצרם | תור מלרות



את  יקבלו  אומות-העולם  שגם  ע"מ 
המענה הזה. וההכרח לכך הוא )שהם 
בתוספת  צורך  ללא  זה  מענה  יקבלו 
יצוה  הסבר(: שא"כ היתכן שהקב"ה 
שלא  מענה  לענות  ישראל  בני  את 
יצא ממנו שום תועלת?! אלא מובן, 
שמופיע  )כפי  יענו  שישראל  שמה 
בשכלם  גם  יתקבל  יצחק(  ר'  בדברי 

של אומות-העולם!

ג. מכך מובן ענין נוסף, וכמו שרש"י 
ישראל  שעם  לאח"ז  מיד  מפרש 
ולקיים  תורה  ללמוד  בשביל  נבראו 
כתוב:  שבתורה  בתורה.  שכתוב  מה 
שנקראת  התורה  בשביל   - בראשית 
שנקראים  ישראל  ובשביל  ראשית 
ראשית )היינו שהעולם נברא בשביל 

ישראל והתורה(.

ציוה  שה'  שבעת  מדגיש,  שרש"י 
שלא  באופן  יהי'  זה  תורה,  שילמדו 
אצל  מחשבה  איזושהי  אפי'  תהי' 
הגוי, שהתורה לא קשורה עם בריאת 

העולם ורצון ה'.

אצל  מחשבה  כזו  תהי'  שלא  ובכדי 
הגוי, לכן, שכשיהודי מתחיל ללמוד 
את התורה, מבאר לו רש"י שהקב"ה 
שהי'  מכפי  בתורה  הסדר  את  שינה 
שבתחילה  בתחילה.  להיות  צריך 
היתה צריכה התורה להתחיל בציווי - 
"החודש הזה לכם", אך הקב"ה שינה 
ב"כח  התורה  את  ופתח  הסדר,  את 
מעשיו. .", בכדי שידעו כולם הגדולה 

והגבורה של הקב"ה.

את  ללמוד  מתחילים  בזה  ודוקא 
ולא  הקב"ה.  רצה  כיון שכך  התורה, 

אלא  מזה,  ידע  שהיהודי  בכדי  רק 
לעמו  "הגיד   - רש"י  שכותב  כפי   -
שכשיהודי  גויים",  נחלת  להם  לתת 
יפגש עם גוי, צריך לומר לו הגדלות 
והכח של הקב"ה )ש"נתן להם נחלת 

גויים"(.

מעשיו.  "כח  את  לגוי  וכשמסביר 
זאת  שיודע  לו  לומר  הוא  צריך   ,".
אף  אלא  ולא-זו-בלבד,  מהתורה, 
למה  הטעם  את  לגוי  הוא  מסביר 
ברא  מ"בראשית  מתחילה  התורה 

אלקים את השמים ואת הארץ".

]באם נראה למישהו שיש לו טעם אחר 
מ"בראשית",  התורה  התחילה  מדוע 
הפוך מהטעם  הוא  זה  שידע, שטעם 
שר'  יצחק.  ר'  בשם  מבאר  שרש"י 
יצחק )שהי' תנא או אמורא( ידע טעם 

זה מהקב"ה[.

בלי  רש"י  לומד  זה  דין  טעם  ואת 
פשטל'ך.

וכיון שכך לומד הפרשן-דתא, מפרש 
התורה, רבן של כל ישראל - )שנוסף 
לזה שהוא הי' רב פוסק-הלכות וראש 
הישיבה, הי' לו גם שייכות לענינים 
מה  בעולם  בחלקו  ופעל  מסחר,  של 
כ"ישככר"  הן  לפעול  צריך  שיהודי 
"דבר  הם  שדבריו   - כ"זבולון"(  והן 
הודפסו  שהם  מאחר  מלכות", 
תפוצות  בכל  כאו"א  אצל  והתקבלו 
ישראל, )עד שהרמב"ם פוסק שלדבר 
ומל"ת  מ"ע  של  תוקף  יש  שהתקבל 

ממש!( - 

צריך  אחד-ואחד  שכל  מובן,  הרי   -
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נתן לכל אחד- ללמוד כך, שהקב"ה 
ואחד מבני ישראל חלק ונחלה בארץ 

ישראל - "נחלת עולם".

הוא  בתורה  דבר  שכל  כיון  ה.   .  .
בהבנה והשגה לכל אחד לפי מעמדו 
ומצבו, לכן מבאר רש"י שהענין של 
לא  הוא  לעמו",  הגיד  מעשיו  "כח 
"גזירה", אלא  או  ענין של "חוקה", 

זה ענין שמובן ב"טעם".

וזה "טעם" כזה, שמוסרים אותו לכל 
בני ישראל מתחילת כל הדורות ועד 

סוף כל הדורות.

ובזה ישנה הוראה נוספת: שלא ישנו 
ח"ו הסדר הזה, שכשמשנים ח"ו את 
הסדר בתורה, הרי ידוע מה דינו של 
הזה  היום  עצם  ועד  ספר-תורה,  כזה 
לא היתה כזו מציאות שמישהו ירצה 

לעשות דבר כזה.

וכאמור, כיון שרש"י כותב שענין זה 
ענין  הוא  לעמו"(  הגיד  )"כח מעשיו 
שצריכים  מובן,  והסברה,  טעם  של 
שנים  חמש  "בן  עם  זה  דין  ללמוד 
יוסיף  ימים  )וכיון ש"יוסיף  למקרא" 
עשר"  ל"בן  כשיגיע  הרי   - חכמה" 
ו"בן י"ג" וכן הלאה - יחקק ענין זה 

אצלו בתוספת ביאורים ופירושים(.

וכאמור, אין העיקר כאן כל האריכות, 
אלא העיקר - פירוש רש"י כפשוטו, 
באתי  לא  "ואני  אומר  שרש"י  וכפי 
מקרא"  של  פשוטו  לפרש  אלא 
שהזמן  עיקרי  ענין  שזהו  )ובמיוחד, 
שעקב  יהודים  וישנם  היות  גרמא, 
 - הגוי  של  נדף"  עלה  מ"קול  פחדם 

רוצים למסור את שטחי ארץ ישראל 
- ( לכן, נחזור עוה"פ על לשון רש"י 

כפשוטו:

צריך  היה  לא  יצחק:  רבי  "אמר 
מהחודש  אלא  התורה  את  להתחיל 
ראשונה  מצוה  שהיא  לכם,  הזה 
פתח  טעם  ומה  ישראל,  בה  שנצטוו 
הגיד  מעשיו  כח  משום:  בבראשית? 
שאם  גויים,  נחלת  להם  לתת  לעמו 
לישראל:  העולם  אומות  יאמרו 
לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה 
הארץ  כל  להם:  אומרים  הם  גויים. 
ונתנה  בראה  הוא  היא,  הקב"ה  של 
לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם 

וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

ו. ישנו פסק-דין ברור בשו"ע שעכו"ם 
שצרו על עיר בישראל, אפילו שהם 
ותבן",  "קש  רק  שרוצים  אומרים 
מתכוונים  הם  לכך  שאכן  ואפילו 
רק "ממשמשין  ואפילו שהם  באמת, 
לא  )התורה  התורה  מצווה   - ובאין" 
נשק  שיקחו   - מצווה(  אלא  מתירה, 
על  ויתייצבו   - ביום השבת  אפילו   -
הגבול, ע"מ לחסום את כניסת הגויים 

לארץ ישראל.

ובציווי התורה גופא, אין זו "גזירה" 
או "חוקה", אלא זהו "טעם" - ענין 
שכל  ע"פ  שכל,  ע"פ  המובן  הגיוני 
להם  תפתח  עי"ז  שרח"ל  התורה. 
הארץ - במילא הרי ענין זה, הוא ענין 

של פיקוח-נפש.

ומי שרוצה ללמוד אחרת מהפסק-דין 
בשו"ע - הוא הולך נגד השו"ע, ונגד 
ופיקוח- הארץ  פתיחת  של  הסכנה 
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המקום  כאן  )שאין  כפשוטו  נפש 
להאריך בזה, מצד הפשטות שבדבר(.

וכפי שנפסק בשו"ע, אין כל שייכות 
נמצא  והיכן  העיר,  נמצאת  היכן 
בזמן  בין  הגלות,  בזמן  בין  השטח. 
בחו"ל  בין  קיים.  הי'  שבית-המקדש 
היא  אם  חילוק,  אין  גופא  )ובחו"ל 
ומיעוטה עכו"ם(  עיר שרובה עכו"ם 

ובין בארץ ישראל.

של  מצב  יש  שאם  הוא,  שהפסק 
"תפתח הארץ", אין צריכים לעשות 
אלא  ודם,  בשר  של  חשבונות  שום 
ו"עוצו  לעד",  יקום  אלקינו  "דבר 
כי  יקום  ולא  דבר  דברו  ותופר  עצה 

עמנו א-ל".

וקיים  חי  ישראל  שעם  יקום"  ו"כן 
בנשמתם  בגופם,  יתקיימו  והם 
רוצה,  שהקב"ה  כפי  ובתורתם 
רוצה,  שהקב"ה  כפי  תורה  וילמדו 
ואז יהי' ה"לאסוקי שמעתתא אליבא 
דהלכתא", כפי שהתורה פוסקת את 
יועץ  עם  להתחשב  )בלא  ההלכות 
הפרטים  וכל  אלמוני  ויועץ  פלוני 
שבדבר, וכמפורסם לכל מיהו היועץ 

ומדוע הוא מייעץ כך(.

וכאמור, שכל הענינים הרעים יתבטלו 
באופן של "תופר" - הפרה מעיקרא, 
כיון ש"עמנו א-ל". וכההמשך, "ועד 
זקנה . . אני אסבול", שאת הענינים 
על  לוקח  הקב"ה  הבלתי-רצויים 

עצמו.

וכמדובר כמה פעמים, שעה"פ "וקווי 
ה' יחליפו כח", מבארים ספרי מוסר, 

שהפירוש בזה הוא, שמי שבוטח בה' 
ועושה כרצון ה' - מחליף לו הקב"ה 
הכוח  עם  החלשים,  כוחותיו  את 
קנין  חליפין,  של  ענין  שזהו  ה'.  של 

מהתורה.

מדוע  מבינים  שאינם  כאלו  ישנם  ז. 
שפלוני-בן- מזה  "רעש",  עושים 
בשו"ע  דין  אחרת  מפרש  פלוני 

)סשכ"ט(.

וההסבר בזה:

מצד החושך כפול ומכופל של הגלות 
כאלו  שישנם  מבהיל,  למצב  הגיעו 
שיהודים  שזה  לעצמם,  החושבים 
ע"פ  שטחים  למסור  שאסור  יפסקו 
לעולם,  קשר  שום  לזה  אין   - הלכה 
הפס"ד  מה  שואל  לא  והעולם  היות 
להלכה בענין זה, וכיון שלא שואלים 
- א"כ גם כשיאמרו להם את ההלכה 
טוענים   - ולכן  יקשיבו.  לא  הם   -
אותם אנשים - אין נפק"מ "לאסוקי 
ואין  דהלכתא",  אליבא  שמעתתא 
שום צורך לפסוק זאת להלכה - שהרי 

בין-כך זה לא יועיל מאומה.

טעות  טועים  שהם  היא,  האמת  אך 
 - עיקרי  ענין  שזהו  היות  גדולה, 
שהתורה היא בעה"ב על העולם הזה 
הגשמי והחומרי, ומצב העולם נקבע 

לפי פס"ד התורה.

ירושלמי  שיש  כמ"פ,  וכמדובר 
מפורש, ונפסק להלכה בנוגע ל"א-ל 
גדולה  משמעות  שישנה  עלי",  גומר 
ההלכה,  את  היהודים  יפסקו  כיצד 
פסק  קודם  שונה  הי'  העולם  שאם 
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ההלכה,  פסק  לאחר  הרי   - ההלכה 
את-עצמו  ומתאים  משנה  העולם 

להלכה.

יכולה  לא  שהתורה  הסובר  ויהודי 
הגשמי,  העולם  יתנהג  כיצד  לפסוק 
היינו, שהעולם ימשיך להתנהג הפוך 

מהתורה, הרי הוא אפיקורס!!

כפסק  ינהג  שהעולם  ע"מ  במילא, 
איסור  על  הברור  )הפסק  התורה 
מסירת שטחים<(, צריך רוב שיפסקו 
כך כיון ש"אחרי רבים להטות". אלו 
ששותקים, ואלו שלא רוצים להכניס 
שאולי  )כיון  הזה  לדין  עצמם  את 
שאסור   - זה  מפס"ד  תהי'  התוצאה 
 - רוצים לשתוק[(  ]והם  להם לשתוק 
צריכים לדעת ששתיקה זו לא תעזור, 
שתיקה זו תגרום לתוספת סכנה ר"ל!

)לא  ביהדות  יסודי  כלל  שזהו  ח. 
בקבלה,  ולא  במוסר  לא  בחסידות, 
גם  שכוללת  כפשוטה  יהדות  אלא 
וגם  נגלה  גם  קבלה,  גם  מוסר, 
"אסתכל  היא  שהתורה  דרזין(  רזין 

באורייתא וברא עלמא".

נקבעת  העולם  שמציאות   - זה  דבר 
על-פי התורה - לא אירע פעם אחת 
או פעמיים, אלא כמה-וכמה פעמים, 
ראו במוחש שמציאות העולם נהייתה 

כפי קביעת התורה!

 - זכינו  וכמדובר כמה פעמים, שאנו 
הנהגתנו  וכל  מציאותנו  וכל  מאחר 
אפילו  אבל  התורה.  על-פי  נקבעת 
כתקופת  קשים  ובזמנים  במקומות 
לנהוג  פחדים  שהיו  הבולשביקים, 

שמציאות  כיון  מ"מ  תורה,  ע"פ 
תורה,  ע<"פ  להיות  צריכה  העולם 
תורה  שע"פ  שם,  כשפסקו  ממילא, 
צריך להיות כך וכך - הרי כך נהייתה 

המציאות.

אצל הראגאטשאווער, התרחש סיפור 
כזה במוחש:

התגורר  הוא  כאשר  זה  הי' 
כשפעם  )פעטערבורג(,  בלענינגראד 
ממשרד  הודעה  אליו  נשלחה  אחת, 
סוגי  שני  לשלם  שעליו  שם,  המסים 

מסים.

]שהי'  נכדו  - שאל את  זאת  כשראה 
בעל-כשרון והי' בקי בכל סוגי המסים 
ומה החילוק  וכו'[ מהם שני המסים, 
בין אחד לשני? ענה לו הנכד: שהמס 
ענינים,  וכאלו  לכאלו  נועד  הראשון 
ואילו המס השני נועד למטרה אחרת.

הענין,  את  שקל  הראגאטשאווער 
הוא  התורה  שע"פ  למסקנא  והגיע 
צריך לשלם את המס הראשון בלבד 
)שהרי בכ"ז "דינא דמלכותא דינא"(, 
צריך  אינו   - השני  המס  את  אבל 

לשלם ע"פ התורה!

שחלה  הודעה  אליו  הגיעה  למחרת, 
טעות, והוא צריך לשלם רק את המס 

הראשון ולא את השני!

אלא  סתם,  ולא  שהי',  מעשה  שזהו 
עם- ויודעים  הבולשביקים,  אצל 
אומרת  שהגמ'  )וכפי  התרחש  זה  מי 
הי' בארץ עוץ", שכשאומרים  "איש 
שהי'  הוכחה  הרי"ז  הי'"  "איש 
רואים  זה  בפועל(, שממעשה  מעשה 
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שמציאות העולם נקבעת ע"פ תורה!

ועד"ז מובן, שמכיון ש"התורה הזאת 
לא תהא מוחלפת" - מובן, שלתורה 
תורה,  מתן  בשעת  כח  אותו  את  יש 
 - בזמננו  וגם  הבולשביקים  בזמן 
היא  והתורה  היות  לכך  שהסיבה 

חכמתו ורצונו של הקב"ה.

הסוגיא,  לעומק  שנכנס  רב  כל  ט. 
שמעתתא  "לאסוקי  של  כזה  ובאופן 
שזה  יודע  והוא  דהלכתא",  אליבא 
נוגע ל"תפתח הארץ לפניהם", שזה 
יש  אם  וגם   - פיקוח-נפש  של  ענין 
שבפקו"נ  )כיון  ספק-ספיקא  רק  לו 
ואפי'  ספק-ספיקא,  שיש  מספיק 
במילא,   - ספק-ספיקא(  של  מאית 
להתמסר  צריך  והוא  ברירה,  לו  אין 
וללמוד הלכה זו, עד שזה יהי' באופן 
אליבא  שמעתתא  "לאסוקי  של 

דהלכתא".

איי, הוא ישאל: מכיון שלא שואלים 
בכך  יועיל  הוא  מה  אז  זה,  דין  על 
אלא   - ההלכה?!  את  יפסוק  שהוא 
הוא צריך לדעת שמכיון שהוא פוסק 
הלכה - אע"פ שהפסק ישאר בחדרי 
זה   - נפסק  שזה  כיון  מ"מ,  חדרים, 

פועל על מציאות העולם.

לו  שיהי'  הרב  צריך   - מ"מ  אלא, 
כיון  פוסק,  שהוא  קודם  שקו"ט 
פס"ד  לפסוק  יכולים  לא  שבשמים 
בשמים  "לא  שהרי  לזה  בנוגע 
היא". אלא, יש כלל בהלכה, שבעת 
שצריכים לפתור ספק בהלכה, צריכים 
ויש  דוקא רב שנמצא למטה  לשאול 
לו סמיכה ו"יראת ה' אוצרו". ולאחר 

שהוא דן ומברר, במילא, ניתן לשאול 
אצלו מהו הפסק.

ואע"פ שמאיזה סיבה שלא תהי', הוא 
צריך  הוא   - הפסק  את  מפרסם  לא 
אצלו  נמצא  שהפסק  שכיון  לדעת, 
הרי  ומבואר.  מנומק  ברורה,  בצורה 
בהתאם  העולם  מציאות  אז, משתנה 
לפסק הדין שפסק. ואותו רב מתווסף 

לשאר הרבנים שכבר פסקו כך.

י. ישנו בזה ענין נוסף:

בסכנה,  שעומדים  ורגע  רגע  כל 
בפחד.  ישראל  מבני  כו"כ  עומדים 
א"כ מדוע מתארכת הסכנה?! - אלא, 
כיון שיש כאלו שזועקים וצורחים נגד 
ההלכה. ואלו שכן יודעים את ההלכה 
- אומרים את הפסק רק בחדרי חדרים. 
לא  שכלל  רבנים  ישנם  לזה,  ונוסף 
יודעים ממציאות השאלה, ואפי' אם 
חושבים  הם   - לשאלה  מודעים  הם 
מן הסתם שהענין של שמירת הארץ 
יעלו  )"לא  שבועות"  ל"ג'  קשור 
המשיח.  וביאת  ציונות  בחומה"(, 

וזוהי הסיבה שהסכנה מתארכת!

