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ו מפרסמים לקראת ימי בין המצרים אנ
ענינא דיומא מכת"י רבינו שהתפרסם 

 .'חיי יעקב'בספר החדש 

  

 בין המצרים
 [ "ש דברים, מנ"א תש"עמוצ ]

 

כל דור שלא  )ירושלמי יומא פ"א ה"א( אמרו חז"ל
נבנה ביהמ"ק בימיו, כאילו נחרב בימיו, והיינו 
 שחז"ל מחייבים אותנו להרגיש כך, כאילו ביהמ"ק
הי' קיים היום, עם כל המעלות, והנה פתאום אסון 

 גדול, חורבן.

על הרב א"י השל מאפטא )נכד הבעש"ט(  ומסופר
שבוקר אחד זעק אוי ואבוי, צרה גדולה, אסון גדול 
קרה היום, וכששאלוהו, מה קרה, ענה הרי לא 
הקריבו היום את קרבן התמיד, וזהו האסון. כלומר, 

לי הוא כשיש שאצל עם ישראל המצב הנורמ
בימ"ק, וכל יום הי' ראוי ונחוץ שבאמת יבנה, 
ומדוע לא נבנה, כי הסיבה הגורמת אז חורבן 

 קיימת גם היום וגורמת אותו ענין.

עוד מצוה שהתורה מחייבת לראות את  וכן מצינו
מה שהי' בעבר כאילו הוא מתהווה היום, והוא 
יציאת מצרים, שבכל דור ודור חייב אדם לראות 

 הוא עצמו יצא עתה. כאילו

של שתי מצוות אלו, היא שייכת  וההשוואה הזאת
 ז(-)פ"ז מחומ"צ הל' וגם להלכה כמ"ש ברמב"ם 

שזה טעם של הסיבה וכוסות יין, ועי' בס' עמק 
ברכה שפי' דהלל של ליל פסח, הוא שירה על נס 
שמתרחש עתה, וממש בדומה לזה הוא דיני 

אה יבמות )ראבילות של תשעה באב, דאיתא בגמ' 

שזה דין מ"ג ע"א עיש"ה, ומהרש"א תענית ל ע"ב( 
 של אבלות חדשה מחמת תוקף צער החורבן.

ענין אחד בשני ימים אלו, וזהו  והנה מבואר בזה,
, שליל )פתיחתא דאיכ"ר יח(ממש כמ"ש במדרש 

פסח הוא חל באותו יום לשבוע שבו חל תשעה 
ם השביעני במרורי )איכה ג טו(באב, ונרמז בפסוק 

 )פסח( הרוני לענה )ת"ב(.

פשוט מאד, דהא זכרון יציאת  וטעם הדברים
מצרים הוא הוא היסוד לכל עצם המחויבות של 
ישראל לקיים התורה ולשמוע בקולו של הקב"ה, 
כאמור בפסוק הראשון של עשרת הדברות, 

)סוף ואכמ"ל והדברים מבוארים ברמב"ן עה"ת 

יחזקאל , ובמיוחד בדברי המשגיח הג"ר פרשת בא(
זצ"ל, שהר"ש וולבה אמר בפטירתו, שעכשיו 
נסתלק מדורנו האיש האחרון משרידי יוצאי 

מצרים, וכוונתו שהוא הי' בהרגש זה כל ימיו, ולא 
 רק בליל התקדש פסח.

יש חיוב להפעיל את רגשי הדמיון עד  וממש כך
לחיות ממש במצב של שחרור לחירות בפסח, 

מוליך לאותה  ובמצב של אסון ושברון בת"ב, שזה
מטרה של השתוקקות להיות סמוכים על שלחן 
אביהם שבשמים ובהתקרבות, כאן מתוך סיפורי 
הגאולה וכאן מתוך סיפורי החורבן, כי הסיפור 
והרחבת הפרטים זה דבר שמועיל להפעיל את 

 הרגשות של הדמיון כאילו זו מציאות כיום.

