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"תדקדק יפה יפה אם לא תגרום מניעת אכילת בשר חלילה שום רפיון כל דהו בהתפתחות האומץ הגופני 
והנפשי, ושלא ללכת שבוי אחרי הדולגים על ההרים של תנועת צער בעלי חיים" אגרות הראיה ג' תתב.

משפט זה של מרן הרב הוא מתוך אגרת שכתב לבנו הרב צבי 
יהודה לפני מאה שנה בחודש טבת תרע"ז. 

הרב שמע שבנו נמנע מאכילת בשר וחשש לבריאותו, הרב 
מזהיר מפני אלו הדוחקים את הקץ, דוגלים בערכים שטרם 
הגיע זמנם: "דולגים על ההרים", וביניהם תנועת "צער בעלי 
זו בעולם נמנו על  חיים". בזמנו של הרב רוב אנשי תנועה 
טינא  רוחם  במעמקי  יש  כמדומה  "שרובם  ישראל:  שונאי 
גנוזה של שנאת הבריות, וכל המידות המסתעפות ומכורכות 
עמה, ודי לנו ההוכחה של תפיסת המקום אשר לתנועה זו 
במחנה האפל של שונאי ישראל המעמיקים ברשעתם" )שם(. 
יישום של ערכים נעלים טרם זמנם גורם לעיתים לדילוג על 
ערכים יסודיים, ובתנועה זו העדיפו בעלי חיים על בני אדם, 

ההוכחה לכך היא שנאת ישראל שהיו נגועים בה.

מרן הרב אינו מסתייג בצורה מוחלטת ממי שמקבל על עצמו 
לפעמים  חודר  להיות  זה  אורה  לניצוץ  מקום  "יש  צמחונות: 
קדשים"  קדשי  לרוממות  השואפים  רוח  קדושי  גדולי  אצל 
אדם  לעיתים  לעניין,  אחר  צד  גם  יש  מאידך  אבל  )שם( 
גדול האוכל בשר מעלה ומרומם את נפש הבהמה, המושג 
ופעולה  חסידות,  בספרי  הרבה  המצוי  ניצוצות"  "העלאת 
שעולם  החיים,  בעלי  על  מהחומלים  יותר  משמעותית  זו 
הרוח שלהם מצומצם: "והרעיון המקודש של העלאת נפש 
רזי  צפונות  שיח  בסוד  ההולך  הקודש,  וניצוצות  הבהמית 
תורה, הוא נותן לאומץ המוסר האנושי, ולאושר כל חי בכללו, 
בהצטרפות כל היש, כל מעשה ד' הגדול, הרבה יותר מכל מה 
שתוכל כל חמלה חנוקת רוח לתן בחולשתה וכעסה גם יחד" 
)שם(. החמלה על בעלי חיים לעיתים נובעת מהיעדר גבורה, 
חולשה וכעס על המציאות בעולם שבו יש הדרגתיות, האדם 
מעל בעלי חיים, ונוצרת תפיסה של "מותר האדם מן הבהמה 
אין" בכל מצב האדם אינו מעל בעלי החיים, דבר הנוגד את 
שורשי הבריאה. ובמצב זה עלולות תפיסות עולם מעוותות 

לקנות שביתה בחברה.

מרן הרב כתב חיבור מיוחד "חזון הצמחונות והשלום" העוסק 
עסק  בכתביו  מקומות  ובעוד  הצמחונות  של  הגבוה  בערך 
בנושא זה, שהיתר אכילת בשר נבע מהתפשרות עם הירידה 
התורה  ולכן  המבול.  אחרי  האנושי  המין  של  במוסריות 
וצוותה  צמצמה את מספר בעלי החיים המותרים באכילה, 
על כיסוי הדם המראה את הבושה במעשה של הריגת בעלי 
החיים: "לא הותרו כי אם הבעלי חיים הסמוכים על פי רוב על 
שולחן האדם, והיותר נאותים על כל פנים, שלא לקלקל טבעו 
להידמות לדורסים באכזריות... כיסוי דם העוף והחיה, הוא 
כעין מחאה על ההיתר, כלומר, בושת יש בדבר. ראוי לכסות 
לו  הבושת האנושית על שלא הגיע עדיין למדרגתו הראויה 
להשכיל, שאין הדבר נאה לאבד נפש חיה מפני צרכו" )לנבוכי 
הדור פרק י'(. וכך גם לגבי איסור אכילת דם: "המעורר על כל 
פנים, שאין שפיכת דמים מדה מוסרית הגונה לאדם על כל 

פנים" )שם(. מצוות אלו ועוד אחרות שהרב סוקר, תפקידם 
נמנע  לזמן שבו  כולו  העולם  ואת  ישראל  עם  להכשיר את 

מאכילת בשר.