בדין  פרט  גם  הוא  זה  ענין  הבהרת 
אדמו"ר:  כ"ק  )ואמר  פיקוח-נפש 
אני אומר זאת דוקא בזמן שרושמים 
אח"כ  יסלפו  שלא  בכדי  דברי,  את 
את דברי כפי שעשו בעבר. ולכן אני 
שחושבים  כאלו  ישנם  ואומר:(  חוזר 
שמירת  של  שהענין  ומשוכנעים 
הארץ קשור ל"ג' שבועות", "ציונות" 
ו"ביאת המשיח", ולכן צריך להדגיש:

אין לשמירת הארץ כל קשר לענינים 
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אלו!!!

לו  והודה  חטים  "טענו  לא  אפי'  זה 
בשעורים", שם לכה"פ יש צד-השוה, 
להם  אין  ושניהם  תבואה,  ששניהם 
יכולים  ושניהם  לפקו"נ,  קשר  שום 
 - שעורים  או  חטים  תמיד  לקנות 
שמירת  בין  קשר  שום  אין  כאן, 
הארץ לענינים אלו. זהו פיקוח-נפש 

כפשוטו!!!

צריכים  שלא  בארוכה,  וכמבואר 
להסביר לאף אחד את גודל הענין של 

פיקוח-נפש.

הענין  את  שיברר  בעת  רב,  כל 
הכריע  הוא  הרי  לפסק-הלכה,  ויגיע 
אותו,  שאלו  שלא  אע"פ  הכף,  את 
ולא  בטלן  שהוא  חושב  שהוא  ואפי' 
"פוליטיקאי" )ובין ידידיו הרבים אין 
אפי' "פוליטיקאי" אחד, במילא אין 
"פוליטיקאים"(  הם  מה  יודע  הוא 
על  הבט  שבלי  לדעת  עליו  אעפ"כ, 
הזה  לענין  בנוגע   - אלו  ענינים  כל 
יפסוק  הוא  )באם  הלכות(  )לפסוק 
והדרכים  היסודות  הכללים,  ע"פ 
דין(  לפסוק  כיצד  לנו  הראו  אותם 
על  השליטה  כל  את  לו  נתן  הקב"ה 

זכות  לו  מתווספת  שעי"ז  העולם. 
נוספת - פרסום פס"ד ברור בשו"ע, 
שיתעורר  מה  גדולה  זכות  שזוהי 

ויפעל בעקבות פס"ד זה.

התורה,  מעיקרי  זהו  וכאמור,  יא. 
תורה  ע"פ  פוסק  שיהודי  שבעת 
נעשה "לא-ל גומר עלי", היינו, שכך 
מציאות   - העולם  מציאות  נעשית 
)אע"פ שאומות-העולם  הפס"ד  ע"פ 

אינם יודעים מכך(.

וכיון שמדובר כאן בפיקוח-נפש הרי 
צריך להיות "יפה שעה אחת קודם", 

שהפי' בזה הוא "רגע אחד קודם".

תגורו  "לא  של  באופן  יהי'  ושכ"ז 
א-ל",  עמנו  ש"כי  כיון  איש",  מפני 
אף- הזה,  הפס"ד  כשיפסוק  ממילא, 
והטענה  בו.  לגעת  יוכל  לא  אחד 
של  במצב  נמצא  שהוא  טוען  שהוא 
פיקוח-נפש מאחר והוא תחת איומים 
- הרי אינו דומה פיקוח-נפש מדומיין 
יחיד,  אדם  של   - נדף"  עלה  "קול   -
שנפסק  )כפי  ודאי  לפיקוח-נפש 
איני   - עשרות  של  סשכ"ט(  בשו"ע 

רוצה לומר מאות - יהודים!!

13
וישותם לוטח וארצרם | תור מלרות



נפשי כתבית יהבית

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

אין זה ענין מיוחד 
דליובאוויטש

מלך  אדמו"ר  כ"ק  מענה 
ששאל  לא'  שליט"א  המשיח 
בתוכנית  להתעסק  אם 
שלימות  בענייני  מסויימת 
למען  לגייס  והציע  הארץ, 
העניין את אוהדי ליובאוויטש:

"בכלל - לעשות בזה. ובפרט שנתקבל כבר לשם ה"פרדס". באיזה אופן - יתייעץ בהמזכ' ]=בהמזכירות[

במה שכתב שהוא רוצה להביא הדבר לפועל ע"י אוהדים לליובאוויטש, ענה כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א:

“אין זה ענין מיוחד דליובאוויטש - כי אם לראשונה עיקר - דשלום קרוב לג' מליון בנ"י שליט"א 
הנמצאים באהקת"ו ]–בארץ הקודש תיבנה ותכונן[."

"אנא נפשי כתבית יהבית"
שלימות  בענייני  המאבק  אודות  קודש  יד  וכתבי  מכתבים  של  נבחר  לקט 

הארץ • אוסף מיוחד!
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לפעול בשם חב"ד

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מענה 
אודות  המזכיר,  יד  בכתב  שליט"א, 
למבצע  בנוגע  באה"ק  צא"ח  שאלות 

בעניני שלימות הארץ:

1( האם במצב הנוכחי על צאגו"ח ובתי 
חב"ד להתעסק בזה?

2( האם לפעול בזה בגלוי בשם חב"ד, 
חב"ד  שם  ללא  חדש,  גוף  להקים  או 
חב"ד,  מטעם  להפעילו  אך  עליו, 
שיש  למרות  האפשר,  ככל  בחשאי 

קושי רב בפעילות חשאית

3( אם לא לפעות בגלוי בשם חב"ד, האם להמנע לחלוטין מכל פעולה שעשויה 
להזדהות כפעולה מטעם חב"ד, או בדלית ברירה, לעשות ככל הדרוש, גם במחיר 

ההיחשפות?

4( האם צריך לפעול להפלת הממשלה, או להתרכז בפעילות - לשנות את דרכה?

5( האם לתת עדיפות עליונה לפעילות בכל התחום הזה?

ועל כך זכו למענה:

א. על צאגו"ח ובתי חב"ד להתעסק בזה.

ב. לפעול בזה בגלוי בשם חב"ד

ג. ברכה

<<<

הסיבה הטבעית

חלק ממענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לא' מעסקני אנ"ש שפעל בנושא 
של שלימות הארץ, בו הרבי מצביע על בעיית דעת הקהל של תושבי ארץ הקודש:

לדעתי הסיבה הטבעית לכ"ז ]= לכל זה[ היא אך ורק - שרוב המכריע דבנ"י ]= 
דבני ישראל[ בארץ ישראל - כולל הממשלה - החליטו שכל הצעות מדיניות )בנוגע 
לשטחי א"י ]= ארץ ישראל[ והנהגתה( יש מקום לדון עליהם ועד הקצה התחתון 

ר"ל )3( היל"ת )4(

ומסיימין: ובא לציון גואל ונאמר )ל' רבים( אמן )5(
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דומה כי ה'סמל' של מלחמת ששת הימים, הוא שחרורם של המקומות הקדושים 
ביותר, שנשלטו עד אז על ידי הערבים - הר הבית והכותל המערבי.

העולם כולו, ובפרט העולם היהודי, התרגש למשמע הקריאה "הר הבית בידינו!", 
שנשמע ברשת הקשר הצבאי; עין לא נשארה יבשה למראה התמונה המפורסמת 

של חיילי צה"ל, העומדים ומביטים בעיניים מצועפות בכותל המערבי.

יום  על  להכריז  ישראל  לארץ  הראשית  הרבנות  החליטה  המלחמה,  לאחר 
שחרורה של ירושלים כעל יום חג, עם סדר תפילות מיוחד ואמירת הלל בברכה.

להחלטה זו של הרבנות הר;אשית, התייחס הרבי מלך המשיח שליט"א בשיחת 
ש"פ מסעי ה'תשכ"ז:

"ח"ו לא יעלה על הדעת לקבוע את יום הנצחון כיום טוב באמירת הלל וכו', 
שלזה אין שום מקום. ובפרט ע"פ המבואר בקבלה שהמועדים מכוונים כנגד 
הספירות, ג' הרגלים הם כנגד ג' האבות אברהם יצחק ויעקב חג"ת, חנוכה 
ושבעה  והוד,  נצח  כנגד  הם  שבזה(  הדעות  כב'  וחנוכה  פורים  )או:  ופורים 
ששון  וימי  טובים  לימים  לבוא  לעתיד  )שיהפכו  באב  ותשעה  בתמוז  עשר 

ושמחה( הם כנגד יסוד ומלכות, ולפ"ז פשוט שאסור להוסיף יום טוב.

ואפילו חג הגאולה י"ב תמוז שבו היתה גאולה כללית, אעפ"כ לא עלה על 
דעת אדם מעולם לקובעו כיו"ט ולומר בו הלל עם ברכה או אפילו בלי ברכה! 
בהם  ולקבוע  לתקן  אין  האחרון  בזמן  שארעו  המאורעות  לענין  הדין  והוא 
יו"ט ח"ו! ואע"פ שמצינו כמה גדולים שהנהיגו לבני ביתם ולזרעם אחריהם 
בחסדי  שיתבוננו  לענין  רק  זהו  אמנם  נס,  להם  שנעשה  ביום  יו"ט  לעשות 

המקום שעשה להם . . אבל לא יו"ט כפשוטו.

במכתבו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כתב  תמוז,  י"ב  הגאולה  לחג  בנוגע  גם  וכן 
הידוע, בפירוש כיצד ובמה יש לנהוג בו יו"ט: שיעשו התוועדות להתעוררות 
והתחזקות בהפצת התורה והיהדות, ולהפיץ את זה בכל אתר ואתר - שבזה 

מתבטאת ההודאה, ועד"ז הוא גם בנוגע למאורעות שארעו לאחרונה...".

במספר  מדבר  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  זו,  נחרצת  הסתייגות  עם  יחד 
הזדמנויות על השינויים שהביאה איתה המלחמה. על מלחמה זו, התבטא הרבי 
מלך המשיח שליט"א בי"ט כסלו ה'תשכ"ח שהיא ה"תקע בשופר גדול" שעל 

ידה מתקרבים "האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים".

אחד השינויים המרכזיים של המלחמה, היא היחס להר הבית.

מחורבן הבית ועד אז, נשלט ההר בידי אומות העולם; בתחילה הרומאים, לאחר 
לכך  גרם  זה  דבר  והירדנים.  הבריטים  הע'ותמנים,  הנוצרים,  המוסלמים,  מכן 
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להר  בנוגע  שונות  ששאלות 
למלחמת  עד  נידונו  לא  הבית, 
ששת הימים, אז עבר הר הבית 

לשליטת יהודים.

את  נסקור  הבאות,  בשורות 
המשיח  מלך  הרבי  של  שיטתו 
השונים  בנושאים  שליט"א 
בעקבות  הפרק  על  שעלו 

המלחמה.

איסור העליה להר הבית

נהרו  המלחמה,  לאחר  מיד 
לעיר  ישראל  בית  המוני 
העתיקה שזה אך שוחררה, אל 
כאשר  המערבי,  הכותל  עבר 

חלק ניכר עובר דרך הר הבית.

הגדולה  המכשלה  בעקבות 
שנגרמה, יצאה הרבנות הראשית לארץ ישראל בהודעה, הקובעת שאין לעלות 
מפני  כי  לצבור  להזכיר  לנחוץ  רואה  הראשית  הרבנות  "מועצת  הבית:  להר 
קדושת המקום שמעולם לא פקעה" נכתב בלשון ההודעה, "אסור לנו לעלות 
על הר הבית, עד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו בביאת משיח צדקנו. גם 
אלה מהצבא העולים לשם בתוקף תפקידם חייבים להיזהר במורא מקדש ולא 
לנהוג ח״ו בקלות ראש במקום הקדוש בקדושת עולמים. הגישה לכותל צריכה 

להיות כפי שהיה מקובל: או דרך שער האשפות או דרך שער יפו".

באותה תקופה, כתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מענה חריף לרב יהודה 
גץ, רב הכותל, נגד היתר העליה להר הבית:

בכיון  בשנים  עשיריות  הנמשך  כיו"ב  בכל  הנוכחי  במצב  אשר  פשוט  "נ.ב. 
אחד, מימין )- אש דת למו( לשמאל - שהנני בכל התוקף נגד ההעל]א[ה על 
סדה"י ]=סדר היום[ שאלת היתר העליה על הר הבית כי תומ"י ]=תיכף ומיד[ 
וכמה[  ]=כמה  כו"כ  לשם  יעלו  בזה  וטריא[  ]=השקלא  השקו"ט  להתחלת 
ולמקומות שאיסורן ודאי ר"ל ]=רחמנא ליצלן[ ומספרם ילך ויגדל ר"ל וכל 
האזהרות בזה )באם תבואנה( ילבו את היצרים ויוסיפו מספר העולים הנ"ל. 
וכל מי שיעשה בזה ופשיטא העולה בפועל יותר מעלית זקני ירושלים )תרתי 

והביאותים אל הר קדשי

כתי"ק נגד עליה להר הבית
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משמע יראה שלם( ידו במעל עליית כהנ"ל. ופשוט".

הסיבה לאיסור, כפי שנפרט בהמשך הכתבה, היא אי הידיעה אודות מיקומו של 
בית המקדש, אשר חל איסור כרת למי שנכנס אליו בטומאה.

בשיחת ליל ב' דחה"ס תנש"א, אמר הרבי מלך המשיח שליט"א:

"השמחות שהיו עד עתה, כולל ובמיוחד – השמחה מהידיעה שהרבה יהודים 
יצאו מהמדינה ההיא )כנ"ל(, וחלקם עלו לארצנו הקדושה, ואף לירושלים 
למקום  בסמיכות  השואבה  בית  שמחת  את  עכשיו  שם  וחוגגים  עיה"ק, 
המקדש במקומות שמותר )וצריך( להיכנס לשם, מעין ודוגמת שמחת בית 
המשיח  מלך  הרבי  אמר  לכך,  דומה  התבטאות  לבוא".  לעתיד  השואבה 
שליט"א גם בשיחת ש"פ נשא ה'תנש"א: "ובפשטות – שמצטרפים אל בני 
ישראל שנמצאים כבר בארץ הקודש ובירושלים עיה"ק וב"ציון" )פנימיות 

שבירושלים( ובהר הקודש )במקומות המותרים(".

במענה מאותה תקופה למר גרשון סולומון, יו"ר תנועת נאמני הר הבית, שכתב 
לרבי שביקר בהר הבית במקומות המותרים, ענה הרבי מלך המשיח שליט"א:

מכתב נגד חפירות בהר הבית
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"על פי תוה"ק – הלימוד בהלכות בנין ביהמ"ק – מעלה עליו הכתוב כאילו 
משתתף בבנינו, ואין בזה הגבלות, מה שאין כן בעלי' בהר הבית – צריך להיות 

ברור מקום המותר לעלי', אזכיר עה"צ להנ"ל".

מכאן משמע, שמותר - ואף רצוי - לעלות למקומות להר הבית עד לחיל, לשם 
מותר גם לטמאי מת לעלות בטהרה, לאחר טבילה במקווה; אך המכשול המרכזי 

לעליה להר, הוא השאלה היכן הוא החיל.

השיטות בזיהוי מקום המקדש

ישנם 12 שיטות שונות איפה היה בית המקדש. חלקן טוענים שהוא היה במרכז 
הר הבית כפי שהוא מוכר לנו כיום, אחרות גורסות שהיה בצפון או בדרום.

לא נלאה את הקורא בפירוט השיטות וטעמיהן, אך לפחות על אחת השיטות, 
הטוענת כי בית המקדש היה בצפון הר הבית, ידועה לנו התייחסות מפורשת של 
הרבי מלך המשיח שליט"א, ועליה ראוי מעט להרחיב, לשם ההמחשה עד כמה 

מסובכת השאלה היכן עמד בית המקדש.

מקומו של  את  למצוא  ניסה  פיזיקאי במקצעו,  קאופמן,  זעליג  פרופסור אשר 
בית המקדש. הוא חקר שורה של ממצאים ארכיאולוגיים בשטחו של הר הבית, 
ומתוכם הגיעה למסקנה כי מקום מסוים בצפון הר הבית, המכונה בפי הערבים 

"קובת אל-ארווח", כלומר: כיפת הרוחות", הוא מקומו של קודש הקודשים.

בשנת ה'תשמ"ו, בעת ביקורם אצל הרבי מלך המשיח שליט"א של הרב מרדכי 
הרבי  הזכיר  ישראל,  בארץ  הראשיים  הרבנים  שפירא,  אברהם  והרב  אליהו 
מלך המשיח שליט"א בדרך אגב את שאלת מיקומו של בית המקדש. במהלך 
הדברים העלה הרבי מלך המשיח שליט"א את שיטתו של פרופ' קאופמן: "ישנו 
או שזו  יסוד  לזה  יש  ודרש, האם  פרפסור, כמדומני פרופסור קאופמן, שחקר 

דעת יחיד?", שאל הרבי.

שום  שאין  לכך  שגורם  מה  רבות,  שיטות  עוד  ישנם  כאמור,  זו,  שיטה  מלבד 
אפשרות לעלות אל ההר מבלי להיכנס לחשש כרת.

ריבונות יהודית על ההר

לאחר שנכבש ההר במלחמה, הורה שר הביטחון דאז, משה דיין, להעביר את 
השליטה והניהול של הר הבית, לידי ה'וואקף' הערבי. כחלק מהעברת סמכויות 
השליטה בהר לידי ה'וואקף', הוסר דגל מדינת ישראל שהונף עד אז על ההר, 

והוחלף בדגל ירדן.

הרבי זעק מספר פעמים נגד החלפת הדגל, שמסמל את הריבונות היהודית על 
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ההר, ואמר שזה יוביל לסכנת נפשות כפשוטו. בשיחת ליל א' דראש-חודש אייר 
תשל"ו אמר הרבי מלך המשיח שליט"א:

"התוסף עניין חדש של "רגשו גויים ולאומים יהגו ריק" - אמנם זה לא קשור 
עם פיקוח-נפשות כפשוטו, חס-ושלום, אבל זה "על הוי' ועל משיחו" - והוא: 
מה שרוצים לדרוש, וכבר דורשים וכו', שהיהודים ימסרו את המקום הקדוש 
של קודש-הקדשים על הר הבית, ויתנו על כך "נתינת כח", עם היתר, ועם 

רשות שיניפו שם את הדגל של הערבים.

. . רוצים לחפש הצדקה, שזה יחסוך פיקוח-נפשות וכו', עם כל ההסברים - 
אבל בינתיים ממשיך ה"רגשו גויים ולאומים יהגו ריק", עם העניין המבהיל 
הזה שיהודים יתנו זאת בידיים. "הרעישו" על כך שלא יתנו לעשות מירושלים 
העתיקה דבר לאומי - )עיר שיש בה שלש ממשלות(, וכאן הם הגיעו לדבר 
שהם  ושיאמרו  קדש-הקדשים,  מקום  את  בידיים  יתן  שיהודי   - יותר  גרוע 
מלוכה  של  דגל  שם  להניף  ומאפשרים  רשיון,  נותנים  והם  זה,  את  נותנים 

פלונית, של ירדן וכו'.