נביא שתי דוגמאות, א' מה  ולהקל על ההבנה
גר"י גולדויכט זצ"ל, שבהיותו בהליכה שסיפר ה

עם הגרי"ז מבריסק, סיפר הגרי"ז פרטי השריפה 
שראה בילדותו בבריסק, ותוך כדי זה התחיל 
לרעוד, ואמר שנאלץ להפסיק כי הוא ממש חי 

 עכשיו את הרגש הפחד ההוא, וכחותיו נשברים.

 .אסיפור הקצטניק במשפט אייכמן ,ודוגמא שניה

  

 משיחימות 
ידיעות יסודיות על משיח ואחרית  ]

 [ הימים

 

יעקב' הוא קונטרסי ביאורים חלק גדול בספר 'חיי 
מה מ לדוגמא על ספרי הנ"ך, מתוכם הבאנו כאן

זכריה המדבר על ספר שכתב רבינו על פרק י"ב ב
 אשר יקרה באחרית הימים בב"א.

שכל יהודי  ,קבע ״שלשה עשר עיקרים״ הרמב״ם
חייב להיות מאמין בהם, באמונה שלמה, 

״ אלה הם יסודות אמונת ישראל ותורתו, ו״עיקרים
וכל כך החמיר באמונת עיקרים אלה, עד שקבע 
שכל יהודי שאינו מאמין ח״ו באחד מ״עיקרים" 

 ואפיקורוס. ןאלה הוא בכלל מי
קדמונינו לומר בכל יום בפה מלא את  ולכן קבעו

שלשה עשר העיקרים, והם כתובים בסידור התפלה 
באמונה שלמה  בסוף תפלת שחרית ״אני מאמין

שהבורא יתברך וכו', אני מאמין באמונה שלמה 
 ,וכן כולם "שזאת התורה לא תהא מוחלפת וכו׳

 תמצאם בסידורי התפלה.
 ,״יגדל אלקים״ כל בוקר לפני התפלה וכן תפלת

היא בעצם שלשה עשר העיקרים מסודרים בצורת 
 חרוזים. 

 ,אחד מתוך שלשה עשר העיקריםעל  וכאן נתעכב
ונעתיק את דברי  .נה בביאת המשיחהוא האמו

                                                           
'קצטניק' הוא יחיאל דינור, ניצול חורבן  א

שבעדותו במשפט אייכמן התעלף כמה אירופה 
 ש.נ. –פעמים בתארו הזוועות שראו שם עיניו 

הרמב״ם בנידון זה ככתבם וכלשונם: )הלכות 
המלך המשיח עתיד לעמוד  מלכים פרק י״א(

ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה, לממשלה 
ומקבץ נדחי ישראל,  ,נה המקדשווב ,הראשונה

וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, 
כל כלות, ועושין שמיטין ויוב ,קרבנות מקריבין

וכל מי שאינו מאמין בו,  ,מצותה האמורה בתורה
מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים  או

שהרי  ,וינאלא בתורה ובמשה רב ,בלבד הוא כופר
שנאמר ושב ד׳ אלקיך את  ,התורה העידה עליו

שבותך ורחמך וכו', אם יהיה נדחך בקצה השמים 
ומסיים שם  .משם יקבצך ד׳ אלקיך ומשם יקחך -

הרמב״ם ואומר שבדברי הנביאים כל הספרים 
 מלאים בדבר זה. 
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לאחר שנתברר לנו תוקף האמונה בעצם  והנה 
עם החזרה לקיום כל  ,ביאת המשיח, ושיבת ישראל

נשארו לבירור  ,חוקי תורה בבנין בית המקדש
ואיך יהיו כל  ,כיצד יראה הדבר ,הרבה פרטים

לנו עוד ידיעות השתלשלויות המאורעות, ובזה יש 
ונתבונן שוב בדבריו  ,חשובות המקובלות בידינו