קפיצה  מפני  רבים  במקומות  מזהיר  הרב  זאת  ולמרות 
הקיים:  העולם  את  להרוס  העלולות  נשגבים  לאידיאלים 
בעולם  קיים  עולם  הוא מחליף  לדחוק את הקץ...  "הרוצה 
וכלל  לעולם.  אנדרלומוסיא  ומביא  האומה,  בכלל  עובר 

עמינו... בורח ממיטיבים כאלה כפני נחש" )שם פרק י"ג(.

הרב כיוון להכרה בהתפתחות ובתהליכים איטיים המכוונים 
שבטבע... ההגבלה  המציאות,  שבסדר  "האיטיות  לשלמות: 

אלה  כל  שבנסים,  הארעיות  רוחניות,  שבעליות  הצמצום 
היסוד  שהוא  פוסקת,  הבלתי  ההתעלות  של  היסוד  מחזיקי 
ההתעלות,  הופעת  תכלה  לא  ולעד  המציאות...  הפנימי של 
ותוספות האור העדן והחיים ההולכים ומתבסמים, ומתמלאים 
תמיד ערך יותר גדול ונשגב, עד שישתוו יחד צורת ההשלמה 
)אורות הקודש  הגמורה, וצורת ההשתלמות הבלתי פוסקת" 

ח"ב עמ' תקכט(.

ובמיוחד בישראל  אבל מאידך הרב הכיר בכך שיש בעולם 
נשמות הנוטות לדילוגים והרב לא שלל תופעה זו: "בעולם 
ישנם  הפתאומיים.  והדילוגים  האיטית  ההתפתחות  פועלים 
צד  על  בהם  מתגבר  הדליגה  של  שהצד  כאלה  נשמות  בעלי 
וזהו האופי הישראלי, הם מושפעים  ההתפתחות ההדרגית. 
שאין  ערך,  רמי  לדברים  ושואפים  הרבה,  התשובה  מרעיון 
חפצם  מקום  ומכל  זה,  על  מסכימים  החיים  ותנאי  הסביבה 
העז הוא הכח הגלגלי, הנושא עליו את כל הרכוש היותר טוב 
יש  ישראל  בעם  תקסז(.  עמ'  ח"ב  הקדש  )אורות  שבחיים" 
נטייה למהפכנות לכיוון של מימוש ערכים גבוהים, שלעיתים 
כלל  בדרך  הן  מהפכות  לעכלם.  הקיבול  יכולת  אין  לעולם 
מסוכנות מאד למרות שבראייה הכוללת הן בדרך כלל חלק 

מהתקדמות העולם. 

והקבועה,  ההדרגתית  ההתקדמות  היא  המלך  שדרך  נראה 
להתייחס  כיצד  לברר  יש  מהפכה  כשמתעוררת  ולעיתים 
אליה, האם להתנגד אליה בצורה גורפת אם יש סיכוי לבלמה 
או לקבלה כשאין סיכוי לבלמה או כשנוכחים לדעת שהיא 

חיובית ולראות כיצד היא מובילה לתיקון עולם.

לעבודה  המתאים  הזמן  הוא  החורף  באמצע  טבת  חודש 
הצבת  וההתקדמות,  ההשתלמות  של  והאיטית  השורשית 
בעקבות  יגיעו  שהם  וההפנמה  וההכרה  גבוהים  אידיאלים 
כוחות  של  בהתפרצות  ניתקל  ואם  מדודים,  תהליכים 
להתייחס  כיצד  היטב  נשקול  גדולים  לדברים  השואפים 
עולם  תיקון  של  האידיאל  קידום  עינינו  כשלנגד  אליהם 

במלכות שדי.
הרב בניהו ברונר
ראש בית המדרש במכללה האקדמית צפת 



ירושלים אורו של עולם

ירושלים עיר הקודש, בירת העבר והעתיד שלנו, צריכה להיות חזות-הכל, של כל לב טהור וכל בעל נשמה מרגשת, החדורה ברוח החיים של קודש בישראל.

