
 

 מיום השואה ליום העצמאות

' ץ י ב ו נ מ ל  א ו י ב  ר ה י  " ה  ר

למדינה, וגם לאחר שבעים שנה אנחנו עדיין מדממים, המאבק שלנו על  70-השבוע בעז"ה נחגוג את יום העצמאות ה
שעלבים, אליהו דרורי הי"ד, ושני הארץ הזאת עוד לא תם. הטרור עודנו נמשך, ביום ראשון נקבר תלמיד ישיבת 

תלמידי ישיבות הסדר נוספים, נריה דוד בן דליה ויונתן בן גולדיס, מורדמים ומונשמים ומתייסרים מפציעות קשות. 
 בעז"ה תפילותינו ולימודינו התקבלו ויהיו לרפואתם וחזרתם. 

 חבלי לידה
רון, במאורעות תרפ"ט, פגש יהודי אחד את הרב בשנים הקשות של ארץ ישראל, כשהתרחשו המאורעות כמו הטבח בחב

קוק ושאל אותו כיצד יש להגיב על כל הקשיים האלה, על שפיכת הדמים והקשיים המתרחשים כאן בארץ ישראל. ענה 
בבתי חולים יש כל מיני מחלקות, ובכל  –לו הרב שאכן יש מחירים כבדים על הארץ הזאת, אך יש לשנות את המבט 

סוגים שונים, הסובלים ממחלות קשות ונוראות, אך ישנה גם מחלקה אחת שבה נשים נאנקות, מחלקה יש חולים מ
והיא כמובן מחלקת יולדות. הייסורים של חוץ  זו המחלקה השמחה היחידה בבית החולים, צועקות ומתייסרות, אבל

בת את פרשת "אשה כי קראנו הש לארץ הם פרפורים של עצמות יבשות, הייסורים של ארץ ישראל הם חבלי לידה.
ִמיִני" ,אשה יולדת זכר -אירוע משמח מדובר בלכאורה  - תזריע", פרשה שכולה אומרת דרשני ַשר ִיּמֹול בְּׁ  ּוַבּיֹום ַהשְּׁ

ָלתֹֽו ועל  ,רבן תודה אלא קורבן חטאתוקמדובר בולא  ,רבןום המאושרת הזו צריכה להביא קאבל הא   )ויקרא יב, ג(, "ָערְּׁ
ן"כך אומרת התורה  יָה ַהכֹּה  ר ָעלֶּ ִכפֶּ נדרשת כפרה? ולאשה הזאת יש ימי טומאה אבל גם ימי  מדוע, " )שם שם, ח(וְּׁ

המציאות היא מורכבת. ככה זה שמחה ועצב, טהרה וטומאה, בא ביחד בתערובת,  טהרה גם כשהיא רואה דם, הכל
בעולם, יש עליות וירידות, יש הצלחות אך יש גם קשיים ודמעות. זה חלק מהדבר, אנחנו עוברים כאבים קשים, אבל 

 יוצאים מהם חיים בסופו של דבר.

חודש אייר הוא פער עצום שבלתי ניתן לתיאור.  הפער שבין השבוע האחרון של חודש ניסן לבין השבוע הראשון של
הרבנות הראשית אמנם חשבה שלא נכון לציין את יום השואה בתאריך הזה, משום שבניסן לא מספידים, אבל בסופו של 

 דבר ככה זה קרה ואולי כך רצתה ההשגחה העליונה.

 ארץ חדשה
בעז"ה ביום חמישי, וכל חלל שנפל פוער בנו חלל כאמור, יש כאבים ומחירים נוראיים בדרך לעצמאות אותה נחגוג 

והכאב של כל המעגלים סביבו הם פצע מדמם שקשה להבין אותו, אבל יש לזכור שכל האבדות שספגנו בכל מלחמות 
באושוויץ. לא ניתן בכלל להתחיל להבין במה מדובר, מהם סדרי הגודל  שוות לשני ימים בלבדישראל עד היום הזה הן 
יש לנו עצמאות  שבנו לביתנו, בסיטואציה אחרת, ,נוראות ואיומות. אנחנו כאמור במקום אחר של אותם שנות  שואה

וצבא יהודי גאה. צריך להבין שמתרחשת פה לידה, והלידה הזו איננה מביאה רק שינוי טכני במציאות, היא משהו חדש 
הגאולה כלידה ואת הנבואה הוא לגמרי, עולם אחר. עם ישראל נולד מחדש. בהפטרה שקראנו השבת הנביא מתאר את 

