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בעזרת ה' צור ישראל וגואלו
בט"ו לחודש סיון תשע"ו

ס"ח למדינת ישראל,
מ"ט שנים לשחרורה של ירושלים - יום בו שופר קורא בהר הבית

שנת הי"ד למכינה.

בשבח והודיה לבורא עולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
זוכים אנו לקרוא את המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי בשם:

המכינה הקדם צבאית ֹעז שלמה
ע"ש מרן הרב הראשי, האלוף הרב שלמה גורן זצ"ל

הרב הראשי לצה"ל )תש"ח-תשל"א(
הרב הראשי לתל אביב-יפו )תשל"א-תשל"ג(

הרב הראשי לישראל )תשל"ג-תשמ"ג(

גאון גדול בכל מכמני התורה, בור סוד ומעיין המתגבר גם יחד,
אשר התווה לצה"ל יסודות תורניים איתנים והפיח רוח גבורה ואמונה בכל יחידות הצבא.

המכינה הקדם - צבאית ֹעז שלמה מחנכת ומדריכה את תלמידיה להעמקה 
ולגילוי כוחות הנפש שבכל אחד ואחד, להיות עובדי ה' בשמחה ולחיות חיי תורה 

ואמונה בתוך עולם המעשה, בשירות הצבאי ובחיי האזרחות. קבלת אחריות 
ונשיאה בעול הציבורי והלאומי, מתוך רגישות ואהבת ישראל ומתוך האור 

המיוחד של תחיית עם ישראל בדור הגאולה.

יהי נועם ה' עלינו שתהא דמותו של הרב שלמה גורן זצ"ל
אור לתלמידי המכינה לחיות חיי תורה, ולשרת שירות משמעותי ותורם בצה"ל

בֹעז ובשלמות.

 בתקווה ובתפילה כי נהיה ראויים לשאת שם זה בגאון.

בעזרת ה'

"אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי" )תהלים מ', ח'(
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אודות המכינה

בעזרת ה'
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אודות המכינהבֹעז רוחו

סדנת   , ומדידתם(  יעדים  הצבת  ועל  היצירה  חדוות  על  דגש  נגרות)השמה  סדנת 
הרטוריות   יכולותיהם  ואת  תלמידינו  של  העצמי  אמונם  את  המחזקת  מנהיגות 
וסדנת זוגיות )החושפת את תלמידינו לתפיסת האהבה המציאותית לא כפי שהיא 

בסרטים(. מוצגת 

של  לחשיבותה  תלמידיה  את  מחנכת  המכינה  ולסדנאות,  לשיעורים  במקביל 
כמוך"  לרעך  "ואהבת  של  היסודית  המצווה  לקיום  מעבר  בקהילה.  ההתנדבות 
וחינוך לערכים של ערבות ונתינה לחברה, אנו מאמינים שחינוך להתנדבות מפתח 
ומקנה  בקהילה  ומעורבות  אחריות  לפיתוח  בסיס  תנאי  המהוות  שונות  יכולות 
שבוע  מידי  מקיימים  במכינה  אנו  ולכן  הזולת.  עם  והזדהות  ארגוניים  הרגלים 
פעילויות התנדבותיות חונכות בשני בתי ספר, פעילות בבית הקשיש וכד התנדבות 

המקומי. בגמ"ח 

והאווירה  הקשבת  האוזן  האישי,  והליווי  הייעוץ  התמיכה,  החינוכי  הצוות 
שאנו  לנו  ברור  במכינה.  החינוכית  התפיסה  של  היסוד  מאבני  הינן  המשפחתית, 
מודל  בחייהם,  הראשונה  בפעם  רבות  לעתים  שלנו,  הנפלא  הנוער  בעבור  מהווים 
תלמידינו המתארחים רבות בבתי הצוות,  נורמטיבית, תומכת ומחבקת.  לסביבה 
נפגשים עם מודל משפחתי  תקין ומתפקד, חווים את החום והאהבה המשפחתית 
לו. הייחודיים  וכשרונו  יכולותיו  לפי  אחד  כל  האישית,  דרכם  את  סוללים  אשר 

המכינה הקדם צבאית עז שלמה

חזון המכינה 

המכינה פועלת לגדל דור של לוחמים קרביים וקצינים שיהיו סמל ומופת . 1
ביחידותיהם, במקומות מגוריהם ובחברה הישראלית בכלל.

המכינה שואפת להעמיק וללמוד את הערכים היסודיים של העם היהודי- . 2
אותם  ולממש  איתם  להזדהות  ומנהיגות,  אחריות  ציונות,  יהדות, 
המנהיגות. הדגשת  מתוך  ולקהילה  למדינה  ובתרומה  הצבאי  בשירות 

והשקפת-עולם . 3 ואמונה, הלכה  בלימוד תורה  עוסקים  תלמידי המכינה 
משמעותי  צבאי  לשירות  כבסיס  האישיות  ופיתוח  חיזוק  על  בדגש 

בפריפריה. מנהיגות  ולפיתוח 

רואים  אנו  היעד.  לקהל  ומותאמת  ייחודית  הינה  במכינה  הלימודים  תוכנית 
חשיבות בהתאמת יום הלימודים  לתלמידינו על כל אופניו, החל מארוחות חמות 
ומזינות בעלות טעם ביתי, דרך התאמת סדר השיעורים במהלך היום וכמובן בגיוון 
יוכל למצוא לעצמו תחום המעניין  והתאמת התכנים המועברים, כך שכל תלמיד 

באמצעותו.  ולהתקדם  אותו 

המכינה מפעילה מסגרת של שיעורים פורמאלים  בנושאים שונים כגון תנ"ך, הלכה, 
מחשבת ישראל וכן שיעורי מורשת קרב. לצד זאת מתקיימת אחת לשבוע הרצאה 
תעשייה,  הצבאי,  השירות  כלכלה,  רפואה,  כמו  שונים  בנושאים  אורח  מרצה  של 
בלתי  סדנאות  ארבע  במכינה  פועלות  הפורמאליים  השיעורים  לצד  ועוד.  היי-טק 
פורמאליות: סדנת חקלאות )השמה דגש על הקשר לאדמה וחשיבות עמל הכפיים(, 

אנו במכינה מאמינים בכל אחד ואחד מתלמידינו ורואים מידי שנה את 
השינוי הרב שהתחולל בהם במהלך השהות במכינה.

בוגרים הנחת היסוד שלנו היא, ששנת המכינה הינה רק תחילתו של תהליך ארוך 
והעצמת  בליווי  רבות  משקיעים  אנו  לכן,  פוסקת.  בלתי  התקדמות  של  וממושך 
הבוגרים במהלך שנות השירות הצבאי, בסמינר משתחררים, מפגשי שיעור בבתי 
הבוגרים, שבתות בוגרים לרווקים ולזוגות נשואים ועוד. מעל לכל, אנו שומרים על 

קשר אישי עם הבוגרים, מכוונים, מייעצים ומעודדים.

יש הוכחות בשטח. למכינה  עוברים תלמידינו  הצלחות לתהליך המשמעותי אותו 
וחיי  חייהם  את  והעלו  משמעותי  שינוי  שעברו  ובוגרים  תלמידים  מ-550  למעלה 
וסיירות  לפיקוד, קצונה  לשרות קרבי,  למסלול חדש. מתגייסים  הסובבים אותם 
והיציאה לאזרחות מתחילה מנקודת פתיחה שונה לחלוטין. את בוגרינו שהשתחררו 
ניתן למצוא במגוון תחומי עשייה- מחנכים בבתי ספר, רכזי ומדריכי נוער בפנימיות 
בתנועות הנוער ורכזי קהילות, רופא, מהנדסים, עורכי דין אנשי הייטק ותעשייה 
ועוד. רבים מבוגרינו קובעים את ביתם לאחר הנישואים בערי הפריפריה מהם באו 

על מנת להמשיך לסייע ולקדם את הקהילה הסובבת אותם. 

רקע כללי
תשס"ב  בסיון  הוקמה  מלאכי(  קריית  )לשעבר  שלמה  עז  צבאית  הקדם  המכינה 
)יוני 2002(, מתוך מטרה לנסות לחולל מהפך חינוכי וערכי, בקרב בוגרי התיכונים 
הדתיים בעיירות הפיתוח ומהפריפריה החברתית. לנגד עינינו ראינו כיצד אלפים 
 – בהם  הגלום  הפוטנציאל  את  ממצים  לא  שנה,  מדי  י"ב  כיתות  בוגרי  של  רבים 
אדם  בני  להיות  הפוטנציאל  ובעיקר  המשך,  ללימודי  בצבא,  משמעותי  לשירות 

יותר.     טובים  ויהודים 

רוב תלמידינו מגיעים מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות באוכלוסיה, המשותף 
התורמים  לבחורים  והופכים  השנה  במהלך  מתקדמים  שכולם  הוא  לתלמידינו 

ולמדינה.  לקהילה 
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ציר הזמן

המכינה במספרים
למכינה למעלה מ550 תלמידים ובוגרים בין השנים תשס"ב-תשע"ו, כ-50% מהם 	 

מתגוררים באזור הדרום והשפלה. 

19% מבוגרי המכינה שירתו בסיירות 	   - 100% מבוגרי המכינה התגייסו לצה"ל 
ויחידות מובחרות, 58% בשירות בשאר היחידות הקרביות, ו24% בתפקידים לא 

קרביים. 37% מבוגרינו הגיעו לתפקידי פיקוד וקצונה.

אקדמאיים, 	  לימודים  לומדים   69% הצבאי  שירותם  את  שסיימו  בוגרינו  מתוך 
בישיבות. לומדים   20% שונים,  בתחומים  העבודה  בשוק  השתלבו   91%

מתוך 103 בוגרי המכינה שנישאו 71 זוגות )69%( עברו הדרכה לחיי זוגיות אצל 	 
רבני המכינה.

בעזרת ה'

אנו מתפללים ומקווים להמשיך ולצעוד קדימה עם תלמידינו
בעז רוחו של מו"ר הרב גורן זצ"ל
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ציר הזמן בתולדות חייו של הרב גורן זצ"ל

1940

ת"ש

במקביל ללימודיו 
בישיבה למד 

פילוסופיה, יוונית 
ולטינית, באוני' 

העברית.

לימודים
אקדמאים

19351939

19671972

1944

19711994

תרצ"טתרצ"ה

תשל"גתשכ"ז

תש"ד

תשנ"התשל"א

בגיל 17 נסמך 
לרבנות ופרסם 

את ספרו הראשון 
"נזר הקודש".

הרב הצטרף לארגון 
"ההגנה" ועבר קורס 
צלפים )בהמשך עבר 
ללח"י וחזר להגנה(.

הרב גורן היה 
מהראשונים שהגיעו 
לכותל המשוחרר, 
תקע בשופר וברך 

"שהחיינו".

מונה לרב 
הראשי האשכנזי 

לישראל.

על ספרו
"שערי טהרה"

לאחר שיחרורו 
מצה"ל מונה 

לרב הראשי של 
תל אביב.

ביום כ"ד חשוון
פרשת חיי שרה.

נקבר בהר 
הזיתים.

סמיכה
לרבנות

ארגון
ההגנה

מלחמת
ששת הימים

הרבנות
הראשית

פרס
הרב קוק

רבה של
תל אביב

פטירתו

תמונות: Fridan Moshe ,Pinn Hans ,Herman Chanania ,Eli Landau ,Sa'a'r Ya'akov ,Milner Moshe, מתוך אוסף התצלומים הלאומי

בגיל 21 
התפרסם 

ספרו "שערי 
טהרה". 

למד 
בחברותא עם 
הרב איסר 
זלמן מנצר 

זצ"ל.

19181925

19451948

תרפ"התרע"ח

תש"חתש"ה

הרב שלמה גורן 
נולד בעיר זמברוב 

בפולין, להוריו 
אברהם וציפורה 

גורונצ'יק.

הרב עלה לארץ 
ישראל יחד עם 

משפחתו. אביו היה 
ממייסדי כפר חסידים, 

שם החל הרב את 
לימודיו בבי"הס של

המזרחי.

הרב נישא לרבנית 
צפיה בתו של 
הרב "הנזיר"-  
דוד יהודה אריה 

לייב כהן.

לאחר הקמת צה"ל 
התמנה ע"י בן 

גוריון לרב הצבאי 
הראשי.

הולדתו

העליה ארצה

נישואים

הרב הצבאי 
הראשי

1930

19611985 1949

תר"צ

תשמ"התשכ"א תש"ט

זכה בפרס 
ישראל על חיבורו 

על התלמוד 
הירושלמי.

הרב הקים כולל 
להכשרת דיינים 
וראשי ישיבות 
סמוך לכותל.

הרב עסק בהבאת 
חללי צה"ל 
לקבורה תוך 

סיכון רב.

פרס ישראל

ישיבת
האידרא רבה קבורת

חללי צה"ל

מאוחר יותר 
עברה משפחתו 
לירושלים והוא 
עבר לתלמוד 

תורה "עץ החיים" 
בעיר העתיקה.

בשל בקיאותו 
הרבה עוד לפני 
גיל בר המצווה 
החל הרב ללמוד 

בישיבת חברון.

ישיבת
חברון

 קיבל
פרץ ראשון דרגת אלוף

למערת 
המכפלה 
ולקבר רחל.
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ברכות

בעזרת ה'
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מו"ר הרב חיים דרוקמן-
נשיא המכינה ויו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא 

לראש מכינת "עז שלמה"
הרב בועז שרמן שליט"א

ולכל צוות המכינה,

כמי שרואה את עבודת החינוך הנפלאה שלכם במכינה במשך כל השנים, 
מאז קיומה, את ההשקעה שלכם בתלמידים, את המסירות הבלתי רגילה 
בעבודת הקודש שלכם, ואת התוצאות המדהימות של העבודה החינוכית 
שלכם, הנני לברך אתכם בכל לבי שתמשיכו בעבודת הקודש שלכם ומכאן 

ולהבא בכחו של הרב גורן זצ"ל.

וברכת ד' בודאי תשרה במעשי ידיכם.

עו"ד אברהם )רמי( גורן - בנו של הרב גורן זצ"ל 

בשמחה וביראת כבוד בא אנוכי כנציג בני משפחתי להביע את רחשי לבנו לכבוד 
קריאת המכינה הקדם צבאית שנוסדה בקרית מלאכי בשמו של אבינו, מורנו ורבנו 

מרן אלוף הרב שלמה גורן זצ"ל. 

כמי שעליהם מוטלת החובה הקדושה והחשובה לשמר ולהפיץ את תורתו, משנתו 
לקשור  המבקשות  בפניות  בטיפול  זהירים  מאד  אנחנו  זצ"ל,  אבא  של  ומורשתו 
את שמו של אבא זצ"ל עם מוסד כלשהו. ישנם שיקולים רבים, לכאן ולכאן, ונטל 
אלינו  פנו  כאשר  זה,  במקרה  מנשוא.  כבד  לעיתים  הוא,  כבד  והבחירה  ההחלטה 
זצ"ל, התלבטותנו היתה  ראשי המכינה בהצעה לקריאת המכינה בשמו של אבא 
קצרה מאד. בראש ובראשונה, ראשי המכינה הינם כאלו שנפשנו קשורה בנפשם. 
ונשיא  למייסד  באשר  הינם  שהדברים  כמו  שנים  ארוך  הוא  הקשר  חלקם,  לגבי 
המכינה, הרב חיים דרוקמן שליט"א, אשר הקשר בינו לבין משפחתנו מתחיל עוד 
בבחרותו עת היה משומעי ליקחו המסורים של סבנו הגדול, מרן הרב הנזיר זצוק"ל, 
ונמשך מאז בקירבה יתירה הרבה למעלה מיובל שנים. במקרה של האחרים, ראש 
המכינה הרב בועז שרמן שליט"א, המנכ"ל שי ויסבלום ושאר הסגל, הקשר החברי 

והחם נוצר במהירות רבה. 

שנית, החזון והמטרות של המכינה תואמים לחלוטין את חזונו ומורשתו של אבא 
זצ"ל, הן בעצם הרעיון של מכינה תורנית קדם צבאית אשר לגביו ארחיב בהמשך, 
אבל במיוחד בהיות המכינה מיועדת לאו דווקא לבני האליטה החברתית- כלכלית 
לא  זו  אוכלוסיה  בני  לצערנו,  פיתוח.  ובאזורי  בפריפריה  גדלו  אשר  לנערים  אלא 
לה  שמה  והמכינה  גילם  מבני  אחרים  של  חלקם  מנת  שהם  לפריבילגיות  זוכים 
למטרה להביא נערים אלו למצוינות למרות זאת.  אבא זצ"ל גדל, כידוע, במשפחה 
רווחה  של  ממצב  אותה  הביאה  ואמונה  אידיאל  מתוך  ישראל  לארץ  שעלייתה 
חומרית למצב של משפחה קשת יום אשר התפרנסה אך בקושי וזאת בעמל כפיים 
ממש של כל בני המשפחה. אבא הוא הדוגמא החיה למימרת חז"ל “היזהרו בבני 
עניים שמהם תצא תורה." כך שההתקשרות עם מוסד אשר שם לו למטרה לחזק 

ולרומם אוכלוסייה כזו נראתה בעינינו אידיאלית לרוחו של אבא זצ"ל.

באשר למטרתה העיקרית של המכינה, להכין את חניכיה לקראת שרותם הצבאי 
ולגדלם להיות לוחמים ומפקדים המצטיינים הן ברוחם והן במקצועיותם הצבאית, 
אבא זצ"ל הינו האב המייסד של מגמה זו. בתחילת דרכו של צה"ל, היה זה אבא 
זצ"ל אשר היה היחיד אשר סרב ולחם בכל מאודו נגד האפשרות שיוקמו יחידות 
ייעודיות לדתיים אשר יופרדו משאר צה"ל ורק הן יהיו כשרות, שומרות על כללי 
של  הן  לקיר,  מקיר  כמעט  קונצנזוס,  ידי  על  נתמכה  אשר  זו,  הצעה  וכד'.  הדת 
היתה  דתיות,  האנטי  והמפלגות  החילוניות  המפלגות  של  והן  הדתיות  המפלגות 

ברכות
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בו בפעם הראשונה  יכול היה לקבל מצב  זצ"ל. אבא לא  בעיני אבא  נסבלת  בלתי 
לאחר 2,000 שנה יש צבא יהודי והוא יהיה חילוני ואנטי דתי. למזלנו, הצליח אבא 
לשכנע את ראש ממשלת ישראל דאז, דוד בן גוריון, בעמדתו וכן לקבוע ולמסד את 
נושאי שמירת הדת והכשרות בצה"ל בפקודות המטכ"ל. דבר זה אפשר וממשיך עד 
היום לאפשר לחיילים דתיים כדבר שבזכות לשרת שרות מלא בכל יחידה ולהצטיין 
בתפקידיהם מבלי שעקרונות הדת יהיו להם למכשול ומבלי שיזדקקו ל"טובות". 
אבא ראה תמיד בעיני רוחו ודיבר על כך בכל הזדמנות בפני חיילים דתיים מצב, 
שהיה אוטופי בזמנו, של חיילים ומפקדים דתיים בכל הדרגות, גם הבכירות ביותר, 
ובכל היחידות, גם הייחודיות ביותר כאשר הם חיילים ומפקדים מצטיינים ובאותה 
עת גאים בשמירת המצוות שלהם, מקפידים על קלה כחמורה, והנהגתם ישאת כנס 
לפניהם. לאורך כל שנותיו בצה"ל עמל אבא זצ"ל במסירות נפש ללא חת כאשר זהו 
החזון שעמד לנגד עיניו. זכינו וחזון זה מתגשם לנגד עינינו כאשר המכינות הקדם-

צבאיות הן אלו שנושאות את דגל התפתחות זו ומובילות את ציבור הצעירים לכיוון 
זה. דמותו של אבא זצ"ל אשר שילב בהצטיינות עילאית את ה"ספרא והסייפא" 
רגע בפני כל תלמיד  זו אשר צריכה לעמוד בכל  מבלי שאחת תגרע מהשניה, היא 
מתבקשת  כמעט  היא  זצ"ל  אבא  של  בשמו  המכינה  קריאת  לפיכך,  מכינה.  ובוגר 

מאליה.

אנו מודים לראשי המכינה ובראשם הרב דרוקמן שליט"א על הכבוד שהם חולקים 
המכינה,  סגל  את  ומברכים   - שלמה  ֹעז   – בשמו  המכינה  בקריאת  זצ"ל  לאבא 
תלמידיה בהווה בעתיד ובוגריה כי זכויותיו הרבות של אבא יעמדו להם בדרכם, הן 
בצבא והן בהמשך חייהם, וכי ישאו בגאון את מורשתו שהיא גם מורשת המכינה 

ויהיו לכבוד ולגאווה לכולנו. 

ה' ֹעז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום,
אברהם )רמי( גורן

מר אשר אברג'ל  - ראש המועצה האזורית שפיר

הנהלת המכינה  התלבטה בעניין קריאת שם למכינה, ולבסוף החליטה על השם “עז 
שלמה", לזכרו של הרב הראשי לישראל ולצה"ל לשעבר.

לתלמידי המכינה ולבוגריה לא הייתה הזכות להכירו בחייו. את דמותו המיוחדת 
חייו  מסכת  משתקפת  שם  ובתעצומות".  “בעוז  בספר  רט  אבי  לתאר  היטיב 
המרתקים, אישיותו המיוחדת, כתלמיד חכם גדול בתורה, כאיש מעשה בחינת “כל 
הצבאית,  הרבנות  מערך  הקמת  מתקיימת":  חכמתו  מחכמתו,  מרובים  שמעשיו 
תעוזתו בפסיקה ההלכתית, תפיסתו את התפקידים הממלכתיים במדינת ישראל 
המתחדשת, ובכלל אפשר לחוות את התפתחותה  של מדינת ישראל דרך משקפיו 

גורן זצ"ל. המיוחדים של הרב 

המכינה הקדם צבאית במרכז שפירא נטלה עליה משימה חינוכית ייחודית ומורכבת, 
תוך התמודדות מתמשכת עם ההשפעות החיצוניות על הנוער במטרה לגדל דור של 
בתים  הקמת  משמעותי,  שירות  שמשרתים  וקצינים  חיילים  תורה,  בני  אדם,  בני 

בישראל המבוססים על ערכי התורה, אהבת הארץ ואהבת האדם.

גורן  הרב  שם  על  המכינה  שם  את  לקרוא  המכינה  הנהלת  קיבלה  נכונה  החלטה 
זצ"ל, שדמותו הייחודית והמיוחדת ששילבה ספרא וסייפא ופרצה דרך במובנים 
רבים בציבוריות הישראלית, תשמש כמודל למכינה ולתלמידיה שאף היא פורצת 

הייחודית. החינוכית  ובדרך  המורכבת,  בהתמודדות  החינוכית,  בתפיסה  דרך 

המכינה  למשפחת  להצטרף  החלטתכם  על  כוח  יישר  זצ"ל.  גורן  הרב  למשפחת 
למכינה". ונאה  לכם  “נאה  שהשידוך  בטוחני  שפירא,  שבמרכז  צבאית   - הקדם 

ברכותיי לנשיא המכינה מו"ר הרב דרוקמן שליט"א, לרב בעז שרמן ראש המכינה, 
לצוות החינוכי, לצוות העובדים, לבוגרי ולתלמידיה - עלו והצליחו, ברכת ה' תלווה 

אתכם בכל אשר תפנו.

אשר אברג'ל
ראש המועצה
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מר אלחנן גלט - מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

לרב בעז שרמן
ולמשפחת המכינה,

ברכות לרגל קריאת שם המכינה הקדם צבאית על שם הרב שלמה גורן זצ"ל.

את  להכשיר  ייחודית  דרך  לסלול  ידעתם  המכינה  של  הראשונים  מימיה  עוד 
והכנה  משמעותי  צבאי  לשירות  ומחויבות  תורה  אהבת  של  לשילוב  התלמידים 

ולארץ. לתורה  לעם,  תרומה  של  שלמים  לחיים 

בראשותך  המכינה  צוות  של  המשמעותיים  ההישגים  על  בהשתאות  מביטים  אנו 
בתהליך. שותפים  להיות  הזכות  על  ב"ה  ומודים  השנים,  במהלך 

בתורה  בגדלותו  לכולנו  מאירה  זצ"ל,  גורן  שלמה  הרב  הראשי,  הרב  של  דמותו 
כולה.  ובמדינה  בצה"ל  הציבורית  ובמנהיגותו 

זצ"ל,  גורן  הרב  של  דרכו  הגשמת  להמשך  ובענווה"  "בעוז  לפעול  כולנו  נשתדל 
ומעשיו. משנתו  תורתו  לאור  ישראל  מדינת  של  הרבים"  "רשות  על  ולהשפיע 

בברכה,
אלחנן גלט

מנכ"ל

עו"ד אלוף משנה )מיל'( רמי בובליל - יו"ר חוג ידידי המכינה

בוגרי המכינה, מחזור י"ד ואורחים יקרים!

“זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו"

ליתן  והסכמתם  נכונותם  על  ושפירא  תמרי  גורן,  למשפחות  והערכה  ברכה  כבוד, 
למכינה את השם “עוז שלמה" על שם ולזכרו של אבי המשפחה האלוף כבוד הרב 

גורן זצ"ל. שלמה 

אישיותו, פועלו ורוחניותו של כבוד הרב שלמה גורן זצ"ל חובקים עולם ומוטמעים 
בצה"ל, בישיבות תורניות בארץ ובעולם כולו.

ולא  כ'בית הלל'  ונהג  בישראל  וברבנות  ערך מהפכה בצה"ל  זצ"ל  גורן  כבוד הרב 
העיר העתיקה  כובשי  על  נמנה  עגונות,  לבבות, התיר  לקירוב  כ'בית שמאי', תרם 
 2000 לאחר  המערבי  הכותל  לרחבת  הראשון  התורה  ספר  את  והכניס  בירושלים 
ברחבי  ברחבת הכותל הרעימה את אמות הסיפים  בשופר  גלות כשתקיעתו  שנות 

כולו. ובעולם  המדינה 

הכרתי את כבוד הרב גורן זצ"ל באופן אישי שעה שערך את הסדר המרכזי בצה"ל 
בשארם א- שייך בשנת 1971 שעה שתפקידנו היה לארגן חמישה מטוסים למוזמנים 

מצה"ל, משפחות שכולות ואחרים לליל סדר פסח אותה שנה.

הרב  לכבוד  מאוד  קרוב  היה  זצ"ל,  בובליל  עמוס  ר'  המנוח,  שלי  שאבא  אציין 
לרבנות הראשית בתל  בגוף הבוחר  זצ"ל היה  זצ"ל מאוד שעה שאבי  גורן  שלמה 
אביב, כשכבוד הרב שלמה גורן זצ"ל וכבוד הרב עובדיה יוסף זצ"ל נבחרו כרבנים 

יפו. אביב  בתל  הראשיים 

אני יכול להעיד באופן אישי על הדרך הראויה, הנאותה והמבורכת של כבוד הרב 
גורן זצ"ל בפיתרון בעיות הלכתיות בתחומים רבים ובקירוב הלבבות תוך  שלמה 

שימת דגש על אהבת האדם והבריות.

משפחות גורן, שפירא ותמרי – שאו ברכה ותודה על קריאת המכינה הקדם צבאית 
לזכרו של אבי משפחתכם כבוד הרב שלמה גורן זצ"ל.

אתם בוגרי המכינה מחזור י"ד- המכינה הוקמה ויוסדה לפני כחמש עשרה שנים 
בנשיאות כבוד הרב דרוקמן שליט"א. הרבה עמל, תקוות ושאיפות הושקע על ידי 
כלל מייסדי המכינה. פעילותו וניצוחו של כבוד הרב בועז שרמן שיח', ראש המכינה, 
בוגרים,  יום להכשרתם של מאות  בסופו של  שנים אלה הם אלה שהביאו  במשך 
כשחלקם שירתו ומשרתים במערך הלחימה בצה"ל 321 במספר ומספר לא מבוטל 
של בוגרים זכו לענוד על כתפיהם דרגות קצונה בצה"ל 29 במספר וחלק לא מבוטל 
ואף  באוניברסיטאות  האקדמים  הלימודים  ספסל  את  לכבוש  זכה  במספר   200
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קיבלו תארים אקדמאים לכל דבר וענין. אין ספק שהדבר אינו מובן מאליו.

להתקבל  קושי  להם  שהיה  אלה  כל  של  קליטתם  לטובת  יוסדה  במקור  המכינה 
ובשנים  והיום  ומגוונות  שונות  מסיבות  בצה"ל  צבאיות  הקדם  המכינות  במערך 
האחרונות מכינה זו בראשות כבוד הרב בועז שרמן שליט"א בסיוע הרמי"ם וצוות 
המכינה הינה בין המכינות האהודות והמוצלחות במערך המכינות הקדם צבאיות 
ידי מערכת  על  בין המובילות במערך, מכינה שהוכרה  כי המכינה  לומר  גם  וניתן 
הביטחון  משרד  ידי  על  והערכה  לתמיכה  הזוכה  צבאית  קדם  כמכינה  הביטחון 

זו. בהכרה  כל המשתמע  על  ומוסדות המדינה 

בוגרים יקרים, קניתם חוכמה, ידע, דרך ארץ וערכים בלימודכם במכינה מבורכת זו, 
דבר שיעמוד וישמש נר לרגליכם במהלך חייכם בכלל, ותזכו להקנות את שרכשתם 

פה לבני משפחתכם, חברכם ולסובבים אתכם.

ברכותינו לכם בוגרים יקרים, הצלחה רבה במעשיכם ודרך חייכם, שמשו דוגמא 
ותשאפו להיות מנהיגים בחברה, בצה"ל ובמדינת ישראל בכלל. אתם דור העתיד 

ישראל! במדינת 

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בשירותכם הצבאי ואין לנו ספק שאתם תהיו בין 
אלה שמקיימים את האמרה המתנוססת במגרש המסדרים בבית הספר לקצינים 

]בה"ד 1[ “ממני תראו וכך תעשו".

כבוד הרב בועז שרמן שליט"א ראש המכינה, הרמי"ם וצוות המכינה, שאו ברכה 
על פעולתכם והכשרת הבוגרים לדרך ארץ, תורה, חוכמה, מנהיגות ואהבת הבריות. 

המשיכו בפועלכם, עשו חייל ויישר כח.

אבי  והנצחת  פועלכם  על  הכבוד  כל  לכם  מגיע  ותמרי,  שפירא  גורן,  משפחות 
המשפחה, כבוד הרב שלמה גורן זצ"ל שבחייו שמו הלך לפניו ואחרי פטירתו, שמו 
ברכה  שאו  כולו.  ובעולם  המדינה  ברחבי  בצה"ל,  ומופת  דוגמא  ומהווה  מתנוסס 
המכינה,  הצלחת  להמשך  פעילים  שותפים  היותכם  ועל  למכינה  תרומתכם  על 

כל. לעיני  ולחוזקה  להאדרתה 

תודה לכולם ויישר כח!
אל"מ )מיל'( רמי בובליל, עו"ד

 יו"ר חוג ידידי המכינה 

אבנר ויעל בדיחי - ידידי המכינה

עו"ד סנדי קולב מרחובות בשאלה  יום אחד  פנה אלינו  - עשרה שנים  לפני שלוש 
מפתיעה.

סנדי, שעבד עם אבנר באותה תקופה כרשם פטנטים, ידוע כנדבן בעל לב רחב, והנה 
מושבם  את  קבעו  אשר  דרוקמן,  הרב  תלמידי  אידיאלסטים,  שצעירים  לנו  סיפר 
בקריית מלאכי, והקימו מכינה קדם צבאית לנערי יישובי הדרום, פנו אליו בבקשה 
לתרומה על מנת להקים בית מדרש במכינה, והאם אנחנו מוכנים שבית המדרש 

יקרא על שמו של בננו גיל?

גיל, בננו הבכור, מפקד מחלקה בשריון, נפל בקרב מול מחבלים ברמאללה, כשנה 
לפני כן, בכ"ט באדר תשס"ב, במשימת חילוץ מחלקת חי"ר שהייתה נתונה תחת 

אש.

באותה תקופה התחלנו לחשוב על ההנצחה של גיל, וההצעה של סנדי קולב הייתה 
מרגשת מאוד. חשבנו שהתכונות המיוחדות של גיל, שהיה מפקד שדאג כמו אבא 

לחייליו, תשתקפנה במהות המיוחדת של המכינה.

נפתלי  ואת  המכינה  ראש  שרמן  בועז  הרב  את  להכיר  מלאכי  לקריית  נסע  אבנר 
מאוד. ונלהב  נרגש  וחזר  המכינה,  מנהל  קנדלר 

זו הייתה ראשית דרכנו המשותפת.

שאנחנו  שנים  עשרה  שלוש  וזה  גיל",  "מדרש  השם  את  וקיבל  קם  המדרש  בית 
גן  מלווים את המכינה באהבה רבה. החל מראשית דרכה, שכנה המכינה במבנה 
הילדים בשכונה בשולי קרית מלאכי, כאשר הייתה קטנה ומשפחתית, צמודה לבית 
המגורים של הרב בעז ורבקה רעייתו, דרך המעבר לקמפוס במרכז שפירא, לבטי 

מכך... שהתגלגלו  השינויים  כל  ולאורך  הגדילה, 

מדי שנה אנחנו פוגשים את המחזור החדש במכינה, שמחים לפגוש שוב את תלמידי 
על  מתעדכנים  החדשים,  החניכים  את  להכיר  לומדים  גיל,  על  מספרים  ב'.  שנה 

ובמיוחד על התהליכים שעוברים החניכים. המתרחש במכינה 

לאורך השנים חווינו חוויות משותפות.

במשך כמה שנים הגיעו תלמידי המכינה לשמח אותנו ב"זבח יום העצמאות" בחצר 
ביתנו... ולפעמים גם טיילנו יחד באזור היישוב נטף שבו אנו גרים.

היו שנים שבהן קיימנו אזכרות לגיל במכינה עם שיעורים מיוחדים. זכור לנו שיעורו 
של הרב דרוקמן, וכן שיעורו של הרב חנן פורת ז"ל.
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החניכים  מול  הופענו  ויחד  ששרו  מילדינו,  שניים  ואור,  טל  עם  הגענו  אחת  שנה 
המשוררת. רחל  שירי  במופע 

ובשנה שעברה לקחו חלק החניכים בטיול הגילגולון, שהוא פרויקט ההנצחה שלנו 
בשבילי  לטייל  לנכים  המאפשר  מיוחד  גלגלים  כיסא  הנושאים  כמתנדבים,  לגיל, 

הארץ. 

הטיול,  תום  עם  מיד  ואנחנו,  בעז  הרב  שהחלטנו,  מרגשת,  כך  כל  הייתה  החוויה 
זו. גם בשנה  יחד  לטייל שוב 

אנחנו שמחים מאוד בקשר שלנו עם המכינה, עם האנשים הנפלאים שמשקיעים 
את כל מאודם בחניכים, למען גיבוש אישיותם ורוממותם למדרגת מיצוי היכולות 
שלהם, תוך מבט בוחן של המציאות והצרכים שלהם כפרטים ושל הכלל והמדינה.

אנחנו מאחלים למשפחת המכינה, ולחניכים לדורותיהם, הצלחה וסיפוק רב במילוי 
משאלותיהם ומטרותיהם.

באהבה רבה
אבנר ויעל בדיחי

מאמרים

בעזרת ה'
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עז שלמה מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א

זאת זכות גדולה למכינתינו הקדם צבאית להיקרא על שם הרב שלמה גורן זצ"ל, מי 
שייסד את הרבנות הצבאית והיה הרב הצבאי הראשי הראשון.

הרב גורן זצ"ל כל חייו היו קודש למען הכלל. גם חייו הפרטיים היו כלל ישראליים: 
למען עם ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל ותורת ישראל.

כל אחד  נוהגים להכתיר  היום  כל חלקיה.  על  ענק בתורה,  ובראשונה היה  בראש 
גדולות  לו  ניבא  זצ"ל  קוק  הכהן  הגרא"י  מרן  גאון אמיתי.  היה  הוא  כגאון, אבל 
עוד בהיותו נער. כשראה את ספר "נזר הקודש" על הרמב"ם, שכתב הרב גורן זצ"ל 
בהיותו נער בן שבע-עשרה, כתב עליו בהסכמתו: "ויהיה מהיחידים העומדים לנס 
בין גדולי ישראל גאוני הדור... העילוי הנפלא הזה עומד להיות בעז"ה אחד מגדולי 

ישראל".

אכן, הוא היה שר התורה במלוא גדולתה, על כל חלקיה בנגלה ובנסתר - בקיא בה, 
שולט בה ומחדש בה חידושים מקוריים. גם בתורה שבכתב שלו וגם בתורה שבעל 
פה שלו, היתה תמיד מקוריות. עלי להדגיש שבנוסף על כשרונותיו הבלתי רגילים, 
הוא היה גם שקדן מופלא, מצעירותו ועד זקנה ושיבה. מספרים שבצעירותו היה 
שנות  בכל  וגם  תורה.  ולומד  מרוכז  כולו  כשכל  ביום  שעות  עשרה  שמונה  יושב 
הפעילות. כשהיה חוזר הביתה בשעות הקטנות של הלילה, הוא לא הלך לישון לפני 
שישב ולמד. הוא פשוט ישב ולמד. כשהייתי מגיע אליו, תמיד מצאתי אותו יושב 

רכון אל ספר על גבי ספר, השולחן מלא ספרים, והוא יושב וכותב בשקידה.

מתוך תורה באה אצלו הגישה הממלכתית. לא רק שתורה ומדינה לא עמדו אצלו 
בסתירה, אלא היו אחדות אחת, שלמות הרמונית אחת. הוא כתב על מדינת ישראל 
לאור  העצמאות  יום  של  ערכו  את  בירר  הוא  הנביאים,  חזון  בהתגשמות  כשלב 
ההלכה, לא רק בתחום התיאורטי אלא כפסק הלכה למעשה. הוא לא היסס, הוא 
לא גימגם. במה שהיה ברור לו, היה נחרץ וחד משמעי. לאמיתו של דבר, הוא עיצב 
את דמותו הדתית של יום העצמאות, בצה"ל ובמדינת ישראל כולה. הוא קבע שיש 
לומר ביום העצמאות הלל בברכה ולברך שהחיינו. הוא היה מן היחידים, שהטיל 
את כל כובד משקלו התורני על הערך של הממלכתיות הישראלית ולמשקל התורני 

שלו היה ערך רב.

העובדה שהוא היה מייסד הרבנות הצבאית הראשית, והוא עמד בראשה בתקופה 
הוא  כאחד.  הצבא  ושר  התורה  שר  היה  הוא  השמים.  מן  ממש  היתה  הראשונה, 
בזה,  זה  שלובים  אם  כי  בסתירה  אצלו  היו  לא  והדברים  יחד  גם  ואלוף  רב  היה 
הרמוניים, מאוחדים. ומתוך השילוב הזה הניח את היסודות של הרבנות הצבאית 
ידי  על  הנכון. הוא לא היה מונע  הנכון במקום  הראשית בצה"ל. הוא היה האיש 

לכך שצה"ל  דאגה  כל החשיבות שבדבר, אלא  עם  בלבד,  לחיילים הדתיים  דאגה 
כולו יהיה צבא יהודי, שתהיה כשרות בכל מקום, לכולם. שתהיה שבת בכל מקום, 
לכולם. והוא עמד על כך, וידע לנהל את ממלכתו ברמה. ומתוך כך כולם העריכו 
אותו. גם אלה שתבע מהם והקפיד איתם. הוא מצא פתרונות הלכתיים לצרכים 
ומה  – מותר לכולם,  פי ההלכה. מה שמותר  על  של צבא מודרני, שיוכל להתנהל 
שאסור – אסור לכולם. כך יצר את ה'שולחן ערוך' לצבא. הרי כאלפיים שנה לא 
עסקו בדברים האלה! והוא, מתוך גדלותו בתורה, ידע לדלות ממקורות קדמוניים, 
ולצרף דבר לדבר ולהכריע בדברים יסודיים ביותר, שחיוניים לצבא מודרני. ומה 

שהוא פסק – זה נכסי צאן ברזל. זוהי הדרכה לצבא ישראל.

המסוכנים  למקומות  הגיע  הוא  רגילה.  הבלתי  נפשו  מסירות  את  להזכיר  ברצוני 
ביותר, לכל מוצב נידח, תוך כדי סיכונים בלתי רגילים. ובכל מלחמות ישראל הלך 
בראש. הוא הלך עם הכוחות הלוחמים. הוא לא ישב ספון בד' אמותיו. במלחמת 
אני  ההסטוריה.  מן  לחלק  שלו  השופר  ותקיעת  נוכחותו  הפכה  כבר  הימים  ששת 
פגשתי אותו במלחמת לבנון, בצידון, כשכבר לא היה רב ראשי לצה"ל. גם אז מצא 
חילק  איך  זוכר  גם  אני  הלוחמים.  הכוחות  את  לפגוש  לצאת  בראש,  ללכת  לנכון 
תהילים בכל מקום ומקום. הוא עבר את הגבול לזיהוי חללים, תוך כדי סכנת נפשות 
ממש, שמעתי מפיו עצמו פלאי פלאים, איך שב ועבר לגוש עציון אחר נפילתו, איך 
הסתובב בשדות מוקשים בכיס פלוג'ה בכדי לגלות את החללים שם ולהביאם לקבר 

ישראל.

היה לו לב חם ואוהב לכל חלק בעם ישראל. פועלו ברבנות הצבאית היה במגמה 
של שמירה על אחדות העם. הוא פסק פסקים נועזים למנוע פרוד בעם. הוא ראה 

ערך דתי הלכתי ממדרגה ראשונה.  ישראל  באחדות 

כמה אהב את מדינת ישראל, את ארץ ישראל, מובן מאליו – את תורת ישראל, כשכל 
אלה יחדיו מהוים אצלו שלמות אחת. לא אחת שמעתי מפיו – "תורה שלמה": בין 
אדם למקום, בין אדם לחבירו, בין אדם לעמו ולארצו ולמדינתו. לא חלקי תורה, 

אלא תורה שלמה. ומתוך כך היתה אצלו אכפתיות לפגיעה בשלמות הזאת.

זוהי זכות גדולה וחשיבות עצומה שתלמידי המכינה יתחנכו נוכח דמותו הגדולה 
והן  הצבאי  בשירותם  הן  ביטוי  לידי  שיבוא  דבר  זצ"ל,  גורן  הרב  של  והמיוחדת 

משפחותיהם. וחיי  חייהם  באורח 

מאמרים
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הדוגמה האישית של המפקד במלחמה לאור ההלכה
הרב שלמה גורן זצ"ל

מתוך "לאור ההלכה", תכנית ששודרה בקול ישראל, מנחם אב תשמ"ב

חובתו המוסרית של המפקד לצעוד בראש חייליו - מעוגנת בתורה ובהלכה

החובה ההלכתית המוסרית המוטלת על המפקד לצעוד בראש חייליו בעת מלחמה 
וקרב, מעוגנת בתורה ובהלכה היהודית. כפי שמצינו אצל משה רבנו שביקש מאת 
הקב"ה: "יפקד ה' אלהי הרוחת לכל בשר איש על העדה. אשר יצא לפניהם ואשר 
יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם1" וגו'. ומפורש ב"ספרי דבי רב"2 ובילקוט 
כדרך  "לא  במלחמה.  לפניהם  יבוא  ואשר  במלחמה,  לפניהם  יצא  אשר  שמעוני3 
שאחרים עושים שהם משלחים חיילות והם באים לבסוף, אלא, כשם שעשה משה 
)במלחמת עוג מלך הבשן( שנאמר "ויאמר ה' אל משה אל תירא אתו4". וכשם שעשה 
יהושע שנאמר: "וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו"5. וכשם שעשה 
פינחס שנאמר: "וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת פינחס"6. אשר יצא 
בן  יואב  "ויעל בראשונה   – - בראש, שנאמר  לפניהם  יבא  ואשר  - בראש.  לפניהם 
צרויה ויהי לראש7"". וכן פירש רש"י על אתר בפרשת פינחס8. למדנו מכאן שהמלך, 

המנהיג והמפקד חייבים לצעוד בראש במלחמה ובכל סכנה.

וכן מצינו בפרשת ואתחנן9 על הפסוק: "וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבר 
לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה". ופירשו שם ב"ספרי דבי 
רב"10, את הפסוק: "כי הוא יעבור לפני העם הזה" - אם עובר לפניהם עוברים, ואם 
לאו אין עוברים. "והוא ינחיל אותם" -  אם מנחילם נוחלין, ואם לאו אין נוחלין. וכן 
אתה מוצא כשהלכו לעשות מלחמה בעי נפלו מהם כשלושים וששה איש צדיקים, 
שנאמר11: "ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש וגו' ויקרע יהושע שמלתיו ויפל 
על פניו ארצה לפני ארון ה' עד הערב וגו', ויאמר יהושע אהה ה' אלקים למה העברת 
העביר את העם הזה את הירדן, ויאמר ה' אל יהושע קם לך למה זה אתה נפל על 

1. במדבר כז, טז-יז
2. ספרי דבי רב במדבר פר' פינחס סי' קלט

3. ילקוט שמעוני במדבר רמז, תשעו
4. במדבר כא, לד

5. יהושע ה, יג
6.  במדבר לא, ו

7. דברי הימים א', יא, ו
8. במדבר כז, יז
9. דברים ג, כח

10. ספרי דבי רב דברים פסקה כט
11. יהושע ז, ה-ז וי'

מאמרים

פניך" )אתה הוא העומד במקומך ומשלח את בני למלחמה? ומה זה אתה נופל על 
פניך( - לא כך אמרתי לך, למשה רבך מתחילה אם עובר לפניהם, עוברים, ואם לאו 
והלכת  שלחתם,  ואתה  נוחלים.  אין  לאו  ואם  נוחלים,  מנחילם,  אם  עוברים.  אין 
אחריהם". וכן פירש רש"י בפרשת ואתחנן על פי הספרי דבי רב, וכן מצינו במכילתא 
דר' ישמעאל את ההבדל בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם, שבפרשת בשלח על 
הפסוק: "ויאסר את רכבו ואת עמו לקח עמו12" אומרת המכילתא דר' ישמעאל13: 
וחיילותיהם  בסוף  מנהיגין  להיות  מלכים  דרך  להם  אמר  בדברים.  עמו  "שלקחן 

מקדימין לפניהם. אבל אני אקדים לפניכם שנאמר 'ופרעה הקריב14'", עד כאן.

הרי לנו מקור בדבר הנוהג ההפוך אצל אומות העולם, שהמלך והפיקוד הבכיר היה 
מקומו במלחמה בסוף והחיילים מקדימים, לעומת השקפת התורה שככל שהאדם 

בכיר יותר בתפקידו חייב הוא להקדים את הדרג הנמוך ממנו.

כן נהג דוד במלחמותיו הרבות כפי שמצינו בש"ב ה במלחמתו עם הפלשתים מיד 
לאחר שנמשח למלך על ישראל ולכד את מצודת ציון היא עיר דוד: "ויבא דוד בבעל 
פרצים ויכם שם דוד15", וגם במלחמתו הנוספת בפלשתים בסוף ימיו של דוד בש"ב 
)כא( גם כאן משמע שדוד יצא בראש הלוחמים עד שהתעייף: ככתוב: "ותהי עוד 
מלחמה לפלשתים את ישראל וירד דוד ועבדיו עמו וילחמו את פלשתים ויעף דוד16",  
עד שלבסוף כשראו עד כמה שיטה זו מהווה סכנה לדוד ולישראל: "נשבעו אנשי דוד 

לו לאמר לא תצא עוד אתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל17". 