אחר,  דגל  או  כזה  דגל  יניפו  אם  נוגע  מה  להתווכח,  מתחילים  שלכאורה, 
הרי זה לא תופס מקום, וזה לא נוגע לאף אחד, אין לזה מקום בהלכה, עם 
כל הסברות שישנם בדבר, אבל אין כאן המקום להאריך בהבהלת הדבר - 
שלפני כמה שנים שללו בתכלית שהיא תהי' שייכת לכמה ממשלות, אפילו 
לא רצו שהיא תהי' "עקס-טעריטאריאל" עם כל הנוסחאות וכו'; אבל כעת 
)לא יהודי, אלא( גוי קיבל גדלות - ובלשון הפשוט "חוצפה" - ומגיע ומדבר 
ומסביר את העניין האמור לעיל - לא רק על חברון, לא רק על שכם, לא רק 
על ירושלים העתיקה בכלל, אלא אדרבה - שהמקום של קדש-הקדשים, עם 
אבן שתי' וכו', שיתנו זאת בידיים ויניפו דגל וכו', שאין כאן המקום להאריך 

בעניין ההבהלה שבדבר".

המשיח  מלך  הרבי  כתב  'הצופה',  מעיתון  עיתונאי  כהן,  יונה  למר  במכתב 
שליט"א:

"מזה הוכחה ברורה איך צריכה להיות הגישה עכשיו, ולהרעיש דעת הקהל 
ירדן  דגל  שיהיה  מסוימים  בחוגים  שרוחשים  דעתך  סלקא  קא  כל  לשלול 
מתנופף על מקום קדש הקדשים ושיהודים ימסרו אותו במו ידיהם הי' לא 

תהיה. ויהי רצון שהרעש האמור יפעל שלא יעשו מזה ענין מפלגתי וכו'".

מסיבה זו, למרות האיסור שבדבר, זעק הרבי נגד ההגבלות שהיטלה הממשלה 
המשיח  מלך  הרבי  אמר  ה'תשל"ט  כסלו  ט'  בשיחת  להר.  יהודים  עליית  על 

שליט"א:
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"פראיים"  "יהודים 
לאפשר  שלא  מתעקשים 
לשם,  יהודים  כניסת 
שמוציאים  באופן  עד 
כרחם  בעל  יהודים  משם 
בשיחת  גם  וכו'";  וכו' 
שרה  חיי  מוצש"ק 
את  הרבי  מנה  ה'תשל"ט 
ש"מעמידים  העובדה 
לא  לכתחילה  חייל 
יהודים  כניסת  לאפשר 
כאחד  מקדשנו",  למקום 
הכפול  לחושך  מהסיבות 

והמכופל של הגלות.

העברת  בעקבות  ואכן, 
הבית  הר  מתחם  על  השליטה 
המוסלמי,  ה'וואקף'  לידי 
אנשי  חיללו  ה'תשנ"ו  בשנת 
הבית,  הר  רחבת  את  הוואקף 
והוציאו מתוכו מאות משאיות 
מלאות בעפר, והשליכו אותם.

משמעות הלכתית

הריבונות  של  זו  להעברה 
גם  היו  ההר  על  היהודית 

השלכות הלכתיות למעשה:

מלחמת  סיומה  לאחר  מיד 
פולמוס  החל  הימים,  ששת 
האם  בשאלה  נרחב  הלכתי 
פסח  קרבן  להקריב  ניתן 
בשעה שבית המקדש לא עומד 

על תילו.

פסח  של  אחרון  בשיחת 
מלך  הרבי  דן  ה'תשכ"ח, 

ה'תשכ"ט  בקיץ  שהתנהל  דיון  במהלך 
שליט"א  הרבי  מסר  הדרומי",  ל"כותל  ביחס 
בנוגע  העסקנים,  לאחד  פתק  המשיח  מלך 
של  הדרומי  החלק  קדושת  על  לשמירה 

הכותל, ובה נכתב:

גדול על דבר  ]=רעש[  "כדאי שיעשה טומעל 
)הדרומי?(  חלק  למסור  דעתך  סלקא  הקא 
]=לטיפול  העיר  למשרד   - המערבי  דכותל 
הכותל  חלקי  של   -[ כהשאר  ולא  העירייה[, 

המערבי[ - שהוא ברשות משרד הדת"
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ידי  על  נשלט  בחיוב קרבן פסח בשעה שהר הבית  המשיח שליט"א באריכות 
יהודים, ובסופה הורה שלא לשהות בירושלים בפסח שני, מחשש לאיסור כרת.

דעתו  וביקש ממנו שיחווה את  זווין,  יוסף  לרב שלמה  הרבי שלח את השיחה 
עליה. הרב זווין מיהר להשיב: "קיבלתי שיחת כ"ק שליט"א מאחש"פ, ונהניתי 
בנוגע  פליאתי  את  מלהבי]ע[  אמנע  ולא  ותח"ח,  היקרים,  מהחידושים  מאד 
בי"ד באייר בתוך ט"ו  ולא להיות  "יש להימנע עכשיו  כי  להמסקנא של כ"ק 
מיל סמוך לירושלים", זאת אומרת שכל בני ירושלים כרבע מיליון איש כן-ירבו 
צריכים לעקור בזמן פסח שני מירושלים, ואפילו אם תמצי לומר שזה אמור רק 
על המהדרים, וכמו שכתב כ"ק,  ואפילו אם תמצי לומר שאינו אלא ספק וספק-

ספיקא וכו', הרי ב"ה יש בירושלים אלפים ורבבות יראים ושלמים המהדרים 
דורתאי,  בן  כיהודה  מירושלים  לפרוש  צריכים  כולם  ואם-כן  מצווה,  בהידור 

אתמהה".

במכתב התשובה, השיב לו הרבי מלך המשיח שליט"א על קושייתו זו:

"שכיוון שהמדובר: 1( בעניין דשייך בו כרת, 2( לאידך גיסא שהזכרים מבני 
לאו  ת"ו  מירושלים  יהיו משך שעות אחדות בדרך רחוקה  ומעלה  י"ג שנה 
 – ועל-אחת-כמה-וכמה  המערכת[  מסובך.  דבר  ]לא  הוא  רברבא  מילתא 
שאלה שבלאו הכי בדרך רחוקה לא ידחקו את השעה ליכנס לירושלים ת"ו 

דווקא בשעות אלו".

בהמשכה של ההתכתבות המרתקת, המופיעה בשלימותה בהוספות ל'חידושים 
וביאורים בש"ס', שואל הרב זווין את הרבי מלך המשיח שליט"א למה, אם כן, 
והרבי משיב: "עד לאחרי המלחמה  גם בשנים עברו;  כן  לא היה צריך לנהוג 

דאשתקד הייתה יד האומות תקיפה כו'".

ירושלים,  מבני  רבים  נהגו  שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי  של  הוראתו  בעקבות 
ביניהם אף האדמו"ר מבעלזא, לצאת את העיר בערב חג הפסח וביום פסח שני, 

כדי לא להסתכן באיסור כרת.

שני  פסח  לקראת  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  ששלח  כללי-פרטי  במכתב 
ה'תשל"ה, כתב הרבי שהשתנו הנסיבות, ואפשר כבר להישאר בירושלים בערב 
אחרון-של-פסח,  בשיחת  ונאמר  שכתוב  מה  על-דבר  לשאלתו  "במענה  החג: 

תשכ"ח.

הדרוש  כפי  )ולבנות(  לשנות  והאפשרויות  היכולת  עתה  ואין  המצב  נשתנה 
להקרבת קרבן פסח וכו' – ולכן גם אין מקום שלא להיות בערב פסח או בי"ד 

באייר קרוב לירושלים ת"ו".
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חפירות ארכיאולוגיות בהר הבית

קרובים  גץ, עמד בקשרים  יהודה  הרב מאיר  והמקומות הקדושים,  הכותל  רב 
מאוד עם הרבי מלך המשיח שליט"א, וכל שאלה שעמדה בפניו בנוגע לכותל 

ולהר הבית - הפנה לרבי מלך המשיח שליט"א.

בשנת ה'תשל"ו, ניסו מספר ארכיאולוגים לחפור בסתר בשטחו של הר הבית, 
על מנת לגלות את כלי המקדש שנגזו שם. הללו פנו אל הרב גץ, וביקשו ממנו 

לסייע בידם.

הרב גץ הסתפק בשאלה זו, ושלח מכתב אל הרבי מלך המשיח שליט"א, שיורה 
לו מה לעשות בנידון; והרבי השיב:

"מאשר אני קבלת מכתבו מט"ו מנ"א עם המצורף אליו, ואזכירו על ציון כ"ק 
מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבו לטובה, ושיבשר טוב בכל 
לביהמ"ק,  מתחת  לחפור  התכנית  שבטלה   - ועיקר  כולל  שכותב,  העניינים 

מחילות וכו' ואפילו לספקן".

בעקבות תשובה זו, מנע הרב גץ את החפירות במחם ההר.

בשנת ה'תשמ"א, החליט הרב גץ להקים בית כנסת במנהרות הכותל, אל מול 
בו,  המקום  הסלע',  'כיפת 

לשיטתו, עמד בית המקדש.

בית  להקמת  העבודות  במהלך 
משרד  עובדי  חצבו  הכנסת, 
לקבוע  מנת  על  בקיר  הדתות 
מסוים,  בשלב  קודש.  ארון  בו 
המשתאות  עיניהם  מול  נפער 
שהוביל  בגודלו,  עצום  חור 
מיד  קרקעית.  תת  למחילה 
על  גץ, שסיפר  לרב  קראו  הם 
הספקתי  "בטרם  ביומנו:  כך 
הוזעקתי  בבית,  קמעא  לנפוש 
באופן בהול ע"י מנהל העבודה 
לבוא מיד לכותל. הוא מסר לי 
על גילוי מדהים של אולם גדול 
עם  המערבי.  הכותל  מאחורי 
העתיק  בשער  הפתח  פתיחת 
שממנו יצאו הכהנים שנטמאו,  הרב מאיר יהודה גץ
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ולאחר טבילתם, נתגלו בדיוק מדרגות היורדות לאולם הנ"ל. נגשתי תכף ומיד 
ונאחזתי התרגשות עצומה. שעה ארוכה ישבתי ללא אונים כשדמעות  למקום 
רותחות זולגות מעיני. ולבסוף אזרתי עוז ובדחילו ורחימו נכנסתי, ישבתי על 

המדרגות ואמרתי את "תיקון החצות" כמנהגנו".

הרב גץ סבר שהמנהרה מובילה עד לאבן השתיה, שם, על פי קבלה, נמצאים 
כלי המקדש. אך לפני שעושים מעשה שכזה - צריך להתייעץ עם נשיא הדור, 

הרבי מלך המשיח שליט"א.

מפני רגישות העניין, חשש הרב גץ לשלוח את המכתב בדואר רגיל, ועל כן שלח 
אותו באמצעות שליח.

אותו  הפנה  הרבי  לבוא:  איחרה  לא  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  של  תשובתו 
לגמרא המספרת על אותו כהן שראה מרצפת שבורה בבית המקדש, ולא הספיק 

להעיר לחברו על אותה רצפת, עד שיצאה נשמתו.

הרבי מלך המשיח שליט"א כתב לרב גץ, כי באם הוא יכנס לעומק המחילה, 
הוא עלול לשלם על כך בחייו.

אל  להיכנס  גץ  הרב  החליט  שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי  של  מכתבו  למרות 
הספיק  לא  זו,  החלטתו  למרות  אך  נפש.  מסירת  של  במחיר  אפילו  המחילה, 

לבצעה בפועל.

התקשורת,  לאמצעי  העניין  דלף  המחילה,  לתוך  בפועל  שנכנס  לפני  מה  זמן 
שדיווחו על כך בהרחבה. הערבים, כשנודע להם על העניין, נכנסו אל המחילה 
מתוך רחבת הר הבית, וכמעט שנגרם אסון כבד. בסופו של יום, סוכם כי משרד 
הכניסה  תתאפשר  שלא  כך  מזוין,  בבטון  למחילה  הכניסה  את  יחסום  הדתות 

אליה.

גץ. אגב, את מפתחות מנהרות  זה בית כנסת על שם הרב  כיום עומד במקום 
הכותל בהם שוכן בית הכנסת, העביר הרב גץ לרבי מלך המשיח שליט"א.

בנוסף לשני המקרים הללו, ישנו סיפור מעניין נוסף הקשור לרב גץ, בתפקידו 
כרב הכותל:

איש עסקים יהודי אמריקאי, שעיקר עיסוקו היה בהגנה על מבנים עתיקים מפני 
חדירת מים באמצעות חומר מיוחד, החליט שהוא רוצה לצפות את אבני הכותל, 
חינם אין כסף. הוא ניגש לרב גץ, ושטח לפניו את הצעתו, תוך שהוא מגיש לו 
כדוגמא שני אבנים, האחת מצופה והשניה לא, כדי להוכיח לו כי אי אפשר כלל 

להבחין בציפוי.

מספר ימים לאחר מכן, הגיע הרב דובער לבקובסקי, ראש הכולל בכפר חב"ד, 
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לבקר את הרב גץ. הרב לבקובסקי התכוון לנסוע בימים שלאחר מכן לרבי מלך 
המשיח שליט"א, והרב גץ ביקש ממנו לשטוח את הסיפור בפני הרבי.

תשובתו של הרבי לא איחרה לבוא:

"המצורף בהנ"ל ע"ד הטיפול באבני הכותל נתקבל ות"ח. וזהה אני לגמרי עם 
עמדת כבוד תורתו במכתבו הראשון עד"ז ]מראש חודש מר חשון[ ובלשונו 
לדחות "רעיון זה מכל וכל". ולתוכן מכ' המציע את דעתו שיש לערוך דיון 

בתנאים מסויימים, אתכבד להעיר:

הכי  בכוונה  אפילו  התומ"צ  בכותל  קטן"  "סדק  כשפותחים  בתקופתנו  א( 
טובה, מוסרים ההחלטה לגורמים הנק' חילונים וכו' - קשה מאוד לסתמו…

ב( דיון הנ"ל עלול לעורר דרישות לדון בהצעות בנוגע לכותל מכל המינים 
"ואחריתה מי ישורנה".

ג( עצם הדיון הנ"ל - קרוב לוודאי שיעורר מחלוקת חריפה חדשה בתוככי 
בנ"י ויחריף את הישנות וכו'.

הוכחה  דג"ז  ירעישו   - עוע"ז  מאומות  שונים  שמחוגים  לומר  מקום  ד( 
שהשלטון דבנ"י באה"ק עתה - מזלזל ח"ו בהקדוש אצלו, ועד כ"כ שאפילו 

בשריד ביהמ"ק שולחים יד וכו'.

וידוע פירוש גדולי ישראל בסדר הציווי "לא תוסיפו ולא תגרעו" - דההצעה 
דתגרעו מתחילה וקדם לה ההצעה ד"תוסיפו"".
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מלחמת ששת הימים השאירה את העולם כולו בתדהמה. בפחות משישה ימים 
שטח  וכבש  עבר,  מכל  מאיימת  בטבעת  שסגרו  ערב  צבאות  את  צה"ל  ניצח 
הגדול פי כמה מהשטח שהיה בידי עם ישראל ערב המלחמה, וניצח כנגד כל 

הציפיות את כל מדינות ערב.

ממשלת  הארץ.  שלימות  על  הגדולה  המערכה  נפתחה  המלחמה  לאחר  מיד 
ישראל ניסתה בכל כוחה לתת את השטחים שנכבשו, עוד לפני שדרישה כזו 

הוצגה על ידי הערבים.

הרבי שליט"א מלך המשיח, מיד לאחר המלחמה, החל להילחם בכל התוקף 
נגד הרעיון האווילי לוותר בהינף יד על הנס הגדול, ולהפקיר את ביטחונם של 
מליוני היהודים המתגוררים בארץ ישראל. הרבי שליט"א מלך המשיח קרא 

בכל התוקף שאסור לוותר על אף שעל מארץ ישראל.

עם הזמן החל להתפתח מפעל ההתיישבות ביהודה ושמרון, חבל עזה וחצי האי 
סיני. במהלך השנים גירשו ממשלות ישראל השונות את היהודים שהתגוררו 
בהם  ושמרון,  יהודה  בשטחי  היא  העיקרית  ההתיישבות  אך  וסיני,  בעזה 

מתגוררים כיום למעלה מארבע מאות אלף יהודים.

בשטחים  היהודית  ההתיישבות  את  במרץ  עודד  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
ניסיון  נעשה  הבאות  בשורות  ששוחררו.  השטחים  כל  את  ליישב  וקרא  אלו, 
ראשוני לסקור את יחסו המיוחד של הרבי שליט"א מלך המשיח להתיישבות, 

ועל הסיוע הרב שהעניק לה.

חלק א - חברון

ליל הסדר בחברון

זמן מה לפני חג הפסח ה'תשכ"ח, פחות משנה לאחר מלחמת ששת הימים, 
הגיעה קבוצה של כ-100 יהודים, בראשותו של הרב משה לוינגר, למלון במרכז 
העיר חברון, סמוך למערת המכפלה. ליל הסדר אותו ערכו, היווה את תחילתה 

של ההתיישבות היהודית בחברון, ובהמשך בכל יהודה ושומרון.

מכל  לתמיכה  זכו  ואף  ישראל,  ממשלת  מצד  אבטחה  קיבלו  חברון  מתנחלי 
קצוות הקשת.

זכה לקבל מהרבי שליט"א מלך  אחד המתנחלים בחברון, הרב ברוך נחשון, 
המשיח מכתב “כללי-פרטי" בימים הסמוכים לחג השבועות ה'תשכ"ח, חודשיים 
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המתנחלים:  שאר  ואת  אותו  מעודד  הוא  בו  בעיר,  ההתיישבות  לאחר  ימים 
“ויה"ר שירבו – הוא וחבריו שי' שבחברון – בתורה )הנגלה והחסידות( ובתפלה 
ברעו"ד בעיר האבות שעי"ז יבססו כיבושה ברוחניות וככתוב לעיל זוהי ג"כ 
הדרך לבטל המונעים מבית לכיבושה לצמיתות כפשוטה )כי מונעים ולוחצים 
מבחוץ אין – לע"ע עכ"פ – כי אם קול עלה נדף(. שהרי מתקרב קץ גלותנו, 

גלות אחב"י שבאה"ק ת"ו ובחו"ל גם יחד".