ירושלים ועשרה בטבת 

עשרה בטבת מציין את המאבק בין האור לחושך בעולם. 
תרגום התורה ליוונית והמצור על ירושלים מבטא חושך 

גדול לעם ישראל ולעולם כולו.

מיוחד. עשר  זה   הוא עשירי שבעשירי.  בטבת  עשרה 
אלי  ה'  דבר  "ויהי   כתוב:  ובנביא  שלמות.  זה  אצלנו 
בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור. 
בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה סמך 

מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה" }יחזקאל כד{.

הביטוי "בעצם היום הזה"  נאמר רק על יום כפור. ויש 
לזה השלכה להלכה. לפי האבודרהם היו צמים גם אם 
צמים.   ו'  ביום  חל  ואם  בשבת  בטבת  עשרה  חל  היה 
זהו ביטוי מיוחד במינו "בעצם היום" יש משהו מיוחד 

בעיצומו של יום.

היתה  בו  ומיוחד  גדול  יום  על  מלמד  בעשירי  עשירי 
צריכה להופיע מלכות ה' בעולם באופן נגלה. אבל קרה 

ההיפך. 

  בעשרה בטבת אנו מציינים שלשה אירועים: "בשלש 
מכות בחודש הזה הכני". בשמונה מלך יוון אנסני לכתוב 
דת יוונית, בתשעה בו חשך מעלי מעיל הוד וצפר, טרוף 
טורף הנותן אמרי שפר הוא עזרא הסופר, יום העשירי 

סמך מלך בבל וצר על עיר הקודש.

הארועים  מכל שלושת  ומדוע  הדברים  בין  הקשר  מה 
מצוין דווקא  "סמך מלך בבל"? )דהיינו היום שמלך בבל 

סמך את צבאו אל חומות ירושלים לצור עליה(.

בעולם  ה'  שם  את  לגלות  הוא  בעולם  שלנו  התפקיד 
ולהמליך את ה'. רוב העולם מאמין בבורא עולם אבל 
לא במלכותו. את הארץ הם משאירים לשלטון אנושי. 
איך לנהל חיים, כלכלה, מדינה ועוד, זה ענין אנושי ולא 
אלקי. הם רוצים להפריד דת ממדינה במובן שאומר אין 

קשר בין אלקים לחיים הממשיים שבארץ.  

 האדם מחפש משמעות והעולם זקוק להארה מלמעלה 
שתאיר לו את מטרת החיים ואת דרכו של עולם. 

 מאז בריאת האדם ועד עתה קיימים  ניסיונות שונים 
ומשונים להשאיר את העולם ללא אור. להכריז כאילו 
השליט  הוא  האדם  וממילא  אלקים  נטול  העולם 
"הריאליים",  המעשיים,  שהטיעונים  הרצון  הבלעדי. 
יובילו את חיי האדם והעם והם שינהיגו את דרכו, נובע 

מהניסיון לסלק את האור והערכים מחיינו.

את הכל רוצים לשפוט ולבחון בעיניים מעשיות. תרגום 
הנובע  כזה  רגיל.  אנושי  לתורה מבט  בא לתת  התורה 

מהחיים החולפים והזמניים. 

הקשר שלנו לירושלים מבטא את  החיבור שלנו לנקודת 
גובה של ערכים ואלוקות. קשר שהוא מעל לפרגמטיות. 

ירושלים  על  לאומות  ישראל  עם  בין  הסכסוך  מוקד 
בשלילת  פוליטיות,  או  חומריות  בשאלות  נעוץ  איננו 

זכויות או "בכיבוש". מדובר בעימות רוחני. 

ירושלים היא עיר ה' ושייכת לעם ה'. המינוחים האלה 
הויכוח  רבים.  פוליטי של מנהיגים  כלולים במילון  לא 
על ירושלים הוא ויכוח על זהותו של העם הנבחר ושל 
השאיפה להאיר את העולם באור מלמעלה ולא בחושך 

השרוי למטה.   