כאשר דוד לא יצא בראש חייליו לקרב - נגרם כישלון מוסרי

ואכן כאשר דוד סטה מעיקרון מקודש זה ולא יצא להילחם בראש צבאו אלא שלח 
יושב בירושלים, נכשל בבת שבע ובהריגתו של אוריה  יואב והוא עצמו נשאר  את 
החתי, ככתוב בשמואל ב': "ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלאכים וישלח דוד 
את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל וישחתו את בני עמון ויצרו על רבה, ודוד 

בירושלם18". יושב 

 נמצינו למדים שהיתה זו מלחמה קשה ביותר, שהיה צורך לגייס את כל ישראל 
החזק  החרב  תאכל  וכזה  כזה  "כי  באמרו:  לעודדו  ליואב  שלח  ודוד  בה.  להלחם 
מאת  ביקש  שדוד  דברים  של  ופירושם  וחזקהו19".  והרסה  העיר  אל  מלחמתך 

12. שמות יד, ו
13. מכילתא דר' ישמעאל פ' בשלח פרשה א

14. שם י
15. שמואל ב ה, כ

16. שם טו
17. שם יז

18. שמואל ב יא, א
19. שם כה
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המלאך- הוא השליח לחזק את לבו של יואב שלא ירך לבו, כמו שפירש שם רש"י. 
בכל זאת משום מה לא מצא הפעם דוד הכרח לצאת בראש צבאותיו למלחמה ואז 

קרה מה שקרה.

אמנם במס' שבת20 חז"ל אמרו: "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה... אלא מה 
אני מקיים 'מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע21'. שביקש לעשות ולא עשה". וכן 
דרשו שם את הכתוב: "את אוריה החתי הכית בחרב - שהיה לך לדונו בסנהדרין 
ולא דנת 'ואת אשתו לקחת לך לאשה' - ליקוחין יש לך בה. דא"ר שמואל בר נחמני 
אמר ר' יונתן כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו... 'ואותו הרגת 
בחרב בני עמון' - מה חרב בני עמון אי אתה נענש עליו אף אוריה החתי אי אתה נענש 
עליו". כל זה ראינו כפי דברי ר' יונתן במס' שבת הנ"ל, היה מזרעו של דוד, והיה 

מהפך ודורש בזכותו של דוד.

מכל מקום דבריו של נתן הנביא והעונש שהוטל על דוד כדי להביע את מורת הרוח 
של ה' ממה שאירע לדוד משיח ה', כל זה בוודאי היה נמנע אילו היה נוהג דוד גם 
במלחמה זו כפי שנהג בכל מלחמותיו. וכפי שראה משה רבנו את תפקידו של מנהיג 
חיילותיהם  את  ומשלחין  בבתיהם  שיושבים  האומות  מלכי  כדרך  לא  בישראל, 
כן  נהג  לא  ודוד  כנ"ל,  ועוג  בסיחון  שנלחמתי  אני  שעשיתי  כמו  אלא  למלחמה, 

במלחמה זו נגד בני עמון.

מדוע משה רבנו לא יצא בראש הלוחמים, במלחמת עמלק

לאור האמור יש להבין למה לא נהג כן משה רבנו במלחמה הראשונה של ישראל נגד 
עמלק, שם כתוב: "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם. ויאמר משה אל יהושע 
בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק. מחר אנכי נצב על ראש הגבעה22". הרי לפי הנ"ל 
משה רבינו בעצמו שימש דוגמה, שהמלכים חייבים בעצמם לצאת בראש הלוחמים, 
ולמה לא נהג כן במלחמת עמלק, שאין כמוה בכל מלחמות ישראל, עליה נאמר: "כי 

יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדר דר23".

מחיית עמלק בידי שבטי בני רחל

 יתכן שהסיבה לכך הייתה משום שמתחילה נועד קיום מצווה זו של מחיית עמלק 
ושאול המלך  נון מאפרים  בן  יהושע  ידי שני שבטי רחל אמנו, שהם  על  להיעשות 
מבנימין. כפי שאנו למדים מהפסוק בשירת דבורה24: "מני אפרים שרשם בעמלק 

20. שבת נו, ע"א
21. שמואל ב יב, ט
22. שמות יז, ח-ט

23. שם טז
24. שופטים ה, יד

מאמרים

אחריך בנימין בעממיך". ומפורש שם בילקוט שמעוני25: "מני אפרים - זה יהושע, 
זכר  את  אמחה  מחה  'כי   - בעמלק  שרשם  עמלק26'"  את  יהושע  'ויחלש  שנאמר 
פירש רש"י  וכן  והכית את עמלק28"[.  לך  ]'עתה  זה שאול  בנימין  עמלק27'. אחריך 
בשופטים29: "מן אפרים יצא את שורש יהושע בן נון לרדות בעמלק. אחריך - יקום 

עוממות". כגחלים  אותו  ויעמם  שירגמנו  קיש  בן  שאול  בנימין  משבט 

לדעת הרמב"ן - מלחמת עמלק הייתה מלחמה בעליונים ובתחתונים

אולם הרמב"ן בפירושו על פרשת עמלק30 נותן טעם אחר למה ציווה משה את יהושע 
להילחם בעמלק: "בעבור שיתפלל הוא )משה רבנו( בנשיאות כפים על ראש הגבעה, 
ועלה שם כדי שיראה את ישראל הנלחמים וישים עינו עליהם לטובה, וגם הם יראו 
אותו פורש כפיו השמימה ומרבה בתפלה ויבטחו בו ויוסיפו אומץ וגבורה". ומיד 
הוסיף שם הרמב"ן: "והיה כל הענין הזה שעשה משה רבנו, מפני שהיה עמלק גוי 
איתן וחזק מאד, וישראל אינם מלומדי מלחמה ולא ראו אותה מעולם... על כן פחד 

מהם והוצרך לכל התפלה והתחינה הזאת".

נמצינו למדים מכך שמשה רבינו השתתף גם הוא במלחמה נגד עמלק, בזה שהוא 
נשא ידיו בתפלה, ויהושע נלחם באופן פיזי. והדבר מתפרש יפה על פי הזוהר הקדוש 
שסילק  רבינו  משה  ראה  מה  כדלעיל  התמיהה  את  רבנו  משה  על  שתמה  שמות31 
עצמו מקרב קדום זה נגד עמלק שציווה עליו הקב"ה? אלא אמר משה אני אלחם 
בעליונים, ויהושע ילחם בקרב זה בתחתונים. משום שמלחמת עמלק הייתה נטושה 
בשמים ובארץ ככתוב: "והיה ביום ההוא יפקד ה' על צבא המרום במרום ועל מלכי 
האדמה על האדמה32". ומשה רבנו נלחם בשמים ויהושע בארץ, וכן כתוב במלחמת 
וגבר עמלק33".  ידו  יניח  וגבר ישראל, וכאשר  ידו  עמלק: "והיה כאשר ירים משה 
ומכאן שזכותו של משה גדולה משל יהושע, כפי שאמרו חז"ל במס' ב"ב34 : "פני 
משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה", שמשה נחלץ להילחם בתפילתו בשמים ואת 
יהושע שלח להילחם בעמלק. וגם מלחמתו של שאול המלך בעמלק הייתה בשמים 
ובארץ. ששמואל שהיה שקול כמשה ואהרן כדברי חכמינו ז"ל במס' ברכות35 נלחם 

25. ילקוט שמעוני רמז נ
26. שמות יז, יג

27. שם יד
28. שמואל א' טו, ג

29. שם
30. שם ט

31. הזוהר הקדוש שמות סה, ב
32. ישעיה כד, כא

33. שמות יז, יא
34. בבא בתרא עה, ע"א

35. מסכת ברכות לא, ע"ב
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צורך  היה  לא  ועוג  סיחון  במלחמת  אבל  עצמו.  בעמלק  נלחם  ושאול  בעליונים, 
להילחם בעליונים, לכן יצא משה בעצמו בראש צבאותיו ולא שלח אחרים במקומו, 

נון. כפי בקשתו מאת הקב"ה וצוואתו ליהושע בן 

מלך  נכו  פרעה  נגד  בהילחמו  דוד,  בית  ממלכי  הצדיק,  אמון  בן  יאשיהו  נהג  וכך   
מצרים, שנתן דוגמה אישית לחייליו, שינה את בגדיו התחפש וילבש בגדי מלחמה 
שלא יכירו אותו, ויצא להילחם בבקעת מגידו, ונפל במלחמה זו36, וירמיהו הנביא 
ואפשר להוכיח שזו הייתה מסורת  ה'37".  "רוח אפינו משיח  עליו בקינתו:  הכריז 
כפי  ולא  הלוחמים,  בראש  לצאת  ישראל,  ומלכי  דוד  בית  מלכי  בין  מקודשת 
שנהגו מלכי האומות, שריהם ומפקדיהם. ומסורת זו לא נפסקה אצלנו עד היום, 
בראש,  הולכים  הבכירים  שהמפקדים  בימינו,  ישראל  מלחמות  בכל  שנוכחנו  כפי 
כפי  לחיילים  דוגמה  מתן  אם  כי  פקודה  אינה  אחרי,  בצה"ל  המקובלת  והפקודה 

תעשו38". וכן  תראו  "ממני  לחייליו:  גדעון  שנתן 

לכאורה קיימת סתירה בדבר הגורם למפלה במלחמת יהושע נגד העי

כעת עלינו לחזור ליהושע בן נון במלחמתו נגד העי. נוכחנו להבין על פי דברי חכמינו 
ז"ל שעיקר טענתו של הקב"ה נגד יהושע כשאמר לו: "קם לך למה זה אתה נפל על 
פניך39"- שהמפלה בעי לא הייתה בגלל עכן, אלא שאמר לו הקב"ה ליהושע בן נון: 
"עמדת לך במחנה ולא יצאת עמהם", ואני אמרתי: "אשר יוציאם ואשר יביאם40", 
"כי אתה תביא את בני ישראל... ואנכי אהיה עמך41", "כי הוא יעבר לפני העם הזה 
והוא ינחיל אותם42" אם תלך אתה לפניהם יצליחו ואם לאו לא יצליחו" כמו שפירש 

רש"י על אתר בספר יהושע43.

 פירוש זה תמוה ביותר, ואי אפשר להלמו בכתובים שהרי הכתוב מדבר בעד עצמו 
ואומר: "למה זה אתה נפל על פניך. חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר צויתי 
אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם. ולא יֻכלו בני ישראל 
לקום לפני איביהם ערף יפנו לפני איביהם כי היו לחרם לא אוסיף להיות עמכם אם 
לא תשמידו החרם מקרבכם44". אין לנו דברים מפורשים יותר מאלו הנותנים את 
יהושע,  על  אחרים  חטאים  לגולל  לנו  ומה  בעי  המלחמה  לכישלון  והסיבה  הטעם 

בעי. נכשלו  יהושע  של  בעטיו  שכאילו 

36. ד"ה ב, לה
37. איכה ד, כ

38. שופטים ז, יז
39. יהושע ז, י

40. במדבר כז, יז
41. דברים לא, כג

42. דברים ג, כח
43. יהושע ז, י

44. יהושע ז, י-יב

מאמרים

יש לשאול מדוע נענשו כל ישראל בגלל חטא של אדם אחד - עכן

הדבר מתפרש על ידי שאלה אחרת. איך זה קרה במלחמת העי שבגלל חטאו של 
אדם אחד נענשו כל ישראל בצורה חמורה כזאת. "האיש אחד יחטא ועל כל העדה 
כלל  על  האמורים  החטאים  כל  את  הקב"ה  מגולל  עכן  שבגלל  היתכן  תקצף?45". 
ישראל באמרו: "חטא ישראל וגם עברו את בריתי" וגו' כנ"ל? אפשר לתרץ ולומר 
שהחטא של קורח ועדתו שעל זה שאל משה "האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף", 
נאמר לפני שעברו ישראל את הירדן ונעשו ערבים זה בזה במעמד הר גריזים והר 
עיבל, כפי שקובעת הברייתא במס' סנהדרין46 על הפסוק: "'הנסתרת לה' אלקינו 
והנגלת לנו ולבנינו עד עולם47', מלמד שלא ענש )ישראל זה על זה( על הנסתרות עד 
שעברו ישראל את הירדן", שאז קיבלו עליהם את הערבות ההדדית זה על זה דברי 
ר' יהודה. ור' נחמיה סובר לא נענשו זה על זה על הנסתרות לעולם, אלא שלא נענשו 
יהודה  ר'  עכן. הנה לדעת  על עברות שבגלוי עד שעברו ישראל את הירדן במעשה 
ר'  ולדעת  כולם.  נענשו  ולכן  בזה  זה  ערבים  ישראל  ונעשו  הירדן  את  שעברו  אחר 
נחמיה שואלת הגמרא בסנהדרין48 - למה נענשו ישראל על חטאו של עכן הלא הייתה 
זה על עברות שבסתר. ומתרצת  על  זה  ולדעתו לא קיבלו ערבות  זו עברה בסתר? 
הגמרא משום שידעו על כך אשתו ובניו ולכן לא הייתה זו עברה בסתר, ולכן נענשו 

עליה כל ישראל בגלל הערבות שקבלו עליהם בני ישראל בעברם את הירדן.

אולם גם תירוץ זה אינו מובן שמשום שידעו על כך אשתו ובניו של עכן נענשו כל 
ישראל על כך, ונחשב להם לישראל כאילו כולם גנבו, כחשו וגם שמו בכליהם, כפי 
דברי הכתוב. והרי מיד בתחילת הפרק מספר הכתוב ואומר: "וימעלו בני ישראל 
מעל בחרם ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם, ויחר אף ה' 
בבני ישראל49", כלומר שהכתוב מייחס את החטא לכלל ישראל. וכבר דנו בבעיה 
זו מפרשי התנ"ך, וביניהם הרלב"ג שהאריך בזה. ובכל זאת נשארת השאלה ללא 
פתרון. בייחוד, מה עניין של חטאו של יהושע בן נון שלא יצא לפני הלוחמים לכאן?

דין כל ישראל ערבים - חל על מנהיגי העם

ונראה שהדבר מוסבר על ידי שיטת הראשונים ביניהם המאירי ז"ל בבית הבחירה 
שלו. שהערבות שקיבלו עליהם בני ישראל בערבות מואב, חלה בראש וראשונה על 
ראשי העם, כפי שאומר התלמוד ירושלמי במס' סוטה50 על הכתוב בפ' כי תבא בזמן 
קבלת ברית הערבות על הר גריזים ועל הר עיבל: "ארור אשר לא יקים את דברי 

45. במדבר טז, כב
46. סנהדרין מג, ע"ב

47. דברים כט, כח
48. סנהדרין מד, ע"א

49. יהושע ז, א
50. סוטה פ"ז הל"ד
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התורה הזאת לעשות אותם51". ושואל הירושלמי: "וכי יש תורה נופלת?" אלא זה 
המלך והנשיא שבידם להקים את התורה ולמחות בעוברי עברה. "רב יהודה בשם 
שמואל על הדבר הזה קרע יאשיהו )המלך( ואמר עלי להקים". עיקרון זה נלמד גם 
מסוגיית הגמרא במסכת שבת52 , כשבאה אשה וצווחה לפני שמואל על שמציקים 
לה, וענה על כך שמואל הרי יושב מר עוקבא שהוא אב בית דין והוא אחראי לכך 

ולא אנוכי.

לפי דעה זו שבירושלמי החטא שנזקף לחובתו של המלך או של הנשיא הוא בגלל 
אחריותו לעם,  כי הוא מייצג את כל ישראל, כמו שקובע הרמב"ם בהל' מלכים53: 
"שלבו )של המלך( הוא לב כל קהל ישראל". והוא מפקיע את העם כולו מאחריות 
לחטא הערבות כמו שכתב המאירי. לכן אילו היה יהושע יוצא בעצמו למלחמת העי, 
היה חטאו של עכן נזקף לחובתו של יהושע ולא לחובתו של העם, ולא היו נופלים 
מישראל כשלשים וששה איש במלחמת העי, כי רק יהושע היה אחראי לכך בהיותו 
במקום המלך. ומכיוון שיהושע לא יצא אתם למלחמה, נענשו ישראל במקומו של 
יהושע בן נון, לכן הטיח בו הקב"ה ואמר לו: "למה זה אתה נופל על פניך" אתה 

עמדת במחנה ולא יצאת עמהם וכו'.

גדלות הנפש של יואב

ישראל, אפשר  נוספת לרמה המוסרית הגבוהה של מפקדי צבאות  דוגמה קלסית 
ללמוד מיואב בן צרויה כפי המסופר בשמואל ב'54 בעת אשר נלחם ברבת בני עמון: 
גם  ברבה  נלחמתי  ויאמר  דוד  אל  יואב מלאכים  וישלח  עיר המלוכה.  "וילכד את 
לכדתי את עיר המים. ועתה אסף את יתר העם וחנה על העיר ולכדה פן אלכד אני 

את העיר ונקרא שמי עליה" וכן עשה דוד.

זו דוגמה עילאית לגדלות הנפש של יואב בן צרויה שר צבא ישראל, שוויתר על כבודו 
וקרא  והלך  גבורתו.  במעשה  להתפאר  האלמנטרית  זכותו  ועל  הגבורה  הילת  ועל 
לדוד, שייטול הוא את הכבוד ואת הילת הגבורה כאילו כבש דוד את העיר. זוהי 
צדיקות במידה שאין למעלה הימנה וביטוי של כבוד, אהבה, הוקרה ונאמנות אין 

קץ למפקדו - דוד מלך ישראל.

51. דברים כז, כו
52. שבת נה, ע"א

53. הלכות מלכים לרמב"ם פ"ג ה"ו
54. שמואל ב' יב, כו-כח

מאמרים

נטיפים מעז רוחו הרב בעז שרמן | ראש המכינה

ולא פגשתיו מעולם  זצ"ל,  גורן  גודל דמותו של הרב  הייתי צעיר מכדי להבין את 
פנים אל פנים, אך את כתביו הרחבים והעמוקים למדתי מתוך צמא לתורה גדולה, 
המקיפה תחומים רבים, ומתובלת באומץ פסיקתי מתוך היכרות עם נבכי המציאות 

המיוחדת שאנו חיים בה.

מדמותו הגדולה של הרב גורן, התבארו לי שתי נקודות משמעותיות.

היסוד המבדיל והמאחד

־נוח לו לאדם לומר דברים הנעימים לאוזן השומעים אותם ובסופם לשמוע את הז
יוחנן על  יוחנן. הגמרא1 מספרת על צערו של ר'  דהותם עם דבריו. לא כך היה ר' 
כך שריש לקיש נפטר, משום שריש לקיש היה מקשה עשרים וארבע קושיות על כל 
אמירה של ר' יוחנן ובכך היה ר' יוחנן מעמיק את הבנתו ורווחת השמועה. במקומו 
של ריש לקיש הביאו את ר' אליעזר בן פדת שהיה מוצא ראיה והוכחה לכל דבר 

שאמר ר' יוחנן ולא חלק עליו. ר' יוחנן העדיף את ריש לקיש החולק עליו.

מחלוקת שהיא לשם שמים, לשם בירור האמת היא טובה ומתקיימת2. אך יש בה 
גם סכנה שעלולה היא להוביל לשיברון, לפילוג ולהקצנה כקורח ועדתו. המחלוקת 

יכולה להיות כאש בין המחנות.

ברם, ניתן להבין באופן עמוק יותר, והוא, שהמחלוקת היא בעצם רק הצד הנגלה, 
והיא נוצרה מראייה שטחית של העניין עצמו, אך לאמתו של דבר יש בתוכה עומק 

המקשר והמאחד בין החולקים.

־וכך כותב הרב חרל"פ: "כי הנה כל מה שבמסגרת ההויה, הוא כולו הרכבים מי
סודות שונים שהורכבו יחד... ולזאת כל זמן ששקועים במסגרת ההויה, אין רעיון 
־האחדות שורה ומתקבל כלל, זולת כשמבינים ביסוד הנשמה שהנשמה איננה מור

כבת מהפרדים והיא כולה מאוחדת וכל איחוד כזה הוא בלתי נפרד לחלקים, ורק 
כי  מובן  חרל"פ  הרב  של  מדבריו  שונות"3.  לבחינות  והיו  מאתה  מתפשטים  קוים 
־בתוך תוכה של ההפרדה יש אחדות אחת כוללת, יסוד מחבר, הקושר את כל הח

ושל קו מחבר,  והכללה, של קו מפריד  זו של הבדלה  לקים ליחידה אחת. בהבנה 
כי  מהשנייה,  אחת  שונות  שהן  ומגמות  תכונות  וטשטוש  ערבוב  של  סכנה  קיימת 
מתוך מחשבה שהכול אחד ושוויוני "וזו ההכללה הגסה המדברת גדולות ואומרת 
קוק  הרב  מדגיש  ואצילי"4.  רוחני  הוד  כל  את  ומאבדת  אחת  בחבילה  הכל  לאגד 

1. גמרא, בבא מציעא פ"ד ע"ב
2. משנה, מסכת אבות פ"ה, מי"ז

3. הרב יעקב משה חרל"פ, מי מרום ח"א, עמוד ע'. 
4. הרב קוק, אורות הקודש ח"ב, עמ' ת"מ- תמ"א
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שחייבים לשים לב לשוני שבין הדברים, למיוחד שבכל דעה ודרך, ועם זאת תמיד 
להתאמץ לחפש ולמצוא את הקו המאחד, המקיים את המגמות יחדיו: "אבל בתוך 

עמקה של הבדלה זו, התחברות והכללה גנוזות הן". 

הרב גורן זצ"ל היה בעל דעה עצמאי ומקורי וידע לעמוד על דעותיו ולהביען בגלוי 
ללא חת, אך היה עושה זאת מתוך תחושת אחריות גדולה לסובבים אותו, לצבא 
ולמדינה, וחשוב היה בעיניו לשמור על שלמות התורה ואחדות העם. וכך אמר הרב 
בנאום הכתרתו לרב ראשי לתל אביב יפו בשנת התשל"א: "אם ברצוננו לשמור על 
שלמות התורה ואחדות העם עלינו למצות כל אפשרות וכל רצון טוב מכל הצדדים 
כדי לפתור את הבעיות העומדות ברומו של עולמנו, ואשר מהוות סכנה לקיומה, 
לשלמותה של האומה. קיים עימות קוטבי בין שני הקצוות, בין הסקטור החילוני 
לסקטור הדתי. בשעה גורלית זו לעם ולמדינה עלול קוטב זה לפלג את העם ולגרום 
כדי למצוא את  זיק של תקווה  כל  עלינו למצות  הייחוד היהודי שלנו.  ח"ו להרס 
שביל הזהב, את הדרך האמצעית". כלומר מאוד חשוב לדעת להבדיל בין השקפות 

עולם, אך לדעת שבעומק יש קו מחבר ומאחד.

שביל הזהב - התורה השלמה

המציאות והזמן שאנו חיים בו הינם מורכבים ומסובכים. תקופה מלאת סתירות 
־ותהיות, התגבשות דעות ותפיסות עולם לדרכנו בקודש, האישית והלאומית ובעי

צוב דרכה של המדינה ומוסדותיה.

לכל אחד דעה ועמדה משלו. אך מהי הדרך הנכונה? מהי אותה הסתכלות מעמיקה 
ואידאלית על המציאות?

הרמב"ם, בעסקו בתחום המידות מגדיר שאדם צריך ללכת: "בדרך הישרה - היא 
מידה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם, והיא הדעה שהיא רחוקה 
־משתי הקצוות ריחוק שווה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. לפיכך ציוו חכמים הרא

שונים שיהא אדם שם דעותיו תמיד, ומשער אותן ומכוון אותן בדרך האמצעית, כדי 
שיהיה שלם בגופו"5 . לדברי הרמב"ם, לא ניתן לבטל שום עמדה, אפילו הקיצונית 
ביותר, שכן קיים גרעין ויסוד של אמת בכל דעה ודעה, אך האמת במילואה אינה 

מופיעה רק בדעה אחת. ולכן מדריך אותנו הרמב"ם, ללכת בדרך האמצעית. 

באופן פשוט דרך האמצע יכולה להיתפס כדרך המורכבת משתי הדעות הקיצוניות 
גם יחד, מעין פשרה המנסה להרוויח את שני הקצוות גם יחד ובעצם מפסידה את 
שניהם. ולכן ר' אליעזר בנו של יוסי הגלילי סבר שבמערכת המשפט אסור לבצוע 
)לפשר( וכל הבוצע הרי זה חוטא, הוא למד זאת ממשה שהיה בבחינת יקוב הדין 
את ההר שנאמר "כי המשפט לאלוקים הוא"6. ההסבר לכך הוא שהפשרה רחוקה 

5. רמב"ם הלכות דעות פ"א ה"ד
6. גמרא סנהדרין ו ע"ב

מאמרים

מן האמת )כי בעצם החייב לא חייב והזכאי לא זכאי עד הסוף(.