הממשלה מתחילה לסגת

צעדיהם  את  להצר  ישראל  ממשלת  החלה  שנוצר,  הראשוני  לרושם  בניגוד 
מלך  הרבי שליט"א  כותב  ה'תשכ"ט  מרחשוון  מי"ג  במכתב  המתנחלים.  של 
המשיח לרב משה צבי סגל: “לצער הכי רב ולבשתנו – לעת עתה עכ"פ – רבו 
המשמאילים על המימינים ומאמינים וד"ל. ובודאי ידוע לו ג"כ ע"ד ההגבלות 
וכו' שהגבילו את אלו “שהעיזו" להתנחל בחברון. ואין להאריך בדבר המצער 

ועד לאחת".

בי"ב אלול ה'תשכ"ח כתב הרבי שליט"א מלך המשיח מכתב חריף למר אריאל 
בעיר  ההתיישבות  הגבלת  על  הרבי  לו  כותב  במכתב  בצבא.  אלוף  אז  שרון, 
העתיקה בירושלים, ומשליך מזה על המצב בחברון: “באם כך הוא המצב בנוגע 
לירושלים עיר הקדש, על אחת כמה וכמה – עד כמה גרוע המצב בנוגע לחברון, 
והישוב  וכו',  למקדש  מקום  מעולם  היתה  ולא  בה  יושבים  ערבים  ורק  שאך 
הערבי בה הוא מבוסס ומפותח ועל פי השמועות – גם מהודר, שכל זה מחזק 
עוד יותר העמדה האמורה לעיל. – למרות האמור חקרו ודרשו ע"ד האפשריות 
בנוגע ליסוד ישיבה וכו'. וקבלתי מענה ברור, אשר “מוטב לי" להתענין ע"ד 
עמדת  )למרות  המתנחלים  שבתוך  מובן  בחברון.  מאשר  בירושלים  ישיבה 
החוגים האמורים לעיל(, נמצאים כמה חב"ד'ניקים )מהם בגלוי ומהם בסתר(, 
ובודאי ידוע גם למר ע"ד מעמד המתנחלים ומצבם שם, שלא רחוק הוא ממצב 
אסירים וכו' וכו'. וההסברה ג"כ כנ"ל, מבוססת על “הצדק והיושר". והבסיס 
וכפי  וכו'.  וכו'  “הגדול"  יאמר העולם  – מה  הוא  המשותף לכל תופעות אלו 

שדברנו בעת ביקורו של מר כאן.

ערבי  ונער  ישראלי  נער  בין  סכסוך  יהי'   – תהי'"  לא  “הי'   – באם  ולדוגמא, 
בחברון, וכיון ששם רבו הנערים הערבים על בני ישראל אפשר שהי' לא תהי' 
המשטרה  תעמוד  מר,  דעת  לפי  מי,  לצד  וכו';  מכות  הישראלי  הנער  יספוג 
הישראלית הצבאית הנמצאת במקום? ובפרט אם יבוא ראש העיר )שכמדומה 
הי' לו חלק בפרעות והפוגרום בחברון ל"ע ול"ע( וירים קול רעש וצעקה על 

הפרובוקציות של בני ישראל וכו' וכו'".

והתנחלתם את הארץ
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האפשרויות להקמת ישיבה חב"דית בחברון, עליה כותב הרבי במכתבו למר 
שרון, מפורטת בהתכתבות מרתקת, שנחשפת פה לראשונה.

בי"ג אדר ה'תשכ"ח, עוד קודם ליל הסדר המפורסם, שלח שר העבודה דו"ח 
לראש הממשלה אשכול עם הצעות להקמת יישוב יהודי בחברון. השר מפרט 
שלושה קבוצות אשר ביקשו לעלות ולהתיישב בחברון: קבוצתו של הרב משה 
לוינגר, זו אשר התיישבה בסופו של דבר, קבוצה חרדית מטעם אגודת ישראל, 
ו"30 בני ישיבה במילנו איטליה, בראשותו של הרב גרליק, אשר עם הינתן 
למטרת  מלובביץ'  הרבי  מפי  צו  לפי  ארצה  יעלו  הממשלה  מטעם  ירוק  אור 
ברוך  מר  או  שרגאי  זלמן  מר שלמה  עם  יתואם  זה  ענין  בחברון.  התיישבות 

דובדבני".

היהודית  הסוכנות  נציג  שרגאי,  זלמן  שלמה  מר  שלח  ה'תשכ"ח  אייר  בכ"ח 
באיטליה, מכתב אל ראש הממשלה דאז, מר לוי אשכול, בה הוא שוטח בשנית 
את רעיון הקמת הישיבה בחברון, ונותן פרטים נוספים על הוראתו של הרבי 
שליט"א מלך המשיח: “לפני מספר חודשים פנה אלי הרב גרליק, נציג הרבי 

מבצע לולב בחברון

הסוכות  חג  לקראת 
ברוך  הרב  פנה  ה'תשל"ט 
הצבאי  המושל  אל  נחשון 
הלשון:  בזו  במכתב, 
חברים  בינינו  "נמצאים 
שמוכנים  חב"ד  מחסידי 
את  עצמם  על  לקחת 
והאחריות להקמת  היוזמה 
סוכה ליד מערת המכפלה, 
מבקרים  לזכות  במטרה 
ארבעת  במצוות  יהודים 

המינים".

הרב  נענה  הרב,  לצערו 
וסוכת  בשלילה,  נחשון 
ליד  הוקמה  ה'מבצעים' 

בית הממשל הצבאי.
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להקים  רוצה  מלובאביטש  שהרבי  שם,  הישיבה  ור"מ  במילנו  מלובאביטש 
בחברון ישיבה של שלושים תלמידים מארה"ב )חלק מהם זוגות צעירים( בשני 

תנאים:

א. שזה ייעשה בהסכמת ממשלת ישראל;

ב. שממשלת ישראל תושיט את העזרה הדרושה בדיור לתלמידים ולר"מים, 
ובמקום לישיבה.

ישיבות  להקמת  בממשלה  חיובית  החלטה  אין  לעת־עתה  כי  בזמנו  עניתי 
בחברון.

לפני כשבוע-עשרה ימים מסרו לי 
וד"ר  שפירא  חיים  משה  השרים: 
ישנה  כיום  אכן  כי  ורהפטיג,  זרח 

החלטה חיובית.

הואיל ולפי הידיעות שבידי, תכנית 
שרירה  מלובאביטש  הרבי  של  זו 
אם  לך  אודה  כיום,  עוד  וקיימת 
לפנות  עלי  למי  להדריכני  תואיל 
תכנית  לבצע  כדי  זה  בענין  כיום 
בחברון,  חב"ד  ישיבת  הקמת  של 
שלושים  כך  ידי  על  ולהעלות 
על  משפחות,  חלק  תלמידים, 

ר"מיהם לארץ".

מכתב דומה נשלח גם אל שר הפנים, משה חיים שפירא. שרגאי שלח מכתב 
נוסף גם אל הפרזידנט זלמן שז"ר, וביקש ממנו לסייע: “מצ"ב העתק מכתבי 
לשר שפירא בעניין ישבה בחברון, לפי הצעתו של הרבי מלובביטש שליט"א.

כדי להחיש את הדבר, אני מציע שגם אדוני הנשיא ימליץ בפני ראש הממשלה 
על כך, ולבקש ממנו להטיל על מישהו לטיפול דחוף".

שבועיים לאחר מכן שיגר מנהל לשכת ראש הממשלה מר אביעד יפה מכתב 
תשובה למר שרגאי: “הענין עדין בבירור מוקדם ונשוב אליו במועד מתאים, 
לצעירי חב"ד, אומר ראש הממשלה, כי היה מציע בינתיים שיעלו לירושלים 

העתיקה", ובכך, ירדה התכנית מהפרק.

בשנת ה'תש"ל כתב הרבי שליט"א מלך המשיח לחבר הכנסת מרדכי סורקיס: 
חידוש התנחלות  – שמלפני כשנתיים התחלתי לבקש ע"ד  לכ'  ידוע  “בודאי 

מכתבו של שרגאי לאשכול
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והכשר  הסכם  מעין   – דוקא  דבגבולותי'  ההצעה  )למיעוטי  בחברון  חב"דית 
לא  תוצאות, אבל  בלי  כמובן,   – כפשוטו ממש(  ירשת"  וגם  ד"רצחת  השיטה 
אמרתי נואש", ואכן במהלך השנים צצו תוכניות נוספות לשיכון חסידי חב"ד 

בעיר חברון, עליהם יפורט בהמשך הכתבה.

קריית ארבע

לאחר שמתנחלי חברון קבעו עובדות בשטח, החלה ממשלת ישראל בניסיון 
הממשלה  החליטה  ארוכים  דיונים  לאחר  שנוצרה.  ל"בעיה"  פתרון  למצוא 

להקים בסמוך לחברון יישוב יהודי, שיקרא “קרית ארבע".

פנה  בנושא,  הממשלה  החלטת  שפורסמה  לפני  עוד  ה'תשכ"ח,  שנת  בסוף 
אל הרבי שליט"א מלך המשיח מר יגאל אלון, אז סגן ראש הממשלה והשר 
הממונה על השטחים ששוחררו במלחמת ששת הימים, בבקשה להורות לחסידי 

חב"ד להתיישב ביהודה ושומרון בכלל, ובחברון בפרט.

הבקשה הועברה במברק אל מר צבי כספי, שכיהן כקונסול לעניינים יהודיים 
בקונסוליה הישראלית בניו יורק.

מר כספי הגיע ליחידות אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, והביא לו את מברקו 
של אלון. הרבי עיין במברק, והשיב, כי על אף שלחב"ד ישנם שורשים עמוקים 
תעשו  הרי  “אתם  שם.  להתגורר  לחסידים  להורות  יכול  לא  הוא  בחברון, 
בחברון כמו ‘נצרת עילית'", אמר הרבי שליט"א מלך המשיח, “הערבים יוסיפו 

להתגורר בעיר עצמה, ואילו היהודים יאלצו להתגורר מחוצה לה".

תשובה דומה אמר הרבי שליט"א מלך המשיח בשנת ה'תשל"ג למר אליעזר 
שמואלי.

שמואלי היה איש חינוך מפורסם וסמנכ"ל משרד החינוך. בעקבות קשריו עם 
המוסדות בכפר חב"ד, נשלח אל הרבי שליט"א מלך המשיח על ידי יגאל אלון, 
ששימש אז כשר החינוך, עם הצעה מרתקת: בניית קריית־ענק בחברון, שתכיל 

אלף משפחות של חסידי חב"ד מהארץ ומחו"ל, במימון הממשלה.

הרבי הקשיב לתוכנית כולה, ואז שאל האם החסידים יתגוררו בחברון עצמה, 
אך שמואלי ענה לרבי שליט"א מלך המשיח שכוונת הממשלה היא להקים את 

הקריה כשכונה של קריית ארבע.

“הרבי קם מכסאו" תיאר מאוחר יותר שמואלי בראיון שהעניק על ה'יחידות', 
ירשת?",  וגם  “הרצחת  נסער:  בקול  ואמר  בהתרגשות  ידיו  שתי  את  “הניף 

לאמור, לא די שהערבים רצחו אונו, הם גם ירשו את בתינו?!".

במהלך השנים הבאות, זעק הרבי מספר פעמים על בניית קרית ארבע.
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במכתב אל חבר הכנסת אליעזר לבנה, כותב הרבי שליט"א מלך המשיח בכאב 
עמוק על ההחלטה: “עד עתה לא קבלתי ביאור, על כל פנים קצת ביאור, מה 
הי' ההכרח להחליט בפומבי בישיבת הממשלה ולפרסמה וכולי כשדובר ע"ד 
חברון, אשר ירשו בעוד זמן בנין דירות בשטח הסמוך לחברון; במלים אחרות 
הכרזה בשם כל העם היושב בציון אשר בחברון עצמה אסורה דירת בן ישראל! 
ומובן הטעם – כי שייכת היא לאלה היושבים בה עתה, ובסגנון התנכ"י “רצחת 
ישראל מעיר האבות.  בני  גורשו  רציחה כפשוטה  ידי  על  ירשת", שהרי  וגם 
וה"נחמה" שבהחלטה האמורה, כפי שהביאו לי הבשורה ע"ד הנצחון הגדול 
בהחלטה זו, שהחליטו סוף סוף ליישב יהודים מחוץ לחברון, הרי מלכתחילה 
ידעו שגם בזה זקוקים יהיו לקבל אישור מכמה מעצמות, ובעיקר מווַאשינגטון 
והסטייט דעּפַארטמענט )משרד החוץ(, אשר מנהגו הוא שכל הויתורים מצד 
ישראל מתקבלים תיכף ומיד ואין שייך בזה חזרה וחרטה, מה שאין כן תביעות 
ישראל דנים בהן בשקו"ט ארוכה וכו' וכו'. והרי יכלו לעשות זה בחשאי – וכמו 

בירושלים – ולא לקבוע ולפרסם האיסור שבחברון ומטעם כל השרים!

שאלתי שאלה האמורה לפני כמה וכמה שבועות, וכנ"ל עד עתה לא קבלתי 
שום הסברה. ואין להאריך בדבר המצער".

על  באריכות  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  דיבר  ה'תשל"א  נח  ש"פ  בשיחת 
הנושא: “שאלו אותי: מדוע התחלתי לדבר על ענייני שלימות הארץ ברבים 
דווקא? התירוץ על כך הוא פשוט - היות ועד עכשיו ניסיתי לפעול את העניין 
על ידי דיבורים בחשאי, וראיתי שאין בזה מועיל כלום - לכן לא היתה ברירה 
אחרת, אלא להתחיל לדבר על כך ברבים, שאולי על־ידי־זה יגיעו הדברים גם 

לאחרים, ובמילא אולי נוכל לפעול.

זו היתה טעות, כנראה, בנוגע לחברון, שקודם לא דיברו על כך ברבים, אלא 
פעלו בחשאי, וזה לא הועיל, והראי' - חוקקו חוק שליהודי אסור לגור בחברון! 
ורק אמרו של-240 משפחות מותר להתיישב בחברון, אך מיד עשו מפה היכן 
מחוץ  הם   - לגור  ליהודים  שמותר  והמקומות  אסור;  והיכן  לגור  להם  מותר 

לגבולות חברון!

האבות,  עיר  חברון,  חוק שנותנים את  כזה  כיצד מחוקקים  היתכן?!  שאלתי: 
לערבים?! ואפילו אם הנכם רוצים לפעול שיהודים לא יגורו בחברון - מדוע 
לחוקק חוק שחתומים עליו כל השרים? היו יכולים לפעול זאת גם ללא חוק! 
כפי שאכן הי' בפועל, ששלחו אנשי־צבא כדי לגרש את כל היהודים החיים שם. 
לאחר כל הענינים שהיהודים עברו שם - המצב יכל להישאר כך )ללא חקיקה(, 

ומדוע היו צריכים לחוקק חוק שאסור ליהודים לגור בחברון?

שלחתי לשם שליח קרוב, שישאל אותם: כיצד יתכן שמוסרים בידיים את חברון 
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לערבים? והם ענו, שזה לא אמת, כי מותר ל-240 משפחות לגור שם.

שאלתי שוב: הרי המקום שהותר להם לגור בו, הוא מחוץ לגבולות חברון? וענו 
לי: מה זאת אומרת, הרי זה רק מהלך עשרה רגעים ממערת המכפלה.

מותר  היכן  מפה  עשיתם  זה  עם  יחד  הרי   - מרמים?!  הנכם  מדוע  שאלתי: 
ליהודים לחיות והיכן לא - תסתכלו, אפוא, במפה ותראו שזה מחוץ לגבולות 
גם  הרי  מחברון,  רגעים  עשרה  של  מהלך  רק  שזה  בזה  המעלה  ומה  חברון; 
כמימרא" לעבור  ובמהלך של “רגע  ישראל אפשר לעמוד על הגבול,  בארץ 

מארץ ישראל לחוץ לארץ?".

השליח עליו מדבר הרבי שליט"א מלך המשיח, היה חבר הכנסת מר אליעזר 
הרבי  של  במכתבו  השלימה".  ישראל  “ארץ  תנועת  מראשי  שהיה  ליבנה, 
שליט"א מלך המשיח אליו, מפורטות סיבות נוספות כנגד הקמת קרית ארבע: 
“לכתבו של מר שאמרו לו שהדירות שיבנו הרי זה במרחק 10 דקות ממערת 
ישנו חוק  והיא האם  דנים,  המכפלה, תמהני השייכות להבעייה אודותה אנו 
ממשלת ישראל האוסר על יהודי לבנות דירה בחברון? ומה שקבעו מקום מחוץ 
לחברון במרחק של 10 רגעים או פחות ממערת המכפלה, הרי אין זה משנה 

כלום.

עוד נקודה להוסיף בעניין, וזהו היסוד ליחס השלילי גם להסניף בחוק האמור 
שיבנו דירות מחוץ לעיר חברון, והוא בכמה פנים:

)א( קבלת סניף זה, הרי זה באופן אוטומטי מחייב קבלת כללות החוק, וד"ל;

)ב( הדגשה בבניית דירות דווקא מחוץ לעיר, שכל המשתתף בבניית דירה חוץ 
לעיר גם הוא נותן ידו להדגשה האמורה;

)ג( אלה הרוצים להשקיט דעת הציבור ולהרדימו ברמיזה או בלחישה שזהו על 
דרך שקרה בנצרת, שעל ידי שהתיישבו יהודים מסביב למושב הערבי סוף סוף 
העתיקו הערבים משם וכו' – אין זה בדומה כלל וכלל לחברון, וכמה טעמים, 
ומהם שני טעמים עיקריים, ראשית, ישוב הערבים בחברון מבוסס הוא, וכפי 
הנבנות  שבהדירות  וכו',  הנוחיות  כל  עם  איש,   50,000 בערך  הם  השמועה 
כל  שאין  אומרת,  זאת  באיכות;  ולא  בכמות  לא  כזה  באופן  יהיה  לא  מסביב 
תקווה אפילו באם היה רצון כזה אצל אלה הקובעים את הקו )שלעת עתה אין 
רצון כזה כלל וכלל( שיקרה בחברון מה שקרה בנצרת. והשנית, כאן ישנו חוק 

רשמי שנתפרסם בכל העולם כולו, וכנ"ל.