רק עכשיו עברנו את ימי החנוכה. המאבק של היוונים 
בעם ישראל היה מכוון לירושלים ולמקדש. לא במקרה. 
היוונים נלחמו בהופעת שם ה' בעולם בקדושה. "כתבו 
לכם על קרן השור אין לכם חלק ונחלה באלקי ישראל".  
של  ההארה  והמנורה,  המקדש  כנגד  שלהם  המלחמה 

המקדש לא התאימה להם. 

לחיים.  מנוע  לנו  יש  הכוח,  בכל  בלב  אוחזים  אנו  אם 
יפים  אחרים,  איברים  לטובת  הלב  את  נעזוב  אם  אך 
וטובים ככל שיהיו, אנו כורתים את ענף החיים עליו אנו 
יושבים. מי שרוצה אמת בחיים, מי שמחפש משמעות 
לחיים, חייב את ירושלים וחייב להנהיג את החיים לאור 
ערכים של קדושה ולא לנוכח תפיסת חיים פרגמטית. 
פרגמטי.  משהו  על  ולא  ערכים  על  נלחמו  המכבים 
בעשרה בטבת השתלטה על העולם התפיסה האנושית 
ומשאירה  מחיינו  הערכים  אור  את  המסלקת  הרדודה 

אותם לספרים המעלים אבק. 

חיים  מבין  אינו  מירושלים  חשובים  שהחיים  האומר 
מהם.

מרן הרב קוק שואל: מדוע פונה הנביא ואומר למבשרת 
ציון – שתעלה על "הר גבוה", ואילו למבשרת ירושלים 
הוא רק מבקש שתרים את קולה? ועונה הרב זצ"ל: ציון 
וירושלים  הציונות,  היא  ישראל,  מלכות  את  מסמלת 
ציון"  "מבשרת  והנה,  בישראל.  הקדושה  את  מסמלת 
קולה  את  – ממילא משמיעה  הציונית  התנועה  היא   –
בכח, שומעים את קולה בכל העולם כולו. אך כיצד היא 
פועלת התנועה הציונית? אילו דיבורים נשמעים מפיה? 
ההגדרה  זכות  בשם  למדינה  זכותה  את  תובעת  היא 



ירושלים הבנויה כעיר שחוברה יחדיו

נושא
החודש

ירושלים עיר הקודש, בירת העבר והעתיד שלנו, צריכה להיות חזות-הכל, של כל לב טהור וכל בעל נשמה מרגשת, החדורה ברוח החיים של קודש בישראל.

העמים  ושאר  והליטאים  הפולנים  כמו  בדיוק  העצמית 
הזקוקים לעצמאות ולשלטון בארצם ?

לעומת זאת, "מבשרת ירושלים", העוסקת בקדושה שבישראל 
על ידי תקומת עיר הקודש והמקדש – היא  עומדת על "הר 
גבוה", היא ניצבת במקום הנכון, דבריה עמוקים וקדושים, 
אינם  נאומיה  מדי.  חלש  קולה  אך  ה',  בשם  מדברת  היא 

נשמעים. כאילו יֵראה היא מלהשמיע את קולה ברמה.

לכן פונה הנביא למבשרת ציון ואומר לה: מדוע עומדת את 
נמוך כל כך, מדוע הרעיונות שאת משמיעה ברבים דומים 
כל כך לרעיונותיהם של שאר עמי העולם? עלי לך "על הר 

גבוה" – דברי בשם ה'! בשם התורה! בשם חזון הנבואה!

וחוזר ופונה ישעיהו הנביא אל מבשרת ירושלים ואומר לה: 
מבשרת הקודש והמקדש, אמנם עומדת את במקום הנכון, 
קולך?  את  שומעים  לא  זה  מדוע  אבל  ה',  בשם  מדברת 
על כן הוא פונה אליה ואומר: "הרימי בכח קולך מבשרת 

ירושלים" "הרימי – אל תיראי!".

מלך בבל סומך אל ירושלים בכדי להכריז כי מי  ששולט 
בירושלים הוא לא בורא העולם כי אם בשר ודם כמלך בבל.