משתי  רחוקה  שהיא  הדעה  "והיא  הרמב"ם  של  בלשונו  מדייק  חרל"פ  הרב  ברם, 
וק ומזה כמו חמין  אינו בחינת תערובות מזה  "עניין הממוצע  וכותב:  ־הקצוות". 

רין כשמערבים יחד נעשו פושרין..., אלא הממוצע הוא סדר בפני עצמו, שם חדש 
ומיוחד יקרא לו, דרך הקודש והמקדש דרך העולה בית אל... בחינת מילוי שלמות" 
7. כלומר שביל הזהב הוא לא התערובת בין שני הקצוות, אלא דרך אידאלית בפני 

־עצמה, כביכול דרך שלישית וחדשה שאיננה מכריעה בין הקטבים אלא מציעה מס
־לול חדש ואמתי יותר. ולכן ר' יהושע בן קרחה בגמרא סובר שמצווה לבצוע, שנא

מר: "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריהם" וזוהי דרכו של אהרן אוהב שלום ורודף 
שלום ומשים שלום בין אדם לחברו, שנאמר: תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא 

נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעוון".

וכך ר' יהודה הלוי בספרו הכוזרי8 מכנה את האדם השלם האידיאלי "החסיד הוא 
המושל!" שהרי כל חושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים סרים אל משמעתו "והוא 
מנהיג אותם הנהגה מדינית ממש... שכן הוא חוסם את הכוחות המתאווים ומונע 
אותם מעבור גבולם - לאחר שנתן להם חלקם וסיפק להם כל מה שממלא חסרונם: 
אין  כלומר  כפי הצורך".  לה  וכל השייך  ורחיצה  ומשתה במשורה,  במידה,  מאכל 
לדכא שום תאווה, יצר או דעה אלא צריך לכוונם למקום האידאלי והשלם שלהם. 

־נראה, כי תפיסה זו הייתה בבסיס ראייתו של הרב גורן זצ"ל את המציאות המורכ
בת שאנו חיים בה. כשעם ישראל היה בגלות, היו גבולות ברורים מתי אתה מתנהג 
כיהודי ומתי לא, היחס הנכון בין ישראל לעמים בין עבודה לתורה, בין חיי קודש 

לחול.

מיהו  ולאומי.  אישי  נושא,  בכל  כמעט  מורכבות  נוצרה  לארץ,  הביתה,  כששבנו 
והאידאלים  כל הקצוות  כיצד מחברים את  צריך לשאוף?  לאן  היהודי האידאלי? 
השונים: מדינה ותורה, דתיים ושאינם כאלו, עבודת האדמה ולימוד תורה הצבא 
וההלכה. כיצד עם ישראל יכול לחיות חיים נורמליים כעם על כל מוסדותיו, ועדיין 
התורה תהיה נר לרגלו. כיצד לא מפסידים ומוותרים על אחד מן הצדדים? הרב גורן 
היה מראשוני מעצבי הדרך האידאלית, השלמה, שביל הזהב, שאינו מתפשר עם 
הקצוות אלא מציב דרך אידאלית חדשה ומקורית, דרך הציונות הדתית. וכך כתב: 
"הפרדת הדת מהמדינה היא מעין הפרדת הנשמה מהגוף. המדינה כמסגרת לאומית 
טריטוריאלית גרידא, ללא ערכי תורה ומוסר נבואי, תהיה מרוקנת מתוכנה, תפסיד 

7. הרב יעקב משה חרל"פ, מי מרום ח"א עמוד צ"ח-צ"ט. הלל ציטלין ביטא זאת בדרך שונה
זו  יט אל הפרישות? דרך האמת היא לא  בו או  יניח לחשק למשול  יעשה האדם  בשואלו: "מה 

יחד." גם  הקצוות  בשני  שבקצוות,  זו  כי אם  שבאמצע, 
8. ספר הכוזרי מאמר שלישי אות ב
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את ייחודה הרוחני, ולא יהיה בכוחה להיות מודל וחזון לעם בארץ והתפוצות"9. 

־ובמקום אחר הדגיש שהופעתה המלאה של התורה היא דווקא בהיותנו בארץ וב
כוחה להדריך אותנו בכל נבכי המציאות המורכבת שלנו: "אני משוכנע כי תורתנו 
הנצחית המוגדרת כתורת חיים, שכתוב 'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם' בכוחה 
לעמוד בפני כל אתגרי הדור הזה בפרט, ושל כל הדורות בכלל, ולהוכיח כי תורת 
ישראל וההלכה כוחן יפה לא רק לחיי ישראל בגלות, אלא בראש ובראשונה, ובעיקר 
־לעם היהודי החי כעם עצמאי בארצו ככתוב: "אלה החקים והמשפטים אשר תש

מרון לעשות בארץ"10.ולכן שאיפתו הייתה לגדל אנשים ותלמידי חכמים שתורתם 
ברורה ומבינים את התקופה שאנו חיים בה: "בדור הזה אנו זקוקים לגדולי תורה 
בעם  ההיסטורי  למפנה  חיובי  ויחס  לבעיות  ממלכתית  גישה  להם  שתהיה  והלכה 

היהודי, שחל עם הקמת המדינה"11.

זכות גדולה היא למכינתנו בשנתה הארבע-עשרה להיקרא בשם עז שלמה על שם 
זצ"ל. דמותו הענקית, בתורה,  גורן  והצבאי מרן הרב שלמה  הרה"ג הרב הראשי 
על  ומהלכיו, בכתיבתו ההלכתית  על הצבא  בייסוד המדינה, בהשפעתו  בהשקפה, 
המדינה ומוסדותיה )רפואה, צבא, טכנולוגיה, משפט, עגונות, יחס לבני המיעוטים, 

אסירים ועוד ועוד(. כל אלו הם נר לרגלנו ואור לנתיבתנו.

בדבריי התייחסתי אך לשתי נקודות ראשונות, מתוך ההתבוננות על דרכו המיוחדת.

אנו תקווה ותפילה כי נהיה ראויים לשמו וליישום דרכו בקודש.

שנזכור, שבכל דעה יש אמת, וגם כאשר דעתנו ברורה, נדע תמיד למצוא את המאחד 
והמדבק בין החלקים והדעות השונות בעם, בלי שנוותר על עמדתנו. להתבונן על 
־המציאות בראיה מורכבת, להמשיך לבנות את דרכינו האידאלית, החדשה והייחו
־דית הנוגעת בכל רובדי המציאות שלנו - המעשיים והפוליטיים, וכל זה מתוך תפי

סה עמוקה של תורה והלכותיה, תורה אחדותית, כוללת ושלמה המאירה את דרכנו 
בכל נפתולי החיים.

"תורת ה' תמימה - משיבת נפש"- כשהיא תמימה )=שלמה(, הרי היא משיבת נפש.

9. הרב שלמה גורן, משנת הגורן עמ' 55
10. הרב שלמה גורן, משנת גורן עמ' 87-86

11. הרב שלמה גורן, משנת הגורן עמ' 76

מאמרים

גדול וגיבור1 הרב אליעזר מלמד | רב הישוב הר ברכה 

בכ"ד מרחשוון, חל יום השנה לפטירתו של מרן הרב הגאון שלמה גורן זצ"ל, שהלך 
לעולמו בשנת תשנ"ה. הרב גורן כיהן כרב הראשי לצה"ל, כרבה של תל אביב – יפו 

ובשנים תשל"ג – תשמ"ג, כרבה הראשי של ארץ ישראל.

עוד מנעוריו ניכר הרב גורן כגאון עצום. מרן הראי"ה קוק זצ"ל, שהכירו כנער צעיר, 
התפעל מאוד מכשרונו, ואמר כי עתיד הוא להיות גדול בישראל. לבסוף זכה תלמידו 
הגדול של הראי"ה, הרב הנזיר, להשיא את בתו צפייה לרב שלמה גורן, וכך הוא 

נכנס לחוג מקורבי 'מרכז הרב'.

מונח  שהתלמוד  אומרים  בש"ס  ובחריפות  בבקיאות  השולטים  תורה  גאוני  על 
בכיסם. הרב הנזיר הוסיף ואמר על חתנו, שבכיסו האחד התלמוד הבבלי, ובכיסו 

הירושלמי. התלמוד  השני 

בצבא ההגנה לישראל

בזמן מלחמת העצמאות השתתף הרב גורן בלחימה. הוא אף סיפר שפעם כשהציבוהו 
באיזו עמדה, הקציבו לו שלושה כדורים, והזהירוהו שאין כדורים מיותרים, ואם 
הוא  אך  בחינם.  שיאבד  כדור  כל  על  קנס  לשלם  יצטרך  האויב  בחיילי  יפגע  לא 

ופגע… התאמץ 

כשנודע שהערבים עומדים לתקוף את ירושלים בטנקים, שלחו הרב הראשי, מרן 
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, על פי בקשת מפקדי הצבא, בערב שבת קודש לשכונת 
מאה שערים, כדי שיסביר לרבנים את חומרת השעה, על מנת שיורו לתלמידיהם 
לא  מבריסק  הרב  לירושלים.  לחדור  מהטנקים  שימנעו  תעלות  שבת  בליל  לחפור 
אביו  שלדעת  גורן  לרב  אמר  ובנו  המלחמתי,  למאמץ  לסייע  אופן  בשום  הסכים 
השיב  'רודפים'.  הם  הערבים  עם  ומלחמות  המדינה  בהקמת  שעוסקים  הציונים 
בכך?!...  מתרשל  הנך  ומדוע  אותי,  להרוג  עליך  הרי  רודף,  אני  אם  גורן:  הרב  לו 
ליל  בכל  עסקו  שערים  מאה  ואברכי  השתכנעו,  ככולם  רובם  הרבנים  מקום  מכל 
שבת בחפירות. ביום ראשון הגיעו הטנקים לתקוף: שניים מהם התהפכו בתעלות 

הרווחה.  הייתה  ולירושלים  ברח,  שלישי  בשבת,  שנחפרו 

לאחר מכן נתמנה לרב הראשי הראשון לצה"ל. כגאון עצום בתורה, הצליח הרב גורן 
להתמודד עם השאלות החמורות שהתעוררו מחדש, אחרי שאלפיים שנה לא היה 

צבא יהודי.

ביום כ"ח באייר תשכ"ז זכה לקדש את ה' לעיני כל ישראל והעולם. הוא השתתף עם 
החיילים בכיבוש העיר העתיקה, וקידש את המעמד ההיסטורי ליד הכותל המערבי 

1. פורסם במרחשוון תשס"ג
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בברכת שהחיינו, תקיעת שופר ותפילת מנחה מרוממת. גם רחוקים מתורה ומצוות 
התעוררו בלבם לשמע קולו הנרגש ותקיעת השופר הבלתי נשכחת.

ישיבה מטעם הרבנות הצבאית, כדי  לייסד על הר הבית  כוחו  ניסה בכל  אחר כך 
זאת  כולל שרי המפד"ל, מנעו  על ההר, אך הממשלה,  ישראל  ריבונות  לבסס את 

ממנו.

תקיפותו על שמירת התורה

בנוסף לגאונותו בתורה היה אמיץ לב, ועמד בתוקף על כך כי בכל עת שיקבל חייל 
פקודה הסותרת מצווה, עליו לסרב פקודה.

עם  לו  שהייתה  העמוקה  הידידות  שעם  הראל,  יוסי  הרב  אמונו,  מאיש  שמעתי 
קצינים רבים, כשהגיעו הדברים לידי פגיעה במצוות התורה לא ויתר. קצינים לא 
מעטים הודחו או שקידומם נעצר בעקבות פגיעה במצוות השבת והכשרות. עמדתו 
להיות  ראוי  אינו  מעייניו,  בראש  אינה  ישראל  מסורת  שקדושת  קצין  כי  הייתה, 

ישראל. עם  למען  להילחם  חיילים  ולשלוח  בצה"ל  מפקד 

לטפל  להם  והורה  לפקודתו,  יצייתו  הדתיים  חייליו  אם  לבדוק  רצה  אחד  מג"ד 
בטנקים בשעת הסעודה המפסקת שלפני יום הכיפורים, וכך נכנסו לצום בלא שאכלו. 

הרב גורן לא הסכים לשום פשרה זולת סילוקו המידי של אותו מג"ד מהצבא.

רגישות לסבל העגונות

בכל  שהתאמצו  דורות,  מדורי  ישראל  גדולי  במסורת  המשיך  התורנית,  בגאונותו 
כוחם להתיר עגונות מכבליהן. ובעזרת ה' עלה בידו להתיר את עגונות צוללת דקר, 

אח"י אילת ו'צים מצדה'.

האח  של  הידוע  המקרה  לידו  התגלגל  אביב,  בתל  דין  בית  ואב  לרב  וכשנתמנה 
היטב,  הסוגיה  בירר  והוא  להינשא.  יכלו  ולא  ממזרים  היו  שלכאורה  והאחות, 
ומצא דרך להתירם על פי ראיות חזקות. הוא ידע שיתקפוהו על כך, וכמה מחבריו 
הרבנים חששו להימנות עמו בהיתר, לא מפני שחשבו שאינו מוצדק, אלא שנתייראו 
מהלחצים והאיומים של המחמירים. והוא קיים "לא תגורו", וקיבץ בית דין גדול 
והתירם. ואכן אחר שהתירם, כמה מגדולי התורה, בעיקר מקרב החוגים הליטאיים, 
תקפוהו מאוד על כך. אולם הרב צבי יהודה קוק זצ"ל תמך בו וחיזק את ידיו, ויצא 

במחאה חריפה כנגד אלו שביקרוהו.

יחסו של הרצי"ה לרב גורן

מתחילה הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל התנגד מאוד לעריכת הבחירות שבהן נבחר 
הרב גורן לרב הראשי. לדעתו אין מעבירים רב ממשרתו, ולכן אסור היה להתמודד 
בבחירות נגד הרבנים הראשיים שכיהנו בפועל, הרב אונטרמן והרב ניסים. אולם 

מאמרים

אחר שנבחר כיבד אותו כרב ראשי, וכפוסק בעל שיעור קומה שאינו חושש להקל 
במקום שצריך. הוא גם שמח מאוד על שתיקן לומר ביום העצמאות הלל בברכה. 
ישראל מבחינה  מדינת  בביסוס מעמדה של  חלקו  על  גורן  הרב  העריך את  ובכלל 

תורנית.

לא קיבל תשלום בעבור חופות

שום  כך  על  לקבל  הסכים  לא  ולכן  הרבנות,  מעבודת  חלק  ראה  חופות  בעריכת 
גורן  ונכבדיה שזכו שהרב  תשלום בנוסף למשכורתו. כבוד רב היה לעשירי הארץ 
יערוך את חתונת ילדיהם, ובאופן טבעי הציעו לו, כמקובל, תשלום נכבד, אך הוא 
שאול  העסקים  איש  של  בתו  את  שחיתן  שאחר  לי,  סיפר  גורן  הרב  לקבל.  סרב 
אייזנברג, הגיע אליו שליח עם מעטפה. הרב גורן, בתקיפותו הידועה, סירב אפילו 
בעבורו  שרשם  לו,  ואמר  התקשר,  עצמו  אייזנברג  כך  אחר  המעטפה.  את  לפתוח 
סכום גבוה מאוד )כמדומה לי עשרת אלפים דולר(. אך הרב גורן לא זז מעקרונותיו, וסירב 
גדולים  לו כספים  על עריכת חופה. אחר כך אייזנברג תרם  לקבל תשלום בעבורו 

האידרא'. 'כולל  להחזקת 

עם הישיבה בהר ברכה

בשנותיה  ברכה,  בהר  הישיבה  על  חסותו  את  לפרוש  הסכים  גורן  שהרב  זכינו 
הראשונות. במשך כשנתיים, עד שנפל למשכב שממנו לא קם, היה מגיע מדי שבוע 

מאוד. אליו  להתקרב  זכיתי  שנתיים  באותן  בישיבה.  שיעור  להעביר 

במשך כשנתיים, עד חוליו האחרון, היה הרב גורן מגיע מדי שבוע להר ברכה להעביר 
שיעור לבחורים, לחזק את רוחם וללמדם תורה. שיעורים רבים הוקדשו למעמדה 
ושואלים  היו התלמידים סובבים אותו  וצבאה. לאחר השיעור  ישראל  של מדינת 
ועל  ומלחמותיה,  המדינה  תקומת  בתהליך  מכוננים  אירועים  ועל  השעה  בענייני 
עולם הרבנות, והוא היה משיב להם. אף על פי שהדרכים היו מסוכנות מעט, ורוב 
תושבי יש"ע כבר נסעו ברכבים ממוגנים מפני אבנים, הוא נסע להר ברכה ברכבו 
הפסוק:  את  הנסיעה  בתחילת  לומר  הקפיד  ורק  כלל.  חשש  ולא  נהגו,  עם  הרגיל 
ַיֲעֹקב"  ְּבֵני  ַאֲחֵרי  ָרְדפּו  ְולֹא  ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶהם  ַעל  ַוְיִהי ִחַּתת ֱאֹלִהים  "ַוִּיָּסעּו 
המלחמות  בכל  לשמירה  לו  שהועילה  בדוקה  סגולה  שזו  ואמר  ה(.  לה,  )בראשית 

שעבר.  המסוכנים  והמקומות 

שני מחזורים של תלמידי ישיבת הר ברכה הכין הרב גורן לפני גיוסם לצבא. בשיעור 
הראשון דיבר על ערך מצוות הגיוס, ובשיעור השני על מקרה שחייל המקבל פקודה 

שסותרת מצווה, עליו לסרב פקודה. ובשלישי וברביעי על שבת בצבא. 
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סגולה לשמירה

אף כי הדרכים היו מסוכנות מעט, ורוב תושבי יש"ע כבר נסעו ברכבים ממוגנים 
מפני אבנים, הוא היה נוסע להר ברכה ברכבו הרגיל עם נהגו, ולא חשש כלל.

ֶהָעִרים  ַעל  ֱאֹלִהים  ִחַּתת  ַוְיִהי  "ַוִּיָּסעּו  לפני הנסיעה את הפסוק:  לומר  היה מקפיד 
ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶהם ְולֹא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעֹקב" )בראשית לה, ה(. ואמר שזו סגולה בדוקה 

לשמירה במקומות מסוכנים, וכך נהג גם כשהשתתף במלחמות.

מאבקו כנגד הנסיגה

בעת שלטונה של ממשלת רבין, ליווה הרב את ההתיישבות ביש"ע בדאגה ובחרדה. 
את כל כובד משקלו הציבורי הוא הטיל למערכה למען תושבי יש"ע. באותה תקופה 
שימשתי כמזכיר ועד רבני יש"ע, והרב גורן היה מפרסם בגיליונות שלנו את דעתו, 
דעת תורה, כי יש חיוב מסירות נפש למען כיבוש הארץ והגנתה, ושחובה לסרב לכל 
שנשענת  רבין,  לממשלת  כי  קבע  כן  כמו  הארץ.  יישוב  מצוות  את  הנוגדת  פקודה 
הדברים  ישראל.  לעם  השייכים  בנושאים  להחליט  סמכות  אין  ערבים,  קולות  על 
הרעישו את הארץ, ואף שקלו להעמידו על כך לדין, אבל דבריו, שיצאו בסערה מן 

הלב, עוררו את הלבבות.

במשפחתו של הרב חששו שמא אני גורר את הרב לוויכוחים ציבוריים קשים, אבל 
ביקשתי  פעמים  להפך, בשתי  זה שמוביל את המערכה.  הבינו שהוא  הזמן  במשך 
ממנו שלא לפרסם את דבריו החריפים, שמא לא יובנו. הוא, בחכמתו, קלט את גודל 
האסון שבהסכמי אוסלו, ועל כן לא חסך מאמצים לנסות להעביר את רוע הגזרה. 
הסכים  ולא  ברבין  שיטה  כשערפאת  בקהיר,  ההסכם  על  החתימה  שביום  זכורני 
לחתום, ולבסוף חתם, כמובן, ישבתי עמו בביתו כארבע שעות, ושוחחנו על מצבנו 
הלאומי ועל עולם התורה, והוא היה דואב וכואב כאדם אבל. הנסיגה מכל מקום 

ומקום ביש"ע הייתה לגביו חורבן ממש.

כששאלתיו: איך אנשים שהשתתפו בשחרור יהודה ושומרון מוכנים לוותר על יש"ע 
השמים  מן  ושומרון.  יהודה  את  רצו  לא  הם  מעולם  בצער:  השיב  בקלות,  כך  כל 
גלגלו שכבשנו את יש"ע, ומההתחלה הם חיפשו כל דרך כיצד לסגת משם. בסייעתא 
דשמיא הם לא הצליחו עד כה. והתמרמר מאוד על ראש הממשלה המנוח, מר בגין, 
אולי  אתה  אבל  אזכה,  לא  כבר  "אני  והוסיף:  אוסלו.  להסכמי  הדלת  את  שפתח 

תזכה לראות בהחלת ריבונות ישראל על יהודה ושומרון".

יהי רצון שנזכה ללכת בדרכו, ויהא מליץ יושר לפני אבינו שבשמים בעבור משפחתו 
ותלמידיו, ובעבור כל מתיישבי יש"ע.

מאמרים

הוויכוח עם הרמטכ"ל לסקוב

בנוסף לגאונותו בתורה, היה הרב גורן אמיץ לב, ובעת ששימש כרב הראשי לצה"ל 
לסרב  עליו  מצווה,  הסותרת  פקודה  חייל  שיקבל  עת  בכל  כי  כך  על  בתוקף  עמד 

ולשנן זאת באוזני החיילים.  רגיל לחזור  והיה  פקודה. 

פעם, אחר שפרסם זאת בעלון של הרבנות הצבאית, עורר את חמתו של הרמטכ"ל 
והורה  בצבא,  המשמעת  יסודות  נגד  חתירה  זו  כי  טען  הרמטכ"ל  לסקוב.  חיים 
להפסיק מיד את פירסום העלון. אך הרב גורן לא ויתר, ותבע את הרמטכ"ל לבירור 

אצל שר הביטחון וראש הממשלה דאז, מר דוד בן גוריון. 

כשטען הרמטכ"ל שהחייל הדתי צריך קודם לבצע את הפקודה אם יש בה חילול 
שבת, ואם יש לו על כך השמה, שהפקודה נוגדת את ההלכה, שיגיש במוצאי שבת 
קובלנה על מפקדו. השיב הרב גורן שמבחינת ההלכה, מצב זה דומה למצבו של מי 
שקיבל פקודה להרוג אדם חף מפשע, שלפי הרמטכ"ל עליו להרגו ואחר כך להגיש 
קובלנה על מפקדו. כשם שעל ידי הקובלנה לא ניתן להשיב לחיים את ההרוג, כך לא 

ניתן להשיב את חילול השבת, שדינו חמור כדין הורג נפש. 

בן גוריון קיבל את עמדתו של הרב גורן, והוראה זו אף נכתבה בפקודות המטכ"ל. 
ולא זו בלבד, אלא שכדי לפצותו על עגמת הנפש, הורה להכפיל את מספר העמודים 

בעלון הרבנות הצבאית.

הסכמי אוסלו

בעקבות הסכמי אוסלו, הורה הרב גורן זצ"ל שאסור לחייל להשתתף בפינוי יישוב 
או מחנה מארץ ישראל. 

לא  בצבא,  המשותף  שירותם  בעקבות  רבין,  מר  עם  אישית  בידידות  היה  כי  אף 
יכול היה לסלוח לממשלה על הסכמי אוסלו. צערו על כך לא ידע גבול. הוא חשב 
כי בהסכם זה חצתה הממשלה את כל הקווים האדומים, הן בנכונותה לוותר על 
חלקים מלבה של ארץ ישראל, הן בהיסמכותה על קולות ערבים בניגוד לרוב היהודי. 

הוא גם לא נרתע מלהביע את עמדתו ברבים. אחר שעלתה בממשלת רבין האפשרות 
נפש,  במסירות  כך  על  להילחם  צריך  כי  הודיע  מביתם,  חברון  תושבי  את  לפנות 
ואף הוסיף כי הוא אישית מוכן להיהרג על כך כדי למנוע את פינוי חברון. דבריו 
נתפרסמו והכו גלים. במשך יום שלם הוא העניק ראיונות לרשתות רדיו וטלוויזיה 
מהארץ מהעולם. וכששאלוהו אם אינו חושש להמריד את הציבור כנגד הממשלה, 
יוותר. למי שראה אותו  לא  על עמדתו  בו עכשיו, אבל  כי הוא מוכן שיירו  הכריז 
באותם ימים היה ברור, כי הוא אכן מוכן בלב שלם למסור את נפשו ממש על הצלת 

חברון.  
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אחר אותו יום סוער, אמר לי בטלפון כי זה היה יום חשוב, ובעזרת ה' עלה בידו 
פעולתם.  פעלו את  וכי הוא מקווה שהם  דבריו ברבים,  להשמיע את 

יש עדויות, כי בעקבות דבריו האמיצים, ממשלת רבין דאז נרתעה, והיישוב היהודי 
בחברון ניצל מגירוש.