אף שכבר כתבתי, אבל מפני רציניות העניין אכפול עוד הפעם, שכדאי להזעיק 
דעת הציבור בעוד מועד שלא ימסרו את ירושלים עיר קודשנו לשתי הדתות 
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וגם להבדיל וכו' וכו' לדת ישראל, כי אף שבאופן רשמי מצהירים שירושלים 
נוסח  ולבשתנו החיפוש עתה הוא למצוא  אינה בסוג הדיון, הרי לצערי הרב 
על  לכסות  הקודש,  בארץ  ישראל  בני  של  הציבור  דעת  את  ירעיש  שלא 
ויושר  ודימוקרטי'  צדק  מטעמי  )כמובן  העתיקה  ירושלים  שימסרו  המציאות 
וכו'( לשלושה בעלים. והלוואי שהרעש עתה יקדם פני הרעה בעוד מועד ולא 
יבוא הנ"ל ח"ו וח"ו לפועל אפילו לא תחת מסווה שיד השלושה שווה בזה, 
לידי  באו  לא  עדיין  וככתבי,  וכו',  וכו'  וכיו"ב  משותפת  תהי'  או שהמשטרה 
מסקנה מהי הנוסחא שלא תשנה את המציאות המבהילה האמורה וביחד עם 
ה"הישג"  מעין  “הישג",  שזה  להדגיש  התעמולה  לבעלי  האפשרות  תתן  זה 
דהפסקת האש ע"י התעלה לביטחון עם הקודש בארץ-הקודש )שע"י “הישג" 
זה בטלו במחי יד ברגע אחד כל ההישגים של צה"ל על גדות תעלת סואץ( 
ומעין ה"הישג" של החוק האיום בעניין יהודי מיהו, שלפיהו גיור כלשהו ועל 
ידי מישהו מבלי הבדל נעשה יהודי ושזהו הישג לדת ישראל וכו' וכו', וכדאי 

בזיון וקצף וצער וכאב לב".

חברון  מתנחלי  המשיכו  ה'תשל"א,  בשנת  ארבע  קרית  של  להקמתה  עד 
להתגורר בתוך בניין הממשל הצבאי, בחברון עצמה.

סיוע גשמי

מלך  שליט"א  הרבי  בין  ולקשר  בכלל,  בחברון  להתיישבות  המסייעים  בין 
המשיח למתנחלים בפרט, היה הפרזידנט דאז, מר זלמן שז"ר.

עובדה  נחשפת  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  אל  לוינגר  הרב  שכתב  במכתב 
מרתקת: “בהמשך  למכתבנו הקודם מיום ז' כסלו תש"ל הננו שמחים להודיע 
לרב על התקדמויות נוספות: א. בפרסום הממשלה לעובדה שהממשלה מכינה 
תכנית מתאר לקריה רבתי בחברון. ב. בהחלטת הכנסת ע"י ועדת חוץ ובטחון 
שלה לאשר את החלטת הממשלה. נראה לענ"ד שיש שתי מעלות נוספות לעם 
של  אלו  החלטות  בשתי   – בפרט  חברון  ולעיר  בכלל,  הקודש  ולארץ  הקודש 

הממשלה והכנסת.

הננו מצפים עתה להגשמת הבטחתו שהועברה אלינו באמצעות נשיא המדינה 
לפעולה אחר החלטת הממשלה".

במכתב נוסף, הממוען אל הפרזידנט שז"ר, הוא מפרט על מהותה של ההבטחה: 
“בשעתו סיפר לנו הנשיא על נכונות הרבי מלובביץ שליט"א לתת 2 מליון ל"י 

)או דולר( עבור חברון לכשתחליט הממשלה על בנין העיר".

הרב אליעזר ולדמן, ראש ישיבת “ניר" בקרית ארבע, מספר כי הרבי התנה את 
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העברת הסכום בהתחייבות ממשלתית שחברון לא תפונה לעולם; ומשזה לא 
קרה, החליט הרבי שליט"א מלך המשיח שלא להעביר את הכסף.

חידוש היישוב היהודי

מספר שנים מאוחר יותר, בחודש אייר ה'תשל"ט נכנסו אל ‘בית הדסה' בחברון 
קבוצה של נשים וילדיהן, והתבצרו במקום. בתחילה הורה ראש הממשלה דאז, 
מר מנחם בגין, על הטלת הסגר מלא על הבנין, ואיפשר רק הכנסה של אוכל 

ושתיה.

בחברון  נרצח  ה'תש"מ  שבט  שבחודש  עד  חודשים,  מספר  נמשך  הזה  המצב 
יהושע סלמה הי"ד, בחור צעיר שלמד בישיבה בקריית ארבע. בעקבות הרצח 
החליטה הממשלה לאשר את ההתיישבות בחברון עצמה, אך בפועל, לא עשתה 

שום צעד בנידון.

שלושה חודשים אחר כך, בט"ז אייר ה'תש"מ, נרצחו בפתח בית הדסה שישה 
יהודים, הי"ד.

כי  בעומר,  ל"ג  מכן, במוצאי  יומיים לאחר  זעק  הרבי שליט"א מלך המשיח 
יהושע  ברצח  שצריך  כמו  טיפלו  שלא  מכיוון  היה  היהודים  ששת  של  הרצח 
סלמה הי"ד: “דבר מאויים אירע בעיר חברון: ירו על בחור הי"ד - שלא הי' 
לו נשק - באמצע העיר! וזה מראה על מי מדובר, ועם מי מתעסקים. נוסף ע"ז 
שעוד קודם ראש העיר וראשי שאר העיירות אמרו בגלוי מה שרצו - כעת זה 
“עולם  היא  מישראל  נפש  שכל  פיקוח-נפש  של  ענין  בפועל,  למעשה  הגיע 

מלא".

. . היות והשתיקו את המאורע של רצח סלמה הי"ד, ושכנעו את עצמם שעי"ז 
יהי' שקט, ולאחר-מכן הושיבו דיפלומט גדול שאמר שעי"ז יהי' )לא רק שקט, 
אלא גם( “שלום על ישראל", וזוהי הדרך לשלום אמיתי, רחמנא ליצלן - זה 
הי', ע"פ טבע, הפתח למה שאירע בחברון בשבת-קודש ]רצח ששה יהודים ליד 

“בית-הדסה"[ בשנה השביעית בעיר האבות!

רק   - בפועל  על מעשה  לא שומעים  ועדיין  ושש שעות  עברו שלושים  וכבר 
עושים אסיפה אחת ואסיפה שני'.

ועשו דבר מאוד גדול - לקחו את הערבי וזרקו אותו בין הערבים! - זה העונש 
שהענישו אותו. וכך הוא הי' בחברון וקיבל “כסא גדול" והסית נגד היהודים, 

אלא שהי' צריך להתאפק מעט ולא לפרסם דעתו בגלוי.

והראו “תוקף" מאוד גדול: הובילו אותו והעמידו אותו במקום בו הוא חפשי 
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עיר  חברון,  העיר  ראש  בתור  אומר  הוא  זה  וכל  רוצה,  שהוא  מה  כל  לומר 
האבות!

הוא הרי מסית ומדיח, ומגיע לו על כך עונש - מדוע מניחים לו לצאת, הוא הרי 
יכול להזיק לבטחון ארץ ישראל יותר מהאופן שישב בחברון תחת משמר!".

ימים לאחר הרצח אישרה הממשלה סוף סוף את התיישבות היהודים  מספר 
בחברון עצמה.

נכסי חב"ד בחברון

עסק  הוא  בחברון,  יהודים  מגורי  לאפשר  לוינגר  הרב  של  מנסיונותיו  כחלק 
בגאולת מבנים יהודיים מידי הערבים שהחזיקו בהם.

בסמוך לבית הדסה, שוכן ‘בית שניאורסון', ביתה של הרבנית הצדקנית מרת 
מנוחה רחל ע"ה, ‘אם היישוב החב"די בחברון". בעליו של הבית הוא ‘כולל 

חב"ד', בנשיאות הרבי שליט"א מלך המשיח.

בשנת ה'תשל"ח פנה הרב לוינגר אל כולל חב"ד בבקשה לקבל יפוי כח לניהול 
המבנה. ראשי כולל חב"ד פנו טלפונית אל הרבי שליט"א מלך המשיח בי"ט 
כסלו, כדי לבקש את הסכמתו, ונענו שעליהם לשאול רב מורה הוראה מאנ"ש 
ההוראה  הקודש.  בארץ 
אך  הלילה,  באמצע  התקבלה 
ראשי  הבינו  התשובה  מלשון 
הכולל שיש לסיים את העניין 
במהירות, בשעה חמש לפנות 
של  ביתו  אל  הגיעו  הם  בוקר 
רב  ע"ה,  לנדא  יעקב  הרב 
להם  שאישר  ברק,  בני  העיר 
להעביר לרב לוינגר את ניהול 

הבית.

לאחר קבלת האישור, פנה הרב לוינגר אל הערבי שהחזיק בבית, ושכנע אותו 
להתפנות מהבית תמורת תשלום. בתחילה הערבי התנגד, בגלל לחץ שהופעל 

עליו מארגון השמאל “שלום עכשיו", אך לבסוף הסכים להצעה.

אחד  של  רכבו  את  ראה  החוזה,  חתימת  לאחר  מהבית  לוינגר  הרב  כשיצא 
מבכירי “שלום עכשיו" חונה על יד הבית, כך שהרב לוינגר הקדים אותו…

לאחר הצלחתו ביישוב “בית שניאורסון", פנה הרב לוינגר לנסות מבנה אחר 

בית שניאורסאהן קודם השיפוץ
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בבעלות חב"דית - בית רומנו.

בית רומנו נרכש בידי כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע בשנת ה'תער"ב, בתרומתו 
“תורת  ישיבת  זה התקיימה  בבניין  גורארי'.  הרב שמואל  החסידי  הנגיד  של 
אמת" במשך שנתיים, עד שנת ה'תרד"ע, אז הפקיעו השלטונות הטורקיים את 

הבניין. קודם לכן התגורר בבניין רבי חזקיהו מדיני, ה'שדי חמד'.

של  איסוף  כתחנת  הבניין  שימש  ה'תרפ"ט  בשנת  בחברון  הפרעות  בזמן 
הפצועים וההרוגים הי"ד, ובשנים שלאחר מכן שימש הבניין כבית ספר ערבי, 

עד שבשנת ה'תש"מ הופקע ע"י צה"ל.

משפחות  בו  לשכן  לוינגר  הרב  רצה  מרכזי,  במיקום  נמצא  שהבניין  מכיוון 
יהודיות. לאחר שמצא את המפות והמסמכים של הבניין, גילה כי הוא רשום 
על שמו של “רבי יוסף יצחק שליט"א", כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, שירש 

אותו מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.

וסיפר  לרבי שליט"א מלך המשיח,  לוינגר  הרב  נסע  ה'תשמ"א  ניסן  בחודש 
לרבי על תוכניותיו להקמת ישיבה במקום. אחרי ששמע הרבי שליט"א מלך 

המשיח את תוכניותיו, הסכים להעניק לו ייפוי כח לשימוש במבנה.

מספר חודשים לאחר מכן הועברה לבניין ישיבת “שבי חברון", שפעלה עד אז 
בבית הדסה.

בד' אייר ה'תש"נ הגיע לרבי שליט"א מלך המשיח מר יחיאל לייטר, אז מנכ"ל 
היישוב היהודי בחברון, ובישר לרבי על התחלת הרחבת בית שניאורסון ובית 
רומנו. במהלך השיפוץ של “בית שניאורסון", הוספו לו מספר קומות, והוצמדו 
לו בניינים נוספים, “בית השישה" על שם ששת היהודים שנרצחו בסמוך בט"ז 
רומנו"  “בית  מבנה  התורמים.  על שם משפחת  פינק"  ו"בית  ה'תש"מ,  אייר 
עבר גם הוא שיפוץ מסיבי, ומעליו נבנו שתי קומות נוספות. במהלך השיפוצים 
מרתף  קומה  נתגלתה 

נוספת בבניין.

חברון"  “שבי  ישיבת 
כ-250  כיום  מונה 

תלמידים, כן ירבו.

ישיבה חב"דית בבית 
רומנו

מכן,  לאחר  שנתיים  מר יחיאל לייטר אצל הרבי שליט"א מלך המשיח
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הכינו ב'כולל חב"ד' תכנית מפורטת להקמת ישיבה חב"דית בבית רומנו. על 
פי התוכנית, תלמידי ישיבת “שבי חברון" יועברו למבנים זמניים עד למציאת 

מבנה חלופי, ובבית רומנו ישיבה, ומסביבה קריה חב"דית גדולה.

יו"ר ‘ארגון הגג למוסדות חב"ד בארה"ק', הרב אריה לייב קפלן, השיג תורם, 
מראשי התומכים בהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, שהיה מוכן להשקיע 

דחף  ואף  בתכנית,  רב  סכום 
רומנו  בית  בשטח  להקים 
לשכן  כדי  רבי־קומות  מבנים 

משפחות רבות ככל האפשר.

כמובן,  הועברו,  התוכניות 
שליט"א  הרבי  של  לאישורו 
להסכמה  וזכו  המשיח,  מלך 
דאז  ראש הממשלה  עקרונית; 
מר מנחם בגין ושר השיכון מר 
ואף  הם,  אף  הסכימו  לוי  דוד 

הוצבו מבנים זמניים בשטח.

בשלב מסויים הגיעה הוראה מיוחדת מהרבי שליט"א מלך המשיח, לעצור את 
התוכניות, אך מבלי לספר שזוהי הוראה מהרבי.

את הסיבות להוראה אי אפשר לדעת, אך ניתן לשער על פי דבריו של הרבי 
שליט"א מלך המשיח בערך באותן שנים לחברת הכנסת גאולה כהן.

במכתב,  מלך המשיח  הרבי שליט"א  אל  כהן  גאולה  פנתה  ה'תשמ"א  בשנת 
ושיורה לחסידי חב"ד  וביקשה שיקים מחדש את הישיבה החב"דית בחברון, 

להתיישב בעיר.

במכתב התשובה, מכ"ד אלול ה'תשמ"א, פירט הרבי שליט"א מלך המשיח את 
הסיבה לכך שאינו מורה כן לחסידים: “מוכרחני להדגיש כי פניותי וכיוצא בזה 
]לבוא ולהתיישב ביש"ע, המערכת[ אפשריות כשיכולות להיות מיוסדות על 
תקוה חזקה שההתיישבות תהיה בת-קיימא, ולא כתכלית פוליטית ולשם ריווח 
בהתעוררות דעת הציבור גם באם, אחרי זמן לא ארוך, יסולקו המתיישבים, 

שהרי אין עניני בפוליטיקה, כי אם בהלכה.

ולפי השיטה של אלה שהייתה להם השפעה בעניינים כאלה במשך כל השלושים 
ושתיים שנה ]מאז הקמת המדינה, המערכת[, נוכחתי לדעת שההשפעה שלהם 
היא בכיוון אחד: עניין של ויתור ונסיגה וכו'. והאחרון ]מנחם בגין, המערכת[ 
הגדיל - החזרת מקורות הנפט שהיו מספקים יותר ממחצית, ויש אומרים 3/4, 

בית רומנו
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חברון שייכת ללווים

הרצוג,  חיים  מר  דאז,  באו"ם  ישראל  ארץ  שגריר  הגיע  ה'תשל"ז,  תורה  בשמחת 
להשתתף במעמד ה'הקפות' במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

במהלך ההקפות, פנה הרבי אל מר הרצוג, ודיבר איתו על שייכותה של חברון ללוויים. 
כך תיאר זאת א' התמימים ביומנו: "כשחברי הקונסוליה הישראלית ביקרו פה, דיבר 
עמם הרבי, ובמיוחד עם מר חיים הרצוג, בהרחבה על שייכותה של חברון ללווים. אחר 
השיחה לחץ הרבי את ידו של כל אחד ואחד, ולהרצוג אמר שיכריז באו"ם, כי חברון 

היא שלו ושל בנו, כמו שכתוב בתנ"ך )הרצוג 
הוא לוי(.

את  חזרה  קח  לך,  יאמרו  "ואם  הוסיף:  הרבי 
הארבע-מאות שקל כסף, תאמר להם שישיבו 
אלפים  שלושת  של  ריבית  בתוספת  זאת 

שנים'...

ואחר-כך אמר עוד: 'אם אתה מתבייש להכריז 
זאת באנגלית – הכרז זאת בלשון-הקודש!...".

האו"ם,  מועצת  לפני  מיוחד  בנאום  ואכן, 
היתה  שבו  המקום  היתה  "חברון  הכריז: 
התיישבות יהודית נמשכת מאז 2000 לפנה"ס 
]בעל  הפטריארך  כיצד  מספר  התנ"ך  בערך. 
אבי  אברהם,  חברון,  של  המערכת[  השליטה. 
כאשר  בחברון.  התיישב  ודתו,  היהודי  העם 
נפטרה שרה אשתו 'בקרית ארבע היא חברון' 

קנה אברהם אחוזת קבר בעבור 400 שקלי כסף מעפרון החיתי ו'קבר את שרה אשתו 
אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא – היא חברון'. חוזה זה, יש להדגיש, נחתם לפני 
ארבעת אלפים שנה". יחד עם זאת, דרש הרצוג להכין מסמך מיוחד מטעם האו"ם, בו 

יופיעו הפסוקים בהם מסופר על קניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו.

מספר שנים לאחר מכן, ביחידות עם האדמו"ר מסאדיגורא, דיבר איתו כ"ק אדמו"ר 
הכי  ב'שטורעם'  הארץ  שלימות  בענייני  להתעסק  החובה  על  המשיח שליט"א  מלך 
גדול, ובין הדברים הזכיר את דבריו למר הרצוג: "כשחיים הרצוג ביקר כאן בשמחת-
תורה, אמרתי לו: כיון שאתה לוי, וחברון שייכת ללויים - תכריז ב"יו-ען" ]האו"ם. 
המערכת[ שחברון שייכת לך, ואינך מוותר עלי'. הוא עשה כן, והגיעו לכאן ידיעות 

על-כך".

המסמך המיוחד שהכין הרצוג אודות 
קניית מערת המכפלה ע"י אברהם אבינו
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של הצורך בארצנו להנהלת המשק ולצורך ההגנה; והחזירו אותם בפועל, וללא 
כל תגובה ראוי' לשמה מתושבי ארצנו, למרות שכאו"א יודע שזהו הנשק הכי 
בדבר  להאריך  ואין  שלה.  הכלכלה  לקיום  וגם  הארץ  לביטחון  וחיוני  פעיל 
ושנים  אחד  ממקום  מתיישבים  סילוק  בעינהם  נחשב  במה  זה,  ולגבי  המובן. 
ואפילו יותר. ובפרט אשר הלחץ מבחוץ הולך ומתגבר וכו'. ובפרט שכבר עשו 

בפועל, שניצלו ה"צה"ל" ע"ז שכל המפלגות יעברו “לסדר היום"!

“הפגנה"  בתור  שזהו  להמתיישבים  ולרמוז  שיתיישבו  בגלוי  לומר  וכאמור, 
זמנית - אין זה מהדרכים שמשתמש אני בהם.

זוהי הפעם הראשונה שאני מגלה טעם הנהגתי בענין האמור, והסיבה מובנת, 
ובקרוב,  בכדי שלא להחליש את אלה שיש להם אמונה שיהי' שינוי עיקרי, 
שלא  וכן  מבחוץ,  הלחץ  כלפי  בארצנו  ההנהגה  הקובעים  של  היחס  בשיטת 
להחליש את אלה שעניינם הוא גם הפגנה גרידא, שבנוגע לכמה מהם הרי לא 

רק “כוונתם רצוי'", אלא גם המעשה שלהם רצוי".