כך תרגום התורה ליוונית לא היה תמים אלא ניסיון להוריד 
את התורה לרמה אנושית ולא אלקית.  

בשיבת עם ישראל אל ירושלים עיר הקודש, ראו כל יושבי 
היא  חסרה  כמה  רק  הנביאים.  חזון  התגשמות  את  תבל 
בקול  בעצמה,  ובטוחה  חזקה  אמירה  אותה  הקול,  הרמת 

גדול, ללא בושה וללא התנצלות.

"אמרי לערי יהודה הנה אלוקיכם" – זקוקים אנו לאמירה 
באי  לכל  ברור  שיהא   – מיוחדת  לבשורה  קומה,  זקופת 
ערי  לנו את  וירושלים הוא שהחזיר  ציון  כי אלוקי  עולם, 
והוא  לבנים,  אבות  נחלת  שהשיב  הוא  ושומרון,  יהודה 

שיתנה לנו ולבנינו אחוזה.

זוהי עבודת התשובה והתיקון בעשרה בטבת. להחזיר את 
ירושלים , את הקדושה לשורש חיינו הארציים.

"ויהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור".

)על פי דברי הרב קוק, מועדי הראי"ה(

הרב זאב קרוב 
קרני שומרון

נפשי תקשיב שירו

עמ' 69



 
________

מחיי 
הראי"ה

מועדי הראי"ה הרב מ. צ. נריה

ערכה: שושנה רייך

מורא קודש
כדי  המקדש,  קדושת  לקיים  חז"ל  "ראו 
מורא  של  העליונה  היראה  בנו  שתתמיד 
מקדש - "ולא מן המקדש אתה ירא אלא ממי 
וכשם   - א(   ו',  )יבמות  המקדש"  על  שהזהיר 
מן  הפעמים  ברוב  האדם  את  הרחיקה  שהתורה 

המקדש, כי דווקא 
הריחוק  ידי  על 
הגודל  יכנס 
והמורא בלב, כמו 
הרמב"ם  שכתב 
נבוכים  במורה 
מ"ז,  פרק  ח"ג,  
ובעל ספר החינוך 
קפ"ד,  במצוה 
בלא תעשה, "ואל 
אל  עת  בכל  יבוא 

הקודש".

עומדים  והננו 
מרחוק,  ביראה 
לחסדי  ומצפים 
ירחמנו   ד' שישוב 
באור  לנו  ויאר 
שלמה,  גאולה 
ידה  על  שנזכה 
גמורה  לטהרה 
שנוכל  באופן 

להתקרב לבית תפארתנו בכל מידת הקדושה הראויה לו" 
)משפט כהן, עמ' ר"ג ר"ד(

עם ישראל, עם ד' מעולם!
ובכ"ט טבת, תרפ"ב, כתב מרן הרב זצ"ל להנהלה הציונית 

בירושלים:

מהי  רשמית,  בריטית  מוועדה  נשאלתי  כאשר  מכבר  "וזה 
דעתי על דבר מקום המקדש, אודות יחוסנו אליו? ואמרתי 
אף  בכלל,  הארץ  על  שזכותנו  רואים  שאתם  כשם  להם: 
שהיה דבר זה רחוק אצל כל העולם כולו עד כה, מכל מקום 
רחוק  שהיה  שמה  עד  סיבות,  העליונה  ההשגחה  גלגלה 
הולך ונעשה קרוב, ואנו בטוחים שהדבר ילך ואור, עד שכל 
זכותנו, הכתובה בכתב קודש, על  יכירו את צדקת  העמים 

ארצנו הקדושה.

כמו כן יבואו ימים, שכל העמים יכירו את אמיתת זכויותינו 
על מקום המקדש, וידעו כולם ויכירו שהחזון של הנביאים, 
שנאמר על המקום הקדוש הזה, "כי ביתי בית תפילה יקרא 
לכל העמים", יתקיים רק כשיהיה הבית הגדול והקדוש הזה 
שם על מכונו, בידי בעליו הראשונים, שהם בעליו הנצחיים, 
)"קובץ  אחר"  ולא  הוא  מעולם,  ה'  עם  ישראל,  עם  שהוא 

מתתי'ה" ישיבת בני עקיבא נתניה תשל"ב עמ' 6(

תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי
יוסף שרביט, אשר חקר פרשה עגומה זו - פרשת הכותל - 
מוסר כי עו"ד מרדכי עליאש הציג את שאלת הבעלות בצורה 
דו משמעית: מצד אחד אין היישוב היהודי תובע בעלות על 
הכותל המערבי אלא רק זכות גישה חופשית להתפלל על ידו, 
ומצד שני אין המונח "בעלות" חל על מקום קדוש כמו הכותל. 