באירועים  נפגשו  ומשפחתו. הם  רבין  עם מר  אישי  איזה קשר  נשאר  זאת  למרות 
עליו.  כועס  גורן  הרב  כי  בריאיון  הזכיר  רבין  שפעם  וכמדומה  משותפים, 

אחר שהרב גורן נפטר, באחד מימי השבעה בא ראש הממשלה יצחק רבין עם רעייתו 
לנחם את משפחת גורן האבלה. 

הוראות בצבא

כששאלו חיילים דתיים, שקיבלו הוראה לשמור בראש השנה על המתרחצים בחופי 
טבריה, האם עליהם להפסיד תקיעת שופר כדי לשמור על עוברי עברה. השיב להם 
הרב גורן: הם אכן עוברי עברה, אבל אתם צריכים לשמור על מדינת ישראל שלא 

יארע בה פיגוע.

הרב גורן גם התיר לנסוע ברכב כדי למנוע גנבת בקר ביישובים שעל הספר, כסברת 
התלמוד )ערובין מה, א(, שאם נוותר להם על עסקי ממון, סוף שיבואו להרוג נפשות.

ולכן כל אדם  הורה, שנשק איננו מוקצה, הואיל ומלאכתו להיתר, שנועד להגנה. 
רשאי לשאת בשבת אקדח או רובה במקום שיש עירוב. 

ובמקום שאין עירוב ואין מצב של פיקוח נפש המחייב נשיאת נשק, אסור לאזרח 
פי דעת "ערוך השולחן", שסובר  לשאת נשק. אבל לחייל התיר לצאת בנשקו, על 

שנשקו של חייל נחשב כבגדיו )משיב מלחמה ח"ב ע' נג(.

מאמרים

לדרכו של הרב
 הרב אריה שלום | נהגו האישי של הרב גורן זצ"ל

"אשרי אדם עז לו בך, מסילות בלבבם" )תהילים פ"ד, ו(

ללמוד  נוהגים  כן  ועל  קנין תורה"  "פרק  נקרא בשם  הפרק השישי במסכת אבות 
לציין  באה  הזה  לפרק  הפתיחה  השבועות.  חג  תורה-  מתן  חג  שלפני  בשבת  אותו 
שבניגוד לפרקים הקודמים הפרק הזה הוא אוסף ברייתות העוסקות בשבח התורה 
ובמעלתו של העוסק בה. אלא, שהברייתא הזאת שנויה בלשון המשנה "שנו חכמים 
בלשון המשנה. ברוך שבחר בהם ובמשנתם", רוב המפרשים מייחסים את המילים 
"ברוך שבחר בהם ובמשנתם" להקב"ה, דהיינו, השבת וההודיה לאלוקים על אשר 

בחר את חכמי ישראל כנושאי דברו.

חז"ל בפירושיהם להקדמה הזאת, באו אולי ללמדנו, שעלינו לא רק ללמוד באמצעות 
תוכן משנתם, אלא גם בעזרת הלשון שהשתמשו בה בבואם להשמיענו את האמת 
שבפיהם. הביטוי המיוחד והתמוה במקצת: "בהם ובמשנתם"- בא לבטא, כנראה, 
שחייהם ומשנתם של החכמים מהווים חטיבה אחת. חייהם היו התגלמות משנתם, 
תורתם היא תמונה נאמנה של חייהם. החכם האמיתי לא ידע שום פער בין החיים 
לבין התורה. עיון התורה גדול וחשוב רק מפני שהוא מביא לידי עשיית הטוב בפועל 
עושיהם,  לכל  טוב  "שכל  ע"ב(.  מ'  )קידושין  מעשה"  לידי  שמביא  תלמוד  "גדול 
ללומדיהם לא נאמר, אלא לעושיהם". ברייתא ג' שבפרק השישי עוסקת בערכה של 
התורה המביאה באופן טבעי אל הוקרת חכמי התורה, לירא את ה' יתברך, משמע 
גם להתנהג ביראת כבוד כלפי חכמי תורת ה' אשר להוראתם אנו אסירי תודה על 
כל מה שאנו יודעים מהם ובזכותם, לירא את ה' הוא התנאי המוקדם לזה "את ה' 

אלוקיך תירא") דברים ו, ג'( - "לרבות תלמידי חכמים" )פסחים כ"ב, ע"ב(.

ברייתא זו מתחילה "הלומד מחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או 
דיבור אחד, או אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד, שכן מצינו בדוד מלך ישראל, 
והלא  ומיודעו...  אלופו  רבו  קראו  בלבד,  דברים  שני  אלא  מאחיתופל  למד  שלא 
הדברים קל וחומר... הלומד מחברו פרק אחד... או אפילו אות אחת, על אחת כמה 
וכמה שצריך לנהג בו כבוד, ואין כבוד אלא תורה, שנאמר "כבוד חכמים ינחלו") 
משלי ג'( "ותמימים ינחלו טוב") משלי כ"ח( ואין טוב אלא תורה, שנאמר: "כי לקח 

טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו") משלי ד'(.

"יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם") תהילים ק"ז ( קשה לי לתאר במילים את 
הזכות  על  ובפרט,  ובכל שעה,  עת  בכל  עמי  ועושה  עשה  יתברך  הגדול שה'  החסד 
הגדולה שנפלה בחלקי להיות במחיצתו של רבי, אלופי ומיודעי הגאון הרב שלמה 
גורן זצ"ל, רבי בתורה, אלופי בצבא ומיודעי בהשקפת עולמו המיוחדת בשילוב חיי 

ההלכה עם חיי המדינה.
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"ספרא וסייפא כרוכים יחד ירדו לעולם מן השמים". רב דגול וראש לרבנים, מנהיג 
הדור שהנהיג את צאן מרעיתו בחכמת התורה והמדינה. אחרי אלפיים שנות גלות, 
חרפה וחשיכה, שבנו לארצנו וזכינו לכך שמורנו ורבנו הרב גורן זצ"ל על כל מעלותיו 
הייחודיות וגדלותו בתורה על כל ענפיה, היה רב פעלים במעשיו הכבירים לתורה, 
הגדולים  הישגיו  ישראל.  ובמדינת  בצבא  המצוות  שמירת  את  חיזק  ולארץ.  לעם 
בתפקידיו הבכירים - כרב הראשי בצה"ל, רבה הראשי וראב"ד של העיר תל אביב- 
יפו, כרב ראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול - באו לידי ביטוי בחיינו, בדור הזה.

כמות  לסקור את  הדורות. מדהים  בכל  היצירה התורנית  מגדולי  היה אחד  מו"ר 
הספרים שחיבר ולתאר את תכונתם האיכותית והנדירה. בספריו הרבים בולטים 
ישראל, הקו המנחה  לחיינו במדינת  ייחודיות  במיוחד אותם מאמרים שיש בהם 
שבהם הוא ההתייחסות הממלכתית של מו"ר זצ"ל, ממלכתיות בתורתו, בהשקפתו 
ובאורח חייו שאפיינה את דרכו והנהגתו מאז הקמת המדינה ועד יומו האחרון. גם 
במעשיו ובפעליו הרבים באו לידי ביטוי ההכרה בעם ישראל היושב בארצו, במדינה 
ומעודכנת מבלי להזדקק  ריבונית משלו, עם שעליו לקיים מערכת חיים מתוקנת 
לעזרה של נכרים. לבנות מדינה מודרנית מבלי לסטות ימינה או שמאלה מן ההלכה, 

אף לא כקוצו של יוד.

הזכות הגדולה שנפלה בחלקי הייתה ללוות את הרב במלחמת ששת הימים כנהגו 
וכעוזרו האישי. בבואי היום לספר על חוויות ומעשי גבורה ומופת שחוויתי במחיצת 
הרב בימים של התרוממות הרוח, התעלות וקדושה, במהלך מלחמת ששת הימים 
ובתקופה שלאחריה, אוכל רק לומר במלוא הצניעות והענווה, שידעתי זכות מיוחדת 
במהרה  צדקנו  משיח  בביאת  ואולי  בחיים.  אחת  פעם  אותה  חווה  שאדם  במינה 

בימינו, נזכה לחוש בה שוב.

יהיו הסיפורים הקצרים שאספר להלן כדוגמאות מני רבות לפעלים רבים של מורנו 
ורבנו זצ"ל.

ולשחרור  ירושלים  של  לאחדותה  שנה  החמישים  שנת  הקרובה,  השנה  לקראת 
והכותל המערבי, שזכינו להיות שם הראשונים במלחמת ששת הימים,  הר הבית 
נקבע במערכת החינוך בישראל, כי לדמות השנה נבחרו הרב והרבנית גורן זיכרונם 
לברכה והם ישמשו כ"מגדלור" המאיר את הדרך לילדי ישראל. לצורך כך אפיינתי 
שבעה מאפיינים המשקפים את תורתו ומשנתו, מאפיינים בהם ניכרת דרכו הדתית 
והממלכתית של מו"ר הרב גורן זצ"ל, ושל ביתם ומשפחתם של הרב והרבנית ז"ל.

לשבעה מאפיינים אלה קראתי "שבעת עמודי החכמה" בהם ניכרת צדקת דרכו של 
מו"ר הרב גורן זצ"ל, לכל אלה ניתן להביא דוגמאות למכביר.

אהבת עם ישראל- שלמות העם	 

אהבת התורה- תלמוד תורה כנגד כולם	 

מאמרים

אהבת הארץ וחיזוק ההתיישבות	 

מנהיגות מהי?	 

"לא תגורו מפני איש"	 

מסירות נפש בעז ותעצומות- עז שלמה	 

ואולך אתכם קוממיות	 

שבעת העמודים הללו הם יסודות לגאולה השלישית, בה אנו חיים. דור של תקומה 
ובנין הארץ. 

העמוד הראשון - אהבת העם

ואזהרה חמורה  ישראל  לעם  באחדותו". אהבתו  "כוחו של העם  ציין  הרב תמיד 
 .)156 )עמ'  "תורת המדינה"  ביטוי בספרו  לידי  חינם באה  מפני שנאת 

הרב גורן זצ"ל היה מייסדה של הרבנות הצבאית. בתפקידו כרב ראשי לצה"ל הוא 
הניח את היסודות לקיומו של צבא יהודי המבוסס על ערכי התורה והמסורת. הרב 
התנגד לפלוגות דתיות נבדלות ודרש שיחידות צה"ל בכל מקום יהיו מבוססות על 
ערכי מסורת ישראל, לשם כך קיבל גיבוי לכל בקשותיו מראש הממשלה הראשון 
למדינת ישראל, מר דוד בן גוריון ז"ל וכך גם קיבל גיבוי מלא מהרמטכ"ל ומחבריו 

האלופים, ראשי צבא הגנה לישראל.

וכשרות  השבת  שמירת  נושא  על  מחמירות  מטכ"ל  פקודות  הוציא  הוא  כך  לשם 
המטבחים של הצבא, דיני אישות וקבורה וכו'. עמד על שמירת פקודות אלו בכל 

השדה. וביחידות  בסיס  בכל  תוקף, 

אחיד"  "נוסח  פי  על  הצה"לי  התפילה  סידור  חיבור  את  נזכיר  הדוגמאות  מבין 
כאשר הוא שאף שכל עדות ישראל יתפללו בנוסח אחד. יש שלא הבינו את כוונתו 
וגודל השעה. בסידור זה רצה הרב לבטא את רצונו העז להגיע לאחדות עם ישראל, 
בבחינת "יחד שבטי ישראל". הרב טען ש"מציאת פתרון לנוסח אחיד משקף את 
בו אחד מעקרונות היסוד של חזון קיבוץ  ורואים  בו  דוגלים  מיזוג הגלויות שאנו 
גלויות". כוונתו הייתה ליצור סינתזה בין הנוסחאות השונות, אשר תמזג בתוכה 
מהטוב והיפה שבכל הנוסחאות. כמו כן, מחזור לימים הנוראים של צה"ל, הגדות 

לחג הפסח, וכן הגדות לשעת חירום ועוד.

הרב ומשפחתו יצאו בכל שנה לערוך את "הסדר המרכזי" של צה"ל באחד מבסיסי 
הצבא הגדולים, ל"סדר" זה הוזמנו הרמטכ"ל, אלופי צה"ל. האורחים היו צריכים 
נסע  להימנע מלנסוע בחג בתוך הבסיסים. עד כדי כך, שבמקרה שאחד האלופים 
בחג בבסיס וזו לא הייתה נסיעת חירום או מסיבה ביטחונית, הרב לקח ממנו את 

מפתחות הרכב והשאירו במקום עד צאת החג.
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צה"ל.  בבסיסי  התעוררות"  "מסע  הרב  קיים  הנוראים,  הימים  לפני  שנה,  מידי 
מלווה  כבוד  במסדר  לבסיס  מתקבל  היה  הרב  עם.  וברוב  מרשים  היה  המעמד 
באופנועי המשטרה הצבאית שלוותה את כל המעמד. ממש מלכות ותפארת וקידוש 

ברבים. שמים  שם 

הכיפורים  ביום  ובעיקר  בחגים  גם  צה"ל  למחנות  לצאת  היה  רגיל  קבוע  באופן   
במחנה  הכיפורים  יום  לתפילות  אליו  הצטרפתי  שנה  מדי  החיילים.  עם  להתפלל 

הנח"ל.  של  הטירונים 

 בשאר ימות השנה, בערבים, היה נוהג לערוך חופות לכל חייל ובכל מקום על אף 
שהיה יכול לבקש מרבנים אחרים שימלאו משימות אלו, מעולם לא סירב, אלא, אם 

כן, היה צורך בטחוני חשוב שנדרש אליו.

 הרב חיבר תפילות מיוחדות לחיילי צה"ל, כגון: תפילה לפני יציאה לקרב, אותה 
היינו מחלקים לכל החיילים בעת הקרבות, תמיד היינו מצוידים ב"אלפי" תפילות 
קרובה  ושתהא  בפיהם  שתיאמר  זו  תפילה  לקבל  שדרשו  החיילים  עבור  כאלה, 

לליבם.

ועוד  הזה.  היום  עד  הצנחנים  את  המלווה  לצנחן"  הדרך  "תפילת  חיבר  כן,  כמו 
השונים.  לחיילות  מיוחדות  תפילות 

העמוד השני – אהבת התורה

מבין הדוגמאות הרבות אזכיר את ייסודה של המדרשה התורנית במחנה המטכ"ל 
שהייתה למקום לימוד עבור חיילי צה"ל מכל החילות, בנושאי יהדות. סמינריונים 
עצום  צימאון  היה  אלה  עיון  לימי  חייל.  לכל  ימים   3-4 של  בסדנאות  נמשכו  אלו 

החיילים.  בקרב 

דוגמא אחרת היא ה"ישיבה" מעבר לתעלת סואץ בתקופת מלחמת יום הכיפורים, 
כאשר חיילי צה"ל ישבו על "הכלים" מעבר לתעלה, תקופות ממושכות. ה"ישיבה 
וללמוד  לשבת  הפנוי  בזמנו  שרצה  וחייל  חייל  לכל  מענה  נתנה  הזאת  התורנית" 
תורה, להגיע לשיעורים ול"חברותות" שישבו ועסקו בתורה. הרב דאג לכך שאחד 
הרבנים הצבאיים ישמש שם כראש הישיבה, ואף הרב גורן זצ"ל, בעצמו, היה מגיע 

מדי פעם לתת שם שיעורים לחיילים הרבים שבאו לשם. 

הספרייה התורנית שהייתה תמיד בתא המטען  דוגמא נוספת שאזכיר כאן, היא 
והרמב"ם,  השו"ע  הירושלמי,  הבבלי,  הש"ס  את  הכילה  זו  ספריה  המכונית.  של 
לשיעורים  הם  אף  היו  הנסיעות  בספרים,  מהלימוד  פסק  לא  הרבות,  ובנסיעותיו 

בנסיעה. לרב  המתלווים  לכל  ובחכמה  בתורה 

מאמרים

כתר תורה קודם לכתר מלכות

פעמים הייתי נוכח במפגשים מדהימים בין מו"ר הרב גורן זצ"ל לבין אישים נכבדים 
ורמי מעלה.

אציין כמה מהן. 

סוער  בדיון  נוכחים  להיות  רב,  אביב הצטופף קהל  בתל  "היכל התרבות"  באולם 
זה במסגרת במה  בין שלושה מנהיגים חשובים באותה העת. היה  שהתקיים שם 
ליהדות ורוח שהתקיימה מדי שנה בשנה. באותה שנה על הבמה היו ראש ממשלת 
ישראל הראשון מר דוד בן גוריון, נשיא הסתדרות הציונית העולמית ויו"ר הסוכנות 
היהודית מר נחום גולדמן ומורנו ורבנו הרב גורן זצ"ל. לכל אחד ניתן זמן מוקצב 

להביע את השקפת עולמו וההשלכות מכך ליהדות בת זמננו. 

מר  אמר  הדברים  שאר  בין  הארץ.  ובניין  התקומה  דור  על  כמובן  דברו  כולם 
ולחוקים  למנהגים  וסיבה  אין מקום  הגלות  כיום לאחר תקופת  כי  גולדמן,  נחום 
יהודיים ישנים שהגיעו אתנו מהגלות וכו'. הוא דרש בסיום דבריו להכיר בעובדה 
של התפתחות האנושות במשך אלפי או מיליוני שנה החל מהקוף ועד ההתפתחות 
חלקי  בכל  להכיר  בתוקף  דרש  הוא  הדברים  בהמשך  כיום.  האדם  של  המודרנית 
העם באופן שווה, בכל התנועות – רפורמים, קונסרבטיבים ואורתודוכסים כאחד, 

וכו'. כשרות  גיורים,  וגירושין,  בנישואין 

מו"ר הרב גורן זצ"ל תקף בחריפות רבה את הפגיעה בקדשי ישראל. הוא הסכים 
עם נחום גולדמן, למסקנה שאם הוא רוצה להיות צאצא של קוף, הוא רשאי לכך. 
אבל הוא אינו רשאי לפגוע באורח החיים היהודי המבוסס על פי התורה וההלכה 

היהודית בלבד. תורת ישראל היא תורת חיים ואין בלתה תורה אחרת.

כאשר פתח מר דוד בן גוריון בדבריו ואמר שהוא מצדד בדבריו של הרב גורן. הוא 
 - פי השקפתו  ועל  כל הקהל כאשר הסביר שמבחינתו  של  אדירות  לתשועות  זכה 
עם ישראל הוא עם אחד, צבא אחד ואין לחלקו לשנים עשר גזרים )חלקים(. אין 
כפי שהורה לצה"ל,  ומנהגים שונים. בדיוק  כל אפשרות לתת לכל קבוצה חוקים 
בראשיתו, שהצבא צריך לעמוד בכל הדרישות שדרש הרב הצבאי הראשי הרב גורן, 
לגבי החוקים הדתיים, ואלה נקבעו בפקודות מטכ"ל שאין לשנות אותם. הוא נימק 
לנו עם אחד  נימוק שהשתמש בזמנו כלפי הצבא, באומרו: "יש  את דבריו באותו 
ויש לנו צבא אחד. לא נעשה צבא לדתיים וצבא לאלה שאינם דתיים. מכיוון שחייל 
יכול לאכול אוכל שאינו כשר,  יכול גם לאכול אוכל כשר וחייל דתי אינו  לא דתי 
לפיכך, כל האוכל בצבא יהיה רק כשר! ומסיבה זו, הוא מצדד בדברי הרב גורן, בכל 
מה שקשור למגזר הציבורי ולחיזוק העם, באחדות עם ישראל על פי תורת ישראל. 
מחיאות כפיים ממושכות נשמעו באולם כאשר כל הקהל קם על רגליו והביע תמיכה 

וכבוד רב לדוברים.
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גם המפגש הבא היה בין מו"ר הרב גורן זצ"ל לבין מר דוד בן גוריון ז"ל.

"שדה  לקבוץ  ערב מאוחרת  היינו מדרימים בשעת  ומפרך  עבודה קשה  יום  אחרי 
משמע(.  תרתי   – גוריון  בן  דוד  מר  של  כינויו  היה  )זה  "הזקן".  של  לצריפו  בקר" 
בפעמים שראש הממשלה לשעבר ידע מראש על בואנו, הוא לא התאפק וצעד רגלית 
עם שני מלוויו עד לצומת הראשית על מנת לבא לקראתנו. בראותו את מכונית האלוף 
הביטחון  אנשי  ושני  לעברנו  רץ  היה  אלוף(  של  דגלון  שלט  היה  המכונית  )בחזית 
היו צריכים למנוע בעדו מלקפוץ על המכונית בשעת נסיעתה. מו"ר פתח את דלת 
המכונית וקידם בברכה את כבוד ראש הממשלה והזמינו להיכנס למכונית. אולם בן 
גוריון נשמע חד-משמעי ואמר: "כבוד הרב, כאן צועדים ברגל"! כך צעדו כקילומטר 
וחצי שני האישים זה לצד זה ואנשי הביטחון מלווים מאחור ובמרחק מה מהם. 
המכונית שלי נוסעת מאחור ומלווה את הטור המיוחד הזה. בפגישה עצמה סערו 
חז"ל  בדברי  זה  בכה,  וזה  בכה  זה  הכתובים,  בפירושי  התלהבות  מרוב  הרוחות 
וזה בחקר המקרא. מכאן גלשו לסוגיות פילוסופיות שעוררו המקראות. מדי פעם 
נגשתי לחלון החדר והסתכלתי החוצה לבדוק האם כל אנשי הקיבוץ עומדים ליד 
החלונות ומשתוממים לקול הצעקות הנשמעות מתוך החדר. אולם, כנראה אנשי 
"שדה בקר" הכירו מציאות זאת ולא נראו מבוהלים במיוחד. אשת ראש הממשלה, 
פולה, הייתה נכנסת לחדר מדי פעם בכדי להרגיע את ההתלהבות היתירה והציעה 

לנו כוס תה חם...

מו"ר  שני האישים,  יותר.  ואף  ונמשכו כשעתיים  פעם  מדי  אלו התקיימו  פגישות 
הרב גורן זצ"ל וגם בן גוריון ז"ל, ציפו לקיום המפגשים הללו שתרמו רבות ליחסים 
מו"ר הרב  בעשייה הרבה של  חיוביות  לתוצאות  והביאו  ביניהם  המיוחדים שהיו 

זצ"ל.

למשרדי  על מעלה המדרגות  על מפגש אקראי שהתקיים  בסיפור  זה  פרק  אסיים 
הרבנות הראשית לישראל, שמקום מושבם היה אז בבניין "היכל שלמה" בירושלים. 
מעשה שהיה כך היה: כאשר עדיין היה הרב גורן זצ"ל רב ראשי בצה"ל היה צריך 
"דקר"  הצוללת  של  היעדרה  נושא  את  לישראל  הראשיים  הרבנים  בפני  להעלות 
ירד לקראתנו הרמטכ"ל  הבניין,  עלייתנו במדרגות  כדי  תוך  העגונות.  בעניין תיק 
דאז רב אלוף יצחק רבין ז"ל. שאף הוא היה אצל הרבנים הראשיים בעניין דומה. 
הייתה  הראשית  הרבנות  דלת  ההם  שבזמנים  ליבנו  לתשומת  נביא  זו  בהזדמנות 
פתוחה לכולם וגם הרמטכ"ל הרגיש שם כבן בית. יחסיו של הרמטכ"ל עם מו"ר 
הרב גורן היו מצוינים והדוקים ואף נהגו מדי פעם לבקר ביקור משפחתי זה אצל זה, 
בעיקר באירועי שמחה למיניהם. השניים נפגשו על גרם המדרגות ושמחו זה לקראת 
משותפת(.  מטה  בישיבת  ישבו  לכן  קודם  )יום  רב.  זמן  מזה  התראו  שלא  כפי  זה 
גורן". מיד הרב  הרמטכ"ל הקדים את פני הרב באומרו: "שלום כבוד אלוף הרב 
גורן"! השיחה הקצרה הזאת התנהלה די  תיקן אותו ואמר שיש לומר "רב אלוף 

מאמרים

ברצינות ולא חשתי שיש כאן בדיחה כלשהי. הרמטכ"ל שוב חוזר ומתקן: "אתה, 
אלוף הרב גורן, אני, רב אלוף, מדוע אתה טוען שאתה רב אלוף גורן"?! משיב לו 
הרב: "אתה הרמטכ"ל ואני רב אלוף"! הרמטכ"ל אינו מוותר ובמבט של חיוך על 
פניו מבקש הסבר לדברי הרב. פונה אליו הרב ואומר לו שהוא מוכן להסביר לו את 
הדברים, אך הוא חייב להבטיח לו שיזכור אותם היטב לעתיד לבוא כאשר יישא 
מכיוון  שאמר  כפי  דבריו  את  שאמר  הסביר  הרב  אחרים,  ממלכתיים  בתפקידים 
ש"כתר תורה קודם לכתר מלכות" את זה צריך לזכור תמיד ולכן, רב קודם לאלוף...