הלא הוא שוב הרמב״ם ז״ל וכה  ,של מורנו הגדול
אין בין עולם הזה  ,אמרו חכמים :דבריו בפרק יב

לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד, יראה 
מפשוטן של נביאים, שבתחלת ימות המשיח תהיה 

גוג ומגוג מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת 
יעמוד נביא לַיֵשר ישראל, ולהכין לבם, שנאמר 

ואינו בא  ',הנה אנכי שולח לכם את אלי׳ הנביא וכו
לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא, ולא לפסול 

ולא להכשיר מי  ,אנשים שהן בחזקת כשרות
שנאמר  ,אלא לשום שלום בעולם ,שהוחזקו פסולין

בותם, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים אל א
ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח 

לא ידע יבוא אליהו, וכל אלו הדברים וכיוצא בהן 
שהדברים סתומין הן  ,אדם איך שיהיו עד שיהיו

גם החכמים אין להם קבלה בדברים  ,אצל הנביאים
יש להם  ,ולפיכך ם,אלא לפי הכרע הפסוקי -אלו 

ידור אין ס -ועל כל פנים  ,מחלוקת בדברים אלו
דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת, ולעולם לא 

אלא  ,יאריך וכו׳ ולא יתעסק וכו׳ ולא יחשב הקצין
ע״כ לשון  .כמו שבארנו יחכה ויאמין בכלל הדבר

 הרמב״ם.
להתבונן  שנג ,לאחר ידיעות מוקדמות אלו

 .בפסוקים
בכל זאת  - לא נוכל להתנבא היאך יהיה אם כי

 .יםרשות להתבונן בפסוק הניתנ
 תיאור מלחמה אחת מסדרת מלחמות הקץ

בדברי חז״ל, יעלה גוג מלך ארץ המגוג,  לפי דעה
וכנראה )כן  .שלש פעמים -למלחמה על ישראל 

מפרש פרק זה של זכריה תיאור  (מפרש המלבי״ם
 .דרמטי ופיוטי של מלחמת גוג הראשונה

 והנה העובדות:
 לים, )אולי הכונהאכבושה בידי ישמע ירושלים

לירושלים העתיקה, שהיא המקום המקודש 
 .וסביבות בית המקדש והכותל המערבי(

נדברים יחד לקרוא מלחמה  יעמים מגזע אירופ
לכיבוש ירושלים, גוג הוא הנשיא העומד בראש 

 עהלוחמים, ארץ מגוג היא של עם הקרוב לגז
 ,היה אח של מגוג - א גרמניהיה -הגרמני )גומר 

 .שניהם בנים של יפת(
הם מגייסים צבא רב מאומות שונות,  .פסוק ב

ואולי  ,שנאלצים בעל כרחם ,וביניהם גם יהודים
לעלות לכבוש את  ג,לשרת בצבא מגו ,מרצונם

יהודים אלה מכונים בדברי הנביא  .ירושלים
 – הוטל – וגם על יהודה"יהודה, או בית יהודה )

 .לשון פסוק ב( - "שליםושיהיה במצור על יר
יון הראשון הזה לעלות על ירושלים הנס .פסוק ג

יכשל, כל צבא העמים לא יצליחו להכנס לעיר, 
חשבו בלבם כי הנה העיר כבר היא  - פךיולה

והנה במקום  ,כאילו מונחת בכיסם וברשותם
לזכות בכיבוש, ינחלו תבוסה והרג רב. כמו מי 
שנושא אבן גדולה, וחושב בלבו הנה האבן 

ת עליו ושורטת ובמקום זה האבן לוחצ ,ברשותי
 ומוחצת אותו תחתיה. ,אותו

 איך יגיעו לידי תבוסה זו?
רוכבי הסוסים )אפשר לומר רוכבי . פסוק ד

הטנקים, או המטוסים( ילקו במחלות עצבים, מרוב 
מונים ממהומה יאבדו את השליטה על הרכב, וה