ֻאם מסיים כך )ישעיה סו, כב(: " ָפַני נְּׁ ִדים לְּׁ ה עֹּמְּׁ ר ֲאִני עֹּשֶּ ץ ַהֲחָדָשה ֲאשֶּ ָהָארֶּ ר ַהָשַמִים ַהֳחָדִשים וְּׁ ן ַיֲעמֹּד  ה'ִכי ַכֲאשֶּ כ 
ם ֲעכֶּ ם ַזרְּׁ כֶּ ִשמְּׁ ". אומר הנביא שבגאולה יש שמיים חדשים, ארץ חדשה. גם בפרק הקודם מזכיר ישעיה את המושגים וְּׁ

ָנה ָהִראשֹּניח(: "-האלו )שם סה, יז לֹּא ִתָזַכרְּׁ ץ ֲחָדָשה וְּׁ א ָשַמִים ֲחָדִשים ָוָארֶּ ִני בֹור  ב:ִכי ִהנְּׁ יָנה ַעל ל  לֹּא ַתֲעלֶּ ִכי ִאם  ֹות וְּׁ
ַעָּמּה ָמשֹוש ם ִגיָלה וְּׁ רּוָשַלִ ת יְּׁ א אֶּ ִני בֹור  א ִכי ִהנְּׁ ר ֲאִני בֹור  י ַעד ֲאשֶּ ִגילּו ֲעד  ". הכל חדש. הקב"ה בורא עם אחר, ִשישּו וְּׁ

לא מסוגלים  ,בדור שלנו ,חדש לגמרי, כל המציאות היא אחרת. המציאות בשואה הייתה מציאות מעולם אחר שאנחנו
לתפוס אותה בכלל. אנחנו לא יכולים להבין מה היה שם כי נולדנו אחרים, חדשים, עם כוחות נפש אחרים. הייתה 
מציאות כזו בעולם של שיא הגלותיות, ובבת אחת, בשינוי אדיר, נולד פה עם אחר. לא רק המציאות הסובבת אותנו 

שנו. אנחנו דור אחר לגמרי עם מושגים אחרים, עם יכולות חדשות ומבנה נפש , התחדוהשתנתה, אנחנו כולנו השתנינ

אנחנו בוודאי לא גדולים יותר אבל אנחנו בני דור של גאולים כי  הקב"ה הוא המוליד, ,לא בחרנו מתי להיוולד ;שונה
להם מה להפסיד,  לא היהממילא כך בחרה ההשגחה. דנים הרבה מדוע אף אחד לא התקומם כנגד הצוררים ימ"ש, הרי 

, אבל באמת אין מה לדון בזה בכלל, זה היה עולם אחר שאנחנו לא יכולים שלנו ככה פועלת האינטואיציה הטבעית

 מות-אחריפרשת   התשע"ח א' איירבס"ד  
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להתחיל להבין בכלל. אנחנו, כאמור, נולדנו אחרת, במקום אחר, בדור אחר, עם כוחות נפש אחרים ועם סייעתא 
 דשמיא אחרת. הדנ"א שלנו אחר. חדש.

 שמחה פוטנציאל של
אין שבוע משמעותי בחיינו כמו השבוע הזה שאנחנו נמצאים בו. כל שאר הדברים הם קטנים לעומת האירועים של 

  :)אגרת שעח( השבוע הזה. כמו שכתב הרב זצ"ל

אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא  ואם יבוא
 .כי כל זמן מאיר בתכונתויוכל לכוון שום דבר לאמתתה של תורת אמת. 

הזה. הפער העצום הזה  האירועים האלו הם הדברים שהכי מעצבים אותנו, הם המשמעות של כל אחד מאיתנו בדור
שקיים במעבר של כמה ימים מיום השואה ליום העצמאות, ממחיש את הפלא בין מה שאירע בשנת תש"ה לבין מה 
שאירע בתש"ח. המהפך האדיר שהתרחש בשלוש השנים האלו הוא בלתי ניתן להבנה, לא ייתכן לומר שאין זו יד ה', 

 אנו לא צריכים ראיות לדבר. זו גאולה.