דתי  לחייל  איסור  פסיקותיו:  בין  משמעיים.  וחד  ברורים  הרב  של  ההלכה  פסקי 
להתחלף בתורנות עם חייל לא דתי בתורנות של שבת, ביצוע תפקידים ביטחוניים 
אינו חילול שבת אלא קידוש שבת, יחד עם זאת קבע הנחיות ברורות מה אסור ומה 
מותר, בכל מקום ובכל מצב.לשם בירור ההלכה ירד לעומק הבירור ההלכתי תוך 
הפעלת  האלקטרוניקה,  הקשר,  פעילויות  על  למד  כך  והכרתו,  הנושא  לימוד  כדי 

ועוד.  טנקים, החשמל 

הרב דאג להוצאת עלון תורני בשם "מחניים" כאשר בכל קובץ פסקי הלכה ומאמרים 
תורניים של הרב שהופצו לכל מחנות צה"ל.

העמוד השלישי – אהבת הארץ

בספרו "תורת המדינה", בעיות צבא, כלכלה ועניינים מדיניים – פוליטיים. בעיות 
מי  היה  ולא  לא הכירה אותם  עצמאית,  יהודית  כמדינה  לפני הכרזתה  שהמדינה 
שהתעניין בפתרון הבעיות מההיבט ההלכתי שלהם. הרב היה זה שהתמודד בבעיות 
השעה והמדינה מתוך רצון להקים כאן עבורנו מדינה יהודית דמוקרטית – שתהיה 
של  לחיזוקה  בפסיקותיו  ביטוי  לידי  בא  הדבר  ההלכה.  פי  על  מודרנית  למדינה 
ההתיישבות במצוות ישוב ארץ ישראל. בספרו זה נוכל למצוא מאמרים תורניים כמו 
"שלימות הארץ לאור ההלכה", "בנין ירושלים וקיבוץ גלויות בגאולה השלישית" 

או למשל "מדינת ישראל לפי חזון הנבואה וההלכה".

בדבר  לשאלות  הרב  עונה   ,)184 )עמ'  ראשון  שו"ת חלק   - הגורן"  "תרומת  בספרו 
לא  שהערבים  לשמור  כדי  בשבת  נסיעה  כגון  בשבת  עבודה  של  מיוחדים  היתרים 
יזיקו וישרפו עצים או גניבת הפירות, או למשל, ההיתר לצאת למלחמה ולחלל את 
השבת אפילו כאשר קיימת סכנת של גניבת מרעה ע"י הערבים העוינים לנו, הוא 
מביא לכך הוכחות מהסוגיה במסכת עירובין וקובע "והוא יסוד מוסד לכל השקפת 

וזכויותינו..." עולמנו במערכת ההגנה על ישובינו 

כך גם בפסיקותיו לשנת השמיטה לחיזוקה של החקלאות היהודית בנושא היתר 
שעלבים  קבוץ  בשדות  בשבת,  החריש  בעבודת  שנתן  ההיתר  למשל,  או  המכירה. 
כאשר הייתה סכנת חדירה לשטחים אלו ע"י ערבים שזממו לנשל אותנו מאדמתנו.
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הרב גורן דרש את הכרזת הר הבית כשטח יהודי וטען שיש שטחים שמותר להיכנס 
אליהם ואף להקים בתוכן בית כנסת. הוא הזהיר מפני העובדה שהאיסור שהטילו 
על יהודים מלהיכנס להתפלל בהר הבית, יביא חלילה לידי מסירתו חזרה לידי אויבי 
שהופיע  הבית"  "הר  והחשוב  הנודע  ספרו  את  פרסם  זו  עמדתו  לביסוס  ישראל. 

כחלק רביעי של ספריו בסדרת "משיב מלחמה" )שו"ת בהלכה(.

העמודים הרביעי החמישי והשישי
מנהיגות - "לא תגורו מפני איש" – מסירות נפש בעז ותעצומות 

שלושה עמודים אלה ניתן לשלב יחד. רק שלושתם כאחד מלמדים שיעור מאלף מהי 
מנהיגות אמיתית.

הרב היה נוהג לצטט את דברי משה רבנו בבקשתו מהקב"ה למנות מנהיג על ישראל 
"יפקוד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אשר יצא לפניהם ואשר יבא 
לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה" 

)במדבר כ"ז, טז-יז(.

ספר התורה בראש מחנה ישראל

בראש מחנה ישראל היוצא לקרב הולך ארון ברית ה', לרב היה מאוד ברור וחיוני 
הטור  בראש  התורה  ספר  בקרב.  לניצחון  ישראל  מחנה  את  יוביל  התורה  שספר 
מעודד את כל החיילים בעת הקרבות ומרומם את רוחם. בשופר שהרב היה נוהג 
להחזיק בידו השנייה, היה מדי פעם תוקע בו לעורר את "הנרדמים" "וכי תבואו 
מלחמה- והרעותם". לכן דרש ממפקדי היחידות אליהן הגיע בעת הקרבות, להיות 
משובץ תמיד בראש הטור, ביחידה הפורצת. פעמים, שהמח"טים והמג"דיים חששו 
מודע  היה  ז"ל  רבין  יצחק  הרמטכ"ל  אבל  הפורצת,  ביחידה  שיבוצנו  את  לאשר 
לחשיבות העניין ואישר תמיד את בקשתו של הרב. לעומתם, היו מג"דים ומח"טים 
רוח הקרבות  ויהיה מן המובילים את  יהיה משובץ בחטיבותיהם  שביקשו שהרב 
כגון מוטה גור ז"ל מפקד חטיבת הצנחנים במלחמת ששת הימים, שמיד עם קבלת 
ההוראה להעלות את החטיבה לירושלים, שיבץ אותנו, עוד קודם שהגענו למפקדה, 
בגדוד וביחידה שפרצה לעיר העתיקה, והיינו בשעות המרתקות והמרגשות ביותר 

לצדו של מוטה גור ז"ל.

כאשר נשאל הרב, לא פעם, על ידי מפקדי הצבא כיצד הוא יוצא לקרב בלי שמחזיק 
אמיתית  הייתה  תשובתו  פלדה?  ובכובע  בשכפ"ץ  לבוש  או  כלשהו  נשק  כלי  בידו 
רוחו  עוז  על  כל מפקדי הצבא  והעריצו את הרב  העריכו  בגינה  עד מאוד,  ונוקבת 
ואמונתו החזקה בביטחון ישראל על ידי צור ישראל וגואלו, וכך הייתה תשובתו: 
לידי, וצמוד אליי הולך איתי נהגי אריה לכל מקום, ועמו תת מקלע "עוזי" לשעת 
הצורך... שיהיה... אין לנו ספק שספר התורה שבידי מגן עליו ועל כל חיילי צה"ל 
בכל שעה ובכל רגע שאנחנו נמצאים ומובילים את המחנה ואם צריך בכל זאת גיבוי 

מאמרים

מכלי נשק, הרי הנשק נמצא בידיים טובות שניתן לסמוך עליהם.

לכל  הרב  הורה  הצבאית,  הרבנות  שקיימה  וההשתלמויות  העיון  ימי  בכל  לפיכך, 
היחידות ובראשם לרבנים הצבאיים ולקציני הדת, להוביל את המחנה. תמיד להיות 
הראשונים ולא חלילה, הנגררים אחרי כוחות החילוץ, כפי שהיה נהוג קודם לכן. 

תמיד הרב אמר: "מנהיג צריך להוביל את כולם ולא להיגרר אחרי כולם". 

כיצד ניכר המנהיג?

הרי לפניכם סיפור כתיבת הברכה לחיילי צה"ל משחררי הר הבית והכותל המערבי. 

 לפני מלחמת ששת הימים, כאשר שרר מתח רב עם צבאות ערב ואיומים על ישראל 
באמצעות רדיו קהיר )בעברית!( שהם יזרקו אותנו לים. כל מי שלא יחזור לארצות 
מהם הוא בא, סופו יהיה רע ומר. נעשה אז הסכם עם חוסיין מלך ירדן, שאם הם 
נפגע אף אנו בהם לרעה, די לנו קרבות בדרום עם  לא יכנסו למלחמה הזאת, לא 
מצרים ובצפון עם סוריה. לפיכך, לא דובר כלל על מלחמה עם ירדן. אולם, ממלכת 
החלו  הירדנים  ההסכם.  את  והפרה  בנו  יפגעו  לא  שהם  בדיבורה  עמדה  לא  ירדן 
להפגיז את ירושלים המערבית, פגעו במחנה "שנלר" ששימש כמחנה צבאי במרכז 
שטראוס.  ברחוב  ההסתדרות  בבניין  פגעו  בלהבות,  עלו  ומשרדים  מחסנים  העיר, 
פעמים  כמה  הוזהר  ירדן  צבא  הירדנים.  של  מהפגזות  נפצעו  ואזרחים  חיילים 
באמצעות האו"ם והצלב האדום, אך ללא הועיל. הירדנים כבשו את ארמון הנציב 
ביום  כולה.  המערבית  ירושלים  על  ואיימו  האו"ם  אנשי  של  שבתם  מקום  שהיה 
הראשון של מלחמת ששת הימים, טרם דובר כלל על מלחמה נגד ירדן בכלל ובפרט 
לא בירושלים, מפני שהיה חשש כבד של פגיעה במסגדים או בכנסיות הרבות, דבר 
שיגרום "חלילה" מלחמה אדירה של העולם הנוצרי והמוסלמי גם יחד נגד ישראל. 
לכן, לא היה אישור לשיחרור העיר העתיקה, הר הבית והכותל המערבי, אף אם 

המזרחית. ירושלים  תשוחרר 

לילה  בשעת  המלחמה  של  הראשון  ביום  הכריע  כבר  בעצם  זצ"ל  גורן  הרב  אבל 
מאוחרת כאשר היינו בנסיעה מהקרב הקשה בפריצה לעזה מציר נחל עוז בדרכנו 
חזרה למטכ"ל. לאור מנורת לילה קטנה שהייתה קבועה ברכב מעל לראשו, כתב 
את ברכתו לחיילים העומדים לשחרר את הר הבית והכותל המערבי, לדף הברכה 
המפורסם אותו קרא לפני החיילים בעת הגיענו להר הבית ולכותל המערבי קרא 
בשם מנשר לגאולת העיר העתיקה, הכותל המערבי והר הבית מידי לגיונות האויב. 
הגבורה  עטורי  העם,  אהובי  ישראל,  "חיילי  וברכם:  צה"ל  לחיילי  הרב  פנה  בו 

החיל..." גיבורי  עמכם  ה'  והניצחון, 

קבר רחל

לאחר שעות ההתרגשות הראשונות ליד הכותל וטיהור הרובע היהודי, תפקידה של 
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החטיבה הירושלמית היה לצאת מירושלים דרומה, דרך בית לחם ולשחרר את גוש 
עציון שנפל ביום הכרזת המדינה בידי הירדנים. חללים רבים שנהרגו בגוש נשארו 
בחיים  שנשארו  מאלה  חלק  ואף  ישראל,  לקבר  להביאם  מבלי  בשוחות  רב  זמן 
הובלו לשבי הירדני ואת האחרים הרגו הפורעים הערביים. תפקידה של החטיבה 
בקדושתה  השנייה  העיר  את  כולל  האלה  המקומות  את  לשחרר  הירושלמית 
אבותינו  קבורים  שם  אשר  המכפלה  מערת  נמצאת  בה  חברון,  העיר   - לירושלים 
ואימהותינו, אבות האומה אברהם יצחק ויעקב שרה, רבקה ולאה, ועל פי המסורת 

שלנו אף אדם וחווה קבורים שם.

בשעת אחה"צ החטיבה התארגנה ליציאה על ציר דרך בית לחם, ואנו התמהמהנו 
את  ולכבוש  לצאת  עומדת  שהחטיבה  שקבלנו  הודעות  מספר  למרות  הכותל,  ליד 
העיר חברון וסביבתה ואנו עלולים להישאר מאחור, את הרב גורן אי אפשר היה 
ומזמורי  הלל  פרקי  קרא  שם  והתפלל,  עמד  שם  המערבי,  הכותל  מאבני  לנתק 
תהילים, שם היה במחיצת חותנו "הנזיר" ר' דוד הכהן זצ"ל, וליד הרב צבי יהודה 
גבול.  ידעה  ולא  וההתלהבות אפפה אותם  רוממות הרוח  חווית  זצ"ל,  הכהן קוק 

הירושלמית.  לחטיבה  להצטרף  איחרנו 

רק בשעת לילה יצאנו לבד במכוניתו של הרב עם ג'יפ ליווי שהיה צמוד אלינו לכיוון 
החטיבה הירושלמית שהגיעה כבר לגוש עציון ושם עשתה חניית לילה. לפי התכנון, 

רק באור בוקר תצא החטיבה לכיוון העיר חברון.

כבר  היינו  כאשר  לחם.  בית  של  הראשי  הרחוב  את  עברנו  מאוחרת  לילה  בשעת 
ביציאה מן העיר לכוון גוש עציון, הרב ביקש ממני לעצור את הרכב כי "אי אפשר 
לעבור בבית לחם מבלי להיכנס תחילה לאמנו רחל ולהודיע לה על הבשורה ששבו 

לגבולם". הבנים 

חזרנו על עקבותינו, עד הצד השני של העיר והתחלנו בחשיכה לחפש את קבר רחל, 
יותר להנחות אותי בדרך, כי הכיר את המקום מלפני מלחמת  הרב ידע פחות או 
השחרור. אני מעולם לא הייתי בקבר רחל ואף לא ידעתי כיצד הוא נראה באמת, 

האם כמו בתמונות שראינו תמיד? 

לאחר כמה דקות, מצאנו את המקום, גדר שהקיפה את מבנה הקבר שעל ראשו הייתה 
כיפה קטנה בחצר בית קברות מוסלמי. גדר עם דלת נעולה בשרשרת ברזל. רק אחרי 
שעה ארוכה הצלחנו לפרוץ את השער ולחתוך את השרשרת עם מספרי מתכת שהיו 
לי בתא המטען אך גם למבנה עצמו הייתה דלת עץ קטנה וירוקה עם מנעול גדול, שאי 
אפשר היה לדחוף אותה ולפתחה. בינתיים הצטרפו אלינו חיילים נוספים שהגיעו 
מכיוון ירושלים והיו בדרכם לגוש עציון, לחטיבה הירושלמית, הם ראו אותנו ליד 
קבר רחל והצטרפו אלינו וניסו אף הם לעזור, הרב ביקש שניגש לתחנת הדלק הסמוכה 
שממול למבנה הקבר ולברר אצל מי ניתן למצוא את המפתח, נגשתי לערבי זקן ששמר 

מאמרים

והחשוכה, וניסיתי בשפת הסימנים השונים להעביר לו את בקשתנו למפתח לקבר 
רחל. כנראה שהבין, מלמל משהו בערבית ויצא לדרכו ואני שבתי לחצר בה עדיין 
מנסים לפתוח את הדלת, תוך דקות ספורות, נזרק מפתח גדול לחצר הקבר, מפתח 

שפתח את דלת מבנה הקבר.

נכנסנו לחדר קטן. באמצע החדר - קברה של רחל אמנו. אבן גדולה ועגולה מכוסה 
הרב  כאשר  מהקוראן.  כנראה  בערבית,  פסוקים  רקומים  ועליו  ירוק  קטיפה  בבד 
נכנס לחדר נפל על הקבר ובזעקת בכי קרא: אמנו רחל, כנציג צבא הגנה לישראל 
באתי להודיע לך ששבו בנים לגבולם ויותר לא נעזבך לעולם. רחל אמנו, נתקיימה 
נבואת ירמיהו והנביא "מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאם 
)ירמיה,  ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם"  ה', ושבו מארץ אויב. 
ל"א, טו-טז(. בנייך, חיילי צבא הגנה לישראל שבו אלייך, באו לקברך ומתפללים 

השלימה. לגאולה 

כל הלוחמים הצטרפו אליו בבכי תוך כדי קריאת פסוקים ותפילות ערבית וספירת 
העומר, בשעת חצות הלילה, ביקש הרב מכל החיילים שהיו עמנו לשבת על הרצפה 
והרב אמר תיקון חצות. ורק בסיום תיקון חצות שנאמר בהתרגשות רבה, המשכנו 

לגוש עציון.

חזרה לגוש עציון

כאמור, החטיבה הירושלמית חנתה למנוחת לילה בכפר עציון בסמוך לגבעה שעליה 
עמד המסגד )מקום המשמש כיום את בית ספר שדה כפר עציון(, המח"ט אליעזר 
אמיתי דאג שחייליו ינוחו מעט לפני צאתם לקרב שהיה צפוי להיות הקשה מכולם. 
לחימה בתוך שטח בנוי נגד פורעים ומרצחים שגידלה העיר חברון במשך שנים רבות 

בהיסטוריה של עמנו.

כאשר הגענו למקום פגש הרב את המח"ט וביקש ממנו רשות לדבר לפני החטיבה 
כולה, לעודדם ולברכם בברכת הצלחה לפני יציאתם לקרב האכזרי והקשה הזה. 
המח"ט הציע שהשיחה הזאת תתקיים לפנות בוקר, קודם ההתארגנות של החטיבה 
לקראת יציאה לכוון חברון. הוא הציע לרב שגם אנחנו נשתדל לנוח מעט במכונית 
שלנו. תוך כדי כך, הגיע קצין מודיעין של החטיבה, עם תמונה גדולה בידו, אותה 
יחידת  מחדרי  באחד  תמונות  הורדנו  במתנה,  לך  נותן  אני  זה  ואמר  לרב  הגיש 
המודיעין הירדני שישבו במחנה הזה ומצאנו בין התמונות של כמה מקציני צה"ל 
המוכרים, את תמונתך הגדולה כאשר כיתוב בערבית עליה, דרגתך ושמך מופיעים 
עליה בערבית, מכאן משמע שהכירו אותך היטב. עם אור ראשון של שחר, נעמדו כל 
חיילי ומפקדי החטיבה הירושלמית, סביב הטנק שעמד בראש הגבעה, אלוף הרב 
גורן זצ"ל, עלה וטיפס על הטנק הזה, וכאשר הביאו לו רמקול נייד התחיל בשיחה 
היסטוריה  שיעור  בעצם  העביר  הרב  הגוש,  כל  את  שהרעיד  חזק  ובקול  מרתקת 
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מאלף, לכל החיילים, שיעור אשר בעזרתו יכירו כולם וידעו מהי המשמעות של העיר 
חברון, עיר האבות והאימהות שבתפילותינו תמיד אנו מזכירים אותם "וזוכר חסדי 
ירושלים,  אחרי  בקדושתה  השנייה  העיר  חברון  בניהם".  לבני  גואל  ומביא  אבות 
עירו של דוד המלך, שברבות הימים הפכה להיות לעיר של מרצחים, עיר שממנה 
כנופיות  חברון.  יהודי  את  והרגו   )1929( תרפ"ט  במאורעות  רבים  פורעים  יצאו 
פורעים שרצחו ואת מגיני גוש עציון לאחר כניעתם, "ארץ אל תכסי דמם" זעק הרב 
השעה  עתה  הגיעה  התעלות,  מתוך  עצמותיהם  את  הוצאתי  ידי  במו  כולם,  לעבר 
להשיב להם כגמולם. כמו כן סיפר לחיילי החטיבה כיצד כשנכנס לגוש עציון לאחר 
מלחמת השחרור, כאשר הגוש היה בידי הירדנים, והרב רצה להביא את חללי הגוש 
לקבר ישראל, ורק לאחר כשנה וחצי אחרי מלחמת השחרור, קיבל אישור באמצעות 
האו"ם והצלב האדום להיכנס לגוש ולהוציא את חללי הגוש ולהביאם לקבר ישראל, 
קשרו הירדנים את עיניו ופקדו עליו להתקדם בשדה מוקשים כאשר הוא ממשמש 
ברגליו את הסלעים על מנת לדרוך רק עליהם ולא על מוקשי נעל שמונחים בשדה, 

וכל הכפריים הערביים עומדים מסביב ומוחאים כפיים מרוב הנאה.

אי אפשר היה להפסיק את הרב מנאומו שיצא מעומק הלב וביטא את הכעס הרב 
נצור בתוכו כלפי שונאי ישראל, עד כדי כך שצעק שבמלחמת מצווה צריך  שהיה 
להשמיד את האויב ולא להשאיר אף שריד ופליט מבין הרוצחים האלה...הרב חתם 
את נאומו בברכה לחיילים: " לכו בכוחכם זה והושעתם את ישראל, בשם ה' עלו 

והצליחו!"

לך  עשה  אשר  את  "זכור  רבה  זעקה  בקול  סיים  ארוכות  דקות  שנשא  דבריו  את 
כולו. הגוש  בכל  לה  ומסביב  הגבעה  בכל  שהדהדה  זעקה  עמלק"- 

קראו  זאת,  למרות  מדם,  עקוב  קרב  יהיה  זה  כי  וידעו  שהבינו  החטיבה,  חיילי 
לחברון  הציר  על  להתארגנות  ויצאו  היי,  כיפק  יחי...  הידד...  כמו  עידוד  קריאות 

כולנו. את  ליוותה  קודש  חרדת  ורוממות.  התרגשות  באווירת 

חברון עיר האבות

שהכח  ראה  הרב  כאשר  הכח.  לראש  ולהגיע  הטור  כל  את  לעבור  עלי  פקד  הרב 
מתמהמה לצאת, נתן לי הוראה לצאת לדרך, להזדרז ולהיות ראשון, בדרך אמרתי 
הג'יפ  וצופר  מאותת  מאחורינו  כאשר  לחברון  הכביש  על  לבד  נוסעים  שאנחנו  לו 
לפנינו,  ואף אחד לא נמצא  לנו שכל הכח עדיין מאחורינו  שמבקש בודאי להודיע 
אך הרב בשלו, שנמשיך בנסיעה ובמהירות. "יש חיילים לפנינו וכבר הגיעו בוודאי 
לחברון". כאשר הגענו בסמוך לעיירה חלחול בדרך לחברון, גילינו דגלים לבנים על 
רוב הבתים כאות לכניעה, אך בקומה עליונה באחד הבתים התנוסס דגל פלשתיני, 
הרב ביקש לעצור ליד הבית הזה והתעקש לעלות בעצמו למרפסת בקומה העליונה 
כדי להוריד את הדגל, בקשתי כמה פעמים שלא יעלה בעצמו והצעתי שאני אעשה 

מאמרים

זאת במקומו, אך הוא בשלו, "אתה עוד צעיר לימים, ולא נשוי, אני אעלה ואתה 
תיתן לי גיבוי עם ה"עוזי", מלמטה".

אכן, הרב עלה ועבר על פני המשפחה הערבית שגרה במקום, הוריד את הדגל וירד 
עמו חזרה למכונית. המשכנו בנסיעתנו לחברון.