וחיל החלוץ  ,ל המהנדסיםיון כלי הרכב )חועל כי
 ס)וכל סו םבודתשר עויאבדו את כ ,והנווטים(

 .העמים אכה בעורון(
 ,תשתרר במחנה הפולשש אך כל האנדרלמוסיא

 ,לא תפגע ביחידות הצבא של ״בית יהודה״
ים ובקצינים פקדות העצבים שפקדה במפהתרופ

לא פגעה כלל בבני יהודה ששרתו  -של מחנה גוג 
 באותו מחנה צבא יד ביד שכם בשכם, השגחה

ועל בית יהודה "מיוחדת מן השמים היתה בזה )
 .("אפקח עיני

מה  -ואז מנצנץ בלב בית יהודה הרעיון  .פסוק ה
זה היה לנו, להלחם בשיתוף פעולה עם הנוצרים 
כדי לכבוש את ירושלים מידי המוסלמים, מה זה 
נוגע לנו אם נוצרי או מוסלמי, הרי שניהם אינם 
 ,יהודים ואינם לצדנו, והכל רוצים לטובת עצמם

ואז נזכרים על  -כל לעצמנו. הבה נדאג קודם 
הצורך באימוץ מלמעלה, ולבם פונה בתפלה אל 

אל יושבי ירושלים הנצורה,  םה', ובקשה בלב
 :שהם היו צדיקים חכמי תורה ועוסקים במצוות

אלקיהם״,  'צב '״אמצה לי, יושבי ירושלים בד
כלומר תפנו נא אל ד׳ שיאמץ את כחנו במשימה זו 

 ון.שאנו רוצים לבצע את הרעי
 ,לאחר שחיזקו את ליבם בתפלה ותחנונים. פסוק ו

ניגשו לפעולה. מיד פרקו מעל עצמם את עול 
והפכו מבני ברית ללוחמים  ,פיקוד גוג וקציניו

בתוך המחנה הפולש השתררה מלחמה  .נגדו
״אלופי יהודה״ הפנו את חזית הקרב לא  ,מבפנים

אלא אל כל העמים הבאים  ,אל ירושלים הנצורה
 ל ירושלים.לצור ע

תפלתם נתקבלה, ״ואכלו על  הפעולה הצליחה,
ימין ועל שמאל״, את כל העמים סביב, הפקודה: 

ככיור )כירה( אש " .״אש״! ... בוצעה בהצלחה
, וכלפיד אש בעמיר״, כלומר לפיד אחד םבעצי

בכחו לשרוף גורן עמיר ושדה מלאה, וכך חייל 
אחד מבית יהודה מנצח יחידות שלמות מבני 

 ם.העמי
לירושלים עצמה לא  .קורה מחוץ לירושלים כל זה

שלים עוד תחתיה״ )רק ויר האירע מאומה, ״וישב
 .לפלוש לתוכה( גבפעם השלישית הצליח גו

מאז ומתמיד היו אנשי ירושלים מרגישים . פסוק ז
בעצמם רוח התנשאות וגאוה מעל אחיהם יושבי 

וכן בכל  ,ערים אחרות, שהרי המקדש ביניהם
 וגדולי התורה וכו׳. ,הכותל המערבי -הדורות 

זו בא הנס על ידי בני יהודה בכלל,  במלחמת גוג
ולא ע״י יושבי ירושלים ובית דוד, היה זה 
בהשגחה מן השמים, בכדי שלא לתת פתחון פה 

אלא  ,״תםלהם להתפאר ולומר: ״רק בזכותנו נצל
 זכות ישראל לבדה עמדה להם מן השמים.