בו זימנה ההשגחה את התאריכים של הימים העוצמתיים האלה בלוח השנה הוא מדהים, דווקא בחודש אייר, בין האופן 
"העומר מאכל שעורים" לבין "שתי הלחם מאכל חיטים", מהיציאה הפיזית מבית עבדים אל ו' סיוון בשומענו את קול ה' 

ייר וכ"ח באייר, ואלו  הם אותם ימים שמסורת בית על הר סיני, בלב ספירת העומר מופיעים פתאום שני ימים, ה' בא
פסח  יום שביעי שלבא שלא לומר בהם תחנון. וזה בנוסף לרמז הידוע של האתב"ש של ימי הפסח, ש"מדרשו של הגר

תמיד יפול ה' באייר. הרמב"ן בפרשת אמור אומר שהימים האלה שבין פסח לעצרת הם ימים שמחים של הכנה, ימים 
מיציאת מצרים וקריעת ים סוף, דרך שביעי של פסח אל עצרת, אל חג מתן תורה ושבועות, אלה  –יה של תהליך וציפי

ראשון של חג זהו פסח,  ;ימים שצריכים להיות ימי שמחה. על ימים אלה אומר שם הרמב"ן שהם בעצם חול המועד
 .אחרון של חג זה שבועות, והימים הללו שבתווך, ימי ספירת העומר, הם חול המועד

 ופשוטים הדברים וחיים ומותר בם לנגוע
אלו ימים של רבי עקיבא, בפרק זמן זה אנו מתאבלים על  –במהלך השנים הפכו הימים הללו לימים של שם אחד מרכזי 

אנו עסוקים בלתקן  .חסרון שלא נהגו כבוד זה בזהבתלמידיו של רבי עקיבא, ובימים אלה אנו ממוקדים בנקודה אחת, 
 אחריות לאחר. זהו האומר של רבי עקיבא בעצמו.האת ההבנה של האחריות הכללית,  ,חראת היחס אל הא

גמרא מפורסמת על תחילת תלמודו של רבי עקיבא מספרת שהוא ראה מפל מים הנשפך על אבנים ויוצר חלוקי נחל, 
י עקיבא, קל וחומר רבי עקיבא הבחין איך המים מעצבים את חלוקי הנחל וקרא את הפסוק "אבנים שחקו מים". דן רב

בעצמו, אם המים פועלים כך לאבן, על אחת כמה וכמה התורה אשר נמשלה למים יכולה לעשות בי, ומשם החליט 
 שהוא הולך ללמוד תורה.

ויש להבין מה משמעות הגמרא הזו, מה העניין שרבי עקיבא ראה במפל ובחלוקי הנחל? הרי כל אחד מאיתנו ראה 
ועם זאת, אף לא אחד נהיה  ,רבים אחריוגם ן תופעות טבע מדהימות, רבים לפניו ראו זאת, ובימיו מפל, אנו רואים המו

רבי עקיבא. העניין המיוחד הזה שאצל רבי עקיבא מופיע שוב לימים כשהוא פוגש את בן כוזיבא ורואה בו את מלך 
טיפוסים כמוהו. הוא איננו תלמיד חכם, המשיח. הרי רבים וטובים הכירו את בן כוזיבא, ובמהלך הדורות הופיעו עוד 

הוא אדם עם יכולות הנהגה, עם יכולות צבאיות. ובכל זאת רואה בו רבי עקיבא את מלך המשיח. משמעות הדבר היא 
רבי עקיבא מתבונן בתופעות  .שרבי עקיבא רואה דברים במציאות והם פועלים בו. הוא לא רק עובר ליד הדברים האלו

הוא עזב את הכל  ,ושות בו רושם. הגמרא מתארת שרבי עקיבא היה נושא כליו של בן כוזיבאהמתרחשות והן ממש ע
ונהיה חלק שותף פעיל. הוא ראה ש"אבנים שחקו מים", ולא רק התפעל מיופיים, אלא נתן להם לגעת בו, לפגוש בו 

ציאות הביאה אותה לשקיעה שנים רצופות. היכולת הזאת שלו לפעול מתוך המ 24ולהניע אותו. משם הוא הלך ללמוד 
משמעותית בעולמה של תורה, שבסופו של דבר הפכה להיות כל התורה שייכת לו. כל התורה שאנחנו לומדים היום 

  שייכת לרבי עקיבא. "כולהו סתמאי אליבא דרבי עקיבא".