הגענו לחברון בשעה מוקדמת בבוקר. העיר שקטה, הרחובות ריקים מאדם אנשים 
מציצים מבעד לחרכים של התריסים המוגפים לראות מי הם הבאים. על הבתים 
והמרפסות, ובחלונות קשורים סמרטוטים לבנים. דממת מוות, הרב מבקש שנגיע 
את  ואין  לשם  הדרך  מכיר את  לא  אני  לשם?  נוסעים  כיצד  אך  המכפלה,  למערת 
מי לשאול. אנחנו לבד במרכז העיר חברון וג'יפ צבאי עם שלושה צעירים מלווים 
אותנו. הרב מספר שבצעירותו הוא היה במערת המכפלה יחד עם הרבנית עוד לפני 
ניתן ליהודים לעלות למערת המכפלה כלל, והם באו  מלחמת השחרור כאשר לא 
להתפלל שם, ותוך זמן קצר אספסוף ערבי הקיף אותם ורצה לעשות בהם לינץ', 
לולי עזרתו של קצין בריטי שהגיע ובידו אקדח, חילץ אותם מההמון הערבי והעלה 

אותם לאוטובוס )ערבי כמובן( שהסיע אותם עד גוש עציון.

הנה עתה, בניגוד לכל החששות וההכנות, העיר חברון שוחררה ללא קרב ובלי ירייה 
אחת. התבלבלנו קצת בין הסמטאות, עד שפגשנו נער ערבי העומד ליד ביתו. הרב 
הדרך  את  לנו  להראות  אלינו  התלווה  והוא  איברהים  קבר  איפה  בערבית  שאלו 

המכפלה. למערת 

הרב יצא במהירות מן הרכב ורץ במעלה המדרגות של מערת המכפלה, כאשר הוא 
סופר כל מדרגה ומדרגה בקול רם. "אחת, שתיים, שלוש.." עד שבע. עוצר לרגע ואז 
ממשיך בקול אדיר "שמונה, תשע..." וכך ממשיך בריצה במעלה המדרגות ואנחנו 
הצעירים דוהרים אחריו ומתקשים להדביקו. הגענו לשער הכניסה במעלה המדרגות 
והנה... השער סגור ומסוגר. דפקנו על הדלתות וביקשו שמישהו יפתח לנו את השער. 
אין קול ואין עונה, הרב הורה לי לקחת את ה"עוזי" ולירות במנעול הדלת. הדלתות 
הגדולות עשויות מעץ עבה וחזק ביותר. הכדורים מנקבים חורים קטנים ולא יותר 
מכך, רוקנתי שתי מחסניות כדורים אך ללא הועיל, הדלת לא נפתחה ולמנעול לא 
קרה דבר, חוץ מקישוט עגול מהכדורים שפגעו בו. אולם אז נשמעה צעקה מבפנים 
"מפיש מפתוח" )אין מפתחות(, והרב עונה בערבית "איפתח אל באב" )לפתוח את 
הדלת  על  שלנו  והדפיקות  הדו-שיח  נמשך  כך  מפתוח",  "מפיש  והתשובה  הדלת( 
רק  חברון.  לתוככי  הירושלמית  החטיבה  חיילי  של  בואם  עד  ארוכה  שעה  במשך 
לעיר.  שנכנסו  הראשונים  הטנקים  את  שמענו  לחברון  שהגענו  אחרי  וחצי  כשעה 
הרב ביקש מאחד ממפקדי הטנקים לבוא עם הטנק ולעמוד לצדי החומה שמצדי 
המדרגות העולות לשער מערת המכפלה. מצאנו צינור ברזל לצד המערה )בחברון 
הוחלפו צינורות המים באותה תקופה והיו שם צינורות ברזל לצידי הדרך(, הצינור 
נעקרה  הדלת  הכניסה,  שער  לכוון  הצריח  את  הזיז  וכשהוא  הטנק  לקנה  הושחל 
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מציריה. נכנסנו פנימה, מול הדלת עמד שולחן ועליו צרור מפתחות ענק של מערת 
המכפלה, ומתחת לשולחן מתחבא בפחד שייח אלחמורי ששימש כשייח של המערה, 
כשהוא רועד מפחד שמא יאונה לו דבר מה, אך מלבד לחיפוש שעשינו עליו לא אירע 
לו דבר, והוא היה זה שהדריך אותנו בתוך המערה, לקברי האבות אברהם, יצחק 
חיילים,  כמה  עם  צבאי  קומנדקר  למקום  הגיע  מכן  לאחר  ספורות  דקות  ויעקב. 
כאשר לאחד מהם היה דגל ישראל מצויר, שהביא עמו. הרב טיפס על הקומנדקר 
שלי,  במצלמה  ידי  על  צולמה  זו  )תמונה  על מערת המכפלה  הדגל  והניף את  הזה 
שנגנבה באותו היום, אך התמונות פורסמו בכמה מקומות, ע"י מאן דהוא(. נכנסנו 
שוב למערה, עמדנו בתפילה ליד קברי האבות, הרב עשה "מי שבירך" לחיילי צה"ל. 

באותן שעות חשנו ששבנו הביתה לארץ אבותינו.

הרב מקבל את כתב הכניעה מידי ראש עיריית חברון שייח עלי-ג'ברי.

מערת המכפלה שנתגלתה לעינינו, הייתה גדושה בכלי זהב וכסף, ובשטיחים. הרב 
נכנס פנימה ותקע בשופר וקרא באוזנינו מפרשת "חיי שרה" את הפרק המתאר את 

רכישת המערה על ידי אברהם אבינו.

תוך כדי כך הגיעו למערה שני ערבים נכבדים מלווים בחיילי צה"ל וספרו לנו שהם 
באו בשליחות ראש עיריית חברון שייח מוחמד על-ג'עברי, שמבקש לבוא למערה 
ולמסור לנו את כניעתו וכניעת העיר חברון. הרב השיב להם "מערת המכפלה היא 
מקום קדוש, ובמקום זה אין בשר ודם נכנע לבשר ודם כי כולנו נכנעים לאלוקים".

שני הערבים יצאו על פי בקשתם ובאישורו של הרב לדרכם לבית העירייה. בינתיים 
נשלחו חיילים לקרוא לרב לבית העירייה והרב הורה לשני הערבים שמצאנו במערה 
להישאר ולשמור שלא ייכנסו למערה בכדי שלא לתת אפשרות לביזה. ליתר ביטחון 

נתן להם אישור כזה בכתב ובו ההוראה ניתנה בפקודה, והעמידם בשער הבניין.

הגענו עם הג'יפ לבניין העירייה, נכנסנו לחדר בקומה השנייה שם היו נוכחים מפקד 
הכח סגן אלוף צביקה עופר הי"ד )לימים נפל במרדף אחרי מחבלים( ואנשיו שישבו 
אתו בלשכת ראש העיר, מולם, עמדו שייח מוחמד על-ג'עברי והקאדי הממונה על 
כתב  של  לערבית  בתרגום  עסק  אנגלית  דובר  שהיה  העיר  מזכיר  המכפלה.  מערת 

הכניעה כפי שהכתיבו הקצינים.

כאשר פנה מפקד הכח סגן אלוף צביקה לרב גורן ואמר לו שהרב הוא הקצין הבכיר 
את  לידיו  לקבל  אמור  הזה  שהמפקד  הוא  והנוהל  לחברון  שנכנס  הראשון  ביותר 
כתב הכניעה של העירייה מידי ראש העיר אל-ג'עברי. תדהמה נפלה בחדר כאשר 
השייח ראש העיר התחיל לבקש על נפשו מהרב גורן ואף ניסה לכרוע ברך ולנשק 
הרב  הבין  מיד  אך  ברגליו,  אותו  וניער  מעליו  הרחיקו  בתחילה  הרב,  רגליו.  את 
שזה העומד לפניו היה מראשי הפורעים הערביים ואף היה מפקדם ושאל את ראש 
העירייה האם הוא האיש הזה? תשובתו של השייח הייתה שהוא מעולם לא הסית 

מאמרים

את ערביי חברון להרוג את תושבי גוש עציון, ואף טען שהוא הציל שבעה מיהודי 
הוא  אבל  להרגם,  רצו  והאספסוף  לחברון,  הערבי  הלגיון  ידי  על  שהועברו  הגוש 
הוביל אותם לשבי. כאשר הרב הזכיר לג'עברי שקיימת תמונה שנמצאת בידי צה"ל, 
בה נראה על-ג'עברי סוקר מסדר של פלשתינים ובודק להם את קני הרובים..." על 
ועד עתה לא  1948 ומאז  נכון, אבל זה היה בשנת  זו השיב על-ג'עברי שזה  שאלה 
התערב בשום פעולת לחימה נגד צה"ל. בכל זמן החקירה השייח רעד מפחד שמא 

ייעשה לו על כל מה שעשה.

כתב הכניעה שהוכן לא נראה לרב כמתאים למעמד הזה. הוא הפסיק בחקירה שלו 
והתחיל להכתיב נוסח כניעה חדש, בנוסח זה קבע במפורשות את הכניעה לצה"ל 
לאחר  עופר,  אלוף  סגן  של  הוראותיו  כל  את  לקבל  מפורשת  התחייבות  גם  וכלל 
על  ג'עברי  לנוסח המקורי, חתם  ונבדקה התאמתו  לערבית  שכתב הכניעה תורגם 
מסמך הכניעה ורצה למסרו לידי אלוף הרב גורן זצ"ל. הרב פנה למפקד הכח ואמר 
לו, שלא ייתכן שהשייח על-ג'עברי ייכנע לאלוף בצה"ל, יש להורות לו למסור את 
כתב הכניעה לחייל בדרגה הנמוכה ביותר שנמצא במקום, והוא זה שימסור אותו 

לידי הרב ולידי המושל הצבאי.

לימים שאל הרב את ראש העירייה מדוע הוא רעד כל כך, במיוחד שהוא חשב שלא 
"אחרי  השיב  ג'עברי  העירייה  ראש  הנתעבים?  במעשיהם  הפורעים  עם  השתתף 
ששאלת אותי על המסדר שערכתי בחברון בשנת 1948, נזכרתי שאתה היית הקצין, 
אשר עבר את הגבול והוציא את גוויות ההרוגים מגוש עציון. הייתי בטוח באותו 

רגע, כי לא יעמוד בך הכח הנפשי לרחם על חיי, והייתי בטוח שתהרוג אותי".

לימים, בשיחות ובהרצאות של הרב כאשר היה נוהג לספר על שחרור חברון ומערת 
המכפלה, היה נוהג לומר "הנהג שלי שיחרר את חברון, הוא היה הראשון להיכנס 
כתב  מסירת  לפני  כדורים,  כמה  שלו  בנשק  שירה  בחברון  היחיד  היה  והוא  לשם 

הכניעה שאני קבלתי על העיר".

הגאון מו"ר הרב גורן זצ"ל – הרב הראשי לישראל

בשנת תשל"א נכנס לתפקידו כרב הראשי של תל אביב יפו, על אף שנבחר לתפקיד 
זה כבר בשנת תשכ"ח. אלא שקשה היה לעזוב את תפקידו בצה"ל אחרי עשייה כה 
רבה ובניין מפואר שיצר במו ידיו. מה גם, שהיו בעיות שונות שהיו צריכות לבוא על 

פתרונן טרם יציאתו המוחלטת מן הצבא.

לכותל  בבניין הצמוד  ישיבה  ואז הקים  לישראל  לרב הראשי  נבחר  בשנת תשל"ב 
בה עסקו בתורת  ישיבה  גורן(.  פרושו  )אידרא  לה ה"אידרא רבא"  וקרא  המערבי 
הנסתר והנגלה ובכתבי הרב. כבעבר, גם עתה פסיקותיו הביאו אותו לידי עימותים 
והאחות(  האח  )בעניין  הממזרים  התרת  בעניין  פסיקתו  ומשמאל.  מימין  חריפים 
והתרתם לנישואין, בצירוף הרבנים שהצטרפו עמו לפסיקה הזו, גרמה להצהרות 
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קיצוניות ו"פשקווילים" שיצאו נגדו מצד ראשי העדה החרדית. לעומת זאת, היו 
שיאונה  מחשש  הסכמתם  את  נתנו  שלא  אף  על  בפסיקתו  שתמכו  חרדים  רבנים 
להם רע. אך לאחר זמן קצר, כאשר נרגעו מעט הרוחות, באחד המכתבים שהגיעו 
לביתו חתום על ידי רב נכבד מראשי העדה החרדית שהתפרסם בכך שגינה במודעות 
את מעשהו של הרב, וכתב שורה אחת בלבד "ה' עמך גיבור החיל". למותר לציין, 
שכאשר הצעתי לפרסם דבר מכתב זה, הרב לא היה מוכן לקבל זאת בטענה שמי 

שפיו וליבו אינם שווים, אף למכתבו אין "טעם" הגון.

לעומת זאת, כאשר הרב הוציא איסור על החפירות בבתי קברות יהודיים בעיר דוד, 
הביא הדבר להתנגדות חריפה מצד הארכיאולוגיים וחוקרי ירושלים.

ועבר  לגבול,  מעבר  יצא  כאשר  עצמו  את  סיכן  השחרור,  מלחמת  שלאחר  כשם 
לשטח האויב כדי ללקט את עצמות הלוחמים- כך עשה ב"כיס פאלוג'ה" בשכם, 
לטרון, ג'נין, יריחו, גוש עציון ומקומות אחרים נוספים, לפעמים תוך הליכה בשדות 
מילואים  לשירות  נשלחתי  כאשר  הכיפורים,  יום  במלחמת  קרה  גם  כך  מוקשים. 
אף במלחמה זו לצדו של הרב גורן זצ"ל, שאף הוא כבר היה איש מילואים בתפקיד 
לחיילי  ובעידוד  ובסיוע  מיוחדים,  במקרים  חללים  לזיהוי  חירום,  לזמן  מינוי  של 
צה"ל בכל החזיתות במלחמה קשה שהפתיעה את כולנו בעיצומו של יום הכיפורים 

תשל"ד.

הר חרמון ברמת הגולן נכבש ע"י הסורים, החיילים שלנו שהיו במוצבים על ההר 
נלקחו בשבי הסורי, צה"ל שלח את חטיבת  נהרגו או  עליון(  ומוצב  )מוצב תחתון 
חללינו  את  ולהביא  מחדש  המדינה"(  של  )"העיניים  החרמון  את  לכבוש  "גולני" 
לקבר ישראל. הניסיון לא הצליח בפעם הראשונה ואף לא בניסיון השני שנערך כמה 
ימים אחרי הניסיון הראשון שנכשל. עדיין לא היה ברור מה ילד יום ועלה חשש גדול 
בלבו של הרב שהמצב עלול להביא לוויתור על החרמון ויחד עם זאת, בלית ברירה, 
המצב  חלילה,  ויחזור  ישראל,  לקבר  יובאו  לא  במוצבים  שנשארו  צה"ל  חללי  גם 
שהיה לפני שנים בגוש עציון ובמקומות אחרים שחללי צה"ל נשארו בעמדותיהם 
מבלי לבוא לקבר ישראל, דבר שגרם גם לעגונות רבות מאחר ולא היו כל עדויות 

ברורות לגבי הבעלים הנעדרים.

עניין זה העסיק מאוד את הרב ולא נתן לו מנוחה. בזמן שהיינו בסיור ברמת הגולן 
למפקדה  גם  הגענו  הרמה,  בשטחי  שונות  בעמדות  מפוזרות  שהיו  היחידות  ביו 
של מפקד האוגדה. כמדומני, שנפגשנו עם "רפול" בהר בנטל ושם שח לו הרב את 
הרהורי ליבו לגבי החללים שנשארו בשטח האויב, בהר חרמון. מפקד האוגדה לא 
על ההר  ברכבים למוצבים  עלייה  כך של  כל  פעולה מסוכנת  על  היה מוכן לשמוע 
ולחפש חללים בשטח ואף להורידם ולהעבירם לבית קברות ארעי בצפון. הדבר היה 
לבקש  לא  ביקש ממנו  אישור. הרב  לכך  לתת  והוא חשש  כבלתי אפשרי  לו  נראה 
אישורים מחשש שמא תתקבל פקודה שלא לבצע את הפעולה המסוכנת הזאת. הרב 

מאמרים

נשאר איתן בדעתו שלא להשאיר חללים בשדה אויב, אלא להביא את חיילי צה"ל 
שמסרו את נפשם על קדושת השם והארץ, לקבר ישראל.

ועוז  נחישותו  את  ראיתי  כאשר  הדרוש.  הציוד  עם  "קומנדקר"  לקבל  ביקש  הרב 
רוחו לבצע פעולה זו, התגברתי על הפחד ובקשתי להתלוות אליו למשימה הקדושה 
הזאת. כבר פעמים אין ספור הייתי עם הרב ברגעי פחד, ובעז"ה, התגברנו על כך 

בכח האמונה והביטחון בה'. 

באישון לילה, עלינו להר בחשיכה מוחלטת. בנסיעה איטית הגענו עד לאזור המוצב 
התחתון, שם עם פנסים קטנים מצאנו חללים בשדה הקרב אותם הורדנו בקומנדקר 
עד למשאיות שחיכו לנו במורדות ההר, וכך עוד באותו הלילה הובאו חללים לזיהוי 
וקבורה בקבר ישראל. פעולה זו חזרה על עצמה באותו לילה כמה פעמים. כך הורדנו 
מן ההר חללים שנפלו בקרבת המוצב. למוצב העליון כבר לא הצלחנו להגיע באותו 
לילה. אך התברר ללא כל ספק שבחלק זה של ההר לא נמצאים הסורים. למחרת 
היום, הניסיון השלישי נעשה על ידי יחידת צנחנים שהצליחו לכבוש את החרמון. 
למוצב  להגיע  הצבאית  הרבנות  יחידות  הצליחו  מחדש,  החרמון  כיבוש  אחרי  רק 

העליון ולהוריד את יתר חללי צה"ל שנהרגו בהר.

הפעולה  גודל  את  הבנו  מוחלטת,  בסודיות  שנעשתה  הזאת,  הפעולה  סיום  לאחר 
במסירות נפש שאין כדוגמתה, שנשארה חסויה למשך שנים רבות. אכן זו פעולה 

"עז שלמה"   - אחת מני רבות של מסירות נפש בעז ובתעצומות 

כתמיד, אחרי מלחמת השחרור וחללי גוש עציון - תוך כדי בדיקה וזיהוי החללים, 
דאג להתרת עגינותן של נשות הלוחמים. בלמדנותו ובקיאותו הרבה מצא את צדדי 
ההיתר וקיבל על פסקיו את הסכמתם של הרב הראשי לישראל דאז – הרב יצחק 
אייזיק הלוי הרצוג והרב הראשי לירושלים- הרב צבי פסח פרנק. כך נעשה גם לגבי 
כאן  יש  והרי  במצולות,  ירדו  שלוחמיהם  אילת"  ו"אח"י  "דקר"  הצוללת  נעדרי 

הבעיה של "מים שאין להם סוף". 

כך גם כאשר שימש כרב ראשי ויצא במלחמת יום הכיפורים לעסוק בגמילות חסד 
של אמת, מצא את עצמו לפני המחנה, כרועה צאנו וכמנהיג אהוב על הדור.

העמוד השביעי – "ואולך אתכם קוממיות" - בזקיפות קומה

מו"ר הרב גורן זצ"ל חינך אותנו תמיד לגאוות יחידה. גאוות יחידה דתית לאומית 
גם יחד. גאוות עם ישראל כעם חפשי בארצו החי על פי תורת ישראל. דור התקומה 
שבונה את ארצנו לתפארת – קומה על קומה כפי שנחתמה פרשת הברכות "ואשבר 
והסביר  חזר  שהרב  כפי  יג(.  כ"ו,  )ויקרא  קוממיות"  אתכם  ואולך  עולכם  מוטות 
שהולכת  רוחנית  קומה  דהיינו,  קומה,  גבי  על  קומה  דרושה  השלימה  שלגאולה 
את  שמהווה  הפיסית-המדינית  הקומה  שהיא  הבסיסית  הקומה  גבי  על  ונבנית 
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שלם. לבניין  הבסיס 

כבר אמרו, שמבחנו של קברניט הספינה והמבחן של מנהיג הדור, הוא לא כאשר 
צריך  כאשר  הסערה,  בעין  נמצאים  כאשר  דווקא  אלא  שקטים,  במים  נמצאים 
להוביל את הספינה לחוף מבטחים, אז צריך בקברניט ומנהיג מיוחד, כך מתגלה 
המנהיג בגדולתו. על רב גאון בתורה שהנהיג את צאן מרעיתו בדרך האמת, אמונה 

"אוי לה לספינה שאבד קברניטה ואוי לו לדור שאבד מנהיגו". ובטחון נאמר 

קניית  )פרשת  "חיי שרה"  פרשת  קודש  בליל שבת  מאתנו  נסתלק  זצ"ל  גורן  הרב 
מערת המכפלה ע"י אברהם אבינו( כ"ד במרחשוון תשנ"ה, בגיל "עז )77( שלמה". 

וילמדו  רבים  ויבואו  הדגולה,  לאישיותו  נשמה  ולנר  לזכרו  לכבודו,  הדברים  יהיו 
באורחותיו. וילכו  מכתביו 

יהי זכרו ברוך וזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, אמן.

מאמרים

אחידות המבטא והנוסח בדור קיבוץ גלויות
 הרב אליה ניר כהן | ר"מ שנה ב' במכינה

אחת השאלות השגורות בפי תלמידינו היא מפני מה יש  עדיין חילוקי דעות בהלכה 
לפירוד  גורמים  לא  ההלכות  חילוקי  האם  השונות?  ישראל  תפוצות  בין  ובמנהג 
לבבות? האם לא הוכשרה השעה בדור של קיבוץ גלויות למצוא מכנה משותף אחיד 

'לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד' כלשון הנביא צפניה?

נדחי  לקבץ  ה'  שהחל  מאז  הפוסקים  בה  שדנו  בשאלה  נתמקד  המאמר  במסגרת 
ישראל, האם יש לשמר את המבטא והנוסח משום 'אל תטש תורת אמך' כהווייתן 
או שמא יש ליצור מבטא אחד ונוסח אחד למען השלום והאחדות בין חלקי העם.

הרב  למשנת  גם  כמובן  ונתייחס  ונימוקיהן  השונות  השיטות  את  בקצרה  נסקור 
שלפנינו. בנידון  גורן  שלמה 

א,   סימן  עוזיאל,  פסקי  בספרו  עוזיאל  חי  מאיר  ציון  בן  הרב  לציון  הראשון  הנה 
במקום  ורגיל  המוכר  למבטא  מבטאו  שהמשנה  הלכתי  ומתן  משא  לאחר  מוכיח 
מגוריו לא עובר משום 'אל תטש תורת אמך'. היסוד לדבריו הוא בדברי התלמוד 
משום  כש"צ  יכהנו  לא  וטבעוני  בישני  חיפני,  שאמנם  ד(  ב,  )ברכות  הירושלמי 
שקוראים לאלפי"ן עיני"ן ולעיני"ן אלפי"ן, אך "אם היה לשונו ערוך  כך,)כלומר 

מותר". במקום(,  רגיל  זה  שדיבור 

הרב עוזיאל הידוע כשוחר שלום ואחדות בישראל שאף  'לקבוע בכנסיה של חכמים 
ומלומדים את דיקדוקה של השפה בקריאתה שהיא תהיה מאוחדת בכל בתי כנסיות 
אנו  לתקופתנו...ואף  הדומה  בתקופה  הראשונים  אבותינו  עשו  וכן  מדרשות  ובתי 
הקטנים בדורנו נתכנס על יסוד מאמרם של רז"ל אין לך אלא שופט שבימיו, נתכנס 

לשם מילוי חובתנו בשעה זו בתקוה ואמונה כי ה' ינחנו בדרך אמת '.

הראשון לציון הרב יעקב מאיר במכתב ברכה לפסקי עוזיאל משבח מאד הצעה זו 
זו אתחלתא  ורואה באחדות  ומבורר,  ולמצוא מבטא אחיד  וסופרים  לכנס רבנים 

דגאולה. הוא מציין שזו היתה שאיפתו מאז ומתמיד.

מנהגי  לשנות  שאין  סובר  עוזיאל1  לפסקי  בהקדמתו  קוק  הראי"ה  זאת,  לעומת 
אבות. קבלת אבותינו היא קיומה של התורה הקדושה 'ואין לעשות את המנהגים 
כעיר פרוצה אין חומה שכל אחד ישנה כחפצו או כפי רוח הזמן שלא כדעת חכמים'.