בית הכנסת אברהם אבינו

ידי מגורשי ספרד, לפני כחמש  בית הכנסת על שם אברהם אבינו הוקם על 
מאות שנה. בשנת ה'תקפ"ג, קנה כ"ק אדמו"ר האמצעי שני חדרים צדדיים של 

בית הכנסת, שהוקצו לבית כנסת חב"די.

בהתוועדות יו"ד כסלו ה'תש"מ, התייחס הרבי שליט"א מלך המשיח באריכות 
של  הזו  ההילולא  מיום  במיוחד  כח  שלוקחים  ההוראה  “וזוהי  הכנסת:  לבית 
בממשלה  ה"צאר"  שלטון  תחת  בעומדו  ההסתלקות:  ויום  ההולדת  יום  בעל 
שבה היו רדיפות לגבי דת, תורה ומצוותיה )נוסף על הרדיפות שהיו בפרנסת 
הדחקות  גודל  ישראל  לבני  הימים  דברי  בספר  ומבואר  וכידוע  ישראל,  בני 
שהיתה בימיו בפרנסה כפשוטה, בגשמיות כפשוטה(, הוא גבה כסף מהיהודים, 
מהעניים, והוא אסף את הכסף ושלח לארץ הקודש, והוא ציוה לקנות שטחים 
כל  לו עם  נחלתו מכיון שזה שייך  יהי'  והוא אמר שזה  בעיר האבות חברון, 

הפרטים שאכ"מ להאריך בזה.

הבעש"ט  כתורת  פרטית,  בהשגחה  גם  זהו  אלינו?  הגיע  הזה  הסיפור  מדוע 
שילמדו מזה משהו: שאפי' שעומדים במעמד ומצב בדומה למעמד ומצב שהי' 
מכיון  התוקף,  את  לאדם  שיהי'  צריך   - ברוסיה  ה"צאר"  בתקופת  בגשמיות 
שהקב"ה נותן לו את התוקף, שבלי להסתכל על רצונותיו, ובלי להסתכל על 
הטבע שלו, ובלי להסתכל על החינוך שלו ובלי להסתכל על המלעיגים שסביבו 
- צריך שיהי' לו את התוקף לומר בגלוי שאין מה להתווכח מהי חברון - היא 

שייכת לארץ ישראל לגבולותיה!", עד כאן לשון קודשו.
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לאחר פרעות תרפ"ט חולל בית הכנסת, והפך לדיר עיזים. המצב לא השתנה 
וראו את בית  יהודים שהגיעו למקום  גם בשנת ה'תשכ"ז, עם שחרור העיר. 
הכנסת המחולל, ניסו למנוע מהערבי שהחזיק במקום את המשך חילול בית 
הצבאי,  הממשל  מטעם  בעברית  כתובה  תעודה  להם  הציג  הלה  אך  הכנסת, 

המתירה את השימוש בבית הכנסת לדיר עיזים…

זמן  באותו  טבגר, שעלה  ציון  בן  פרופסור  בחברון  התיישב  ה'תשל"ד  בשנת 
היו  בו  הנוראי  מהמצב  והזדעזע  בחברון,  הסתובב  טבגר  המועצות.  מברית 

נתונים בית הכנסת, ומקומות יהודיים נוספים.

במכתב מרגש שכתב לראש הממשלה דאז, מר יצחק רבין, תיאר בן ציון טבגר 
את המצב הנוראי: “אם מישהו רוצה להכיר למשל את הרובע היהודי מתקופת 
הממלוקים, הוא צריך לשאול איפה השירותים של השוק. גם לא קשה למצוא 
העפים  הזבובים  לקראת  ללכת  צריך  אבינו,  אברהם  הכנסת  בית  מקום  את 

באוויר אז תשיגו את דיר הכבשים, אתם במקום בית הכנסת המפורסם".

הממשלה  אישור  את  לקבל  טבגר  ציון  בן  הצליח  ארוכים,  מאבקים  לאחר 
לשיפוץ בית הכנסת, ובראש השנה ה'תשל"ח התקיימה במקום תפילה בפעם 

הראשונה.

גם לאחר קבלת האישור העקרוני, לקח זמן עד שניתן האישור לשיפוץ בפועל. 
בשמחת תורה ה'תשל"ט התייחס הרבי שליט"א מלך המשיח לכך, ואמר: “לאחר 
מכן . . הולכים “מחיל אל חיל", בלשון סגי נהור; עד לדבר הכי מבהיל - שלא 
נותנים ליהודים לתקן את ביהכנ"ס של אברהם אבינו. אפי' כשמוציאים מתיישבים 

ו  ב ש י י ת ה ש
 - שומם  במקום 
גם אז “כדי בזיון 
וקצף", ועאכו"כ 
ו  א י צ ו ה ש כ
שרצו  יהודים 
את  לשפץ 
של  ביהכנ"ס 

אברהם אבינו.

י  ד ו ה י ש כ
למערת  מגיע 
לא  המכפלה 
שנקבעו  בזמנים 
נותנים  ולא 

 בית מנחם בשכונת אדמות ישי בחברון, הנקרא ע"ש
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
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בזמנים  רק  שילכו  שקבעו  מכיוון  הסבר:  שהוא  איזה  עדיין  יש  להיכנס,  לו 
מסויימים, צריך להיות משטר ומשמעת וכו' - אבל כאן עושים דבר מבהיל: לא 
נותנים ליהודים לתקן את “ביהכנ"ס של אברהם אבינו", וע"י מי עושים זאת 
- ע"י יהודים בעלי מסירות נפש שמעמידים את נפשם ונשמתם בסכנה - להגן 

על שלימות העם ושלימות הארץ".

בשנת ה'תשמ"א החלו סוף סוף עבודות לשיחזור בית הכנסת, כאשר על פי 
זלמן אויערבאך ע"ה, אותר מקומו המדוייק של בית  עדותו של הרב שלמה 

הכנסת החב"די.

גינזבורג.  יצחק  הרב  בראשות  כ'כולל'  הכנסת  בית  שימש  השיפוץ  לאחר 
בהוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח נקרא בית הכנסת בשם “מנוחה רחל", 
על שם הרבנית מרת מנוחה רחל סלונים ע"ה, בת כ"ק אדמו"ר האמצעי. בשנת 

ה'תשס"ד עבר בית הכנסת שיפוץ נוסף, ביוזמתו של השליח הרב דני כהן.
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חלק ב - יהודה ושומרון

ההתיישבות מתרחבת

בשנת ה'תשל"ד הוקם ארגון ‘גוש אמונים', במטרה ליישב את כל שטחי יהודה 
ושומרון, חבל עזה, רמת הגולן וחבל ימית.

השם  תחת  יהודית  התיישבות  להקים  הראשונה  בשנתו  ניסה  אמונים'  ‘גוש 
זמן קצר. גרעין היישוב  ‘אלון מורה' בסמוך לשכם, אך פונו מהמקום לאחר 
המשיך במשך מספר שנים להתיישב במקומות שונים, עד שלאחר שבע שנים 
לקרקע  הראשונה  העליה  לאחר  חודש  להקמתו.  הממשלה  אישור  את  קיבל 
של אלון מורה ניסו חברי ‘גוש אמונים' להקים יישוב בתחנת הרכבת העתיקה 
בסבסטיה, אך בסופו של דבר עברו למחנה צבאי סמוך, והקימו בו את היישוב 

‘קדומים'.

הצליחה  בגין,  מנחם  ישראל  בארץ  לשלטון  עלה  אז  ה'תשל"ז,  שנת  לאחר 
התנועה להקים יישובים רבים, בעיקר ביהודה ושומרון.

דומה כי היישוב שזכה להתייחסויות הרבות ביותר, לאחר חברון כמובן, הוא 
העיר אריאל.

ראש העיר ומייסדה, רון נחמן, היה אחד מראשי המתיישבים ביהודה ושומרון. 
במסגרת זאת, נסע פעמים רבות כדי לשווק את עירו ברחבי העולם היהודי, 

ובעיקר בארצות הברית.

בביקוריו הרבים בארצות הברית, עשה לו רון נחמן למנהג להגיע לבית משיח 
770, ולבקש את ברכתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לעיר.

מתכנן  שהוא  המשיח  מלך  שליט"א  לרבי  נחמן  רון  אמר  הראשונה,  בפעם 
עצה  מהרבי  וביקש  אלפים,  לחמשת  משפחות  מאלפיים  אריאל  את  להגדיל 
צורה  באיזה  והדרכה 
והרבי  זאת,  לעשות 
השיב: “לעשות פרסומת 
ובפרסומת  גדולה,  הכי 
דבר  על  נכלל  יהיה 
הטובה בגשמיות שתהיה 
בשביל אלה המתיישבים 
שם, בהוספה על שיהיה 
הרוחניות  כל  להם  מר רון נחמן אצל הרבי שליט"א מלך המשיח
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שצריכים בארץ הקודש במיוחד".

שנה וחצי לאחר מכן, הגיע נחמן לרבי פעם נוספת, ובאמתחתו תמונה אווירית 
של אריאל, דרכה הראה לרבי שליט"א מלך המשיח בפירוט עד כמה התרחבה 

ההתיישבות היהודית בעיר מאז ברכתו של הרבי.

איך  מפורטות  הדרכות  נחמן  רון  קיבל  לרבי,  הגיע  בהן  אלו,  בהזדמנויות 
להסביר לעולם את חשיבות השמירה על ארץ ישראל השלימה.

חשיבות ההתיישבות

לדבר  בגין  מנחם  של  בראשותו  ישראל  ממשלת  החלה  ה'תשל"ח  בשנת 
הרבי  החל  תקופה,  באותה  הערבים.  לידי  ישראל  מארץ  שטחים  מסירת  על 
שליט"א מלך המשיח לדבר בחריפות על חשיבות ההתיישבות היהודית בכל 

רחבי השטחים ששוחררו.

להגיע  העולם  מאומות  המגיע  שהלחץ  אמר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
להסכמים עם מדינות ערב, מגיע מכך שלא יישבו את כל השטחים ששוחררו 
של  צעדיהם  את  מיצרה  שהממשלה  ומכך  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  מיד 

המתיישבים היהודים.

המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  דיבר  ה'תשל"ח,  לך-לך  פ'  קודש  שבת  במוצאי 
ארוכות על הבני' היהודית ביהודה ושומרון: “כדי להביא דבר זה לידי גילוי, 
נדרש שיהי' “קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה" - ליישב את כל שטחי ארץ 

ישראל, וביחוד - את אותם שטחים שישנם שמערערים עליהם,

והתיישבות זו צריכה להיות באותו אופן כמו שהי' אצל אברהם אבינו )ש"מעשה 
אבות סימן לבנים"(, שבבואו ובהתהלכו )התהלך( בארץ ישראל הנה “ויבן שם 
וכן  ומקום תפלה,  תורה  אותם המקומות, מקום  בכל  גו'": להקים  לה'  מזבח 

מקוה טהרה.

בעיני-בשר  בגילוי  יראו   - ולרחבה"  לארכה  בארץ  “התהלך  שיהי'  וע"י 
ש"לזרעך נתתי את הארץ הזאת", ושגם אומות-העולם מכירים בכך, וגם אם 
- הנה האמת היא שהם עצמם  יהגו"  גויים ולאומים  יהי' “רגשו  לשעה קלה 
יודעים שזהו )כסיום הכתוב( “ריק", ומה ש"רגשו" ו"יהגו" הרי זה רק משום 

שהם רוצים לצאת ידי חובה לעיני מישהו.

זהו  ו"יהגו"(  ש)ה"רגשו"  יודעים  אומות-העולם  שגם  בגילוי  שיראו  כדי  אך 
ישראל שייכת  בני-ישראל להראות שכשהם אומרים שכל ארץ  - על  “ריק" 
להם, מתכוונים הם לכך באמת - ופשיטא שלא לגרום, חס-ושלום, לחץ מצד 
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ספורות  בנקודות  התיישבות  של  המוזרה  ההנהגה  על-ידי  אומות-העולם, 
המערערים!  בטענת  הם  מראים שמתחשבים  כזו  הנהגה  על-ידי   - מסויימות 
ואין שום סברא בשכל ובמציאות לחלק בין נקודות ספורות אלו לכל השאר 
- שכן, אותו “רגשו" ו"יהגו" בדיוק קיים הן כשמיישבים נקודות ספורות והן 

כשמיישבים את כל אורך הגבול וכל השטחים.

כשידגלו באמת - לא יהיו בזה שום קשיים, מכיון ש"לזרעך נתתי את הארץ 
הזאת" - “כבר נתתי".

רעש  בלי  בשטחים  ההתיישבות  שתהי'  רם,  בקול  כך  על  יכריזו  שלא  רק 
והמולה, מה שנוגע הוא - מעשה ההתיישבות בפועל. וכלפי שמיא - כשבני 
ישראל מחליטים כפי שצריך להיות - הרי “כלפי שמיא גליא", וכלפי מטה - 

הרי המעשה הוא העיקר.

להתפאר  לא  ועל-אחת-כמה-וכמה  רעש,  מזה  לעשות  צריך  לא  כך  ומשום 
ש"כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", ואדרבה: ההתפארות ש"כחי ועוצם 

ידי גו'" עלולה חס-ושלום לקלקל, ונוסף על כך שאין היא אמת.

יש לדעת שעושים זאת בשליחותו ובכחו של הקב"ה - שעל-ידי-כך מתווסף 
ולגבי כחו של הקב"ה אין מקום למניעות כלל   - תוקף במעשה ההתיישבות 

חס-ושלום.

בשעה שילכו בדרך זו - הנה לא רק שאומות העולם לא יערערו ]ועל-אחת-
כמה-וכמה שזה לא יעלה חס-ושלום בקרבנות כלל, גם לא נפש אחת מישראל 
של  באופן  חס-ושלום,  בפצועים,  לא  ואפילו  מלא(,  עולם  היא  אחת  )שנפש 
“קטלא פלגא"[, אלא אדרבה: זה יביא את ה"הללו את ה' כל גויים שבחוהו 
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כל האומים, כי גבר עלינו חסדו גו'" - ]וביחוד שבאים אנו כעת מחג הסוכות, 
ולאחר  הזמן(,  משך  כל  הכוללים  ההיקף,  ימי  )שבעת  רצופים  ימים  ששבעה 
- שגם  )שומר ההיקף( עצרת ושמחת-תורה, אמרו הלל גמור[  - בשמיני  מכן 
ה"גויים" וה"אומים" האומרים ומשבחים בגילוי לעין-כל, ש"גבר עלינו חסדו" 
ושחסד ה' התחזק “עלינו" )על כל בני ישראל שבכל רחבי תבל, וביחוד על 
ועד אחרית  בני ישראל הנמצאים בארץ אשר עיני ה' אלקיך מרשית השנה 
שנה( - יסייעו לבני ישראל )לא רק במה שכבר הבטיחו, כי-אם( בכל הסיוע 
נמצאים  שעדיין  מפני  לו,  זקוקים  עדיין  שבני-ישראל  וכיוצא-בזה(  )בממון 

ישראל בגלות".

לאחר השיחה, הוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח על השיחה, בשני פתקים.

וזה לשון-קודשו בפתק הראשון: “א( הרעש והלחץ שנעשה לרגלי הקמת חמש 
הישובים לא הי' גדול יותר - באם היו מקימים ישובים לכל אורך הגבול.

ובבירות  במוסקבה  בואשינגטון   - )כולל  לכל  ידוע  זה:  לכל  מוכחת  ראי'  ב( 
ייצור נשק גרעיני באה"ק ושכבר ישנו בפועל ומתוסף מזמן  דהערבים( ע"ד 
אבל  וכו'  ולחצו  כ"ז  ולבטל  לעכב  רצו  ומתחילה  רבות.  שנים  ובמשך  לזמן 
כשענו תיכף ובהחלטיות שימשיכו כ"ז - הסתפקו הלוחצים בזה שתהי' הכחשה 

רשמית שאין כ"ז במציאות ופסק הלחץ.

- ולא עוד אלא שאחדות מהמדינות שלחצו מסייעות ביצור זה בכו"כ אופנים, 
וזה משך כמה שנים".

גדול שלא  והצער  “התמי'  המשיח:  מלך  הרבי שליט"א  הוסיף  השני  ובפתק 
נעשה כ"ז ע"ע ]=כל זה עד עתה[ ובדחיפות לעשות כ"ז בהקדם - וגם עוד יותר 

ע"י עובדא שכ"ז יכול להעשות באופן חוקי לגמרי.

כי ע"פ החוק דעתה יכולה התיישבות האמורה להעשות בכל היקפה ובפו"מ 
למלאותה  ע"מ  עד"ז  פקודה  ויוציאו  עד"ז  יחליטו  באם  ממש  -  אחד  וביום 

תומ"י ]=תיכף ומיד[ - שני אנשים בלבד ראש הממשלה והשר להתנחלויות.

ובועדות  יוזקקו לדון עד"ז בישיבת כל הממשלה  זה  יום  ואפילו אם למחרת 
שונות מהכנסת וכו' -

לאחרי המעשה בפועל ודאי שסו"ס ]=שסוף סוף[ ישקטו הרוחות לגמרי ובפרט 
כשיראו כאו"א ההתלהבות העצומה של רובו המכריע של בנ"י באה"ק ובחוץ 
בלי  כלל  רעש  בלי  תהי'  שכנ"ל  אך  התיישבותם  ע"ד  תיכף  בהודעם  לארץ 

פרסומת כלל וכו'".

בקשר לשיחה זו אירעה אנקדוטה מעניינת: דובר חב"ד ר' ברק'ה וואלף העביר 
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לכלי התקשורת בארץ הקודש את תוכן השיחה, על מנת לפרסמם, אך באופן 
מפתיע, אסרה הצנזורה הצבאית על פרסום הידיעה!

לאיסור גרם האיזכור של הנשק הגרעיני שברשותה של מדינת ישראל; “דבריו 
של הרבי מוסמכים כמו דבריו של ראש הממשלה" הם טענו…

לבסוף, הסכימה הצנזורה לפרסם את דברי הרבי שליט"א מלך המשיח, אך 
במקום “נשק גרעיני" נכתב “פיתוח גרעיני".

למרות החשיבות המכרעת שמייחס הרבי שליט"א מלך המשיח להתנחלויות, 
חב"דית  מהצטרפות  מסויומת  הסתייגות  הרבי  הביע  מסויימות  בהזדמנויות 

אליה, בטעמים דומים לאלו שמצינו בקשר לחברון.

בשנת ה'תשל"ז כתב מר מרדכי לפיד הי"ד, אסיר ציון מפורסם שהיה פעיל 
את  וביקש  לרבי,  מכתב  מחבלים,  ידי  על  ונרצח  ההתיישבות  בתנועת  מאוד 

עזרתו בבניית עיר לעולים ביהודה ושומרון.