 מקור חיותנו

חו לצאת מהמקום הזה שבלתי כל היהודים האלה שהגיעו משם, הצלי ;רבי עקיבא מזכיר לי את היהודים של השואה
ניתן לתיאור, במקום להתייאש, להרים ידיים, במקום להתאשפז כחולי נפש, הם באו לארץ ובנו, פיתחו ויצרו. אי אפשר 

תלמידים מתים, כל העולם שהוא בנה נחרב לו מול  ףאל 24העולם שלו מתמוטט,  –להבין את זה. כך גם רבי עקיבא 



 

פותח ישיבה חדשה ומעמיד בה חמישה תלמידים, ולפי לשון הגמרא "הם מילאו את העולם העיניים. ואף על פי כן הוא 
 בתורה". כל התורה שלנו עומדת בזכות האדם הזה שבסוף גם מוסר נפשו על קדושת ה'.

ממשיכה הגמרא ומספרת שפפוס רואה אותו ושואל: למה אתה מקהיל קהילות ברבים? למה לעשות דווקא? למה 
להנמיך פרופיל, אומר פפוס, אפשר להיות "דתי מחמד", לא מזיק, אחד כזה שלא מרגישים בו. פפוס להכעיס? אפשר 

בכלל לא מבין.  ,פפוס ,מאמין שהיוונים רודפים אותם בגלל שהם מתבלטים ככה עם התורה. אומר לו רבי עקיבא שהוא
  ה בעוצמות כאלה.התורה היא מקור חיותנו, היא האוויר שלנו. אנחנו מוכרחים לחיות איתה ככ

 תלמידיו של רבי עקיבא
מה אנחנו מחויבים. כמו שהזכרתי בתחילת השיחה, אנחנו "השמיים החדשים" ו"הארץ החדשה".  פה נמצאת התשובה ל 
אנחנו נולדנו עם כוחות נפש אחרים. זכינו בזה, לא שאלו אותנו בכלל אם אנחנו רוצים. נולדנו בדור הזה ולא בדור 

חווינו את גזירות תח ותט, ולא חיינו בשנות השואה הנוראות. אנחנו נולדנו לדור אחר, דור של  של פוגרומים, לא
גאולים. דור של גאולה. דור שיודע לדבר על מושגים אחרים. אם זה הדנ"א שלנו זה מחייב אותנו, זה מחייב אותנו 

איתם, שחווים אותם באמת ולא רק להיות תלמידים של רבי עקיבא במובן הזה. להיות אנשים שלוקחים את החיים 
 עוברים לידם. אפשר כמובן לשבת בצד, לא לקחת חלק, אבל זה פספוס עצום.

 הרב צבי יהודה תמיד היה חוזר על מאמר חז"ל )מדרש תנחומא אמור, ז(: 

י לשלם לו מי הקדימני ואשלם תחת כל השמים לי הוא. זה רווק הדר במדינה ונותן שכר סופרים ומשניות, אמר הקב"ה על
שכר עמלו ליתן לו בשכרו בן זכר, אמר רבי ירמיה בן אלעזר עתידה בת קול להיות מפוצצת בראשי ההרים ואומרת כל מי 

 שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו.

ִדיַמִניהמדרש פותח בפסוק מאיוב )מא, ג(: " ם ַתַחת ָכל ַהָשַמִים ִלי הּוא ִמי ִהקְּׁ ", ריבונו של עולם אומר שהכל שלו. ַוֲאַשל 
ה  ה'כֹּה ָאַמר " ב(:-כך גם קראנו בהפטרה )ישעיה סו, א י זֶּ א  נּו ִלי וְּׁ ר ִתבְּׁ ה ַבִית ֲאשֶּ י זֶּ ָלי א  ץ ֲהדֹּם ַרגְּׁ ָהָארֶּ ִאי וְּׁ ַהָשַמִים ִכסְּׁ

נּוָחִתי: ה ָיִדי ָעָשָתה ָמקֹום מְּׁ לֶּ ת ָכל א  אֶּ ולמרות זאת נולדנו פה בדור הזה.  ,...". הכל שלו, הקב"ה לא צריך אותנו בכללוְּׁ
שנות ת"ש לבין תש"ח קרה אך ורק בגלל שכך ה' החליט. ה' החליט לגאול את עמו. הפער העצום הזה בין מה שקרה ב

 ;נולדנו אחרים, חדשים, בגלל שהקב"ה הוליד אותנו ככה. ועם כל זה נולדנו פה בדור הזה כי באמת יש לנו פה תפקיד
ִדיַמִני", ואף על פי כן "ַתַחת ָכל ַהָשַמִים ִלי הּוא" ם ִמי ִהקְּׁ למרות שהכל שלו, מי שבכל אופן פועל את פעולתו  –" ַוֲאַשל 

 בעולם יבוא ויטול שכרו.