ירושלים יהיו זכאים גם  אך כמובן שיושבי. פסוק ח
כן לשמירה מהשמים, שהרי העם בקרבה כולם 

באיזה חטא ישוב בתשובה  הנכשלצדיקים, אפי׳ 
ריה, ובשעתו במעשה א כמו דודותתקבל ברצון 

ובית דוד בעצמם יתעלו למעלה עליונה ביותר 
 .כמלאכים, לעשות שליחותם המלכותית

אז שעת רצון  גם מן השמים היתה. פסוק ט
 .״להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלם״

בקרב הזה שעשו בני יהודה נגד . עד הסוף פסוק י
שותפיהם לנשק, יפול המנהיג הגיבור חלל בשדה 

 ,)הוא מכונה בתואר משיח בן יוסף( ,המלחמה
 .והאבל יהיה גדול מאד, והספדים יערכו לו

וכבר הוכן כסא למלך מבית דוד, ברוח חן 
 חנונים...ות

  

 אהבת תורה
 [ צ הרב יוסף טולדנו זצ"ל"ליא ]

 

השבוע חל יום הזכרון לרבי יוסף טולדנו זצ"ל 
)נלב"ע ט"ו תמוז תשע"ב(. אנחנו מפרסמים 
בזאת לע"נ סיפור שכתב רבינו זצוק"ל מפיו 
לפני שנים רבות, והתפרסם בספר החדש 'חיי 

 יעקב'.
ה"ר יוסף טולדנו שליט"א, בנו של  מעשה שסיפר

מרוקו, הרה"צ ר' רפאל ברוך זצ"ל אב"ד דמקנס ב
שבימי מלחמת העולם השניה ביקר והתאכסן 
אצלם במרוקו, הג"ר אברהם קלמנוביץ זצ"ל מנהל 
ישיבת מיר, ומייסד ישיבות אוצר התורה, ועוד 
ישיבות ומוסדות תורה באמריקה ועוד, אשר נכדו 
הגה"צ שליט"א נמצא בבני ברק רח' בית הלל, 

 וחיבר ספר אהלי ישועה על ב"ק.
על תחילת לימודו של הג"ר אברהם הנ"ל,  וסיפר

שבילדותו היה בן להורים, מפשוטי העם, ולא הי' 
אביו ת"ח, אך אהבת תורה היתה להם ושלחו את 
הילד ללמוד, ובהיותו ב"חדר" הת"ת שלח המלמד 
להודיע, שכל ילד יביא לחדר גמרא מביתו, ומי 

אצלו, והוריו שהיו  ללמודשלא יביא, לא יתן לו 
ניים, ולא היתה להם גמרא, וגם לא מעות כדי ע

 לקנות גמרא, היו אובדי עצות, ומלאי יגון.
הלך האב לחנות ספרים, ומסתכל בספרים  והנה

למצוא גמרא. עודנו שם והנה אשתו באה לאותה 
חנות, ותשאל את בעלה מה מעשיו פה, ויאמר 
לקנות גמרא, ותאמר ומנין לך מעות, ויאמר לה 

ת חליפת בגדי השבת שלי ויש לי האיש, מכרתי א
מעות, אבל תאמרי את, מה לך פה, ותאמר האשה 
לקנות גמרא באתי, ומנין לך מעות, ותאמר, מכרתי 
את שמלת השבת שלי ויש לי מעות, ואז התחיל 
ויכוח זה אומר אני רוצה לקנות ולזכות במצוה זו, 
וזו אומרת אני רוצה, לסוף התפשרו וקנו מבין 

 . שניהם בשותפות
וכשהגיע יום השבת, לא הלך האיש לביהכנ"ס 
מתוך בושה שאין לו בגד, וכך, במסירות נפש כזו 
למען לימוד התורה לבנם, יצא וצמח האי אילנא 
רברבא הגאון ר' אברהם קלמנוביץ זצ"ל, ולא 
לחנם זכה לנכד צדיק וגאון, אחד מן בני העליה 
הנסתרים שבדור, הוא הנ"ל, שאמר עליו הגה"צ ר' 

חזקאל המשגיח זצ"ל שתפלתו של אברך זה היא י
 עמוד המקיים את העולם.