בתשובה, כתב לו 
שליט"א  הרבי 
המשיח:  מלך 
“כלל, קשה לומר 
דעת  חוות  בזה 
מקום,  בריחוק 
ובפרט שחסרה לי 
הפרטים  ידיעת 
האמור.  בעניין 
כגון  ובעניינים 
נזהר  אני  אלה 
הכיוונים:  בשני 
דבר  לומר  לא 
היוזמה, שהרי  רפיון בקרב האנשים המשתדלים לקידום  לידי  שיכול להביא 
ייתכן שההתנחלות האמורה - היא רצויה ודרושה וטובה. וכן לא בכיוון השני 
]=עידוד והצטרפות ליוזמה[ מפני חסרון ידיעה האם העניין מעשי והאם הוא 
נכון בתנאים הקיימים. ומפני הטעמים האמורים, גם במכתבי אל מר אין רצוני 
להוסיף בזה. כי לאחרונה התווספה עוד שאלה - האם ]כוחות הביטחון[ יֵגנו 
ככל הדרוש על המתיישבים במצב של סכנה, חס ושלום, בתקווה שלא תהיה".

במהלך השנים פונו המתיישבים היהודים מחצי האי סיני, ומחבל עזה.

האי  חצי  מסירת  נגד  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  זעק  מסיני,  הגירוש  בזמן 

 הרבי שליט''א מלך המשיח מעיין במפה של
התנחלויות חדשות שהוקמו
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שבדבר,  הנפש  פיקוח  על  בעיקר  נסובו  ההסכם  נגד  השיחות  רוב  למצרים. 
טבת  כ"ד  בשיחת  אך  למצרים,  נפט  ושדות  צה"ל  בסיסי  מסירת  בעקבות 
ה'תשמ"ב, ימים ספורים לפני הגירוש עצמו, התבטא הרביבחריפות נגד גירוש 
היהודים: “מגרשים יהודים מארץ הקודש מטעמים של “צדק ויושר" - לא יתכן 

ש"צדק ויושר" יחייב לגרש יהודים מארץ הקודש רחמנא לצלן!!

הקב"ה תובע מבנ"י שיתנהגו ע"פ “תורת אמת", ובפרט כאשר מדובר אודות 
ענינים הקשורים עם ארץ ישראל, שעלי' נאמר “אמת מארץ תצמח"! - ישנם 
המנסים “לקבור" את ה"אמת" ב"ארץ", ועל זה אומרים להם להם שסוכ"ס 
“אמת מארץ תצמח", כי אין דרך אחרת מלבד האמת - שדרך האמת קשורה עם 
הקב"ה, כמרז"ל שחותמו של הקב"ה אמת, וזוהי הדרך המבאה לשלום אמיתי 

- ששמו של הקב"ה שלום!".
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יום שישי, ט׳ תשרי –  ערב יום הכיפורים

הסוכה  חצר  הי׳  הכפרות,  שחיטת  לקראת 
)שמימין לבנין 770( מוקף כולו באנשים רבים, 
אליו,  הנשקפים  החלונות  ומן  העברים  מכל 

שהמתינו בציפי׳ למעמד מיוחד זה. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הגיע   6:50 בשעה 
ל-770, ולאחר כרבע שעה יצא מחדרו כשבידיו 
קודם  בחדרו  ה״כפרות״  את  ערך  בו  תרנגול, 

לכן. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א המשיך לחצר )מצד ימין, 
התרנגול  את  מסר  שם  הסוכה(,  של  במקומה 

לשוחט ר׳ ישראל שמעון שי׳ קלמנסון. 

לאחר השחיטה בירך ״על כיסוי הדם בעפר״, 

את  כיסה  השוחט  לו  שנתן  נוצות  ובאמצעות 
״ישר  לשוחט:  אמר  אח״כ  תנועות.  ב-6  הדם 

כח״, וחזר לחדרו הק׳. 

כחצי שעה לאחר מכן נסע למקוה. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נוהג  כיפור  יום  בערב 
נכנס  והיום  בציבור,  להתפלל תפילת שחרית 
בשעה  הכנסת  לבית  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

 .9:30

חלוקת  החלה  התפילה  לאחר  קצר  זמן 
הלעקַאח. החלוקה לא ארכה זמן רב, כי השנה 
כשלשת  )כדלעיל(.  מאתמול  החלוקה  החלה 
רבעי שעה עמד כ״ק אדמו״ר שליט״א בפתח 



א׳  לכל  ונתן  הק׳  חדרו 
ולאחר  לעקַאח,  פרוסת 
נמשכה  היא  קצרה  הפסקה 
ואח״כ  דקות,  מספר  עוד 

פעם נוספת. 

בין העוברים היו כמה אישי 
ממשטרת  נציגים  וכן  ציבור 
אדמו״ר  וכ״ק  יורק,  ניו 

שליט״א בירכם באנגלית. 

כ״ק  נסע   1:00 בשעה 
לביתו,  שליט״א  אדמו״ר 

וחזר כעבור 50 דקות. 

 ,3:15 בשעה  נכנס  למנחה 
למקומו  ובדרכו 
בכל  מטבעות  הכניס 
שנה.  כמידי  הקופות 
למקומו  כשהתקרב 
״דידן  לנגן  החלו 
אדמו״ר  וכ״ק  נצח״, 
שליט״א עודד פעמיים 

בידו הק׳. 

בתרא  קדיש  באמצע 
אדמו״ר  כ״ק  הלך 

שליט״א לסטנדר השני, ואח״כ פתח ב״ברכה 
כללית״ שארכה 47 דקות. 

עבודת  מעלת  בגודל  האריך  בברכה-שיחה 
״אחת  הכיפורים,  ביום  הנעשית  התשובה 
בשנה״, כמבואר בחסידות שזוהי תשובה עילאה 
ועבודה  שבנפש,  היחידה  בחי׳  מתגלית  בה 
גם  הנרמזים  ותענוג,  שמחה  מתוך  נעשית  זו 
בפרשת השבוע: ״אשריך ישראל״, ש״אשריך״ 
בין  החילוק  את  ביאר  כאן  תענוג.  על  מורה 
ע״י  יחיד  לשון  ישראל״  ״אשריך  אמירת 
משה רבינו מוסר התורה שבכתב, ל״אשריכם 
ישראל״ בלשון רבים שנאמר ע״י רבי עקיבא, 

שכן  שבע״פ,  התורה  מקור 
התורה  עניני  כל  באים  שם 
ופרטי  בפרטים  שבכתב 

פרטים. 

בהמשך לימד הוראה נפלאה 
היומי:  הרמב״ם  משיעור 
מקבל  אינו  חרס  ״כלי 
מקבל  שיהי׳  עד  טומאה 
יהודי  שכל  לקבלה״,  ועשוי 
הוא בדוגמת כלי חרס, דאף 
של  לברכותיו  כלי  שהוא 
״אני  לאידך  הרי  הקב״ה, 
קוני״,  את  לשמש  נבראתי 
זו  תכונה  גם  כן  ועל 
ה׳,  לעבודת  מנוצלת 
״עשוי״  שאינו  כך 
אין  וא״כ  לקבל, 
היהודי  אצל  שייכת 

קבלת טומאה ח״ו. 

בירך  הברכה  בסיום 
רם  בקול  הכהנים  א׳ 
וכ״ק  כהנים,  ברכת 
שליט״א  אדמו״ר 
בסידור,  קמעא  ודפדף  הסטנדר  ליד  נשאר 
וכשסיים הלה ״ואני אברכם״ ענה כ״ק אדמו״ר 

שליט״א ״אמן״ בקול רם, וירד מהבימה. 

דולרים  חילק  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
לטנקיסטים )דבר שלא הי׳ בשנים הקודמות(. 
אנשים,  לכמה  הרבה  חייך  החלוקה  בשעת 
לאביו  ההקפות  ניגון  את  לנגן  החל  ובסיומה 
הרלוי״צ ז״ל כשהוא מניף את ידו הק׳ בחזקה 

לעידוד השירה. 

לאחר מכן חזר כ״ק אדמו״ר שליט״א לחדרו, 
והמשיך לחלק לעקַאח. 

לקראת הברכה לתמימים, נסגר ביהכ״נ הקטן, 
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הברכה.  לפני  ספורות  דקות  רק  נפתח  והוא 
לחדר הקדמי שבו עומד כ״ק אדמו״ר שליט״א 
נכנסו רק אלה שמעל לגיל 22 והחתנים, לחדר 
וה״קבוצה״   21 לגיל  נכנסו אלה שמעל  השני 
מאה״ק, וכל שאר התמימים עמדו בחצר ומבעד 
לחלל החלונות )שהוסרו( הי׳ ניתן לראות את 
כ״ק אדמו״ר שליט״א ולשמוע ע״י הרמקולים. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס   6:20 בשעה 
על  עלה  וטלית,  בקיטל  לבוש  הקטן,  לזַאל 
הסטנדר.  ליד  ונעמד  עבורו,  שהוכנה  הבימה 
אח״כ הביט על כל התמימים, עצם את עיניו 
הק׳, כיסה בטלית עד עיניו, וכך כשפניו הק׳ 
רציניות ובהחזיקו את הטלית ע״ג עיניו הק׳ – 

בירך את התמימים. 

את הפסוקים מברכת כהנים אמר בלחש קצת, 
הברכה, שנמשכה  את  בקול  אמר  מכן  ולאחר 

13 דקות. 

בברכה איחל שהקב״ה יעזור ויברך את כאו״א 
ובכל  מכם בתוככי כלל ישראל בכל הענינים 
גו׳  עליכם  ה׳  ״יוסף   – מזה  ויתירה  הברכות, 
ולהצלחה  לכם״,  דיבר  כאשר  אתכם  ויברך 
השייך  העיקרי  בענין  ובמיוחד  הענינים,  בכל 
לתלמידי הישיבות – הצלחה בהתמדה ושקידה 

בלימוד התורה, נגלה וחסידות וכו׳. 

לאחר מכן נכנס לחדרו הק׳, ומיד ירד לביהכ״נ 
הגדול ל״כל נדרי״. 

ליל יום הכיפורים

לבש  יוהכ״פ,  של  המעת-לעת  כל  במשך 
כ״ק אדמו״ר שליט״א את המטפחת האדומה 
כרוכה  היתה  הגארטל  על  וכן  השופרות,  של 

חתיכת בד כתום. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נשאר  התפילה  לאחר 

לאמירת כל התהילים בציבור. 

בשעה 11:25 הלך לספרי׳. לפני שיצא מ-770, 
הסתובב אחורה ושאל את המשב״ק ר׳ מ. שי׳ 

גנזבורג האם יש לו המפתח לספרי׳. 

יום שבת קודש, י׳ תשרי – יום הכיפורים

בשעה 9:45 הגיע כ״ק אדמו״ר שליט״א ל-770. 

לתפילת שחרית נכנס בשעה 10:00. 

למפטיר עלה הרחמ״א שי׳ חדקוב. 

כ״ק   .3:15 בשעה  הסתיימה  מוסף  תפילת 
שיכריזו  לריל״ג  הורה  שליט״א  אדמו״ר 
)אח״כ  והגבאי הכריז על כך  שישנה הפסקה, 

הודיעו שתפילת מנחה תהי׳ בשעה 4:30(. 

מנחה  לתפילת  נכנס  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
בשעה 4:30 כשהכובע לראשו, ובהגיעו למקומו 

הסיר את הכובע ועטף את ראשו בטלית. 

כרגיל עלה למפטיר יונה. 

וכ״ק  שי׳,  הרש״ג  את  הביאו  נעילה  לקראת 
הורה  וגם  לעברו,  הביט  שליט״א  אדמו״ר 
לריל״ג לקרוא לד״ר פלדמן שי׳ שישגיח עליו. 

אדמו״ר  כ״ק  עודד  ה״מארש״  שירת  את 
מכה  כשהוא  עמדו  ממקום  תחילה  שליט״א 
בידו הק׳ על העמוד, אח״כ עלה על המדרגות 
לכותל  סמוך  )והוצבו  לכך  במיוחד  שהוכנו 
הקהל(  על  )הביט  טליתו  את  סידר  הדרומי(, 

ועשה כמה תנועות בידו הק׳. 

אח״כ החל למחוא כפים – בתחילה לאט, ואח״כ 
בקצב גובר והולך. לפתע זרק את הטלית וכיסה 
חזק  והחל למחוא כפים  פניו הק׳ לגמרי,  את 
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שתי  את  הניף  כמו״כ  מאוד. 
כמה  מעלה  כלפי  הק׳  ידיו 
היתה  הקהל  תגובת  פעמים. 
היתה  והשירה  כדבעי,  ג״כ 

אדירה במיוחד. 

את  הסיר  מעריב  לתפילת 
את  ולבש  מראשו  הטלית 

הכובע כנהוג. 

בהבדלה המשיכו ישר מ״בורא 
המבדיל  לברכת  הגפן״  פרי 
ואש(,  בשמים  על  לברך  )בלי 
עשה  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

בידו הק׳ תנועת תמיהה ותנועת ביטול. 

את  הניף  לקהל,  פנה  אח״כ 
ידו הק׳ ואמר בקול רם: ״גוט 
עונה  הקהל  )כשכל  טוב״  יום 
והחל  פעמים,  שלוש  אחריו( 
כשירד, אמר  ״ושמחת״.  לנגן 
להודיע  ישכחו  שלא  לריב״ק 
מאורי  ״בורא  לברך  שיש 

האש״. 

גם בעלותו למעלה שר הקהל 
אדמו״ר  וכ״ק  ״ושמחת״, 

שליט״א עודד בידו הק׳. 

מוצאי יום הכיפורים

דקות נסע כ״ק אדמו״ר שליט״א לביתו. מחמת הגשם לא הי׳ קידוש לבנה. כעבור כמה 

יום ראשון, י״א תשרי – ״בשם השם״

מיד כשהגיע כ״ק אדמו״ר שליט״א מביתו יצא 
לחלוקת הדולרים, שארכה כשעה. 

אדמו״ר  כ״ק 
נסע  שליט״א 
בשעה  לאוהל 
וחזר בשעה   ,3:30

 .7:45

התפילה,  לאחר 
למעלה,  כשעלה 
לריל״ג:  אמר 
יש  עכשיו  הרי 
חופה בחוץ, ודובר 

שכשיש חופה לא ישירו, ומדוע שרים?... ומיד 
הופסקה השירה. 

לפני הכנסו לג״ע התחתון, עמד ר׳ שלמה שי׳ 
מסורי׳  אורחים  עם  צא״ח(  )מעסקני  פרידמן 
הם  לביקור.  שהגיעו 
עבור  ברכה  ביקשו 
וכ״ק  משפחותיהם, 
שליט״א  אדמו״ר 
אמר  ולבסוף  בירכם, 
בקבוק  לתם  שיתנו 
לקחתו  ע״מ  משקה 

לסורי׳. 

יצא  מעריב  לאחרי 
כ״ק אדמו״ר שליט״א 

לקידוש לבנה. 

כ״ק  של  הסוכות  שתי  בניית  הסתיימה  היום 
אדמו״ר שליט״א. 
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יום שני, י״ב תשרי

בכניסתו לביהכ״נ הגדול לקריאת התורה, וכן 
בכניסתו למנחה, חילק כ״ק אדמו״ר שליט״א 

מטבעות לילדים, כרגיל. 

אחר הצהריים נודע מהמזכירות שההתוועדות 
של י״ג תשרי תתקיים היום בערב בשעה 9:30. 

היום י״ל ״קונטרס חג הסוכות״, ובו מאמר ד״ה 
בסוכות תשבו שבעת ימים גו׳, שנאמר בשנת 

ה׳תשמ״א, מוגה ע״י כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

כ״ק  של  קודש  אגרות  שי״ל  זכינו  כמו״כ 
משנת  אגרות  המכיל  ח״ד,  שליט״א  אדמו״ר 
תשי״א. הפתח דבר נושא את התאריך: ״וא״ו 

תשרי שנת תשמח, תהא שנת חירות משיח״. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס   9:15 בשעה 
לביהכ״נ הקטן למעלה לתפילת מעריב. 

בשעה 9:35 נכנס להתוועדות, השמחה במיוחד, 
כשהקהל מנגן ״דידן נצח״. 

הידועה  ההוראה  את  ביאר  הראשונה  בשיחה 
ַאריבער״,  ״לכתחילה  ההילולא  בעל  של 

ושייכותה במעשה בפועל לכאו״א. 

בברכה שבסיום השיחה עצם עיניו הק׳, ואחרי 
ניגן  הקהל  וה״מזונות״.  מהיין  טעם  השיחה 
וכ״ק אדמו״ר שליט״א  ַאריבער״,  ״לכתחילה 
בתנועות  השירה  את  ועודד  ״לחיים״  ענה 

ראשו הק׳. 

בורא  ד״ה  שיחה(  )כעין  מאמר  אמר  אח״כ 
זה מלפני  ד״ה  מיוסד על מאמר  ניב שפתים, 

חמישים שנה )תרצ״ח(. 

אחרי המאמר ניגנו ניגון שמחה, וכ״ק אדמו״ר 
בשאר  )ועד״ז  הק׳  בראשו  עודד  שליט״א 
הניגונים(, וכן כמה פעמים בידו הק׳. באמצע 
וכ״ק  כפים,  ומחא  בצד  מבוגר  יהודי  נעמד 
אדמו״ר שליט״א הביט לעברו ועודדו בידו הק׳ 

כמה פעמים. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  פתח  הבאות  בשיחות 
במבצע חדש – מבצע ״הקהל״, שכאו״א – בכל 
נשים  אנשים  יקהיל  בסביבתו   – ומקום  מקום 
וטף ויחזק אותם בענין יראת שמים וכו׳. כ״ק 
פרטים  ופרטי  פרטים  אמר  שליט״א  אדמו״ר 
בכל  שיתארגן  למרכז  דו״ח  להעברת  בנוגע 
מקום – ע״י כרטיסי חבר וע״פ סדר הא״ב וכו׳. 

על  דיבר  החל  השני׳  בשיחה  ובפרטיות: 
הזה,  לזמן  ״הקהל״  דמצות  השייכות 
זו  שיחה  ואחרי  בזה,  לפעולה  וההתעוררות 

ניגנו ״שמח תשמח״. 

החומש  שיעור  את  קישר  השלישית  בשיחה 
היומי ״וליוסף אמר מבורכת ה׳ ארצו גו׳״, וכן 
את שיעור הרמב״ם היומי בהלכות מקוואות – 
ניגון שמחה  ניגנו  זו  שיחה  ואחרי  ל״הקהל״, 
וחתימה  ״כתיבה  המילים  )שעל  דשמח״ת 

טובה״(. 

לאופני  פרטיות  הצעות  היו  הרביעית  בשיחה 
הפעולה ב״הקהל״, ואחרי׳ ניגנו ניגון שמחה. 

הפעולה  באופני  עוד  פירט  החמישית  בשיחה 
ד״הקהל״ והורה להדפיס אודות כך בעיתונים, 
וכ״ק  דשמח״ת,  שמחה  ניגון  ניגנו  ואחרי׳ 

אדמו״ר שליט״א טעם מה״מזונות״. 