ם", בנוגע אליה כתב הרב לרב הרצוג שהיה רבה הרב קוק עמל וטרח להקים תנועה רוחנית ציונית בשם "דגל ירושלי
היא איננה תנועה פוליטית, מטרתה  "דגל ירושלים. "של אירלנד שיש לו לתמוך בתנועה הזו )שו"ת דעת כהן, סימן ו(

לחזק ברוחניות ולבנות את בניין האומה. המדינה עוד תקום, כותב לו הרב, הארץ תצא מיד אויביה. ריבונו של עולם 
ל יבוא ויטול -זה. אבל גם לנו יש תפקיד, כותב הרב, אנחנו צריכים לפעול ברוחניות. "כל מי שפעל עם איסדר את 

שכרו". הרב מביא במכתבו את מאמר חז"ל הזה. משמעותו היא שמי שרוצה יכול לשבת בצד ולהינות מהדור הזה, 
נות, להסתכל על הכל מהצד. אבל אנו שהוא דור קל ללא ייסורים וקשיים נוראיים, מאוד קל לחיות פה בחיי בורג

 נדרשים לפעול, להיות שותפים לדרך. מתרחש פה משהו חדש, יש פה לידה.

 ל-לפעול עם א
שלה, אנחנו עוד בגיל ההתבגרות, ויש עוד הרבה איפה לפעול, ומי שרוצה לבוא  70-גם בימינו, מדינה צעירה בשנת ה

יכולים, זו ההזדמנות שלנו. קורה פה משהו גדול. אנחנו בדור שכל  ל מוזמן לבוא וליטול שכרו. אנחנו-ולפעול עם א
הזמן רץ קדימה בקצב מסחרר, קצב מדהים שדורות לא היה. יש לנו יכולות, נבראנו אנשים כאלה. אדם שרוצה לשבת 

כזה  בצד ולהעביר כך את חייו, אין דבר שיעצור אותו, אין פוגרומים. אבל אדם כזה מפספס את עיקר החיים. אדם
מפספס את השבוע הראשון של אייר, את המשמעות של מה שקורה פה. הדור הזה מחייב כל אחד מאיתנו להיות 

 תלמיד של רבי עקיבא. אנחנו מוכרחים להגיע לחשיבה על מהו תפקידנו בעולם, איפה אנחנו יכולים להתמסר.

ורה דורשת התמסרות, היא לא מתקיימת אנחנו פותחים השבוע את זמן קיץ בו נלמד בעז"ה את מסכת בבא קמא, הת
שנים. שיעור ג' שלנו נמצא עכשיו מול  24במזגזגים, צריך ליצור רציפות, ללמוד מרבי עקיבא שלמד ברציפות של 

במאמץ  פעיל אנחנו חלק לא בצד, אנחנועזה, שומר, לוקח חלק פעיל ולא יושב בצד. ואנו, תפקידנו הוא פה, גם 
 סתער על הזמן הזה, לשקוע פה בסדר נזיקין, סדר ישועות. זו מלאכתנו. אנחנו צריכים לה ,הלאומי
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כל אחד מאיתנו צריך להיות משמעותי, להבין את הדור, להבין את הדנ"א המיוחד שזכינו בו ולפי זה לפעול. לא 
יש רוח אז גם  לעבור ליד. "יש לך כנפי רוח", וגם בדור כולו יש רוח. רוח מדהימה. זה הזמן שלנו לעוף, יש כנפים,

 .בעז"ה שיהיה לכולנו זמן טוב, שנסתער על בבא קמא ועל עבודת ה' במלוא הכוח. השמים הם לא הגבול

 שנת שבעים משמעותית עם שמועות טובות ובשורות טובות לנו ולכל בית ישראל.

 

 ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'. העוסקת בתורת המידות  ,מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית
 כות רוחניות, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדר

 הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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