הווי אומר, שגישה זו הייתה מבוססת על "מפני דרכי שלום", 
מחד גיסא, אך אינה שוללת את זכות העם היהודי על הכותל 

המערבי, מאידך גיסא.

על כף מאזני המשפט הונחו תביעתנו הצודקת לזכויותינו על 
שריד בית מקדשינו האחרון. הממשלה דרשה מאת מנהיגי 
היהדות והרבנות הראשית שישמיעו גילוי דעתם הברורה. 
להצהיר  הלאומיים  המוסדות  נציגי  אמרו  שעה  אותה 
ויתור  של  הצהרה 
על  הבעלות  על 
ובלבד  הכותל, 
לקיים זכות תפילה 

על ידו - ותו לא.

הדבר  משנודע 
לרב, מחה והתנגד 
בנמקו:  תוקף  בכל 
אין  לנו!  "חלילה 
רשות  שום  לנו 
ישראל  עם  לכך! 
לא ייפה את כוחנו 
על  בשמו  לוותר 
המערבי.  הכותל 
של  בעלותו 
הכותל היא בעלות 
ובזכותה  אלוקית, 
אנו באים להתפלל 

לפני הכותל".

ע"י  שהוגשה  הפשרה  הצעת  על  היהודים  הסכמת  לצורך 
הרבנים  של  חתימותיהם  גם  נדרשו  הבריטית,  הממשלה 
זוננפלד  יוסף חיים  ביחד עם חתימתו של הרב  הראשיים 
מיוצגת  הייתה  )שלא  ישראל  אגודת  של  הרבנות  כנציג 

ברבנות הראשית(.

שוגרו, איפוא, בעת ובעונה אחת שלוש משלחות לשלושה 
חיים  יוסף  והרב  מאיר  יעקב  הרב  קוק,  הראי"ה  רבנים: 

זוננפלד.

וינגרטן, היה עד שמיעה לתגובתו של  הרב שמואל הכהן 
הרב קוק, שעה שמשלחת הועד הלאומי ביקשה ממנו את 

חתימתו על ההסכם:

ממני  וביקשה  הלאומי  מהוועד  משלחת  אצלי  "הייתה 
להסכים ולחתום על הסכם, שבו מכיר הצד היהודי בבעלות 
ועלי  הואיל  להם:  אמרתי  המערבי.  הכותל  על  הערבים 
לחתום שאני מאשר בחתימתי על ויתור מן הבעלות שלנו 
על הכותל המערבי, והואיל והדבר תלוי בי ובחתימתי, איך 
אני יכול לוותר על מתנת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל?!"

)מלאכים כבני אדם עמ' 231, שמחה רז(

ירושלים - כסא ד'

הגרי"מ חרל"פ זצ"ל, כתב בראשית שנת תש"ח: "אם אמנם 
גם בדרכי חול,  ישראל בכללה, אפשר להשיג אותה  ארץ 
כשיכירו שהיא  זולת  להשיג  אי אפשר  ירושלים  את  אבל 

כסא ד' )ירמיה ג', יז(.

דווקא בדרך הקודש,  ירושלים  ומפני שצריכים לגשת אל 
שכסא ד' יקראו לה, על כן לדאבון לבנו, גם כהיום שכל 
הארץ הולכת ונבנית ובנינו מתאחזים בה - מירושלים עיר 
להתאמץ  צריכים  שאנו  מפני  וזה  מנושלים  הננו  קודש 
נצח  של  האור  את  הקדושה,  של  הלהבה  את  ולגלות 

ירושלים".

אם אשכח ירושלים - תשכח ימיניאם אשכח ירושלים - תשכח ימיני