״הקהל״  פעולות  על  דיבר  השישית  בשיחה 
חינוך,  במוסדות  ובמיוחד  שונים,  בארגונים 
לפועל.  בנוגע  והצעות  הענין  חשיבות  ועל 
הברכה בסיום השיחה נאמרה )ברובה( בעיניים 

עצומות. 

אח״כ הורה לנגן )שוב( ״לכתחילה ַאריבער״, 
ו״ניע  הזקן  אדמו״ר  ניגון  הכנה,  ניגון  ואח״כ 
זשוריצי כלָאּפצי״. אח״כ הורה לש״ץ ר׳ משה 
שיבנה   .  . רצון  ״יהי  לנגן  טלישבסקי  שי׳ 
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את  עודד  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  ביהמ״ק״, 
שירת הקהל, ובמהלך השירה סימן באצבעותיו 

הק׳ לשרוק. 

שעליהם  ״הקהל״  כרטיסי  לגבי  הוסיף  אח״כ 
הענין  וביאר  טפח,  על  טפח  בגודל  להיות 

בקצרה. 

לאחר מכן הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה, 
ואחרי שבירך – נתן את ה״מזונות״ לר׳ משה 
שי׳ ירוסלבסקי, והזכיר אודות חלוקת הצדקה. 

נתן  אדמו״ר שליט״א  וכ״ק  עלו,  הטנקיסטים 
לחלק  דולר  של  שטרות  חפיסת  אחד  לכל 
לכל הקהל, ובתום החלוקה התחיל לשיר ״כי 
כשהוא  הכנסת  מבית  ויצא  תצאו״,  בשמחה 

מעודד את השירה בידו הק׳. 

ההתוועדות הסתיימה בשעה 12:25. 

העסקנים  התאספו  ההתוועדות  לאחר  מיד 
שיחולק  המבצע  על  הסברה  נוסח  והכינו 

לכאו״א, וכן כרטיס מצורף. 

יום שלישי, י״ג תשרי

היום הכניסו לכ״ק אדמו״ר שליט״א את נוסח 
הוגה  והנוסח  ״הקהל״,  מבצע  על  ההסברה 
ועפ״ז  )בלה״ק(,  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ע״י 
כ״ק  הוראת  כפי  העיתונים  בכל  התפרסם 

אדמו״ר שליט״א. 

אדמו״ר  כ״ק 
שליט״א נסע לאוהל 
לפני   .2:30 בשעה 
אמר  לרכב,  שנכנס 
היום  שנוסע  לא׳ 
כבר  ״הרי  לאה״ק: 
שליח  אותך  עשיתי 
לו  ונתן  מצוה״, 
של  בסכום  שטרות 

180 ש״ח. 

לתפילות  ונכנס   ,7:15 בשעה  חזר  מהאוהל 
לילדים  חילק מטבעות  בדרכו  ומעריב.  מנחה 

כרגיל. 

אחרי מעריב, כשירד מהבימה, הבחין בר׳ זלמן 
״דידן  לשיר  והחל  עתה,  זה  )שהגיע  יפה  שי׳ 
בידו,  קב  עם  הקודש  ארון  ליד  שעמד  נצח״( 
)באנגלית(:  ואמר  הקב  על  הצביע  ובחיוך 
״תזרוק את זה, אתה לא צריך את זה עכשיו״. 

הכניסו  התפילה  אחרי 
לכ״ק אדמו״ר שליט״א 
אתרוגים ושאר המינים, 

ובחר מהם עבורו. 

התקיימה   9:00 בשעה 
ב-770  הגדול  בביהכ״נ 
השני,  ״הקהל״  כינוס 
כ״ק  הוראת  כפי 
שליט״א.  אדמו״ר 
הלוי  יוסף  ר׳  דיברו 
)מירושלים(,  בלוי  שי׳  טובי׳  ור׳  וויינברג  שי׳ 

ואח״כ המשיכו בהתוועדות חסידים עירנית. 
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אחד מהספרים שהוצאתי, הופיעה תמונה של הרבי שליט"א מלך המשיח מכ"ז ב
ה'  כי  הקיצותי  ואישנה  שכבתי  "אני  הכיתוב:  ומתחתיה  ה'תשנ"ב,  א'  אדר 
יסמכני". ראתה את התמונה אישה אחת, חסידת חב"ד מירושלים, והיא אמרה לי 

מזועזעת: 'הרבי ישן? אנחנו ישנים!'.

כשהחל ראש הממשלה לשעבר מר יצחק שמיר לדבר על תכנית האוטונומיה, הצהיר 
הרבי שליט"א מלך המשיח ברבים בשיחתו למר משה קצב, כי הוא אישית – תוך 
שהוא משתמש בשמו הק' – ילחם כנגד שמיר, עד שתתפרק הממשלה שלו. דברים 
אלו פורסמו בעיתון כפר חב"ד, לאחר שהרבי שליט"א מלך המשיח הגיהם בכתב 

יד קודשו.

בשלח;  לפרשת  רביעי  ביום  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  אמר  האלו  הדברים  את 
בחומש של אותו יום, מפרש רש"י על הפסוק "ה' איש מלחמה ה' שמו", "מלחמותיו 
לא בכלי זיין אלא בשמו הוא נלחם". היו מהחסידים שקישרו זאת לדבריו של הרבי 

שליט"א מלך המשיח, בהם הזכיר את שמו הק'.

באותה שיחה אמר הרבי שליט"א מלך המשיח, כי אם יש יהודים בארה"ק שחותמים 
על הסכמים כאלו, הרי "מוטב שלא תהיה ממשלה יהודית בארץ הקודש"!

ידוע ומפורסם הפתק בכתב ידו של הרב גרונר, שבו עונה הרבי שליט"א מלך המשיח 
לשאלות צא"ח, שחב"ד צריכה ליזום פעולות מחאה והפגנות בענין שלימות הארץ, 

ובעקבות זאת אכן יצאו צא"ח להפגנות מטעם חב"ד.

פעמים רבות מתבקשים רבנים לבאר בכלי התקשורת, את דעתם - דעת תורה, בענין 
האיסור או ההיתר, למסור שטחים לערבים במסגרת "הסכמי שלום".

א חסידיש'ע פארבריינגען

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

מסירת  נגד  לערבים,  ויתורים  כל  נגד  שליט"א,  הרבנים  של  ברורה  החלטה 
"אף שעל" מארצנו, ונגד ניהול שיחות הכוללות ויתורים כאלו, תעצור בכח 
שנזכה  עד  שרון,  ממשלת  של  המסוכנות  והתכניות  הפעולות  את  התורה, 
להתגלות מלך המשיח, ועל ידו תקוים ההבטחה "ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך 

את עמו בשלום".                                

�   התוועדות חסידית עם הרב שלום דובער וולפא   �

 קדושת האדמה
או קדושת האדם?
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יהיה  זה  ידי  על  "ואם  לאיסור, שואלים המראיינים:  רבנים דעתם  כאשר מביעים 
ניתן להציל יהודים, האם גם אז תאסור ההלכה למסור את השטחים? הלנצח תאכל 
גם  ואז עונים הרבנים: אסור למסור את השטחים  ועוד שאלות מעין אלו.  חרב"? 
עבור "שלום", כיון שהנסיון הוכיח שאי אפשר להאמין להבטחותיהם של הערבים.

מוסיפים המראינים לשאול: ואם אמנם יפסק הטרור לזמן ממושך, ה"רשות" תלחם 
נגד ארגוני החבלה, ותהיה הוכחה ברורה שכוונות הערבים להניח את חרבם ולהכיר 
וכאן  השטחים?  מסירת  את  לאסור  הרבנים  ימשיכו  אז  גם  האם  ישראל,  במדינת 
עונים הרבנים בדרך כלל )בגמגום ניכר(: אם אכן כך יהיה, או אז כמובן שמבחינה 
טקטית מותר לוותר על שטחים מסוימים למען השלום )וזאת כמובן, מבלי לוותר.. 

על הזכות ההסטורית.. לבעלות על ארץ ישראל השלימה(.

נכרים שצרו

רבנים חשובים, הרשו לנו לנסח בקצרה את דעתו ההלכתית של הרבי שליט"א מלך 
המשיח, המבוססת על הלכה מפורשת בשו"ע הלכות שבת סימן שכט ס"ו )העתקנו 
את לשון ההלכה משו"ע הרב, כי הוא כולל כאן בדבריו גם את לשון המחבר, הרמ"א 

ונו"כ. ועד"ז הוא ברמב"ם הלכות שבת פ"ב הכ"ג(:

"נכרים שצרו על עיירות ישראל, אם באו על עסקי ממון אין מחללים עליהם את 
השבת, ואם באו על עסקי נפשות, ואפילו באו סתם ויש לחוש שמא באו על עסקי 
זיין  בכלי  עליהם  יוצאים  לבוא,  ממשמשים  אלא  באו  לא  עדיין  ואפילו  נפשות, 
אלא  לבוא  רוצים  אינן  אפילו  לספר,  הסמוכה  ובעיר  השבת.  את  עליהם  ומחללין 
על עסקי תבן וקש, מחללין עליהם את השבת, שמא ילכדו העיר, ומשם תהא הארץ 

נוחה ליכבש לפניהם". 

היא  לספר"  הסמוכה  ש"עיר  שם  בגמרא  ואמרו  מה,א.  בעירובין  ההלכה  יסוד 
בהן  שיושבין  ולעיירות  אחד,  מצד  לנכרים  סמוכה  "שהיתה  ופירש"י:  "נהרדעא", 
בני גולה מצד שני". ובמקום כזה, אפילו כשברור שאין שום כוונה אצל האויב לבא 
על עסקי נפשות )דבמקום שיש רק "ספק" נפשות, מחללין גם בעיר שאינה סמוכה 
לספר(, מ"מ אסור לאפשר לנכרים להכנס לעיר, גם כשכל כוונתם היא רק לקחת 
קש ותבן לבהמותיהם. וטעם הדבר כדפירש"י "שמא ילכדוה, ומשם תהא נוחה הארץ 
ליכבש לפניהם". ולא זו בלבד, אלא שאפילו כוונה רחוקה של הנכרים )"ממשמשין 
לבוא"(, הופכת את המצב לפיקוח נפש מידי, עד שההלכה מצווה לצאת נגדם מיד 

בשבת קודש בכלי זיין.

וכל כך למה, משום שהתורה קובעת, שאסור בשום אופן להחליש את ההגנה הטבעית 
של יהודים בפני הגוים. ולכן, עצם האפשרות, שאולי ע"י שיכנסו ליקח קש ותבן, 
יתעוררו בעתיד לכבוש את העיר, ובזה תהא הארץ נוחה יותר ליכבש בפניהם, הנה 
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אפשרות זו הופכת את המצב של "ממשמשין לבוא" )על תבן וקש בלבד!( לפקוח 
נפש מיידי.

)וכנ"ל שאין אפילו ספק נפשות(, כי  והנה שם לא מדובר באויבים שנלחמים בנו 
אם בנכרים סתם. והשו"ע מעיד שרצונם רק בקש ותבן לבהמותיהם. ולכאורה למה 
להיות כל כך "פנטיים", למה לא להראות קצת "גמישות" ואנושיות, למה לא לתת 

להם להכנס ל"מטרות הומניות", למה לחלל שבת קודש ללא צורך?!

אלא שדעת תורה אומרת: גם כשלא קיים כל ספק לגבי מטרותיו הידידותיות של 
הגוי, מ"מ אסור בשום אופן לאפשר לו להמצא במקומות כאלו, שמשם יהיה לו קל 
בעתיד  יבוטלו  שאולי  ביותר,  הקלוש  אפילו  הסיכוי,  כלומר:  ליהודי.  להזיק  יותר 
גבולות בטחון )גם לגבי נכרי שאינו אויב(, הופכת מצב זה לפקוח נפש מיידי, המחייב 

אותנו לצאת למלחמה נגד הגוי בשבת קודש.

כל שכן וקל וחומר במצבנו

והנה אין חולק, שהמצב בשטחי יהודה ושומרון הוא כדין "עיר הסמוכה לספר", כי 
כל מקום שאליו יכנסו הערבים במסגרת אוטונומיה וכ"ש וק"ו "מדינה פלסטינית" 
כל  את  ועד שפותח  לשם,  הסמוכים  היהודים  בטחון  את  ע"פ טבע  רח"ל, מחליש 

הארץ לפניהם, וכפי שראו במוחש בשנים האחרונות.

אין  בשו"ע  כי  הנ"ל.  השו"ע  מדין  וכמה  כמה  פי  חמור  בארצנו  ואדרבה, שהמצב 
רוצחים  מחבלים  אלו  הרי  כאן  משא"כ  סתם,  נכרים  על  אלא  אויבים  על  מדובר 

שטבחו והרגו בנו ללא רחם, אלפי אנשים נשים וטף.

ב. שהרי  יבואו,  לא  ואולי  לבוא",  "רוצים  דרק  א.  ספיקות:  ג'  יש  ועוד, שבשו"ע 
מבקשים רק תבן וקש, ומיד יצאו חזרה לדרכם, ג. גם אם ירצו לכבוש העיר הסמוכה 
לספר, מי אמר שיצליחו. ואעפ"כ יוצאים עליהם בכלי זיין בשבת. והיינו שעל אף 
כל הספקות הנ"ל, קובעת התורה שזהו פקוח נפש כבר עתה. וכ"ש וק"ו בשאלה 
שלפנינו בארץ ישראל, שמדובר על מסירה בידים של העיר עצמה הסמוכה לספר, 

ופתיחת כל הארץ לפני האויבים.

בהסכמי  אמיתית  הערבים  שכוונת  ומעיד  הנביא,  אליהו  בא  היה  אם  אפילו  ולכן, 
השלום, גם אז לא היה ניתן למסור להם ח"ו שום שטח, ולא )רק( מפני קדושת הארץ 
או "לא תחנם" )שהרי הדין בגמרא הוא אודות נהרדעא בבבל(, כי אם מטעם פקוח 
נפש. כיון שכאמור, האפשרות להחלשת מצב הבטחון הטבעי של עם ישראל, היא 
עצמה נחשבת בהלכה לפקוח נפש מיידי הדוחה שבת. וזאת ללא כל קשר להבטחות 

שלום, ללחצים מדיניים וכו'.
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הצגת השאלה בצורה מעוותת

היו מקרים, שגדולי הרבנים ביקשו מאנשי צבא בכירים שיבואו לביתם, ויסבירו להם 
את דעתם בענין הסכמי השלום. כמובן שהממשלה שלחה אל הרבנים אנשי צבא 
כאלו אשר חיוו דעה, שעל אף הסכנות, מ"מ ההסכם כדאי, כיון שעי"ז אפשר למנוע 
השלום".  עבור  סיכונים  לקחת  "כדאי  אחרות:  במילים  יהודים.  ולהציל  מלחמות 
השלום,  הסכם  עבור  להצביע  יש  כי  מסוימים,  רבנים  פסקו  אלו,  שיחות  בעקבות 

מטעמי פיקוח נפש.

ומהי כאן הטעות? כאשר מתייעצים עם איש צבא, אסור לשאול אותו מהי דעתו על 
כללות הענין, כי זה לא מעניין את ההלכה! את השו"ע מעניינת רק שאלה פשוטה 
אחת: איך קל יותר להגן על עם ישראל - כשאנו שולטים על יהודה, שומרון ועזה, 
או כשאנו נסוגים משם )אפילו באופן של "אוטונומיה מנהלית"(? ומאחר שהתשובה 
שום  נותנים  )ולא  בשטחים  נמצאים  היהודי  והממשל  שהצבא  שבעת  כמובן  היא 
שלטון כל שהוא לערבים(, קלושים יותר הסיכויים שיצאו משם מעשי חבלה, הרי 
מכאן ואילך, כל שאר החשבונות המדיניים אינם מעניינים אותנו, כי התורה אוסרת 
עלינו לעשות פעולה המחלישה את ההגנה הטבעית של עם ישראל, ואנו מחויבים 

לצאת למלחמה בשבת קודש, בכדי למנוע כל סיכוי שיווצר מצב זה. 

ולאלו שטוענים שגם לחציה של ארה"ב הם "פקוח נפש" מיידי, נשאל: היכן הוא 
הגבול בענין זה? אם ארה"ב תלחץ עלינו לתת לערבים את "זכות השיבה", האם 
יהיה עלינו להכנע? אם היא תלחץ עלינו למסור את הכותל המערבי וירושלים, האם 
יהיה עלינו לוותר? וזה גופא מוכיח שבאמת אין לחצי ארה"ב נקראים פקוח נפש 
)ולכל היותר יש כאן חוסר נוחות(. ואדרבה, ככל שנעמוד חזק על דעתנו כן יכבדו 

אותנו אומות העולם ויפסיקו את לחציהם.

פקוח נפש דוחה מסירת שטחים

צריך להתעקש על החזקת  מובן, שהשאלה שהצגנו בתחילת הדברים "האם  ובזה 
ומטעה  מוטעית  זו  שאלה  יהודים"?  להציל  אפשר  יהיה  שעי"ז  אף  על  השטחים 
והשיחות המדיניות, הם  הויתורים  ביסודה, שכן מלבד מה שראינו בפועל שדוקא 
שמביאים לשפיכות דמים, הרי גם ברמה התיאורטית, על פי התורה, מניעת פקוח 
נפש היא בראש ובראשונה ע"י גבולות בטוחים. כל פירצה בגבול הטבעי, כל נכרי 
המצווה  האמיתי,  המיידי  נפש  הפקוח  הם  הם  ישראל,  לגבולות  להתקרב  הרוצה 

אותנו להלחם בכלי זיין בשבת, בכדי למנוע פקוח נפש גדול יותר בעתיד.

כל כבודה של "קדושת האדמה", במצבנו עתה, היא בעיקר מפני "קדושת האדם", 
מאחר שויתור על האדמה, היא ויתור על חיים.

אלף גופות מרוטשות, רבבת פצועים ונכים, ועשרות אלפים משפחות שבורות, הם 
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דוחה  נפש  "פקוח  בסגנון  המוטעה  ההלכה  פסק  של  לתוצאותיו  החותכת,  העדות 
שטחים" )מתקופת "קמפ דיוויד" וגם "אוסלו"(, שהעניק לממשלה את הלגיטימציה 

ההלכתית להפקרת חייהם של מליוני יהודים בארץ הקודש.

"אף  מסירת  נגד  לערבים,  ויתורים  כל  נגד  שליט"א,  הרבנים  של  ברורה  החלטה 
שעל" מארצנו, ונגד ניהול שיחות הכוללות ויתורים כאלו, תעצור בכח התורה, את 
הפעולות והתכניות המסוכנות של ממשלת שרון, עד שנזכה להתגלות מלך המשיח, 

ועל ידו תקוים ההבטחה "ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום".
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