גם הרב קוק רואה ערך שיהיה בישראל מנהג אחד וחוקה אחת, אך העת הכשרה 
לכך הן מצד הסמכות והן מצד הסיכוי שהדבר יתקבל אצל כלל חכמי ישראל היא 

'בבא גואל צדק ושבו שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה'. 

1. וכן באורח משפט, טז-יח בתשובה לרב שלום יצחק הלוי, רב העדה התימנית בתל אביב - יפו.
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שאין  טוען  ואף  עוזיאל  הרב  לדעת  הצטרף  בוחבוט2,  שבתי  הרב  בירות,  של  רבה 
לבטלו'.  שמצוה  בטעות  ממנהג  פחות  עוד  'והוא  אבות  מנהג  של  תוקף  למבטא 

ישראל. התפזרו  בהם  העמים  מלשון  מושפע  המבטא 

הרב בוחבוט תמה על הרב קוק מדוע דחה את שאיפת האחדות לביאת הגואל, ולא 
הסכים לעשות מעשה לאחד בין חלקי העם ולמנוע חילול ה' שהרי יאמרו הגויים 
הרב  הוא משער שלא  לבסוף  ובמנהגם.  בלשונם  ישראל  ומפורדים  מפוזרים  כמה 

קוק כתב זאת שהרי הוא, מזרעו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום.

אמנם ממקורות אחרים בכתבי הרב קוק עולה שלא ראה סתירה בין אהבת השלום, 
לבין שמירת הייחודיות של כל עדה.

שבין  השונות  הלימוד  בשיטות  העוסק  ישראל'3  בתי  'לשני  במאמרו  למשל,  כך, 
הספרדים לאשכנזים הוא כותב: 'ואנו מקוים כי יד ה' עשתה זאת לקבץ את אלה 
שני בתי ישראל בצורה כל כך ניכרת בצביוניהם השונים פה בארץ ישראל כדי שיהיו 
הסגולות  והתעמקות  המיוחד  הצביון  שמירת  ומתוך  זה...  על  זה  לפעול  מוכנים 

השלם'4. הלאומי  התוכן  יצא  המפורטות 

הרב יצחק הרצוג5 העלה חשש ששינוי מבטא עלול לחזק את ה'רעל הרפורמי' ולגרום 
ליחס ספקני למסורת ישראל.

זאת ועוד, שינוי מבטא מאולץ יגרור שיבושים ועירבובים שאין להם בית אב.

יצחק וייס, ראב"ד העדה החרדית, בעל מנחת יצחק6,יצא חוצץ נגד המבטא  הרב 
הישראלי המודרני שמגובבים בו חסרונות כל המבטאים, אין בו הבחנה בין קמץ 

לפתח, ואף אין בו הבחנה בין אל"ף לעי"ן, חי"ת וכ"ף רפויה, למשל.

הוא טוען שכוונת החפצים לשנות את המבטא היא מתוך מגמה לאומית משום שזה 
המבטא הנהוג במדינת ישראל.

הרב איסר יהודא אונטרמן, בהיותו רב בליברפול שבאנגליה הורה לא לשנות את 
המבטא, אך בהיותו הרב הראשי לישראל, כעשרים שנה אחר קום המדינה, אחר 
בכך,  להקפיד  אין  וכבר  חדש  דור  שגדל  כתב  הספרדי,  המבטא  בדיבור  שנתפשט 

2. דבריו הובאו בשו"ת ישכיל עבדי של הרב עובדיה הדאיה ב, אורח חיים, ג.
3. מאמרי הראיה, עמ' 48.

4. ובדומה לזה בעולת ראיה, חלק א, עמ' של: "יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא יבנה
כי אם ע"י צביון אחד בדעות ובתכונות...ובאמת אינו כן, כי השלום האמתי אי אפשר שיבוא כי 
אם דוקא ע"י הערך של ריבוי השלום...שיתראו כל הצדדים והשיטות ויתבררו איך כולם יש להם 

מקום...".
5. שו"ת היכל יצחק, אורח חיים, ג. והשוו לדבריו בהיכל יצחק, אורח חיים, א.

6. ג, ט.

מאמרים

ואחדות באומה'7.  זו תוביל לשלום  'ודרך 

יגרום למחלוקת רשאים אף לכתחילה  הרב עובדיה יוסף8 כאשר הדבר לא  לדעת 
לשנות מהברה אשכנזית לספרדית וזאת על מנת לקרב את בני הנער לבתי הכנסת, 

כדי שהמבטא בתפילה לא יהיה זר בעיניו.

למען  אחיד,  מבטא  ליצור  עודדו  הספרדים  שחכמי  שבעוד  ניכר  כללי  באופן 
וגם אחר  אחדות האומה, חכמי אשכנז הסתייגו מכך מנימוקים הלכתיים שונים 
שראו בארצותיהם לאיזו נסיגה וחוסר מחוייבות הובילו ה'תיקונים' של התנועה 
הרפורמית בסידור התפילה, כפי שרמז הרב הרצוג. שינוי ממסורת האבות הנהוגה 
תהליך  שנוצר  לאחר  ברם,  בכלל.  והמצוות  מהתורה  הדרגתי  לניתוק  לגרום  עלול 
טבעי של שינוי מבטא, היו מחכמי האשכנזים שבירכו על כך בדיעבד. יצא מכלל 

גורן. ואשכנז, הוא הרב שלמה  זו, שבין חכמי ספרד  חלוקה 

הרב  שלמה גורן9 שולל פסיחה על שתי הסעיפים במבטא. הוא מתייחס לבני אשכנז 
 O שדיבורם ותפילתם בהברה ספרדית, אך הם מתאמצים לקרוא את שם ה' בקמץ
כהברה האשכנזית. הוא רואה בכך 'סתירה מיניה וביה'10 ואף מעלה חשש שאינם 
קוראים קריאת שמע כהלכתה, שהרי יש לדקדק באותיותיה )אולם בדיעבד אם לא 
דיקדק באותיותיה יצא ידי חובתו(. הוא גם מערער על המקובל שהקמץ המקורי, 

נהגה כO, אצל בני אשכנז מאז ומעולם.

בספרו תרומת הגורן, סימן כ, ניכר רצון לקדם בפועל אחידות, אך הוא מודע לקושי 
הגדול לבצע זאת.

הרב גורן מתייחס לשלושה מכשולים: הנוסח, המבטא והמנגינות. מבחינת הנוסח 
הוא מפרט מדוע נוסח הגר"א יכול לחבר בין הנוסחים השונים. מבחינת המבטא 
הוא מביע תקוה: 'יש לקוות שבמשך תקופה קצרה תיפתר בעיית ההברה לחלוטין'. 

כתוצאה מאחידות ההברה הוא מצפה שיתעורר רצון לקביעת נוסח אחיד.

מנגינות  ליצר  מציע  הוא  במנגינות.  הגדול  השוני  היא  לדעתו  המרכזית  הבעיה 
לאחידות. מעכב  גורם  האשכנזית  בחזנות  ורואה  הציבור,  את  שישתפו 

7. כתר אפרים, כג.
8. שו"ת יביע אמר ו, יא.

9. תורת המדינה, 152-153.
10. אמנם בשו"ת רב פעלים, אורח חיים ב, כה ציין למנהג בגדאד להקפיד על דל"ת רפויה

שמבטאה קרוב למבטא הזי"ן, כלשונו, רק בשם אדנו"ת. עולה מכאן, שלא ראו בכך סתירה אלא 
השתדלות לדקדק בשם ה', וכפי שרבים נוהגים לדקדק יותר במבטא האותיות בשעת קריאת 
שמע. ניתן לחלק בין הדברים. הגיית ד' רפויה כדגושה היא ודאי שיבוש וטוב להשתדל לבטא 
לבטא  וההידור  במחלוקת,  שנויה  הקמץ  הגיית  זאת,  לעומת  ה'.  ובשם  שמע  בקריאת  כהלכה 
אותו בשם ה' דווקא בהברה האשכנזית – בניגוד לשאר ה"קמצים" יש בו משום "תרתי דעת ה'". 

. o ל a מעניין שהקמץ אצל יהודי בוכרה הוא תנועה ממוצעת בין
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אף שראה את הקשיים והבין שהשעה טרם בשלה ליצירת אחידות בבתי הכנסת, 
הוא יצר את הנוסח האחיד בסידור צה"ל. לא הייתה לו ציפייה שנוסח זה יהפוך 
לנחלת הכלל, אך עשה זאת מתוך רצון להתחיל לפעול לקראת מגמת האחידות, 
אפשר  שבה  היחידה  היא  צה"ל  מסגרת  אולם  ביותר  קשה  'המשימה  וכלשונו: 

זו'. במשימה  להתחיל  והכרחי 

לנוסח האחיד קמו התנגדויות. הגר"ע יוסף11 בתשובה למתפללי בית כנסת בטבריה 
נוסח אחיד הנהוג בצה"ל שלל זאת בטענה שרובו ככולו של הנוסח  האם להנהיג 
האחיד הוא כנוסח אשכנז. בנוסף, הרב עובדיה ציין מקורות מהם למדים עד כמה 
טמונים בתיבות ואותיות התפילה סודות ורזים ואיננו רשאים לשנות וליצור נוסח 

חדש.

בכל אופן, במבחן הזמן ניתן לומר בבירור שהנוסח האחיד לא התקבל.

והתפללו  צעירה  רוח  בהם  פעמה  שבשעתו  מעטים  כנסת  בבתי  או  בצה"ל,  אפילו 
הזמן. במשך  מכך  חדלו  האחיד  בנוסח 

אולם היה בקביעת הנוסח האחיד בצה"ל ניסיון שיש בו גם חשיבה הלכתית ועבודה 
יסודית וגם אומץ ופריצת דרך של הרב גורן, לקום ולעשות מעשה להתחיל ליצור 

הנהגה אחידה בתפילה, על מנת למנוע מחלוקות ופירוד לבבות.

דומה שכיום יש קירבה, שיתוף ונישואים בין הקהילות השונות ופחת הצורך ליצור 
בקום ועשה, אחידות למען האחדות. יש נכדים שמתחקים אחר שורשי בית סבא 

בקריאת התורה, פיוטים ומנהגים.  

חילופי המבטא והנוסח אינם סלע המחלוקת בעם ישראל. ואדרבה מעשירים הם 
את רוח העם ויוצרים פסיפס מרהיב ומגוון של שבטי ישראל.

לסיום נחתום בסיפור ששמעתי ממו"ר, נשיא המכינה, הרב חיים דרוקמן שליט"א. 
כאשר הגיעו גלי העלייה הגדולים אחר קום המדינה יצאו להתנדב ולסייע באחד 
ממחנות העולים. בתפילת ערבית של שבת התגודדו קבוצות, קבוצות לפי ארצות 
מוצאן ומבטאן. אחד המתנדבים שח: הנה אנו עם אחד, אך מפוזר ומפורד. השיב 
לו הרב דרוקמן בעינו הטובה: אדרבה, למרות כל הדקויות- התפילה היא אותה 
תפילה, התורה היא אותה תורה, ואך טבעי הוא שאחרי אלפיים שנות גלות, ישנם 

הבדלי מבטא ונוסח: 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ'.

11. שו"ת יחוה דעת ג, ו. וכן גם בשו"ת צמח יהודה של הרב יהודה זרחיה סגל ג, כח כתב ביחס לנוסח 
האחיד: 'והמערבב את הנוסחאות אין תפילתו רצויה'.

מאמרים

חוויות וסיפורים על הרב גורן זצ"ל
 הרב בן ציון קופלד | רכז בוגרים במכינה

וחמישים  80, כמאה  ראש השנה תשע"ב, עמדנו כל הפלוגה הדתית של מחנה  א. 
חיילים על מגרש המסדרים הפלוגתי, לקראת יציאה הביתה לחופשה לראש השנה. 
עמדנו שם כולנו במדי א', תרמילינו ארוזים ומונחים לרגלינו, ממתינים בדריכות 
להגעת מפקד הפלוגה, שאמור לתת לנו הוראות לקראת יציאתנו, וכדי למסור לנו 
־את סיסמת הגיוס שלנו, למקרה שיצטרכו להפסיק לנו את החופשה, ולהחזיר אות

הפלוגה,  מפקד  הופיע  דקות  כמה  של  המתנה  לאחר  חירום.  מצב  בגלל  לבסיס  נו 
והודיע על כוננות גבוהה ועוצר יציאות, בעקבות תקרית ירי במרדף אחרי מחבלים, 
בבקעת הירדן, שבו נהרג סגן אלוף משה סטמפל, שכינויו היה סטמפלה. המורל של 

כל הפלוגה ירד, והאכזבה הייתה קשה. 

80 הושארה בבסיס ברגע  כאשר נודע לרב גורן על כך שהפלוגה הדתית של מחנה 
האחרון שלפני היציאה הביתה, על גודל האכזבה, ועל המורל הירוד, הוא החליט 
לבוא למחנה 80 לראש השנה. הרב הגיע אלינו עם כל משפחתו. ראש השנה הזה הוא 
עבורי חוויה בלתי נשכחת. הרב גורן ניהל את כל התפילות. הרב עבר לפני התיבה 
ברוב התפילות, ותקע בשופר בשני הימים של ראש השנה. בית הכנסת היה מלא עד 
אפס מקום, והתפילה הייתה מאוד עוצמתית. הרב נתן במהלך החג שיעורים. איני 
זוכר מה נאמר בהם, אך זכורה לי התפעלותי מהסברות שהיו בשיעוריו ומחידושיו 
ההלכתיים. בלילה הראשון של ראש השנה, התקיימה סעודת חג לכל חיילי הבסיס 
ומפקדיו. חדר האוכל המאוד גדול של המחנה היה מלא עד אפס מקום, הרב ישב 
בשולחן הנשיאות עם מפקדי המחנה, ניהל את הסעודה, אמר דברי תורה, וסיפר 

סיפורי גבורה על סטמפלה.

ב. בקיץ תשל"ג עברתי ללמוד בישיבת מרכז הרב , ובמקביל ללימודי, הדרכתי את 
הקיץ  באותו  שבירושלים.  המרכזי  עקיבא  בני  בסניף  ב'  מחבריא  “ישורון"  שבט 
עבר ללמוד בישיבת מרכז הרב, גם הרב בני אילון, והוא הדריך במקביל ללימודיו 
בישיבה, בסניף של תנועת העזרא בירושלים. יום אחד באתו הקיץ, אמר לי הרב 
אילון, שהנה אנחנו מדריכים ופועלים בסניפים של תנועות נוער מעורבות, ויש לכך 
לכהן כרב ראשי של  נבחר לאחרונה  גורן  והשלכות הלכתיות, הרב  הרבה שאלות 
ארץ ישראל, אולי כדאי שניוועץ בו כיצד עלינו להתנהג בנסיבות המיוחדות שבהן 

פועלים.   אנו 

הרב אילון התקשר ללשכה, קבע פגישה ונפגשנו עם הרב בהיכל שלמה. הרב היה 
לנו  ובסבלנות. אחת ההלכות שהוא פסק  רוח  באורך  זרמה  והשיחה  עבורנו,  פנוי 
והרי  שאלנו,  להתיר.  דרך  שום  ואין  אישה,  של  זמר  קול  לשמוע  שאסור  הייתה 
קולות הנשים מעורבות בקולות הבנים. הוספנו שהרב יעקב יחיאל ויינברג בשו"ת 
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הנוער  שבתנועת  שבצרפת,  בשטרסבורג  חרדית  לקהילה  פסק  אש"  “שרידי  שלו 
והבנים ביחד, משום ד"תרי קלי לא מישתמעי" כלומר  יוכלו לשיר הבנות  שלהם 
ששתי קולות הנשמעים ביחד אין קולו של אחד מהם ניכר, והם נשמעים לאוזן כקול 
מעורב. הרב השיב שאינו מסכים עם הפסיקה של הרב ויינברג, וביסס את דבריו על 
דברי הגמרא בתלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כ"ו עמוד ב'. שם המשנה אומרת 
שבבית המקדש היו תוקעים בראש השנה בשופר, כאשר במקביל היו מריעים בשתי 
חצוצרות. השופר היה מאריך והחצוצרות היו מקצרות משום שמצוות היום בשופר. 
הגמרא שואלת שם אם מצוות היום בשופר, כיצד נישמע קול השופר אם במקביל 
אליו מריעים בשתי חצוצרות. הגמרא עונה שכיוון שקול השופר חביב על השומע, 
הוא נותן דעתו לשים ליבו ואוזניו לאבחן את קול השופר מתוך קולותיהן של שתי 
החצוצרות, וכן שומע את קול השופר. הרב גורן המשיך ואמר שכיוון שקולותיהן של 
הבנות חביב על הבנים, נותנים הם את דעתם, ליבם ואוזניהם לאבחן את קולותיהן, 

וקול באישה ערווה. 

העזתי ושאלתי, שהנה בפסח האחרון התקיימה הוועידה הארצית של תנועת בני 
עקיבא בישראל, הייתי שם בפתיחה החגיגית של הוועידה, וראיתי שהרב ישב שם 
הייתה  הבמה  על  מכובדים.  מוזמנים  עוד  עם  לבמה,  שסמוכה  הראשונה  בשורה 
מקהלה גדולה ומעורבת של בנים ובנות, הם שרו ביחד, והרב נישאר במקומו. הרב 
נפלאה, שתרומתה למדינת ישראל  נוער  בני עקיבא היא תנועת  לי שתנועת  השיב 
גדולה מאוד. איזה נזק, איזה הרס היה יכול להיגרם לתנועה הזו, אם הרב הראשי 

קם באמצע הטקס והולך לו. 

ניתן ללמוד מהרב זצ"ל שתי נקודות- מהי מסירות כלפי עם ישראל וצרכיו ומהי 
פסיקת הלכה מתוך אחריות וראיה ממלכתית ציבורית.

והדברים  הסיפורים  מהמקרים,  בים  כטיפה  הינם  חוויתי  שאני  אלו  סיפורים 
ומפעלו. זצ"ל  הרב  אודות  ושמענו  שקראנו 

 

מודעות ברכה

בעזרת ה'
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למשפחות גורן, שפירא ותמרי
ולמשפחת המכינה הקדם צבאית

עז שלמה

ברכות לרגל קריאת המכינה על שם
מרן הרב הראשי לישראל האלוף

הרב שלמה גורן זצ"ל

מי ייתן ותמשיכו בעשייה חשובה זו 
וזכות שילוב לימוד התורה
עם ההגנה על הארץ  

תעמוד לכם ולכל בני משפחותיכם.

אבי סולימן
מזכ"ל הסתדרות הפועל המזרחי

לנשיא המכינה

מו”ר הרב חיים דרוקמן שליט”א
ולחברי העמותה

לראש המכינה הרב בעז שרמן 
למנהל שי ויסבלום, לצוות העובדים

ולכל משפחת המכינה הקדם צבאית.

ברכות לרגל שינוי שם המכינה וקריאתה 
המכינה הקדם-צבאית ע˙ז שלמה.

ע”ש הרב הראשי האלוף

הרב שלמה גורן זצ”ל

יישר כח על כל עמלכם ופועלכם 
בקרב בני הנוער.

שתזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ושנזכה 

לעוד שנים רבות של עבודה משותפת.

עלו והצליחו,
בברכה,

אשר אברג’ל
ראש המועצה
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למכינה הקדם צבאית
עז שלמה 

שתמשיכו להוביל, לחנך ולפעול
באותה אהבה גדולה וחיבור לכלל

עם ישראל 

כדרכו של מרן הרב גורן זצ"ל. 

עלו והצליחו 
מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

     הרב חיים דרוקמן      אלחנן גלט           
         יושב ראש              מנכ"ל

למכינה הקדם צבאית
'עוז שלמה'

נשיא המכינה,
כבוד הרב חיים דרוקמן שליט"א,

ראש המכינה,
כבוד הרב בועז שרמן שליט"א,
רמי"ם, תלמידי ובוגרי המכינה,

צוות מנהלי של המכינה,

עלו והצליחו ועשו חייל בפועלכם!

לבני משפחת האלוף,

כבוד הרב שלמה גורן זצ"ל, 

יישר כח על פועלכם, תרומתכם למכינה 
והזכות הגדולה על כי הסכמתם ליתן למכינה 

הרשות להיקרא על שם האלוף כבוד הרב 
שלמה גורן זצ"ל.

שאו ברכה ויישר כח!
אל"מ )מיל'( רמי בובליל, עו"ד

יו"ר חוג ידידי המכינה
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לרב בעז שרמן
ולמשפחת המכינה הקדם צבאית

עז שלמה

שפע ברכות ואיחולים,
המשיכו לעשות חיל 
בדרככם הייחודית, 

יהי רצון שדמותו 
של הרב הראשי, 

האלוף

הרב שלמה גורן זצ"ל 
תדריך אתכם להגדיל תורה

ולהאדירה. 

אסף וייס 
וארגון הרחבת מעגלים

למשפחת המכינה הקדם צבאית  

ברכות ביום חגכם – 
קריאת שמה של המכינה 

ע"ש מרן
הרב הראשי האלוף

הרב שלמה גורן זצ"ל 
המכינה הקדם צבאית

עז שלמה.

שתזכו לחנך דורות של תלמידים 
בדרככם הייחודית

ולאורו של הרב גורן. 

 צבי צויבל 
ועמותת מפעלות הציונות הדתית.



7475

בֹעז רוחו

למכינה הקדם צבאית

עז שלמה
לכו מחיל אל חיל

והצליחו בכל דרככם.

ס. מוטי
שיווק פירות וירקות

050-5740644 

למכינה הקדם צבאית

עז שלמה
שאו ברכה במעשה ידיכם.

ירון גרלה
054-6766830

המגזר השביעי ומשרד רו”ח גולדברג 
מברכים את

המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי
עם שינוי שמה

למכינה הקדם צבאית

עז שלמה
ע"ש מרן הרב הראשי האלוף

הרב שלמה גורן זצ"ל
ולרגל  קבלת “תו אלכר”

הנושא/ת תעודה זו של  “אלכ”ר-מבוקר”
עבר/ה ביקורת מטעם המגזר השביעי, 

ומערכת הכספים שלו/ה מנוהלת באופן תקין 
ובהתאם למטרות הגופים המממנים.

גוף המחזיק בתעודת אלכ”ר מבוקר
לשנה זו, עומד בכללים המעידים על ניהול נאות 
בכספים שקיבל, כמו כן התו מעיד שהגוף עומד 

בהבטחתו הציבורית, החברתית, המוסרית והניהולית 
לשימוש ראוי בכספי התרומות, בהתאם לייעוד 

שהוגדר על ידי המממנים.

אנו מאחלים שתזכו להמשיך ולמנף את 
פעילותכם הברוכה. 

 

משרד רו"ח גולדברג ועיהמגזר השבי
המכינה הקדם צבאית קרית מלאכימברכים את 

 ע"ש מרן הרב הראשי האלוף הרב שלמה גורן זצ"לעז שלמהמכינה הקדם צבאית לעם שינוי שמה 
"תו אלכר"קבלת עםלרגל ו

"מבוקר-ר"אלכ"שלזותעודהת/הנושא -
,המגזר השביעימטעםביקורתה/עבר

.המממניםהגופיםובהתאם למטרותתקיןבאופןמנוהלתה/שלוהכספיםומערכת

–זולשנה מבוקר ר"אלכבתעודתהמחזיקגוף
,שקיבלבכספיםנאותניהולעלהמעידיםבכלליםעומד
והניהוליתהמוסרית,החברתית,הציבוריתבהבטחתועומדשהגוףמעידהתוכןכמו

.המממניםידיעלשהוגדרבהתאם לייעוד,התרומותבכספיראוילשימוש
תו

אנו מאחלים שתזכו להמשיך ולמנף את פעילותכם הברוכה. 
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לראש המכינה הרב בעז שרמן
לרמ"ים ולצוות המכינה

ולכל משפחת המכינה הקדם צבאית
עז שלמה

מברכים אתכם
ביום קריאת שמה של המכינה

ע"ש הרב הראשי

הרב שלמה גורן זצ"ל

שנזכה לברכה בעשייה החינוכית 

 לראש המכינה הרב בעז שרמן

 לרמ"ים ולצוות המכינה

 ולכל משפחת המכינה הקדם צבאית

 עז שלמה

מברכים אתכם ביום קריאת שמה של המכינה 
 הרב הראשי הרב שלמה גורן זצ"ל ע"ש

  שנזכה לברכה בעשייה החינוכית

 


